
HTA - Conseils patient généraux 
 ضJKملل ةماع حئاصن -مدلا طغض عافترا 

 ل;لقتو لضفأ ل2ش0 مدلا طغض ةنزاوم "ع ة6لاتلا تاءارجإلا كدعاس) نأ نكم!
 .تافعاضم ثودح رطخ

 

 :ة;ئاذغ حئاصن

 .ةمعطألا ضعH كالهتسا نم دحلا بج! نAلو ، ماعط يأ رظح! ال •
TU لقألا Qع تاPجو 3 لوانت •

V مويلا. 
 .تاPجولا U[\ب ةف6فخلا تاPجولا لوانت بنجت •
 .اًعونتم ا6ًئاذغ اًماظن لوانت •
 ة6ئاذغلا تاقصلملا وأ p و (m Eإ A نم حواihت ghVلا) ة6ئاذغلا طاقنلا أرقا •

 .رجتملا نم ةاihشملا تاجتنملل

 : ة;مح

 :حلملا لوانت نم للق •

o جولا حلاصل ةعنصملا ة6عانصلا تاجتنملا كالهتسا نم ل6لقتلاPتا 
TU ةخوبطملا

V ملاiUUل. 
o طلا دنعzV ، نم ەؤا�~ متي يذلا قرملا وأ حلملا مادختسا بنجت 

 mإ امو راضخلا قرمو يرقPلا محللا قرمو ةقرملا تاPعكم( رجتملا
 .)كلذ

o ع حلملا ر�اش عضت الQ جولا ءانثأ ةدئاملاPتا. 
o جلاو موحللا لوانت نم للق\�U. 
o ملا حلملا ة6لاع ەا6ملا كالهتسا بنجتPاً�راجت ةعا. 

 :ـل كTالهتسا نم للق



o ؛ ءارمحلا موحللا 
o لألا تاجتنمPلألا تاجتنم حلاصل( مسدلا ةلما� ناPم ناiUUمسدلا ةعو 

 ؛ )ةلوقعم تا6م�H ، مسدلا ةعوiUUم هPش وأ
o لاAال :لوح (أ ب���i� سأ� نم\]U ذ�6نلا نم )ا6ًموي )هلداع! ام وأ 

 ؛ ءاس�لل ا6ًموي )هلداع! ام وأ( ذ�6نلا نم دحاو سأ�و لاجرلل
o ع( ة6ناويحلا نوهدلاQ طلا لضف! ، لاثملا ل�6سzV نوت��لا ت��ب 

Hةد��لا نم ًالد(. 

 :X"Y امل كلوانت نم دز

o خ و ه�اوف�U ؛ 
o إ امو زوللاو قدنبلا( ة��قملا ه�اوفلاو تا�كملاm ؛ )كلذ 
o كمسلا. 

 : Ŷ[د\لا طاشZلا

 لPق بلقلا م6يقت ءارجإ mإ ةجاحلا نأش¢ ةروشملا Qع لوصحلل كP¡بط لأسا
U¦دPلا طاش�لا فانئ£سا

V. 

TU تاسلج m 5إ 3 نم لاثملا ل�6س Qع ، ماظتناH نرمت
V ̈عمجملا حبص6ل ̈عبسألا 

U¦دPلا طاش�لا نم ةق6قد ªQV 150لا
V TU

V ̈عبسألا. 

�®ملا لضف! ، نا�مإلا ردقV )Hوي ساسأ Qع ��iأ كرحت
V عQ لضف�و ، لقنلا 

 .)خلإ ، دعصملا نم ًالدH ملالسلا

 : ة\قارم

 

 رمألا مزل اذإ تاجالعلا ف6يكت لجأ نم ، كعم ةPقارم لودج كP¡بط عض6س
 .مدلا طغض عافترا نم تافعاضم دوجو مدع نم ققحتللو

TU مدلا طغض ةPقارم يرو�Uلا نم نوك! دق ، كP¡بط ةح6صن Qع ًءانب
V ملاiUUل. 

U TU[\ترم وأ ةرم U[\ب كل ءارجإلا اذه م!دقت نكم! ، ةلاحلا Qع اًدامتعا
V ةرمو ̈عبسألا 



U TU[\ترم وأ
V قارم زاهج مادختسا لضفُ! .رهشلاPع مدلا طغض ةQ عارذلا )Hع )ةفكQ 

 .ة6قوثوم لقأ هجئاتن نوكت دقو ، مصعملا Qع مدلا طغض سا6ق زاهج

 m 7إ 3 ىدم Qع ك!دل مدلا طغضل ةقد ��iأ ةعHاتم ءارجإ يرو�Uلا نم نوك6س
U¦ا���لا مدلا طغض عافترا ةعHاتمل ةصصخم ةراش£سا ل� لPق ما!أ

V. 
 


