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أعزائي القراء..

إلــى  الشــفاء يســعى دومــً  ألن مستشــفى دار 
زيــادة الوعــي الصحــي للمجتمــع بشــتى الوســائل 
ــوط  ــب المن ــداء الواج ــًة لن ــة تلبي ــرق الممكن والط
بــه للوصــول إلــى مجتمــع مثقــف صحيــُا بكافــة 
الضــوء  نلقــي  أن  يســعدنا  وفئاتــه،  شــرائحة 
فــي هــذا العــدد علــى عــدد المواضيــع الطبيــة 
والنصائــح المتنوعــة فــي مختلــف التخصصــات 
الطبيــة التــي يســاندها علــى أرض الواقــع أرفــع 

الخبــرات وأكثرهــا كفــاءة علــى اإلطــاق.

كمــا شــهد المستشــفى مؤخــرًا انضمــام نخبــة مــن االستشــاريين واالختصاصييــن فــي 
عــدد مــن التخصصــات مثــل المــخ واألعصــاب، األنــف واألذن والحنجــرة، الجراحــة العامــة، 

النســاء والــوالدة وغيرهــا مــن التخصصــات.

وفــي العــدد، مجموعــة متنوعــة مــن اللقــاءات المتميــزة مــع عــدد مــن الكــوادر الطبيــة 
االلكترونــي للمريــض فــي تحقيــق  الملــف  التــي أجمعــت علــى أهميــة  المتميــزة، 
التشــخيص والعــاج الســليم فــي وقــت زمنــي قصيــر ، باإلضافــة إلــى تمتــع مستشــفى 
دار الشــفاء بإنجــاز كافــة التحاليــل واألشــعة والفحوصــات المطلوبــة للمرضــى فــي فتــرة 
زمنيــة قياســية، وهــو األمــر الــذي ينــدر وجــوده علــى المســتوى العالمــي، باإلضافــة إلــى 

تطبيــق الكثيــر مــن النظــم والبروتوكــوالت الصحيــة التــي تعــد األفضــل عالميــً. 

                      د. أحمد نصراهلل
                                                                                                الرئيس التنفيذي
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العامل الجيني أو الوراثي يستلزم التفكير جديًا في التدخل الجراحي 
الحمية وتغيير نمط الحياة تستخدم في مرحلة السمنة األولى 

كورونا واألطعمة المشبعة بالدهون رفعا نسبة السمنة داخل المجتمع 
ــرورة  ــم ض ــى الجس ــا عل ــمنة وتأثيره ــر الس ــة بمخاط ــة المجتمعي التوعوي

ملحــة 
تحويــل مســار االثنــى عشــر لمــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة المصاحبــة 

ألمــراض مزمنــة 
الســكر والضغــط وضيــق التنفس وصعوبــة الحركة من األمــراض المصاحبة 

للسمنة 
ــب  ــل القل ــم مث ــاء الجس ــة أعض ــى كاف ــلبًا عل ــر س ــة تؤث ــمنة المفرط الس

والمعــدة وغيرهمــا 
التكميــم هــو أكثــر العمليــات شــيوعًا لــدى األفــراد واالرتجــاع الحمضــي مــن 

آثــاره الجانبيــة المعروفة
دار الشــفاء تمتلــك أفضــل األجهــزة عالميــًا فــي مجــال العمليــات الجراحيــة 

للسمنة 
متابعــة دقيقــة لعمليــات الســمنة ومضاعفاتهــا علــى مــدار الســاعة 

معهــا  والتعامــل 

ــر المتقدمــة والســمنة  فــي مستشــفى دار  أكــد اختصاصــي أول جراحــة عامــة والمناظي
الشــفاء د.محمــد الســليمي أن الكويــت مــن أكثــر الــدول معانــاة للســمنة علــى مســتوى 
العالــم، مبينــًا أن التدخــل الجراحــي لعــاج الســمنة المفرطــة يكــون عــن طريــق التكميم أو 
تحويــل مســار المعــدة أو االثنى عشــر، مشــيرًا إلــى أن العامل الجينــي أو الوراثي يؤثر بشــكل 

كبيــر فــي اإلصابــة بالســمنة ، وهــو مــا يدفــع إلــى التفكيــر جديــًا فــي التدخــل الجراحــي. 
    

ولفــت أن نمــط الحيــاة وانتشــار فيــروس كورونــا والتدابيــر االحترازيــة التــي رافقتــه والتــي 
ترتــب عليهــا قلــة الحركــة، ومــع تنــاول الوجبــات المشــبعة بالدهــون، دفعــت جميعهــا 

إلــى تزايــد اإلصابــة بالســمنة. 
  

وفيما يلي التفاصيل ..

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
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عمليات السمنة
ــور  ــح الدكت ــمنة، أوض ــة بالس ــات الخاص ــه للعملي ــي تناول وف
الســليمي أن أكثــر العمليــات انتشــارًا في الكويــت هي عملية 
التكميــم، حيــث يتــم قــص وتدبيــس المعــدة باســتخدام 
المنظــار لتتحــول المعــدة مــن حجــم ثمــرة البطيــخ إلــى 

ــًا.  مســتوى حجــم المــوزة تقريب

وأشــار إلــى أن العمليــة التــي يقــوم بهــا الفــرد تــؤدي إلــى 
ــة الســعرات  اإلحســاس بالشــبع بشــكل أســرع، كمــا أن كمي
التــي يتــم تناولهــا تكــون أقــل، األمــر الــذي يترتــب عليــه 

إنقــاص الــوزن. 

وبيــن أن عمليــة تحويــل المســار مــن بيــن العمليــات التــي 
يتــم إجراءهــا للمرضــى الذيــن يعانــون مــن ســمنة مفرطــة، 
إلــى  المعــدة  مــن  مباشــرة  الطعــام  تحويــل  يتــم  حيــث 
األمعــاء الدقيقــة دون المــرور علــى اإلثنــى عشــر ويتــم قــص 
150 ســم مــن األمعــاء الدقيقــة، مــا يترتــب عليــه خفــض 

كميــة الطعــام التــي يتــم هضمهــا وكذلــك الســعرات التــي 
يمتصهــا الجســم، واإلحســاس بالشــبع بشــكل أســرع. 

مراحل السمنة
فــي البدايــة، تنــاول الدكتور محمد الســليمي أمراض الســمنة 
ومراحلهــا لــدى المرضــى بالقــول، إن مــرض الســمنة  منتشــر 

بكثــرة فــي الكويــت والتــي تعد  مــن أكثر الــدول المصابــة بها. 

مراحــل،  عــدة  إلــى  تقســم  الســمنة  أن  الســليمي  ولفــت 
ــى  ــة الجســم مــن 30 إل ــى تكــون فيهــا كتل ــة األول فالمرحل
ــل  ــوزن والتدخ ــى ال ــول إل ــاس الط ــن قي ــارة ع ــي عب 34.9 وه

فــي العــادة بتلــك المرحلــة غيــر جراحــي عــن طريــق الحميــة 
والرياضة ، الفتًا أن من بين الوســائل المســاعدة إلنقاص الوزن 
فــي تلــك المرحلــة مســاعدة المرضــى بوضــع البالونــات عــن 
طريــق المنظــار أو الكبســولة الذكيــة والتــي يقــوم المريــض 
بتناولهــا، حيــث أن البالونــة تســاعد المريــض علــى اإلحســاس 
بالشــبع ســريعًا وهــو مــا يقلــل مــن ســعرات األطعمــة التــي 

يتناولهــا المريــض، مــا يترتــب عليــه إنقــاص الــوزن. 

أمــا المرحلــة الثانيــة، تكــون كتلــة الجســم فيهــا مــن 35 
أمــراض  لديــه  لمــن  والتــي تعتبــر ســمنة مفرطــة  وأكثــر، 
وضيــق  والكوليســترول  والضغــط  الســكر  مثــل:  مرافقــة 
التنفــس أثنــاء النــوم والدهــون وهــي األمــراض المرافقــة 
ــى  ــة عل ــار جانبي ــاكل أو آث ــا مش ــد يرافقه ــي ق ــمنة والت للس

فــي المفاصــل والظهــر. 

وعاج تلك الحالة يكون عن طريق التدخل الجراحي.
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سمنة مفرطة 
وحــول التعامــل مــع حــاالت المرضــى الذيــن يعانــون مــن 

الســمنة المفرطــة والذيــن تزيــد كتلــة الجســم لديهــم عــن 
لــكل متــر، والمصاحبــة الرتجــاع حمضــي  55 كيلــو جــرام 

بســبب عمليــة التكميــم، بيــن الســليمي أنــه يتــم إجــراء 
ــل مســار اإلثنــى عشــر نفســه، مضيفــًا أن تلــك  عمليــة تحوي
ــن  ــف م ــة للتخفي ــاالت الحرج ــة للح ــون مفضل ــة تك العملي

كتلــة الجســم ومعالجــة االرتجــاع الحمضــي.  

وقــدر الســليمي نســبة مــن يعانــون الســمنة فــي الكويــت 
البالغيــن. 35 بالمئــة مــن  بمختلــف درجاتهــا بحوالــي 

كورونا والسمنة
فــي  الســمنة  انتشــار  علــى  كورونــا  تداعيــات  تأثيــر  وعــن 
بالفعــل خــال  الحــاالت زادت  الســليمي أن  الكويــت، أشــار 
ــراءات  ــات وإج ــن تداعي ــا م ــا تاه ــا وم ــة كورون ــي جائح تفش
وغيــاب  المنــازل  فــي  المكــوث  بســبب  كورونــا  احترازيــة 
الرياضــة، وانتشــار التطبيقــات االلكترونيــة الخاصــة بطلــب 
ــى  ــا إل ــة، أدت جميعه ــة الحرك ــع قل ــارج م ــن الخ ــام م الطع
ــى أن  ــًا إل ــع، مضيف ــراد المجتم ــن أف ــمنة بي ــبة الس ــادة نس زي
غيــاب الوعــي بأهميــة التغذيــة الســليمة جعــل الــوزن قابــل 

للزيــادة وبشــكل ســريع. 

وبيــن أن انتشــار وســائل التواصــل واالتصــال وجعلهــا متاحــة 
ــن  ــمنة بي ــبة الس ــادة نس ــي زي ــك، ف ــا ش ــاهم، ب ــع س للجمي
أفــراد المجتمــع بســبب غيــاب الحركــة لــدى البعــض وقلتهــا 

لــدى آخريــن.  

واســتدرك الســليمي بالقــول أن العوامــل الســابق ذكرهــا مــن 
قلــة حركــة وأطعمــة مشــبعة بالدهــون وغيــاب القــدرة على 
الحركــة كانــت أســبابًا رئيســية فــي ظهــور الســمنة، موضحــًا 
الرئيســية  العوامــل  أحــد  الوراثــي  أو  الجينــي  العامــل  أن 

المســببة للســمنة والتــي ال يمكــن التعامــل معهــا. 
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أفضل األجهزة عالميًا
وحــول المزايــا التــي تتمتــع بهــا دار الشــفاء فــي مواجهــة 
الســمنة، أشــار إلــى أن المستشــفى يتواجــد بهــا العــاج علــى 
مــدار الســاعة فــي اليــوم، وهــو مــا يمكــن مــن مواجهــة أيــة 
يتلقــى  بموجبــه  والــذي  المريــض  بهــا  يشــعر  مضاعفــات 
وأحــدث  أفضــل  تســتخدم  المستشــفى  أن  كمــا  العــاج، 
األجهــزة المعروفــة عالميــًا وخليجيــًا في العمليــات الجراحية 
أن  مؤكــدًا  المســار،  وتحويــل  للتكميــم  الدباســات  مثــل: 
األجهــزة التــي يتــم اســتخدامها هــي نفســها المســتخدمة 
فــي أميــركا، مشــيرًا إلــى أنــه يتــم اســتخدام أفضــل األجهــزة 

ــض.  ــب المري ــي تناس الت

محطات مهنية 
ــة،  ــيرته الذاتي ــات س ــم محط ــليمي أه ــور الس ــاول الدكت وتن
قائــًا: تخرجــت مــن جامعــة الكويــت عــام 2007  مــن كليــة 
فــي جامعــة ميامــي  تدريبــي  ببرنامــج  والتحقــت  الطــب، 
ــى  ــت عل ــج وحصل ــن البرنام ــت م ــدة وانتهي ــات المتح بالوالي
العامــة والتحقــت ببرنــاج  البــورد األميركــي فــي الجراحــة 
زمالــة عمليــات المناظيــر والســمنة وقــد تخصصــت فــي هــذا 
ــذي  ــركا وال ــد كلينــك فــي أمي المجــال بمستشــفى كليفان
يعتبــر ثانــي أفضــل مستشــفى بالعالــم فــي الوقــت الراهــن. 

 
وقــد تخصصــت فــي عمليــات الســمنة والمناظيــر فــي الجهاز 
الهضمــي، كمــا تخصصــت بعمليــات الفتــق بجميــع أنواعهــا 
وعندمــا عــدت إلــى الكويــت التحقــت بالعمل في مستشــفى 
الصبــاح والتحقــت بمستشــفى دار الشــفاء مــن أول ينايــر عــام  
2021، بــدوام جزئــي.  وحاليــًا وظيفتــي هــي اختصاصــي أول 

جراحــة عامــة والمناظيــر المتقدمــة والســمنة. 

وعي مجتمعي
وفــي تعليــق منــه حــول أهميــة التوعيــة المجتمعيــة ودورها 
ــالمي للـــسمنة الموافــق  ــاسبة اليــوم العـ فــي الـــعاج، بمـنــ
ــمنة  ــرض الس ــة بم ــى أن التوعي ــليمي إل ــار الس ــارس،  أش ٣ م
وســبل عاجــه كان جراحيــًا أو باتبــاع أنظمــة غذائيــة محــددة 

هــام للغايــة. 

كمــا أن مــن يعانــون الســمنة بســبب العامــل الجينــي أو 
الوراثــي، يجعــل التفكيــر للتفكيــر فــي إجــراء تدخــل جراحــي 
األهميــة.   مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  أمــر  منهــا  والتخلــص 

الســمنة. 

وحــول تأثيــر الســمنة علــى أجهــزة الجســم، بيــن الســليمي 
أنهــا تؤثــر علــى كافــة أجهــزة الجســم مثــل القلــب والجهــاز 
التنفســي، حيــث أن الســمنة باتــت مرضــُا مزمنــًا فــي حــد ذاته 
وبالتالــي البــد مــن إيجــاد حــل لــه بالطــرق التــي تــم تناولهــا. 
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ما هو
عمى األلوان؟

العامل الوراثي

أسباب وعوامل خطر عمى األلوان   

أعراض عمى األلوان

ــدرة  ــده القـ ــل ُيفقـ ــان بخلـ ــة اإلنسـ ــي إصابـ ــح يعنـ ــو مصطلـ وهـ

ـــوان الثـــاث التاليـــة: األحمـــر، األزرق أو األخضـــر،  ـــة أحـــد األل علـــى رؤي

أو اللـــون الناتـــج عـــن خلطهمـــا معـــً. وهـــي الحالـــة التـــي ال 

يســـتطيع فيهـــا اإلنســـان أن يـــرى ألواًنـــا علـــى اإلطـــاق، ونـــادرة 

ا. جـــًدّ

ـــا كمـــا  ـــا ال تعمـــل هـــذه الخالي ـــة، أو عندم ـــا المخروطّي ـــة مـــن الخالي ـــواع الثالث ـــي عنـــد حصـــول نقـــص فـــي أحـــد األن ـــوان علـــى أســـاس وراث يحـــدث عمـــى األل
ـــا مختلفـــً  ـــرى لوًن ـــه، أو قـــد ي ـــرى درجـــات مختلفـــة مـــن اللـــون ذات ـــة المذكـــورة، أو قـــد ي ـــوان األساســـية الثالث ـــة أحـــد األل ينبغـــي. قـــد ال يســـتطيع المـــرء رؤي

ـــر وال يتحّســـن مـــع مـــرور الوقـــت. ـــوان ال يتغّي تمامـــً. هـــذا النـــوع مـــن عمـــى األل

الخاليـــا  مـــن  مختلفـــة  أنـــواع   3 عاّمـــة،  بصـــورة  اإلنســـان،  عيـــن  فـــي  يوجـــد 
 .)Cone cells - ـــا مســـتقبلة للضـــوء فـــي شـــبكية العيـــن المخروطّية،)هـــي خالي
كل واحـــد مـــن هـــذه األنـــواع يســـتطيع أن يســـتقبل )يلتقـــط( واحـــدًا فقـــط مـــن 

األلـــوان الثالثـــة األساســـية التاليـــة: إمـــا األحمـــر، األزرق أو األخضـــر.

يســـتطيع اإلنســـان رؤيـــة األلـــوان المختلفـــة عندمـــا تلتقـــط الخاليـــا المخروطيـــة، 
ــة  ــية الثالثـ ــوان األساسـ ــن األلـ ــة مـ ــتويات مختلفـ ــن، مسـ ــل العيـ التـــي فـــي داخـ
المذكـــورة )األحمـــر، األزرق واألخضـــر(. غالبيـــة الخاليـــا المخروطّيـــة موجـــودة فـــي 

الُبقــــعة )macule(، وهـــو الجـــزء المركـــزي فـــي شـــبكّية العيـــن.

إن أحد أهم أسباب عمى األلوان هو العامل الوراثي )الجيني(، إذ يولد اإلنسان مع اإلصابة.

قد تختلف أعراض عمى األلوان من حالة إلى أخرى، وقد تشمل:

القدرة على رؤية طيف واسع من األلوان المختلفة، بحيث ال يكون الُمصاب مدركًا لحقيقة أنه يرى األلوان بصورة مختلفة عّما يرى اآلخرون.

القدرة على رؤية القليل فقط من األلوان المختلفة، بينما يستطيع اآلخرون رؤية اآلالف منها.

في حاالت نادرة جدًا، تقتصر قدرة الُمصاب على رؤية ثالثة ألوان فقط، هي: األسود، األبيض، والرمادي.
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مضاعفات عمى األلوان

عالج عمى األلوان

تشخيص عمى األلوان

عوامل اخرى

ـــم القـــراءة، وقـــد يحـــّد مـــن إمكانيـــة التقـــّدم فـــي العمـــل فـــي مجـــاالت  ـــر مجـــرى حيـــاة مـــن يصـــاب بـــه. فقـــد يزيـــد مـــن صعوبـــة تعّل عمـــى األلـــوان قـــد يغّي
معّينـــة.

ـــوان، ســـواء األطفـــال منهـــم أو البالغيـــن، يســـتطيعون مـــع الوقـــت التأقلـــم والتعويـــض عـــن عـــدم قدرتهـــم علـــى  لكـــن الذيـــن يعانـــون مـــن عمـــى األل
ـــوان معّينـــة. ـــة أل رؤي

 عالج عمى األلوان الوراثي أو تصحيحه عصّي، بحيث يمكن معالجة جزء من مشاكل عمى األلوان المكتسب، وهذا يتعّلق بالُمَسّبب.

بإمكان المصاب بعمى األلوان اّتباع الخطوات اآلتية للتعويض عن عجزه عن رؤية األلوان:

اســـتعمال عدســـات الصقـــة أو عدســـات لنظـــارات خاّصـــة تســـاعد علـــى التمييـــز بيـــن األلـــوان المختلفـــة. لكـــن هـــذه العدســـات الخاصـــة ال تضمـــن رؤيـــة 
ألـــوان طبيعّيـــة، إذ إنهـــا قـــد تشـــّوه صـــورة أجســـام معينـــة.

ـــون  ـــن يعان اســـتعمال عدســـات الصقـــة أو نظـــارات خاّصـــة تمنـــع االنبهـــار )بمســـاعدة واقيـــات جانبيـــة أو واقيـــات فارغـــة(، قـــد تســـاعد األشـــخاص الذي
ـــن  ـــق تعطيـــل اإلبهـــار وتخفيـــف اإلشـــعاع. األشـــخاص الذي ـــوان، عـــن طري ـــز بشـــكل أفضـــل بيـــن األل ـــًرا وتمّكنهـــم مـــن التميي ـــوان كثي مـــن عمـــى األل

ـــة. ـــوان يســـتطيعون التمييـــز بينهـــا بشـــكل أفضـــل عندمـــا تكـــون اإلضـــاءة حولهـــم غيـــر قوي ـــون مـــن عمـــى األل يعان

تعّلم استغالل درجة وضوح اللون أو موقعه، بدالً من اللون نفسه. فمثاًل، تعّلم ترتيب مواقع ألوان اإلشارة الضوئية الثالثة.

هناك فحوصات تعتمد معايير معّينة تكشف كيفية التمييز بين األلوان المختلفة.

فـــي أحـــد هـــذه الفحوصـــات، ُيطلـــب مـــن المريـــض النظـــر إلـــى مجموعـــة نقـــاط بأطيـــاف مختلفـــة 
ومحاولـــة اكتشـــاف شـــكل معيـــن فـــي داخلهـــا، مثـــل حـــرف أو رقـــم.

الشـــكل الـــذي يحـــّدده المريـــض يســـاعد الطبيـــب فـــي تحديـــد األلـــوان التـــي مـــن الصعـــب عليـــه 
)علـــى المريـــض( رؤيتهـــا.

وفـــي فحـــص آخـــر، ُيطلـــب مـــن المريـــض ترتيـــب قطـــع لعبـــة ملّونـــة بمجموعـــات ألـــوان وأطيـــاف. 
المصابـــون بعمـــى األلـــوان غيـــر قادريـــن علـــى تصنيـــف وترتيـــب القطـــع كمـــا يجـــب.

العوامـــل الوراثيـــة ليســـت هـــي الُمســـّبب لظاهـــرة عمـــى األلـــوان دائمـــً، إذ قـــد تنتـــج، فـــي بعـــض األحيـــان، عـــن عوامـــل مكتســـبة، فقـــد تحـــدث اإلصابـــة 
بعمـــى األلـــوان نتيجـــة لــــ:

التقّدم في السن.

كرّي. َقِعّي، الّساّد، أو اعتالل الشبكّية السُّ مشاكل في العينين، مثل: الَزَرق، الُضموُر البُّ

إصابة في العين.

َعَرض لتعاطي أدوية معّينة.
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مـرض ارتــفاع
ضـغـط العيــن

هو من األمراض العضوية التي قد تصيب العين وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

العيـــن هـــي العضـــو المســـؤول عـــن النظـــر، وهـــي كأي جـــزء فـــي الجســـم، قـــد تتعـــرض لإلصابـــة 
ــا  ــي إدارة وظيفتهـ ــل فـ ــراب وخلـ ــدوث اضطـ ــى حـ ــا إلـ ــؤدي بدورهـ ــي تـ ــة التـ ــراض المختلفـ باألمـ

الرئيســـية.

ــط  ــاع ضغـ ــرض ارتفـ ــو مـ ــن، هـ ــب العيـ ــد ُتصيـ ــي قـ ــة التـ ــراض العضويـ ــهر األمـ ــن أشـ ومـ
ــر. ــدان البصـ ــى فقـ ــان إلـ ــي بعـــض األحيـ ــؤدي فـ ــذي يـ ــن والـ العيـ

ـــي أو إنتـــاج الســـوائل مســـتمرة، وتليهـــا عمليـــة التخلـــص مـــن تلـــك الســـوائل بعـــد إنتاجهـــا بفتـــرة وجيـــزة لمنـــع تراكمهـــا،  تعتبـــر عمليـــة الخلـــط المائ
ـــى عـــدم قـــدرة األعضـــاء المســـؤولة عـــن التخلـــص منهـــا بالتحكـــم بهـــا نظـــرًا لتراكـــم كميـــات كبيـــرة منـــه داخـــل  ـــؤدي إل هـــذا التدفـــق فـــي الســـوائل ي
وخـــارج العيـــن. األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تلـــف العصـــب البصـــري المســـؤول عـــن نقـــل الصـــورة إلـــى الدمـــاغ وبالتالـــي حـــدوث  اضطـــراب الرؤيـــة. وُتعـــرف 

ظاهـــرة اختـــال كميـــة إنتـــاج ســـائل العيـــن وتراكمـــه داخـــل العيـــن بارتفـــاع ضغـــط العيـــن.

ــرا  ــرين مليمتـ ــرة إلـــى عشـ ــا بيـــن عشـ ــبته مـ ــً إذا تراوحـــت نسـ ــر ضغـــط العيـــن طبيعّيـ يعتبـ
ــي. ــد الطبيعـ ــن الحـ ــه عـ ــاوزت مدتـ ــن إذا تجـ ــط العيـ ــة بضغـ ــن ُمصابـ ــون العيـ ــً، وتكـ زئبقيـ

ويتـــم قياســـه باســـتخدام جهـــاز دقيـــق ُيدعـــى ) مقيـــاس توتـــر العيـــن( الـــذي يقيـــس ضغـــط 
العيـــن الواحـــدة أو كليهمـــا.

ما هو ضغط العين؟

ماذا نعني بارتفاع ضغط العين؟

قياس ضغط العين

ــا  ــو مـ ــن، وهـ ــل العيـ ــوائل داخـ ــن إلـــى ضغـــط السـ ــح ضغـــط العيـ ــير مصطلـ يشـ
ــي( .  ــط المائـ ــم )الخلـ ــه اسـ ــق عليـ يطلـ

ــى  ــوي علـ ــن يحتـ ــا ولكـ ــه البالزمـ ــي تركيبـ ــبه فـ ــائل يشـ ــن سـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ
كميـــة قليلـــة مـــن البروتيـــن، ممـــا يعطيـــه صفـــاًء لعـــدم منـــع حجـــب الضـــوء 

عـــن المـــرور، وهـــو يوجـــد بيـــن القرنيـــة وعدســـة العيـــن.

ـــري،  وُيعـــد ضغـــط العيـــن هـــو المســـؤول عـــن إعطـــاء العيـــن شـــكلها الدائ
باإلضافـــة إلـــى أنـــه يســـاهم فـــي تنظيـــم مـــرور المـــواد الغذائيـــة واألوكســـجين 

مـــن الـــدم إلـــى أنســـجة العيـــن، ويتـــم ذلـــك عـــن طريـــق فـــرق الضغـــط بيـــن 
ـــي. ـــة الموجـــودة فـــي العيـــن والخلـــط المائ األوعيـــة الدموي
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من الصعب اكتشاف أو الشعور بأن ضغط العين مرتفع، ومن أهم األعراض شيوعًا:

الشعور بألم حاد في العين.

احمرار شديد في العين.

الشعور بألم في الرأس.

عند النظر المباشر إلى الضوء تظهر ألوان قوس قزح.

اضطراب في الرؤية.

تصبح الرؤية غير واضحة وكأن الشخص ينظر في نفق.

فقدان البصر.

وجود بقعة عمياء في مجال الرؤية الخارجية.

أعراض ارتفاع ضغط العين

عند زيارة الطبيب، سيقوم بإجراء الفحوصات التالية:

القياس باستخدام أداة تسمى جهاز التونوميتر.

فحص العصب البصري.

اختبار المجال البصري، وهو اختبار لتقييم الطرفية )أو 

الجانب( للرؤية.

فحص مجرى الزاوية التي يتم من خاللها استنزاف 

السوائل داخل العين حيث يقوم الطبيب المتخصص في 

العناية بالعين والجراحة بتقييم نظام الصرف )الزاوية( إن 

كان مفتوحًا أو مسدودًا.

ُيستحسن إجراء فحص ضغط العين بانتظام للحاالت أدناه:

المصابون بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين.

الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الذين يتعرضون اللتهابات العين المتكررة.

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم في الجسم.

المصابون بأورام سرطانية خبيثة وحميدة داخل العين.

الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا.

المرشحون لإلصابة بارتفاع ضغط العين

ارتفـاع  مـرض  تشـخيص  كيفيـة 
العيـن ضغـط 
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عالمــات  ظهــور  ويؤذيــه  التجاعيــد،  تزعجــه  ال  مّنــا  ومــن  ممكنــة؟  فتــرة  ألطــول  وجمالــه  شــبابه  علــى  بالحفــاظ  يحلــم  ال  مّنــا  مــن 
المزعجــة؟ الجفــون  تجاعيــد  مــن  التخلــص  يمكننــا  هــل  خــاص.  بشــكل  جفنيــه  وعلــى  عــام،  بشــكل  وجهــه  علــى  العمــر  فــي   التقــدم 

الحقيقــة أّن ظهــور عالمــات التقــدم فــي العمــر ليســت هــي المشــكلة الوحيــدة التــي تنتــج عنهــا تجاعيــد الجفــون وتهدلهــا، فتجاعيــد الجفــون 
تؤثــر أيضــً علــى مجــال الرؤيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة عنــد القيــادة أو عنــد تشــغيل اآلالت التــي تحتــاج إلــى حــذر وإحاطــة تامــة 
بمجــال الرؤيــة. فــي هــذه الحالــة البــد مــن البحــث عــن حــل لهــذا الخلــل الوظيفــي والجمالــي، ويكمــن الحــل فــي عمليــة شــّد الجفــون وتجميلهــا.

ـــة ترّهـــالت الجفنيـــن العلـــوي والســـفلي، هـــذه الترّهـــالت التـــي تضفـــي مظهـــر اإلرهـــاق علـــى وجهـــك، وتحـــّد مـــن  عمليـــة شـــّد الجفـــون هـــي عمليـــة إزال
مجـــال الرؤيـــة فتزعـــج كبـــار الّســـن وتســـّبب خلـــل وظيفـــي فـــي اإلبصـــار. ُتجـــرى هـــذه العمليـــة ألســـباب تجميليـــة وألســـباب مرضّيـــة أيضـــً لـــدى بعـــض 
النـــاس، وبإمكانهـــا أن تخّلصـــك مـــن اإلنتفـــاخ حـــول عينيـــك ومـــن تهـــّدل الجفـــون. لكـــن هـــذه الجراحـــة لـــن تســـتطيع أن تخّلصـــك مـــن أي هـــاالت ســـوداء 

تحيـــط بعينيـــك وال مـــن أي تجاعيـــد أخـــرى فـــي الجبهـــة أو أي منطقـــة أخـــرى مـــن الوجـــه.

ما هي عملية شّد الجفون؟ 

عملية شّد الجفون
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ـــج العمليـــة. بعـــد  ينبغـــي أن تلتـــزم بالنظـــرة اإليجابيـــة المتفائلـــة بشـــرط أن تحتفـــظ بواقعيـــة تصّوراتـــك عـــن نتائ
ـــة. مـــن  ـــار العملي العمليـــة ســـتختفي التجاعيـــد فـــورًا، لكـــن قـــد يتبقـــى بعـــض االنتفـــاخ والتـــوّرم حـــول عينيـــك مـــن أث

المتوقـــع أن يختفـــي هـــذا االنتفـــاخ خـــالل شـــهر علـــى األكثـــر لتظهـــر النتائـــج النهائيـــة للعمليـــة وتتمتـــع بمظهـــر جديـــد أكثـــر 
ـــد بالجراحـــة أو بالغـــرز بـــدون جراحـــة، فـــإن التجاعيـــد ســـتختفي فقـــط، أمـــا فـــي  شـــبابً وحيويـــة. فـــي حالـــة شـــّد الجفـــون بالليـــزر أو الًشّ

ـــزة أخـــرى وهـــي نضـــارة البشـــرة فـــي مناطـــق الحقـــن. حالـــة شـــّد الجفـــون مـــن خـــالل الحقـــن بالفيلـــر، فإنـــك ســـتتمّتع بمّي

المرّشح المثالي لهذه العملية هو شخص بحالة صحية جيدة، وال يعاني من أي أمراض مزمنة.
ينبغي أن تكون توقعاتك واقعية، وأن تحّدد أهدافك حتى ال ُتصاب بخيبة األمل على الرغم من نجاح العملية.

علـــى األغلـــب ســـيكون عمـــرك 35 عـــام أو أكثـــر حتـــى ُتعانـــي مـــن تجاعيـــد فـــي منطقـــة الجفـــون، لكـــن مـــن الممكـــن أن تعانـــي منهـــا قبـــل هـــذا 
الســـن، وحينهـــا ُيمكنـــك الخضـــوع للعمليـــة. فـــي هـــذه الحالـــة، فقـــد يرجـــع الســـبب فـــي اإلصابـــة بهـــذه التجاعيـــد إلـــى أســـباب وراثيـــة وهرمونيـــة.

ينبغي أن يكون المرّشح لهذه العملية من غير المدخنين.
ينبغي أن يكون الشخص غير مصاب بأي أمراض في العين أو أي فيروسات نشطة.

إذا خضعـــت لعمليـــة جراحـــة شـــّد الجفـــون العلويـــة أو الســـفلية، فســـتخرج مـــن العمليـــة ببعـــض الغـــرز فـــي 
الجفـــن أو علـــى جانبـــه، وســـتبقى هـــذه الغـــرز فتـــرة تصـــل إلـــى أســـبوع. قـــد ُتعانـــي مـــن بعـــض اإلنتفـــاخ، 

والتـــوّرم فـــي عينيـــك، لكـــن هـــذا طبيعـــي وســـيزول خـــالل أســـبوع إلـــى أســـبوعين بعـــد العمليـــة. 
 بخـــالف هـــذا، يمكنـــك العـــودة إلـــى ممارســـة أنشـــطة حياتـــك الطبيعيـــة خـــالل أســـبوع بعـــد العمليـــة.

أمـــا فـــي حالـــة إجـــراء عمليـــة شـــّد الجفـــون بـــدون جراحـــة، فلـــن تحتـــاج إلـــى مـــا يزيـــد عـــن يـــوم أو يوميـــن 
للتعافـــي مـــن العمليـــة والعـــودة إلـــى حياتـــك الطبيعيـــة، وأقصـــى فتـــرة نقاهـــة قـــد تحتاجهـــا فـــي 
هـــذه الحالـــة لـــن تتجـــاوز بضعـــة أيـــام. ومـــع ســـهولة العمليـــة وســـرعة التعافـــي منهـــا، إال أنـــه ينبغـــي 

علـــى المريـــض اإللتـــزام التـــام بتعليمـــات الطبيـــب حتـــى تتـــم العمليـــة بنجـــاح.

حون لعملية شّد الجفون المرشَّ

التعافي من عملية شّد الجفون، وفترة النقاهة المتوقعة

نتائج عملية شّد الجفون
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التخدير
ــّد الجفـــون عـــن طريـــق الجراحـــة عمليـــة كبـــرى تســـتلزم  ُتعتبـــر عمليـــة شـ

الخضـــوع إلـــى التخديـــر الكّلـــي، أو إلـــى التخديـــر الموضعـــي مـــع التهدئـــة بحقنـــة 
منّومـــة. أمـــا عمليـــات شـــّد الجفـــون بالليـــزر، وشـــّد الجفـــون بـــدون جراحـــة بغيرهـــا 

ـــة مـــا  ـــكّل حال ـــإّن ل ـــة، ف ـــر الموضعـــي. وعاّم ـــق التخدي مـــن الطـــرق، فإنهـــا تتـــم عـــن طري
يناســـبها، وينبغـــي عليـــك استشـــارة طبيبـــك الُمعالـــج فـــي طريقـــة التخديـــر األنســـب لحالتـــك.

تتضّمن جميع العمليات الجراحية بعض المخاطر، ومن المخاطر التي قد تحدث خالل عملية شّد الجفون:

مخاطر التخدير المعتادة.
مخاطر النزيف أثناء العملية أو بعدها.

مخاطر الحساسية للشمس أو للضوء الساطع.
األلم الذي قد يدوم بعد العملية.

صعوبة التئام الجرح.
حدوث ندوب غير متوقعة.

مخاطر جفاف العين بعد العملية.
من الطبيعي أن ُتعاني من صعوبة في إغالق العين وأن تشكو من عدم قدرتك على غلقها بالكامل، 

وهذا أمر طبيعي ويختفي خالل بضعة أسابيع.

التخلص من االنتفاخات والترّهالت
يبدأ الطبيب في فصل الجلد عن الطبقات التالية، ويليه إزالة الجلد والدهون الزائدة من هذه المنطقة.

الّشق الجراحي
فـــي حالـــة اســـتخدام الطـــرق الجراحّيـــة، أو شـــّد الجفـــون بالخيـــوط الجراحيـــة، ُيحـــدث الطبيـــب شـــّق صغيـــر للغايـــة 

يتماشـــى مـــع الخطـــوط الطبيعيـــة لجفـــن العيـــن، وغالبـــً مـــا يكـــون طـــول هـــذا الشـــق بضعـــة ملليمتـــرات.

إغالق الشق الجراحي
يبـــدأ الطبيـــب فـــي إغـــالق الشـــّق الجراحـــي بغـــرز صغيـــرة للغايـــة، وتحتـــاج عمليـــة شـــّد الجفـــن العلـــوي إلـــى ثالثـــة غـــرز وقـــد 
ـــى غـــرزة واحـــدة  ـــاج إل ـــى غـــرز علـــى اإلطـــالق وقـــد تحت ـــاج إل ـــى ســـتة غـــرز، أمـــا عمليـــة شـــّد الجفـــن الســـفلي، فقـــد ال تحت تصـــل إل

وحتـــى ثالثـــة غـــرز بحســـب الحالـــة. وتســـتغرق العمليـــة بأكملهـــا ســـاعتين وحتـــى ثـــالث ســـاعات فـــي غرفـــة العمليـــات.

يخضـــع الشـــخص إلـــى التخديـــر الموضعـــي، وبعدهـــا يبـــدأ الطبيـــب فـــي إتمـــام العـــالج، ففـــي حالـــة شـــّد 
ـــة العـــالج بالفيلـــر، يخضـــع الشـــخص إلـــى حقـــن الفيلـــر، أمـــا  الجفـــون بالليـــزر، يتـــم العـــالج بالليـــزر، وفـــي حال
فـــي حالـــة العـــالج بالغـــرز الجراحيـــة، يبـــدأ الطبيـــب بخياطـــة الغـــرز الجراحيـــة المناســـبة للحالـــة فـــي المنطقـــة 
المناســـبة بـــدون الحاجـــة إلـــى شـــّق الجلـــد أو غيـــره. لكـــن هـــذه  الطـــرق غيـــر الجراحيـــة ال َتصلـــح إال لعـــالج 
ــّدل  ــا تهـ ــة التـــي يحـــدث فيهـ ــاالت المتقدمـ ــاالت البســـيطة فقـــط، وال ُيمكـــن اســـتخدامها لعـــالج الحـ الحـ

شـــديد فـــي جفـــن العيـــن.

المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية شّد الجفون

إجراء عملية شّد الجفون بدون جراحة 

إجراء عملية شّد الجفون جراحّيًا
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صحتي أونالين .. بوابتك
الطبية ا
لكترونية

User name

سجل ا�نسجل ا�ن

توجه إلى أقرب مكتب استقبال للتسجيل.. واطلع 
بشـــكل آمـــن وفعـــال علـــى المعلومـــات الصحية 
الخاصـــة بك مـــن أي مكان وزمان. كمـــا يمكنك من 
خاللها الحصول علـــى العديد من الخدمات الصحية 

بشكل سريع توفير� لوقتك وجهدك.

https://daralshifa.iqhealth.com

حسـابـك الخـاص على "صحتي 
أونالين" متوفر من خالل الرابط:
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الجناح الملكي
The Royal Suite

الجنـــاح الملكـــي يعطـــي قيمـــة جديـــدة للفخامـــة مـــن خـــالل تقديـــم أعلـــى مســـتويات الضيافـــة والمرافـــق المتطـــورة لمواكبـــة 
جميـــع احتياجاتـــك. طـــرازه الحديـــث ومظهـــره الراقـــي يمتـــد علـــى مســـاحة 75 متـــر مربـــع ، ويشـــمل خدمـــات عاليـــة الجـــودة 

ولمســـات فنيـــة تالئـــم أذواقكـــم بالمســـتوى واألناقـــة.
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خدمات األجنحة الملكية
السرير والحمام

.Posturepedic فراش السرير من  •
•  أريكة سرير.

•  مرافق الحمام.
•  أرواب حمام، مناشف ونعال من القطيفة.

•  مجّفف للشعر.

الترفيه 
•  تلفزيون ذكي كبير 65 بوصة مع توزيع الصوت.

•  االتصال بشبكة انترنت السلكي با حدود.
•  كاميرا مراقبة لألطفال داخل الجناح.

•  الجرائد. 

المرافق داخل الجناح
•  كرسي مساج.

•  كمبيوتر محمول ) عند الطلب(.
•  مطبخ مجهز بالكامل داخل الجناح.

•  صالة استقبال.
•  حمام إضافي للزوار.
•  سجادة صاة وقرآن.

•  كراسي وطاوالت إضافية.
•  خزنة أمانات.

الخدمات داخل الجناح
•  خدمة الُمساعد الشخصي.

•  أدوات تقديم فاخرة.
•  وجبات حسب الطلب ألربعة أشخاص )ثاث وجبات لكل شخص(.

•  وجبات خفيفة مسائية ومشروبات )وفق النظام الغذائي المحدد(.
•  تشكيلة من أنواع الشاي المختلفة.

•  معدات تحضير القهوة.
•  عبوات مياه يومية.

•  سّلة فواكه.
•  خدمات التنظيف 24 ساعة.

•  شواحن هواتف نقالة.
•  خدمات اإلرشاد والتوجيه.

خدمات بتكاليف إضافية
•  تنظيم حفل استقبال كامل من أي نوع.

•  خدمة الُمساعد الشخصي وأواني تقديم.
•  تشكيلة من أغطية األسّرة اإليطالية.

•  خدمات المصبغة ) من الساعة  9.00 صباحً– 5.00 مساًء(.
•  خدمات المساج )للنساء فقط(.

•  خدمات صالون التجميل ) للنساء فقط(.
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هل تعتبر األقدام المسطحة مشكلة؟
وجــود القــدم المســطحة عنــد البالغيــن ال يعــد شــيئً يدعــو 
للقلــق، حيــث أن كثيــر مــن األشــخاص لديهــم هــذه الظاهــرة وال 
يعانــون مــن أي مشــاكل مرتبطــة بهــا،  ولكــن إذا تــم اكتشــاف 
ــه  ــد األطفــال فــوق ســن الثــالث ســنوات فإن هــذه المشــكلة عن
مــن  بالعديــد  المســطحة  القــدم  الرتبــاط  بعالجهــم  يوصــى 

المشــكالت المســتقبلية مثــل:

• آالم القدمين، الكاحلين، الساقين، والوركين وأسفل 
الظهر.

• انحراف القدمين إلى الداخل بشكل كبير، حيث انه يتم 
مالحظة االنحراف من سرعة اهتراء الحذاء وأحيانا تكرار سقوط 

الطفل أو تعرضه إلصابات.
• يمكن أن يسبب مشكلة حقيقية في العظام والعضالت أو 

األنسجة الضامة  حول القدم.

• بعض الحاالت التي قد تؤثر على العضالت واألعصاب 
مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضالت.

• استطالة النسيج الضام حول القدمين بشكل مفرط مما 
يؤدي إلى التهابه، وقد يكون ذلك نتيجة ارتداء األحذية غير 

الداعمة، اإلصابات أو التهاب المفاصل الروماتويدي .

ــدم لديهــم  ــواس القــ ــون أقـ ــحة تكـ ــدام المسطـ ــخاص ذوي األقـ األشـ
القــدم يكــون تقـريبـــً ضـــد  منخفضــة أو معدومــة، والضغــط مــن 
األرض. القـــوس هـــو الجــزء األوســـط مـــن القـــدم الـــذي عـــادة مــا يكـــون 
ــة القــدم تبقــى  ــي حيــن أن بقي ــوقوف، فـ ــد الـ ــن األرض عن مرتفعــً عـ

األرض. علــى  مســطحة 

لــدى األطفــال الصغــار ال يكــون هــذا القــوس مرئيــً، بســبب دهــون 
يتطــور  مــا  وســرعان  أقدامهــم،  فــي  الضامــة  واألنســجة  الطفــل 

العمــر. فــي  تقدمهــم  مــع  القــوس  ويظهــر 

مــع ذلــك، بعــض األشــخاص ال يقومــون بتطويــر هــذا القــوس فتبقــى 
القــدم مســطحة علــى األرض دون قــوس، وهــذا مــا يعرف بالقــدم 
المســطحة )Flat Feet(، وفــي بعــض األحيــان يكــون األفــراد قــد ورثــوا 

القــدم المســطحة مــن والديهــم.

ما الذي يسبب األقدام المسطحة ؟
ببســاطة كثيــر مــن األشــخاص يرثــون األقــدام المســطحة مــن 

والديهــم، ولكــن أحيانــً يمكــن أن يكــون نتيجــة لـــ:

• عظام القدمين ال تكون قد تشكلت بالشكل الصحيح 
داخل الرحم.

)Flat Feet( القدم المسطحة
عـنـد الـبـالـغـين

القدم الطبيعيةالقدم المسطحة القدم الجوفاء
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هل هناك عالج لألقدام المسطحة ؟

يتــم عــالج األقــدام المســطحة لتجنــب حدوث المشــكالت المرتبطة 
ــه  بوجودهــا، وغالبــً مــا يوصــى بالعالجــات غيــر الجراحيــة أوالً، إال ان
فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاجــة شــديدة للتدخــل الجراحــي.

العالجات غير الجراحية

العالجات الجراحية

قـد يوصـي طـبيبـك أو أخـصـائي العالج الـطبيـعي بمـا يـلي:

• ارتداء األحذية الـداعـمة الـتي تـالئم قــدميك بشـكـل جـيد.
• ارتـداء النــعال )الـضـبانات الـطبية( المــصـنـوعة خـصـيـصـً لتقويم العـظام، حـيث تـوضـع داخـل الـحـذاء وتقدم الـدعـم الالزم 

لقدميك.
• الحرص على فقدان الوزن لمن يعانون من زيادة في الوزن .

• سيـقـوم أخـصـائـي العـالج الـطبيـعـي بإعـطائـك التـمـاريـن المناسبة لتخفيف األلم .

عنـد الكـبار بالـسـن هذه العـالجـات لن تقـوم بتغيير شـكـل القـدم ولـكنهـا ستساعـد علـى تـخـفيـف بـعـض المــشاكـل 
المرتبطة بالقدم المسطحة

يتم التدخل الجراحي فقط إذا لم تساعدك الوسائل غير الجراحية في حل المشكــالت المرتبطـة بالقـدم المسـطحة، حـيث أن 
اإلجراء الجـراحي المـوصـى لك سيــعتمـد عـلــى الـسبب الـرئيسي للقـدم المسطحة لديك.

على سبيل المثال، إذا كان السبب أن العظام قد تشكلت بشكل غير طبيعي أو التصقت معً ستكون بحاجة ألن يتم فصلها 
عن بعضها البعض، أما إذا كانت بسبب مشكلة في األنسجة الضامة فإنه يتم عالجها عن طريق إصالح هذه األنسجة.

بالطبع سـوف يتحدث الجـراح معك عـن العملية التي قـد تحتاجها وماذا يتضمن ذلك.

)Flat Feet( القدم المسطحة
عـنـد الـبـالـغـين
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ممــا  العضــالت  اســترخاء  يصاحبــه  قــد  للوعــي  مؤقــت  فقــد  هــو 
يسبب الســـقوط أرضً، ثـــم يستيقـــظ المـــصاب مرة أخـــرى ويعـــود له 

ــل وعيــه. كـامـ

• اإلغماء الذي يتسبب فيه انخفاض ضغط الدم فيؤثر على المخ.
• إغماء المواقف وهو اإلغماء الذي يحدث عندما يثير األعصاب بصورة 
كبيرة مثل القلق والخوف واأللم والجوع أو استخدام الكحول واألدوية

• اإلغماء الموضعي وهو الذي يقل فيه الضغط فجأة عند تغيير 
الوضع من نائم إلى قائم مثاًل

• اإلغماء القلبي وهو الذي يكون السبب فيه مشاكل في القلب أو 
األوعية الدموية

• اإلغماء العصبي و هو الذي يكون السبب فيه مشاكل المخ مثل 
الصرع والتشنجات.

• الـسبب الـرئيسـي هو نـقص كمـية الـدم الـواصـلة إلى الـمخ وقد 
يكـون ذلك بسبب أن الـقـلـب فـشل فــي ضـخ الـدم أو أن األوعـيـة 

الدمـويـة لـيس لديهـا القـوة الـكافية للـحفاظ عــلى ضغط الدم الـذي 
يصـل به إلى المخ ، أو نـقص الـدم أو سـوائل الجسم داخل األوعية 

الدموية.
• قـد يـكـون الـسبب لــذلك أيـضً الـضـغـط العـصـبي والـخوف الشديـد 

أو األلــم الشديـد ، النـوم فـتـرة طـويــلة و نــزول الـدم فجأة إلى 
الساقين عند الوقوف.

• ومن الممكن أن يكون نتاجَا ألمراض الجهاز العصبي أو الرئتين.

• ال يدري المريض ما يحدث له ، فقط يقع على األرض وال يعي ما 
يحدث إال بعد اإلفاقة.

• قـد يشــعـر المـريــض أن رأسـه خـفيــفـة جدًا و يـشـعـر بغثيان 
وضعف وعرق بارد قبل اإلغماء، قد يشـعر أيضا بـدوار وقد تتغير 

الرؤية ويشعر بتنميلة خفيفة بجسمه.
• عنـد اإلغمـاء قد ينتـفض الجسم بضـع مـرات، وقد يشعـر 
ببعض الدوار عند اإلفاقة تستمر لعدة ثوانـي قـبل أن تـزول.

ما هو اإلغماء المفاجئ ؟

ويقسم اإلغماء المفاجئ إلى:

أسباب حاالت اإلغماء المفاجئ

أعراض اإلغماء المفاجئ

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ.. 
و أنـواعـهـا وأسـبـابـه
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____________________________________________________________________________________________  للصحة يد ترعاها

• نظرًا ألن حوادث اإلغماء ال تحدث أمام الطبيب، فالبد مــن 
التحـدث مـع المريـض وأخذ تـاريخ مـرضي كامــل عن صحـتـه 
الكشف المبدئي البسيط وذلك بقياس الضغـط والـنبـض 

وسماع أصوات القلب والرئـتين يساعد في توجيه التشخيص 
ناحية جزء معين لمعرفة مصدر المشكلة.

• ومن المهم عمل رسم قلب وصـورة دم كامـلة لكــشـف 
األنيميا ، ونسبة األمالح والسكر ووظائف الُكلى واخـتبارات 

الغدة الدرقية.

• ابحث عن أي استجابة للمريض.
• اتصل بالطوارئ فورًا.

• حاول عمل اإلنعاش السريع إذا كنت ال تالحظ أي تنفس 
بالضغط على منتصف الصدر 30 ضغطة إلى كل نفسين إلى 

فم أو أنف المريض.
• ال تعطي المصاب أي شيء يؤكل أو ُيشرب.

• إذا كان الشخص على وشك اإلغماء المفاجئ حاول التمسك 
به جيدًا حتى ال يسقط على وجهه .

• اجعل المصاب يستلقي على ظهره بحيث تكون رأسه في 
مستوى منخفض عن قلبه مع رفع القدم بزاوية 30 درجة.

• إذا كان السبب شيء عادي ، سنسرد طرق التعامل أما إذا 
كان مشكوك في خطورته فيرجى االتصال بالطوارئ فورًا .

• أما إذا حدثت وأفاق منها المريض في عدة دقائق دون أي 
إصابات ، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعالج.

• أما إذا كان ليس هناك تنفس أو نبض بالمريض، فينبغي 
االتصال باإلسعاف وعمل خطة دعم الحياة.

• عند الذهاب إلي المستشفى يتم إدخال المحاليل 
وقياس نسبة السكر وعمل رسم قلب مستمر ولكن العالج 

المستقبلي من الحالة يتم بتحديد السبب.

• وقد يلجأ الطبيب لعمل رسم قلب بجهاز محمول يظل مع 
المريض عدة أيـام لكـشف حالته. أيضً عمل أشـعة مقطـعية 

ورنين مغناطيسي على المخ.

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ

هل يمكن الوقاية من 
هذه الحالة ؟

على حسب السبب وإليكم األمثلة:

• الشخص الـذي يـصـاب بـاإلغـماء نتيـجـة الـخوف الشديـد أو 
التعـصب الشديد أو األلـم الشـديـد ، علــيه الجلـوس فـورًا إذا 

أحس بأعراض ما قبل اإلغماء.

• أمـا األشـخاص الـذيـن يفـقـدون الـوعـي عندما يقفون بعد 
جلوس طويل ..عليهم االنتظار ثانية إلى ثانيتين قـبل تغير 

موضعهم .

• سوائل كثيرة إذا كان الشخص مصابً باألنيميا والجفاف.

• النهوض ببطء من السرير بعد االستيقاظ االبتعاد عن 
مالبس قد تخنق الرقبة. 

• ال تـقوم بـتـماريـن رياضـية عـنيـفـة فـي جو رطب أو حار
 وأخيرًا االهتمام بالصـحة والـكـشـف الدوري عـلى جـسمـك 

.يـقيـك مـن أي مـخاطر مـفاِجئه قد تتـعرض لها.
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يعــد انقطــاع النفــس النومي  اضطراب حــاد يحدث عند توقف 
تنفــس الشــخص أثنــاء النــوم، مــا يعنــي أن المــخ والجســم قــد 
ال يســتطيعان الحصــول علــى األكســجين الكافــي، وفــي حــال 
ترك هذه الحالة دون عالج، فمن الممكن أن تســبب مشــكالت 
صحيــة مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم والســكتة الدماغيــة وفشــل 

القلــب والســكري والصــداع الحــاد.

ويحــدث انقطــاع النفــس اليومــي إمــا بســبب انســداد مجــرى 
الهــواء بالجســم أو فشــل المــخ فــي إرســال إشــارة للعضــالت 
للتنفــس، ويرتفــع خطــر اإلصابــة بهــذا االضطــراب لــدى الرجــال 
أو  اللوزتيــن  أو  )الرقبــة  الكبيــرة  األعضــاء  وأصحــاب  والبدنــاء 
اللســان أو عظــام الفــك( والذيــن يعانــون مــن تاريــخ عائلــي 
مرضــي، وتؤثــر هــذه الحالــة علــى األشــخاص فــي أي عمــر ســواء 
الذيــن تصــل  أولئــك  لــدى  تــزداد  إنهــا  إال  بالغيــن،  أو  أطفــال 

أعمارهــم 40 ســنة أو أكثــر.

الصحيــح  للتعامــل  الضروريــة  النصائــح  بعــض  وهنــاك 
مــع مشــكلة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم، وذلــك تجنبــً 

لحــدوث مشــكالت صحيــة:

وضعية النوم

- الجانب األيسر واأليمن:

- الظهر:

هناك بعض الوضعيات المالئمة وأخرى غير موصى بها لمرضى 
انقطاع النفس النومي،

تساعد هذه الوضعية على فتح مجرى الهواء العلوي، وتوفير 
مساحة للتنفس، فإذا لم يكن الشخص بدينً ويعاني من 

انقطاع النفس النومي، فعليه اختيار الجانب األيسر أثناء النوم، 
حيث يعد عالجً فعاالً لهذه الحالة.

يزيد النوم على الظهر مرتين من خطر التعرض النسداد 
التنفس لياًل، بل ويجعل الشخص أكثر عرضة للشخير، وذلك 

ألن األنسجة الموجودة في مجرى الهواء العلوي )اللسان- الغدد 
الليمفية- الحلق( تصبح أكثر عرضة للتجمع بنهاية الحلق، 

وتقاوم مجرى الهواء.

مضاعفات خطيرة النقطاع النفس 
أثناء النوم.. هكذا تتعامل معه
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ترطيب الغرفة

الزيوت الطبيعية

حماء الفم

نصائح أخرى

- ممارسة التمارين

- اإلقالع عن التدخين

- البطن:

يقلل ترطيب الغرفة من حاالت الشخير واالحتقان وصعوبة 
التنفس، فمن الممكن أن يساعد على تحفيز الجيوب األنفية 

على الترشيح، وتدفق هواء أكبر عبر مسارات الهواء، كما 
يمكن دعك بعض الزيوت على الصدر قبل النوم لفتح مجرى 

الهواء بشكل طبيعي، وتخفيف انسداد األنف أو الحلق.

يجب دعك بعض الزيوت الطبيعية على الكعبين أو الصدر 
أو الرقبة أو تحت األنف، أو خلط الزيوت بالماء واستخدامها 

كغرغرة أو بخاخ، وذلك لتخفيف االضطرابات الناتجة عن انقطاع 
التنفس والشخير، وبالتالي التخلص من األرق، ومن بين هذه 

الزيوت: الالفندر، البابونج الروماني، الزعتر، الليمون.

يعد حماء الفم جهاز صغير يغطي األسنان العلوية والسفلية 
واللثة، ويدفع الفك السفلي لألمام، األمر الذي يحافظ على 

وضعية اللسان والحلق بشكل سليم، فيبقى مجرى الهواء 
مفتوحً أثناء النوم، ويمنع انقطاع التنفس

يجب اتباع بعض التمارين الرياضية التي تساعد على تنظيم 
الهرمونات وحرق الدهون، وذلك لمدة 30 دقيقة يوميً، 

والمشي عدة أيام أسبوعيً، إلى جانب حضور جلسات استرخاء 
ويوجا.

- خفض الوزن
على المصابين بانقطاع التنفس النومي تخفيف الوزن حال 
معاناتهم من السمنة، وذلك عن طريق تناول نظام غذائي 

عالي األلياف، يشمل الخضروات الطازجة والفواكه والمكسرات 
والحبوب والبقوليات، بمعدل 25-30 جرام على األقل يوميً، 
فضاًل عن استخدام زيت جوز الهند الحارق للدهون، وتناول 

البروتينات الكافية والدهون الصحية.

يزيد التدخين من انتفاخ مجرى الهواء، ما يؤدي إلى زيادة 
األعراض مثل الشخير وانقطاع التنفس، كما يسبب الكحول 

مشكالت بالحلق تحول دون تدفق الهواء جيدًا.

يصبح النائمون على المعدة أقل عرضة لإلصابة بانقطاع 
التنفس النومي، إال أنهم يصابون باآلم الرقبة.

ويراعى رفع الرأس على مخدة أثناء النوم على أحد الجانبين، 
فتعد هذه الوضعية األفضل على اإلطالق، يليها النوم على 

البطن.
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م خبــراء الصحــة نصائــح للحصــول علــى مناعــة قويــة لحمايــة الجســم مــن األمــراض،  قــدَّ
ــدور  ــا«. وأكــد الخبــراء أن الجهــاز المناعــي يلعــب ال خصوصــًا فــي ظــل جائحــة »كورون
ــن أن  ــان يمك ــراء إن اإلنس ــال الخب ــم. وق ــة الجس ــروس وحماي ــة الفاي ــي مقاوم ــم ف األه

يحصــل علــى جهــاز مناعــي قــوي مــن خــالل خمــس خطــوات، وهــي:

ــك  قلــة النــوم تضعــف الجهــاز المناعــي ويكــون عرضــة لألمــراض، لذل
ً، وكشــفت  ــ ــى األقــل يومي ــام الشــخص ســبع ســاعات عل يجــب أن ين
الدراســات أن األشــخاص الذيــن ينامــون أقــل مــن ســت ســاعات يكونــون 
ــون  ــن يحصل ــر مــن األشــخاص الذي ــع مــرات أكث ــزالت البــرد أرب عرضــة لن

علــى قســط كاٍف مــن النــوم.

1 - النوم الجيد:

المغنيزيــوم  عنصــر  علــى  تحتــوي  التــي  األطعمــة  تنــاول 
إلــى  إضافــة  واألعصــاب،  الجســم  تهدئــة  علــى  تســاعد 
الخضــروات والفاكهــة، ومــن أفضــل األطعمــة التــي تحتــوي 

والفاصوليــاء. والمكســرات  الســبانخ  المغنزيــوم  علــى 

2 - التغذية الجيدة:

تمنحك مناعة
قوية لمواجهة )كورونا(
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حــرارة  درجــات  فــي  ينامــون  الذيــن  األشــخاص  بــأن  حديثــة  دراســة  أفــادت 
منخفضــة مناعتهــم تكــون أقــوى ممــن ينامــون فــي غــرف دافئــة، وأكــدت 
الدراســة أن الجســم يقــوم بخفــض درجــة حرارتــه لتحضيــر الشــخص للنــوم، 
ويتســبب النــوم فــي بيئــة مرتفعــة الحــرارة بمقاومــة هــذه العمليــة التــي 

ــاألرق. ــة ب ــح أو اإلصاب ــر مري ــوم غي ــى ن ــؤدي إل يقــوم بهــا الجســم، مــا ي

3- الحرارة المنخفضة:

مستشفى دار الشفاء ديسمبر 2020

ركــوب  أو  المشــي  الرياضــي مثــل  النشــاط  أّكــد األطبــاء ضــرورة ممارســة 
ً، األمــر الــذي يســاعد علــى تهدئــة األعصــاب  الدراجــة لمــدة نصــف ســاعة يوميــ

ــراض الســرطانية. ــواع األم ــض أن ــب وبع ــراض القل ــن أم ــي الجســم م ويحم

5 - ممارسة الرياضة:

لهرمــون  الجســم  إفــراز  إلــى  النفســي  والضغــط  القلــق  يــؤدي 
الكورتيــزول الــذي يجعــل الجســم يتأهــب لمحاربــة الضغــط ويهمــل 
الطويــل. المــدى  علــى  المناعــة  يقّلــل  الــذي  األمــر  المناعــي،  الجهــاز 

4- تجنب القلق 
والضغط النفسي:
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مركــز دار الشــفاء لألســنان هــو مركــز تخصصــي شــامل يجمــع بيــن 
كافــة تخصصــات طــب األســنان علــى ايــدي استشــاريين وأخصائييــن 
ذوي خبــرة طويلــة، وباســتخدام احــدث الطــرق والتكنولوجيــا فــي مجــال 

ــنان .  ــب االس ط

كمــا يتميــز مركــز دار الشــفاء لألســنان بموقعــه المناســب الــذي يســهل 
الوصــول إليــه فــي منطقــة ميــدان حولــي. 

في مركزنا ُتقدم كافة خدمات طب األسنان، والتي تشمل: 

أو  المتضــررة  األســنان  تعويــض  يتــم  حيــث  األســنان:  زراعــة   .1
للفــم  والتجميلــي  الوظيفــي  الشــقين  واســتعادة  المفقــودة، 

كاملــة واألســنان 

2. التركيبــات الســنية: كافــة أنــواع تركيبــات األســنان الثابتــة 
الخزفيــة  والقشــور  والجســور  التيجــان  يشــمل  بمــا  والمتحركــة 
واالطقــم المتحركــة، والتــي يتــم تجهيزها فــي مختبراتنا باســتعمال 

أحــدث التقنيــات وأفضــل المــواد المبتكــرة. 

ــاالت  ــاج ح ــخيص وع ــذور، وتش ــوات الج ــاج قن ــذور: ع ــاج الج 3. ع
التهابــات عصــب األســنان .

4. جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن: كافــة العمليــات الجراحيــة 
داخــل الفــم مثــل: خلــع األســنان، اســتئصال األنســجة التالفــة، خلــع 
.باإلضافــة  العظــم  تحــت  المطمــورة  العقــل  وضــروس  األســنان 
لجراحــات الوجــه والفكيــن مثــل: كســور الفكيــن، جراحــة المفصــل، 

ــم الجراحــي . أورام الوجــه والفكيــن، والتقوي

مركز دار
 الشفاء لألسنان
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مركز دار
5. عالج جميع أمراض اللثة: بدءًا من التهابات اللثة البسيطة الشفاء لألسنان

وانتهاء بكافة عمليات جراحة اللثة.

ــن.  ــنان والفكي ــان األس ــوهات ومي ــاج، تش ــرادف، اعوج ــاالت ت ــع ح ــاج جمي ــنان: ع ــم األس 6. تقوي
ــا . ــرة لدين ــي متوف ــي والآلمرئ ــم المرئ ــة، التقوي ــه والمتحرك ــم الثابت ــزة التقوي ــواع أجه ــع أن جمي

ــع  ــم، وم ــة له ــواء مريح ــة وأج ــي بيئ ــاء ف ــا األحب ــنان أطفالن ــاج أس ــال: ع ــنان األطف ــالج أس 7. ع
طاقــم لطيــف مــن أخصائيــي األطفــال والتمريــض وبإســتعمال إجــراءات بــا ألــم )التخديــر(. تجربــة 

ــا. لطيفــة وغيــر مخيفــة لألطفــال فــي عياداتن

8. عــالج جميــع حــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة: ابتــداءًا مــن فئــة عمــر األطفــال حتــى فئــة 
البالغيــن وكبــار الســن .

9. تجميــل األســنان وتصميــم اإلبتســامة: مــع فريــق مــن المتخصصيــن، يمكنكــم دائمــً 
الحصــول علــى أجمــل ابتســامة جذابــة والتــي  لطالمــا حلمتــم بهــا.

ــوات  ــواع الحش ــع أن ــمل جمي ــا يش ــي: بم ــنان الروتين ــالج األس ــة وع ــة التحفظي 10. المعالج
الســنية، تنظيــف وتلميــع األســنان، تبييــض األســنان علــى أيــدي األخصائييــن بالعيــادة والتبييــض 

المنزلــي . 

11. عــالج األســنان تحــت التخديــر: العــام والتخديــر الواعــي )باســتعمال الغــاز الضاحــك( لحــاالت 
المرضــى الــذي يعانــون مــن رهــاب )خــوف( عيــادة األســنان وحــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة. 

إذا رغبتــم في أّي استفســارات اضافيــة أو لحجز المواعيد، الرجاء اإلتصال أو 
التواصــل عبــر تطبيق واتس آب على الرقم : 

+965 22205777
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ابتسامة العروس..
كوني مستعدة

ألجمل يوم

د. منى عثمان
 طبيب أسنان )زراعة وتركيبات ثابتة ومتحركة(

ترتديـــن األلمـــاس وفســـتان زفـــاف أبيـــض، وشـــعرك 
مصّفـــف فـــي تســـريحة أنيقـــة، وتحمليـــن باقـــة مـــن 
الزنابـــق العبقـــة، التـــي تجعـــل طّلتـــك أشـــبه بملكـــة . 
ولكـــن حيـــن تأتـــي لحظـــة لقائـــك  بالمدعّويـــن وحيـــن 
يبـــدأ المصـــّور بالتقـــاط أحلـــى لحظـــات عمـــرك ؛ تشـــرق 
أســـنانك وُتبـــرز أهميـــة حصولـــك علـــى أجمـــل وأنصـــع 
ابتســـامة ببيـــاض يفـــوق فســـتان زفافـــك األبيـــض ، 

ــي . ــدك األلماسـ ــق عقـ ــوق بريـ ــق يفـ وبريـ

ولتحقيـــق هـــذه اإلبتســـامة وضمـــان الحصـــول عليهـــا بأفضـــل 
ــل  ــب قبـ ــارة الطبيـ ــروس زيـ ــى العـ ــب  علـ ــة، يجـ ــورة ممكنـ صـ
فتـــرة مـــن الزفـــاف وعـــدم انتظـــار اللحظـــات األخيـــرة قبـــل ليلـــة 

الزفـــاف.
مـــا العناصـــر األساســـية لجمـــال األســـنان التـــي 
ــا العـــروس لتكـــون  يجـــب أن تحـــرص عليهـ

ـــا؟ ـــوم زفافه ـــي ي ـــة ف ـــامتها جميل ابتس

ال بـــد مـــن التوضيـــح، أن النـــاس يهتمـــون أوالً لشـــكل األســـنان 
فـــي هـــذه المرحلـــة، إنمـــا ثمـــة أمـــر أساســـي مـــن الناحيـــة الطبيـــة ال يقـــّل أهميـــة وال بـــد مـــن التركيـــز عليـــه وهـــو صحـــة األســـنان 

التـــي تحتـــل أهميـــة كبـــرى.
فمن الناحية الطبية، ال بد من التأكد من عدم وجود مشاكل في األسنان كالتسّوس أو خلل في اللثة.

تعتبـــر هـــذه األمـــور أساســـية قبـــل التوجـــه إلـــى الناحيـــة التجميليـــة والعمـــل علـــى تجميـــل األســـنان. أمـــا بالنســـبة إلـــى العناصـــر 
األساســـية التـــي يتـــم التركيـــز عليهـــا فـــي الناحيـــة التجميليـــة فهـــي ثالثـــة وهـــي: لـــون األســـنان واصطفافهـــا وشـــكلها.

دار الشفاء كلينك
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 طبيب أسنان )زراعة وتركيبات ثابتة ومتحركة(

في ما يتعلق باصطفاف األسنان، ال بد من التركيز على أن يكون االصطفاف طبيعيًا. 
وهناك طريقتان للعمل على اصطفاف األسنان:

كيف يتم العمل على كّل من هذه العناصر؟

١ - جهاز التقويم:

والمشـــكلة هنـــا أنـــه يتطلـــب وقتـــً لتصحيـــح اصطفـــاف األســـنان بواســـطته. 
لذلـــك إذا كانـــت العـــروس تحتـــاج إلـــى تصحيـــح بـــارز فـــي اصطفـــاف أســـنانها، 
ـــى طبيـــب األســـنان قبـــل فتـــرة مـــن الزفـــاف ال أن تنتظـــر  مـــن الضـــروري أن تلجـــأ إل

اللحظـــة األخيـــرة ألنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ال يمكـــن معالجـــة مشـــكلة اصطفـــاف 
األســـنان التـــي تتطلـــب فتـــرة تتـــراوح بيـــن ســـتة أشـــهر وســـنتين ، ونـــادرًا جـــدًا مـــا 

يكـــون مـــن الممكـــن الحصـــول علـــى نتيجـــة فـــي وقـــت أقـــل إال إذا كانـــت المشـــكلة فـــي 
ســـن واحـــد فقـــط .

ــال كان  ــنان ؛ فـــي حـ ــرّي اللـــون وشـــكل األسـ ــنان ، ننتقـــل إلـــى عنصـ ــاف األسـ ــاء مـــن التقويـــم وتعديـــل اصطفـ وبعـــد اإلنتهـ
ـــي للحصـــول  ـــزر والتبييـــض المنزل ـــة اللي ـــون باســـتخدام تقني ـــى عنصـــر الل ـــا نكتفـــي بالعمـــل عل ـــل، فإنن شـــكل األســـنان جمي
علـــى أنصـــع بيـــاض .أمـــا إذا كانـــت العـــروس فـــي حاجـــة لتعديـــل شـــكل ولـــون األســـنان معـــً ، فحينهـــا نلجـــأ إلســـتعمال قشـــرة 

الســـيراميك )الفنييـــرز أو اللومينيـــرز(.

٢- قشرة السيراميك )الفنييرز او اللومينيرز(

وهـــي تلبيـــس األســـنان قشـــرة خارجيـــة تلتصـــق علـــى األســـنان و تخفـــي أي تشـــّوه موجـــود فيهـــا. هـــذه القشـــرة قـــد تكـــون 
كافيـــة فـــي بعـــض الحـــاالت لحـــل مشـــكلة اصطفـــاف األســـنان دون الحاجـــة لّلجـــوء لتقويـــم األســـنان، ممـــا يوفـــر الكثيـــر مـــن 

الوقـــت المطلـــوب ، وتعمـــل علـــى تعديـــل الشـــكل واللـــون بنفـــس الوقـــت دون الحاجـــة ألي إجـــراء آخـــر.

كيـــف  تتأكـــد العــــروس مـــن درجــــة لــــون األسنــــان المنــــاسبة لهـــا أو شـــكل األســـنان الـــذي ســـيحقق 
ـــامة ؟ ـــل ابتس ـــا أفض له

 )trial & error بالتأكيـــد العـــروس فـــي غنـــى عــــن الخضــــوع لتــــجارب متعــــددة فــــي شكــــل ولـــون األســـنان )مـــا نســـميه بـــال
وبالـــذات فـــي حـــال استعـمــــال قشـــرة الفنييــــرز حـيــــث ال يمكـــن تـبـديـلهــــا بـعــــد تصـنـيعــــها وتثبـيـتـهــــا، لذلـــك نســـتعمل أحـــدث 
ـــي  ـــن )Digital Smile Design( التـ ـــال ســـمايل ديزاي ـــة الديجيت ـــا فـــي مجـــال طـــب األســـنان التجميلـــي وهـــي تقني التكنولوجي
ـــا  ـــوم بعـرضهـ ـــم نـقـ ـــن ثـ ـــا ومـ ـــب لوجههـ ـــد الشـــكل واللـــون المناسـ ـــً وتحدي نقـــوم فيهـــا بتصميـــم ابتســـامة العـــروس رقمّي
لـلعــــروس علـــــى شــاشـــــة الكمبيوتر لترى كيف ســـيكون شـــكل ابتســـامتها النهــــائي قبــــل البــــدء بالـعمــــل علــــى أسـنـانهــــا ، 

كــــما يمكنهــــا التعــــديل علــــى شكــــل األسنــــان واختيـــار األفضـــل لهـــا علـــى الكمبيوتـــر .
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1 - قبـــل أســـبوع مـــن موعـــد الزفـــاف، يمكنـــِك زيـــارة طبيـــب األســـنان والقيـــام 
بتنظيـــف األســـنان ومـــن ثـــم عمـــل تبييـــض لألســـنان باســـتخدام جهـــاز الليـــزر لـــدى الطبيـــب، 

اقـــة.  فجلســـة التبييـــض ال تســـتغرق أكثـــر مـــن ســـاعتين وتضمـــن لـــِك الحصـــول علـــى ابتســـامة برَّ
ـــة التـــي يحتـــاج  ـــى إجـــراءات أكثـــر تعقيـــدًا مثـــل قشـــرة الفنييـــر أو التركيبـــات التجميلّي ـــدًا فـــي اللجـــوء إل ال تفكـــري أب

تنفيذهـــا لدقـــة وإتقـــان فـــي العمـــل، ويتطلـــب تنفيذهـــا أكثـــر مـــن زيـــارة واحـــدة لطبيـــب األســـنان، ممـــا قـــد يولـــد لديـــِك ضيـــق 
فـــي الوقـــت لتنفيـــذ باقـــي المهـــام قبـــل زفافـــك .

2 - قـــد يمكنـــِك اإلســـتعانة أيضـــً ببعـــض أنـــواع التبييـــض المنزلـــي، مثـــل قوالـــب التبييـــض، شـــرائح التبييـــض الالصقـــة، 
ـــم أو حساســـية األســـنان، توقفـــي عـــن  ـــواع األل ـــوع مـــن أن ـــأي ن وبعـــض معاجيـــن األســـنان الُمبّيضـــة. ولكـــن فـــي حـــال شـــعرِت ب
اســـتعمال هـــذه المـــواد الُمبّيضـــة فـــورًا، فأنـــِت فـــي غنـــى عـــن أي نـــوع مـــن أنـــواع األلـــم أو اإلنزعـــاج فـــي األيـــام التـــي تســـبق يـــوم 

زفافـــك.

ــى  ــاب إلـ ــك الذهـ ــه يمكنـ ــالج، فإنـ ــرة العـ ــي فتـ ــم تنتهـ ــي ولـ ــنان المعدنـ ــم األسـ ــاز تقويـ ــن جهـ ــِت تضعيـ ــال كنـ ــي حـ 3 - فـ
طبيبـــك قبـــل يـــوم مـــن الزفـــاف إلزالـــة جهـــاز التقويـــم مؤقتـــً حتـــى التشـــعري بالحـــرج مـــن ابتســـامتك بوجـــود تلـــك األســـالك 
المعدنيـــة وحتـــى تتمكنـــي مـــن الحصـــول علـــى لقطـــات صـــور جميلـــة، بعـــد انتهـــاء مراســـم الـــزواج، يقـــوم الطبيـــب بإعـــادة 

تركيـــب الجهـــاز وتكملـــة العـــالج . 

ـــر الطبيعيـــة وشـــرب الميـــاه، ممـــا يقلـــّل مـــن  4 - تجّنبـــي المشـــروبات الداكنـــة، مثـــل القهـــوة والشـــاي، وأكثـــري مـــن العصائ
تصّبـــغ أســـنانك بطبقـــة داكنـــة. كمـــا ُيمكنـــك مضـــغ الخضـــار النّيئـــة المقرمشـــة أيضـــً، مثـــل الكرفـــس والجـــزر، إلزالـــة البقـــع 

ًّ مـــن ســـطح األســـنان .  الخارجيـــة ميكانيكيـــ

ـــون ُتعطـــي  ـــاء الل ـــاف: أحمـــر الشـــفاه بنغمـــات زرق ـــاج الزف ـــار عنـــد تطبيـــق مكي ـــاج يجـــب أخذهـــا بعيـــن اإلعتب ـــوان المكي 5 - أل
ـــر بياضـــً.  انطباعـــً بأســـنان أكث

وأخيـــرًا نصيحـــة مهمـــة؛ ال تتخـــذي القـــرار فـــي اختيـــار العـــاج المناســـب لـــِك، تأكـــدي أواًل مـــن اختيـــارك 
ـــة  ـــه مهم ـــي ل ـــعة، واترك ـــرة الواس ـــنان ذو الخب ـــل األس ـــي تجمي ـــب وأخصائ ـــنان المناس ـــب األس لطبي

تحديـــد العـــاج والتقنيـــة األفضـــل لـــِك، حتـــى تتمكنـــي مـــن الحصـــول علـــى أجمـــل ابتســـامة.  

ماهي الفترة الزمنية الالزمة لزيارة طبيب األسنان ؟؟

ـــى لطبيـــب األســـنان قبـــل ســـتة أشـــهر مـــن  ـــارة األول ـــأن تكـــون الزي ننصـــح دائمـــً ب
موعـــد الـــزواج، حتـــى يتســـنى لنـــا الوقـــت الكافـــي إلتمـــام جميـــع العالجـــات وتحقيـــق 
ـــر والضغـــط عليهـــا فـــي أجمـــل أيامهـــا . بعـــد  األفضـــل لعروســـنا وتخفيـــف التوت

ــت  ــا بالوقـ ــم تنفيذهـ ــة ليتـ ــة كاملـ ــة وتجميليـ ــة عالجيـ ــع خّطـ ــم وضـ ــك، يتـ ذلـ
المحـــدد وبأقـــل التعقيـــدات الممكنـــة.

ولكـــن فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، قـــد تغفـــل العـــروس بســـبب كثـــرة مشـــاغلها 
عـــن إدراج )زيـــارة طبيـــب األســـنان وتجميـــل ابتســـامتها( ضمـــن قائمـــة األعمـــال 
المخطـــط لتنفيذهـــا قبـــل فتـــرة زمنيـــة طويلـــة مـــن موعـــد الزفـــاف، أو فـــي 
بعـــض األحيـــان، قـــد ال يتوفـــر لـــدى العـــروس الوقـــت الطويـــل بيـــن فتـــرة 

الخطوبـــة وموعـــد إتمـــام الـــزواج. فـــي هـــذه الحالـــة تســـتطيع العـــروس اتبـــاع 
بعـــض الخطـــوات البســـيطة التـــي قـــد تجعـــل ابتســـامتها تبـــدو أفضـــل خـــالل 

أيـــام معـــدودة؛ إليـــِك بعـــض هـــذه الخطـــوات:
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العمود الفقريالوركالفقراتالكتفالركبة

ال تتردد في طلب المساعدة مع أفضل 
خبراء جراحة العظام وا�صابات الرياضية
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تتمثـــل آالم البطـــن فـــي الشـــعور باأللـــم وعـــدم االرتيـــاح فـــي المنطقـــة الواقعـــة تحـــت األضـــالع إلـــى مـــا فـــوق الحـــوض. هـــذه اآلالم تحـــدث ألســـباب متعـــددة 
تختلـــف وفـــق الظـــرف الـــذي رافـــق حدوثهـــا، كمـــا أنهـــا تحـــدث فـــي أماكـــن مختلفـــة مـــن البطـــن؛ يرتبـــط كل منهـــا بأعـــراض ومســـببات مختلفـــة. 

فيمـــا يلـــي إيجـــاز آلالم البطـــن ومـــا يمكـــن أن يســـّببها وفـــق مـــكان وظـــروف األلـــم، إلـــى جانـــب بعـــض األعـــراض الُمصاحبـــة التـــي قـــد تعطـــي مؤشـــرًا 
لألســـباب المحتملـــة.

آالم أسفل البطن 
قـــد تكـــون نتيجـــة البتـــالع كميـــة زائـــدة مـــن الهـــواء، تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون التـــي تؤخـــر إفـــراغ المعـــدة، اإلمســـاك، التهـــاب القولـــون أو المعـــدة، 

انســـداد معـــوي، القولـــون العصبـــي أو كســـل وتباطـــؤ فـــي عمـــل األمعـــاء الدقيقـــة والغليظـــة.
يمكن للتوتر أن يسّبب انتفاخ البطن وآالم في أسفله.

آالم أسفل يسار البطن  
قـــد يكـــون المســـّبب كمســـّببات آالم أســـفل البطـــن الســـابقة؛ كالغـــازات أو التهـــاب 

ـــون. المعـــدة أو القول

عليـــك طلـــب المســـاعدة فـــي حـــال ظهـــور أّي مـــن األعـــراض التـــي تتطلـــب التدخـــل 
الطبـــي الفـــوري.

إذا صاحـــب األلـــم حمـــى، غثيـــان أو قـــيء، قـــد يكـــون الســـبب هـــو التهـــاب الرتـــج، أي 

تكـــّون جيـــوب أو انتفاخـــات فـــي ُجـــدر األمعـــاء ويعـــّد مـــرض شـــائع مـــن أمـــراض الجهـــاز 
الهضمـــي. 

قـــد يتعافـــى بعـــض المرضـــى بالراحـــة وتغييـــر النظـــام الغذائـــي، وبعـــض الحـــاالت 
الشـــديدة  قـــد تتطلـــب التدخـــل الجراحـــي.

آالم أسفل يمين البطن  
ــاء  ــن تلقـ ــذه اآلالم مـ ــزول هـ ــاء، وتـ ــد النسـ ــن عنـ ــون ،أو المبيـــض األيمـ ــادة القولـ ــّبب بالعـ ــون المسـ يكـ

ــن.  ــوم أو يوميـ ــالل يـ ــها خـ نفسـ

ـــم نتيجـــة عســـر الهضـــم، فتـــق فـــي األمعـــاء، التهـــاب الكلـــى، وجـــود  فـــي بعـــض الحـــاالت قـــد يكـــون األل

حصـــى فـــي الكلـــى أو مـــرض التهـــاب األمعـــاء.

فـــي حالـــة االشـــتباه بالتهـــاب الزائـــدة الدوديـــة، ابتعـــد كليـــً عـــن الحقـــن الشـــرجية أو المســـّهالت التـــي قـــد 

ــار الزائـــدة الدوديـــة. تســـّبب انفجـ

هل تختلف آالم 
البطن حسب 

مكانها ؟
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آالم البطن العلوية
 

تقـــع معظـــم األعضـــاء الداخليـــة فـــي الجـــزء العلـــوي مـــن البطـــن؛ وتشـــمل: المعـــدة، الطحـــال، البنكريـــاس، الكليتيـــن، الغـــدة الكظريـــة، جـــزء مـــن 
ــر. ــاء الدقيقـــة المعروفـــة باســـم األثنـــى عشـ ــرارة، وجـــزء مـــن األمعـ القولـــون، الكبـــد، المـ

ـــاك بعـــض الظـــروف  ـــة. ولكـــن هن ـــام قليل ـــوي بســـبب شـــيء بســـيط نســـبّيً، وســـيختفي مـــن تلقـــاء نفســـه خـــالل أي ـــم البطـــن العل ـــا يحـــدث أل ـــادًة م ع
األساســـية األخـــرى التـــي يمكـــن أن تحـــدث بســـبب مشـــكالت صحيـــة تســـتدعي التدخـــل الطبـــي. ُينصـــح بزيـــارة الطبيـــب إذا اســـتمر األلـــم فـــي الجـــزء 

العلـــوي مـــن البطـــن، ويمكـــن للطبيـــب تقييـــم وتشـــخيص األعـــراض.

قـــد يســـتمر األلـــم الناجـــم عـــن حصـــى المـــرارة مـــن عـــدة دقائـــق 
إلـــى بضـــع ســـاعات. قـــد يصـــف الطبيـــب عالجـــً إلذابـــة حصـــى 
أو  شـــهورًا  المعالجـــة  عمليـــة  تســـتغرق  قـــد  ولكـــن  المـــرارة، 
ســـنوات. قـــد ُيوصـــي الطبيـــب أيضـــً بإجـــراء عمليـــة جراحيـــة إلزالـــة 
المـــرارة، ولـــن تؤثـــر علـــى هضـــم الطعـــام إذا تـــم اســـتئصالها.

متى يكون ألم البطن العلوي خطيًرا؟ 
األعـــراض المتزامنـــة مـــع ألـــم البطـــن العلـــوي التـــي تســـتدعي 

رعايـــة طبيـــة فوريـــة:

ألم شديد أو ضغط شديد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الغثيان أو القيء الذي ال يتوقف.

فقدان الوزن الغير متوقع.

آالم أسفل البطن المصحوبة بإسهال  
في حال كان األلم مؤقت، من المرجح أن يكون السبب عسر الهضم، أو التغّير في النظام الغذائي.

فـــي حـــال كان األلـــم مســـتمر، قـــد يكشـــف عـــن مشـــكلة صحيـــة أكثـــر خطـــورة كالتهـــاب المعـــدة الفيروســـي، وجـــود طفيليـــات فـــي الجهـــاز الهضمـــي، 
التســـمم الغذائـــي، الحساســـية لبعـــض أنـــواع الطعـــام، حساســـية الالكتـــوز، االلتهـــاب المعـــوي، بعـــض االضطرابـــات الهضميـــة أو الســـرطانات.

د المرض من خالل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المناسبة. يحدَّ

إصفرار الجلد )اليرقان(.

التعّرق البطني.

زيادة شدة األلم عند لمس البطن.

ُبراز دموي.

أسباب حدوث ألم البطن العلوي 
يحدث ألم البطن العلوي بالتزامن مع الحاالت اآلتية:

حصى في المرارة عن طريق  : 
ألم في الكتف األيمن.

الغثيان أو القيء.

ألم الظهر بين ريش الكتف.

ألم مفاجئ ومكّثف في منتصف البطن، أسفل عظمة الصدر.

إذا صاحـــب األلـــم حـــرارة، إســـهال، إمســـاك، تـــوّرم فـــي البطـــن وفقـــدان الشـــهية؛ فمـــن المرجـــح أن يكـــون الســـبب التهـــاب الزائـــدة الدوديـــة التـــي 
تتطلـــب التدخـــل الطبـــي الفـــوري.
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االلتهاب الرئوي
هو عدوى ُتصيب الرئة، يمكن أن تشعل الحويصالت الهوائية وتعبئتها بالسوائل أو القيح.

ــم فـــي  ــى ألـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــا وقـ ــاة، كمـ ــّدد للحيـ ــف  إلـــى مهـ ــون خفيـ ــاب أن يكـ ــذا  االلتهـ ــن لهـ يمكـ
ــوي. ــن العلـ ــّي البطـ ــي جانبـ ــم فـ ــّبب األلـ ــد يسـ ــا قـ ــعال، ممـ ــد التنفـــس أو السـ ــدر عنـ الصـ

التهاب المعدة  
معلومات عن التهاب المعدة:

التهاب بطانة المعدة، والذي يحدث غالبً بسبب عدوى بكتيرية.
اإلفـــراط فـــي شـــرب الكحـــول واســـتخدام مســـكنات األلـــم بانتظـــام، 

ويمكـــن أن يـــؤدي أيضـــً إلـــى التهـــاب المعـــدة.
قد تسّبب الحالة ألمً مؤلمً أو حارقً في الجزء العلوي من البطن.

يمكن لاللتهاب أن يخّف أو يتفاقم مع تناول الطعام.

القرحة الهضمّية:
هـــي قرحـــة مفتوحـــة تحـــدث إمـــا داخـــل بطانـــة المعـــدة )قرحـــة المعـــدة( أو الجـــزء العلـــوي 

مـــن األمعـــاء الدقيقـــة )قرحـــة اإلثنـــى عشـــر(.
يمكـــن أن يكـــون ســـببها عـــدوى بكتيريـــة أو اســـتخدام طويـــل األمـــد لألســـبرين وبعـــض 

مســـكنات األلـــم.
ــزء  ــر مـــن الجـ ــارق فـــي المعـــدة، ويكـــون علـــى الجانـــب األيسـ يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى ألـــم حـ

ــن. ــن البطـ ــوي مـ العلـ

تضّخم الطحال  
يمكن أن تسّبب العدوى وأمراض الكبد في تضخم الطحال.

في بعض الحاالت، قد ال يظهر تضخم الطحال أي عالمات أو أعراض.
فـــي األغلـــب، سيشـــعر المريـــض باأللـــم أو االمتـــالء فـــي الجانـــب األيســـر مـــن الجـــزء العلـــوي مـــن 

البطـــن، والـــذي قـــد ينتشـــر إلـــى الكتـــف األيســـر.

التهاب البنكرياس  
وهـــو عبـــارة عـــن غـــدة طويلـــة ومســـطحة تقـــع خلـــف المعـــدة تســـاعد الجســـم علـــى هضـــم 

ومعالجـــة الســـكر.
يمكـــن أن يـــؤدي التهـــاب البنكريـــاس إلـــى ألـــم فـــي الجانـــب األيســـر مـــن الجـــزء العلـــوي مـــن 

البطـــن ويـــزداد ســـوءًا بعـــد تنـــاول الطعـــام.

يمكن أن يكون حادًا أو مزمنً.

عسر الهضم الوظيفي  
عادًة، يحدث عسر الهضم بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام الدسم.

لكن عسر الهضم الوظيفي هو عسر هضم دون سبب واضح.

عسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى ألم حارق في أي من جانبّي البطن أو كالهما.
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آالم البطن حسب السبب
ّرة   آالم فوق السُّ

ترتبط آالم فوق السّرة بشكل وثيق مع أمراض ومشاكل المعدة مثل التهاب المعدة، قرحة المعدة، وارتفاع حموضة المعدة.
األلم الشديد المستمر في هذه المنطقة  قد يكون مؤشر على مشاكل البنكرياس، اإلثنى عشر والمرارة.

آالم البطن المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة
ُيعّد ارتفاع درجة الحرارة مؤشر على حدوث التهاب أو عدوى، مثل التهاب المعدة والتهاب الزائدة الدودية.

آالم البطن عند النوم
تحدث نتيجة مجموعة من األسباب منها اضطرابات الهضم، تغير أنماط الحياة أو بفعل بعض األدوية.

قـــد تكـــون آالم البطـــن عنـــد النـــوم نتيجـــة أمـــراض أكثـــر خطـــورة مثـــل الســـرطانات أو أمـــراض القلـــب، وعـــادًة مـــا تكـــون هـــذه المشـــكالت مصحوبـــة 
بأعـــراض إضافيـــة أكثـــر شـــدة.

آالم البطن أثناء ممارسة الرياضة
إذا كان األلم مقترن بممارسة التمارين الرياضية فليس هناك داٍع للقلق، غالبً ما يكون ألم موضعي سيزول خالل فترة قصيرة.

أما في حالة اقترانه بأعراض أخرى؛ فعلى المريض مراجعة الطبيب للكشف والتشخيص السليم.

آالم البطن في الصباح
في حال لم تصاحب آالم البطن في الصباح أي أعراض أخرى، فإنه عادًة ما يكون بسبب اإلمساك.

آالم البطن عند التنفس 
عادة ما تكون بسبب الخوف أو القلق، البدانة، االنسداد الرئوي المزمن، القولون العصبي، فتق الحجاب الحاجز أو بعض االضطرابات الهضمية.

آالم البطن بعد التبرز
تختلف أسباب آالم البطن بعد التبرز، وتشمل: اإلمساك، البواسير، الشقوق الشرجية، التهاب األمعاء والحساسية لبعض األطعمة.
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يقـــوم استشـــاري األشـــعة التداخليـــة 
لتشـــخيصية  ا العمليـــات  بتنفيـــذ 
والعاجيـــة مـــن خـــال تدخـــل جراحـــي 
علـــى  للحصـــول  وذلـــك  بســـيط 

الفوائـــد التاليـــة:

تدخــل جراحــي محــدود وهــذا يقلــل مــن حجــم 
النــدوب الجراحيــة ويقلــل مــن مخاطــر اإلصابــة 
بااللتهابــات ويــؤدي إلــى التئامهــا بشــكل أفضــل.

ــدم  ــف ال ــم ونزي ــبة األل ــن نس ــي كل م ــاض ف انخف
واإلصابــة بجــروح وكدمــات جســدية.

فتــرة قصيــرة للتعافــي والعــودة إلــى ممارســة 
الطبيعيــة. الحيــاة 

ــعة دون  ــم األش ــي قس ــراءات ف ــذه االج ــام به القي
ــفى. ــة بالمستش ــة لإلقام الحاج

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

يقدم قسم األشعة التداخلية في مستشفى دار الشفاء خدمات عالج عالية 
الجودة تحت التصوير الشعاعي. 

قسم األشعة التداخلية
لتشخيص وعالج حاالت مرضية متعددة والتي طالما كانت ُتعالج من خالل 

العمليات الجراحية التقليدية. 

نطاق الخدمات:

عالج حاالت اآلالم والعمود الفقري.

تحجيم الغضاريف.

ترميم الفقرات بحقن األسمنت الطبي.

الحقن المحاذي للقناة الشوكية.

المنظار المحاذي للقناة الشوكية.

حقــن مفصــل العصعــص بالتــردد الحــراري أو ذبذبات 
األعصاب.

حقن التهاب مفاصل الظهر بالتردد الحراري.

استخدام األوزون في عالج الديسك.

تثبيت وتبعيد الفقرات.
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قسطرة باشا.

كــي الصفيحــات الفقاريــة والمفصــل الحرقفــي 
العجــزي بالتــرددات الراديويــة.

العالج بالترددات الراديوية ألعصاب الفقرات.

العالج والتشخيص عبر قسطرة الشرايين.

تركيب الشبكة الوقائية للوريد السفلي.

تصوير األوعية الدموية وقسطرتها.

عالج القصور الوريدي المزمن.

ــة،  ــرايين الرحمي ــرايين واألوردة: الش ــد الش س
ــتاتا. ــي، البروس الدوال

أخذ خزعة.

عــالج أورام الغــدة الدرقيــة بإبــرة التــردد الحــراري 
بــدل الجراحــة.
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اختصاصي أول أشعة تداخلية للجهاز 
العضلي الهيكلي في »دار الشفاء« 

»الديسك«
 ليس الـسبب الوحيد                

آلالم أسفل الظهر
د. عبداهلل الخياط

- زمالة كلية الجراحين الملكية في األشعة - ايرلندا

- زمالة األشعة التداخلية والتشخيصية للجهاز العضلي 
   الهيكلي، مستشفى سينت جايمس - ايرلندا

- زمالة األشعة للجهاز العضلي الهيكلي، مستشفى    
   كابا للعظام - ايرلندا

- عضو في الرابطة العالمية لعالج العمود الفقري 
   بالتدخل الجراحي المحدود
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د. عبداهلل الخياط

نتميــز فــي »دار الشــفاء« بعــالج خشــونة المفاصــل المتقدمــة وآالم مــا 
بعــد الجراحــة لمفاصــل الكتــف والحــوض والركبــة بالتــردد الحــراري وال 

توجــد تلــك العالجــات فــي أماكــن أخــرى بالكويــت. 

األجهــزة المســتخدمة فــي قســم األشــعة التداخليــة بالمستشــفى 
آمنــة وليــس لهــا أضــرار جانبيــة بــل هــي تســاعد علــى تجنــب األضــرار 

ــة. الجانبي

»دار الشــفاء« الوحيــد بالكويــت الــذي ُيشــخص األعصــاب الطرفيــة 
التخصصــي. الســونار  باســتخدام 

آالم الديســك تحــدث بســبب الجلــوس لفتــرات طويلــة وبشــكل خاطــئ 
وضعــف العضــالت وزيــادة الــوزن.

مــن كانــت طبيعــة عملــه الجلــوس وقتــًا طويــاًل فعليــه أن يتحــرك 
باســتمرار ويمــارس تماريــن لتقويــة عضــالت الظهــر.

تحجيــم الديســك عمليــة بســيطة يســتغرق إجراؤهــا مــن ١0 دقائــق إلى 
نصــف ســاعة، بعدهــا يســتطيع المريــض أن يمــارس حياتــه الطبيعيــة 

بأســرع وقــت ممكــن.

ــي  ــري ف ــود الفق ــور العم ــي لكس ــبب الرئيس ــام المس ــة العظ هشاش
ــت وجبرهــا باألشــعة التداخليــة يســتغرق 30 دقيقــة فقــط عــن  الكوي

ــي. ــمنت الطب ــن االس ــق حق طري

ــبعة  ــا المش ــزون أو البالزم ــن الكورتي ــل بحق ــالج آالم المفاص ــا ع يمكنن
ــراري. ــردد الح ــن او الت ــة أو الفايبري ــح الدموي بالصفائ

اســتئصال العظمــة الشــوكية ليــس العــالج األمثــل، حيــث أنــه ال ينجــح 
فــي الكثيــر مــن األحيــان والعــالج الحديــث لهــا يتــم عــن طريــق حقــن 

الكورتيــزون أو البالزمــا باســتخدام الســونار.

ــدار  ــة ب ــعة التداخلي ــم األش ــي قس ــة ف ــات الرياضي ــب اإلصاب ــج أغل نعال
الشــفاء، وتحــدث غالبــًا بســبب عــدم اإلحمــاء قبــل ممارســة الرياضــة.

ــي بســبب  ــي مــن شــلل جزئ اســتطعت بفضــل اهلل عــالج مريــض يعان
ــراري. ــردد الح ــاز الت ــتخدام جه ــادق باس ــجد الص ــرات مس تفجي

ــوا يشــكون مــن  نجحــت بتوفيــق اهلل عــالج حــاالت صعبــة لمرضــى كان
ــم  ــد تماثله ــرح بع ــدة الف ــن ش ــوا م ــة وبك ــرات طويل ــم لفت ــدة األل ش

ــفاء.  للش
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تعــد األشــعة التداخليــة تخصصــً جديــدًا نســبيً، والمقصــود باألشــعة 
طبيــة  معــدات  اســتدراج  طريــق  عــن  األمــراض  عــالج  هــو  التداخليــة 
دقيقــة بحجــم اإلبــرة إلــى مــكان المــرض أو العلــل فــي الجســم تحــت 
إرشــاد األشــعة وذلــك لتحديــد مــكان المــرض بدقــة ومــن ثــم عالجــه مــن 

غيــر جــرح. ويســمى فــي بعــض األحيــان التدخــل الجراحــي البســيط.
عمليــات األشــعة التداخليــة يتــم إجراؤهــا تحــت التخديــر الموضعــي، 
وإجراؤها يســتغرق ما بين ال 10 دقائق إلى 30 دقيقة، بعدها يســتطيع 
المريــض الخــروج مــن المستشــفى وممارســة حياتــه الطبيعيــة فــي 

نفــس اليــوم. 
تســتخدم فــي عــالج مشــاكل وآالم العمــود الفقــري والجهــاز العضلــي 
الهيكلــي مثــل المفاصــل والعضــالت واألعصــاب الطرفيــة. كمــا يمكــن 
الرحــم وتضخــم  تليــف  وعــالج  الشــرايين  فــي قســطرة  اســتخدامها 

البروســتاتا وغيرهــا. 

بدايًة، ما هو تعريف األشعة التداخلية؟ 
وما أهم استخداماتها؟

وأشــار إلــى أنــه يمكــن عــالج آالم المفاصــل بطــرق عــدة أبرزهــا حقــن الكورتيــزون أو البالزمــا المشــبعة بالصفائــح 
الدمويــة أو الفايبريــن، واســتخدام تقنيــة التــردد الحــراري بحســب طبيعــة األلــم ومســبباته، وتفاصيــل أخــرى مــن 

الحــوار يمكــن االطــالع عليهــا فــي ســياق الحــوار التالــي: 

أكــد اختصاصــي أول أشــعة تداخليــة للجهــاز العضلــي الهيكلــي فــي مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور عبــداهلل 
الخيــاط أن قســم األشــعة التداخليــة بالمستشــفى يتميــز بتوفيــر جميــع طــرق العــالج الجديــدة لمشــاكل العمــود 
الفقــري بالتدخــل الجراحــي البســيط أو األشــعة التداخليــة. باإلضافــة إلـــى عــالج آالم المفاصــل بمختلــف أنواعهــا 

ســواء كانــت مفاصــل الكتــف أو الحــوض أو الركبــة أو غيرهــا.

وقــال د. الخيــاط فــي حــوار خــاص لـــ »الشــفاء تايمــز«: إننــا نســتخدم أحــدث األجهــزة فــي عــالج آالم الجهــاز العضلي 
الهيكلــي كآالم العمــود الفقــري مثــل الديســك والخشــونة واعتــالل العضــالت وعــالج التهــاب المفاصــل والتهــاب 
األوتــار والعضــالت، وعــالج آالم القــدم والعظمــة الشــوكية وكذلــك اإلصابــات الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا، وعــالج 
آالم الوجــه، ومــا بعــد جراحــة العمــود الفقــري والمفاصــل، موضحــًا أن األجهــزة المســتخدمة فــي التعامــل مــع هــذه 

اآلالم آمنــة وليــس لهــا أضــرار جانبيــة علــى المرضــى. 

لماذا اخترت تخصص األشعة التداخلية؟ 
اختــرت هــذا التخصــص ألنــه جديــد نســبيً وفــي تطــور ســريع ومســتمر. 
ففكــرة األشــعة التداخليــة مبنيــة علــى تقديــم العــالج للمريــض بأصغــر 
جــرح ممكــن وبأقــل مضاعفــات عــن طريــق اســتخدام أحــدث األجهــزة 
الطبيــة. فــي الســابق كان يتــم عــالج األمــراض إمــا عــن طريــق العــالج 
الدوائــي أو الجراحــة، لكــن أدى ظهــور التخصــص والتطــور الســريع فــي 
األجهــزة الطبيــة إلــى التقليــل فــي عــدد العمليــات الجراحيــة بشــكل 
كبيــر، وأصبــح مــن الممكــن عــالج العديــد مــن األمــراض عــن طريــق 
األشــعة التداخليــة بوقــت قصيــر جــدًا يتيــح للمريــض العــودة لحياتــه 

الطبيعيــة بأســرع وقــت ممكــن. 

فــي األشــعة  التخصصــات  الشــفاء جميــع  لدينــا فــي مستشــفى دار 
حيــث  الهيكلــي،  العضلــي  الجهــاز  فــي  هــو  التداخليــة، وتخصصــي 
نســتطيع بفضــل اهلل عــالج آالم المفاصــل ومنهــا الخشــونة وغيرهــا، 
الرياضيــة  اإلصابــات  عــالج  إلــى  إضافــة  الفقــري،  العمــود  ومشــاكل 
التخصصــي  الســونار  الهيكلــي، حيــث نســتخدم  العضلــي  والجهــاز 
فــي تشــخيصها وعالجهــا، وكذلــك نســتخدم الســونار التخصصــي فــي 
تشــخيص وعــالج األعصــاب الطرفيــة، ويعتبــر مستشــفى دار الشــفاء 

هــو الوحيــد بالكويــت الــذي يقــدم جميــع هــذه الخدمــات.
ومــن أكثــر األشــياء التــي يتميــز بهــا مستشــفى دار الشــفاء هــو توافــر 
الفقــري والمفاصــل  العمــود  الجديــدة لمشــاكل  العــالج  جميــع طــرق 
تحجيــم  مثــل  التداخليــة  الـبسـيـــط أو األشـــعة  بـالـتـــدخل الجـراحـــي 
إلـــى  الديســك، قســطرة العمــود الفقــري والتــردد الحــراري. باإلضافــة 
عــالج خشــونة المفاصــل المتقدمــة وآالم مــا بعــد الجراحــة لمفاصــل 
الكتــف والحــوض والركبــة بالتــردد الحــراري، وال توجــد هــذه األنــواع مــن 

بالكويــت.  األخــرى  المستشــفيات  فــي  العالجــات 
تحتــاج  التــي  المفاصــل  إصابــات  بعــض  بتشــخيص  نقــوم  أننــا  كمــا 
الرنيــن  أشــعة  نجــري  ثــم  ومــن  المفصــل  داخــل  صبغــة  حقــن  إلــى 
المناســب.  العــالج  تقديــم  ثــم  ومــن  المفصــل،  علــى  المغناطيســي 

ما الذي يتميز به عملكم في األشعة التداخلية؟ 
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ما أحدث األجهزة التي تستخدمونها؟ 
لدينــا الكثيــر مــن األجهــزة الحديثــة، وكنــا نقــوم مــن قبــل باســتخدام 
تطــور  مــع  اآلن  ولكننــا  الطبيــة  اإلجــراءات  بعــض  فــي  فقــط  األشــعة 
مــن  العديــد  فــي  األشــعة  مــن  بــدالً  الســونار  نســتخدم  األجهــزة 
العمليــات، والفائــدة مــن ذلــك هــو زيــادة ســرعة إجــراء العمليــات، تقليــل 
المضاعفــات وتقليــل تعــرض المريــض لألشــعة. عــالوة علــى ذلــك، لدينــا 
الحــراري  التــردد  إلــى  وينقســم  الحــراري  التــردد  مثــل  أجهــزة حديثــة 
النابــض والكــّي الحــراري. ولدينــا كذلــك أجهــزة تحجيــم الديســك بــكل 
أنواعهــا مثــل أجهــزة الليــزر والتبخيــر الحــراري، وجهــاز األوزون، وغيرهــا 

مــن األجهــزة األخــرى التــي يتميــز بهــا مستشــفى دار الشــفاء.

في العكس، األجهزة المســتخدمة في األشــعة التداخلية من أهدافها 
هــو المســاعدة فــي إجــراء العمليــة بــكل ســهولة ويســر وتقليــل األضرار 
الجانبيــة، فمثــاًل جهــاز األشــعة المســتخدم يســاعدنا فــي الوصــول إلــى 
مــكان المــرض بدقــة عاليــة. أمــا بالنســبة ألجهــزة الكــّي بالتــردد الحــراري 
وتحجيــم الديســك والتــي تعطــي خــالل اســتخدامها إشــارات بوجــود 
الكــّي  إجــراء  بعــدم  الطبيــب  اإلشــارات  هــذه  لتخبــر  حركــي،  عصــب 
الحــراري فــي مــكان العصــب ممــا يــؤدي إلــى تجنــب المضاعفــات. أمــا 
بالنســبة لبقيــة األجهــزة األخــرى مثــل التــردد الحــراري النابــض والســونار؛ 
فإنــه ال توجــد أي أضــرار جانبيــة علــى المريــض وهــي آمنــة جــدًا وتيســر 

عمليــة العــالج. 

هل لهذه األجهزة أضرار جانبية؟ 

ما أسباب آالم أسفل الظهر؟ 
يظــن كثيــر مــن النــاس أن الديســك هــو الســبب الوحيــد آلالم أســفل 
الظهــر، لكــن ذلــك مفهــوم خاطــئ، حيــث توجــد أســباب أخــرى مثــل 
اعتــالل عضــالت الظهــر، التهــاب أو خشــونة مفاصــل العمــود الفقــري، 
أن  الممكــن  مــن  التــي  العظــام  وهشاشــة  الفقــري،  العمــود  انحنــاء 
تــؤدي إلــى كســور بالفقــرات. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك العديــد مــن 
العوامــل التــي تجعــل عرضــة بشــكل أكبــر لإلصابــة بــآالم الظهــر مثــل 
زيــادة الــوزن، قلــة ممارســة الرياضــة، رفــع أشــياء ثقيلــة بطريقــة خاطئــة 

وبعــض أمــراض الروماتيــزم.

نعــم بالطبــع، فقــد تحــدث آالم الديســك بســبب الجلســات الطويلــة 
وبشــكل خاطــئ وهــذا أحــد العوامــل المهمــة التــي تجعــل المريــض 
ــوزن،  ــادة ال ــآالم الظهــر، وهنــاك عوامــل أخــرى مثــل زي ــة ب عرضــة لإلصاب
الرياضــة، رفــع أشــياء ثقيلــة بطريقــة خاطئــة، وبعــض  قلــة ممارســة 

الروماتيــزم. أمــراض 

هل تحدث آالم الديسك بسبب الجلسات الطويلة؟

علــى  ســاعة  كل  أو  ســاعة  نصــف  كل  المشــي  أو  بالوقــوف  أنصحــه 
األكثــر، وإذا كانــت طبيعــة عملــه تســتدعي الجلــوس لفتــرات طويلــة، 
فعليــه أن يهيــئ الكرســي والمكتــب للجلــوس بالطريقــة الصحيحــة 
مثــل الجلــوس مــع اســتقامة الظهــر والرقبــة وجعــل الشاشــة علــى 
مســتوى العيــن. باإلضافــة إلــى ذلــك، القيــام بتماريــن رياضيــة خاصــة 

لتقويــة عضــالت الظهــر.

بماذا تنصح من يجلس على الكرسي لفترة طويلة؟ 

يعتبــر عــرق النســا عرضــً وليــس مرضــً، حيــث ينتــج عــن وجــود مشــكلة 
فــي العمــود الفقــري، وأغلــب حــاالت عــرق النســا تنتــج بســبب انــزالق أو 
تمــزق فــي الديســك، الــذي قــد يســبب التهــاب أو تضيــق فــي قنــاة 
العصــب، ممــا يجعــل المريــض يشــعر بــآالم شــديدة فــي منطقــة عــرق 
النســا والتــي تمتــد مــن أســفل الظهــر إلــى الوركيــن وأســفل الســاق، 
مــا يجعــل المريــض يتألــم بشــدة وقــد ال يســتطيع الحركــة أو النــوم 

بشــكل طبيعــي.

وبالنســبة للعــالج، فــإن ذلــك يعتمــد علــى الســبب، حيــث نقــوم بإجــراء 
الفحــص اإلكلينيكــي واألشــعة الالزمــة وتحديــد موضــع وســبب األلــم، 
وعلــى أســاس ذلــك نقــوم بتحديــد طريقــة العــالج إمــا بالتــردد الحــراري 
أو بطــرق أخــرى. والعــالج بالتــردد الحــراري يكــون عــن طريــق وضــع إبــرة 
خاصــة عنــد العصــب وإرســال ذبذبــات لعــالج وتهدئــة العصــب تحــت 

ــر الموضعــي وخــالل دقائــق. التخدي

حدثنــا عــن »عــرق النســا«، وهــل يمكــن عالجــه بالتــردد 
الحــراري؟ 

بالنســبة لعمليــة تحجيــم الديســك تتــم لدينــا فــي مستشــفى دار 
الشــفاء عــن طريــق اســتخدام جهــاز التبخيــر الحــراري، الليــزر، أو جهــاز 
خــاص نســتخدمه فــي ســحب مــادة الديســك. وتعتبــر العمليــة بســيطة 
ويســتغرق إجراؤهــا مــن 10 دقائــق إلــى نصــف ســاعة علــى األكثــر، وتتــم 
تحــت التخديــر الموضعــي. بعــد االنتهــاء مــن العمليــة، يرتــاح المريــض 
لمــدة  راحــة  لبيتــه ويأخــذ  يعــود  ثــم  لمــدة ســاعتين،  بالمستشــفى 
أســبوعين وبعدهــا يمــارس حياتــه بشــكل طبيعــي بشــكل تدريجــي. 
بالنســبة لكســور العمــود الفقــري، فــإن المســبب الرئيســي لهــا فــي 
الكويــت هــو هشاشــة العظــام التــي تســبب ضعفــً فــي الفقــرات، فــأي 
ــة خفيفــة قــد تســبب كســرًا فــي إحــدى فقــرات العمــود الفقــري.  إصاب
فــي أغلــب الحــاالت ال يحتــاج المريــض إلجــراء عمليــة جراحيــة أو وضــع 
المريــض فــي الجبــس لفتــرة طويلــة، إذ يمكــن عــالج كســر العمــود 
الفقــري بالتدخــل الجراحــي البســيط فــي خــالل عشــر دقائــق إلــى 30 
دقيقــة فقــط عــن طريــق األشــعة التداخليــة. ويتــم ذلــك بواســطة وضــع 
جهــاز صغيــر فــي الفقــرة بحجــم اإلبــرة ويتــم مــن خاللهــا نفــخ بالــون 
فــي مــكان الكســر ومــن ثــم يتــم حقــن االســمنت الطبــي. يســتغرق 
إلــى ســاعتين حتــى يصبــح صلبــً.  االســمنت الطبــي مــن 12 دقيقــة 
ســاعتين  لمــدة  المستشــفى  فــي  العمليــة  بعــد  المريــض  يمكــث 

بعدهــا يســتطيع أن يغــادر إلــى المنــزل.

وننصــح المريــض بعــد إجــراء العمليــة بالحركــة بحــذر وأالّ يحمــل أشــياء 
ثقيلــة حتــى يتــم شــفاؤه تمامــً ويعــود لممارســة حياتــه الطبيعيــة 

بشــكل تدريجــي. 

كيف يتم تحجيم الديسك؟ وتجبير كسور العمود الفقري؟
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فــي  جراحيــً  الشــوكية  العظمــة  اســتئصال  يتــم  كان  الســابق،  فــي 
الكثيــر مــن األحيــان، لكــن ارتــأت الدراســات الطبيــة أن اســتئصالها ال 
يكــون ناجحــً فــي أغلــب الحــاالت، والعــالج الحديــث لهــا يتــم عــن طريــق 

حقــن الكورتيــزون أو البالزمــا باســتخدام الســونار.

هــل يمكــن عــالج العظمــة الشــوكية عــن طريق اســتئصالها 
جراحيًا؟ 

كيــف يتــم اســتخدام األشــعة التداخليــة فــي عــالج آالم 
والعضــالت؟  األوتــار  والتهــاب  المفاصــل 

المغناطيســي  الرنيــن  عمــل األشـعـــة، الــــسونار الـــتخصصي أو  يتــم 
لتشــخيص الحالــة ومــن ثــم يتــم اختيــار العالج المناســب. يتم اســتخدام 
العــالج ومنهــا حقــن مضــادات  فــي جميــع طــرق  التداخليــة  األشــعة 
البالزمــا  أو  الدمويــة،  بالصفائــح  المشــبعة  البالزمــا  الزيــت،  االلتهــاب، 
المشــبعة بالصفائــح والفايبريــن فــي العضلــة أو المفصــل المصــاب 

باســتخدام األشــعة لتحديــد مــكان اإلصابــة بدقــة عاليــة.
هنــاك طــرق حديثــة فــي العــالج مثــل اســتخدام التــردد الحــراري لعــالج 
آالم المفاصــل الناتجــة عــن الخشــونة المتقدمــة ويمكــن اســتخدام هــذه 
الطريقــة كبديــل لتبديــل المفاصــل أو عــالج اآلالم المســتمرة حتــى بعــد 
تبديــل المفاصــل. تســتخدم هــذه التقنيــة لعــالج آالم مفاصــل الكتــف 

والحــوض والركبــة. 

العظمــة الشــوكية هــو مســمى خاطــئ واالســم الصحيــح هــو التهــاب 
الربــاط األخمصــي ألن هنــاك العديــد مــن المرضــى ال يعانــون مــن آالم 

العظمــة الشــوكية ولكــن يتبيــن وجودهــا عنــد إجــراء األشــعة. 
يتــم العــالج عــن طريــق حقــن الكورتيــزون أو البالزمــا فــي مــكان االلتهاب 
ــاط  ــدواء أســفل الرب ــه مــن المهــم جــدًا حقــن ال باســتخدام الســونار ألن
األخمصــي لضمــان أفضــل نتيجــة ولتجنــب الحقــن فــي شــحمة الكعــب 

والــذي قــد يــؤدي إلــى ضمورهــا وتراكــم المشــكلة.

ــوكية؟  ــة الش ــن العظم ــة ع ــدم الناتج ــن آالم الق ــا ع حدثن
ــا؟  ــة عالجه ــبابها وكيفي وأس

حدثنا عن عالج اإلصابات الرياضية؟ 
التداخليــة  األشــعة  فيــه  جـديـــد ُتســتخدم  فـــرع  الـــرياضية  اإلصابــات 
إصابــات  فهنــاك  وعديــدة،  متنوعــة  الرياضيــة  واإلصابــات  لعالجهــا، 
للعمــود الفقــري، وأخــرى قــد تصيــب الركبــة والكتــف، والعضلــة الضامــة 
أو  التنــس  بمتالزمــة  تســمى  والتــي  الكــوع  إصابــات  مثــل  وغيرهــا 

الغولــف. 
أغلــب اإلصابــات الرياضيــة تحــدث بســبب إصابــة وتــر أو عضلــة أو إصابــة 
غضــروف داخــل مفصــل. تشــخيص اإلصابــة الرياضيــة بشــكل دقيــق 
يعتبــر أهــم خطــوة فــي تحقيــق العــالج التــام والســليم لهــا، إذ أن هناك 
إصابــات فــي أماكــن معينــة تــؤدي الــى آالم فــي أماكــن أخــرى، ممــا يــؤدي 
إلــى تشــخيص غيــر دقيــق. علــى ســبيل المثــال، قــد يصــاب العــب كــرة 
ــر العضلــة الضامــة عنــد عظمــة الحــوض، لكــن هــذه  القــدم بتمــزق وت
اإلصابــة قــد تســبب لــه آالمــا فــي أعلــى الفخــذ وبالتالــي يعتقــد المريــض 
مهــم  الدقيــق  فالتشــخيص  لذلــك  الفخــذ،  هــو  اإلصابــة  موضــع  أن 
جــدًا للعــالج. وأغلــب هــذه اإلصابــات يتــم عالجهــا عــن طريــق األشــعة 
التداخليــة وذلــك مــن خــالل حقــن موضــع اإلصابــة بالبالزمــا المشــبعة 

بالصفائــح الدمويــة او الفايبريــن.
يفضــل تشــخيص وعــالج اإلصابــات الرياضيــة خــالل فتــرة ال تتعــدى 6 
أشــهر، ألن نتيجــة العــالج تكــون أفضــل خــالل هــذه الفتــرة، أمــا لــو مــرت 

علــى اإلصابــة أكثــر مــن 6 أشــهر قــد تكــون عمليــة العــالج أصعــب. 

قــد تنتــج اإلصابــات الرياضيــة نتيجــة بــذل مجهــود بدنــي كبيــر، أو أداء 
الالعــب حركــة بطريقــة خاطئــة، أو أنــه لــم يقــم بتماريــن االســتطالة 
قبــل ممارســة نشــاطه الرياضــي، وفــي جميــع الحــاالت نحــن كأطبــاء 
نســتطيع أن نحــدد وبــكل ســهولة مناطــق اإلصابــة ســواء كانــت فــي 
العضلــة الضامــة أو الركبــة أو الكتــف أو العمــود الفقــري أو غيرهــا، كمــا 

ــات. نســتطيع التعامــل مــع تلــك اإلصاب
لــكل لعبــة رياضيــة إصاباتهــا الخاصــة بهــا، فكــرة القــدم لهــا إصاباتهــا 
الخاصــة بهــا مثــل إصابــات الركبــة والعضلــة الضامــة، والعبــو كــرة اليــد 
ــات فــي الكتــف، وقــد يتعــرض العبــو كــرة القــدم  قــد يتعرضــون إلصاب

األمريكيــة »الروكبــي« إلصابــات فــي الضلــوع والركبتيــن. 
أغلــب اإلصابــات الرياضيــة نقــوم بعالجهــا فــي قســم األشــعة التداخليــة 
إحــدى  فــي  كلــي  تمــزق  حــدث  إذا  إال  الشــفاء،  دار  مستشــفى  فــي 
ليقــوم  المختــص  الجــراح  إلــى  المريــض  بتحويــل  فنقــوم  العضــالت، 

الــالزم.  بالعــالج 

هــل تنتــج اإلصابــات الرياضيــة نتيجــة بــذل مجهــود بدنــي 
كبيــر؟ 

كيف يتم تشخيص آالم األعصاب الطرفية؟
متالزمــة  هــي  النــاس  بيــن  والشــائعة  المعروفــة  الطرفيــة  األعصــاب 
بإجــراء  نقــوم  مــا  وعــادة  الكعــب،  نفــق  ومتالزمــة  الرســغي  العصــب 
الحــاالت، فتظهــر لدينــا مواضــع  العصــب لتشــخيص هــذه  تخطيــط 
أخــرى  متالزمــات  اكتشــف  الحديــث  والطــب  األعصــاب،  هــذه  تضيــق 
لألعصــاب الطرفيــة قــد تســبب آالمــً مبهمــة قــد ال يتــم تشــخيصها 
حتــى باســتخدام تخطيــط العصــب، إال أنــه عــن طريــق عمــل الســونار 
التخصصــي أو اســتخدام األشــعة التداخليــة أصبحنــا نســتطيع تحديــد 

مواضــع هــذه اآلالم ومــن ثــم القيــام بعالجهــا.
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آالم مــا بعــد الجراحــة للعمــود الفقــري قــد تظهــر نتيجــة إجــراء عمليــة 
ــب آالم  ــر عصــب. أغل ــة تثبيــت الفقــرات، أو تحري ــة الديســك، أو عملي إزال
مــا بعــد الجراحــة تنتــج بســبب التصاقــات وتليفــات حــول األعصــاب فــي 
العمــود الفقــري. ويتــم عــالج هــذه الحــاالت عــن طريــق قســطرة العمــود 
الفقــري لفــك االلتصاقــات وفــي بعــض األحيــان يتــم حقــن مــادة معينــة 

لتذويــب االلتصاقــات واســتخدام جهــاز التــردد الحــراري.

فيتــم  المفاصــل  تبديــل  جراحــة  بعــد  مــا  آالم  لعــالج  بالنســبة  أمــا 
ســابقً.  تحدثنــا  كمــا  الحــراري  التــردد  اســتخدام 

مــاذا عــن عــالج آالم مــا بعــد جراحــة العمــود الفقــري 
والمفاصــل؟ 

مــن أصعــب الحــاالت التــي واجهتهــا كانــت حالــة لمريــض شــاب تعــرض 
إلصابــة بالغــة نتيجــة التفجيــر اإلرهابــي الــذي حــدث فــي مســجد اإلمــام 
الصــادق قبــل عــدة ســنوات، حيــث أصابــت شــظية أحــد األعصــاب فــي 
الجزئــي  الشــلل  مــن  نــوع  لــه  فحــدث  فخــذه،  فــي  وبالتحديــد  ســاقه 

ــة. ــك اإلصاب بســبب تل

وجاءنــي هــذا المريــض العيــادة وقمــت بفحصــه، ومــن ثــم أخضعتــه 
القيــام بتحفيــز  الوقــت حاولنــا  الحــراري وفــي نفــس  بالتــردد  للعــالج 
العصــب المصــاب، وبفضــل اهلل بســبب هــذه اإلجــراءات الطبيــة ردت 

الحركــة للعصــب، وبــدأ المريــض فــي الحركــة.

ما أصعب الحاالت التي واجهتها ونجحت في عالجها؟ 

جاءنــي أحــد المرضــى يشــكو مــن ألــم شــديد فــي وجهــه، وأخبرنــي 
أنــه لــم ينــم لمــدة 6 أشــهر نتيجــة هــذه اآلالم، وكان يبكــي مــن شــدة 
األلــم لدرجــة أنــه أصيــب باكتئــاب وتمنــى المــوت، وبعــد فحصــه وجــدت 
أنــه يعانــي مــن آالم العصــب الخامــس الــذي يســبب آالمــً شــديدة فــي 
الوجــه قــد تجعــل المريــض يتعــرض لالكتئــاب، وقــد يــؤدي ذلــك بــه إلــى 
االنتحــار، وبحمــد اهلل قدمــت لــه العــالج المناســب وبعــد نحــو أســبوعين 
وجدنــا أن أكثــر مــن 90% مــن اآلالم قــد اختفــت، وقــد شــعر المريــض 

بســعادة كبيــرة.
 

وكانــت هنــاك حالــة أخــرى لمريضــة تشــكو مــن ألــم يخــرج مــن منتصــف 
اإلصابــة  عــن  تنتــج  آالم مزمنــة  الصــدري وهــي  القفــص  إلــى  الظهــر 
بالحــزام النــاري الــذي يســبب آالمــً شــديدة للمريــض، وظلــت المريضــة 
تتألــم لنحــو عــام كامــل بســبب اآلالم الناتجــة عــن الحــزام النــاري التــي 
كانــت تبكــي منهــا وكأن ســكاكين تقطــع فــي جســمها، ومــع فحصها 
فحصــً دقيقــً باألجهــزة الحديثــة، قمنــا بحقنهــا بالمــادة العالجيــة فــي 
مــكان المشــكلة وفــي خــالل 5 دقائــق شــعرت المريضــة بالفــرق وزالــت 

عنهــا اآلالم بحمــد اهلل وعــادت بعــد ذلــك لحياتهــا بشــكل طبيعــي.

موقف إنساني مؤلم؟
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شد الذقن
الـــمتــرهـــل

مــن  واحــدة  المــزدوج  الذقــن  أو  المترهــل  الذقــن  مشــكلة  تعــد 
مــن  واســعة  لشــريحة  بالنســبة  المؤرقــة  التجميليــة  المشــاكل 

األشــخاص وذلــك لمــا تتســبب بــه مــن تأثيــر علــى مظهــر وجمــال 
الشــخص وبالتالــي ثقتــه بنفســه. تعــد عمليــات شــد الذقــن المترهــل 

مــن أكثــر العمليــات التجميليــة انتشــارًا وعــادة مــا يرجــع الســبب وراء 
تلــك المشــكلة إلــى تراكــم الدهــون تحــت ســطح الجلــد فــي منطقــة 

بالســمنة.   المصابيــن  األشــخاص  لــدى  الذقــن وخاصــة 

الذقــن  ترهــالت  عــالج  بــات  الحديثــة  التجميلــي  الطــب  تطــور وســائل  ومــع 
وشــد الذقــن المــزدوج يتــم بفعاليــة كبيــرة وخيــارات طبيــة متعــددة وبأحــدث 

الوســائل والتقنيــات. وفــي هــذا المقــال ســوف نتنــاول معكــم جراحــة شــد 
الذقــن المترهــل. مــا هــي وكيــف تتــم ؟ مــا هــي أبــرز التقنيــات المســتخدمة بهــا؟ 

مــا هــي أبــرز مميزاتهــا ومخاطرهــا المحتملــة ؟ إلــى جانــب العديــد مــن النصائــح 
والمعلومــات التــي قــد تهمــك . 

ما هي عملية شد الذقن المترهل ؟
هــي إجــراء تجميلــي يمكــن القيــام بــه بوســائل جراحيــة وغيــر جراحيــة ويهــدف إلــى إزالــة 
الدهــون المتراكمــة فــي منطقــة الذقــن إمــا نتيجــة الســمنة أو نتيجــة عوامــل التقــدم في 

العمــر، إلــى جانــب شــد جلــد هــذه المنطقــة مــن أجــل التخلــص مــن التجاعيــد والترهــالت 
الموجــودة علــى ســطحها، وعــادة مــا يتــم اللجــوء إلــى القيــام بعمليــة شــد الذقــن المترهــل 

بغــرض تحســين المظهــر العــام للشــخص واســتعادة ثقتــه بنفســه، وإظهــاره بمظهــر أكثــر 
صحــًة وشــبابً.
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من هم األشخاص 
المرشحون لخوض عملية 

شّد الذقن المترهل ؟
الذقــن  ترهــل  مشــكلة  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
ــك نتيجــة تراكــم الدهــون فــي تلــك المنطقــة خاصــة  وذل
بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة الســمنة 

وزيــادة وزن الجســم.

األشــخاص الذيــن فقــدوا أوزانهــم بصــورة ســريعة ممــا أتــاح 
الفرصــة لظهــور التجاعيــد والترهــالت فــي منطقــة الذقــن 

والرقبــة والوجــه.

األشخاص الذين يعانون من مشكلة الذقن المزدوج 
المشــكلة  بهــذه  اإلصابــة  فــي  عائلــي  تاريــخ  ولديهــم 
نتيجــة اختــالل توزيــع الدهــون فــي الجســم وتراكمهــا فــي 

والذقــن. الرقبــة  منطقــة 

الذيــن يرغبــون فــي التخلــص مــن عالمــات التقــدم فــي 
العمــر وعلــى رأســها التجاعيــد التــي تظهــر فــي منطقــة 

الذقــن والرقبــة.

مظهــر  علــى  الحصــول  فــي  يرغبــون  الذيــن  األشــخاص 
وجاذبيــة. شــبابً  وأكثــر  أفضــل 

1
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•  الزمالة البريطانية في األمراض الباطنية
•  الزمالة اإليرلندية في األمراض الباطنية

•  الزمالــة اإليرلنديــة فــي األمــراض المعديــة 
واألمــراض الجنســية المعديــة

تخصص األمراض المعدية - قسم األمراض الباطنية

مجاالت التخصص:
•  تشخيص وعالج أسباب إرتفاع درجة الحرارة

•  عالج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية
•  الطفح الجلدي

•  عالج اإللتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيليات
•  عيادة المسافرين )األدوية الوقائية للمالريا والتطعيمات(

•  األمراض الجنسية المعدية وفيروس نقص المناعة 
•  الطب الباطني

د. المنذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية

وأمراض معدية وجنسية معدية

الشهادات:

ما هي أهم
ُطرق ووسائل شّد 

الذقن المترهل ؟

تقنية الليزر : 
تقنيــة  اســتخدام  شــاع  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
وذلــك  الجســم  نحــت  عمليــات  فــي  الليــزر 
لقدرتــه علــى شــّد الجلــد وتفتيــت الدهــون 
مــن خــالل خاصيــة اختــراق الجلــد والوصــول إلــى 
األنســجة الداخليــة للبشــرة، كمــا أنــه يعمــل 
إنتــاج  وتحفيــز  العضــالت  شــّد  علــى  كذلــك 
ــؤولتين  ــتين المس ــن واإليالس ــي الكوالجي مادت
عــن نضــارة الجلــد ومظهــره الشــاب وذلــك عبــر 
الخاليــا الداخليــة للبشــرة. وبالرغــم مــن فعاليــة 
تقنيــة الليــزر فــي شــد الذقــن المترهــل، إال أنــه 
يحتــاج لفتــرات طويلــة نســبيًا تتــراوح مــا بيــن 
أجــل ظهــور  مــن  8 جلســات  الــى  جلســتين 
ــدة  ــة الواح ــتمر الجلس ــا تس ــادة م ــج، وع النتائ
لمــدة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن ٢0 الــى 30 دقيقــة. 

يعتمــد المســار الجراحــي لشــّد الذقــن المترهــل 
بشــكٍل أساســي علــى تقنيــة شــفط الدهــون 
ــي  ــن والت ــة الذق ــي منطق ــة ف ــدة والمتراكم الزائ
تتســبب فــي ظهــوره بمظهــر مــزدوج، ويتــم 
أجــل  مــن  الجزئــي  للتخديــر  المريــض  إخضــاع 
ــدأ  ــّم يب ــن ث ــز، وم ــم أو الوخ ــعور باألل ــادي الش تف
الطبيــب بإجــراء مجموعــة مــن الشــقوق الجراحيــة 
متناهيــة الصغــر أســفل الذقــن وفــي نهايــات 
ــذه  ــدة ه ــن فائ ــن وتكم ــن األذني ــًا م ــه قريب الوج
الشــقوق فــي تســهيل الوصــول إلــى الطبقــات 
الدهنيــة الموجــودة تحــت ســطح الجلــد مــن أجــل 
ــل  ــك العم ــدة وكذل ــون الزائ ــن الده ــص م التخل
علــى شــد عضــالت منطقــة الذقــن . بعــد االنتهــاء 
مــن العمليــة، يشــرع الطبيــب فــي إغــالق الشــقوق 
الجراحيــة بعــد التأكــد مــن تعقيمهــا بشــكٍل 
جّيــد، ثــم يقــوم بعــد ذلــك بوضــع الضمــادات 
الالزمــة حتــى التئــام الجــرح. فــي العــادة تســتغرق 

هذه الـعـــملية فـتـــرة زمـنيـــة تـــتراوح مـــا بـيـــن 
30 إلى 60 دقيقة. 

المسار الجراحي : 
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•  الزمالة البريطانية في األمراض الباطنية
•  الزمالة اإليرلندية في األمراض الباطنية

•  الزمالــة اإليرلنديــة فــي األمــراض المعديــة 
واألمــراض الجنســية المعديــة

تخصص األمراض المعدية - قسم األمراض الباطنية

•  تشخيص وعالج أسباب إرتفاع درجة الحرارة
•  عالج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

•  الطفح الجلدي
•  عالج اإللتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيليات

•  عيادة المسافرين )األدوية الوقائية للمالريا والتطعيمات(
•  األمراض الجنسية المعدية وفيروس نقص المناعة 

•  الطب الباطني

د. المنذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية

وأمراض معدية وجنسية معدية

الشهادات:

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

تقنية الخيوط 
الجراحية: 

الجراحيــة  غـــير  التقـنـــيات  مـــن  واحــدة  هــي 
ــل  ــن المتره ــّد الذق ــة ش ــي عملي ــتخدمة ف المس
أو المــزدوج مــن أجــل تحســين مظهــره والقضــاء 
يتــم  مــا  وعــادة  والترهــالت،  التجاعيــد  علــى 
اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن الخيــوط الجراحيــة 
ــن  ــا لك ــرة تأثيره ــا وفت ــب خواصه ــف بحس تختل
أفضلهــا هــو الخيــوط الذهبيــة، حيــث أنــه يتميــز 
ــل  ــد تص ــة ق ــرة طويل ــدوم لفت ــة ت ــة عالي بفعالي
ــه يحفــز كذلــك إنتــاج مــادة  إلــى ســنتين، كمــا أن
ــر  ــين مظه ــي تحس ــاهم ف ــي تس ــن الت الكوالجي
علــى  التجاعيــد  ظهــور  مــن  وتقلــل  البشــرة 
ســطحها. وعــادة مــا تســتغرق عمليــة شــد الذقــن 
ــارب الـــ 60  ــرة تق ــة فت ــوط الجراحي ــزدوج بالخي الم

دقيقــة. 

تقنية الفيزر: 
هــي تقنيــة حديثــة تســتخدم للتخلــص مــن 
ــوق  ــات ف ــى الموج ــد عل ــدة تعتم ــون الزائ الده
يســهل  لســائل  الدهــون  وتحــول  الصوتيــة 
ال  بأنهــا  الطريقــة  هــذه  وتتميــز  امتصاصــه، 

تســـبب كـــدمات أو حــروق مثــل الليــزر.

3
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ما هي أهم التعليمات 
قبل وبعد عملية شّد 

الذقن المترهل ؟ 

نصائح قبل العملية : 
مــن الضــروري الحــرص على مناقشــة الطبيب بشــأن كل  .1
مــا يتعلــق بالجراحــة ســواء كان ذلك بشــأن االســتعدادات 
الالحقــة  والفتــرة  العمليــة  نتائــج  بشــأن  أو  الالزمــة 
والســابقة لهــا مــن أجــل أن يكــون علــى درايــة تامــة بــكل 

ــه. ــه أو تجنب ــه اتباع ــي علي ــا ينبغ م

ــوائل  ــن الس ــة م ــات كافي ــاول كمي ــض بتن ــح المري 2. ينص
خــالل الفتــرة الســابقة للعمليــة الجراحيــة وذلــك بهــدف 
علــى  يســاعد  مــا  وهــو  الجلــد  أنســجة  مرونــة  زيــادة 
التقليــل مــن فــرص حــدوث النــدوب وكذلــك يســرع القــدرة 

علــى التشــافي والتئــام الجــروح.

3. فــي حــال اللجــوء إلــى اســتخدام تقنيــة الليــزر، ينبغــي 
الحصــول علــى جــدول زمنــي للجلســات مــن قبــل الطبيــب 
مــن أجــل التأكــد مــن إجرائهــا فــي مواعيدهــا المقــررة، 
كذلــك فــي حــال القيــام بشــد الذقــن باســتخدام الخيــوط 
الجراحيــة، ينصــح بســؤال الطبيــب عــن الفروقــات المختلفــة 
الخيــوط الختيــار أفضلهــا وأكثرهــا مالءمــًة  أنــواع  بيــن 

ــض.  ــبة للمري بالنس

نصائح بعد العملية : 
1. مــن الضــروري للمريــض الحصــول علــى فتــرة كافيــة مــن 
الراحــة بعــد الخضــوع لجراحــة شــد الذقــن المترهــل مــن 

أجــل تجنــب مخاطــر العمليــة. 

المباشــرة  الشــمس  ألشــعة  التعــرض  بعــدم  ينصــح   .2
لفتــرة ال تقــل عــن 48 ســاعة بعــد العمليــة خاصــة فــي حــال 
ــك  ــل ، كذل ــن المتره ــد الذق ــزر لش ــة اللي ــتخدام تقني اس
مــن الضــروري اســتخدام نــوع جيــد مــن المســتحضرات 

ــتمرة.  ــورة مس ــمس بص ــعة الش ــن اش ــة م الواقي

3. ينصــح المريــض باإلهتمــام بتعقيــم الجــروح الناتجة عن 
ــا  ــن التئامه ــريع م ــل التس ــن أج ــد م ــكٍل جي ــة بش العملي

ولتجنــب مخاطــر اإللتهــاب والتــورم والعــدوى. 
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ما هي مميزات عملية شد    
   الذقن المترهل ؟

1.   الفعاليــة العاليــة : تتميــز عملية شــّد الذقــن المترهل بنتائجهــا الملحوظة وفعاليتها 
العاليــة فــي التخلــص مــن الذقــن المــزدوج وكذلــك القضــاء علــى تجاعيــد الرقبــة والذقــن 

بشــكٍل فعــال وآمــن .

2.   الســهولة والســرعة : تتميــز عمليــة شــد الذقــن بالســهولة والســرعة حيــث أنهــا 
ال تســتغرق فــي الغالــب أكثــر مــن 60 دقيقــة، كمــا أنهــا تتــم بســهولة وال تتطلــب أي 
إجــراءات مســبقة للعمليــة، كذلــك فإنهــا ال تحتــاج إلــى فتــرة نقاهــة طويلــة كمــا هــو 

الحــال فــي الكثيــر مــن العمليــات التجميليــة األخــرى.

3.   معــدل أمــان مرتفــع : تمتــاز عمليــة شــد الذقــن بمعــدالت أمانهــا المرتفعــة 
ــر الكلــي وهــو مــا يشــكل  وذلــك لكونهــا ال تتطلــب إخضــاع المريــض للتخدي

هاجســً بالنســبة للعديــد مــن المرضــى.

4.   نتائــج تــدوم طويــاًل : فــي العــادة فــإن نتائــج عمليــة شــد الذقــن 
المترهــل تــدوم لفتــرات طويلــة تمتــد لتصــل إلــى 3 أو 4 ســنوات فــي 
كثيــر مــن األحيــان خاصــة فــي حــال اتبــع المريــض تعليمــات الطبيــب 

بشــكٍل جيــد.

ــارات : فــي حــال قــررت القيــام بعمليــة شــّد الذقــن  ــوع الخي 5.   تن
المترهــل، فســوف تجــد العديــد مــن الخيــارات للقيــام بالعمليــة، 
وإنمــا  فحســب  الجراحــي  المســار  علــى  تعتمــد  ال  أنهــا  حيــث 
توجــد العديــد مــن التقنيــات الحديثــة األخــرى مثــل تقنيــة الليــزر 

والفيلــر وغيــر ذلــك.

ما هي مخاطر عملية
شّد الذقن المترهل ؟

1. خطــر النزيــف : عــادة مــا يحــدث النزيــف نتيجــة حساســية 
ــذه  ــي ه ــودة ف ــة الموج ــة الدموي ــدران األوعي ــة ج وهشاش
المنطقــة، لذلــك مــن المهــم أن يحــرص الجــراح علــى عــدم 
تنــاول  عــن  التوقــف  جانــب ضــرورة  إلــى  بهــا  المســاس 

ــدم. ــيولة ال ــن س ــد م ــأنها أن تزي ــن ش ــي م ــة الت األدوي

ــة  ــدوى نتيج ــل الع ــا تنتق ــادة م ــدوى : ع ــال الع ــر انتق 3. خط
اســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة الملوثــة، ولتفــادي هــذه 
كافــة  اتبــاع  علــى  الطبيــب  يحــرص  أن  ينبغــي  المشــكلة 

ــة.  ــاء العملي ــد وأثن ــل وبع ــم قب ــوات التعقي خط

نتيجــة  عــادة  التنــدب  تأتــي مخاطــر   : التنــدب  2. خطــر 
الشــقوق الجراحيــة التــي يقــوم الجــراح بإحداثهــا مــن أجــل 
الوصــول إلــى األنســجة الداخليــة للوجــه، ومــن أجــل تفــادي 
هــذه المشــكلة يقــوم الطبيــب عــادًة باســتخدام الخيــوط 
ــن  ــة م ــواع معين ــك ان ــروح وكذل ــالق الج ــي إغ ــة ف التجميلي

الضمــادات المخصصــة لهــذا الغــرض. 

ــورم  ــاب والت ــدث االلته ــا يح ــادة م ــورم : ع ــاب و الت 4. االلته
كنتيجــة لحساســية األنســجة الموجــودة فــي تلــك المنطقــة ، 
وقــد يتفاقــم االلتهــاب والتــورم بصــورة كبيــرة بشــكٍل يعيــق 
مالحظــة نتائــج العمليــة ، لذلــك ينصــح األطبــاء مرضاهــم 
هــذا  اختفــاء  حتــى  لاللتهــاب  المضــادة  العقاقيــر  بتنــاول 

ــرض.  الع

ــج  ــي نتائ ــان تأت ــن األحي ــر م ــي كثي ــة : ف ــر ُمرضي ــج غي 5. نتائ
العمليــة غيــر متوافقــة مــع تصــورات المريــض وطموحاتــه، 
لذلــك ننصــح دائمــًا بــأن يهتــم المريــض بإجــراء حــوار مطــول 
مــع الطبيــب بشــأن كافــة خطــوات والنتائــج المحتملــة للجراحة 

ــة تامــة بكافــة التفاصيــل.  لكــي يكــون علــى دراي
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د.خالد كلندر - اختصاصي أول طب األطفال في مستشفى دار الشفاء:

15 %مــن األطفــال يصابــون 
بالتبــول الــالإرادي
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 الربــو ينتشــر بكثــرة بين األطفــال عن كبار الســن ويظهر 
في الســنة األولى.

 الجيــوب األنفيــة والحساســية وفيروســات البــرد هــي 
ــتاء. ــي الش ــارًا ف ــر انتش األكث

ــاكل  ــود لمش ــاإرادي يع ــول ال ــاج التب ــن ع ــر م ــزء كبي ج
اجتماعيــة ونفســية عانــى منهــا األطفــال بســبب كورونا 
زيــادة القلــق واالكتئــاب والتبــول الــإرادي لــدى األطفــال 

بســبب جائحــة كورونــا.
يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات االنتبــاه إلى الجانب النفســي 

المترتــب على أزمــة كورونا.
نظــام العمــل اإللكتروني متطور للغاية في مستشــفى 
دار الشــفاء وال يوجــد مثيــل له في كافة المستشــفيات.

المتحــور »دلتــا« كان لــه تأثيــر واضــح علــى األطفــال وتــم 
دراســته وتداعياتــه بعنايــة. 

ــى  ــة عل ــر معروف ــاره غي ــًا وآث ــزال غامض ــرون« ال ي »أوميك
ــال.  األطف

-

-

-

-

-

-

-

-

أشــار اختصاصــي أول طــب األطفال في مستشــفى دار الشــفاء الدكتور خالد 
ــم،  ــر والموس ــاف العم ــف باخت ــال تختل ــدى األطف ــراض ل ــى أن األم ــدر إل كلن
وهــذا الجانــب متنــوع جــدًا لــدى األطفــال،  فاألطفــال فــي موســم الشــتاء 
يصابــون بفيروســات البــرد والتهــاب الجيــوب األنفيــة والتهابــات الباعيــم، كما 
ينتشــر فــي تلــك الفتــرة أمــراض الحساســية أيضــا والتــي ترتبــط بفيروســات 

البــرد. 

ولفــت ان مــن بيــن األمــراض المنتشــرة أيضــا الربــو، باإلضافــة إلــى الفيروســات 
ــن  ــال ع ــن األطف ــرة بي ــر بكث ــو ينتش ــً أن الرب ــة، مبين ــزالت المعوي ــببة للن المس
ــي  ــال ف ــب األطف ــو تصي ــن  الرب ــة م ــً معين ــاك أنواع ــً أن هن ــن،  الفت ــار الس كب
ســن مبكــرة ويعــرف باســم الربــو المبكــر وهــو يبــدأ فــي أغلــب األحيــان فــي 

الســنة األولــى ، وبعــد 3 ســنوات تقــل حدتــه ويختفــي. 
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التشـخيص والـعالج
وتطــرق كلنــدر إلــى اآلليــة الخاصــة بعــاج 
الربــو لــدى األطفــال، حيــث أشــار إلــى أن 
تشــخيص وعــاج الربــو لــدى األطفــال فــي 
ســن مبكــرة يكــون صعبــًا للغايــة،  مبينــًا 
أنــه فــي ســن يتــراوح بيــن 7 إلــى 8 ســنوات. 
ــاك جهــاز يســتخدمه الطفــل ويتــم  وهن
مــن خالــه اكتشــاف الربــو لــدى األطفــال.

وأشــار ان الصعوبــة فــي تشــخيص وعــاج 
مبكــرة  ســن  فــي  األطفــال  لــدى  الربــو 
تكمــن فــي معرفــة التاريــخ الصحــي وردة 
الفعــل لديهــم تجــاه عــاج الربــو والتاريــخ 
الطبــي للطفــل، لمعرفة العاج المناســب 

ــض.  للمري
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وقــال إن جــزءًا كبيــرًا مــن العــاج يكمــن فــي زيارة 
الطبيــب ومراجعتــه الســتبعاد بعــض األمــراض 
العضويــة التــي يعانيهــا المريــض مثــل الســكر او 
اي مشــكلة فــي المثانــة. وقــال إنه مع اســتبعاد 
ــاارادي ظاهــرة  تلــك األمــراض،  يصبــح التبــول ال

طبيعيــة وال توجــد لــدى الطفــل اي مشــكلة. 

وأشــار إلــى أن الطفــل يكــون طبيعيــًا وحركتــه 
طبيعيــة والطفــل ال يشــعر بنفســه عنــد النــوم.  
وبيــن أن األمــر ال يعتبــر أزمــة حقيقيــة، إال إذا تــم 
إحســاس الطفــل باألمــر وهنــا تظهــر المشــكلة 

لــدى الطفــل. 

وأضــاف ان التبــول الــاإرادي يظهــر لــدى الذكــور 
اكثــر مــن االنــاث، وبنســبة تفــوق 15 بالمئــة لــدى 
األطفــال البالــغ أعمارهــم 5 ســنوات. موضحــا 
ــام  ــث أن كل ع ــت حي ــرور الوق ــي بم ــا تختف انه

تنتهــي. 

وأوضــح ان نســبة 15 بالمئــة تقــل إلــى 5 بالمئــة 
عنــد ســن 5 ســنوات وقــد تقــل عــن ذلــك.  ولفت 
أن تلــك النســبة تقــل تدريجيــًا مــع مــرور الزمــن  
وتقــل ألقــل مــن 1 بالمئــة عــن ســن 15 ســنة. 

التبول الالإرادي
وتطــرق كلنــدر إلــى التبــول الــاإرادي لــدى 
أســبابه وطــرق عاجــه،  مــن حيــث  األطفــال 
ــول  ــن التب ــه يجــب التفرقــة بي ــدر ان أوضــح كلن
ــي،  ــاإرادي الليل ــول ال ــاري والتب ــاإرادي النه ال
موضحــًا أن الحــاالت األكثــر شــيوعًا تكمــن فــي 
الطفــل  أن  حيــث  الليلــي،  الــاإرادي  التبــول 
عنــد إصابتــه بالتبــول يكــون ال شــعوريًا وأغلــب 
الحــاالت يتــم عاجهــا بشــكل تطــوري، موضحــًا 
ينقطــع  ســنوات   4 عنــد  أطفــال  هنــاك  أن 
عنهــم التبــول الــاإرادي، كمــا أن هنــاك آخــرون 
يســتمر عندهــم التبــول الــاإرادي حتــى 10 
ســنوات، مضيفــًا أن األمــر يأخــذ وقتــه وينتهــي 

ــت.  ــرور الوق بم
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انتهاء التبول الالإرادي
وأشــار  إلــى أن الطفــل ال يتحكــم فــي تلــك الظاهــرة،  ومــن الخطــأ اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب معــه 
فــي تلــك الحالــة كونهــا حالــة الشــعورية لديــه وبالتالــي ال ينفــع مــع تلــك الظاهــرة مبــدأ الثــواب والعقــاب 
. وفــي حــال تأثــر الطفــل نفســيا بتلــك الظاهــرة يتــم عاجــه منهــا وإن لــم يكــن هنــاك اشــكالية تنعكــس 

علــى الحالــة النفســية للطفــل،  فيمكــن تركــه لحيــن إنتهــاء الظاهــرة مــن تلقــاء نفســها. 

وبّيــن إن الظاهــرة يمكــن التعامــل معهــا بشــكل طبيعــي مــن قبل األســرة كونها تختفــي مع مــرور الوقت.  
وقــال إن األدويــة وفعاليتهــا جــدًا محــدودة فــي التعامــل مــع تلــك الظاهــرة وتعطــى للطفــل عنــد ســفره 

عنــد أحــد األقــارب فقــط،  كــون تلــك األدويــة تمنــع الكليــة مــن إفــراز التبــول.  

وأضــاف: عنــد وقــف العــاج ، فإنــه مــا بيــن 70 إلــى 80 بالمئــة مــن األطفــال ترتــد إليهــم الظاهــرة مــرة أخــرى. 
ولفــت أن هنــاك عاجــًا يتــم اســتخدامه لــدى األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 إلــى 8 ســنوات ويســمى 
جــرس التبــول الــاإرادي الليلــي وهــو يتــم توصيلــه علــى المابــس الداخليــة للطفــل واول مــا يقــوم الطفــل 

بالتبــول، يــرن الجــرس ونســبة نجاحــه 50 بالمئــة تقريبــًا. 
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جائحــة كورونــا 
ل طفا أل ا و

وأوضــح أن جائحــة كورونــا كان لهــا أثــرًا كبيــرًا علــى نفســية 
األطفــال وإن كانــت حدتهــا أقــل عــن الكبــار وقــد تســببت 
ــم يكــن  ــى المستشــفى ول ــا فــي دخــول األطفــال إل كورون
ــا  تأثيرهــا باألمــر الهيــن كمــا يشــاع لــه. وترتــب علــى كورون
لمشــاكل  باإلضافــة  األطفــال  لــدى  اجتماعيــة  مشــاكل 
نفســية أيضــا، فالطفــل يحتــاج إلــى التواجــد بيــن األطفــال 
والحركــة والتعامــل معهم بهدف االندماج، كونه يكتســب 
مهاراتــه مــن خــال الفعــل ورد الفعــل عــن طريق المشــاركة 
والتقليــد. وقــد ادت كورونــا أيضــا إلــى زيــادة القلــق لــدى 
ــط  ــا ارتب ــم. كم ــإرادي لديه ــول ال ــاب والتب ــال واالكتئ األطف
بأزمــة كورونــا زيــادة حــاالت الربــو وعــدم تمكنهــم مــن 
الذهــاب الطباءهــم وهــو مــا ترتــب عليــه انتكاســة حالتهم 

ــة.  الصحي

وبيــن أنــه يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات االنتبــاه إلــى الجانــب 
النفســي المترتــب علــى أزمــة كورونــا وضــرورة تعويضهــم 

بعــد العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة وتعويضهــم.  

تأثيــر واضــح علــى  لــه  المتحــور دلتــا كان  ان  إلــى  وأشــار 
صحــة  علــى  بعنايــة  وتداعياتــه  دراســته  وتــم  األطفــال 
األطفــال ونفســياتهم. وقــال ان كورونــا لــم يســبب حــاالت 
وفــاة لــدى األطفــال،  إال أن المتحــور دلتــا ســجلت معــه 
اكثــر مــن 600 حالــة لــدى األطفــال ووصلــت إلــى 60 حالــة فــي 
مستشــفى جابــر وهــو ال يــزال ضمــن 10 أســباب المؤديــة إلــى 
حــدوث حــاالت وفــاة لــدى الطفــل وترتيبــه يكــون ضمــن 

ــاالت.   ــك الح ــا لتل ــة الدني الفئ

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر المتحــور اوميكــرون علــى األطفــال،  
بيــن كلنــدر أنــه ال توجــد دراســات كافيــة للتعامــل مــع هــذا 
المتحــور وال توجــد معلومــات كافيــة عنــه. وقــد لوحــظ 
فــي  المركــزة  العنايــة  إلــى  الدخــول  حــاالت  عــدد  زيــادة 
ــا.  امــا تأثيــره علــى األطفــال ال  مستشــفيات جنــوب أفريقي

يــزال دون مســتويات التأكــد المطلوبــة. 
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سيرة مهنية
الدكتــور خالــد كلنــدر هــو طبيــب استشــاري طــب األطفــال وحصــل علــى شــهادة التخــرج مــن 
كليــة الجراحيــن الملكيــة فــي أيرلنــده وتخصــص فــي طــب األطفــال فــي كنــدا جامعــة تورنتــو 

وحاصــل البــورد األميركــي فــي طــب األطفــال وكذلــك البــورد الكنــدي فــي طــب األطفــال. 

وهــو متخصــص فــي رعايــة األطفــال منــذ الــوالدة ثــم عمــر الطفولــة والمراهقــة، حيــث يقــوم 
بعــاج مشــكاتهم الصحيــة وكذلــك المشــاكل النفســية والمجتمعيــة، كمــا أنــه متخصــص في 
الطــب المجتمعــي لطــب األطفــال. حيــث يتــم النظــر إلــى الجانــب اإلجتماعــي والعمــل علــى حــل 

المشــكات التــي تواجــه.

مميزات دار الشفاء 
يتبعهــا  التــي  المنهجيــة  أن  كلنــدر  أوضــح 
مستشــفى دار الشــفاء لتوفيــر خدمــات صحيــة 
متكاملــة للمرضــى والنظــام الدقيــق فــي تحديــد 
المواعيــد للمرضــى ومــع اســتحداث تطبيــق خــاص 
بالمستشــفى كل هــذه العوامــل رفعت مــن جودة 

المقدمــة لمرضاهــا. الخدمــة 

ــة  ــي متطــور للغاي كمــا أن نظــام العمــل اإللكترون
والــذي ال يوجــد مثيــل لــه فــي كافــة المستشــفيات 
بالكويــت حيــث يتــم الوصــول لبيانــات المريــض 
بيســر وســهولة، باإلضافــة إلــى ان دقــة البيانــات 
الموجــودة تحســن كثيــرا  مــن دقــة العمــل وتوفيــر 

درجــة أمــان عاليــة للمريــض عنــد العــاج. 

الشــفاء  دار  فــي  المميــزة  األخــرى  األشــياء  ومــن 
مثــل  المقدمــة  الكبيــرة  الطبيــة  التســهيات 
المعــدات الطبيــة وغيرهــا مــن األجهــزة الطبيــة 
الحديثــة والمتطــورة عالميــا وجــودة عمــل المختبــر 
وهــذا يســهل األمــور علــى الطبيــب والمريــض أيضــا. 

ولفــت ان دار الشــفاء اثبــت قــدرة كبيــرة فــي توفيــر 
استشــاريين متخصصيــن فــي مختلــف التخصصات 
مــا  وهــو  العالــم  دول  مختلــف  مــن  المتنوعــة 
ــزة ذات  ــة متمي ــات طبي ــر خدم ــى توفي ــاعد عل يس

جــودة عاليــة. 

وقــال ان وجــود ملــف صحــي متكامــل عــن المريــض 
يمنــح مستشــفى دار الشــفاء امتيــازا كبيــرا مقارنــة 
او  الكويــت  داخــل  المستشــفيات  مــن  بغيرهــا 

ــا.  خارجه
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