اﻟﻌــﺪد اﻟﺜﺎﻧــﻲ وارﺑﻌﻮن  -ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ 2019
أول ﻣﺠﻠـــﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴـــﺔ ﺗﺼــﺪر ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺧﺎص

أﻋﺮاض

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
أﻓﻀﻞ اﻏﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺴﺮﻃﺎن
ﻋﺎدات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺤﻤﻴﻚ ﻣﻦ
اﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

ﻣــﺮض ﺑﻬﺠﺖ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫـﺎﻣﺔ ﻋﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﺮض اﻟﻨﺎدر!
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ﻣﺮﻳﺾ
اﻟﺴﻜﺮي ..
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ﻃﺮق ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺪم

اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ..

ﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ؟ وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻌﻠﻪ

داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد

ﺣﻮارات ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
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أول مجلـة كويتيـة تصدر من مستشفى خاص

كلمةالعدد

عزيزي القارئ
بداي ــةً يس ــعدني ويش ــرفني أن أرح ــب بك ــم وأض ــع بي ــن
أيديكـــم العـــدد الجديـــد مـــن مجلـــة «الشـــفاء تايمـــز»
كم ــا أتمن ــى لك ــم ق ــراءة ممتع ــة.
يس ــير مستش ــفى دار الش ــفاء نح ــو تأكي ــد وترس ــيخ
مكانتـــه كأفضـــل مستشـــفى يقـــدم خدمـــات طبيـــة
علــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والخبــرة المدعومــة
بأحـــدث األجهـــزة الطبيـــة العالميـــة ،واســـتكماالً
لمســـيرة النجاحـــات المتصاعـــدة مـــن خـــال مبدأيـــن ثابتيـــن همـــا «االلتـــزام بالجـــودة مـــن

هيئة التحرير
الرئيس التنفيذي

خ ــال تطبي ــق أعل ــى المعايي ــر الدولي ــة والتطوي ــر ،والتجدي ــد المس ــتمر س ــواء ف ــي الكف ــاءات
البش ــرية أو األجه ــزة والمع ــدات واألنظم ــة والتقني ــات الحديث ــة لمواكب ــة التط ــور المتس ــارع
فـــي عالـــم الخدمـــات الطبيـــة والرعايـــة الصحيـــة».
كمــا شــهد مستشــفى دار الشــفاء فــي اآلونــة األخيــرة انضمــام العديــد مــن الكــوادر الطبيــة فــي

رئيس التحرير
حممد جراق
مدير التحرير
املدير الطبي
د .جمدي النواوي
فريق التسويق

هشام النقيب
سوزان نبيل
هنا زكي
حمد بدر
عمر املصري

العدي ــد م ــن التخصص ــات ف ــي قس ــم األم ــراض الباطني ــة وف ــي قس ــم الجراح ــة التجميلي ــة وف ــي
قســم األشــعة التداخليــة وذلــك لتقديــم أفضــل رعايــة صحيــة ممكنــة لمرضــاه ممثلــة فــي طاقمه
الطبــي ذي الخبــرة الواســعة مــن أطبــاء ،وهيئــة تمريضيــة وفنييــن ومــزودي الرعايــة الصحيــة.
وتزامنـــً مـــع شـــهر أكتوبـــر ،شـــهر التوعيـــة بســـرطان الثـــدي فـــي بلـــدان العالـــم ،أردنـــا أن
نس ــلط الض ــوء عل ــى العدي ــد م ــن الموضوع ــات الطبي ــة الهام ــة م ــن أج ــل التوعي ــة بخطورت ــه
وأهمي ــة الكش ــف المبك ــر عن ــه وعالج ــه ،كم ــا ش ــملت عل ــى العدي ــد م ــن الموضوع ــات الهام ــة
الخاص ــة بأم ــراض األطف ــال.

أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار
الرئيس التنفيذي

مستشفى دار الشفاء سبتمبر _____________________________________________________________________________ 2019

د .مالك الغيث

مستشفى دار الشفاء  -قسم الجراحة العامة

سرطان الثدي...

لم يعد مرعبًا
الخطوة األولى

لكـــي نحقـــق مقولـــة ســـرطان الثـــدي .....لـــم يعـــد مرعبـــً يجـــب عليـــك أن تبـــدأي

بالخطــوة األولــى وهــي الفحــص الذاتــي للثــدي كل شــهر مــرة علــى األقــل حيــث أنــك
به ــذا الفح ــص تنبه ــي نفس ــك للق ــدوم إل ــى المستش ــفى وإج ــراء الكش ــف الطب ــي.
لذلــك فــإن خطــة عــاج أورام الثــدي تبــدأ مــن المنــزل وتنتهــي بالمستشــفى بوضــع
تشــخيص وخطــة عــاج مناســبتين.

القصة العائلية

وممــا يزيــد تأكيدنــا علــى مــا ســبق ،فــإن وجــود قصــة عائليــة ألورام الثــدي تشــجعك
عل ــى الفح ــص الذات ــي وتنبي ــه الطبي ــب لك ــي يت ــم التش ــخيص بواس ــطة وس ــائل
تش ــخيصية متقدم ــة.

الحضور إلى المستشفى

وهي الخطوة الثانية المهمة في مشوار تشخيص أورام الثدي.
فعن ــد حض ــورك إل ــى عي ــادة الجراح ــة العام ــة وإخب ــار طبي ــب الجراح ــة ع ــن األع ــراض
التــي تعانــي منهــا بوجــود كتلــة فــي الثــدي أو ألــم أو إفــرازات مــن الحلمــة مــع وجــود
قص ــة عائلي ــة بإصاب ــة أح ــد األق ــارب ب ــأورام الث ــدي وه ــذا كل ــه يعتب ــر معلوم ــات مهم ــة
ف ــي مش ــوار التش ــخيص.

فحصـــك مـــن قبـــل طبيـــب الجراحـــة العامـــة وإعطـــاؤك التشـــخيص المبدئـــي وتقديـــم
ومـــن ثـــم يتـــم
ِ
المش ــورة الطبي ــة الالزم ــة .وم ــن ث ــم يت ــم طل ــب األش ــعة المناس ــبة والت ــي ه ــي عب ــارة ع ــن إج ــراء فح ــص
تصويــر باألمــواج الصوتيــة ( الســونار ) فــإذا كان طبيعيــً نكتفــي بهــذا اإلجــراء وإذا لــم يعطينــا معلومــات
كافيــة فهنــا البــد مــن إجــراء تصويــر الماموغــرام ( أشــعة الثــدي ) أو التصويــر بالرنيــن المغناطيســي لكــي
يت ــم تأكي ــد التش ــخيص.

وهنا سوف تحصلين على النتائج التالية :
شيء طبيعي.
لك اطمئني ال داعي للقلق حيث أن كل
ٍ
 السونار طبيعي والفحص السريري طبيعي ،نقول ِ -وفي حال وجود كتل أو أكياس أو خراجات فعندها تبدأ المرحلة التالية.
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مرحلة أخذ العينة

وه ــي مرحل ــة مهم ــة يت ــم فيه ــا التش ــخيص ع ــن طري ــق أخ ــذ ع ّين ــة بواس ــطة إب ــرة معين ــة
له ــذا اإلج ــراء وذل ــك لفح ــص خالي ــا الكتل ــة الموج ــودة ف ــي الث ــدي .علم ــً بأنن ــا ال نج ــري مث ــل
ه ــذا اإلج ــراء ف ــي ح ــال وج ــود ألي ــاف أو أكي ــاس صغي ــرة الحج ــم ف ــي الث ــدي ف ــكل م ــا نقول ــه
ـك هنــا بــأن تراقبــي حجــم هــذه األورام بواســطة الســونار وإذا زاد حجمهــا أو تغيــر شــكلها
لـ ِ
فعنده ــا نج ــري العين ــة.

مرحلة العمل الجراحي

إن ق ــرار إج ــراء عم ــل جراح ــي يعتم ــد بش ــكل أساس ــي عل ــى موج ــودات األش ــعة والس ــونار
ونتيج ــة العين ــة ،فهن ــاك ع ــدة أن ــواع م ــن العملي ــات تج ــرى ألورام الث ــدي وذل ــك حس ــب كل
ـدة.
حال ــة عل ــى ِح ـ َ

فقــد يتــم اســتئصال للكتلــة بشــكل مســتقل إذا كانــت ســليمة أو جــزء مــن الثــدي أو الثــدي
كامـ ً
ـا حيــث أن هــذا كلــه يتــم تحديــده مــن قبــل الطبيــب الجــراح حســب الحالــة واحتياجهــا.

مرحلة ما بعد العمل الجراحي:

يت ــم فيه ــا تحوي ــل المريض ــة إل ــى قس ــم الع ــاج الكيميائ ــي أو اإلش ــعاعي حس ــب نتيج ــة
الع ّين ــة المس ــتأصلة أو يمك ــن االكتف ــاء بالجراح ــة فق ــط.
وم ــن الجدي ــر بالذك ــر أن س ــرطان الث ــدي أصب ــح ف ــي اآلون ــة األخي ــرة س ــهل التش ــخيص
والع ــاج وذل ــك إذا توف ــرت العناصـــر التاليـــة:
• الفحص الجيد لدى السيدات وذلك عن طريق الفحص الدوري الذاتي للثدي.
• مراجعة طبيب الجراحة العامة للمعاينة والكشف السريري.
• إجراء األشعة المناسبة لتأكيد التشخيص.
• عدم الخوف مما سبق.
• تعاون المريضة والطبيب هو مفتاح الشفاء.
ونحـــن كفريـــق طبـــي جراحـــي فـــي مستشـــفى دار الشـــفاء لدينـــا كل الوســـائل
التشــخيصية المناســبة لهــذه الحــاالت ونحــن علــى اســتعداد تــام لتقديــم األفضــل ُ
ـن.
لكـ ّ
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الطرق الرئيسية
الكتشاف سرطان الثدي
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هناك عدة طرق أساسية ومهمة الكتشاف سرطان الثدي
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الفحص الذاتي للثدي

يعتب ــر وس ــيلة وقائي ــة تق ــوم به ــا الم ــرأة م ــن خ ــال تحسس ــها بطريق ــة متكامل ــة لمناط ــق
الث ــدي واإلب ــط ،للتأك ــد م ــن وج ــود أو ع ــدم وج ــود أي كت ــل مؤلم ــة أو غي ــر مؤلم ــة ،ورغ ــم أن
ه ــذه الطريق ــة غي ــر دقيق ــة وتخض ــع لكونه ــا تج ــرى بواس ــطة نس ــاء غي ــر متخصص ــات ،إال أن
تعليــم هــذه الطريقــة للفتيــات وللنســاء يســاعد كثي ـرًا فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى عمــوم
النســاء ولفــت انتباههــن إلــى أهميــة الســير بخطــوات أخــرى عــن طريــق الفحــص واالطمئنــان.

الفحص اإلكلينيكي للثدي الذي تقوم به الطبيبة األخصائية
يعتبر هذا الفحص أكثر دقة من سابقه حيث يجري على يد الطبيبة المتخصصة التي
ستقوم بمسح كل مناطق الثدي التي ربما قد ال يتم فحصها من المرأة نفسها عند قيامها
بالفحص ذاتيًا ،وسيكون وجود أي نوع من الكتل بواسطة الطبيبة دافع ُا إلجراء المزيد من
الفحوصات األكثر دقة بل وحتى إذا لم توجد أي كتل بالثدي من خالل الفحص اإلكلينيكي
فإن هذا ال يعني الخلو التام من احتماالت وجودها في الحقيقة؛ ولذلك إذا كانت المرأة من
المجموعة األكثر عرضة لإلصابة ،فإنه من الضروري السير على بقية طرق الفحص ،أما إذا
تخطت المرأة سن األربعين فإن إجراء الفحص اإلشعاعي يعتبر ضرورة ملحة وتزداد شدة
تأكيد هذه الضرورة إذا كانت المرأة قد تجاوزت سن الخمسين.

الماموجرام أو فحص الثدي بالتصوير اإلشعاعي
يعتب ــر فح ــص س ــرطان الث ــدي بالتصوي ــر اإلش ــعاعي الماموج ــرام ه ــو الوس ــيلة األساس ــية
واألفضـــل والتـــي ال يمكـــن االســـتغناء عنهـــا للكشـــف عـــن ســـرطان الثـــدي للكثيـــر مـــن
النس ــاء ،وعل ــى الرغ ــم مم ــا يترت ــب عل ــى ه ــذا الفح ــص م ــن مش ــقة إال أن ــه يع ــد ض ــرورة ملح ــة
للم ــرأة بع ــد تجاوزه ــا س ــن األربعي ــن – أو قب ــل بلوغه ــا ه ــذا الس ــن إذا كان أي م ــن أقربائه ــا
المقربيـــن قـــد أصيـــب بســـرطان الثـــدي أو كان لديهـــا أحـــد أو بعـــض العوامـــل التـــي قـــد
تجعله ــا أكث ــر عرض ــة لإلصاب ــة به ــذا الم ــرض.

الفحص بالموجات فوق الصوتية أو السونار
يعتب ــر الفح ــص بالس ــونار ه ــو األفض ــل خصوص ــً م ــع النس ــاء الالت ــي تك ــون األث ــداء لديه ــن
أكثــر صالبــة وكثافــة والنســاء صغيــرات الســن ،ومــن مزايــا الفحــص بالســونار أيضــً أنــه أكثــر
راح ــة ف ــي إجرائ ــه بالنس ــبة للمريض ــة وأكث ــر دق ــة وأكث ــر أمان ــً.
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التصوير بالرنين المغناطيسي

يعتب ــر الفح ــص بالرني ــن المغناطيس ــي أكث ــر دق ــة م ــن كل م ــن الماموج ــرام والس ــونار.
ويخط ــو الرني ــن المغناطيس ــي خط ــوات س ــريعة ليك ــون أكث ــر ش ــعبية ،ومألوف ــً أكث ــر
كطريقــة أساســية مــن طــرق فحــص الثــدي ،ولكــن مــن ســلبيات هــذا النــوع مــن الفحــص
أن ــه مكل ــف ج ــدًا حت ــى اآلن مقارن ــة بالط ــرق س ــابقة الذك ــر ،إضاف ــة إل ــى أن ــه يحت ــاج إل ــى
مجموعـــات فنيـــة مدربـــة علـــى اســـتخدام تلـــك التقنيـــة وعلـــى الوصـــول للتشـــخيص
الدقيــق ،ولكــن قــد تكــون المريضــة فــي حاجــة إلــى هــذا النــوع مــن الفحــص ولذلــك علــى
المريضـــة أن تناقـــش حالتهـــا بالتفصيـــل مـــع األطبـــاء وعلـــى األطبـــاء أن يقـــرروا إلـــى أي
م ــدى س ــتحتاج المريض ــة إل ــى مس ــتويات الفح ــص المختلف ــة.

فحص الدم للكشف عن الطفرات الجينية BRCA2 – BRCA1

إذا كانـــت هنـــاك إصابـــة بســـرطان الثـــدي بيـــن األقـــارب مـــن الدرجـــة األولـــى – كاألم أو
األخ ــت أو االبن ــة ،ف ــإن احتم ــاالت اإلصاب ــة به ــذا الم ــرض تزي ــد ،حينئ ــذ يتوج ــب عل ــى الم ــرأة
إج ــراء فحوص ــات مخبري ــة إضافي ــة لتحدي ــد م ــا إذا كان ــت لديه ــا أي ــة طف ــرات وراثي ــة جيني ــة
مرتبطـــة بســـرطان الثـــدي ،وهـــذه الطفـــرات يشـــار إليهـــا طبيـــً بالرمـــوز (  ) BRCA1و
 ،) BRCA2خصوص ــً إذا كان ل ــدى األق ــارب المقربي ــن للم ــرأة أكث ــر م ــن إصاب ــة واح ــدة ل ــدى
النس ــاء أو إصاب ــة واح ــدة لرج ــل واح ــد بس ــرطان الث ــدي أو أكث ــر م ــن إصاب ــة لنس ــاء تح ــت
س ــن الخمس ــين بس ــرطان الرح ــم.

عينة من األنسجة المشكوك في إصابتها
أخذ ّ
تعتبر هذه هي الطريقة الحاسمة للوصول لتشخيص دقيق ولكن ال يلجأ اليها األطباء
إال تحت ظروف معينة.

استئصال الورم وتحليله
يك ــون الح ــل الحاس ــم ف ــي النهاي ــة عن ــد اقت ــراب األطب ــاء م ــن الوص ــول إل ــى أن ال ــورم الموج ــود أق ــرب
إل ــى أن يك ــون خبيث ــً فيك ــون الح ــل حينئ ــذ ه ــو اس ــتئصال ال ــورم المش ــكوك في ــه ث ــم إرس ــال عين ــة
من ــه إل ــى المعم ــل لتحليله ــا ف ــي قس ــم الهيس ــتوباثولوجي.
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أعراض سرطان الثدي
بع ــض م ــن العالم ــات المبك ــرة المحتمل ــة لس ــرطان الث ــدي ،يمك ــن اكتش ــافها ف ــي المن ــزل وتأكيده ــا س ــواء
كان ــت حمي ــدة أو خبيث ــة بالفح ــص الطب ــي.
مــن األعــراض التــي يشــعر بهــا المريــض ويصفهــا للطبيــب أو الممرضــة ،مثــل الصــداع أو األلــم .العالمــة المبكــرة
هــي شــيء يشــعر بــه المريــض وتؤكــده الفحوصــات ،علــى ســبيل المثــال ،طفــح جلــدي أو انتفــاخ.
أول أع ــراض س ــرطان الث ــدي ع ــادة م ــا تك ــون ظه ــور مس ــاحة س ــميكة م ــن األنس ــجة ف ــي ث ــدي الم ــرأة أو تكت ــل.
غالبي ــة ه ــذه الكت ــل ليس ــت س ــرطانية .وم ــع ذل ــك ،يج ــب عل ــى النس ــاء الذه ــاب الستش ــارة الطبي ــب المخت ــص
حت ــى يق ــوم باإلج ــراءات الالزم ــة.

لك سيدتي :إذا ظهرت
تنبيه ِ
عليك إحدى األعراض التالية،
ِ
يرجى زيارة طبيبك
• نتوء في الثدي.
• ألم في اإلبط أو الثدي ليس له صلة بفترة
الحيض "الدورة الشهرية".
• تأليب أو احمرار في جلد الثدي ،مثل جلد
البرتقال.
• طفح جلدي حول ٍّ
كل من الحلمتين أو على
واحدة من الحلمات.
• تورم أو تكتل في أحد اإلبطين.
• ظهور أنسجة سميكة في الثدي.
• خروج مادة من الحلمة أحيانًا قد تحتوي
على دم.
• تغير في شكل الحلمة فقد تصبح غائرة
أو مقلوبة.
• تغيرات في حجم أو شكل الثدي.
• تقشر في جلد الحلمة أو جلد الثدي.
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أفضل األغذية المضادة للسرطان

أن مــا يزيــد عــن نصــف الحــاالت
أن غالب ّيــة الســيدات المصابــات بســرطان الثــدي تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن  40و 50ســنة ،إال ّ
تؤكّ ــد تقاريــر طب ّيــة ّ
متقدمــة مــن اإلصابــة ،كالمرحلتيــن الثانيــة والثالثــة حيــث ال تتجــاوز نســبة الشــفاء  %40منهــا مقارنــة بـــالدول المتقدمــة
ُيكتشــف فــي مرحلــة
ّ
والتــي تبلــغ نســبة الشــفاء فيهــا  %70لزيــادة الوعــي الصحــي والتثقيــف حــول أهم ّيــة الكشــف المبكــر.
إليك أفضل األغذية المضادة للسرطان ،وهي:
وإذ تكثر الحمالت التوعوية في شهر أكتوبر عن طرق الوقاية من سرطان الثدي،
ِ

الهامة في
يعد من األمالح المعدن ّية
ّ
السـيلينيومّ :
صنـع عـدد مـن «اإلنزيمـات» التـي تعمـل كمضـادات
لألكسـدة .ويعتقـد الباحثـــون أن «الســيـليـنـيــوم»
قد يقي الجسـم من السـرطانات ،بما فيها سـرطان
وتعـد الحبـوب غيـر المقشـورة والبقوليـات
الثـدي.
ّ
واللـوز والقشـريات البحريـة والبيـض والشـوفان مـن
أفضـل مصـادره.

الشـــاي األخضـــر :يكافـــح أورام الســـرطان،
نمـــو األوعيـــة الدمويـــة التـــي تغـــذّ ي
إذ يمنـــع
ّ
األورام وتســـاعدها علـــى البقـــاء والنمـــو ،كمـــا
يحت ــوي عل ــى م ــادة «الفالفينوي ــدات» المض ــادة
للتأكســـد والمقاومـــة لتراكـــم الســـموم.

الكرك ــمُ :ينصــح بإضافتــه للطعــام ألنــه
المكمــات المضــادة لتكويــن
أحــد أقــوى
ّ
األورام فــي الجســم.

الطماطــم :تحتــوي علــى الليكوبيــن المضادة
ـون أورام الســرطان فــي الجســم..
لتكـ ّ

الغذائيــة :تظهــر دراســات أن اإلكثــار مــن تنــاول
األليــاف
ّ
وبخاصـــة العضويـــة
الخضـــروات والفاكهـــة الطازجـــة
ّ
يخفّ ــض مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان ،الحتوائهــا علــى
األليـــاف الغذائيـــة الغن ّيـــة بمضـــادات األكســـدة التـــي
تســاعد الجســم علــى طــرد الســموم ومقاومــة نشــوء
يحـــد مـــن زيـــادة الـــوزن
األورام وتعزيـــز الشـــبع الـــذي
ّ
وتراك ــم الده ــون ،وبالتال ــي الوقاي ــة م ــن بالس ــرطان.

توصلـــت إحـــدى الدراســـات
الثـــوم والبصـــل:
ّ
الص ــادرة أخي ــرًا م ــن «المعه ــد الوطن ــي للس ــرطان
ف ــي أمري ــكا» إل ــى احت ــواء البص ــل والث ــوم عل ــى
م ــواد مفي ــدة ف ــي من ــع تش ــكيل الس ــرطان ،بم ــا
فـــي ذلـــك الحـــد مـــن تكاثـــر بعـــض خاليـــاه فـــي
الجســـم وإعـــادة تكونيهـــا.

ـي بمضــادات األكســدة
عصيــر ّ
الرمــان :غنـ ّ
شـــديدة الفاعل ّيـــة ،مـــا يجعلـــه األفضـــل
للوقاي ــة م ــن اإلصاب ــة بالس ــرطان.

الكويرسيـتـيـــن :مـــادة نبات ّيـــــة ذات خصائــص
وقائ ّيــة هامــة ،وتعتبــر مضــادة لألكســدة وتعمــل
ـول أو نشــاط ســرطاني للخاليــا،
علــى منــع ّ
أي تحـ ّ
خصوصــً بالنســبة إلــى المدخنيــن .وتتوافــر فــي
الــكاكاو والفلفــل الحــار والتــوت الطــازج.
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تحميك
عادات بسيطة قد
ِ
من اإلصابة بسرطان الثدي
نقدم ِ
لك مجموعة من النصائح والعادات البسيطة التي بإمكانها أن
تحميك من اإلصابة بسرطان الثدي ،بشرط االلتزام بها والمواظبة عليها
في حياتك اليومية:

إجراء االختبار
الذاتي مرة كل شهر

التقليل من تناول
األطعمة المقلية

تناول السلطات
تناول كوب من
على الغداء والعشاء الشاي األخضر يوميًا

االبتعاد عن
اللحوم الحمراء
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التوقف عن
التدخين

المحافظة
تناول وجبات خفيفة
إجراء الفحوصات
المثالي
على الوزن
اإلشعاعية مرة كل سنة من فاكهتك المفضلة

ممارسة
بعض الحركات
الرياضية يوميًا

التركيز على تناول
األطعمة الغنية باأللياف
كالبقوليات والحبوب
الكاملة

إضافة حبوب
الصويا إلى السلطات

االبتعاد عن
التوتر والغضب

تجنب حبوب
الهرمونات قدر
المستطاع

ممارسة اليوغا

د .شيخة المحارب
استشاري أمراض الدم

زمالة الكلية البريطانية للباثولوجي  -تخصص أمراض الدم.

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•
•

عالج فقر الدم بأنواعه.
عالج تكسر الدم الوراثي والمناعي المكتسب.
عالج الجلطات وتخثر الدم.
تشخيص وعالج سيولة الدم وأمراض النزف.
عالج نقص الصفائح المناعي وارتفاع الصفائح.
تشخيص وعالج نقص وارتفاع خاليا الدم البيضاء.
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ِ
قمت باتخاذ
هل

اإلجــراءات الــوقائيــة
ضد سرطان الثدي؟

س ــرطان الث ــدي ه ــو الس ــرطان األكث ــر عدواني ــة م ــن بي ــن الس ــرطانات الت ــي م ــن الممك ــن أن تُصي ــب النس ــاء ف ــي
جمي ــع أنح ــاء العال ــم.
وبالرغم من أن سرطان الثدي هو األكثر شيوعًا بين النساء ،لكن هذا ال يعني أن الرجال ال يصابون به.
يبــدأ ســرطان الثــدي مــن الفصيصــات أو البطانــة الداخليــة لقنــوات الحليــب ،ثــم يتكــون الــورم الخبيــث وينتشــر فــي
جميــع أنحــاء الجســم ،إذا لــم ُيعالــج علــى الفــور.
ـاء عل ــى
ُيع ـ ّ
ـد اتخ ــاذ التدابي ــر الوقائي ــة أفض ــل طريق ــة لمكافح ــة الم ــرض ،وذل ــك باكتش ــافه ف ــي مراحل ــه المبك ــرة .بن ـ ً
ذل ــكُ ،ينص ــح وبش ــدة النس ــاء م ــن جمي ــع األعم ــار ،بعم ــل الفحوص ــات الذاتي ــة.
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الفحوص الذاتية:
الكتل واألنسجة
السميكة
مـــن األعـــراض األولـــى التـــي يجـــب أن تؤخـــذ
بعي ــن االعتب ــار عن ــد القي ــام بالفح ــص ه ــو التحق ــق
مـــن الكتـــل وتشـــكيالت األنســـجة المتصلبـــة.
بالرغ ــم م ــن أن بع ــض الكت ــل ق ــد ال تُش ـ ِّ
ـكل خط ـرًا عل ــى
صح ــة الم ــرأة ،إال أن ــه ال ي ــزال م ــن المه ــم أن يت ــم فح ــص أي
مقط ــع أو أنس ــجة صلب ــة عل ــى ي ــد طبي ــب مخت ــص.

األلم
اآلالم أو األوجاع في منطقة اإلبط والثدي ،وخاصة األلم الذي
ال عالقـــة لـــه بالـــدورة الشـــهرية.

تغيير اللون
تغيي ــر الل ــون ف ــي الث ــدي أي مث ــل ظه ــور أل ــوان أخ ــرى غي ــر ل ــون الجل ــد
مث ــل البرتقال ــي أو األحم ــر ،يعن ــي ض ــرورة استش ــارة الطبي ــب.

طفح جلدي
ظهور الطفح الجلدي على الحلمة أو حول الحلمة.

التورم
أي شكل من أشكال التورم في اإلبط.

خروج سائل
أي ســـائل يخـــرج مـــن الحلمـــة ليـــس لـــه عالقـــة بالرضاعـــة يمكـــن أن
يكـــون ســـببًا للشـــك.
احـــذري إذا ظهـــرت بعـــض الســـوائل المخلوطـــة بالـــدم أو تغيـــر فـــي
شــكل الحلمــات أو التغيــرات فــي المظهــر الخارجــي للحلمــات (مقلوبــة،
غائ ــرة ...ال ــخ)

مظهر الثدي

التغييرات في الحجم الفعلي للثدي أو شكل الثدي.

تقشر الجلد

إذا بدأ الجلد على حلمة الثدي بالتقشير أو التساقط
ـك م ــن خ ــال فح ــص ثديي ــك يومي ــً أثن ــاء االس ــتحمام ،باتخ ــاذ
يمكن ـ ِ
تدابي ــر وقائي ــة لحماي ــة نفس ــك م ــن ه ــذا الم ــرض.
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تحديد مرحلة سرطان الثدي
بعـــد اكتشـــاف إصابتـــك بســـرطان الثـــدي ،ســـوف يحـــدد
طبيبـــك االختبـــارات اإلضافيـــة التـــي قـــد تســـاعد علـــى
اكتش ــاف م ــا إذا كان الس ــرطان ق ــد انتش ــر خ ــارج الث ــدي أم ال.

ـك الطبي ــب أس ــئلة
لجم ــع المعلوم ــات الالزم ــة ،س ــوف يط ــرح علي ـ ِ
فحصـــا بدن ًيـــا مـــع مراجعـــة
تاريخـــك المرضـــي ،وســـيجري
حـــول
ِ
ً
جمي ــع االختب ــارات الت ــي أجريته ــا.

وتوف ــر ه ــذه العملي ــة المس ــماة بــــ «تحدي ــد مرحل ــة س ــرطان
الثــدي» المعلومــات حــول مــدى اســتفحال المــرض .إن تحديــد
مرحل ــة ه ــذا الس ــرطان يس ــاعدك أن ــت والطبي ــب عل ــى وض ــع
الخط ــة العالجي ــة المناس ــبة.

أيضــا علــى مراجعــة النتائــج الــواردة مــن
يمكــن أن يشــتمل ذلــك ً
خزعــة الــورم أو المنطقــة المشــتبه فــي إصابتهــا بالســرطان.

االختب ــارات واإلج ــراءات المس ــتخدمة لتحدي ــد مرحل ــة س ــرطان
ـك:
الث ــدي لدي ـ ِ
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أجريـــت جراحـــة الســـتئصال الســـرطان والعقـــد
كنـــت قـــد
إذا
ِ
ِ
الليمفاويـــة القريبـــة منـــه ،فســـوف يســـتخدم الطبيـــب تقريـــر
بـــك لمســـاعدته علـــى تشـــخيص
التشـــريح المرضـــي الخـــاص ِ
المرحلـــة ووضـــع خطـــة لعالجـــك.
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تشمل اختبارات
تحديد مرحلة السرطان ما يلي:
اختبارات الدم:
ـك العام ــة ودالئ ــل
ـك فك ــرة ح ــول صحت ـ ِ
ق ــد تق ــدم اختب ــارات ال ــدم لطبيب ـ ِ
ح ــول اختب ــارات تحدي ــد مرحل ــة الس ــرطان الت ــي ق ــد تفي ــده أيض ــً .ق ــد
تشـــمل اختبـــارات الـــدم تعـــداد الـــدم الكامـــل واختبـــار كيميـــاء الـــدم،
والت ــي تق ّي ــم وظائ ــف ُ
الكل ــى والكب ــد.

اختبارات
تصوير الثدي:

يق ــدم التصوي ــر اإلش ــعاعي وبالموج ــات ف ــوق الصوتي ــة والرني ــن المغناطيس ــي
ـدا مــن المعلومــات للطبيــب حــول الســرطان ويســاعده علــى تحديــد
للثــدي مزيـ ً
مــا إذا كان هنــاك حاجــة إلجــراء مزيــد مــن اختبــارات التصويــر أم ال.

إجراء اختبارات أخرى
بالتصوير:
يمكــن اســتخدام مزيــد مــن اختبــارات التصويــر للنظــر إلــى
خاليــا ســرطان الثــدي التــي انتشــرت إلــى مناطــق أخــرى مــن
الجس ــم .وم ــع ذل ــك ،ال تحت ــاج جمي ــع المصاب ــات بس ــرطان
ـك استشــارة الطبيــب
الثــدي إلــى هــذه االختبــارات ،ولــذا عليـ ِ
ـك.
عم ــا ه ــو أفض ــل ل ـ ِ
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المرحلة الرابعة:

المرحلــة الرابعــة مــن ســرطان الثــدي يكــون الســرطان

قـــد انتشـــر إلـــى أجـــزاء بعيـــدة مـــن الجســـم ،مثـــل
الرئتيـــن أو الكبـــد أو العظـــام أو الدمـــاغ.

مراحل
سرطان الثدي
تتـــراوح مراحـــل ســـرطان الثـــدي مـــن  0إلـــى  ،4مـــع العديـــد مـــن الفئـــات
الفرعيـــة .حيـــث يشـــير الرقـــم األقـــل إلـــى المراحـــل المبكـــرة مـــن الســـرطان،
بينمـــا تعكـــس األرقـــام األكبـــر المراحـــل المتأخـــرة مـــن الســـرطان.
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المرحلة الثالثة:

تنقس ــم المرحل ــة الثالث ــة م ــن س ــرطان الث ــدي إل ــى ث ــاث فئ ــات فرعي ــة IIIA ،و IIIBو ،IIICوذل ــك حس ــب ع ــدد م ــن المعايي ــر.
وبحك ــم التعري ــف ،ف ــإن س ــرطان المرحل ــة الثالث ــة ل ــم ينتش ــر إل ــى أي مواض ــع بعي ــدة.
فمثـ ً
ـا ورم المرحلــة الفرعيــة  ،IIIAأكبــر مــن  5ســم (بوصتيــن) وانتشــر مــن عقــدة ليمفاويــة واحــدة إلــى ثــاث عقــد تحــت الــذراع.
وق ــد تك ــون األورام األخ ــرى للمرحل ــة الفرعي ــة  ،IIIAف ــي أي حج ــم وق ــد تنتش ــر إل ــى العدي ــد م ــن العق ــد الليمفاوي ــة .وتتكت ــل
العق ــد الليمفاوي ــة أو تلتص ــق ببعضه ــا أو باألنس ــجة المحيط ــة.
فــي الرحلــة  IIIBمــن ســرطان الثــدي ،يكــون الــورم فــي أي حجــم وقــد انتشــر إلــى األنســجة المحيطــة بالثــدي  -الجلــد وعضــات
أيض ــا س ــرطان
الص ــدر  -وق ــد يك ــون انتش ــر إل ــى العق ــد الليمفاوي ــة الموج ــودة ف ــي الث ــدي أو تح ــت ال ــذراع .تش ــمل المرحل ــة ً IIIB
الثــدي االلتهابــي ،وهــو غيــر شــائع ولكنــه نــوع عدوانــي مــن ســرطان الثــدي.
سرطان المرحلة  ،IIICعبارة عن ورم في أي حجم قد انتشر إلى:
•  10عقد ليمفاوية أو أكثر موجودة أسفل الذراع.
• عقد ليمفاوية موجودة فوق الترقوة أو تحتها وقرب العنق.
• عقد ليمفاوية موجودة داخل الثدي نفسه وعقد ليمفاوية موجودة تحت الذراع أيضًا.

المرحلة الثانية:

تصف هذه المرحلة سرطان الثدي االنتشاري الذي يتحقق فيه واحد مما يلي:
• ال يزي ــد قط ــر الس ــرطان ع ــن  2س ــم (حوال ــي  3/4بوص ــة) ولكن ــه انتش ــر إل ــى العق ــد الليمفاوي ــة
تح ــت ال ــذراع.
• ال يوجد ورم في الثدي ولكن الخاليا السرطانية موجودة في العقد الليمفاوية تحت الذراع.
• يتــراوح قطــر الــورم مــن  2إلــى  5ســم (مــن  3/4بوصــة إلــى بوصتيــن تقري ًبــا) وقــد يكــون انتشــر
إلــى العقــد الليمفاويــة الموجــودة تحــت الــذراع أو ال.
• قطر الورم أكبر من  5سم (حوالي  2بوصة) ،ولكنه لم ينتشر إلى أي عقد ليمفاوية.

المرحلة األولى:
هي مرحلة مبكرة من سرطان الثدي االنتشاري والذي فيه:
• ال يزيد قطر الورم عن  2سم ،أو حوالي  3/4بوصة.
• لم ينتشر إلى العقد الليمفاوية؛ أي لم ينتشر خارج الثدي.

المرحلة : 0

تص ــف ه ــذه المرحل ــة س ــرطان الث ــدي غي ــر المنتش ــر
(موضعـــي).
ويعتب ــر الس ــرطان القن ــوي الموضع ــي ( )DCISمث ــاالً
عل ــى المرحل ــة  0م ــن الس ــرطان.
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هـل يـنتقـل سرطـان
الــثـدي إلــى الـرضيـــع؟
• إذا كان ــت األم المرضع ــة مصاب ــة بس ــرطان
الث ــدي ،ه ــل يمك ــن أن تؤث ــر إصابته ــا عل ــى
الطف ــل إذا أرضعت ــه؟
• وهـــل ينبغـــي علـــى األم المصابـــة
التوق ــف ع ــن الرضاع ــة لحماي ــة الطف ــل؟

إليك اإلجابة:
ِ
ال يمكـــن أن تنتقـــل خاليـــا ســـرطان الثـــدي مـــن األم إلـــى الطفـــل عـــن
طريـــق الرضاعـــة ،لكـــن إذا كانـــت األم تتلقـــى عالجـــً للســـرطان ،عليهـــا
التوق ــف ع ــن الرضاع ــة ،ألن الع ــاج بأنواع ــه المختلف ــة وخاص ــة الكيم ــاوي
واإلشـــعاعي يؤثـــر علـــى حليـــب الثـــدي.

ُيمك ــن أن يصي ــب س ــرطان الث ــدي أي إنس ــان حت ــى الش ــابات،
والطريقــة الوحيــدة لتشــخيص المــرض هــي الفحــص بواســطة
الماموج ــرام إل ــى جان ــب إج ــراء ع ــدة فحوص ــات أخ ــرى.

هن ــاك عالم ــات تش ــير إل ــى ه ــذا الن ــوع م ــن األورام ،مث ــل
وج ــود تكت ــل ف ــي الث ــدي وتغ ِّي ــر ف ــي ملم ــس بش ــرته
وحجم ــه ،إل ــى جان ــب تس ـ ُّـرب بع ــض اإلف ــرازات م ــن الحلم ــة
“تتطل ــب ه ــذه العالم ــات فحص ــً طبي ــً”.
ال ينبغــي فــي حالــة اإلصابــة تأخيــر العــاج أو الجراحــة إلطالــة
فتــرة الرضاعــة ،العــاج المبكــر يســاعد علــى الشــفاء ،وهــو
األهــم فــي هــذه الحالــة.
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د .سامح الغمري
اختصاصي جراحة التجميل

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•

تجميل وإصالح الوجه.
جراحات تنسيق القوام.
شفط وحقن الدهون.
جراحات تجميل الثدي.
حقن الفيلر والبوتوكس والخيوط الشد.
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ِّ
تشـــكل
عـــودة اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي،
كابوســً متكــررًا لــدى معظــم النســاء ،حيــث
أن المخ ــاوف المتك ــررة والتوت ــر النات ــج م ــن
رهب ــة ع ــودة س ــرطان الث ــدي عن ــد النس ــاء
يـــزداد بعـــد الشـــفاء منـــه.
ف ــي بع ــض الح ــاالت لألس ــف م ــن الممك ــن
أن يعـــاود الســـرطان نشـــاطه حتـــى
بعـــد اســـتئصال الثـــدي لهـــذا يســـمى
“الســـرطان المتكـــرر”.
والجديــر بالذكــر أنــه ال توجــد قاعــدة
علمية محددة،

المواقع األكثر شيوعًا
لعودة سرطان الثدي خارج الثدي

الرئتين

العظام
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فمـــن الممكـــن أن يعـــاود الســـرطان
نش ــاطه ف ــي أي وق ــت ،وم ــن الممك ــن
أن ال يعـــود نهائيـــً ،ولكـــن معظـــم
التكـــرار يحـــدث فـــي الســـنوات
الخم ــس األول ــى م ــن ع ــاج س ــرطان
الثـــدي.
ومـن الممكـن أن يعـود سـرطان
الثـدي ثانيـةً فـي نفـس موضعـه األول
أو بمـكان مجـاور لـه ،ومـن الممكـن أن
يظهـر فـي مـكان آخـر مـن جسـم المرأة.

الدماغ

الغدد
الليمفاوية

الكبد

د .هاني يونان
استشاري األمراض القلبية

• زمالة الموجات فوق الصوتية على القلب  -جامعة بريتش كولومبيا.

• زميل الجمعية األوروبية ألمراض القلب  -لندن.

				
• ترخيص المجلس الطبي الكندي.

• عضو الجمعية الكندية ألمراض القلب.

• ترخيص الجمعية األمريكية للموجات فوق الصوتية على القلب.

• عضو الجمعية األمريكية للموجات فوق الصوتية على القلب.

		

مجاالت التخصص:
			
• تشخيص وعالج حاالت ارتفاع ضغط الدم.

• تشخيص وعالج حاالت ارتفاع الكوليسترول.

		
• تشخيص وعالج حاالت اعتالل صمامات القلب.

• تشخيص وعالج عدم انتظام ضربات القلب.

• تشخيص وعالج حاالت هبوط القلب الحادة والمزمنة.

• تشخيص وعالج أمراض عظلة القلب وغالف التامور.

• متابعة مرضى القلب قبل وبعد العمليات الجراحية.

• تخطيط القلب بالمجهود.

• مراقبة اضطرابات نظم القلب بجهاز الهولتر.

• مراقبة ضغط الدم على مدى  24ساعة.

• الموجات الثوتية على القلب ثنائي وثالثي ورباعي األبعاد عبر جدار الصدر.
• تشخيص وعالج حاالت تصلب الشرايين التاجية الذبحة الصدرية والجلطات القلبية.
• الموجات الصوتية على القلب ثنائي وثالثي ورباعي األبعاد باستخدام المنظار عبر المرئ.
• فحوصات الموجات الصوتي على القلب المتقدمة (المجهود الدوائي واقتفاء حركة جدار عضلة القلب).
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كيفية اكتشاف
عودة سرطان الثدي
• م ــن المه ــم ج ــدًا بع ــد انته ــاء ع ــاج س ــرطان الث ــدي ،القي ــام
بفحوصـــات دوريـــة ذاتيـــة للثـــدي للتأكـــد مـــن ســـامة الثـــدي
وعـــدم وجـــود كتـــل أو تصلـــب فـــي المنطقـــة.
• يجـــب إخبـــار الطبيـــب المعالـــج مباشـــرة بوجـــود أي تغيـــرات
ملحوظـــة وينصـــح بعمـــل الماموغـــرام بصـــورة دوريـــة ،ومـــن
الممكـــن أن يحتـــاج الطبيـــب لعمـــل أشـــعة  MRIفـــي بعـــض
الحـــاالت.
• يجــب الذهــاب إلــى الطبيــب مباشــرة فــي حــال حــدوث أعــراض
جديـــدة أو الشـــعور باأللـــم ،الصـــداع ،فقـــدان الـــوزن ،فقـــدان
الشـــهية ،أو أي شـــيء آخـــر مـــن أعـــراض الســـرطان الشـــائعة.

أعراض عودة المرض
بعد العالج منه
وجـــود أو ظهـــور كتلـــة أو زيـــادة فـــي ســـمك
الث ــدي أو بالق ــرب م ــن الث ــدي أو تح ــت اإلب ــط ول ــم
تختفـــي بعـــد انتهـــاء الـــدورة الشـــهرية.
تغير حجم أو شكل الثدي.
تغيـــر لـــون أو شـــكل أو مظهـــر الجلـــد علـــى
الث ــدي أو الحلم ــة ،فمث ـ ً
ـا م ــن الممك ــن أن يك ــون
الجلـــد متقشـــر ،أحمـــر ،دافـــئ ،أو متـــورم.
خ ــروج س ــائل م ــن الث ــدي أو دم بش ــكل واض ــح
م ــن الحلم ــة دون أن تك ــون األنث ــى مرضع ــة.

24
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العوامل التي تساعد في عودة
سرطان الثدي بعد العالج منه

*
* مقدار انتشار سرطان الثدي
حجم الورم

كلما كان الورم أكبر ،كلما زادت فرصة عودة السرطان.

إذا كان سرطان الثدي قد انتشر إلى الغدد اللمفاوية
والعقد اللمفاوية فهذا يزيد من فرصة رجوعه.

*

مستقبالت الهرمون

حيـــث أن حوالـــي ثلثـــي ســـرطانات الثـــدي لديهـــا مســـتقبالت
لهرمـــون االســـتروجين (تســـمى  )+ERأو البروجســـتيرون ( )+PR
أو كال النوعيـــن.
وجـــود جينـــات معينـــة لهـــا دور فـــي نمـــو الســـرطان مثـــل .HER2
ه ــذا الجي ــن ي ــؤدي إل ــى نم ــو الخالي ــا الس ــرطانية.

*

التكوين الخلوي

*

النشاط النووي

ه ــذا المصطل ــح يش ــير إل ــى كمي ــة الخالي ــا الس ــرطانية الت ــي تش ــابه
الخاليــا الطبيعيــة عنــد النظــر إليهــا تحــت المجهــر ،فكلمــا تشــابهت
الخالي ــا الس ــرطانية م ــع الخالي ــا الطبيعي ــة ،كلم ــا زادت فرص ــة ع ــودة
ســرطان الث ــدي.

وهــذا المصطلــح يشــير إلــى معــدل انقســام الخاليــا الســرطانية فــي
ال ــورم ،فكلم ــا كان ــت الخالي ــا الس ــرطانية تتكاث ــر بس ــرعة أكب ــر كلم ــا
كانـــت ذات درجـــة نوويـــة أعلـــى حيـــث أنهـــا تكـــون أكثـــر عدوانيـــة
وأس ــرع نم ــوًا.
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7

نظريات حول سرطان الثدي :صح أو خطأ؟
ســرطان الثــدي هــو مــن أكثــر األورام شــيوعًا عنــد النســاء .لذلــك يجــب علــى كل ســيدة
أن تكــون علــى علــم تــام بشــكل وحجــم وقــوام ثدييهــا وأن تقــوم بفحــص نفســها
دور ًيــا ومراجعــة أو إبــاغ الطبيــب بمجــرد مالحظــة أي تغ ّيــرات فيهمــا .لكــن
هنــاك الكثيــر مــن المفاهيــم والنظريــات غيــر المثبتــة حــول مرض ســرطان
الثــدي ،اعرفــي مــا منهــا صــح أو خطــأ.

ظهـور الكتل هو العالمة
الوحيدة لسـرطان الثدي:

خطأ

هــذه إحــدى النظريــات الخاطئــة،
فالكتـــل فـــي الثـــدي أو
منطقـــة تحـــت اإلبـــط
ليســـت العالمـــات أو
األعــراض الوحيــدة التــي
يجـــــب الحــــــذر منهـــــا.
فالتــغييـــــرات فــي شــكل
وحجـــم أو قـــوام الثـــدي
أو الحلمـــة هـــي أيضـــً
م ــن العالم ــات الت ــي يج ــب
أخذهــا فــي عيــن االعتبــار:
الثدييـــن المؤلميــــن أو
المتورميـــن ،جلـــدة الثـــدي
الس ــميكة أو المتهيج ــة أو
المدملــة والحلمــات الحمــراء
أو المنكمشـــة أو المتقشـــرة
والمؤلمـــــة ،وإفـــرازات حلمـــة
الثــدي .لذلـــــــك ننصحــك بمراجعــة
الطبيـــب فـــي حـــــال الحظـــت أي
مــن هــــذه التغييــرات المذكــورة
أعـــاه.
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ص ــورة الث ــدي الش ــعاعية
(الماموجــرام) هــي أفضــل
وس ــيلة لكش ــف س ــرطان
الث ــدي :صح
فـــي الواقـــع ،تعتبـــر صـــورة الثـــدي
الشـــعاعية مـــن أفضـــل الوســـائل
التـــي يملكهـــا األطبـــاء للكشـــف عـــن
س ــرطان الث ــدي .وق ــد أظه ــرت البح ــوث
أن النس ــاء اللوات ــي تج ــاوزن الخمس ــين
س ــنة أو أكث ــر واللوات ــي يقم ــن بفح ــص
األشـــعة بشـــكل دوري معرضـــــات
بنس ــبة  %23أق ــل للوف ــاة م ــن س ــرطان
الثـــدي مقارنـــة مـــع النســـاء اللواتـــي ال
يقمـــن بذلـــك.
وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن س ــرطان الث ــدي
ال ُيظه ــر ع ــادة أي أع ــراض ف ــي مراحل ــه
األولـــى ،لكـــن تصويـــر الثـــدي باألشـــعة
يمكن ــه الكش ــف عن ــه قب ــل أن ينتش ــر.
وتوصـــي المنظمـــات الصحيـــة النســـاء
بالقيـــام بصـــور األشـــعة بشـــكل
روتين ــي أي س ــنويًا أو م ــرة كل س ــنتين
ب ــدءًا م ــن س ــن الـــ .40
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يملـــك ســـرطان الثـــدي
أعلـــى معـــدل نجـــاة إذا
ت ــم الكش ــف عن ــه مبك ـرًا:

صح

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن عـــدد وفيـــات
النســـاء مـــن ســـرطان الثـــدي قـــد بـــدأ
فـــي التراجـــع منـــذ عـــام  ،1990ويعـــود
الســـبب فـــي ذلـــك وفقـــا للخبـــراء إلـــى
الكش ــف المبك ــر بأجه ــزة تصوي ــر الث ــدي
والعالجـــات المتقدمـــة .عندمـــا يتـــم
اكتش ــاف الس ــرطان ف ــي المرحل ــة صف ــر
 ،أي عندمــا ال يــزال صغيــرًا وغيــر منتشــر،
يبلـــغ معـــدل النجـــاة لمـــدة خمـــس
ســـنوات .%93
أمـــا عندمـــا يتـــم الكشـــف عنـــه فـــي
المرحلـــة الرابعـــة ،أي عندمـــا يكـــون قـــد
انتش ــر خ ــارج الث ــدي والغ ــدد الليمفاوي ــة،
فــإن معــدل النجــاة لمــدة خمــس ســنوات
ينخفـــض إلـــى  .%15لذلـــك فـــي حـــال
الحظ ــت وج ــود كتل ــة أو أي تغيي ــرات ف ــي
الث ــدي لم ــدة تتخط ــى ال ــدورة الش ــهرية،
قومـــي بمراجعـــة الطبيـــب فـــورًا.

ـد س ــرطان الث ــدي م ــن
يع ـ ّ
أكثـــر أنـــواع الســـرطان
التــي تــودي بحيــاة المــرأة:

خطـــأ

هــذه مجــ ّرد نظريــة خاطئــة .فبالرغــم
مــن كــون ســرطان الثــدي مــن أكثــر
أنــواع الســرطان شــيوعًا لــدى النســاء،
إذ يصيــب  122امــرأة مــن كل ألــف ،إالّ
أنــه ليــس األكثــر خطــورة ومميتــً.
فســرطان الرئــة علــى ســبيل المثــال
يصيــب عــددًا أقــل مــن النســاء ،حوالــي
 55مــن ألــف ،إالً أنــه يــؤدي إلــى وفــاة 39
مــن بينهــن .فــي حيــن يبلــغ معــدل
وفيــات ســرطان الثــدي  23لــكل ألــف.

اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي
تعنـــي حتمـــً اســـتئصال
الث ــدي :خط ــأ

لــن يعــاود ســرطان الثــدي
الظهـــور بعـــد الشـــفاء
بخم ــس س ــنوات :خط ــأ

فـــي الواقـــع ،لقـــد ح ّلـــت جراحـــة
المحافظـــة علـــى الثـــدي ،والمعروفـــة
بإســـم اســـتئصال الـــورم التـــي يليهـــا
ّ
محـــل عمليـــة
العـــاج اإلشـــعاعي،
اســـتئصال الثـــدي كعـــاج لســـرطان
الثـــدي فـــي مرحلتـــه المبكـــرة.
فـــإذا اكتشـــف الطبيـــب أنـــه يمكنـــه
إزالـــة الـــورم مـــن دون إزالـــة الثـــدي
بكامل ــه ،يع ــود األم ــر للم ــرأة ف ــي اختي ــار
أي م ــن الجراحتي ــن تفض ــل .وف ــي حي ــن
أن النســاء اللواتــي خضعــن الســتئصال
الـــورم فقـــط يملكـــن نفـــس معـــدل
النجـــاة مقارنـــة مـــع اللواتـــي خضعـــن
لعمليـــة اســـتئصال الثـــدي ،قـــد يزيـــد
لديهـــن فـــي المقابـــل خطـــر معـــاودة
المـــرض .ومـــع ذلـــك ،يمكـــن للمـــرض
المع ــاودة بع ــد اس ــتئصال الث ــدي نظ ــرًا
الحتمـــال ّ
تبقـــي كميـــات ضئيلـــة مـــن
أنســـجة الثـــدي.

نظري ــة أخ ــرى خاطئ ــة .فمجــ ّرد إصابت ــك
بســـرطان الثـــدي فـــي الســـابق تجعـــل
خط ــر مع ــاودة ظه ــوره محتم ـ ً
ـا ،وغالب ــً
م ــا يح ــدث ه ــذا االنت ــكاس ف ــي غض ــون
الســنوات الخمــس إلــى العشــر ســنوات
األول ــى .أم ــا نس ــبة معاودت ــه بع ــد م ــرور
عش ــر س ــنوات فتبل ــغ  %25فق ــط.
وبالتالـــي كلمـــا طالـــت فتـــرة شـــفائك،
كلمــا زادت فرصــك فــي النجــاة .وتظهــر
بع ــض الدراس ــات أن الع ــادات الصحي ــة
نفســـها التـــي يمكـــن أن تق ّلـــل مـــن
خطـــر إصابتـــك بســـرطان الثـــدي قـــد
تســـاهم أيضـــً فـــي عـــدم معـــاودة
المـــرض.

ال يســـعك القيـــام بـــأي شـــيء لتقليـــل خطـــر إصابتـــك
بســـرطان الثـــدي :خطـــأ
تظه ــر الدراس ــات أن هن ــاك العدي ــد م ــن اإلج ــراءات الوقائي ــة الت ــي م ــن ش ــأنها تقلي ــل
خط ــر اإلصاب ــة بس ــرطان الث ــدي .فزي ــادة ال ــوزن أو الس ــمنة وع ــدم ممارس ــة الرياض ــة،
وخصوص ــً بع ــد س ــن الي ــأس ،تزي ــد م ــن نس ــبة اإلصاب ــة بس ــرطان الث ــدي .وبالتال ــي
فــإن فقــدان الــوزن ولــو بنســبة  %5مــن وزن الجســم يقلــل الخطــر بمعــدل  .%25كمــا
أن ممارس ــة الرياض ــة بش ــكل منتظ ــم ،أي  75دقيق ــة م ــن المش ــي الس ــريع أس ــبوعيًا
يمكـــن أن تقلـــل مـــن الخطـــر بنســـبة  .%18وتوصـــي جمعيـــات الســـرطان القيـــام
بالتماريـــن بمـــا ال يقـــل عـــن  45إلـــى  60دقيقـــة خمســـة أيـــام فـــي األســـبوع أو أكثـــر
لخف ــض المخاط ــر.
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مــرض
 . .حقائق هـامة عن
بهجت هذا المرض النادر!
هل سمعت قبل اليوم عن مرض بهجت؟ إليك كافة المعلومات التي قد تحتاج لتعرفها عن هذا
نفصلها لك في المقال التالي.
المرض النادر
ّ
يعتبر مرض بهجت أحد األمراض النادرة التي ال يمكن الشفاء منها ،والتي تتسبب في تورم وانتفاخ
األوعية الدموية في أنحاء الجسم ،ما قد يتسبب بمجموعة من األعراض المختلفة تبعًا لمنطقة اإلصابة.

أسباب مرض بهجت وفرص اإلصابة به
ال زال األطباء عاجزين عن فهم أسباب هذا المرض ،ولكنهم يعتقدون
أنه يبدأ من جهاز المناعة ،والذي ولسبب ما يبدأ بمهاجمة األوعية
الدموية في مختلف أنحاء الـجسـم ،وهذه بعض العوامل التي قد تزيد
من فرص اإلصابة بمرض بهجت:
• خلل ما أو ضعف في جهاز المناعة.
• الوراثة والجينات.
• وجود نوع معين من العدوى في البيئة المحيطة قد يحفز تفعيل
جين المرض.

ومرض بهجت:
• أكثر شيوعًا في مناطق الشرق األوسط وآسيا واليابان.
• غالبًا ما يظهر لدى المصابين في العشرينات أو
الثالثينات من العمر.
• يؤثر على الرجال أكثر من النساء.

أعراض المرض

وحدتها
يختلف مرض بهجت من مريض آلخر ،وتختلف أعراضه
ّ
من مريض آلخر حسب منطقة اإلصابة في الجسم ،كما يلي:

أعراض اإلصابة في الفم
تعتبر اإلصابة بمرض بهجت في الفم هي اإلصابة
األكثر شيوعًا مقارنةً بمناطق الجسم األخرى ،وهذه
أهم أعراض اإلصابة الفموية:
• تقرحات وبثور على الشفاه واللسان وفي
منطقة باطن الخدين.
• ألم في الفم.
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أعراض اإلصابة في العين
ومن أهمها:
• تورم وانتفاخ في العين من
األمام أو الخلف.
• رؤيا ضبابية.
• حساسية تجاه الضوء.

•
•
•
•

تمزقات.
إحمرار.
ألم.
فقدان البصر أو العمى.

أعراض اإلصابة في الجهاز التناسلي

ومنها:
• تقرحات في كيس الصفن لدى الذكور.
• تقرحات في البظر لدى اإلناث.

أعراض اإلصابة في الجلد
• بثور تبدو كحب الشباب.
• انتفاخات في األقدام والكاحل.

أعراض اإلصابة في المفاصل
• آالم في الركبة والكاحل والمعصم ومرفق اليد.
• تورم وانتفاخ في مناطق المفاصل.

أعراض اإلصابة في الدماغ والحبل الشوكي
ومن أهمها:
• حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
• صداع وآالم في الرأس.
• تصلب الرقبة.
• شعور بالحيرة واالرتباك.
• تغيرات في الشخصية.
• فقدان الذاكرة.
• صعوبات في الحديث والكالم.

أعراض اإلصابة في الجهاز الهضمي
• آالم في المعدة.
• إسهال.
• نزيف من تقرحات في المعدة أو األمعاء.
و في بعض الحاالت ،قد يصيب مرض بهجت مناطق وأعضاء أخرى من الجسم ،مثل (الكلى والرئتين).
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تشخيص مرض بهجت

قــد يكــون تشــخيص مــرض بهجــت صعبــً بعــض الشــيء ،إذ قــد يتــم
تشــخيصه خطــأ علــى أنــه ذئبــة أو التهــاب مفاصــل أو غيــره ،وقــد يحتــاج
األمــر أشــهرًا قبــل حســم التشــخيص تمامــً.

وعــادة يتــم البحــث عــن مجموعــة مــن األعــراض تترافــق ســوية وليــس
مجــرد عــرض واحــد ،وإجــراء العديــد مــن الفحوصــات.
أما بالنسـبة للعالج والطبيب الذي يسـتطيع عالج حالتك فهذا يعتمد
ً
فمثلا :انتفـاخ العيـن يتطلـب
علـى منطقـة ظهـور اإلصابـة واألعـراض،
طبيـب عيـون ،وتقرحـات الجلـد تتطلـب طبيـب جلديـة وهكذا.

عالج مرض بهجت

لم يتوصل الطب إلى عالج لداء بهجت حتى اآلن
إذا كانــت إصابتــك تم ّثــل شــك ً
ال طفيفً ــا من الــداء ،فقد يقترح طبيبك
بعــض األدوية للســيطرة على نوبــات احتدام األلم وااللتهاب.
وقد ال تحتاج إلى تناول األدوية بين نوبات االحتدام.
إذا كانــت العالمــات واألعــراض التــي لديــك أكثــر شــدة ،فقــد يوصــي
طبيبــك بأدويــة للســيطرة علــى داء بهجــت بجســمك كلــه ،باإلضافــة
إلــى أدويــة لنوبــات االحتــدام.

عالجــات لعالمــات وأعــراض داء بهجــت
َّ
تتحكــم
تتضمــن األدويــة التــي
الفرديــة قــد
َّ
تظهــر أثنــاء
فــي العالمــات واألعــراض التــي
َ
االحتدامات ما يلي:
والهالم والمراهم:
كريمات الجلد
ُ
الموضع َّية
ـم تطبيــق أدوية الكورتيكوســتيرويدات
ِ
• يتـ ُّ
ـد
ـ
للح
ـلية
ـ
التناس
ـاء
ـ
األعض
ـات
ـ
ح
وتقر
ـد
ـ
الجل
ـى
ـ
عل
ـرة
ـ
ُمباش
ِّ
ُّ
ُ
من االلتهاب واأللم.

َغسول الفم:
• ُيق ِّلل من ألم ُ
القروح.

قطرات العين:
• ُيمكـــن لقطـــرات العيـــن التـــي تحتـــوي علـــى
الكورتيكوســـتيرويدات أو غيرهـــا مـــن األدويـــة
المض ـ َّادة لاللتهاب ــات أن ت ِّ
ُخف ــف األل ــم واإلحمِ ــرار ف ــي
االلتهـــاب خفيفً ـــا.
العينيـــن إذا كان
ِ
َ
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العالجات الجهازية لداء بهجت
إذا لم تكن األدوية الموضعية فعالة ،فقد يوصي طبيبك بعقار ُيسمى
بشكل متكرر
كولشيسين (كولكريس وميتيجير) لعالج القرح التي تظهر
ٍ
في الفم واألعضاء التناسلية .قد تتحسن أعراض التهاب المفاصل أيضًا مع
استخدام "كولشيسين".
تطلــب الحــاالت الشــديدة مــن داء بهجــت عالجــات للســيطرة علــى األضــرار الناجمــة
عــن المــرض بيــن نوبــات احتــدام األعــراض .إذا كنــت تعانــي مــن داء بهجــت ،وتتراوح
شــدته مــن متوســط إلــى شــديد ،فربمــا يصــف طبيبــك مــا يلــي:

• الكورتيكوستيرويدات لعالج االلتهابات:
قد تقلل الكورتيكوستيرويدات ،مثل بريدنيزون ،من االلتهاب الناتج عن داء بهجت .يصفها األطباء في كثير من األحيان
مع أدوية أخرى لتثبيط نشاط جهاز المناعة.
تشمل اآلثار الجانبية للكورتيكوستيرويدات زيادة الوزن وحرقة دائمة في المعدة وارتفاع ضغط الدم وترقق العظام
(هشاشة العظام).

• األدوية التي تؤثر في استجابة جهاز
المناعة:

• األدويــة التــي تقمــع نظــام المناعــة
لديــك:

يعمــل إنترفيــرون ألفــا2-ب (إنتــرون أ) علــى تنظيــم نشــاط
جهــاز المناعــة للســيطرة علــى االلتهــاب .يمكن اســتخدامه
وحــده أو مــع أدويــة أخــرى للمســاعدة فــي الســيطرة علــى
التقرحــات الجلديــة وآالم المفاصــل والتهــاب العيــن لــدى
األشــخاص المصابيــن بــداء بهجــت .تشــمل اآلثــار الجانبيــة
وأعراضــا تشــبه أعــراض اإلنفلونــزا ،مثــل ألــم
عالمــات
ً
العضــات واإلرهــاق.

ُيمكــن الحــد مــن االلتهــاب المصحــوب بــداء بهجــت مــن
خــال تنــاول أدويــة تمنــع جهــاز المناعــة لديــك عــن مهاجمــة
األنســجة الســليمة ،قــد تشــمل هــذه األدويــة عقــار أزاثيوبريــن
(أزاثــان ،إميــوران) وسايكلوســبورين (جينجــراف ونيــورال
وســاندميون) وسيكلوفوســفاميد .قــد ترفــع هــذه األدويــة
خطــر اإلصابــة بالعــدوى .تشــمل األعــراض الجانبيــة األخــرى
الممكنــة مشــكالت فــي الكبــد والكلــى وانخفــاض تعــداد
كــرات الــدم وارتفــاع ضغــط الــدم.

تُعــد األدويــة التــي تعمــل علــى إحصــار مــادة تســمى عامــل
نخــر الــورم ( )TNFفعالــة فــي عــاج بعــض عالمــات المــرض.
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أمراض قد تصيب
طفلك في المدرسة
مــع بــدء الــدوام الدراســي ،تبــدأ بعــض المشــكالت فــي الظهــور ،فالطفــل قــد يتعــرض لإلصابــة بالعديــد مــن األمــراض نتيجــة ســهولة
انتقــال العــدوى إليــه مــن الفيروســات المنتشــرة بينــه وبيــن األطفــال اآلخريــن.
وبالطبــع فالوقايــة التامــة تعــد أمــرًا مســتحي ً
ـعورك بالقلــق والمبالغــة فيــه حتــى ال يصبــح هاجســً
ال ،حيــث أن هــذا يجــب أال يزيــد مــن شـ
ِ
ـك ،فمــع مــرور الوقــت ،ســيبني طفلــك مناعتــه ويســتطيع مواجهــة الفيروســات والتغلــب عليهــا.
لديـ ِ
ـك فــي المقــال التالــي مــع بعــض
ـك ببعــض األمــراض المنتشــرة فــي المدرســة ،نذكرهــا لـ ِ
ولكــن فــي جميــع األحــوال ،قــد ُيصــاب طفلـ ِ
النصائــح للوقايــة منهــم.

الـتهـاب الـعيـن

قـد ُيصـاب الطفـل بالتهـاب صديـدي فـي عينيـه ،و أعراضـه عبـارة عـن احمـرار شـديد فيهمـا مـع
حـدوث تـورم فـي الجفنيـن ،قـد تصـل فـي بعض األحيان إلى عدم مقـدرة الطفل على فتح عينيه،
وأيضاً خـروج إفـرازات صديديـة صفـراء اللـون أو خضـراء ،وهـذا المـرض قـد يكـون شـديد العـدوى
وسـهل اإلنتقـال عـن طريـق اللمـس أو اسـتخدام أدوات اآلخريـن أو النـوم فـي نفـس الفـراش.

حـشـرات الـشعـر

وهــي مــن أكثــر األمــراض التــي قــد تنتشــر بيــن األطفــال فــي المدرســة ،فهــي تنتقــل مــن
الطفــل إلــى اآلخــر بمجــرد حــك فــروة الــرأس و المشــاركة فــي اللعــب ،و هــذه الحشــرات صغيــرة
الحجــم للغايــة تعيــش فــي فــروة الــرأس وتضــع بيوضهــا فيهــا وقــد ُيصــاب الطفــل بفقــد الــدم
فــي حــال عــدم عالجهــا.

الـتيتـانـوس

قــد ينتقــل للطفــل إذا ُجــرح أثنــاء لعبــه ،وأعراضــه تكــون عبــارة عــن
تشــنجات وتقلصــات مؤلمــة فــي العضــات ،وللوقايــة منــه ُيعطــى
الطفــل حقنــة تحــت إشــراف الطبيــب.

السعال والبرد

بالســعال والبــرد ولكــن بصــورة خفيفــة فيمكــن أن يذهــب طفلــك للمدرســة،
عندمــا ُيصــاب طفلــك
ّ
أمــا لــو كانــت مصحوبــة بحمــى وارتفــاع فــي حــرارة الجســم ورعشــة ونعــاس ،فيجــب إبقــاء الطفــل
فــي المنــزل واستشــارة الطبيــب ،وغالبــً مــا يرجــع الطفــل مــرة أخــرى إلــى المدرســة بعــد مــرور أربــع
ـك
وعشــرين ســاعة فــي حــال
تحســنه ،أمــا لــو كان الســعال شــديدًا واســتم ّر لمــدة طويلــة فعليـ ِ
ُّ
ـدد اإلجــراء المناســب.
ـ
ح
استشــارة الطبيــب حتــى ُي ّ
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الجدري المائي

وأعراضــه تكــون عبــارة عــن طفــح يظهــر علــى الجلــد فــي مناطــق معينــة مــن الجســم،
ثــم ينتشــر فــي الجســم بأكملــه متضمنــً الــرأس والوجــه وهــو ينتقــل بيــن األطفــال عــن
طريــق العطــس أو الســعال.

الحصبة

وهــو مــرض ُيصــاب بــه غالبيــة األطفــال حيــث أنــه مــرض فيروســي ُيصيــب الطفــل مــرة
واحــدة فــي عمــره وينتقــل بيــن األطفــال عــن طريــق التنفــس.

الـتهابـات الـلوزتيـن

ُيصــاب األطفــال كثيــرًا بهــذا المــرض نتيجــة اتبــاع عــادات خاطئــة ،مثــل تنــاول المشــروبات
شــديدة الســخونة وشــديدة البــرودة أو ارتــداء المالبــس الثقيلــة والتعــرض لتيــارات الهــواء
البــارد بعــد خلعهــا.

الـوقايـة:
المعديــةُ ،ينصــح باالمتنــاع عــن تنــاول األغذيــة المكشــوفة ألنهــا تكــون
ولوقايــة طفلـ ِ
ـك مــن اإلصابــة بهــذه األمــراض ُ
عرضــة لألتربــة والحشــرات وأن يغســل الطفــل يديــه بالمــاء و الصابــون قبــل األكل وبعــده وبعــد اســتخدام الحمــام،
كمــا يجــب عليــك أن تعتنــي بنظافــة حمــام منزلــك واألحــواض ،كمــا يجــب أن تكــون فصــول المدرســة ذات تهويــة جيــدة
وكذلــك الحــال مــع األماكــن التــي تكتــظ بالنــاس ووســائل المواصــات وخاصــة فــي أيــام الشــتاء ،وأن تمنعــي طفلــك مــن
ـد ،فأخبــري إدارة المدرســة حتــى يقومــوا بأخــذ االحتياطــات
اإلمســاك بالقمامــة أو أي شــيء ملــوث ،وإن ُأصيــب بمــرض ُمعـ ٍ
الالزمــة.
كمــا أن دور المدرســة مهــم فــي وقايــة الطفــل مــن اإلصابــة باألمــراض المعديــة ،فيجــب علــى المســؤولين فيهــا أن
يذكــروا التالميــذ بكافــة اإلجــراءات الصحيــة التــي تتضمــن نظافــة المالبــس واألدوات المســتخدمة واالهتمــام بتغذيــة
الطفــل كــي ترتفــع كفــاءة جهــازه المناعــي.
ويجــب علــى األم أن تهتــم بمتابعــة حالــة الطفــل الصحيــة أوالً بــأول للتأكــد مــن حصولــه علــى كافــة التطعيمــات التــي
تقيــه مــن األمــراض الخطيــرة مثــل مصــل األنفلونــزا ومصــل الجــدري ،كمــا يجــب أن َتعــد األم للطفــل األغذيــة الغنيــة
بالعناصــر الغذائيــة التــي تفيــده و تحميــه مــن األمــراض مثــل الخضــروات والفواكــه والخبــز والمعكرونــة والدجــاج
واللحــوم واألســماك .ويمكــن إعــداد األطعمــة بأشــكال مختلفــة حتــى ال يشــعر بالملــل باإلضافــة إلــى تقديــم العصائــر
الطبيعيــة للطفــل ألنهــا تحتــوي علــى فيتامينــات ومعــادن هامــة يحتاجهــا جســمه.
ـكل مس ــتمر ألن ه ــذا يقي ــه م ــن التق ــاط الفيروس ــات ويحم ــي اآلخري ــن
واجعل ــي طفل ــك يعت ــاد عل ــى غس ــل يدي ــه بش ـ ٍ
أيض ــً م ــن انتق ــال الفيروس ــات إليه ــم إن كان مريض ــً ألن ثماني ــن بالمئ ــة م ــن الفيروس ــات ق ــد تنتق ــل ع ــن طري ــق
اللم ــس .ويج ــب علي ــه أن يف ــرك يدي ــه بالم ــاء والصاب ــون لم ــدة ال تق ــل ع ــن عش ــرين ثاني ــة ث ــم يغس ــلهما بالم ــاء جي ــدًا.
كمــا أن َت َمتُّ ــع طفلــك بجســم صحــي وســليم ،مــن أهــم العوامــل التــي تقلــل انتقــال األمــراض لديــه لذلــك اهتمــي بــأن
ُيمــارس الرياضــة بشــكل منتظــم حتــى لــو لعــدة دقائــق فــي اليــوم.
ـك يبتعــد عــن لمــس عينيــه وأنفــه وفمــه بيديــه ألن هــذا قــد يتســبب فــي انتقــال المــرض
ـك أن تجعلــي طفلـ ِ
ويجــب عليـ ِ
لديــه بســبب لَمســه لطفــل آخــر مريــض ،كمــا يجــب أن تقومــي بإعــداد وجبــة إفطــار صحيــة ومغذيــة وأال تهملــي ذلــك
أبــدًا ألنــه قــد يجــوع فــي المدرســة ،ممــا يضطــره إلــى تنــاول األطعمــة الجاهــزة وقــد يكــون بعضهــا مكشــوفًا ممــا يجعلــه
أكثــر عرضــة لإلصابــة بعــدة أمــراض.
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ﻗﺴــﻢ اﻟﺠﺮاﺣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ وزﻧﻚ اﻟﺰاﺋﺪ!
ان ...اﻟﺒﺎﻟﻮﻧـــﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اوﻟﻰ واﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزن
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ﺑﺪون ﺟـﺮاﺣـــﺔ

ﺑﺪون ﺗﺨﺪﻳـــﺮ

ﺑـﺪون ﻣﻨﻈـــﺎر
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مرض السكري ..
طرق مضمونة
لتخفيــض مســتوى
الســكر فــي الــدم

 .1المواظبة على التمارين الرياضية
يســاعد االنتظــام فــي التماريــن الرياضيــة علــى فقــدان
الــوزن وعلــى زيــادة حساســية الجســم تجــاه اســتهالك
األنســولين( ،تمكيــن الجســم مــن اســتهالك الســكر فــي
الــدم ،بشــكل أكثــر كفــاءة مــن حيــث اســتخدامه فــي زيــادة
طاقــة الجســم ،وبالتالــي الكتلــة العضلية).ولعــل أفضــل
أشــكال التماريــن المناســبة لمرضــى الســكري ،هــي :رفــع
األثقــال ،المشــي الســريع ،الجــري ،ركــوب الدراجــة الهوائيــة،
الرقــص ،المشــي لمســافات طويلــة ،والســباحة.

 .2السيطرة على الكمية المستهلكة
من الكربوهيدرات
يحول الجســم الكربوهيدرات
ّ
إلــى ســكريات ،ثــم يدفــع
باألنســولين إلــى الخاليــا،
األمــر الــذي يتســبب برفــع
نســبة الجلوكــوز ،والــذي
شـ ِّ
ُي َ
ـكل خطــورة علــى جســم
المريــض ،لــذا فــإنَّ الكميــة
المســموحة مــن الكربوهيــدرات لمريــض الســكري يجــب أن
غرامــا فقــط فــي اليــوم .وقــد أظهــرت
ال تتجــاوز 180-130
ً
العديــد مــن الدراســات أنَّ اتّبــاع نظــام غذائــي منخفــض
الكربوهيــدراتُ ،يســاعد علــى خفــض مســتويات الســكر
ومنــع ارتفــاع الســكر فــي الــدم.
فضــل اعتمــاد البروتينــات واالبتعــاد عــن الكربوهيــدرات
و ُي ّ
التــي تحتــوي علــى الدقيــق األبيــض ،واالعتمــاد علــى
الخضــروات التــي تحتــوي علــى الكربوهيــدرات لتعزيــز
الشــعور بالشــبع.

 .3تناول
األطعمة التي
تساهم في
تخفيض نسبة
السكر في
الدم ،مثل:

• الليمــون :بسبـــب
احتوائــه علــى حافــظ
يحــد
الســتريك الــذي
ُّ
مــن إفــراز الســكر فــي
الــدم ،ويعمــل علــى تحســين حساســية األنســولين
ويحســن وظائــف الكبــد بشــكل يــؤدي
للســكر،
ّ
الســتقرار نســبة الســكر فــي الــدم.
• خــل التفــاح :حمــض الخليــك الموجــود في خــل التفاح،
يخفّ ــض نســبة الســكر ويعــزز الغــذاء ببعــض المعــادن
واألنزيمــات ،المســؤولة عــن مؤشــر الســكر فــي الــدم،
ممــا يســاعد فــي تخفيــض الســكر بعــد تنــاول الوجبــة
بنســبة .%31
تحــد
• المخلــات :األحمــاض الموجــودة فــي المخلــات
ُّ
مــن إطــاق الســكر فــي الــدم.
• اللبــن الرائــب :بســبب طبيعتــه الحمضيــة واحتوائــه
علــى أنزيمــات الهضــم ،حيــث يعمــل اللبــن الرائــب
علــى الســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم بعــد
تنــاول وجبــة غنيــة بالســكريات مثــل الحلويــات.
• القرفــة :تعمــل القرفــة علــى تحســين الحساســية
تجــاه األنســولين ومســتقبالت األنزيمــات ،مــن دون أن
يتســبب ذلــك فــي تعطيــل مســتقبالت األنســولين.
باإلضافــة إلحتوائهــا علــى مضــادات األكســدة التــي
تحمــي المصــاب بالســكري مــن التهــاب األغشــية
الخلويــة التــي تحمــل مســتقبالت األنســولين.

 .4الحفــاظ علــى
ترطيــب الجســم
بشــكل دائــم

يســاعد شــرب المــاء
بكميــات وفيــرة فــي الحفــاظ
علــى مســتويات الســكر
فــي الــدم ضمــن الحــدود
الصحيــة ،كمــا يمنــع الجفــاف
ويســاعد الكلــى علــى طــرد الســكر الزائــد فــي الــدم
عــن طريــق البــول .وأظهــرت إحــدى الدراســات أنَّ تنــاول
ـد مــن مخاطــر ارتفــاع مســتويات الســكر فــي
المــاء يحـ ُّ
الــدم ،ويحتــاج مريــض الســكري إلــى شــرب مــا ال يقــل
تمامــا عــن
عــن لتريــن مــن المــاء يوم ًّيــا ،مــع االبتعــاد
ً
تنــاول العصائــر والمشــروبات الغنيــة بالســكر.
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 .7تناول أطعمة منخفضة السكر
 .5تناول األطعمة الغنية باأللياف
األليــاف تُبطــىء عمليــة هضــم الكربوهيــدرات وتســاعد
علــى امتصــاص الســكر .هنــاك نوعــان مــن األليــاف:
األليــاف غيــر قابلــة للذوبــان وتلــك القابلــة للذوبــان.
مهــم ،إال أنَّ األليــاف القابلــة للذوبــان
ورغــم أنَّ كالهمــا
ّ
تعمــل علــى خفــض مســتويات ســكر الــدم .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،يمكــن لنظــام غذائــي غنــي باألليــاف أن
يســاعد فــي إدارة النــوع األول مــن الســكري ،عــن طريــق
ـد مــن ارتفاعــه.
تحســين التحكــم فــي ســكر الــدم والحـ ّ
األطعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف
تشــمل الخضــار والفواكــه والبقوليــات والحبــوب الكاملة.

األطعمــة الصحيــة يجــب أن تكــون منخفضــة الســكريات
جــدا ،أو
أيضــا ،ويفضــل تناولهــا بكميــات منخفضــة
ً
ًّ
اســتبدالها باألطعمــة التــي تحتــوي علــى مؤشــر ســكر
منخفــض ،مثــل :المأكــوالت البحريــة ،واللحــوم ،والبيــض،
والشــوفان ،والشــعير ،والفاصوليــا ،والعــدس ،والبقوليــات،
والبطاطــا الحلــوة ،والــذرة ،ومعظــم الفواكــه والخضــروات
غيــر النشــوية.

 .8السيطرة واالبتعاد عن مصادر التوتر

 .6تقسيم الطعام إلى  5حصص يومية
التحكــم فــي كميــة الطعــام يســاعد علــى تنظيــم
الســعرات الحراريــة ،ويســاهم فــي فقــدان الــوزن ،ممــا
يــؤدي إلــى تعديــل مســتويات الســكر فــي الــدم،
وتقليــل خطــر اإلصابــة بالنــوع  2مــن مــرض الســكري
صحــاء .وينصــح خبــراء التغذيــة
لــدى األشــخاص األً ّ
بتقســيم الوجبــات الغذائيــة إلــى  5وجبــات يوميــة،
ـم الموازنــة فيهــا
خصوصــا لمرضــى الســكري ،حيــث يتـ ّ
ً
بيــن البروتينــات ،والفواكــه ،والخضــروات ،واألليــاف.
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أثنــاء فتــرات التوتــر واإلجهــاد ،يفــرز الجســم الهرمونــات مثل
الغلوكاجــون والكورتيــزول ،ممــا يــؤدي الرتفــاع مســتويات
الســكر فــي الــدم .وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات العمليــة،
أنَّ التماريــن الرياضيــة واالســترخاء والتأمــل ،تســاعد
وبشــكل كبيــر علــى التقليــل مــن اإلجهــاد ،وأيضــً تعمــل
علــى تخفيــض مســتويات الســكر لــدى الطــاب المصابيــن
بمــرض الســكري.

د .محمد جواد العبداهلل
استشاري األمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السكر بأنواعه النوع األول والنوع الثاني.
أمراض الغدة الدرقية وأورامها.
أمراض الغدة جار الدرقية من نشاط وخمول واضطرابات الكالسيوم.
النمو ونقص ارتفاع هرمون النمو.
أورام وأمراض الغدة النخامية وهرمون الحليب والثدي.
أورام وأمراض الغدة الكظرية ومرض أديسون  -وكوشينج
ارتفاع ضغط الدم الهرموني.
أمراض السمنة وعالجها دوائيًا.
اضطراب الدورة الشهرية وأمراض المبايض وتكيساتها.
ضعف الخصوبة والهرمون الذكري واالنتصاب.
العقم للرجال والنساء.
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التقدم بالعمر ..

ما المتوقع؟ وما ُيمكن فعله؟
ـدم فــي العمــر؟ فيمــا يلــي مــا يمكــن
ـد جــزءًا طبيع ًيــا مــن مالمــح التقـ ّ
هــل تتســاءل بصــدد مــا يعـ ّ
توقعــه مــع تقدمــك بالعمــر ومــا الــذي يمكنــك فعلــه.
ـون التجاعيــد والشــعر األبيــض.
أنــت تعلــم أن التقــدم فــي العمــر ســوف يــؤدي فــي الغالــب إلــى تكـ ّ
ولكــن هــل تعلــم أن عمليــة التقــدم فــي العمــر ســتؤثر علــى أســنانك وقلبــك ونشــاطك
الجنســي؟ اكتشــف التغ ّيــرات التــي يمكنــك توقعهــا فــي جســمك مــع اســتمرار تقدمــك فــي
العمــر ،ومــا الــذي يمكنــك فعلــه لتعزيــز الصحــة الجيــدة فــي أي عمــر.

مـــا الـــذي يحـــدث فـــي جهـــازك الوعائـــي
القلبـــي؟

مع تقدمك في العمر ،يصبح نبض قلبك أبطأ قلي ً
ال وقد يصبح قلبك
أكبر .كما تصبح أوعيتك الدموية وشرايينك أكثر خشونة ،مما يتسبب
في أن يعمل قلبك بقوة أكبر لضخ الدم عبرها .يمكن أن يؤدي هذا إلى
ارتفاع ضغط الدم وحدوث مشاكل وعائية قلبية أخرى.

ما يمكنك فعله لتعزيز صحة القلب:
• اجعــل النشــاط البدنــي ضمــن روتينــك اليومــي :جــ ّرب المشــي أو الســباحة أو
النشــاطات األخــرى التــي تتمتــع بهــا .يمكــن أن يســاعدك النشــاط البدنــي المتوســط
العــادي فــي الحفــاظ علــى وزن صحــي وضغــط دم أقــل ويقلــل مــن مــدى خشــونة
الشــرايين.
• تنــاول الطعــام الصحــي :اختــر الخضــراوات والفواكــه والحبــوب الكاملــة واألطعمــة
الغنيــة باألليــاف ومصــادر البروتيــن الخاليــة مــن الدهــن ،مثــل األســماك .ق ّلــل األطعمــة
الغنيــة بالدهــون المشــبعة والصوديــوم .يمكــن أن يســاعدك النظــام الغذائــي الصحــي
فــي الحفــاظ علــى صحــة قلبــك وشــرايينك.
• أقلــع عــن التدخيــن :يســاهم التدخيــن فــي زيــادة صالبــة شــرايينك ويرفــع ضغــط
أنواعــا أخــرى مــن التبــغ ،فاســتعن
دمــك ومعــدل نبضــك .إذا كنــت تدخــن أو تســتخدم
ً
بطبيبــك ليســاعدك علــى اإلقــاع عــن التدخيــن بأنواعــه.
• التحكــم فــي مواجهــة الضغوطــات :يمكــن أن يؤثــر التوتــر علــى قلبــك .اتخــذ
خطــوات للحــد مــن الضغــط النفســي أو تعلــم كيفيــة التعامــل معــه بطــرق صحيــة.
مهمــا فــي عــاج قلبــك
كاف :يلعــب النــوم الجيــد دو ًرا
ـكل
ٍ
• احصــل علــى النــوم بشـ ٍ
ًّ
وأوعيتــك الدمويــة وإصالحهــا .تختلــف احتياجــات النــاس بالنســبة لســاعات النــوم ،لكــن
عمومــا  7أو  8ســاعات فــي الليلــة.
اســتهدف
ً

مــا الذي يحــدث في عظامــك ومفاصلك
وعضالتك؟
مــع تقــدم العمــر ،تميــل العظــام إلــى التقلــص فــي الحجــم والكثافــة
ممــا يضعفهــا ويزيــد اســتعدادها للكســر .قــد تكــون حتــى أقصــر فــي
ـكل عــام قوتهــا ومرونتهــا ،وقــد تصبــح أقــل
الطــول .تفقــد العضــات بشـ ٍ
تناســقً ا أو تعانــي مــن مشــكالت فــي التــوازن.
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ما يمكنك فعله لتقوية صحة العظام والمفاصل
والعضالت هو:
• الحصــول علــى كميــة مالئمــة مــن الكالســيوم :فيمــا يخــص
عامــا والرجــال الذيــن
البالغيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم مــن  19إلــى ً 50
عامــا ،توصــي األكاديميــة الوطنيــة
تبلــغ أعمارهــم مــن  51إلــى ً 70
للطــب بتنــاول  1,000مللــي جــرام (مجــم) مــن الكالســيوم يوم ًيــا.
وتزيــد التوصيــة إلــى  1,200ملجــم فــي اليــوم للســيدات الالتــي تبلــغ
عامــا
َّ
عامــا فأكثــر والرجــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم ً 71
أعمارهــن ً 51
فأكثــر .تشــتمل مصــادر األنظمــة الغذائيــة الخاصــة بالكالســيوم
علــى منتجــات األلبــان ،واللــوز ،والبروكلــي ،واللفــت ،والســلمون
المع َّلــب مــع العظــام ،والســردين ،ومنتجــات الصويــا مثــل التوفــو .إذا واجهــت صعوبة فــي الحصول
علــى كميــة كافيــة مــن الكالســيوم مــن نظامــك الغذائــي ،فاطلــب مــن طبيبــك مكمــات غذائيــة
للكالســيوم.
• الحصــول علــى كميــة كافيــة مــن فيتاميــن د :فيمــا يخــص البالغيــن
عامــا توصــي األكاديميــة الوطنيــة
عامــا إلــى ً 70
الذيــن تبلــغ أعمارهــم مــن ً 19
للطــب بـــ  600وحــدة دوليــة ( )IUمــن فيتاميــن د فــي اليــوم .وتزيــد التوصيــة
عامــا
إلــى  800وحــدة دوليــة فــي اليــوم للبالغيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم ً 71
فأكثــر .علــى الرغــم مــن حصــول الكثيــر مــن األشــخاص علــى كميــات كافية
مــن فيتاميــن د مــن ضــوء الشــمس ،إال أن ذلــك قــد ال يكــون مصــد ًرا مالئمــً
للجميــع .تشــتمل مصــادر فيتاميــن د علــى الســمك الزيتــي مثــل التونــة
والســردين وصفــار البيــض واللبــن المدعــم ومكمــات فيتاميــن د الغذائيــة.
• وضــع النشــاط البدنــي فــي روتينــك اليومــي :التماريــن الرياضيــة قــد
تســاعد فــي الحفــاظ علــى الــوزن مثــل المشــي والركــض والتنــس وصعــود
الســلم والتدريــب علــى القــوة حيــث تســاعدك علــى بنــاء عظــام قويــة وتســاعد
علــى فقــدان الــوزن الزائــد.
• تجنــب إســاءة اســتخدام المــواد :تجنــب التدخيــن
وال تفكــر فــي تنــاول المشــروبات الكحوليــة نهائيــً.
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مــا الــذي يحــدث

لجهـازك الـهضمـي؟
شــيوعا عنــد كبــار الســن .يمكــن أن تســاهم عوامــل كثيــرة
اإلمســاك أكثــر
ً
فــي اإلمســاك ،بمــا فــي ذلــك اتبــاع نظــام غذائــي منخفــض األليــاف وعــدم شــرب
كميــة كافيــة مــن الســوائل وعــدم ممارســة الرياضــة .األدويــة مثــل مــدرات البــول
ومكمــات الحديــد الغذائيــة وكذلــك بعــض الحــاالت المرضيــة مثــل مــرض الســكر،
ومتالزمــة األمعــاء المتهيجــة أيضــً ،قــد تســاهم فــي التعــرض لإلمســاك.

ما يمكنك فعله

لـلوقايـة مـن اإلمسـاك
صحيــا :تأكــد مــن اشــتمال نظامك
غذائيــا
نظامــا
• اتبــع
ً
ً
ً
الغذائــي علــى األطعمــة الغنيــة باألليــاف ،مثــل الفواكــه
والخضــروات والحبــوب الكاملــة .ق ّلــل مــن اللحــوم التــي
تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون ومنتجــات األلبــان
والحلويــات والتــي قــد تســبب اإلمســاك .تنــاول قــد ًرا كبي ـ ًرا
مــن الميــاه وغيرهــا مــن الســوائل.
• اجعــل النشــاط البدنــي ضمــن روتينــك اليومــي:
ممارســة النشــاط البدنــي بانتظــام يمكــن أن يســاعدك
علــى الوقايــة مــن اإلمســاك والنشــاط مهــم لصحتــك
العامــة.
إن كَ ْبــت حركــة
• ال تتجاهــل الحاجــة إلــى التبــرزّ :
جــدا يســبب اإلمســاك.
األمعــاء لفتــرة طويلــة
ً
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ماذا الذي يحدث

لمثانتك
وجهازك البولي؟

فقــدان التحكــم بالمثانــة (ســلس البــول) أمــر شــائع
فــي الشــيخوخة .قــد تتعلــق بعــض المشــاكل الصحيــة،
كالســكري ،بســلس البــول مثــل انقطــاع الطمــث لــدى
الســيدات وتضخــم البروســتاتا لــدى الرجــال.

ما يمكنك فعله
لتحسين الحالة الصحية للمثانة
والجهاز البولي:
• اذهــب إلــى الحمــام بانتظــام :فكــر فــي التبــول وفقً ــا لجــدول زمنــي
منتظــم ،كل ســاعة علــى ســبيل المثــال .قــم بمــد الفتــرات الزمنيــة بيــن
مــرات ذهابــك إلــى الحمــام ببــطء.
• حافــظ علــى وزن صحــي :إذا كنــت تعانــي مــن الــوزن الزائــد ،فتخلــص
منه .

• امتنــع عــن التدخيــن :إذا كنــت تدخــن أو تســتخدم منتجــات
أخــرى مــن التبــغ ،فاطلــب المســاعدة مــن طبيبــك المعالــج
لإلقــاع عــن التدخيــن.
• قــم بتماريــن كيجــل الرياضيــة :ق ّلــص عضــات قــاع
الحــوض ،وحافــظ علــى تقلــص العضــات لخمــس ثــوان ثــم
ارخ عضالتــك لخمــس ثــوان أخــرى .جــرب ذلــك أربــع أو خمــس
مــرات متتاليــة .واصــل التماريــن حتــى تظــل العضــات
منقبضــة لمــدة  10ثــوان فــي المــرة الواحــدة ،ثــم ارخ
عضالتــك لعشــر ثــوان بيــن كل انقبــاض والــذي يليــه.
• تجنــب العوامــل التــي مــن شــأنها إثــارة المثانــة:
يمكــن للكافييــن واألطعمــة الحامضيــة والكحوليــات
والمشــروبات الغازيــة أن تزيــد مــن ســوء ســلس البــول.

• تجنــب اإلصابــة باإلمســاك :تنــاول المزيــد مــن األليــاف
وقــم بالخطــوات الالزمــة لتجنــب اإلمســاك ،والــذي قــد
يجعــل ســلس البــول أســوأ حــاالً.
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ما الذي يحدث لذاكرتك؟
قــد تصيــر الذاكــرة أقــل كفــاءة بشــكل طبيعــي مــع تقــدم العمــر .فقــد تســتغرق وق ًتــا أطــول
لتعلــم أشــياء جديــدة أو تذكــر الكلمــات أو األســماء المألوفــة.

للحفاظ على حدة ذاكرتك ،قم بما يلي:
• اجعــل النشــاط البدنــي ضمــن روتينــك اليومــي :فالنشــاط البدنــي
يزيــد مــن تدفــق الــدم إلــى الجســم كلــه ،بمــا فــي ذلــك الدمــاغ .وهــذا قــد
يســاعد فــي الحفــاظ علــى قــوة ذاكرتــك.
صحيــا :فالنظــام الغذائــي الصحــي للقلــب
غذائيــا
نظامــا
• اتبــع
ً
ً
ً
قــد يفيــد الدمــاغ .ركــز علــى الفاكهــة ،والخضــروات ،والحبــوب
الكاملــة .واختــر مصــادر البروتيــن قليلــة الدســم ،مثــل األســماك
واللحــوم الخاليــة مــن الدهــون والدواجــن الخاليــة مــن الجلــد.
أيضــا ،فتنــاول الكحــول يمكــن أن يــؤدي إلــى
ومــا تشــربه مهــم ً
التشــوش وفقــدان الذاكــرة.
• الــدوام علــى النشــاط العقلــي :تســاعد األنشــطة المحفــزة
للعقــل علــى إبقــاء الدمــاغ فــي حالــة جيــدة وربمــا تجعلــك فــي
منــأى عــن فقــدان الذاكــرة .يمكنــك حــل الكلمــات المتقاطعــة.
اســلك طر ًقــا بديلــة أثنــاء القيــادة .تعلــم العــزف
علــى أداة موســيقية.
اجتماعيــا :يســاعدك التفاعــل االجتماعــي علــى منــع
• كــن
ً
االكتئــاب واإلجهــاد ،اللذيــن يمكــن أن يســهما فــي فقــدان
الذاكــرة .ابحــث عــن فــرص االجتمــاع مــع األحبــاء واألصدقــاء
وغيرهــم.
• حــاول خفــض مســتوى ضغــط الــدم :قــد يــؤدي خفــض ضغــط
الــدم المرتفــع إلــى خفــض خطــر األمــراض الوعائيــة وهــو مــا يــؤدي
بــدوره إلــى خفــض خطــر اإلصابــة بالخـ َرف .وهنــاك الحاجــة للمزيــد مــن
األبحــاث لتحديــد مــا إذا كان عــاج ضغــط الــدم المرتفــع يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالخــرف أم ال.
• اإلقــاع عــن التدخيــن :أظهــرت بعــض الدراســات أن التدخيــن فــي
منتصــف العمــر أو أكبــر مــن ذلــك قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالخــرف.
ويمكــن أن يقلــل اإلقــاع عــن التدخيــن هــذا الخطــر.
وإذا كنت قلقً ا بخصوص فقدان الذاكرة ،فاستشر الطبيب.
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ما الذي يحدث لعينك وأذنك؟
مــع التقــدم فــي العمــر ،قــد تجــد صعوبــة فــي التركيــز علــى األشــياء القريبــة منــك .فقــد تصبــح أكثــر حساســية لوهــج
أيضــا أن يؤثــر التقــدم فــي العمــر علــى عدســة
األضــواء بجانــب صعوبــة التكيــف مــع مســتويات الضــوء المختلفــة .ويمكــن ً
العيــن ،ممــا يتســبب فــي تشــوش الرؤيــة (إعتــام عدســة العيــن).
كما قد تضعف حاسة السمع لديك .فقد تجد صعوبة في سماع الترددات العالية أو متابعة محادثة في غرفة مزدحمة.

ما يمكنك فعله
لتحسين صحة عينك وأذنك هو:
• تحديــد مواعيــد منتظمــة إلجــراء الفحوصــات :اتبــع نصيحــة الطبيــب بخصــوص
النظــارات والعدســات الالصقــة وأجهــزة الســمع وغيرهــا مــن األجهــزة التصحيحيــة.
• اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة :ارتــد النظــارات الشمســية أو قبعــة عريضــة الحــواف
عندمــا تكــون فــي الخــارج ،واســتخدام ســدادات األذن عندمــا تكــون بالقــرب مــن
مرتفعــا أو كنــت فــي محيــط بــه ضوضــاء شــديدة.
ماكينــة تصــدر صو ًتــا
ً

ما الذي يحدث ألسنانك؟
أيضــا أن تتســبب بعــض
قــد تنســحب اللثــة (تنحســر) عــن أســنانك .يمكــن ً
األدويــة ،مثــل األدويــة المســتخدمة فــي عــاج أمــراض الحساســية والربــو وارتفــاع
ضغــط الــدم وارتفــاع الكوليســترول فــي الــدم ،فــي جفــاف الفــم .ونتيجــة لذلــك،
قــد تصبــح األســنان واللثــة أكثــر عرضــة إلــى حــد مــا للتســوس والعــدوى.

ما يمكنك فعله
لتعزيز صحة فمك:
• الفرشــاة والخيــط :اغســل أســنانك بالفرشــاة مرتيــن يوم ًيــا ونظــف مــا بيــن األســنان مــرة واحــدة فــي اليــوم
باســتخدام خيــط تنظيــف األســنان بانتظــام أو باســتخدام منظــف لمــا بيــن األســنان مــرة واحــدة فــي اليــوم.
• تحديــد مواعيــد منتظمــة إلجــراء الفحــص :قــم بزيــارة طبيــب األســنان أو أخصائــي صحــة األســنان إلجــراء
فحــوص األســنان العاديــة.
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ما الذي يحدث لجلدك؟
مــع تقــدم العمــر ،يكــون جلــدك أخــف ويصبــح أقــل مرونــة وهشاشــة مــع انخفــاض متزامــن للنســيج
الدهنــي الموجــود أســفل الجلــد .تالحــظ أنــك تتعــرض للكدمــات بشــكل أكثــر ســهولة .يجعــل انخفــاض
إنتــاج الزيــوت الطبيعيــة جلــدك أكثــر جفا ًفــا .يشــيع ظهــور التجاعيــد ،والبقــع العمريــة ،والنمــو الصغيــر
المســمى بعالمــات الجلــد.

ما يمكنك فعله

لتعزيز صحة الجلد:
• كــن لطيفــً فــي التعامــل مــع جلــدك :اســتحم بمــاء دافــئ وليــس
ســاخنًا .اســتخدم الصابــون المعتــدل والمرطــب.
• اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة :عندمــا تكــون فــي الخــارج ،اســتخدم واقــي
وارتــد مالبــس وقائيــة .افحــص جلــدك بانتظــام وأبلــغ طبيبــك
الشــمس
ِ
بالتغييــرات.
أنواعــا أخــرى مــن
• امتنــع عــن التدخيــن :إذا كنــت تدخــن أو تســتخدم
ً
التبــغ ،فاســأل الطبيــب ليســاعدك علــى اإلقــاع عــن ذلــكُ .يســهم التدخيــن
فــي تلــف الجلــد ،مثــل التجاعيــد.
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ما الذي يحدث لــوزنك؟

الحفــاظ علــى وزن صحــي يصبــح أكثــر صعوبــة مــع التقــدم فــي العمــر .فمــع تقــدم العمــر ،تنخفــض كتلــة العضــات وتحــل
دهــون الجســم مكانهــا .وبمــا أن األنســجة الدهنيــة تحــرق ســعرات حراريــة أقــل ممــا تفعــل العضــات ،فســتحتاج إلــى
ســعرات حراريــة أقــل للحفــاظ علــى وزنــك الحالــي.

ما يمكنك فعله لتحافظ على وزن صحي:
• احــرص علــى ممارســة األنشــطة البدنيــة ضمــن روتينــك اليومــي :يمكــن أن تســاعدك المواظبــة علــى نشــاط بدنــي
معتــدل فــي الحفــاظ علــى وزن صحــي.
صحيــا :اختــر الخضــراوات والفواكــه والحبــوب الكاملــة واألطعمــة الغنية باألليــاف ومصــادر البروتين
غذائيــا
نظامــا
• اتبــع
ً
ً
ً
الخاليــة مــن الدهــن ،مثــل األســماك .قلــل من الســكريات واألطعمــة الغنيــة بالدهون المشــبعة.
• راقب كمية الوجبة :فقد ال تحتاج إلى الكثير من السعرات الحرارية كما اعتدت سابقً ا.

ما الذي يحدث

لنشاطك الجنسي؟
مــع التقــدم فــي العمــر ،قــد تتغيــر االحتياجــات الجنســية واألداء الجنســي .المــرض أو
الــدواء قــد يؤثــران علــى قدرتــك علــى االســتمتاع بالجنــس .فبالنســبة للنســاء ،يمكــن أن
يتســبب جفــاف المهبــل فــي جعــل ممارســة الجنــس غيــر مريحــة .أمــا بالنســبة للرجــال،
فقــد يصبــح العجــز الجنســي مصــد ًرا للقلــق .فقــد يســتغرق حــدوث االنتصــاب وق ًتــا أطول،
كمــا أنــه قــد ال يكــون بالدرجــة التــي كان عليهــا ســابقً ا.

ما يمكنك فعله لتعزيز صحتك الجنسية:

• مشــاركة االحتياجــات واالهتمامــات مــع الزوج/الزوجــة :يمكــن تجربــة أوضــاع أو
أنشــطة مختلفــة.
• تحــدث إلــى طبيبــك :فقــد يقــوم بتزويــدك باقترحــات عالجيــة معينــة مثــل كريــم
دواء فمو ًيــا لزيــادة الرغبــة الجنســية لــدى
اإلســتروجين لعــاج جفــاف المهبــل أو ربمــا
ً
دواء فمو ًيــا لعــاج خلــل االنتصــاب لــدى الرجــال.
النســاء أو
ً

تذكــر أنــه :لــم يفــت األوان لاللتــزام بنمــط حيــاة صحــي .ال يمكنــك إيقــاف تقــدم
العمــر ،لكــن بإمكانــك الحــد مــن آثــاره بتحديــد الخيــارات الصحيــة.
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إطعام الطفل في مرحلة الدراسة
يحتــاج الطفــل الــذي بــدأ حياتــة الدراســية والــذي ال يــزال فــي
طــور النمــو إلــى غذاء منتظــم متوازن يمــده بالطاقة وســائر
المــواد الغذائيــة .ويمكــن أن نطبــق عليــه أيضــً العديــد
مــن اإلرشــادات الغذائيــة والوجبــات الخفيفــة المتبعــة لــدى
األطفــال دون الخامســة.

ومــن الخيــارات التي يمكــن وضعها
فــي علبــة الطعام:
• الشــطائر أو لفائــف الخبــز محشــوه
بجبنــة طريــة مــع شــرائح الخيــار أو
قطــع الدجــاج البــاردة مــع الخــس
والطماطــم .....الــخ.

كلمــا كبــر الطفــل ســنًا كلمــا أصبــح مــن الصعــب أن
نراقــب نوعيــة أكلــه  .فغالبــً مــا يفضــل الولــد فــي هــذه
المرحلــة الوجبــات الخفيفــة ويركــز بالتالــي علــى الحلويــات
والســكاكر والمشــروبات .ليــس كمــا نفعــل مــع الطفــل
• مشــتقات الحليــب كعلبــة مــن اللبــن أو
دون الخامســة مــن العمــر ،علينــا أن نشــجعه علــى تنــاول
بعــض مكعبــات الجبــن
المشــروبات والوجبــات الخفيفــة الصحيــة وال ندعــه يســد
جوعــه بمجــرد تنــاول قطــع الحلــوى والبســكويت ورقاقــات
البطاطــس المقليــة.
• الفاكهــة والخضــار كقطــع مــن
الطماطــم الصغيــرة أو العنــب أو التفــاح
وقــد وجــدت األبحــاث أن تنــاول
أو المــوز وغيرهــا مــن الفاكهــة
نــوع مــن الحبــوب المقويــة عنــد
الفطــور ضــروري جــدًا لصحــة
• بعــض المشــروبات أو
الطفــل الــذي بــدأ مرحلــة
العصائــر كعصيــر الفاكهــة
الدراســة .لــذا علينــا أن نتأكــد
الطبيعــي أو المــاء
مــن أنــه تنــاول وجبــة جيــدة فــي
الصبــاح قبــل أن يذهــب إلــى
• بعــض الطعــام الــذي يتلــذذ الولــد
المدرســة .كمــا أن الطعــام الــذي
يأخــذه معــه إلــى المدرســة قــد يكــون وجبــة مــن وجبــات بأكلــه كالبنــدق والعنــب المجفــف
طعامــة الثــاث األساســية ،إذا مــا تــم تقديــم لــه وجبــة المغطــى بكريمــا الحليــب أو
الغــذاء فــي المدرســة .لــذا يجــب أن يكــون غنيــً بالمــواد الشــوكوالته أو رقاقــات البطاطــا المقليــة.
الغذائيــة االربــع الرئيســية .بهــذا ســيكون طعامــه لذيــذًا ملحوظــة :يجــب حفــظ كل مــا يحتــوي علــى المايونيــز أو
ومنوعــً وسيســتمتع بتناولــه.
مشــتقات الحليــب فــي علبة عازلــة للحــرارة أو أوعية تبريد.
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د .حسين طالب جراق
اختصاصي أشعة تداخلية وقسطرة وأوعية دموية

• بورد األشعة التشخيصية  -الكلية الملكية اإليرلندية للجراحين
• زمالة األشعة التداخلية وقسطرة األوعية الدموية  -جامعة تورنتو

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•
•
•
•

األورام الليفية بالرحم.
نزيف ما بعد الوالدة.
دوالي الخصية عند الرجال.
ضيق الشرايين في األطراف السفلى (القدم السكري).
أخذ العينات في مختلف أنحاء الجسم.
عالج األورام الخبيثة في الكبد والكلى عن طريق الكي الحراري.
توسعة األوردة لحاالت غسيل الكلى وزراعة الكلى.
قسطرة األوردة وغسيل الكلى
()Port A-catheter, PICC line, central line, dialysis catheters
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الــتهــاب الــمفاصــل
هــو التهــاب يمكــن أن ُيصيــب الركبتيــن ،مفاصــل كـ ّ
ـف اليديــن ،أو ِقســمًا مــن العمــود الفقــري .النوعــان األكثــر
ـدي .األلــم والتي ّبــس فــي
انتشــارًا مــن التهــاب المفاصــل همــا :الفـُــصال العظمــي والتهــاب المفاصــل الروماتويـ ّ
المفاصــل هــي األعــراض األساســية اللتهــاب المفاصــل.
األنــواع األقــل انتشــارًا مــن التهــاب المفاصــل ،قــد تكــون نتيجــة لمشــاكل طبيــة أخــرى ،تُصيــب أجــزاء أخــرى مــن
الصــداف الــذي هــو مــرض
الجســم ،مثــل :مــرض الذِّ ئبــة الــذي قــد ُيصيــب الكلــى والرئتيــن والمفاصــل ،مــرض ُّ
ـدي باألســاس ،يؤثــر أحيانــا علــى المفاصــل أيضــً.
جلـ ّ

أعراض التهاب المفاصل
أعــراض التهــاب المفاصــل األكثــر شــيوعًا تتعلــق بنــوع االلتهــاب
ويمكــن أن تشــمل:
			
• ألم
• تي ّبس		
• انتفاخ

• احمرار
• هبوط في مدى الحركة.

بعــض األنــواع (المحــددة) مــن التهابــات المفاصــل لهــا أعــراض
وعالمــات تؤثــر علــى أعضــاء أخــرى فــي الجســم .هــذه األعراض تشــمل:
• ارتفاع درجة حرارة الجسم
			
• التعب
			
• الطفح

• هبوط في الوزن
• مشاكل في التنفس
• جفاف في العينين والفم.

أسباب وعوامل خطر التهاب المفاصل

يتكون المفصل من األجزاء التالية:
ّ
ُ
الغضروف المِ فصلي

وهــو غــاف صلــب ،لكــن أملــس ،فــي أطــراف العظــام.
المفصلــي العظــام مــن الحركــة
ُي َمكّ ــن الغضــروف
ّ
بشــكل ســلس (بســهولة) ،الواحــدة فــوق األخــرى.

المحفظة المِ فصلية

قاس يغ ّلف كل أجزاء المفصل.
وهي غشاء صلب
ٍ

الغشاء ّ
ليلي
الز
ِ
ّ
هــو غشــاء رقيــق ُيحيــط بالمحفظــة المفصليــة و ُينتــج
الزليلــي المســتخدم كمــادة تشــحيم لحركــة
الســائل
ّ
المفصــل.
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كيف ُتصاب المفاصل باإللتهاب؟
النوعان األكثر انتشارًا من التهاب المفاصل ،قد ُيصيبان المفاصل بأشكال مختلفة:

الفـُصال العظمي :

تلف وتمزّق الغضروف قد يولـّدان وضعًا تتحرك فيه العظام الواحدة على ظهر األخرى،
ويحد من مدى حركة المفصل .وعملية
مما يسبب تآكلهما معًا ،مما يسبب أيضًا األلم
ّ
تلف وتمزّق الغضروف يمكن أن تستمر سنوات كثيرة ،ويمكن أن تحدث بسرعة نتيجة
إصابة أو تلوث في المفصل.

الروماتويدي :
التهاب المفاصل
ّ
الغشــاء الزليلــي
فــي هــذا النــوع مــن التهــاب المفاصــل ،يهاجــم جهــاز المناعــة
َ
و ُيســبب فيــه التهابــً ،ممــا يــؤدي إلــى انتفــاخ ،احمــرار ،وألــم فــي المفصــل .هــذا المــرض
قــد يــؤدي ،فــي نهايــة األمــر ،إلــى تدميــر الغضــروف والعظمــة المتصلــة بالمفصــل.

عوامل الخطر لمرض
التهاب المفاصل تشمل:
الــتاريــخ
الــعائلــي
بعــض أنــواع التهــاب
المفاصــل هــي وراثيــة،
ولذلــك فــإن احتمــال
اإلصابــة بهــذه األنــواع
يكــون أعلــى لــدى
األشــخاص ذوي التاريــخ
العائلــي مــع المــرض
(أي الذيــن لديهــم آبــاء ،أمهــات ،أشــقاء أو شــقيقات
ُأصيبــوا بالمــرض مــن قبــل) .ليســت الجينــات هــي
التــي تُســبب المــرض ،لكنهــا ترفــع درجــة الحساســية
لعوامــل بيئيــة مــن شــأنها أن تُســبب المــرض.

ّ
الــســن

الســن ،تــزداد
مــع التقــدم فــي
ّ
احتماليــة اإلصابــة بأنــواع عديــدة
مــن التهــاب المفاصــل ،بمــا
فــي ذلــك ُ
الفصــال العظمــي،
والتهــاب المفاصــل الروماتويدي.

الــجنــس
النســاء أكثــر ُعرضــة مــن الرجــال لإلصابــة
بالتهــاب المفاصــل الروماتويــدي  ،بينمــا
غالبيــة المصابيــن بالنقــرس هــم مــن
الرجــال.

إصابات سابقة
في المفصل
األشــخاص الذيــن تعرضــوا إلصابــة فــي المفصــل خالل نشــاط
رياضــي علــى ســبيل المثــال ،مع ّرضــون لإلصابــة بالتهــاب
المفاصــل فــي المفصــل نفســه الــذي ُأصيــب ســابقًا.

السمنة الزائدة

إنَّ حمـل وزن زائـد ُيشـكّ ل ضغطاً
علـى المفاصـل ،خاصـة الركبتيـن،
الحـوض ،والعمـود الفقري .األشـخاص
المصابـون بالسـمنة الزائدة هم أكثر
عرضـة لإلصابـة بالتهـاب المفاصـل.
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مضاعفات التهاب المفاصل
ص ّعــب علــى المريــض القيــام بالمهــام
التهــاب المفاصــل الحــاد ،خاصــةً عندمــا ُيصيــب اليديــن أو الذراعيــن ،قــد ُي َ
اليوميــة البســيطة .التهــاب المفاصــل فــي المفاصــل التــي تحمــل وزنــً زائ ـدًا ،قــد يجعــل مــن الصعــب علــى
ـو ّج المفاصــل وتتشــوه.
المصــاب المشــي أو الجلــوس منتصبــً .وفــي حــاالت معينــة ،قــد َتعـ َ
ُ

تشخيص التهاب المفاصل
المفصلــة أدنــاه ،تبعــً لنــوع التهــاب
ينصــح األطبــاء بإجــراء بعــض مــن الفحوصــات
ّ
المفاصــل الــذي يعانــي منــه المريــض.

فحوصات مخبر ّية:

تحليــل وفحــص ســوائل مختلفــة فــي الجســم ،ممــا ُيمكــن أن ُيســاعد فــي
تحديــد نــوع االلتهــاب.

السوائل التي يتم فحصها وتحليلها هي:
• الدم
• البول
• سائل المفصل

للحصــول علــى عينــة مــن ســائل المفصــل ،علــى الطبيــب تعقيــم وتخديــر
الجلــد ثــم إدخــال إبــرة إلــى جــوف المفصــل ،لســحب القليــل مــن الســائل
الموجــود فــي داخلــه.

تصوير:

حيــث أن الفحوصــات التاليــة ُيمكنهــا تحديــد نــوع المشــاكل التــي
تُســبب أعــراض التهــاب المفاصــل ،مــن بينهــا:
• صورة باألشعة السين ّية (رنتجن )
• التصوير بالرنين المغناطيسي
• تنظير المفصل
فــي حــاالت معينــة ،يبحــث الطبيــب عــن إصابــة فــي المفصــل
وم ِرنــة تســمى «منظــار المفصــل»
بواســطة إدخــال أنبوبــة صغيــرة َ
عــن طريــق فتحــة بجانــب المفصــل .يبــث المنظــار صــورًا لجــوف
المفصــل علــى شاشــة فيديــو.

عالج التهاب المفاصل

يتركــز عــاج التهــاب المفاصــل فــي التخفيــف مــن أعــراض
وتحســين قــدرة المفاصــل علــى أداء وظيفتهــا .أحيانــً،
متنوعــة ،أو دمــج
تنشــأ حاجــة إلــى تجريــب عالجــات
ّ
عالجــات مختلفــة مــع بعضهــا البعــض ،ســعيًا إلــى
التمكّ ــن مــن تحديــد العــاج األفضــل للمريــض.
هنالــك العديــد مــن األدوية لعــاج التهــاب المفاصل،
تبعــً لنــوع االلتهاب.
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أدوية شائعة لعالج التهاب المفاصل ،وتشمل:
ّ
مسكنة لألوجاع
أدوية
يساعد هذا النوع من األدوية على تخفيف األلم ،لكنه ال ُيعالج االلتهاب.
مضادة للمنبهات
أدوية
ّ
مضادة لاللتهاب ال ستيرويدية
أدوية
ّ
ّ
للرث ْـ َية (للروماتيزم) لتغيير طابع المرض
أدوية مضادة َّ
أدوية بيولوجية
محــوالت التفاعــل
تُســتعمل هــذه األدويــة ،عــادةً ،مــن خــال دمجهــا مــع أدويــة.
ّ
البيولوجــي هــي مــواد ُم َهنْ َد َســة وراثيــً هدفهــا كبــح عمــل جهــاز المناعــة.
كورتيكوستيرويدات.

الــعــالج
• العالج الطبيعي
وفعــاالً فــي معالجــة أنــواع
ويمكــن أن يكــون مفيــدًا
ّ
مختلفــة مــن التهــاب المفاصــل .التماريــن الرياضيــة
تقــوي العضــات
ُيمكنهــا أن تزيــد مــدى الحركــة وأن
ّ
المحيطــة بالمفصــل .وقــد يكــون تثبيــت المفصــل
بواســطة َجبيــ َرة مفيــدًا فــي حــاالت معينــة.

• الجراحة
إذا لــم تنجــح طــرق العــاج التقليديــة ولــم تحقــق
النتائــج المرجــوةُ ،يمكــن أن يوصــي الطبيــب بإجــراء
عمليــة جراحيــة مثــل:

الزليلي
• استئصال الغشاء
ّ
• تبديل المفصل
• إدماج مفصل.
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الوقاية من التهاب المفاصل
ليســت ثمــة طريقــة معروفــة وواضحــة للوقاية مــن التهــاب المفاصل ،لكــن المحافظة
صحــي والمواظبــة علــى ممارســة الرياضــة البدنيــة بشــكل دائــم من شــأنها
علــى وزن ّ
تقليــل خطــر اإلصابة.

األشخاص المصابون بالنقرس ُيفـَ ّ
ضل
أن يتجنبوا:
•
•
•
•

ُشرب الكحول.
أكل أعضاء داخلية ،مثل الكبد والكليتين.
السردين.
االنشوبي.

العالجات البديلة
يتنـاول الكثيـر مـن النـاس األدويـة البديلـة لعلاج
التهـاب المفاصـل ،لكـن هنـاك القليـل مـن
األدلـة التـي تثبـت فاعليـة األدويـة .بعـض
األدويـة البديلـة تسـاعد علـى التخفيـف
مـن أعـراض أنـواع معينـة فقـط مـن
التهـاب المفاصـل.

أفضـل طرق العالج
البديـل اللتهـاب
المفاصل تشـمل:
• غلوكوزامين
• الوخز
• تنبيه األعصاب كهرب ّيا
عن طريق الجلد
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د .روبرت فولك
اختصاصي تخدير

التخصص في التخدير والرعاية المركزة من كرواتيا 1996 - 1989م

• التخدير لجميع أنواع العمليات الجراحية.
• التعامل مع األطفال وكذلك مرضى الشيخوخة.
• التعامل مع التخدير الناحي بما في ذلك
األعصاب ( االعتالل العصبي المحيطي ).
• التعامل مع المرضى في وحدة العناية المركزة.

اسأل...

دار الشفاء تجيب
حوارات صحفية مع نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء
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د .محمد عواد العنزي
اختصاصي أطفال

• الزمالة الكندية في أمراض الجهاز التنفسي لألطفال ،ألبرتا  -كندا
• الزمالة البريطانية في أمراض الربو والحساسية ،جامعة الملك  -لندن
• الزمالة األوروبية في أمراض المناعة والحساسية لألطفال
• الزمالــة الســعودية فــي أمــراض المناعــة والحساســية لألطفــال ،م .الملــك
فيصــل التخصصــي
• زمالة كلية الجراحين الملكية في أيرلندا
• البورد السعودي والعربي ،م .الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

مجاالت التخصص:
• تشخيص وعالج حاالت اإلكزيما الشديدة.
• تشخيص وعالج حاالت الربو وحساسية الجيوب األنفية.
• تشــخيص وعــاج حــاالت أمــراض الرئــة وعمــل مناظيــر
الرئــة.
• تشخيص وعالج حساسية الطعام.
• تشــخيص وعــاج الحــرارة المتكررة/نقــص أو ضعــف
الجهــاز المناعــي.
• تشخيص وعالج األرتكاريا واالنتفاخات الجلدية.
• تشــخيص وعــاج حساســية الحليــب البقــري عنــد
الرضع.
• تشــخيص وعــاج حساســية األدوية/حساســية
المضــادات الحيويــة.
• تشــخيص وعــاج حساســية األجســام البيئيــة
فــي الجــو.
• تشخيص وعالج األمراض المعدية المتكررة.
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'' الكحة المزمنة لمدة ثالث اشهر
 ..من دالالت الربو''

• ضــرر التدخيــن يبــدأ قبــل
الــوالدة وال ينتهــي بإطفائهــا

• اصابــة الوالديــن بالربــو يضاعف
فرصــة اصابــة االبنــاء الــى .%80

• االصابــة بثــورة الحساســية
تتطلــب العــاج بجرعــات أكبــر

تشــيع اصابــة االطفــال خــال الســنوات االولــى مــن اعمارهــم بنــزالت البــرد واالنفلونــزا
التــي قــد تســبب أعراضــً شــديدة تتطلــب دخولهــم الــى المستشــفى .وقــد يشــك
ولــي االمــر بــأن تكــرار اصابــة طفلــه بنــزالت البــرد وعالجــه عبــر جهــاز الكمــام داللةعلــى
إصابتــه بالربــو .بيــد ان د .محمــد عــواد العنــزي اختصاصــي امــراض االطفــال فــي
مستشــفى دار الشــفاء ،و ُيشــير إلــى تشــخيص اإلصابــة بمــرض الربــو ليــس بهــذا
الوضــوح .وقــال موضحــً “ليــس كل مــن تتكــرر اصابتــه بنــزالت البــرد مصــاب بالربــو
وليــس كل مــن يعالــج التهــاب الرئــة بالكمــام مصــاب بالتحســس الرئــوي (الربــو).
وبشــكل عــام ،يــزداد االشــتباه فــي اإلصابــة بالربــو لــدى مــن تســبب لــه نزلــة البــرد
الفيروســية أعراضــً شــديد ًة مثــل صعوبــة التنفــس واالختنــاق وصــوت صفيــر اثنــاء
التنفــس وتتحســن حالتــه بســرعة بعــد العــاج عبــر الكمــام وأدويــة الربــو .فهــو أكثــر
عرضــة لإلصابــة بالربــو مقارنــة بالطفــل الــذي يصــاب بنزلــة
البــرد التــي ال تســبب لــه أعراضًا شــديد ًة وتتحســن ســريعًا
مــع تنــاول األدويــة خــال عــدة أيــام .فهــذه طريقــة للتنبــؤ
باألطفــال الــذي ترتفــع فرصــة إصابتهــم بالربــو مســتقب ً
ال”.

هــل عالجــات الربــو ضــارة لغيــر
المصابيــن بمــرص الربــو؟
نظــرًا إلــى فعاليتهــا فــي توســيع الشــعب الهوائيــة
وتثبيــط االلتهابــات ،يســتعين األطبــاء بوصــف أدويــة
الربــو للمصابيــن بأعــراض تنفســية شــديدة .حيــث
يتحســن المصــاب باألعــراض الحــادة بشــكل ســريع وآمــن.
وال يوجــد مــا يمنــع إعطــاء الطفــل المصــاب بنــزالت البــرد
عالجــات الربــو ،ألن الدراســات والخبــرة اإلكلينيكيــة
تــدل علــى فائدتهــا لبعــض الحــاالت ولكــن مــع
شــرط اســتعمالها تحــت إشــراف الطبيــب حتــى
ال تســبب آثــارًا جانبيــةً لصحــة الطفــل.
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مسببات الربو:

بشكل عام ،مسببات الربو ترجع الى تجمع عدة عوامل مثل:

العامل الوراثي:

إصابــة أحــد األقربــاء يرفــع فرصــة إصابــة األبنــاء بنســبة  ،%40أمــا إصابــة الوالديــن
بالربــو فيضاعــف فرصــة إصابــة االبنــاء لتصــل إلــى .%80

العامل البيئي:

البيئــة المليئــة بالملوثــات مثــل الوضــع فــي جــو الكويــت حيــث يكثــر الغبــار
والرطوبــة وحبــوب الطلــع ومثيــرات مختلفــة تســبب ارتفــاع فرصــة اصابــة الطفــل
والبالغيــن بالربــو.

العامل الجغرافي المناخي:

فاتجــاه الريــاح لــه دور فــي زيــادة االصابــة بالربــو .حيــث تختلــف مكونــات الريــاح
الجنوبيــة عــن تلــك للريــاح الشــمالية .ويعــرف ان الريــاح الشــمالية تحمــل نســبة
اكبــر مــن مهيجــات الربــو مقارنــة بالريــاح االخــرى.

العادات والتقاليد:
العــادات والتقاليــد المحليــة التــي تشــجع جلــوس األطفــال مــع الكبــار واســتعمال
البخــور والمعطــرات الجويــة .فجلــوس األطفــال مــع الرجــال بهــدف تعليمهــم
الحكمــة والثقافــة اإلجتماعيــة أمــر قــد يضرهــم صحيــً .فباإلضافــة إلى تنفــس دخان
الســجائر المتطايــر فــي محيــط المدخنيــن الكبــار ،يتعــرض األطفــال لكيميائيــات
الدخــان المترســبة علــى مالبــس المدخــن ويــده وكل مــا يحيــط بــه.

أثبتــت الدراســات أن أكثــر مهيــج ومحفــز لبــدء الربــو هــو تكــرار إصابــة الطفــل
بنــزالت البــرد الفيروســية واالنفلونــزا.
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ضرر السيجارة
يستمر حتى بعد اطفائها:
قــد يعتقــد المدخــن بــأن دخــان الســجائر هــو العامــل الوحيــد الــذي يضــر
االطفــال ،فيقــوم بالتدخيــن خــارج المنــزل او عندمــا ال يكــون الطفــل فــي
المنــزل فقــط .بيــد ان تطايــر مركبــات الســجائر مــع دخانهــا وترســبها علــى
كل مــا يصــل لــه الدخــان يؤكــد اســتمرار ضــرر التدخيــن حتــى بعــد إطفــاء
الســيجارة .وتبقــى مركبــات دخــان الســجائر الضــارة علــى االســطح والمالبس
وحتــى يــد المدخــن لفتــرة طويلــة حتــى بعــد تنظيفهــا لتصــل الــى االطفــال
وتســبب لهــم التحســس ونوبــات الربــو .وهــذا هــو ســبب رائحــة التدخيــن
الكريهــة التــي تبقــي فــي جســم المدخــن ومــكان التدخيــن لفتــرة طويلــة
ويصعــب إزالتهــا .

ضرر التدخين يبدأ
من قبل الوالدة:
أكّ ــدت الدراســات أن تدخيــن الحامــل أو تعرضهــا
للتدخيــن الغيــر مباشــر (مخالطــة المدخنيــن) يضاعــف
فرصــة إصابــة جنينهــا بمــرض الربــو .لــذا ،ننصــح الحامــل
بعــدم التدخيــن او مخالطــة المدخنيــن تمامــً .ممــا يــدل
علــى أن ضــرر التدخيــن يبــدأ مــن قبــل والدة الطفــل .أمــا
بعــد الــوالدة ،فأثبتــت الدراســات اأن األطفــال الذيــن تتكرر
مخالطتهــم للمدخنيــن أكثــر عرضــة لإلصابــة بالتهابات
الصــدر والتهابــات االذن وارتجــاع المــريء والربــو.

يقوم الطبيب بجمع دالالت اإلصابة،
مثل:
تكــرار إصابــة الطفــل بنوبــة التحســس
الرئــوي إثــر تعرضــه لمهيــج معيــن
كالغبــار او التدخيــن او اللعــب فــي
الحديقــة.

يرافــق إصابتــه بنــزالت البــرد أعراضــً
شــديدة وصعوبــة التنفــس وصفيــر
الرئــة وان تتحســن حالتــه عنــد عالجه
بالكمــام وأدويــة الربــو.

أدوات التشخيص:
مــن األمــور التــي تعانــي منهــا المنظمــات الصحيــة
التــي تهتــم بصحــة الطفــل هــو صعوبــة تشــخيص
مــرض الربــو بشــكل مؤكــد .لــذا ،تــم وضــع ارشــادات
لخطــوات تشــخيص هــذا المــرض

من ضمنها :
الفحص االكلينيكي
والتاريخ المرضي:

اســتمرار الشــكوى مــن الســعال
المزمــن لمــدة تزيــد عــن ثــاث اشــهر
مــن دون ســبب واضــح.

مــن الــدالالت ان يكــون الطفــل
مصابــً بنــوع مــن الحساســية مثــل
التحســس الجلــدي (اكزيمــا) أو
التحســس الغذائــي أو حساســية
الجيــوب االنفيــة.
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الفحوصات المخبرية:

مثل تحاليل الدم التي تُظهر ارتفاع نوع من كريات الدم البيضاء يرتبط مع الربو والحساسية
والمحسس.
وفحوصات الحساسية هي التي تُحدد النوع المثير
ّ
و َت ُّ
وفــر هــذه الدالئــل َســيؤكد اشــتباه إصابــة الطفــل بالربــو .ويبــدأ عــاج المشــتبه بهم بعالجــات الربو
لمــدة  3أشــهر ثــم يتــم تقييــم حالتهــم الصحيــة .فــان لوحــظ التحســن واالســتجابة للــدواء فذلــك
داللــه كبيــرة علــى اصابــة الطفــل بالربــو وضــرورة التزامــه بأخــذ العــاج الوقائــي طــوال الوقــت.

عالج الربو:

• الوقايــة خيــر مــن العــاج .لــذا ،يشــدد األطبــاء علــى ضــرورة اتبــاع أوليــاء االمــور عــدة إرشــادات
يوميــة تهــدف الــى تفــادي تعــرض طفلهــم المصــاب ألي مهيــج او مثيــر لنوبــات الربــو.

المحســس أو مه ّيــج الحساســية ،ســواء عبــر
• الخضــوع لفحوصــات الحساســية لتحديــد نــوع
ّ
المحســس
الفحــص الجلــدي الــذي يعطــي نتائــج دقيقــة او فحــص الــدم األقــل دقــة .فمعرفــة
ّ
سيســهل تفــادي التعــرض لــه والوقايــة مــن نوبــات الربــو.
• الحرص على المتابعة الطبية لتقييم حالة المصاب دوريًا.
• االلتــزام بالعالجــات الوقائيــة لتقليــل اإلصابــة بنوبــات الربــو وتخفيــف شــدتها إن حدثــت.
وإهمــال هــذا األمــر هــو ســبب كثــرة دخــول المصــاب إلــى غــرف الطــوارئ وشــدة أعــراض نوباتــه.

معرفــة الطريقــة الصحيحــة الســتخدام الكمــام .مــن المهــم أن يتأكــد الطبيــب أن
المريــض يعــرف كيفيــة استنشــاق الكمــام الوقائــي .فذلــك يضمــن حصولــه علــى كامل
الجرعــة الدوائيــة .أمــا عــدم اســتعمال الكمــام بطريقــة صحيحــة فلــن يوصــل الجرعــة
العالجيــة إلــى الرئــة ويقلــل الســيطرة علــى االعــراض.

الوقاية من اإلصابة بالربو:
الوقايــة أو تقليــل فرصــة اإلصابــة بالربــو تبدأمــن قبــل
الــوالدة .حيــث أشــارت الدراســات إلــى فائــدة األمــور التاليــة
فــي تقليــل فرصــة إصابــة الطفــل بالربــو أو علــى األقــل
تخفيــف شــدته ،مثــل:
• اختيــار شــريك غيــر مصــاب بالربــو وخاصة
إن كان لشــخص مصــاب بــه أصــ ً
ا .فذلــك
يقلــل فرصــة إصابــة األبنــاء بــه.
• تغذية الحامل السلمية الغنية بالفيتامينات
وتفاديها للتدخين والمدخنين تمامًا.
• أخذ الحامل فيتامينات د وأوميغا
 .3حيـث أثبتـت الدراسـات أنَّ ذلـك
يقلـل فرصـة إصابـة الطفـل بالربـو،
كمـا تخـف شـدة نوبـات المـرض
لـدى األطفـال المصابيـن الذيـن تناولـت أمهاتهـم هـذه
المكملات أثنـاء الحمـل وأيضاً تقـل شـدة الصفيـر.
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• الرضاعـة الطبيعيـة لهـا دور وقائـي.
حيـث أثبتـت الدراسـات أن الرضاعـة
الطبيعيـة تقلل إصابة الرضيع بمشـاكل
الرئـة والحساسـية بجميـع أنواعهـا ومـن
ضمنهـا الحساسـية الرئويـة.
• إعطــاء المولــود فيتاميــن د .حيــث بينــت
عــدة دراســات أن ذلــك ُيخَ ِّفــض إصابــة
األطفــال بمشــاكل الحساســية والربــو.
• تنــاول الطفــل تغذيــة متنوعــة ومختلفــة تتضمــن
خضــار و فاكهــة مختلفــة األلــوان .فألــوان األغذيــة
كاألخضــر و األصفــر و األحمــر والبرتقالــي يــدل علــى غناهــا
بفيتامينــات ومعــادن ومضــادات أكســدة تعــزز مقاومــة
الجســم للمــرض وكفــاءة عمــل الجهــاز المناعــي.
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أخوات الحساسية الثالث:
أثبتــت الدراســات أن اإلصابــة بمــرض الربــو ،قــد تزيــد فرصــة اإلصابــة بأنــواع أخــرى مــن الحساســية مثــل الحساســية الجلديــة
(اإلكزيمــا) والحساســية الغذائيــة وحساســية الجيــوب األنفيــة .وتســمى هــذه الحــاالت بأخــوات الحساســية .فاإلصابــة بأحدهــا
ُيضاعــف فرصــة اإلصابــة باألخــرى .وقــد اكتشــف الطــب مؤخ ـرًا حالــة مميــزة مــن الحساســية تســمى بـــ (ثــورة الحساســية)
تتميــز بالتالــي:
إصابــة الطفــل خــال الســنة األولــى
مــن الحيــاة بأكزيمــا شــديدة وتكــرار
نوبــات ضيــق التنفــس والصفيــر
تكــرارًا مــع كل إصابــة بنزلــة بــرد
أو مثيــر جــوي أو بيئــي .ويتطلــب
عالجــه تنــاول أدويــة الربــو والكمــام.

خالل الســنة الثانيــة للطفل
تظهــر أعــراض حساســية
الجيــوب األنفيــة ،مثــل
ســيالن األنــف والعطــاس
والكحــة المزمنــة.

ظهور دالالت ُتشير إلى إصابته بتحسس من غذاء معين.
التحســس يكــون أكثــر عرضــة لإلصابــة بجميــع أنــواع الحساســية .لــذا ،تؤكــد
والطفــل الــذي تُشــخّ ص إصابتــه بثــورة
ّ
اإلرشــادات الطبيــة علــى ضــرورة اإلهتمــام بهــذه الفئــة ألن أعراضهــم تكــون أشــد مــن األطفــال المصابيــن بحساســية
الربــو فقــط .فعالجهــم يتطلــب جرعــات دوائيــة أكثــر والتعامــل مــع أعراضهــم التحسســية (ســواء جلديــة أو تنفســية
أو غذائيــة) بشــكل جــدي و صــارم.

أدوات التشخيص
تحاليل الدم

تحاليل جلدية تحدد
مسبب الحساسية

التاريخ الوراثي والمرضي
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د .جالل قانصو
اختصاصي جراحة األوعية الدموية

مجاالت التخصص:
معاينة ومتابعة وعالج الحاالت التالية:
• دوالي الساقين (جراحة  ،كي حراري  ،حقن)
• تصلب شرايين األطراف العليا والسفلى
• تصلــب شــرايين الرقبــة ومنــع حــدوث تجلطــات
فــي المــخ
• التمدد والتمزق في الشريان األورطي
• تجلطات األوردة العميقة والسطحية
• التورم في األطراف العليا والسفلى
• التقرحــات وجــروح القــدم الســكري والعنايــة
الدوريــة بهــا
• داء الفيل
• الغرغرينا في األطراف العليا والسفلى
• مضاعفات قسطرة شرايين القلب على
الساقين
• حوادث وإصابات األوعية الدموية
• الفحوصات الدورية والمتابعة المستمرة
لمرضى األوعية الدموية
• الزيارة المنزلية والمتابعة لمرضى تصلب
الشرايين وتقرحات القدم السكري
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دوالي الساقين
تعريف دوالي الساقين:
صمامــات
هــو مــرض تكــون فيــه األوردة متق ّرنــة ومتوســعة مــع تضخــم واعوجــاج (نتيجــة تجمــع الــدم بســبب ارتخــاء ّ
األوردة) ذات لــون أزرق أو غامــق ،وقــد تبــدو األوردة ملتويــة ومتورمــة كأنهــا حبــال علــى الســاقين ،وتظهــر الدوالــي فــي
أماكــن مختلفــة مــن الســاقين (مــن الفــخ وحتــى الكاحــل) ،وهنــاك أيضــً دوالــي عــروق العنكبــوت وهــي صغيــرة وتكــون
أقــرب إلــى الجلــد وعــادة مــا تكــون حمــراء أو زرقــاء.

أعراض دوالي الساقين
شعور بالثقل.

انتفاخ وأوجاع بالساقين.

ألــم وعــدم اإلرتيــاح مــع ازديــاد اآلالم بعــد
الجلــوس أو الوقــوف لفتــرات طويلــة.

انتفاخ بالكاحلين.

نمنمة.

تغير لون الجلد المحيط بالدوالي.

األسباب وعوامل الخطر
السمنة

التاريخ العائلي

العمر

الحمل المتكرر

الوراثة

ً
عرضة ) بسبب التغيرات الهرمونية
الجنس ( النساء أكثر

كل ما سبق يساعد األوردة أن تفقد مرونتها مما يجعلها تتمدد ،ومما يتيح للدم التجمع في األوردة
واتساعها.

تنشـأ دوالي األوردة بسـبب فشـل أو تلـف مجموعة من صمامـات صغيرة موحدة
اإلتجـاه فـي األوردة ،وهـذه الصمامـات تمنـع الـدم مـن الرجـوع إلـى القدميـن
بتأثيـر الجاذبيـة األرضيـة ،وكلمـا ضخـت العضلات الدم تفتـح الصمامات لتسـمح
للـدم بالمـرور ثـم تغلـق لتمنـع تدفقـه فـي اإلتجاه العكسـي ،فـإذا بـدأ أحد هذه
الصمامـات فـي اإلصابـة بقصـور وظيفـي ،فـإن الـدم يتسـرب مـن خاللـه ويتراكـم
فـوق الصمـام الـذي أسـفله ،وهـذا يجعـل الجـزء مـن الوريـد الواقـع فـوق هـذا
الصمـام ينتفـخ ،وفـي نهايـة األمـر يصبح الوريـد متضخماً وظاهرًا للعيـان وبارزًا
علـى سـطح الجلـد ،كما تصبح السـاق التي يوجد بهـا العديد مـن دوالي األوردة
متورمـة بعـض الشـيء بسـبب تسـرب السـوائل فـي الـدم الراكـد فـي األوردة
المتضخمـة إلـى األنسـجة المحيطـة بـاألوردة.
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مضاعفات الدوالي

قرحة في الجلد

التهاب
تجلط في الوريد
السطحي أو العميق

نزيف خارجي
إكزيما الجلد

الفشل الوريدي المزمن

تغير في لون
وسماكة الجلد
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العالج

التشخيص
• الفحص السريري (الجسماني).
• فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار).
• أشعة بالصبغة لألوردة في بعض الحاالت.

الوقاية

تختلف طرق عالج دوالي السـاقين حسب
شـدة ونوعية ودرجة الدوالي

الطرق العالجية التحفظية
• رياضة السباحة.
• ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية.
• رفع الساق المصابة عند االستلقاء أو الجلوس.
• ارتــداء الجــوارب الطبيــة الضاغطــة عنــد الوقــوف أو
الجلــوس لفتــرات طويلــة وعنــد الســفر.

الطرق العالجية الجراحية
• الحقــن (العــاج التصلبــي لــأوردة) عمليــة تجميليــة
باألســاس.
• العمليــات المتقدمــة ويتــم بهــا إغــاق الوريــد المصــاب
بــدون الحاجــة إلــى العمليــة الجراحيــة الســتئصاله

تخفيف الوزن

تجنب الوقوف أو الجلوس
لفترات طويلة

ومنهــا-:
 الليزر. الكي الحراري أو الترددي. السائل الالصق. قســطرة وحقــن للوريــد بجهــاز كالريفيــن Clariveinوهــذه مــن أحــدث التقنيــات الموجــودة وعــادة مــا تتــم فــي
العيــادة الخارجيــة بــدون الحاجــة إلــى تخديــر عــام أو نصفي.

تجنب األحذية ذات
الكعب العالي

ممارسة التمارين
الرياضية

الجراحة التقليدية
• تتــم تحــت التخديــر العــام أو النصفــي إلزالــة الوريــد
المصــاب واألوردة المصاحبــة.
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الغرف الملكية المصغرة
تفاصيل الغرف
الغرف الملكية المصغرة تقع في أقصى مقدمة المستشفى ،وهذه الغرف المضافة حديثًا بمساحة  30متر مربع،
تتميز في تصميمها بمزيج من الفخامة والعملية حيث يمكنكم تحريك أغطية النوافذ بالتحكم عن بعد (الريموت)
وأنتم تستمتعون بخدمات الضيافة التي نقدمها لكم.
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خدمات الغرف
الملكية المصغرة

تجربة السرير والحمام:
• فراش السرير من .Posturepedic
• مرافق الحمام.
• مناشف ونعال من القطيفة
• مجفف للشعر.

الترفيه:

•
•
•
•

تلفزيون مسطح  48 LEDبوصة.
االتصال بشبكة إنترنت السلكي بال حدود.
كاميرات مراقبة لألطفال داخل الجناح.
مجالت المستشفى وجرائد إضافية.

المرافق داخل الجناح:
•
•
•
•

إمكانية التحكم بأغطية النوافذ عن بعد.
سجادة صالة وقرآن.
كراسي وطاوالت إضافية ،حسب الحاجة.
خزنة أمانات.

الخدمات داخل الجناح:

• وجبة إضافية للمريض.
• وجبــات خفيفــة مســائية ومشــروبات (وفــق
النظــام الغذائــي المحــدد).
• تشكيلة من أنواع الشاي المختلفة.
• معدات صنع القهوة.
• عبوات مياه يومية.
• سلة فواكه.
• خدمات التنظيف  24ساعة.
• سرير إضافي للمرافق (عند الطلب).
• شواحن هواتف نقالة.
• خدمات اإلرشاد والتوجيه.

خدمات بتكاليف إضافية:
• تنظيم حفل استقبال كامل من أي نوع.
• خدمة المساعد الشخصي وأواني تقديم
• كبسوالت قهوة نسبريسو.
• خدمــات المصبغــة (مــن الســاعة 5.00 – 9.00
مساء ).
ً
• خدمات المساج (للنساء فقط).
• خدمات صالون التجميل ( للنساء فقط).
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مركز دار
الشفاء لألسنان
مركــز دار الشــفاء لألســنان هــو مركــز تخصصــي شــامل يجمــع بيــن كافــة
تخصصــات طــب األســنان علــى ايــدي استشــاريين وأخصائييــن ذوي
خبــرة طويلــة ،وباســتخدام احــدث الطــرق والتكنولوجيــا فــي مجــال طــب
االســنان .
كمــا يتميــز مركــز دار الشــفاء لألســنان بموقعــه المناســب الــذي يســهل
الوصــول إليــه فــي منطقــة ميــدان حولــي.
في مركزنا تُقدم كافة خدمات طب األسنان ،والتي تشمل:
 .1زراعــة األســنان :حيــث يتــم تعويــض األســنان المتضــررة أو المفقــودة،
واســتعادة الشــقين الوظيفــي والتجميلــي للفــم واألســنان كاملــة
 .2التركيبــات الســنية  :كافــة أنــواع تركيبــات األســنان الثابتــة
والمتحركــة بمــا يشــمل التيجان والجســور والقشــور الخزفية واالطقم
المتحركــة ،والتــي يتــم تجهيزهــا فــي مختبراتنــا باســتعمال أحــدث
التقنيــات وأفضــل المــواد المبتكــرة.
 .3عــاج الجــذور :عــاج قنــوات الجــذور ،وتشــخيص وعــاج حــاالت
التهابــات عصــب األســنان .
 .4جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن :كافــة العمليــات الجراحيــة داخــل
الفــم مثــل :خلــع األســنان ،اســتئصال األنســجة التالفــة ،خلــع
األســنان وضــروس العقــل المطمــورة تحــت العظــم .باإلضافــة
لجراحــات الوجــه والفكيــن مثــل :كســور الفكيــن ،جراحــة المفصل،
أورام الوجــه والفكيــن ،والتقويــم الجراحــي .
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 .5عــاج جميــع أمــراض اللثــة :بــدءًا مــن التهابــات اللثــة البســيطة وانتهــاء بكافــة عمليــات جراحــة
اللثة.
 .6تقويــم األســنان :عــاج جميــع حــاالت تــرادف ،اعوجــاج ،تشــوهات وميــان األســنان والفكيــن.
جميــع أنــواع أجهــزة التقويــم الثابتــه والمتحركــة ،التقويــم المرئــي والالمرئــي متوفــرة لدينــا .
 .7عــاج أســنان األطفــال :عــاج أســنان أطفالنــا األحبــاء فــي بيئــة وأجــواء مريحــة لهــم ،ومــع طاقــم
لطيــف مــن أخصائيــي األطفــال والتمريــض وبإســتعمال إجــراءات بــا ألــم (التخديــر) .تجربــة لطيفــة
وغيــر مخيفــة لألطفــال فــي عياداتنا.
 .8عــاج جميــع حــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة :ابتــداءًا مــن فئــة عمــر األطفــال حتــى فئــة البالغين
وكبار الســن .
 .9تجميــل األســنان وتصميــم اإلبتســامة :مــع فريــق مــن المتخصصيــن ،يمكنكــم دائمــً الحصــول
علــى أجمــل ابتســامة جذابــة والتــي لطالمــا حلمتــم بهــا.
 .10المعالجــة التحفظيــة وعــاج األســنان الروتينــي :بمــا يشــمل جميــع أنــواع الحشــوات الســنية،
تنظيــف وتلميــع األســنان ،تبييــض األســنان علــى أيــدي األخصائيين بالعيــادة والتبييــض المنزلي
.
 .11عــاج األســنان تحــت التخديــر :العــام والتخديــر الواعــي (باســتعمال الغــاز الضاحــك) لحــاالت
المرضــى الذيــن يعانــون مــن رهــاب (خــوف) عيــادة األســنان وحــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة.
استشاريين واخصائيين مركز دار الشفاء لألسنان :
إذا رغبتم في أي استفسارات اضافية أو لحجز المواعيد ،الرجاء اإلتصال على الرقم:
+965 22205777
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من أخبار وفعاليات
مستشفى دار الشفاء

جانــب مــن الــدورة التدريبيــة التــي أقامهــا مستشــفى دار الشــفاء فــي يومــي
 7 - 6مــن شــهر ســبتمبر  2019بقاعــة المؤتمــرات للمستشــفى ،للوقــوف علــى
أحــدث تقنيــات التصويــر باألشــعة المقطعيــة وذلــك بالتعاون مع شــركة ســيمنز
األلمانيــة الرائــدة فــي هــذا المجــال.
هــذا وســوف يتــم عقــد دورة تدريبيــة أخــرى في يومي  19 - 18من شــهر أكتوبر
لعــام  ،2019وذلــك لمناقشــة ســبل الجــودة واإلدارة فــي التصويــر التشــخيصي
بالتعاون مع مستشــفى ماساتشوســتس األمريكية.

تزامنًا مع بدء العمل رسميًا به
مستشفى دار الشفاء يرحب بمشتركي
وثيقــة التأمين الصحــي للمتقـاعديــن
بالتـزامـــــن مــع انطــاق المرحلــة الثانيــة مــن
مشــروع التأميــن الصحــي للمتقاعديــن
«عافيــــــة  ،»2أعلــن مستشــفى دار الشــفاء
عــن تجديــد ترحيبــه باســتقبال مشــتركي
تأميــن عافيــة وذلــك كجــزء مــن سياســة
المستشــفى الط ّيبــة تجــاه كل مرضــاه
ـكل خــاص لكبــار الســن لتقديــم أفضــل
وبشـ ٍ
رعايــة صحيــة ُممكنــة لهــم.

الجديـــر بالذكـــــر أن مــــــن أبـــــرز
الخدمــــــات الجديــدة التــي
سيتــــــم تقديمهــــــا للمواطنيــن
المتقاعديــن الذيــن يشــملهم
تأميــن «عافيــة :»2
• خشــونة المفاصــل وتبديــل المفاصــل
بأخــرى صناعيــة.
• هشاشة العظام والكسور الناتجة عنها.
• سلس البول وتضخم البروستاتا.
• جراحات استئصال األورام الحميدة والخبيثة.
• القســطرة العالجيــة للشــرايين التاجيــة
شــاملة الدعامــات بحــد أقصــى ثــاث دعامــات
ســنويًا.

وتشمل القائمة أيضًا:
• دعامات الكلى.
• زراعة األسنان.
• تركيــب تيجــان وجســور لألســنان باســتثناء
تكلفــة األجــزاء المزروعة والمواد المســتخدمة
كمــا هــو مطبــق فــي وزارة الصحــة حاليــً.

فضال عن:
• تغطيــة األجــزاء المزروعــة بعمليــات االنــزالق
الغضروفــي.

باإلضافـة إلـى أن الخدمـات تشـمل
أيضاً:
• تغطيـة أجـور الطبيـب الزائـر ممـا يعطـي
مجـاالً أمـام المرضـى للحصـول علـى الرعايـة
الطبيـة المتكاملـة والتـي تغنيهـم عـن
السـفر للخـارج مـن أجـل العلاج.
وفي هذا الصدد صرح السيد أحمد نصر اهلل
 الرئيــــس التنفيــــذي فـــي مستشفـــــىدار الشفاء  -حيث قال « :وضعنا على عاتقنا
مسؤولية توفير أعلى مستويات الجودة في
الخدمات الصحية التي يتم تقديمها لمرضانا
حتى نحقق لهم رفاهية االستمتاع بحياة

عافية2
ملؤها الصحة والعافية .ففي العام 2016
قام المستشفى باستقبال حاملي بطاقات
التأميــن الصحــــي للمتقاعديــن «عافيـــــة »1
قبل حلول الموعد الرسمي للعمل به كما
أنه منحهم فرصة الحصول على استشارة
طبية مجانية بمختلف أقسام المستشفى
باإلضافة إلى فتح ملف مجاني حتى يتهيأ
لهم الوقت الكافي لالطمئنان على صحتهم
حتى قبل بدء صالحية تأمينهم ».

وأضــاف« :واليــوم يجــدد مستشــفى دار
الشــفاء العهــد باالســتمرار فــي تقديــم
أفضــل مســتويات الرعايــة الصحيــة للمرضــى
مــن خــال طاقمــه الطبــي ذي الخبرة الواســعة
مــن أطبــاء ،وهيئــة تمريضيــة وفنييــن
ومــزودي الرعايــة الصحيــة علــى اختالفهــم،
أحــدث األجهــزة والتقنيــات المتعــارف عليهــا
عالميــً باإلضافــة إلــى أفضــل مســتوى مــن
الرعايــة للمرضــى متمثلــة فــي الخدمــات
المســاندة ،أجنحــة وغــرف المرضــى ،فريــق
االســتقبال وخدمــة العمــاء ،وغيرهــا مــن
الخدمــات المتكاملــة ذات الجــودة العاليــة
التــي تعــد اســتكماالً لمســيرة التم ّيــز التــي
يحــرص عليهــا دار الشــفاء».

دوم
ﺑﺼـﺤــﺔ
وﻋـﺎﻓﻴــﺔ

ﺣــﻴـــﺎﻛـــﻢ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ

ﻋـﺎﻓـﻴــﺔــ٢

تضامنًا مع خطة

إداره الكوارث والحاالت الطارئة

أقـــام مستشـــفى دار الشـــفاء
بالتنســـيق مـــع فريـــق التدخـــل
للكـــوارث والحـــاالت الطارئـــة لديـــه
بإجراء تدريـــب وهمي للتعامل مع
حاالت الحريق.
حيــث تضمــن التدريــب الوهمــي علــى محــاكاة
للتعامــل مــع الحريــق وإخــاء األقســام الطبيــة
المتضــررة والتعامــل مــع الحــاالت المصابــة.
ويأتــي هــذا التدريــب الوهمــي ضمــن سلســلة
مــن التدريبــات الســنوية لضمــان جهوزيــة
المستشــفى وكــوادره للتعامــل مــع الكــوارث
واســتعداده فــي حــال حــدوث أي طــارئ.
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بالتعاون مع أقسام طب حديثي الوالدة والخدج بوزارة
الصحة والجمعية الكويتية لحديثي الوالدة ،يطلق
مستشفى دار الشفاء مؤتمر الكويت الثالث لحديثي
الوالدة تحت عنوان "،"Physiology Oriented Practice
والذي سيعقد في الفترة من  21-18ديسمبر  ، 2019في
قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو ،الكويت.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لمستشفى
دار الشفاء السيد أحمد نصر اهلل ،أن هذا المؤتمر
بنـــاء للتعـــاون المثمـر بين القطاعيــن
ُيعد نموذجــــًا
ً
الخـــــاص والحكومي من أجل تقــديم خدمة طبيـــة
أفضـل ألهل الكويت والمقيمين بها ،مشيرًا إلى أن
مستشفى دار الشفاء يحرص دائمًا على تنظيــم اللقــاءات
والمؤتمرات العلمية بانتظام كخطوة من الخطى الجدية
التي يخطوها نحو تحقيق أحد أهدافه الهامة وهو تبادل
الخبرات الطبية بين العاملين في القطاع الصحي داخل
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الكويت وخارجها واإللمام بكافة التطورات والمستجدات
على الساحة الطبية حول العالم بما فيها التقنيات
والمعدات الطبية والبروتوكوالت والممارسات الحديثة في
مختلف التخصصات الطبية المتعارف عليها عالميًا.
وأضاف" :هذا المؤتمر ينعقد في األساس لتلبية احتياجات
أطباء حديثي الوالدة وأطباء األطفال والمتخصصين بهذا
المجال ،وكذلك األطباء المتدربين الذين يرغبون في
توسيع نطاق معارفهم وخبراتهم ومعلوماتهم حول
طب األطفال حديثي الوالدة" ،مشيدًا في الوقت ذاته
بوجود متحدثين بالمؤتمر من الخبراء العالميين البارزين
المتخصصين في طب حديثي الوالدة والذين سيقدمون
إجابات شاملة ومحدثة تستند إلى األدلة الطبية على
األسئلة األكثر شيوعًا حول الممارسة اليومية للعناية
باألطفال حديثي الوالدة.

يسرنا أن نرحب بكم في مؤتمر دار الشفاء األول لعلم األعصاب
" ،"NEUROLOGY UPDATES IN MEDICAL PRACTICEإلى
جانب ورشة عمل لتخطيط المخ واألعصاب الكهربائي خالل
الفترة من  14إلى  16نوفمبر  2019في فندق الجميرة ،الكويت.
جاءت فكرة المؤتمر لتلبية احتياجات أطباء األعصاب ،أطباء
الباطنية (العام والتخصصــات الفرعيــة) ،أطبــاء الطــوارئ،
أطباء األسرة ،أطباء العناية المركزة ،أخصائي األشعة،
أطبــاء األعصــاب ،أطباء التوليد وأمراض النســاء ،الممرضـــات
والتقنيون الطبيون.
سيغطي البرنامج العلمي للمؤتمر العديد من االضطرابات
العصبية األساسية الشائعة  ،مثل الصرع والسكتة الدماغية
والتصلب المتعدد والخرف والحاالت العصبية األخرى التي
تصادف في وحدة العناية المركزة  ،واألعصاب  ،وأثناء الحمل.
باإلضافة إلى ذلك  ،سوف يرافق المؤتمر ورشة عمل مدتها
يومان لتخطيط المخ واألعصاب الكهربائي.
يعقد المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الجمعية الكويتية لألمراض
العصبية ورابطة الكويت لمكافحة الصرع والرابطة الدولية
لمكافحة الصرع في إقليم شرق المتوسط (.)ILAE-EMR
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في إطار سعي مستشفى دار الشفاء الستقطاب أفضل األطباء بالوطن العربي

يرحب مستشفى دار الشفاء بانضمام
د .أحمد سيد هاشم ود .عمار النقي

د .أحمد سيد هاشم
استشاري الجهاز الهضمي
والكبد والمناظير
يرحب مستشفى دار الشفاء بانضمام كل من استشاري
الجهاز الهضمي والكبد والمناظير د .أحمد سيد هاشم،
عمار النقي
وكذلك انضمام استشاري جراحة األطفال دّ .
لفريق النخبة من الكادر الطبي بالمستشفى الذي يتميز
بكادر طبي عالي الكفاءة وذي خبرة كبيرة ،يطبق أحدث ما
توصل إليه العلم في مختلف التخصصات الطبية وذلك سعيًا
من المستشفى إلى تقديم أفضل الخدمات التي تضاهي
الخدمات المقدمة في أعرق المستشفيات العالمية.
الجدير بالذكر أن د .أحمد سيد هاشم حاصل على عدد
من الشهادات والمؤهالت العلمية التي تعكس إلى حد
كبير مستوى الخبرة والكفاءة والتنوع في التخصصات
التي يمارسها ،فهو حاصل على شهادة تخصص جهاز
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عمار النقي
دّ .

استشاري جراحة أطفال
هضمي وكبد أوروبية وأيضًا من الكلية الملكية البريطانية
وزمالة تخصص جهاز هضمي وكبد من جامعة كوينز وزمالة
المناظير المتقدمة (العالجية) وزمالة سونار المناظير للجهاز
الهضمي من جامعة مجيل في كندا .وأيضًا حاصل على
البورد الكويتي لألمراض الباطنية من جامعة الكويت.
ويتخصـص د .أحمد سيد هاشم في مناظيــــر المعــــدة
والقولون واإلثنى عشر ،والمناظير العالجية المتقدمة للجهاز
الهضمي ،وسونار مناظير الجهاز العصبي ،وتشخيص أمراض
وأورام البنكرياس ،وتشخيص وعالج جرثومة المعدة ،عالوة
على تخصصه في أمراض التهاب األمعاء (كرونز والقولون
التقرحـــي) ،وارتجــــاع المريء وقرحـــة المعــدة وعسر الهضم
وتشخيـــص وعــالج متالزمــــة القولــــون العصـــبي ،إضافــــة إلى

تخصصه في بالونات المعدة لتخفيض الوزن ،وتشخيص
وعالج أمراض القنوات المرارية وأمراض الكبد.
عمار النقي حاصل على الزمالة
والجدير بالذكر أن دّ .
الكندية في جراحة األطفال وأبحاث جراحة األطفال وأيضًا
حاصل على البورد الكندي للجراحة العامة .ويتخصص د.
عمار النقي في الفتاق (اإلربي ،السرة ،فوق السرة ،الخلفي،
ّ
الحجاب الحاجز) والخصية المعلقة واستسقاء الخصية
والتطهير وعمليات منظار المرارة ألمراض المرارة وعمليات
منظار الزائدة الدودية (التهاب الزائدة الدودية) ومنظار
االرتجاع المريئي ومنظار الحجاب الحاجز وعمليات الجهاز
الهضمي وفتحة الشرج وأيضًا عمليات األورام.
وفي هذا الصدد ،قال  -الرئيس التنفيذي في مستشفى
دار الشفاء  -السيد أحمد نصر اهلل :أن مستشفى دار
الشفاء يبذل الكثير من الجهود بهدف االرتقاء ودعم القطاع
الصحي الخاص في الكويت ،وذلك من خالل السعي الدائم
لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية في القطاع الخاص،
من خالل تطبيق أعلى معايير الجودة واألمان في الرعاية
الصحية المقدمة للمرضى ولذلك وهلل الحمد فإن مسيرتنا
للريادة في القطاع الصحي الخاص مستمرة وتميزت في
حصد العديد من االعتمادات والشهادات العالمية.

عمار النقي
وأضاف نصراهلل أن د .أحمد سيد هاشم ودَّ .
سيكونان إضافة متميزة للكادر الطبي في المستشفى،
ونحن نعمل دومًا على استقطاب أفضل االستشاريين
والخبراء في مجاالت الطب والمعروفين بسجلهم العلمي
المتميز وخبراتهم ضمن معايير ومقاييس تخولهم
االنضمام الى فريق النخبة في مستشفى دار الشفاء
لتقديم أفضل الخدمات والعالجات ويساعدهم ويدعمهم
في عملهم تجهيز األقسام بأعلى التقنيات الطبية
والمعدات الحديثة والفريق الطبي المساعد والخدمات
الطبية المساعدة والتي تمكنهم من تقديم أفضل النتائج
سواء على مستوى التشخيص الدقيق أو على مستوى
العالج.
وعن انضمامهما لفريق العمل بمستشفى دار الشفاء أعرب
كل من د .هاشم ود .النقي عن سعادتهما باإلنضمام
إلى فريق اطباء دار الشفاء ،آملين مساعدة المرضى في
الكويت على تحقيق النتائج المرجوة من خالل مهاراتهما
وخبراتهما .وأضافا :نحن مع إدارة المستشفى المتميزة
ومع األجواء الطموحة والحماسية في المستشفى وتوافر
أحدث التقنيات والخدمات المتاحة ،فإن النجاح هو حليف كل
من يعمل ويتعاون مع مستشفى دار الشفاء.
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