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يهنئكم بحلول العام اجلديد
ويتمنى لكم دوام الصحة والعافية

كــل عــام وأنـــت بخيـــــر

مستشفى  دار الشفاء



"االعتمـاد الماسـي"

نلتـزم بتقديـم أعلـى معـاييــر
الجـــودة العـالميــــة  فـي مجـال

 الرعايـة الصحيـة

باNعـــالن عـــن حصوله على االعتماد الماســـي من قبل مجلـــس االعتماد الدولي الكندي  فـــي مجال الرعاية الصحية، ومع نيله هذا الشـــرف 
والتميـــز أثبت مستشـــفى دار الشـــفاء مرة أخرى أنه ليس فقط أقدم مستشـــفى خاص فـــي الكويت، بل وأنه اXكثر ريـــادة وتفردR وامتثاالً 
للمعايير الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية. ففي العام 2007 حصل مستشـــفى دار الشـــفاء كأول مستشفى في الشرق اXوسط 
على شهادة االعتماد الذهبي من مجلس االعتماد الدولي الكندي  في مجال الرعاية الصحية، وكانت هذه لحظة تاريخية في مجال الرعاية 
الصحية في دولة الكويت، Xن بحصول مستشـــفى دار الشـــفاء على هذا االعتماد يكون قد حقق الســـبق كأول مستشفى يمهد الطريق 

لرحلة الرعاية الصحية عالية الجودة وتطبيق المعايير العالمية. 

يفخر مستشفى دار الشفاء 
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مـن مجلس االعتماد الدولي الكندي
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أحمد نصر ا!
الرئيس التنفيذي

5مد جراق
رئيس التحرير

الدكتور ;دي النواوي
مدير التحرير 
املدير الطبي

منال عمر
مدير التسويق

فريق التسويق
هنا زكي 
رنا اسعد

رشيدة جاد
مدير العالقات العامة
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أعزاؤنا القراء
بدايـــة وبإســـم إدارة مستشـــفى دار الشـــفاء، أود أن تقـــدم 
ــد كل  ــام اجلديـ ــول العـ ــبة حلـ ــاI مبناسـ ــر التهـ ــع بأحـ للجميـ

.Qعـــام وأنتـــم بخـــ

خـــالل العـــام املنصـــرم حقـــق مستشـــفى دار الشـــفاء عـــدد 
كبـــbQ مـــن النجاحـــات التـــي ترجمـــت مـــدى حرصنـــا علـــى تقـــدمي 
اiهتمـــام والرعايـــة ملرضانـــا وذلـــك بفضـــل خدماتنـــا الصحيـــة 
ـــك  ـــا ذوي اخلـــkات والكفـــاءات العاليـــة وذل املتطـــورة وأطباؤن
ـــا. ـــدرك أن ثقتكـــم هـــي ســـر متيزن ـــا ن لضمـــان ســـالمتكم وuنن

فلقـــد أعلـــن املستشـــفى عـــن حصولـــه علـــى شـــهادة االعتمـــاد املاســـي مـــن wلـــس 
االعتمـــاد الـــدو~ الكنـــدي | wـــال الرعايـــة الصحيـــة (ACI) وهـــو جهـــة عامليـــة رائـــدة | 
wـــال تقييـــم مســـتوى جـــودة الرعايـــة الصحيـــة. حيـــث اســـتطاع املستشـــفى أن يحظـــى 
ــال  ــودة العامليـــة املتبعـــة | wـ ــاد نتيجـــة لتطبيقـــه أعلـــى معايـــQ اجلـ ــذا االعتمـ بهـ
ـــه | عـــام 2007، حصـــل مستشـــفى دار الشـــفاء علـــى  ـــر بالذكـــر أن ـــة الصحيـــة. اجلدي الرعاي
ـــذي  اعتمـــاد جـــودة اخلدمـــات الصحيـــة مـــن اجمللـــس الكنـــدي العتمـــاد املستشـــفيات، ال
ــاد الكنـــدي العاملـــي. وكانـــت هـــذه حلظـــة تاريخيـــة | wـــال  اصبـــح يُعـــرف ا�ن باالعتمـ
ـــت، وذلـــك uن بحصـــول مستشـــفى دار الشـــفاء علـــى هـــذا  ـــة الكوي ـــة الصحيـــة | دول الرعاي
االعتمـــاد يكـــون قـــد حقـــق الســـبق كأول مستشـــفى ميهـــد الطريـــق لرحلـــة الرعايـــة 

الصحيـــة عاليـــة اجلـــودة وتطبيـــق إ� املعايـــQ العامليـــة.

وخـــالل عـــام 2016، انضـــم للطاقـــم الطبـــي | مستشـــفى دار الشـــفاء نخبـــة مـــن اuطبـــاء 
واiستشـــاريني ذوي اخلـــkة والكفـــاءة | �تلـــف التخصصـــات الطبيـــة | أقســـام اجلهـــاز 
الهضمـــي، اuطفـــال، النســـاء والـــوالدة، اuشـــعة التداخليـــة، اجلراحـــة التجميليـــة، اجلراحـــة 

وغQهـــا مـــن التخصصـــات ال يتســـع اجملـــال لســـردها.

ــر اuمـــراض  ــا مؤمتـ ــرات العلميـــة كان أولهـ ــددb مـــن املؤمتـ ــا عقـــد املستشـــفى عـ كمـ
الباطنيـــة العلمـــي الثـــاI علـــى التـــوا~ ملناقشـــة أحـــدث املســـتجدات | wـــال أمـــراض 
 Meeting of the Minds تبعـــه املؤمتـــر العلمـــي الســـنوي ،Qاجلهـــاز الهضمـــي واملناظـــ
ــخيصي  ــر التشـ ــز التصويـ ــه مركـ ــذي يقيمـ ــوا~ الـ ــى التـ ــع علـ ــي الرابـ ــر الطبـ ــو املؤمتـ وهـ
مبستشـــفى دار الشـــفاء الـــذي تنـــاول تقنيـــات تصويـــر القلـــب والشـــرايني عنـــد املرضـــى 
البالغـــني واuطفـــال. يذكـــر أن مركـــز التصويـــر التشـــخيصي واصـــل مســـQة جناحاتـــه 
بحصولـــه علـــى اعتمـــاده الرابـــع واخلامـــس مـــن الكليـــة اuمريكيـــة ل�شـــعة علـــى خدمـــات 
تصويـــر الثـــدي (املاموغـــرام) وخدمـــات تصويـــر ســـرطان الرئـــة وبذلـــك يكـــون هذيـــن 
اiعتماديـــن إضافـــه جديـــدة لقائمـــة اعتمـــادات املركـــز حيـــث حصـــل مـــن قبـــل علـــى 
اعتمـــاد خدمـــات الرنـــني املغناطيســـي، خدمـــات اuشـــعة املقطعيـــة وخدمـــات الســـونار 

مـــن الكليـــة اuمريكيـــة ل�شـــعة. أول ?لة طبية : دولة الكويت
الـمــصــدر:مــعــلـومــات ويــب
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وكمـــا كان مستشـــفى دار الشـــفاء الســـباق دائمـــ<، فلقـــد كان أول املستشـــفيات التـــي قامـــت باســـتقبال مشـــ#كي 
وثيقـــة التأمـــني الصحـــي للمتقاعديـــن الكويتيـــني "عافيـــة" حتـــى قبـــل البـــدء الفعلـــي للعمـــل بهـــا، وذلـــك كجـــزء مـــن 
ـــه  ـــة ممكن ـــة صحي ـــار الســـن لتقـــدمي أفضـــل رعاي ـــة جتـــاه كل مرضـــاه وبشـــكل خـــاص كب سياســـة املستشـــفى الطيب
لهـــم ممثلـــه m طاقمـــه الطبـــي ذو اخلـــkه الواســـعه مـــن أطبـــاء، وهيئـــة متريضيـــة وفنيـــني ومـــزودي الرعايـــة الصحيـــة 
علـــى اختالفهـــم، واســـتخدام أحـــدث اwجهـــزة والتقنيـــات املتعـــارف عليهـــا عامليـــ< باsضافـــه إq أفضـــل مســـتوى مـــن 
اخلدمـــات للمرضـــى متمثلـــه m اخلدمـــات املســـاندة، أجنحـــة وغـــرف املرضـــى، فريـــق اsســـتقبال وخدمـــة العمـــالء، 
وغ�هـــا مـــن اخلدمـــات املتكاملـــة ذات اجلـــودة العاليـــة التـــي تعـــد اســـتكماالً ملســـ�ة التميـــز التـــي يحـــرص عليهـــا 

دار الشـــفاء.

وm خطـــوة هـــي اwوq مـــن نوعهـــا علـــى مســـتوى القطـــاع الصحـــي m الكويـــت، يقـــدم مستشـــفى دار الشـــفاء 
ــرة مـــن  ــارات الطبيـــة املباشـ ــدة ل�ستشـ ــابته علـــى مواقـــع التواصـــل اsجتماعـــي خدمـــة جديـ ملتابعيـــه عـــk حسـ
ـــه �موعـــة كبـــ�ة مـــن اsستشـــاريني ذوي اخلـــkة العريقـــة m املستشـــفى ومـــن كافـــة  ـــث حـــي يقـــوم خالل خـــالل ب
التخصصـــات الطبيـــة باsجابـــه عـــن جميـــع التســـاؤالت واsستفســـارات التـــي يطرحهـــا املرضـــى مباشـــرة، حيـــث يتـــم 

إذاعـــة هـــذا البـــث املباشـــر يومـــي اwحـــد والثالثـــاء مـــن كل اســـبوع m متـــام الســـاعه العاشـــرة صباحـــ<.

ــن  ــدد مـ ــى بعـ ــة املرضـ ــه لتوعيـ ــة اخملتلفـ ــالت التوعويـ ــن احلمـ ــد مـ ــفى العديـ ــق املستشـ ــك أطلـ ــه إq ذلـ باsضافـ
اwمـــراض علـــى مـــدار العـــام كجـــزء مـــن اهتمامنـــا بتغطيـــة كافـــة املناســـبات الصحيـــة العامليـــة واملواضيـــع 
ـــة، ســـرطان الثـــدي، ســـالمة  ـــو، الرضاعـــة الطبيعي ـــدي، الرب الطبيـــة املتعلقـــة بهـــا، كســـرطان عنـــق الرحـــم، نظافـــة اwي
املرضـــى، أمـــراض القلـــب، الســـكري، وغ�هـــا مـــن اwمـــراض وذلـــك انطالقـــا مـــن إمياننـــ< بـــأن الصحـــة هـــي أغلـــى مـــا 

ــرد. ــؤولية كل فـ ــا مسـ ــاظ عليهـ ــان وأن احلفـ ميلـــك اsنسـ
ــيارات  ــي ملواقـــف السـ ــغيل الفعلـ ــث مت التشـ ــتمرة حيـ ــفاء مسـ ــفى دار الشـ ــاح m مستشـ ــ�ة النجـ ــت مسـ ــا زالـ ومـ
 kأكـــ لشـــريحة  أفضـــل  خدمـــات  لتقـــدمي  التوســـعية  املستشـــفى  خطـــة  مـــن  كجـــزء  تشـــيده  مت  الـــذي  اجلديـــد 
ــدد أكـــk مـــن  ــتوعب عـ ــد بجانـــب املواقـــف احلاليـــة ليسـ مـــن املرضـــى وتلبيـــة sحتياجاتهـــم. يقـــع املوقـــف اجلديـ

املراجعـــني ويجنبهـــم عنـــاء إيقـــاف مركباتهـــم m هـــذه املنطقـــة املزدحمـــة مـــن الكويـــت. 

أحمد نصر ا!
الرئيس التنفيذي

مع متنياتي لكم بقراءة ممتعة ومفيدة ،،، وكل عام وأنتم بخ3
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تشخيصها وطرق عالجها

مشاكل
الرجال الصحية...
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العنانـــة (عـــدم ا'نتصـــاب) تعـــرف بعـــدم القـــدرة علـــى الوصـــول أو الحفـــاظ علـــى إنتصـــاب العضـــو الذكـــري وإقامـــة جمـــاع كامـــل. العنانـــة قـــد 
ــW شـــديدT. مـــن الممكـــن معالجـــة العنانـــة بطـــرق مختلفـــة والتمتـــع بممارســـة الجنـــس  تحـــدث فـــي كل جيـــل [ســـباب مختلفـــة وتســـبب إحباطـ

بشـــكل مرضـــي.

ــاب  ــاظ علـــى ا'نتصـ ــل الحفـ ــا الرجـ ــتطيع بهـ ــة ال يسـ ــة هـــي حالـ العنانـ
جميـــع  فـــي  منتشـــرة  المشـــكلة  كامـــل.  جمـــاع  ممارســـة  وبالتالـــي 
اPجيـــال Pســـباب مختلفـــة ولكنهـــا فـــي اPغلـــب منتشـــرة عنـــد الرجـــال 
لTحـــراج  شـــديد،  جنســـي  إكتئـــاب  الـــى  تـــؤدي  العنانـــة  المســـنين. 
وا'رتبـــاك ولكـــن مـــن الممكـــن معالجتهـــا وإرجـــاع القـــدرة علـــى ممارســـة 

جمـــاع كامـــل ومرضـــي.

أعراض عدم ا&نتصاب
الرجــال الذيــن ال يســتطيعون الوصــول أو 

الحفــاظ علــى عضــو منتصــب ب٪75 
يحاولــون  التــي  المــرات  مــن 

الجمــاع  ممارســة  فيهــا 
يعانــون  أنهــم  يعتبــر 

العنانــة.  مــن 

ــة: تتمثــل  العنان
بإنتصــاب ضعيف 
جــدX Yقامــة جمــاع 

كامل،إنتصاب 
يــدوم لزمــن قصيــر 

علــى  القــدرة  وعــدم 
لbنتصــاب. الوصــول 

من قد يعاني من عدم ا'نتصاب؟
المشــاكل الجنســية والعنانــة تصبــح شــائعة أكثــر مــع الســن. وجــدت 
بعــض اKبحــاث أن 40% مــن الرجــال فــي ســن الـــ40 يواجهــون مشــاكل 
جنســية ومنهــا عــدم اPنتصــاب وحوالــي 70% مــن الرجــال فــي ســن 
ال70. بالرغــم مــن ذلــك ليــس صحيحــX أن هــؤالء الرجــال لــن يســتطيعوا 
مــن  العديــد  هنــاك  العنانــة  مــن  يعانــون  للذيــن  الجنــس.  ممارســة 
العالجــات المفيــدة والتــي تســتطيع أن ترجــع لهــم المتعــة والقــدرة 

علــى ممارســة جمــاع كامــل.

العنانة أو عدم اإلنتصاب
أعراض، تشخيص وطرق العالج!
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كيف يتم تشخيص عدم ا'نتصاب؟
التشــخيص يقــوم بــه طبيــب متخصــص با1عضــاء التناســلية بواســطة 
للمريــض.  الطبــي  والســجل  ا1عــراض  عــن  والســؤال  جســدي  فحــص 
حســب الحاجــة الطبيــب يســتطيع أن يطلــب القيام بفحــص دم لمعرفة 
نســبة هورمــون التوستوســترون، مســتوى الكولســترول وقيــم الكبــد 

والتحقــق مــا إذا كانــت هــذه ا1ســباب هــي المؤديــة للعنانــة.

هناك العديد من الطرق لعالج عدم ا&نتصاب:

تغييــرات فــي نمــط الحيــاة - التوقــف عــن التدخيــن، تخفيــف الــوزن 
وممارســة التماريــن الرياضيــة تســتطيع تحســين تدفــق الــدم للعضــو 

الذكــري.

اFدويــة - أدويــة مثــل الفياجــرا، ســاليس والمزيــد، تســتطيع تحســين 
تدفــق الــدم للعضــو الذكــري عنــد اXثــارة الجنســية. يجــب تنــاول اQدويــة 
نصــف ســاعة حتــى ســاعة قبــل ممارســة الجنــس وال يجــب إســتخدام 
الــدواء أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي اليــوم. يمكــن شــراء هــذه اQدويــة 

بواســطة وصفــة طبيــة .

الحقــن - هنــاك إبــر مــن الممكــن حقنهــا مباشــرة للعضــو الذكــري 
الذكــري  العضــو  فــي  الدمويــة  اQوعيــة  توســيع  علــى  تســاعد  حيــث 

بالــدم. وإمتالئهــا 

لتنــاول  بديــل  كعــالج  وجــدت  الشــفط  أجهــزة  الشــفط  -  أجهــزة 
تقــوم  الذكــري،  العضــو  علــى  المضخــة  وضــع  يتــم  والحقــن.  اQدويــة 
بشــفط الهــواء حــول العضــو الذكــري وتشــكل فراغــu حولــه، اQمــر الــذي 
يــؤدي الــى إمتالئــه بالــدم وبالتالــي اXنتصــاب. بعــد ذلــك يوضــع شــريط 
مطاطــي حــول قاعــدة العضــو الذكــري ممــا يحافــظ علــى اXنتصــاب 

خــالل ممارســة الجنــس.

ــدون  ــة لفتــرة طويلــة وب ــون مــن العنان ــة - للرجــال الذيــن يعان الزراع
جراحيــة  بعمليــة  القيــام  يســتطيعون  لهــم،  أخــر  حــل  هنــاك  حــل 
خاللهــا يقــوم اQطبــاء بوضــع جســم ينتفــخ داخــل العضــو الذكــري.  مــن 

الممكــن نفــخ الجســم بواســطة مضخــة عنــد الحاجــة.

العالج النفسي
الخــوف  مــن  للتقليــل  وســائل  توفيــر  النفســي   العــالج  يســتطيع 

أطــول. مســتمرة  لفتــرة  اXنتصــاب  علــى  والحفــاظ 

ما الذي يسبب عدم ا'نتصاب؟
هناك العديد من ا8سباب التي من الممكن أن تؤدي للعنانة:

أمــراض مزمنــة - واحــد مــن كل رجــالن مريضــان بالســكري يعانــي 
ايضــR مــن مشــاكل جنســية. المحافظــة علــى ســكر  متــوازن يســاعد 
فــي التقليــل مــن خطــر المعانــاة مــن العنانــة. أمــراض إضافيــة تســتطيع 
وبا8خــص  الدمويــة  وا8وعيــة  القلــب  أمــراض  هــي  العنانــة  تســبب  أن 
تصلــب الشــرايين، أمــراض الكلــى والتصلــب المتعــدد. هــذه ا8مــراض 
وتمنــع  الذكــري  العضــو  الــى  الــدم  تدفــق  علــى  التأثيــر  تســتطيع 

اfنتصــاب عنــد اfثــارة الجنســية.

الروحيــة  المشــروبات  مــن  اfكثــار  التدخيــن   - المعيشــة  نمــط 
وإســتعامل المخــدرات قــد تســبب أيضــR ضــررj لiوعيــة الدمويــة وتقلــل 
تدفــق الــدم للقضيــب. الــوزن الزائــد وعــدم ممارســة التماريــن الرياضيــة 
الذيــن  الرجــال  أن  وجــدت  أبحــاث  اfنتصــاب.  عــدم  الــى  يؤديــان  قــد 
يقومــون بالتماريــن الرياضيــة بشــكل دائــم لديهــم خطــورة متدنيــة 

للمعانــاة مــن العنانــة.

ا'جــراءات الطبيــة - عالجــات مختلفــة مثــل عــالج ســرطان البروســتات 
وســرطان المثانــة أحيانــR يســببان ضــررj لiعصــاب وا8وعيــة الدمويــة 
 Rالمحيطــة بالعضــو الذكــري. الضــرر لهــذه ا8عصــاب قــد يكــون مؤقتــ

.Rأو دائمــ

تنــاول اHدويــة - العنانــة قــد تحــدث كأثــار جانبيــة 8دويــة محــددة مثــل 
أدويــة خفــض ضغــط الــدم، أدويــة  اfكتئــاب وا8دويــة المهدئــة. الرجــال 
ــة يجــب  ــة عجــز جنســي فــي أعقــاب تنــاول ا8دوي الذيــن يالحظــون بداي
عليهــم التوجــه إلــى الطبيــب المعالــج حتــى يحــاول تغييــر نــوع الــدواء.

والخــوف،  الضغــط  مــن  المتتابعــة  الفتــرات   - نفســية  مشــاكل 
اfنتصــاب. لعــدم  تــؤدي  قــد  الــذات  تقديــر  عــدم  أو  اfكتئــاب 

ركــوب الدراجــات الهوائيــة - أظهــرت بعــض ا8بحــاث أن الرجــال 
يســتعملونها  أو  للنقــل  كوســيلة  الدراجــات  يســتخدمون  الذيــن 
كرياضــة للمنافســة يعانــون أكثــر مــن عــدم اfنتصــاب. كرســي الدراجــة 
كيــس  بيــن  الواقعــة  المنطقــة  علــى  ضغــط  يشــكل  قــد  الهوائيــة 
الصفــن وفتحــة الشــرج، فــي هــذه المنطقــة هنــاك شــرايين وأعصــاب 
مهمــة لعمليــة اfنتصــاب. الرجــال الذيــن يركبــون الدراجــات الهوائيــة 
بشــكل مســتمر ســاعات طويلــة عليهــم أن يقومــوا بمالئمــة كرســي 

خــاص ال يســبب ضغــط علــى منطقــة فتحــة الشــرج.
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الكتلة على الخصيتين
يعــد ســرطان الخصيتيــن الســرطان ا5كثــر شــيوع/ عنــد الرجــال بعمــر 20 الــى 35 
ــ/ يشــخصون بســرطان الخصيتيــن كل  ــا. ويقــدر ان حوالــي 2000 رجــل تقريب عام

ســنة فــي المملكــة المتحــدة.
إذا لوحــظ أي تكتــل أو شــذوذ إلــى الخصيتيــن، يجــب أوال رؤيــة الطبيــب. تكــون معظــم الكتل 
علــى الخصيتيــن غيــر ســرطانية، ولكــن مــن الضــروري فحــص هــذه الشــذوذات. وإن ســبب 
.dهــذا ا5مــر هــو أن معالجــة ســرطان الخصيتيــن تكــون أكثــر فعاليــة إذا تــم التشــخيص مبكــر

الشامات
أيــة  حــدوث  مــن  للتأكــد  دوري  بشــكل  الشــخص  عنــد  الشــامات  فحــص  يجــب 
تغيــرات فــي اللــون أو الشــكل، أو إذا بــدا أي نــزف. تكــون معظــم التغيــرات غيــر 

مضــرة ويكــون ســببها زيــادة غيــر ســرطانية فــي الخاليــا الصبغيــة فــي الجلــد.
ــدا مظهــر الخــال غيــر طبيعــي أو أصبــح حــاك/. يمكــن عندهــا  يجــب مراجعــة الطبيــب إذا ب

فحصــه وحتــى إزالتــه إذا كان ذلــك ضروريــ/.
وuنقــاص خطــر اuصابــة بســرطان الجلــد يجــب تجنــب التعــرض للشــمس بين الســاعة الحادية 
عشــرة ظهــرd والثالثــة عصــرd. ويمكــن تغطيــة الجلــد بإســتخدام واقــي شمســي ذي عامــل 

حمايــة 15 علــى ا5قــل عندمــا يتعــرض المــرء للشــمس.

الشعور با4كتئاب
إذا كان المــرء مصابــ/ باuكتئــاب فقــد يفقــد اuهتمــام با5شــياء التــي كانــت ممتعــة 

بالنســبة لــه. وإذا كان لــدى المــرء شــعور بالحــزن العميــق عليــه مراجعــة الطبيــب.
يعــد ا7كتئــاب مرضــ/ حقيقيــ/ مــع تأثيــرات حقيقيــة علــى العمــل وعلــى الحيــاة العائليــة 
والعاطفيــة. تشــتمل المعالجــة عــادة علــى مشــاركة مــن مســاعدة النفــس والعــالج بالــكالم 

ــة. وا5دوي
يكــون اuكتئــاب شــائع/ أكثــر عنــد النســاء، ولكــن يقــدم الرجــال بشــكل أكبــر علــى اuنتحــار. 

وقــد يكــون ســبب ذلــك هــو إن الرجــال أكثــر معارضــة لطلــب المســاعدة.
الضغــط المالــي: يؤثــر عــدم الثبــات فــي العمــل والفصــل مــن العمــل والديــون علــى الحالــة 

الصحيــة العقليــة. يجــب معرفــة متــى تطلــب المســاعدة.

يزور الرجال الطبيب في المتوسط بمقدار نصف ما تزوره النساء.
ومــن المهــم أخــذ الحيطــة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات التــي تحــدث للصحــة ومراجعــة الطبيــب 

فــورًا عنــد مالحظــة إن شــيئً مــا ليــس صحيحــً.

ستخفافه بصحته  م  ال  فع الر
يموت حوالي مئة ألف رجل في السنة بوقت مبّكر.
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فيما يلي خمس مشاكل 
صحية تخص الرجال 

وا]عراض التي ال يجب 
عليهم جتاهلها:

مشــاكل البروســتاتا، العنانــة، وغيرهــا مــن المشــاكل قــد تكون هي الســبب الطبي لهــذه المعطيــات إال أن التجاهل واإلســتخفاف 
بالعالمــات واألعــراض المبكرة هي الســبب الرئيســي!
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المشكلة في التبول
يمكــن أن تضغــط البروســتات عندمــا تتضخــم علــى ا5نبــوب 
الــذي ينقــل البــول مــن المثانــة. وقــد يســبب ذلــك صعوبــة فــي 
إمــرار البــول ا5مــر الــذي يعــد عالمــة علــى مــرض فــي البروســتات بمــا فــي 

ذلــك الســرطان.
يعــد ســرطان البروســتات ا5كثــر شــيوع/ عنــد الرجــال فــي المملكــة 
المتحــدة. يشــخص أكثــر مــن ثالثيــن ألــف رجــل بهــذا الســرطان كل 
والحقــ/  البــول  عنــد  والحرقــة  ا5لــم  ا5خــرى  ا5عــراض  تشــمل  ســنة. 
اuســتيقاظ ليــًال للتبــول. وإذا كان لــدى الفــرد أيــة مــن هــذه ا5عــراض 

الطبيــب. مراجعــة  يجــب 

العنانة
يعانــي معظــم الرجــال مــن مشــاكل فيمــا يتعلــق بحــدوث 
مراجعــة  يجــب  مــا.  مرحلــة  فــي  عليــه  والحفــاظ  اuنتصــاب 
الطبيــب مــن أجــل مشــاكل اuنتصــاب إذا اســتمرت المشــكلة لعــدة 

أســابيع
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الخدمات المقدمة:الخدمات المقدمة:
· إستئصال اللوزتين واللحمية.
· سحب سوائل ا8ذن الوسطى.

· عمليات ترقيع طبلة ا8ذن.
· عمليات تسوس ا8ذن وتركيب عظيمات إصطناعية.

· تشخيص وعالج حاالت الدوار وعدم اJتزان.
· تشخيص وعالج حساسية ا8نف وإلتهابات الجيوب ا8نفية.

· عمليات الحاجز ا8نفي والجيوب ا8نفية.
· تشخيص وعالج تضخم القرنيات ا8نفية.

· تشخيص وعالج إضطرابات النوم والشخير.
· تشخيص وعالج أمراض الحنجرة وا8حبال الصوتية.
أطلق العنان· تشخيص وعالج أمراض الغدد اللعابية واللمفاوية.

لحواسك
أطلق العنان

لحواسك

· البورد ا8لماني و البورد ا8وروبي في جراحة ا8نف 
وا8ذن والحنجرة و تخصص دقيق في طب النوم

· عضو الجمعية الطبية ا8لمانية لجراحة  ا8نف 
وا8ذن والحنجرة 

د. راشد فهد الدويلهد. راشد فهد الدويله
إستشاري جراحة ا8نف وا8ذن والحنجرة وطب النوم

مستشفى دار الــشفاءمستشفى دار الــشفاء
يرحـب بإنضماميرحـب بإنضمام

قسم ا4نف وا4ذن والحنجرة

إنضمامات



الخدمات المقدمة:الخدمات المقدمة:

مستشفى دار الــشفاءمستشفى دار الــشفاء
يرحـب بإنضماميرحـب بإنضمام

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

قسم ا4شعة التداخلية
بخبرة عالمية في أهم وأشهر المستشفيات في ألمانيا

مستشفى دار الشفاء

د. وليد الحجيد. وليد الحجي
إستشاري ا8شعة التداخلية وعالج 

آالم العمود الفقري
· البورد ا8لماني - زمالة الجمعية 

ا8وروبية للعالج با8وزون

•  عالج العمود الفقري بأحدث الطرق ا8لمانية .
•  إستخدام ا8وزون في عالج الديسك والعمود الفقري .

•  إستخدام التردد الحراري لعالج مفاصل العمود الفقري . 

•  عالج خشونة الركبة وأالم الكتف بالحقن .
•  حقن خاليا البالزما للركبة والكتف .

•  عالج أالم الرسغ بالحقن و العالج الطبيعي .



قسم ا%طفال  •
قسم طوارئ  ا%طفال   •
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تشخيصها وطرق عالجها

مشاكل
ا]طفال الصحية...
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فــي مثــل هــذه ا5وقــات مــن الطقــس الغيــر مســتقر والليالــي البــاردة، يضعــف الجهــاز 
المناعــي  قليــًال ويكــون الجســم أكثــر عرضــة ل�صابــة با5مــراض. ا5جســام الصغيــرة ل�طفــال 
ــون أكثــر بالعــدوى ويطــورون أمــراض  واالوالد تكــون أكثــر حساســية، ولذلــك فأنهــم يصاب
أكثــر. حقيقــة أن ا5طفــال وا5والد يكونــون فــي أطــر مراكــز الرعايــة النهاريــة، ريــاض االطفــال 

والمــدارس تزيــد مــن معــدل اuصابــة بالعــدوى بأمــراض الشــتاء عنــد ا5طفــال وا5والد.

ســـعال  كل  عنـــد  الهـــواء.  فـــي  موجـــودة  الشـــتاء  فيروســـات   •
وعطـــس تنبعـــث إلـــى الهـــواء كميـــات هائلـــة مـــن الفيروســـات 
ـــا والتـــي يمكـــن أن تعيـــش فـــي الهـــواء لبضـــع ســـاعات  والبكتيري
ـــك، مـــن المهـــم أيضـــ/  ـــدى أطفـــال اخريـــن. ولذل وتســـبب العـــدوى ل
فـــي فصـــل الشـــتاء فتـــح نافـــذة وتهويـــة الغرفـــة وبذلـــك يقـــل 
ـــداء طبقـــة أخـــرى  عـــدد الفيروســـات فـــي هـــواء الغرفـــة. يفضـــل إرت

مـــن المالبـــس وإبقـــاء نافـــذة مفتوحـــة قليـــًال.
 

مـــن المهـــم الفصـــل بيـــن الولـــد المريـــض والولـــد الســـليم أيضـــ/   •
الغرفـــة. نفـــس  فـــي  ينامـــون  نجعلهـــم  ال  أن  خاصـــة  المنـــزل.  فـــي 

 
مـــن المهـــم الحفـــاظ علـــى النظافـــة: عـــدم نقـــل المصاصـــات مـــن   •
طفـــل الـــى أخـــر، القنانـــي، ا5كـــواب، المالعـــق والمناشـــف التـــي 

عليهـــا لعـــاب والمناديـــل التـــي يمســـح بهـــا المخـــاط.

يجـــب الحـــرص علـــى غســـل اليديـــن قبـــل تنـــاول الطعـــام، حتـــى   •
الغســـل الخفيـــف. فالبكتيريـــا والفيروســـات تتواجـــد هنـــاك، وال 

كاملـــة. غـــداء  وجبـــة  أو  البســـكويت  التفـــاح،  أكلتـــم  إذا  يهـــم 

بالطريقـــة  اليديـــن  غســـل  علـــى  المحافظـــة  الطفـــل  علمـــوا   •
الصحيحـــة (اســـتخدام الصابـــون والميـــاه الجاريـــة مثـــال لمـــدة 20 

ثانيـــة).

إحرصـــوا علـــى تنظيـــف اuماكـــن الحساســـة بشـــكل خـــاص، التـــي   •
المنخفضـــة،  الخزائـــن  ا5وعيـــة،  ا5رض،  مثـــل  ا5طفـــال،  يلمســـها 

ا5بـــواب. ومقابـــض  والكراســـي  الطـــاوالت 

تحتـــوي لعبـــة الطفـــل المريـــض  علـــى المالييـــن مـــن الفيروســـات.   •
بضـــع عشـــرات منهـــا كافيـــة لتصيـــب طفـــل أخـــر بالمـــرض.

نصائح ذهبية للتعامل مع أمراض 
الشتاء عند األطفال

بقــدوم فصــل الشــتاء نقــدم لكــم بعــض النصائــح الذهبيــة المفيــدة 
للوقايــة مــن أمــراض الشــتاء عنــد األطفــال

ــزا  ــق، الســعال، ا7نفلون ــات الحل ــرد، إلتهاب ــزالت الب ــا تشــمل ن ــب أطفالن ــا وتصي ــي تصيبن ــة والشــائعة الت ــراض الشــتاء المعروف أم
وإلتهابــات الجهــاز التنفســي، التــي عــادة مــا تكــون بســبب إنتقــال الفيــروس مــن شــخص \خــر عــن طريــق العطــس وســيالن ا\نــف، 

وإنتشــاره فــي الهــواء فــي ريــاض ا\طفــال، أماكــن العمــل وا\ماكــن العامــة والمغلقــة.

إذW كيــف تنجحــوا فــي وقايــة اLطفــال مــن اLصابــة بأمــراض فصــل الشــتاء وأي نظــام غذائــي يقــوي الجهــاز المناعــي لديهــم؟ هنــاك عــدة نصائــح 
مفيــدة للوقايــة مــن أمــراض الشــتاء عنــد اLطفــال:
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بعــد أن بذلــوا مجهــودi كبيــرi، فمــن المهــم الحــرص علــى أن   •
يحصــل ا5طفــال علــى ســاعات كافيــة مــن النــوم. النــوم والراحــة 
ضروريــة للتطــور، ولكــن ايضــ/ تســمح للجســم بالراحــة لتنظيــف 
الجســم وتقويــة جهــاز المناعــة، خاصــة فــي المرحلــة اuنتقاليــة، 
التــي يمكــن أن يتغيــر فيهــا الطقــس بشــكل كبيــر، والصبــاح 
وعاصــف،  ماطــر  الــى  الظهــر  بعــد  يتحــول  أن  يمكــن  الدافــئ 
يوصــى فــي وضــع مالبــس إضافيــة فــي الحقيبــة وزوج مــن الجوارب 

لتدفئــة الصغــار.
 

يفضــل إبقــاء الطفــل المريــض فــي المنــزل. الطفــل المريــض   •
فــي الروضــة يمكــن أن يســبب العــدوى ل�خريــن. ربمــا تخســرون  
ل�طفــال  يمكــن  المطــاف،  النهايــة  فــي  ولكــن  عمــل،  يــوم 
المصابيــن أن يســببوا العــدوى لطفلكــم مــرة أخــرى، الــذي تعافــى 
للتــو. باuضافــة الــى ذلــك فــأن الطفــل المريــض والمســكين فــي 
ــة خاصــة، يشــغل المعلمــة ويمنعهــا مــن  الروضــة، يتطلــب عناي

القيــام بدورهــا فــي الروضــة.
 

الحمــى الناجمــة عــن أمــراض الشــتاء عنــد ا\طفــال فــي حــد   •
معظــم  العيــادة.  إلــى  بالذهــاب  ل�ســراع  ســبب/  ليســت  ذاتهــا 
أمــراض الحمــى لــدى ا5طفــال فــوق ســن ســنتين، ســهلة وتــزول 
ــارة  ــر بالذكــر اأن زي دون الحاجــة إلــى العــالج الدوائــي. ومــن الجدي
العيــادة تعــرض الطفــل إلــى ا5مــراض المعديــة، وأحيانــ/ تكــون 
ا5طفــال  طبيــب  إلــى  توجــه  ا5صلــي.  المــرض  مــن  شــدة  أكثــر 
الخــاص بــك وأحصــل علــى إرشــادات بشــأن الحــاالت التــي تبــرر 
دواء  إســتخدم  ا5خــرى،  الحــاالت  وفــي  للعيــادة.  الفــوري  التوجــه 
لخفــض الحمــى والخاصــة لخفــض درجــة الحــرارة ا5طفــال وفقــ/ 

الطبيــب. إستشــارة  بعــد  بهــا  الموصــى  للجرعــة 

ا\طفــال يرغبــون بتنــاول الصلصــة؟ ممتــاز. صلصــة الطماطــم   •
وباقــي أطبــاق الطماطــم تحتــوي علــى الليكوبيــن، والــذي هــو 
تقويــة  فــي  يســاعد  أن  يمكــن  والــذي  ل�كســدة،  فعــال  مضــاد 

ا5طفــال. عنــد  الشــتاء  أمــراض  مــن  للحمايــة  المناعــي.  الجهــاز 
 

عنــد ا\طفــال حتــى عمــر ســنة واحــدة يجــب الحــرص علــى   •
تنفيــذ توجيهــات وزارة  الصحــة فــي إعطــاء فيتاميــن D وخاصــة 
فــي فصــل الشــتاء، عندمــا يكــون التعــرض 5شــعة الشــمس أقــل. 
فيتاميــن D مهــم لصحــة العظــام، ا5ســنان، ضــروري uمتصــاص 
تصبــح  فيــه  الــذي  (المــرض  الكســاح  مــن  والوقايــة  الكالســيوم 
العظــام طريــة وتنحنــي). مــن جيــل 4 أشــهر إلــى ســنة، أحرصــوا 
الجســم  أجهــزة  لوظائــف  المهــم  الحديــد  ملحــق  إعطــاء  علــى 

وتطــور دمــاغ الطفــل.
 

يتمتــع ا\طفــال والبالغــون فــي فصــل الشــتاء بحســاء الدجــاج   •
الســاخن، والــذي باuضافــة الــى فائدتــه الصحيــة فانــه يســهم فــي 
تحســن الشــعور. خالفــا لالعتقــاد الســائد، فــان حســاء الدجــاج ال 
يســتخدم كعــالج لــكل مــرض. فــي الحالــة التــي يجــب فيهــا منــع 
حــدوث الجفــاف نتيجــة القــيء واالســهال، الشــائعة  فــي فصــل 
الشــتاء (بســبب فيــروس الروتــا) فيوصــى بإعطــاء الطفــل بأســرع 

وقــت ممكــن محلــول ا5مــالح المتــوازن والجاهــز للشــرب.

دعــوا الصغــار يبذلــون الطاقــة. فــي فصــل الشــتاء نميــل   •
  COUCH لـــ  والتحــول  الــدب  ســبات  يشــبه  ســلوك  تبنــي  إلــى 
POTATOES! الــذي يعنــي تقليــل الحركــة إلــى الحــد ا5دنــى والبقاء 
أمــام التلفزيــون. مــن المهــم جــداًَ تشــجيع النشــاط البدنــي عنــد 
الصغــار. النشــاط البدنــي يــؤدي إلــى إفــراز مــواد طبيعيــة تســمى 
ا5ندورفينــات، والتــي تســاعد علــى تقويــة جهــاز المناعــة، وتحســن 
قــدرة الجســم علــى مقاومــة ا5مــراض وخاصــة أمــراض الشــتاء عنــد 

ا5طفــال.

أن  مـــن  التأكـــد  المهـــم  مـــن   •
يكثـــر طفلكـــم مـــن أكل فاكهـــة 
الكيـــوي،  الحمضيـــات،  الشـــتاء: 
علـــى  تحتـــوي  التـــي  الجوافـــة، 
 ،C كميـــة جيـــدة مـــن فيتاميـــن
بالمغنيســـيوم. الغنـــي  والمـــوز 

 

يجـــب الحـــرص علـــى اuكثـــار مـــن   •
اuســـتهالك اليومـــي للخضـــروات 
بألـــوان مختلفـــة، والتـــي تحتـــوي 
علـــى المـــواد المضـــادة ل�كســـدة 
التخلـــص  فـــي  تســـاعد  التـــي 
وتســـاعد  الســـامة  المـــواد  مـــن 
علـــى تقويـــة جهـــاز المناعـــة فـــي 

الجســـم.

النظام الغذائي السليم 
للوقاية من أمراض الشتاء 

عند االطفال:
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يقدم
مركز التصوير التشخيصي 

كافة أنواع اخلدمات التشخيصية على يد طاقم من أطباء 
وفنيي اJشعة ويساندهم أحدث أجهزة ومعدات التصوير 

التشخيصي لتوفر أعلى درجات الكفاءة N التصوير،
الدقة N النتائج ، واJمان للمرضى.

مستشفى دار الشفاء -  ديسم! 2016



لذا، أصبح املركز ا5ول والوحيد 9 الكويت والشرق ا5وسط
احلاصل على إعتماد الكلية ا5مريكية لIشعة خلمسة 

خدمات تصوير Sتلفة. 
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تقنية بالون المعدة
المصممة خصيصًا
ل:شخاص اللذين

بحاجة لبداية  سريعة،
لخسارة الوزن.

د. يوسف عكــاش
أخصائي جراحة عامة ومناظير

جراحة السمنة

د. حسام عبد الرازق
إستشاري جراحة عامة 

ومنــاظيــر

د. محمد جمـــال
جراحة السمنة المتقدمة

د. عبــد ا& حــداد
إستشاري جراحة عامة

وجراحة القولون المستقيم

د. خالــد عيـاش
رئيس قسم الجراحة

إستشاري جراحة عامة ومناظير

:ول مـــرة مـــن نوعها فـــي الكويت يقدم قســـم 
الجراحة العامة في مستشفى دار الشفاء تقنية 
جديـــدة لخســـارة الـــوزن بمجـــرد زيـــارة المريض 
للمستشفى وإبتالعه لكبســـولة المعدة، يمكنه 

العودة الى المنزل فورY دون أي أعراض جانبية.



أسباب ا4صابات الرياضية:
عدم ممارسة اuحماء الالزم قبل التمرين أو الرياضة.  •

غيــر  رياضيــة  أجهــزة  أو  التمريــن  فــي  خاطئــة  تقنيــة  إســتخدام   •
ئمــة. مال

التعرض لحادث، مثل تلقي ضربة على الرأس أو في الركبة.  •
إســتخدام العضلــة أو العضــو بشــكل يفــوق قدرتــه علــى التحمــل،   •
طبيعــة  5ن  المحترفيــن  الرياضييــن  لــدى  عــادة  يحــدث  وهــذا 

وقويــة. مكثفــة  تكــون  تمارينهــم 

أبرز أنواع ا4صابات الرياضية:
إصابات الرأس.  •

إصابات العضالت وتمزقها.  •
االلتواء.  •

إصابات الركبة.  •
إصابة وتر أخيل.  •

•  الكسور.
إنخالع المفصل  •

.(Dislocation)  

ية ا ابا الر اإل
 e fفـــhi fصابـــات التـــي حتـــدث للشـــخص أو الالعـــب أثنـــاء ممارســـته النشـــاط الرياضـــي، ســـواء كان العبـــuصابـــات الرياضيـــة بأنهـــا اuتعـــرف ا

منتخـــب ينافـــس علـــى مســـتوى العـــا}، أو طفـــًال يلعـــب كـــرة القـــدم e باحـــة منزلـــه اخللفيـــة.

تشـــمل اuصابـــات عـــدة أجـــزاء �تلفـــة مـــن اجلســـم، مثـــل العظـــام والعضـــالت واملفاصـــل، كمـــا تضـــم أنواعـــf �تلفـــة مثـــل الرضـــوض 
واجلـــروح وإصابـــات الـــرأس والكســـور. وال تقتصـــر نتائـــج اuصابـــة علـــى ا]}، بـــل قـــد تصـــل إ� حـــدوث إعاقـــة دائمـــة، ورمبـــا تنهـــي املســـتقبل 

الرياضـــي لالعـــب الـــذي تعـــرض للحـــادث.

تشـــمل الطـــرق العالجيـــة ل�صابـــات الرياضيـــة العديـــد مـــن اخليـــارات، 
حركتـــه  ملنـــع  املصـــاب  العضـــو  وتثبيـــت  ا]}  مســـكنات  مثـــل 
للمســـاعدة علـــى الشـــفاء، والعـــالج الفيزيائـــي والتدليـــك واجلراحـــة.

الوقاية من ا4صابات الرياضية:
ممارسة اuحماء بشكل كاف ومالئم قبل البدء في الرياضة.  .1

استعمال تقنيات رياضية مناسبة.  .2
الحصول على تدريب من قبل مدرب متخصص.  .3

الرياضـــي  والواقـــي  الخـــوذة  مثـــل  الحمايـــة  وســـائل  اســـتعمال   .4
.(Sport guard) ل�ســـنان 

إذا كنـــت تعانـــي مـــن مـــرض مزمـــن (مثـــل الســـكري أو ارتفـــاع   .5
ــارة الطبيـــب قبـــل البـــدء  ضغـــط الـــدم) أو عـــارض، فيجـــب استشـ

الرياضـــة. ممارســـة  فـــي 

كيف تتعامل مع ا4صابة؟
توقـــف عـــن اللعـــب فـــورd، فمثـــًال إذا شـــعرت بألـــم فـــي الركبـــة أثنـــاء   .1
ممارســـتك الجـــري علـــى التريدمـــل فتوقـــف مباشـــرة وال تســـتمر، إذ 

إن إســـتمرارك فـــي الحركـــة قـــد يفاقـــم اuصابـــة.
عاجلـــة  طبيـــة  رعايـــة  تتطلـــب  وال  بســـيطة  اuصابـــة  كانـــت  إذا   .2
(مثـــل الشـــد العضلـــي البســـيط) فعـــادة مـــا يمكـــن التعامـــل 
معهـــا عبـــر طريقـــة (PRICE)، وهـــي إختصـــار للحـــروف اuنجليزيـــة 
ــة  ــة، أي حمايـ ــي: الحمايـ ــة، وهـ ــات إنجليزيـ ا5ولـــى لخمـــس كلمـ
ـــة، ووضـــع  ـــرض، والراح ـــن ال ـــد م ـــن التعـــرض للمزي العضـــو م
ـــة  ـــكان ا7صاب ـــى م ـــة، والضغـــط عل ـــكان ا7صاب ـــى م ـــج عل الثل
عـــن  المصـــاب  العضـــو  ورفـــع  مثـــًال،  مشـــد  بإســـتخدام 

ــورم. ــف الـ ــي تخفيـ ــاعدة فـ ــب للمسـ ــتوى القلـ مسـ
بعـــد 48 ســـاعة أزل المشـــد عـــن العضـــو المصـــاب وحـــاول تحريكـــه،   .3

وإذا اســـتمرت ا5عـــراض أو تفاقمـــت فراجـــع الطبيـــب.
ـــرأس، فيجـــب  ـــة فـــي ال ـــة حـــادة مثـــل كســـر أو إصاب إذا كانـــت اuصاب  .4

اuتصـــال باuســـعاف مباشـــرة.
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قسم الباطنية واجلهاز الهضمي

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

قسم جراحة العظام

ال تتردد في طلب المساعدة مع أفضل خبراء
جراحة العظام واBصابات الرياضية

ُيعد قسم جراحة العظام من أول اPقسام التي تم العمل بها بمستشفى دار الشفاء والتي 
نمت مع الوقت بتطور ونمو المستشفى ككل بفضل المتابعة الجادة لتطور الحركة العلمية 
من  مجموعة  بواسطة  للمرضى  خدماته  العظام  قسم  ويقدم  العظام.   جراحة  مجال  في 
من  العديد  خالل  ومن  الكفاءة  من  درجة  أعلى  على  المؤهلين  العظام  جراحة  استشاريي 

العيادات التخصصية



أب
رق ال

لع األل
ماذا تعرف عن
جهاز التحكم
الذاتي با�} ؟

طارق *مود املنيسي
إستشاري قسم التخدير

والعناية المركزة
بكالوريوس الطب   •

والجراحة في عام 1995
ماجستير التخدير   •

والرعاية المركزة 2000 
دكتوراه التخدير   •

والرعاية المركزة 2003
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فريـــق عـــالج ا_لـــم بالمستشـــفى ســـوف يعمـــل جنبـــ/ إلـــى جنـــب 
معـــك للحصـــول علـــى أفضـــل النتائـــج لعـــالج آالمـــك. وعلـــى إعتبـــار أنـــك 
القـــادر دون غيـــرك ل�حســـاس بألمـــك ســـوف يتـــم اuعتمـــاد عليـــك فـــي 
هـــذا الشـــأن مـــع فريـــق العـــالج عـــن طريـــق ( جهـــاز التحكـــم الذاتـــي عـــالج 

ا5لـــم )

ما هو التحكم الذاتي للمريض في عالج ا_لم ؟
ــا تشـــعر فـــي  ــاز يســـمح لـــك بالتحكـــم فـــي عـــالج ألمـــك حســـب مـ جهـ
ــا مســـبق/ الطبيـــب دون الحاجـــة إلـــى الممرضـــة  الحـــدود التـــي يحددهـ

ــا دواء لعـــالج ا5لـــم. ــاج فيهـ ــة تحتـ فـــي كل لحظـ

كيف أستخدم جهاز التحكم الذاتي في ا_لم؟
هـــذا الجهـــاز ســـوف يـــزودك بمســـكن ا5لـــم بصـــورة مســـتمرة مـــن خـــالل 
الوريـــد باuضافـــة إلـــى إمكانيـــة إعطـــاء نفســـك جرعـــة إضافيـــة عنـــد 
الحاجـــة لذلـــك عـــن طريـــق الضغـــط علـــى زر فـــي جهـــاز صغيـــر ملحـــق 

ســـوف يكـــون معـــك.

ما أهمية أن أسكن هذه اiالم؟
سوف تصبح أفضل كثيرd عند تسكين آالمك 5ن

هذا معناه توتر أقل لجسمك تستطيع معه
التنفس والكحة بحرية وكذلك الحركة

بسهولة. ألم أقل يعني مشاكل أقل مثل
اuلتهاب، صعوبة التنفس، شد في

العضالت والجهاز الدوري كذلك
وراحة للعائلة.

متـــى ينبغـــي أن أضغـــط 
ـــزر؟ علـــى ال

- عندمـــا يتطـــور ا5لـــم لدرجـــة 
حتـــى  تنتظـــر  ال  مريحـــة،  غيـــر 

.dيصبـــح شـــديد
- عندمـــا تفعـــل شـــيء تعـــرف أنـــه 
العـــالج  تماريـــن  مثـــل  ا5لـــم  يزيـــد 

الطبيعـــي.
- مثل تمارين التنفس والكحة.

- مثل الحركة أو التقلب في السرير.

الـــدواء عـــادة يحتـــاج تقريبـــn إلـــى عشـــر 
دقائـــق حتـــى يزيـــل ا_لـــم

مـــن  بكميـــة  نفســـي  أحقـــن  أن  يمكـــن  هـــل 
الـــدواء

أكثر من المطلوب؟
ال. 5ن الجهاز يعطيك الدواء المناسب لك فقط وذلك من 

خالل ضبط الطبيب للكمبيوتر المتحكم فيه.

ماذا لو كنت أتألم بعد أخذ المسكن؟
- ربمـــا تحتـــاج إلـــى الضغـــط مرتيـــن أو ثـــالث مـــرات قبـــل الحصـــول علـــى 

التأثيـــر المطلـــوب.
- ربمـــا تحتـــاج أن تطلـــب الممرضـــة uعطائـــك دواء آخـــر مســـكن ل�لـــم 

ســـبق أن وصفـــة الطبيـــب لـــك فـــي حالـــة الطـــوارئ عنـــد زيـــادة ا5لـــم.
عنـــدك  ا5لـــم  مســـتوى  تقيـــم  أن  الممرضـــة  منـــك  تطلـــب  ســـوف   -
ا5لـــم. مســـتوي  لقيـــاس  المخصـــص  الجهـــاز  أو  المقيـــاس  بواســـطة 

هل يلزم البقاء بالسرير أثناء العالج بهذه الطريقة؟
ــاه والتجـــول  ــرير بـــل ودخـــول دورة الميـ ــتطيع التحـــرك مـــن السـ ال. تسـ

بالردهـــة بمســـاعدة الممرضـــة.

 nشـــخصي أنـــت   التشـــغيل  زر  يضغـــط  أن  المفـــروض  مـــن 
لتحـــدد حاجتـــك مـــن الـــدواء فـــي النطـــاق الـــذي يحـــدده 

.nمســـبق الطبيـــب 
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علــي مــر العصــور كانــت الــوالدة رغــم مــا يصاحبهــا مــن 
فــرح غامــر بقــدوم املولــود ، تشــكل هاجــس الرعــب ا]كــ� 

لــدي كل إمــرأه بســبب ا]} الــذى تعانيــه أثنــاء الــوالده .
وباتــت الــوالدة بــدون أ} حلمــf يخالــج شــعور كل إمــرأه 
حتــى حتقــق ذلــك احللــم وأصبــح مــن املمكــن أن يكــون 

هنــاك والدة بــدون أ}

الـــوالدة بدون ألم

ر ب
هر  ال

الطريقة ا�منة....
لكل من ا]م واملولود

إنها إبرة الظهر . . . .

مزايا إبرة الظهر :
طريقة آمنه بإذن ا{ لكل من ا\م والمولود :

والمشـــيمة  للرحـــم  المتدفـــق  الـــدم  كميـــة  زيـــادة  إلـــي  تـــؤدي   .1
. إنتظامـــ/  أكثـــر  الطلـــق  فتجعـــل 

تزيد من كمية ا5كسجين المتدفق للمولود .  .2
ــا يمتـــد  ــوالدة ، كمـ ــرة الـ ــوال فتـ ــدة ا�لـــم طـ ــرd مـــن حـ تخفـــف كثيـ  .3

. الـــوالدة  بعـــد  لفتـــرة  مفعولهـــا 
لن تحتاجي لتخدير آخر uجراء شق العجان وخياطته .  .4

في معظم ا5حيان لن تحتاجي لتخدير آخر uجراء القيصرية .  .5
ــوال الوقـــت ســـوف يشـــعرك  ــر بجانبـــك طـ تواجـــد طبيـــب التخديـ  .6

. با5مـــان 

ما هي إبرة الظهر؟
إبـــرة الظهـــر عبـــارة عـــن قســـطرة توضـــع بهـــا مـــادة مخـــدرة لتســـكين 
ألـــم الـــوالدة حيـــث تصـــل القســـطرة لمنطقـــة معينـــة فـــي الظهـــر 
تســـمي مـــا فـــوق أالم الجافيـــة وبعـــد تثبيتهـــا يتـــم مـــن خاللهـــا حقـــن 

المســـكن بإســـتمرار باuضافـــه إلـــي جرعـــات إضافيـــة عنـــد الحاجـــة .

أين توضع ا4برة ؟
تحقــن المــادة المخــدرة فــي منطقــة آمنــة خاليــة مــن ا5عصــاب بيــن 
فقرتيــن مــن الفقــرات القطنيــة مــن العمــود الفقــري  بعيــدd تمامــ/ عــن 

الحبــل الشــوكي المســؤول عــن اuحســاس والحركــة .
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كمــا هــو واضــح فــإن ا5عــراض الجانبيــة ال تتناســب إطالقــ/ مــن الفائــدة العظيمــة 
uبــرة الظهــر

والتي ستحقق حلمك في
والدة بدون ألم

متع
بوالدة مريحة بـدون ألم

بماذا ستشعرين عند بداية الحقن ؟
ســيقوم طبيــب التخديــر بتعقيــم منطقــة الحقــن ثــم يقــوم بحقــن 
مخــدر موضعــي بإســتخدام إبــرة صغيــرة جــدd حتــي ال تشــعر المريضــة 
بألــم إبــرة الظهــر، ثــم يتــم تركيــب اuبــرة حيــث لــن تشــعر المريضــة 
بدخولهــا بســبب تأثيــر المخــدر الموضعــي وبعدهــا يتــم إدخــال ( أنبــوب 
صغيــر ) قســطرة مرنــة تضــخ مــن خاللــه جرعــة أولــي uختبــار الحساســية 
وتتبــع  التثبيــت  مــن  اuنتهــاء  بعــد  ا5ولــي  التخديــر  جرعــة  تضــخ  ثــم 
بتوصيــل الجهــاز الــذي يقــوم بالضــخ المســتمر حتــي إنتهــاء الــوالدة 
تعديــل  ويتــم  ا5خيــرة  اللحظــة  حتــي  ا�لــم  تســكين  لضمــان  وذلــك 

الجرعــة حســب اuحتياجــات الخاصــة لــكل أم .
فــي  والثقــل  التنميــل  ببعــض  ستشــعرين  البدايــه  ففــي  تقلقــي  ال 
حركــة ا5قــدام ويعتبــر هــذا دليــًال إيجابيــ/ علــي إبتــداء ســريان المخــدر .

الحاالت المستثناه من التخدير بإبرة 
الظهر:

معظم النساء يمكنهم اuستفادة من هذة الميزة ( إبرة الظهر ) ،
إال في الحاالت التالية :

•  السيدات الآلتي يعانين من سيولة في الدم .
•  من لديهن حساسية تجاه المادة المخدرة .

•  إذا كان هناك نزيف حاد .
إن  والتوليــد  والنســاء  التخديــر  أطبــاء  قــرر  إذا  العمــوم  وجــه  وعلــي 
حالتــك ال تصلــح uبــرة الظهــر فيجــب تقبــل ا�مــر ، فهــم أحــرص النــاس 

علــي ســالمتك . 

مالحظات مهمة :
ولكــن  الطبيعيــة  الــوالدة  أالم  لتســكين  الظهــر  إبــرة  تعطــي   .1
الــوالدة  تحويــل  بمنــع  المستشــفي  مــن  إلتزامــ/  هــذا  يعتبــر  ال 
الطبيعيــة إلــي عمليــة قيصريــة ، فــإذا طــرأت الدواعــي الطبيــة 
التــي تفــرض ضــرورة تحويــل الــوالدة الطبيعيــة إلــي والده بعمليــة 
قيصريــة حفاظــ/ علــي ســالمتك وســالمة مولــودك فســوف يخبــرك 
ا5طبــاء بهــذا فــورd وبــكل أمانــة ، وســيقومون فــي الحــال بإتخــاذ 
القــرار وستســتفيدين حينئــذ أيضــ/ مــن إبــرة الظهــر حيــث لــن 

تحتاجــي إلــي التخديــر الكامــل فــي معظــم ا5حــوال .
شــأنها شــأن أي إجــراء طبــي آخــر قــد تشــعرين ببعــض ا5عــراض   .2
الجانبيــة منهــا التنميــل وثقــل حركــة القــدم فتــرة ســريان مفعــول 
الــوالدة  مــن  اuنتهــاء  بعــد  لســاعات  تمتــد  والتــي  التخديــر  دواء 
ــا - يعتبــر هــذا عالمــة إيجابيــة علــي  وعلــي العكــس - كمــا ذكرن
أن المخــدر فعــال ونشــيط ستشــعرين لحظــة خــروج رأس المولــود 

ببعــض الثقــل والضغــط فــي الحــوض فــال تنزعجــي .
فــي بعــض ا5حــوال قــد تشــعرين بحكــة فــي الجلــد نتيجــة ا5دويــة   .3

التــي تــم حقنهــا و ســيصف لــك ا5طبــاء الــدواء المناســب .
فــي حــاالت نــادرة ٠ اقــل مــن (1٪) قــد يحــدث صــداع وســوف يقــوم   .4

. المناســبة  بالطريقــة  معــه  بالتعامــل  ا5طبــاء 
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الكشف المبكر
عن سرطان الرئة

تخيل الحياة بدون تلوث...

عيادة ا+مراض الصدرية

أعرف المزيد عن المرض وكيفية الوقاية منهأعرف المزيد عن المرض وكيفية الوقاية منه
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الهـــدف مـــن إجـــراء الكشـــف المبكـــر هـــو إكتشـــاف المـــرض فـــي مراحلـــه 
ا5ولـــى بحيـــث يمكـــن عالجـــه عالجـــ/ تامـــ/.

المعاييـــر المطلوبـــة لعمـــل فحـــص الكشـــف المبكـــر عـــن ســـرطان 
الرئـــة تعتمـــد إعتمـــادd أساســـي/ علـــى العمـــر وكميـــة التدخيـــن. وتقـــاس 
ـــة بعـــدد ســـنين  كميـــة التدخيـــن بعـــدد علـــب الســـجائر باليـــوم مضروب
التدخيـــن. أي لـــو كنـــت تدخـــن علبـــة ســـجائر فـــي اليـــوم الواحـــد  لمـــدة 

30 ســـنة فأنـــت تدخـــن  12× 30 = 360 علبـــة ســـنوي/.

العمر

التدخين 

اuمتناع عن التدخين

أكبر من 55 سنه.

أكثر من 360 علبة سنوي/.

أن ال يكون قد أمتنع عن
التدخين خالل 15 سنة الماضية.

ما هو الفحص 
المطلوب

لعمل الكشف 
المبكر عن سرطان 

الرئة؟

أثبتـــت التجـــارب العلميـــة أن أفضـــل فحـــص للكشـــف المبكـــر 
ـــة هـــو ا_شـــعة المقطعيـــة قليلـــة ا4شـــعاع  عـــن ســـرطان الرئ

للصـــدر.

لوبة لعمل ير الم فالمعا
ر ه ش المب فح ال

ر ش المب مت أبدأ ال
هل أبدأ ا
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ر ش المب ال
ع سرطا الرئة

ـــل  ـــي عم ـــة يعن ـــن ســـرطان الرئ ـــر ع الكشـــف المبك
فـــي  المـــرض  >كتشـــاف  المناســـبة  الفحوصـــات 
مراحلـــة المبكـــرة قبـــل ظهـــور أي عالمـــات للمـــرض.

ـــات الموجـــودة فـــي هـــذا المقـــال معتمـــدة  التوصي
Uمـــراض  الشـــاملة  الوطنيـــة  الشـــبكة  مـــن 
 National comprehensive ) مريكيـــةUالســـرطان ا
المقـــال  هـــذا  فـــي  ســـنقوم   (  cancer network
الكشـــف  طـــرق  عـــن  الشـــائعة  اUســـئلة  بطـــرح 

والفائـــدة منـــه وا>جابـــة عليهـــا. 
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التدخين:  •
مـــن المعـــروف أن التدخيـــن يزيـــد مـــن فرصـــة اuصابـــة بســـرطان الرئـــة وغيـــره مـــن ا5ورام مثـــل   
ســـرطان المثانـــة ، ســـرطان المـــريء وســـرطان الرقبـــة. وكلمـــا زادت كميـــة التدخيـــن ، كلمـــا 

زادت فرصـــة اuصابـــة.
 

ا4شعاع :   •
( Radon ) التعـــرض ل�شـــعاع بكثافـــة يـــؤدي إلـــى خطـــر اuصابـــة بســـرطان الرئـــة وخصوصـــ/ لـــدي   

المناجـــم. فـــي  العامليـــن 
 

ا4صابة بالسرطان في مكان آخر في الجسم :   •
خصوصـــ/ لـــدي ا5شـــخاص المصابيـــن بالســـرطان الناتـــج مـــن التدخيـــن، كمـــا أن بعـــض العالجـــات الكيميائيـــة   
لبعـــض ا5ورام تزيـــد مـــن نســـبة اuصابـــة بســـرطان الرئـــة والخضـــوع ل�شـــعاع العالجـــي لمنطقـــة الصـــدر 

أيضـــ/ يزيـــد مـــن فرصـــة اuصابـــة بســـرطان الرئـــة.
 

التاريخ العائلي با4صابة بالسرطان :   •
ـــة  ـــة ، فـــإن ذلـــك يزيـــد مـــن فرصـــة إصاب ـــد ، ا5خ ، اuبـــن ) مصـــاب بســـرطان الرئ إذا كان أحـــد أفـــراد ا5ســـرة ( الوال  

ــاس. ــن النـ ــره مـ ــة بغيـ ــرض مقارنـ ــرء بنفـــس المـ المـ
 

وجود أمراض بالرئة :   •
  بعض أمراض الرئة تزيد من فرصة اuصابة بسرطان الرئة، هذه اuمراض مثل : مرض السدة الرئوية

.( IPF ) ومرض التليف الرئوي ( C.O.P.D )  
 

التدخين السلبي :  •
  تزيـــد فـــرص اuصابـــة بســـرطان الرئـــة لـــدي ا5شـــخاص المتعرضيـــن للتدخيـــن الســـلبي أكثـــر مـــن غيرهـــم. 

وكلمـــا زاد فتـــرة التعـــرض للتدخيـــن كلمـــا زادت فرصـــة اuصابـــة بســـرطان الرئـــة.

ر ش المب لماذا ال
من المعروف أن سرطان الرئة يؤدي إلى حاالت وفاة أكثر من أي من ا5ورام 

ا5خرى. يعود السبب الرئيسي لذلك إلى أن سرطان الرئة ال تظهر أعراضه إال 
بعد انتشاره وصعوبة عالجه ، لذلك يساعد الكشف المبكر في الحد من هذه 

المشكلة.

ا  كي أعر أنن معرض له
المرض

أثبتت الدراسات أن خطر اuصابة بسرطان الرئة تختلف بين ا5شخاص ، فهناك 
أشخاص يكونون أكثر عرضة ل�صابة من غيرهم. 

ومن ا_مور التي تزيد فرصة ا4صابة بسرطان الرئة : -
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مــا هــي األعــراض التــي ينبغــي اإلهتمــام بهــا بشــكل 
خــاص، وأي مــن أمــراض العيــون هــي األخطــر مــن غيرهــا؟

اكل  راض لمش ل األع ا م أ معن
و ر خ ة األك الر

فحوصــات العينيــن المنتظمــة هــي الطريقــة ا5مثــل لمنــع حــدوث مشــاكل الرؤيــة أو لتفــادي أمــراض العيــون، أيضــ/ عندمــا تتقدمــون فــي العمــر. 
باuضافــة إلــى ذلــك، فــأن التنبــه  uشــارات تحذيــر معينــة يمكــن أن تســاعدكم علــى إتخــاذ الخطــوات المناســبة للحفــاظ علــى بصركــم، وخاصــة إذا 
حدثــت ا5عــراض فجــأة. فــي كثيــر مــن الحــاالت، مثــل إنفصــال الشــبكية أو التفشــي الســريع للــزرق، يكــون التدخــل الفــوري  ضروريــ/ لمنــع فقــدان 

البصــر الدائــم.

ــدى المســنين. ل�ســف الشــديد،  فــي حيــن أن العديــد مــن أمــراض العيــون يمكــن أن تحــدث فــي أي عمــر، فإنهــا غالبــ/ مــا تكــون شــائعة أكثــر ل
ــة. ــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة فــي الرؤي ــواع معينــة مــن أمــراض العيــون والتــي يمكــن أن ت ــة بأن فالشــيخوخة تزيــد أيضــ/ مــن مخاطــر اuصاب

إشارات التحذير من أمراض العيون

. ف مع  ر ي ا خ ل أو ير  ش د  ة  راض التالي األع
ل طبي العيني  ا  علي التو  ه الح

و عل الف

بقــع ونقــاط كثيــرة فــي المجــال البصــري. عــادة، البقــع 
والتحــركات فــي ســن متقدمــة هــي حالــة طبيعيــة، والتــي 
يتقلــص  عندمــا  هــذا  يحــدث  الزجاجيــة.  إنفصــال  تدعــى 
الســنين  مــرور  مــع  العيــن  يمــ�  والــذي  الهــالم  يشــبه  الــذي  الســائل 
وتتكــون بلــورات فــي ســائل العيــن. الزجاجيــة تنفصــل عــن شــبكية 

الرؤيــة. تحليــل  فيهــا  يحــدث  التــي  العيــن، 
التفشــي المفاجــئ للبقــع والتحــركات يمكــن أن يحــدث بســبب تمــزق 
خطيــر أو إنفصــال الشــبكية. إذا كنتــم تــرون فجــأة وابــًال مــن البقــع 

.dوالتحــركات، توجهــوا إلــى طبيــب العيــون فــور

الشــعور أن « ســتار داكــن» يغطــي مجــال الرؤيــة. هــذا 
الوضــع يمكــن أن يحــدث بســبب إنفصــال الشــبكية، والــذي 
يحــدث عندمــا تنفصــل شــبكية العيــن مــن الطبقة ا5ساســية 
غضــون  فــي  جديــد  مــن  الشــبكية  تتصــل  لــم  إذا  الدمويــة.  ل�وعيــة 

ســاعات قليلــة، فيمكــن إن يصبــح فقــدان الرؤيــة دائــم .

ا\لــم المفاجــئ فــي العينيــن، ا\حمــرار، الغثيــان والقــيء. 
هــذه ا5عــراض يمكــن أن تشــير إلــى تفشــي مفاجــئ للــزرق 
الضيــق الزاويــة، والــذي يمكــن أن يــؤدي بشــكل دائــم لتضــرر 
العصــب البصــري للعيــن ولفقــدان البصــر. هنــاك حاجــة للعــالج الفــوري 

لمنــع فقــدان البصــر الدائــم.

أمراض العيو 
ير الخ

ر ح ا  ا
ــون  ــراض العي ــض أم ــن لبع يمك
يــة  الر فقــدان  إلــ  دي  تــ أن 

الجزئــي أو الدائــم.
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إغــالق تدريجــي أو مفاجــئ فــي مجــال حقــل الرؤيــة.  فــي 
رؤيــة  ويمكنكــم  الرؤيــة  حقــل  كثيــر3  يتقلــص  الحالــة  هــذه 
مــا هــو موجــود إمــام أعينكــم فقــط. هــذا يمكــن أن يكــون 
الــزرق المفتــوح الزاويــة، والــذي يســبب لتضــرر العصــب البصــري ويرافقــه 
فقــدان جزئــي للرؤيــة. دون العــالج الطبــي، فالــزرق يــؤدي إلــى فقــدان 

الرؤيــة الجزئــي أو الكلــي .

تشــوهات فــي مركــز الحقــل البصــري وإنحنــاء الخطــوط 
الضمــور  بســبب  تحــدث  قــد  اdعــراض  هــذه  المســتقيمة. 
البقعــي (AMD)، المــرض البصــري الــذي يــؤدي إلــى فقــدان 
البصــر الدائــم لــدى البالغيــن فــوق ســن ال 50. فــي الســابق لــم يكــن 
هنــاك عالجــn فعــاالً لــل AMD ، ولكــن اليــوم هنــاك العديــد مــن العالجات 
الطبيــة الجديــدة التــي يمكنهــا فــي الواقــع أن توقــف فقــدان البصــر 
بســبب الضمــور البقعــي – بشــرط أن يتــم عالجــه فــي الوقــت المناســب.

ــة الغائمــة وغيــر الواضحــة، «هــاالت» حــول االضــواء  الرؤي
فــي الليــل وفقــدان رؤيــة االلــوان الفاتحــة. هــذه التغييــرات 
ــة تميــل  قــد تكــون بســبب إعتــام عدســة العيــن. هــذه الحال
ــn مــع مــرور الوقــت وال تعتبــر مــن حــاالت الطــوارئ  الــى التفاقــم تدريجي
الطبيــة. ومــع ذلــك، عندمــا تصبــح عدســة العيــن غائمــة أكثــر فقــد 
يــؤدي إعتــام عدســة العيــن مــع مــرور الوقــت إلــى فقــدان البصــر. يجــب 
إجــراء جراحــة الســاد، الــذي ينظــف العدســة المتعكــرة أو إســتبدالها 
بعدســة إصطناعيــة. إذا تــم تاجيــل جراحــة الســاد كثيــر3، تزيــد فــرص 
أكثــر  المتعكــرة  العدســة  تصبــح  فقــد  كذلــك،  المضاعفــات.  حــدوث 

ــn ويكــون مــن الصعــب إزالتهــا. تصلب

مناطــق ناقصــة فــي الحقــل البصــري، ترافقهــا بقــع أو نقــاط 
فــي العيــن وعــدم وضــوح الرؤيــة الغيــر مبــرر لــدى مرضــى 
بســبب  تحــدث  أن  يمكــن  هــذه  الرؤيــة  مشــاكل  الســكري، 
إعتــالل الشــبكية الســكري. فحوصــات العيــن المنتظمــة هــي مهمــة 
بالنســبة لمرضــى الســكري، وخاصــة إذا كنتــم فــوق ســن ال 60. فــي 
فحــص العينيــن الطبــي الروتينــي يمكــن لطبيــب العينيــن الكشــف 

عــن إعتــالل الشــبكية الســكري فــي مراحلــه المبكــرة.
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حرقــة العينيــن، الشــعور بالحكــة، الدمــوع وا'لــم علــى 
ــن. هــذه ا4عــراض شــائعة جــد* وســببها جفــاف  ســطح العي
العينيــن. ظاهــرة جفــاف العيــن هــي عــادة مــا تكــون مزعجــة 
وال تشــكل مصــدر* خطيــر* علــى البصــر. فــي بعــض ا4حيــان يمكــن 
ل^عــراض أن تكــون شــديدة ومزعجــة، وخاصــة مــع التقــدم فــي الســن. 
يجــب إستشــارة طبيــب العيــون حــول العــالج الدوائــي، حيــث يوصــي 
فــي معظــم الحــاالت بوضــع قطــرات العينيــن لعــالج هــذه المشــكلة.

الرؤيــة المزدوجــة أو ظهــور الظــالل فــي حقــل الرؤيــة 
المزدوجــة يمكــن أن تحــدث بســبب العديــد مــن أمــراض 
العيــون. فــي حــاالت معينــه، يمكــن أيضــm أن تكــون الرؤيــة 
المزدوجــة مــن أعــراض الســكتة الدماغيــة. ا4شــخاص الذيــن يعانــون 
مــن الظهــور المفاجــئ للرؤيــة المزدوجــة، يجــب عليهــم التوجــه إلــى 

طبيــب العيــون أو طبيــب العائلــة فــور*.

لــدى  واحــدة  عيــن  فــي  المفاجــئ  الرؤيــة  وضــوح  عــدم 
ا4شــخاص فــوق ســن ال 60 يزيــد فرصــة تطــور الثقــب البقعــي 
التركيــز  فيــه  يحــدث  الــذي  العيــن  شــبكية  مــن  الجــزء  فــي 
دائــم  لفقــدان  ويــؤدي  يتفاقــم  أن  يمكــن  البقعــي  الثقــب  الدقيــق. 
للرؤيــة، ولذلــك فمــن المهــم التوجــه إلــى طبيــب العيــون للتشــخيص 
والعــالج الفــوري. بعــض ا4عــراض تتعلــق بحــاالت أقــل إلحاحــm، ولكــن 
فقــدان الرؤيــة المفاجــئ هــو العــرض الــذي يتطلــب منــك التوجــه لتلقــي 
العــالج الفــوري لــدى طبيــب العينيــن أو فــي أقــرب غرفــة طــوارئ. التأخيــر 
فــي العــالج يمكــن أن يــؤدي إلــى فقــدان البصــر الدائــم - لــذا يرجــى 

عــدم التلكــؤ والتوجــه بســرعة للفحــص.
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هل تعلم أن مرض السكر يتسبب سنوي' فى حدوث 12% من نسبة 
اAصابـــة بالعمـــى فى العالـــم وذلك نتيجـــة لمضاعفات هـــذا المرض على 
العين بشـــكل مباشـــر . كما يؤثر مرض الســـكر على جميـــع أجزاء العين 
ومن أهـــم تأثيراته تلك المضاعفات على شـــبكية العين والتى قد تؤدى 

إلى فقدان البصر،

د. إيهـاب يسـري
قسـم طــب وجراحــة العيــون
إستشاري طب وجراحة العيون

قسـم طــب وجراحــة العيــون
إستشاري طب وجراحة العيون

د. ب. ف. كومار
قسـم طــب وجراحــة العيــون

مسجل أول العيون

د. ماجدة التركي
قسـم طــب وجراحــة العيــون
إستشاري طب وجراحة العيون

د. مايكل دوبلسي

قسـم طــب وجراحــة العيــون
إستشاري طب وجراحة العيون

د. فيصل جراق
رئيس قسم/طـب وجراحة العيون
إستشاري طب وجراحة العيون

د. يوسف الظفيري
قسـم طــب وجراحــة العيــون

إستشاري طب وجراحة عيون اNطفال

د. منصور الشمري

قسم طب وجراحة العيون



هل تعلم أن لمرض السكر تأثير مباشر على سالمة النظر
ال تتردد وقم بالفحص ا>ن مع أفضل إستشاريين طب وجراحة العيون

وأيض[ تأثيره المباشـــر على الجفن والقرنية وعدســـة العين ( مياه بيضاء 
وشـــيخوخة ) والخزانة اAمامية (نزيف وإرتفاع ضغط الدم) وأيض[ الشبكية 
(إنفجار ونزيف على سطح الشبكية) وأيض[ العصب البصري ومن هنا فال 
تتردد وقـــم بالمحافظة على معدل طبيعى للســـكر فى الدم من 

خالل زيارة طبيبك المختص اNن.
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تعتبــر عملّيــة المنظــار للمعــدة غيــر مؤلمــة أبــدd، إال أّنهــا يمكن أن 
تســّبب للمريــض التجشــؤ أو الرغبــة فــي القــيء، بســبب دخــول المنظــار 
مــن فمــه إلــى حلقــه، فهــو غيــر مريــح بالنســبة للمريــض، وخاّصــة فــي 
بدايــة وضعــه، كمــا وأّن ليــس لهــذه العملّيــة أيــة آثــار جانبّيــة، فهــي 
تعتبــر عملّيــة آمنــة، إال إذا تــم مالحظــة بعــض المضاعفــات بعــد العملّيــة 
ــّدم، أو الحــرارة الشــديدة، أو ألــم شــديد فــي البطــن، أو  مثــل: تقّيــئ ال
الغثيــان، واالســتفراغ بكمّيــات كبيــرة جــدd، أو صعوبــة فــي التنّفــس 
ــإذا تــم مالحظــة أّي مــن ا5عــراض الســابقة، فيجــب مراجعــة  ــع، ف أو البل
الطبيــب فــورd، إال أّنــه مــن النــادر جــدd حــدوث أّي مــن ا5عــراض ســابقة 
المــريء  أو  للمعــدة  ضــرر  أّي  حــدوث   dجــد النــادر  مــن  إّن  حيــث  الذكــر، 

كحــدوث فتــق مثــًال.

تتــم عمليــة منظــار المعــدة مــن خــالل إعطــاء المريــض مهّدئــ/ 
ــّم يطلــب الطبيــب مــن المريــض أن  ــه، ث ــ/ حتــى تســترخي أعصاب وريدّي
ينــام علــى جانبــه ا5يســر، وبعدهــا يتــم تخديــر الحلــق بمخــّدٍر موضعــّي 
علــى شــكل بخــاٍخ رذاٍذ عــن طريــق الفــم، ثــّم وضــع أداة بالســتيكّية فــي 
ــة، وبعــد  الفــم بيــن ا5ســنان، حتــى ال يتــم عــّض المنظــار خــالل العملّي
نحــو خمــس دقائــق يبــدأ الطبيــب المختــّص بإدخــال منظــار خــاّص رفيــع 
ومــرن بشــكل تدريجــّي، عــن طريــق الفــم، وحينهــا يطلــب الطبيــب مــن 
المريــض أن يبلــع المنظــار حتــى ينــزل إلــى المــريء، ليصــل إلــى المعــدة 
فاuثنــي عشــر، ويحتــوي المنظــار علــى كاميــرا صغيــرة، وضــوء حتــى 
يتمّكــن الطبيــب مــن رؤيــة مــا بداخــل الجهــاز الهضمــّي، باuضافــة إلــى 
ذلــك فــإّن المنظــار يحتــوي بجانبــه علــى قنــاة خاّصــة، تلــك القنــاة تســمح 
بمــرور بعــض ا5دوات الطبّيــة حتــى يتمّكــن الطبيــب مــن إجــراء بعــض 

ــة ا5خــرى، مثــل أن يأخــذ عّينــة مــن داخــل الفحوصات  اuضافّي
ــر فيمــا بعــد.المعدة  لفحصهــا فــي المختب

ــّص للنظــر داخــل عضــو مــن  ــة يقــوم بهــا الطبيــب اخملت ــة طبّي هــي تقني
جســم اuنســان، وe هــذا اuجــراء يكــون العضــو هــو اجلــزء العلــوّي مــن اجلهــاز 

الهضمــّي، والــذي يحتــوي علــى املــريء واuثنــى عشــر واملعــدة، وتســتغرق هــذه 
العملّيــة نحــو ربــع ســاعة تقريبــf، وتعتمــد مــّدة العملّيــة علــى اuجــراءات التي ســيقوم 

بهــا الطبيــب.

ير  ن عملية 
المعد

إلتهاب المريء.  •
قرحة المعدة أو اuثني عشر.  •

سرطان المعدة واuثني عشر.  •
التهاب المعدة.  •
آالم في البطن.  •

أورام المريء والكبد والبنكرياس.  •

إستمرار فقر الدم غير المبّرر.  •
وجود حصى في كيس المرارة.  •

دوالي المريء.  •
االرتجاع المعدي المريئي.  •

متالزمة مالوري فايس تير.  •
صعوبة بلع الطعام أو الشعور با5لم عند البلع.  •

Gastroscopy
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الدكتور جهاد الخوري
إستشاري أمراض الجهاز الهضمي التداخلي والكبد

من جامعة مونتريال - كندا
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تقنية الصور الصوتية بالمناظير
التداخلية

. حتديد وتشخيص أورام اجلهاز الهضمي.
. حتديد وتشخيص أورام الصدر.

. أخذ العينات من ا7ورام.
. عالج آالم البطن املزمنة عF تدمE خاليا اC7 أثناء املنظار.

. عالج أكياس البنكرياس وإزالتها باملنظار Q يوم واحد.
يتميز قسم الباطنية واجلهاز الهضمي بفريق طبي متخصص وخدمات متكاملة مثل :

. مناظB اجلهاز الهضمي العلوي مع ربط الدوا7، توسعة التضيقات ووضع الدعامات املعدنية
. مناظB احلهاز الهضمي السفلي مع إزالة اللحميات ووضع الدعامات املعدنية

. مناظB القنوات الصفراوية والبنكرياس مع إزالة احلصوات ووضع الدعامات البالستكية واملعدنية
. أمراض وإلتهابات الكبد ( الوبائية وغB الوبائية )

قسم ا7مراض الباطنية واجلهاز الهضمي



هل أنت معرض لخطر ا4صابة به؟ 

مــن  أعلــى  المــرض  بهــذا  إصابتــك  خطــر  معــدل  يكــون  أن  يمكــن 
 : إذا  المعــدل 

إذا تعرضــت أنــت أو أحــد أقربائــك المقربيــن ل�صابــة بزوائــد لحميــة   •
أو ســرطان بالقولــون والمســتقيم مــن قبــل.

إذا تعرضت ل�صابة بمرض التهاب ا5معاء .   •
إذا كنــت تعانــي مــن مــرض وراثــي مثــل داء البوليبــات العائلــي   •

الوراثــي.  والمســتقيم  القولــون  وســرطان 

ا5شــخاص ا5كثــر عرضــة لخطــر اuصابــة بســرطان القولــون والمســتقيم 
مــن  أكثــر  متكــررة  أو  مبكــرة  لفحوصــات  بحاجــة  يكونــوا  أن  يمكــن 
غيرهــم. ينبغــي عليكــم التحــدث إلــى طبيبكــم حــول موعــد البــدء 

بفحوصاتكــم و كــم مــرة يجــب أن تخضــع لهــذه الفحوصــات . 

الفحوصات تنقذ حياتكم

ســرطان  فحوصــات  فــإن  عمــرك،  مــن  أكثــر  أو  الخمســين  بلغــت  إذا 
ــون والمســتقيم يمكــن أن تنقــذ حياتــك. وإليكــم طريقــة عمــل  القول

: الفحوصــات 

ســرطان  عــادة  يبــدأ   •
القولون والمســتقيم 
مــن الزوائــد اللحميــة 
أو  القولــون  فــي 
المســتقيم. و الزوائــد 
نمــو  هــي  اللحميــة 
مــن  ليــس  زوائــد 
وجودهــا  المفتــرض 
. الموضــع  هــذا  فــي 
الوقــت  مــرور  مــع   •
تتحــول بعــض الزوائد 

 . ســرطانات  إلــى 
تكشــف  أن  يمكــن   •

الفحوصــات المبكــرة عــن وجــود هــذه الزوائــد اللحميــة وبالتالــي 
 . ســرطانات  إلــى  تتحــول  أن  قبــل  اســتئصالها  يمكــن 
كمــا يمكــن للفحوصــات أن تشــكف اuصابــة المبكــرة بســرطان   •
القولــون والمســتقيم. وعنــد االكتشــاف المبكــر ل�صابــة، تكــون 

الفــرص جيــدة فــي الشــفاء مــن المــرض .

ر سرطا  صو
تقي القولو والم

ورقة حقائق 
أساسية

ما هو سرطان القولون والمستقيم؟

فــي  يحــدث  الســرطان  مــن  نــوع  هــو  والمســتقيم  القولــون  ســرطان 
القولــون أو المســتقيم. أحيانــ/ يســمى ســرطان القولــون. والقولــون 
هــو المعــي الغليــظ. و المســتقيم هــو الممــر الــذي يربــط بيــن القولــون 

وفتحــة الشــرج.

هــذا الســرطان يأتــي بالمرتبــة الثانيــة بيــن أعلــى الوفيــات بالســرطان 
فــي الواليــات المتحــدة، و لكــن يجــب أال يكــون الحــال علــى هــذا النحــو. 
فحوصــات  بعمــل  قــام  فــوق  فمــا  الخمســين  بلــغ  شــخص  كل  أن  لــو 
ــة، لكانــوا تمكنــوا مــن تجنــب ٪60 مــن الوفيــات بهــذا  التصويــر الدوري
المــرض علــى ا5قــل. لذلــك إذا بلغــت الخمســين أو أكثــر، ابــدأ بعمــل 

ا�ن.  الفحوصــات 

من يمكن أن يصاب بسرطان القولون والمستقيم؟

الرجال والنساء على حد سواء.   •
ســن  بعــد  النــاس  لــدى  الغالــب  فــي  اuصابــة  حصــول  لوحــظ   •

 . لخمســين ا
معدل الخطورة يزداد  •

مع تقدم السن .   
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يمكــن أن يبــدأ ســرطان القولــون والمســتقيم دون 
ايــة أعــراض

الزوائــد اللحميــة عبــر الجلــد والمرحلــة المبكــرة مــن اuصابــة بســرطان 
القولــون والمســتقيم ال تســبب أعراضــ/ دائمــ/، وخاصــة فــي البدايــات. 
وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن يصــاب الشــخص بزوائــد لحميــة أو ســرطان 
القولــون والمســتقيم دون أن يــدرك ذلــك. ولهــذا فــإن الفحوصــات هامــة 

للغايــة . 

ماهي أعراض ا4صابة؟

القولــون  ســرطان  أو  اللحميــة  بالزوائــد  المصابيــن  ا5شــخاص  بعــض 
والمســتقيم تبــدو عليهــم أعــراض اuصابــة. و التــي يمكــن أن تتضمــن : 

الدم في أو على البراز ( تغير في حركة ا5معاء) .   •
آالم بالمعدة ، تشنجات أو آالم بالبطن و التي تبقى مستمرة.   •

فقدان الوزن دون معرفة ا5سباب .   •

إذا كنــت تعانــي أي مــن هــذه ا5عــراض، الرجــاء التحــدث إلــى طبيبــك. 
هــذه ا5عــراض يمكــن أن تنجــم عــن أســباب أخــرى غيــر الســرطان. ولكــن 

الســبيل الوحيــد لمعرفــة ســببها هــو مراجعــة الطبيــب . 

أنواع الفحوصات

يمكــن اســتعمال العديــد مــن الفحوصــات للكشــف عن الزوائــد اللحمية 
أو ســرطان القولــون والمســتقيم. ويمكــن القيــام بــكل فحــص علــى 
حــدا  بشــكل منفصــل. وأحيانــ/ يمكــن القيــام بالفحوصــات مــع بعضهــا. 
توصــي لجنــة الخدمــات الوقائيــة بالواليــات المتحــدة بعمــل فحوصــات 
ســرطان القولــون والمســتقيم للرجــال والنســاء بيــن ســن 50 - 75 
ــراز عالــي الحساســية،  ــدم الخفــي بالب عامــ/ باســتعمال تحليــل رصــد ال
إلــى  التحــدث  الرجــاء  القولــون.  منظــار  أو  الســيني،  القولــون  منظــار 
اتخــاذ  لحالتــك.  المالئمــة  الفحوصــات  أو  االختبــارات  أي  حــول  طبيبــك 
 dالقــرار يكــون فرديــ/ عندمــا تكــن فــوق عمــر 75 عامــ/. وعندمــا تبلــغ عمــر
أكبــر مــن 75 عامــ/، ينبغــي عليــك ســؤال الطبيــب إذا كان يجــب أن 

تخضــع للفحوصــات أم ال.
 

فحص رصد الدم بالبراز عالي الحساسية:  •
يوجــد نوعــان مــن فحــص عالــي الحساســية لرصــد الــدم الخفــي   
بالبــراز: أحدهمــا يســتخدم مــواد الغايــاك الكيميائيــة uكتشــاف 
الــدم الخفــي بالبــراز. أمــا الثانــي فهــو فحــص كيميائــي مناعــي 
الــدم  واكتشــاف  لرصــد  المضــادة  ا5جســام  يســتخدم  و  للبــراز- 
الخفــي بالبــراز. يتلقــى المريــض حقيبــة الفحوصــات مــن مقــدم 
الخدمــة، وفــي المنــزل تقــوم بالحصــول علــى كميــة صغيــرة مــن 
البــراز بعصــا أو فرشــاة. ثــم تقــوم بإعــادة العينــة إلــى الطبيــب أو 

المختبــر، حيــث يتــم فحــص عينــة البــراز لكشــف الــدم فيهــا. 

كم مرة:  •
مرة واحدة بالسنة.   

منظار القولون السيني المرن:  •
فيمــا يتعلــق بهــذا الفحــص، يقــوم الطبيــب بوضــع أنبــوب مــرن   
رفيــع وقصيــر ومــزود بضــوء داخــل المســتقيم. ثــم يقــوم الطبيــب 
بالمســتقيم  الموجــودة  الســرطاية  أو  اللحميــة  الزوائــد  بفحــص 

وفــي الثلــث الســفلي مــن القولــون. 
عدد مرات الفحص:

كل خمــس ســنوات. عندمــا يتــم عملــه مــع فحــص الــدم الخفــي بالبــراز 
ذو الحساســية العاليــة، يجــب أن يتــم عمــل فحــص الــدم الخفــي بالبــراز 

كل ثــالث ســنوات. 

منظار القولون:  •
الطبيــب  أن  عــدا  مــا  المــرن،  الســيني  القولــون  منظــار  يشــبه   
بضــوء  ومــزود  طويــل  ولكــن  رفيــع  مــرن  أنبــوب  بوضــع  يقــوم 
داخــل المســتقيم. ثــم يقــوم الطبيــب بفحــص الزوائــد اللحميــة أو 
الســرطاية الموجــودة فــي كامــل القولــون. وخــالل الفحــص يمكــن 
للطبيــب أن يشــاهد و يســتأصل معظــم الزوائــد اللحميــة وبعــض 

الســرطانية.  ا5ورام 
عدد مرات الفحص:

كل 10 ســنوات. كمــا يســتخدم منظــار القولــون كفحــص متابعــة فــي 
حالــة تبيــن وجــود اي شــيء غيــر طبيعــي فــي أي من الفحوصــات ا5خرى.
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الوقائيــة  اخلدمــات  جلنــة  أن  مــن  بالرغــم 
بالواليات املتحدة  ال توصي بهذه الفحوصات، 
إال أنهــا مســتخدمة e بعــض احلــاالت وبعــض 
الهيئــات ا]خــرى توصــي بهــا. و العديــد مــن 
خطــط التغطيــة التأمينيــة ال تغطــي هــذه 
الفحوصــات، وe حالــة عــدم وجــود التغطيــة 
لهــذه الفحوصــات فإنــك علــى ا]غلــب بحاجــة 

إ� فحــص املتابعــة مبنظــار القولــون.
التصوير الملون المزدوج بحقنة باريوم :  •

يتلقــى المريــض حقنــة بالباريــوم الســائل وحقــن الهــواء   
بعدهــا. ويقــوم الباريــوم والهــواء بتكويــن حــدود القولــون 
صــورة  فــي  الحــدود  هــذه  برؤيــة  للطبيــب  يســمح  ممــا 

. القولــون 
 

منظار القولون االفتراضي :  •
يســتعمل هــذا الفحــص التصوير الشــعاعي و الكمبيوترات   
uنتــاج صــور للقولــون كامــًال. ويتــم عــرض هــذه الصــور علــى 

شاشــة الكمبيوتــر . 

فحص الحمض النووي بالبراز :  •
بالكامــل  ا5معــاء  حركــة  مخرجــات  جمــع  عليــك  يجــب   
الســرطانية.  الخاليــا  ورصــد  لفحصهــا  المختبــر  إلــى  وارســالها 

هل يغطي التأمين أو الضمان الصحي ؟

فــي  تســاعد  الصحــي  والضمــان  التأميــن  شــرائح  مــن  العديــد 
تغطيــة نفقــات فحوصــات ســرطان القولــون والمســتقيم. الرجــاء 
يخضــع  الفحوصــات  هــذه  مــن  أي  التأميــن  شــركة  مــن  التأكــد 

 . للتغطيــة 

الحد ا_دنى

إذا كانــت قــد بلغــت الخمســين مــن عمــرك فمــا فــوق، تحــدث إلــى 
الطبيــب حــول إجــراء الفحوصــات .
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إذ, ... حان وقت خضوعك
للفحص املبكر لسرطان القولون باملنظار

Now ... It Is Time Getting A
Colorectal Cancer Screening Test

هل جتاوزت اخلمسني عامA؟
Is Your Age 50 Or Older?

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

قــســم اOمــراض الــباطنيــة



فوائد الميرمية وطرق 
استخدامها...

أحــد   (Salvia Officinalis العلمــي:  (ا5ســم   Sage الميرميــة  تعــد 
ا5عشــاب المعروفــة منــذ قديــم الزمــان. وهــي شــجيرة معمــرة دائمــة 
الخضــرة  ذات نكهــة حــادة ورائحــة عطريــة، تتواجــد فــي مناطــق حــوض 
البحــر ا5بيــض المتوســط وجنــوب شــرق أوروبــا. اســتخدمت منــذ العهــد 
الرومانــي للعديــد مــن ا5غــراض الطبيــة والعالجيــة. وحاليــ/ تدخــل فــي 

ــد مــن المســتحضرات الطبيــة والدوائيــة . صناعــة العدي

وتنمــو الميرميــة فــي التربــة القلويــة والرمليــة وبوجــود إضــاءة شــمس 
كافيــة وتمتــاز بأفرعهــا الخشــبية، وأوراقهــا الفرويــة ذات اللــون ا5خضــر 
بنفســجية  بزهــور  الصيــف  فصــل  فــي  وتزهــر  الرمــادي.  إلــى  المائــل 

وزرقــاء جالبــة للنحــل.

استخدامات الميرمية وأصنافها

عــادة مــا تســتخدم أوراق الميرميــة فــي العديــد مــن ا5غــراض الطبيــة 
والعالجيــة أو فــي الطهــي أو كمشــروب عشــبي.

الفصــوص  ثالثيــة  الميرميــة   : منهــا  أصنــاف  عــدة  لهــا  يوجــد 
Three-lobed Sage نســبة إلــى شــكل أوراقهــا. والمنتشــرة عــادة في 
مناطــق حــوض البحــر ا5بيــض المتوســط والمعروفــة فــي اســتخدامها 
بأوراقهــا  مشــهورة  وهــي   Clary Sage كالري  وميرميــة  الشــاي.  مــع 
العطريــة ذات الرائحــة القويــة والمســتخدمة لعــالج مشــاكل الحنجــرة 
 Pineapple وإحتقــان الحلــق وفــي صناعــة العطــور. وميرميــة ا5نانــاس
Sage التــي تســتخدم أوراقهــا الطازجــة uضفــاء النكهــة للمشــروبات 

والحلويــات المختلفــة.

تحــوي عشــبة الميرميــة مجموعــة مــن المركبــات النباتيــة الكيميائيــة، 
ا5ساســية  والمعــادن  الفيتامينــات  مــن  ومجموعــة  عطريــة  وزيــوت 

المعروفــة بدورهــا فــي مكافحــة المــرض وتعزيــز الصحــة.

والمركــب النشــط فــي الميرميــة هــو الزيــت ا5ساســي الــذي يتكــون 
مــن الكيتونــات ketones والفــا- ثوجــون a-thujone وبيتــا- ثوجــون 

.ß-thujone

ة ائي ة ال القيم
ة ة الصحي د الميرمي فوائ
ة للبشر  د الميرمي فوائ

والشعر
ل ة للحم د الميرمي فوائ

طفال ة ل فوائد الميرمي
را الميرمية  أ

امل3ميــة أحــد ا]عشــاب التقليديــة املعروفــة منــذ القــدم باســتخداماتها 
لــه  يكــون  قــد  أنــه  إال  الذكيــة،  العطريــة  وبروائحهــا  اخملتلفــة،  العالجيــة 

اuســتخدام: عنــد  وشــروط  iظــورات 

فوائد 
الميرمية 
يمتها  ف 
ائية ال

Salvia
Officinalis

1

2

3

4

5

6
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إليكــم مــا تحويــه كل 100 غــم من الميرميــة المجففة والمطحونة 
:USDA من عناصر غذائية أساســية وبعض المعادن بحســب

السعرات الحرارية  •
 

الكربوهيدرات  •
 

البروتينات  •
 

الدهون  •
 

ا5لياف  •
 

الكالسيوم  •
 

الحديد  •
 

البوتاسيوم  •
 

المغنيسيوم  •
 

المنغنيز  •

315 سعرة حرارية

60٫73 غم

10٫63 غم

12٫75 غم

40٫3 غم

1652 ملغم

28٫12 ملغم

1070 ملغم

428 ملغم

3٫133 ملغم

كمــا وتحــوي أوراق الميرميــة علــى مركبــات أخــرى نشــيطة 
 ،cornsole والكورنســول ،cineol ســينيول ،borneol مثــل: بورنيــول
 ،caffeic وكافيك ،chlorogenic الكلوروجينيــك ،fumaric وفوماريــك

.nicotinamide نيكوتيناميــد

وأحمــاض مثــل: حمــض الكورونســوليك cornsolic acid، حمــض 
.nicotinic acids النيكوتيــن  وأحمــاض   ،tannic acid التانيــك 

 flavone و flavones  :با4ضافــة إلــى مــواد فالفينوديــة مثــل
.estrogenic substances إســتروجينية  ومركبــات   .glycosides

وتعتبــر عشــبة الميرميــة مصــدر عالــي بمجموعــة مركبــات فيتامينــات 
ب مثــل: حمــض الفوليــك، الثياميــن، البيرودكســين والريبوفالفيــن.

ــ/ جــدd مــن عــدة مجموعــات  هــذه العشــبة هــو إســتثنائي مصــدرd غني
الثياميــن،  الفوليــك،  حامــض  مثــل  الفيتامينــات،  مــن  المركــب  ب 
المســتويات  مــن  أعلــى  مــرات  عــدة  والريبوفالفيــن  البيريدوكســين 
اليوميــة الموصــى بهــا. ومصــدر عالــي لفيتاميــن A (مركبــات البيتــا 
كاروتيــن)  إذ أن كل 100 غــم مــن الميراميــة الجافــة يوفــر مــا يقــارب 
5900 وحــدة دوليــة منــه. وهــي أيضــ/ مصــدر لفيتاميــن C، ولعــدد مــن 
ــد والبوتاســيوم، الكالســيوم والنحــاس  المعــادن المهمــة مثــل الحدي

والمنغنيــز. والزنــك  والمغنيســيوم 

تعزيز عملية التفكير والقدرات العقلية ومكافحة الزهايمر

 GABA مســتقبالت  عــن  عبــارة  هــو  الميرميــة  أوراق  تحويــه  الــذي   Thujone الثوجــون 
وتحســين  التركيــز  زيــادة  علــى  تســاعد  والتــي   .HT3-5)  Serotonin) والســيروتونين 
العمليــات الذهنيــة واليقظــة القــدرات العقليــة وعمليــة التفكيــر، والذاكــرة وتعزيــز عمــل 
الحــواس عنــد تناولهــا عــن طريــق الفــم. بينمــا رائحتهــا ممكــن أن تســاعد في تعزيــز اليقظة. 

كمــا وبينــت بعــض الدراســات تأثيــرات إيجابيــة للميرميــة فــي عــالج الزهايمــر، فقــد تبيــن أن 
تنــاول الميرميــة لمــدة أربــع أشــهر ســاهم فــي تحســين الذاكــرة فــي مرضــى الزهايمــر الذيــن 

يعانــون مشــاكل  خفيفــة إلــى معتدلــة فــي الذاكــرة.

مضاد ل<لتهابات والحساسية

 ،Borneol بورنيــول ،Cineol تحــوي الميرميــة علــى مركبــات ومــواد نشــطة مثــل: ســينيول
الكلوروجينيــك Chlorogenic. والتــي تجعــل لهــا خــواص مكافحــة لjلتهابــات، ومضــادة 

للحساســية وللتهيــج، كمــا وتمتلــك الميرميــة خــواص طــاردة للطفيليــات والفطريــات.

فوائد الميرمية 
الصحية...
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تعزيـــز صحـــة الجلـــد وحمايتـــه، 
ـــس ـــات والهيرب ـــة التقرح ومكافح

 C لفيتاميـــن  مصـــدر  الميرميـــة  بإعتبـــار 
الكوالجيـــن  تركيـــب  فـــي  تســـاعد  فهـــي 
المهـــم لتجـــدد الخاليـــا وتكوينهـــا وحمايتهـــا 
والحفـــاظ  الحـــرة.  والجـــذور  ا5كســـدة  مـــن 
وا5ســـنان  والعظـــام  الجلـــد  ســـالمة  علـــى 
مـــن  الميرميـــة  وبمحتـــوى  كمـــا  واللثـــة. 
ــادات  ــا كاروتيـــن  الـــذي يعـــد أحـــد مضـ البيتـ
ــد  ــالمة الجلـ ــة لسـ ــة والمهمـ ــدة القويـ ا5كسـ

لصحتـــه.  ومعـــززه 

التـــي  المراهـــم  تطبيـــق  بـــأن  ووجـــد  كمـــا 
الميراميـــة  خالصـــة  أساســـها  فـــي  تحـــوي 
لعـــالج بعـــض التقرحـــات الجلديـــة والهيربـــس 
ســـاعد بالفعـــل فـــي تســـريع عمليـــة الشـــفاء 

وخـــالل عـــدد ايـــام قليـــل مـــن (6-7 أيـــام).

فوائد الميرمية 
للبشرة والشعر

وجـــد الســـتخدام الميرميـــة بعـــض الفوائـــد 
الشـــعر  علـــى  تعـــود  التـــي  التجميليـــة 
مضـــادة  خصائـــص  ذات  فهـــي  والبشـــرة، 
الشـــباب  عـــل  الحفـــاظ  وســـر  للشـــيخوخة، 
تعزيـــز  علـــى  الميرميـــة  تعمـــل  إذ  الدائـــم. 
الخاليـــا.  تجـــدد  وتحفيـــز  الدمويـــة  الـــدورة 
المعـــروف   A بفيتاميـــن  غنيـــة  وهـــي 
ــا  ــال والمهـــم لتجـــدد الخاليـ بفيتاميـــن الجمـ
مكافـــح  أكســـدة  كمضـــاد  يعمـــل  وهـــو 
للجـــذور الحـــرة وبالتالـــي يســـاعد فـــي الوقايـــة 

الدقيقـــة.   والخطـــوط  التجاعيـــد  مـــن 

طبيعــــــــي  عـــــــــــالج  الميرميــــــــــة  وتعــــــــد 
للســـيليوليت، إذ أن أوراق الميرميـــة تســـاعد 
وإزالـــة  الدمويـــة  الـــدورة  تحســـين  فـــي 
تســـاعد  وبهـــذا  الجســـم.  مـــن  الســـموم 
فـــي التخلـــص مـــن الســـيليوليت وتقيلـــل 
ظهـــوره. واســـتخدام زيـــت الميرميـــة يمكـــن 
والوقايـــة  الســـيليوليت  حـــدوث  يمنـــع  أن 

منـــه. 

ووجـــد أيضـــ/ أن الزيـــت ا5ساســـي الموجـــود 
الـــرأس  لفـــروة  معـــزز  هـــو  الميرميـــة  فـــي 
ومفيـــد لعـــالج مشـــاكل الشـــعر، عـــن طريـــق 
ــا  تعزيـــز تدفـــق الـــدم فـــي فـــروة الـــرأس. ممـ
يقلـــل مـــن فقـــدان الشـــعر ويعـــزز تكويـــن 

البصيـــالت

تعزيز المناعة
وتقويتها

المضـــادة  المـــواد  مـــن  الميرميـــة  محتـــوى 
ل�لتهـــاب والعديـــد مـــن مضـــادات ا5كســـدة 
ــا كاروتيـــن وفيتاميـــن C تجعـــل  مثـــل البيتـ
لهـــا دور كبيـــر فـــي تعزيـــز المناعـــة ومقاومـــة 
ـــة والجـــذور الحـــرة المســـببة  ا5مـــراض المعدي
ل�لتهابـــات فـــي الجســـم، كمـــا أن لهـــا دور 
فّعـــال فـــي الوقايـــة ضـــد أنـــواع معينـــة مـــن 

ــد. ــرطان الجلـ ــرطانات مثـــل سـ السـ

عـــالج مشـــاكل الطمـــث وأعـــراض 
ســـن اليـــأس

مركبـــــــــات  علــــــــى  الميرميــــــة  بإحتـــــــواء 
إســـتروجينية تعمـــل عمـــل الهرمـــون ا5نثـــوي 
قـــد  الميرميـــة  تنـــاول  فـــأن  إســـتروجين 
يســـاعد فـــي التخفيـــف مـــن أالم ومشـــاكل 
الـــدورة الطمثيـــة، والتقليـــل مـــن ا5عـــراض 
إلهبـــات  مثـــل  اليـــأس،  لســـن  المصاحبـــة 

الليلـــي. والتعـــرق  الســـاخنة 

تعزيــز صحــة القلــب والشــرايين 
وخفــض مســتويات الكولســترول

الفالفونيــدات  أن  الدراســات  بعــض  وجــدت 
 Salvigenin المعروفــة باســم Flavonoids
الميرميــة  أصنــاف  بعــض  تحويهــا  التــي 
 Three وخاصــة مــن النــوع ثالثــي الفصــوص
lobe Sage ذات تأثير مســاعد في إســترخاء 
ا5وعيــة الدمويــة ويوفــر الحمايــة مــن أمــراض 
محتــوى  وأن  كمــا  والشــرايين.  القلــب 
الميرميــة مــن البوتاســيوم والمغنيســيوم 
مســاعد  يعتبــر  والكالســيوم  والمنغنيــز 
فــي التحكــم بمعــدل دقــات القلــب وضغــط 
فــي  الســوائل  تــوزان  علــى  والحفــاظ  الــدم 

الجســم.

تنــاول  أن  التجــارب  بعــض  ووجــدت  كمــا 
شــهر  ولمــدة  يوميــ/  مــرات  ثــالث  الميرميــة 
أدى إلــى إنخفــاٍض ملحــوظ فــي مســتويات 
 ،LDL الــدم  فــي  الســيء  الكولســترول 
وإنخفــاض مســتويات الدهــون الثالثيــة فــي 
الجســم، بالمقابــل لوحــظ إرتفــاع فــي نســبة 
الكولســترول الجيــد HDL، ممــا قــد يجعــل 
إرتفــاع  عــالج  فــي  إيجابــي  دور  للميرميــة 

الــدم. فــي  الكولســترول  مســتويات 
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قــد يربــط بعــض المختصيــن تنــاول الميرميــة بزيــادة الخصوبــة لــدى 
المــرأة وعــالج بعــض مشــاكل العقــم وذلــك بإحتــواء الميرميــة علــى 
مركبــات إســتروجينية Phytoestrogens. التــي تعمــل عمــل الهرمــون 
ا5نثــوي اuســتروجين. والــذي يعتبــر أحــد الهرمونــات المهمــة لزيــادة 

خصوبــة المــرأة. إال أن الدراســات حــول تأكيــد هــذه الخاصّيــة قليلــة، 
وال زلنا بحاجة إلى دراسات وأبحاث لتأكيدها.

الثدييــن  نمــو  علــى  المؤثــرة  العوامــل  مــن  الهرمونــي  التــوازن 
ا5طعمــة  تنــاول  أن  وا5بحــاث  الدراســات  بعــض  ووجــدت  وحجمهمــا. 
الغنيــة باuســتروجين قــد يكــون بالفعــل لــه تأثيــر إيجابــي علــى حجــم 
الثــدي. بينمــا وجــد بــأن تنــاول ا5غذيــة العاليــة بالكربوهيــدات بكميــات 
الميرميــة  وتعــد  الذكــورة.  هرمــون  مســتويات  مــن  يزيــد  قــد  كبيــرة 
لهرمــون  المشــابهة  اuســتروجين  بمركبــات  الغنيــة  ا5عشــاب  مــن 
اuســتروجين ا5نثــوي، ممــا يجعلهــا تســتخدم فــي عالجــات تكبيــر حجــم 

الثــدي. 

قــد تلجــأ العديــد مــن الســيدات إلــى إســتخدام ا5عشــاب لعــالج بعــض 
مشــاكل طفلهــا الصحيــة، وذلــك uعتقادهــن بــأن كل شــيء طبيعــي 
ــه، وبالطبــع هــذا غيــر صحيــح.  ــار جانبيــة ل ــا مــن أث هــو أمــن وفعــال وم
وهــذا مــا أكدتــه دراســة  جديــدة نشــرت فــي مجلــة طــب ا5طفــال الدوريــة 
الدكتــورة  فيهــا  الدراســة  مؤلفــة  نفــت  والتــي   Journal Pediatrics|
لينــدا وايــت Linda White ذلــك وأكــدت كون اســتخدام بعــض النباتات 

وا5عشــاب قــد يكــون ذو تأثيــر ســلبي وســام علــى صحــة الطفــل.

عنــد  مفيــدة  تكــون  قــد  التــي  الميرميــة  علــى  ينطبــق  مــا  وهــذا 
الدراســات  أن  إال  محــددة،  حــاالت  ولعــالج  مناســبة  بجــرع  اســتخدامها 
وا5بحــاث الزالــت قليلــة حــول تأثيراتهــا المختلفــة وخاصــة علــى صحــة 
الطفــل. لــذا فــال ننصــح اللجــوء الســتخدامها لطفلــك دون إستشــارة 

طبيبــك.

فوائد الميرمية 
طفال... ل

فوائد الميرمية لتكبير الصدر وزيادة حجم الثديفوائد الميرمية للحمل وزيادة الخصوبة
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أثار جانبية وأضرار الميرمية
بحســب منظمــة الغــذاء والــداوء ا)مريكيــة 
آمنــة  عــام  بشــكل  الميرميــة  تعــد   (FDA)
لالســتخدام ســواء عــن طريــق تناولهــا مــن 
خــالل الفــم أو اســتخدامها ضمــن الكريمــات 
والمســتحضرات التــي تطبــق علــى الجلــد إذا مــا كانــت ضمــن الكميــات 

الموصــى بهــا وعلــى مــدى قصيــر (ال يتجــاوز مثــال ا)ربــع أشــهر).

يصبــح تنــاول الميرميــة غيــر أمــن عنــد تناولهــا بجرعــة عاليــة أو لفتــرة 
 Thujone طويلــة. إذ بحســب مــا وجدتــه الدراســات فــأن مــادة الثوجــون
الموجــودة فــي الميرميــة قــد تكــون ذات تأثيــر ســام علــى الجســم إذا 
مــا تــم تنــاول كميــات كبيــرة منــه، وقــد تعــود بأضــرار علــى الجهــاز 
العصبــي والكبــد. وتنــاول مــا يزيــد عــن 12 قطــرة مــن زيــت الميرميــة 

ا)ساســي يعــد جرعــة ســامة.

را  أ
الميرمية

ها  ا وأ
انبية ال

الكمية المسموحة 
بحسب اDبحاث العلمية والدراسات التي أجريت على الجرعات الطبية المسموح بتناولها من الميرمية:

فــي عــالج مشــاكل الذاكــرة ومــرض الزهايمــر فــإن الجرعــة الموصــى بإســتخدامها مــن الميرميــة هــي مــا يقــارب 1 غــم مــن خالصــة الميرميــة مــرة 
واحــدة يوميــ]، أو مــا يقــارب 2٫5 ملغــم  ثــالث مــرات يوميــ].

أمــا فــي العالجــات الجلديــة  مثــل عــالج هيربــس الشــفة فيمكــن تطبيقهــا علــى الجلــد عــن طريــق اســتخدام مرهــم يحــوي مــن خالصــة الميرميــة 
23 ملغــم/ غــم يتــم تطبيقــه علــى الجلــد كل ســاعتين إلــى أربــع ســاعات مــن اليــوم اDول لظهــور اDعــراض ولمــدة ال تتجــاوز 10 الــى 14 يــوم.
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مرضى السكري:

قـــد يكـــون للميرميـــة تأثيـــر علـــى مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم، إذ 
قـــد تـــؤدي إلـــى خفضهـــا. لـــذا فعلـــى مريـــض الســـكري أن يتنبـــه إلـــى 
الكميـــات الصحيحـــة والمناســـبة التـــي قـــد يتناولهـــا مـــن الميرميـــة، 

ــدم. ــكر الـ ــتويات سـ ــاد فـــي مسـ ــه نقـــص حـ ــبب لـ حتـــى ال تسـ

الحامل والمرضعة:

عـــادة ال ينصـــح بتنـــاول الميرميـــة أثنـــاء الحمـــل، بســـبب إحتوائهـــا علـــى 
مركبـــات كيميائيـــة مثـــل مـــادة الثوجـــون Thujone، التـــي قـــد تكـــون 
ذات تأثيـــرات ســـلبية علـــى الحامـــل قـــد تصـــل الـــى خطـــورة حـــدوث 
للميرميـــة  بشـــربها  ينصـــح  ال  المرضعـــة  المـــرأة  وأن  كمـــا  اuجهـــاض. 
بكميـــات عاليـــة إذ وجـــد أن مـــادة الثوجـــون الموجـــودة فـــي أوراقهـــا قـــد 

تثبـــط مـــن إضـــرار حليـــب الثـــدي. 

ما بعد العمليات الجراحية:

قـــد ينصـــح بتجنـــب تنـــاول الميرميـــة أو أخذهـــا علـــى شـــكل أدويـــة مـــا 
قبـــل القيـــام بعمليـــات جراحيـــة بأســـبوعين علـــى ا5قـــل وذلـــك لكـــي 
تتـــم الســـيطرة علـــى مســـتويات الســـكر فـــي الـــدم أثنـــاء الجراحـــة 

وبعدهـــا.

تفاعالت مع ا_دوية

قد يكون لتناول الميرمية تأثير على عمل بعض ا5دوية مثل:

أدوية مرضى السكري مثل ا5نسولين والكلوربروباميد 
.Chlorpropamide (Diabinese)

 ،(Klonopin) االدوية المهدئة ومضادات االكتئاب . مثل: كلونازيبام
.(Donnatal) الفينوباربيتال

ا5دوية المضادة لالحتالج والنوبات (Anticonvulsants). مثل: 
 Valproic) وحمض فالبوريك primidone (Mysoline) بريميدون

.acid (Depakene

الحساسية لهرمون ا4ستروجين:

تأثيــر  نفــس  لهــا  إســتروجينية  مركبــات  علــى  الميرميــة  باحتــواء 
قــد  هــذا  االســبانية،  الميرميــة  خاصــة  ا5نثــوي،  ا5ســتروجين  هرمــون 
يجعــل لتناولهــا  تأثيــرات ســلبية علــى صحــة بعــض الحــاالت الحساســة 
أو  الرحــم،  ســرطان  أو  الثــدي،  ســرطان  مرضــى  مثــل  ل�ســتروجين 

الرحميــة.  والتليفــات  المبيــض 

مرضى ضغط الدم:

بعــض مرضــى ضغــط الــدم المنخفــض أو المرتفــع قــد يتأثــرون بتنــاول 
الميرميــة بأصنافهــا، إذ وجــد بــأن بعــض أنــواع الميرميــة مثــل الميرميــة 
االســبانية المعروفــة بـــ (Salvia lavandulaefolia) قــد ترفع من ضغط 
الــدم، فــي المقابــل أنــواع أخــرى مثــل (Salvia officinalis) قــد تخفــض 
ضغــط الــدم، لــذا فــإن كنــت مريــض بضغــط الــدم فعليــك التنبــه لتأثــر 

مســتويات الضغــط لديــك عنــد تنــاول الميرميــة.

وبالطبع قد تكون هناك بعض 
الفئات واحلاالت اخلاصة التي 

يستوجب بها احلذر عند تناول 
امل3مية، وتشمل:
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والعناية بالبشرة...
ا]مراض اجللدية
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العوامل المناخية: يشكو الكثيرون 
من زيادة القشرة خالل فصل الشتاء، حيث 

الطقس شديد البرودة. ويعود ذلك لقلة 
غسل الشعر بسبب البرد، وبالتالي تقل 
نظافة الرأس، ا5مر الذي يساعد على نمو 
الخمائر والتي بدورها تساعد على ظهور 

القشرة. وكما تتأثر فروة الرأس بالبرودة فهي تتأثر 
بالطقس الحار والجاف مثلها مثل أيٍّ من أجزاء الجلد ا5خرى، فتصبح 

أكثر عرضة للحكة والقشرة. 

الشـــعر  نظافـــة  إهمـــال  إن  والحساســـية:  النظافـــة  إهمـــال 
وفـــروة الـــرأس يـــؤدي إلـــى ظهـــور القشـــرة، ويثيـــر إفـــراز الغـــدد الدهنيـــة 

ــور المشـــكلة.  ــود إلـــى ظهـ وبالتالـــي يقـ

(السشـــوار)  الشـــعر  مجفـــف  إســـتخدام  إن  الشـــعر:  تصفيـــف 
وتعـــرض فـــروة الـــرأس إلـــى الحـــرارة الشـــديدة بصـــورة مســـتمرة أو مبالـــغ 
فيهـــا، يؤذيهـــا ممـــا يســـبب ظهـــور القشـــرة. كمـــا يـــؤدي إســـتعمال 
صبغـــات الشـــعر ومثبتـــات الشـــعر (ســـبراي) إلـــى ظهـــور قشـــرة معينـــة 

تشـــبه قشـــرة الشـــعر. 

إلـــى  المتكـــررة  والرضاعـــة  الحمـــل  يـــؤدي  والرضاعـــة:  الحمـــل 
ـــؤدي إلـــى تســـارع  ظهـــور القشـــرة، كمـــا أن تنـــاول حبـــوب منـــع الحمـــل ي

ــرة.  ــور القشـ ــد وبالتالـــي ظهـ ــا الجلـ ــو خاليـ نمـ

زيـــادة إفـــراز العـــرق: أن إرتـــداء القبعـــات الضيقـــة وأغطيـــة الـــرأس 
المحكمـــة، والتعـــرض لفتـــرات طويلـــة لحـــرارة الشـــمس يزيـــدان مـــن 
إفـــراز العـــرق الـــذي يثيـــر ويهيـــج الغـــدد الدهنيـــة فـــي فـــروة الـــرأس ممـــا 

ـــى ظهـــور القشـــرة.  ـــؤدي إل ي

العمـــر: إن أعلـــى معـــدالت نشـــاط الغـــدد الدهنيـــة لـــدى الذيـــن 
ــراوح أعمارهـــم بيـــن ســـن العشـــرين وا5ربعيـــن، لـــذا تكثـــر اuصابـــة  تتـ
ــا أن نشـــاط الغـــدد الدهنيـــة ولـــو بمعـــدل  ــا فـــي هـــذه الفتـــرة، كمـ بهـ
ــرة  ــور القشـ ــان إلـــى ظهـ ــوغ يؤديـ ــد البلـ ــات عنـ ــالل الهرمونـ ــل وإختـ أقـ
لهـــذه الشـــريحة. ومـــن النـــادر ظهـــور القشـــرة عنـــد ا5طفـــال لقلـــة 
نشـــاط الغـــدد الدهنيـــة وعـــدم إفرازهـــا للدهـــون. لذلـــك إن ظهـــور 

القشـــرة عنـــد ا5طفـــال يعنـــي بالضـــرورة وجـــود مـــرض جلـــدي. 

شر الشعر

تنتــج قشــرة الشــعر عــن ا`ختــالف فــى الظــروف الجويــة مــن الحــرارة 
إلــى البــرودة ، حيــث تعمــل فــروة الــرأس علــى إنتــاج كميــات كبيــرة مــن 
الخاليــا الحرشــفية التــي تعمــل كعــازل حــراري علــى فــروة الــرأس حتــى 
تقــى المــخ مــن البــرودة فــى الجــو لذلــك فقشــر الشــعر ليــس بمــرض 
و إنمــا هــو دفــاع ذاتــى مــن الجســم ضــد البــرودة فــى الجــو ، إال أن نمــو 
بعــض الفطريــات علــى هــذا القشــر يعمــل علــى تالصقــه و إنفصالــه 
عــن فــروة الــرأس بحيــث يطفــو علــى ســطح الشــعر و يتناثــر وقــت 
التمشــيط علــى الكتفيــن و حينمــا تكــون البشــرة مــن النــوع الدهنــى 
أي لهــا القــدرة علــى ا`فــرازات الدهنيــة ، فــإن قشــر الشــعر يلتصــق 
بهــذه ا`فــرازات علــى فــروة الــرأس حيــث يســبب الحكــة الجلديــة .. كمــا 
أن تعــرض فــروة الــرأس لبعــض المــواد الكيماويــة ( كريمــات الشــعر - 
ســبراى فــرد الشــعر - الصبغــات - مثبتــات الشــعر ... إلــخ ) ، أو التعــرض 
لعناصــر تلــوث البيئــة أو تنــاول بعــض اLطعمــة أو اLدويــة يمكــن أن 
تكــون عوامــل مســاعدة ، و مــن العوامــل التــي تســاعد علــى تكــون 
أهــم  يعــد  الــذي  البــارد  بالمــاء  بكثــرة  الشــعر  غســيل  الشــعر  قشــر 

أســباب ظهــور قشــرة الــرأس المرضيــة. 

اللــون  إلــى  تميــل  حرشــفية  قشــور  بظهــور  ا`لتهــاب  هــذا  ويتميــز 
اLصفــر فــوق بقــع حمــراء اللــون فــي الجلــد فتظهــر علــى فــروة الــرأس 
علــى شــكل قشــور. غيــر أنــه قــد يصيب أيضــ� الحواجــب والجفــون واLذن 
تشــعر  اللــون  حمــراء  متقشــرة  بقعــ�  مســبب�  واLنــف،  الفــم  وثنيــات 
المصــاب بهــا بالحرقــة والرغبــة فــي حكهــا. وقــد يــؤدي تمشــيط الشــعر 
بعنــف وحــك فــروة الــرأس بالمشــط إلــى زيــادة القشــور وبالتالــي حــدوث 

هــذا ا`لتهــاب. 

ــا يصــاب الرضــع فــي اLســابيع اLولــى مــن عمرهــم بنــوع مــن  ــ� م وغالب
التحســس الدهنــي الــذي ال يعــرف حتــى ا�ن ســبب لحصولــه، وال يســبب 

أي إزعــاج للطفــل ويــزول مــن تلقــاء نفســه خــالل شــهور قليلــة. 

وكذلــك يمكــن أن تــؤدي ا`صابــة بمــرض الصدفيــة إلــى ظهــور هــذه 
القشــرة والتــي تظهــر بشــكل أكثــر ســماكة علــى فــروة الرأس، وتتســم 

بأنهــا غيــر معديــة وال يوجــد خــوف منهــا.

اuستشاري الدكتور 
iمد فتحي

رئيس قسم ا\مر اض الجلدية 
والتناسلية

Dandruff

د  ز الت  ل  أه العوام
ر  القش و  ه م 

علــى الرغــم مــن أن قشــرة الشــعر تعــد مــن 
المشــاكل الصحيــة البســيطة الســهلة العــالج، 
إال أنهــا تســبب لصاحبهــا الكثيــر مــن القلــق خاصة 
عنــد إرتــداء المالبــس الداكنــة اللــون، فتتناثــر تلــك 
القشــيرات ببســاطة علــى الكتفيــن وأعلــى الظهــر 
مســببة لــه ا7حــراج والتوتــر والمحــاوالت المتكــررة 
لـــ «نفــض هــذا القلــق» عــن كتفيــه! وقشــرة الــرأس، 
ــر ضــارة وال  بشــكل عــام هــي عمليــة طبيعيــة غي
تحمــل أي درجــة مــن الخطــورة، وهــي حالــة شــائعة 
جــدi تصيــب. ثلــث المجتمــع ، وهــي شــائعة أكثــر 
خلفيــة  الظاهــرة  لهــذه  توجــد  الرجــال.  وســط 
ــزداد هــذه الظاهــرة ســوءi فــي الشــتاء  عائليــة. ت

وفــي حــاالت الضغــط النفســي
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التغذيــة: إن ســوء التغذيــة ونقــص فيتاميــن ايــه (A) قــد يؤديــان 
إلــى ظهــور القشــرة. 

البشــرة الدهنيــة: يعــد أصحــاب البشــرة الدهنيــة ا5كثــر إصابــة 
بقشــرة الشــعر، ويعــود ذلــك بســبب زيــادة نشــاط الغــدد الدهنيــة، 
وبالتالــي زيــادة إفرازهــا للدهــون التــي تســاعد علــى تكويــن طبقــة 

القشــور فــي فــروة الــرأس. 

الشــعر الطويــل والقشــرة: إن ذوات الشــعر الطويــل يعانيــن 
بالشــكل  الشــعر  نظافــة  تتــم  فــال  الطويــل  شــعرهن  غســيل  عنــد 
ــي، كمــا أنهــن أكثــر عرضــة للقشــرة 5ن الشــعر الطويــل يعــوق  المثال
ســقوط الخاليــا الميتــة الناتجــة عــن تجــدد خاليــا فــروة الــرأس، وبالتالــي 

تأخــذ بالتراكــم والتجمــع علــى فــروة الــرأس. 

تفهــم  هــي  القشــرة،  مشــكلة  لعــالج  ا_ولــى  الخطــوة  إن 
طبيعتهــا وأنهــا ليســت مرضــ/ فــي حــد ذاتهــا. ثــم يأتــي الــدور ا5هــم 
الــذي يســهم فــي التخلــص مــن القشــرة، وهــو نظافــة الشــعر، فغســل 
الشــعر بإســتمرار بالمــاء والشــامبو المناســب (ثــالث مــرات فــي ا5ســبوع 
فــي فصــل الصيــف، وأربــع مــرات أســبوعي/ فــي فصــل الشــتاء) مثــًال 
يســاعد علــى عــدم تكــون القشــرة والتخلــص مــن الحكــة التــي تــؤذي 
فــروة الــرأس، والتخلــص مــن الدهــون المتراكمــة وا5وســاخ التــي تزيــد 

مــن المشــكلة. 

ويجــب اuهتمــام بإزالــة جميــع آثــار الشــامبو من الشــعر بالشــطف الجيد، 
5ن بقــاء الشــامبو علــى فــروة الــرأس يزيــد مــن المشــكلة، حيــث إن بقايــا 
الشــامبو بعــد الجفــاف تظهــر علــى شــكل قشــور رقيقــة تثيــر الحكــة 

تســبب الحساســية لفــروة الــرأس. 

شامبوطبي 
إن إســتخدام الشــامبو الطبــي، ال العــادي، يســاعد علــى التخلــص مــن 
المشــكلة بصــورة أســرع وأكثــر فاعليــة، حيــث إن الشــامبو العــادي قــد 
ــام، بينمــا يتخلــص  يخلــص الشــعر مــن المشــكلة ليوميــن أو أربعــة أي
الشــامبو الطبــي مــن القشــرة لمــدة تتــراوح بيــن خمســة إلــى ســبعة 

أســابيع. 

علــى  تعمــل  مــواد  علــى  يحتــوي  الطبــي  الشــامبو  أنــواع  معظــم  إن 
تقليــل تســارع نمــو وتكاثــر خاليــا فــروة الــرأس، مثــل مــادة الســيلينوم 
وحمــض السليســلك، أو مــادة «الزنــك بيريثــون»، فمــع المداومــة علــى 

إســتخدامها يتــم القضــاء علــى القشــرة. 

وإن كان ســبب القشــرة وجــود التحســس الدهنــي، فينصــح بإســتخدام 
 (Ketoconazole) مثــل  الفطريــات  ضــد  مــادة  علــى  يحتــوي  شــامبو 
فــي  يســاعد  أن  يمكــن  للفطريــات  موضعــي  كمضــاد  يعمــل  الــذي   ،

القضــاء علــى مشــكلة القشــرة. 

و الع  خ
األول

أمــا إذا كانــت الصدفيــة هــي المســببة لزيــادة قشــرة الرأس 
فــال بــد مــن اســتخدام شــامبوهات تحتــوي علــي مــادة التــار 
او بعــض الكورتيــزون علــى فــروة الــرأس لمعالجــة الصدفية 
موضعيــ�، ومــن المهــم أن يتــم العــالج تحــت إشــراف طبــي 

متخصص 

مصحوبــة  القشــرة  تكــون  عندمــا  ا\حيــان  بعــض  وفــي 
عــالج  الــي  المريــض  يحتــاج  شــديده  فطريــه  بإلتهابــات 
الموضعيــه العالجــات  مــع  الفــم  طريــق  عــن  للفطريــات 
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لكــن هــل يفيــد عــالج الميــزو 
فــي الحــد مــن الســيلوليت؟

ال يصنــع عــالج الميــزو المعجــزات 
وال  الســيلوليت  معالجــة  فــي 
إذا  بمفــرده  يعمــل  أن  يمكــن 
كانــت العناصــر المســببة ا5خــرى 
موجــودة. فمــن الضــروري الخضوع 
نفســه  الوقــت  فــي  لحميــة 
مرضيــة. نتيجــة  علــى  للحصــول 
يعطيهــا  معينــة  إرشــادات  ثمــة 
الطبيــب المختــص ويجــب التقّيــد 

ل�ســتفادة. بهــا 

مـــن هـــم ا_شـــخاص الذيـــن 
ــالج  ــى عـ ــأوا إلـ ــب أال يلجـ يجـ
الميـــزو لكونـــه قـــد يشـــكل 

ــم؟ ــn عليهـ ــر� معينـ خطـ
الحامـــل  تخضـــع  أال  يجـــب 
مرضـــى  كذلـــك   . الميـــزو  لعـــالج 
يتلقـــون  الذيـــن  الســـكري 
والمرضـــى  با5نســـولين،  العـــالج 
الذيـــن يعانـــون مشـــكالت حـــادة 

القلـــب. فـــي  وخطيـــرة 
معرفـــة  الضـــروري  مـــن  لذلـــك 
شـــخص  لـــكل  الصحيـــة  الحالـــة 

لـــه. الميـــزو  عـــالج  إجـــراء  قبـــل 

كيف يعمل عالج الميزو؟
يعتبــر عــالج الميــزو مــن أحــدث التقنيــات فــي عالــم تجميــل الجلــد مــن 
وجــه وجســم وشــعر نظــرd لفاعليتــه دون أن يتطلــب جراحــة. ويقضــي 

العــالج بحقــن مجموعــة مــن الفيتامينــات فــي الموضــع المعنــي.

وميكــن  بفيتامينــات  احلقــن  علــى  يقتصــر  الــذي  امليــزو  عــالج 
إســتخدمه uعــادة النضــارة إ� البشــرة واحلفــاظ عليهــا مــن خــالل 
جتــدد اخلاليــا، ولنمــو الشــعر اخلفيــف أو املتســاقط ملــن يعانــون 

الســيلوليت. وملكافحــة  املشــكلة 

أي  لتجنــب  أطبــاء،  أو  متخصصــني  أيــدي  علــى  إجرائــه  شــرط  هــذا 
ذلــك. عــن  تنتــج  أن  ميكــن  مشــكالت  أو  مضاعفــات 

د. نــاهـد قـاســم
أخصائية امراض جلدية

وتناسلية وتجميل

هل من تقنيات معينة لعالج الميزو؟
ليســت تقنيــات مختلفــة لكــن يلجــأ البعــض إلــى عــالج الميــزو بالحقــن 
فقــط أو بــالRoller فقــط أو با5ثنيــن معــ/. فــي الواقــع ا5فضــل إعتمــاد 
الطريقتيــن فــي الوقــت نفســه 5ن الRoller يســمح بتنشــيط الــدورة 
الدمويــة بالدرجــة ا5ولــى ويعــّد البشــرة ممــا يســمح بالحصــول علــى 

نتيجــة فضلــى 5ن المســتحضر يدخــل بفاعليــة أكثــر وفــي العمــق.

ما ا_ماكن التي يمكن إعتماد الميزو فيها؟
يمكــن إعتمــاد عــالج الميــزو للشــعر إذا كان خفيفــ/ 5ســباب مختلفــة 
بحيــث  الــزرع  إلــى  اللجــوء  قبــل  وذلــك  غيرهــا،  أو  التوتــر  أو  كالوراثــة 

ا5قــل. علــى  بتأخيــره  أو  بتجنبــه  يســمح 
كذلــك، مــن إســتعماالت عــالج الميــزو محاربــة الســيلوليت مــن خــالل 

حقــن المســتحضر فــي الجلــد uذابــة الســيلوليت والحــد منــه.
هــو عبــارة عــن فيتامينــات تحقــن دون نفــخ أو غيــره، خصوصــ/ فــي مــا 
يتعّلــق ببشــرة الوجــه التــي تبــدأ بفقــدان بعــض نضارتهــا مــع الوقــت 

نظــرd إلــى فقــدان الخاليــا الحيــة.
امــا بالنســبة إلــى عــالج الســيلوليت فــي الوجــه فيعيــد الميــزو النضــارة 
ــا ويســمح بمكافحــة  واuشــراق إلــى الوجــه ويســاعد علــى تجــدد الخالي

التجاعيــد الصغيــرة.
ــه إبتــداًء مــن ســن 25 ســنة  ــة البشــرة، خصوصــ/ أن هــو يســمح بتغذي
نبــدأ بفقــدان الخاليــا، لذلــك تصبــح البشــرة صحيــة أكثــر ونضــرة عندمــا 

يتــم العمــل علــى تجديــد الخاليــا.

تكثــر التقنيــات التجميليــة التــي يمكــن 
مشــكالت  لمكافحــة  إليهــا  اللجــوء 
مختلفــة، منهــا ماينتــج عــن الســن 

ومنهــا مــا لــه أســباب أخــرى مختلفــة.
أحدثــت  التــي  التقنيــات  مــن 
والتــي  التجميــل  عالــم  فــي  ثــورة 
فــي  واضــح  بشــكل  شــاعت 
الميــزو  عــالج  ا5خيــرة،  الســنوات 
إزداد  الــذي   Mesotherapy

فاعليتــه  أثبــت  لكونــه  إنتشــاره 
وإســتعماالت  مختلفــة  مجــاالت  فــي 
حاجــة  دون  التجميــل  فــي  متعــددة 

جراحــة. إلــى 
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كيــف تختلــف مكونــات المســتحضر المســتخدم فــي كل مــن 
إســتعماالت عــالج الميــزو؟

ال شــك أن المســتحضر المســتخدم يختلف بحســب الهدف. فالمكونات 
والحالــة  أوالً  المشــكلة  تحديــد  مــن  بــد  ال  للــكل.  نفســها  ليســت 

تختلــف. فــال  الجرعــات  أمــا  الصحيــح.  المســتحضر  uســتعمال 
وفــي مــا يتعّلــق بنــوع المســتحضر، يســتخدم مثــًال بشــكل أساســي 
للوجــه الفيتاميــن C وحمــض الهيالورونيــك الــذي هــو موجــود أصــًال فــي 

البشــرة، وعندمــا يتــم حقنــه يالحــظ الفــرق الشاســع عــن الســابق.

ما عدد الجلسات التي يتطّلبها عالج الميزو؟
يراوح عدد الجلسات بين 5 و15، بحسب الحالة.

الموضــع  فــي  الميــزو  عــالج  يتركهــا  قــد  التــي  اiثــار  مــا 
لمعنــي؟ ا

تنتــج عــن عــالج الميــزو آثــار ال تذكــر. فقــد تظهــر لــدى البعــض إذا كانــوا 
مــن ذوي البشــرة الحساســة، فــي الموضــع المعنــي نقــاط بنيــة ناتجــة 
لــدى  الجلــد  فــي  ازرقــاق  يظهــر  أن  يمكــن  كمــا  بالحقنــة.  الوخــز  عــن 

البعــض لكنــه يــزول بســرعة.
وقــد يالحــظ تــورم بســيط لــدى البعــض مــع إحمــرار لمــدة ال تتعــدى 48 

ســاعة بعــد الحقــن.

كم من الوقت تحتاج هذه اiثار لتزول؟
ــ/. حتــى أن نســبة 70  ــزول النقــاط نهائي ــرة أقصاهــا أســبوع ت خــالل فت
أو 75 فــي المئــة مــن ا5شــخاص ال تظهــر لديهــم أي آثــار عنــد الخضــوع 
لعــالج الميــزو، خصوصــ/ انــه فــي العــالج ال ينــزف المريــض ويتــم تجنــب 

خــروج الــدم مــن موضــع الحقــن.

وهل يظهر الفرق مباشرًة عند الخضوع للعالج؟
بحســب  مالحظتــه  يمكــن  الــذي  الفــارق  يختلــف  أن  الطبيعــي  مــن 
الحــاالت. هــذا خصوصــ/ أنــه فــي حــال إســتعمال ال Roller عنــد اللجــوء 
إلــى عــالج الميــزو للوجــه تنشــط الــدورة الدمويــة فــي الوقــت نفســه، 
ويمكــن مالحظــة فــرق واضــح مباشــرًة 5ن الفيتامينــات تدخــل بفاعليــة 

فــي البشــرة.
وفــي مــا يتعّلــق بالوجــه تحديــدd يمكــن مالحظــة فــرق بعــد 24 ســاعة 
ــر أكبــر تدريجــي فــي الجلســات  ــى، لكــن يالحــظ تغّي مــن الجلســة ا5ول

الالحقــة.
فــي  والصحــة  والنضــارة  التــام  اuشــراق  يظهــر  أن  الطبيعــي  ومــن 
البشــرة مــع إنتهــاء جلســات العــالج. كذلــك فــي مختلــف إســتعماالت 

الميــزو. عــالج 
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هل تختلف النتيجة بين شخص وآخر؟
المشــكلة  أســاس  بحســب  النتيجــة  تختلــف  قــد 
العــالج  مــن  يســتفيد  فالبعــض  الجلــد.  ونوعيــة 
ا5شــخاص  أكثــر  يســتفيد  كمــا  غيــره.  مــن  أكثــر 
علــى  للحفــاظ  باســتمرار  جلســات  يجــرون  الذيــن 

النتيجــة.
وأشــدد علــى أن عــالج الميــزو ال يغنــي عــن ا5مــور 
التــي تســمح بالحفــاظ علــى النتيجــة كالكريمــات 
للوجــه ووســائل الحفــاظ علــى الرشــاقة ومكافحــة 
الســيلوليت مــن غــذاء ورياضــة. فــكل العوامــل لهــا 

تأثيــر وتحتــاج هــذه ا5مــور إلــى إهتمــام دائــم.

للحفــاظ  جلســات  إلــى  الحاجــة  مــدى  مــا 
النتيجــة؟ علــى 

يمكــن الحفــاظ علــى النتيجــة بإجــراء جلســة مــرة 
كل شــهر أو كل ســنة فــي مختلــف إســتعماالت 

عــالج الميــزو.

العالجــات  مــن  الميــزو  عــالج  يعتبــر  هــل 
الموقتــة أم إنــه عــالج دائــم يســمح بحــّل 

المعنيــة؟ المشــكلة 
يســمح عــالج الميــزو بمعالجــة المشــكلة بشــكل 
موقــت ويؤخــر عــادًة الحاجــة إلــى الجراحــة أو إلــى 
لــدى  غيرهــا،  أو  الشــعر  زرع  أو  الشــد  عمليــات 

ذلــك. فــي  الراغبيــن 

هل من سن معينة يمكن فيها اللجوء إلى عالج الميزو؟
يمكن اللجوء إلى عالج الميزو في أي سن تراوح بين 20 و75 سنة دون مشكلة.

هل من إجراءات وقائية معينة تسبق العالج؟
ليــس هنــاك إجــراءات محــددة يطلــب إتخاذهــا. لكــن يجــب عــدم الخضــوع للتقشــير قبــل 

العــالج. 

هل تعتاد البشرة أو الجسم على عالج الميزو في حال إجرائه؟
ال يــؤدي عــالج الميــزو إلــى اuعتيــاد عليــه. فــي المقابــل فــي حــال وقــف العــالج أو اuمتنــاع 

عــن تكــراره يعــود كل شــيء إلــى مــا كان عليــه كمــا لــو أن شــيئ/ لــم يكــن.
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مناسب
لكل
بشرة

•  تربيد مريح وذايت من خالل جهاز الليزر وليس الهواء مام يقلل اإلحساس باألمل وال يسبب اإلزعاج  
   للمريض أثناء عملية إزالة الشعر بسبب الهواء املندفع.

•  أداة إزالة الشعر بقطر أكرب يصل إىل 24 ملم مام يتيح اإلنتهاء من إزالة الشعر برسعة أكرب مقارنة 
   باألجهزة املتوفرة يف السوق والتي ال يتجاوز قطرها 15 ملم.

•  رسعة خروج الليزر من الجهاز بإتجاه الجسم مام يجعل عملية إزالة الشعر تتم برسعة.
•  الجهاز يحتوي عىل وحدتني هام Alexandrite و ND – Yag  والتي تجعل الجهاز يتناسب  مع 

جميع 
   أنواع البرشة سواء كانت سمراء أو شقراء ، باإلضافة إىل تناسبها مع جميع أنواع الشعر السميك منه 

   والرفيع. وهو صالح لإلستعامل لكل أجزاء الجسم والوجه.

مريح

سريع

Gentle Max Pro

ا;سرع 9زالة الشعر... وبدون أ0
Gentle Max Pro جهاز مميزات الجهاز:

أحدث جهاز
5زالة الشعر
من نوعه في
الكويت

قسم ا;مراض اجللدية



يفضل أن تبدئي بالجلسات 
العالجية والتجميلية قبل زفافك 
بثالث إلي أربع اأسابيع

ــة تســتخدم  ــة تجميلي ــر جراحي ــة غي ــة هــي معالج ــن التعبئ حق
ــى  ــالء إل ــادة الحجــم أو ا7مت ــق إع ــد عــن طري ــز شــباب الجل لتعزي
ــد  ــق ملــئ الخطــوط والتجاعي الوجــه والشــفاه. وتعمــل عــن طري

ــد. ــات فــي الجل والثني

ــد، و\ســباب وعوامــل مختلفــة مثــل أضــرار  مــع تقــدم ســن الجل
الشــمس، التدخيــن، والحميــة القاســية، نفقــد الكوالجيــن، ومــواد 
مرطبــة طبيعيــة ودهنيــة أخــرى مــن جلدنــا؛ ومــع ا7همــال يمكــن 
أن تتحــول بعــض المناطــق فــي الوجــه الــى مناطــق مترهلــة 

ــزداد بهــا الخطــوط والثنيــات. وت

ببســاطة يمكــن حــل هــذه المشــكلة، بإســتعمال حقــن التعبئــة 
ــة الخطــوط والتجاعيــد  ــادة الحجــم المفقــود فــي الوجــه وإزال 7ع
والثنيــات غيــر الحركيــة . أمــا التجاعيــد الحركيــة (التعبيريــة) 

ــج بالبوتوكــس . فتعال

ملحق خاص 
لعروستنا .....
نقدم لكي أفضل 

الخدمات واإلستشارات 
قبل زفافك

تظهــر جتاعيــد اجللــد وثنايــاه بســبب تراكــم الدهــون فيــه وفقــدان 
ــي  ــة امليزوث3اب ــه. بحقــن تركيب ــادة الســموم في ــد ملرونتــه وزي اجلل
ــب  ــات ومضــادات ا]كســدة ميكنــك حتســني أو جتّن الغنيــة بالفيتامين
ــه، إذ توفــر الفيتامينــات  ــر e لون ــا اجللــد والتغّي تكــّون التجاعيــد وثناي
الغــذاء الــالزم للجلــد لتحســني لونــه ومرونتــه. بينمــا تخلــص مضــادات 
بإســتخدام  التجاعيــد  تســّبب  التــي  الســموم  مــن  وجهــك  ا]كســدة 
تركيبــة إزالــة الدهــون يســتطيع امليزوث3ابــي إزالــة الدهــون الزائــدة 
ــدة.  ــة الدهــون الزائ وشــد اجللــد وحتديــد اخلديــن وحــدود الوجــه بإزال
إســتخدام امليزوث3ابــي uعــادة شــباب الوجــه والرقبــة يجعــل وجهــك 

أكــ¦ نضــارة.

مما تصنع حقن التعبئة؟
هنــاك أنــواع مختلفــة مــن المــواد الصناعيــة والطبيعيــة ا�منــة التــي 
يمكــن إســتعمالها كحقــن تعبئــة جلديــة ؛ وقــد تــم تطويرهــا بشــكل 
دومــ/  ويفضــل  الجلــد.  داخــل  ل�ســتعمال  الســنين  مــر  علــى  ممتــاز 
إســتخدام الحقــن غيــر الدائمــة (تتــراوح فتــرة بقائهــا مــن ســتة أشــهر 

إلــى ســنتين حســب نــوع المــادة ) .

إستخداماتها:
وتختلــف  الجلــد  فــي  مختلفــة  أماكــن  فــي  التعبئــة  حقــن  تســتخدم 
المــادة المفضلــة كذلــك بإختــالف المــكان المــراد حقنــه ويتــم إختيــار 

المــادة و الكميــة المــراد حقنهــا مــن قبــل الطبيــب .
نتائــج حقــن التعبئــه فوريــة و بإمــكان المريــض مشــاهدة الفرق مباشــرة 

بعــد إنتهاء الجلســة

وعــادة تســتخدم هــذه الحقــن لتعبئــة وتعديــل المناطــق 
التاليــة :

1- الخدين .
2- الشفاة .

3- تحت العين .

4- ا5نف .
5- خطوط الحزن (بين ا5نف والخد) .

6- الندبات وآثار العمليات .

58

مستشفى دار الشفاء -  ديسم! 2016



التقشــير الكيميائــي : وهــو تقشــير الركــب وا5كــواع بإســتخدام 
مــواد كيماويــة أساســها حمــض الخليــك الثالثــي الكلــور ، حيــث يتــم 
وضعــه علــى شــاش علــى منطقــة الركــب وا5كــواع ، وهــو ســائل شــفاف 
،يتــم وضعــه علــى الجلــد ، فيقــوم بتفتيــح لــون البشــرة بصــورة كبيــرة 
وفعالــة ، ويعتبــر حمــض الخليــك الثالثــي مــادة غيــر مضــرة للجلــد ، 
كمــا أنهــا تعمــل علــى إزالــة الطبقــة الخارجيــة مــن الجلــد ، ولــه ميــزة 
عاليــة فــي التخلــص مــن الجلــد الميــت والمناطــق الداكنــة ، كمــا أن هــذا 
الحمــض منــه أكثــر مــن نــوع فمنــه مــا هــو ســطحي ومتوســط وعميــق ، 

وال يمكــن إســتخدامه بــدون إستشــارة الطبيــب

لجميــع  حــل  لديهــا  الليــزر  تقنيــة  باتــت   : بالليــزر  التقشــير 
المشــاكل التــي تواجــه اuنســان ، فأصبحــت تســتخدم فــي 

عــالج العديــد مــن ا5مــراض، كمــا أنهــا تســتخدم فــي 
الجســم  تعريــض  أن  حيــث   ، التجميليــة  ا5غــراض 
5شــعة الليــزر يســاعد علــى التخلــص مــن طبقــة 
إزالــة  علــى  يســاعد  أنــه  كمــا   ، الخارجيــة  الجلــد 
الطبقــة الخارجيــة مــن الجلــد ، والتــي تحتــوي علــى 

خاليــا الجلــد الميتــة ، ويعتبــر إســتخدام تقنيــة الليــزر 
مــن أفضــل الطــرق للتخلــص مــن اللــون الداكــن

طريــق  عــن  تتــم  عملــه:  طريقــة 
ليــزر الفراكشــنال وهــو يعمــل علــى 
ــا الجلــد uفــراز وتكويــن  تنشــيط خالي
الكوالجيــن الــذى يعمــل علــى مــلء 
والحفــر  بالبشــرة  الخاليــة  المناطــق 

الشــكل يحســن  حتــى 

 dفائدتــه: يعتبــر ذو فائــدة جيــدة جــد
فــى حــاالت ا�ثــار العميقــة والكثيــرة 
ا5كثــر  إلــى  يصــل  ال  ولكنــه  بالوجــه 

عمقــ/

ــدة اســتخدامه: يتــم عــن طريــق  م
عــدة جلســات يحددهــا الطبيــب كل 
15 يــوم أو حســب رؤيتــه وتكــون 4-3 

جلســات

تقشير الركب واألكواع	 
تقشير البشرة	 
تقشير الوجه	 
تفتيح الركب واألكواع	 
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اجللســات  مــن  اuنتهــاء  بعــد  ســنتيمhات  عــدة  تقليــص    e يســاعد 
إ�  باuضافــة   ،fوجذابــ مصقــوالً  وجعلــه  اجلســم  شــد  و  املطلوبــة، 
تخفيــف الســليواليت، وتنعيــم البشــرة بعــد خســارة الــوزن، كمــا أنــه يعالــج 
مشــاكل البطــن وا]رداف والعنــق e أقــل مــن ســاعة،  وعــالج فعــال دون 

احلاجــة لفــhة نقاهــة.

مــا هــي النتائــج التــي مــن الممكــن 
أن تتوقعهــا الســيدة بعــد جلســات 

العالج؟
ســنتيمتر   8  –  2 مابيــن  خســارة  يتوقــع 
نتيجــة  المســتهدفة  المنطقــة  مــن 
التخلــص مــن الدهــون فــي تلــك المنطقــة 
ويمكــن مالحظــة النتائــج بعــد الجلســات 
الســليواليت  أمــا  العــالج  مــن  ا5ولــى 
الرابعــة. الجلســة  بعــد  النتائــج  فتالحــظ 

يجــب  التــي  التعليمــات  هــي  مــا 
بهــا؟ التقيــد  المــرأة  علــى 

للحفــاظ علــى هــذه النتائــج ننصــح بإتبــاع 
نظــام غذائــي جيــد يتــم فيــه التقليــل من 
الرياضــه  ومزاولــة  والســكريات  الدهــون 
هنــاك  ليــس   dوأخيــر منتظــم،  بشــكل 
حاجــة 5ي تحضيــر قبــل إجــراء الجلســات 
المختــص  أو  الطبيــب  مراجعــة  فقــط 

للتأكــد مــن مالءمــة الحالــة للعــالج.

ــاج إليهــا الســيدة  كــم جلســة تحت
للتخلــص مــن الدهــون؟

مابيــن  الجلســات  عــدد  تكــون  مــا  عــادة 
يتحــدد  ولكــن  أكثــر،  أو  جلســات   6  –  4
العــدد المطلــوب بحســب الحالــة وتقديــر 

المختــص. أو  الطبيــب 

رشاقتك وشد اجلسم 
e أسرع وقت قبل 

الزفاف....

نا الحل مع لد
... ي ها الفي 
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قســم ا+مــراض اجللديـــة

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

إستمتعي بالحصول
على جسم مثالي

lll فيال شايب
8 جلسات

بقيمة 360 د.ك

 
جهاز فيال شيب 111 لنحت وشد الجسم 

يعتبر جهاز فيال شيب أحدث وأسرع التقنيات التي ثبتت 
فائدتها لنحت وشد الجسم وعالج السليوليت ومناسب 
لجميع اOعمار ويعطي نتائج فورية من أول جلسة جهاز 
فيال شــيب 111 هو عبارة عن موجات ترددية وأشــعة تحت 
الحمــراء وال تتضمن أي تدخل جراحي أو تخدير وهو آمن 
علــى كافة أنواع البشــرة وحاصل على شــهادة اOمان 
 FDA مريكيةOوالفاعليــة مــن هيئة الغــذاء والــدواء ا
يمكن للفيال شــيب عالج منـــاطق الفخـــذين واOرداف 
والخصر والســاقين باkضافــة للتخلص من الدهون 
الزائــدة على البطن وعــالج الذقــن المزدوجة ويمكن 
لجهــاز فيال شــيب 111 تقليص عدة ســنتيمترات بعد 
اkنتهــاء مــن الجلســات المطلوبة وشــد الجســم 
وجعلــه مصقــوًال وجذابــB باkضافــة إلــى تخفيف 
الســليواليت وتنعيــم البشــرة ويتوقع خســارة ما 
بين (2-8) سنتيمتـــرات من المنطقة المستهدفة 
نتيجــة التخلــص من الدهــون في تلــك المنطقة 
ويمكــن مالحظــة النتائــج بعــد الجلســات اOولى 

وعــادة ما تكون الجلســات مــا بين 4-6 جلســات أو 
أكثــر ولكن يتحــدد العــدد المطلوب بحســب الحالة 

وتقدير الطبيب أو المختص.



مركز ا+مراض القلبية
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ملحق خاص مبركز 
ا]مراض القلبية

الوقاية من 
أمراض القلب

التصوير املقطعي 
(CT) للشرايني التاجّية

قسطرة
البالون

الذبحة الصدرية
Angina pectoris

املعاشرة الزوجية 
و مريض القلب

ما هي عملية رأب الشريان 
بدون جراحة؟

6470

6674

6876
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الوقاية من 
أمراض القلب

تقلل  أن  هي  القلب  أمراض  من  الوقاية  في  استراتيجية  اول  إن 
وفيما  استطاعتك،  قدر  التاجية  الشرايين  بمرض  إصابتك  فرص 
وما  المعروفة،  الشديدة  الخطورة  لعوامل  شاملة  نظرة  يلي 

يمكنك فعله لمجابهتها.

التدخين
بمرض  ل�صابة  قابليتك  يزيد  التدخين  إن 
الشرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف 
بمرض  ل�صابة  عرضة  أكثر  ويجعلك 
الشرايين التاجية بمقدار يزيد عن الضعف 
قلبية  بنوبة  ل�صابة  عرضة  أكثر  ويجعلك 

بمقدار يصل الى ست مرات.

والتدخين يمكن أن يكون مرتبط/ بشكل 
وكل  التاجية،  الشرايين  مرض  عن  الناتجة  الوفيات  من   ٪20 ب  مباشر 
الوحيد  والحل  يهددك،  الذي  الخطر  هذا  من  تزيد  تدخنها  سيجارة 
عن  اuنقطاع  بعد  سريع/  تقل  الخطر  فدرجة  التدخين،  عن  اuقالع  هو 
التدخين وتعود إلى نفس مستواها _ تقريب/_ لدى غير المدخنين في 

خالل ثالث سنوات

ضغط الدم المرتفع
كلما ارتفع ضغط دمك، زاد خطر إصابتك 
بمرض الشرايين التاجية، إن خفض ضغط 
بهذا  االصابة  من  يحميك  المرتفع  دمك 
المرض، كما يعطيك ايض/ حماية إضافية 

من االصابة بالسكتات المخية.

                                     مرض السكر
عرضة  أكثر  يكون  السكر  مريض  إن 
للوفاة  أضعاف  سبعة  الى  ثالثة  بمقدار 
اتباع  إن  الوعائي،  القلبي  المرض  بسبب 
مرض  على  للسيطرة  مكثف  أسلوب 
قد  الخطورة  عوامل  من  وغيره  السكر 
بالمضاعفات  اuصابة  احتماالت  يقلل 

القلبية الوعائية.

الخمول الجسماني
أن  يمكن  بانتظام  الرياضة  ممارسة  إن 
القلبية  بالنوبة  إصابتك  خطر  تخفض 
النصف،  الى  الثلث  بين  يتراوح  بمقدار 
وإذا كنت قد بقيت في حالة خمول بدني 
وبدين/،  الوزن  زائد  وكنت  طويلة،  لمدة 
أي  تبدأ  أن  قبل  أوالً  طبيبك  فاستشر 

برنامج رياضي.

السمنة
الوزن  فوق   ٪20 عن  تزيد  بنسبة  الوزن  زيادة  إن 
المثالي تفتح الباب أمام عدد من عوامل الخطورة 
التاجية،  الشرايين  لمرض  المسببة  ا5خرى 
وتشمل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وارتفاع 

مستويات دهنيات الدم ونمط الحياة الخاملية.

في  الكوليسترول  مستوى  ارتفع  كلما 
مرتفع  بمرض  إصابتك  خطر  زاد  دمك، 
الشرايين  بمرض  إصابتك  خطر  فإن 
التاجية ينخفض بنسبة 2٪ الى 3٪ لكل 
من  تخفضها  أن  تستطيع   ٪1 نسبة 

الكوليسترول في دمك.

مستوى  خفض  في  خطوة  وأول 
الدهون  منخفض  طعام/  تتناول  ان  هي  دمك  في  الكوليسترول 
باuقالل من ا5طعمة حيوانية المصدر، طبيبك سوف يخبرك بالمستوى 
للعقاقير  تناولك  كان  إذا  وما  إليه،  تصل  أن  يجب  الذي  المنخفض 

المخفضة للكوليسترول مفيدd لحالتك.

د. أمل علي مكة
إستشاري أمراض القلب 

والشرايين 

مستوى الكوليسترول المرتفع

البورد الفرنسي في أمراض   •
القلب و الشرايين

جامعة جول فيرن - فرنسا.  
البورد الفرنسي في تصوير   •

القلب با5مواج فوق الصوتية.
عضو الجمعية ا5وروبية   •

للقلب.
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ا_سبرين
ثمة  الخمسين  سن  فوق  للرجال  بالنسبة 
االسبرين  تناول  ان  على  معقول  دليل 
بتركيز عادي (325 مجم) يوم/ بعد يوم، أو 
يقلل  يومي/  االسبرين  من  مجم   81 تناول 
قابلية اuصابة بمرض الشرايين التاجية، أما 
االسبرين  فائدة  على  فالدليل  النساء  في 

.dأقل وضوح/ وأثر
ومن جانب آخر فاالسبرين يمكن ان يسبب آثارd جانبية، تشمل النزيف، 
لذا فاستشر طبيبك قبل أن تبدأ في االستخدام المستمر ل�سبرين.

النوع ( ذكر / أنثى )
الشرايين  مرض  ان  خطأ  يعتقد  الناس  بعض 
التاجية يصيب الرجال فقط إذ ان النساء في مرحلة 
الى  حماية  في  يكن   ( يحضن  الالتي  اي   ) الخصوبة 
من  أعلى  مستويات  لديهن  ان  بسبب  ربما  ما،  حد 
ذلك  ومع  الدم،  في  االنثوي  االستروجين  هرمون 
فبعد سن انقطاع الحيض فإن خطورة إصابة المرأة 
أخرى،  حالة  أية  من  أكثر  التاجية  الشرايين  بمرض 
الثدي  سرطان  بسبب  يتوفين  ممن   dكثير أكثر  بل 

وسرطان الرئة مع/.

التاجية  الشرايين  مرض  أعراض  تكون  ان  ويمكن 
أكثر صعوبة في التعرف عليها في النساء، وعندما 

5ن  يميل  المرض  فإن  مرة،  5ول  امرأة  في  المرض  هذا  تشخيص  يتم 
ان  كما  الرجل،  في  تشخيصه  تم  قد  كان  لو  مما  شدة  أكثر  يكون 
قلبية  بنوبات  االصابة  بعد  واالستمرار  للحياة  قابلية  أقل  يكن  النساء 

عن الرجال.

 _ الدهن  هذا  من  مرتفع  مستوى  وجود  إن 
خاصة مع وجود مستوى منخفض من البروتين 
_يبدو  الدم  في   HDL الكثافة  مرتفع  الدهني 
ليس  انه  رغم  قلبي،  بمرض  باuصابة  إرهاص  انه 
بنفس القوة مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول. 
الجلسريدات  مستوى  تحديد  االفضل  ومن 
قبل  12ساعة  لمدة  الصوم  طريق  عن  الثالثية 

إجراء اختبار الدم.

مستوى  خفض  في  الرئيسية  والخطوات 
الجلسريدات الثالثية المرتفع هي الحد من كمية 

كنت  إذا  وزنك  تنقص  أن  طعامك،  في  المكررة  والنشويات  السكر 
بدين/، أن تتجنب شرب الخمور، وتسيطر على مرض السكر.

ا4فراط في معاقرة الخمر
ثبت بالتجربة أن تعاطي الخمور خاصة عند االفراط 
التاجية  الشرايين  بمرض  االصابة  خطر  يزيد  فيها 
فإن  هذا  وفوق  السواء،  على  والنساء  الرجال  في 
شرب الكحوليات يزيد خطر إصابة النساء بسرطان 

الثدي

ارتفاع مستوى الهوموسيستيين
إن ا5شخاص الذين لديهم مستويات عالية من تلك المادة الطبيعية 
بمرض  ل�صابة  أعلى  قابلية  بالتالي  لديهم  تكون  قد  دمائهم  في 
الشرايين التاجية، ويمكن قياس مستوى الهوموسيستيين في الدم 
باختبار الدم، ويمكن ان يرث االنسان الميل لوجود مستوى مرتفع من 
الهوموسيستيين في الدم ( كصفة وراثية )، ولكن يبدو ان السبب 
في معظم الناس الذين لديهم مستويات مرتفعة ( بدرجة متوسطة) 

من الهوموسيستيين هو وجود نقص غذائي في حمض الفوليك
( الفوالت) وفيتاميني «ب6» و «ب12».

على  الواجب  من  كان  إذا  عما  االطباء  بين  ا�ن  حتى  اتفاق  يوجد  وال 
الشرايين  مرض  من  يعانون  الذين  ا5شخاص  على  او  عامة  الناس 
لديهم،  الهوموسيستيين  مستوى  قياس  يطلبوا  ان  خاصة  التاجية 
وبالنسبة ل�شخاص ذوي المستويات المرتفعة من الهوموسيستيين 
ذلك  ومع  لهم،   dمفيد يكون  مستواه  خفض  أن  على  دليل  يوجد  فال 
ميكروجرام)   400  ) الفوليك  حمض  أقراص  يتناولوا  ان  الحكمة  فمن 
وفيتامين «ب6» (100غرام) وفيتامين «ب12» ( 100جرام) خاصة لمن 
كان أحد والديهم أو احد أبنائهم قد أصيب بمرض الشرايين التاجية 

قبل سن الخامسة والخمسين.

العدوى
 Chlamydia Pneumoniae الرئوية  الكالميديا  يسمى  ميكروب  ثمة 
عدوى  وحاالت  الشعبي  وااللتهاب  الرئوي  لاللتهاب  شائع/  سبب/  يعد 
لبطانة  عدوى  حالة  يسبب  أن  يمكن  وهو  ا5نفية،  والجيوب  الحلق 
هذه  ان  الى  الدراسات  وتشير  الشرايين، 
ذات  أولى  خطوة  تكون  ان  يمكن  العدوى 
العصيدي  التصلب  حالة  حدوث  في  أهمية 
للشرايين( في بعض االشخاص على االقل).

هذا ولم يثبت ان إجراء اختبار لهذه العدوى 
في  الحيوية  بالمضادات  عالجات  إعطاء  أو 
حالة وجود العدوى تكون له فائدة في منع 
فهذا  ذلك  ومع  العصيدي،  التصلب  حدوث 

االحتمال ال زال قيد الدراسة والبحث.

مستوى الجلسريدات الثالثية المرتفع
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ما هي عملية رأب 
الشريان بدون 

جراحة؟
فريق عمل قسم ا5مراض القلبية

جراحــة رأب الشــرايين التاجّيــة هــي عبارة عــن إجراء عمليــة جراحية في 
القلب يتم فيها تجاوز واحد أو أكثر من انســدادت الشــرايين التاجّية 

عن طريق تحويل مسار ا5وعية الدموية الستعادة تدفق 
الدم الطبيعي للقلب. هذه الوصالت عادة ما تأتي 
من شــرايين المريض نفسه وا5وردة التي تقع في 

الصدر (االوعية الصدرية) والساق (الصافن) أو الذراع 
(الســاعد ). الوريــد المســتخدم فــي رأب يــدور حــول 

الشــريان (أو الشــرايين) المســدودة uنشــاء مســارات 
جديــدة تســمح بتدفــق الــدم الغني با5وكســجين إلى 

القلب

كيف يتم ذلك؟ 
لتجاوز االنسداد، يقوم الجراح بعمل فتحة صغيرة أسفل االنسداد   •

الموجود في الشريان التاجي المصاب.
إذا تم أســتخدام الوريد الصافن (من الســاق) أو الشريان الكعبري   •
(مــن الــذراع) ، يتــم توصيــل نهايــة واحــدة إلــى الشــريان التاجــي 

والنهاية االخرى الى الشريان ا5ورطي. 
إذا تــم اســتخدام الشــريان الثديي، يتم توصيــل نهاية واحدة إلى   •
الشــريان التاجــي بينما تبقــى النهاية ا5خرى متصلــة في مكانها 
ا5صلي في الشــريان تحت الترقوي ا5يســر. ُيخّيط الشريان المرّقع 

الى الفتحة 5عادة توجيه تدفق الدم حول هذا ا5نسداد.
ويتكــرر هــذا اuجــراء حتــى يتــم معالجة جميــع الشــرايين التاجية   •
المصابة. من الشائع رأب ثالثة أو أربعة شرايين تاجية  أثناء الجراحة. 
ويقــوم الطبيــب أو الممرضة بشــرح عملية رأب التــي تم تنفيذها   •

وذلك قبل مغادرة المريض للمستشفى.

جهاز القلب والرئة: 
 أثنــاء الجراحة، يتم أســتخدام آلة لتغيير مســار الدم لشــرايين القلب 
والرئــة (وتســمى عمليــة جراحيــة «علــى المضخــة»)  ُتســتخدم هــذه 
التقنيــة 5ســتبدال عمــل القلــب والرئتيــن، والســماح بــدوران الدم في 
بقيــة أنحاء الجســم. يتم إيقاف ضربات القلــب حتى يمكن للجراح إجراء 

عملية رأب على قلب  «ثابت» .

البورد الفرنسي في أمراض القلب   •
والشرايين من أكاديمية باريس.

(جامعة بيير وماري كوري).  
البورد الفرنسي في طب القلب   •

التداخلي (جامعة باريس الثانية عشر).

إستشاري في أمراض القلب 
 والشرايين  إستشاري في 

القسطرة  وطب القلب التداخلي 

د. أحمـد عـالء الديـن
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 أن الهــدف مــن العمليــة هــو تخفيــف أعــراض مــرض الشــريان التاجــي 
(بمــا فــي ذلــك الذبحة الصدريــة)، وتمكيــن المريض من العــودة للحياة 
الطبيعيــة وكذلــك تقليل خطر ا5صابة بنوبة قلبية أو مشــاكل القلب 

االخرى.

المخاطر والمضاعفات:
كمــا هو الحال مع أي عملية جراحّيــة، هناك مخاطر، منها إمكانية 
حصول مضاعفات مرتبطة بالتخدير، بما في ذلك خلل عمل الجهاز 

التنفسي أو القلب 
اللتهاب   •
النزيف   •

الجلطة الدماغية   •
عدم أنتظام ضربات القلب   •

الفشل الكلوي   •
أنخفاض الضخ القلبي   •

أحتشاء عضلة القلب أثناء أو بعد الجراحة   •
الموت  •

البدائل:
 العــالج با5دويــة، أســتخدام البالون أثناء القســطرة، أو أســتخدام الليزر 
خــالل عضلة القلــب 5عادة تدفق الدم .كل هذه الطرق قد تكون بدائل 

لبعض المرضى. 
 

أهلّية المريض ل�جراء:
 أن قــرار وصــف العــالج الدوائــي أو إجــراء تداخــل أو جراحــة رأب شــرايين 
القلــب يعتمــد علــى عــدة عوامل بما في ذلك مدى شــدة مــرض القلب 
وا5وعيــة الدمويــة، وشــدة ا5عــراض، والعمــر وظــروف طبّيــة أخــرى. إن 
طبيــب القلب (أخصائي القلب) والجراح يقومون بتحديد أفضل طريقة 

عالج لكل مريض.

عملية جراحية بدون المضخة أوعملية ترقيع القلب النابض:
 عمليــة جراحية بــدون المضخة أوعملية رأب القلــب النابض هي جراحة 
تسمح للجراحين بإجراء عملية جراحية في القلب وهو ما يزال ينبض. ال 
يتم أستخدام جهاز القلب والرئة. يقوم الجراح بأستخدم معدات طبّية 
متطّورة 5يقاف (تثبيت) أجزاء من القلب و رأب الشــريان المســدود في 
بيئة عالية الســيطرة خالل العملية. وفي الوقت نفســه، تســتمر باقي 

أجزاء القلب بالعمل وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

لمــاذا يتم 
ذلك؟
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ما هي قسطرة البالون ؟ 
 

قســطرة البالون عبارة عن إجراء طبي ُيستخدم فيه البالون 
Lعادة فتح أوعية القلب الدموية التي ضاقت أو ُسّدت.

 
كيف يتم ذلك؟

يســتغرق إجراء قســطرة البالون عادة ساعة أو ســاعتين يكون فيها 
المريض مستيقظK ولكن تحت تأثير التخدير الموضعي ويمكن أيضا 

إعطاء المريض مسكن لUلم وذلك حسب الحاجة.

حيــث يقــوم الجــراح بأدخــال القســطرة التــي تحمــل بالــون صغيرالى  
داخــل الشــريان عــن طريــق منطقة  الفخــذ أو الــذراع والتوجــه به الى 

مكان التضّيق الحاصل في الشريان التاجي.

ثم يتم نفخ البالون لتوسيع التضّيق في الشريان.

وهناك حاالت يتم فيها تثبيت دعامة من شبكة سلكية خلف البالون 
تعمل على دعم جدران الشرايين.

 
لماذا يتم ذلك؟

أذا تّمــت العمليــة بنجــاح، فيمكــن لقســطرة البالــون أن تعمــل علــى 
تخفيف آالم الصدر الناتجة عن الذبحة الصدرية، باvضافة إلى تسهيل 
وتحســين أمكانيــة تشــخيص المرضــى الذيــن يعانــون مــن الذبحــة 
الصدرية غير المستقرة، وتقليل أو أيقاف خطر اzصابة بالنوبة القلبية 

zبعاد للمريض عن ضرورة الخضوع لجراحة القلب المفتوح. 

البدائل: 
 إذا لم تتمكن عملية القســطرة من توســيع الشرايين بما فيه الكفاية 
أو أن االنســداد كان شــديد جــدا بحيــث ال يمكــن معالجتــه عــن طريــق 

القسطرة ، فأن جراحة القلب قد تكون الحل ا5مثل .
 

 ا_شخاص الُمأهلّين للقسطرة :
 أن الطبيــب هــو صاحــب القــرار النهائــي فــي أهلّيــة كل مريــض uجراء 

العملية بعد أجراء الفحص والتشاورمع المريض.

قسطرة
البالون

المخاطر والمضاعفات: 
 كمــا هــي الحال مع أي عملية جراحية، هناك مخاطر محتملة  يمكن أن 

يتعّرض لها المريض مثل: 
المضاعفــات المرتبطــة بالتخديــر، مثــل الخلــل الذي قد يصيــب الجهاز 

التنفسي أو القلب .

االلتهاب  •
نزيف في الفخذ (أو أي موضع يستخدم 5دخال القسطرة)   •

ا5نســداد الكامــل والــذي ســيمنع  تدفــق الــدم إلــى منطقــة مــن   •
القلب (خطر صغير، أقل من %1) 

الضرر الذي قد يصيب  صمام أو وعاء دموي.   •
السكتة الدماغية   •

عدم أنتظام ضربات القلب   •
الفشل الكلوي   •

رد فعل تحسسي لصبغة ا5شعة السينية   •
 

أن قســطرة البالــون تعالــج الحالة وليس الســبب الــذي أّدى الى تضّيق 
الشــرايين. وأن نســبة  الربــع من الحــاالت التي تم عالجها مــن التضّيق 
ُيتوّقــع أن ُتعــاود التضّيــق مــرة أخــرى خــالل فتــرة ســّتة أشــهر. وهــذا 

التضّيق المتكرر قد يتطّلب تكرار أو عدم  تكرار اuجراء الطبي. 
 

ويمكــن تخفيــض المخاطر من خالل أتباع تعليمات الطبيب قبل وبعد 
الجراحة.

د. سعد الكندري
إستشاري أمراض القلب

د. أحمد عالء الدين
إستشاري ورئيس قسم ا\مراض القلبية

خطوات مهمة للحماية من اجللطة القلبية
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مركز ا+مراض القلبية

خطوات مهمة للحماية من اجللطة القلبية



(CT) التصوير المقطعي للشرايين التاجّية

التصويــر  هــو  مــا 
للشــرايين  المقطعــي 

؟ التاجّيــة 
للشــرايين  المقطعــي  التصويــر 
التاجّيــة (القلبّيــة) هــو فحــص غيــر 
والــذي  القلــب  لتصويــر  تداخلــي 
سيحدد فيما إذا كان هناك رواسب 
للكالســيوم  أو رواســب دهنيــة قــد 

اuحصائيــة   للبيانــات  ووفقــا  التاجّيــة.  الشــرايين  فــي  تراكمــت 
الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة (WHO) والتــي تنــص علــى 
أن مــرض الشــرايين التاجّيــة هــو أحــد ا5ســباب الرئيســّية للوفــاة.

وهــو ينتــج بصــورة أساســية مــن تغّيــرات مرضّيــة فــي أنســجة 
الدهــون  علــى  تحتــوي  ترّســبات  تشــكيل  أو  الدمويــة  ا5وعيــة 
ــدم بصــورة تدريجيــة.  والتــي بدورهــا تعمــل علــى ســد مجــرى ال
وكثيــرd مــا تشــخص أمــراض القلــب لــدى المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن مــرض الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم  وزيــادة الدهــون فــي 
وعنــد  التوتــر  مــن  يعانــون  الذيــن  أولئــك  عنــد  وكذلــك  الــدم، 

. المدخنيــن 

الممّيزات: 
يمكــن تقديــم العــالج المناســب علــى الفــور بواســطة فتــح ا5وعيــة 

.(PCI) القســطرة  أو  بالبالــون 
 

العيوب: 
تحمــل هــذه الطريقــة بعــض المخاطــر وذلــك 5مكانيــة حــدوث   •
5ن  وذلــك  الدمــوي  الوعــاء  جــدار  فــي  جــرح  مثــل  مضاعفــات 
القســطرة البــد مــن إدراجهــا عــن طريــق شــريان الفخــذ أو الــذراع أو 
المعصــم لتوجيههــا بعنايــة الــى الشــرايين التاجّيــة. ومــع ذلــك، 
هــذه المخاطــر تعتبــر طفيفــة جــدا أذا تــم  تقديــم العــالج مــن 

قبــل أطبــاء مؤهليــن مــن ذوي الخبــرة . 
مكلفة الى حد ما.   •

يحتــاج المريــض للبقــاء فــي المستشــفى لمــدة أربعــة الــى أربعــة   •
العمليــة. بعــد  ســاعة  وعشــرين 

التصوير المقطعي 
للشرايين التاجّية 

(القلبية):
لقد تطّورت تكنولوجيا الـ CT  بســرعة 
الماضيــة  القليلــة  الســنوات  خــالل 
ــر  فأصبــح التصويــر الموقعــي االن يوّف
وضــوح عالــي الدقــة وصــور بصبغــات 

ملونــة دقيقــة 5عضــاء صغيــرة ونابضــة مثــل القلــب

 CTA يتــم أعطــاء المرضــى الذيــن يخضعــون لفحــص الشــرايين التاجيــة
صبغــة ملونــة تحتــوي علــى اليــود عــن طريــق الوريــد لضمــان أفضــل 
صــور ممكنــة. تمــر ا5شــعة الســينية مــن خــالل الجســم أثنــاء الفحــص 
الماســح  فــي  الخاصــة  الكشــف  أجهــزة  قبــل  مــن  التقاطهــا  ويتــم 

ــا تســتغرق هــذه العمليــة حوالــي 10 دقائــق  . الضوئــي. وعــادة م

الممّيزات: 
MDCT (التصويــر المقطعــي بالحاســوب متعــدد الكاشــف) يمكــن   •

إجــراء التصويــر فــي وقــت قصيــر. 
المريض ال يحتاج الى البقاء في المستشفى بعد التصوير .   •

يوفــر دّقــة عاليــة تصــل 5كثــر مــن 90٪ فــي الكشــف عــن أمــراض   •
التاجّيــة.  الشــرايين 

 
العيوب: 

بعــد  الصــور  لمعالجــة  ســاعتين  الــى  ســاعة  حوالــي  يســتغرق   •
الفعلــي.  المســح 

ــات قلــب المريــض منتظــم ويمكــن  يجــب أن يكــون معــدل ضرب  •
للمريــض أيقــاف التنفــس لّمــدة 10 ثــوان لــكل عمليــة مســح .عند 
أســتخدام جهــاز الماســح الضوئــي الحديــث  هــذه المتطلبــات 

ــزوم لهــا. أصبــح ال ل
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بعد الفحص:
شــرب الكثيــر مــن المــاء 5ن إزالــة الصبغــة مــن الجســم يكــون   •

عــن طريــق البــول. 
قــد يصــاب المرضــى بالحساســية، مثــل الطفــح أو حساســية   •
الجلــد، بعــد عــدة ســاعات مــن حقــن الصبغــة الملونــة. ومــع 
ذلــك، فــإن الفرصــة ضئيلــة. وفــي حالــة حــدوث مثــل هــذه 

ا5عــراض، يجــب مراجعــة ا5طبــاء فــورا. 

من يجب أن يخضع لـ MDCT؟ 
أن المرضى الذين يجب أن يخضعوا لـ MDCT هم : 

1. المرضــى الذيــن لديهــم عوامــل الخطــورة التاليــة ل�صابــة بأمــراض 
الشــرايين التاجّيــة :

زيادة الدهون في الدم   •
مرض السكري   •

أرتفاع ضغط الدم   •
المدخنين   •

ا5شــخاص الذيــن لديهــم أقــارب يعانــون مــن أمــراض الشــرايين   •
. التاجّيــة 

التاجيــة  الشــرايين  أمــراض  وجــود  فــي  ُيشــتبه  الذيــن  المرضــى   .2
لديهــم:

وجود ألم في الصدر   •
 (ECG) المرضــى الذيــن يفشــل معهــم تخيــط القلــب الكهربائــي  •
طبيعيــة.  الغيــر  النتيجــة  تحديــد  فــي   (EST) الُجهــد  أختبــار  أو 
التاجيــة  الشــرايين  أمــراض  مــن  عالجهــم  تــم  الذيــن  المرضــى   .3
بالبالــون (PTCA) أو القســطرة (PCI) أوجراحــة ترقيــع  الشــريان التاجــي 
(تحويــل مســار الشــريان التاجــي)، ونكــون بحاجــة الــى أن نــرى النتائــج 

لغــرض متابعــة العــالج.

من هم الذين ال ينبغي إجراء فحص MDCT لهم 
وحقن الصبغة الملونة في ا_وردة؟ 

بمــا أن المرضــى يتعرضــون ل�شــعة الســينية خــالل الفحــص، فــأن 
الســيدلت الحوامــل أواللواتــي يشــّكون فــي وجــود حمــل ال ينبغــي 

خضوعهــم لهــذا الفحــص. 
يتوجــب حقــن صبغــة ملونــة فــي أوردة المرضــى لغــرض أجــراء فحــص 
أو  ا5مــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  ينصــح  ال  لذلــك،   .MDCT
ا5عــراض التاليــة بعمــل هــذا االختبــار 5نهــم قــد يكونــون يعانــون مــن 
ــة أو لديهــم فشــل كلــوي حــاد.  حساســية شــديدة للصبغــة الملون

الربو الحاد .  .1
الفشــل  أو  الكرياتينيــن  مســتوى  ارتفــاع  مــع  الكلــى  أمــراض   .2

. المزمــن  الكلــوي 
البحريــة  للمأكــوالت  الشــديدة   الحساســية  مــن  حالــة  حصــول   .3
أو مــن الصبغــات الملونــة فــي الســابق عنــد الفحــص با5شــعة 

. الســينية 
ومــع ذلــك، إذا كان المرضــى الذيــن لديهــم أمــراض أو تاريــخ مرضــي 
كمــا موضــح اعــاله وهــم بحاجــة للعــالج بهــذه الطريقــة، يجــب عليهــم 

إبــالغ موظفــي المستشــفى فــي وقــت مبكــر قبــل الفحــص .

المخاطر والمضاعفات:
لبعــض  الملونــه  الصبغــة  مــن  ضــارة  أعــراض  تحــدث  أن  يمكــن 
المرضــى تظهــر علــى شــكل طفــح جلــدي، وعالمــات تحســس 
الجلــد، وتــورم أو أعــراض تنفســية. ومــع ذلــك، فــإن فرصــة حــدوث 

مثــل هــذه ا5عــراض ضئيلــة. 

كميــة اuشــعاع مــن ا5شــعة الســينية: يتعــرض كل مريــض بحــذر 
الــى كميــة مناســبة وآمنــة مــن ا5شــعة الســينية . كميــة االشــعة 
الســينية المســتخدمة أثنــاء هــذا الفحــص تكــون فــي حــدود مــن 
الطبيعــي  اuشــعاع  كميــة  يعــادل  والــذي  ســيفرت،  ملــي   13-6

الــذي نتعــرض لــه خــالل ســنتين أو ثــالث ســنوات.

التحضير للفحص:
أن إعــداد المريــض ُيشــبه التحضيــر للفحــص باالشــعة المقطعّيــة فــي 
أجــزاء أخــرى مــن الجســم. يجــب علــى المريــض أن ال يــأكل أي طعــام 
قبــل أربــع ســاعات علــى ا5قــل مــن الفحــص، مــا عــدا ميــاه الشــرب. مــع 
ذلــك، فُيفّضــل أن ال يشــرب المريــض الشــاي، والقهــوة، والمشــروبات 

وا5دويــة  التــي تحّفــز معــدل ضربــات القلــب قبــل هــذا اuجــراء.
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يقــوم بهــا الشــخص المســعف ويتــم تنفيذهــا يدويــ8 فــي محاولــة للحفــاظ علــى وظائــف الدمــاغ ســليمة 
حتــى يتــم اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر 

الســتعادة عفويــة الــدورة الدمويــة والتنفــس Yنقــاذ حيــاة شــخص مصــاب بســكتة قلبيــة، يعتبــر المريــض 
الــذي تجــرى لــه عمليــة اYنعــاش القلبــي 

فــي حالــة المــوت الســريري، وإذا لــم يتــم علــى الفــور البــدء بعمليــة اYنعــاش فــإن خاليــا الدمــاغ تبــدأ بالتلف 
غيــر الرجعــي (المــوت) خــالل  دقائــق (10 دقائق).

تختلــف عمليــة اYنعــاش بحســب المســعف، حيــث تقســم إلــى قســمين، إنعــاش ابتدائــي وانعــاش 
متقــدم.

انعاش القلب والرئتين
 Cardiopulmonary Resuscitation

هي عملية إسعافية طارئة 
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التي ينظمها مركز التدريب في مستشفى دار الشفاء والمطابقة 0رشادات جمعية القلب 
اQمريكية، حيث تتوفر دورات للعاملين في القطاع الصحي (BLS , ACLS , PAL, NRP ).كذلك 

يقدم دورات ا0نعاش القلبي اQساسي Qفراد المجتمع غير العاملين في القطاع الصحي



ربمــا يتحــرج كثيــر مــن مرضــى القلــب عنــد الســؤال عــن 
هــذا الموضــوع . والحقيقــة أن المعاشــرة الزوجيــة ، كأي 
نــوع آخــر مــن الجهــد ، تزيــد مــن ســرعة ضربــات القلــب 
، وترفــع – بشــكل عابــر – ضغــط الــدم ، وتزيــد حــركات 

التنفــس .

وتــؤدي زيــادة عــدد ضربــات القلــب ، وارتفــاع الضغــط إلــى 
زيــادة حاجــة عضلــة القلــب لeكســجين ، وهــذا مــا قــد 
يــؤدي إلــى حــدوث ألــم صــدري أو خفقــان أو ضيــق فــي 

التنفــس عنــد بعــض مرضــى القلــب .

وقــد أظهــرت الدراســات التــي أجريــت علــى المرضــى 
ــة أو جلطــة حديثــة فــي  المصابيــن بالذبحــة الصدري
إلــى  وصــل  قــد  القلــب  ضربــات  عــدد  أن   ، القلــب 
حوالــي 120 ضربــة بالدقيقــة فــي ذروة المعاشــرة 
، واســتمر ذلــك لمــدة 15 ثانيــة ، وعــاد إلــى الوضــع 
الطبيعــي خــالل ثــالث دقائــق . كمــا أن ضغــط 
الــدم قــد ارتفــاع إلــى 160 / 85 ملــم زئبقــي فــي 
المتوســط . وقــد يحصــل مثــل ذلــك لــدى قيــام 
النهــار  أثنــاء  الطبيعيــة  بنشــاطاته  اmنســان 
الزوجيــة  للمعاشــرة  القلــب  اســتجابة  ولكــن 
مــن  متــزوج  مســن  عنــد  شــدة  أكثــر  تكــون 

امــرأة صغيــرة الســن .

المعاشرة الزوجية 
و مريض القلب

ا
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المعاشــرة الزوجيــة عنــد المصــاب بجلطــة حديثــة 
فــي القلــب :

ــة المريــض مســتقرة ، وال يشــكو مــن أي ألــم فــي الصــدر  إذا كانــت حال
بعــد حــدوث جلطــة القلــب ( احتشــاء القلــب ) ، فيمكــن العــودة إلــى 

المعاشــرة الزوجيــة عــادة بعــد 3 – 4 أســابيع مــن حــدوث الجلطــة .

 6 بعــد  القلــب  جلطــة  مريــض  عنــد  الجهــد  اختبــار  يجــرى  مــا  وكثيــرا 
أســابيع مــن حــدوث الجلطــة ، وهــذا مــا يعطــي المريــض شــعورا بالثقــة 
فــي إمكانيــة ممارســة النشــاطات المعتــادة ، بمــا فــي ذلــك المعاشــرة 

الزوجيــة .

المعاشرة الزوجية بعد عمليات القلب الجراحية :
إذا كانــت حالــة المريــض الــذي أجريــت لــه علميــة جراحيــة فــي القلــب 
مســتقرة ، ولــم تكــن هنــاك أيــة مضاعفــات ، فيمكن ممارســة المعاشــرة 
الزوجيــة بعــد حوالــي ســتة أســابيع مــن العمليــة . وإذا كانــت لديــك أيــة 

تســاؤالت فــال تتــردد فــي استشــارة طبيبــك .

المعاشرة الزوجية و فشل القلب :
يشــكو المريــض المصــاب بفشــل القلــب مــن ضيــق النفــس عنــد القيــام 

بالجهــد ، ومــن اuعيــاء والتعــب العــام .

وقــد يشــكو المريــض مــن ضيــق فــي النفــس عنــد المعاشــرة الزوجيــة . 
وينصــح باستشــارة الطبيــب ، الــذي قــد يوصــي بتنــاول حبــة إضافيــة من 
الحبــوب المــدرة للبــول قبــل المعاشــرة الزوجيــة ، وربمــا احتــاج الطبيــب 
إلــى تعديــل العــالج . أمــا إذا كان الفشــل القلبــي متقدمــا ، فقــد يحتــاج 
ا5مــر إلــى إدخــال المريــض للمستشــفى عــدة أيــام ريثمــا تتحســن حالتــه 

، ويعــود إلــى وضعــه الســابق .

استشارة الطبيب

كثيــرا مــا يتــردد مرضى القلب عند استشــارة 
ــذي أصيــب  الطبيــب ، وقــد يعــود المريــض ال
المعاشــرة  إلــى  القلــب  فــي  حديثــة  بجلطــة 
 . لذلــك  مســتعدا  يكــون  أن  قبــل  الزوجيــة 
ولهــذا فعلــى الطبيــب أن يبــادر إلــى توضيــح 
اLمــر عنــد مريــض جلطــة القلــب ، حتــى لــو لــم 

يســأل المريــض عــن ذلــك . 

المعاشرة الزوجية عند مريض الذبحة الصدرية :
المصابيــن  عنــد   ) تحــدث  الصدريــة  الذبحــة  نوبــة  أن  المعــروف  مــن 
بتضيــق فــي شــرايين القلــب ) عنــد القيــام بجهــد مــا ، أو عنــد االنفعــال 
الحــاد . وقــد يكــون ذلــك ا5لــم أول عــرض يثيــر الشــبهة بوجــود تضيــق 

فــي شــرايين القلــب التاجيــة .

المعاشــرة  يرافــق  قــد  الــذي  الصدريــة  الذبحــة  الــم  عــادة  ويســتجيب 
الزوجيــة لتنــاول حبــة مــن دواء « النيتروغليســرين « تحــت اللســان . 
وإذا كانــت حالــة المريــض مســتقرة فقــد ال يحتــاج ا5مــر 5كثــر مــن تنــاول 
حبــة مــن النيتروغليســرين تحــت اللســان لعــدة دقائــق قبــل المعاشــرة 
فقــد   ، واستشــارته  بذلــك  الطبيــب  إخبــار  ينبغــي  ولكــن   . الزوجيــة 
يرتئــي تعديــال فــي العــالج ، أو ربمــا احتــاج ا5مــر إلــى إجــراء فحــوص أخــرى 

كالقســطرة القلبيــة أو غيرهــا .

وبشــكل عــام ، ينصــح بتجنــب المعاشــرة الزوجيــة خــالل ســاعتين بعــد 
وجبــة الطعــام ، أو عقــب االســتحمام .

وال شــك أن ا5دويــة التــي تســتخدم فــي عــالج الذبحــة الصدريــة مــن 
حاصرات بيتا ( كالتنورمين وا5ندرال وغيرها ) ، أو حاصرات الكالســيوم 
( كا5داالت والدلتيــازم وغيرهــا ) تســاعد المريــض فــي القيــام بواجباتــه 
وحياتــه العاديــة علــى أكمــل وجــه . ويمكــن للمريــض أن يســاعد نفســه 
ــه – إن كان  ــا – وبتخفيــض وزن بالتخلــص مــن التدخيــن – إن كان مدخن

بدينــ/ .
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ـــدث  ـــذي يح ـــم ال ـــى ا+ل ـــة عل ـــة الصدري ـــة الذبح ـــق كلم تطل
ـــب. ـــة القل ـــي الصـــدر بســـبب نقـــص تروي ف

والقلـــب هـــو عبـــارة عـــن عضلـــة كبيـــرة تضـــخ الـــدم بإســـتمرار إلـــى 
أعضـــاء الجســـم المختلفـــة، ولذلـــك يحتـــاج إلـــى كميـــة كبيـــرة مـــن 
ــرايين  ــر الشـ ــوارد عبـ اUكســـجين والغـــذاء تأتيـــه عـــن طريـــق الـــدم الـ

الـــدم  كميـــة  تقـــل  وعندمـــا  التاجيـــة، 
القلـــب  لعضلـــة  المغذيـــة 

يشـــعر المصـــاب بـــآالم حـــادة 
الحاصـــل  باUلـــم  شـــبيهة 
فـــي عضلـــة الســـاق عنـــد 

. تقلصهـــا

أسباب الذبحة الصدرية: 
عندما تزيد حاجة القلب للدم وا5كسجين عن الكمية المتاحة،   .1

وهذا يكون أثناء الحركة والنشاط.
أو بسبب الضغوط النفسية.  .2

أو بعد تناول وجبة دسمة.  .3
أو بسبب اuحساس بالحر أو البرد الشديدين.  .4

يزيــد الــدم القــادم الــى القلــب عــادًة عنــد زيــادة الحاجــة لــه، لكــن فــي 
بعــض الحــاالت تكــون الشــرايين ضيقــة بســبب ترســب بعــض المــواد 
عليهــا(atherosclerosis)، أو تتقلــص الشــرايين 5ســباب مختلفــة فــال 

تتمكــن مــن زيــادة كميــة الــدم فتحــدث الذبحــة.

@يصاب المدخنون وزائدوا الوزن بالذبحة الصدرية 
أكثر من غيرهم.

ا_عراض المصاحبة للذبحة الصدرية:
إن أهــم عــرض للذبحــة الصدريــة هــو ا5حســاس بألــم قليــل ضاغــط خلــف 
عظمــة القــص، ينتشــر ا5لــم أحيانــ/ الــى الرقبــة والفكيــن، أو الــى الظهــر 

أو الذراعيــن.

يحدث االلم مع المجهود العضلي أو النفسي ويختفي عند الراحة.

فــي  وزيــادة  التنفــس  فــي  صعوبــة  مــن  المصابيــن  بعــض  يشــتكي 
الشــديدين. واuرهــاق  والتعــب  بالغثيــان  واuحســاس  التعــرق 

ومــن المهــم معرفــة أن ليــس كل ألــم فــي الصــدر يعنــي ذبحــة صدريــة، 
فقــد يكــون ا5لــم ناتجــ/ عــن شــد فــي عضــالت الصــدر أو بســبب مشــكلة 

فــي المــريء، أو فــي الجهــاز التنفســي.

خطورة ا4صابة بالذبحة الصدرية:
بكميــة  تكتفــي  ال  القلــب  عضــالت  أن  تعنــي  الصدريــة  الذبحــة  إن 
تحذيــري  َعــَرض  عــن  عبــارة  وهــي  عليهــا،  تحصــل  التــي  االكســجين 
للمصــاب بــه ليتخــذ الــالزم لزيــادة إمــداد عضــالت القلــب باالكســجين 

لنقصــه. المســبب  ا5مــر  ومعالجــة 

كمــا أن االصابــة بالذبحــة الصدريــة ال يعنــي حتميــة اuصابــة باحتشــاء 
عضلــة القلــب فيمــا بعــد إذا اتخــذت التدابيــر الالزمــة لمنــع ذلــك، لكــن 

يمكــن أن تكــون إنــذارd بحصــول اuحتشــاء فــي المســتقبل.

عوامل الخطورة ل�صابة بالذبحة الصدرية:
التدخين   •

زيادة الوزن   •
ارتفاع ضغط الدم   •

زيادة نسبة الكوليسترول والشحوم الثالثية في الدم   •
اuصابة بداء السكري   •

وجود تاريخ عائلي ل�صابة بأمراض القلب  •

الذبحة الصدرية
Angina pectoris

ومن املهم معرفة 
أن الذبحــة الصدريـــة 
تختلف عن إحتشـاء 

عضلة القلب وأنها 
 e fال تسبب تلف

أنسجته.
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مستشفى دار الشفاء
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مستشفى دار الشفاء
يرحب بإنضمام

القسطرة التدخلية للشرايين التاجية، التشخيصية منها و العالجية. 
فحص المجهود لتقييم عضلة القلب و اللياقة البدنية.

تشخيص و عالج الذبحة الصدرية .
تصلب الشرايين التاجية، و الجلطات القلبية الحادة.

تشخيص و عالج ضعف و قصور القلب.
تشخيص و عالج حاالت اWغماء و عدم إنتظام نبضات القلب.

منها اWرتجاف ا]ذيني و الرفرفة ا]ذينية.
رصد نبضات القلب بجهاز الهولتر على مدى 24 ساعة.

تصوير القلب بالموجات الصوتية (السونار - إيكوكارديوغرافي) ،
لتقييم كفاءة عضلة القلب و الصمامات و تحديد تشوهات القلب الخلقية. 

عالج إرتفاع الكولسترول و إرتفاع ضغط الدم و التشخيص المبكر ]مراض القلب.

الخدمات التي يقدمها:الخدمات التي يقدمها:

• بكالوريوس طب و جراحة، الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا.
• البورد الكويتي ل<مراض الباطنية. 

• الزمالة السعودية Iمراض  القلب للكبار، مستشفى الملك فيصل 
التخصصي- الرياض.

• زمالة القسطرة القلبية التدخلية، جامعة ميغيل - كندا.

إستشاري أمراض باطنية و قلب 
الدكتور بدر علي المهدي

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

مركـز أمراض القلـب ا]ول فـي الكـويت



العالمات المنذرة في الذبحة الصدرية:
يتأقلــم المصابــون بالذبحــة الصدريــة مــع أعراضهــم ويمكنهــم عادة 
التحكــم بهــا، لكــن يحــدث فــي بعــض ا5حيــان أن يصابــوا ببعــض 
ا5عــراض التــي تنــذر بوجــود مشــكلة أكبــر مــن الذبحــة، ولذلــك ال بــد 

مــن استشــارة طبيــة عاجلــة، وهــذه ا5عــراض أو العالمــات هــي:
استمرار ألم الذبحة 5كثر من عشر دقائق   •

زيادة حدة ا5لم عن العادة   •
عــدم تأثــر ا5لــم باســتعمال ا5دويــة المعتــادة واســتمراره علــى   •

منهــا  الرغــم 
زيادة عدد نوبات ا5لم عن المعتاد   •

اuحساس با5لم أثناء الراحة   •
االحساس بأعراض جديدة لم تكن موجودة في السابق.  •

أحــوال  فــي  المســتقرة  أو  االعتياديــة  الصدريــة  الذبحــة  تحــدث 
معينــة.

مثــًال: بعــد القيــام بمجهــود بدنــي أو التعــرض لضغــوط نفســية أو للحــر 
أو البــرد، وتختفــي عنــد الراحــة، وتزيــد حــدة ا5لــم تدريجيــ/.

أمــا الذبحــة الصدريــة غيــر المســتقرة فهــي تحــدث أحيانــ/ دون التعــرض 
ل�ســباب ســالفة الذكــر، أو تســتمر علــى الرغــم مــن الراحــة، أو أنهــا 
تبــدأ فجــأة بألــم حــاد وشــديد جــدd، أوتكــون حــدة ا5لــم فيهــا مســاوية 
لتلــك التــي تحــدث فــي حالــة احتشــاء عضلــة القلــب علــى الرغــم مــن أن 

الفحوصــات المخبريــة تؤكــد عــدم وجــود اuحتشــاء.

خطــورة مــن  أشــد  غيــر المســتقرة  وتعتبــر الذبحــة الصدريــة 
قريــب  باحتشــاء  ا7صابــة  باحتمــال  وُتنــِذر  المســتقرة  الذبحــة 

القلــب. لعضــالت 

تشخيص الذبحة الصدرية:
يعتمــد الطبيــب فــي تشــخيصه للذبحــة الصــدري علــى التاريــخ المرضــي 
للمصــاب، شــامًال وصــف ا5لــم ومكانــه وســبب حدوثــه، باuضافــة لوجــود 

عوامــل الخطــورة الســابقة الذكــر.

يطلــب الطبيــب بعدهــا إجــراء تخطيــط للقلــب ُيعمــل أثنــاء اســتلقاء 
المريــض علــى الســرير ثــم أثنــاء قيامــه بمجهــود معّيــن كالمشــي أو 

ركــوب الدراجــة الخاصــة بالفحــص.

يحتــاج بعــض المرضــى لعمــل صــورة أشــعة خاصــة بشــرايين القلــب 
لمعرفــة مــا إذا كانــت متضيقــة بفعــل ترســب بعــض المــواد عليهــا.

ما الفرق بين الذبحة 
الصدرية المستقرة 

والذبحة غير المستقرة؟

التوقف عن التدخين  •
االمتناع عن شرب الخمور  •

إنقاص الوزن الزائد  •
الحمية الغذائية والتقليل من الدهون وخاصة المشبعة  •

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام  •
التحكم الجيد بداء السكري  •
التحكم الجيد بضغط الدم  •

ممارســة االســترخاء بانتظــام للتخلــص مــن الضغــوط النفســية او   •
بهــا التحكــم 

توســيع  علــى  تعمــل  التــي  الطبيــة  العقاقيــر  بعــض  اســتعمال   •
ا5وعيــة الدمويــة ُتصــرف بعــد مراجعــة الطبيــب وتؤخــذ عنــد بدايــة 

النيتروجليســرايد) (مثــل  با5لــم  ا5حســاس 
أخذ جرعة صغيرة يومية من ا5سبرين  •

مراجعة الطبيب بانتظام واتباع النصائح الطبية  •
عــن  التاجيــة  للشــرايين  توســيع  لعمــل  المرضــى  بعــض  يحتــاج   •
طريــق القســطرة أو لعمليــة جراحيــة لتبديــل الشــرايين بأخــرى 

الفخــذ. مــن  تؤخــذ  ســليمة 

عالج الذبحة 
الصدرية:
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... قـــلبـــك فـي أيـــٍد أمــينـــة... قـــلبـــك فـي أيـــٍد أمــينـــة

الخدمات المقدمة:الخدمات المقدمة:

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

مركــز أمــراض القلـــب

إستشاري أمراض القلب والشرايني
البورد الفرنسي في أمراض القلب و الشرايين

جامعة جول فيرن - فرنسا.
البورد الفرنسي في تصوير القلب باBمواج فوق الصوتية.

عضو الجمعية اBوروبية للقلب.

·  نقص تروية عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية.
(الذبحة الصدرية و جلطة القلب).

·  نقص كفاءة عضلة القلب.
·  أمراض صمامات القلب.

·  إضطرابات شحوم الدم (إرتفاع الكوليسترول و الشحوم الثالثية).
·  متابعة مرضى القلب في العناية القلبية المشددة.

·  إجراء سونار القلب عبر جدار الصدر وعبر  المريء.
·  إجراء سونار القلب مع ا[دوية المنشطة للقلب.

·  تشخيص نقص تروية عضلة القلب.
·  مراقبة تخطيط القلب خالل 24 أو 48 ساعة لتشخيص إضطراب  

نظم القلب وعالجها .

تشخيص وعالج
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مركز أمراض القلب.. ا-ول في القطاع الخاص
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