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أعزائي القراء..
ألن مستشــفى دار الشــفاء يســعى دومــً إلــى
زيــادة الوعــي الصحــي للمجتمــع بشــتى الوســائل
والطــرق الممكنــة تلبيــةً لنــداء الواجــب المنــوط
بــه للوصــول إلــى مجتمــع مثقــف صحيــ ُا بكافــة
شــرائحة وفئاتــه ،يســعدنا أن نلقــي الضــوء
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 مؤخـرًا انضمــام نخبــة مــن االستشــاريين واالختصاصييــن فــي
عــدد مــن التخصصــات مثــل المــخ واألعصــاب ،األنــف واألذن والحنجــرة ،الجراحــة العامــة،
النســاء والــوالدة وغيرهــا مــن التخصصــات.

مدير التحرير
و رئيس الهيـئة الطبية
د.محمد إسماعيل
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د .محمد السليمي
اختصاصــي أول جراحة ســمنة ومناظير
وجراحــة عامة

 % 35مــن البالغيــن في الكويت
يعانون السمنة
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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
التوعويــة المجتمعيــة بمخاطــر الســمنة وتأثيرهــا علــى الجســم ضــرورة
ملحــة
تحويــل مســار االثنــى عشــر لمــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة المصاحبــة
ألمــراض مزمنــة
الســكر والضغــط وضيــق التنفس وصعوبــة الحركة من األمــراض المصاحبة
للسمنة
الســمنة المفرطــة تؤثــر ســلبًا علــى كافــة أعضــاء الجســم مثــل القلــب
والمعــدة وغيرهمــا
التكميــم هــو أكثــر العمليــات شــيوعًا لــدى األفــراد واالرتجــاع الحمضــي مــن
آثــاره الجانبيــة المعروفة
دار الشــفاء تمتلــك أفضــل األجهــزة عالميــً فــي مجــال العمليــات الجراحيــة
للسمنة
متابعــة دقيقــة لعمليــات الســمنة ومضاعفاتهــا علــى مــدار الســاعة
والتعامــل معهــا

أكــد اختصاصــي أول جراحــة عامــة والمناظيــر المتقدمــة والســمنة فــي مستشــفى دار
الشــفاء د.محمــد الســليمي أن الكويــت مــن أكثــر الــدول معانــاة للســمنة علــى مســتوى
العالــم ،مبينــً 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 جديــً 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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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.
ولفــت الســليمي أن الســمنة تقســم إلــى عــدة مراحــل،
فالمرحلــة األولــى تكــون فيهــا كتلــة الجســم مــن  30إلــى
 34.9وهــي عبــارة عــن قيــاس الطــول إلــى الــوزن والتدخــل
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
وأكثــر ،والتــي تعتبــر ســمنة مفرطــة لمــن لديــه أمــراض
مرافقــة مثــل :الســكر والضغــط والكوليســترول وضيــق
التنفــس أثنــاء النــوم والدهــون وهــي األمــراض المرافقــة
للســمنة والتــي قــد يرافقهــا مشــاكل أو آثــار جانبيــة علــى
فــي المفاصــل والظهــر.
وعالج تلك الحالة يكون عن طريق التدخل الجراحي.

عمليات السمنة

وفــي تناولــه للعمليــات الخاصــة بالســمنة ،أوضــح الدكتــور
الســليمي أن أكثــر العمليــات انتشــارًا في الكويــت هي عملية
التكميــم ،حيــث يتــم قــص وتدبيــس المعــدة باســتخدام
المنظــار لتتحــول المعــدة مــن حجــم ثمــرة البطيــخ إلــى
مســتوى حجــم المــوزة تقريبــً.
وأشــار إلــى أن العمليــة التــي يقــوم بهــا الفــرد تــؤدي إلــى
اإلحســاس بالشــبع بشــكل أســرع ،كمــا أن كميــة الســعرات
التــي يتــم تناولهــا تكــون أقــل ،األمــر الــذي يترتــب عليــه
إنقــاص الــوزن.
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وبيــن أن عمليــة تحويــل المســار مــن بيــن العمليــات التــي
يتــم إجراءهــا للمرضــى الذيــن يعانــون مــن ســمنة مفرطــة،
حيــث يتــم تحويــل الطعــام مباشــرة مــن المعــدة إلــى
األمعــاء الدقيقــة دون المــرور علــى اإلثنــى عشــر ويتــم قــص
 150ســم مــن األمعــاء الدقيقــة ،مــا يترتــب عليــه خفــض
كميــة الطعــام التــي يتــم هضمهــا وكذلــك الســعرات التــي
يمتصهــا الجســم ،واإلحســاس بالشــبع بشــكل أســرع.
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سمنة مفرطة

وحــول التعامــل مــع حــاالت المرضــى الذيــن يعانــون مــن
الســمنة المفرطــة والذيــن تزيــد كتلــة الجســم لديهــم عــن
 55كيلــو جــرام لــكل متــر ،والمصاحبــة الرتجــاع حمضــي
بســبب عمليــة التكميــم ،بيــن الســليمي أنــه يتــم إجــراء
عمليــة تحويــل مســار اإلثنــى عشــر نفســه ،مضيفــً أن تلــك
العمليــة تكــون مفضلــة للحــاالت الحرجــة للتخفيــف مــن
كتلــة الجســم ومعالجــة االرتجــاع الحمضــي.
وقــدر الســليمي نســبة مــن يعانــون الســمنة فــي الكويــت
بمختلــف درجاتهــا بحوالــي  35بالمئــة مــن البالغيــن.

كورونا والسمنة

وعــن تأثيــر تداعيــات كورونــا علــى انتشــار الســمنة فــي
الكويــت ،أشــار الســليمي أن الحــاالت زادت بالفعــل خــال
تفشــي جائحــة كورونــا ومــا تالهــا مــن تداعيــات وإجــراءات
احترازيــة كورونــا بســبب المكــوث فــي المنــازل وغيــاب
الرياضــة ،وانتشــار التطبيقــات االلكترونيــة الخاصــة بطلــب
الطعــام مــن الخــارج مــع قلــة الحركــة ،أدت جميعهــا إلــى
زيــادة نســبة الســمنة بيــن أفــراد المجتمــع ،مضيفــً إلــى أن
غيــاب الوعــي بأهميــة التغذيــة الســليمة جعــل الــوزن قابــل
للزيــادة وبشــكل ســريع.
وبيــن أن انتشــار وســائل التواصــل واالتصــال وجعلهــا متاحــة
للجميــع ســاهم ،بــا شــك ،فــي زيــادة نســبة الســمنة بيــن
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 ،موضحــً
أن العامــل الجينــي أو الوراثــي أحــد العوامــل الرئيســية
المســببة للســمنة والتــي ال يمكــن التعامــل معهــا.

9

مستشفى دار الشفاء  -ابريل 2022

وعي مجتمعي
وفــي تعليــق منــه حــول أهميــة التوعيــة المجتمعيــة ودورها
فــي الـــعالج ،بمـنــــاسبة اليــوم العـــالمي للـــسمنة الموافــق
 ٣مــارس ،أشــار الســليمي إلــى أن التوعيــة بمــرض الســمنة
وســبل عالجــه كان جراحيــً أو باتبــاع أنظمــة غذائيــة محــددة
هــام للغايــة.
كمــا أن مــن يعانــون الســمنة بســبب العامــل الجينــي أو
الوراثــي ،يجعــل التفكيــر للتفكيــر فــي إجــراء تدخــل جراحــي
والتخلــص منهــا أمــر علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة.
الســمنة.
وحــول تأثيــر الســمنة علــى أجهــزة الجســم ،بيــن الســليمي
أنهــا تؤثــر علــى كافــة أجهــزة الجســم مثــل القلــب والجهــاز
التنفســي ،حيــث أن الســمنة باتــت مرضـ ُا مزمنــً فــي حــد ذاته
وبالتالــي البــد مــن إيجــاد حــل لــه بالطــرق التــي تــم تناولهــا.

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
مضاعفــات يشــعر بهــا المريــض والــذي بموجبــه يتلقــى
العــاج ،كمــا أن المستشــفى تســتخدم أفضــل وأحــدث
األجهــزة المعروفــة عالميــً وخليجيــً في العمليــات الجراحية
مثــل :الدباســات للتكميــم وتحويــل المســار ،مؤكــدًا أن
األجهــزة التــي يتــم اســتخدامها هــي نفســها المســتخدمة
فــي أميــركا ،مشــيرًا إلــى أنــه يتــم اســتخدام أفضــل األجهــزة
التــي تناســب المريــض.

محطات مهنية
وتنــاول الدكتــور الســليمي أهــم محطــات ســيرته الذاتيــة،
قائ ـ ً
ا :تخرجــت مــن جامعــة الكويــت عــام  2007مــن كليــة
الطــب ،والتحقــت ببرنامــج تدريبــي فــي جامعــة ميامــي
بالواليــات المتحــدة وانتهيــت مــن البرنامــج وحصلــت علــى
البــورد األميركــي فــي الجراحــة العامــة والتحقــت ببرنــاج
زمالــة عمليــات المناظيــر والســمنة وقــد تخصصــت فــي هــذا
المجــال بمستشــفى كليفالنــد كلينــك فــي أميــركا والــذي
يعتبــر ثانــي أفضــل مستشــفى بالعالــم فــي الوقــت الراهــن.
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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
 ،2021بــدوام جزئــي .وحاليــً وظيفتــي هــي اختصاصــي أول
جراحــة عامــة والمناظيــر المتقدمــة والســمنة.
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ما هو
عمى األلوان؟

وهـــو مصطلـــح يعنـــي إصابـــة اإلنســـان بخلـــل ُيفقـــده القـــدرة
عل ــى رؤي ــة أح ــد األل ــوان الث ــاث التالي ــة :األحم ــر ،األزرق أو األخض ــر،
أو اللـــون الناتـــج عـــن خلطهمـــا معـــً .وهـــي الحالـــة التـــي ال
يســـتطيع فيهـــا اإلنســـان أن يـــرى ألوانًـــا علـــى اإلطـــاق ،ونـــادرة
جـــدا.
ًّ

أعراض عمى األلوان
قد تختلف أعراض عمى األلوان من حالة إلى أخرى ،وقد تشمل:
عما يرى اآلخرون.
القدرة على رؤية طيف واسع من األلوان المختلفة ،بحيث ال يكون ُ
المصاب مدركًا لحقيقة أنه يرى األلوان بصورة مختلفة ّ
القدرة على رؤية القليل فقط من األلوان المختلفة ،بينما يستطيع اآلخرون رؤية اآلالف منها.
المصاب على رؤية ثالثة ألوان فقط ،هي :األسود ،األبيض ،والرمادي.
في حاالت نادرة جدًا ،تقتصر قدرة ُ

أسباب وعوامل خطر عمى األلوان
إن أحد أهم أسباب عمى األلوان هو العامل الوراثي (الجيني) ،إذ يولد اإلنسان مع اإلصابة.
عامـــة 3 ،أنـــواع مختلفـــة مـــن الخاليـــا
يوجـــد فـــي عيـــن اإلنســـان ،بصـــورة
ّ
المخروط ّية(،ه ــي خالي ــا مس ــتقبلة للض ــوء ف ــي ش ــبكية العي ــن .)Cone cells -
كل واحــد مــن هــذه األنــواع يســتطيع أن يســتقبل (يلتقــط) واحــدًا فقــط مــن
األلـــوان الثالثـــة األساســـية التاليـــة :إمـــا األحمـــر ،األزرق أو األخضـــر.
يس ــتطيع اإلنس ــان رؤي ــة األل ــوان المختلف ــة عندم ــا تلتق ــط الخالي ــا المخروطي ــة،
الت ــي ف ــي داخ ــل العي ــن ،مس ــتويات مختلف ــة م ــن األل ــوان األساس ــية الثالث ــة
المذكـــورة (األحمـــر ،األزرق واألخضـــر) .غالبيـــة الخاليـــا المخروط ّيـــة موجـــودة فـــي
البقـ ــعة ( ،)maculeوه ــو الج ــزء المرك ــزي ف ــي ش ــبك ّية العي ــن.
ُ

العامل الوراثي
يح ــدث عم ــى األل ــوان عل ــى أس ــاس وراث ــي عن ــد حص ــول نق ــص ف ــي أح ــد األن ــواع الثالث ــة م ــن الخالي ــا المخروط ّي ــة ،أو عندم ــا ال تعم ــل ه ــذه الخالي ــا كم ــا
ينبغ ــي .ق ــد ال يس ــتطيع الم ــرء رؤي ــة أح ــد األل ــوان األساس ــية الثالث ــة المذك ــورة ،أو ق ــد ي ــرى درج ــات مختلف ــة م ــن الل ــون ذات ــه ،أو ق ــد ي ــرى لو ًن ــا مختلف ــً
يتحس ــن م ــع م ــرور الوق ــت.
تمام ــً .ه ــذا الن ــوع م ــن عم ــى األل ــوان ال يتغ ّي ــر وال
ّ
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عوامل اخرى
المســ ّبب لظاه ــرة عم ــى األل ــوان دائم ــً ،إذ ق ــد تنت ــج ،ف ــي بع ــض األحي ــان ،ع ــن عوام ــل مكتس ــبة ،فق ــد تح ــدث اإلصاب ــة
العوام ــل الوراثي ــة ليس ــت ه ــي ُ
بعم ــى األل ــوان نتيج ــة لـــ:
التقدم في السن.
ّ
كري.
مشاكل في العينين ،مثل :ال َز َرقُ ،
الس ّ
اد ،أو اعتالل الشبك ّية ُّ
الضمو ُر ُّ
البقَ ِع ّ
الس ّ
يّ ،
إصابة في العين.
َع َرض لتعاطي أدوية مع ّينة.

مضاعفات عمى األلوان
ـدم ف ــي العم ــل ف ــي مج ــاالت
ـد م ــن إمكاني ــة التق ـ ّ
عم ــى األل ــوان ق ــد يغ ّي ــر مج ــرى حي ــاة م ــن يص ــاب ب ــه .فق ــد يزي ــد م ــن صعوب ــة تع ّل ــم الق ــراءة ،وق ــد يح ـ ّ
مع ّين ــة.
لك ــن الذي ــن يعان ــون م ــن عم ــى األل ــوان ،س ــواء األطف ــال منه ــم أو البالغي ــن ،يس ــتطيعون م ــع الوق ــت التأقل ــم والتعوي ــض ع ــن ع ــدم قدرته ــم عل ــى
رؤي ــة أل ــوان مع ّين ــة.

تشخيص عمى األلوان
هناك فحوصات تعتمد معايير مع ّينة تكشف كيفية التمييز بين األلوان المختلفة.
ف ــي أح ــد ه ــذه الفحوص ــاتُ ،يطل ــب م ــن المري ــض النظ ــر إل ــى مجموع ــة نق ــاط بأطي ــاف مختلف ــة
ومحاول ــة اكتش ــاف ش ــكل معي ــن ف ــي داخله ــا ،مث ــل ح ــرف أو رق ــم.
ـدده المري ــض يس ــاعد الطبي ــب ف ــي تحدي ــد األل ــوان الت ــي م ــن الصع ــب علي ــه
الش ــكل ال ــذي يح ـ ّ
(عل ــى المري ــض) رؤيته ــا.
ملونـــة بمجموعـــات ألـــوان وأطيـــاف.
وفـــي فحـــص آخـــرُ ،يطلـــب مـــن المريـــض ترتيـــب قطـــع لعبـــة ّ
المصابـــون بعمـــى األلـــوان غيـــر قادريـــن علـــى تصنيـــف وترتيـــب القطـــع كمـــا يجـــب.

عالج عمى األلوان
س ّبب.
عالج عمى األلوان الوراثي أو تصحيحه
ّ
بالم َ
عصي ،بحيث يمكن معالجة جزء من مشاكل عمى األلوان المكتسب ،وهذا يتع ّلق ُ
بإمكان المصاب بعمى األلوان اتّباع الخطوات اآلتية للتعويض عن عجزه عن رؤية األلوان:
خاصــة تســاعد علــى التمييــز بيــن األلــوان المختلفــة .لكــن هــذه العدســات الخاصــة ال تضمــن رؤيــة
اســتعمال عدســات الصقــة أو عدســات لنظــارات
ّ
ـوه صــورة أجســام معينــة.
ألــوان طبيع ّيــة ،إذ إنهــا قــد تشـ ّ
خاص ــة تمن ــع االنبه ــار (بمس ــاعدة واقي ــات جانبي ــة أو واقي ــات فارغ ــة) ،ق ــد تس ــاعد األش ــخاص الذي ــن يعان ــون
اس ــتعمال عدس ــات الصق ــة أو نظ ــارات
ّ
ّ
وتمكنه ــم م ــن التميي ــز بش ــكل أفض ــل بي ــن األل ــوان ،ع ــن طري ــق تعطي ــل اإلبه ــار وتخفي ــف اإلش ــعاع .األش ــخاص الذي ــن
م ــن عم ــى األل ــوان كثي ـ ًرا
يعان ــون م ــن عم ــى األل ــوان يس ــتطيعون التميي ــز بينه ــا بش ــكل أفض ــل عندم ــا تك ــون اإلض ــاءة حوله ــم غي ــر قوي ــة.
تع ّلم استغالل درجة وضوح اللون أو موقعه ،بدالً من اللون نفسه .فمث ً
ال ،تع ّلم ترتيب مواقع ألوان اإلشارة الضوئية الثالثة.
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مـرض ارتــفاع
ضـغـط العيــن
هو من األمراض العضوية التي قد تصيب العين وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
العيــن هــي العضــو المســؤول عــن النظــر ،وهــي كأي جــزء فــي الجســم ،قــد تتعــرض لإلصابــة
باألم ــراض المختلف ــة الت ــي ت ــؤدي بدوره ــا إل ــى ح ــدوث اضط ــراب وخل ــل ف ــي إدارة وظيفته ــا
الرئيس ــية.
وم ــن أش ــهر األم ــراض العضوي ــة الت ــي ق ــد تُصي ــب العي ــن ،ه ــو م ــرض ارتف ــاع ضغ ــط
العي ــن وال ــذي ي ــؤدي ف ــي بع ــض األحي ــان إل ــى فق ــدان البص ــر.

ما هو ضغط العين؟
يش ــير مصطل ــح ضغ ــط العي ــن إل ــى ضغ ــط الس ــوائل داخ ــل العي ــن ،وه ــو م ــا
يطل ــق علي ــه اس ــم (الخل ــط المائ ــي) .
وهـــو عبـــارة عـــن ســـائل يشـــبه فـــي تركيبـــه البالزمـــا ولكـــن يحتـــوي علـــى
ـاء لع ــدم من ــع حج ــب الض ــوء
كمي ــة قليل ــة م ــن البروتي ــن ،مم ــا يعطي ــه صف ـ ً
ع ــن الم ــرور ،وه ــو يوج ــد بي ــن القرني ــة وعدس ــة العي ــن.
و ُيع ــد ضغ ــط العي ــن ه ــو المس ــؤول ع ــن إعط ــاء العي ــن ش ــكلها الدائ ــري،
باإلضافــة إلــى أنــه يســاهم فــي تنظيــم مــرور المــواد الغذائيــة واألوكســجين
م ــن ال ــدم إل ــى أنس ــجة العي ــن ،ويت ــم ذل ــك ع ــن طري ــق ف ــرق الضغ ــط بي ــن
األوعي ــة الدموي ــة الموج ــودة ف ــي العي ــن والخل ــط المائ ــي.

ماذا نعني بارتفاع ضغط العين؟
تعتب ــر عملي ــة الخل ــط المائ ــي أو إنت ــاج الس ــوائل مس ــتمرة ،وتليه ــا عملي ــة التخل ــص م ــن تل ــك الس ــوائل بع ــد إنتاجه ــا بفت ــرة وجي ــزة لمن ــع تراكمه ــا،
ه ــذا التدف ــق ف ــي الس ــوائل ي ــؤدي إل ــى ع ــدم ق ــدرة األعض ــاء المس ــؤولة ع ــن التخل ــص منه ــا بالتحك ــم به ــا نظ ــرًا لتراك ــم كمي ــات كبي ــرة من ــه داخ ــل
وخ ــارج العي ــن .األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تل ــف العص ــب البص ــري المس ــؤول ع ــن نق ــل الص ــورة إل ــى الدم ــاغ وبالتال ــي ح ــدوث اضط ــراب الرؤي ــة .وتُع ــرف
ظاه ــرة اخت ــال كمي ــة إنت ــاج س ــائل العي ــن وتراكم ــه داخ ــل العي ــن بارتف ــاع ضغ ــط العي ــن.

قياس ضغط العين
يعتب ــر ضغ ــط العي ــن طبيع ّي ــً إذا تراوح ــت نس ــبته م ــا بي ــن عش ــرة إل ــى عش ــرين مليمت ــرا
زئبقي ــً ،وتك ــون العي ــن ُمصاب ــة بضغ ــط العي ــن إذا تج ــاوزت مدت ــه ع ــن الح ــد الطبيع ــي.
ويت ــم قياس ــه باس ــتخدام جه ــاز دقي ــق ُيدع ــى ( مقي ــاس توت ــر العي ــن) ال ــذي يقي ــس ضغ ــط
العي ــن الواح ــدة أو كليهم ــا.
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أعراض ارتفاع ضغط العين
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.

المرشحون لإلصابة بارتفاع ضغط العين
ُ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.

كيفيـة تشـخيص مـرض ارتفـاع
ضغـط العيـن
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.
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شد الجفون
عملية
ّ

مــن منّــا ال يحلــم بالحفــاظ علــى شــبابه وجمالــه ألطــول فتــرة ممكنــة؟ ومــن منّــا ال تزعجــه التجاعيــد ،ويؤذيــه ظهــور عالمــات
التقــدم فــي العمــر علــى وجهــه بشــكل عــام ،وعلــى جفنيــه بشــكل خــاص .هــل يمكننــا التخلــص مــن تجاعيــد الجفــون المزعجــة؟
أن ظهــور عالمــات التقــدم فــي العمــر ليســت هــي المشــكلة الوحيــدة التــي تنتــج عنهــا تجاعيــد الجفــون وتهدلهــا ،فتجاعيــد الجفــون
الحقيقــة ّ
تؤثــر أيضــً علــى مجــال الرؤيــة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة عنــد القيــادة أو عنــد تشــغيل اآلالت التــي تحتــاج إلــى حــذر وإحاطــة تامــة
شــد الجفــون وتجميلهــا.
بمجــال الرؤيــة .فــي هــذه الحالــة البــد مــن البحــث عــن حــل لهــذا الخلــل الوظيفــي والجمالــي ،ويكمــن الحــل فــي عمليــة
ّ

شد الجفون؟
ما هي عملية ّ
ـد م ــن
تره ــات الجفني ــن العل ــوي والس ــفلي ،ه ــذه
التره ــات الت ــي تضف ــي مظه ــر اإلره ــاق عل ــى وجه ــك ،وتح ـ ّ
ّ
ـد الجف ــون ه ــي عملي ــة إزال ــة ّ
عملي ــة ش ـ ّ
الس ــن وتســ ّبب خل ــل وظيف ــي ف ــي اإلبص ــار .تُج ــرى ه ــذه العملي ــة ألس ــباب تجميلي ــة وألس ــباب مرض ّي ــة أيض ــً ل ــدى بع ــض
مج ــال الرؤي ــة فتزع ــج كب ــار ّ
ـدل الجفــون .لكــن هــذه الجراحــة لــن تســتطيع أن تخ ّلصــك مــن أي هــاالت ســوداء
النــاس ،وبإمكانهــا أن تخ ّلصــك مــن اإلنتفــاخ حــول عينيــك ومــن تهـ ّ
تحي ــط بعيني ــك وال م ــن أي تجاعي ــد أخ ــرى ف ــي الجبه ــة أو أي منطق ــة أخ ــرى م ــن الوج ــه.
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َّ
شد الجفون
المرشحون لعملية ّ
ّ
المرشح المثالي لهذه العملية هو شخص بحالة صحية جيدة ،وال يعاني من أي أمراض مزمنة.
تحدد أهدافك حتى ال تُصاب بخيبة األمل على الرغم من نجاح العملية.
ينبغي أن تكون توقعاتك واقعية ،وأن ّ
عل ــى األغل ــب س ــيكون عم ــرك  35ع ــام أو أكث ــر حت ــى تُعان ــي م ــن تجاعي ــد ف ــي منطق ــة الجف ــون ،لك ــن م ــن الممك ــن أن تعان ــي منه ــا قب ــل ه ــذا
الس ــن ،وحينه ــا ُيمكن ــك الخض ــوع للعملي ــة .ف ــي ه ــذه الحال ــة ،فق ــد يرج ــع الس ــبب ف ــي اإلصاب ــة به ــذه التجاعي ــد إل ــى أس ــباب وراثي ــة وهرموني ــة.
ّ
المرشح لهذه العملية من غير المدخنين.
ينبغي أن يكون
ينبغي أن يكون الشخص غير مصاب بأي أمراض في العين أو أي فيروسات نشطة.

شد الجفون ،وفترة النقاهة المتوقعة
التعافي من عملية ّ
ـد الجفــون العلويــة أو الســفلية ،فســتخرج مــن العمليــة ببعــض الغــرز فــي
إذا خضعــت لعمليــة جراحــة شـ ّ
الجفــن أو علــى جانبــه ،وســتبقى هــذه الغــرز فتــرة تصــل إلــى أســبوع .قــد تُعانــي مــن بعــض اإلنتفــاخ،
والت ــو ّرم ف ــي عيني ــك ،لك ــن ه ــذا طبيع ــي وس ــيزول خ ــال أس ــبوع إل ــى أس ــبوعين بع ــد العملي ــة.
بخــاف هــذا ،يمكنــك العــودة إلــى ممارســة أنشــطة حياتــك الطبيعيــة خــال أســبوع بعــد العمليــة.
ـد الجفــون بــدون جراحــة ،فلــن تحتــاج إلــى مــا يزيــد عــن يــوم أو يوميــن
أمــا فــي حالــة إجــراء عمليــة شـ ّ
للتعاف ــي م ــن العملي ــة والع ــودة إل ــى حيات ــك الطبيعي ــة ،وأقص ــى فت ــرة نقاه ــة ق ــد تحتاجه ــا ف ــي
هــذه الحالــة لــن تتجــاوز بضعــة أيــام .ومــع ســهولة العمليــة وســرعة التعافــي منهــا ،إال أنــه ينبغــي
علــى المريــض اإللتــزام التــام بتعليمــات الطبيــب حتــى تتــم العمليــة بنجــاح.

شد الجفون
نتائج عملية ّ
تصورات ــك ع ــن نتائ ــج العملي ــة .بع ــد
ينبغ ــي أن تلت ــزم بالنظ ــرة اإليجابي ــة المتفائل ــة بش ــرط أن تحتف ــظ بواقعي ــة
ّ
العملي ــة س ــتختفي التجاعي ــد ف ــورًا ،لك ــن ق ــد يتبق ــى بع ــض االنتف ــاخ والت ــو ّرم ح ــول عيني ــك م ــن أث ــار العملي ــة .م ــن
المتوقــع أن يختفــي هــذا االنتفــاخ خــال شــهر علــى األكثــر لتظهــر النتائــج النهائيــة للعمليــة وتتمتــع بمظهــر جديــد أكثــر
ـد الجفــون بالليــزر أو ًّ
الشــد بالجراحــة أو بالغــرز بــدون جراحــة ،فــإن التجاعيــد ســتختفي فقــط ،أمــا فــي
شــبابًا وحيويــة .فــي حالــة شـ ّ
ـد الجف ــون م ــن خ ــال الحق ــن بالفيل ــر ،فإن ــك س ــتتمتّع بم ّي ــزة أخ ــرى وه ــي نض ــارة البش ــرة ف ــي مناط ــق الحق ــن.
حال ــة ش ـ ّ
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جراحيًا
شد الجفون
ّ
إجراء عملية ّ
التخدير
ـد الجف ــون ع ــن طري ــق الجراح ــة عملي ــة كب ــرى تس ــتلزم
تُعتب ــر عملي ــة ش ـ ّ
ّ
الخضــوع إلــى التخديــر الكلــي ،أو إلــى التخديــر الموضعــي مــع التهدئــة بحقنــة
ـد الجف ــون ب ــدون جراح ــة بغيره ــا
ّ
ـد الجف ــون باللي ــزر ،وش ـ ّ
منوم ــة .أم ــا عملي ــات ش ـ ّ
ّ
ـإن ل ــكل حال ــة م ــا
م ــن الط ــرق ،فإنه ــا تت ــم ع ــن طري ــق التخدي ــر الموضع ــي.
وعام ــة ،ف ـ ّ
ّ
المعال ــج ف ــي طريق ــة التخدي ــر األنس ــب لحالت ــك.
يناس ــبها ،وينبغ ــي علي ــك استش ــارة طبيب ــك ُ

ّ
الشق الجراحي
ـق صغيــر للغايــة
ـد الجفــون بالخيــوط الجراحيــةُ ،يحــدث الطبيــب شـ ّ
فــي حالــة اســتخدام الطــرق الجراح ّيــة ،أو شـ ّ
يتماشــى مــع الخطــوط الطبيعيــة لجفــن العيــن ،وغالبــً مــا يكــون طــول هــذا الشــق بضعــة ملليمتــرات.

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

إغالق الشق الجراحي
ـد الجف ــن العل ــوي إل ــى ثالث ــة غ ــرز وق ــد
يب ــدأ الطبي ــب ف ــي إغ ــاق الش ـ ّ
ـق الجراح ــي بغ ــرز صغي ــرة للغاي ــة ،وتحت ــاج عملي ــة ش ـ ّ
ـد الجف ــن الس ــفلي ،فق ــد ال تحت ــاج إل ــى غ ــرز عل ــى اإلط ــاق وق ــد تحت ــاج إل ــى غ ــرزة واح ــدة
تص ــل إل ــى س ــتة غ ــرز ،أم ــا عملي ــة ش ـ ّ
وحت ــى ثالث ــة غ ــرز بحس ــب الحال ــة .وتس ــتغرق العملي ــة بأكمله ــا س ــاعتين وحت ــى ث ــاث س ــاعات ف ــي غرف ــة العملي ــات.

شد الجفون بدون جراحة
إجراء عملية ّ
ـد
يخض ــع الش ــخص إل ــى التخدي ــر الموضع ــي ،وبعده ــا يب ــدأ الطبي ــب ف ــي إتم ــام الع ــاج ،فف ــي حال ــة ش ـ ّ
الجف ــون باللي ــزر ،يت ــم الع ــاج باللي ــزر ،وف ــي حال ــة الع ــاج بالفيل ــر ،يخض ــع الش ــخص إل ــى حق ــن الفيل ــر ،أم ــا
فــي حالــة العــاج بالغــرز الجراحيــة ،يبــدأ الطبيــب بخياطــة الغــرز الجراحيــة المناســبة للحالــة فــي المنطقــة
ـق الجل ــد أو غي ــره .لك ــن ه ــذه الط ــرق غي ــر الجراحي ــة ال َتصل ــح إال لع ــاج
المناس ــبة ب ــدون الحاج ــة إل ــى ش ـ ّ
ـدل
الح ــاالت البس ــيطة فق ــط ،وال ُيمك ــن اس ــتخدامها لع ــاج الح ــاالت المتقدم ــة الت ــي يح ــدث فيه ــا ته ـ ّ
ش ــديد ف ــي جف ــن العي ــن.

شد الجفون
المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية ّ
شد الجفون:
تتضمن جميع العمليات الجراحية بعض المخاطر ،ومن المخاطر التي قد تحدث خالل عملية ّ
ّ
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 تُعاني من صعوبة في إغالق العين وأن تشكو من عدم قدرتك على غلقها بالكامل،
وهذا أمر طبيعي ويختفي خالل بضعة أسابيع.
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ﺻﺤﺘﻲ أوﻧﻼﻳﻦ  ..ﺑﻮاﺑﺘﻚ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
User name

ﺳﺠﻞ ان
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ..واﻃﻠﻊ
ﺑﺸـــﻜﻞ آﻣـــﻦ وﻓﻌـــﺎل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﻚ ﻣـــﻦ أي ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن .ﻛﻤـــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﻗﺘﻚ وﺟﻬﺪك.

ﺣﺴـﺎﺑـﻚ اﻟﺨـﺎص ﻋﻠﻰ "ﺻﺤﺘﻲ
أوﻧﻼﻳﻦ" ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ:

https://daralshifa.iqhealth.com
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The Royal Suite

الجناح الملكي
الجن ــاح الملك ــي يعط ــي قيم ــة جدي ــدة للفخام ــة م ــن خ ــال تقدي ــم أعل ــى مس ــتويات الضياف ــة والمراف ــق المتط ــورة لمواكب ــة
جمي ــع احتياجات ــك .ط ــرازه الحدي ــث ومظه ــره الراق ــي يمت ــد عل ــى مس ــاحة  75مت ــر مرب ــع  ،ويش ــمل خدم ــات عالي ــة الج ــودة
ولمس ــات فني ــة تالئ ــم أذواقك ــم بالمس ــتوى واألناق ــة.
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السرير والحمام
•
•
•
•
•

فراش السرير من .Posturepedic
أريكة سرير.
مرافق الحمام.
أرواب حمام ،مناشف ونعال من القطيفة.
مجفّ ف للشعر.

الترفيه
•
•
•
•

تلفزيون ذكي كبير  65بوصة مع توزيع الصوت.
االتصال بشبكة انترنت السلكي بال 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 صالة وقرآن.
كراسي وطاوالت إضافية.
خزنة أمانات.

الخدمات داخل الجناح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المساعد الشخصي.
خدمة ُ
أدوات تقديم فاخرة.
وجبات حسب الطلب ألربعة أشخاص (ثالث وجبات لكل شخص).
وجبات خفيفة مسائية ومشروبات (وفق النظام الغذائي المحدد).
تشكيلة من أنواع الشاي المختلفة.
معدات تحضير القهوة.
عبوات مياه يومية.
س ّلة فواكه.
خدمات التنظيف  24ساعة.
شواحن هواتف نقالة.
خدمات اإلرشاد والتوجيه.

خدمات بتكاليف إضافية
•
•
•
•
•
•

تنظيم حفل استقبال كامل من أي نوع.
المساعد الشخصي وأواني تقديم.
خدمة ُ
تشكيلة من أغطية األس ّرة اإليطالية.
مساء).
خدمات المصبغة ( من الساعة  9.00صباحًا– 5.00
ً
خدمات المساج (للنساء فقط).
خدمات صالون التجميل ( للنساء فقط).
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القدم المسطحة ()Flat Feet
عـنـد الـبـالـغـين
األشـــخاص ذوي األقـــدام المسطـــحة تكـــون أقـــواس القــــدم لديهــم
منخفضــة أو معدومــة ،والضغــط مــن القــدم يكــون تقـريبـــً ضـــد
األرض .القـــوس هـــو الجــزء األوســـط مـــن القـــدم الـــذي عـــادة مــا يكـــون
مرتفعــً عـــن األرض عنــد الـــوقوف ،فـــي حيــن أن بقيــة القــدم تبقــى
مســطحة علــى األرض.
لــدى األطفــال الصغــار ال يكــون هــذا القــوس مرئيــً ،بســبب دهــون
الطفــل واألنســجة الضامــة فــي أقدامهــم ،وســرعان مــا يتطــور
ويظهــر القــوس مــع تقدمهــم فــي العمــر.
مــع ذلــك ،بعــض األشــخاص ال يقومــون بتطويــر هــذا القــوس فتبقــى
القــدم مســطحة علــى األرض دون قــوس ،وهــذا مــا يعرف بالقــدم
المســطحة ( ،)Flat Feetوفــي بعــض األحيــان يكــون األفــراد قــد ورثــوا
القــدم المســطحة مــن والديهــم.

هل تعتبر األقدام المسطحة مشكلة؟

ما الذي يسبب األقدام المسطحة ؟

وجــود القــدم المســطحة عنــد البالغيــن ال يعــد شــيئًا يدعــو
للقلــق ،حيــث أن كثيــر مــن األشــخاص لديهــم هــذه الظاهــرة وال
يعانــون مــن أي مشــاكل مرتبطــة بهــا ،ولكــن إذا تــم اكتشــاف
هــذه المشــكلة عنــد األطفــال فــوق ســن الثــاث ســنوات فإنــه
يوصــى بعالجهــم الرتبــاط القــدم المســطحة بالعديــد مــن
المشــكالت المســتقبلية مثــل:

ببســاطة كثيــر مــن األشــخاص يرثــون األقــدام المســطحة مــن
والديهــم ،ولكــن أحيانــً يمكــن أن يكــون نتيجــة لـــ:

• 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.

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

القدم الجوفاء

القدم الطبيعية
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هل هناك عالج لألقدام المسطحة ؟
يتــم عــاج األقــدام المســطحة لتجنــب حدوث المشــكالت المرتبطة
بوجودهــا ،وغالبــً مــا يوصــى بالعالجــات غيــر الجراحيــة أوالً ،إال انــه
فــي بعــض الحــاالت قــد تكــون الحاجــة شــديدة للتدخــل الجراحــي.

العالجات غير الجراحية
قـد يوصـي طـبيبـك أو أخـصـائي العالج الـطبيـعي بمـا يـلي:
• ارتداء األحذية الـداعـمة الـتي تـالئم قــدميك بشـكـل جـيد.
• ارتـداء النــعال (الـضـبانات الـطبية) المــصـنـوعة خـصـيـصـًا 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

العالجات الجراحية
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 معًا 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.
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عالج حاالت اإلغماء المفاجئ..
و أنـواعـهـا وأسـبـابـه

ما هو اإلغماء المفاجئ ؟
هــو فقــد مؤقــت للوعــي قــد يصاحبــه اســترخاء العضــات ممــا
يسبب الســـقوط أرضًا ،ثـــم يستيقـــظ المـــصاب مرة أخـــرى ويعـــود له
كـامـــل وعيــه.

ويقسم اإلغماء المفاجئ إلى:
• 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 مث ً
ال
• 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.
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أسباب حاالت اإلغماء المفاجئ
• 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 أيـضًا الـضـغـط العـصـبي والـخوف الشديـد
أو األلــم الشديـد  ،النـوم فـتـرة طـويــلة و نــزول الـدم فجأة إلى
الساقين عند الوقوف.
• ومن الممكن أن يكون نتاج َا ألمراض الجهاز العصبي أو الرئتين.

أعراض اإلغماء المفاجئ
• 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.

ترعاها
للصحة
____________________________________________________________________________________________
يد 2022
ابريل
الشفاء -
مستشفى دار

• 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 ُ
الكلى واخـتبارات
الغدة الدرقية.
• وقد يلجأ الطبيب لعمل رسم قلب بجهاز محمول يظل مع
المريض عدة أيـام لكـشف حالته .أيضًا عمل أشـعة مقطـعية
ورنين مغناطيسي على المخ.

عالج حاالت اإلغماء المفاجئ
• 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.

• ابحث عن أي استجابة للمريض.
• اتصل بالطوارئ فورًا.
• حاول عمل اإلنعاش السريع إذا كنت ال تالحظ أي تنفس
بالضغط على منتصف الصدر  30ضغطة 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  30درجة.

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 مصابًا 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
مـفاجئه قد تتـعرض لها.
.يـقيـك مـن أي مـخاطر
ِ
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مضاعفات خطيرة النقطاع النفس
أثناء النوم ..هكذا تتعامل معه
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 للعضــات
للتنفــس ،ويرتفــع خطــر اإلصابــة بهــذا االضطــراب لــدى الرجــال
والبدنــاء وأصحــاب األعضــاء الكبيــرة (الرقبــة أو اللوزتيــن أو
اللســان أو عظــام الفــك) والذيــن يعانــون مــن تاريــخ عائلــي
مرضــي ،وتؤثــر هــذه الحالــة علــى األشــخاص فــي أي عمــر ســواء
أطفــال أو بالغيــن ،إال إنهــا تــزداد لــدى أولئــك الذيــن تصــل
أعمارهــم  40ســنة أو أكثــر.

وهنــاك بعــض النصائــح الضروريــة للتعامــل الصحيــح
مــع مشــكلة انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم ،وذلــك تجنبــً
لحــدوث مشــكالت صحيــة:

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

 الجانب األيسر واأليمن:تساعد هذه الوضعية على فتح مجرى الهواء العلوي ،وتوفير
مساحة للتنفس ،فإذا لم يكن الشخص بدينًا ويعاني من
انقطاع النفس النومي ،فعليه اختيار الجانب األيسر أثناء النوم،
حيث يعد عالجًا فعاالً لهذه الحالة.

 الظهر:يزيد النوم على الظهر مرتين من خطر التعرض النسداد
التنفس لي ً
ال ،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.
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 البطن: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.

ترطيب الغرفة
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.

الزيوت الطبيعية
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.

حماء الفم
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
مفتوحًا أثناء النوم ،ويمنع انقطاع التنفس

نصائح أخرى
 -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  30-25جرام على األقل يوميًا،
فض ً
ال عن استخدام زيت جوز الهند الحارق للدهون ،وتناول
البروتينات الكافية والدهون الصحية.

 ممارسة التمارينيجب اتباع بعض التمارين الرياضية التي تساعد على تنظيم
الهرمونات وحرق الدهون ،وذلك لمدة  30دقيقة يوميًا،
والمشي عدة أيام أسبوعيًا ،إلى جانب حضور جلسات استرخاء
ويوجا.

 اإلقالع عن التدخينيزيد التدخين من انتفاخ مجرى الهواء ،ما يؤدي إلى زيادة
األعراض مثل الشخير وانقطاع التنفس ،كما يسبب الكحول
مشكالت بالحلق تحول دون تدفق الهواء جيدًا.
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تمنحك مناعة
قوية لمواجهة (كورونا)
ـدم خبــراء الصحــة نصائــح للحصــول علــى مناعــة قويــة لحمايــة الجســم مــن األمــراض،
قـ َّ
خصوصــً فــي ظــل جائحــة «كورونــا» .وأكــد الخبــراء أن الجهــاز المناعــي يلعــب الــدور
األهــم فــي مقاومــة الفايــروس وحمايــة الجســم .وقــال الخبــراء إن اإلنســان يمكــن أن
يحصــل علــى جهــاز مناعــي قــوي مــن خــال خمــس خطــوات ،وهــي:

 - 1النوم الجيد:
قلــة النــوم تضعــف الجهــاز المناعــي ويكــون عرضــة لألمــراض ،لذلــك
يجــب أن ينــام الشــخص ســبع ســاعات علــى األقــل يوميــً ،وكشــفت
الدراســات أن األشــخاص الذيــن ينامــون أقــل مــن ســت ســاعات يكونــون
عرضــة لنــزالت البــرد أربــع مــرات أكثــر مــن األشــخاص الذيــن يحصلــون
كاف مــن النــوم.
علــى قســط ٍ

 - 2التغذية الجيدة:
تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي علــى عنصــر المغنيزيــوم
تســاعد علــى تهدئــة الجســم واألعصــاب ،إضافــة إلــى
الخضــروات والفاكهــة ،ومــن أفضــل األطعمــة التــي تحتــوي
علــى المغنزيــوم الســبانخ والمكســرات والفاصوليــاء.
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 -3الحرارة المنخفضة:
أفــادت دراســة حديثــة بــأن األشــخاص الذيــن ينامــون فــي درجــات حــرارة
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
يقــوم بهــا الجســم ،مــا يــؤدي إلــى نــوم غيــر مريــح أو اإلصابــة بــاألرق.

 -4تجنب القلق
والضغط النفسي:
يــؤدي القلــق والضغــط النفســي إلــى إفــراز الجســم لهرمــون
الكورتيــزول الــذي يجعــل الجســم يتأهــب لمحاربــة الضغــط ويهمــل
الجهــاز المناعــي ،األمــر الــذي يق ّلــل المناعــة علــى المــدى الطويــل.

 - 5ممارسة الرياضة:
أكّ ــد األطبــاء ضــرورة ممارســة النشــاط الرياضــي مثــل المشــي أو ركــوب
الدراجــة لمــدة نصــف ســاعة يوميــً ،األمــر الــذي يســاعد علــى تهدئــة األعصــاب
ويحمــي الجســم مــن أمــراض القلــب وبعــض أنــواع األمــراض الســرطانية.
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مركز دار
الشفاء لألسنان
مركــز دار الشــفاء لألســنان هــو مركــز تخصصــي شــامل يجمــع بيــن
كافــة تخصصــات طــب األســنان علــى ايــدي استشــاريين وأخصائييــن
ذوي خبــرة طويلــة ،وباســتخدام احــدث الطــرق والتكنولوجيــا فــي مجــال
طــب االســنان .
كمــا يتميــز مركــز دار الشــفاء لألســنان بموقعــه المناســب الــذي يســهل
الوصــول إليــه فــي منطقــة ميــدان حولــي.
في مركزنا تُقدم كافة خدمات طب األسنان ،والتي تشمل:
 .1زراعــة األســنان :حيــث يتــم تعويــض األســنان المتضــررة أو
المفقــودة ،واســتعادة الشــقين الوظيفــي والتجميلــي للفــم
واألســنان كاملــة
 .2التركيبــات الســنية :كافــة أنــواع تركيبــات األســنان الثابتــة
والمتحركــة بمــا يشــمل التيجــان والجســور والقشــور الخزفيــة
واالطقــم المتحركــة ،والتــي يتــم تجهيزها فــي مختبراتنا باســتعمال
أحــدث التقنيــات وأفضــل المــواد المبتكــرة.
 .3عــاج الجــذور :عــاج قنــوات الجــذور ،وتشــخيص وعــاج حــاالت
التهابــات عصــب األســنان .
 .4جراحــة الفــم والوجــه والفكيــن :كافــة العمليــات الجراحيــة
داخــل الفــم مثــل :خلــع األســنان ،اســتئصال األنســجة التالفــة ،خلــع
األســنان وضــروس العقــل المطمــورة تحــت العظــم .باإلضافــة
لجراحــات الوجــه والفكيــن مثــل :كســور الفكيــن ،جراحــة المفصــل،
أورام الوجــه والفكيــن ،والتقويــم الجراحــي .
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 .5عالج جميع أمراض اللثة :بدءًا من التهابات اللثة البسيطة
وانتهاء بكافة عمليات جراحة اللثة.
 .6تقويــم األســنان :عــاج جميــع حــاالت تــرادف ،اعوجــاج ،تشــوهات وميــان األســنان والفكيــن.
جميــع أنــواع أجهــزة التقويــم الثابتــه والمتحركــة ،التقويــم المرئــي والآلمرئــي متوفــرة لدينــا .
 .7عــاج أســنان األطفــال :عــاج أســنان أطفالنــا األحبــاء فــي بيئــة وأجــواء مريحــة لهــم ،ومــع
طاقــم لطيــف مــن أخصائيــي األطفــال والتمريــض وبإســتعمال إجــراءات بــا ألــم (التخديــر) .تجربــة
لطيفــة وغيــر مخيفــة لألطفــال فــي عياداتنــا.
 .8عــاج جميــع حــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة :ابتــداءًا مــن فئــة عمــر األطفــال حتــى فئــة
البالغيــن وكبــار الســن .
 .9تجميــل األســنان وتصميــم اإلبتســامة :مــع فريــق مــن المتخصصيــن ،يمكنكــم دائمــً
الحصــول علــى أجمــل ابتســامة جذابــة والتــي لطالمــا حلمتــم بهــا.
 .10المعالجــة التحفظيــة وعــاج األســنان الروتينــي :بمــا يشــمل جميــع أنــواع الحشــوات
الســنية ،تنظيــف وتلميــع األســنان ،تبييــض األســنان علــى أيــدي األخصائييــن بالعيــادة والتبييــض
المنزلــي .
 .11عــاج األســنان تحــت التخديــر :العــام والتخديــر الواعــي (باســتعمال الغــاز الضاحــك) لحــاالت
المرضــى الــذي يعانــون مــن رهــاب (خــوف) عيــادة األســنان وحــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة.

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

+965 22205777
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ابتسامة العروس..
كوني مستعدة
ألجمل يوم
ترتديـــن األلمـــاس وفســـتان زفـــاف أبيـــض ،وشـــعرك
ّ
مصفـــف فـــي تســـريحة أنيقـــة ،وتحمليـــن باقـــة مـــن
الزنابـــق العبقـــة ،التـــي تجعـــل ط ّلتـــك أشـــبه بملكـــة .
بالمدعويـــن وحيـــن
ولكـــن حيـــن تأتـــي لحظـــة لقائـــك
ّ
ـور بالتق ــاط أحل ــى لحظ ــات عم ــرك ؛ تش ــرق
يب ــدأ المص ـ ّ
أســـنانك وتُبـــرز أهميـــة حصولـــك علـــى أجمـــل وأنصـــع
ابتســـامة ببيـــاض يفـــوق فســـتان زفافـــك األبيـــض ،
وبريـــق يفـــوق بريـــق عقـــدك األلماســـي .
ولتحقيــق هــذه اإلبتســامة وضمــان الحصــول عليهــا بأفضــل
ص ــورة ممكن ــة ،يج ــب عل ــى الع ــروس زي ــارة الطبي ــب قب ــل
فتــرة مــن الزفــاف وعــدم انتظــار اللحظــات األخيــرة قبــل ليلــة
الزف ــاف.

مــا العناصــر األساســية لجمــال األســنان التــي
يجـــب أن تحـــرص عليهـــا العـــروس لتكـــون
ابتس ــامتها جميل ــة ف ــي ي ــوم زفافه ــا؟

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

دار الشفاء كلينك

ال بــد مــن التوضيــح ،أن النــاس يهتمــون أوالً لشــكل األســنان
فــي هــذه المرحلــة ،إنمــا ثمــة أمــر أساســي مــن الناحيــة الطبيــة ال يقـ ّ
ـل أهميــة وال بــد مــن التركيــز عليــه وهــو صحــة األســنان
التــي تحتــل أهميــة كبــرى.
كالتسوس أو خلل في اللثة.
فمن الناحية الطبية ،ال بد من التأكد من عدم وجود مشاكل في األسنان
ّ
تعتبــر هــذه األمــور أساســية قبــل التوجــه إلــى الناحيــة التجميليــة والعمــل علــى تجميــل األســنان .أمــا بالنســبة إلــى العناصــر
األساســية التــي يتــم التركيــز عليهــا فــي الناحيــة التجميليــة فهــي ثالثــة وهــي :لــون األســنان واصطفافهــا وشــكلها.
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كيف يتم العمل على ّ
كل من هذه العناصر؟
في ما يتعلق باصطفاف األسنان ،ال بد من التركيز على أن يكون االصطفاف طبيعيًا.
وهناك طريقتان للعمل على اصطفاف األسنان:

 - ١جهاز التقويم:
والمشـــكلة هنـــا أنـــه يتطلـــب وقتـــً لتصحيـــح اصطفـــاف األســـنان بواســـطته.
لذلـــك إذا كانـــت العـــروس تحتـــاج إلـــى تصحيـــح بـــارز فـــي اصطفـــاف أســـنانها،
م ــن الض ــروري أن تلج ــأ إل ــى طبي ــب األس ــنان قب ــل فت ــرة م ــن الزف ــاف ال أن تنتظ ــر
اللحظـــة األخيـــرة ألنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ال يمكـــن معالجـــة مشـــكلة اصطفـــاف
األس ــنان الت ــي تتطل ــب فت ــرة تت ــراوح بي ــن س ــتة أش ــهر وس ــنتين  ،ون ــادرًا ج ــدًا م ــا
يكــون مــن الممكــن الحصــول علــى نتيجــة فــي وقــت أقــل إال إذا كانــت المشــكلة فــي
س ــن واح ــد فق ــط .
ـري الل ــون وش ــكل األس ــنان ؛ ف ــي ح ــال كان
وبع ــد اإلنته ــاء م ــن التقوي ــم وتعدي ــل اصطف ــاف األس ــنان  ،ننتق ــل إل ــى عنص ـ ّ
ش ــكل األس ــنان جمي ــل ،فإنن ــا نكتف ــي بالعم ــل عل ــى عنص ــر الل ــون باس ــتخدام تقني ــة اللي ــزر والتبيي ــض المنزل ــي للحص ــول
علــى أنصــع بيــاض .أمــا إذا كانــت العــروس فــي حاجــة لتعديــل شــكل ولــون األســنان معــً  ،فحينهــا نلجــأ إلســتعمال قشــرة
الس ــيراميك (الفنيي ــرز أو اللوميني ــرز).

 -٢قشرة السيراميك (الفنييرز او اللومينيرز)
ـوه موج ــود فيه ــا .ه ــذه القش ــرة ق ــد تك ــون
وه ــي تلبي ــس األس ــنان قش ــرة خارجي ــة تلتص ــق عل ــى األس ــنان و تخف ــي أي تش ـ ّ
كافي ــة ف ــي بع ــض الح ــاالت لح ــل مش ــكلة اصطف ــاف األس ــنان دون الحاج ــة ل ّلج ــوء لتقوي ــم األس ــنان ،مم ــا يوف ــر الكثي ــر م ــن
الوق ــت المطل ــوب  ،وتعم ــل عل ــى تعدي ــل الش ــكل والل ــون بنف ــس الوق ــت دون الحاج ــة ألي إج ــراء آخ ــر.

كيــف تتأكــد العـــروس مــن درجـــة لـــون األسنـــان المنـــاسبة لهــا أو شــكل األســنان الــذي ســيحقق
له ــا أفض ــل ابتس ــامة ؟
بالتأكي ــد الع ــروس ف ــي غن ــى عـ ــن الخضـ ــوع لتـ ــجارب متعـ ــددة فـ ــي شكـ ــل ول ــون األس ــنان (م ــا نس ــميه ب ــال )trial & error
وبالــذات فــي حــال استعـمـــال قشــرة الفنييـــرز حـيـــث ال يمكــن تـبـديـلهـــا بـعـــد تصـنـيعـــها وتثبـيـتـهـــا ،لذلــك نســتعمل أحــدث
التكنولوجي ــا ف ــي مج ــال ط ــب األس ــنان التجميل ــي وه ــي تقني ــة الديجيت ــال س ــمايل ديزاي ــن ( )Digital Smile Designالتـ ــي
نق ــوم فيه ــا بتصمي ــم ابتس ــامة الع ــروس رقم ّي ــً وتحدي ــد الش ــكل والل ــون المناسـ ــب لوجههـ ــا ومـ ــن ثـ ــم نـقـ ــوم بعـرضهـ ــا
لـلعـــروس علــــى شــاشــــة الكمبيوتر لترى كيف ســيكون شــكل ابتســامتها النهـــائي قبـــل البـــدء بالـعمـــل علـــى أسـنـانهـــا ،
كـــما يمكنهـــا التعـــديل علـــى شكـــل األسنـــان واختيــار األفضــل لهــا علــى الكمبيوتــر .
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ماهي الفترة الزمنية الالزمة لزيارة طبيب األسنان ؟؟
ننص ــح دائم ــً ب ــأن تك ــون الزي ــارة األول ــى لطبي ــب األس ــنان قب ــل س ــتة أش ــهر م ــن
موعــد الــزواج ،حتــى يتســنى لنــا الوقــت الكافــي إلتمــام جميــع العالجــات وتحقيــق
األفض ــل لعروس ــنا وتخفي ــف التوت ــر والضغ ــط عليه ــا ف ــي أجم ــل أيامه ــا  .بع ــد
ذل ــك ،يت ــم وض ــع ّ
خط ــة عالجي ــة وتجميلي ــة كامل ــة ليت ــم تنفيذه ــا بالوق ــت
المح ــدد وبأق ــل التعقي ــدات الممكن ــة.
ولكــن فــي كثيــر مــن األحيــان ،قــد تغفــل العــروس بســبب كثــرة مشــاغلها
عــن إدراج (زيــارة طبيــب األســنان وتجميــل ابتســامتها) ضمــن قائمــة األعمــال
المخط ــط لتنفيذه ــا قب ــل فت ــرة زمني ــة طويل ــة م ــن موع ــد الزف ــاف ،أو ف ــي
بعـــض األحيـــان ،قـــد ال يتوفـــر لـــدى العـــروس الوقـــت الطويـــل بيـــن فتـــرة
الخطوب ــة وموع ــد إتم ــام ال ــزواج .ف ــي ه ــذه الحال ــة تس ــتطيع الع ــروس اتب ــاع
بع ــض الخط ــوات البس ــيطة الت ــي ق ــد تجع ــل ابتس ــامتها تب ــدو أفض ــل خ ــال
إليـــك بعـــض هـــذه الخطـــوات:
أي ــام مع ــدودة؛
ِ
يمكنـــك زيـــارة طبيـــب األســـنان والقيـــام
 - 1قبـــل أســـبوع مـــن موعـــد الزفـــاف،
ِ
بتنظيــف األســنان ومــن ثــم عمــل تبييــض لألســنان باســتخدام جهــاز الليــزر لــدى الطبيــب،
ـك الحصــول علــى ابتســامة ب َّراقــة.
فجلســة التبييــض ال تســتغرق أكثــر مــن ســاعتين وتضمــن لـ ِ
ال تفك ــري أب ــدًا ف ــي اللج ــوء إل ــى إج ــراءات أكث ــر تعقي ــدًا مث ــل قش ــرة الفنيي ــر أو التركيب ــات التجميل ّي ــة الت ــي يحت ــاج
ـك ضيــق
تنفيذهــا لدقــة وإتقــان فــي العمــل ،ويتطلــب تنفيذهــا أكثــر مــن زيــارة واحــدة لطبيــب األســنان ،ممــا قــد يولــد لديـ ِ
ف ــي الوق ــت لتنفي ــذ باق ــي المه ــام قب ــل زفاف ــك .
ـك اإلس ــتعانة أيض ــً ببع ــض أن ــواع التبيي ــض المنزل ــي ،مث ــل قوال ــب التبيي ــض ،ش ــرائح التبيي ــض الالصق ــة،
 - 2ق ــد يمكن ـ ِ
ـعرت ب ــأي ن ــوع م ــن أن ــواع األل ــم أو حساس ــية األس ــنان ،توقف ــي ع ــن
المب ّيض ــة .ولك ــن ف ــي ح ــال ش ـ ِ
وبع ــض معاجي ــن األس ــنان ُ
ـت فــي غنــى عــن أي نــوع مــن أنــواع األلــم أو اإلنزعــاج فــي األيــام التــي تســبق يــوم
المب ّيضــة فــورًا ،فأنـ ِ
اســتعمال هــذه المــواد ُ
زفاف ــك.
ـت تضعي ــن جه ــاز تقوي ــم األس ــنان المعدنـــي ول ــم تنته ــي فت ــرة الع ــاج ،فإن ــه يمكنـــك الذهـــاب إلـــى
 - 3فـــي حـــال كنــ ِ
طبيب ــك قب ــل ي ــوم م ــن الزف ــاف إلزال ــة جه ــاز التقوي ــم مؤقت ــً حت ــى التش ــعري بالح ــرج م ــن ابتس ــامتك بوج ــود تل ــك األس ــاك
المعدني ــة وحت ــى تتمكن ــي م ــن الحص ــول عل ــى لقط ــات ص ــور جميل ــة ،بع ــد انته ــاء مراس ــم ال ــزواج ،يق ــوم الطبي ــب بإع ــادة
تركي ــب الجه ــاز وتكمل ــة الع ــاج .
 - 4تجنّب ــي المش ــروبات الداكن ــة ،مث ــل القه ــوة والش ــاي ،وأكث ــري م ــن العصائ ــر الطبيعي ــة وش ــرب المي ــاه ،مم ــا يقل ـ ّ
ـل م ــن
تص ّب ــغ أس ــنانك بطبق ــة داكن ــة .كم ــا ُيمكن ــك مض ــغ الخض ــار الن ّيئ ــة المقرمش ــة أيض ــً ،مث ــل الكرف ــس والج ــزر ،إلزال ــة البق ــع
الخارجي ــة ميكانيكي ـ ّـً م ــن س ــطح األس ــنان .
 - 5أل ــوان المكي ــاج يج ــب أخذه ــا بعي ــن اإلعتب ــار عن ــد تطبي ــق مكي ــاج الزف ــاف :أحم ــر الش ــفاه بنغم ــات زرق ــاء الل ــون تُعط ــي
انطباع ــً بأس ــنان أكث ــر بياض ــً.

ـك ،تأكــدي أو ًال مــن اختيــارك
وأخيــرًا نصيحــة مهمــة؛ ال تتخــذي القــرار فــي اختيــار العــاج المناســب لـ ِ
لطبي ــب األس ــنان المناس ــب وأخصائ ــي تجمي ــل األس ــنان ذو الخب ــرة الواس ــعة ،واترك ــي ل ــه مهم ــة
ـك ،حتــى تتمكنــي مــن الحصــول علــى أجمــل ابتســامة.
تحديــد العــاج والتقنيــة األفضــل لـ ِ
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ﻻ ﺗﺘﺮدد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻊ أﻓﻀﻞ
ﺧﺒﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻈﺎم واﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

اﻟﺮﻛﺒﺔ

اﻟﻜﺘﻒ

اﻟﻔﻘﺮات

اﻟﻮرك

اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي

37

مستشفى دار الشفاء  -ابريل 2022

هل تختلف آالم
البطن حسب
مكانها ؟
تتمثــل آالم البطــن فــي الشــعور باأللــم وعــدم االرتيــاح فــي المنطقــة الواقعــة تحــت األضــاع إلــى مــا فــوق الحــوض .هــذه اآلالم تحــدث ألســباب متعــددة
تختلــف وفــق الظــرف الــذي رافــق حدوثهــا ،كمــا أنهــا تحــدث فــي أماكــن مختلفــة مــن البطــن؛ يرتبــط كل منهــا بأعــراض ومســببات مختلفــة.
المصاحب ــة الت ــي ق ــد تعط ــي مؤش ــرًا
فيم ــا يل ــي إيج ــاز آلالم البط ــن وم ــا يمك ــن أن يســ ّببها وف ــق م ــكان وظ ــروف األل ــم ،إل ــى جان ــب بع ــض األع ــراض ُ
لألس ــباب المحتمل ــة.

آالم أسفل البطن
قــد تكــون نتيجــة البتــاع كميــة زائــدة مــن الهــواء ،تنــاول األطعمــة الغنيــة بالدهــون التــي تؤخــر إفــراغ المعــدة ،اإلمســاك ،التهــاب القولــون أو المعــدة،
انســداد معــوي ،القولــون العصبــي أو كســل وتباطــؤ فــي عمــل األمعــاء الدقيقــة والغليظــة.
يمكن للتوتر أن يس ّبب انتفاخ البطن وآالم في أسفله.

آالم أسفل يسار البطن
ق ــد يك ــون المس ـ ّبب كمس ـ ّببات آالم أس ــفل البط ــن الس ــابقة؛ كالغ ــازات أو الته ــاب
المع ــدة أو القول ــون.
أي م ــن األع ــراض الت ــي تتطل ــب التدخ ــل
علي ــك طل ــب المس ــاعدة ف ــي ح ــال ظه ــور ّ
الطب ــي الف ــوري.
إذا صاح ــب األل ــم حم ــى ،غثي ــان أو ق ــيء ،ق ــد يك ــون الس ــبب ه ــو الته ــاب الرت ــج ،أي
ـد مــرض شــائع مــن أمــراض الجهــاز
تكـ ّ
ـون جيــوب أو انتفاخــات فــي ُجــدر األمعــاء ويعـ ّ
الهضم ــي.
ق ــد يتعاف ــى بع ــض المرض ــى بالراح ــة وتغيي ــر النظ ــام الغذائ ــي ،وبع ــض الح ــاالت
الش ــديدة ق ــد تتطل ــب التدخ ــل الجراح ــي.

آالم أسفل يمين البطن
يك ــون المسـ ـ ّبب بالع ــادة القول ــون ،أو المبي ــض األيم ــن عن ــد النس ــاء ،وت ــزول ه ــذه اآلالم م ــن تلق ــاء
نفس ــها خ ــال ي ــوم أو يومي ــن.
ف ــي بع ــض الح ــاالت ق ــد يك ــون األل ــم نتيج ــة عس ــر الهض ــم ،فت ــق ف ــي األمع ــاء ،الته ــاب الكل ــى ،وج ــود
حص ــى ف ــي الكل ــى أو م ــرض الته ــاب األمع ــاء.
ـهالت الت ــي ق ــد
ف ــي حال ــة االش ــتباه بالته ــاب الزائ ــدة الدودي ــة ،ابتع ــد كلي ــً ع ــن الحق ــن الش ــرجية أو المس ـ ّ
تسـ ـ ّبب انفج ــار الزائ ــدة الدودي ــة.
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إذا صاح ــب األل ــم ح ــرارة ،إس ــهال ،إمس ــاك ،ت ــو ّرم ف ــي البط ــن وفق ــدان الش ــهية؛ فم ــن المرج ــح أن يك ــون الس ــبب الته ــاب الزائ ــدة الدودي ــة الت ــي
تتطل ــب التدخ ــل الطب ــي الف ــوري.

آالم أسفل البطن المصحوبة بإسهال
في حال كان األلم مؤقت ،من المرجح أن يكون السبب عسر الهضم ،أو التغ ّير في النظام الغذائي.
فــي حــال كان األلــم مســتمر ،قــد يكشــف عــن مشــكلة صحيــة أكثــر خطــورة كالتهــاب المعــدة الفيروســي ،وجــود طفيليــات فــي الجهــاز الهضمــي،
التســمم الغذائــي ،الحساســية لبعــض أنــواع الطعــام ،حساســية الالكتــوز ،االلتهــاب المعــوي ،بعــض االضطرابــات الهضميــة أو الســرطانات.
يحدد المرض من خالل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المناسبة.
َّ

آالم البطن العلوية
تق ــع معظ ــم األعض ــاء الداخلي ــة ف ــي الج ــزء العل ــوي م ــن البط ــن؛ وتش ــمل :المع ــدة ،الطح ــال ،البنكري ــاس ،الكليتي ــن ،الغ ــدة الكظري ــة ،ج ــزء م ــن
القول ــون ،الكب ــد ،الم ــرارة ،وج ــزء م ــن األمع ــاء الدقيق ــة المعروف ــة باس ــم األثن ــى عش ــر.
ع ــاد ًة م ــا يح ــدث أل ــم البط ــن العل ــوي بس ــبب ش ــيء بس ــيط نس ــب ّيًا ،وس ــيختفي م ــن تلق ــاء نفس ــه خ ــال أي ــام قليل ــة .ولك ــن هن ــاك بع ــض الظ ــروف
األساس ــية األخ ــرى الت ــي يمك ــن أن تح ــدث بس ــبب مش ــكالت صحي ــة تس ــتدعي التدخ ــل الطب ــيُ .ينص ــح بزي ــارة الطبي ــب إذا اس ــتمر األل ــم ف ــي الج ــزء
العل ــوي م ــن البط ــن ،ويمك ــن للطبي ــب تقيي ــم وتش ــخيص األع ــراض.

خطيرا؟
متى يكون ألم البطن العلوي
ً
األعـــراض المتزامنـــة مـــع ألـــم البطـــن العلـــوي التـــي تســـتدعي
رعايـــة طبيـــة فوريـــة:
ألم شديد أو ضغط شديد.

إصفرار الجلد (اليرقان).

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التع ّرق البطني.

الغثيان أو القيء الذي ال يتوقف.

زيادة شدة األلم عند لمس البطن.

فقدان الوزن الغير متوقع.

ُ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 ومك ّثف في منتصف البطن ،أسفل عظمة الصدر.
ق ــد يس ــتمر األل ــم الناج ــم ع ــن حص ــى الم ــرارة م ــن ع ــدة دقائ ــق
إلـــى بضـــع ســـاعات .قـــد يصـــف الطبيـــب عالجـــً إلذابـــة حصـــى
المـــرارة ،ولكـــن قـــد تســـتغرق عمليـــة المعالجـــة شـــهورًا أو
ســنوات .قــد ُيوصــي الطبيــب أيضــً بإجــراء عمليــة جراحيــة إلزالــة
المـــرارة ،ولـــن تؤثـــر علـــى هضـــم الطعـــام إذا تـــم اســـتئصالها.
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التهاب المعدة
معلومات عن التهاب المعدة:
التهاب بطانة المعدة ،والذي يحدث غالبًا بسبب عدوى بكتيرية.
اإلفـــراط فـــي شـــرب الكحـــول واســـتخدام مســـكنات األلـــم بانتظـــام،
ويمكـــن أن يـــؤدي أيضـــً إلـــى التهـــاب المعـــدة.
قد تس ّبب الحالة ألمًا مؤلمًا أو حارقًا في الجزء العلوي من البطن.
ّ
يخف أو يتفاقم مع تناول الطعام.
يمكن لاللتهاب أن

الهضمية:
القرحة
ّ
ه ــي قرح ــة مفتوح ــة تح ــدث إم ــا داخ ــل بطان ــة المع ــدة (قرح ــة المع ــدة) أو الج ــزء العل ــوي
م ــن األمع ــاء الدقيق ــة (قرح ــة اإلثن ــى عش ــر).
يمك ــن أن يك ــون س ــببها ع ــدوى بكتيري ــة أو اس ــتخدام طوي ــل األم ــد لألس ــبرين وبع ــض
مس ــكنات األل ــم.
يمك ــن أن ت ــؤدي إل ــى أل ــم ح ــارق ف ــي المع ــدة ،ويك ــون عل ــى الجان ــب األيس ــر م ــن الج ــزء
العل ــوي م ــن البط ــن.

عسر الهضم الوظيفي
عادةً ،يحدث عسر الهضم بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام الدسم.
لكن عسر الهضم الوظيفي هو عسر هضم دون سبب واضح.
جانبي البطن أو كالهما.
عسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى ألم حارق في أي من
ّ

االلتهاب الرئوي
هو عدوى تُصيب الرئة ،يمكن أن تشعل الحويصالت الهوائية وتعبئتها بالسوائل أو القيح.
ـدد للحي ــاة ،كم ــا وق ــد ي ــؤدي إل ــى أل ــم ف ــي
يمك ــن له ــذا االلته ــاب أن يك ــون خفي ــف إل ــى مه ـ ّ
ـي البط ــن العل ــوي.
الص ــدر عن ــد التنف ــس أو الس ــعال ،مم ــا ق ــد يسـ ـ ّبب األل ــم ف ــي جانب ـ ّ

تضخّ م الطحال
يمكن أن تس ّبب العدوى وأمراض الكبد في تضخم الطحال.
في بعض الحاالت ،قد ال يظهر تضخم الطحال أي عالمات أو أعراض.
فــي األغلــب ،سيشــعر المريــض باأللــم أو االمتــاء فــي الجانــب األيســر مــن الجــزء العلــوي مــن
البطــن ،والــذي قــد ينتشــر إلــى الكتــف األيســر.

التهاب البنكرياس
وه ــو عب ــارة ع ــن غ ــدة طويل ــة ومس ــطحة تق ــع خل ــف المع ــدة تس ــاعد الجس ــم عل ــى هض ــم
ومعالج ــة الس ــكر.
يمك ــن أن ي ــؤدي الته ــاب البنكري ــاس إل ــى أل ــم ف ــي الجان ــب األيس ــر م ــن الج ــزء العل ــوي م ــن
البط ــن وي ــزداد س ــوءًا بع ــد تن ــاول الطع ــام.
يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.
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آالم البطن حسب السبب
الس ّرة
آالم فوق ُّ
ترتبط آالم فوق الس ّرة 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
عد ارتفاع درجة الحرارة مؤشر على حدوث التهاب أو عدوى ،مثل التهاب المعدة والتهاب الزائدة الدودية.
ُي ّ

آالم البطن عند النوم
تحدث نتيجة مجموعة من األسباب منها اضطرابات الهضم ،تغير أنماط الحياة أو بفعل بعض األدوية.
ق ــد تك ــون آالم البط ــن عن ــد الن ــوم نتيج ــة أم ــراض أكث ــر خط ــورة مث ــل الس ــرطانات أو أم ــراض القل ــب ،وع ــاد ًة م ــا تك ــون ه ــذه المش ــكالت مصحوب ــة
بأع ــراض إضافي ــة أكث ــر ش ــدة.

آالم البطن أثناء ممارسة الرياضة
داع للقلق ،غالبًا ما يكون ألم موضعي سيزول خالل فترة قصيرة.
إذا كان األلم مقترن بممارسة التمارين الرياضية فليس هناك ٍ
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 عاد ًة 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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قسم األشعة التداخلية

يقدم قسم األشعة التداخلية في مستشفى دار الشفاء خدمات عالج عالية
الجودة تحت التصوير الشعاعي.
لتشخيص وعالج حاالت مرضية متعددة والتي طالما كانت ُتعالج من خالل
العمليات الجراحية التقليدية.

يق ــوم استش ــاري األش ــعة التداخلي ــة
بتنفيـــذ العمليـــات التشـــخيصية
والعالجيــة مــن خــال تدخــل جراحــي
بســـيط وذلـــك للحصـــول علـــى
الفوائـــد التاليـــة:

عالج حاالت اآلالم والعمود الفقري.
تحجيم الغضاريف.
ترميم الفقرات بحقن األسمنت الطبي.

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

المنظار المحاذي للقناة الشوكية.

انخفــاض فــي كل مــن نســبة األلــم ونزيــف الــدم
واإلصابــة بجــروح وكدمــات جســدية.

حقــن مفصــل العصعــص بالتــردد الحــراري أو ذبذبات
األعصاب.

فتــرة قصيــرة للتعافــي والعــودة إلــى ممارســة
الحيــاة الطبيعيــة.
القيــام بهــذه االجــراءات فــي قســم األشــعة دون
الحاجــة لإلقامــة بالمستشــفى.
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نطاق الخدمات:

الحقن المحاذي للقناة الشوكية.

حقن التهاب مفاصل الظهر بالتردد الحراري.
استخدام األوزون في عالج الديسك.
تثبيت وتبعيد الفقرات.
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قسطرة باشا.

أخذ خزعة.

كــي الصفيحــات الفقاريــة والمفصــل الحرقفــي
العجــزي بالتــرددات الراديويــة.

عــاج أورام الغــدة الدرقيــة بإبــرة التــردد الحــراري
بــدل الجراحــة.

العالج بالترددات الراديوية ألعصاب الفقرات.
العالج والتشخيص عبر قسطرة الشرايين.
تركيب الشبكة الوقائية للوريد السفلي.
تصوير األوعية الدموية وقسطرتها.
عالج القصور الوريدي المزمن.
ســد الشــرايين واألوردة :الشــرايين الرحميــة،
الدوالــي ،البروســتاتا.
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«الديسك»

ليس الـسبب الوحيد
آلالم أسفل الظهر
د .عبداهلل الخياط
اختصاصي أول أشعة تداخلية للجهاز
العضلي الهيكلي في «دار الشفاء»
 زمالة كلیة الجراحین الملكیة في األشعة  -ایرلندا زمالة األشعة التداخلیة والتشخیصیة للجهاز العضليالهیكلي ،مستشفى سینت جایمس  -ایرلندا
 زمالة األشعة للجهاز العضلي الهیكلي ،مستشفىكابا للعظام  -ایرلندا
 عضو في الرابطة العالمیة لعالج العمود الفقريبالتدخل الجراحي المحدود
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نتميــز فــي «دار الشــفاء» بعــاج 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
الجانبيــة.
«دار الشــفاء» الوحيــد بالكويــت الــذي ُيشــخص األعصــاب الطرفيــة
باســتخدام الســونار التخصصــي.
آالم الديســك تحــدث بســبب الجلــوس لفتــرات طويلــة وبشــكل خاطــئ
وضعــف العضــات وزيــادة الــوزن.
مــن كانــت طبيعــة عملــه الجلــوس وقتــً طويــ ً
ا فعليــه أن يتحــرك
باســتمرار ويمــارس تماريــن لتقويــة عضــات الظهــر.
تحجيــم الديســك عمليــة بســيطة يســتغرق إجراؤهــا مــن  10دقائــق إلى
نصــف ســاعة ،بعدهــا يســتطيع المريــض أن يمــارس حياتــه الطبيعيــة
بأســرع وقــت ممكــن.
هشاشــة العظــام المســبب الرئيســي لكســور العمــود الفقــري فــي
الكويــت وجبرهــا باألشــعة التداخليــة يســتغرق  30دقيقــة فقــط عــن
طريــق حقــن االســمنت الطبــي.
يمكننــا عــاج آالم المفاصــل بحقــن الكورتيــزون أو البالزمــا المشــبعة
بالصفائــح الدمويــة أو الفايبريــن او التــردد الحــراري.
اســتئصال العظمــة الشــوكية ليــس العــاج األمثــل ،حيــث أنــه ال ينجــح
فــي الكثيــر مــن األحيــان والعــاج الحديــث لهــا يتــم عــن طريــق حقــن
الكورتيــزون أو البالزمــا باســتخدام الســونار.
نعالــج أغلــب اإلصابــات الرياضيــة فــي قســم األشــعة التداخليــة بــدار
الشــفاء ،وتحــدث غالبــً بســبب عــدم اإلحمــاء قبــل ممارســة الرياضــة.
اســتطعت بفضــل اهلل عــاج مريــض يعانــي مــن شــلل جزئــي بســبب
تفجيــرات مســجد الصــادق باســتخدام جهــاز التــردد الحــراري.
نجحــت بتوفيــق اهلل عــاج حــاالت صعبــة لمرضــى كانــوا يشــكون مــن
شــدة األلــم لفتــرات طويلــة وبكــوا مــن شــدة الفــرح بعــد تماثلهــم
للشــفاء.
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أكــد اختصاصــي أول أشــعة تداخليــة للجهــاز العضلــي الهيكلــي فــي مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور عبــداهلل
الخيــاط أن قســم األشــعة التداخليــة بالمستشــفى يتميــز بتوفيــر جميــع طــرق العــاج الجديــدة لمشــاكل العمــود
الفقــري بالتدخــل الجراحــي البســيط أو األشــعة التداخليــة .باإلضافــة إلـــى عــاج 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 عــاج آالم الجهــاز العضلي
الهيكلــي كآالم العمــود الفقــري مثــل الديســك والخشــونة واعتــال العضــات وعــاج التهــاب المفاصــل والتهــاب
األوتــار والعضــات ،وعــاج آالم القــدم والعظمــة الشــوكية وكذلــك اإلصابــات الرياضيــة بمختلــف أنواعهــا ،وعــاج
آالم الوجــه ،ومــا بعــد جراحــة العمــود الفقــري والمفاصــل ،موضحــً أن األجهــزة المســتخدمة فــي التعامــل مــع هــذه
اآلالم آمنــة وليــس لهــا أضــرار جانبيــة علــى المرضــى.
وأشــار إلــى أنــه يمكــن عــاج 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 االطــاع عليهــا فــي ســياق الحــوار التالــي:
ً
بداية ،ما هو تعريف األشعة التداخلية؟
وما أهم استخداماتها؟

تعــد األشــعة التداخليــة تخصصــً جديــدًا نســبيًا ،والمقصــود باألشــعة
التداخليــة هــو عــاج األمــراض عــن طريــق اســتدراج معــدات طبيــة
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  10دقائق إلى  30دقيقة ،بعدها يســتطيع
المريــض الخــروج مــن المستشــفى وممارســة حياتــه الطبيعيــة فــي
نفــس اليــوم.
تســتخدم فــي عــاج مشــاكل وآالم العمــود الفقــري والجهــاز العضلــي
الهيكلــي مثــل المفاصــل والعضــات واألعصــاب الطرفيــة .كمــا يمكــن
اســتخدامها فــي قســطرة الشــرايين وعــاج تليــف الرحــم وتضخــم
البروســتاتا وغيرهــا.

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

ما الذي يتميز به عملكم في األشعة التداخلية؟
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لدينــا فــي مستشــفى دار الشــفاء جميــع التخصصــات فــي األشــعة
التداخليــة ،وتخصصــي هــو فــي الجهــاز العضلــي الهيكلــي ،حيــث
نســتطيع بفضــل اهلل عــاج آالم المفاصــل ومنهــا الخشــونة وغيرهــا،
ومشــاكل العمــود الفقــري ،إضافــة إلــى عــاج اإلصابــات الرياضيــة
والجهــاز العضلــي الهيكلــي ،حيــث نســتخدم الســونار التخصصــي
فــي تشــخيصها وعالجهــا ،وكذلــك نســتخدم الســونار التخصصــي فــي
تشــخيص وعــاج 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
جميــع طــرق العــاج الجديــدة لمشــاكل العمــود الفقــري والمفاصــل
بـالـتـــدخل الجـراحـــي الـبسـيـــط أو األشـــعة التداخليــة مثــل تحجيــم
الديســك ،قســطرة العمــود الفقــري والتــردد الحــراري .باإلضافــة إلـــى
عــاج خشــونة المفاصــل المتقدمــة وآالم مــا بعــد الجراحــة لمفاصــل
الكتــف والحــوض والركبــة بالتــردد الحــراري ،وال توجــد هــذه األنــواع مــن
العالجــات فــي المستشــفيات األخــرى بالكويــت.
كمــا أننــا نقــوم بتشــخيص بعــض إصابــات المفاصــل التــي تحتــاج
إلــى حقــن صبغــة داخــل المفصــل ومــن ثــم نجــري أشــعة الرنيــن
المغناطيســي علــى المفصــل ،ومــن ثــم تقديــم العــاج المناســب.
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ما أحدث األجهزة التي تستخدمونها؟

لدينــا الكثيــر مــن األجهــزة الحديثــة ،وكنــا نقــوم مــن قبــل باســتخدام
األشــعة فقــط فــي بعــض اإلجــراءات الطبيــة ولكننــا اآلن مــع تطــور
األجهــزة نســتخدم الســونار بــدالً مــن األشــعة فــي العديــد مــن
العمليــات ،والفائــدة مــن ذلــك هــو زيــادة ســرعة إجــراء العمليــات ،تقليــل
المضاعفــات وتقليــل تعــرض المريــض لألشــعة .عــاوة علــى ذلــك ،لدينــا
أجهــزة حديثــة مثــل التــردد الحــراري وينقســم إلــى التــردد الحــراري
ـي الحــراري .ولدينــا كذلــك أجهــزة تحجيــم الديســك بــكل
النابــض والكـ ّ
أنواعهــا مثــل أجهــزة الليــزر والتبخيــر الحــراري ،وجهــاز األوزون ،وغيرهــا
مــن األجهــزة األخــرى التــي يتميــز بهــا مستشــفى دار الشــفاء.

هل تحدث آالم الديسك بسبب الجلسات الطويلة؟

نعــم بالطبــع ،فقــد تحــدث آالم الديســك بســبب الجلســات الطويلــة
وبشــكل خاطــئ وهــذا أحــد العوامــل المهمــة التــي تجعــل المريــض
عرضــة لإلصابــة بــآالم الظهــر ،وهنــاك عوامــل أخــرى مثــل زيــادة الــوزن،
قلــة ممارســة الرياضــة ،رفــع أشــياء ثقيلــة بطريقــة خاطئــة ،وبعــض
أمــراض الروماتيــزم.

بماذا تنصح من يجلس على الكرسي لفترة طويلة؟

أنصحــه بالوقــوف أو المشــي كل نصــف ســاعة أو كل ســاعة علــى
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 عضــات الظهــر.

حدثنــا عــن «عــرق النســا» ،وهــل يمكــن عالجــه بالتــردد
الحــراري؟
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 للعــاج ،فــإن ذلــك يعتمــد علــى الســبب ،حيــث نقــوم بإجــراء
الفحــص اإلكلينيكــي واألشــعة الالزمــة وتحديــد موضــع وســبب األلــم،
وعلــى أســاس ذلــك نقــوم بتحديــد طريقــة العــاج إمــا بالتــردد الحــراري
أو بطــرق أخــرى .والعــاج بالتــردد الحــراري يكــون عــن طريــق وضــع إبــرة
خاصــة عنــد العصــب وإرســال ذبذبــات لعــاج وتهدئــة العصــب تحــت
التخديــر الموضعــي وخــال دقائــق.

كيف يتم تحجيم الديسك؟ وتجبير كسور العمود الفقري؟

هل لهذه األجهزة أضرار جانبية؟
في العكس ،األجهزة المســتخدمة في األشــعة التداخلية من أهدافها
هــو المســاعدة فــي إجــراء العمليــة بــكل ســهولة ويســر وتقليــل األضرار
الجانبيــة ،فمثـ ً
ا جهــاز األشــعة المســتخدم يســاعدنا فــي الوصــول إلــى
ـي بالتــردد الحــراري
ـ
الك
ـزة
ـ
ألجه
ـبة
ـ
بالنس
ـا
ـ
أم
ـة.
ـ
عالي
ـة
ـ
بدق
مــكان المــرض
ّ
وتحجيــم الديســك والتــي تعطــي خــال اســتخدامها إشــارات بوجــود
الكــي
عصــب حركــي ،لتخبــر هــذه اإلشــارات الطبيــب بعــدم إجــراء
ّ
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 العــاج.

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
اعتــال عضــات الظهــر ،التهــاب أو خشــونة مفاصــل العمــود الفقــري،
انحنــاء العمــود الفقــري ،وهشاشــة العظــام التــي مــن الممكــن أن
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.

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  10دقائــق إلــى نصــف ســاعة علــى األكثــر ،وتتــم
تحــت التخديــر الموضعــي .بعــد االنتهــاء مــن العمليــة ،يرتــاح المريــض
بالمستشــفى لمــدة ســاعتين ،ثــم يعــود لبيتــه ويأخــذ راحــة لمــدة
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
إصابــة خفيفــة قــد تســبب كســرًا فــي إحــدى فقــرات العمــود الفقــري.
فــي أغلــب الحــاالت ال يحتــاج المريــض إلجــراء عمليــة جراحيــة أو وضــع
المريــض فــي الجبــس لفتــرة طويلــة ،إذ يمكــن عــاج كســر العمــود
الفقــري بالتدخــل الجراحــي البســيط فــي خــال 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
االســمنت الطبــي مــن  12دقيقــة إلــى ســاعتين حتــى يصبــح صلبــً.
يمكــث المريــض بعــد العمليــة فــي المستشــفى لمــدة ســاعتين
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.
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كيــف يتــم اســتخدام األشــعة التداخليــة فــي عــاج آالم
المفاصــل والتهــاب األوتــار والعضــات؟
يتــم عمــل األشـعـــة ،الــــسونار الـــتخصصي أو الرنيــن المغناطيســي
لتشــخيص الحالــة ومــن ثــم يتــم اختيــار العالج المناســب .يتم اســتخدام
األشــعة التداخليــة فــي جميــع طــرق العــاج ومنهــا حقــن مضــادات
االلتهــاب ،الزيــت ،البالزمــا المشــبعة بالصفائــح الدمويــة ،أو البالزمــا
المشــبعة بالصفائــح والفايبريــن فــي العضلــة أو المفصــل المصــاب
باســتخدام األشــعة لتحديــد مــكان اإلصابــة بدقــة عاليــة.
هنــاك طــرق حديثــة فــي العــاج مثــل اســتخدام التــردد الحــراري لعــاج
آالم المفاصــل الناتجــة عــن الخشــونة المتقدمــة ويمكــن اســتخدام هــذه
الطريقــة كبديــل لتبديــل المفاصــل أو عــاج اآلالم المســتمرة حتــى بعــد
تبديــل المفاصــل .تســتخدم هــذه التقنيــة لعــاج آالم مفاصــل الكتــف
والحــوض والركبــة.

حدثنــا عــن آالم القــدم الناتجــة عــن العظمــة الشــوكية؟
وأســبابها وكيفيــة عالجهــا؟

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 العــاج عــن طريــق حقــن الكورتيــزون أو البالزمــا فــي مــكان االلتهاب
باســتخدام الســونار ألنــه مــن المهــم جــدًا حقــن الــدواء أســفل الربــاط
األخمصــي لضمــان أفضــل نتيجــة ولتجنــب الحقــن فــي شــحمة الكعــب
والــذي قــد يــؤدي إلــى ضمورهــا وتراكــم المشــكلة.

هــل يمكــن عــاج العظمــة الشــوكية عــن طريق اســتئصالها
جراحيًا؟
فــي الســابق ،كان يتــم اســتئصال العظمــة الشــوكية جراحيــً فــي
الكثيــر مــن األحيــان ،لكــن ارتــأت الدراســات الطبيــة أن اســتئصالها ال
يكــون ناجحــً فــي أغلــب الحــاالت ،والعــاج الحديــث لهــا يتــم عــن طريــق
حقــن الكورتيــزون أو البالزمــا باســتخدام الســونار.

حدثنا عن عالج اإلصابات الرياضية؟
اإلصابــات الـــرياضية فـــرع جـديـــد تُســتخدم فيــه األشــعة التداخليــة
لعالجهــا ،واإلصابــات الرياضيــة متنوعــة وعديــدة ،فهنــاك إصابــات
للعمــود الفقــري ،وأخــرى قــد تصيــب الركبــة والكتــف ،والعضلــة الضامــة
وغيرهــا مثــل إصابــات الكــوع والتــي تســمى بمتالزمــة التنــس أو
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 العــاج 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
القــدم بتمــزق وتــر العضلــة الضامــة عنــد عظمــة الحــوض ،لكــن هــذه
اإلصابــة قــد تســبب لــه آالمــا فــي أعلــى الفخــذ وبالتالــي يعتقــد المريــض
أن موضــع اإلصابــة هــو الفخــذ ،لذلــك فالتشــخيص الدقيــق مهــم
جــدًا للعــاج .وأغلــب هــذه اإلصابــات يتــم عالجهــا عــن طريــق األشــعة
التداخليــة وذلــك مــن خــال حقــن موضــع اإلصابــة بالبالزمــا المشــبعة
بالصفائــح الدمويــة او الفايبريــن.
يفضــل تشــخيص وعــاج اإلصابــات الرياضيــة خــال فتــرة ال تتعــدى 6
أشــهر ،ألن نتيجــة العــاج تكــون أفضــل خــال هــذه الفتــرة ،أمــا لــو مــرت
علــى اإلصابــة أكثــر مــن  6أشــهر قــد تكــون عمليــة العــاج أصعــب.

هــل تنتــج اإلصابــات الرياضيــة نتيجــة بــذل مجهــود بدنــي
كبيــر؟

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
نســتطيع التعامــل مــع تلــك اإلصابــات.
لــكل لعبــة رياضيــة إصاباتهــا الخاصــة بهــا ،فكــرة القــدم لهــا إصاباتهــا
الخاصــة بهــا مثــل إصابــات الركبــة والعضلــة الضامــة ،والعبــو كــرة اليــد
قــد يتعرضــون إلصابــات فــي الكتــف ،وقــد يتعــرض العبــو كــرة القــدم
األمريكيــة «الروكبــي» إلصابــات فــي الضلــوع والركبتيــن.
أغلــب اإلصابــات الرياضيــة نقــوم بعالجهــا فــي قســم األشــعة التداخليــة
فــي مستشــفى دار الشــفاء ،إال إذا حــدث تمــزق كلــي فــي إحــدى
العضــات ،فنقــوم بتحويــل المريــض إلــى الجــراح المختــص ليقــوم
بالعــاج الــازم.

كيف يتم تشخيص آالم األعصاب الطرفية؟

األعصــاب الطرفيــة المعروفــة والشــائعة بيــن النــاس هــي متالزمــة
العصــب الرســغي ومتالزمــة نفــق الكعــب ،وعــادة مــا نقــوم بإجــراء
تخطيــط العصــب لتشــخيص هــذه الحــاالت ،فتظهــر لدينــا مواضــع
تضيــق هــذه األعصــاب ،والطــب الحديــث اكتشــف متالزمــات أخــرى
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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مــاذا عــن عــاج آالم مــا بعــد جراحــة العمــود الفقــري
والمفاصــل؟

آالم مــا بعــد الجراحــة للعمــود الفقــري قــد تظهــر نتيجــة إجــراء عمليــة
إزالــة الديســك ،أو عمليــة تثبيــت الفقــرات ،أو تحريــر عصــب .أغلــب آالم
مــا بعــد الجراحــة تنتــج بســبب التصاقــات وتليفــات حــول األعصــاب فــي
العمــود الفقــري .ويتــم عــاج هــذه الحــاالت عــن طريــق قســطرة العمــود
الفقــري لفــك االلتصاقــات وفــي بعــض األحيــان يتــم حقــن مــادة معينــة
لتذويــب االلتصاقــات واســتخدام جهــاز التــردد الحــراري.
أمــا بالنســبة لعــاج آالم مــا بعــد جراحــة تبديــل المفاصــل فيتــم
اســتخدام التــردد الحــراري كمــا تحدثنــا ســابقًا.

ما أصعب الحاالت التي واجهتها ونجحت في عالجها؟
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
ســاقه وبالتحديــد فــي فخــذه ،فحــدث لــه نــوع مــن الشــلل الجزئــي
بســبب تلــك اإلصابــة.
وجاءنــي هــذا المريــض العيــادة وقمــت بفحصــه ،ومــن ثــم أخضعتــه
للعــاج بالتــردد الحــراري وفــي نفــس الوقــت حاولنــا القيــام بتحفيــز
العصــب المصــاب ،وبفضــل اهلل بســبب هــذه اإلجــراءات الطبيــة ردت
الحركــة للعصــب ،وبــدأ المريــض فــي الحركــة.

موقف إنساني مؤلم؟

جاءنــي أحــد المرضــى يشــكو مــن ألــم شــديد فــي وجهــه ،وأخبرنــي
أنــه لــم ينــم لمــدة  6أشــهر 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 العــاج المناســب وبعــد نحــو أســبوعين
وجدنــا أن أكثــر مــن  %90مــن اآلالم قــد اختفــت ،وقــد شــعر المريــض
بســعادة كبيــرة.
وكانــت هنــاك حالــة أخــرى لمريضــة تشــكو مــن ألــم يخــرج مــن منتصــف
الظهــر إلــى القفــص الصــدري وهــي آالم مزمنــة تنتــج عــن اإلصابــة
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 خــال  5دقائــق شــعرت المريضــة بالفــرق وزالــت
عنهــا اآلالم بحمــد اهلل وعــادت بعــد ذلــك لحياتهــا بشــكل طبيعــي.
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شد الذقن
الـــمتــرهـــل
تعــد مشــكلة الذقــن المترهــل أو الذقــن المــزدوج واحــدة مــن
المشــاكل التجميليــة المؤرقــة بالنســبة لشــريحة واســعة مــن
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
الذقــن وخاصــة لــدى األشــخاص المصابيــن بالســمنة.
ومــع تطــور وســائل الطــب التجميلــي الحديثــة بــات عــاج ترهــات الذقــن
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 والترهــات
الموجــودة علــى ســطحها ،وعــادة مــا يتــم اللجــوء إلــى القيــام بعمليــة شــد الذقــن المترهــل
بغــرض تحســين المظهــر العــام للشــخص واســتعادة ثقتــه بنفســه ،وإظهــاره بمظهــر أكثــر
صحــةً وشــبابًا.
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من هم األشخاص
المرشحون لخوض عملية
شد الذقن المترهل ؟
ّ
1

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة ترهــل الذقــن
وذلــك نتيجــة تراكــم الدهــون فــي تلــك المنطقــة خاصــة
بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة الســمنة
وزيــادة وزن الجســم.

2

األشــخاص الذيــن فقــدوا أوزانهــم بصــورة ســريعة ممــا أتــاح
الفرصــة لظهــور التجاعيــد والترهــات فــي منطقــة الذقــن
والرقبــة والوجــه.

3

األشخاص الذين يعانون من مشكلة الذقن المزدوج
ولديهــم تاريــخ عائلــي فــي اإلصابــة بهــذه المشــكلة
نتيجــة اختــال توزيــع الدهــون فــي الجســم وتراكمهــا فــي
منطقــة الرقبــة والذقــن.

4

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

5

األشــخاص الذيــن يرغبــون فــي الحصــول علــى مظهــر
أفضــل وأكثــر شــبابًا وجاذبيــة.
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ما هي أهمتخصص األمراض المعدية  -قسم األمراض

ُ
شد
طرق ووسائل
ّ
الذقن المترهل ؟
المسار الجراحي :
ـد الذقــن المترهــل
يعتمــد المســار الجراحــي لشـ ّ
بشــكل أساســي علــى تقنيــة شــفط الدهــون
ٍ
الزائــدة والمتراكمــة فــي منطقــة الذقــن والتــي
تتســبب فــي ظهــوره بمظهــر مــزدوج ،ويتــم
إخضــاع المريــض للتخديــر الجزئــي مــن أجــل
ثــم يبــدأ
تفــادي الشــعور باأللــم أو الوخــز ،ومــن ّ
الطبيــب بإجــراء مجموعــة مــن الشــقوق الجراحيــة
متناهيــة الصغــر أســفل الذقــن وفــي نهايــات
الوجــه قريبــً مــن األذنيــن وتكمــن فائــدة هــذه
الشــقوق فــي تســهيل الوصــول إلــى الطبقــات
الدهنيــة الموجــودة تحــت ســطح الجلــد مــن أجــل
التخلــص مــن الدهــون الزائــدة وكذلــك العمــل
علــى شــد عضــات منطقــة الذقــن  .بعــد االنتهــاء
مــن العمليــة ،يشــرع الطبيــب فــي إغــاق الشــقوق
بشــكل
الجراحيــة بعــد التأكــد مــن تعقيمهــا
ٍ
جيــد ،ثــم يقــوم بعــد ذلــك بوضــع الضمــادات
ّ
الالزمــة حتــى التئــام الجــرح .فــي العــادة تســتغرق
هذه الـعـــملية فـتـــرة زمـنيـــة تـــتراوح مـــا بـيـــن
 30إلى  60دقيقة.

تقنية الليزر :

فــي اآلونــة األخيــرة ،شــاع اســتخدام تقنيــة
الليــزر فــي عمليــات نحــت الجســم وذلــك
شــد الجلــد وتفتيــت الدهــون
لقدرتــه علــى
ّ
مــن خــال خاصيــة اختــراق الجلــد والوصــول إلــى
األنســجة الداخليــة للبشــرة ،كمــا أنــه يعمــل
شــد العضــات وتحفيــز إنتــاج
كذلــك علــى
ّ
مادتــي الكوالجيــن واإليالســتين المســؤولتين
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
جلســتين الــى  8جلســات مــن
ظهــور باطنية
أمراض
استشاري
الجلســة
النتائــج ،وعــادة مــا تســتمر
الواحــدةوجنسية
معدية
وأمراض
لمــدة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن  20الــى  30دقيقــة.

د .المنذر الحساو
الشهادات:

2

• الزمالة البريطانية في األم
• الزمالة اإليرلندية في األمر
• الزمالــة اإليرلنديــة فــي األم
واألمــراض الجنســية المعد

مجاالت التخصص:

1

• 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
52

• الطب الباطني

معد

2021
مارس2022
الشفاء  --ابريل
دار الشفاء
مستشفى دار
مستشفى

ض الباطنية

تقنية الخيوط
الجراحية:

وي

دية

هــي واحــدة مـــن التقـنـــيات غـــير الجراحيــة
شــد الذقــن المترهــل
المســتخدمة فــي عمليــة
ّ
أو المــزدوج مــن أجــل تحســين مظهــره والقضــاء
علــى التجاعيــد والترهــات ،وعــادة مــا يتــم
اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن الخيــوط الجراحيــة
تختلــف بحســب خواصهــا وفتــرة تأثيرهــا لكــن
أفضلهــا هــو الخيــوط الذهبيــة ،حيــث أنــه يتميــز
بفعاليــة عاليــة تــدوم لفتــرة طويلــة قــد تصــل
إلــى ســنتين ،كمــا أنــه يحفــز كذلــك إنتــاج مــادة
الكوالجيــن التــي تســاهم فــي تحســين مظهــر
البشــرة وتقلــل مــن ظهــور التجاعيــد علــى
ســطحها .وعــادة مــا تســتغرق عمليــة شــد الذقــن
المــزدوج بالخيــوط الجراحيــة فتــرة تقــارب الـــ 60
دقيقــة.

تقنية الفيزر:
هــي تقنيــة حديثــة تســتخدم للتخلــص مــن
الدهــون الزائــدة تعتمــد علــى الموجــات فــوق
الصوتيــة وتحــول الدهــون لســائل يســهل
امتصاصــه ،وتتميــز هــذه الطريقــة بأنهــا ال
تســـبب كـــدمات أو حــروق مثــل الليــزر.

4

مراض الباطنية
راض الباطنية
مــراض المعديــة
ديــة

3
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ما هي أهم التعليمات
شد
قبل وبعد عملية
ّ
الذقن المترهل ؟
نصائح قبل العملية :
.1مــن الضــروري الحــرص على مناقشــة الطبيب بشــأن كل
مــا يتعلــق بالجراحــة ســواء كان ذلك بشــأن االســتعدادات
الالزمــة أو بشــأن نتائــج العمليــة والفتــرة الالحقــة
والســابقة لهــا مــن أجــل أن يكــون علــى درايــة تامــة بــكل
مــا ينبغــي عليــه اتباعــه أو تجنبــه.
 .2ينصــح المريــض بتنــاول كميــات كافيــة مــن الســوائل
خــال الفتــرة الســابقة للعمليــة الجراحيــة وذلــك بهــدف
زيــادة مرونــة أنســجة الجلــد وهــو مــا يســاعد علــى
التقليــل مــن فــرص حــدوث النــدوب وكذلــك يســرع القــدرة
علــى التشــافي والتئــام الجــروح.
 .3فــي 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
ً
مالءمــة
بيــن أنــواع الخيــوط الختيــار أفضلهــا وأكثرهــا
بالنســبة للمريــض.

نصائح بعد العملية :
 .1مــن الضــروري للمريــض الحصــول علــى فتــرة كافيــة مــن
الراحــة بعــد الخضــوع لجراحــة شــد الذقــن المترهــل مــن
أجــل تجنــب مخاطــر العمليــة.
 .2ينصــح بعــدم التعــرض ألشــعة الشــمس المباشــرة
لفتــرة ال تقــل عــن  48ســاعة بعــد العمليــة خاصــة فــي حــال
اســتخدام تقنيــة الليــزر لشــد الذقــن المترهــل  ،كذلــك
مــن الضــروري اســتخدام نــوع جيــد مــن المســتحضرات
الواقيــة مــن اشــعة الشــمس بصــورة مســتمرة.
 .3ينصــح المريــض باإلهتمــام بتعقيــم الجــروح الناتجة عن
بشــكل جيــد مــن أجــل التســريع مــن التئامهــا
العمليــة
ٍ
ولتجنــب مخاطــر اإللتهــاب والتــورم والعــدوى.
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ما هي مميزات عملية شد
الذقن المترهل ؟
ـد الذقــن المترهل بنتائجهــا الملحوظة وفعاليتها
 .1الفعاليــة العاليــة  :تتميــز عملية شـ ّ
العاليــة فــي التخلــص مــن الذقــن المــزدوج وكذلــك القضــاء علــى تجاعيــد الرقبــة والذقــن
ـكل فعــال وآمــن .
بشـ ٍ
 .2الســهولة والســرعة  :تتميــز عمليــة شــد الذقــن بالســهولة والســرعة حيــث أنهــا
ال تســتغرق فــي الغالــب أكثــر مــن  60دقيقــة ،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.
 .3معــدل أمــان مرتفــع  :تمتــاز عمليــة شــد الذقــن بمعــدالت أمانهــا المرتفعــة
وذلــك لكونهــا ال تتطلــب إخضــاع المريــض للتخديــر الكلــي وهــو مــا يشــكل
هاجســً بالنســبة للعديــد مــن المرضــى.
 .4نتائــج تــدوم طويــ ً
ا  :فــي العــادة فــإن نتائــج عمليــة شــد الذقــن
المترهــل تــدوم لفتــرات طويلــة تمتــد لتصــل إلــى  3أو  4ســنوات فــي
كثيــر مــن األحيــان خاصــة فــي حــال اتبــع المريــض تعليمــات الطبيــب
بشــكل جيــد.
ٍ
ـد الذقــن
 .5تنــوع الخيــارات  :فــي حــال قــررت القيــام بعمليــة شـ ّ
المترهــل ،فســوف تجــد العديــد مــن الخيــارات للقيــام بالعمليــة،
حيــث أنهــا ال تعتمــد علــى المســار الجراحــي فحســب وإنمــا
توجــد العديــد مــن التقنيــات الحديثــة األخــرى مثــل تقنيــة الليــزر
والفيلــر وغيــر ذلــك.

ما هي مخاطر عملية
شد الذقن المترهل ؟
ّ
 .1خطــر النزيــف  :عــادة مــا يحــدث النزيــف نتيجــة حساســية
وهشاشــة جــدران األوعيــة الدمويــة الموجــودة فــي هــذه
المنطقــة ،لذلــك مــن المهــم أن يحــرص الجــراح علــى عــدم
المســاس بهــا إلــى جانــب ضــرورة التوقــف عــن تنــاول
األدويــة التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن ســيولة الــدم.
 .2خطــر التنــدب  :تأتــي مخاطــر التنــدب عــادة نتيجــة
الشــقوق الجراحيــة التــي يقــوم الجــراح بإحداثهــا مــن أجــل
الوصــول إلــى األنســجة الداخليــة للوجــه ،ومــن أجــل تفــادي
هــذه المشــكلة يقــوم الطبيــب عــادةً باســتخدام الخيــوط
التجميليــة فــي إغــاق الجــروح وكذلــك انــواع معينــة مــن
الضمــادات المخصصــة لهــذا الغــرض.

 .3خطــر انتقــال العــدوى  :عــادة مــا تنتقــل العــدوى نتيجــة
اســتخدام األدوات واألجهــزة الطبيــة الملوثــة ،ولتفــادي هــذه
المشــكلة ينبغــي أن يحــرص الطبيــب علــى اتبــاع كافــة
خطــوات التعقيــم قبــل وبعــد وأثنــاء العمليــة.
 .4االلتهــاب و التــورم  :عــادة مــا يحــدث االلتهــاب والتــورم
كنتيجــة لحساســية األنســجة الموجــودة فــي تلــك المنطقــة ،
ـكل يعيــق
وقــد يتفاقــم االلتهــاب والتــورم بصــورة كبيــرة بشـ ٍ
مالحظــة نتائــج العمليــة  ،لذلــك ينصــح األطبــاء مرضاهــم
بتنــاول العقاقيــر المضــادة لاللتهــاب حتــى اختفــاء هــذا
العــرض.
 .5نتائــج غيــر ُمرضيــة  :فــي كثيــر مــن األحيــان تأتــي نتائــج
العمليــة غيــر متوافقــة مــع تصــورات المريــض وطموحاتــه،
لذلــك ننصــح دائمــً بــأن يهتــم المريــض بإجــراء حــوار مطــول
مــع الطبيــب بشــأن كافــة خطــوات والنتائــج المحتملــة للجراحة
لكــي يكــون علــى درايــة تامــة بكافــة التفاصيــل.
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د.خالد كلندر  -اختصاصي أول طب األطفال في مستشفى دار الشفاء:

% 15مــن األطفــال يصابــون
بالتبــول الــاإرادي
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-

الربــو ينتشــر بكثــرة بين األطفــال عن كبار الســن ويظهر
في الســنة األولى.
الجيــوب األنفيــة والحساســية وفيروســات البــرد هــي
األكثــر انتشــارًا فــي الشــتاء.
جــزء كبيــر مــن عــاج التبــول الــاإرادي يعــود لمشــاكل
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.
«أوميكــرون» ال يــزال غامضــً وآثــاره غيــر معروفــة علــى
األطفــال.

أشــار اختصاصــي أول طــب األطفال في مستشــفى دار الشــفاء الدكتور خالد
كلنــدر إلــى أن األمــراض لــدى األطفــال تختلــف باختــاف العمــر والموســم،
وهــذا الجانــب متنــوع ج ـدًا لــدى األطفــال ،فاألطفــال فــي موســم الشــتاء
يصابــون بفيروســات البــرد والتهــاب الجيــوب األنفيــة والتهابــات البالعيــم ،كما
ينتشــر فــي تلــك الفتــرة أمــراض الحساســية أيضــا والتــي ترتبــط بفيروســات
البــرد.
ولفــت ان مــن بيــن األمــراض المنتشــرة أيضــا الربــو ،باإلضافــة إلــى الفيروســات
المســببة للنــزالت المعويــة ،مبينــً أن الربــو ينتشــر بكثــرة بيــن األطفــال عــن
كبــار الســن ،الفتــً أن هنــاك أنواعــً معينــة مــن الربــو تصيــب األطفــال فــي
ســن مبكــرة ويعــرف باســم الربــو المبكــر وهــو يبــدأ فــي أغلــب األحيــان فــي
الســنة األولــى  ،وبعــد  3ســنوات 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 صعبــً للغايــة ،مبينــً
أنــه فــي ســن يتــراوح بيــن  7إلــى  8ســنوات.
وهنــاك جهــاز يســتخدمه الطفــل ويتــم
مــن خاللــه اكتشــاف الربــو لــدى األطفــال.
وأشــار ان الصعوبــة فــي تشــخيص وعــاج
الربــو لــدى األطفــال فــي ســن مبكــرة
تكمــن فــي معرفــة التاريــخ الصحــي وردة
الفعــل لديهــم تجــاه عــاج الربــو والتاريــخ
الطبــي للطفــل ،لمعرفة العالج المناســب
للمريــض.
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التبول الالإرادي
وتطــرق كلنــدر إلــى التبــول الــاإرادي لــدى

األطفــال مــن حيــث أســبابه وطــرق عالجــه،
أوضــح كلنــدر انــه يجــب التفرقــة بيــن التبــول
الــاإرادي النهــاري والتبــول الــاإرادي الليلــي،
موضحــً أن الحــاالت األكثــر شــيوعًا تكمــن فــي
التبــول الــاإرادي الليلــي ،حيــث أن الطفــل
عنــد إصابتــه بالتبــول يكــون ال شــعوريًا وأغلــب
الحــاالت يتــم عالجهــا بشــكل تطــوري ،موضحــً
أن هنــاك أطفــال عنــد  4ســنوات ينقطــع
عنهــم التبــول الــاإرادي ،كمــا أن هنــاك آخــرون
يســتمر عندهــم التبــول الــاإرادي حتــى 10
ســنوات ،مضيفــً أن األمــر يأخــذ وقتــه وينتهــي
بمــرور الوقــت.

وقــال إن جــزءًا كبيـرًا 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
تلــك األمــراض ،يصبــح التبــول الــاارادي ظاهــرة
طبيعيــة وال توجــد لــدى الطفــل اي مشــكلة.
وأشــار إلــى أن الطفــل يكــون طبيعيــً 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  15بالمئــة لــدى
األطفــال البالــغ أعمارهــم  5ســنوات .موضحــا
انهــا تختفــي بمــرور الوقــت حيــث أن كل عــام
تنتهــي.
وأوضــح ان نســبة  15بالمئــة تقــل إلــى  5بالمئــة
عنــد ســن  5ســنوات وقــد تقــل عــن ذلــك .ولفت
أن تلــك النســبة تقــل تدريجيــً مــع مــرور الزمــن
وتقــل ألقــل مــن  1بالمئــة عــن ســن  15ســنة.
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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 عالجــه منهــا وإن لــم يكــن هنــاك اشــكالية تنعكــس
علــى الحالــة النفســية للطفــل ،فيمكــن تركــه لحيــن إنتهــاء الظاهــرة مــن تلقــاء نفســها.
وب ّيــن إن الظاهــرة يمكــن التعامــل معهــا بشــكل طبيعــي مــن قبل األســرة كونها تختفــي مع مــرور الوقت.
وقــال إن األدويــة وفعاليتهــا جـدًا 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  70إلــى  80بالمئــة مــن األطفــال ترتــد إليهــم الظاهــرة مــرة أخــرى.
ولفــت أن هنــاك عالجــً يتــم اســتخدامه لــدى األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  7إلــى  8ســنوات ويســمى
جــرس التبــول الــاإرادي الليلــي وهــو يتــم توصيلــه علــى المالبــس الداخليــة للطفــل واول مــا يقــوم الطفــل
بالتبــول ،يــرن الجــرس ونســبة نجاحــه  50بالمئــة تقريبــً.
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جائحــة كورونــا
و ا أل طفا ل
وأوضــح أن جائحــة كورونــا كان لهــا أثـرًا كبيـرًا علــى نفســية
األطفــال وإن كانــت حدتهــا أقــل عــن الكبــار وقــد تســببت
كورونــا فــي دخــول األطفــال إلــى المستشــفى ولــم يكــن
تأثيرهــا باألمــر الهيــن كمــا يشــاع لــه .وترتــب علــى كورونــا
مشــاكل اجتماعيــة لــدى األطفــال باإلضافــة لمشــاكل
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
األطفــال واالكتئــاب والتبــول الــإرادي لديهــم .كمــا ارتبــط
بأزمــة كورونــا زيــادة حــاالت الربــو وعــدم تمكنهــم مــن
الذهــاب الطباءهــم وهــو مــا ترتــب عليــه انتكاســة حالتهم
الصحيــة.
وبيــن أنــه يجــب علــى اآلبــاء واألمهــات االنتبــاه إلــى الجانــب
النفســي المترتــب علــى أزمــة كورونــا وضــرورة تعويضهــم
بعــد العــودة التدريجيــة للحيــاة الطبيعيــة وتعويضهــم.
وأشــار إلــى ان المتحــور دلتــا كان لــه تأثيــر واضــح علــى
األطفــال وتــم دراســته وتداعياتــه بعنايــة علــى صحــة
األطفــال ونفســياتهم .وقــال ان كورونــا لــم يســبب حــاالت
وفــاة لــدى األطفــال ،إال أن المتحــور دلتــا ســجلت معــه
اكثــر مــن  600حالــة لــدى األطفــال ووصلــت إلــى  60حالــة فــي
مستشــفى جابــر وهــو ال يــزال ضمــن  10أســباب المؤديــة إلــى
حــدوث حــاالت وفــاة لــدى الطفــل وترتيبــه يكــون ضمــن
الفئــة الدنيــا لتلــك الحــاالت.
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
زيــادة عــدد حــاالت الدخــول إلــى العنايــة المركــزة فــي
مستشــفيات جنــوب أفريقيــا .امــا تأثيــره علــى األطفــال ال
يــزال دون مســتويات التأكــد المطلوبــة.
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أوضــح كلنــدر أن المنهجيــة التــي يتبعهــا
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
الخدمــة المقدمــة لمرضاهــا.
كمــا أن نظــام العمــل اإللكترونــي متطــور للغايــة
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.
ومــن األشــياء األخــرى المميــزة فــي دار الشــفاء
التســهيالت الطبيــة الكبيــرة المقدمــة مثــل
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
المتنوعــة مــن مختلــف دول العالــم وهــو مــا
يســاعد علــى توفيــر خدمــات طبيــة متميــزة ذات
جــودة عاليــة.
وقــال ان وجــود ملــف صحــي متكامــل عــن المريــض
يمنــح مستشــفى دار الشــفاء امتيــازا كبيــرا مقارنــة
بغيرهــا مــن المستشــفيات داخــل الكويــت او
خارجهــا.

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 مشــكالتهم الصحيــة وكذلــك المشــاكل النفســية والمجتمعيــة ،كمــا أنــه متخصــص في
الطــب المجتمعــي لطــب األطفــال .حيــث يتــم النظــر إلــى الجانــب اإلجتماعــي والعمــل علــى حــل
المشــكالت التــي تواجــه.
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