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أول ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص

ﺷﻬﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء
أﻣﻮرك ﺳﻬﺎﻟﻪ..

ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ دار اﻟﺸـــﻔﺎء اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰات واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﻋﻼﺟﻚ وﺗﻌﺎﻓﻴﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:
 اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻃﺒﺎء وﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ. اﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﺟﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮد اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻴﻬﺎ. ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ. ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ. ﻃﻠﺐ ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف. اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺻﺤﺘﻲ أوﻧﻼﻳﻦ. -ﺧﺪﻣﺔ ﺻﻒ اﻟﺴﻴﺎرات.

ﺣﻤﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ان
ّ

القراء،
أعزائي
ّ
ها هي الحياة تعود من جديد...
يســعدني أن نطــل عليكــم مــن جديــد باإلصــدار التاســع
واألربعــون مــن مجلــة «الشــفاء تايمــز» ،الــذي يتزامــن مــع
العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة وفتــح األنشــطة
التجاريــة واالقتصاديــة واإلعــان عــن تحقيــق المناعــة
المجتمعيــة والعــودة للمــدارس مجــددًا ،وهــذه أخبــار طيبــة
أعــادت الحيــاة مــرة أخــرى لجمــوع المواطنيــن والمقيميــن
علــى أرض الكويــت ،بعــد قرابــة عاميــن مــن الحظــر الجزئــي
والكلــي وتوقــف الحيــاة بشــكل شــبه كامــل.

د .أحمد نصراهلل

ورئيس الهيئة الطبية
د .محمد إسماعيل

يســرنا فــي هــذا العــدد أن نســلط الضــوء علــى العديــد مــن النصائــح واإلرشــادات الطبيــة المطلوبــة
لمســاعدة وتحضيــر األطفــال والمراهقيــن للعــودة للمــدارس وممارســة الحيــاة الطبيعيــة .وتزامنــً مــع
شــهر أكتوبــر ،شــهر التوعيــة بســـرطان الثــدي ،أردنــا طــرح العديــد مـــن الموضوعــات الطبيــة الهامــة مـــن
أجـــل التوعيــة بخطورتــه وأهميــة الكشــف المبكــر عنــه وكيفيــة عالجــه ،كمــا شــملت علــى العديــد مــن
الموضوعــات الهامــة الخاصــة بــذوي الهمــم ،حيــث تــم تخصيــص لهــم زاويــة للحديــث عــن احتياجاتهــم
ومتطلباتهــم فــي مجــال طــب األســنان ،كمــا واكــب العــدد معلومــات عن مــرض الســكر بأنواعــه وكيفية
الوقايــة منــه ،كمــا تناولــت أهميــة تشــخيص مــرض الزهايمــر وكيفيــة تجنــب اإلصابــة بــه وأعراضــه كونــه
يمثــل شــريحة هامــة بيــن أفــراد المجتمــع وبحاجــة إلــى الرعايــة والعنايــة.
علــى صعيــد آخــر ،حقــق مستشــفى دار الشــفاء الكثيــر مــن النجاحــات واالنجــازات الفريــدة مــن نوعهــا
التــي تترجــم بجديــة وأمانــة مــدى حــرص المستشــفى علــى تقديــم االهتمــام والرعايــة لمرضــاه وذلــك
بفضــل خدماتــه الصحيــة المتطــورة وأطبــاؤه ذوي الخبــرات والكفــاءات العاليــة وذلــك لضمــان ســامة
المرضــى ألن ثقتهــم هــي ســر التميــز والتفــرد بيــن جميــع المستشــفيات .كمــا شــهد المستشــفى فــي
اآلونــة األخيــرة انضمامــات مميــزة لــكادره الطبــي فــي كافــة التخصصــات الطبيــة التــي تضمــن للمرضــى
رفاهيــة تلقــي كافــة أشــكال العــاج فــي مــكان واحــد دون الحاجــة للتنقــل مــن موقــع آلخــر للحصــول
علــى الرعايــة الصحيــة المتكاملــة .وشــملت قائمــة االنضمامــات العديــد مــن التخصصــات الطبيــة مثــل
قســم األمــراض القلبيــة ،وقســم النســاء والــوالدة ،وقســم المســالك البوليــة؛
وفــي الختــام ،فــإن كل مــا نقدمــه مــن رؤى وأفــكار داخــل العــدد ،إنمــا يســتهدف فــي المقــام األول واألخيــر
تزويــد ق ّراءنــا بــكل مــا هــو جديــد وأحــدث مــا تــم التوصــل إليــه فــي القطــاع الطبــي.
وأسأل اهلل أن يمتعكم دومًا بالصحة ويلبسكم ثوب العافية
أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار
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األورام الحميدة
في الثدي
ليســت كل كتلــة فــي الثــدي تعنــي اإلصابــة بالســرطان،
إنمــا قــد تكــون أحــد األورام الحميــدة فــي الثــدي.
ماذا تعني األورام الحميدة في الثدي؟
األورام الحميــدة فــي الثــدي تعنــي نمــو األنســجة فــي
ّ
شــكلة بذلــك كتلــة أو
الثــدي بشــكل غيــر طبيعــي ُم
أكثــر فــي أحــد الثدييــن أو كليهمــا.
عــاد ًة تبــدأ األورام الحميــدة لــدى البعــض في فتــرة البلوغ
وتكــون أكثــر قابليــة للظهــور في الفتيــات اليافعات.
مــن الممكــن كذلــك اإلصابــة بهــذا النــوع مــن األورام فــي
أي عمــر ،وقــد يصــاب الرجــال بهــا كذلــك لكــن هــذا أمــر
نــادر الحــدوث.
ال يوجــد ســبب محــدد بعــد لظهور أورام الثــدي الحميدة،
لكــن يعتقــد العديــد مــن المختصيــن أن هــذه الكتــل
تنشــأ وتتطــور نتيجــة التغيــرات الحاصلــة فــي مســتويات
هرمــون اإلســتروجين فــي الجســم.

أنواع األورام الحميدة في الثدي
األورام الحميــدة فــي الثــدي تنقســم إلــى ثالثــة أنــواع،
وهــي:
 -1ورم الثدي الحميد البسيط:
يتــراوح حجــم الكتــل فــي هــذا النــوع مــن أورام الثــدي
الحميــدة بيــن  3-1ســنتيمترات ،وظهــور هــذا النــوع مــن
األورام فــي الثــدي ال يجعــل المــرأة المصابــة بهــا أكثــر
عرضــة مــن غيرهــا لإلصابــة بســرطان الثــدي.
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 -2ورم الثدي الحميد المعقد:
علــى عكــس النــوع األول ،فــإن ورم الثــدي المعقــد يزيــد
مــن احتماليــة إصابــة المــرأة بســرطان الثــدي ،لكنــه ال
يتحــول أبــدًا لــورم ســرطاني.
 -3ورم الثدي الحميد العمالق:
فــي بعــض األحيــان قــد ينمــو ورم الثــدي الحميــد ليزيــد
حجمــه عــن  5ســنتيمترات ،وعندهــا يتحــول مــن ورم
بســيط أو معقــد ليصبــح ورمــً عمالقــً.
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الفئات األكثر عرضة لألورام
الحميدة في الثدي

إن األورام الحميــدة فــي الثــدي شــائعة الحــدوث بيــن
كثيــر مــن النســاء والفتيــات عمومــً ،لكنهــا تصيــب
الفئــات اآلتيــة منهــن أكثــر مــن غيرهــن:
• الفتيات والنساء بين  35 - 15سنة من العمر.
• السيدات الحوامل.
• السيدات المرضعات.
• السيدات الالتي يجمعهن صلة قرابة مع امرأة
في العائلة قد سبق لها اإلصابة بسرطان الثدي.

بنية الثدي وكيفية حدوث األورام
الحميدة في الثدي

يتكــون الثــدي مــن فصيصات وهي غــدد منتجة للحليب،
وكمــا يتكــون مــن قنــوات تحمــل الحليــب وتوصلــه إلــى
حلمــة الثــدي ،ويحيــط بهــذه الغــدد والقنــوات أنســجة
دهنيــة تحميهــا.
تبــدأ األورام الحميــدة فــي الثــدي فــي إحــدى فصيصــات
الحليــب ،لتكبــر األورام وتمتــد إلــى قنــوات الحليــب
لتكــون فــي النهايــة كتلــة
المحيطــة بالفصيصــة
ّ
متماســكة ولينــة هــي الــورم الحميــد.

أعراض األورام الحميدة في الثدي

عنــد اإلصابــة بــاألورام الحميــدة فــي الثــدي تظهــر كتلــة
واحــدة أو أكثــر فــي الثــدي وهــذا العــرض األبــرز عنــد
اإلصابــة.
تمتاز الكتل الظاهرة بالخصائص اآلتية:
• مطاطية وبنية اللون.
• دائرية أو منتظمة الشكل وواضحة الحدود.
• قابلة للحركة تحت الجلد عند تحسسها.
• غير مؤلمة ،إال في حاالت نادرة حيث تصبح لينة
ومؤلمة بعض الشيء خاصةً في الفترة السابقة
للدورة الشهرية.

تشخيص األورام الحميدة في الثدي

عندمــا تشــعر المــرأة بوجــود كتلــة فــي الثــدي ،عليهــا أن
تقــوم بزيــارة الطبيــب.

عــاد ًة يقــوم الطبيــب بإخضــاع المــرأة لعــدة فحوصــات
يتــم إجراؤهــا فــي إجــراء طبــي يســمى التقييــم الثالثــي،
للوصــول إلــى التشــخيص الدقيــق ،وهــذه الفحوصــات
هــي:
• فحص ثدي يدوي خارجي.
• فحص الثدي باألشعة فوق الصوتية
( )Ultrasound scanو /أو التصوير الشعاعي
للثدي (.)Mammogram
• خزعة من الثدي و /أو الوخز بإبرة رقيقة.
كلمــا كانــت الفتــاة المصابــة بــاألورام الحميــدة فــي الثــدي
أصغــر ســنًا ،كلمــا كانــت اإلجــراءات المتخــذة أقــل شــدة،
فقــد ال تضطــر للجــوء للتقييــم الثالثــي بكامــل إجراءاتــه
الثــاث ،إذ أن مجــرد فحــص الثــدي اليــدوي والفحــص
باألشــعة فــوق الصوتيــة قــد يكونــا كافييــن.
إذا كانــت المــرأة فــي عمــر أقــل مــن  40ســنة ،غالبــً
ســتحتاج إلجــراء فحــص باألشــعة فــوق الصوتيــة بــدالً مــن
التصويــر الشــعاعي للثــدي.
إذا كانــت الفتــاة يافعــة ،غالبــً ســيكون نســيج الكتلــة
فــي الثــدي أكثــر صالبــة وبنيتــه أكثــر كثافــة مــا قــد
يجعــل نتائــج التصويــر الشــعاعي للثــدي أقــل وضوحــً،
لكــن هــذا ال يلغــي الحاجــة إليــه للوصــول لتشــخيص
صحيــح ومتكامــل.

يجــدر بالذكــر أن األورام الحميــدة فــي الثــدي ال تتســبب
بحــدوث إفــرازات مــن حلمــة الثــدي ،أو أي نــوع مــن التــورم
فــي الثــدي واالحمــرار والطفــح الجلــدي حولــه.
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طرق عالج األورام الحميدة في الثدي

يتــم التعامــل مــع األورام الحميــدة فــي الثــدي بأحــد
اإلجــراءات الثالثــة اآلتيــة:

 -1المراقبة:
يتم مراقبة األورام الحميدة في الثدي دون استئصالها،
وخاصــةً إذا كانــت األورام صغيــرة ،وال يبــدو أنهــا تكبــر مــع
الوقــت ،فإبقاؤهــا غالبــً لن يســبب أي ضرر.
أثنــاء المراقبــة قــد يــزداد حجــم األورام الحميــدة فــي
الثــدي أثنــاء الحمــل أو الرضاعــة ،لكنهــا تعــود لتصغــر
بعــد عــودة الهرمونــات إلــى مســتوياتها الطبيعيــة.
 -2الجراحة:
يتم اختيار أحد الجراحات اآلتية وفقًا للحالة:
• االستئصال الخزعي
االســتئصال الخزعــي هــو عمليــة جراحيــة يتــم اللجــوء
إليهــا إلزالــة األورام الحميــدة فــي الثــدي المعقــدة أو
العمالقــة ،ويتــم الخضــوع للعمليــة بتخديــر موضعــي أو
كلــي.
• االستئصال الخزعي بمساعدة ضغط الهواء
االســتئصال الخزعــي بمســاعدة ضغــط الهــواء ال يحتــاج
لشــق جــرح كبيــر فــي الصــدر كمــا فــي النــوع ســابق
الذكــر ،ومــن الممكــن القيــام بــه تحــت تخديــر موضعــي.
يتــم اللجــوء لهــذا النــوع مــن اإلجــراءات الطبيــة فــي حــال
كانــت الكتلــة أو الكتــل الحميــدة فــي الثــدي صغيــرة
الحجــم.
يتــم إدخــال أنبــوب مفــرغ عبــر شــق صغيــر فــي الثــدي
ليتــم شــفط الــورم إلــى الخــارج بالكامــل ،مــع مراقبــة مــا
يحــدث فــي داخــل الثــدي والتأكــد مــن دخــول األنبــوب
للمواقــع الصحيحــة عبــر مراقبــة الثــدي داخليــً بأشــعة
فحــص الثــدي مباشــرة علــى شاشــة يراقبهــا الطبيــب.
بعــد ذلــك يتــم إرســال الكتــل التــي تــم اســتئصالها إلــى
المختبــر لفحصهــا ،وهــذا االســتئصال قــد يســبب بعــض
التــورم واأللــم لعــدة أيــام.
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 -3االستئصال بالتبريد:
االســتئصال بالتبريــد هــو إجــراء غيــر جراحــي ،ويتــم
إجــراؤه بالخطــوات التاليــة:
• يراقــب الطبيــب األورام الحميــدة فــي الثــدي عبــر
األمــواج فــوق الصوتيــة علــى شاشــة جهــاز مخصــص.
• يضغــط الطبيــب بلطــف علــى بشــرة الثــدي بــأداة
الكترونيــة تســمى بالكرايبــروب تقــوم بتجميــد األنســجة
المحيطــة بالــورم مــا يــؤدي إلــى تدميــر الكتلــة الحميــدة
دون جراحــة.
يجــب العلــم أن اســتئصال أورام الثــدي الحميــدة ال
يؤثــر علــى شــكل ومبنــى الثــدي عمومــً ،إال أن هــذا ال
يمنــع احتمــال ظهــور مــا يشــبه الفجــوة ويــكاد يكــون
غيــر ظاهــر فــي المــكان الــذي احتلتــه الكتلــة قبــل
االســتئصال.
أمــا بعــد العمليــة ،فغالبــً ال تحتــاج المــرأة إلــى مراجعــة
الطبيــب إال فــي حالــة المراقبــة.
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سرطان الثدي وعالقته
بالتاريخ العائلي
ما الذي يعنيه وجود تاريخ عائلي لإلصابة
بسرطان الثدي؟
يعتبــر أن لديــك «تاريــخ عائلــي» لإلصابــة بالمرض إذا كانت
واحــدة مــن قريبــات الــدم علــى األقــل أصيبــت بســرطان
الثــدي .هنــاك الكثيــر مــن النســاء اللواتــي يوجــد فــي
عوائلهــن مــن أصيبــت بســرطان الثــدي .ويمكــن أن
يحــدث ذلــك غالبــً بمحــض الصدفــة ال غيــر نظــرًا لمــدى
شــيوع المــرض.
يصبح تاريخ عائلتك هامًا عندما...

هل تعلمي أن؟
•معظم النســاء اللواتي يتم تشــخيص
إصابتهــن بســرطان الثــدي ال يكون لهن
تاريــخ عائلي لإلصابــة بالمرض.
•ســرطان الثــدي مــرض شــائع يتعلــق
بدرجــة كبيــرة بالتقــدم فــي الســن.
•اإلصابــة بســرطان الثــدي ال تعنــي
أنــك ورثــت بالضــرورة جينــة معطوبــة
ـك ســتو ّر ثنيها ألوالدك أو لبناتك.
أو أنـ ِ
•كلما زاد اإلبكار في اكتشاف سرطان
الثدي زادت إمكانية نجاح المعالجة.
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 تكــون هنــاك أكثــر مــن قريبــة واحــدة مــن طــرف واحــدمــن بســرطان الثــدي مــن عائلتــك (طــرف أبيــك أو طــرف
أمــك) تــم تشــخيص إصابتهــن بســرطان الثــدي.
 تكــون القريبــات المصابــات بســرطان الثــدي أقــربإليــك (مثــ ً
ا أختــك وليــس ابنــة عمــك أو ابنــة خالــك)
ويكــون تشــخيص إصابتهــن بالمــرض حصــل أول مــرة
قبــل بلوغهــن  50ســنة مــن العمــر.
 يتم تشخيص إصابة أقارب ذكور بسرطان الثدي. تكــون قريباتــك قــد أصبــن بســرطان الثــدي فــيالثدييــن أو بســرطان الثــدي وســرطان المبيــض.
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هل يعني وجود تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان
الثدي أنني سأصاب بالمرض؟

ماذا أفعل إذا كنت قلقة بشأن تاريخي
العائلي؟

فــي عــدد صغيــر جــدًا مــن الحــاالت ،يمكــن أن ينشــأ
ســرطان الثــدي عــن جينــة موروثــة معطوبــة ،ومــع
إمكانيــة إصابــة النســاء اللواتــي لديهــن هــذه الجينــة
الموروثــة المعطوبــة تكــون أعلــى ،فــإن بــروز اإلصابــة
بســرطان الثــدي ليــس أمــرًا أكيــد الحــدوث.

النســاء اللواتــي یشــعرن بالقلــق جــراء تاریخهــن
العائلــي عليهــن التحــدث إلــى الطبيــب المختــص إذا
تــم تشــخيص أيــة حــاالت جديــدة مــن اإلصابــة بســرطان
لــك .قــد
الثــدي فــي العائلــة منــذ إجــراء آخــر ماموغــرام ِ
یكــون مــن المناســب إحالــة بعــض النســاء اللواتــي
لهــن تاریــخ عائلــي حافــل إلــى عیــادة الســرطان العائلــي.
یمكــن لهــذه العیــادات:

إذا كـان لـدي تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي،
متى يجب أن يتم فحص ثد ّيي وكل كم من الوقت؟
يجــب إجــراء الماموغــرام (صــورة األشــعة للثــدي) كل
ســنتين لجميــع النســاء البالغــات  74 - 50ســنة مــن
العمــر .وبالنســبة لبعــض النســاء ،قــد يكــون مــن
الضــروري إجــراء الماموغــرام علــى فتــرات أكثــر تقاربــً
نتيجــة طبيعــة تاريخهــن العائلــي.
اعتبــارًا مــن ســن الـــ ،40يوصى بإجــراء الماموغرام للنســاء
سنويًا إذا:
 كان لديهــن قريبــة مــن درجــة القرابــة األولــى (والــدة أوشــقيقة أو ابنــة) تــم تشــخيص إصابتهــا بســرطان الثــدي
قبــل بلوغهــا  50ســنة مــن العمــر.

• توفیر معلومات حول خطر إصابة الشخص
بالسرطان
• إعطاء تقدیر الحتمال حمل تحول إحیائي وراثي
في جینة معرضة للسرطان
• تقدیم المشورة بشأن االستراتیجیات الممكنة
التي قد تساعد في الحد من خطر اإلصابة بالسرطان
• تقدیم اإلرشاد والدعم
• التباحث بالفحوصات الطبیة المناسبة
• إذا كان ذلك مناسبًا ،مناقشة محدودیة االختبارات
الجینیة وفوائدها وعواقبها المحتملة.

 كانــت لديــك قريبــة مــن قريبــات الــدم تــم تشــخيصإصابتهــا بســرطان الثــدي بعــد بلوغهــا أكثــر مــن50
ســنة مــن العمــر ولــم يكــن لديــك أيــة عوامــل أخــرى
تســهم فــي اإلصابــة ،تكــون لديــك إمكانيــة مشــابهة
لمجموعــة الســكان العامــة إلصابتــك بســرطان الثــدي.
ســيتم تصويــر ثدييــك باألشــعة كل ســنتين.
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أعــراض ســرطان
الثــدي ..إشــارات
إياك أن ُتهمليها!
ِ
ســرطان الثدي واحد من األمـــراض الـتـــي تـعـــاني منها
المالييــن مــن النســاء حــول العالــم ســنويًا ،وقــد يصــاب
بهــا الرجــال أحيانــً ،ونظــرًا لكثــرة اإلصابــة بالمــرض،
أصـبـــح هـنـــاك توعيــة أكثــر لــه وتخصيص شــهر كامل
مــن كل عــام ،إلرشــاد النســاء لكيفيــة التـعـــامل معــه
والوقايــة منــه ،فــي مــا يلــي تعتبــر أولـــى األعـــراض
ظـهـــورًا لســرطان الثــدي:
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•تغيير في شكل الثدي.

•تغير في شكل الثدي.

•كتل في المنطقة المحيطة
بالثدي.

•حكة شديدة.
•طفح جلدي.

•كتل تحت اإلبط.

•نادرًا ما يصاحبه شعور باآلالم.

يجب أن يعرف كل شــخص أعراض
وعالمــات ســرطان الثــدي ،وفــي أي
وقــت يتــم اكتشــاف حالــة غيــر
طبيعيــة ،يجــب فحصها بواســطة
أخصائــي رعايــة صحيــة.
ســيالحظ معظم األشــخاص الذين
يعانــون أعــراض وعالمــات ســرطان
الثــدي فــي البدايــة عرضــً أو اثنيــن
فـــقط  ،وو جــو د هــذ ه ا ألعـــراض
أنــك
والعالمــات ال يعنــي تلقائيــً
ِ
مصابــة بســرطان الثــدي ،لكــن من
خــال إجــراء فحــص ذاتــي للثــدي
شــهريًا ،ســتتمكنين مــن التعــرف
بســهولة علــى أي تغيــرات فــي
ثد ّيــك ،تأكــدي مــن التحــدث إلــى
أخصائــي الرعايــة الصحيــة الخــاص
الحظــت أي شــيء غيــر
بــك إذا
ِ
عــادي.
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ومن أبرز
أعراض سرطان الثدي:
 -1تغيير في شكل الثدي
•الشــعور بوجــود كتــل أو ســماكة بالقــرب مــن
منطقــة الثــدي أو تحــت اإلبــط أو فــي هالــة الثــدي.
•مالحظــة تغيــر فــي نســيج الجلــد أو تضخــم
المســام فــي جلــد الثــدي (يصــف البعــض ذلــك بأنــه
مشــابه لقــوام قشــر البرتقــال).
•كتل واضحة في الثدي.

 -2تغيير في مظهر الثدي أو الهالة
• أي تغيير غير مبرر في حجم أو شكل الثدي.
• تــورم الثــدي غيــر المبــرر (خاصــة إذا كان فــي جانــب
واحــد فقــط).
• انكمــاش غيــر مبــرر فــي الثــدي (خاصــة إذا كان فــي
جانــب واحــد فقــط).
• عــدم التناســق األخيــر فــي الثدييــن ،علــى الرغــم مــن
أنــه مــن الشــائع أن يكــون لــدى النســاء ثــدي أكبــر
قليـ ً
ا مــن اآلخــر ،لكــن إذا كان ظهــور عــدم التناســق
واضحــً وحديثــً ،فيجــب فحصــه.
• الهالة مقلوبة إلى الداخل قلي ً
ال أو بوضوح.
• يصبــح جلــد الثــدي أو الهالــة أو الحلمــة متقشــرًا أو
أحمــر أو منتفخــً أو قــد يكــون بــه نتــوءات.
13
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 -3إفرازات واضحة من هالة الثدي
أو إفرازات دموية
• مــن المهــم أيضــً مالحظــة أن اإلفــرازات اللبنيــة
التــي تظهــر عندمــا ال تكــون المــرأة ترضــع يجــب
أن تفحــص ،علــى الرغــم مــن أنهــا غيــر مرتبطــة
بســرطان الثــدي.
• أخبــري طبيبــك عــن أي إفــرازات مــن الحلمــة ،ســواء
صافيــة أو دمويــة أو حليبيــة.

أعراض سرطان الثدي بالصور
تشــير بعــض أعــراض ســرطان الثــدي الخبيــث أو
الحميــد إلــى ضــرورة الكشــف المبكــر والتعامــل
بشــكل صحيــح مــع األعــراض ،لذلــك مــن المهــم
معرفــة كيفيــة التعــرف علــى العالمــات بالصــور التــي
قــد تشــير إلــى وجــود الســرطان.

 -1الكتل
مــن غيــر المعتــاد أن يكــون لديــك ثــدي متكتــل ،ألن
نســيج الثــدي غالبــً مــا يكــون متكتـ ً
ا فــي الملمــس،
يمكــن أن يختلــف التكتــل بشــكل كبيــر وال يشــير
دائمــً إلــى الســرطان ،خاصـ ًـة إذا كان التكتــل نفســه
فــي كال الثدييــن.
عليك مراجعة الطبيب
ومع ذلك ،يجب
ِ
الحظت:
إذا
ِ

•

تغيــرات فــي نســيج الثــدي ال ترجــع إلــى اقتــراب

الــدورة الشــهرية.

• كتلة صلبة تبدو مختلفة عن بقية الثدي.
• كتلة غير موجودة في الثدي اآلخر.
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 -2الكتل السرطانية
•عادة ما يكون لها حواف غير مستوية.
•عادة ما تكون غير مؤلمة.
•عادة ما تكون صلبة.
•يمكن أن يكون التكتل طريًا ومستديرًا.
يميــل النــاس إلــى طلــب المشــورة الطبيــة عندمــا يشــعرون بالقلــق مــن وجــود
كتلــة جديــدة ،لكــن انتبهــي إلــى أنــه قــد ال يكــون هنــاك كتلــة علــى اإلطــاق ،أو
قــد يكــون الــورم صغيــرًا جــدًا ،بحيــث ال يمكــن الشــعور بــه.
إذا كشــف التصويــر الشــعاعي للثــدي عــن وجــود كتلــة ،فقــد يقتــرح الطبيــب
المزيــد مــن الفحوصــات مثــل الموجــات فــوق الصوتيــة أو الخزعــة لتأكيــد
التشــخيص.

 -3تفريغ الحلمة
يمكن أن ينتج إفراز الحلمة عن:

لديك:
عليك مراجعة طبيبك إذا كان
يجب
ِ
ِ

•الضغط على الحلمتين.

•إفرازات تحدث دون الضغط على الحلمة.

•عدوى.

•إفرازات في ثدي دون اآلخر.
•إفرازات تحتوي على دم.
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 -4تغيرات طبيعية في الثدي
يمكــن أن تحــدث التغيــرات الهرمونيــة فــي مراحــل مختلفــة مــن الحيــاة ،ويمكــن
أن تــؤدي إلــى ظهــور كتــل وتغيــرات فــي الشــكل وتغيــرات أخــرى ليســت بســبب
الســرطان.
علــى ســبيل المثــال ،ســن البلــوغ ،الحمل ،وانقطاع الطمث ،قد تســبب تغيــرات في الثدي
بسبب مـسـتـويات مـتـفـاوتة من هـرمـونـات اإلستروجين والبروجستيرون في الجسم.

 -5آالم الثدي
رغــم أن بدايــة اإلصابــة بســرطان الثــدي ال تســبب
آالم شــديدة للمــرأة فــي هــذه المنطقــة ،إال أنــه قــد
يكــون مــن ضمــن أعــراض ســرطان الثــدي الشــعور
ببعــض الوخــز والنبــض فــي منطقــة الصــدر .لذلــك
ال تتجاهلــي الكشــف المبكــر أو الكشــف الذاتــي
الــدوري ،لمعرفــة اإلصابــة بالمــرض مبكــرًا واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة ســريعًا.

 -6انكماش الحلمة
ســرطان الثــدي يســبب تغيــرات واضحــة فــي شــكل
حلمــة الثــدي ،وهــذه مــن أبــرز العالمــات التــي تحســم
شــكك فــي اإلصابــة بالمــرض ،حيــث إن الخاليــا
الموجــودة خلــف الحلمــة التــي قــد تــؤدي إلــى قلــب
الحلمــة وانحســار اتجاههــا نحــو الداخــل ،أو تالحظيــن
تغيــرًا فــي حجمهــا خاصــة فــي الثــدي المصــاب
بالمــرض .غالبــً مــا تظهــر الحلمتــان أثنــاء اإلباضــة
أو المراحــل األخــرى مــن الــدورة الشــهرية ،لذلــك إذا
ـك مراجعة
ـت أي تغييــر فــي شــكل الحلمة ،عليـ ِ
الحظـ ِ
الطبيــب المختــص فــورًا.
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ما هو عالج
سرطان الثدي؟
عالج سرطان الثدي

إن إبالغــك بأنــه قــد تــم تشــخيص
إصابتــك بمــرض ســرطان الثــدي هو من
التجــارب األكثــر صعوبــة التــي يمكــن
لإلنســان أن يواجههــا .فباإلضافــة إلــى
مواجهــة مــرض يشــكل خطــر علــى
حياتــك ،عليــك اتخــاذ قــرارات بشــأن
برنامــج عالجــي غيــر ســهل ،علــى
اإلطــاق.
ويفضــل الحصــول علــى رأي
يفضــل التشــاور مــع الفريــق الطبــي حــول خيــارات عــاج ســرطان الثــدي المتاحــة.
ّ
ّ
ثــان مــن أخصائــي فــي مــرض ســرطان الثــدي .كمــا أنــه مــن المفيــد التحــدث مــع نســاء تعرضــن لتجربــة مماثلــة.
تتوفــر اليــوم تشــكيلة منوعــة مــن العالجــات لــكل مرحلــة مــن مراحــل المــرض .غالبيــة النســاء تخضــع لعمليات
جراحيــة الســتئصال الثــدي ،باإلضافــة إلــى العــاج الكيمــاوي ،اإلشــعاعي أو العــاج الهورمونــي .كمــا إن هنــاك
أيضــً مجموعــة متنوعــة مــن العالجــات التجريبيــة لهــذا النــوع مــن الســرطان.
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 -1الجراحة
إجــراء
اســتئصال الثــدي كـّــه أصبــح
ً
نــادرًا اليــوم .بــدالً مــن ذلــك ،معظــم
النســاء مرشحات ممتازات الستئصال
جزئــي (الجــزء المصــاب مــن الثــدي)
أو الســتئصال الــورم فقــط .إذا قــررت
اســتئصال الثــدي كليــً ،فقــد تفكرين
الحقــً فــي عمليــة إلعــادة بنــاء الثــدي
مــن جديــد.
العـملـــيات الجراحيــة إلزالــة أورام
سـرطانيـــة فــي الثــدي تـــشمل:
استئصال الورم السرطاني
العمليــات الجراحيــة الســتئصال
الــورم الســرطاني تتبعهــا ،دائمــً،
عالجــات باإلشــعاعات ،وذلــك مــن أجل
تدميــر أيــة خاليــا ســرطانية يمكــن أن
تكــون قــد بقيــت فــي المــكان.
ولكــن ،إذا كان الــورم صغيــرًا وليــس
مــن النــوع الغــازي المنتشــر ،فــإن
بعــض الدراســات تتســاءل عــن
ضــرورة العــاج اإلشــعاعي ،وخاصــة
عندمــا يتعلــق األمــر بالســيدات
المتقدمــات فــي الســن.
ولــم تنجــح هــذه الدراســات فــي أن
تثبــت ،بشــكل قاطــع ،مــا إذا كان
اسـتـئـــصال الـــورم مـتـبوعـــً بالعــاج
اإلشعاعـــي يـســـهم ،بـالتأكيـــد ،فــي
تمديــد وتحســين حيــاة المريضــات،
مقارنة مع اللواتي خضعن الستئصال
الــورم فقــط.

خزعة من الغدد الحارسة
بمــا إن ســرطان الثــدي ينتشــر،
فــي المقــام األول ،باتجــاه الغــدد
الليمفاويــة الموجــودة تحــت اإلبــط
(الغــدد الليمفاويــة الحارســة أو
الخافــرة ،فإنــه يتوجــب علــى جميــع
النســاء اللواتــي تــم تشــخيص
إصابتهــن بســرطان من النــوع الغازي
أن يخضعــن لفحــص هــذه الغــدد.
استئصال الغدد الليمفاوية
اإلبطية
إذا كانــت هنالــك عالمــات علــى وجود
ورم ســرطاني فــي الغــدد الحارســة،
الجــ ّراح اســتئصال
فعلــى الطبيــب َ
كل الغــدد الليمفاويــة تحــت اإلبــط.
جراحة إلعادة بناء (ترميم) الثدي
كنــت ترغبيــن فــي الخضــوع
إذا
ِ
لعمليــة جراحيــة إلعــادة بنــاء (ترميــم)
الـثدي من جديد ،تحدثي مع الطبيب
الجـ ّراح قبــل إجــراء أيــة عمليــة جراحية.
ليســت كل النســاء مالئمــات لجراحــة
إعــادة بنــاء الثــدي .ويمكــن لجــراح
التجميــل تقديــم النصــح حــول
مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات،
عــرض صــور فوتوغرافيــة لنســاء
خضعــن إلجــراءات مختلفــة هدفهــا
إعــادة بنــاء الثــدي ،ويمكنــك أن
تتشــاوري معــه الختيــار نــوع العمليــة
األكثــر مالءمــة لــك ولحالتــك.
الخيــارات المتاحــة أمامــك قــد تشــمل
إعــادة البنــاء بواســطة زرع نســيج
اصطناعــي أو زرع مــن أنســجتك
أنــت .ويمكــن تنفيــذ هــذه العمليــات
الجراحيــة خــال عمليــة اســتئصال
الثــدي أو فــي وقــت الحــق.
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أنــواع إعــادة بنــاء (ترميــم) الثــدي
تشــمل :
• بواسطة زرع نسيج اصطناعي
• بواسطة طية أنسجة شخصية
• الثاقــوب الشرســوفي الســفلي
ا لعميــق
• إعــادة بنــاء منطقــة الحلمــة وهالــة
الثــدي.
باألشــعة  /معالجــات
 -٢عالجــات
ّ
إشــعاعية
العديــد مــن األشــخاص الذيــن يعانــون
مــن الســرطان يتعالجــون اليــوم
باإلشــعاع ،بعضهــم يقتصــر عالجهم
عليــه فقط بينمــا يذهــب األطباء عند
البعــض اآلخــر بدمجــه مــع عالجــات
أخــرى كالعــاج الكيميائــي.
الـهـــدف األسـاســـي مـــن الـعـــاج
اإلشــعاعي هــو تقليــص حجــم األورام
وقتــل الخاليــا الســرطانية ،وفــي حيــن
أن األشــعة قــد تـسـتـهـــدف الخاليــا
الســليمة أيضــً إال أنــه ليــس مــن
الضــروري أن تصــاب بالضــرر الذي يلحق
الخاليــا الســرطانية ،حيــث أن الخاليــا
الســليمة تتمتــع بقــدرة علــى إنعــاش
نفســها.
 -٣المعالجة الكيميائية
فعاليــة العــاج الكيميائــي فــي
القضــاء علــى األورام الخبيثــة قــد
تفــوق الجراحــة واإلشــعاع معــً،
وذلــك لقــدرة العــاج الكيميائــي
علــى الوصــول لكافــة أجــزاء الجســم،
وليــس فقــط ألماكــن محــددة فقــط
كمــا فــي الجراحــة أو اإلشــعاع.
فــي بعــض األحيــان يحصــل مريــض
الســرطان علــى جرعــات مــن العــاج
الكيميائــي بهــدف تقليــص حجــم
الــورم لديــه قبــل إجــراء عمليــة
جراحيــة الســتئصاله أو قبــل البــدء
فــي جلســات العــاج باإلشــعاع.
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العــاج الكيميائــي يســتهدف جينات
ومــواد بروتينيــة خاصــة فــي الخاليــا
الســرطانية يدمرها ويمنــع نمو أورام
جديــدة .وكذلــك يمنــع وصــول الغذاء
إليهــا مــن األوعيــة الدمويــة.
 -4العالج بالهرمونات
فــي حالــة االصابــة بســرطان مــن
النــوع الحســاس للهرمونــات ،فقــد
يتــم تقديــم العــاج بحصــر الهرمــون
عــن طريــق األدويــة.
الوقاية من سرطان الثدي
ال شــيء يمكنــه أن يضمــن عــدم
اإلصابــة بســرطان الثــدي ،ولكــن
هنــاك العديــد مــن الخطــوات التــي
يمكــن اتخاذهــا للحــد مــن خطــر
اإلصابــة بســرطان الثــدي.

 -١الوقاية بوسائل كيماوية
الوقايــة بوســائل كيماويــة تعنــي
اســتخدام أدويــة لتقليــص مخاطــر
اإلصابــة بمــرض ســرطان الثــدي.
هـنـا لـــك نـو عـــا ن مـــن ا أل د و يـــة
المســتخدمة لمنــع ســرطان الثــدي
عنــد النســاء اللواتــي هــن أكثــر
عرضــة مــن غيرهــن لإلصابــة بمــرض
ســرطان الثــدي.
هــذه األدويــة تنتمــي إلــى فئــة مــن
العقاقيــر التــي تشــغل مســتقبالت
هـورمـــون االسـتـروجـيـــن بـشـكـــل
انتقائــي.
وقائي
 -2الجراحة كإجراء
ّ
علــى الرغــم مــن كــون الجراحــة إجــراء
مبالــغ فيــه ،إال إن العمليــة الجراحيــة
الحــد مــن
كإجــراء وقائــي يمكنهــا
ّ
خطــر اإلصابــة بمــرض ســرطان الثــدي
لــدى النســاء األكثــر عرضــة لإلصابــة
بالمــرض.
 -3تغييرات في نمط الحياة
اتخــاذ بعــض الخطــوات لتغييــر نمــط
حياتــك يمكــن أن يكــون عامـ ً
ا مؤثــرًا
فــي تقليــل مخاطــر إصابتــك بمــرض
ســرطان الثــدي:
عما يتعلق
• اسألي طبيبك ّ
بتناول األسبرين
• تجنب تناول الكحول
• المحافظة على وزن سليم
• تجنب العالجات الهرمونية
الطويلة األمد
• ممارسة النشاط البدني الرياضي
بانتظام
• تناول أطعمة غنية باأللياف
الغذائية
• اإلكثار من استهالك زيت الزيتون
• تجنب التعرض لمبيدات الحشرا..

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ادوﻳﺔ ﻣﻦ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء:

ﻣﺠــﺎﻧــ ًﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم
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سرطان الثدي
األكثر شيوعًا بين
النساء في الكويت
د .يوسف الصالح:
استشاري الجراحة العامة
مستشفى دار الشفاء
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• خبرات متنوعة تملكها مستشفى دار الشفاء في عالج سرطان الثدي
• نسبة الشفاء تصل ألكثر من  85بالمئة عند اكتشاف سرطان الثدي
في المرحلة األولى أوالثانية
• تكلفة عالج سرطان الثدي تساوي  6أضعاف تكلفة سرطان القولون
• سرطان الثدي يصيب النساء بغض النظر عن حجم الثدي
• اتباع نظام غذائي صحي من بين وسائل تجنب اإلصابة بسرطان الثدي
• التعرض لإلشعاع العالجي من بين أسباب اإلصابة بسرطان الثدي
• وجود عوامل وراثية وعوامل خطر بيئية يمكن أن تؤدي لإلصابة
بسرطان الثدي
•  4مراحل رئيسية لسرطان الثدي هي المجهري" و"الموضعي"
و"المستفحل" و"المنتشر"
• حجم الثدي يعد عام ً
ال رئيسيًا في تحديد نوعية العالج
• ال يوجد ارتباط بين حماالت الثدي الضيقة واإلصابة بسرطان الثدي
• سرطان الثدي يصيب السيدات في أي عمر ولكنه أكثر
شيوعًا في المسنات
• عدم اإلنجاب وبدء الطمث في سن مبكرة قد تزيد من خطورة
اإلصابة بسرطان الثدي
• سرطان الثدي يصيب الرجال ولكنه غير دارج لديهم كما في النساء
• الكشف المبكر بزيارة المختصين من بين الوسائل الهامة للعالج
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هرمونات تناسلية
• بداية ،نود التعرف على وظائف الثدي
وتكوينه تشريحيًا؟
• الثــدي عبــارة عــن غــدة قنويــة متخصصــة فــي صناعــة وإدرار
الحليــب ،وهــي نشــطة فــي النســاء وخاملــة فــي الرجــال
بســبب الهرمونــات التناســلية .ويتكــون الثــدي تشــريحيًا مــن
غــدد لبنيــه تفــرز فــي قنــوات جامعــة متخصصــة تنتهــي فــي
الحلمــة ،ومــا يحيــط بهــا مــن خاليــا دهنيــة وأغشــية داعمــة.

أوضــح استشــاري الجراحــة العامــة بمستشــفى
دار الشــفاء الدكتــور يوســف الصالــح ،أن نســبة
الشــفاء مــن ســرطان الثــدي تعتمــد علــى نوعيــة
ودرجــة تقــدم الســرطان عنــد اكتشــافهوقــد تصــل
نســبة الشــفاء إلــى أكثــر مــن  85بالمئــة عنــد
اكتشــافه فــي المرحلــة األولــى والثانيــة ،وعليــه
فكلمــا راجعــت المريضــة فــي فتــرة مبكــرة عنــد
ظهــور أيــة أعــراض أو تغييــر فــي حالــة الثــدي ،كلمــا
كانــت نســبة الشــفاء أعلــى ،وهنــا تأتــي أهميــة
• كيف تتم اإلصابة بسرطان الثدي وما
الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي الــذي يهــدف
هو تعريفه؟
إلــى تشــخيص وعــاج ســرطان الثــدي قبــل ظهــور
• الســرطان عبــارة عــن انقســام خلــوي غيــر منتظــم خــارج
أي أعــراض.
عــن الســيطرة وقــد يصيــب أي مــن تلــك األجــزاء،إال أن األكثــر
وب ّيــن الصالــح أن مــن بيــن وســائل الوقايــة لتجنــب شــيوعًا هــو ســرطانالقنــوات اللبنيــة ،ويعتبــر
اإلصابــة بســرطان الثــدي :اتبــاع نظــام غذائــي صحي ســرطان الثــدي األكثــر
والوصول إلى كتلة وزن مناسبة وممارسة الرياضة شــيوعًا فــي النســاء بعــد
بانتظــام واالمتنــاع عــن شــرب الكحــول والحــد مــن ســرطان الجلــد فــي الواليــات
العــاج الهرمونــي بعــد انقطــاع الطمــث ،هــي مــن المتحــدة االمريكيــة ،كمــا أنه
أفضــل أســباب الوقايــة مــن ســرطان الثــدي.
األكثــر شــيوعًا بيــن نســاء
الكويــت بحســب تصريحــات
وحــول مستشــفى دار الشــفاء فــي عــاج ســرطان
المســؤولين فــي وزارة
الثــدي ،قــال الصالــح :تضــمأقســام مستشــفى دار
الصحــة ،وتكلفــة العــاج
الشــفاء الخبــرات الالزمــة لتشــخيص وعــاج أمــراض
قــد تصــل الــى خمــس أو
الثــدي،حيــث يحتــوي قســم األشــعة التشــخيصية
ســت أضعــاف عــاج ســرطان
علــىمــا يلــزم مــن أجهــزة ســونار وأشــعة ثــدي،كمــا
القولــون.
ب القواعــد
أن التقاريــر الطبيــة يتــم إصدارهــا بحسـ 
المعمــول بهــا عالميــً،كمــا يحتــوي القســم علــى • ما هي أعراض وأسباب اإلصابة بسرطان الثدي؟
أجهــزة األشــعة المقطعيــة والمغناطيســية التــي • أعــراض ســرطان الثــدي تتلخــص فــي:تكتــل أو تثخــنفــي
يتــم االســتعانة بهــا فــي بعــض الحــاالت ويقــوم أنســجة الثــدي والتــي تختلــف عــن األنســجة المحيطــة بــه ،تغيــر
قســم األشــعة التداخليــة بعمــل الخزعــات الالزمــة فــي حجــم الثــدي أو مظهــره ،احمــرار ،تقشــر أو تغييــر فــي
جلــد الثــدي أو الحلمــة ووجــود إفــرازات دمويــة أو حلمــة مقلوبــة
للتشــخيص.
حديثــة الظهــور ،وتنقســم أســباب ســرطان الثــدي إلــى وجــود
وأشــار الصالــح إلــى أن نجــاح عــاج ســرطان الثــدي عوامــل وراثيــة وعوامــل خطــر بيئيــة ويمكــناالشــتباه بوجــود
كمــا ســرطان القولــون يعتمــد وبشــكل مباشــر عوامــل وراثيــة فــي حــال وجــود تاريــخ مرضــي قــوي لســرطان
علــى درجــة اســتفحال الــورم ،حيــث يمكــن الوصــول الثــدي فــي العائلــة .وفــي هــذه الحالــة يمكــن االســتعانة
للشــفاء أو تحويلــه مــن مــرض قاتــل إلــى مــرض بأخصائــي األمــراض الجينيــة لعمــل فحــص دم للكشــف عــن
مزمــن تعيــش فيــه المريضــة حيــاة طبيعــة ،داعيــً الطفــرة الوراثيــة لســرطان الثــدي  ،1,2 BRCAكمــا ترتبــط
الجميــع إلــى المبــادرة لبرامــج الكشــف المبكــر عوامــل الخطــر البيئيــة بســرطان الثــدي ارتباطــً ملحوظــً ممــا
بزيــارة المختصيــن وتشــجيع أقربائهــم ونشــر يجعــل المــرأة أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان الثــدي.وهــذا ال
الوعــي بينهــم.
يعنــي بالضــرورة أن وجــود هــذه العوامــل ســوف يــؤدي حتمــً
إلــى اإلصابــة بســرطان الثــدي.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء...
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• ما هي العوامل التي تجعل المرأة أكثر عرضة
لإلصابة بالسرطان؟
• مــن تلــك العوامــل مثــ ً
ا :أن األنثــى تصــاب بســرطان
الثــدي أكثــر مــن الرجــل ،كمــا أن التقــدم فــي الســن
واســتخدام العالج الهرموني بعد ســن اليأس والتعرض
لإلشــعاع العالجــي فــي مرحلــة الطفولــة أو الشــباب مــن
العوامــل التــي قــد ترفــع مــن نســبة اإلصابــة بســرطان
الثــدي.كمــا أن هنــاك عوامــل أخــرى مثــل الســمنة و بــدء
الــدورة الشــهرية فــي ســن مبكــرة وانقطاعهــا فــي ســن
متقدمــة وعــدم اإلنجــاب أو الرضاعــة وهــي عوامــل فــي
مجملهــا قــد تزيــد مــن خطــورة اإلصابــة بســرطان الثــدي.
• ما هي وسائل الوقاية للحد من اإلصابة
بسرطان الثدي؟
• مــن بيــن وســائل الوقايــة لتجنــب اإلصابــة بســرطان
الثــدي :اتبــاع نظــام غذائــي صحــي والوصــول إلــى كتلــة
وزن مناســبة وممارســة الرياضــة بانتظــام واالمتنــاع
عــن شــرب الكحــول والحــد مــن العــاج الهرمونــي بعــد
انقطــاع الطمــث هــي مــن أفضــل أســباب الوقايــة مــن
ســرطان الثــدي.
• متى تزور السيدة الطبيب للكشف عن
السرطان؟
• تعتمــد نســبة الشــفاء مــن ســرطان الثــدي علــى
نوعيــة ودرجــة تقــدم الســرطان عنــد اكتشــافه وقــد
تصــل نســبة الشــفاء إلــى أكثــر مــن  85بالمئــة عنــد
اكتشــافه فــي المرحلــة األولــى والثانيــة،وعليــه فكلمــا
راجعــت المريضــة فــي فتــرة مبكــرة عنــد ظهــور أيــة
أعــراض أو تغييــر فــي حالــة الثــدي ،كلمــا كانــت نســبة
الشــفاء أعلــى ،وهنــا تأتــي أهميــة الكشــف المبكــر
عــن ســرطان الثــدي الــذي يهــدف إلــى تشــخيص وعــاج
ســرطان الثــدي قبــل ظهــور أي أعــراض.
ما هو الفحص الثالثي لسرطان الثدي؟
• عنــد زيــارة الطبيــب المختــص ،يقــوم بأخــذ التاريــخ
الطبــي المرضــي للمريــض وعائلتــه ،كمــا يقــوم بالفحص

الســريري للثدييــن واإلبطيــن ،مــع مايلــزم مــن فحــص
فــي مناطــق أخــرى عنــد االشــتباه باالنتشــار،كمــا يقــوم
الطبيــب بطلــب صــور األشــعات الالزمــة وعنــد الحاجــة
يقــوم بترتيــب الخــزع المجهــري،لدراســة أنســجة ونــوع
الــورم إن وجــد.
• ما هي العوامل التي تجعل المرأة أكثر عرضة
لإلصابة بالسرطان؟
• أن األنثــى تصــاب بســرطان الثــدي أكثــر مــن الرجــل،
كمــا أن التقــدم فــي الســن واســتخدام العــاج الهرموني
بعــد ســن اليــأس والتعــرض لإلشــعاع العالجــي فــي
مرحلــة الطفولــة أو الشــباب مــن العوامــل التــي قــد
ترفــع مــن نســبة اإلصابــة بســرطان الثــدي.كمــا أن هنــاك
عوامــل أخــرى مثــل الســمنة و بــدء الــدورة الشــهرية
فــي ســن مبكــرة وانقطاعهــا فــي ســن متقدمــة وعــدم
اإلنجــاب أو الرضاعــة وهــي عوامــل فــي مجملهــا قــد تزيــد
مــن خطــورة اإلصابــة بســرطان الثــدي.
• كيف يمكن الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟
• يتضمــن الكشــف المبكـ ر عــن ســرطان الثــدي مــا يلــي:
الفحــص الذاتــي وهــو عبــارة عــن قيــام المــرأة بعمــل
الفحــص الذاتــي شــهريًا مــن بعــد بلوغهــا  25عامــً،
ويكــون الفحــص الذاتــي بالوقــوف أمــام المــرآة ومالحظــة
أي فروقات في شــكل الثديوالحلمة ،وكذلك مالحظات
أي فروقــات فــي الجلــد عنــد وضــع اليديــن فــوق الــرأس،
ثــم تقــوم بفحــص كامــل للثــدي باســتخدام أصابــع
اليــد المقابلــة الوســطى فــي حــركات دائريــة تبــدأ مــن
الحلمــة لتشــمل جميــع الثــدي،ثــم فحصــه طــوالً وعرضــً
بالضغــط الخفيــف ثــمالمتوســط ثــم الشــديد ،بحثــً عــن
أي أورام أو فروقــات فــي الجهتيــن ،أمــا الفحــص الســريري
يكــون بمراجعــة الطبيــب المختــص وهــو فحــص ســنوي،
يبــدأ بعــد ســن  25عامــً ويكــون بفحــص الثــدي واإلبــط
ويشــمل عمــل أشــعة الثــدي ســنويًا بعــد ســن  40عامــً.
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• ما هي مراحل سرطان الثدي ؟
• يقســم ســرطان الثــدي إلــى أربــع مراحــل رئيســية
مــن حيــث درجــة تقــدم الســرطان عنــد اكتشــافه،
ويمكــن وصفهــا إجمــاالً فــي« :المجهــري» و«الموضعــي»
و«المســتفحل» و«المنتشــر».
ويعتمــد تصنيــف ســرطان الثــدي علــى عوامل عــدة منها:
حجــم الــورم ووجود وعــدد الغدد اللمفاوية المتأثرة بالورم
و انتشــار الــورم إلــى مناطــق أخرى خــارج الثدي.

• ما هي الخيارات العالجية لمرضى سرطان
الثدي؟
• تشــمل الخيــارات العالجيــة بعــض أو كل ممــا يلــي:
العــاج االســتباقي ومــن ثــم إجــراء اســتئصال جراحــي
كلــي أو جزئــي ،وبعدهــا يتــم متابعــة العــاج التكميلــي
بأنواعــه اإلشــعاعي والكيمــاوي والهرمونــي ،ثم المتابعة
المنتظمــة لحالــة الثــدي المصــاب والثــدي اآلخــر.

 كما أن عدوانية الورم من حيث درجة وســرعة انقســامه
وشــكله النســيجي ومــدى اســتجابته للهرمونــات
التناســلية مــن حيــث وجــود مســتقبالت هرمونيــة علــى
ســطحه ،كلهــا عوامــل مهمــة فــي تحديــد مرحلــة الــورم
ومــن ثــم وضــع الخطــة العالجيــة الالزمــة والتنبــؤ بمــدى
االســتجابة للعــاج.
فمثــ ً
ا ،تمــت إضافــة مرحلــة الســرطان الالبــد ،وهــي
مرحلــة مــن مراحــل الســرطان المجهريــة ،والتــي يمكــن
أن تبلــغ نســبة الشــفاء منــه  100بالمئــة وكذلــك مرحلــة
ســرطان الثــدي الملتهــب ،وهــي مرحلــة مــن مراحــل
الســرطان المســتفحل والتــي تُعامــل فــي الجملــة علــى
أنهــا ســرطان منتشــر.
• ما هي خيارات عالج سرطان الثدي؟
• عنــد االشــتباه بوجــود ســرطان الثــدي ،بالكشــف
المبكــر أو الكشــف الســريري ،يتــمعمــل ســونار وأشــعة
للثــدي لمعرفــة حجــم ومــكان الــورم بالنســبة للثــدي
بشــكل عــام ،كمــا يتــم طلــب الخزعة لتأكيد التشــخيص
وفح ـص المســتقبالت الهرمونيــة،ثــم يتــم بحــث الحالــة
مــن قبــل فريــق متخصــص يشــمل كل مــن :أخصائــي
جراحــة الثــدي وأخصائــي العــاج التكميلــي وأخصائــي
األشــعة وأخصائــي علــم األنســجة وغيرهــم.
وللوصــول إلــى الخطــة العالجيــة ،يتــم األخــذ باالعتبــار
الظــروف المتعلقــة بالمريضــة مــن حيــث الصحــة العامــة
للمريضــة وانقطــاع الطمــث ،كمــا تمثــل رغبــة المريضــة
عامــ ً
ا رئيســيًا فــي اختيــار العــاج الــازم ورغبتهــا فــي
بقــاء الثــدي وعــدم االســتئصال الكلــي ،إن أمكــن ،أو
االســتعاضة بالتركيبــات التجميليــة.
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• ما هيجهود مستشفى دار الشفاء لتشخيص
وعالج سرطان الثدي؟
• تضــم أقســام مستشــفى دار الشــفاء الخبــرات
الالزمــة لتشــخيص وعــاج أمــراض الثــدي،حيــث يحتــوي
قســم األشــعة التشــخيصية علــىمــا يلــزم مــن أجهــزة
ســونار وأشــعة ثــدي ،كمــا أن التقاريــر الطبيــة يتــم
ب القواعــد المعمــول بهــا عالميــً،
إصدارهــا بحســ 
كمــا يحتــوي القســم علــى أجهــزة األشــعة المقطعيــة
والمغناطيســية التــي يتــم االســتعانة بهــا فــي بعــض
الحــاالت ويقــوم قســم األشــعة التداخليــة بعمــل الخزعات
الالزمــة للتشــخيص.
وباإلضافــة لذلــك يقــوم قســم الجراحــة العامــة فــي
المستشــفى بالفحــص الــدوري للثــدي ومتابعــة وتوجيــه
اإلرشــاد والعــاج لمرضــى ســرطان الثــدي،كمــا تســاهم
المستشــفى فــي الحملــة الوطنيــة للتوعيــة بســرطان
الثــدي عــن طريــق إعطــاء الخصومــات الالزمــة إلجــراء
فحوصــات الكشــف المبكــر للثــدي.
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• هــل اإلصابــة بســرطان الثــدي لــه عالقــة فــي حجــم
حمالــة الصــدر الضيقــة يســبب
الثــدي وهــل ارتــداء ّ
ســرطان الثــدي؟
• قــد يصيــب ســرطان الثــدي النســاء بغــض النظــر عــن
حجــم الثــدي،إال أن حجــم الثــدي لــه اعتبــار رئيســي فــي
تحديــد نوعيــة العــاج حيــث يمكــن المحافظــة علــى
الثــدي وعــدم اســتئصاله فــي حالــة وجــود ورم صغيــر
الحجــم ،بخــاف االســتئصال الكلــي للثــدي صغيــر الحجــم
أو اســتبداله بالتركيبــات التجميليــة .وال أعلــم ارتباطــً
بيــن حمــاالت الثــدي الضيقــة وســرطان الثــدي ،إال أنهــا قــد
تســبب حــدوث كيــس شــعر ملتهــب فــي منطقــة عظــم * هل يصيب سرطان الثدي السيدات
القفــص الصــدري وهــي مــن األمــراض الحميــدة المزعجــة
المسنّ ات فقط؟
التــي تصيــب الثــدي.
* قــد يصيــب ســرطان الثــدي الســيدات فــي أي عمــر
ولكنــه أكثــر شــيوعًا فــي المســنات ،وفــي حالــة وجــود
• هل اإلصابة بسرطان الثدي مانع الستخدام
إصابــات وراثيــة ،ينبغــي البــدء فــي الفحــص الســريري
عالج هرموني بديل؟
• يرتبــط ســرطان الثــدي بالهرمونــات التناســلية ،حيــث قبــل خمــس ســنوات مــن أصغــر عمــر تــم تشــخيصه فــي
أن منــع إفــراز هــذه الهرمونــات قــد يشــكل جــزءًا رئيســيًا العائلــة.
مــن عــاج ســرطان الثــدي ،وعليــه فإنــه مــن األفضــل
تجنــب هــذه الهرمونــات.

• هل عدم اإلحساس باأللم ينفي وجود سرطان؟
• غيــر صحيــح ،ألن اغلــب أعــراض الســرطان تكــون عبــارة
عــن ورم أو تكتــل غيــر مؤلــم ،كمــا أنــه عــدم وجــود األلــم
ال يعنــي بالضــرورة أن الــورم ســرطاني.
• هل عالج العقم يزيد من مخاطر اإلصابة
بسرطان الثدي؟
• الحمــل والرضاعــة الطبيعيــة تقلــل مــن تعــرض
الثــدي الختــاف الهرمونــات الــدوري الحاصــل مــع كل
دورة شــهرية،وعليــه فــإن عــدم اإلنجــاب وبــدء الطمــث
فــي ســن مبكــرة و انتهــاءه فــي ســن متأخــرة واإلحجــام
عــن الرضاعــة الطبيعيــة مــن العوامــل التــي قــد تزيــد من
خطــورة اإلصابــة بســرطان الثــدي ،ومــن هنــا فــإن عــاج
العقــم والحمــل قــد يكــون مفيــدًا للثــدي.
• هل يصيب سرطان الثدي الرجال؟
• نعــم قــد يصيــب ســرطان الثــدي الرجــال ،ولكنــه غيــر
دارج كمــا فــي النســاء ،وعندمــا يصيــب الرجــال فــي
الغالــب يكــون أكثــر عدائيــة منــه فــي النســاء ،وذلــك
النتشــاره الســريع لعــدم وجــود دهــون الثــدي عنــد
الرجــال.

• هل سرطان الثدي مرض معدي؟
•يحــدث الســرطان نتيجــة انقســام متســارع فــي الخاليــا
خــارج عــن ســيطرة الــدورة التنظيميــة لحيــاة الخليــة
ويــؤدي انقســام الخليــة إلــى تراكــم الخاليــا وحــدوث ورم
وتعديهــا خــارج الغشــاء القاعــدي ثــم انتشــارها إلــى
ّ
أعضــاء أخــرى ويعــود الســبب فــي هــذا االنقســام إلــى
تحفيــز الجينــات المســؤولة عــن االنقســام أو تثبيــط
الجينــات المســؤولة عــن مــوت الخليــة وهنــاك بعــض
الســرطانات تحــدث بســبب عــدوى فيروســية مثــل:
ســرطان عنــق الرحــم بســبب الفيــروس الحليمــي
البشــري ( ، )HPVإال أنــه لــم يثبــت حاليــً وجــود مســببات
مماثلــة معديــة لســرطان الثــدي.
• هل لديكم كلمة أخيرة ونصائح عامة
للمصابين بالمرض؟
• عــاج كل حالــة مــن حــاالت ســرطان الثــدي يختلــف
حســب الظــروف والمالبســات المرتبطــة بالحالــة ،كمــا
يعتمــد نجــاح عــاج ســرطان الثــدي كمــا ســرطان
القولــون ،بشــكل مباشــر علــى درجــة اســتفحال الــورم،
حيــث يمكــن الوصــول للشــفاء أو تحويلــه مــن مــرض
قاتــل إلــى مــرض مزمــن تعيــش فيــه المريضــة حيــاة
طبيعــة ،لذلــك ندعــو الجميــع إلــى المبــادرة لبرامــج
الكشــف المبكــر بزيــارة المختصيــن وتشــجيع أقربائهــم
ونشــر الوعــي بينهــم.
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ما احتمال
إصابة المراهقة
بسرطان الثدي؟
مــن الطبيعــي أن يتغيــر الثــدي عنــد دخــول الفتــاة
فــي مرحلــة المراهقــة .فزيــادة ونقصــان الهرمونات
األنثويــة ،كاإلســتروجين والبروجيســتيرون ،قــد
يؤديــان إلــى أن يصبــح الثــدي مؤلمــً عنــد اللمــس
أو عالــي الســماكة أو قــد تظهــر داخلــه الكتــل
والنتــوءات مــع مجــيء وزوال الحيــض شــهرًا بعــد
شــهر .ولكــن هــل هــذه الكتــل والنتــوءات
ســرطانية؟

مــن النــادر إصابــة مــن تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن
ال  14عامــً فأقــل بســرطان الثــدي .لكــن االحتماليــة تــزداد مــع
دخولهــن إلــى ســن المراهقــة ،حيــث تصبــح احتماليــة إصابــة الفتــاة حالــة واحــدة
مــن كل مليــون حالــة.

أنواع كتل الثدي
معظــم الكتــل التــي تصيــب الفتيــات المراهقــات هــي أورام غديــة ليفيــة ،وهــي أورام غيــر ســرطانية .وعــادة مــا تكــون
هــذه األورام صلبــة ومتحركــة .وتصــل نســبة األورام الغديــة الليفيــة إلــى نحــو  % 91مــن كتــل الثــدي الصلبــة لــدى الفتيــات
اللواتــي تقــل أعمارهــن عــن  19عامــً .كمــا أن كتــل الثــدي األخــرى الشــائعة بيــن المراهقــات هــي األكيــاس ،والتــي تعــرف
بأنهــا جريبــات غيــر ســرطانية مليئــة بالســوائل.
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أعراض سرطان الثدي لدى المراهقات
قــد تختلــف األورام الســرطانية التــي تصيــب ثــدي المراهقــة عــن تلــك الكتــل الطبيعيــة التــي تصيــب الثــدي .وتاليــً بعــض
اإلشــارات التــي قــد تــدل علــى أن الكتلــة ســرطانية ،غيــر أن هــذه اإلشــارات ال تــدل بالضــرورة علــى ذلــك:
أن تكون ثابتة في جدار الصدر وال تتحرك.
أن يتراوح حجمها ما بين حجم حبة البازيالء إلى عرض إصبع شخص بالغ.
قد تكون مؤلمة.
وعلــى عكــس مــا هــو الحــال لــدى مصابــات ســرطان الثــدي مــن البالغــات ،فــإن خــروج اإلفــرازات مــن الحلمــة وانعكاســها إلــى
الداخــل ال يعــدان شــائعين بيــن الفتيــات المراهقــات.

عالج سرطان الثدي لدى المراهقات
معظــم حــاالت ســرطان الثــدي لــدى المراهقــات عــادة مــا تكــون بطيئــة النمــو ،كمــا أنهــا ال تنتشــر إلــى أماكــن أخــرى فــي
الجســد .وعــادة مــا يقــوم الجراحــون باســتئصال الــورم واالحتفــاظ بأكبــر قــدر ممكــن مــن أنســجة الثــدي .أمــا عــن العالجيــن،
الكيمــاوي واإلشــعاعي ،فهمــا عــادة مــا يتــم اللجــوء إليهمــا حســب الحالــة.
بعــد انتهــاء فتــرة المراهقــة ،يزيــد احتمــال
إصابــة الفتــاة بســرطان الثــدي خاصــة بعــد
ســن الـــ  .20وبعــد تلــك الفتــرة
بلوغهــا
ّ
العمريــة ،يصبــح مــن الضــروري علــى
المــرأة أن تخضــع لفحوصــات الكشــف
المبكــر للســرطان ،ســواء كان
مــن خــال الكشــف الذاتــي أو مــن
خــال القيــام ببعــض الفحوصــات
الطب ّيــة ،وال تهمــل عوارضــه،
فســرطان الثــدي ال يســتهدف
فقــط النســاء ذات ســن الـــ 40ومــا
فــوق.
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سرطان الثدي
مــوجـود لـدى
الـرجـال أيـضًا !
ســرطان الثــدي ليــس مــرض نســائي
فقــط .علــى الرغــم مــن أن النســاء هــن
اللواتــي يعانيــن منــه باألســاس ،إال أن
الرجــال أيضــً قــد يصابــون بــه ويهــدد
حياتهــم عنــد ظهــوره .ألنــه أيضــً لــدى
الرجــال تتواجــد أنســجة الثــدي ،فمــن
الممكــن أن تنمــو فيهــا خاليــا ســرطانية
وهكــذا تســبب ظهــور ســرطان الثــدي
لــدى الرجــال.

ما سبب ظهور سرطان الثدي لدى الرجال؟
حتــى اآلن ليــس هنــاك أســباب واضحــة تــؤدي لظهــور
ســرطان الثــدي لــدى الرجــال .مــع ذلــك يبــدو أنــه يوجــد رجــال
لديهــم احتمــال أكبــر لظهــور ســرطان الثــدي مــن رجــال
آخريــن ،باألخــص بســبب ســنهم ( 60ومــا فــوق) وحقيقــة

وجــود تاريــخ عائلــي مــن اإلصابــة بســرطان الثــدي (بأحــد
الثدييــن أو كليهمــا) .كذلــك الرجــال الذيــن تعرضــوا بعمــر
أصغــر لجرعــات عاليــة جــدًا بعــاج اشــعاعي قــد يكونــوا
بالمجموعــة التــي تضــم احتمــاالً كبيــرًا لإلصابــة بمــرض
ســرطان الثــدي.

أعراض سرطان الثدي عند الرجال
األعراض التي يجب أن تثير التساؤالت والقلق ،تشمل:
وجود كتلة بمنطقة الثدي  -وهو العارض األساسي الذي يجب أن يثير القلق عند الرجال
التغييرات بشكل وحجم الثدي
اإلفرازات المختلفة من الحلمة
الجروح في جلد الثدي
حدوث طفح حول الحلمة
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تشخيص سرطان الثدي عند الرجال الطريقة التقليدية لتحديد مراحل
عندمـــا يشـــك الرجـــل بإصابته بســـرطان الثـــدي ،يجـــب أن يتوجه سرطان الثدي لدى الرجال هي:

للطبيـــب لفحص الثـــدي .من أجل تحديـــد إن كانت هـــذه األعراض
ً
فعـــا ،قد يضطـــر الرجل للخصـــوع لفحص
ناتجـــة عن الســـرطان

الليمفاويـــة تحـــت اإلبط غيـــر متضـــررة وال توجـــد عالمات أن

آخر أو سلســـلة فحوصات إلعطاء تشـــخيص نهائي لظهور المرض:

الســـرطان انتشـــر ألعضـــاء أخرى.

المرحلـــة األولـــى :كتلـــة بعـــرض أقـــل مـــن  2ســـم ،الغـــدد

المرحلـــة الثانيـــة :عـــرض الـــورم بيـــن  5-2ســـم ،أو الغـــدد

فحـــص تصوير الثـــدي الشـــعاعي ،المعروف بأنـــه فعال لدى

الليمفاويـــة تحت اإلبط متضـــررة أو مزيج مـــن الوضعين .ومع

النســـاء ولكن أقل لـــدى الرجال.

ذلـــك ال توجـــد عالمات النتشـــار المـــرض ألعضـــاء أخرى.

مســـح بالموجات فـــوق الصوتية ،يســـتعمل ماســـح موجات

المرحلـــة الثالثـــة :عرض الـــورم أكبر من  5ســـم وقد ينتشـــر

صوتيـــة الـــذي يبني صـــورة ثالثيـــة األبعـــاد التي تســـاعد في
الكشـــف إذا كانـــت الكتلة تحتـــوي ســـائ ً
ال أو صلبًا.

ألعضـــاء قريبة ،مثل الجلـــد أو العضل .الغـــدد الليمفاوية على
األغلب متضـــررة ،إال أنه ال يوجد عالمة على انتشـــار الســـرطان

شـــفط  ،فحص يتم به إدخال إبرة بالثدي فـــي منطقة الكتلة

خـــارج الغـــدد الليمفاوية تحت اإلبـــط أو الثدي.

ويتـــم شـــفط عدد مـــن الخاليـــا .هـــذا الفحص يتـــم إجراؤه

المرحلـــة الرابعـــة :يعـــرف هذا الوضع أيضًا بإســـم «ســـرطان

بمرافقـــة الصـــورة بالموجات فـــوق الصوتية ،لكي يســـتطيع

ثـــدي ثانوي» أو « ســـرطان ثـــدي حزامي» .الكتلة قـــد تكون بأي

الطبيـــب أن يكـــون دقيقًا بأخـــذ الخاليا من الكتلة نفســـه.

حجم ،ينتشـــر الســـرطان ألجزاء ومناطق مختلفة بالجســـم

الخزعـــة ،فحص يشـــمل اخـــذ عينة صغيـــرة مـــن الخاليا من

إال أن الغـــدد الليمفاويـــة لم تتضرر.

المنطقـــة المصابـــة بالثـــدي بواســـطة إبـــرة .ترســـل النتائـــج
للفحـــص فـــي مختبر ،يتـــم فحصهـــا تحت ميكروســـكوب
إليجـــاد الخاليـــا الســـرطانية .قبل بـــدء الخزعة يجـــري تخدير
موضعـــي بحقنة.
إجراء فحوصات دم ،لتقدير الصحة العامة.

كذلـــك هنالك تدريـــج لدرجـــة خبث ســـرطان الثدي لـــدى الرجال.
الدرجـــة األولى هي األدنـــى وتحـــدد أن الخاليا الســـرطانية بالثدي
تشـــبه خاليـــا الثـــدي الســـليمة .الدرجـــة الثانيـــة هي متوســـطة
والدرجـــة الثالثة هـــي األعلـــى ،وفيها الخاليـــا الســـرطانية تظهر
بوضوح علـــى أنها غير ســـليمة ،وهي تميل للنمو على نحو ســـريع
وهناك خطـــر حقيقـــي أن تنتشـــر لمناطق إضافية بالجســـم.

أنواع سرطان الثدي لدى الرجال
قد يظهر السرطان لدى الرجال بعدة أنواع مختلفة ،منها:
سرطان األقنية الغازية للثدي ،النوع األكثر شيوعًا كحاالت سرطان الثدي لدى النساء
سرطان األقنية الغيرغازية للثدي وهو نادرًا بين الرجال
مرض فاجيت ،مرض قبل السرطان يظهر على شكل إصابة بالحلمة
سرطان ثدي التهابي وغيرها

مراحل تطور سرطان الثدي لدى الرجال
تصــف مراحــل الســرطان لــدى الرجــال حجــم الــورم وهــل ينتشــر لمناطــق أخــرى خــارج الثــدي .تحديــد نــوع الســرطان والمرحلــة
المتواجــد بهــا يســاعدان األطبــاء بأخــذ القــرار حــول العــاج األكثــر مالئَمــة للمريــض.
لدى مرضى معينين ،قد ينتشــر الورم الســرطاني ألجزاء وأعضاء أخرى بالجســم ،بواســطة دورة الدم أو الجهاز الليمفاوي.
الجهــاز الليمفــاوي هــو جــزء مــن آليــات الدفــاع عــن الجســم الذيــن يســاعدونه بمواجهــة االلتهــاب واألمــراض .الجهــاز مكــون
مــن شــبكة غــدد ليمفاويــة (عقــد) الموصولــة بأنابيــب دقيقــة تحتــوي علــى الســائل الليمفــاوي .فــي معظــم الحــاالت ،ينظــر
األطبــاء بشــكل عــام للغــدد الليمفاويــة القريبــة لمنطقــة الــورم عندمــا يحــددون مرحلــة ســرطان الثــدي لــدى الرجــال.
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عالج سرطان الثدي لدى الرجال
ســـرطان الثـــدي لدى الرجـــال ،كمـــا ذكرناه ،نـــادر جدًا ولذلـــك يوجد
عـــدد قليل من األبحاث التـــي تبحث المرض وعالجه بعمـــق .ألن الورم
الســـرطاني بالثدي لـــدى الرجال يتطـــور بنفس الطريقة لدى النســـاء،
العالج ضده بشـــكل عام متشـــابه.

 .1الجراحة:
الجراحـــة هـــي الخيار األول لعالج ســـرطان الثدي لدى الرجال ،إال أنه بســـبب أن كمية نســـيج الثدي لـــدى الرجل قليلة ،إزالـــة الكتلة فقط ال
يكفـــي .لذلك فإن أكثـــر الرجال المرضى بســـرطان الثدي يجـــرون جراحة يتم بها إزالة كل نســـيج الثـــدي والحلمة وهنـــاك احتمال كبير
إلزالة قســـم من الغدد الليمفاويـــة تحت اإلبط.

 .2المعالجة الهرمونية:
أغلـــب أنواع ســـرطان الثدي تحتاج لهرمون باســـم اســـتروجين ،وهو هرمـــون الجنس األنثـــوي .يتواجد اإلســـتروجين بكميـــة قليلة لدى
الرجـــال ولذلك هناك حاجة بعالج لتقليص كمية األســـتروجين بالجســـم .تاموكســـيفين هو عـــاج هرموني تقليدي ضد ســـرطان الثدي.
التاموكســـيفين يربط مســـتقبالت اإلســـتروجين بالخاليا الســـرطانية ويمنع اإلســـتروجين من الدخول إلـــى هذه الخاليـــا وهكذا يوقف
نموها وتقسيمها.

 .3المعالجة الكيميائية:
يســـتخدم العـــاج الكيميائي أدويـــة ضد الســـرطان من أجل تدميـــر الخاليا الســـرطانية .فـــي أغلب حاالت ســـرطان الثدي لـــدى الرجال
يســـتعملون العـــاج الكيميائي في حـــال وجود خاليا ســـرطانية في الغـــدد الليمفاوية تحت اإلبط أو إذا انتشـــر الســـرطان خـــارج الثدي.
العـــاج الكيميائـــي ضد ســـرطان الثدي لدى الرجال مشـــابه للعـــاج الكيميائـــي في حالة ســـرطان الثدي لدى النســـاء.

 .4المعالجة باألشعة:
هـــو عالج باألشـــعة ضد الســـرطان ،به يتم اســـتعمال أشـــعة ذات طاقة عالية تســـاعد فـــي تدمير الخاليا الســـرطانية .تســـتخدم هذه
الطريقة باألســـاس من أجل تقليل خطر معاودة تطور الســـرطان بعد الجراحة .العالج اإلشـــعاعي يســـتطيع أن يأخـــذ جزء في تخفيف
األوجـــاع أو الضيق كنتيجة النتشـــار مرض ســـرطان الثدي ألجزاء أخرى بالجســـم.
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أغلب
حاالت العقم
لدى المرأة
يمكن عالجها
د .شروق الحربي
استشاري أمراض النساء والوالدة
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أغلــب حــاالت النســاء والــوالدة تتركــز فــي حــاالت الحمــل الحرجــة
والعقــم
مشــاكل الجينــات واألجســام المضــادة مــن بيــن أســباب حــدوث
اإلجهــاض المبكــر
الحمل التوأمي من بين أسباب حدوث الوالدة المبكرة
كل مــا يحتــاج إليــه طبيــب النســاء والــوالدة يتواجــد فــي دار
الشــفاء
كافــة التخصصــات المطلوبــة لطبيــب النســاء والــوالدة موجــود
وبشــكل متطور
اضطرابــات الــدورة الشــهرية تــؤدي إلــى تغييــر كامــل فــي
جســم المــرأة
األورام الليفيــة قــد تكــون فــي جــدار الرحــم وقــد تمتــد إلــى
الخــارج فــي منطقــة البطــن
إجــراء الكشــف الوقائــي علــى الثــدي بشــكل ســنوي ضــروري
لتفــادي اإلصابــة بالســرطان
التدخيــن وغيــاب المناعــة ونقــص الهرمونــات يــؤدي لإلصابــة
بســرطان عنــق الرحــم
عــاج االلتهابــات التــي تعانيهــا المــرأة بعــد العالقــة الجنســية
ضــرورة لمنــع الســرطان
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أكدت استشـــاري أمراض النســـاء والوالدة في مستشـــفى دار الشـــفاء ،د .شـــروق الحربي ،أن التخصص في مجال
النســـاء والوالدة يمثـــل أهمية كبيرة في مســـيرة حياتها المهنيـــة ،الفتة أنه يمثـــل الحياة بالنســـبة لآلخرين وألن
طبيب النســـاء والـــوالدة يكون مســـؤو ً
ال عن حياة شـــخصين األم وجنينها.
ولفتت أن مستشـــفى دار الشـــفاء تتميز بوجود كافـــة التخصصات التي يحتـــاج إليها طبيب النســـاء والوالدة ،كما
أن التطـــور فـــي األجهزة المســـتخدمة وأنـــواع األدوية يســـاعدان كثيـــرًا في إجـــراء العمليات الجراحية بالشـــكل
المرجوة.
الذي يحقق النتائـــج
ّ
وب ّينـــت الحربـــي أن كافة حـــاالت العقم يمكن عالجها ،ما عدا فشـــل المبيض فـــي إنتاج البويضـــات القادرة على
التخصيـــب ،الفتـــة أن تلك اإلشـــكالية يمكن عالجها في الخـــارج من خالل التبـــرع بالمبيض من امـــرأة إلى أخرى.
واســـتدركت قائلـــة أن اإلصابة بســـرطان عنق الرحـــم بعد العالقة الجنســـية تعود أســـبابه إلى تطـــور االلتهابات
التـــي تصاب بهـــا المرأة والـــذي ال يتم عالجه في مرحلـــة مبكرة ،باإلضافة إلـــى التدخين وضعـــف المناعة ونقص
الهرمونات.
وأشـــارت إلى أن انقطاع الدورة الشـــهرية يؤثـــر على كافة أجزاء الجســـم ويغ ّير من مالمحه وكذلك شـــعر المرأة
ّ
وتركـــز الدهون فـــي بعض مناطق الجســـم وبالتالي فإنه يجب تنـــاول األدوية من خالل الطبيـــب المختص وتناول
األدوية الالزمة والمتابعة معه بشـــكل مستمر.
وقالـــت إن خجل المـــرأة من بين األســـباب التي تـــؤدي لإلصابة بســـرطان الثدي لـــدى المرأة ،فعـــدم قدرتها على
التحـــدث بما تشـــعر به من آالم فـــي منطقة الثدي قـــد يكون أحد األســـباب وراء اإلصابة بســـرطان الثدي ،مضيفة
أن الفحـــص الذاتي والكشـــف المبكر يســـاعد في الحد من انتشـــار المـــرض وعالجه قبل التأخر في اكتشـــافه.
وفيما يلي التفاصيل ...

حاالت الحمل الحرجة والعقم
ما هي أغلب حاالت النساء
والوالدة التي تتعاملين معها؟
معظـــم الحـــاالت التـــي أقـــوم بعالجها يمكـــن تقســـيمها إلى
نوعيـــن :األول يتعلـــق بحـــاالت النســـاء الحوامـــل الالئـــي يحتجن
لمراجعـــة بشـــكل دوري ومعظـــم تلـــك الحاالت تكـــون من نوع
الحمـــل الحـــرج أو الصعـــب ،أمـــا النوع الثانـــي فهي تنقســـم إلى
حـــاالت العقـــم أو الحـــاالت التـــي تحـــدث بعـــد انقطـــاع الدورة
الشـــهرية ومـــا تعاني منـــه النســـاء مثل :مشـــاكل النزيـــف التي
يشـــعرون بها بعد انقطاع الـــدورة لديهم أو نقـــص الهرمونات أو
اآلالم المصاحبـــة لها.
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ما هي أسباب العقم أو تأخر
اإلنجاب عند المرأة ؟
اإلصابـــة بالعقـــم يعـــود بشـــكل رئيســـي لوجـــود مشـــكلة في
التبويـــض والتي تعود لوجـــود خلل في الغـــدة أو متالزمة التكيس
أو ارتفـــاع في هرمون الحليب أو فشـــل في عمـــل المبيض مبكرًا أو
أن تكـــون هناك مشـــكلة تكمن في انســـداد األنابيـــب وفي بعض
األحيان تكون األســـباب غير واضحـــة ،باإلضافة إلـــى أن التقدم في
العمر قـــد يؤثر على نوعيـــة البويضات ،مما يؤدي إلى التســـبب في
مشـــاكل للمرأة عندما ترغب فـــي الحمل.

هل يمكن عالج العقم عند المرأة؟
طبعًا ،يمكن عـــاج العقم عند المـــرأة بطرق عديـــدة ،ويرتكز األمر

ما هي أسباب اإلجهاض المتكرر؟
اإلجهـــاض المتكـــرر لـــه عدة أســـباب تتمثـــل في :وجود مشـــكلة
في الجينـــات حيث يحـــدث اإلجهاض مبكـــرًا أو أن تكـــون الحامل
تعانـــي من وجـــود أجســـام مضـــادة أو أن يكون لديها مشـــاكل
فـــي الهرمونـــات أو الغـــدد أو تعاني من مـــرض الســـكر ،باإلضافة
إلـــى أنه قـــد تحدث مشـــكلة فـــي عنق الرحم نفســـه مـــن تليّف
أو التصاقات ســـابقة مـــن تجارب والدة ســـابقة وهو ما يـــؤدي إلى
إجهاضـــات متكررة.

على التشـــخيص ومعرفـــة األســـباب وراء حدوث العقـــم لتحديد
نوعيـــة العالج المطلوبة عنـــد المرأة ،وهناك الكثير مـــن أنواع العالج
يمكـــن تقديمها مثـــل :تنشـــيط المبايـــض أو التلقيـــح الصناعي أو
طفـــل األنابيـــب ولـــو أن هنـــاك مشـــكلة كالتليّفات ،يمكـــن إجراء
عملية قبل العـــاج الخاص بالتنشـــيط ،ولو كان هناك انســـداد في
األنابيـــب ،يمكن عالجها من خالل طفل األنابيب ،فأغلب المشـــاكل
يمكن التعامل معها ما عدا وجود فشـــل فـــي المبيض أو التقدم
بالعمـــر .وهـــذه الحالة يمكن عالجها فـــي الخارج من خـــال التبرع
ببويضـــة من امرأة ثانيـــة ومن خاللها يتم عمل تلقيـــح لها لتتمكن

ما هي أسباب الوالدة المبكرة؟

من الحمل.

هنـــاك أكثر من ســـبب للوالدة المبكـــرة ،حيث أن من أحد األســـباب

وبالتالـــي يمكن القـــول أن أغلب حـــاالت العقم لـــدى المرأة

أن تكون هناك مشـــكلة في عنق الرحم نفســـه أو أن يكون الحمل
توأمـــي أو أن تكـــون األم تعرضـــت اللتهاب جعلها تلـــد مبكرًا ،كما
أن الحياة نفســـها التي تعانـــي فيها من ضغط نفســـي قد تؤدي
إلى تلك المشـــكلة أو أن يكون الرحم نفســـه به تشـــوّ ه خلقي.

يوجـــد لها عـــاج ،ولكنها تعتمـــد على التشـــخيص المبدئي
وتحتـــاج إلى وقـــت وصبر .والمـــرأة تحتـــاج إلى تكـــرار العالج
أكثـــر من مـــرة حتى يحـــدث الحمل.

ما الذي تتميز به مستشفى دار
ما هي العمليات الحديثة التي
الشفاء في تخصص النساء والوالدة؟ تتم في مستشفى دار الشفاء
رغـــم انضمامي حديثًا للكادر الطبي في مستشـــفى دار الشـــفاء ،للمساعدة على اإلنجاب؟
إال أننـــي أالحظ أن المستشـــفى يضم كافة التخصصات النســـائية
التي يحتاج إليها طبيب النســـاء والوالدة ،فأنا كطبيبة نســـاء ووالدة
يتوفـــر لي كل ما أحتاج إليه من إجراء ســـونار أو رنيـــن أو عمليات فتح
بطـــن أو مناظير وجميع التخصصـــات الطبية التي يمكـــن أن أحتاج
إليهـــا موجودة وبالتالي فكافـــة احتياجات طبيب النســـاء والوالدة
متوفـــرة ،كما أننـــي الحظت أن المستشـــفى متطورة مـــن ناحية

يتم عمـــل التنظير الرحمـــي لمعالجة المشـــكالت داخـــل الرحم
مثل التليّـــف أو االلتصاق ،وذلك قبل إجراء عملية التنشـــيط أو طفل
األنبـــوب و ُنزيـــل االلتصاقات .كمـــا يمكن التنظير عـــن طريق البطن
في حال وجـــود التصاقات أو بطانـــة مهاجرة يمكـــن أن تؤدي إلى
العقـــم وهناك العـــاج بالتلقيح الصناعـــي أو طفل األنبوب.

األدوية واألجهزة المســـتخدمة.
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اضطرابات الدورة الشهرية استئصال الرحم واألورام
كيف يمكن عالج اضطرابات الدورة الليفية

الشهرية؟

لعـــاج اضطرابـــات الدورة الشـــهرية ،البد مـــن معرفة عمـــر المرأة
الـــذي حدث فيه االضطراب والســـبب وراءه هل هـــو هرموني أم ال،
وبمجرد الحصـــول على التاريـــخ المرضي والســـبب وراء االضطراب،
يتـــم تحديـــد العـــاج لالضطـــراب والتعامـــل معـــه .وقـــد يكون
االضطـــراب بســـبب اضطـــراب فـــي الغـــدة الدرقيـــة أو نقص في
هرمـــون الحليب وهو مـــا يعني إجـــراء تنظيم للغـــدة الدرقية أو
الهرمـــون وبالتالي يمكـــن التعامل مع تلك اإلشـــكالية عند صغار
الســـن غيـــر الراغبين فـــي الحمل من خـــال مانع حمـــل لتنظيم
االضطراب أو يتـــم إعطاء هرمونات بديلة لكبار الســـن تســـاعدها
علـــى تنظيم الدورة الشـــهرية.

هل هناك عالقة بين انقطاع الدورة
الشهرية وهشاشة العظام ؟

هل يؤدي استئصال الرحم إلى
غياب العالقة الحميمة بين المرأة
والرجل؟
إذا تـــم اســـتئصال الرحـــم ال يتـــم إفـــراز هرمونـــات ،ولـــو تـــم
االســـتئصال في عمر صغيـــر ،هنـــاك هرمونات يتـــم إفرازها حتى
ســـن الخمســـين عامـــً ،وبالتالـــي ال توجـــد مشـــكلة فـــي حالة
اســـتئصال الرحم في ســـن صغيـــرة ومـــا يترتب على اســـتئصال
الرحم هـــو غياب اإلنجـــاب وكذلك غياب الـــدورة الشـــهرية ،إال أن
المبيض لديهـــا ال يزال في حالـــة طبيعية وبالتالـــي ال يوجد لديها
مشـــكلة من ناحيـــة العالقة الحميميـــة أو من ناحيـــة الهرمونات
الموجودة.

بعـــد وصـــول المرأة إلى ســـن اليـــأس وانقطـــاع الدورة الشـــهرية
عنها ،تحدث مشـــاكل لديهـــا في الهرمونات ونقص األكســـجين
وهـــو ما يؤثـــر على كل أجزاء الجســـم ومـــن بينها العظـــام التي
تتأثـــر بطبيعة الحال بما يحدث للجســـم من تغيـــر في الهرمونات
وتتغيـــر الكثيـــر من مالمـــح المرأة ويتغير جســـم المـــرأة بالكامل
ومنهـــا تغير شـــعر المـــرأة ،مع حـــدوث ألم فـــي العظـــام ،كما
تتراكـــم الدهـــون فـــي أماكـــن معينة من الجســـم .وهـــذا كله
بســـبب نقص الهرمون الـــذي انقطع فـــي مرحلة ما بعـــد الدورة
الشـــهرية ،ويمكن إعطـــاء المريضة أدوية تســـاعدها في التخلص
مـــن اآلالم التـــي تعانيها كالفيتامينـــات أو الكالســـيوم ،ولو كانت
في مرحلـــة متأخرة ،يمكن إعطاءهـــا أدوية بديلة
حتـــى ال تصل لمرحلة الهشاشـــة في العظام.

ما هي جراحات أمراض النساء؟
األورام الليفيـــة لها عمليات ذات طبيعة مختلفـــة ،فاألورام الليفية
قد تكـــون في جدار الرحـــم أو في تجويف الرحم وقـــد يمتد إلى
خـــارج الرحـــم إلى منطقـــة البطن ،وبالتالـــي يتم إزالتـــه من خالل
التنظيـــر الرحمـــي أو يتم إجـــراء عملية فتـــح البطن فـــي حال إذا
كان الـــورم كبيـــرًا .وفي حال بلوغ المـــرأة إلى عمر انقطـــاع الدورة
الشـــهرية وتعانـــي من وجـــود أورام ليفية يمكن معه اســـتئصال
الرحم والـــذي يتم وفق تقييـــم الطبيب للحالة ونوعيـــة العملية
التي تتـــم ،وقد يتم االســـتئصال من خـــال المهبـــل أو المنظار أو
من خـــال البطن وتحديـــد الطريقة األفضل لالســـتئصال يحددها
الطبيب المختص.
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سرطان عنق الرحم
ما أسباب حدوث سرطان عنق الرحم وكيفية عالجه؟
ســـرطان عنق الرحم له عدة أســـباب ،إال أن الســـبب الغالب يتمثل فـــي التهاب فيروس الـــورم الحليمي ،وهو ليس فيـــروس واحد وإنما
يصـــل إلى  100نـــوع ومنها  13نوع أو أكثر يســـببون الســـرطان ،وهنـــاك نوعين منها يمثـــان  70بالمئة من أســـباب اإلصابة بســـرطان عنق
الرحـــم .وهـــذا الفيـــروس يحدث مع بدايـــة العالقة بيـــن الرجل والمـــرأة ويؤدي فـــي البداية إلى حـــدوث التهابات ،ومـــع الوقت يؤدي
إلـــى حدوث ســـرطان عنق الرحـــم .وباإلضافة إلـــى ذلك ،هناك أســـباب أخرى تؤدي إلـــى اإلصابة بســـرطان عنق الرحم منهـــا :التدخين
وتعدد العالقات الجنســـية وغيـــاب المناعة ونقص الهرمونـــات .وفيما يتعلق بالعالج ،فإن االكتشـــاف المبكر لإلصابة بســـرطان الرحم
مـــن خـــال إجراء عملية مســـح للرحم عند بـــدء العالقة الجنســـية وبالتالـــي معرفة نوعيـــة االلتهابـــات وعالجها مبكرًا قبـــل اإلصابة
بالسرطان.
ودائمـــً ما ننصـــح المريضة بإجراء مســـح لعنـــق الرحم كل ســـنتين أو ثالث .وفي حال وجود شـــكوى مـــن المريضة بوجـــود التهابات،
يتـــم التعامـــل معها مبكـــرًا من خـــال إعطاءها بعـــض األدوية المناســـبة .وفي حالـــة اإلصابة بســـرطان عنق الرحـــم ،يمكن عندها
إجراء تدخـــل جراحي.

ما هو دور طبيبة
النساء والوالدة في عالج
سرطان الثدي؟
التوعيـــة هي أهـــم أنـــواع العـــاج ،باعتبارها
أهـــم نقطـــة فـــي عـــاج ســـرطان الثـــدي،
ولدينا فـــي الكويت برنامج فـــي العالج يركز
على التوعية بســـرطان الثدي به واكتشـــافه
مبكـــرًا وعالجـــه ،ودائمـــً ما يتم التشـــجيع
علـــى قيـــام المـــرأة بالفحص الذاتـــي للثدي
وعنـــد شـــعورها بوجـــود أورام أو ألـــم غيـــر
طبيعـــي ،فعليها اللجـــوء للطبيب المختص
فورًا .وهناك الكشـــف الوقائي السنوي ،في
الفتـــرة بعد ســـن األربعين وحتى ســـن الســـتين ،كمـــا يمكن
إجـــراء الكشـــف عـــن طريـــق الموجـــات الصوتية ،وفـــي حال
وجود أشـــياء غير طبيعيـــة يمكن إجراء تحاليل أو ســـونار ،يتم
اللجـــوء للطبيـــب المختص فـــي حال وجـــود أي تغيـــرات غير
طبيعية أو شـــعور باأللـــم غير طبيعـــي .وتزداد أهميـــة إجراء
كشـــف وقائي بشـــكل ســـنوي في حال وجود عامـــل وراثي
في األســـرة لدى األقارب مـــن الدرجة األولى وتحديـــدًا األم أو
األخـــت أو البنت.

ما هي أنواع العالج لسرطان الثدي؟
يمكن أن يتم العـــاج من خالل تدخل جراحـــي أو العالج الكيماوي
وكل تلـــك العالجات تختلف باختـــاف نوع الســـرطان الذي تصاب
بـــه المـــرأة وبالتالي يختلـــف العـــاج باختالف نـــوع المـــرأة .وغالبًا
ما ينتشـــر المرض بســـبب تجاهـــل المرأة لـــآالم التي تشـــعر بها
وخجلهـــا مـــن أن تتحدث بهذا األمـــر وال تقوم بالكشـــف الوقائي
لمعرفـــة مـــا تعاني منـــه وهو ما يـــؤدي إلى حـــدوث المرض دون
اكتشـــافه .وبالتالـــي فـــإن طبيبـــة النســـاء باعتبارها امـــرأة ،فإنها
تكون قـــادرة علـــى مالحظـــة المرض قبـــل اســـتفحاله وتقديم
النصيحـــة بشـــأنه وهناك نســـبة كبيـــرة مـــن النســـاء يعانين من
مشـــاكل بشـــأن الثدي وتقوم بالحديـــث عنه أمـــام الطبيبة.
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نتائج صعبة
ما هي أكثر الحاالت التي ال يمكنك نسيانها خالل عملك كطبيبة نساء ووالدة؟
الكثيـــر من الحـــاالت التي تؤلمني على المســـتوى الشـــخصي هـــي ظهور نتائج تســـبب لـــي ألمًا بســـبب المريض ،ومـــن بينها حالة
لمريضـــة كان لديهـــا اضطراب في الدورة الشـــهرية لهـــا وعندما أجرينا لها مســـحة على عنق الرحم ،اكتشـــفنا إصابتها بســـرطان
عنـــق الرحـــم وكان األكثر ألمًا هو الطريقـــة التي يمكن بها إخبارها بالمرض ،كما أن اكتشـــافي بوجود مشـــكلة لـــدى الطفل خالل
الحمـــل لمريضـــة أقـــوم بمتابعتها ،فأجـــد من الصعـــب إخبار األم بهـــا لألضرار النفســـية التي قد تصـــاب بها األم خالل تلـــك الفترة
وهـــو من األمـــور التي تصيبنـــي بالحـــزن حقيقة ألننـــي أتعايش مع المريضـــة أو الحامـــل ليس بوصفـــي الطبيبة المتابعـــة لحالتها
فقط ولكن على المســـتوى اإلنســـاني أيضًا.

ما هو سبب اختيارك لتخصص النساء والوالدة؟
جذبنـــي تخصص النســـاء والوالدة كونه أعطاني إحســـاس بأهمية ما أقوم به في حياتي ،فشـــعوري بأنني كنت ســـببًا في ســـعادة
األمهـــات عند الـــوالدة يجعلنـــي جزءًا من حيـــاة جديدة خلقهـــا اهلل ،وباختصـــار أشـــعر أن تخصص النســـاء والوالدة يعنـــي الحياة،
باإلضافـــة أنني أكون مســـؤولة عن حياة شـــخصين وليس شـــخص واحد كما فـــي التخصصات الطبيـــة األخرى .كمـــا أن التخصص
يجعلـــك مهتمة بالكثيـــر من الموضوعـــات كالعقم وما يحـــدث لألم خالل فتـــرات الحمل وهو مـــا يجعلني أعيـــش الحالة بكافة
تفاصيلهـــا المرضيـــة واإلنســـانية فـــي وقت واحـــد ،كما أنـــه ال يوجد شـــعور بالملل لدى طبيب النســـاء والـــوالدة ،فالـــوالدة تتحول
مـــن حالـــة طبيعية إلـــى حرجة في لحظـــة وهو ما يجعـــل هناك حاجـــة إلى صبر وقوة ودراســـة ألهـــم التطورات التي يشـــهدها
ا لتخصص .

ما هي أبرز المحطات المهنية في سيرتك الذاتية؟
تخرجـــت من جامعة الكويت من قســـم الباطنـــة والجراحة عـــام  ،2002وحصلت على الزمالـــة البريطانية في طب النســـاء والوالدة،
كمـــا أننـــي حاصلة على درجة الماجســـتير فـــي الموجـــات الصوتية للنســـاء والوالدة ،والماجســـتير فـــي الطب التناســـلي والعقم،
ودبلـــوم فـــي التنظير الداخلي النســـائي ،كمـــا أن لدي خبرة تتـــراوح ما بين  18إلـــى  19عامًا في هـــذا المجال ،وأعمل في مستشـــفى
الفروانيـــة .وألن تخصصـــي في مجال أطفـــال األنابيـــب والعقم ،فقد التحقت بمستشـــفى الـــوالدة وحدة طفـــل األنابيب والعقم
منذ  5ســـنوات تقريبـــً ويتوزع عملي بين مستشـــفى الصبـــاح ومستشـــفى الفروانية وقد التحقـــت حديثًا بالعمل في مستشـــفى
دار الشـــفاء وســـعيدة جدًا بالعمل بها.
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خدمة طبية متكاملة
تقدمها «دار الشفاء»
في جراحات التجميل
د .ســامــح الــغمــري

اختصاصي جراحة التجميل
مستشفى دار الشفاء
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ليس هناك دليل علمي يربط بين عمليات تجميل الثدي واإلصابة بالسرطان
من بين ماليين العمليات التي ُأجريت عالميًا بضعة آالف أصبن بسرطان الثدي
نحت وتنسيق القوام من بين أكثر العمليات طلبًا بين الرجال والنساء
أخطــر مراحــل العــاج لــدى جــراح التجميــل هــو إقنــاع المريــض بحالتــه بشــكل
واقعــي
البعض يأتي لجراح التجميل متأثرًا بشدة بوسائل التواصل اإلجتماعي
نسبة كبيرة يتم إقناعهم بجدوى العمليات الجراحية وفقًا لحلول واقعية
تنفيــذ تعليمــات جــراح التجميــل وإرشــاداته هــي أهــم اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا
بعــد العمليــة
الحلــول الواقعيــة هــي أهــم مرحلــة للبــدء فــي العــاج ولــو فشــلنا نعتــذر للمريض
عــن العملية
الضغط اإلعالمي والمجتمعي أهم التحديات التي يواجهها جراح التجميل
اســتخدام الفيلــر والبوتوكــس آمــن واســتخدامه بشــكل ســليم أهــم عناصــر
نجاحــه

أكد استشـــاري جراحة التجميل في مستشـــفى دار الشـــفاء ،الدكتور ســـامح الغمري ،علـــى أن جراحات
التجميل تشـــهد تطورات كبيـــرة ونوعية على المســـتوى العالمـــي واإلقليمي ،الفتًا أن مستشـــفى دار
الشـــفاء تتميـــز بتقديم خدمـــة طبية متكاملـــة في مجال جراحـــة التجميـــل ،حيـــث أن المريض لديه
كافـــة المقومـــات التي يحتاج إليهـــا قبل وخالل وبعد إجـــراء العمليـــة ،باإلضافة إلى الجاهزيـــة العالية
التي تتمتـــع بها دار الشـــفاء في التعامـــل مع الحـــاالت الطارئة التي قـــد تواجهها.
وأوضـــح الغمـــري ،أن عمليات نحت وتنســـيق القوام هـــي األكثر طلبًا من الســـيدات والرجـــال على حد
ســـواء ،فالشـــكل الجمالي من بين المعاييـــر التي يحرص عليها الجميـــع ذكورًا أو إناثـــً .وب ّين أن عمليات
التجميـــل ال تقتصـــر علـــى فئات عمريـــة معينة ،فهـــي متواجـــدة بين الشـــباب من الجنســـين وكذلك
للفئات التـــي تزيد أعمارهم عـــن  60عامًا.
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وفيما يلي تفاصيل اللقاء ...
ً
بداية ،ما هو الدور الذي تقوم به دار الشفاء في
تطوير جراحات التجميل؟
الـــدور الـــذي تقوم به مستشـــفى دار الشـــفاء في تخصـــص جراحـــات التجميل يأتي
في إطـــار تقديـــم خدمة طبيـــة متكاملة فـــي مختلـــف التخصصات التـــي تضمها
دار الشـــفاء ،وجراحة التجميـــل هي أحد تلـــك التخصصات ودار الشـــفاء ملتزمة دائمًا
بتقديـــم خدمة طبيـــة متميزة فـــي كل التخصصات بمـــا فيها جراحـــة التجميل.

ما هي جراحات التجميل األكثر طلبًا من قبل
األفراد ذكورًا أو إناثًا؟
الكويـــت ضمـــن محيـــط المجتمـــع العربي ،هنـــاك أمورًا محـــددة في نوعيـــة الطلب
مـــن قبل األفـــراد ،إال أن عمليات نقـــل الدهون هي األكثـــر طلبًا من قبل األفـــراد والتي
يمكن تســـميتها نحت وتنســـيق القوام وهي األكثر مالحظة من قبل جـــرّاح التجميل،
حتـــى أنهـــا زادت لدى الذكور ،إال أن النســـاء ال َ
زلن يســـيطرن على النســـبة األكبر .ونحت
وتنســـيق القوام قـــد يكون عن طريق شـــفط الدهـــون ونقلها من مـــكان آلخر.

هل تتركز نسب عمليات جراحة التجميل في
فئات عمرية معينة؟
فـــي العموم ال يفضـــل إجـــراء عمليات جراحـــة التجميـــل لألطفال ،حيـــث أن األطفال
يخضعـــون لعمليـــات جراحـــة التجميل تحت ظـــروف معينـــة ومحدودة جـــدًا .ونحن
نتحـــدث دائمًا على فئة الشـــباب وما بعد الشـــباب ،وهنـــاك فئات عمرية تأتـــي للقيام
بعمليـــات تجميـــل فـــي منتصف العمـــر وما بعد ســـن  ،60وفـــي اعتقـــادي أن الضغط
المجتمعي بشـــأن تجميل الجســـم وإجراء جراحات تجميلية بغرض تحســـين الشـــكل
َ
يقمـــن بعمليات جراحة التجميل لدى الســـيدات
الجمالـــي .وهنا أود اإلشـــارة إلى أن من
ّ
يشـــكلن نســـبة أكبر مـــن الســـيدات الشـــابات ،وتظل النســـاء
بعـــد منتصـــف العمـــر
متصـــدرة عمليـــات جراحـــة التجميل في عمليـــات نحت وتنســـيق القوام عـــن الذكور.
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هل هناك ارتباط بين عمليات جراحة تجميل
الثدي واإلصابة بسرطان الثدي ؟
مرض ســـرطان الثـــدي أو األورام الحميدة عمومًا تســـتدعي تدخـــل جراحي عنيف إلى
حد مـــا ،وهو أكثر شـــيوعًا لـــدى الســـيدات وبعـــض الرجال يصابـــوا به أيضـــً .وهناك
معانـــاة للســـيدات عند تغير شـــكل الثـــدي بعـــد العمليـــة الجراحية حيـــث أن الثدي
عالمة مـــن عالمات األنوثة لدى الســـيدات .وبالتالي فإن الســـيدات المصابة بســـرطان
الثـــدي يحرصن على أن يكون شـــكل الثدي متناســـق بعـــد إجراء العمليـــة الجراحية،
كمـــا أن جـــرّاح التجميـــل كان ال يـــرى أزمـــة في قيـــام الجـــرّاح بعمله وبعـــد التدخل
الجراحي ســـيقوم بعمله بعـــد ذلك .إال أنه فـــي الوقت الحالي أصبـــح الوضع متطور
قلي ً
ال ،حيث أن هنـــاك ما يُعرف بالجراحـــة التجميلية ألورام الثدي .فجـــرّاح األورام قبل
القيـــام بالجراحـــة يأخـــذ رأي جـــرّاح التجميل ،حتـــى يتم التنســـيق بين جراحـــة الورم
الخاص بالســـرطان وجـــرّاح التجميل.
وأشـــير هنـــا إلى أن هـــذا التنســـيق ينطـــوي على تدخـــل جراحـــي بســـيط وال يكون
الســـرطان منتشـــرًا فـــي كل أجزاء الجســـم.

كيف يكون التصرف في حال انتشار
السرطان في كامل الجسم؟
عندما يكون انتشـــار الســـرطان كبيرًا وواســـعًا ،يتـــم عمل التدخـــل الجراحي وبعدها
يقوم جـــرّاح التجميـــل بعمله بعـــد ذلك ويفضـــل في المراحـــل المتأخـــرة يتم عالج
المريضـــة أو ً
ال وبعدهـــا يتم تدخـــل جراحات التجميـــل من خالل اســـتعاضة المفقود
من خـــال جراحات معقـــدة والتي تحتـــاج إلى نقل أجـــزاء من الجســـم والهدف في
المجمـــل أن تكـــون المريضة غيـــر متأثـــرة بهذا المـــرض ،كما يتـــم تأهيـــل المريضة
لتلقي العالج اإلشـــعاعي دون مشـــاكل.

ما هي النصائح التي يتم توجيهها للراغبات
في إجراء مثل تلك العمليات؟
االســـتماع لنصائح جـــرّاح التجميل ،وعلى المريضـــة االلتزام بتعليمـــات الدكتور المعالج
لهـــا ،كما أن معظـــم الجراحات «آمنة» وليســـت هنـــاك تداعيات بشـــأنها تؤكد وجود
ربـــط بين اإلصابة بســـرطان الثدي وإجـــراء عمليـــات تجميل للثدي.
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هل يمكن أن تكون جراحات تجميل
الثدي أحد أسباب لسرطان الثدي؟
لدينـــا نوعيـــن من جراحـــات الثدي للســـيدات وهي جراحـــة عادية
بـــدون وضع مـــواد غريبة على الجســـم مثـــل التكبيـــر أو التصغير
وهي جراحـــات ال يتم وضع فيها أي شـــيء ،أما النـــوع الثاني وهو
إجـــراء عملية تكبيـــر الثدي من خالل حشـــوات الســـيلكون وهذه
الحشـــوات هي التي يمكن أن تـــؤدي إلى اإلصابة بســـرطان الثدي
وحتـــى اآلن ال توجـــد دراســـات علميـــة مؤكـــدة حول الربـــط بين
ســـرطان الثدي من ناحيـــة تكبير الثدي باســـتخدام الحشـــوات.
حيـــث أنه مـــن النـــدرة اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي عبر إجـــراء تلك
العمليـــة ،فمـــن بيـــن الماليين الالتـــي أجريـــن تلك العمليـــات ،تم

الفيلر والبوتوكس
ما هو وضع جراحات الفيلر
والبوتوكس في عالم التجميل؟
هي تدخالت غيـــر جراحية وقد تطـــورت على مـــدار الزمن ،وكانت
هناك مشـــاكل في الماضي من اســـتخدامها بســـبب نوع الفيلر،
وقـــد تطـــورت بشـــكل كبيـــر بمـــا يضمـــن تحقيـــق نتائـــج جيدة
ومرضيـــة وبأخطار متدنية ،مـــع التزام المريض بإرشـــادات الطبيب.
والفيلـــر والبوتوكس هـــي أحد المكونـــات التي يحتـــاج إليها جرّاح
التجميـــل فـــي حـــال احتـــاج إليهـــا المريض وهـــي نوع مـــن أنواع
العالجـــات التـــي يتـــم اللجوء إليهـــا .وحاليـــً يتم اســـتخدام هذا
النوع مـــن العالجات بشـــكل آمـــن للغايـــة وبدون أية مشـــكالت
وذلـــك في حال اســـتخدامها بشـــكل آمن ،وأن تكـــون تلك المواد

إصابـــة مـــا بيـــن  5إلـــى  6آالف مريضـــة وهو األمـــر الـــذي ال ّ
يمكن

مصـــرّح بها طبيـــً ،وتـــم مناقشـــة المريـــض بخصوصهـــا والتزم

منظمـــة الصحة العالمية وقف اســـتخدام الحشـــوات كونها من

المريض بتعليمات جـــرّاح التجميل ،وفي العمـــوم يمكن القول أن

النـــدرة ألن تتحـــول إلى ظاهرة يمكـــن من خاللها اســـتخدام قرار

اســـتخدام الفيلر والبوتوكس وفـــق ضوابط محـــددة يحل الكثير

من المنظمة بحظرها ووقف اســـتخدامها وليس هناك دراســـات

مـــن المشـــكالت في حال اســـتخدامه بشـــكل آمن.

حقيقيـــة تؤكد هـــذا الكالم بشـــكل علمي.

جراحات التجميل تشمل كافة مناطق
الجسم وليس منطقة محددة؟
نعـــم  ،فجـــرّاح التجميل هو الجـــرّاح العـــام الذي يقـــوم بالعمل
في كافـــة مناطق الجســـم.

ما هي عمليات جراحة التجميل التي تراها صعبة عند تنفيذها؟
األمـــر ال يرتبط بصعوبـــة الجراحة قـــدر ارتباطها بصعوبة تقبّـــل المريض للجراحة نفســـها ،وعلى ســـبيل المثال لو أن هنـــاك مريضًا لديه
مشـــكلة في األنف ويرغـــب في إجراء جراحـــة تجميل باألنـــف ،فكلما زاد خوف وقلـــق المريض بشـــأن العملية ،كلما ازدادت الجلســـات
مـــع المريـــض لتعريفه بطبيعـــة العملية التـــي يريد إجراءهـــا وهل هي مـــن النوع البســـيط أم الصعب أم المتوســـط .وجـــرّاح التجميل
ً
مؤهـــا إلجـــراء العملية فليســـت هناك لديه مشـــكلة ،اإلشـــكالية تكمـــن في مدى تعـــاون المريـــض وقناعاتـــه والتزامه
طالمـــا كان
بإرشـــادات الجـــرّاح المختص بعالج حالته ،فالشـــخص الذي يأتي لعـــادات التجميل البد وأن يكون مؤهل نفســـيًا خاصـــة وأن كل من يأتي
إلـــى جـــرّاح التجميل يكون متأثـــرًا بضغط الميديا ومـــا يثار فيها من معلومات قد تدفع بالشـــخص إلى تخيل شـــكل معيـــن ال عالقة له
بالواقـــع .وهنا يأتـــي دور جرّاح التجميـــل الذي يقوم بإقناع الشـــخص بضرورة رؤيـــة الواقع ومعرفـــة الوضع الحقيقـــي لطبيعة جراحة
التجميل التـــي يريدها وكيف ســـيكون وضعه بعـــد إجراءها.
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ما هي اإلجراءات الواجب اتباعها
من المريض بعد القيام بجراحات
التجميل؟
اإلجـــراء األهم والرئيســـي بعد إجـــراء جراحة التجميـــل يتمثل في
االســـتماع لتعليمات وإرشـــادات جرّاح التجميـــل ،ألن كل عملية لها
إجـــراءات وتعليمات خاصـــة تختلف عن األخـــرى ،وبالتالي النصيحة
الرئيســـية البد من االســـتماع لكالم الجـــرّاح المختص.

ما الذي يميز دار الشفاء عن غيرها
من األماكن فيما يتعلق بجراحات
التجميل؟
أهم شـــيء في جراحـــات التجميل هـــو وجود مؤسســـة يتمكن
مـــن خاللهـــا المريض الحصـــول علـــى خدمـــة طبيـــة متكاملة،
من حيـــث قســـم التخدير واألدويـــة والتعامـــل مع أيـــة طوارىء
قد تحـــدث للمريض فـــي أي وقـــت بإمكانيـــات عالية مـــن كافة
التخصصـــات ،وفـــي اعتقادي أن المؤسســـة العالجيـــة المتكاملة
األركان لهـــا دور كبيـــر فـــي نجـــاح أي عمليـــة جراحيـــة ،وهـــذا ما
يميـــز دار الشـــفاء بأنها مستشـــفى تحمل كل المقومـــات الالزمة
لجراحـــات التجميل.

اإلقناع أهم
مراحل العالج
هل اإلقناع هي أخطر مرحلة لدى
جراح التجميل تجاه المريض؟
ّ
نعم ،وهنـــاك من ال يمكن إقناعـــه ،ونعتذر له عـــن تنفيذ العملية،
ألن المريـــض يجب أن يقتنـــع بالعملية وجدواها قبـــل بدء العملية
الجراحية .ونســـبة مـــن ال يمكن إقناعـــه ضئيلة جدًا مقابل نســـبة
كبيرة يتـــم إقناعهم بجدوى العمليـــة الجراحية وفقًا للمعطيات
الخاصة بـــكل حالة وكيفيـــة التعامل معها.
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ما هي حالة
انحراف األنف؟
وهل هي حالة نادرة أم شائعة؟
وما األمور التي عليك معرفتها
بهذا الخصوص؟

أهم المعلومات
حول حالة انحراف األنف
تشـــير اإلحصائيات إلى أن ما يقارب  %75من البشـــر مصابون
بالفعـــل بانحـــراف األنـــف دون أن يدركوا ذلـــك ،وهي حالة
ليســـت خطيرة وفي كثير مـــن األحيان ال تحتـــاج ألي تدخل
طبي حتى.

ما هو انحراف األنف؟
ممـــري فتحتي األنـــف ومن المفتـــرض بهذيـــن الممرين أن
يتكـــون الحاجـــز األنفي مـــن غضروف وأنســـجة رابطـــة تفصل بين
ّ
يكونـــا متوازييـــن ،كما يبطن هذيـــن الممرّيـــن بطانة داخلية مـــن األنســـجة المخاطية ،ولكـــن عندما ينحـــرف الحاجز األنفي
بشـــكل غيـــر طبيعي باتجـــاه أحد جانبـــي األنف أكثر مـــن اآلخر ،فهذا يتســـبب فـــي تضخم أحد ممـــرّي األنف ليصبح أوســـع
من اآلخر.
فـــي بعـــض الحـــاالت يكون االنحـــراف طفيفًا وليـــس له تأثيـــرات تذكـــر ،ولكنه وفي حـــاالت أخرى قـــد يكون حادّ ًا ويتســـبب
للمصـــاب به بمشـــاكل صحية عديـــدة في الجهاز التنفســـي.

أعراض انحراف األنف

 .2التهاب الجيوب األنفية

إن االنحـــراف الحاد لألنف قد يتســـبب بظهـــور العديد من األعراض

كلما كان انســـداد ممـــرات األنـــف والتنفـــس أكثر حـــدة وتكرارًا،

والمشـــاكل واألمراض التنفســـية ،وهـــذه أهم األعـــراض التي قد

كلمـــا ازدادت فـــرص اإلصابة بالتهابـــات الجيـــوب األنفية.

تظهر :

 .1صعوبات في التنفس
انحـــراف الحاجز األنفي قد يتســـبب في صعوبة مـــرور الهواء أثناء
عمليـــة التنفـــس عبر ممـــرات األنـــف ،مما يزيـــد صعوبـــة التنفس
خاصـــة عند اإلصابة بنـــزالت البرد أو الحساســـية.
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 .3احتقان األنف والصداع
ألن الهـــواء ال يســـتطيع المرور بحرية وبســـهولة خـــال األنف ،فإن
هذا قد يتســـبب بشـــعور متكرر بثقل الرأس وبالتالـــي ومع الوقت
قد يبـــدأ المريـــض بالشـــعور بالصـــداع وألـــم الـــرأس أو حتى قد
يصاب بالشـــقيقة.
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 .4الرعاف
قد يتســـبب انحـــراف األنف لـــدى البعض فـــي عدم مـــرور الهواء

مضاعفات انحراف األنف

الضـــروري لترطيـــب األنف مـــن الداخـــل ،األمـــر الذي قد يتســـبب

قد يتســـبب عـــدم التعامل مع انحراف األنف بشـــكل ســـليم إلى

بجفاف األغشـــية المخاطيـــة الداخلية ،مـــا يجعل المصـــاب أكثر

نشأة أحد المشـــاكل التالية:

عرضـــة لإلصابـــة بالرعاف.

 .5أعراض انحراف األنف األخرى
هنـــاك العديد من األعـــراض األخرى كذلـــك التي قـــد ترافق حالة
انحـــراف األنف ،مثل:
الشخير أو انقطاع النفس النومي.

جفاف الفم المزمن.
شعور مستمر بضغط وثقل في المجاري التنفسية.
مشاكل واضطرابات في النوم.

متى عليك زيارة الطبيب؟

احتقان األنف في جهة واحدة بشكل خاص دون األخرى.

مـــع أن المعظـــم قد يتعايـــش مع حالـــة انحراف األنـــف دون أية

تكرار اإلصابة بالتهابات الجيوب األنفية.

أعراض أو مشـــاكل ،إال أن عليـــك أن تقوم بزيـــارة الطبيب فورًا في

ألم في الوجه.

حال ظهـــور أي من األعـــراض اآلتية:

صوت صفير يصدر عند التنفس.

صعوبات في التنفس.

الميـــل للنـــوم علـــى جهـــة معينـــة دون األخـــرى ،ألن المصاب

مشاكل النوم خاصة انقطاع النفس النومي.

يشـــعر براحـــة أكثر.

مشاكل مزمنة ومتكررة في الجيوب األنفية.

عالج وجراحة انحراف األنف
ً
عـــادة بعملية جراحيـــة حيث يتم
يتم عـــاج انحراف األنـــف الحاد
عمل شـــقوق صغيرة في الحاجـــز األنفي والتخلـــص من العظام
والغضاريف الزائدة لتســـهيل التنفـــس ،وقد يتم اللجـــوء لعملية
تجميـــل لألنـــف مع عمليـــة انحـــراف األنف مـــن أجـــل تصحيح أي
خلـــل قد يطـــرأ على شـــكل األنف نتيجـــة العملية.
تحتـــاج العمليـــة لتخدير موضعي أو كلي حســـب حالـــة المريض،
وتســـتغرق من ســـاعة إلى ســـاعة ونصـــف ،ويســـتطيع المريض
العـــودة للمنـــزل بعـــد انتهـــاء العملية بما يقـــارب  4 - 3ســـاعات،

أسباب انحراف األنف

ً
عامـــة مـــن النـــادر ما يكـــون الحاجـــز األنفي مســـتقيمًا بشـــكل

ويفضـــل عـــادة االنتظـــار حتى يبلـــغ الطفـــل  15عامًا علـــى األقل
إلجـــراء عمليـــة انحـــراف الحاجـــز األنفي فـــي حـــال كان المصاب
ً
طفـــا ،وذلـــك حتى يكـــون نمـــو األنف قـــد اكتمل.

مثالـــي ،ولكن االنحـــراف الزائد وغيـــر الصحي في حاجـــز األنف قد
يكون بســـبب إحـــدى األمـــور اآلتية:
اإلصابـــة بانحـــراف األنف منذ الـــوالدة ،أو انحـــراف الحاجز األنفي
مع النمو الطبيعـــي للرضيع.
التعـــرض لحـــادث ما فـــي منطقـــة األنـــف ،مثل كســـر األنف،
وتـــزداد فـــرص اإلصابـــة بهـــذا النوع مـــن الحـــوادث عند:
ركوب سيارة دون ارتداء حزام األمان.
ممارسة بعض أنواع األنشطة الرياضية.
الجديـــر بالذكر أن مشـــاكل انحراف األنف تزداد ســـوءًا مع التقدم
في العمر.
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تطبيق اإلجراءات االحترازية
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المدارس
الدكتور منذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية وجنسية معدية
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• منظمة الصحة العالمية أوصت أن يكون العودة للمدارس مرتبط بمدى تفشي الوباء
• تقسيم الطلبة إلى مجموعات والتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ،إجراءات صحية واجبة
االتباع من قبل الطلبة
• القضاء على الفيروس يرتبط وبشكل رئيسي بسلوك الفيروس نفسه
• مستشفى دار الشفاء طبقت اإلجراءات االحترازية بشكل كامل على األطقم الطبية واإلدارية
• نسبة اإلصابة لمن هم أقل من  18سنة يشكلون  %8فقط من إجمالي اإلصابات
• مطلوب خطة حكومية بديلة للتطبيق في حال عودة انتشار الوباء مرة أخرى
تحورات الفيروس
• التوزيع العادل والسريع للقاحات حول العالم يقلل من احتمالية
ّ
• الحرص على ارتداء الكمام بعد التطعيم لتحقيق الوقاية المجتمعية الكاملة
موسميًا
• هناك نظرية ترجح أن يصبح فيروس كورونا
ّ
• كلما زادت التدابير الوقائية زادت الحماية ألفراد المجتمع
• الراحة التامة وأخذ قسط كاف من النوم وعدم بذل مجهود بدني قوي خالل فترة التعافي

أوضــح استشــاري األمــراض الباطنيــة واألمــراض المعديــة والجنســية المعديــة ،الدكتــور المنــذر الحســاوي ،أن
منظمــة الصحــة العالميــة أوصــت أن يكــون قــرار فتــح المــدارس مرتبــط بمــدى التفشــي الوبائــي لفيــروس كورونا.
وبيــن أن قــرار العــودة إلــى المــدارس يحتــاج إلــى تطبيــق احتــرازات وإجــراءات صحيــة ســليمة منهــا :تقســيم
ّ
الطلبــة إلــى مجموعــات صغيــرة أو أوقــات مختلفــة وال تختلــط مجموعــة بأخــرى ،باإلضافــة إلــى تطبيــق التباعــد
االجتماعــي وارتــداء الكمــام حتــى بعــد التطعيــم.
وبيــن أن خطــة الحكومــة للعــودة إلــى المــدارس مبنيــة علــى المعطيــات الوبائيــة لفيــروس كورونــا فــي الوقــت
ً
الحالــي ،الفتــً أن الحكومــة يجــب أن يكــون لديهــا مرونــة كاملــة فــي التعامــل مــع أي متغيــرات أو موجــات جديــدة
مــن انتشــار الفيــروس والتــي قــد تطــرأ فــي المســتقبل ،وأن تكــون هنــاك خطــة بديلــة جاهــزة للتنفيــذ فــي أي
لحظــة حســب المنحنــى الوبائــي فــي دولــة الكويــت.
وعمــا إذا كانــت هنــاك احتماليــة إصابــة األطفــال بفيــروس كورونــا ،أوضــح الحســاوي أن احتماليــة إصابــة األطفــال
بفيــروس كورونــا المســتجد هــي أقــل مــن احتماليــة إصابــة الكبــار ،مبينــً أن اإلحصــاءات تشــير إلــى أن األشــخاص
أقــل مــن عمــر  18ســنة يمثلــون فقــط  %8مــن إجمالــي اإلصابــات حــول العالــم.
وأضــاف ،عــادةً مــا تكــون األعــراض عنــد األطفــال أقــل مــن الكبــار ،إال أنــه ينبغــي التنبيــه إلــى أنــه توجــد إصابــات
شــديدة وخطــرة بيــن فئــة األطفــال.
وعــن العامــل األساســي فــي انتهــاء فيــروس كورونــا بشــكل نهائــي ،أوضــح الحســاوي أن العامــل األساســي
الــذي يحــدد متــى ســنقضي علــى فيــروس كورونــا ،هــو ســلوك الفيــروس نفســه ،وعمــا إذا كانــت هنــاك طفــرات
جينيــة جديــدة وتحــورات تجعلــه مقاومــً للقاحــات المتوفــرة أم ال؟ مضيفــً أن األمر يعتمــد أيضًا على مــدى تضافر
ـورات الفيــروس.
الجهــود العالميــة ،فالتوزيــع العــادل والســريع للقاحــات حــول العالــم يقلــل مــن احتماليــة تحـ ّ

وفيما يلي التفاصيل ..
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ً
تقيمون القرار الحكومي بالعودة
•
بداية ،كيف ّ
إلى المدارس؟
 يقــول خبــراء التربيــة أن الدراســة بصورتهــا التقليديــةتحقــق نتائــج أفضــل للطلبــة مــن الدراســة عبــر االنترنــت
"أوناليــن" ،ومــن الناحيــة الطبيــة توصــي منظمــة الصحــة
العالميــة أن يكــون قــرار فتــح المــدارس مرتبــط بمــدى
التفشــي الوبائــي لفيــروس كورونــا ،وإن كان هنــاك
انتقــال نشــط للفيــروس أم ال ،وماهــي عــدد حــاالت
الدخــول إلــى المستشــفى وغيرهــا .وتتــراوح درجــة
التوصيــة مــن فتــح كافــة المــدارس إلــى فتــح المــدارس
بضوابــط مشــددة ،إلــى إغــاق المــدارس.
• ما هي اإلجراءات الصحية للعودة إلى
المدارس؟
 هناك إجراءات على مســتوى المدرســة وعلى مســتوىالفصــل وعلــى مســتوى الطالــب ،ولكــن بوجــه عــام
يمكــن القــول أن مــن بيــن األمــور التــي يجــب توفيرهــا:
تقســيم الطلبــة إلــى مجموعــات صغيــرة أو أوقــات
مختلفــة وال تختلــط مجموعــة بأخــرى ،مثــ ً
ا مجموعــة
صباحيــة ومجموعــة بعــد الظهــر أو مجموعــة فــي يــوم
األحــد وأخــرى يــوم اإلثنيــن ،التنظيــف والتعقيــم بصفــة
دائمــة لألســطح ووجــود تهويــة جيــدة للصفــوف أو فتــح
النوافــذ وفحــص درجــة حــرارة الطلبــة يوميــً ،ومنــع
الطالــب الــذي تظهــر عنــده حــرارة أو أعــراض تنفســية
مــن دخــول المدرســة مــع توفيــر معقمــات لليــد فــي كل
أرجــاء المدرســة.
• هل ترون ضرورة في تطبيق التباعد االجتماعي
خالل اليوم الدراسي؟
 بالتأكيــد ،يجــب أن يكــون هنــاك تباعــد اجتماعــي بيــنطالــب وآخــر ،ويفضــل مســافة متريــن ،ســواء داخــل
الفصــل الواحــد أو فــي المرافــق األخــرى.
• هل تعتقدون أن التشدد في ارتداء الكمام
مطلوب بعد التطعيم؟
 بــا شــك ،يمثــل التطعيــم ضــد فيــروس كورونــاللفئــات العمريــة المجــازة للتطعيــم هــو أمــر أساســي
جــدًا ،وارتــداء الكمــام بعــد تلقــي التطعيــم أمــر ضــروري
ومطلــوب ،وذلــك لتحقيــق الوقايــة المجتمعيــة الكاملــة
ضــد خطــر فيــروس كورونــا.
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• هل صحيح أننا نحتاج إلى  7سنين للقضاء
على كورونا؟
 العامــل األساســي الــذي يحــدد متــى ســنقضي علــىفيــروس كورونــا ،هــو ســلوك الفيــروس نفســه ،وإن
وتحــورات تجعلــه
كانــت هنــاك طفــرات جينيــة جديــدة
ّ
مقاومــً للقاحــات المتوفــرة أم ال ،كمــا يعتمــد األمــر
علــى مــدى تضافــر الجهــود العالميــة ،فالتوزيــع العــادل
والســريع للقاحــات حــول العالــم يقلــل مــن احتماليــة
تحــورات الفيــروس  -بــإذن اهلل.
ّ
وهنــاك نظريــة ترجــح أن يصبــح الفيــروس موســم ّيًا،
مثــل فيروســات كورونــا الموســمية األربعــة األخــرى.
• ما هي خطورة فيروس كورونا على األطفال
واحتمالية إصابتهم؟
 احتماليــة إصابــة األطفــال بفيــروس كورونــا المســتجدهــي أقــل مــن احتماليــة إصابــة الكبــار ،وتشــير بعــض
اإلحصــاءات الموثوقــة إلــى أن األشــخاص أقــل مــن عمــر
 18ســنة يمثلــون فقــط  %8مــن إجمالــي اإلصابــات حــول
العالــم .وعــادة مــا تكــون األعــراض عنــد األطفــال أقــل مــن
الكبــار .إال أنــه ينبغــي التنبيــه إلــى أنــه توجــد إصابــات
شــديدة وخطــرة بيــن فئــة األطفــال ،وقــد ســجلت فــي
الكويــت حــاالت إصابــة ودخــول للمستشــفى بيــن فئــة
األطفــال وكذلــك دخــول للعنايــة المركــزة وأيضــً الوفــاة.
• ما هو دور مستشفى دار الشفاء في مكافحة
جائحة كورونا؟
 حرصــت مستشــفى دار الشــفاء علــى تطبيــقكافــة اإلجــراءات االحترازيــة بشــكل كامــل علــى كافــة
اإلدارات واألقســام التابعــة لهــا ،فقــد تــم تطعيــم كافــة
الموظفيــن والكــوادر الطبيــة واإلداريــة بشــكل كامــل،
مــع تطبيــق كامــل للتباعــد االجتماعــي والحــرص علــى
وجــود فاصــل زمنــي بيــن مواعيــد المرضــى لتعقيــم
عيــادات األطبــاء ،مــع مراعــاة كشــف الحــرارة علــى كافــة
والــزوار للمستشــفى.
المراجعيــن
ّ

• متى يتم التخلص من الكمام بشكل نهائي؟
 عندمــا تكــون هنــاك مناعــة مجتمعيــة عاليــة ،ويتوقــفاالنتقــال النشــط للفيــروس ،وتصبــح اإلصابــات قليلــة
جــدًا ولهــا تفســير ديموغرافــي واضــح ،مث ـ ً
ا تشــخيص
حالــة لشــخص قــادم مــن دولــة موبــوءة أو تســجيل
إصابــة لشــخص مخالــط لشــخص مصــاب ،وهكــذا.
• أيهما األفضل تلقي اللقاح أو ارتداء الكمام؟
 وســائل الحمايــة مــن فيــروس كورونــا تكمــل بعضهــاالبعــض ،وكلمــا زادت التدابيــر الوقائيــة زادت الحمايــة.
وبالتالــي فــإن ارتــداء الكمــام يعطــي حمايــة جيــدة،
ولكــن مــع تلقــي اللقــاح تزيــد نســبة الحمايــة ،ومــع
التباعــد والتعقيــم الحمايــة تزيــد أكثــر.
57

مستشفى دار الشفاء  -سبتمبر 2021

• ما هي النصائح التي توجهها للمتعافين من فيروس كورونا؟
كاف مــن النــوم ،وعــدم بــذل مجهــود بدنــي قــوي خــال فتــرة
 الراحــة التامــة وأخــذ قســطٍ
التعافــي .ويعانــي نســبة كبيــرة مــن المتعافيــن مــن فيــروس كورونــا ،ممــا يســمى بمتالزمــة
مــا بعــد كوفيــد ،وتصــل نســبتهم إلــى مــا يتجــاوز ال  %40مــن المصابيــن ،وتتفــاوت أعراضهــا
مــن شــخص آلخــر فقــد تكــون علــى شــكل تعــب وخمــول دائــم ،أو ضيــق التنفــس عنــد بــذل
المجهــود ،أو الخــدور فــي األطــراف ،أو ســرحان الذهــن وقلــة التركيــز ،أو اســتمرار فقــد حاســة
الشــم أوالتــذوق واســتمرار الكحــة لفترة طويلــة وغيرها.
وإذا كانــت األعــراض شــديدة أو تزيــد مــع الوقــت فإنــه مــن
األفضــل مراجعــة عيــادة المتعافيــن للتأكــد مــن عــدم
وجــود أســباب أخــرى لتلــك األعــراض .ويمكــن عالجهــا عــن
طريــق تعويــض النقــص فــي المعــادن والفيتامينــات
والعناصــر األوليــة فــي الجســم حســب نتائــج فحوصــات
الــدم ،وتتحســن غالبيــة تلــك األعــراض مــع مــرور الوقــت.

• لماذا اخترت تخصص األمراض الباطنية دون غيره من التخصصات؟
 بعــد أن بــدأت تخصصــي فــي مجــال األمــراض الباطنيــة ،وقبــل انقضــاء ســنوات التدريــب فــيالبــورد كان يجــب وقتهــا أن أختــار تخصصــً دقيقــً مــن تخصصــات الباطنيــة ،وفــي عــام 2008
شــاركت فــي رحلــة عالجيــة فــي إحــدى الــدول االســتوائية
وهــي كمبوديــا ،وحينهــا زاد شــغفي بتخصــص األمــراض
االســتوائية وهــو تخصــص قريــب جــدًا مــن تخصــص
األمــراض المعديــة .وقادنــي هــذا الشــغف إلى المشــاركة
فــي معاينــة وعــاج المرضــى فــي العديــد مــن المناطــق
االســتوائية فــي قــارة آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة.
وبعــد االنتهــاء مــن تخصــص الباطنيــة  ،بــدأت تدريبــي
النظامــي فــي طــب المناطــق االســتوائية فــي بريطانيــا
أوالً ثــم أتممــت التخصــص الدقيــق فــي األمــراض المعديــة
واألمــراض الجنســية المعديــة فــي جمهوريــة إيرلنــدا.
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ال تأثير لتطعيمات
فيروس كورونا على
خصوبة الرجال
الدكتور علي العميري
اختصاصي جراحة المسالك البولية
مستشفى دار الشفاء
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• الحالة النفسية لها عالقة مباشرة بضعف االنتصاب وضعف الرغبة الجنسية
• اإلصابة الشديدة بفيروس كورونا قد تؤثر على الخصية لدى الرجال
• حصوات الكلى من بين أكثر أمراض المسالك البولية شيوعًا في الكويت
• هرمون الذكورة يتناقص مع تقدم الرجل في السن
• تضخم البروستاتا يصيب بشكل واضح الفئات العمرية األكبر سنًا
المقومات لعالج أمراض المسالك البولية بكفاءة عالية
• مستشفى دار الشفاء تمتلك كافة
ّ
• التوصية بإجراء تحليل السائل المنوي في حال اإلصابة بفيروس كورونا لالطمئنان
•  %60من اإلصابة بالعقم يعود سببه للرجل والمرأة معًا
• هرمونات محفزة لتحفيز الخصية على إنتاج هرمون الذكورة
• اخترت تخصص المسالك البولية بسبب التنوع الكبير للعمليات التي يتم إجراءها
أكــد اختصاصــي جراحــة المســالك البوليــة فــي مستشــفى دار الشــفاء ،الدكتــور علــي العميــري ،أنــه
ال تأثيــر يذكــر علــى خصوبــة الرجــال مــن تلقــي تطعيــم لقاحــات فيــروس كورونــا ،مبينــً أن الدراســات
ـي "فايــزر" و"موديرنــا" مــن الرجــال ،أكــدت عــدم تأثــر خصوبــة
العلميــة التــي أجريــت علــى متلقــي لقاحـ ّ
الرجــال بالتطعيــم.
ولفــت العميــري فــي هــذا اللقــاء ،أن اإلصابــة الشــديدة بفيــروس كورونــا قــد تؤثــر علــى الخصيــة لــدى
الرجــل وتنعكــس ســلبًا علــى الحيوانــات المنويــة ،إال أن النتائــج العلميــة الصــادرة بهــذا الخصــوص
غيــر مؤكــدة وال يمكــن االعتمــاد عليهــا كدليــل علمــي.
بيــن العميــري أن تلــك األمــراض تصيــب الكلــى والمثانــة والحالــب
وحــول أمــراض المســالك البوليــةّ ،
واألعضــاء التناســلية لــدى الرجــال ،مبينــً أن حصــوات الكلــى مــن بيــن األمــراض األكثــر انتشــارًا فــي
المجتمــع الخليجــي بشــكل عــام والكويــت بشــكل خــاص بســبب حــرارة الجــو المرتفعــة والجفــاف.
وبيــن أن مستشــفى دار الشــفاء يتمتــع األطبــاء بهــا بخبــرات كبيــرة فــي التعامــل مع أمراض المســالك
ّ
البوليــة ،مضيفــً أن المستشــفى تقــدم كافــة اإلمكانيــات التــي تســاعد الطبيــب علــى تحقيــق أفضــل
النتائــج فــي كافــة الحــاالت التــي تــرد إليــه.
وقــال إن هرمــون الذكــورة يتناقــص مــع تقــدم الرجــل في الســن ،ومــن أعراضه :ضعــف الرغبة الجنســية
لــدى الرجــل وضعــف االنتصــاب وزيــادة فــي الــوزن واإلرهــاق بشــكل عــام والتقلــب فــي المــزاج والــذي
غالبــً مــا يصاحبــه أعــراض االكتئــاب وهــي أعــراض ضعــف هرمــون الذكــورة المعــروف باســم هرمــون
التستوســتيرون .ولفــت أن الحالــة النفســية لهــا عالقــة مباشــرة بضعــف االنتصــاب وضعــف الرغبــة
الجنســية أو حتــى مشــاكل القــذف.
ـرق العميــري لتضخــم والتهــاب البروســتاتا ،حيــث أشــار إلــى أن تضخــم البروســتاتا هــو ورم حميد
وتطـ ّ
وليــس خبيــث ،ويصيــب بشــكل واضــح الفئــات العمريــة األكبــر ســنًا والتــي تزيــد عــن عمــر الخمســين
عامــً لــدى الرجــال.
وفيما يلي التفاصيل...
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المسالك البولية

هرمون الذكورة

• بدايـ ً
ـة ،مــا هــي أمراض المســالك
البوليــة ومــدى انتشــارها بيــن
أفــراد المجتمــع؟
 أمــراض المســالك البوليــة هــيمصطلــح عــام ويشــمل أي مــرض
ابتــداء
يصيــب المســالك البوليــة،
ً
مــن الكلــى والحالــب والمثانــة.
وفــي الرجــال البروســتاتا واألعضــاء
التناســلية لديهــم .وبشــكل عــام،
يعالــج طبيــب المســالك البوليــة
األمــراض التــي تصيــب تلــك األعضــاء
بشــكل عــام .ولــو تحدثنــا عــن
انتشــار تلــك األمــراض داخــل المجتمــع
الكويتــي ،نجــد أن هنــاك أمراضــً
تصيــب المجتمعــات الخليجيــة والتــي
مــن أبرزهــا حصــوات الكلــى والحالــب
والتــي تكثــر فــي المجتمعــات التــي
يكثــر فيهــا الحــرارة والجفــاف.

• مــا الســبب وراء ضعــف هرمــون
الذكــورة لــدى الرجــال؟
 هرمــون الذكــورة يتناقــص مــعالتقــدم فــي العمــر ومــن أبــرز أعــراض
هرمــون الذكــورة :ضعــف الرغبــة
الجنســية لــدى الرجــل وضعــف
االنتصــاب وزيــادة فــي الــوزن واإلرهــاق
بشــكل عــام والتقلــب فــي المــزاج
والــذي غالبــً مــا يصاحبــه أعــراض
االكتئــاب وهــي أعــراض ضعــف
هرمــون الذكــورة المعــروف باســم
هرمــون التستوســتيرون .ولــو تبيــن
مــن التحاليــل أن الرجــل مصــاب
بهرمــون الذكــورة ،نبــدأ فــي تنفيــذ
الخطــة العالجيــة التــي تعتمــد علــى
عــدة عوامــل ومنهــا :هــل يوجــد لــدى
الرجــل رغبــة فــي إنجــاب األطفــال أم أن
لديــه اكتفــاء فــي هــذا الجانــب وهــو
مــا يحــدد نوعيــة العــاج .وبشــكل
عــام ،فــإن العــاج متنــوع لنقــص
هرمــون الذكــورة ،فأحيانــً يتــم إعطاء
المريــض هرمونــات محفــزة لتحفيــز
الخصيــة علــى إنتــاج هرمــون الذكــورة
وأحيانــً يتــم تعويــض الرجل بهرمون
الذكــورة بشــكل مباشــرة وهــي التــي
تســمى هرمونــات تعويضيــة .وهنــا
البــد مــن إعطــاء نصيحــة هامــة للغاية
لمــن يعانــون مــن نقــص هرمــون
الذكــورة ،حيــث يشــترط أن يكــون
العــاج مــن خــال دكتــور متخصــص
وليــس مــن أماكــن أخــرى كالنــوادي
الصحيــة مثــ ً
ا ،أو مــن خــال نصائــح
أصدقــاءه فــي التجمعــات والدواويــن
وهــي مــا يمكــن أن تــؤدي إلصابــة
المريــض بآثــار ســلبية يعانــي منهــا
طيلــة حياتــه.

• هــل تقــوم دار الشــفاء بتوفيــر
العــاج الــازم لمثــل تلــك الحــاالت؟
 نعــم ،يوجــد كافــة أنــواع العــاجللتعامــل مــع حصــوات الكلــى وهنــاك
خبــرة جيــدة للتعامــل مــع هــذا النــوع
مــن المــرض .وعــاج حصوات المســالك
البوليــة بشــكل عــام تبــدأ بالعــاج
مــن خــال عــدم التدخــل الخارجــي،
باإلضافــة لبعــض العالجــات الدوائيــة
وانتهــاء بالقيــام بعمليــات جراحيــة
ً
الســتخراج الحصــوات للمحافظــة علــى
وظائــف الكلــى.

أمراض الذكورة والحالة
النفسية
• ما عالقة أمراض الذكورة
بالحالة النفسية لدى األفراد؟
 الحالــة النفســية لهــا عالقــة مباشــرةبضعــف االنتصــاب وضعــف الرغبــة
الجنســية أو حتــى مشــاكل القــذف،
ولذلــك فــإن الحالــة النفســية مــن
األســئلة الهامــة للغايــة التــي تــرد
إلينــا ومــدى تأثيــر مشــاكل الصحــة
الجنســية علــى الحالــة النفســية ،ومن
المهــم قيــام طبيــب الذكــورة بســؤال
المريــض عــن تلــك األســئلة وذلــك
لمعرفــة أســباب ضعــف االنتصــاب
أو غيــاب وانعــدام الرغبــة الجنســية
بســبب نفســي ،ألن العــاج يختلــف
باختــاف التشــخيص.
• ما هو دور مستشفى
دار الشفاء في عالج أمراض
الذكورة والصحة الجنسية؟
 تقــدم مستشــفى دار الشــفاءكافــة أنــواع العــاج لهــذا النــوع مــن
األمــراض وســواء كانــت الحالــة بســبب
نفســي أم بســبب عضــوي.
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تطعيم كورونا والخصوبة

تضخم والتهابات البروستاتا

• هل هناك عالقة بين اإلصابة بفيروس كورونا
وأمراض الذكورة؟
 حتــى اآلن ،ال توجــد دراســات محكمــة لتأثيــر فيــروسكورونــا علــى أمــراض الذكــورة خصوصــً علــى خصوبــة
الرجــل ،وهنــاك بعــض الدراســات أشــارت إلــى أنــه فــي
الحــاالت الشــديدة لإلصابــة ،قــد يتواجــد الفيــروس فــي
الخصيــة عنــد الرجــال وهــو مــا قــد يؤثــر علــى درجــة
الخصوبــة لــدى الرجــال .وقــد أجريــت نتائــج تلــك الدراســة
علــى عــدد بســيط جــدًا مــن المرضــى وهــي نتائــج ال
يمكــن الوثــوق بهــا إلطــاق أحــكام عامــة بشــأنها.

• ما هي الفئات العمرية األكثر تعرضًا لإلصابة
بتضخم والتهاب البروستاتا؟
 بدايــةً فــإن تضخــم البورســتاتا هــو ورم حميــد وليــسخبيــث ،ويصيــب بشــكل واضــح الفئــات العمريــة األكبــر
ســنًا والتــي تزيــد عــن عمــر الخمســين عامــً لــدى الرجــال،
وتبــدأ أعراضهــا فــي الصعوبــة بدفــع البــول والتــردد
كثيــرًا علــى الحمــام واالســتيقاظ ليــ ً
ا بكثــرة للذهــاب
للحمــام للتبــول .وهــي أعــراض تكــون مصاحبــة لحــاالت
تضخــم البروســتاتا ولكــن ال يوجــد تضخــم البروســتاتا
للفئــات العمريــة األقــل مــن  30عامــً ،ولكــن وأغلــب تلــك
األعــراض تكــون فــي التهابــات البروســتاتا وهــي نفــس
أعــراض حــاالت تضخــم البروســتاتا وقــد تكــون هنــاك
أعــراض مصاحبــة مثــل األلــم فــي أســفل البطــن أو مــا
تحــت كيــس الصفــن وهــي كلهــا أعــراض تصاحــب
البروســتاتا .وعــاج تضخــم البروســتاتا يتركــز فــي :تغييــر
نمــط الحيــاة ،باإلضافــة إلــى بعــض العالجــات الدوائيــة
وأحيانــً يتــم اإلنتقــال لعالجــات جراحيــة إن لــزم األمــر.
وفيمــا يتعلــق بعــاج التهابــات البروســتاتا تكــون فــي
ـول مــن المضــادات الحيويــة
الغالــب عبــارة عــن برنامــج مطـ ّ
وبعــض العالجــات المصاحبــة لهــا.

• هل يجب إجراء تحليل سائل منوي لكل من
يصاب بفيروس كورونا؟
 هنــاك عــددًا مــن التوصيــات تشــير أن تحليــل الســائلالمنــوي يتــم طلبــه مــن المرضــى الذيــن يصابــون
بالفيــروس ويصاحبــه آالم فــي الخصيــة مثــل الضعف في
حاســة الشــم أو الطعــم وهنــاك مــا نســبته  10بالمئــة هــم
مــن يجــب إجــراء تحليــل ســائل منــوي لهــم لالطمئنــان.
• هل التطعيم ضد فيروس كورونا يؤثر على
خصوبة الرجل أم ال؟
ـاء علــى دراســات حديثــة تمــت علــى تطعيــم لقاحــي
 بنـ ً«فايــزر» و»موديرنــا» وتــم تحليــل الســائل المنــوي قبــل
وبعــد تلقــي اللقــاح ،تبيــن أنــه ال يوجــد أي تأثيــر ســلبي
مــن تطعيــم فايــزر أو موديرنــا علــى خصوبــة الرجــل مــن
خــال تحليــل الســائل المنــوي .ومــن هنــا قــد يكــون
مــن المناســب الدعــوة والتأكيــد علــى أهميــة اإلســراع
بالتطعيــم كونــه آمنــً وليــس هنــاك دليــل علمــي واضــح
علــى تأثيــره فــي خصوبــة الرجــل.

طموح منذ البداية

• ما السبب وراء اختيارك لتخصص المسالك
البولية؟!
 تخصــص المســالك البوليــة كان هدفــي وطموحــيمنــذ أن كنــت طالبــً فــي كليــة الطــب والســبب يكمــن
فــي التنــوع الموجــود فــي هــذا التخصــص مــن فــروع
الطــب ،فطبيــب المســالك البوليــة يقــوم بعمليــات
العقم وأسبابه
متنوعــة جــدًا ،فهــو يقــوم بعمليــات المناظيــر الداخليــة
 دائمــً مــا يتــم تقســيم أســباب العقــم ،بيــن الرجــالوالخارجيــة وعمليــات الفتــح وعمليــات الروبــوت وعمليــات
والنســاء أو كالهمــا معــً .ولــو تحدثنــا بلغــة األرقــام ،نجــد
الميكروســكوب وكل هــذه العمليــات فــي تخصــص
أن  30بالمئــة مــن أســباب العقــم تعــود للرجــال و 30بالمئــة
المســالك البوليــة .وبالنســبة لتخصصــي الدقيــق
األخــرى تكــون لــدى النســاء.
خصوبــة الرجــل والصحــة الجنســية فســبب اختيــاري لــه
هل غالبًا ما يكون العقم من الرجل ؟
هــو أن هــذا التخصــص ،وبفضــل مــن اهلل وتوفيقــه ،قــد
يجعلــك اهلل ســببًا فــي إدخــال البهجــة والســرور علــى
أســرة محرومــة مــن نعمــة اإلنجــاب وأن أكــون وســيلة
ســخرها اهلل لتغييــر حيــاة أســر كاملــة ،وكــم هــو شــعور
جميــل لــي عندمــا أحقــق ألحــد تلــك األمنيــة.
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الكويت من أعلى
نسب اإلصابة بمرض
السكر عالميًا
الدكتور محمد جواد
استشاري األمراض الباطنية والغدد الصماء السكر
مستشفى دار الشفاء
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• نظام التغذية السيء والسمنة المفرطة من أهم أسباب اإلصابة بالمرض
• سكر الحوامل من بين األنواع المؤقتة للسكر والتي تنتهي بالوالدة
• اتباع نظام غذائي سليم والحمية من بين الوسائل الفعالة للسكر
• جلطات الدماغ والقلب والفشل الكلوي والعجز الجنسي من بين مضاعفات السكر
• هناك عالج قطعي للسكر وعالج للسيطرة عليه بشكل كبير
• الخلل الجيني من بين أسباب اإلصابة بالسكر
• السكر اللحظي يتغير بين كل دقيقة وأخرى صعودًا أو هبوطًا
• المتابعة من قبل متخصصين بمرض السكر ضروري للغاية
نفــى استشــاري األمــراض الباطنيــة والغــدد الصمــاء  -الســكر فــي مستشــفى دار الشــفاء،
د .محمــد جــواد ،أن يكــون هنــاك عالقــة بيــن اإلصابــة بمــرض الســكر وفئــة عمريــة معينــة،
مشــيرًا إلــى أن اإلصابــة بالمــرض موجــودة لــدى األطفــال وكبــار الســن.
وأوضــح أن اإلصابــة بالســكر ينتــج عــن خلــل جينــي يتــم مــن خاللــه مــوت البنكريــاس وعــاج
هــذا النــوع مــن الســكر يكــون مــن خــال األنســولين ،أمــا النــوع الثانــي مــن اإلصابــة فيكــون
بســبب نمــط الحيــاة والنظــام الغذائــي الســىء وهــذا هــو النــوع األكثــر انتشــارًا فــي
الكويــت ومنطقــة الخليــج ،مســتدركًا بالقــول أن النســاء الحوامــل يصبــن بمــرض الســكر
وهــو مــرض مؤقــت ونــادرًا مــا يتــم انتقالــه إلــى الجنيــن .وأضــاف أن النــوع الرابــع مــن الســكر
تتــم اإلصابــة بــه بســبب خلــل فــي اإلنزيمــات ممــا يعــرض المريــض لإلصابــة بالســكر.
وأوضــح جــواد ،أن مضاعفــات الســكر تصيــب أعضــاء الجســم والتــي مــن أشــهرها جلطــات
الدمــاغ والقلــب وتجلــط الشــرايين والفشــل الكلــوي والعجــز الجنســي واالكتئــاب الــذي
يمكــن أن يــؤدي إلــى االنتحــار.
وأوضــح أن الكويــت مــن أعلــى نســب اإلصابــة بمــرض الســكر عالميــً ،وأن اإلصابــة بالســمنة
المفرطــة بيــن طلبــة المــدارس عاليــة جــدًا مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي الســابق.
وشــدد أن العــاج قــد يكــون قطعــي ،بمعنــى القضــاء علــى الســكر تمامــً ،أو أن يكــون مــن
خــال الســيطرة عليــه فــي حــال كانــت األمــور وصلــت لمراحــل متقدمــة بالمريــض.
وفيما يلي التفاصيل ..
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أسباب اإلصابة

ً
بداية ،هل مرض السكر يرتبط بفئة عمرية
•
معينة؟
 ال ،فاإلصابــة بمــرض الســكر يصيــب الفئــات العمريــةعنــد  50ســنة ويصيــب األطفــال ،ونمــط التغذيــة الســيء
وازديــاد الســمنة وراء اإلصابــة بالمــرض وهــذا عامــل
رئيســي ونــادرًا مــا يكــون اإلصابــة بالســكر بســبب
عوامــل وراثيــة وإنمــا هــو نمــط حيــاة والــذي يتــم
تلخيصــه فــي عامليــن رئيســيين همــا التغذيــة الســيئة
كمــً ونوعــً وقلــة الحركــة والنشــاط والتــي ينــدرج تحتهــا
ّ
قلــة الرياضــة والحركــة ،والحفــاظ علــى الصحــة يتطلــب
ممارســة الرياضــة والمشــكلة كلهــا تنــدرج فــي نمــط
الحيــاة الســيء.
• هل يرتبط التغير الديموغرافي للسكان
باإلصابة بالسكر؟
 التغيــر الســكاني فــي الســنوات األخيــرة شــهد اإلصابــةبالســكر بشــكل كبيــر ،ويمكننــا القــول أن اإلصابــة
بالســكري بــدأت فــي الظهــور وزادت منــذ منتصــف
الســتينات.
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• ما هي أسباب اإلصابة بمرض السكر؟
 مــرض الســكر ينقســم إلــى قســمين ،األول عبــارة عــنخلــل فــي الجينــات ،حيــث يتــم اإلصابــة بمــرض الســكر
والطفــل لديــه  8ســنوات ،حيــث يكــون هنــاك ضعــف
ومــوت للبنكريــاس وهــذا هــو النــوع األول ،أمــا النــوع
الثانــي فيتعلــق بالعــادات الســيئة التــي يمارســها األفراد
وهــذا النــوع نســبته عاليــة جــدًا وهــو األكثــر شــيوعًا بيــن
األفــراد .ونســبة النــوع األول  20بالمئــة و 80بالمئــة يتعلــق
بالنــوع الثانــي .وعــاج النــوع األول يتركــز فــي اســتخدام
األنســولين فقــط أو زراعــة الكبــد أو البنكريــاس ،أمــا
النــوع الثانــي فيظهــر فــي األطفــال والكبــار ،ويتعلــق
بمقاومــة األنســولين حيــث أن الســمنة المفرطــة تمنــع
البنكريــاس مــن إفــراز األنســولين.

• ما هو سكر الحمل؟
 هــو أحــد أنــواع الســكر ،ويصيــب الحوامــل ،وهــذا النــوعلــه طريقــة خاصــة فــي التعامــل وغــذاء خــاص وعــادة
مــا يكــون مؤقــت خــال فتــرة الحمــل وينتهــي مباشــرة
بالــوالدة والســيدات الالئــي يصبــن بســكر الحمــل
يتــم شــفائهن منــه بعــد الــوالدة ،إال أنهــم يكونــون
أكثــر عرضــة لإلصابــة بالســكر عــن غيرهــم مــن األفــراد
بالمــرض بنســبة  50بالمئــة .وهنــاك دراســات تشــير إلــى
أن الســيدات الحوامــل الالئــي يصبــن بمــرض الســكر
ينقلــن المــرض إلــى الجنيــن وهــي نســبة محــدودة جــدًا.
وهنــاك مــن يصــاب بالســكر بســبب الخلــل الجينــي
ونقــص إنزيمــات معينــة وهــي أشــياء نــادرة الحــدوث.
الحميــة
وعــاج النــوع الثانــي يمكــن عالجــه مــن خــال ِ
الغذائيــة وتنفيــذ برنامــج غذائــي متخصــص.

• هل هناك عالقة بين طبيعة المناخ واإلصابة
بالسكر؟
 ليــس هنــاك عالقــة بيــن درجات الحــرارة واإلصابة بمرضالســكر ،ولكــن األمــر يرتبــط بنمــط الحيــاة التــي اختلفــت
بيــن االنســان وبيــن بلــده وكثيــر مــن العمالــة الوافــدة
فــي الكويــت أصيبــت بمــرض الســكر عنــد قدومهــا إلــى
الكويــت.
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مضاعفات السكر

تغيير نمط الحياة

• ما هي مضاعفات مرض السكر؟
 مضاعفــات الســكر متشــعب ،إال أن أكثــر أعضــاءالجســم شــيوعًا التــي يحــدث بهــا مضاعفــات :جلطــات
الدمــاغ وتلــف فــي شــبكية العيــن واإلصابــة بالعمــى
والعنصــر الثانــي يحــدث فيــه عــدد مــن الحــاالت مثــل
النــزف فــي الشــبكية أو خلــع فــي الشــبكية أو نــزف
فــي المــادة الهالميــة للعيــن وهــي بالنهايــة تــؤدي إلــى
العمــى وتلــف فــي شــرايين القلــب واإلصابــة بجلطات في
ســن مبكــر وتضخــم فــي عضلــة القلــب بســبب الســكر
المزمــن وضعــف كفــاءة القلــب ،كمــا يحــدث فشــل كلــوي
ويحتــاج مريــض الســكر إلــى غســيل الكلــى .ومــن بيــن
المضاعفــات األخــرى أن التلــف الــذي يحــدث فــي الشــرايين
الكبيــرة يــؤدي إلــى بتــر أصابع القــدم وبتر أصابــع اليدين.

• مــا هــي النصائــح التــي ترغــب فــي توجيههــا
للمجتمــع حتــى ال تتــم اإلصابــة بالســكر؟
 النصيحــة العامــة لمرضــى الســكر ،هــي مــا أوصــىبــه نبينــا الكريــم صلــى اهلل عليــه وســلم فــي حديثــه
الشــريف حيــن قــال " المعــدة بيــت الــداء والحميــة رأس
الــدواء" ،وتطبيــق نظــام غذائــي مــن خــال المختصيــن
أصحــاب الخبــرات والعمــل علــى تغييــر نمــط الحيــاة
وذلــك مــن خــال محاولــة ممارســة الرياضــة  3أو  4مــرات
أســبوعيًا بحــدود ســاعة أو نــص ســاعة .وهنــاك أمــر
علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة هــو أن مرضــى الســكر
ال يتابعــون مــع طبيــب الســكري ولكنهــم يتابعــون مــع
تخصصــات أخــرى كالباطنيــة مث ـ ً
ا ،والبــد أن يكــون مــن
يتابعــه المريــض متخصــص فــي عــاج ومتابعــة حــاالت
مرضــى الســكر.

• ما هي المشكالت األخرى التي يعانيها مريض
السكر؟
 مــن المشــكالت األخــرى التــي يعانيهــا مريــض الســكربعــض التغيــرات فــي الجلــد ،واإلصابــة بأمــراض جلديــة
مثــل البقــع والبثــور التــي تحــدث فــي الجلــد والتلــف فــي
الجلــد يحــدث بســبب الســكر.
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• هل هناك عالقة بين مضاعفات السكر والعجز
الجنسي؟
 مــن بيــن المضاعفــات التــي تصيــب مريــض الســكر،اإلصابــة بالعجــز الجنســي وضعــف االنتصــاب وضعــف
تدفــق الــدم إلــى الذكــر ،ممــا ينشــأ عنــه صعوبــة فــي
إقامــة عالقــة جنســية لمريــض الســكر ،كمــا أن هنــاك
مضاعفــات شــائعة وال يلتفــت لهــا أحــد مثــل االكتئــاب
المرضــي وينعــزل عــن حياتــه وأهلــه بســبب الســكر
وذلــك لكافــة المصابيــن بالســكري ،بســبب نقــص
األنســولين أو المصابيــن بســبب الســمنة المفرطــة وقــد
يتــم االســتعانة بالطــب النفســي إلخــراج المريــض مــن
حالــة االكتئــاب التــي يعانيهــا قبــل معالجتــه مــن المــرض
نفســه.

• مــا الــذي يميــز دار الشــفاء عــن غيرهــا فــي عــاج
مرضــى الســكر؟
 أحمــد اهلل تعالــى أننــي جــزءًا مــن فريــق المستشــفىفــي معالجــة مرضــى الســكر ،ومــن أبــرز الميــزات أن
األطبــاء الموجوديــن مــن األســماء المعروفــة فــي الوســط
الطبــي ويتمتعــون بقــدر كبيــر مــن التميــز ،باإلضافــة
إلــى ســرعة الحصــول علــى التحاليــل الخاصــة بالمريــض
وهــو األمــر الــذي يســاعد كثيــرًا فــي تشــخيص الحالــة
ووضــع العــاج ،فكافــة الفحوصــات ســليمة مئــة بالمئــة
وكذلــك التحليــات ،فتحليــل الهرمونــات فــي دار الشــفاء
ال يســتغرق ســاعة واحــدة مقابــل شــهر أو شــهرين
فــي أماكــن أخــرى وااللتــزام بالمواعيــد والتواصــل مــع
االستشــاري ،ومــن بيــن األمــور المهمــة فــي دار الشــفاء
أن كافــة التخصصــات التــي يحتاجهــا مريــض الســكر
موجــودة مثــل أخصائــي الكلــى والقلــب وغيرهــا مــن
التخصصــات.
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أعلى النسب عالميًا

• لماذا تعد الكويت من أعلى نسب اإلصابة
بالسكري عالميًا؟
 الكويــت خــال فتــرة العشــر ســنوات الماضيــة ،ووفقــًلإلحصائيــات الموثــوق بهــا ،بهــا أعلــى نســبة إصابــة
بمــرض الســكر عالميــً ،فض ـ ً
ا عــن دول الخليــج ،وســببه
الرئيســي ســوء نمــط الحيــاة ،ومــن بيــن األمثلــة التــي ال
أنســاها أننــي حيــن كنــت طالبــً في المدرســة كان هناك
عــدد قليــل مــن األطفــال يعانــون مــن الســمنة ،أمــا اآلن
فعــدد األطفــال الــذي يعانــون مــن الســمنة كثيــرون جــدًا
مقابــل عــدد قليــل غيــر مصابيــن بالســمنة وهــذا األمــر
كارثــي بــكل المقاييــس ،وعنــد الذهــاب للمدرســة ُأصــاب
بالصدمــة مــن عــدد األطفــال الكبيــر المصــاب بالســمنة
المفرطــة فــي الجنســين .ومــن بيــن مضاعفــات الســكري
اضطــراب فــي الــدورة الشــهرية وصعوبــة الحمــل لــدى
النســاء واإلجهاضــات المتكــررة وخلــل يحــدث للجنيــن
ـوه فــي الكتــف أو عصــب اليــد أو
عنــد الــوالدة مثــل التشـ ّ
شــلل فــي اليــد وهــذا األمــر مــن مضاعفــات الســكر لــأم
الحامــل.

• هل يمكن عالج مرض السكر والقضاء عليه؟
 نعــم ،حيــث ينقســم عــاج الســكر إلــى قســمين،األول عــاج للســيطرة عليــه والعــاج القطعــي والــذي
يعنــي القضــاء عليــه نهائيــً حتــى فــي عمــر األربعيــن
والخمســين ،ويتــم القضــاء علــى الســكر عندمــا يهبــط
لدرجــة معينــة وهــي تقريبــً  5.7بالمئــة ولــو هبــط عــن
ذلــك المســتوى نؤكــد للمريــض أنــه تــم شــفاءه تمامــً
مــن الســكر .وعندمــا أقــوم بتنظيــم الســكر ووضعــه
تحــت الســيطرة عنــد مســتوى  6.5بالمئــة وهــذا هــو
النــوع المعــروف بالســكر التراكمــي أو التجسســي.
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• ما الفرق بين السكر التجسسي والسكر
اللحظي؟
 الســكر اللحظي يتغير بين كل دقيقة وأخرى صعودًاأو هبوطــً ،أما الســكر التجسســي فهــو مقياس معدل،
حيــث يتــم حســاب الســكر خــال شــهرين ونصــف إلــى 3
أشــهر وهــذا مــا يتــم االعتمــاد عليه.

• ما الذي تنصح به مريض السكر عندما يأتي
إليك ألول مرة؟
 عندمــا يأتــي مريــض الســكر للمــرة األولــى ،أضعــهبيــن هدفيــن ،األول هــو القضــاء علــى الســكر بشــكل
قطعــي ونهائــي ألقــل مــن  5.7بالمئــة والثاني الســيطرة
عليــه والهبــوط بــه مــن  7إلــى  6بالمئــة تقريبــً وهــذا
بالنســبة ألنــواع العــاج .أمــا األدويــة فهــي متعــددة
وكثيــرة منهــا :الحبــوب واإلبــر والتــي تنقســم بدورهــا
إلــى أنســولين وغيــر أنســولين وحبــوب منظمــة وغيــر
منظمــة وتختلــف حســب الفئــة العمريــة والحالــة التــي
يوجــد عليهــا المريــض .وشــدة الســكر تختلــف فــي
عالجهــا عــن غيرهــا ،وكذلــك المــرأة الحامــل المصابــة
بالســكر والطفــل المصــاب بالســكر.
• لماذا تخصصت في األمراض الباطنية والغدد
الصماء دون غيرها؟
األمــراض الباطنيــة تنقســم إلــى أقســام إجمــاالً،
والتخصصــات الباطنيــة تشــمل أمــراض الباطنــة وليــس
الباطنيــة والتــي تشــمل التنفــس والقلــب والجهــاز
الهضمــي والجهــاز العصبــي ومــن ضمــن األجهــزة،
جهــاز الهرمــون وينــدرج تحتــه تخصــص الســكر ،وســبب
بنــاء علــى أســباب كثيــرة
اختيــاري لهــذا التخصــص
ً
أهمهــا أن هنــاك عــدد كبيــر وهائــل فــي الكويــت ودول
الخليــج مــن األفــراد مصابــون باألمــراض الهرمونيــة
وعلــى األخــص الســكر وكان هــذا ســبب رئيســي لهــذا
التخصــص .وقبــل التخصــص فــي الســكر عملــت
حوالــي  12عامــً فــي الباطنيــة العامــة وكانــت مشــاكلنا
الرئيســية تأتــي مــن الســكر وتتمثــل فــي الجلطــات
القلبيــة والدماغيــة والفشــل الكلــوي وتلــك المشــكلة
كان تعاملــي اليومــي معهــا.
• ما هي أبرز المحطات المهنية في سيرتكم
الذاتية؟
 تخرجــت عــام  ،2000وعملــت فــي معظــم مستشــفياتالكويــت ،وكان مستشــفى مبــارك الكبيــر مــن أكثــر
األماكــن الــذي عملــت بهــا وبعــد ذلــك تخصصــت فــي
أمــراض الباطنــة العامــة وحصلــت علــى البــورد الكويتــي
فــي عــام  2006وتخصصــت فــي الغــدد الصمــاء والســكر
فــي عــام  2011وبعــد ذلــك انتقلــت إلى مستشــفى العدان
حاليــً ،وأعمــل بنظــام الــدوام الجزئــي فــي مستشــفى
دار الشــفاء .ومــن الذيــن تأثــرت بهــم فــي مســيرتي
المهنيــة أصدقائــي الذيــن كان لهــم الفضــل بعــد اهلل
وتوفيقــه ووالــدي فــي توجيهــي نحــو تخصــص الباطنــة
وهــم مــن دفعونــي لهــذا التخصــص.
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ال يوجد عالج جذري
يحقق الشفاء التام
لمرضى الزهايمر
د .مشعل أبو الملح
استشاري المخ واألعصاب والحركة
والباركنسون وعصب العين
مستشفى دار الشفاء
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• التقدم في السن من أكبر عوامل الخطر لإلصابة بالزهايمر
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• نسيان أسماء أفراد األسرة واألشياء المستخدمة من بين أعراض المرض
• االكتئاب والالمباالة أحد أهم النتائج التي تظهر على مريض الزهايمر
• متالزمة داون من بين عوامل الخطر لإلصابة بمرض الزهايمر

• صعوبة النوم له عالقة بتزايد التعرض بشكل أكبر لمخاطر داء الزهايمر

• يمكن ألدوية داء الزهايمر المساعدة لفترة من الزمن على عالج أعراض الذاكرة

• تشخيص المرض يعتمد على االختبارات التي تُجرى لتقييم مهارات الذاكرة والتفكير
بالخ َرف عالميًا مصابون بالزهايمر
•  60إلى  % 70من المصابين
َ

ُعرض األشخاص لإلصابة بالمرض
• قلة ممارسة الرياضة
ِّ
والسمنة والتدخين عوامل ت ّ
• مع تقدم المرض تتفاقم اعتالالت الذاكرة وتظهر األعراض األخرى

أشــار استشــاري المــخ واألعصــاب والحركــة والباركنســون وعصــب العيــن فــي مستشــفى دار الشــفاء،
د .مشــعل أبــو الملــح ،أن األســباب الدقيقــة وراء اإلصابــة بمــرض الزهايمــر ليســت مفهومــة تمامــً ،الفتًا
أن هنــاك بروتينــات فــي الدمــاغ ال تــؤدي وظيفتهــا علــى نحــو طبيعــي ،وتؤثــر فــي عمــل خاليــا الدمــاغ
وتطلــق سلســلة مــن المــواد الســامة ،فتتعــرض الخاليــا العصبيــة للتلف وتفقــد االتصال بيــن بعضها
البعــض وتمــوت فــي النهاية.
وبيــن أبــو الملــح أن الزهايمــر هــو اضطــراب عصبــي متفاقــم يؤدي إلــى تقلص الدمــاغ "ضمــوره" وموت
ّ
ـرف .مشــيرًا إلــى أن المــرض يمثــل حالة
خاليــاه ،موضحــً أن داء الزهايمــر هــو الســبب األكثــر شــيوعًا للخَ ـ َ
تتضمــن انخفاضــً مســتمرًا فــي القــدرة علــى التفكيــر وفــي المهــارات الســلوكية واالجتماعيــة ،ممــا
يؤثــر ســلبًا فــي قــدرة الشــخص علــى العمــل بشــكل مســتقل.
وقــال إن اإلحصائيــات المتداولــة الموثــوق بهــا تشــير إلــى أنــه مــن بيــن نحــو  50مليــون شــخص مصــاب
ـدر أن نســبة المصابيــن بــداء الزهايمــر منهــم تتــراوح بيــن  60إلــى
ـرف علــى مســتوى العالــمُ ،يقـ ّ
بالخَ ـ َ
 70بالمئــة.
وبيــن أن فقــدان الذاكــرة هــو العــرض الرئيســي لــداء الزهايمــر ،وتتضمــن العالمــات المبكــرة صعوبــة
ّ
تذكُّ ــر األحــداث أو المحادثــات األخيــرة ،ومــع تقــدم المــرض تتفاقــم اعتــاالت الذاكــرة وتظهــر األعــراض
المصــاب بــداء الزهايمــر واعيــً بوجــود صعوبــة فــي تذكُّ ــر
األخــرى .ففــي البدايــة ،قــد يكــون الشــخص ُ
ُ
تفاقــم
األشــياء وتنظيــم األفــكار ،ومــن المحتمــل جـدًا أن يالحــظ أحــد أفــراد العائلــة أو األصدقــاء كيفيــة
األعــراض.
ولفــت أبــو الملــح أنــه مــن بيــن األعــراض األخــرى التــي تصيب األشــخاص والتــي مــن خاللها يمكــن القول
أن المريــض مصــاب بالزهايمــر ،صعوبــة التركيــز والتفكيــر وتدهــور القــدرة على اتخــاذ قــرارات وأحكام
صائبــة فــي المواقــف اليومية والتأثيــر على الحالــة المزاجية والســلوك.

وفيما يلي التفاصيل ..
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تعريف الزهايمر

ً
بداية ،ما هو تعريف مرض الزهايمر؟
•
 هــو اضطــراب عصبــي متفاقــم يــؤدي إلــى تقلــصالدمــاغ «ضمــوره» ومــوت خاليــاه ،وداء الزهايمــر هــو
للخــ َرف؛ فهــو حالــة تتضمــن
الســبب األكثــر
شــيوعا َ
ً
انخفاضــً مســتمرًا فــي القــدرة علــى التفكيــر وفــي
المهــارات الســلوكية واالجتماعيــة؛ ممــا يؤثــر ســلبًا فــي
قــدرة الشــخص علــى العمــل بشــكل مســتقل.
• ما هي أسباب اإلصابة بالمرض؟
 األســباب الدقيقــة وراء اإلصابــة بــداء الزهايمــر ليســتمفهومــة تمامــً ،ولكــن بشــكل أساســي ،ثمــة بروتينــات
فــي الدمــاغ ال تــؤدي وظيفتهــا علــى نحو طبيعــي ،وتؤثر
فــي عمــل خاليــا الدمــاغ والمعروفــة بالخاليــا العصبيــة
وتطلــق سلســلة مــن المــواد الســامة ،فتتعــرض الخاليــا
العصبيــة للتلــف وتفقــد االتصــال بيــن بعضهــا البعــض
وتمــوت فــي النهايــة.
• ما هي الفئات العمرية األكثر إصابة بالمرض؟
 يصيــب مــرض الزهايمــر ،مــن تصــل أعمارهــم  65عامــًفمــا فــوق ،ويســتحوذ مــن تصــل أعمارهــم  75عامــً
فأكثــر علــى نســبة  80بالمئــة مــن المصابيــن بالمــرض،
ووفقــً لإلحصائيــات المتداولــة فإنــه مــن بيــن نحــو 50
بالخ ـ َرف علــى مســتوى العالــم،
مليــون شــخص مصــاب َ
تُقــدر نســبة المصابيــن بــداء الزهايمــر بمــا يتــراوح بيــن
 60إلــى  70بالمئــة.
أعراض مختلفة
• ما هي أعراض المرض؟

 فقــدان الذاكــرة هــو العــرض الرئيســي لــداء الزهايمــر،وتتضمــن العالمــات المبكــرة صعوبــة ُّ
تذكــر األحــداث أو
المحادثــات األخيــرة ،ومــع تقــدم المــرض تتفاقــم اعتــاالت
الذاكــرة وتظهــر األعــراض األخــرى .ففــي البدايــة ،قــد
المصــاب بــداء الزهايمــر واعيــً بوجــود
يكــون الشــخص ُ
ُّ
تذكــر األشــياء وتنظيــم األفــكار ،ومــن
صعوبــة فــي
المحتمــل جــدًا أن يالحــظ أحــد أفــراد العائلــة أو األصدقــاء
ُ
تفاقــم األعــراض.
كيفيــة
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• مــا هــي األعــراض األخــرى التــي يمكــن مالحظتهــا
علــى مريــض الزهايمــر؟
ـاء
تتمثــل تلــك األعــراض فــي قيــام األشــخاص بأفعــال وبنـ ً
عليهــا يمكــن معرفــة أنهــم مصابــون بــداء الزهايمــر
وتتمثــل تلــك األفعــال فــي:
 تكرار العبارات واألسئلة مرارًا وتكرارًا نسيان المحادثات أو المواعيد أو األحداث ،واليتذكرونها الحقًا
 وضع الممتلكات في غير أماكنها المعتادة وفيكثير من األحيان يضعونها في أماكن غير منطقية
 الضياع في أماكن مألوفة لديهم نسيان أسماء أفراد األسرة واألشياء المستخدمةيوميًا في نهاية المطاف
 مواجهة صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحةلتعريف األشياء أو التعبير عن أفكارهم أو للمشاركة
في الحديث.
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• ما هي عوامل الخطر لإلصابة بمرض الزهايمر؟
 التقــدم فــي الســن هــو أكبــر عوامــل الخطــورة التــيقــد تــؤدي إلــى اإلصابــة بــداء الزهايمــر .والزهايمــر ليــس
مرحلــة طبيعيــة مــن مراحــل الشــيخوخة ،ولكــن احتمــال
اإلصابــة بــه يتزايــد مــع تقــدم العمــر ،ومــن بيــن العوامــل
األخــرى التاريــخ العائلــي والجينــات ،حيــث يــزداد إلــى حــد
مــا خطــر اإلصابــة بــداء الزهايمــر ،إن كانــت هنــاك إصابــة
أحــد أقــارب الدرجــة األولــى بالمــرض ،مثــل الوالديــن أو
اإلخــوة .ومــا زالــت معظــم اآلليــات الوراثيــة النتقــال داء
الزهايمــر بيــن العائــات مجهولــة إلــى حــد كبيــر ،كمــا أن
العوامــل الوراثيــة معقــدة إلــى حــد مــا.

االكتئاب والالمباالة

• هل هناك عالقة بين االكتئاب والالمباالة
واإلصابة بالزهايمر؟
 مــن بيــن األعــراض األخــرى التــي تصيــب األشــخاصوالتــي مــن خاللهــا يمكــن القــول أن المريــض مصــاب
بالزهايمــر ،صعوبــة فــي التركيــز والتفكيــر ،تدهــور
القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات وأحــكام صائبــة فــي المواقــف
اليوميــة والتأثيــر علــى الحالــة المزاجيــة والســلوك.
وقــد تتضمــن المشــاكل األخــرى مــا يلــي :االكتئــاب ،
الالمبــاالة ،االنســحاب االجتماعــي ،التق ُّلبــات المزاجيــة،
التهيــج والعدوانيــة ،تغييــرات
فقــدان الثقــة باآلخريــن،
ُّ
التجــول بــا هــدف ،فقــدان القــدرة
فــي عــادات النــوم،
ُّ
ُّ
التحكــم فــي النفَ ــس ،األوهــام ،مثــل االعتقــاد بــأن
علــى
ــرق مــع تفاقــم المــرض.
شــيئًا مــا قــد ُس ِ
تصعــب مزاولــة األنشــطة الروتينية
وباإلضافــة لمــا ســبق،
ُ
التــي كانــت معتــادة ســابقًا القيــام بهــا وتتطلــب
خطــوات متسلســلة ،مثــل التخطيــط لوجبــة وطهيهــا
أو ممارســة لعبــة مفضلــة .وفــي نهايــة األمــر ،ينســى
األشــخاص المصابــون بــداء الزهايمــر فــي المراحــل
المتأخــرة غالبــً كيفيــة أداء المهــام األساســية ،مثــل
ارتــداء المالبــس واالســتحمام.

كمــا أن مــن بيــن عوامــل الخطــر لإلصابــة بمــرض الزهايمــر
متالزمــة داون ،وهنــاك اختالفــً بســيطًا فــي خطــورة
المــرض مــع الرجــال .وتتبايــن درجــة اإلصابــة بيــن الرجــال
بصــورة عامــة ،هنــاك عــدد أكبــر مــن
والنســاء ،ولكــن،
ٍ
النســاء لديهــم هــذا المــرض ألنهــم يعيشــون أطــول
مــن الرجــال عامــةً  .كمــا أن اإلصابــة الرضحيــة فــي الــرأس
تعرضــوا
تمثــل أحــد عوامــل الخطــر ،فاألشــخاص الذيــن َّ
مــن قبــل إلصابــة رضحيــة عنيفــة فــي الــرأس هــم أكثــر
ُعرضــة لإلصابــة بــداء الزهايمــر ،تلــوث الهــواء ،اإلفــراط
فــي تنــاول الكحــول.
النوم السيء
• هــل تعــد أنمــاط النــوم الســيئة مــن عوامــل

الخطــر لإلصابــة بالمــرض؟
 أثبتــت األبحــاث أن أنمــاط ســوء النــوم ،مثــل صعوبــةالنــوم أو االســتمرار فــي النــوم ،لهــا عالقــة بتزايــد
التعــرض بشــكل أكبــر لمخاطــر داء الزهايمــر ،كمــا أن
نمــط الحيــاة وصحــة القلــب أظهــرت أن نفــس عوامــل
الخطــر المصاحبــة لمــرض القلــب قــد تزيد أيضــً من خطر
اإلصابــة بمــرض الزهايمــر والتــي تتضمــن :قلــة ممارســة
التعــرض للتدخيــن
الســمنة ،التدخيــن أو
الرياضــة،
ِّ
ُّ
الســلبي ،ارتفــاع ضغــط الــدم ،ارتفــاع الكوليســتيرول
الس َّ
ــكري الــذي يصعــب
وكذلــك النــوع الثانــي مــن داء ُّ
الســيطرة عليــه.
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التشخيص والعالج
• ما هي طرق التشخيص؟

 الجــزء المهــم مــن تشــخيص داء الزهايمــر ،هــو القــدرةعلــى شــرح االعــراض ،باإلضافــة إلــى رأي أحــد أفــراد األســرة
المقربيــن أو أحــد األصدقــاء بشــأن األعــراض وتأثيرهــا
علــى الحيــاة اليوميــة .كمــا يعتمــد تشــخيص داء
الزهايمــر علــى االختبــارات التــي تُجــرى لتقييــم مهــارات
الذاكــرة والتفكيــر .وقــد تعمــل الفحوصــات المختبريــة
والتصويريــة علــى اســتبعاد األســباب المحتملــة األخــرى،
أو ربمــا تســاعد الطبيــب علــى تمييــز المــرض الــذي
الخــ َرف علــى نحــو أفضــل.
يســبب أعــراض َ
• ما هي الطرق لعالج مرض الزهايمر؟
 يجــب التنويــه أنــه ال يوجــد عالجــً جذريــً لدرجــة الشــفاءالتــام لمــرض الزهايمــر والهــدف مــن العــاج بالعقاقيــر
هــو لتخفيــف حــدة تدهــور الذاكــرة وغيرهــا مــن األعراض،
لكنهــا ال تؤخــر أو تحــد مــن تطــور وتدهــور الحالــة .وقــد
ُحســن األدويــة مــن األعــراض مؤقتــً أو تبطــئ تفاقمهــا.
ت ِّ
وفــي بعــض األحيــان ،يمكــن أن تســاعد هــذه العالجــات
األشــخاص المصابيــن بــداء الزهايمــر علــى زيــادة األداء
الوظيفــي والمحافظــة علــى اعتمادهــم علــى أنفســهم
لبعــض الوقــت.
• هل يمكن ألدوية الزهايمر عالج أعراض الذاكرة؟
 يمكــن ألدويــة داء الزهايمــر الحاليــة أن تســاعد لفتــرة مــن الزمــن علــى عــاج أعــراض الذاكــرة والتغيــراتالمعرفيــة األخــرى .ويســتخدم نوعــان مــن األدويــة حاليــً لعــاج األعــراض المعرفيــة :األول يتمثــل فــي مثبطــات
الكولينســتيراز ،حيــث تعمــل هــذه األدويــة عــن طريــق زيــادة مســتويات التواصــل مــن خليــة ألخــرى مــن
خــال الحفــاظ علــى الناقــل الكيميائــي المســتنزف فــي الدمــاغ بســبب داء الزهايمــر ،أمــا النــوع الثانــي فهــو
دواء الميمانتيــن (نامينــدا) ويعمــل هــذا الــدواء علــى شــبكة اتصــال لخاليــا دمــاغ أخــرى ،ويبطــئ مــن تفاقــم
أعــراض داء الزهايمــر المعتــدل إلــى الشــديد .وفــي بعــض األحيــان ،يمكــن وصــف أدويــة أخــرى ،مثــل مضــادات
االكتئــاب للمســاعدة علــى التحكــم فــي األعــراض الســلوكية المرتبطــة بــداء الزهايمــر ،كمــا أن هنــاك بعــض
الفيتامينــات مثــل "فيتاميــن  Eواألوميجــا  3وغيرهــا مــن األدويــة التــي قــد تســاعد بشــكل خفيــف لكــن
الدراســات اإلكلينيكيــة لــم تثبــت فعاليتهــم بشــكل كبيــر .وفــي الوقــت الحالــي هنــاك عقــار جديــد اســمه
أدكانيمــاب وهــو يعتبــر مضــاد أحــادي النســيلة بشــري تجــري دراســته الســتخدامه كعــاج لمــرض الزهايمــر
للحــد مــن تطــور المــرض تــم اعتمــاده مــن منظمــة  FDAللمــرض فــي المراحــل البدائيــة ،لكــن هنــاك تذبــذب
فــي النتائــج التــي شــوهدت خــال الدراســات اإلكلينيكيــة.
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• ما هي المضاعفات خاصة في المراحل
المتقدمة من المرض؟
 تفاقــم داء الزهايمــر ووصولــه إلــى مراحلــه األخيــرة،حيــث تبــدأ التغيــرات الدماغيــة فــي التأثيــر علــى
الوظائــف الجســدية ،كالبلــع ،والتــوازن ،والتحكــم فــي
وظائــف األمعــاء والمثانــة وقــد تزيــد هــذه التأثيــرات
مــن إمكانيــة التعــرض لمشــكالت صحيــة أخــرى ،مثــل:
استنشــاق طعــام أو شــراب داخــل الرئتيــن (الشــفط)
واإلصابــة بعــدوى اإلنفلونــزا والتهــاب الرئــة وحــاالت
العــدوى األخــرى واإلغمــاء وتشــنجات الصــرع والكســور
وتقرحــات الفــراش وســوء التغذيــة أو الجفــاف واإلمســاك
أو اإلســهال ومشــكالت األســنان مثــل تقرحــات الفــم أو
تســوس األســنان.

طرق الوقاية
• هل هناك طرق للوقاية من المرض ؟

 ال يمكــن الوقايــة مــن داء الزهايمــر ،لكــن يمكن تعديلنمــط الحيــاة لتجنــب عــدد مــن عوامل الخطــر التي يمكن
أن تــؤدي إلــى اإلصابــة بــداء الزهايمــر .وتشــير األدلــة إلــى
أن التغيــرات فــي النظــام الغذائــي وممارســة التماريــن
واتبــاع العــادات الصحيــة و نمــط الحيــاة المفيــد لصحــة
القلــب قــد تقلــل مــن خطــر اإلصابــة بــداء الزهايمــر مــا
يلــي :ممارســة الرياضــة بانتظــام وتنــاول وجبــات متوازنــة
مــن المنتجــات الطازجــة ،والزيــوت الصحيــة ،واألطعمــة
منخفضــة الدهــون المشــبعة ،مثــل النظــام الغذائــي
المتوســطي واتبــاع إرشــادات العــاج للســيطرة علــى
ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري وارتفــاع الكوليســترول
وطلــب المســاعدة مــن الطبيــب لإلقــاع عــن التدخيــن،
إذا كان مدخنــً.

• ما هي النصائح التي تود توجيهها لمرضى
الزهايمر؟
 تتمثل النصائح التي أود توجيهها إلى أفرادالمجتمع في:
 االنتظــام فــي ممارســة التماريــن الرياضيــة ،باعتبارهــاجــزءًا مهمــً مــن خطــة العــاج ،فيمكــن أن تســاعد
األنشــطة الحركيــة مثــل المشــي يوميــً علــى تحســين
المــزاج والمحافظــة علــى ســامة المفاصــل والعضــات
والقلــب .و ُيمكــن أن تُعــزِّز التماريــن الرياضيــة كذلــك
النــوم الهــادئ وتقــي مــن اإلمســاك ،كمــا أنهــا تفيــد
شــركاء الرعايــة.
 التغذيــة :فقــد ينســى المصابــون بــداء الزهايمــرتنــاول الطعــام ،أو يفقــدون االهتمــام بإعــداد الوجبــات،
أو ال يتناولــون مجموعــة مــن األطعمــة الصحيــة .بــل قــد
ينســون أيضــً شــرب ســوائل كافيــة ،ممــا يســبب لهــم
الجفــاف واإلمســاك.
 كمــا ينبغــي أن نوفــر لهــم خيــارات صحيــة مثــل :شــراءطعــام صحــي ومفضــل لهــم يســهل عليهــم تناولــه
والمــاء والمشــروبات الصحيــة األخــرى والتشــجيع علــى
شرب عدة أكواب من السوائل يوميًا .تجنب المشروبات
المحتويــة علــى الكافييــن التــي قــد تســبب زيــادة القلــق
وتؤثــر علــى النــوم وتحفــز الحاجــة المتكــررة إلــى التبــول،
باإلضافــة إلــى المشــروبات المخفوقــة والعصائــر المثلجــة
الصحيــة مرتفعــة الســعرات الحراريــة .يمكنــك إضافــة
مســاحيق البروتيــن إلــى الحليــب المخفــوق ،أو تحضيــر
الســموذي المحتــوي علــى المكونــات المفضلــة ،خصوصًا
عندمــا يصبــح تنــاول الطعــام أكثــر صعوبــة.
 االندمــاج االجتماعــي واألنشــطة :التفاعــات واألنشــطةاالجتماعيــة يمكــن أن تدعــم القــدرات والمهــارات التــي
ُيحا َفــظ عليهــا ،وفــي اعتقــادي أن القيــام بأشــياء ذات
مهمــً لعافيــة الشــخص
ــد أمــرًا
مغــزًى وممتعــة ُي َع ُّ
ّ
المصــاب بــداء الزهايمــر .والتــي قــد تتضمــن :قــراءة
الكتــب أو االســتماع لهــا ،زراعــة الحدائــق أو األشــغال
تحــدث فــي مراكــز
اليدويــة واألحــداث االجتماعيــة التــي
ُ
الرعايــة ودور المســنِّين.
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 %90من عالج
أسنان األطفال
مسؤولية األسرة
الدكتور صالح حاجية
استشاري أسنان األطفال
دار الشفاء كلينك
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• تسوس الرضاعة ينتشر كثيرًا بين األطفال في الكويت
• االستعانة بتخصصات أخرى عند إجراء عملية لألسنان

• أمراض اللثة وتسوس األسنان عادة ما تصاحب مرضى السكر

• تقليل السكريات والعمل على تفريش األسنان أهم وسائل الوقاية من التسوس
• اختالف العالج باختالف الفئة العمرية ودرجة التعاون خالل العالج

• العالج على الكرسي والغاز الضاحك والتخدير الكلي لمعالجة األطفال
• اختالف نوعية العالج وفق حالة الطفل ودرجة تعاونه

• التخدير الكلي من بين الطرق األكثر أمانًا ويتم استخدامها ليوم واحد فقط
• المراجعة الدورية ونمط التغذية السليم واستخدام الفرشاة أساس العالج

• درجة التنسيق العالية وتوافر األدوية وتنوع التخصصات من أهم مميزات دار الشفاء
• جائحة كورونا زادت نسب التسوس بسبب كثرة تناول السكريات

أوضــح استشــاري أســنان األطفــال بــدار الشــفاء كلينــك ،د .صالــح حاجيــة ،أن هنــاك  3أنــواع مــن العــاج للتعامــل مــع
أســنان األطفــال مــن مرحلــة مــا بعــد الــوالدة وحتــى  16عامــً ،وهــي العــاج علــى الكرســي أو مــن خــال الغــاز الضاحــك أو
التخديــر الكلــي.
وأوضــح حاجيــة ،أن التخديــر الكلــي أو البنــج العــام ،عــادة مــا يتــم اســتخدامه فــي حــال إذا كان المريــض لديــه عالجــات
أخــرى أو أن يكــون غيــر متعــاون أو يكــون طفــل صغيــر.
وبيــن أن األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،يتــم التعامــل معهــم وفــق كل حالــة علــى حــدة ودرجــة التعــاون بينها
ّ
وبيــن الطبيــب ،مســتدركًا أن الطبيــب يســتهدف العمــل علــى تقديــم عــاج بشــكل متكامــل للمريــض والعمــل علــى
متابعتــه بعــد االنتهــاء مــن العــاج.
وأشــار إلــى أن تداعيــات فايــروس كورونــا أثــرت بشــكل كبيــر علــى وضــع األطفــال وأدت إلــى زيــادة نســب التســوس
بينهــم بســبب غيــاب المراجعــات الدوريــة وكثــرة تنــاول الســكريات وغيــاب مفهــوم التغذيــة الســليمة لألطفــال خــال
تلــك الفتــرة.
وشــدد حاجيــة علــى أن  90بالمئــة مــن عــاج أســنان األطفــال يكــون مســؤولية األســرة من خالل اســتخدام فرشــاة األســنان
واتبــاع إجــراءات التغذيــة الســليمة وأن  10بالمئة مســؤولية الطبيب.

وفيما يلي التفاصيل ...
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فئات عمرية
ً
بداية ،ما هي الفئة العمرية من األطفال الذين
•

يتم عالجهم؟
 نعالــج مــن العمــر صفــر وهــي مرحلــة مــا بعــد الــوالدةحتــى  16عامــً ،وهــذا يشــمل الحــاالت ذوي االحتياجــات
الخاصــة وكذلــك حــاالت األعــراض المرضيــة المزمنــة مثــل
القلــب والكلــى والســكري.
• ما هي أنواع الحاالت التي يتم عالجها من
األطفال؟
 المرضــى يتــم تقســيمهم وفــق فئــات تتضمــن:األصحــاء وذوي االحتياجــات الخاصــة والذيــن يعانــون
مــن أمــراض مزمنــة ،وبغــض النظــر عــن حالــة المريــض
الجســمانية ،فالعــاج فــي بدايتــه يتم على كرســي ،إال إذا
كان المريــض غيــر متعــاون أو لديــه عالجــات أخــرى كثيــرة
أو يكــون عمــره صغيــر وهــو مــا يتطلــب تحضيــرات
للمريــض قبــل بــدء العــاج مثــل األدويــة واســتخدام
التخديــر الكلــي أو البنــج العــام ومــن خاللــه يتــم عــاج
كافــة أســنانه خــال ســاعة واحــدة.
تخصصات أخرى
• هل يمكن االستعانة بتخصصات أخرى خالل
العالج؟
 بالتأكيــد ،فيمكــن احتيــاج تخصــص عصــب أو جراحــةّ
يمكنهــم االنضمــام معنــا مــع اســتخدام
وهــو مــا
التخديــر الكلــي وهــذه الطريقــة هــي نفــس الطريقــة
المتبعــة بالعــاج علــى الكرســي ،إال أن المريــض يذهــب
إلــى عــاج العصــب وبعدهــا يأتــي عنــدي الســتكمال
عالجــه.
• هل تختلف نوعية العالج باختالف الفئة العمرية؟
 نعــم ،بعــض المرضــى يكونــوا كبــار ،ولديهــم خــوفبســيط ،وهــو مــا ّ
يمكننــا مــن اســتخدام الغــاز الضاحــك
أو مــا يســمى نيتــرو أكســيد النيتروجيــن ،وهــو مــا
يعطــي للمريــض اســترخاء يســاعدنا بالعــاج .والمريــض
عنــد تخديــره يكــون مــدرك لمــا حولــه ونقــوم بعــاج
األســنان التــي نحتــاج إليهــا .
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تسوس الرضاعة
• ما هي أكثر الحاالت التي مرت عليك عند

العالج؟
 لدينــا فــي الكويــت مشــكلة تســوس الرضاعــة ،والتــيتحــدث مــن الرضاعــة ،وفــي اعتقــادي أنــه يجــب التأكــد
مــن أن أســنان الطفــل تكــون مكتملــة خــال عاميــن
ويســتطيع تنــاول الغــذاء ،أو أنــه فــي حــال كان الطفــل ال
يتنــاول الطعــام ،فــا بــد مــن إشــباعه قبــل النــوم حتــى
ال يظهــر حليــب بيــن أســنانه .وعندمــا ينتشــر الحليــب
بيــن األســنان لــدى األطفــال ،فالتســوس ينتشــر بســرعة
بيــن األســنان ،وهنــاك الكثيــر مــن الحــاالت التــي تأتــي
ـواء
إلينــا مــن األطفــال لديهــم تســوس بصــورة كبيــرة سـ ً
فــي األســنان األماميــة أو الخلفيــة بشــكل كبيــر ،وهــو
مــا يضطرنــا إلــى اســتخدام البنــج العــام علــى أســاس
االنتهــاء بســرعة ،ودائمــً مــا ننصــح األهالــي باالســتمرار
معنــا لمعرفــة مــدى اســتخدام الطريقــة الســليمة
لتنظيــف األســنان والتغذيــة الســليمة والتأكــد مــن
ابتعادهــم عــن الســكريات باختــاف أنواعهــا .ولــو حــدث
تســوس بســيط فمــن الممكــن عالجــه ،خاصــة فــي
المراحــل األوليــة.
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أمراض مزمنة
• ما هي الفئة الثانية من الحاالت التي يتم

عالجها؟
 الفئــة الثانيــة مــن الحــاالت هــم مــن يعانــون مــن أمــراضمزمنــة أو يكونــون مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والذيــن
يعانــون مــن شــلل دماغــي أو توحــد أو ال يســتطيع فهــم
التعليمــات وهنــا نقــوم بتخديرهــم بشــكل كامــل
"البنــج العــام".
• ما هي مراحل العالج األخرى لألطفال عمومًا
وذوي االحتياجات الخاصة؟
 لدينــا  3أنــواع مــن العالجات ،األول باســتخدام الكرســيوالثانــي باســتخدام الغــاز الضاحــك أو التخديــر الواعــي
أو العــاج تحــت البنــج العــام ،وكل حالــة تختلــف حســب
حالــة المريــض نفســه ومــدى تعاونــه .والعــاج ال يختلــف
باختــاف حالــة الشــخص الجســمانية ،فالمريــض أ ّيــً كان
صحيحــً أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة يتــم تطبيــق
الحــاالت العالجيــة الثالثيــة عليــه ،ســواء كان عمــره صغيــر
أو كبيــر .وهــو مــا يجعلنــا نلجــأ إلــى التخديــر الكلــي
ليتــم التعامــل مــع أســنان المريــض بطريقــة آمنــة ويتــم
االنتهــاء مــن العــاج خــال ســاعة وهــذه الطريقــة تكــون
آمنــة ويتــم خــروج المريــض مــن المستشــفى فــي نفــس
اليــوم ،وهــذا العــاج هــو مــا يطلــق عليــه عمليــة اليــوم
الواحــد.
• ما الذي يميز دار الشفاء كلينك عن غيرها
في عالج أسنان األطفال؟
 دار الشــفاء كلينــك تتميــز بوجــود درجــة تنســيق عاليةبيــن األطبــاء ،كمــا أن المريــض يتمتــع بدرجــة راحــة عاليــة،
باإلضافــة إلــى تنــوع المعــدات الطبيــة العالجيــة .وأيضــً
هنــاك تخصصــات طبيــة موجــودة تخــدم التخصــص
الخــاص بــي.
تداعيات كورونا
• ما هو تأثير جائحة كورونا على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؟

 بشــكل عــام ،عندمــا تــم اإلعــان عــن تفشــي فيــروس كورونــا ،كان هنــاك تخــوف لــدى النــاس عمومــً ،بمــا فيهــماألطبــاء ،حــول المــرض وطبيعــة انتشــاره ،فلــم يكــن بمقدورنــا اســتخدام األجهــزة الخاصــة بعــاج األســنان وبالتالــي
فالعــاج كان مقصــورًا علــى المســتوصفات والمستشــفيات الحكوميــة فــي البدايــة وبعدهــا تــم فتــح العيــادات
والمستشــفيات الخاصــة بشــكل تدريجــي ،مــع تطبيــق االشــتراطات الصحيــة الخاصــة بالكمــام واللبــس الوقائــي
الكامــل .وخــال فتــرة اإلغــاق ،كان لــدى األفــراد تخــوف مــن الحضــور للطبيــب إال فــي حالــة الطــوارىء فقــط وهــي الحالة
ـوس .وبالنســبة لألطفــال ،غيــاب
التــي يعانــي فيهــا المريــض مــن خـ ّراج فــي األســنان أو تــورم فــي الوجــه نتيجــة تسـ ّ
الوعــي بالعــادات الصحيــة الســليمة مــن حيــث تنــاول الحلويــات بكميــات كبيــرة وعــدم تفريــش األســنان بانتظــام
وغيــاب المراجعــات الدوريــة ممــا أدى إلــى زيــادة نســبة التســوس لــدى األطفــال خــال تلــك الفتــرة.
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مرضى السكر
• هل هناك تعامل خاص مع األطفال الذين

يعانون من مرض السكر؟
 مرضــى الســكر نوعــان :األول مــن يتــم عالجهــم باألنســولينأو مــن يصابــون بالســكري نتيجــة زيــادة الــوزن ،فأمــا النــوع األول
الــذي يعتمــد علــى األنســولين ،فهــم إمــا يكــون الســكر لديهــم
منتظــم أو غيــر منتظــم ،فــإن كان الســكر منتظــم والمرضــى
متعاونيــن ،فــإن عالجهــم يكــون بســيط ويكــون علــى الكرســي،
وفــي حــال إذا كان الســكر غيــر منتظــم فإننــا نقــوم باســتخدام
التخديــر الكلــي أو مــا يطلــق عليــه البنج العام .ومشــكلة مرضى
الســكر يكــون لديهــم جفــاف فــي الفــم ،وهــو مــا يســاهم فــي
وجــود أمــراض اللثــة والتســوس .وطبيعــة أكل مرضــى الســكري
هــي الســبب وراء اإلصابــة بأمــراض اللثــة واإلصابــة بالتســوس
وبالتالــي فــإن األمــر يحتــاج إلــى التحكــم فــي نســبة الســكر مــن
الدكتــور المختــص والمراجعــة الدوريــة للتأكــد مــن قيــام المريض
باتبــاع اإلجــراءات المطلوبــة للوقايــة.

دور األسرة
• ما هو دور األسرة في المساعدة بعالج األطفال؟

 لألســرة دور كبيــر فــي العــاج ،ودائمــً مــا أقــول أن العــاج %60منــه يعتمــد علــى التغذيــة ،مــن خــال خفــض عــدد مــرات تنــاول
الحلويــات والســكريات ،و 30بالمئــة تفريــش األســنان والعنايــة
بهــا ،وهــذا يشـ ّ
ـكل  90بالمئــة مــن العــاج والــذي يتركــز معظمــه
فــي البيــت ،أمــا  10بالمئــة المتبقيــة فهــي مــا يقــوم بــه طبيــب
األســنان .وبالتالــي فــإن العنايــة باألســنان تبــدأ مــن البيــت
ومتابعــة األســرة واهتمامهــا .فــإن األســرة عليهــا دور كبيــر فــي
متابعــة أطفالهــم ومتابعتهــم بشــكل كبيــر خاصــة مــن ذوي
االحتياجــات الخاصــة وأصحــاب األمــراض المزمنــة .كمــا أن القــدوة
فــي العــاج مطلوبــة ،بمعنــى أن يقــوم األب واألم واألخــوة فــي
المنــزل باتبــاع التعليمــات الصحيــة الســليمة فــي الغــذاء وكذلــك
فــي اســتخدام فرشــاة األســنان والعنايــة بهــا ليتعلمــوا منهــم،
كمــا أن الحوافــز مــن بيــن األمــور التــي تســاعد الطفــل علــى
تطبيــق التعليمــات الصحيــة المطلوبــة.
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نمط التغذية
• ما هي النصائح التي ترغب في

توجيهها لألطفال واألسرة؟
 أمــران دائمــً مــا أنصــح بهمــا للحفــاظ علــىاألســنان ،األول هــو تفريــش األســنان بواقــع
مرتيــن يوميــً بالمعجــون المناســب للفئــة
العمريــة والثانــي التقليــل مــن اســتهالك
الـــسكريات والشيبـــس وتعويضهــم
بالفواكه والخضروات والمكســرات ،ونحاول
أن يكون اســتهالك الســكريات بعد الوجبة
الرئيســية ولمــرة واحــدة يوميــً.
• ما هو سبب اختيارك لهذا
التخصص؟
 ســبب اختيــاري هــو الســعي لخدمــةهــذه الفئــة العمريــة مــن األطفــال وخاصــة
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،كمــا أن مــن بيــن
األســباب الرئيســية الختيــار هــذا التخصص
دون ســواه هــو حبــي لألطفــال ،باإلضافــة
إلــى أن مــا نقدمــه كأطبــاء لتلــك الشــريحة
العمريــة فــي اعتقــادي هــو جــزء مــن
رســالتنا تجــاه المجتمــع ،والتــي أعتبرهــا
مظلومــة نوعــً مــا لعــدم وجــود أطبــاء
متخصصــون فــي هــذا األمــر بشــكل كبيــر.
• ما هي أبرز المحطات المهنية في
سيرتكم الذاتية؟
 تخرجــت مــن كليــة طــب جراحــة األســنانالتابعــة لجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا
فــي العاصمــة األردنيــة عمــان عــام ،2005
وقدمــت إلــى الكويــت ،حيــث عملــت فــي
مجــال الصحــة المدرســية لمــدة عاميــن،
ثــم ذهبــت إلــى بعثــة فــي بريطانيــا لمــدة
 3ســنوات ونصــف وحصلــت خاللهــا علــى
درجــة الماجســتير والزمالــة والتــي تعــادل
الدكتــوراه وعــدت إلــى الكويــت مــرة أخــرى
نهايــة عــام  .2011وبعدهــا عملــت فــي
مستشــفى العــدان ومستشــفى الصبــاح
وأعمــل مــد ّرس مســاعد فــي الجامعــة،
وفــي الوقــت نفســه التحقــت بالعمــل فــي
دار الشــفاء كلينــك عــام .2016
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نجاح أول عملية استئصال
أورام في الكبد بتقنية
"الميكروويف"
في مستشفى دار الشفاء
بدون جراحة
الدكتور علي تقي
استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس
مستشفى دار الشفاء
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• إجراء عمليات نادرة وصعبة لمضاعفات التهابات المرارة والبنكرياس
• معظـــم األورام الحميدة بالكبد ال تحتاج للعالج ،لكن المتابعة فقط
• عالج األورام الحميدة يعتمد على نوع الورم واألعراض المصاحبة له
• استئصال المرارة المزمنة من العمليات الصعبة التي قمت بإجراءها
• أنصح باســـتئصال المرارة جراحيًا في حال التهابها ولو كانت
بسيطة
• التهابات المرارة وعدم عالجها مبكرًا ،قد يتطور و ُيسبب مضاعفات
شديدة
• عدم الكشف المبكر والعالج ،قد يؤدي إلى تحول التهاب المرارة
المزمن إلى سرطان
• التهـــاب البنكرياس المزمن ينتج عنه ألم عميق في البطن والظهر
وظهور داء السكري

أكد استشـــاري الجراحة العامة وجراحة الكبـــد والبنكرياس والقنـــوات المرارية وجراحة زراعة
األعضاء في مستشـــفى دار الشـــفاء ،د .علي تقي ،علـــى قيامه بإجراء عمليـــات نادرة وصعبة
لمضاعفـــات التهابـــات المـــرارة والبنكريـــاس مثـــل :النواســـير المراريـــة وأكيـــاس البنكرياس
الكاذبـــة باإلضافة إلى اســـتئصال أورام الكبد بتقنيـــة أمواج الميكروويف في مستشـــفى دار
الشفاء وبنجاح.
وفي حواره لــ «الشـــفاء تايمز» ،اســـتعرض د .علي أنـــواع أمراض المـــرارة والبنكرياس واألعراض،
داعيـــً من يعانـــي أية أعراض إلـــى مراجعة طبيـــب مختص ألن أي خلل ســـواء فـــي المرارة أو
البنكريـــاس ،من الممكـــن أن يتفاقم ويؤدي إلى مراحـــل متقدمة من المـــرض قد تصل إلى
الوفاة .
وســـ ّلط د .تقـــي الضوء علـــى أورام الكبد ،مؤكـــدًا أنها تنقســـم إلى نوعين حميـــدة وخبيثة،
مســـتعرضًا في الوقت ذاتـــه طرق العـــاج الجراحية وغيـــر الجراحية.
كمـــا اســـتعرض األمـــراض المتعلقـــة بالمـــرارة والبنكريـــاس وأعراضهـــا وطرق العـــاج وأبرز
الحـــاالت التي قـــام بعالجهـــا في المستشـــفى.
وفيما يلي التفاصيل ..
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أورام الكبد

ً
بداية ،ما هي أنواع أورام الكبد وما طرق العالج؟
•
 تنقســم أورام الكبــد إلــى نوعيــن :األول هــو الــورم الحميــد والثانــيهــو الــورم الخبيــث ،والنــوع الخبيــث ينقســم بــدوره إلــى نوعيــن همــا:
ســرطان الخاليــا الكبديــة األوليــة ،فيمــا يعــرف النــوع الثانــي بســرطان
الكبــد الثانــوي أو المتنقــل .ويعتمــد عــاج ورم الكبــد الحميــد علــى نــوع
الــورم ووجــود أعــراض مصاحبــة لــه كاأللــم أو عوامــل خطــر لتطــوره لــأورام
الخبيثــة أو النزيــف ،ومعظــم األورام الحميــدة بالكبــد ال تحتــاج للعــاج إنمــا
فقــط المتابعــة.

• وماذا عن عالج األورام الخبيثة التي تصيب الكبد؟
 عــاج أورام الكبــد الخبيثــة يختلــف طبقــً لعــدة عوامــل أهمهــا نــوعالــورم ،أولــي أم ثانــوي ،ومرحلــة انتشــاره ،ومــكان وعــدد األورام في الكبد،
ومــدى كفــاءة وظائــف الكبــد واألعضــاء األخــرى وصحــة المريــض بشــكل
عــام .وفــي حــال األورام الخبيثــة ،يحــدد الطبيــب نــوع العــاج المناســب
للمريــض عــن طريــق اتبــاع أســلوبين للعــاج همــا :العــاج الجراحــي والــذي
يتضمــن اســتئصال جــزء أو أجــزاء مصابــة مــن الكبــد بالمنظــار أو الجراحــة
المفتوحــة ،فيمــا يتعلــق النــوع الثانــي مــن العالجــات الموضعيــة غيــر
الجراحيــة فــي اســتخدام تقنيــة اســتئصال أورام ســرطان الكبــد الثانــوي
عــن طريــق موجــات الميكروويــف الحديثــة.
• متى تم استخدام طريقة موجات الميكروويف الحديثة
في دار الشفاء؟
 تــم اســتخدام هــذه التقنيــة للمــرة األولــى بنجــاح فــي مستشــفى دارالشــفاء بالتعــاون مــع د.حســين جــراق ،اختصاصــي أول أشــعة تداخليــة
وقســطرة أوعيــة دمويــة ،فــي عــاج حالــة كانــت تعانــي مــن ســرطان
القولــون وســرطان الكبــد الثانــوي المنتقــل مــن القولــون.
• هل نجحت تلك الطريقة في عالج البؤر السرطانية
لحاالت مصابة؟
 نعــم ،قمنــا بتجنــب إخضــاع أحــد المرضــى لعمليــة جراحيــة الســتئصالالفــص األيمــن مــن الكبــد بالكامــل .وللحفــاظ علــى حجــم الكبــد ،تــم
تدميــر جميــع البــؤر الســرطانية بتقنيــة "الميكروويــف" وذلــك عــن طريــق
إدخــال إبــرة دقيقــة عــن طريــق جــدار البطــن إلــى وســط الــورم ،ثــم إصــدار
تقنيــة "موجــات الميكروويــف"
وكــي
التــي تقــوم بتســخين
ّ
الــورم خــال مــدة قصيــرة وفــي
مــدة زمنيــة تتــراوح بيــن ثــاث
إلــى أربــع دقائــق فقــط لــكل
ورم ،وخــرج المريــض خــال 24
ســاعة من المستشــفى بصحة
جيــدة ودون أيــة مضاعفــات.
• ما هي العمليات الصعبة والنادرة التي أجريت
بمستشفى دار الشفاء لعالج المرارة؟
 تــم إجــراء بعــض العمليــات النــادرة والصعبــة فــي مستشــفى دارالشــفاء ،للمــرة األولــى لمرضــى يعانــون مــن نواســير مراريــة (Biliary
 )Fistulasوالتــي تنشــأ مــن مضاعفــات التهابــات المــرارة ومنهــا:
اســتئصال المــرارة المزمنــة واســتئصال وإصــاح ناســور قولونــي
والناســور القولونــي يعــد مرضــً نــادرًا تتــراوح نســبة اإلصابــة بــه مــن %0.06
إلــى  %0.14مــن حــاالت أمــراض المــرارة .أمــا النــوع اآلخــر مــن الحــاالت الصعبــة
والنــادرة ،فكانــت لمريــض يعانــي مــن ناســور ثنائــي بســبب مضاعفــات
المــرارة المزمنــة .ومــن بيــن العمليــات الصعبــة التــي تــم إجراؤهــا كانــت
لمريــض يعانــي مــن تمــزق بالمــرارة وتســريب العصــارة الصفــراء فــي
حيــز الكبــد وتجويــف البطــن ،وتــم اســتئصال المــرارة الجزئــي.
• ما هي أنواع اإلصابة بأمراض المرارة؟
 أمــراض المــرارة إمــا أن تكــون التهابــات أو حــدوث أورامبهــا ،وتعــد االلتهابــات األكثــر شــيوعًا وغالبــً ناجمــة عــن
انســداد القنــاة الكيســية بحصــوات المــرارة.
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• ما هي أعراض المرارة؟
 -قــد تتشــابه أعــراض المــرارة مــع الكثيــر مــن أعــراض األمــراض
األخــرى ،فيصعــب تشــخيصها فــي وقــت مبكــر إال بعــد تدهــور
الحالــة أو ظهــور المضاعفــات ،وتتضمــن أعــراض المــرارة:
المغــص المــراري حيــث أن  %20مــن المغــص المــراري يتطــور إلى
التهــاب مــراري كل ســنة ،وهــو ألــم ناتــج عــن تقلــص المــرارة
بشــدة أو بشــكل غيــر منتظــم ،ويصاحــب هــذا المغــص
أعــراض أخــرى كالشــعور بالغثيــان أو القــيء أو الشــعور باأللــم
فــي الظهــر أو الكتــف ،وااللتهــاب المــراري الحــاد يحــدث فــي
حــال انســداد القنــاة الكيســية ،نتيجــة الحصــوات أو األورام
علــى ســبيل المثــال تصــاب المــرارة بالتهــاب يشــكل نســبة
 ،%20فتصبــح األعــراض كاأللــم والشــعور بالغثيــان والقيء أكثر
حــدة ومســتمرة .ومــن األعــراض األخــرى التــي يتــم مالحظتهــا،
التهــاب المــرارة المزمــن حيــث تســتمر األعــراض لمــدة أطــول
قــد تكــون أســابيع أو أشــهرًا وقــد يعانــي المريــض مــن انتفــاخ
فــي البطــن وعســر الهضــم.

• ما أهم مضاعفات حصوات والتهابات المرارة؟
 رغــم أن معظــم حــاالت االلتهــاب الحــاد للمــرارة يمكــن عالجهــا بســهولة ،إال أن
التهابــات المــرارة فــي حــال عــدم اكتشــافها وعالجهــا مبكــرًا ،قــد يتطــور و ُيســبب
مضاعفــات شــديدة يمكــن توضيحهــا فــي مــا يلــي :تمــزق المــرارة وينتــج عنــه ثقــب
المــرارة وتســريب العصــارة الصفــراء داخــل حيــز الكبــد أو داخــل تجويــف البطــن،
ويســبب التهابــات وخـ ّراج بكتيريــا ،الغرغرينــا :وتنتــج عــن نخــر ومــوت أنســجة المــرارة
نتيجــة انقطــاع تدفــق الــدم إلــى المــرارة ،خاصــة فــي المرضــى كبــار الســن ومرضــى
داء الســكري أو بعــد اإلصابــات أو بعــض العمليــات الكبيــرة أو أمــراض الجهــاز
المناعــي.
وعــدم الكشــف المبكــر وغيــاب العــاج ،يســببان التهــاب المــرارة المزمــن تقلصــً
وتليفــً فــي المــرارة وانكماشــها وفقــدان وظيفتهــا الحيويــة ،ويســبب االلتهــاب
آالمــً وعســرًا فــي الهضــم ومضاعفــات أخــرى خطيــرة تتضمــن مــا يلــي :التحــول إلــى
ســرطان المــرارة ،الضغــط علــى القنــاة المراريــة المشــتركة وانســدادها.وفــي حــال
التهــاب المــرارة المزمــن ،تحــدث األعــراض التاليــة:التصــاق المــرارة باألعضــاء المحيطــة
بهــا وتُشــكل ناســور مــراري داخلــي بينهمــا ،ناســور مــراري إثنــى عشــري ،ناســور
مــراري قولونــي وناســور مــراري صفــراوي مشــترك ،متالزمــة ميريــزي النــوع الثانــي
والثالــث والرابــع.

• ما هي طرق تشخيص التهابات المرارة؟
 -يعتمــد تشــخيص التهابــات المــرارة علــى :التاريــخ الطبــي والفحــص البدنــي
واالختبــارات التــي تشــمل اختبــارات الــدم وخاصــة كريــات الــدم البيضــاء ووظائــف
الكبــدوطلــب األشــعة التشــخيصية .ومــن أهــم الفحوصــات التشــخيصية ،التصويــر
بالموجــات فــوق الصوتيــة ،حيــث يكشــف الفحــص األولــي عــن وجــود أي حصــى فــي
المــرارة ،كمــا يمكــن إجــراء فحــص التصويــر المقطعــي أو الرنيــن المغناطيســي.
ويأتــي الفحــص بعــد الســونار للكشــف عــن تفاصيــل إضافيــة عــن حالــة المــرارة
وتشــخيص مضاعفــات كل األورام ،كمــا أن الرنيــن يتــم اســتخدامه فــي حــال االشــتباه
فــي وجــود انســداد فــي القنــاة المــرارة الصفراويــة بســبب الحصــوة أو أمــراض أخــرى،
باإلضافــة إلــى التصويــر الكبــدي الصفــراوي الــذي يصــور الكبــد والمــرارة وقنــاة المــرارة
واألمعــاء الدقيقــة.
• كيف يمكنعالج التهاب المرارة؟
 -ننصــح فــي حــال التهــاب المــرارة باســتئصال المــرارة جراحيــً ،حتــى لــو كانــت شــدة
االلتهــاب بســيطة ،لتجنــب تكــرار االلتهــاب وحــدوث المضاعفــات بالمســتقبل ،إال إذا
كان هنــاك حــاالت تمنــع اللجــوء إلــى الجراحــة مثــل :المريــض كبيــر بالســن وال يتحمــل
التخديــر العــام والجراحــة أو المرضــى ذوي المخاطــر العاليــة ألســباب مرضيــة أخــرى،
حيــث تتــم عمليــة اســتئصال المــرارة عــن طريــق تقنيــة المنظــار الجراحــي ،مــن خــال
ثقــوب صغيــرة فــي الجلــد والتــي يصاحبهــا ألــم أقــل وســرعة تعافــي وندبــات أصغــر
وفــي بعــض الحــاالت تتــم عــن طريــق الجراحــة المفتوحــة التقليديــة.
• ما هي الطرق العالجية األخرى التي يتم اللجوء إليها؟
 توجــد طــرق أخــرى غيــر جراحيــة لعــاج المــرارة ومنهــا :العــاج الدوائــي بالمضــاداتالحيويــة ومســكنات األلــم ،وتفريــغ المــرارة والــذي يتضمــن إدخــال أنبوبــة صغيــرة عبر
الجلــد مــن خــال البطــن لتفريــغ المــرارة .وقــد يكــون إجــراء تفريــغ المــرارة "مؤقــت"
إلــى أن تتحســن الصحــة العامــة للمريــض ويتــم الســماح بإجــراء عمليــة اســتئصال
للمــرارة أو تكــون دائمــة ال يحتــاج بعدهــا المريــض للعمليــة الجراحيــة.
• ما هي إنجازات مستشفى دار الشفاء في عالج أمراض البنكرياس؟
 قامــت المستشــفى بعــاج حــاالت صعبــة ،حيــث كانــت هــذه الحــاالت تعانــي مــنمضاعفــات التهابــات البنكريــاس .وتمثلــت الحالــة األولــى فــي مريــض يعانــي مــن
التهــاب البنكريــاس المزمــن تســببت فــي تكويــن تل ّيــف شــديد فــي البنكريــاس،
وبالتعــاون مــع قســم الجهــاز الهضمــي تــم اســتخدام المنظــار  EUSلعــاج االنســداد
و تحديــد مــكان الكيــس الــذي تــم تفريغــه جراحيــً .وأيضــً ،كان هنــاك حالــة لمريــض
كان يعانــي مــن اإلصابــة بعــدوى بكتيريــة وصديــد نتيجــة التهــاب البنكريــاس الحــاد،
كانــت بســبب حصــوة مراريــة وتــم عالجــه بنجــاح.
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• ما هي األمراض الشائعة التي تصيب البنكرياس؟
 -هنــاك مجموعــة مــن األمــراض التــي تصيــب البنكريــاس وأهمهــا:
التهابــات البنكريــاس وتقســم إلــى التهــاب البنكريــاس الحــاد وهــو
األكثــر شــيوعًا ،وغالبــً مــا تكــون بســبب حصــوات المــرارة أو اإلفــراط فــي
تنــاول الكحــول ،باإلضافــة إلــى أكيــاس البنكريــاس واألورام والتهــاب
البنكريــاس المزمــن.
ومــن بيــن أســباب اإلصابــة بأمــراض البنكريــاس:الحــوادث أو مــا بعــد
العمليــات الجراحيــة ،ارتفــاع نســبة الدهــون أو الكالســيوم فــي الــدم،
أخــذ أدويــة معينــة مثــل المضــادات الحيويــة والكورتيــزون أو بعــض أدويــة
التخســيس .أمــا التهــاب البنكريــاس المزمــن فهــو يحــدث فــي األغلــب
بســبب اإلفــراط فــي تنــاول المــواد الكحوليــة لمــدة طويلــة أو نتيجــة
الخلقيــة أو األمــراض المناعيــة الذاتيــة.
أمــراض جينيــة أو وراثيــة كالعيــوب َ
• ما هي أعراض التهاب البنكرياس؟
 تنقســم التهابــات البنكريــاس إلــى :التهابــات البنكريــاس الحــاد والتــيتظهــر أعراضهــا بشــكل مفاجــىء وقــد تســتمر لعــدة أيــام أو أســابيع ،ثــم
تبــدأ بالتحســن التدريجــي وتتمثــل فــي :ألــم حــاد جــدًا فــي الجــزء العلــوي
مــن البطــن أو الظهــر ،الشــعور بالغثيــان والقــيء والحمــى وانتفــاخ
البطــن واليرقــان فــي حــال انســداد القنــاة الصفراويــة بالحصــوات .كمــا
أن مــن عالمــات الخطــر التــي تظهــر :ارتفــاع كريــات الــدم البيضــاء ،الحمــى،
هبــوط الــدورة الدمويــة و تدهــور وظائــف األعضــاء.
وفــي حــال وجــود التهــاب البنكريــاس المزمــن ،فــإن المريــض ال يشــتكي
مــن أيــة أعــراض وقــد تتفــاوت شــدة األعــراض مــن خفيفــة إلــى شــديدة،
والتــي يمكــن ســردها فــي :ألــم عميــق فــي البطــن والظهــر ،الشــعور
بالغثيــان والقــيء وفقــدان الــوزن وظهــور داء الســكري واليرقــان بســبب
التل ّيــف والضغــط علــى القنــاة الصفراويــة المشــتركة واإلســهال.

• ما هي المضاعفات الناتجة عن التهاب البنكرياس؟
 -تــؤدي التهابــات البنكريــاس إلــى عــدد مــن المضاعفــات ،وهــي اليرقــان
نتيجــة تل ّيــف وانســداد القنــاة الصفراويــة المشــتركة ،التطــور إلــى عــدوى
بكتيريــة مــع نخــر أنســجة البنكريــاس ،مــع تدهــور الوظائــف الحيويــة فــي
الجســم،ثــم يتطــور إلــى ســرطان وخاصــة عنــد المدخنيــن ،باإلضافــة إلــى
حــدوث جلطــات دمويــة فــي الوريــد البابــي أو الطحالــي.
• كيف تتم علميات التشخيص للمرض؟
 يعتمــد التشــخيص علــى التاريــخ الطبــي والفحص البدني واالختبارات،وتشــمل اختبــارات الــدم وخاصــة كريــات الــدم البيضــاء وأنزيمــات
البنكريــاس وطلــب األشــعة التشــخيصية والتصويــر بالموجــات فــوق
الصوتيــة (الســونار) ،فحــص التصويــر المقطعــي أو الرنين المغناطيســي
وتصويــر األقنيــة الصفراويــة والبنكريــاس بالرنيــن المغناطيســي.

• ما هي أنواع أكياس البنكرياس؟
 -تنقســم أكيــاس البنكريــاس إلــى :أكيــاس بنكريــاس كاذبــة وأكيــاس
بنكريــاس حقيقيــة ،والنــوع األول عبــارة عــن أكيــاس التهابيــة وســميت
بالكاذبــة ألنهــا تحيــط نفســها بجــدار نســيجي ليفــي يفقــد الخاليــا
المبطنــة الحقيقيــة ،كمــا تحتــوي علــى ســوائل وإنزيمــات البنكريــاس
داخــل حيــز البنكريــاس أو تجويــف البطــن ،واألكيــاس الكاذبــة هــي
األكثــر شــيوعًا لــدى المصابيــن وتتــراوح نســبتها بيــن  75إلــى  80بالمئــة.
وتتبايــن أحجــام األكيــاس مــن صغيــرة الــى كبيــرة.

• كيف يمكن عالج أكياس البنكرياس الكاذبة وما هي
طرق العالج الغير جراحي لها؟
 -يمكــن عــاج أكيــاس البنكريــاس الكاذبــة مــن خــال طــرق غيــر جراحيــة،
وتتمثــل فــي :االنتظــار والمتابعــة فــي حــال عــدم وجــود أعــراض أو
مضاعفــات  ،حيــث أن  %40مــن األكيــاس تختفــي عفويــً ،كمــا أن التصريــف
الداخلــي مــن بيــن الطــرق غيــر الجراحيــة عــن طريــق منظــار المعــدة
المــزود بالســونار ،باإلضافــة إلــى التصريــف الخارجــي عــن طريــق أنبوبــة
صغيــرة تدخــل عــن طريــق جــدار البطــن لتفريغهــا خــارج الجســم .أمــا
الطــرق الجراحيــة للعــاج ،فتتمثــل فــي :عمليــة التصريــف الداخلــي وتعــد
مــن بيــن الطــرق المثل ـى وغالبــً مــا يحتــاج المريــض لفتــرة تتــراوح مــن 4
إلــى  6أســابيع لتتحمــل التدخــل الجراحــي ســواء كان عــن طريــق المنظــار
أو عــن طريــق الجراحــة المفتوحــة.
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• كيف يتم التعامل مع أكياس البنكرياس الحقيقية؟
تختلــف عــن أكيــاس البنكريــاس الكاذبــة ،حيــث أن يكــون لهــا جــدارًا
حقيقيــً مــن الخاليــا المبطنــة وقــد تكــون حميــدة أو خبيثــة .وبشــكل عام
تتشــابه األكيــاس الحقيقيــة مــع األكيــاس الكاذبــة فــي بعــض الصفــات،
لذلــك قــد يصعــب علــى الطبيــب تشــخيصها عــن طريــق وســائل
التشــخيص المعتــادة .ولذلــك قــد يقــوم الطبيــب بطلــب تحليــل دالئــل
األورام أو أخــذ عينــات مــن الكيــس ســواء ســوائل أو أنســجة للتحليــل،
وفــي بعــض األحيــان يلجــأ الطبيــب إلــى عمليــة جراحيــة الســتئصال
الكيــس بشــكل مباشــر.
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األسرة ركيزة رئيسية
في تعديل سلوكيات
األطفال والمراهقين
الدكتورة منيرة الحسين
أخصائية النفسية
دار الشفاء كلينك
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توجيه اإلرشادات للحماية من جائحة كورونا دون تهوين أو تهويل
 5سنوات يحتاجها الطفل المعاق للتعافي من كورونا وعامان للطفل السليم
تلقــي اللقــاح وتحقيــق المناعــة المجتمعيــة ســاهما فــي العــودة التدريجيــة للحيــاة
الطبيعية
علــى األطفــال تطبيــق اإلرشــادات مــع العــودة للمــدارس خاصــة مــا يتعلــق بالتباعــد
االجتماعي
للصحة النفسية دور هام في عالج الضغوط اليومية التي يعانيها األفراد
التحدث مع االختصاصيين حول المشكالت التي تواجه األفراد ضرورة حياتية
أوضحت األخصائية النفســـية في دار الشـــفاء كلينك ،د .منيرة الحســـين ،أن الغياب عن المدارس بسبب
جائحـــة كورونا أوجـــد الكثير من مشـــاكل الصحة النفســـية لدى جميع أفراد األســـرة ،بـــدءًا بالوالدين
والمراهقيـــن واألطفال ،مشـــيرة إلـــى أن تأهيل الطفـــل والمراهق للعـــودة إلى المدارس أمـــر له جانب
كبير مـــن األهمية.
وأوضحـــت الحســـين ،أن توجيه اإلرشـــادات من قبل اآلبـــاء ألطفالهم يجـــب أن يكـــون دون مبالغة أو
تهوين ،ويجـــب أن يكون هناك توازن بضرورة تطبيق االشـــتراطات الصحية دون أيـــة مضايقات يتحملها
الطفـــل أو المراهق حتـــى ال تؤدي إلى مشـــاكل في الصحة النفســـية لديه.
وب ّينـــت أن الطفـــل الســـليم بحاجة لعاميـــن للتعافي مـــن األضرار التي ســـببتها الجائحة لـــه من عزلة
وانغـــاق و ُبعد مجتمعي عن أصدقاءه ،كما أن الطفل الذي يعاني من مشـــاكل جســـمانية ونفســـية
بحاجة ألكثر من  5ســـنوات للتعافـــي من تداعيـــات كورونا عليه.
وربطت الحســـين بيـــن العودة التدريجيـــة للحيـــاة الطبيعية من كافة أفـــراد المجتمع وتلقـــي اللقاح،
مشـــيرة إلى أن تلقـــي اللقاح وتحقيق المناعة المجتمعية يســـاهمان وبشـــكل كبير فـــي تعزيز قدرات
أفـــراد المجتمع للتعافي من آثار الجائحة وبشـــكل ســـريع.
واســـتدركت بالقول أن دور الكلينك في العالج يتركز في إعطاء جلســـات استشـــارية لتعديل الســـلوك
أو االســـتماع لألفـــراد عـــن مشـــكالتهم ،لتشـــخيصها وتحديد العـــاج المناســـب لها ،الفتـــة أنه في
الحـــاالت الصعبـــة مثل الهالوس والوســـاوس يتم إحالـــة الحالة المرضيـــة للطبيب النفســـي للتعامل
معها وبعـــد تماثلها للشـــفاء يتم التعامـــل معها وتعديـــل الســـلوكيات الخاصة بها.
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وفيما يلي التفاصيل ...

أهمية الصحة النفسية
ً
بداية ،ما أهمية الصحة النفسية لدى الفرد
واألسرة وحياتنا اليومية؟
الصحة النفســـية هي اتزان نفســـي وعاطفي عند الفـــرد والمجتمع ،فالفـــرد حين يعاني
مـــن الضيق يجـــب أن ال يؤثر ذلـــك على تفكيـــره أو نظرته أو على مشـــاعره تجاه األشـــياء
أو اتخـــاذ القـــرارات ،باإلضافة إلـــى كيفية التعامل مع ضغـــوط الحياة والظـــروف الحياتية.

هل تؤثر الصحة النفسية على األسرة
بشكل عام؟
أظهرت الدراســـات العلميـــة الموثوقة أن األم الحامل حين تعاني من مشـــاكل
فـــي الصحة النفســـية ،فإنها تؤثر على الطفـــل ،وهذا التأثير ينتقـــل إلى الطفل
فـــي مرحلة ما بعد الوالدة ويســـبب له مشـــاكل نفســـية وينقله إلـــى اآلخرين
في األســـرة من إخوته ،كما تتصف ســـلوكياته بالعنف داخل األســـرة.

في أي مرحلة عمرية يشعر الطفل بالبيئة
المحيطة به ؟
يشـــعر الطفل بما يحدث حولـــه في البيئـــة المحيطة به وهـــو جنين في بطن
أمـــه ،وهذا األمـــر د ّللـــت عليه الكثيـــر مـــن الدراســـات العلمية ،والتـــي أظهرت
نتائجهـــا أن أي توتـــر لألم خـــال فترة الحمل يشـــعر به الطفل ويتأثـــر به وتصبح
ســـلوكياته بعد الوالدة عدوانية تجـــاه اآلخرين ولديه درجة عاليـــة من العصبية
وال يكـــون ســـهل التعامل ويكـــون مزعج فـــي تربيته خـــال مراحلـــه العمرية،
كمـــا أن الطفل في مراحلـــه العمرية المختلفـــة يحمل صفـــات عصبية تنتقل
لغيـــره من أفراد األســـرة وتؤثـــر بالتالي على الصحة النفســـية لـــه وإلخوانه.

هل يؤثر سلوك اإلخوة على الطفل حديث الوالدة؟
نعـــم ،فلو كانـــت البيئـــة المحيطة هادئـــة تكون ســـلوكيات الطفـــل في العـــادة غير
انفعاليـــة وغيـــر عصبية ،أمـــا إذا كان هناك صخب دائـــم من إخوته حوله ،فإنه يكتســـب
عال مع
نفـــس صفاتهم ويقـــوم بتقليدها من خالل أســـلوب الغضـــب والبكاء بصـــوت ٍ
إخوانـــه ،معتبرًا أن هذا األســـلوب هو األنســـب فـــي التعامل.
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كيف أثرت تداعيات كورونا على الصحة النفسية
لألسرة والمجتمع؟
األثـــر علـــى البالغين هو نفس األثـــر على األطفـــال والمراهقيـــن ،إال أن الفئة األخيـــرة هم األكثر
تأثـــرًا من تداعيـــات جائحة كورونا ،بســـبب إغالق المدارس ليـــس فقط للتعليـــم ،حيث أن إغالق
ســـواء كان اجتماعي أو نفســـي ،فالتحصيل
المـــدارس كان لهـــا دور مهم فـــي حياة الطفـــل
ً
الدراســـي مع جائحـــة كورونا بدأ فـــي التدني الشـــديد ،كمـــا أن لديهم ضعف في اكتســـاب
المهـــارات ،فالطفـــل أو المراهـــق لديه فتـــرة طويلة من اإلجـــازة وال يمكنه التحصيل بالشـــكل
المطلـــوب ،ومع غيـــاب دور التواصل االجتماعـــي مع المدرســـين والطلبة وغياب هـــذا التعاون
ال وضعفـــً في التحصيـــل ّ
والقوانيـــن وااللتـــزام ،وهذا مـــا و ّلد لـــدى الطفل والمراهـــق مل ً
وأثر
بشكل ســـلبي عليه .

كم سنة يحتاجها الطفل لعالج المشاكل
النفسية التي عاناها بسبب كورونا؟
يحتـــاج الطفـــل إلـــى عاميـــن للتعافي مـــن تداعيـــات جائحة كورونـــا في حـــال إذا كان
الطفـــل يتمتـــع بصحـــة جســـمانية وعقليـــة ســـليمة ،أمـــا إذا كان يعاني من مشـــاكل
جســـمانية وعقلية ،فهو يحتاج  5ســـنوات أو أكثـــر للتعافي من تداعيـــات جائحة كورونا
والعـــودة لنفس مســـتويات التعافـــي التـــي كان عليها قبـــل الجائحة.

البعض يرى أن استخدام األون الين ساهم
في حل المشكلة؟
األون اليـــن قام بحل جزء من المشـــكلة وليس المشـــكلة ككل ،ولكن الطفل الســـليم
فقد ما يقارب  4ســـنوات مـــن عمره ،وهي الفترة التي انتشـــرت
الـــذي ال يعاني من إعاقة
َ
فيهـــا الجائحة والبالغـــة عامين وقضـــاء عامين آخريـــن للتعافي من تداعيـــات الجائحة
عليه .

المقيد وتأثيره على األطفال والمراهقين؟
ما هو النمو
ّ
النمـــو المقيّد يعنـــي أن األطفال والمراهقيـــن يتم نموهم فـــي مكان مقيّد بســـبب تداعيات
جائحـــة كورونا ،فأغلـــب األماكـــن الترفيهية من حدائق وألعـــاب مغلقة أمـــام األطفال ،وعلى
الرغـــم مـــن االنفتاح التدريجـــي الذي تم مؤخـــرًا لعدد من األنشـــطة ،ال زال الطفـــل يعاني من
غياب األنشـــطة التي تســـاعده علـــى النمو العقلـــي والحركي ،وليـــس هناك أشـــياء حركية أو
ذهنيـــة تســـاعده علـــى النمو عقليـــً أو بدنيـــً ،باإلضافة إلـــى أن وجـــوده داخـــل مجموعة من
األطفـــال تســـاعده نفســـيًا .ولألســـف غيـــاب التجمعات عـــن األطفـــال المولودين خـــال فترة
كورونـــا وبلغـــت أعمارهم عاميـــن ،يخافون اآلن مـــن التجمعـــات ألنهم تعوّ دوا علـــى الوحدة
واالبتعـــاد عـــن اآلخرين وهذا بال شـــك يؤثر علـــى الصحة النفســـية للطفـــل والمراهق.
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هل تعتقدين أن فقدان األطفال والمراهقين لمؤشرات الخطر يؤثر
على الصحة النفسية؟
تواجـــد األطفـــال والمراهقين في أماكـــن ضيقة ،يجعلهم يفقدون اإلحســـاس بمؤشـــرات الخطر ،حيـــث أنهم معزولون
فـــي أماكن ضيقـــة دون أن يفهموا ســـبب تلك العزلة وتزيـــد تلك الحالـــة لدى األطفال عـــن المراهقيـــن الفتقادهم هذا
اإلحســـاس ،حتى بعـــض األطفال ال يفهمـــون الفرق بين المـــرض والوباء فـــي توصيفهم لجائحـــة كورونا ،كما أن األســـرة
نفســـها ليـــس لديها استشـــعار بالخطر ،حيث أن بعـــض األهل ال يدركـــون حجم الخطـــر ولديهم اســـتهانة بالخطر الذي
يواجهونه ،وهو ما يســـبب مشـــاكل نفســـية لدى األطفـــال والمراهقين .وعكس االســـتهانة بمؤشـــرات الخطـــر لجائحة
كورونـــا ،هناك من األســـر من يتشـــددون فـــي تطبيق اإلجـــراءات الصحية ويفرضـــون عز ً
ال قاســـيًا على أطفالهـــم وهو ما
يســـبب أيضًا العديد من المشـــكالت النفســـية لهم.

إرشادات ضرورية
ما هي العوامل التي تساعد الطفل والمراهق واألسرة عمومًا
للخروج من العوامل السلبية التي تؤثر على الصحة النفسية؟
ً
بدايـــة ،علـــى أولياء األمـــور التعامـــل مع الجائحة مـــن خالل توجيهـــات ال يصاحبهـــا رعب أو تخويـــف للطفـــل أو المراهق،
خاصـــة وأن الغالبيـــة من أفـــراد المجتمـــع أصبح لديهـــم خبـــرات التعامل مع هـــذا الوباء مـــع الحرص علـــى تطبيق تلك
التوجيهـــات عنـــد فتح المـــدارس وأهمها التباعـــد االجتماعي وارتـــداء الكمامة والتعقيـــم عند الذهاب للمدرســـة .وانتقال
القلـــق والمشـــاكل النفســـية لألطفال ،هو ما يخلق حالة نفســـية ســـلبية لـــدى األطفـــال والمراهقين ويؤثـــر بالتالي على
صحتهـــم النفســـية .ويجـــب أن يكـــون هنـــاك توازن بيـــن تطبيـــق االشـــتراطات الصحيـــة والعمل علـــى توجيـــه األطفال
والمراهقيـــن لتطبيقهـــا دون مبالغـــة لعـــدم تكوين ضغوط نفســـية عليهم.
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هل يمكن أن تؤدي أمراض الصحة النفسية إلى االكتئاب؟
طبعـــً ،هناك عالقة بيـــن الصحة النفســـية واإلصابة باالكتئاب ،فمع تفشـــي فايـــروس كورونا ووصـــول الوباء لمرحلة الـــذروة ،كانت
هنـــاك ضغوط نفســـية كبيرة يعاني منها األطبـــاء والممرضين المتواجدين ضمن الصفوف األولى بســـبب ما شـــهدته أعداد المرضى
المصابيـــن بالوبـــاء من زيـــادات كبيـــرة ،كما أنهم أصيبـــوا بحالة مـــن الرعب للذهـــاب إلى أهلهم فـــي منازلهـــم والجلوس معهم
ألنهـــم أكثر عرضة لإلصابـــة بالفايروس وانتقاله ألهلهم وهو ما ســـبّب لهم ضغوط نفســـية صعبـــة .كما أن غالبيـــة األفراد فقدوا
دراســـتهم وعملهم بســـبب تداعيات الجائحة وهو ما ســـبّب مشـــكالت نفســـية عديـــدة ،كما أن الجائحة خلقت مشـــاكل أســـرية
كبيـــرة بين الـــزوج والزوجة جعلـــت حاالت الطالق ســـائدة خالل تلـــك الفترة ،كما أن هنـــاك حاالت إيجابيـــة بين الـــزوج والزوجة ألنهم
تقاربـــوا مـــن بعض .وقد اســـتقبلنا في دار الشـــفاء كلينك عـــدد من تلك الحـــاالت وحاولنا مســـاعدتهم للخروج من تلـــك الحالة.

نسب الشفاء
ما هي نسب الشفاء للحاالت التي تعاني من أعراض الصحة النفسية؟
بعـــض الحاالت تكـــون مؤقتة ،تقـــوم بالتكيف وفقـــً للظروف الحاليـــة ،ولكن اإلشـــكالية تكمن في المشـــكالت الزوجية
التـــي تصل إلـــى المحاكم ،حيث تتـــم المحاولـــة بين الطرفيـــن من خالل التعـــرف على المشـــكلة الموجـــودة وعالجها.
وبقيـــة المشـــكالت يتم عالجهـــا والتوافق فيما بينها وبنســـب تتـــراوح بين  80إلـــى  85بالمئة.

العالج باألدوية
هل يتم اللجوء لطرق العالج باألدوية أم بتوجيه اإلرشادات فقط؟
في مجال االستشـــارات فـــي مجال الصحة النفســـية ،يتم اســـتخدام طرق تعديل الســـلوك من خالل جلســـات إرشـــادية ،ولو كان
هنـــاك تطور فـــي الحالة الخاصة بالمريض ،نقوم في قســـم االستشـــارات بتحويله إلى الطبيب النفســـي والـــذي يتعامل مع الحالة
في حـــال تطورها ،وما نقوم به يركز على الشـــق التربوي وتعديل الســـلوك وعمل جلســـات إرشـــادية.

هل العودة للحياة الطبيعية لها تأثير على الصحة النفسية؟
بالتأكيـــد ،فالعـــودة للحياة الطبيعية لكافة أفراد المجتمع ســـيخلق حالة نفســـية إيجابيـــة للكثير من األفراد واألســـر والذي يتزامن
مـــع قناعـــة العديد مـــن أفـــراد المجتمع بأهميـــة تلقي اللقـــاح والـــذي ّأثر على زيـــادة المناعـــة المجتمعية لـــدى أفـــراد المجتمع،
وبالتالـــي تواجـــد اللقـــاح يعني العـــودة للحياة مـــرة أخرى وهو ما ســـيؤثر بشـــكل إيجابي على الصحة النفســـية ألفـــراد المجتمع.
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حاالت صعبة
ما هي الحاالت الصعبة التي مرت بك خالل فترة عملك؟
هنـــاك حـــاالت لديها مشـــاكل الوســـاوس والهالوس وهـــذه الحـــاالت ال تحتاج فقـــط إلى االستشـــارات ولكـــن تحتاج إلـــى الطبيب
النفســـي كونه يســـتطيع تشـــخيص تلك الحـــاالت بشـــكل أدق ،وكذلك حـــاالت االكتئاب الشـــديدة جـــدًا التي قد تدفـــع المريض
إلـــى االنتحـــار وتوجب تدخل الطبيب النفســـي ،حيـــث أن تلك الحـــاالت قد تلحـــق األذى بغيرهم ناهيـــك عن إيذاء أنفســـهم .وبعد
العالج النفســـي وتماثل الحالة للشـــفاء ،يبدأ استشـــاري الصحة النفســـية بتعديل الســـلوك واألفكار التي تصيب المريـــض ،ألن غالبية
المشـــاكل بســـبب األفكار التي يحملهـــا الطفل أو المراهق وتســـبب لـــه االكتئاب.

هل هناك نسب النتشار الهالوس داخل المجتمع في الوقت الحالي؟
الهالوس والوســـاوس بشـــكل عـــام تظهر لدى المراهقين والراشـــدين بشـــكل أكبر مـــن األطفال ،حيـــث أن األطفـــال لديهم خيال
حول األلعـــاب أو غيرها من األشـــياء المحيطة بهم ،أما المراهقين والراشـــدين فيعانـــون من تلك الظاهرة بشـــكل كبير والتي تظهر
بعد ضغوط نفســـية شـــديدة تجعله يصل لتلـــك المرحلة ،مثل :بعـــد االعتداء عليه من ِقبـــل اآلخرين أو عندما يواجـــه موقف صادم.

ما الذي يميز دار الشفاء كلينك في مجال الصحة النفسية؟
القســـم تم إنشـــاؤه منذ عاميـــن ويتوفر فيه الســـرية التامـــة لمن يعانـــون من مشـــاكل في الصحة النفســـية ،ويتم اســـتخدام
طريقتيـــن أو أكثـــر لالستشـــارة ،مـــن خالل االســـتماع لما يـــدور في ذهن الشـــخص ،حيث يقوم بســـرد األشـــياء التـــي يصعب عليه
الحديـــث بها لتشـــخيص مشـــكلته والبـــدء بعالجها ،وهنـــاك طريقة أخـــرى تتمثل في عمل جلســـات إرشـــادية حتـــى تتوافق مع
الحالـــة التي يواجههـــا ،كما أن تعديل الســـلوك لدى األطفال الذين يواجهون مشـــاكل دراســـية أو ســـلوكية يتـــم التعامل معها
وفـــق كل حالـــة على حـــدة .وباإلضافة إلى ذلك ،يتـــم عالج األطفال الذيـــن يعانون من ضعف الســـلوك االجتماعـــي رغم تفوّ قهم
فـــي التحصيل الدراســـي وهو مـــا نقوم بعالجـــه اجتماعيًا.

لماذا اخترت هذا التخصص دون غيره؟
منـــذ الصغر وأنا أحب مســـاعدة األفراد ،وقمت بدراســـة علم النفـــس في جامعة الكويـــت وتخصصت في مجـــال اإلعاقة الذهنية
وحصلـــت على الماجســـتير من جامعـــة الخليج العربي فـــي البحرين ،ومعظم الدراســـات والـــدورات التدريبية كانـــت كلها في هذا
المجـــال ،وأرى أن مســـاعدة أفـــراد المجتمـــع من الناحية النفســـية ضـــروري خصوصًا فـــي وقتنا هذا ،ومـــع الضغـــوط اليومية التي
يواجههـــا أفـــراد المجتمـــع والحديث عنها مـــع متخصصين لهـــا دور كبيـــر من األهميـــة لحل تلك اإلشـــكالية .وقـــد تخرجت من
جامعـــة الكويـــت عام  2005وحصلت على ماجســـتير تربية خاصة فـــي مجال صعوبات التعلـــم من جامعة الخليـــج العربي عام 2016
وقمت بالعمـــل في مدارس التربيـــة الخاصة بمجال اإلعاقـــة الذهنية وبعدها عملت فـــي مجال اإلعاقات الحركيـــة وانتقلت بعدها
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إلى شـــريحة العمل مـــع المراهقين في مرحلـــة الثانوية.

قسم طب وجراحة العيون

د .كـيـران تــوراكا
اختصاصي العيون
الشهادات:

•

•
•
•

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دكتـــوراة فـــي طـــب العيون من مؤسســـة
العلـــوم الطبية لعمـــوم الهند
زمالـــة بطـــب عيـــون األطفـــال ،مـــن المركز
الطبـــي لجامعـــة بيتســـبرغ ،بيتســـبرغ -
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
زمالـــة طبيـــة بتخصـــص الشـــبكية ،مـــن
مركز استشـــاريي الشبكية  ، ARCجامعة
فينيكـــس ،الواليـــات المتحـــدة األمريكية
زمالـــة تخصـــص أورام العيـــون ،من معهد
ويلـــس للعيـــون ،بنســـلفانيا ،الواليـــات
المتحـــدة األمريكيـــة

جراحة لتصحيح الحول ( عند األطفال )
جراحة استئصال المياه البيضاء عند األطفال
حقن الجسم الزجاجي بالعين
عالج العيون بالليزر ( عالج الشبكية )
عمليات الليزر للقزحية ومحفظة العدسة
جراحة إزالة ظفرة العين
عمليات جراحية صغرى على الجفون ( أكياس دهنية بالجفون )
جراحات سحب المياه البيضاء عند البالغين
فتح وتسليك القناة الدمعية لدى األطفال
تركيب وصلة ،قسطرة دمعية ،تحت تأثير التخدير
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مهمتنا رفع كفاءة الموظفين
ّ
بهدف مواكبة التغيرات
المتسارعة في سوق العمل ما
بعد جائحة كورونا

مديــر التطويــر المهنــي فــي قســم المــوارد
البشــرية فــي مستشــفى دار الشــفاء
د .نزار بيضون:
• قاعدة بيانات ألحدث األبحاث الطبية عالميًا لتطوير الكادر الطبي في مستشـــفى دار الشفاء
• مستشـــفى دار الشفاء تنظر للتدريب والتأهيل والتطوير بأنه التزام لتطوير وتأهيل موظفيها
بناء على التقييم الســـنوي للموظفين وخطط تطويرهم المستقبلية
• يتم اختيار البرامج التدريبية
ً
• ساعات التدريب التقديرية هي  600ساعة تدريبية سنويًا
• الدورات التدريبية التي يشـــارك بها الموظف تتراوح ما بين اثنتين إلى ثالثة دورات سنويًا
• عقد دورات تدريبية داخلية للموظفين بعدد تقديري يصل إلى  50دورة ســـنويًا
• متابعة الموظفين بعد التدريب من خالل قياس مدى تطبيق المهارات المكتســـبة في العمل
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مواكبة المتغيرات
ً
بداية ،ما هي مهام وحدة التطوير
•
المهني والتدريب؟
 الهـــدف األساســـي مـــن الوحـــدة هـــو تأهيـــلالموظفيـــن وتعزيـــز قدراتهـــم علـــى مواكبـــة
المتغي ــرات الموج ــودة حالي ــً ف ــي س ــوق العم ــل،
وإمدادهـــم بالمعرفـــة والمهـــارات الالزمـــة لذلـــك.
• ما هي أبرز المتغيرات التي شهدها
سوق العمل في اآلونة األخيرة؟
 علــى رأس تلــك المتغيــرات ،تأتــي تداعيــات جائحةفايـــروس كورونـــا المســـتجد والتـــي أحدثـــت
تغييـــرات جذريـــة فـــي ســـوق العمـــل وســـيادة
مفهـــوم العمـــل عـــن ُبعـــد فـــي العديـــد مـــن
القطاع ــات والمؤسس ــات ،وانتش ــار التطبيق ــات
التكنولوجيـــة فـــي إنجـــاز األعمـــال وغيرهـــا،
وبالتال ــي كان الب ــد م ــن إم ــداد الموظفي ــن بم ــا
يحتاجونـــه لتطويـــر قدراتهـــم لمواكبـــة تلـــك
المتغيـــرات.

أنواع الدورات التدريبية
• مــا هــي أنــواع الــدورات التدريبيــة التــي
تتــم ؟
 يتــم تدريــب الموظفيــن علــى مهــارات متعــددةومنهــا المهــارات الســلوكية ومهــارات التعامــل
مــع الغيــر ومهــارات االتصــال بأنواعهــا والمهــارات
اإلداريــة واإلشــرافية والقياديــة بأنواعهــا ،باإلضافــة
إلــى تدريــب متخصــص يســتهدف موظفيــن
محدديــن ألســباب تطويريــة مســتقبلية.
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• ما الهدف العام من وراء الدورات التدريبية والتأهيلية؟
 الهــدف مــن وراء التدريــب هــو إكســاب الموظــف المهــارات والمعرفــة الالزمــة لرفــع كفاءتــه فــي العمــل ،مــن حيــثالجــودة والنوعيــة.
• كيف يتم اختيار البرامج التدريبية للموظفين؟
 بشــكل عــام ،لدينــا تقييــم ســنوي مــن خاللــه يتــم تقييــم الموظــف خــال العــام ،ووفــق نتائــج التقييــم يتــم تحديــدنقــاط التطويــر التــي يحتاجهــا ،ويتــم ذلــك مــن خــال التأكــد مــن البرامــج التدريبيــة المطلوبــة للموظــف إذ تنســجم
مــع طبيعــة احتياجاتــه التطويريــة .كمــا نتأكــد أيضــً أن تلــك الــدورات عندمــا يحضرهــا الموظــف ســترفع مــن كفاءتــه
بالعمــل وتعالــج نقــاط التطويــر التــي لديــه إيجابــً.
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• هل هناك آلية يتم القيام بها لتأكيد االستفادة من
الدورة التدريبية؟
 بعــد تحديــد الــدورات التدريبيــة التــي يحتاجهــا الموظــف والتــي تــمـاء علــى نتائــج التقييــم الســنوي ،وبعــد التأكــد مــن أن تلــك
اختيارهــا بنـ ً
الــدورة تنســجم مــع طبيعــة عمــل الموظــف مــن ناحيــة وســتؤدي لرفــع
كفاءتــه مــن ناحيــة أخــرى ،يتــم بعدهــا بثالثــة أشــهر مخاطبــة المديــر
المباشــر للموظــف لتقييــم مــدى االســتفادة مــن التدريــب الــذي حضــره
تحســن كفــاءة عملــه.
الموظــف ودرجــة
ّ
• ما هو الدور الذي تقوم به دار الشفاء لتدريب وتطوير
موظفيها إداريًا وطبيًا؟
 القطــاع اإلداري بالمستشــفى يتــم تغطيتــه مــن خالل التدريــب الداخليالســالف الذكــر ،أمــا الــكادر الطبــي فهنــاك ،علــى ســبيل المثــال ،قاعــدة
بيانــات وأبحــاث يتــم االشــتراك فيهــا ســنويًا وهــي تعطــي إمكانيــة لكافــة
العامليــن فــي الــكادر الطبــي بالمستشــفى لالطــاع علــى آخــر األبحــاث
الموجــودة بالقطــاع الطبــي حــول العالــم ،فالطبيــب البــد وأن يواكــب
المتغيــرات الطبيــة الحديثــة فــي مختلــف القطاعــات حــول العالــم وهــو
جــزء رئيســي فــي تطويــر قــدرات األطبــاء .وتوفيــر المعلومــة مــن خــال
قاعــدة البيانــات الموجــودة والتــي تضــم كل مــا هــو جديــد فــي القطاعــات
الطبيــة المختلفــة حــول العالــم ،بمــا فيهــا آخــر التطــورات الخاصــة
بفايــروس كورونــا وتداعياتــه .وتعتبــر مستشــفى دار الشــفاء أن تدريــب
وتطويــر موظفيهــا فــي الجانبيــن اإلداري والطبــي هــو جــزء رئيســي
لتحقيــق اســتراتيجيتها ،الحاليــة والمســتقبلية.
• كم تبلغ عدد ساعات التدريب سنويًا؟
 مــدة الــدورة التدريبيــة الواحــدة إمــا أن تكــون يومــً واحــدًا بواقــع 8ســاعات ،أو يوميــن بواقــع  16ســاعة حســب طبيعــة الموضــوع ،وفــي
تقديــري نقــوم بتنفيــذ عــدد  600ســاعة تدريبيــة ســنويًا .فنحــن نقــوم
بعقــد دورة تدريبيــة بشــكل أســبوعي ،ومــن هنــا فإننــا نقــوم بتنفيــذ مــا
بيــن  50إلــى  60دورة تدريبيــة ســنويًا.
• كم عدد الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظف
سنويًا؟
 الجــواب علــى هــذا الســؤال يتوقــف علــى طبيعــة التأهيــل والتدريــبوالتطويــر الــذي يحتــاج إليــه الموظــف ،فلــو أن لدينــا موظــف أداءه جيــد
ونرغــب فــي االرتقــاء بــه وتطويــر كفاءتــه ،يختلــف عــن موظــف أداءه
ضعيــف ويحتــاج إلــى تطويــر كفاءتــه ،فاألمــر يتوقــف علــى طبيعــة أداء
الموظــف ،إال أنــه فــي المتوســط يمكــن أن يحتــاج الموظــف مــا بيــن
دورتيــن إلــى ثــاث دورات تدريبيــة ســنويًا.

• ما هي أهم المحطات في سيرتكم الذاتية؟
 حاصــل علــى دكتــوراه فــي المــوارد البشــرية مــن انجلتــرا وممــارسفــي علــم النفــس التنظيمــي وخبــرة عمليــة لمــدة  21عامــً فــي التطويــر
والتدريــب والتأهيــل ومتحــدث فــي عــدة مؤتمــرات دوليــة حــول تطويــر
المــوارد البشــرية فــي مجــال الكويــت وخارجهــا.
• كلمة أخيرة ترغب توجيهها في مجال التدريب والتأهيل
والتطوير؟
 وحــدة التدريــب المهنــي تؤمــن بــأن التدريــب والتطويــر ليــس مجــردبرامــج تدريبيــة ننظــر إليهــا كأعــداد ،بــل هــو اســتثمار اســتراتيجي،
وبالتالــي فإننــا نحــرص علــى أن يكــون التطويــر إيجابــي وفعــال وليــس
مجــرد أرقــام موجــودة علــى الــورق .وفــي اعتقــادي أن مــا يميــز العمــل فــي
مستشــفى دار الشــفاء أنهــا ال تقــوم فقــط بقيــاس مــدى رضــا الموظفيــن
عــن الــدورات التدريبيــة التــي قامــوا بتلقيهــا فقــط ،بــل يتــم عقــد اختبــار
بســيط للموظــف قبــل وبعــد الــدورة التدريبيــة لقيــاس درجــة اســتفادته
وتع ّلمــه مــن الــدورة ،كمــا أنــه يتــم مخاطبــة المديــر المباشــر للموظــف
الــذي تلقــى التدريــب بعــد ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء التدريــب لالستفســار
منــه عــن مــدى تطــور أداء الموظــف بعــد التدريــب.
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مؤتمر التمريض
العالمي األول
أطلق مستشفى دار الشفاء مؤتمر التمريض العالمي األول تحت عنوان
“”Unleashing the Future e-Nurse
ويعتبـــر هـــذا المؤتمـــر األوّ ل من نوعه فـــي هذا المجـــال والذي ناقـــش أحدث التطـــورات التكنولوجيـــة في مجال
التمريض والخدمـــة الصحية.
وفـــي هذا الصـــدد ،أكد الرئيـــس التنفيذي لمستشـــفى دار الشـــفاء ،الدكتور أحمد نصـــر اهلل ،أن هـــذا المؤتمر الذي
تنظمه مستشـــفى دار الشـــفاء ألوّ ل مرة دليل على حـــرص المستشـــفى وجديّتها على اســـتخدام واعتماد أحدث
المقدمة لمرضى
التقنيـــات في مجـــال التمريض ،األمـــر الذي من شـــأنه رفع مســـتوى وكفاءة الخدمـــة الصحيـــة
ّ
المستشـــفى ومراجعيها.
قدمته فـــرق التمريض خالل جائحـــة كورونا وما كان
كمـــا أثنـــى الدكتور أحمد نصـــر اهلل على الدور البطولـــي الذي ّ
فاعل في مواجهـــة هذه األزمة.
لها مـــن دو ٍر
ٍ
وختـــم كلمتـــه بتقديم جزيل الشـــكر للمتحدثين ومنظمي هـــذا المؤتمر علـــى المجهود المضني الـــذي تم بذله
ليخرج بهذا المســـتوى العالي مـــن االحترافية والتميز.
وبدورهـــا أعربت الســـيدة فريال الســـيد مديـــرة قســـم التمريض في مستشـــفى دار الشـــفاء عن أهميـــة تنظيم
مثل هـــذه المؤتمرات فـــي مجال التمريض بشـــكل دوري .كمـــا أثنت على قصة نجاح مستشـــفى دار الشـــفاء في
اســـتخدام الملـــف الطبي االلكترونـــي حيث تعد هـــذه الخطوة اســـتثمار في الجـــودة ،في ســـامة المرضى ،في
دقة التشـــخيص والعالج ،في الســـرعة واإلنجـــاز ،وفي مرونـــة التواصل.
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والجديـــر بالذكـــر أن المؤتمر شـــهد حضورًا واســـعًا من قبـــل نخبة في
المجال الطبي من رؤســـاء أقســـام ،استشـــاريين ،اختصاصييـــن وفنيين
من مختلف المستشـــفيات فـــي القطاعيـــن الحكومي والخـــاص ،إلى
جانب مشـــاركة عدد من المتحدثين الرئيســـيين الدوليين الذين شاركوا
خبراتهـــم ومعرفتهـــم في مجـــال التمريض والخدمـــة الصحية حيث
فاق عـــدد الحضـــور ال ١٦٠٠شـــخص تو ّزعـــوا بيـــن قاعة المؤتمـــرات في
مستشـــفى دار الشـــفاء وعبر اإلنترنت.
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اختتم مستشفى دار الشفاء فعاليات االحتفال باألسبوع العالمي لسالمة
المريض تحت عنوان

«الرعاية اآلمنة لألم واألطفال حديثي الوالدة»

وبحضـــور الرئيـــس التنفيذي الدكتور أحمد نصـــراهلل وأعضاء مجلس اإلدارة الســـيد وليد جراق والســـيد بدر جراق،
حيـــث شـــارك في هذه الفعاليات أكثر من  ١٧٥موظف من  ١٦قســـم من أقســـام المستشـــفى الطبيـــة واإلدارية
لتســـليط الضوء على دور هذه األقســـام في الحفاظ على ســـامة األم وطفلهـــا المولود حديثًا.
وضمن هذه المناســـبة تزىيّن مبنى مستشـــفى دار الشفاء باللون البرتقالي ألســـبوع كامل وهو اللون المعتمد
من منظمة الصحة العالمية لهذه المناســـبة.
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