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أساطير شأيعة حول
)كوفيد - 19(

د. أحـمد سويدان
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أعزائي القراء

بدايــة... يســرني أن أقــدم خالــص التهانــي بمناســبة قــرب 
ــر  ــد 2021، كل عــام وأنتــم بخي حلــول العــام الميــادي الجدي
وصحــة وعافيــة، راجيــً مــن اهلل أن يكــون عــام خيــر علــى 

الجميــع.

لقــد مــر علينــا عــام 2020 بظروفــه الصعبــة بســبب انتشــار 
ــرت  ــي أث ــد 19 الت ــتجد - كوفي ــا المس ــروس كورون ــة في جائح
علــى جميــع مناحــي الحيــاة ليــس فــي الكويــت فحســب، 
الجميــع  عانــى  ولقــد  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي  ولكــن 

كثيــرا بســبب هــذه الجائحــة التــي تعاملــت معهــا الســلطات الصحيــة فــي الكويــت باحترافيــة كبيــرة، 
واتخــذت تدابيــر احترازيــة عاليــة ألجــل الحفــاظ علــى صحــة جميــع مــن يعيــش علــى أرضهــا مــن مواطنيــن 
ــوس )كوفيــد- 19( والقضــاء عليــه  ــى أن ينتهــي كاب ــزال اإلجــراءات ســارية ومســتمرة إل ومقيميــن، وال ت

ــإذن اهلل.  ــا ب نهائي

ونــود أن نؤكــد أن مستشــفى دار الشــفاء كان علــى قــدر المســؤولية وااللتــزام بجميع تعليمات الســلطات 
الصحيــة فــي البــاد، ولــم يتــوان المستشــفى عــن تقديــم كافــة إمكاناتــه للمســاعدة فــي مواجهــة هــذا 
الفيــروس اللعيــن، والقيــام بمســؤوليته االجتماعيــة فــي مواجهــة هــذه الجائحــة، حيــث تــم تنظيــم حمات 
للتوعيــة باإلرشــادات والتوجيهــات الوقائيــة والصحيــة، ووجهــت إدارة المستشــفى بتطبيــق كل مــا مــن 
ــد الجســدي  ــزام بالتباع ــازات وااللت ــات والقف ــداء الكمام ــع مــن خــال ارت شــأنه الحفــاظ علــى صحــة الجمي
واالجتماعــي، وإجــراء التعقيــم المســتمر وحجــز مواعيــد لمراجعــة العيــادات الطبيــة، كمــا كانــت الطواقــم 

الطبيــة فــي المستشــفى وال تــزال علــى اســتعداد تــام للتعامــل مــع أي طــارئ. 

ورغــم هــذه الظــروف الصعبــة إال أن الطواقــم والكــوادر الطبية والتمريضيــة واإلدارية والفنية بالمستشــفى 
علــى أهبــة االســتعداد دائمــا للقيــام بواجباتهــا ودورهــا بــكل احترافيــة ومهنيــة علــى أكمــل وجــه، 
لتقديــم الخدمــات الصحيــة المتميــزة التــي اعتــاد عليهــا المراجعــون فــي مختلــف أقســام المستشــفى.

ونظــرًا ألن تداعيــات )كوفيــد-19( ال تــزال مســتمرة، فــإن العــدد الــذي بيــن أيديكــم يتنــاول موضوعــات فــي 
غايــة األهميــة عــن هــذا الوبــاء، حيــث يلقــي الضــوء علــى أهــم التوصيــات واإلرشــادات التــي تمكننــا مــن 

التعايــش والتأقلــم مــع وجــود فيــروس كورونــا خــال ممارســتنا ألنشــطة الحيــاة اليوميــة بأمــان.

نســأل اهلل الســامة للجميــع وأن تعــود الحيــاة إلــى طبيعتهــا كمــا كانــت قبــل الجائحــة، وأن يحفــظ البــاد 
والعبــاد مــن كل شــر.

             أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار
                                                                                     

          أحمد نصراهلل
                                                                                                  الرئيس التنفيذي
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• من يعانون الحساسية المفرطة من بعض األدوية يجب عليهم عدم أخذ اللقاح
• األولوية في أخذ اللقاح للعاملين بالصفوف األمامية وكبار السن وأصحاب المراض المزمنة 

• اللقاح الذي أنتج لعالج اإلنفلونزا منذ سنوات قد ال يكون فعاال لعالجه بالوقت الحالي
• ال يوجد لقاح ليس له آثار جانبية ولقاح »كوفيد 19« آثاره الجانبية ليست خطيرة وتختلف من حالة ألخرى

•  الذين يتناولون عالجات مثبطة للمناعة ينصحون باستشارة طبيبهم قبل أخذ اللقاح
• للتطعيم بلقاح »فايزر« يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين بينهما 21 يوما

• ليس هناك توصية طبية بالفحص بعد أخذ الجرعتين و95 % نسبة الحماية بعد أخذهما
• يفضل مرور 30 يوم فأكثر بين أخذ كل من لقاحي اإلنفلونزا وكورونا

• على أصحاب األمراض المزمنة أخذ اللقاح لتقوية مناعتهم باألجسام المضادة
• بعد أخذ اللقاح يجب االلتزام باإلجراءات االحترازية لحين تكون مناعة مجتمعية

• عودة الحياة الطبيعية في صيف أو شتاء 2021 
• قبل أخذ اللقاح يجب التصريح بأمانة بجميع المعلومات عن الحالة المرضية

• المعلومات حول استمرار المناعة من كورونا بعد أخذ اللقاح غير متوافرة حتى اآلن

 ما هـو لقــاح كورونـــــا
كـوفـيـــد - ١٩؟
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تؤكد الدراسات الطبية المعتمدة أن لقاح »فايزر« آمن وفعال وليس له آثار جانبية خطيرة ويجب أن يطمئن الجميع 

لهذا اللقاح، ونصحت تلك الدراسات بعدم أخذ اللقاح لعدد من الفئات منها األطفال األقل من 16 عاما وكذلك النساء 

الحوامل والمرضعات، والذين يعانون من حساسية شديدة من بعض األدوية، واالولوية في أخذ اللقاح للعاملين في 

الصفوف األمامية من الكوادر الطبية والتمريضية، وكذلك أصحاب األمراض المزمنة والمسنين، حتى تتكون لديهم 

مناعة سريعة من الفيروس... وفيما يلي أسئلة وأجوبة حول اللقاح. 

*هناك إشاعات بأن اللقاحات تستغرق سنين عدة إلنتاجها، لكن لقاح كورونا استغرق إنتاجه أقل من 

عام، فهل هذا طبيعي؟

بدون شك هناك تخوف من الناس بشأن المدة القصيرة التي تم فيها إنتاج اللقاح، ولكن ظروف انتشار المرض مختلفة 

بالمقارنة ببعض اللقاحات التي استغرق إنتاجها 10 سنوات، ومن أهم هذه الظروف الحالة الوبائية التي مر بها العالم 

كله، وسرعة انتشار الفيروس وسرعة انتقاله وزيادة معدل اإلصابات، فعداد اإلصابات يسجل العديد من الحاالت يوميا، 

وكذلك يسجل العديد من الوفيات ليس في الكويت فقط، بل على مستوى العالم، وحتى كتابة هذه السطور فإن 

أكثر من 72 مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا، وأكثر من 1.6 مليون شخص توفوا حول العالم متأثرين 

بإصابتهم بالفيروس، فكان ال بد من تضافر الجهود وتعاون الجميع من أجل العمل بسرعة إلخراج وإنتاج عقار فعال 

وآمن في نفس الوقت. 

*من طبيعة هذا النوع من الفيروسات أن يطور نفسه ويتحور لسالالت أخرى مع مرور الوقت، ومن 

المفترض أن يتم توزيع اللقاح خالل سنة كاملة، هل من الممكن إنتاج لقاحات أخرى خالل هذا الوقت 

خاصة مع تحور الفيروس؟ 

بالنسبة للطفرات الجينية التي تحدث للفيروسات، فإنها قد تؤدي إلى تغيير نوع اللقاح، فعلى سبيل المثال اللقاح 

الذي استخدم لعالج اإلنفلونزا منذ سنوات، قد ال يكون فعاال لعالج اإلنفلونزا في الوقت الحالي بسبب الطفرات الجينية 

لفيروس اإلنفلونزا.

وبالنسبة لفيروس كورونا الذي حدثت له طفرات جينية طفيفة، فقد تبين أن جميع أنواع الطفرات الجينية لكورونا 

يستطيع اللقاح الحالي الوقاية منها، إلى متى؟ ال نعرف، وال نستطيع أن نؤكد إلى حين حدوث اكتشافات علمية 

جديدة، للتعامل مع الطفرات الجينية للفيروس. 

*لكن بعض اإلشاعات تخرج  في وسأيل التواصل وتحدث بلبلة حول اللقاح؟

إن ما يطلقه البعض من إشاعات حول اللقاح وحول الفيروس، عبارة عن كالم مرسل ال دليل علميا عليه، ونرد عليه 

بسؤاله: هل ما تقوله منشور في مجلة طبية محكمة وتثبته الدراسات العلمية، أم أنه كالم مرسل ال 

دليل عليه.

ولذلــك فــإن أي توصيــة طبيــة ال بــد أن تكــون مبينــة علــى أدلــة ودراســات علميــة، ال يصــح االعتمــاد فــي األمــور الطبيــة علــى 

اآلراء الشــخصية، وال يصــح إبــداء أو نشــر أي معلومــة طبيــة إال باالعتمــاد علــى األدلــة العلميــة، والدراســات الطبيــة المعتمــدة 

والتــي تبنــى عليهــا القــرارات الطبيــة، وكل الدراســات الطبيــة أكــدت أن اللقاحــات التــي تــم إنتاجهــا مؤخــرا آمنــة وفعالــة 

وتقــدم نســبة حمايــة ووقايــة كبيــرة مــن الفيــروس. 
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لألســف، إن مواقــع التواصــل االجتماعــي تعــد مــن الوســائل الكبــرى لنشــر اإلشــاعات، ومنهــا اإلشــاعات الطبيــة بالطبــع، 

ويجــب التثبــت مــن تلــك المعلومــات وأخــذ المعلومــات الطبيــة مــن مصادرهــا الموثوقــة.

 

*هل من يصاب بكورونا يحتاج إلى أخذ اللقاح؟

مــن الناحيــة الطبيــة، إذا كانــت مــدة اإلصابــة أقــل مــن تســعين يومــا، فلــن يحتــاج المصــاب أن يأخــذ اللقــاح، أمــا الشــخص الــذي 

تعافــى مــن كورونــا فقــد تتكــون لديــه مناعــة طبيعيــة مــن الفيــروس، وبالتالــي قد يكون فــي المرحلة األخيــرة من أخــذ اللقاح.

ولذلــك فــإن األولويــة فــي أخــذ  اللقــاح تكــون لألشــخاص األكثــر عرضــة لإلصابــة بالفيــروس، واألشــخاص عرضــة للتضــرر 

مــن الفيــروس، مثــل العامليــن فــي الصفــوف األولــى لمكافحــة الوبــاء مــن األطبــاء والهيئــة التمريضيــة والفنيــة فــي 

المستشــفيات، وكذلــك األشــخاص المســنين وأصحــاب األمــراض المزمنــة. يأتــي بعدهــم بقيــة فئــات المجتمــع، وال يجــب 

أخــذ اللقــاح لألطفــال األقــل مــن 16 عامــا، كمــا يجــب منــع النســاء الحوامــل والمرضعــات مــن أخــذ اللقــاح، ويجــب منــع مــن 

ــة مــن أخــذ اللقــاح.  ــون مــن الحساســية الشــديدة لبعــض األدوي يعان

*هل توجد أعراض أو آثار جانبية للقاح؟

كل اللقاحــات بــدون اســتثناء لهــا آثــار جانبيــة، ال يوجــد لقــاح ليــس لــه آثــار جانبيــة، وبالنســبة لألعــراض أو اآلثــار الجانبيــة 

لـــلقاح »كوفيــد 19« هــي نفســها التــي توجــد فــي لقاحــات األمــراض األخــرى كالحصبــة والنــكاف واألنفلونــزا والتهــاب الرئــة 

ــذي  ــرة اللقــاح بجســم الشــخص ال ــم فــي موضــع إب ــار الجانبيــة للقــاح هــي وجــود أل ــرز اآلث وغيرهــا مــن األوبئــة األخــرى، وأب

اســتقبل اللقــاح، ووجــود احمــرار أو انتفــاح فــي الجلــد، وهنــاك آثــار جانبيــة قــد تظهــر  وتختفــي خــالل أقــل مــن 24 ســاعة، 

واهمهــا ارتفــاع الحــرارة والقشــعريرة ووجــود ألــم بالعضــالت والمفاصــل، ووجــود إســهال عنــد البعــض وأيضــا حــدوث 

صــداع، ومعظــم اآلثــار الجانبيــة تختفــي مــن تلقــاء نفســها خــالل 24 ســاعة وليــس بهــا أي خطــورة، لكــن األشــخاص الذيــن 

لديهــم حساســية مفرطــة مــن بعــض األدويــة ننصحهــم بــأال يأخــذوا اللقــاح.

*كيف يمكن الرد على من يروج اإلشاعات بشأن اللقاح؟ 

نــرد عليهــم باألدلــة العلميــة، فمثــال الدراســات والتجــارب التــي قامــت بهــا شــركة فايــزر إلنتــاج اللقــاح تمــت علــى 44 ألــف 

شــخص متطــوع شــاركوا فــي هــذه الدراســة إلنتــاج اللقــاح، وبالنســبة لشــركة موديرنــا قامــت بتجربــة اللقــاح الــذي يعمــل 

بنفــس المنصــة )الطريقــة( علــى أكثــر مــن 30 ألــف شــخص ، أي مــا يتجــاوز 70 ألــف شــخص للشــركتين ، وهنــاك أكثــر مــن 

ــة واحــدة، لقــد  ــم يكــن تواجــد هــؤالء األشــخاص فــي دول ــز حتــى اآلن ، ول ــم تلقــوا لقــاح فاي مليونيــن شــخص حــول العال

ــة  ــدول األخــرى، حيــث تــم إجــراء تجرب شــارك متطوعــون مــن البرازيــل واألرجنتيــن وتركيــا وجنــوب أفريقيــا وغيرهــا مــن ال

اللقــاح فــي أكثــر مــن 80 مركــزا حــول العالــم، هنــاك تنــوع كبيــر مــن ناحيــة العــرق، والجنــس ذكــورا وإناثــا وأعمــار مختلفــة، 

ورغــم ذلــك جــاءت نتائــج الدراســات جميعهــا متشــابهة، تثبــت أن اللقــاح آمــن وفعــال وليــس لــه آثــار جانبيــة خطيــرة، وقــادر 

علــى تحفيــز الجســم لتكويــن أجســام مضــادة وأيضــا يقلــل مــن احتماليــة إصابــة فيــروس كورونــا، كمــا يقلــل مــن حــدة 

اإلصابــة فــي حالــة التعــرض لإلصابــة.
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بمــرض  للمصــاب  اللقــاح  بأخــذ  ينصــح  *هــل 

بيولوجيــا  عالجــا  ويتنــاول  روماتيزمــي  مناعــي 

بالكورتيــزون؟

إن الذيــن يتناولــون عالجــات مثبطــة للمناعــة، هــم أكثــر 

النــاس عرضــة للتضــرر مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا القــدر 

اهلل ، واللقــاح آمــن بالنســبة لهــم. وينصــح باستشــارتهم 

للطبيــب المعالــج قبــل تلقــي اللقــاح.

مــن  الشــخص  يحتاجــه  تطعيــم  جرعــة  *كــم 

اللقــاح؟ 

الشــخص  ســيحتاج  »فايــزر«  بلقــاح  للتطعيــم  بالنســبة 

الواحــد إلــى جرعتيــن بينهمــا 21 يومــا، واألمــر عــادي لــو 

كانــت المــدة بيــن الجرعتيــن 19 أو 23 يومــا، بمعــدل زيــادة 

أو نقــص يوميــن عــن المــدة المحــددة بيــن الجرعتيــن، فــال 

ضــرر مــن ذلــك. 

الفتــرة  تكــون  أن  تتطلــب  أخــرى  لقاحــات  هنــاك  طبعــا 

الزمنيــة بيــن أخــذ الجرعتيــن 4 أســابيع، وجميــع اللقاحــات 

المتوافــرة حاليــا يجــب ان يأخــذ منهــا الشــخص جرعتيــن 

يفصــل بينهمــا مــدة زمنيــة مــن ثالثــة إلــى أربعــة أســابيع، 

ــى والثانيــة.  ــى 28 يومــا بيــن الجرعــة األول يعنــي مــن 21 إل

ذوي  مــن  قلــب  لمريضــة  اللقــاح  أخــذ  يمكــن  *هــل 

مفرطــة؟  ســمنة  ولديهــا  الخاصــة،  االحتياجــات 

يتوقــف أخــذ اللقــاح علــى العمــر، والدراســات أكــدت أن الشــخص األقــل مــن 16 عامــا 

ال يجــب عليــه أخــذ اللقــاح، وكذلــك الحوامــل ال يجــب عليهــن أخــذ اللقــاح، وليــس معنــى 

ذلــك أن اللقــاح غيــر آمــن لهــذه الفئــات، لذلــك فــإن كانــت المريضــة المذكــورة أقــل مــن 16 عامــا 

فــال يمكــن أخذهــا اللقــاح، وإذا كان عمرهــا أكثــر مــن 16 عامــا فيمكــن أن تأخــذ اللقــاح.

*ماذا عن المصابين بكورونا ولم تظهر عليهم األعراض؟

ليــس هنــاك إثبــات أن مــن أصيبــوا بكورونــا ســتظل مناعتهــم مســتمرة، ومــن أصيــب بكورونــا وتعافــى 

منــه قــد يصــاب مــرة أخــرى وينصــح بأخــذ اللقــاح ، ولــن تثبــت إصابــة الشــخص بكورونــا إال عــن طريــق الفحــص، 

فأعــراض األمــراض التنفســية متشــابهة، لذلــك يجــب إجــراء الفحوصــات الالزمــة وعمــل المســحات للتأكــد مــن 

اإلصابــة بالفيــروس مــن عدمهــا.   
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*هــل يحتــاج األشــخاص إلــى فحــص بعــد أخــذ 

اللقــاح؟ 
مــن  المئــة  فــي   50 تتكــون  األولــى  الجرعــة  أخــذ  بعــد 
المناعــة، وبعــد أخــذ الجرعــة الثانيــة مــن اللقــاح تتكــون 
95 فــي المئــة مــن المناعــة ضــد الفيــروس، وتتكــون لــدى 
الشــخص المســتقبل للقــاح ، ولــو أجــرى األشــخاص الذيــن 
أخــذوا اللقــاح فحوصــات ســيتضح أن األجســام المضــادة 
جرعتــي  أخــذ  بعــد  لديهــم  تكونــت  قــد  للفيــروس 
اللقــاح، وليــس هنــاك توصيــة طبيــة بالفحــص بعــد أخــذ 

الجرعتيــن.

شــهر،  منــذ  اإلنفلونــزا  لقــاح  أخــذ  مــن  *هــل 

كورونــا؟  لقــاح  بأخــذ  لــه  مســموح 
كورونــا،  فيــروس  عــن  مختلــف  اإلنفلونــزا  فيــروس 
فتطعيــم  اآلخــر،  عــن  مختلــف  منهمــا  كل  وتطعيــم 
صحيــح،  والعكــس  كورونــا،  مــن  يحمــي  ال  اإلنلفونــزا 
والكورونــا  األنفلونــزا  بفيروســي  الشــخص  أصيــب  ولــو 
معــا فــإن المضاعفــات تكــون خطيــرة، وال مشــكلة مــن 
بعــض  ولكــن  والكورونــا،  لإلنفلونــزا  التطعيميــن  أخــذ 
الفاصلــة  المــدة  تكــون  أن  تفضــل  الطبيــة  المنظمــات 
بينهمــا 30 يومــا فأكثــر إلعطــاء الجســم الفرصــة لتكويــن 
مناعــة ضــد الفيــروس األول، وبعدهــا تكويــن مناعــة ضــد 

الثانــي. الفيــروس 

*بعــد أخــذ اللقــاح، هــل يجــب االلتــزام باإلجــراءات 

ــد  ــك أو التباع ــداء الماس ــة كارت ــة االحترازي الطبي

االجتماعــي وغيرهــا؟
اللقــاح ال يعطــي الحمايــة الكاملــة مــن كورونــا، وإلــى أن 
الفيــروس  تتكــون مناعــة مجتمعيــة تعمــل علــى دحــر 
واختفائــه، فــإن االلتــزام باإلجــراءات الصحيــة أمــر ضــروري، 
ضعــف  وثبــوت  المجتمعيــة  المناعــة  تكــّون  وبعــد 
الفيــروس، هنــا نقــول إن الحيــاة عــادت إلــى طبيعتهــا، 
وبحســب توصيــة الخبــراء فــإن تكــون المناعــة المجتمعيــة 
ــك  ــه فــي صيــف أو شــتاء 2021، ويعتمــد ذل محتمــل حدوث
الفيــروس وأخــذ  العالميــة فــي مكافحــة  الجهــود  علــى 

اللقاحــات فــي جميــع الــدول.
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ــرى  ــد أج ــاح وق ــض اللق ــذ مري ــن أن يأخ ــل يمك *ه

ــب؟ ــة قل ــة زراع عملي
الضعيفــة،  المناعــة  أصحــاب  مــن  الشــخص  يعتبــر هــذا 
وهــو أكثــر عرضــة للتضــرر مــن كورونــا لــو أصيــب بــه القــدر 
باستشــارة  وينصــح   ، لــه  بالنســبة  آمــن  واللقــاح    ، اهلل 

طبيبــه المعالــج قبــل أخــذ اللقــاح. 

*ماذا عن مرضى غسيل الكلى؟ 
وزراعــة  الكلــى  ومرضــى  كالســرطان  المزمنــة  األمــراض 
األعضــاء وغيرهــا، هــم أكثــر عرضــة للتضــرر مــن اإلصابــة 
بفيــروس كورونــا ، ويعتبــر اللقــاح آمنــا بالنســبة لهــم ، وال 
ــد علــى كل شــخص يرغــب فــي أخــذ اللقــاح أن يتحــدث  ب
مــع طبيبــه المعالــج ويوضــح لــه تاريخــه المرضــي، حتــى 
يقــرر الطبيــب إن كان مــن المناســب أن يأخــذ اللقــاح أم ال.

ما هي نسبة فعالية اللقاح؟ 
حــول  والمعتمــدة  المنشــورة  الدراســات  فــإن  اآلن،  إلــى 
الفعاليــة األوليــة تؤكــد أن اللقــاح يمنــع »كوفيــد« المســبب 
لألعــراض بنســبة تتجــاوز 90 فــي المئــة ، ال بــد أن نعلــم 
ــاء علــى الدراســات الســريرية،  أن هــذه الفعاليــة جــاءت بن
فــي   70 لقــاح فعــال بنســبة  إلــى  نحتــاج  عــام  وبشــكل 
المئــة وهــذا كاف للوقايــة مــن الفيــروس، وحينمــا نجــد 
لقاحــا فعــاال بنســبة تصــل إلــى 90 فــي المئــة، وعندمــا تقل 
ــة  ــه يكفــي للوقاي ــة، فإن ــى نســبة 80 فــي المئ ــه إل فعاليت

مــن الفيــروس ووقــف الجائحــة. 
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ما هو العمر المناسب لتلقي اللقاح؟ 
بالنســبة للقــاح المتوافــر حاليــا مــن شــركة فايــزر، والتــي 
لألشــخاص  عليــه  التجــارب  كانــت  عالميــا،  اعتمــاده  تــم 
األعلــى مــن 16 عامــا، وهنــاك بعــض اللقاحــات تخصــص 
لألعمــار األكثــر مــن 18 عامــا، وبشــكل عــام فــإن األشــخاص 

ــا وأعلــى يمكنهــم أخــذ اللقــاح.  ذوي الـــ 18 عام

ما هي الفئات المستثناة من أخذ اللقاح؟ 
بالنســبة للقاحــات فايــزر وموديرنــا، فإنه ينصح باســتبعاد 
الحوامــل والمرضعــات، وكذلــك األطفــال وذوي  النســاء 
الذيــن  لألشــخاص  وبالنســبة   ، المفرطــة  الحساســية 
مــن  يعانــون  أو  للمناعــة،  مثبطــة  أدويــة  يتناولــون 
أمــراض خفــض المناعــة المســتمرة أو المزمنــة فاللقــاح 
آمــن ولكــن ال نعــرف تمامــا مــدى فعاليــة اللقــاح لهــؤالء 
ــي  ــة اللقــاح فيهــم. وبالتال ــم يتــم تجرب ــه ل األشــخاص، ألن

المعالــج الطبيــب  باستشــارة  ينصحــون 

ما هي مدة فعالية اللقاح؟ 
اللقــاح جديــد وليــس هنــاك دراســات طويلــة المــدى تؤكــد 
أن مناعــة اللقــاح ستســتمر ألشــهر أو ســنوات أو تســتمر 
المناعــة بشــكل دائــم، لذلــك فــإن المعلومــات حــول مــدة 
اآلن،  حتــى  متوافــرة  غيــر  اللقــاح  عــن  الناتجــة  المناعــة 
والوصــول إلــى المعلومــات الكاملــة يتطلــب مزيــدا مــن 

الوقــت.  
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الــــــرضـــاعـــــــة 
الــــطبـيــعـيـــــة 
خـــالل جـــأيحــة 
كـــــوفـــيــــد-١٩
تحمـــي الرضاعـــة الطبيعيـــة المواليـــد الجـــدد من    
األمـــراض وتســـاعد أيضـــً علـــى حمايتهـــم طوال 
فتـــرة الرضاعـــة والطفولـــة. والرضاعـــة الطبيعيـــة 
فعالـــة علـــى نحـــو خـــاص ضـــد األمـــراض المعدية  
ألنهـــا تقـــوي الجهـــاز المناعـــي عـــن طريـــق نقـــل     
األجســـام المضـــادة مباشـــًرًة من األم إلـــى الرضيع. 
الحـــاالت المؤكـــدة  الحـــال مـــع جميـــع  وكمـــا هـــو 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهـــا  فـــي  المشـــتبه  أو 
األمهـــات   علـــى  يجـــب  )كوفيـــد-19(،  المســـتجد 
الآلتـــي تظهـــر عليهـــن أّي أعراض، وكـــن يرضعن 
أطفالهن طبيعيً أو يالمســـن أطفالهن مباشرًة، 

اتخـــاذ االحتياطـــات الالزمـــة.
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توصيات منظمة الصحة العالمية 
واالستراتيجية العالمية لتغذية الرضع 

والصغار

بمـــرض  المصابـــة  األم  تتوقـــف  هـــل 
الطبيعيـــة؟ الرضاعـــة  عـــن  كوفيـــد-19 

حســـب توصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة ال يتوجـــب فصـــل األم 
المصابـــة بكوفيـــد-19 عـــن طفلها بل يجـــب أن تســـتمر األم بإرضاع 
طفلهـــا مع أخـــذ األحتياطات واإلجـــراءات االحترازية لمنـــع العدوى عن 

طريق مجـــرى التنفـــس واللمـــس باليدين.

•  غســـل اليديـــن جيدًا قبل حمـــل أو لمس الرضيع بالمـــاء والصابون 
لمـــدة   تقل عـــن 40 ثانية. 

•  إذا عطســـت أو ســـعلت األم على صدرها فالبد من غســـل الثديين 
بالمـــاء والصابـــون قبـــل الرضعـــة لمـــدة ال تقـــل عـــن 20 ثانيـــة ولكن 

ليـــس قبـــل كل رضعة فقـــط إذا اســـتدعى األمر ذلك. 

•  لبـــس الكمامـــة الطبيـــة أثنـــاء اإلرضـــاع )ويمكـــن الحصـــول علـــى 
المستشـــفى(. مـــن  المناســـبة  الكمامـــة 

•  تجنب السعال أو العطس على الرضيع أثناء الرضاعة.

•  مســـح األسطح المحيطة بالرضيع واألم باســـتمرار بالماء والصابون 
أو معقـــم يحتـــوي على نســـبة 70% من الكحـــول على األقل.

•  إذا كانـــت األم مريضـــة بشـــدة بالفيـــروس )مثـــاًل تعاني من ســـعال 
شـــديد( أو تعانـــي من مضاعفـــات أخرى تمنعها مـــن رعاية الطفل أو 
مواصلـــة اإلرضاع المباشـــر مـــن الثدي، يتـــم عصر الحليب مـــن الثدي 

لتغذية الطفـــل بأمان.

•  إذا كانـــت األم فـــي حالة ســـيئة للغاية وغير قادرة علـــى اإلرضاع من 
الثـــدي أو عصـــر الحليـــب مـــن الثـــدي، فعليهـــا استكشـــاف إمكانية 
إعـــادة إدرار حليـــب الثـــدي )إعادة اإلرضـــاع من الثدي بعـــد التوقف عن 

اإلرضـــاع لفتـــرة(،  أو اللجـــوء إلى مرضعـــة بديلة.
هنـــاك عـــدة أســـباب تجعـــل التوصيـــات العالميـــة تتجـــه نحـــو دعـــم 

اســـتمرار الرضاعـــة الطبيعيـــة بالرغـــم مـــن إصابـــة األم بالعـــدوى:

1. عـــدم تواجـــد الفيروس فـــي حليـــب األم وقد أثبت ذلـــك من خالل 
دراســـات محـــدودة شـــملت  نســـاء مصابـــات بنـــوع آخر مـــن فيروس 
كورونـــا وهو متالزمـــة االلتهاب الرئوي الحـــاد )SARS(، وأثبتت النتائج 
أن الفيـــروس لم يكتشـــف فـــي حليب الثـــدي. وأجريت دراســـة أخرى 
فـــي الصيـــن علـــى مجموعـــة من ســـت أمهـــات بعـــد الـــوالدة جاءت 
نتائـــج اختبـــار فيـــروس كوفيـــد-19 إيجابيـــة لديهـــن ولـــم تظهـــر 

نتائـــج الدراســـة أي دليـــل علـــى وجـــود فيـــروس كورونا 
فـــي حليـــب ثـــدي األمهـــات أو فـــي الحبـــل الســـري 

أو فـــي الســـائل المشـــيمي المحيـــط بالجنين 
أو مســـحات الحلـــق المأخـــوذة مـــن المواليد 

الجدد.

2. نســـبة اإلصابـــة فـــي األطفـــال حديثـــي 
نســـبة  مـــن  بكثيـــر  أقـــل  تكـــون  الـــوالدة 

البالغيـــن. فـــي  اإلصابـــة 

3. إذا أصيـــب الطفـــل حديث الـــوالدة بالعدوى 
فإن شـــدة األعـــراض تكون غالبً أخـــف من إصابة 

كبـــار الســـن وقـــد يحمـــل الفيـــروس دون ظهور 
أعراض.

لمـــاذا منظمـــة الصحـــة العالميـــة توصي 
باســـتمرار الرضاعة الطبيعيـــة بالرغم من 

بكوفيد-19؟ األم  ٕاصابـــة 

•  البـــدء بالرضاعة الطبيعية في الســـاعة األولى مباشـــرة بعد الوالدة 
ومالمســـة الجلـــد للجلـــد  مـــع ضرورة المســـاكنة ليـــاًل  ونهـــارًا بنفس 

الغرفة.

•  الرضاعـــة الطبيعيـــة المطلقـــة إلى نهاية الشـــهر الســـادس وعدم 
إعطاء الرضيع أي ســـوائل أو أغذيـــة ماعدا حليب األم و )فيتامين دال(.

• إدخـــال األطعمة التكميلية المناســـبة، المالئمة، اآلمنة والمغذية في 
نهاية الشـــهر الســـادس )180( يوم.

•  استمرار الرضاعة الطبيعية عامين كاملين.

ماهـــي اإلجـــراءات االحترازية لمنع انتشـــار 
العـــدوى ٔاثنـــاء الرضاعـــة المباشـــرة مـــن 

: ي لثد ا
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•  البد من مناقشـــة أهميـــة الرضاعة الطبيعيـــة للمولود ودورها في 
حمايـــة الرضيـــع حيـــث أن حليب األم يحتـــوي على أكثر مـــن 3 ماليين 
عامـــل حيـــوي مناعي يحمـــي الطفل مـــن العدوى مثل خاليـــا بيضاء 

وأجســـام مضادة وغيرها من العوامـــل المناعية.

•  البـــد من مناقشـــة كيفية اإلرضاع من الثدي مباشـــرة أو اســـتخدام 
طـــرق بديلـــة إذا اختـــارت األم فصل الرضيع عنها إلى حين تشـــافيها 
مثل تشـــريب الرضيـــع الحليب المعتصر أو إرضاعـــه من قبل مرضعة 

بديلـــة أو كخيار أخير اســـتخدام الحليب الصناعي.

•  الننســـى أهميـــة الجانـــب النفســـي لـــألم فـــي حـــال فصـــل الرضيع 
عنهـــا فهـــي تحتـــاج لدعـــم نفســـي وعاطفـــي وال ننســـى احتمـــال 

إصابتهـــا باكتئـــاب مـــا بعد الـــوالدة.

•  قد تختار األم أن يفصل عنها الرضيع.

•  أو قـــد تتدهـــور حالتهـــا الصحية وتصبـــح غير قادرة علـــى الرضاعة 
مباشـــرة أو غيـــر قادرة علـــى اعتصار حليـــب الثدي.

•  فـــي هـــذه الحالـــة  البـــد للفريـــق الصحـــي المســـؤول عـــن الرضاعة 

األم  دعـــم  مـــن  الصحيـــة  المؤسســـة  أو  بالمستشـــفى  الطبيعيـــة 
بعـــد تشـــافيها بتعليمهـــا طـــرق إعـــادة إدرار الحليب أو  االســـترضاع 

لتســـتطيع أن تعـــود  الرضـــاع طفلهـــا بشـــكل صحيـــح.

•  قد تختار األم أن يفصل عنها الرضيع.

•  أو قـــد تتدهـــور حالتهـــا الصحية وتصبـــح غير قادرة علـــى الرضاعة 
مباشـــرة أو غيـــر قادرة علـــى اعتصار حليـــب الثدي.

•  يجب غســـل اليدين جيـــدًا قبل لمس أّي من أدوات شـــفط الحليب 
)المضخة وقنينـــات جمع الحليب(.

•  االلتزام بمســـح األســـطح التي ســـيتم تجميع الحليـــب عليها جيدًا 
والصابون. بالماء 

•  اتبـــاع التعليمـــات الخاصة بطريقة تنظيف وتعقيم مضخة شـــفط 
الحليب بعد كل اســـتخدام.

•  يفضـــل أن يقـــوم شـــخص آخـــر ســـليم بتقديـــم الحليـــب للطفـــل 
الرضيـــع )الحليـــب المعتصـــر(. 

•  يعطـــى الحليـــب المعتصـــر للرضيع بالكـــوب أو الملعقـــة أو الَحقن 
الفمويـــة وليـــس بقنينـــة الرضاعـــة لصعوبـــة تعقيمهـــا وتنظيفها 
وأيضً تســـبب التبـــاس الحلمة مما يصعب التعلـــق الجيد فيما بعد.

•  يتم تخزين الحليب المعتصر بطريقة آمنة. 

•  يجـــب غســـل اليدين جيـــدًا بالمـــاء والصابون، أو اســـتخدام معقم 
لليديـــن يحتـــوي على الكحـــول بتركيز   يقـــل عن %70 

ما هـــو دور مقدم الخدمـــة الصحية لدعم األم 
المولود؟ طفلها  بٕارضاع 

في حـــال انفصال الرضيـــع عن ٔامه مـــا هو دور 
الصحية؟ الخدمـــة  مقدم 

في حـــال اعتصـــار حليـــب الثـــدي باليد 
بـــدل  للرضيـــع  العطأيـــه  المضخـــة   ٔاو 

المباشـــرة: الرضاعـــة 
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•  يجـــب اســـتخدام أكيـــاس تخزيـــن حليـــب األم أو قنينـــة زجاجيـــة أو 
بالســـتيكية خاصة بتخزين الحليب المعتصـــر على أن تكون معقمة 

وأغطيتهـــا محكمة.

•  عـــدم اســـتخدام أي نـــوع من األكيـــاس أو العبوات غيـــر المخصصة 
المعتصر. الحليـــب  لتخزين 

•  يمكن تخزين حليب الثدي بعد اعتصاره مباشرة كما يلي:

i. فـــي درجـــة حرارة الغرفـــة )25 درجة مئويـــة أو أقل( لمـــدة ال  تزيد 
عن 4 ســـاعات.

ii.  في الثالجة حتى 4 أيام ويفضل استخدامه خالل 48 ساعة.

 iii.  فـــي وحـــدة التجميـــد العميـــق ويفضـــل اســـتخدامه خـــالل 6 
أشـــهر، ويمكـــن تخزينـــه حتـــى 12 شـــهرًا.

•  تعليم األم أو من يعتني بالرضيع بطريقة اإلعداد 
    الصحيح للرضعة حسب التعليمات على العبوات.

•  غسل اليدين جيدًا قبل تحضير الرضعة. 
•  مسح األسطح جيدًا بالماء والصابون.

•  غلي الماء المطلوب إلعداد الرضعة.
•  إعطاء الرضيع الحليب الصناعي بالكوب أو الملعقة   

   أو الحقنة الفموية وليس بقنينة الرضاعة.

فـــي حـــال تـــم اتخـــاذ القـــرار بٕاعطـــاء الرضيـــع 
الحليـــب الصناعـــي ماهـــي الضوابـــط  المطلوبـــة 

ـــك؟ ـــي ذل ف

•  عند إصابة الرضيع بارتفاع درجة الحرارة. 
•  عدم تقبله الرضاعة. 

•  ضيق بالنفس. 
•  سعال.

•  قيء أو إسهال. 
•  عدم اكتساب الوزن. 

•  الوهن أو الضعف.

متـــى يجـــب مراجعـــة الطبيـــب 
بعـــد خـــروج األم والرضيـــع مـــن 

: لمستشـــفى ا

إذاُ كنــِت عزيزتــي األم تفكريــن بفطــام طفلــك فــي الوقــت 
الحاضــر ننصحــك بتأجيــل ذلــك إلــى أن تنقضــي الجائحــة 
بــإذن اهلل لتســتمري بدعــم رضيعــك بالمناعــة المطلوبــة 

خــالل هــذه الفتــرة.

نصيحة
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قسم النساء والوالدة

•  دراسات عليا في طب الخصوبة
     - Rouen - فرنسا

النســاء  البــورد األوروبــي ألمــراض  •  زمالــة 
والــوالدة

•  شــهادة اختصــاص فــي أمــراض النســاء 
فــي  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  والــوالدة 

بيــروت  - لبنــان

د. هـيـثـم طـعمــه
اختصاصي النساء والوالدة

مجاالت التخصص:
•  متابعــة الحمــل العــادي والحمل ذو المخاطر

•  الــوالدة الطبيعيــة والقيصرية
•  الجراحة النســائية

•  جراحــة المنظار
•  تشــخيص وعالج العقم

•  التجميــل النســائي بالليــزر والجراحة

الشهادات:
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• تجنب المصافحة.

• افتح شباك السيارة بعد الرحلة للتهوية.

•قم بتنظيف وتطهير األدوات واألسطح باستمرار.

• عقم يدك بعد استالم مبلغ التوصيل.

• احرص على تواجد محارم ورقية ومعقم اليدين في السيارة.

عــدوى  بــأي  المصابيــن  األشــخاص  مــع  المباشــر  االتصــال  تجنــب   •
. تنفســية

• تجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسيل اليدين.

ــدًا  ــلهما جي ــي أو غس ــر كحول ــن بمطه ــل اليدي ــى غس ــة عل • المواظب
ــون. ــاء والصاب بالم

• احــرص علــى تغطيــة الفــم واألنف أثنــاء الســعال أو العطــس بمحارم 
ورقيــة ثــم تخلــص منها.

• البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا.

• تجنب لمس األسطح باليد قدر اإلمكان.

• تجنب المصافحة.

تــداول  مــن  بــداًل  اإللكترونيــة  الدفــع  وســائل  اســتخدام  يفضــل   •
توفــرت. إذا  الورقيــة  العمــالت 

بــأي عــدوى  المصابيــن  المباشــر مــع األشــخاص  االتصــال  • تجنــب 
. تنفســية

• تجنب لمس العينين واألنف والفم قبل غسيل اليدين.

• المواظبــة علــى غســل اليديــن بمطهــر كحولــي أو غســلهما جيــدًا 
بالمــاء والصابــون.

العطــس  أو  الســعال  أثنــاء  واألنــف  الفــم  تغطيــة  علــى  احــرص   •
ثــم تخلــص منهــا. بمحــارم ورقيــة 

• البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا.

الـــسـأيـــق

الـــعميـــل

بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار 
فيروس كورونا COVID-19 في سيارات 

األجرة وخدمات التوصيل والنقل
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االســتعداد والتــزّود بأحــدث التدابيــر الوقائيــة الواجــب اتخاذهــا يســاعد 
علــى وضــع خطــط لحمايــة نفســك واآلخريــن مــن العــدوى، حيــث يمكــن أن 

تنتشــر العــدوى بســهولة بيــن المصليــن فــي المســاجد. 

يمكــن أن تــؤدي التجمعــات العامــة إلــى ارتفــاع نســبة اإلصابــة بالعــدوى 
بمعــدل 10% لذلــك احــرص علــى:

• تجنب المصافحة.

• الحــرص علــى تعقيــم اليديــن قبــل وبعــد اســتخدام المصاحــف والمنشــورات 
فــي المســاجد.

• أخذ لقاح األنفلونزا.

• الحــرص علــى تغطيــة الفــم واألنــف عنــد الســعال أو العطــاس بمحــارم ورقيــة 
والتخلــص منهــا مباشــرة فــي ســلة المهمــالت.

• الحرص على عدم لمس الوجه )العين، األنف، الفم( إال للضرورة.

• البقاء في المنزل عند الشعور باألعراض، وعدم االختالط بالمصلين.

بعض الطرق البسيطة 
 COVID -19 لمنع انتشار

بين المصلين داخل 
المساجد
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مـــن مؤسســـة  العيـــون  فـــي طـــب  •  دكتـــوراة 
الهنـــد لعمـــوم  الطبيـــة  العلـــوم 

•  زمالـــة بطب عيون األطفال، مـــن المركز الطبي 
الواليـــات   - بيتســـبرغ  بيتســـبرغ،  لجامعـــة 

المتحـــدة األمريكيـــة
مـــن  الشـــبكية،  بتخصـــص  طبيـــة  زمالـــة    •
مركـــز استشـــاريي الشـــبكية ARC ، جامعـــة 
األمريكيـــة المتحـــدة  الواليـــات  فينيكـــس، 

مـــن معهـــد  العيـــون،  أورام  تخصـــص  زمالـــة    •
ويلس للعيون، بنســـلفانيا، الواليات المتحدة 

ألمريكية ا

قسم طب وجراحة العيون

د. كـيـران تــوراكا
اختصاصي العيون

مجاالت التخصص:
•  جراحة لتصحيح الحول ) عند األطفال (

•  جراحة استئصال المياه البيضاء عند األطفال
•  حقن الجسم الزجاجي بالعين

•  عالج العيون بالليزر ) عالج الشبكية (
•  عمليات الليزر للقزحية ومحفظة العدسة

•  جراحة إزالة ظفرة العين
•  عمليات جراحية صغرى على الجفون ) أكياس دهنية بالجفون (

•  جراحات سحب المياه البيضاء عند البالغين
•  فتح وتسليك القناة الدمعية لدى األطفال

•  تركيب وصلة، قسطرة دمعية، تحت تأثير التخدير

الشهادات:
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تـتســم ظـروف 
الـحيـاة أثـنـاء جائحة كوفيد-  19 

بالصعوبة للـوالـدين واألطفــال 
على حـٍد ســواء. وتــمّثــل 

الــعودة إلى الــمــدارس خــطــوة 
مــهمــة.

األطفال بإمكانهم نشر عدوى 
كوفيد- 19، رغم أنهم األقل 

ُعرضة لإلصابة بالفيروس، إال أن 
تخفيف القيود، واحتمالية فتح 

المدارس ، قد يؤدي إلى نشر 
العدوى بسرعة مجددًا، لذا 

يجب على الوالدين اتباع بعض 
اإلجراءات الوقائية. 

لحماية طفلك 
من كورونا..

7 نصائح للوالدين
في حال عودة الطالب 

إلىالمدارس
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1.  ارتداء القناع
ــه مــن الصعــب إجبــار األطفــال  اجعــل طفلــك يرتــدي القنــاع، ورغــم أن

الصغــار علــى ذلــك، لكــن علــى األقــل تأكــد مــن أن المعلميــن يرتــدون 

األقنعــة داخــل الفصــول الدراســية، ألنهــم األكثــر تعامــاًل مــع جميــع 

الطــالب.

7.  البقاء في المنزل
 إذا كان طفلــك يعانــي مــن أحــد أعــراض اإلصابــة بكوفيــد- 19، أو 

أّي مــرض آخــر، وظهــرت عليــه عالمــات مثــل: الســعال، اإلســهال، آالم 

المعــدة، ارتفــاع درجــة الحــرارة، مــن األفضــل بقائــه فــي المنــزل، لحيــن 

تمــام عمليــة الشــفاء

2.  المناديل المطهرة
علـــى  المدرســـية،  طفلـــك  حقيبـــة  تحتـــوي  أن  علـــى  حريصـــً  كـــن 

المناديـــل المطهـــرة، والتي تحتوي على نســـبة 60% مـــن الكحول، 

بحيث يســـتخدمها عند مالمســـة األســـطح أثنـــاء الحصة الدراســـية.

3.  حقيبة قابلة للغسل
متطلبـــات هذا العـــام تختلف عن األعـــوام الماضية، لـــذا احرص على 

شـــراء حقيبـــة ظهـــر قابلـــة للغســـل، مثـــل المصنوعـــة مـــن قماش 

الووتـــر بروف، ألنه مـــن المحتمل أن تهبط عليهـــا قطرات من أنفاس 

زميل ابنـــك المصاب.

4. تغيير المالبس فور العودة
حينمـــا يعـــود الطفل من المدرســـة، يجـــب أن يتخلص مـــن المالبس 

ليتـــم غســـلها،  لهـــا،  مـــكان مخصـــص  عنـــد  والحقيبـــة  الخارجيـــة 

وبالنســـبة للحـــذاء مـــن األفضـــل تركـــه فـــي الخارج.

5. غسل اليدين باستمرار
أولـــى خطـــوات الوقاية مـــن الفيروس، هي غســـل اليدين، لـــذا اترك 

مـــع أوالدك صابونـــة خاصة بهـــم باإلضافة إلى مطهـــر اليدين.

6. الفازلين
يشـــعر األطفال الصغار بالغضب من غســـل اليدين المســـتمر، فضاًل 

عـــن تشـــققات اليديـــن، لـــذا مـــن األفضـــل وضـــع الفازليـــن المرطـــب 

والغنـــي بفيتاميـــن E علـــى اليديـــن.

ما هي األسئلة 
التي ينبغي أن 

أوّجهها إلى 
معّلم طفلي أو 
إدارة المدرسة؟

•  مـــا هـــي الخطـــوات التـــي اتخَذتها المدرســـة 
الطالب؟ ســـالمة  ضمـــان  فـــي  للمســـاعدة 

•  كيـــف ســـتدعم المدرســـة الصحـــة العقليـــة 
للطـــالب وتكافح الوصـــم ضد األشـــخاص الذين 

بالمرض؟ أصيبـــوا 

•  كيـــف ســـُتحيل المدرســـة األطفـــال الذين قد 
يحتاجـــون للحصـــول علـــى دعـــم متخصص؟

•  هـــل ســـتتغير أي من سياســـات المدرســـة في 
مجـــال الوقايـــة وبخصـــوص التنمـــر حالمـــا تفتح 

أبوابهـــا مـــن جديد؟

•  كيـــف يمكننـــي أن أدعم جهود المدرســـة في 
المحافظـــة علـــى الســـالمة، بمـــا فـــي ذلك من 
خـــالل لجـــان اآلبـــاء والمعلميـــن، أو عبر شـــبكات 

؟ ى خر أ

•  مـــا الـــذي علي أن أفعلـــه إذا تخّلـــف طفلي عن 
الدراســـة؟ في  الركب 

لديـــك  يكـــون   أن  الطبيعـــي  مـــن 
أســـئلة كثيـــرة أثنـــاء هـــذه الفترة 
والتعطيـــل.  بالقلـــق  الحافلـــة 
التي  المفيـــدة  بيـــن األســـئلة  ومن 

توجيههـــا: بوســـعك 
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د. حسين الحربي
اختصاصي جراحة العظام

قسم جراحة العظام

•  البورد الفرنسي واألوروبي في جراحة العظام والكسور

•  تخصص دقيق في جراحة مفاصل الحوض والركبة )فرنسا(

•  تخصص دقيق في مناظير الحوض والركبة )بروكسل(

•  تخصص دقيق في إعادة ترميم المفاصل

مجاالت التخصص:
•  تشــخيص وعالج كســور العظام والكسور المعقدة

•  تشــخيص وعالج خشــونة المفاصل )عمليات المفاصل الصناعية(
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ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء 
الكمامـة أثناء ممارسة التمارين 

الرياضية؟

ارتداء الكمامة أثناء التمارين الرياضية
 يتعّيــن علينــا ارتــداء الكمامــة أثنــاء ممارســة التماريــن الرياضيــة، 
خاصــة فــي األماكــن المغلقــة، حتــى لــو كان ارتداؤهــا مزعجــً للغايــة، 
اإلصابــة  مــن  واآلخريــن  نفســك  حمايــة  فــي  للغايــة  فهــي مهمــة 

بفيــروس كورونــا.

 لكــن، قــد تالحــظ بعــض التغييــرات المثيــرة لالهتمــام فــي الطريقــة 
التــي يتفاعــل بهــا جســدك مــع مــم  ارســة الرياضــة أثنــاء ارتــداء 

الكمامــة.

 ال توجــد الكثيــر مــن األبحــاث فــي الوقــت الحالــي عــن االســتجابات 
ــن  ــاء ممارســة التماري ــداء الكمامــات أثن الفســيولوجية الدقيقــة الرت
الرياضيــة. وبنــاًء علــى أدلــة غيــر موثقــة وأبحــاث محــدودة، يمكــن أن 
يزيــد ارتــداء الكمامــات مــن معــدل ضربــات القلــب، ويقيــد التنفــس، 

ويســبب الــدوار، ويزيــد مــن درجــة حــرارة الجســم.

 وال يعنــي أي مــن ذلــك أنــه ال يمكنــك ممارســة التماريــن الرياضيــة 
وأنــت ترتــدي كمامــة، إذ يمكنــك دائمــً ممارســة التماريــن فــي المنــزل 
إذا لــم تكــن تشــعر بالراحــة أثنــاء التمريــن وأنــت ترتــدي الكمامــة فــي 

الخــارج.

 ال بد أن محبي ممارســـة التمارين الرياضية هم 
األكثر ســـعادة بتخفيف قيـــود الحجر الصحي 
في كثير مـــن البلدان، فقد أصبـــح بإمكانهم 
أخيـــرًا الذهاب إلى الصـــاالت الرياضية والعودة 

إلـــى روتينهم المعتاد، مـــع تعديل طفيف: 

يتوجب عليهم ارتداء الكمامة أثناء 
التمارين الرياضية.

لكـــن هل ســـيؤثر ارتداء الكمامـــة على جودة 
أي  إلـــى  يـــؤدي  وهـــل  الرياضيـــة؟  التماريـــن 
مضاعفات جســـدية ضارة مثل  الـــدوار؟ إليكم 

معرفته: تريـــدون  ما 

إليك أراء الخبراء
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ماذا يحدث ألجســـادنا عنـــد ارتداء 
التمرين؟ أثنـــاء  الكمامات 

كيف تتمرن دون عناء خالل الجائحة

أقـــل مع  تبـــذل جهـــدًا عضليـــً 
الكمامـــة ارتـــداء 

 أول مــا قــد تالحظــه أثنــاء ممارســة الرياضــة وأنــت ترتــدي الكمامــة هــو 
الفــرق فــي قدرتــك علــى التنفــس، إذ يحــد ارتــداء الكمامــة مــن تدفــق 

الهــواء، ويمكــن أن يؤثــر علــى استنشــاق األكســجين.

 وبالتأكيــد يحتــاج الجســم إلــى استنشــاق المزيــد مــن األكســجين 
أثنــاء ممارســة الرياضــة، ألنــه يبــذل جهــدًا أكبــر مــن المعتــاد، وبمــا أن 
الكمامــة تعيــق هــذه العمليــة فإنــك ســتضطر لبــذل جهــد أكبــر أثنــاء 

التنفــس فــي هــذه الحالــة.

 وقــد تالحــظ ارتفاعــً فــي معــدل ضربــات قلبــك ودرجــة حــرارة جســمك 
عنــد ممارســة الرياضــة أثنــاء ارتدائــك للكمامــة.

 يحــدث ارتفــاع فــي درجــة حــرارة الجســم بســبب الحــرارة العالقــة داخــل 
ــى ارتفــاع درجــة الحــرارة الكليــة والشــعور  الكمامــة، وهــو مــا يــؤدي إل
والصعوبــة  الجســم،  حــرارة  فــي  االرتفــاع  وهــذا  بســرعة.  باإلرهــاق 
النســبية فــي استنشــاق األكســجين، ســيعني أيضــً أن قلبــك يبــذل 

جهــدًا أكبــر مــن المعتــاد.

التماريــن مــع   لذلــك مــن الطبيعــي أن تتعــرق أكثــر عنــد ممارســة 
المــاء. المزيــد مــن  إلــى شــرب  الكمامــة، وبالتالــي ســتحتاج  ارتــداء 

 ومــن الجديــر بالذكــر أن الكمامــة ال تحبــس ثانــي أكســيد الكربــون 
بالقــرب مــن الفــم، مــا يســبب الشــعور بالــدوار، كمــا هــو شــائع؛ إذ 
إن األطبــاء اعتــادوا علــى ارتــداء الكمامــات لســاعات دون ظهــور آثــار 

ســلبية مثــل الــدوار.

 تســاعد األقنعــة حقــً فــي الحمايــة مــن فيــروس كورونــا، حتــى إذا 
تغييــر  أو  التماريــن  مــن  المرجــوة  توقعاتــك  تعديــل  عليــك  ــن  تعيَّ

روتينــك.

البريطانيـــة الطبيـــة  المجلـــة  نشـــرتها  توصيـــة   أوضحـــت 
إذا  أنـــه   ،2020 يونيـــو  فـــي   ،British Medical Journal )BMJ(
التمريـــن  فـــإن  تنفســـية،  أعـــراض  مـــن  تكـــن مريضـــً وتعانـــي  لـــم 
مـــن  الحـــدِّ  فـــي  يســـاعد  وســـوف  آمنـــً،  يعـــد  القنـــاع  باســـتخدام 
انتشـــار المـــرض مـــن خـــالل الـــرذاذ المتطاير مـــن الجهاز التنفســـي.

ــن العنيفــة خــارج المنــزل فــي   لكــن يوصــي األطبــاء بممارســة التماري
منطقــة نائيــة بعيــدًا عــن اآلخريــن، مــا يعنــي أن ارتــداء القنــاع ليــس 

ــً تمامــً. ضروري

 وإذا كنــت تمــارس التماريــن فــي صالــة رياضيــة أو مــع مجموعــة مــن 
األشــخاص، فــإّن الحفــاظ علــى القنــاع ســيحميك أنــت وَمــن حولــك.

ــن عليــك اإلنصــات إلــى جســدك إذا كنــت تمــارُس الرياضــة   عمومــً، يتعيَّ
مرتديــً قنــاع الوجه.

أو  بالــدوار،  أو  الحــرارة  درجــة  فــي  بارتفــاع  إذا شــعرَت  اســتراحة  خــذ 
حــاالً. أفضــل  أنــك  تشــعر  حتــى  لالســتراحة  وقتــً  ــص  خصِّ

قــد يكــون مــن الجيــد أيضــً تســهيل عمليــة التمــرن مرتديــً القنــاع 
عــن طريــق تقســيم روتينــك إلــى جلســات أقصــر، أو عــن طريــق زيــادة 

مــدة جلســة التمريــن ببــطء.

 بالرغــم مــن أن جســدك يبــذل جهــدًا مضاعفــً وأنــت ترتــدي الكمامــة 
أثنــاء التمريــن، فإنــك فــي الحقيقــة لــن تحصــل علــى نتائــج إيجابيــة 

مضاعفــة كمــا تتوقــع.

 إذ وجــدت دراســة ُأجريــت علــى ثمانيــة أشــخاص، أن ارتــداء الكمامــة 
النــاس  األثقــال، جعــل  رفــع  مثــل  المقاومــة،  تماريــن  أثنــاء ممارســة 
ــون جهــدًا أكبــر، لكــن أداءهــم العضلــي فــي  يشــعرون بأنهــم يبذل
نفســها  الحــركات  يــؤّدون  الذيــن  األشــخاص  مــن  أقــل  كان  الواقــع 
دون كمامــة. لكــن الوضــع قــد يختلــف قليــاًل إذا كنــت تمــارس تماريــن 

اإليروبيــك.

مجلـــة فـــي  وُنشـــرت   ،2020 عـــام  ُأجريـــت  دراســـة  وجـــدت   إذ 
Journal of Human Sport and Exercise، أن الكمامـــات الطبيـــة ال 
تؤثـــر علـــى أداء األشـــخاص الذين يمارســـون الرياضـــات الهوائية مثل 

اإليروبيك.

 وكل هـــذا يعتمـــد علـــى معـــدل اللياقـــة البدنيـــة لقلبـــك وأوعيتك 
الدمويـــة، ومعدل ممارســـتك للرياضة، لذا احرص علـــى مراقبة أدائك 

بانتباه.

ارتـــداء الكمامـــة فقـــد تنقبـــض   إذا كنـــت ال تشـــعر باالرتيـــاح عنـــد 
عضالتـــك بشـــكل انعكاســـي، وتغيـــر طريقـــة تفاعـــل جســـمك مـــع 
التماريـــن الرياضيـــة. وإذا شـــعرت بالتوتر، فخذ نفســـً عميقـــً وحاول 

االســـترخاء قبـــل بـــدء التمريـــن التالي.
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نــزالت الــبــرد
 أكثــر أعــراض البــرد شــيوعً هــي العطــس، واألوجــاع واآلالم، 
ويمكــن  الحلــق.  والتهــاب  انســداده،  أو  األنــف  وســيالن 
الشــعور بســعال خفيــف. أحيانــً يكــون هنــاك إرهــاق، ومــن 
النــادر الشــعور بالحمــى أو الصــداع. ال تســبب نــزالت البــرد 
ــة البــرد عــادة مــا يكــون هنــاك ظهــور  اإلســهال. ومــع نزل

تدريجــي لألعــراض.

مع حلول الشتاء.. كيف تفرق بين أعراض 
نزالت البرد، االنفلونزا وفيروس كورونا

مــع حلــول الشــتاء واحتمــاالت تزايــد حــاالت نــزالت البــرد واإلنفلونــزا، يتســاءل 
البعــض مــا اذا كان يمكــن أن تكــون أعــراض هذيــن المرضيــن مشــابهة إلــى 
ــروس  ــون بفي ــن يصاب ــخاص الذي ــا األش ــي منه ــي يعان ــك الت ــر لتل ــد كبي ح

كورونــا، ومــا اذا كانــوا معرضيــن لخطــر اإلصابــة بــه.

فيروس كورونا أو كوفيد- 19
 األعــراض األكثــر شــيوعً لفيــروس كورونــا أو كوفيــد - 19 هــي الحمــى - درجــة حــرارة 37.8 درجــة 
مئويــة )100 فهرنهايــت( ، ســعال مســتمر )جــاف عــادًة(، وفقــدان حاســة التــذوق أو الشــم أو 
كليهمــا. وقــد يعانــي المرضــى أحيانــً مــن التعــب واألوجــاع واآلالم والتهــاب الحلــق والصــداع 
وضيــق التنفــس. ومــن النــادر حــدوث إســهال وســيالن أو انســداد فــي األنــف. ويمكــن إن تتــراوح 

األعــراض مــن خفيفــة إلــى شــديدة.
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االنــفلونــزا
 تتمثــل اعــراض اإلنفلونــزا بشــكل شــائع فــي الحمــى والتعــب والســعال الجــاف واألوجــاع واآلالم والصــداع. 
ويعانــي المرضــى أحيانــً مــن ســيالن أو انســداد فــي األنــف أو التهــاب فــي الحلــق. ويمكــن أن يحــدث اإلســهال 
أحيانــً عنــد األطفــال. عــادًة ال يكــون هنــاك عطــس مــع األنفلونــزا، ولكــن يمكــن أن يحــدث ضيــق شــديد فــي 

التنفــس، ومــن المالحــظ أن هنــاك عــادة ظهــور ســريع لألعــراض.
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هــل تفكــر فــي إعــادة حجــز الرحــات التــي كنــت 
لديــك  ربمــا  كوفيــد-19  بســبب  أجلَتهــا  قــد 
أو  العمــل  بســبب  الســفر  تتطلــب  التزامــات 
بخصــوص  قلقــك  يدفعــك  قــد  لكــن  العائلــة. 
الوقايــة الصحيــة أثنــاء الســفر أو اإلقامــة فــي 
الفنــادق إلــى التــردد. اطلــع علــى الحقائــق حــول 
ــة  ــة وقاي ــم كيفي ــة وتعل ــفر المتاح ــارات الس خي

إذا اضطــررت للســفر. نفســك 

حافظ على صحتك خالل السفر

اطلع على التعليمات والقيود المحلية

• أَْبِق مسافة 2 متر بينك وبين اآلخرين قدر اإلمكان.

•  تجنب االحتكاك بأّي شخص.

•  قلل لمس األسطح التي ُتلَمس بشكل متكرر، مثل الدرابزين 
   وأزرار المصعد واألجهزة اللمسية في الَمتاِجر. إذا اضطررت للمس 

   تلك األسطح، فاستخدم معقم يدين أو اغسل يديك بعد ذلك.

• ارتِد كمامة طبية أو قماشية.

•  تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

•  غطِّ أنفك وفمك عند السعال والعطس.

تفــرض بعــض الــدول متطلبــات معينــة، مثــل إلــزام النــاس بارتــداء 
الكمامــات ومطالبــة َمــن عــادوا مؤخــرًا مــن الســفر بالبقــاء فــي المنــزل 
لمــدة تصــل إلــى 14 يومــً. لتجّنــب المفاجــآت غيــر الســارة والتأخيــر، 
تحقــق مــن أي قيــود مفروضــة فــي المنطقــة التــي ستســافر إليهــا 

وفــي أي محطــة قــد تتوقــف عندهــا علــى الطريــق.

 وأفضــل المصــادر للتحقــق مــن ذلــك هــي مواقــع اإلنترنــت الخاصــة 
ــدول  ضــع فــي اعتبــارك أن  بالهيئــات الصحيــة الرســمية فــي هــذة ال
قيــود الســفر قــد تتغيــر بســرعة حســب الظــروف المحليــة. لذلــك 
آخــر  علــى  لالطــالع  رحلتــك  موعــد  اقتــراب  مــع  أخــرى  مــرة  تحقــق 

المســتجدات.

•  نّظــف يديــك بشــكل متكــرر. وهــذا مهــم خاصــًة بعــد الذهــاب إلــى 
الحمــام، وقبــل تنــاول الطعــام، وبعــد الســعال أو العطــس أو تنظيف 

األنف.

نصأيح السفر خالل
جأيحة فيروس كورونا

توصي مراكـــز المكافحة علـــي األمـــراض والوقاية 
منهـــا باتبـــاع الخطـــوات التاليـــة لحماية نفســـك 

واآلخريـــن عند الســـفر
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السفر جوًا

السفر بالسيارة

وسائل النقل البري األخرى

 نظــرًا لكيفيــة تدويــر الهــواء وتصفيتــه علــى الطائــرات، فــإن معظــم 
الفيروســات ال تنتشــر بســهولة خــالل الرحــالت الجويــة. ومــع ذلــك، 
ليــس مــن الســهل االلتــزام بالتباعــد الجســدي علــى الطائــرات. كمــا 
أنــك الســفر الجــوي يضطــرك إلــى قضــاء بعــض الوقــت فــي طوابيــر 
التفتيــش وردهــات المطــار، وبالتالــي قــد تقتــرب كثيــرًا مــن اآلخريــن.

•  يمكــن للمســافرين ارتــداء الكمامــات أثنــاء إجــراءات التفتيــش. ومــع 
ذلــك، قــد يطلــب موظفــو المطــار مــن المســافرين إزاحــة الكمامــة 

جزئــي بهــدف التحقــق مــن هويــة المســافر.

• يمكــن لــكل مســافر أن يأخــذ معــه عبــوة مــن معقمــات اليديــن فــي 
الحقيبــة المحمولــة. 

•  يجــب حــزم المــواد الغذائيــة بداخــل كيــس بالســتيكي ووضعهــا 
ــة  فــي ســلة التفتيــش. يقلــل فصــل الطعــام عــن الحقائــب المحمول

ــب لفحصهــا. ــام المفتشــين بفتــح الحقائ ــة قي مــن احتمالي

والَمحافــظ  المفاتيــح  مثــل  الشــخصية  األغــراض  وضــع  •  يجــب 
والهواتــف فــي الحقائــب المحمولــة بــدالً مــن ســالل التفتيــش. يقلــل 

التفتيــش. إجــراءات  أثنــاء  العناصــر  هــذه  مــع  التعامــل  مــن  ذلــك 
ــون والمــاء لمــدة 20 ثانيــة علــى  ــك بالصاب •  احــرص علــى غســل يدي

األقــل مباشــرة قبــل إجــراءات التفتيــش وبعدهــا.

ــا لــك. وقــد تفضــل القيــادة، ممــا  ــرة مالئًم  قــد ال يكــون الســفر بالطائ
يتيــح لــك مجــاًلا أكبــر للتحكــم فــي بيئــة الســفر. مــا زال ينبغــي عليــك 
ولكــن  واالســتراحة،  التوقــف  محطــات  بخصــوص  بحكمــة  التصــرف 
التــي يجــب  إليــك بعــض األشــياء  يتطلــب ذلــك بعــض التخطيــط. 

مراعاتهــا قبــل أن تنطلــق فــي رحلتــك:

•  خطــط لتقليــل محطــات التوّقــف قــدر اإلمــكان، لكــن توقــف عــن 
بالنعــاس. إذا شــعرت  القيــادة 

•  احــرص علــى أن تأخــذ معــك كمامــات قماشــية ومعقــم لليديــن 
ومناديــل معقمــة، وضــع هــذه األغــراض فــي مــكان يســهل الوصــول 

إليــه حتــى تتمكــن مــن اســتخدامها أثنــاء الرحلــة حســب الحاجــة.

•  جّهــز مــا تحتاجــه مــن طعــام ومــاء لالســتهالك خــالل الرحلــة. ننصــح 
بأخــذ أطعمــة طويلــة األمــد للجــوء إليهــا فــي حالــة تعــذر الوصــول إلــى 

المطاعــم ومحــالت البقالــة.

•  عنــد الحاجــة لتعبئــة الســيارة بالوقــود، اســتخدم المناديــل المعِقمة 
بالوقــود،  التــزّود  بعــد  لمســها.  قبــل  األزرار  أو  المقابــض  لتنظيــف 
اســتخدم معقًمــا يدوًيــا. وعندمــا تصــل إلــى وجهتــك، اغســل يديــك 

بالصابــون والمــاء لمــدة 20 ثانيــة علــى األقــل.

•  إذا اختــرت شــراء وجبــة علــى الطريــق، فاختــر المطاعــم التــي تقــدم 
خدمــة الطلــب مــن الســيارة أو اســتالم الطلــب مــن الخــارج.

عنــد الســفر بالحافلــة أو القطــار، قــد يزيــد احتمــال تعرضــك لفيــروس 
كورونــا فــي حــال الوقــوف أو الجلــوس ضمــن مســافة تقــل عــن 2 متــر 
مــن اآلخريــن لفتــرة طويلــة. اتبــع االحتياطــات الموضحــة أعــاله لحمايــة 

نفســك أثنــاء الســفر.

ًا، فقــد تحتــاج إلــى وســيلة مواصــالت بمجــرد   حتــى إذا ســافرت َجــّوً
االطــالع علــى  اإلنترنــت  إلــى وجهتــك. يمكنــك مــن خــالل  وصولــك 
خيــارات تأجيــر الســيارات المتاحــة فــي وجهتــك وسياســات التطهيــر 
التــي تتبعهــا شــركات التأجيــر. إذا كنــت تخطــط للمبيــت فــي فنــدق، 

ــر خدمــة التوصيــل بيــن المطــار والفنــدق. تحقــق مــن توّف

 إذا كنــت تخطــط لركــوب ســيارة أجــرة، فــال تجلس فــي المقعد األمامي 
ــي أمــر حقائبــك بنفســك  بالقــرب مــن الســائق. ضــع فــي اعتبــارك تولّ
عنــد الركــوب وعنــد الوصــول. تجنــب مالمســة األســطح التــي ُتلَمــس 
بشــكل متكــرر قبــل تنظيفهــا. إذا كنــت ستســتخدم وســائل النقــل 
العــام، التــزم بالتباعــد الجســدي وضــع كمامــة، واســتخدم معقــم 

اليديــن أو اغســل يديــك بعــد الوصــول إلــى وجهتــك.

 خــالل البحــث، جــد المعلومــات المتعلقــة بالزائريــن وســاعات العمــل 
لألنشــطة التجاريــة، والمطاعــم والحدائــق وغيرهــا مــن األماكــن التــي 

ترغــب بزيارتهــا أثنــاء إقامتــك.
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اإلصابــة  حــال  فــي  شــديدة  بأعــراض  يصــاب  أن  ألي شــخص   يمكــن 
بعــدوى كوفيــد 19، ولكــن كبــار الســن وَمــن لديهــم حــاالت طبيــة 
بشــكل  معرضــون  عمرهــم،  عــن  النظــر  بصــرف  معينــة،  كامنــة 
أكبــر لإلصابــة بأعــراض خطيــرة فــي حــال أصابتهــم عــدوى كوفيــد 
ــة بأعــراض شــديدة:  ــد مــن خطــر اإلصاب 19. تشــمل الحــاالت التــي تزي
المزمــن،  الرئــوي  واالنســداد  المزمنــة،  الكلــى  وأمــراض  الســرطان، 
ومشــاكل القلــب الخطيــرة، ومــرض الكريــات المنجليــة، والســكري 

مــن النــوع 2، وضعــف جهــاز المناعــة.

لآلخريــن.  ونقلــه   19 بكوفيــد  اإلصابــة  احتمــال  مــن  الســفر   يزيــد 
البقــاء فــي المنــزل هــو أفضــل طريقــة لحمايــة نفســك واآلخريــن مــن 
ــد 19. إذا كنــت مضطــًرا للســفر، فتحــدث مــع طبيبــك  عــدوى كوفي

واستفســر عــن أي احتياطــات إضافيــة قــد تحتــاج إلــى اتخاذهــا.

ضع مسبقً قائمة
باألغراض التي ستحتاجها

اعتبارات خاصة باألشخاص األكثر 
عرضة لخطر العدوى

الفنادق وأماكن اإلقامة األخرى

عندمــا يحيــن وقــت حــزم أمتعــة الســفر، خــذ معــك أي أدويــة قــد 
تحتاجهــا فــي رحلتــك باإلضافــة إلــى إمــدادات األمــان األساســية التاليــة:

•  أغطية وجه ) كمامات(.
• معقمــً كحوليــً لليديــن )يحتــوي علــى الكحــول بنســبة 60% علــى 

األقــل(.
• مناديــل مطهــرة )تحتــوي علــى الكحــول بنســبة 70%  علــى األقــل( 

لألســطح.
• مقياس للحرارة.

متوّجســون  المســافرين  أن  الفنــادق  قطــاع  علــى  القائمــون   ُيــدرك 
اإلنترنــت  موقــع  مــن  تحقــق  وســالمتهم.  كورونــا  فيــروس  بشــأن 
بكيفيــة  المتعلقــة  المعلومــات  علــى  لالطــالع  بالفنــدق  الخــاص 
ــة علــى أفضــل ممارســات  حمايتهــم للنــزالء والموظفيــن. مــن األمثل

الســالمة:

ــَنة للمناطــق المشــتركة والمصاعــد وغــرف  • إجــراءات تنظيــف ُمَحسَّ
النــزالء باإلضافــة إلــى مناطــق تجهيــز الطعــام وغــَرف غســل المالبــس.
مكتــب  وفــي  الفنــدق  ردهــة  فــي  االجتماعــي  التباعــد  تدابيــر   •

الســيارات. ومواقــف  االســتقبال 
•  ارتداء الموظفين والنزالء للكمامات.

• الدفع بدون لمس.
•  تدريب الموظفين مع التركيز على ما يلي:

• إجراءات غسل اليدين.
• إجراءات التنظيف والتعقيم.

• استخدام معدات الحماية الشخصية.
•  اإلجــراءات المتبعــة فــي حــال مــرض أحــد النــزالء، والتــي يجــب أن 
تشــمل إغــالق غرفــة النزيــل مؤقًتــا بهــدف تنظيفهــا وتطهيرهــا.

لمزيــد مــن االطمئنــان، اتصــل بالفنــدق. اطلــب مــن الموظــف أن يحجــز 
لــك غرفــة لــم يشــغلها أي نزيــل خــالل الـــ 24 ســاعة الماضيــة.

الســياحية عبــر  الغــرف  التــي توفــر خدمــة حجــز  الشــركات  أن  كمــا 
حيــث  بالنظافــة.  المتعلقــة  إجراءاتهــا  بتحســين  قامــت  اإلنترنــت 
إرشــادات  باتبــاع  التزامهــا  علــى  الضــوء  الشــركات  هــذه  تســلط 
الصحــة العامــة، مثــل اســتخدام الكمامــات والقفــازات عنــد التنظيــف 

النــزالء. مواعيــد  بيــن  والمباعــدة 

جميــع  طّهــر  المســتأَجر،  المــكان  أو  الغرفــة  إلــى  وصولــك  بمجــرد 
األســطح التــي ُتلَمــس بكثــرة، مثــل مقابــض األبــواب ومفاتيــح اإلضــاءة 
والكاونتــرات والطــاوالت والمكاتــب والهواتــف وأجهــزة التحكــم عــن 
ُبعــد والحنفيــات. اغســل األطبــاق واألوانــي واألكــواب وأدوات الطعــام 
)باســتثناء األدوات البالســتيكية المغلفــة مســبًقا( قبــل االســتخدام.

 مهمــا خططــت جيــدًا، قــد تضطــر لتغييــر 
إذا مرضــت  المــرض.  إذا أصابــك  خططــك 
قبــل ســفرك، الــزم منزلــك للحصــول علــى 

ــة. ــة الصحي الرعاي

تذكر أن . . .

السالمة تــأتــي أوالً
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قسم جراحة العظام

•  عضو جمعية جراحة العظام المصرية
•  زمالة أكلينيكية بألمانيا

•  عضـــو جمعيـــة جراحـــة المناظيـــر - بأمريـــكا 
الشـــمالية

•  محاضر بجمعية جراحة العظام السويســـرية 
للكسور

د. سامح يونس ٔامين
اختصاصي جراحة العظام

مجاالت التخصص:
•  عــالج خشــونة المفاصــل وتبديــل المفاصل الصناعية

•  عــالج مختلــف أنــواع الكســور وكذالــك المضاعفات الوارد حدوثها
•  عــالج انقطــاع المــورد الدمــوي لــرأس عظــم الفخذ ) تكنيك خاص (

•  عالج مشــاكل القدم والكاحل
•  اصابــات المالعــب والرياضيين

•  عــالج تشــوهات العظــام جراحيــً ) التقويم الجراحي (

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

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

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

علــى قســط كاٍف مــن النــوم.

1 - النوم الجيد:

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

والفاصوليــاء. والمكســرات  الســبانخ  المغنزيــوم  علــى 

2 - المكسرات:

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

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

3- الحرارة المنخفضة:

مستشفى دار الشفاء ديسمبر 2020

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

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

5 - ممارسة الرياضة:

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

4- تجنب القلق:
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تخصص أمراض الكلى - قسم األمراض الباطنية

•  البورد األمريكي لألمراض الباطنية
•  البورد الكندي لألمراض الباطنية

•  البورد الكندي ألمراض الكلى
•  الزمالة الكندية في غسيل الكلى المنزلي 

د. مــنذر الــشــارخ
استشاري األمراض الباطنية والكلى

مجاالت التخصص:
•  جميع حاالت األمراض الباطنية مثل السكر وإلتهاب الشعب الهوائية المزمن

•  قصور الكلى الحاد
•  قصور الكلى المزمن

•  حصوات الكلى
•  غسيل الكلى بالدم وغسيل الكلى البيرتوني وغسيل الكلى المنزلي

•  أمراض الضغط واألمراض المناعية مثل اللوبس
•  أمراض الضغط والزالل )البروتين( بالبول للحامل

•  أمراض الزالل )البروتين( والدم بالبول

الشهادات:
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استشاري األمراض الباطنية والكلى
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تشــير األبحــاث الموثوقــة تقريبــً إلــى أنــه معــدل وفيــات 

وفيــات  معــدل  مــن  بكثيــر  أعلــى  كورونــا  فيــروس 

الوفيــات  يبلــغ معــدل  الموســمية، والتــي  اإلنفلونــزا 

فيهــا نحــو 0.1 % فــي الواليــات المتحــدة.

فــي  عنهــا  المبلــغ  )كوفيــد-19(  حــاالت  بيــن  ومــن 

لبيانــات  وفقــً   ،%4 نحــو  توفــي  المتحــدة،  الواليــات 

مــن جامعــة جونــز هوبكنــز. وهــذا مــا ُيعــرف باســم 

معــدل إماتــة الحــاالت، والــذي يتــم تحديــده بقســمة 

الحــاالت،  كل  فــي  صحيحــً  يكــون  ال  قــد  األمــر  هــذا 

فعلــى الرغــم مــن أن )كوفيــد-19( يســبب مجموعــة 

فــي  منهــا  العديــد  ويظهــر  األعــراض،  مــن  واســعة 

اإلنفلونــزا  مثــل  األخــرى  التنفســي  الجهــاز  أمــراض 

والســعال  الحمــى  تشــمل  والتــي  البــرد،  ونــزالت 

والصــداع والتهــاب الحلــق وآالم العضــالت أو الجســم 

وصعوبــة التنفــس والغثيــان والقــيء، وفــي الحــاالت 

مــرض  إلــى  المــرض  يتطــور  أن  يمكــن  الشــديدة، 

خطيــر يشــبه االلتهــاب الرئــوي، إال أنــه فــي العديــد مــن 

الحــاالت، قــد ال تظهــر علــى األشــخاص المصابيــن بــه أي 
أعــراض علــى اإلطــالق.

مصابــً  كنــت  إذا 
بفيــروس كورونــا 

“ســتعرف”

فيروس كورونا

أقل فتكً من اإلنفلونزا 

مــع اســتمرار فيــروس كورونــا الجديــد بإصابــة الكثيريــن فــي جميــع 

وســائل  ومنشــورات  اإلخباريــة  المقــاالت  تســتمر  العالــم،  أنحــاء 

عبــر  االنتشــار  فــي  المــرض  حــول تفشــي  االجتماعــي  التواصــل 
اإلنترنــت.

ــروس  ــول في ــارًا ح ــر انتش ــاطير األكث ــن األس ــة م ــرض قائم ــا نع هن

ــة. ــائعات مضلل ــذه الش ــاذا ه ــرح لم ــد-19(، وش ــا )كوفي كورون

مكمالت فيتامين 
)سي( ستمنعك من 
التقاط )كوفيد-19(

أن  علــى  دليــل  أي  اآلن  حتــى  الباحثــون  يجــد  لــم 

مكمــالت فيتاميــن ســي يمكــن أن تجعــل النــاس فــي 

مأمــن مــن عــدوى )كوفيــد-19(. وفي الواقع، بالنســبة 

لمعظــم النــاس، فــإن تنــاول فيتاميــن )ســي( اإلضافــي 

ال يقــي مــن نــزالت البــرد، علــى الرغــم مــن أنــه قــد يقصــر 
مــدة المــرض إذا أصيــب بــه.

ومــع ذلــك، فــإن فيتاميــن )ســي( يــؤدي أدوارًا أساســية 

المناعــة  وظيفــة  ويدعــم  اإلنســان  جســم  فــي 

الطبيعيــة. ويعمــل كمضــاد لألكســدة، حيــث يحيــد 

تســمى  التــي  المشــحونة  الجســيمات  الفيتاميــن 

فــي  األنســجة  أن تضــر  الحــرة والتــي يمكــن  الجــذور 

تكويــن  علــى  الجســم  يســاعد  أنــه  كمــا  الجســم. 

الهرمونــات وبنــاء الكوالجيــن وإغــالق األنســجة الضامــة 

األمــراض. مســببات  ضــد  الضعيفــة 

عــدد الوفيــات علــى العــدد اإلجمالــي للحــاالت المؤكــدة. 

أســباب،  لعــدة   الحــاالت محــدود  إماتــة  لكــن معــدل 

أهمهــا أنــه ال يتــم تشــخيص كل شــخص مصــاب بـــ 

)كوفيــد-19( بالمــرض، ويرجــع ذلــك جزئيــً إلــى قيــود 

مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  أن  وحقيقــة  االختبــار 

أعــراض خفيفــة أو معتدلــة قــد ال يبحثــون عــن االختبــار.

أمــراض  تقديــرات  أن  مالحظــة  أيضــً  المهــم  ومــن 

األمــراض  مكافحــة  مراكــز  مــن  والوفيــات  اإلنفلونــزا 

والوقايــة منهــا هــي فقــط التقديــرات التــي تعتمــد 

األوليــة. األرقــام  مــن  بــدالً  االفتراضــات  بعــض  علــى 

أساطير شأيعة
حول )كوفيد - 19(
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ليس من اآلمن تلقي 
طرد من الصين

حســب منظمــة الصحــة العالميــة، مــن اآلمــن تلقــي 

األبحــاث  ووجــدت  الصيــن.  مــن  الطــرود  أو  الرســائل 

الســابقة أن فيــروس كورونــا ال يعيــش طويــاًل علــى 

مــا  إلــى  اســتنادًا  والطــرود.  الرســائل  مثــل  أشــياء 

مثــل  المشــابهة  التاجيــة  الفيروســات  عــن  نعرفــه 

هــذا  أن  الخبــراء  SARS-CoV وSARS-CoV، ويعتقــد 

الفيــروس التاجــي الجديــد يبقــى علــى األرجــح ضعيفــً 
األســطح. علــى 

ووجــدت دراســة ســابقة أن هــذه الفيروســات التاجيــة 

مثــل  أســطح  علــى  تبقــى  أن  يمكــن  الصلــة  ذات 

إلــى  تصــل  لمــدة  البالســتيك  أو  الزجــاج  أو  المعــدن 

ــر فــي  ــام، وفقــً لدراســة نشــرت فــي 6 فبراي تســعة أي

مجلــة Infection Hospital. لكــن األســطح الموجــودة 

فــي العبــوة ليســت مثاليــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.

فإنــه  للحيــاة،  قابــاًل  ليظــل  للفيــروس،  وبالنســبة 

ــى مجموعــة مــن الظــروف البيئيــة المحــددة  ــاج إل يحت

مثــل درجــة الحــرارة ونقــص التعــرض لألشــعة فــوق 

تحصــل  لــن  تركيبــة  وهــي  والرطوبــة،  البنفســجية 

الشــحن. فــي طــرود  عليهــا 

التعرض لدرجات
حرارة عالية يمنع 

)كوفيد-19(

تعريــض نفســك ألشــعة الشــمس أو درجــات الحــرارة 

الدافئــة لــن يحميــك مــن )كوفيــد-19(، وفقــً لمنظمــة 

الفيــروس  ينتشــر  الواقــع،  وفــي  العالميــة.  الصحــة 

حتــى فــي المناطــق ذات الطقــس الحــار جــدًا. وتقــول 

منظمــة الصحــة العالميــة إن أخــذ حمــام ســاخن لــن 

يحصنــك أيضــً مــن اإلصابــة بـ)كوفيــد-19(.

قــد يكــون ارتــداء األقنعــة الطبيــة لفتــرات طويلــة غيــر 

مريــح للبعــض، لكنــه ال يســبب نقــص األكســجين أو 

ــا  ــذي يحــدث عندم ــون )ال ــي أكســيد الكرب تســمم ثان

يتراكــم الكثيــر مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي مجــرى 

الــدم(، وفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة. 

ارتداء األقنعة يمكن أن 
يسبب التسمم بثاني 

أكسيد الكربون

هنــاك اعتقــاد شــائع بــأن فيــروس كورونــا خطيــر علــى 

كبــار الســن فقــط أو علــى البالغيــن. الحقيقــة انــه تــم 

االبــالغ عالميــً عــن وفــاة أكثــر مــن طفــل صغيــر بســبب 

فيــروس كورونــا. وُيعتقــد أن إجمالــي 20 مريضــً تقــل 

أعمارهــم عــن 19 عامــً ماتــوا بســبب الفيــروس فــي 
المستشــفيات فــي إنجلتــرا.

الشباب محصنون 
ضد )كوفيد-19(

وضمــن  العاديــة  لإلنفلونــزا  بالنســبة  صحيــح  هــذا 

بعــض  إرشــادات  )بحســب  أقــدام   6 مســافة 

ــاًل  ــاج تفاع ــا تحت ــة بكورون المستشــفيات( لكــن اإلصاب

أقصــر، فهــو ينتقــل عبــر التعــرض لــزذاذ الفــم عنــد 

ســطوح  عبــر  أو  مصــاب  شــخص  عطــس  أو  ســعال 
الملوثــة. األشــياء 

ــاء 10  ــاج البق ــدوى تحت الع
ــق مــع شــخص مصــاب دقأي

ولــذا يجــب تضميــن فيتاميــن ســي فــي نظامــك الغذائــي 

اليومــي إذا كنــت ترغــب فــي الحفــاظ علــى نظــام مناعــة 

الجرعــات  تقلــل  أن  المرجــح  غيــر  مــن  ولكــن  صحــي. 

خطــر  مــن  الغذائيــة  المكمــالت  هــذه  مــن  الكبيــرة 

ــة بـ)كوفيــد-19(، وقــد تمنحــك علــى األرجــح ميــزة  اإلصاب

بالعــدوى. أصبــت  إذا  الفيــروس،  ضــد  “متواضعــة” 

وال يوجــد دليــل يشــير إلــى أن المكمــالت األخــرى التــي 

تعــزز المناعــة، مثــل الزنــك أو الشــاي األخضــر، يمكــن أن 

تســاعد علــى منــع )كوفيــد-19( أيضــً.
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•  الزمالة البريطانية في األمراض الباطنية
•  الزمالة اإليرلندية في األمراض الباطنية

ــة اإليرلنديــة فــي األمــراض المعديــة  •  الزمال
واألمــراض الجنســية المعديــة

تخصص األمراض المعدية - قسم األمراض الباطنية

مجاالت التخصص:
•  تشخيص وعالج أسباب إرتفاع درجة الحرارة

•  عالج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية
•  الطفح الجلدي

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

•  األمراض الجنسية المعدية وفيروس نقص المناعة 
•  الطب الباطني

د. المنذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية

وأمراض معدية وجنسية معدية

الشهادات:
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الدليل اإلرشادي الوقأيي الخاص بفيروس 
كورورنا الجديد  ) كوفيد -19( لذوي 

االحتياجات الخاصة ومقدمي الرعاية لهم 

يجـــب اتخـــاذ إجـــراءات إضافيـــة لضمان أن 
األشـــخاص ذوي األحتياجات الخاصة من ذوي 
اإلعاقـــات الصحيـــة والجســـمية يمكنهـــم 
الرعايـــة  خدمـــات  إلـــى  الوصـــول  داًئمـــً 
والوقائية  الصحيـــة  والمعلومات  الصحيـــة 
التـــي يحتاجـــون إليهـــا فـــي ظل انتشـــار 

 )COVID-19( كورونـــا  فيـــروس 

•  مواجهة صعوبة في تطبيق اجراءات تدابير النظافة األساسية، 
   مثل غسل اليدين )قد يتعذر على الشخص جسديً الوصول 

   إلى أحواض غسل اليدين، أو قد يواجه الشخص صعوبة 
   جسدية في غسل يديه معً(.

•  مواجهة صعوبة في تطبيق التباعد اإلجتماعي بسبب 
   احتياجهم  للمساعدة.

•  ضرورة لمس األشياء للحصول على معلومات أو للدعم 
   الجسدي.

•  مواجهة صعوبة في الوصول إلى معلومات مناسبة لتلك الفئة 
   عن فيروس كورونا.

•  الحالة الصحية الحالية، خاصًة المتعلقة بوظائف الجهاز  
   التنفسي أو الجهاز المناعي أو أمراض القلب أو السكري.

•  صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل سريع بسبب 
   اإلعاقة الصحية أو الجسمية.

قـــد يكـــون األشـــخاص ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة أكثـــر عرضة لإلصابـــة بفيروس 
التالية: لألســـباب   )COVID-19( كورونـــا 

يواجـه األشـخاص ذوي االحتيـاجـات الخـاصة 
مخــــاطر شديدة في حال اإلصابة بفيروس 

كورونا )COVID-19( بســـبب:
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يمكن لألشـــخاص ذو االحتياجات الخاصة تقليـــل تعرضهم المحتمل 
لإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا )COVID-19( من خالل :

•  اتباع التدابير الوقائية األساســـية مـــن قبل ذوي االحتياجات الخاصة 
وأســـرهم، وفـــي حـــال مواجهـــة أّي صعوبـــة في اتبـــاع تلـــك التدابير 
)على ســـبيل المثال،   يمكن الوصول إلى المغســـلة لغســـل اليدين 
بانتظـــام(، فيجـــب العمـــل مـــع العائلـــة ومقدمـــي الرعايـــة لتحديـــد 

المعوقـــات والعمل علـــى تجاوزها.

•  تجنب األماكن المزدحمة.

•  التســـوق اإللكترونـــي أو طلب المســـاعدة من العائلـــة أو األصدقاء 
أو مقدمـــي الرعايـــة لتجنب الحاجـــة للذهاب لألماكـــن المزدحمة. 

•  جمـــع المـــواد األساســـية مثـــل الطعـــام ومســـتلزمات التنظيـــف 
واألدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة لتجنـــب الحاجـــة للخروج وللشـــراء 

المســـتمر.

•  تطهيـــر األدوات المســـاعدة بشـــكل متكـــرر وتشـــمل الكراســـي 
المتحركـــة، وعـــكازات المشـــي أو أي منتـــج آخـــر يســـتخدم بكثـــرة.

•  طلـــب العمـــل مـــن المنـــزل إذا كانـــت بيئـــة العمـــل غيـــر مناســـبة 
بســـبب االزدحـــام.

•  إذا كنـــت تعتمـــد علـــى مقدمـــي الرعايـــة، فعليـــك أن تفكـــر فـــي 
التواصـــل مـــع مجموعـــة مـــن األشـــخاص الذيـــن تســـتطيع ندائهـــم 

للمســـاعدة، فقـــد يتعـــذر وصـــول مقدمـــي الرعايـــة أو تأخرهـــم.

•  إذا كان مقـــدم الرعايـــة مـــن جهـــة خاصـــة، فعليـــك أن تعـــرف مـــا 
هـــي تدابيـــر الطـــوارٔي التي لديهـــم لتعويض نقـــص أو إصابة القوى 
العاملـــة المحتملـــة. ويفضـــل التحـــدث إلـــى العائلـــة واألصدقاء حول 
الدعـــم االضافـــي الـــذي يمكنهـــم تقديمـــه فـــي حـــال احتجـــت إلـــى 

مســـاعدتهم.

ٕاجـــراءات ٕاضافيـــة لألشـــخاص ذو 
االحتياجـــات الخاصـــة وأســـرهم.   

وضع خطة لضمان استمرار الرعاية والدعم :

الصحـــة النفســـية والجســـدية  ألفراد أســـرة 
ذوي  االحتياجـــات الخاصـــة ومقدمي  الرعاية :

•  علـــى جميع أفـــراد األســـرة ومقدمـــي الرعايـــة التأكد من 
.)COVID-19( تطبيـــق التدابيـــر الوقائية مـــن

•  تشـــجيع ذوي االحتياجـــات الخاصة من األطفـــال والبالغين 
المناســـبة مثل: على مواصلة األنشـــطة 

األصدقـــاء  مـــع  والتواصـــل  والتعلـــم  والقـــراءة  اللعـــب    •
باســـتخدام المكالمات الهاتفية أو الرســـائل النصية أو وسائل 

التواصـــل االجتماعـــي.
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•  البــورد الكنــدي فــي أمراض المخ واألعصاب 
•  الزمالــة الكنديــة فــي أمراض الحركة والرعاش 

والباركنسون
•  الزمالــة الكنديــة فــي أمراض عصب العين

•  زميل الكلية الملكية الكندية لألطباء والجراحين
•  زميل وعضو األكاديمية األمريكية لطب األعصاب

مجاالت التخصص:

قسم المخ واألعصاب

•  التخصــص الدقيــق فــي أمــراض الحركــة والرعــاش والباركنســون 
)شــلل الرعــاش( مــع اضطــراب النــوم والنفســي

وأمــراض  الرعــاش(،  )شــلل  الباركنســون  مــرض  وعــالج  تشــخيص    •
الالاراديــة ومتالزمــة  التوريــت والحــركات  )الرجفــه( ومــرض  الرعــاش 
تملمــل الســاقين بدقــه وباســتخدام احــدث التقنيــات. تشــخيص 

وعــالج مــرض الديســتونيا بحقــن البوتكــس

•  التخصــص الدقيــق فــي أمــراض عصــب العيــن، تشــخيص وعــالج 
التهــاب عصــب العيــن، والتصلب اللويحي المتعــدد )أم أس(، وحاالت 
ازدواجيــة الرؤيــة والوهــن العضلــي )المايســثينيا(، وارتفــاع ضغــط 

المــخ وغيرهــا

العيــن مثــل  أمــراض عصــب  التقنيــات لتشــخيص  أحــدث  •  اســتخدام 
النظــر ومجــال  للعيــن،  المقطعــي  التصويــر 

•  تشــخيص والعــالج الصــداع النصفــي وغيــره بأحــدث الطــرق، مــع عــالج 
الصــداع النصفــي المزمــن بحقــن البوتكــس

الجلطــات  الصــرع،  مثــل  واالعصــاب  المــخ  أمــراض  وعــالج  تشــخيص    •
الدماغيه،الخــرف زهايمر،أمــراض التهابــات األعصــاب الطرفيــة الناتجــه من 
مرض الســكري وغيرها مع تشــخيصها بتخطيط األعصاب وتشــخيص 

الصــرع مــع تخطيــط المــخ .

د. مشعل ٔابوالملح
استشاري أمراض المخ واألعصاب، 

الحركة والباركنسون وعصب العين

الشهادات:
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الشهادات، الزمالة  والعضوية:
زمالة الكلية الملكية بادنبره . 

بريطانيــا  الملكيــة  الكليــة  شــهادة  علــى  حاصــل 
الســكر و  الصمــاء  بالغــدد  الدقيــق  للتخصــص 

عضوية الكلية الملكية بلندن

عضو الجمعية األوروبية للغدد الصماء

الغــدد  ألستشــاري  االمريكيــة  بالجمعيــة  عضــو 
األمريكيــة المتحــدة  بالواليــات  الصمــاء 

ممتحــن فــي اإلمتحــان األكلينيكــي لعضويــة الكليــة 
الملكيــة البريطانيــة

العديــد مــن األبحــاث المنشــورة فــي مجــات دوليــة و 
أقليميــة و نشــرات بمؤتمــرات دوليــة

أمراض الغدة الدرقية

أمراض الغدة الجاردرقية 

أمراض نقص الكالسيوم و فيتامين د

مرض السكر بجميع أنواعه

 أمراض الغدة النخامية

أمــراض الغــدة الكظريــة الفــوق كلويــة )أمــراض زيــادة 
هرمــون الكورتــزول ) زيــادة هرمــون األدرناليــن ألــخ.(

أمراض هرمون النمو 

تأخر البلوغ

هشاشة العظام

البدانة و السمنة

القدم السكري

أمراض إرتفاع دهون الدم

مجاالت التخصص:

استشاري الغدد الصماء والسكر بمستشفى دار الشفاء
د. أحـمد سـويـدان
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 فيروس كورونا المستجد مرض جديد وفي بعض األحيان يكون
 فتاكً، وهناك الكثير من الدراسات التي أثبتت ان السكري أحد

العوامل التي تجعله يأتي بصورة خطيرة

ــن  ــف نوعي ــا بوص ــودة ونطوره ــر موج ــتحدثة لعقاقي ــال مس ــكرى أجي ــة الس أدوي
ــر. معــً ســواء حبــوب أو إب

ارتفــاع الكوليســترول »مزمــن« ويجــب اســتمرار عاجــه لضمــان عــدم حــدوث تصلــب 
أو جلطــات.

ــراف  ــوع إلش ــه والخض ــة حالت ــا( مراقب ــب بـــ )كورون ــكرى إذا أصي ــض الس ــى مري عل
ــق. ــي دقي طب

األطبــاء مطالبــون بمتابعــة المريــض وتقديــم النصائــح لــه ألنــه المســؤول عــن 
نفســه بالدرجــة األولــى.

ــوزن وتضبــط الســكر أيضــً  ــر أســبوعية للمرضــى تســهم فــي خفــض ال هنــاك إب
ــولين. ــت أنس ــا ليس لكنه

أنصــح المرضــى بعمــل فحوصــات دوريــة للســكرى وعــدم االســتماع إلــى نصائــح غيــر 
المختصين.

اتباع التعليمات الصحية الخاصة بـ )كورونا( يجعل فرصة العدوى أقل.

الاصقات الحديثة تساعد المرضى وتوضع 3 أيام ويمكن الحقن عن طريقها.

مــرض الـسكــري
وفــيروس كــورونــا 
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مــا النصائــح التــي تنصــح بهــا القــراء ســواء مصابــون 
أو أصحــاء؟

٭ فــي البدايــة،  أود أن نذّكــر الجميــع وخاصــًة المرضــى أننــا فــي حاجــة 
إلــى األهتمــام بهــذا المــرض بشــكل كبيــر ألنــه يؤثــر علــى حياتنــا فــي 
الكثيــر مــن األمــور، ويجــب أن يكــون أكثــر اهتمامنــا هــو الوقايــة ومنــع 
حــدوث المــرض، وذلــك عــن طريــق تغييــر نظــام الحيــاة بممارســة 
الرياضــة وتنــاول غــذاء صحــي، وذلــك أيضــً مفيــد لمرضــى الســكري، 
الذيــن هــم بحاجــة أيضــً إلــى العــالج ومتابعــة دورية وعمــل الفحوصات 
بشــكل مســتمر، واألطبــاء مســؤولون عــن متابعــة المرضــى وتقديــم 
النصائــح لهــم، وفــي النهايــة المريــض هــو المســؤول عــن نفســه 
بالدرجــة األولــى، ولهــذا البــد أن يهتــم المصــاب بنفســه بعمــل فحــص 
الســكر دوريــً، والتأكــد أنــه علــى الطريــق الصحيــح وعــدم األخــذ بكالم 

اآلخريــن واالســتماع فقــط لنصائــح األطبــاء.

مــع انتشــار فيــروس كورونــا، كيــف يتعاطــى مريــض 
الســكري مــع الوضــع وقائيــً؟

٭ فيــروس كورونــا المســتجد مــرض جديــد وفــي بعــض األحيــان يكون 
فتــاكً، وهنــاك الكثيــر مــن الدراســات التــي أثبتــت أن الســكري أحــد 
العوامــل التــي تجعلــه يأتــي بصــورة خطيــرة، كمــا أ ن الدراســات التــي 
أجريــت علــى المرضــى الذيــن أصيبــوا بالفيــروس أكــدت أن األشــخاص 
الذيــن ال يهتمــون بضبــط معــدل الســكري لديهــم كانــوا أكثــر عرضــة 

نجــد دومــً الكثيــر مــن التحذيــرات واإلرشــادات 
ــن  ــكري ع ــرض الس ــة م ــة بمكافح ــة الخاص التوعوي
طريــق إجــراء فحوصــات دوريــة لألصحــاء والمرضــى، 
ممارســة  يتضمــن  متــوازن  حيــاة  نظــام  واتبــاع 
الرياضــة وتنــاول غــذاء صحــي، إال أن هــذا العــام 
شــهد نصائــح وتوصيــات أكثــر مــن ســابقيه نظــرًا 
إلنتشــار فيــروس كورونــا حــول العالــم، ولتســليط 
ــرض،  ــة بالم ــور المتعلق ــى كل األم ــر عل ــوء أكث الض
ــي  ــكر ف ــاء والس ــدد الصم ــاري الغ ــي باستش نلتق
مستشــفى دار الشــفاء د.أحمــد ســويدان، حيــث 
أكــد أن الكثيــر مــن الدراســات أثبتت أن الســكر أحد 
ــخاص  ــرًا واألش ــرض خط ــل الم ــي تجع ــل الت العوام
الذيــن ال يهتمــون بالمحافظــة علــى تــوازن معدلــه 
ــروس  ــة بفي ــاء اإلصاب ــات أثن ــة للمضاعف ــر عرض أكث

ــم. ــى حياته ــورة عل ــكل خط ــا وتش كورون

ــي  ــر، وف ــكري متغي ــرض الس ــويدان أن م ــر س وذك
الغذائــي  النظــام  يســاعد  بــه  اإلصابــة  بدايــة 
الرياضــة والمجهــود فــي  الســليم مــع ممارســة 
تحســين الحالــة، وقــد يحتــاج المريــض إلــى دواء 
واحــد، ولكــن بعــد ذلــك قــد يحتــاج إلــى أكثــر مــن 
عــاج أو قــد يتغيــر الــدواء مــن حبــوب إلــى إبــر، 

وفيمــا يلــي التفاصيــل

للمضاعفــات أثنــاء اإلصابــة مــا يشــكل خطــورة علــى حياتهــم، ولهــذا 
ننصــح بالحــرص دائمــً علــى توازنــه، وكذلــك فــإن المريــض ال تكــون 
لديــه  تكــون  غالبــً  ألنــه  الســكري  مــرض  هــي  الوحيــدة  مشــكلته 
التــي تقدمهــا  مجموعــة مــن المشــكالت األخــرى، كمــا أن النصائــح 
ــة  ــه بخصــوص الوقاي ــك المختصــون كل فــي مجال وزارة الصحــة وكذل
تســاعد علــى منــع العــدوى ســواًء بتجنــب الكثيــر مــن األمــور التــي 
تتســبب فــي اإلصابــة مــن تجمعــات وعــدم ارتــداء الكمــام ونظافــة 
الوقائيــة  التعليمــات  واتبــاع  األمــور  هــذه  فتجنــب  وبالتالــي  األيــدي، 
تجعــل فرصــة العــدوى أقــل، ونحــن فــي ظــروف صعبــة تجعلنــا جميعــً 

نحــاول التغلــب علــى الفيــروس.

)كورونا( و)السكري(
مــا الــذي يجــب فعلــه عنــد إصابــة مريــض الســكري بـــ 

)كورونــا(؟

ــا مــن المهــم جــدًا اإلهتمــام بضبــط  ٭ خــالل اإلصابــة بفيــروس كورون
الدراســات  أّكــدت  حيــث  بالجســم،  »د«  وفيتاميــن  الســكر  معــدل 
األخيــرة علــى ضــرورة تناولــه لمــن يعانــي نقصــً بــه، وعلــى كل شــخص 
المصــاب  يعــزل  أن  البــد  اإلصابــة  فعنــد  نفســه،  بمراقبــة  اإلهتمــام 
نفســه عــن أهلــه وأحبائــه لمــدة مــن أســبوع إلــى أســبوعين، وفــي حال 
تطــور الحالــة البــد مــن الدخــول للمستشــفى ليكــون تحــت مراقبــة 
المختصيــن وإشــراف طبــي دقيــق واتخــاذ إجــراءات عالجيــة ســريعة.

وبعــد الشــفاء مــن »كورونــا« يكــون الشــخص غيــر متعــاٍف بشــكل 
كامــل، ويعانــي مــن إرهــاق مســتمر وتعــب شــديد، ولهــذا يجــب أال 
الطبيعيــة بشــكل كامــل، فمثــاًل  لممارســة حياتــه  المريــض  يعــود 
ممارســة الرياضــة تكــون بشــكٍل بســيط علــى قــدر اســتطاعته وتــزداد 
شــيئً فشــيئً، وكذلــك اإلهتمــام بالغــذاء الصحــي وإن كان المريــض 
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المدخنيــن  مــن  أو كان  أمــراض ضغــط وكوليســترول  مــن  يعانــي 
فإنهــا تعــد فرصــة لالبتعــاد عــن التدخيــن.

مرض متغير
ــاج  ــكري ويحت ــة الس ــى أدوي ــم عل ــاد الجس ــل يعت ه

ــرى؟ ــرة ألخ ــن فت ــا م ــى تغييره ــض إل المري

ــه  ــة ب ــة اإلصاب ٭ لألســف الشــديد، مــرض الســكري متغيــر، ففــي بداي
مــن الممكــن أن يحســن النظــام الغذائــي الجيــد مــع المجهــود الزائــد 
وممارســة الرياضــة مــن وضــع المريــض، وقــد نحتــاج إلــى دواء واحــد، 
وبعــد ذلــك قــد نحتــاج إلــى دواءيــن أو أكثــر، والتغيــر فــي الــدواء أمــر 
طبيعــي يحــدث مــع أي مريــض ســكرى، ولكــن مــا يمكننــا القيــام بــه 
لتأجيــل هــذا األمــر هــو ممارســة الرياضــة وإنقــاص الــوزن واالهتمــام 
مســألة  تؤخــر  األمــور  هــذه  فــكل  الســكرى،  معــدل  بضبــط  دائمــا 
التغييــر فــي األدويــة، ونشــدد علــى مريــض الســكرى الــذي تســير 
أمــوره بشــكٍل جيــد أن يراجــع الطبيــب علــى األقــل مــرة واحــدة كل 
6 أشــهر، امــا إن كان وضعــه غيــر مســتقر فــإن المراجعــة تكــون علــى 

ــج. ــه المعال حســب إرشــادات طبيب

وكذلــك هنــاك نقطــة مهمــة وهــي األمــراض المصاحبــة للســكري 
مــن ضغــط وكوليســترول وأيضــً التدخيــن، فالكوليســترول مــن 
يتبعهــا  وحيــن  والجــدل  للشــائعات  مثــارًا  تكــون  التــي  األمــراض 
علــى حياتــه،  تكــون خطيــرة  قــد  الطبيــب  المريــض دون مراجعــة 
يتــم فقــط  تناولهــا  أن  البعــض  قــد يظــن  الكوليســترول  فأدويــة 
وهــذا  بإيقافهــا،  يقــوم  ثــم  ومــن  الجســم  فــي  لتحســين معدلــه 
مفهــوم خاطــئ ألن الكوليســترول مــرض مزمــن ال ينتهــي بتعاطــي 
ال  يكــون كذلــك حتــى  أن  يجــب  هــو مســتمر، وعالجــه  وانمــا  دواء 
تحــدث مضاعفــات، فارتفــاع الكوليســترول لفتــرة طويلــة قــد يــؤدي 

إلــى تصلــب الشــرايين أو جلطــة فــي القلــب أو المــخ.

المعالجــة  األدويــة  مــن  الكثيــر  اآلن  لدينــا  أن  بالذكــر  والجديــر 
مــن  يختلــف  إليــه  نصــل  أن  نريــد  الــذي  للكوليســترول ومســتواه 
شــخص آلخــر، وتختلــف عوامــل الخطــورة التــي كلمــا كانــت أعلــى 
إلــى المســتوى  فإننــا نريــد خفــض مســتواه أكثــر ولهــذا ال ننظــر 
الطبيعــي للكوليســترول إنمــا نحــدد المســتوى علــى حســب كل 

مريــض. حالــة 
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٭ ليســت هنــاك أدويــة حديثــة بمعنــى أنهــا جديــدة علــى المجــال 
ــة هنــاك جيــل مســتحدث، وخــالل  وإنمــا فــي كل مجموعــة مــن األدوي
الفتــرة األخيــرة أصبحنــا نطــور مــن العالجــات بوصــف نوعيــن معً ســواء 
حبــوب أو إبــر، فهنــاك إبــر تحتــوي علــى مادتيــن يعطــي دمجهمــا 
الــذي نعلــم أن لديــه الكثيــر مــن  مفعــوالً جيــدًا جــدًا مــع المريــض 
األدويــة، ولهــذا فنحــاول أن نبســط لــه طريقــة العــالج بحيــث تكــون 

أســهل فــي تناولهــا والمواظبــة علــى تعاطيهــا.

بعــض المرضــى الذيــن يتعاطــون أدويــة قــد يصابــون 
خاصــة  اإلبــر  وخــز  علــى  االعتيــاد  بســبب  بملــل 
اليوميــة، فهــل هنــاك حلــول أخــرى عبــر تعاطــي إبــر 

أســبوعية أو غيرهــا؟

٭ هنــاك إبــر أســبوعية بالفعــل يتعاطاهــا المرضــى لكنهــا ليســت 
انســولين وإنمــا تخفــض الــوزن بعــض الشــيء وتضبــط الســكر أيضــً، 
ــة المريــض،  ــي يحــدد مــن قبــل الطبيــب بحســب حال والنظــام الدوائ
فهنــاك مرضــى يصلــح معهــم الحبــوب وآخــرون ال يصلــح معهــم، 

وهنــاك أشــخاص لديهــم مشــكالت فــي الكلــى أوغيرهــا، لهــذا فإننــا 
نســتطيع  عالجيــة  أنــواع  وهنــاك  للمريــض  المالئــم  الــدواء  نصــف 
إعطاءهــا عــن طريــق الحبــوب ويمكنهــا الوصــول إلــى الــدم، وبعــض 

ــر. ــى اإلب ــدم وهنــا نلجــأ إل ــى ال ــة ال يمكــن وصولهــا إل األدوي

الحقــن هنــاك  مــن كثــرة  يملــون  الذيــن  بالمرضــى  يختــص  وفيمــا 
ــام  ــة التــي توضــع لـــ 3 أي ــدة لهــم مثــل الالصقــات الحديث ــول جدي حل
أيــام، وقــد ال  الحقــن ويتــم تغييرهــا كل 3  عــن طريقهــا  ويمكــن 
عليهــا  الحصــول  يمكــن  لكــن  األماكــن  كل  فــي  متوافــرة  تكــون 
بالبحــث وهــي مــن أهــم الحلــول التــي تســاعد فــي هــذا الجانــب، 
وكذلــك مضخــة األنســولين مــن الحلــول الرائــدة خاصــًة لمرضــى النــوع 
األول ومنهــم األطفــال والمراهقــون ومــن يصابــون بهبــوط بشــكل 
مســتمر، وفــي هــذا المجــال نشــهد تطــورًا كبيــرًا، وقــد يشــكل ســعر 
مضخــة اإلنســولين مشــكلة لــدى البعــض، حيــث أنهــا غاليــة التكلفــة 
إلــى تدريــب ونظــام غذائــي وحســاب جيــد للســعرات  كمــا تحتــاج 

الحراريــة والنشــويات فــي كل مــا يتــم تناولــه.

األدوية الحديثة
كيف تنظر إلى العاجات الخاصة بمرض السكري، والتحديثات العالمية التي تجرى بشأنها؟
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العودة إلى الحبوب
العــاج  فــي  تــدرج  الــذي  المريــض  يســتطيع  هــل 
ــدل  ــاط مع ــع انضب ــولين م ــى األنس ــوب حت ــن الحب م
الســكري العــودة إلــى تعاطــي حبــوب مــرة أخــرى؟

٭ هــذا يحــدث فــي أوقــات قليلــة جــدًا مــع مرضــى النــوع الثانــي ألن 
ــي  ــة، وفــي النــوع الثان ــى االنســولين منــذ البداي ــاج إل النــوع األول يحت
تكــون هنــاك مقاومــة لالنســولين تجعلــه ال يعمــل كمــا يجــب والجســم 
يزيــد نســبة االنســولين الــذي قــد يصبــح غيــر كاٍف لضبــط معــدل 
الســكر، وفــي هــذا الوقــت نحتــاج إلــى عالجــات أخــرى والحبــوب تحســن 
مــن قــدرة االنســولين علــى هبــوط الســكر ومــع التطــور ال يســتطيع 
البنكريــاس أن يعطــي االنســولين باســتمرار وبصــورة مرتفعــة وهنــا 
البــد أن نعطــي انســولين مــن خــارج الجســم، حيــث إن الحبــوب وحدهــا 
أصبحــت غيــر كافيــة، وفــي هــذا الوقــت فــإن مــن يحتــاج إلــى انســولين 
يكــون مــن الصعــب عليــه أن يوقفــه، لكــن فــي بعــض األحيــان يكــون 
يتحســن  أن  الممكــن  ومــن  باالنســولين  بــدأ  قــد  المرضــى  بعــض 
بالحبــوب وهــذه فئــة قليلــة مــن المرضــى، وكذلــك مــن الممكــن أن 
ــه وفــي أغلــب  ــوزن إال أن تقــل كميــة ونوعيــة االنســولين مــع خفــض ال
األحيــان المريــض الــذي يعالــج باالنســولين يحتــاج إليــه معظــم الوقــت 

وعلــى المــدى البعيــد.

هل هناك
أخيرة؟ كلمة 

بعــدم  المرضــى  أنصــح  نعــم،  ٭ 
اإللتفــات إلــى نصائــح غيــر المختصيــن، 
مجــرب«  »اســأل  بمقولــة  العمــل  أو 
اآلخــر  عــن  يختلــف  مريــض  فــكل 
مــا  يقــرر  مــن  هــو  وحــده  والطبيــب 
يوصــف لــه، وكذلــك المواظبــة علــى 
أو  اإلحبــاط  وعــدم  األدويــة  تعاطــي 
تعاطــي  فــي  االســتمرار  مــن  التعــب 
نظــام  مــن  جــزءًا  واعتبارهــا  األدويــة 
ــاول الطعــام،  ــاة اليومــي مثــل تن الحي
ممارســة  مــن  نمــل  أال  يجــب  كمــا 
الرياضــة واعتمــاد نمــط حيــاة صحــي، 
وأال نعطــي معلومــات ألي شــخص إال 

صحتهــا. مــن  متأكديــن  كنــا  إذا 
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د. محمد السليمي
اختصاصي جراحة سمنة ومناظير وجراحة عامة

•  الزمالـــة المتقدمـــة لجراحـــة المناظير والســـمنة - كليفالند 
كلينـــك - أوهايـــو - أمريكا

•  مقيم جراحة عامة - جامعة ميامي - كليفالند كلينك
•  التدريـــب علـــى إعـــادة جـــدار البطـــن - كليفالنـــد كلينك - 

أمريكا   - أوهايـــو 
•  شهادة البورد األمريكي بالجراحة العامة

•  شهادة الجمعية األمريكية لجراحة البدانة واالستقالب
•  زميل الجمعية األمريكية لجراحة البدانة واالستقالب

•  عضو جمعية أمراض الفتوق األمريكية

قسم الجراحة العامة

مجاالت التخصص:
•  تخصص دقيق بعمليات السمنه بالمنظار 

وعمليات التكميم - عمليات تحويل المسار 
- ترميم العمليات - وضع بالون المعدة
•  تخصص دقيق بعمليات الفتق بالمنظار 

)الفتق األربي - السري - جدار البطن(
•  تخصص دقيق بعمليات جدار البطن 

المعقدة ) عمليات شد البطن - وفتق جدار 
البطن المعقدة (

•  تخصص دقيق بعمليات اإلرتجاع الحمضي 
المريئ و اصالح فتق الحجاب الحاجز

•  جميع عمليات الجراحة العامة مثل ) الغدة 
الدرقية - الجار الدرقية - المرارة - الدودة 

الزائدة (
•  عمليات القولون بالمنظار - وعمليات 

المستقيم بالمنظار
•  عمليات فتحة الشرج ) البواسير - الناسور (

•  عمليات كيس الشعر التجميلية
•  عمليات دوالي الساقين

الشهادات:
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•  زميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا
والحنجــرة  واألذن  األنــف  لجراحــة  دبلــوم    •
- جراحــة الــرأس والرقبــة مــن المملكــة 

المتحــدة

قسم األنف واألذن والحنجرة

د. تمام ٔابو علي
استشاري األنف واألذن والحنجرة

الشهادات:

مجاالت التخصص:
•  عمليات جراحة الجيوب األنفية بالمنظار

•  تعديل الحاجز األنفي وتصغير القرينات األنفية بالليزر
•  عمليات عالج الشخير

•  تجميل األنف بالطريقة المغلقة من غير جرح خارجي او المفتوحة بجرح خارجي
•  جراحة تعديل صيوان األذن البارزة او الوطواطية

•  جراحة األذن الوسطى الميكروسكوبية وترقيع طبلة األذن
•  جراحات استئصال الغدد اللعابية والغدة النكفية

•  جراحات استئصال الغدة الدقية والغدد جار الدرقية
•  جراحة الحنجرة واألحبال الصوتية الميكروسكوبية
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مركــز دار الشــفاء لألســنان هــو مركــز تخصصــي شــامل يجمــع بيــن 
كافــة تخصصــات طــب األســنان علــى ايــدي استشــاريين وأخصائييــن 
ذوي خبــرة طويلــة، وباســتخدام احــدث الطــرق والتكنولوجيــا فــي مجــال 

ــنان .  ــب االس ط

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

في مركزنا ُتقدم كافة خدمات طب األسنان، والتي تشمل: 

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

كاملــة واألســنان 

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

أحــدث التقنيــات وأفضــل المــواد المبتكــرة. 

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

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

ــم الجراحــي . أورام الوجــه والفكيــن، والتقوي

مركز دار
 الشفاء لألسنان

58



مستشفى دار الشفاء - ديسمبر 2020

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

وانتهاء بكافة عمليات جراحة اللثة.

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

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

ــا. لطيفــة وغيــر مخيفــة لألطفــال فــي عياداتن

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

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

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

المنزلــي . 

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

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

+965 22205777
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د. علي تقي
استشاري جراحة عامة وجراحة الكبد والبنكرياس 

والقنوات المرارية وجراحة زراعة األعضاء

•  البورد األمريكي في الجراحة العامة

•  البورد الكندي في الجراحة العامة )جامعة ماكجيل(

•  زمالة الكلية األمريكية للجراحين

•  زمالة الكلية الملكية لألطباء والجراحين الكندية

•  التخصص الدقيق في جراحة الكبـــد والبنكرياس والقنوات 
المراريـــة )جامعـــة ويســـت اونتاريـــو- كنـــدا و جامعـــة 

البريطانية( بيرمنغهـــام 

•  التخصـــص الدقيـــق فـــي جراحة زراعـــة األعضـــاء )جامعة 
ويســـت اونتاريو- كنـــدا و جامعـــة بيرمنغهـــام البريطانية(

قسم الجراحة العامة

مجاالت التخصص:
• استئصال المرارة )حصوات- أورام( وعالج 

مضاعفات عمليات المرارة والقنوات المرارية
• أورام وأمراض )الكبد والبنكرياس و القنوات 

المرارية(
•  حاالت تليف الكبد وإلتهاب البنكرياس الحاد 

والمزمن
•  عالج أورام الكبد بالتردد الحراري واألمواج 

فوق الصوتية
• إصالح الفتق بأنواعه

•  أورام وأمراض الجهاز الهضمي والقولوني

• عمليات الشرخ والبواسير
• كيس الشعر

• الغدد الدرقية والجار درقية
•  جراحة اليوم الواحد والعمليات الصغرى
•  استشارة ومتابعة حاالت زراعة األعضاء 

)الكبد والبنكرياس والكلى(

الشهادات:
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