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أعزائي القراء
التحديــث  علــى  دائمــً  الشــفاء  دار  مستشــفى  إدارة   تحــرص 
والتطويــر، ومواكبــة كل مــا هــو جديــد، ويأتــي ذلــك عــن طريــق 
العمــل علــى تزويــد المستشــفى باســتمرار بــكل مــا قــد يحتاجــه 

المرضــى مــن خدمــات فــي مختلــف األقســام الطبيــة.

لــذا حــرص المستشــفى علــى أن يضــم فــي الفتــرة األخيــرة عدد 
مــن الكــوادر الطبيــة المحترفــة مــن استشــاريين واختصاصييــن 
الذيــن يتميــزون بالمهــارة والكفــاءة والخبــرة فــي عــدد مــن 

التخصصــات الطبيــة مثــل األورام الســرطانية وأمــراض الــدم، األشــعة التداخليــة للجهــاز العضلــي الهيكلي، 
ــات  ــر، جراح ــي والمناظي ــاز الهضم ــراض الجه ــة، أم ــطرة العالجي ــة والقس ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل أم
األعصــاب والعمــود الفقــري وغيرهــا مــن التخصصــات الطبيــة المختلفــة، حتــى يظل المستشــفى مســتمرًا 

فــي تقديــم أفضــل خدمــة طبيــة تلبــي متطلبــات مرضــاه. 

ــارف  ــزة المتع ــل األجه ــدث وأفض ــام بأح ــف األقس ــد مختل ــى تزوي ــرة عل ــرة األخي ــي الفت ــً ف ــا أيض وحرصن
ــخيص  ــى  التش ــول عل ــي الحص ــاء ف ــاعدة األطب ــأنها مس ــن ش ــي م ــم والت ــول العال ــدة ح ــا والمعتم عليه
الدقيــق ومــن ثــم تقديــم العــالج المناســب للمرضــى، وألننــا نواكــب التطــور التكنولوجــي حــول العالــم أواًل 
 Force CT Scan بــأول، فقــد اســتقدم المستشــفى مؤخــرًا أحــدث أجهــزة األشــعة المقطعيــة فــي العالــم

والــذي يعــد آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا األلمانيــة فــي مجــال التصويــر المقطعــي. 
ومــن ناحيــة أخــرى، حرصــت إدارة المستشــفى أيضــً علــى إنشــاء تطويــر مختبر القســطرة في المستشــفى 
وتزويــده بأحــدث المعــدات باإلضافــة إلــى توســيع المختبــر ليشــمل معمليــن بــداًل مــن معمــل واحــد وذلــك 

لمواكبــة الضغــط المســتمر لهــذا النــوع مــن اإلجــراء الطبــي.

ختامــً، وفــي ظــل الظــروف التــي تعيشــها الكويــت والعالــم أجمــع مــن تداعيــات انتشــار جائحــة فيــروس 
ــح  ــا ننص ــا الزلن ــتمرة، فإنن ــزال مس ــام وال ت ــن ع ــر م ــذ أكث ــدأت من ــي ب ــد 19(، والت ــتجد )كوفي ــا المس كورون
ــام،  ــس الكم ــزام بلب ــق االلت ــن طري ــليمة، ع ــة الس ــراءات االحترازي ــة واإلج ــات الصحي ــاع التعليم ــع باتب الجمي
والتباعــد الجســدي واالجتماعــي، والحــرص علــى التعقيــم المســتمر، واالبتعاد عــن التجمعــات واالزدحامات، 
ــة  ــة والمقاوم ــة للمناع ــة المقوي ــر الغذائي ــاول العناص ــخصية، وتن ــة والش ــة العام ــى النظاف ــرص عل والح

للفيــروس، باإلضافــة إلــى الحصــول علــى اللقــاح حرصــً علــى ســالمة الجميــع.
أسأل اهلل العظيم أن تنكشف األزمة وتزول الغمة، وأن يمتعكم جميعً بالصحة والعافية. 

            أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار

د. أحمد نصراهلل

د. أحمد نصراهلل
 الرئيس التنفيذي
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الدكتور منذر الحساوي:
استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية 

وجنسية معدية في »دار الشفاء«

ال مانع طبيًا من أخذ 
لقاح كورونا

»أثناء الصيام«
- الزمالة البريطانية في األمراض الباطنية

- الزمالة اإليرلندية في األمراض الباطنية

- الزمالة اإليرلندية في األمراض المعدية 
واألمراض الجنسية المعدية
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لم يثبت وجود أي عالقة بين صيام رمضان وبين اإلصابة بـ »كوفيد 19«

ــض  ــذ مخف ــه أخ ــاح فعلي ــة للق ــار جانبي ــب أو آث ــم بتع ــعر الصائ إذا ش
ــاف ــض الجف ــة وتعوي ــع الراح ــم م ــكن لألل ــرارة أو مس للح

يجــب االســتمرار فــي االلتــزام باالشــتراطات الصحيــة خــالل رمضــان 
االجتماعيــة  المناســبات  عــن  واالبتعــاد 

ــى ال  ــام حت ــن الصي ــوا ع ــأن يمتنع ــد 19« ب ــن بـــ »كوفي ــح المصابي ننص
ــات ــم مضاعف ــدث له تح

ــاه  ــواب مي ــاول 10 أك ــب تن ــحور، يج ــار والس ــن اإلفط ــا بي ــرة م ــي الفت ف
وتنــاول وجبــات غذائيــة صحيــة متوازنــة 

مطلــوب الحــرص علــى تنــاول وجبــة الســحور ويجــب أن تحتــوي علــى 
ــات ــدرات والبروتين ــراوات والكربوهي الخض

تتحقــق المناعــة المجتمعيــة إذا تــم تطعيــم مــا يقــارب 70 إلــى 80% مــن 
ســكان الكويــت

هنــاك دراســات تجــرى حاليــً للتأكــد مــن ســالمة اللقــاح لألطفــال وقــد 
تصــدر توصيــات طبيــة تســمح لهــذه الفئــة بتلقــي اللقــاح قريبــً 

أكــد استشــاري األمــراض الباطنيــة واألمــراض المعديــة فــي 
مستشــفى دار الشــفاء، الدكتــور منــذر الحســاوي، أنــه مــن 
الناحيــة الطبيــة ال يوجــد مــا يمنــع مــن تلقــي الشــخص لقــاح 
كورونــا أثنــاء الصيــام، مــع توقــع اآلثــار الجانبيــة ذاتهــا ألي لقــاح 
آخــر مثــل األلــم واالحمــرار مــكان اإلبــرة ، أو الحــرارة والقشــعريرة 

ــخاص. ــض األش ــد بع ــداع عن ــهال والص أو اإلس

وقــال الدكتــور الحســاوي فــي لقــاء مــع »الشــفاء تايمز«:إنــه إذا 
شــعر الصائــم بتعــب أو آثــار جانبيــة للقــاح ، فينصــح بأخــذ 
مخفــض للحــرارة أو مســكن لأللــم مــع الراحــة وتعويــض الجفــاف 

وغيرهــا.

ودعــا إلــى ضــرورة االســتمرار فــي االلتــزام باالشــتراطات 
ــن  ــاد ع ــث االبتع ــن حي ــان م ــهر رمض ــالل ش ــة خ الصحي
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يمــر علينــا ثانــي رمضــان فــي حياتنــا ونحــن فــي خضــم وبــاء كورونــا المســتجد، لكــن هــذه 
المــرة مــع تفشــي أكبــر للمــرض وســالة أكثــر شراســة. 

وقــد أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة فــي رمضــان الســابق إلــى أنــه لــم تثبــت أن هنــاك 
عاقــة بيــن الصيــام وبيــن اإلصابــة بمــرض كورونــا، وبإمــكان األشــخاص األصحــاء الصيــام 
، أمــا األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض حــادة أو مزمنــة فيجــب عليهــم استشــارة 

الطبيــب المعالــج. 
وفيمــا يتعلــق بصيــام المرضــى المصابيــن بـــكورونا، فمــن الضــروري أن يحظــى 
المريــض براحــة كبيــرة وشــرب كميــة ســوائل كافيــة أثنــاء فتــرة مرضــه، تجنبــً ألي 
جفــاف أو فشــل كلــوي، وبالتالــي فإنــه ينصــح بأخــذ الرخصــة الشــرعية واالمتنــاع 
عــن الصــوم أثنــاء مرضــه، وقــد تبنــت منظمــة الصحــة العالميــة هــذه التوصيــة. 

هل يؤثر الصيام على مرض كوفيد؟

بماذا تنصح الناس أثناء شهر رمضان؟

التجمعــات وتجنــب المناســبات االجتماعيــة، وضــرورة ارتــداء الكمامــات والحــرص علــى التباعــد الجســدي وااللتــزام 
ــة  ــم جائح ــي خض ــن ف ــا ونح ــر علين ــان يم ــي رمض ــذا ثان ــة وأن ه ــليمة، خاص ــة الس ــة والغذائي ــادات الصحي بالع

ــد 19(. ــتجد )كوفي ــا المس ــروس كورون في
ــه بإمــكان  ــا، موضحــً أن ــة بكورون ــم تثبــت أي عالقــة بيــن الصيــام وبيــن اإلصاب ــه ل وأضــاف الدكتــور الحســاوي أن
ــم  ــً إياه ــج، ناصح ــب المعال ــارة الطبي ــم استش ــا فعليه ــن بكورون ــا المصابي ــام، أم ــن الصي ــخاص العاديي األش
باألخــذ بالرخصــة الشــرعية وضــرورة  امتناعهــم عــن الصيــام حتــى ال تحــدث لهــم مضاعفــات بســبب إصابتهــم 

ــروس.  بالفي
ونــادى بضــرورة شــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء فــي الفتــرة مــا بيــن اإلفطــار والســحور وتنــاول األطعمــة الغنيــة 
بالمــاء، ناصحــا بتنــاول مــا ال يقــل عــن 10 أكــواب مــن المــاء للشــخص البالــغ الــذي ال يعانــي مــن مشــاكل صحيــة، 
والحــرص علــى تنــاول وجبــات غذائيــة صحيــة ومتوازنــة، األكل ببــطء وعــدم اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام ، الفتــً 
ــن  ــة م ــروات وحص ــى خض ــة عل ــذه الوجب ــوي ه ــب أن تحت ــث يج ــحور ، حي ــة الس ــى وجب ــرص عل ــرورة الح ــى ض إل
ــة  ــب ممارس ــه تج ــا أن ــض(، كم ــان أو البي ــات األلب ــل منتج ــات )مث ــز أو األرز( والبروتين ــل الخب ــدرات )مث الكربوهي
الرياضــة علــى األقــل الحــرص علــى الحركــة والمشــي خصوصــً فــي الفتــرة المســائية... وتفاصيــل أخــرى كثيــرة 

يمكــن التعــرف عليهــا فــي ســياق الســطور التاليــة:   
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مــن المتعــارف عليــه أن رمضــان هــو شــهر المناســبات االجتماعيــة ، إال أننــا 
العــام، وااللتــزام  العــادة هــذا  نجــد أنفســنا مضطريــن للتخلــي عــن هــذه 
باالشــتراطات الصحيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي ســرعة عــودة الحيــاة 

لطبيعتهــا وأهــم هــذه االشــتراطات هــي:
الكبيــرة،  العائليــة  والتجمعــات  االجتماعيــة  المناســبات  عــن  االبتعــاد   -

المتعــددة.  التواصــل  برامــج  أو  الهاتــف  عبــر  بالتهنئــة  واالكتفــاء 
- الحــرص علــى أخــذ واســتكمال جرعــات لقــاح كورونــا فــي أقــرب فرصــة، فمــن 
شــأن اللقــاح أن يقلــل مــن القيــود إن كان جميــع أفــراد األســرة قــد تلقــوا اللقاح.

- الحــرص علــى ارتــداء الكمــام عنــد مخالطــة النــاس، وينصــح مركــز مكافحــة 
ــداء كماميــن األول طبــي وفوقــه كمــام قماشــي، ألن  األمــراض األمريكــي بارت

الســالة الجديــدة أســرع انتشــارًا.
- غســل اليدين باســتمرار بالماء والصابون، أو باســتخدام 

معقــم اليدين.
- تجنــب مراكــز التســوق والجمعيــات التعاونية المكتظة 

أو التــي ال تلتــزم بتطبيــق اإلجــراءات الصحية.
- االلتــزام باشــتراطات المســاجد فيمــا يتعلــق باســتعمال 

ســجادة خاصــة لــكل مصلــي وعــدم دخــول األطفــال وارتــداء الكمامــات 
والتباعــد بيــن المصليــن. 

- النصيحــة األهــم بالنســبة لــي هــي المســؤولية االجتماعيــة، فــإذا كنــت 
مريضــً أو تعانــي مــن أي أعــراض تنفســية أو حــرارة، فتجنــب مخالطــة النــاس، 
حتــى لــو لــم تثبــت إصابتــك بفيــروس كورونــا، فمعظــم األمــراض التنفســية 

ــرذاذ، فــا تــؤذ اآلخريــن وتتســبب بمعاناتهــم.  تنتقــل عــن طريــق ال
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ما المطلوب أثناء الصيام؟

ماذا عن تلقي اللقاح أثناء الصيام؟

ما هي سالالت كورونا في الكويت؟

متى تتحقق المناعة المجتمعية؟ 

- شــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء فــي الفتــرة مــا بيــن الفطــور والســحور وتنــاول األطعمــة الغنيــة بالمــاء، 
ــغ الــذي ال يعانــي مــن مشــاكل صحيــة. وينصــح بتنــاول مااليقــل عــن 10 أكــواب مــن المــاء للشــخص البال

ــة لتعويــض مســتوى الطاقــة فمثــا علــى وجبــة اإلفطــار ينصــح بتنــاول  - تنــاول وجبــات صحيــة ومتوازن
التمــر الغنــي باألليــاف، وكذلــك الكثيــر مــن الخضــروات لتزويــد الجســم بالفيتامينــات، والحبــوب الكاملــة 

كمصــدر للطاقــة واألليــاف.
- التقليــل مــن تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي علــى نســبة كبيــرة مــن الدهــون والســكر مثــل الحلويــات ، 
وكذلــك االبتعــاد عــن األغذيــة المصنعــة والتــي تحتــوي علــى كميــة عاليــة مــن الملــح مثــل النقانــق واللحوم 

المملحــة والمخلــات والوجبــات الســريعة واألجبــان المالحــة. 
- األكل ببطء وعدم اإلفراط في تناول الطعام. 

- الحــرص علــى وجبــة الســحور ، ويجــب أن تحتــوي هــذه الوجبــة علــى خضــروات وحصــة مــن الكربوهيــدرات 
)مثــل الخبــز أو األرز( والبروتينــات )مثــل منتجــات األلبــان أو البيــض(. 

- الحرص على الحركة والمشي خصوصً في الفترة المسائية. 

ــار  ــا أثنــاء الصيــام، مــع توقــع اآلث مــن الناحيــة الطبيــة ال يوجــد مــا يمنــع مــن تلقــي الشــخص لقــاح كورون
الجانبيــة ذاتهــا ألي لقــاح آخــر مثــل األلــم واالحمــرار مــكان اإلبــرة ، أو الحــرارة والقشــعريرة أو اإلســهال 

والصــداع عنــد بعــض األشــخاص.

إذا شــعر الصائــم بتعــب أو آثــار جانبيــة للقــاح ، 
فينصــح بأخــذ مخفــض للحــرارة أو مســكن لأللــم 

مــع الراحــة وتعويــض الجفــاف وغيرهــا.

أعلنــت وزارة الصحــة الكويتيــة مســبقً عــن 
 1.1.7.B البريطانيــة  »كنــت«  ســالة  ظهــور 
فــي دولــة الكويــت ، وتعتبــر هــذه الســالة 
مــن أهــم الســاالت فــي الوقــت الحالــي فــي 
معظــم دول العالــم، ففــي أمريــكا لوحدهــا 
تعتبــر هــذه الســالة مســؤولة عــن 30% مــن 
تلــك  وتســتطيع  الجديــدة.  اإلصابــة  حــاالت 
والتســبب  أســرع  بصــورة  االنتشــار  الســالة 

بأعــراض أشــد. 

تتحقــق المناعــة المجتمعيــة إذا تــم تلقيــح مــا يقــارب 
٧0% - 80% مــن الســكان، وقــد تبــدو هــذه النســبة 
اللقــاح ال يشــمل فئــة  المنــال ال ســيما وأن  بعيــدة 
هامــة وكبيــرة جــدًا وهــم األطفــال أقــل مــن 16 ســنة، 
إال أن هنــاك دراســات عــدة تجــرى حاليــً للتأكــد مــن 
ســامة اللقــاح لألطفــال، وقــد تصــدر توصيــات طبيــة 
تســمح لهــذه الفئــة بتلقــي اللقــاح فــي المســتقبل 

القريــب. 

كمــا أن النتائــج العالميــة للقــاح أوضحــت أنــه حتــى 
هنــاك  يكــون  المجتمعيــة،  المناعــة  تتحقــق  أن  قبــل 
انخفــاض واضــح وكبيــر فــي عــدد حــاالت اإلصابــة وباألخص 
الحــاالت الشــديدة التــي تتطلــب دخــول المستشــفى.
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التعامل مع الدواء 
في رمضان:  

أصبح تناوله في جرعة واحدة 
باإلمكان

الهيئــة الطبيــة مــن أطبــاء وصيادلــة وفنيي صيدلــة وتمريض يجدون انفســهم مطالبين 
خــال شــهر رمضــان المبــارك بإرشــاد قطــاع كبيــر مــن المكلفيــن بالصــوم حــول اتخــاذ القرار 

النهائــي بشــأن كيفيــة »تنــاول الــدواء فــي شــهر رمضان«.

الن اختــاف جرعــة الــدواء ومواعيــد تناولــه قــد تكــون ســببً فــي انتكاســه المريــض وتأخــر 
شــفائه وتعرضــه ألزمــات صحيــة طارئــة.

وتلــك  األســئلة  هــذه  عليــه  تطــرح  والممــرض  الصيدلــة  وفنــي  والصيدلــي  والطبيــب 
التســاؤالت وهــذا أمــر طبيعــي ومنطقــي فهــم الجهــة المختصــة واألكثــر جــدارة مــن 
غيرهــم فــي مجــاالت تقييــم المــرض وتحديــد جرعــة الــدواء ومواعيــد تناولــه خصوصــً 

وتحديــد جرعتهــا. الــدواء  تنــاول  مواعيــد  بتغييــر  المخوليــن  األطبــاء 

كذلــك يتســاءل الصائمــون عــن األدويــة التــي تفطــر أثنــاء صــوم نهــار رمضــان واألدويــة 
التــي يجــوز اســتخدامها فــي نهــار رمضــان دون أن تفطــر مثــل أنــواع الحقــن التــي تفطــر 

كمســكنات األلــم وحقــن تخفيــف المغــص وحقــن مضــاد الحساســية والربــو وحقــن 
المضــادات الحيويــة المخفضــة لدرجــات الحــرارة.

كذلــك يتســاءل المرضــى الصائمــون عــن حكــم اســتخدام قطــرات العيــن 
وبخاخــات الربــو واألنــف والحقــن الشــرجية.

وألن قطاعــً كبيــرًا مــن الصائمين يعانــون من مرضى البول 
الســكري ويعالجــون بحقــن األنســولين فيتســاءلون عــن 
واالحتياطــات  تعاطيهــا  ومواعيــد  اســتخدامها  كيفيــة 
التــي يجــب أن يتبعهــا مرضــى الســكري الصائمــون فــي 

رمضــان.
كل هــذا ســتجيب عنــه هــذه الدراســة بالتفصيــل لتحــل 

الصيــام  فريضــة  آلداء  العملــي  التطبيــق  بكيفيــة  متعلقــة  مشــكلة 
الســيما ذلــك االلتبــاس الذهنــي الــذي يكابــده عــدد مــن الصائميــن مشــكلة تنــاول الــدواء فــي شــهر 

ــة وفنييــن وتمريــض  رمضــان المبــارك كانــت تســبب حيــرة وقلقــً للمرضــى الصائميــن وأيضــً للهيئــة الطبيــة مــن أطبــاء وصيادل
ــة فــي مواعيدهــا المحــددة. ــاول األدوي ــً مــن تأخــر الشــفاء أو حــدوث مضاعفــات عنــد تن خوف

فجاء الطب الحديث وعلم االدوية المتطور ليحل مشكلة الصائمين في تناول العاج أثناء الصوم.
فأدويــة كثيــرة حديثــة تعطــى مــرة واحــدة فــي اليــوم أو مرتيــن لعــاج كثيــر مــن األمــراض كأنهــا اخترعــت خصيصــً لعــاج المرضــى الصائميــن 

فــي شــهر رمضــان.
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أدوية الذبحة الصدرية

أدوية ارتفاع الضغط

أدوية قرحة المعدة

تنجــم الذبحــة الصدريــة عــن ضيــق فــي شــرايين القلــب التاجيــة فــاذا كانــت 
أعــراض الذبحــة الصدريــة مســتقرة بتنــاول العــاج وال يشــكو المريــض مــن 
أي ألــم بالصــدر فيمكنــه صــوم رمضــان بعــد مراجعــة الطبيــب للتأكــد مــن 

إمكانيــة تغييــر مواعيــد تعاطــي الــدواء.
ومن أشهر أدوية الذبحة مركبات النيترات مثل االيزورديل وغيره.

ــا بيــن  ــغ 12 - 14 ســاعة م ــرة تبل ــً بالحفــاظ علــى فت ــاء حالي ويوصــي األطب
الجرعتيــن وكأنهــا جعلــت خصيصــً للصائميــن.

فقــد وجــد الباحثــون أن إعطــاء هــذه األدويــة كل ٧ ســاعات يــؤدي إلــى 
االفطــار  عنــد  تناولهــا  للصائــم  فيمكــن  مفعولهــا  تراكــم  أو  فقــدان 

والســحور.
وال ينصــح بالصيــام للمرضــى الذيــن يشــكون مــن الذبحــة الصدريــة غيــر 
تحــت  النيتروجلســرين  حبــوب  لتنــاول  يحتاجــون  الذيــن  او  المســتقرة 

اللســان.

ارتفاع ضغط الدم يصيب 10-20 في المئة من الناس في العالم.
ومــن العــاج بأدويــة الضغــط عقــار التنورميــن ويعطــى مــرة واحــدة او 

مرتيــن فــي اليــوم.
أنــواع كثيــرة  ACE Imhibctors« وهــي   - »آيــس  وتســتعمل مثبطــات 
تعطــى مــرة واحــدة أو مرتيــن فــي اليــوم ويمكــن إعطاؤهــا عنــد الســحور 

وعنــد اإلفطــار.
ــً مثــل  ــدة تعطــى مــرة واحــدة يومي ــة الجدي وتوجــد مجموعــة مــن األدوي
الكوفــر ســيل والزســتريل والزيســتورتك والكــوزار والهــزار واالنهيــاس 

والنورفســك وغيرهــا وينصــح أن تعطــى عنــد الســحور بانتظــام.
ــاول  ــدم الشــرياني التقليــل مــن تن ويجــب علــى مريــض ارتفــاع ضغــط ال
المخلــات والحــوادق وخفــض نســبة الملــح فــي الطعــام بقــدر اإلمــكان.

ويجــب الحــذر مــن تنــاول العرقســوس عنــد االفطــار الــذي يحــرص عليــه 
يحتــوي  ألنــه  الضغــط  ارتفــاع  مرضــى  خصوصــً  الصائميــن  مــن  عــدد 
ــك يحتــوي علــى طليعــة  ــوم وكذل علــى نســبة عاليــة مــن أمــاح الصودي
مكونــات هرمونــات الكورتيكــو ســتيرويد التــي ينتــج اســتمرار تناولهــا 

ارتفــاع ضغــط الــدم.

كثيــرًا مــا يســتطيع المصابــون بقرحــة المعــدة المزمنــة الصــوم شــريطة 
تنــاول األدويــة المثبطــة إلفــراز الحامــض المعــدي مثــل الرندتيــن »الزنتــاك« 

وغيــره.
وتوجــد أدويــة كثيــرة حديثــة لعــاج القرحــة الهضميــة تعطــى مــرة واحــدة 
يوميــً ويمكــن تناولهــا عنــد الســحور مثــل أدويــة »االوميــزول« ومشــتقاته 
»بلوســك- الجــزك- الريســك- التكابــرون- النكســيم- البنتــازول« تعطــى 

مــرة واحــدة يوميــً وتعطــى عنــد الســحور.
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مسيالت الدم

أدوية الصداع »الشقيقة«

استخدام المضادات الحيوية

أدوية الروماتيزم

يســتعمل الكثيــر مــن مرضــى القلــب والشــرايين وأصحــاب الصمامــات 
االصطناعيــة ودعامــات القلــب وبعــض مرضــى جلطــات الشــرايين التاجيــة 
وغيرهــم أدويــة تحافــظ علــى ســيولة الــدم، ومــن هــذه األدويــة »وارفريــن«، 

ودواء »بافيكــس- Plavix« الحديــث.
ويحتــاج اســتعمال دواء »ورافريــن« مراقبــة ســيولة الــدم ويراجــع هــؤالء 

المرضــى طبيبهــم بصفــة مســتمرة لمراقبــة جرعــة الــدواء المناســب.
وفــي رمضــان خصوصــً أثنــاء قدومــه فــي أشــهر الصيــف شــديد الحــرارة 
يمتنــع الصائــم عــن الشــراب والطعــام مــا قــد يثيــر التســاؤالت فــي مــا إذا 

كان الصيــام يزيــد مــن لزوجــة الــدم وتجلطــه.
الحالــة ومراقبــة  المعالــج ومتابعــة  الطبيــب  مــن استشــارة  البــد  وهنــا 

الــدم مراقبــة دقيقــة قبــل اتخــاذ قــرار الصيــام. ســيولة 

يحتــاج المصابــون بصــداع الشــقيقة عــادة إلــى تنــاول الحبــوب المســكنة 
والمخففــة لأللــم وأدويــة عــاج الشــقيقة مثــل الباراســتيمول والبونســتان 

والكفرجــوت والبــروزاك وغيرهــا عنــد حــدوث نوبــة الصــداع.

هــؤالء المرضــى يجــوز لهــم اإلفطــار وقــد تســتجيب حالتهــم وتتحســن 
عنــد اســتعمال أنــواع مــن التحاميــل »لبوســات« مثــل تحاميــل الكفربــوت 

والبونســتان والنوفالجيــن واألولفيــن وغيرهــا.

وقد أفتى بعض علماء الدين بأن التحاميل الشرجية ال تفطر.

كثيــرًا مــا يســمح الطبيــب للمريــض الــذي يتنــاول المضــادات الحيويــة 
بالصيــام فكثيــر مــن المضــادات الحيويــة ذات مفعــول طويــل »ممتــد« 
ــً أو تعطــى كل 12  علــى مختلــف أنواعهــا وتعطــى مــرة واحــدة يومي

ــاعة. س

غالبية األدوية المستعملة في عالج أمراض الروماتيزم نوعان:
مثــل  الكورتيزونيــة  غيــر  االلتهابــات  مضــادات  ويســمى  األول:  النــوع   

وغيرهــا. والبروفيــن  والفولتاريــن  واألندوســيد  األســبرين 

وتختلــف هــذه األدويــة مــن حيــث قوتهــا ومــدة مفعولهــا فــي جســم 
اإلنســان ويوجــد مــن كل هــذه األنــواع مــا يعطــي مــرة واحــدة فــي اليــوم أو 

ــل المفعــول«. مرتيــن »طوي

الكورتيزونيــة  لالتهابــات  المضــادة  األدويــة  هــي  الثانــي:  النــوع   
وتســتخدم فــي الكثيــر مــن األمــراض واليجــوز اســتعماله دون استشــارة 
واإلفطــار. الســحور  بعــد  الكورتيــزون  أقــراص  تنــاول  ويمكــن  الطبيــب 

لأللــم  المســكنة  واألدويــة  الروماتيــزم  أدويــة  تنــاول  عــدم  وينبغــي 
بنوعيهــا األول والثانــي اإل بأمــر الطبيــب واتخــاذ القــرار الطبــي فــي كل 

حالــة علــى حــدة.
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أدوية الربو

الصوم وقطرات العين

قــد تكــون نوبــات الربــو خفيفــة ال تحتــاج إلــى تنــاول أدويــة عــن طريــق الفــم 
كمــا يمكــن إعطــاء المريــض اقــراص األمينوفليــن طويلــة المــدى »ممتــدة 

المفعــول« عنــد اإلفطــار والســحور وذلــك تحــت إشــراف الطبيــب المعالــج.
وكثيــر مــن مرضــى الربــو يحتاجــون لتنــاول »بخــاخ الربــو« وهنــاك مــن 
العلمــاء مــن أفتــى بــأن هــذه البخاخــات ال تفطــر ويمكــن تناولهــا أثنــاء 

نهــار رمضــان.

كذلــك توجــد تحاليــل لعــاج أزمــات الربــو والتــي أفتــى بعــض العلمــاء 
بأنهــا ال تفطــر.

قطــرة العيــن عليهــا خــاف فمــن العلمــاء مــن أفتــى أنهــا تفطــر ألنهــا 
تصــل إلــى جــوف اإلنســان نظــرًا التصــال التجويــف األنفــي بالبلعــوم.

ويفتــي فريــق آخــر مــن العلمــاء بــأن القطــرة ال تفطــر وقالــوا مــن قطــر فــي 
عينيــه أو أذنيــه للتــداوي ال يفســد صومــه بذلــك وهــو صحيــح.

ألن ذلــك ال يســمى أكًا وال شــرابً ال فــي العــرف العــام وال فــي لســان الشــرع 
وألنــه ال يدخــل مــن مدخــل غيــر المعتــاد للطعــام والشــراب.

ولــو تأخــر المريــض للتقطيــر فــي عينيــه أو اذنيــه إلــى المســاء والليــل 
ــم يكــن فــي هــذا التأخيــر ضــرر علــى صحتــه وبعــد  مــا بعــد اإلفطــار إن ل

استشــارة طبيبــه المعالــج، كان أحــوط للخــروج مــن الخــاف.

العالج بالحقن اثناء الصوم
كثيــر مــن األمــراض تحتــاج إلــى العــاج بالحقن مثــل االلتهابــات الميكروبية 
التــي تصيــب كافــة أجهــزة الجســم الحلــق والبلعــوم والجهــاز التنفســي 
والجهــاز البولــي والجلــد وغيرهــا مــن األمــراض التــي تســببها الميكروبــات 

والفطريات.

وأمــراض أخــرى عديــدة تحتــاج للعــاج بالحقــن المســكنة لأللــم وارتفــاع 
بالحقــن  للعــاج  تحتــاج  المغــص  وحــاالت  والروماتيــزم  الحــرارة  درجــة 

والصــداع. الكلــوي  والمغــص  األمعــاء  لتشــنجات  المضــادة 

كذلــك بعــض أمــراض الحساســية تحتــاج للعــاج بحقــن الكورتيــزون وقــد 
افتــى بعــض العلمــاء علــى أن هــذا ال يفطــر ألنهــا ليســت مــواد غذائيــة 

وفيتامينــات التــي تأخــذ بهــدف التقويــة والمســاعدة علــى الصيــام.

أدوية الصرع
المســتقرة  الحالــة  صاحــب  الصــرع  لمريــض  الطبيــب  يســمح  حينمــا 
بالصــوم لفتــرة طويلــة والتهــا جمــه نوبــات الصــرع والــذي يســاعد الصيــام 
علــى تحســن حالتــه النفســية بأجــواء رمضــان اإليمانيــة الروحانيــة فيمكــن 
تنــاول دواء الصــرع عنــد اإلفطــار وذلــك تحــت إشــراف ومتابعــة طبيبــه 

المعالــج.
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العالج باألنسولين أثناء صوم رمضان
قطــاع كبيــر مــن مرضــى الســكري يعالجــون بتعاطــي حقــن األنســولين مرضــى النــوع الأول وبعــض مرضــى النــوع الثانــي والحوامــل وعنــد فشــل 
العــاج باألمــراض المختصــة للســكري مــن مــرض الســكري النــوع الثانــي وكذلــك فــي بعــض الحــاالت واألمــراض التــي تصيــب مــرض النــوع الثانــي 

مــن الســكري.

والمرضى الذين يعالجون باألنسولين يعالجون بنوعين طويل المفعول وقصير المفعول.
أمــا بالنســبة للمريــض الــذي يتعاطــى األنســولين طويــل المفعــول الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه كعــاج للصائــم فــي رمضــان ألنــه عنــد تغيــر مواعيــد 

إعطــاء هــذه الحقنــة فــإن ذلــك يوفــر أقــل المســتويات مــن الســكر فــي الــدم فــي مراحــل الصيــام وبالتالــي فإنــه ال يدخــل فــي غيبوبــة الســكر.

وأما المريض الذي يتناول األنسولين قصير المدى فقط فا مجال له للصيام حيث أنه يحتاج إلى تناول ثاث جرعات يومية.
ــدم واالهتمــام بمراجعــة  ــات انخفــاض الســكر فــي ال ــات ارتفــاع الســكر وعامــات ونوب ويجــب علــى مريــض الســكر أن يعــرف عامــات وأعــراض نوب

ــأي مشــكلة صحيــة. الطبيــب فــور إحساســه ب
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مجاالت التخصص:
•  قسطرة القلب التشخيصية والعاجية 

للشرايين التاجية وأمراض القلب الهيكلية 
والصمامات

•  الكشف المبكر للوقاية من أمراض القلب
•  تشخيص وعاج تصلب الشرايين التاجية 

والذبحة الصدرية والجلطات القلبية
•  تشخيص وعاج ضعف وقصور القلب 

وأمراض صمامات القلب
•  تشخيص وعاج ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

الكوليسترول

•  تشخيص وعاج صعوبة التنفس الناتجة 
عن أمراض القلب

•  تشخيص وعاج حاالت اإلغماء وعدم 
انتظام ضربات القلب

•  اإلجراءات التشخيصية مثل سونار القلب، 
تخطيط القلب مع االجهاد

•  مراقبة اضطراب نظم القلب )هولتر( 
ومراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة

قسم األمراض القلبية

الشهادات:
•  البورد األمريكي في األمراض الباطنية

•  البورد الكندي في األمراض الباطنية
•  البورد األمريكي في أمراض القلب واألوعية الدموية

•  البورد الكندي في أمراض القلب واألوعية الدموية
•  الزمالة الكندية في قسطرة القلب العاجية 

وأمراض القلب الهيكلية - جامعة برتش كواومبيا

د. عبدالله ربيع العنزي
استشاري باطنية وأمراض القلب وأوعية دموية 

وأمراض قلب هيكلية وقسطرة عالجية



الكتف المتجمدة
)التهاب المحفظة الالصق(

كيف تحدث الكتف المتجمدة؟

تعتبـــر آالم الكتـــف مـــن أكثر األمـــراض الشـــائعة في 
منتصـــف العمـــر. ويرجـــع ذلـــك إلـــى كـــون الكتـــف 

من البنـــى المركبة التي تفعل الكثير بالنســـبة 
 . لينا إ

يســـاعد تصميـــم كتـــف اإلنســـان علـــى حـــك 
ظهـــره، أو الوصـــول إلـــى شـــيء ما فـــي مكان 
مرتفع، أو حتى رمي األشـــياء. وألننا نســـتعمل 
الكتـــف بشـــكل مكثـــف، فـــإن أي شـــيء يحد 
مـــن قدرتنا علـــى تحريكه يكون لـــه تأثير كبير 

علـــى حياتنـــا اليومية. 

الكتـــف المتجمـــدة )والتـــي تعـــرف أيضًا بتســـمية 
التهـــاب المحفظة الالصق(، تســـبب األلـــم والتيّبس 

على مســـتوى الكتف. مـــع مرور الوقـــت يصبح تحريك 
أكثـــر صعوبة.  الكتف 

أسباب الكتف المتجمدة ليست مفهومة تمامًا إلى حد اآلن.
مـــع مرور الزمن، تغلظ محفظة الكتف وتظهر عليها أشـــرطة من األنســـجة تســـمى 

التصاقـــات. وتصبح الكتف مؤلمـــة ويصعب تحريكها. 
هنـــاك بعـــض العوامـــل التـــي تعّرض الشـــخص إلـــى خطر تطـــور الكتـــف المتجمدة 

لديه. 

العمر:
هناك احتمال كبير للتعرض إلى هذا المرض لدى األشخاص بين 40-60 عامًا. 

التثبيت:
إذا كانـــت الكتـــف قـــد خضعـــت للتثبيـــت لفترة مـــن الزمن  ســـواء كان ذلك لســـبب 
جراحـــي أو بســـبب التعـــرض إلـــى إصابـــة،  فـــإن ذلك قـــد يعرض الشـــخص إلـــى هذا 

المرض. 

مرض السكري:
يرتفـــع خطـــر اإلصابـــة بالكتـــف المتجمـــدة  لـــدى المصابين بمـــرض الســـكري. ولكن 

ســـبب ذلك اليـــزال غيـــر معروف.

األمراض األخرى:
مـــن األمـــراض التي ترتبـــط بالكتف المتجمـــدة، هناك قصـــور الغـــدة الدرقية، ومرض 

القلب. وأمراض  باركينســـون، 
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األدويةالمضادة لاللتهابات غير 
الستيرويدية:

يخفف األسبرين واإليبوبروفان األلم والتورم. 

حقن الستيرويد:
الكورتيـــزون مـــن األدوية القوية المضـــادة لاللتهابات والـــذي يتم حقنه على 

مســـتوى مفصل الكتف. 

العالج الطبيعي:
هنـــاك بعض التمارين الرياضية الخاصة التي تســـاعد على اســـترجاع الحركة 
وتقويـــة الكتـــف. العـــالج الطبيعـــي فـــي معظـــم األحيـــان مـــن المكونـــات 

الرئيســـية ألي عـــالج للكتـــف المتجمدة. 

الكتف المتجمدة 
نادرًا ما تحتاج إلى تدخل جراحي:

إذا كانـــت األعـــراض التي تظهر لدى المريض ال تســـتجيب إلـــى كل العالجات 
األخرى، فـــإن الطبيب قد ينصحـــه بالجراحة. 

الهـــدف مـــن جراحـــة الكتـــف المتجمـــدة هـــو تمديـــد المحفظـــة المتيبســـة 
للمفصـــل وتحريرهـــا.

مـــع مـــرور الوقـــت، تتحســـن حالـــة الكتـــف المتجمـــدة تلقائيً.  هنـــاك بعض 
العاجـــات البســـيطة التـــي من شـــأنها أن تســـاعد علـــى التحكم فـــي األلم 

واســـترجاع القـــدرة علـــى الحركة. 

طريقـة معالجـة الكـتـف 
المتجمدة؟
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تحت التخدير 
أثنـــاء هـــذه العمليـــة، يتـــم تنويـــم المريـــض، ويحـــاول 
الطبيـــب جعل الكتف تتحرك بقوة، وهو الشـــيء الذي 

يجعـــل المحفظـــة تتمدد. 

تنظير المفصل
مـــن محفظـــة  أجـــزاء صغيـــرة  الطبيـــب بشـــق  يقـــوم 
المفصـــل. ويتـــم ذلـــك باســـتعمال وســـائل فـــي حجم 
القلـــم يتـــم إدخالهـــا من خـــال عمليـــات شـــق صغيرة 

حـــول مفصـــل كتـــف المريـــض. 

إعادة التأهيل
ســـواء كان العاج يشـــمل إجـــراء تدخل جراحـــي أم ال، فإن 
إعـــادة التأهيـــل تلعب دورًا هامً في اســـتئناف المريض 
ألنشـــطته اليوميـــة. قد يقتـــرح الطبيب علـــى المريض 

العمـــل مع معالـــج بدني الســـتعادة قوته. 

كمـــا يمكن للطبيـــب أن يعّلم المريض كيفية اســـتعمال العـــاج بالثلج أو الحرارة لمســـاعدته على 
التحكـــم فـــي األلـــم. إذا كان تيبـــس الكتف يجعـــل التمارين الرياضيـــة أصعب، فقد ينصـــح الطبيب 

بإجـــراء إحصـــار لألعصـــاب للحد من األلم والســـماح بإجـــراء عاج أقوى. 

يجـــب علـــى المريـــض أن يعلـــم أنه ســـوف يحتـــاج إلى عـــدة أشـــهر حتى يســـتعيد عافيته بشـــكل 
تـــام. علـــى الرغم مـــن أن هذه العمليـــة تكون بطيئة، فـــإن التـــزام المريض بالعاج يكـــون من أهم 

العوامـــل التـــي تســـاعده على العودة إلى ســـالف أنشـــطته بشـــكل طبيعي. 
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ما هي أجزاء الكتف المتأثرة؟ 
تساعد الكتف على رفع الذراع وإدارتها وإيصالها إلى ما فوق الرأس. 

الكتـــف عبـــارة علـــى مفصـــل مكون مـــن كرة ومحفظـــة وهو مكـــون من ثاثـــة عظام: 
العظـــم األعلـــى للـــذراع )أو عظم العضد(، ولـــوح الكتف )الكتف المجّنحـــة(، والترقوة 

.)clavicle(

يدخـــل رأس الـــذراع العلوي في تجويـــف بداخل لوح الكتف. هناك أنســـجة رابطة 
قويـــة، تطلق عليهـــا عبارة محفظة الكتـــف، تحيط بالمفصل. 

لمســـاعدة المفصـــل علـــى الحركـــة بســـهولة أكثـــر، يقـــوم الســـائل الزليلـــي 
والمفصـــل.  الكتـــف  بتزييـــت محفظـــة   )Synovial(

فـــي الكتـــف المتجمـــدة، تصبـــح محفظـــة الكتـــف محكمـــة ومتيبســـة. وفـــي 

العديـــد مـــن الحـــاالت، تكـــون هنـــاك كميـــة أقـــل مـــن الســـائل الزليلي. 

ما هو شعور المصاب بالكتف المتجمدة؟
يكـــون األلم الـــذي تســـببه الكتف المتجمـــدة كليـــًا وموجعـــً. ويصبح األلم 

أســـوأ عند تحريـــك الذراع. 

تتمثل العامة المميزة لهذه الحالة في عدم القدرة على تحريك الكتف.

وتتطور هذه الحالة في ثالثة مراحل: 

التجميد: 
هنـــاك بداية طفيفة لأللم فـــي هذه المرحلة. كلما زاد األلـــم، تصبح هناك صعوبة 
أكثـــر في تحريك الكتف. يســـتمر التجمد فـــي العادة على مدى فتـــرة تتراوح بين 

6 و9 أشهر.

التجمد: 
قد تتحسن األعراض المؤلمة في هذه المرحلة، ولكن التيبس يستمر في 

التفاقم. أثناء األربع أو ست أشهر من هذه المرحلة، يصبح القيام باألنشطة 
اليومية أمرًا في غاية الصعوبة. 

الذوبان: 
تتحسن حركة الكتف تدريجيً في هذه المرحلة، حيث يتم استرجاع القوة 

والحركة 
استرجاعً تامً، وهي تحتاج إلى فترة تتراوح بين خمسة أشهر إلى عامين.         
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االلتـــواءات والـــرضـــوض

تعتبر المشـــاركة الرياضيـــة أو القيام 
بتمارين اللياقة البدنية من مســـببات 
إصابـــة األربطـــة والعضـــالت. وإن كانت 
تلك األنشـــطة اليومية بسيطة، فإنها 
يمكن أن تســـبب تمزقات فـــي األربطة 

واألوتـــار والعضالت. 

جميع ما سبق يمكن أن تسببها الحوادث العارضة مثل السقوط من 
أعلى أو االنحناء أو االلتواء المفاجئ في الجسم.

إصابات األنسجة الرخوة تشمل:

التواء في المفاصل

التهابات األوتار 

اإلجهاد الشديد

كسور وإصابات من اإلجهاد المزمنالتهاب األنسجة التي تغطي األوتار

الكدمات )الرضوض(

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

20



 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

االلتواء في المفاصل: 
مفاصـــل الجســـم تكون مثبتـــة عبر أشـــرطة من األوتـــار القوية، 
وتكـــون بمثابة أنســـجة موصلة بربط العظـــام ببعض. وااللتواء 
فـــي المفاصـــل يعتبـــر نوعـــً مـــن التمـــدد أو التمـــزق فـــي تلـــك 

األربطة. 

المناطق األكثر
تعرضًا لمثل هذا االلتواء :

 كاحـــل القـــدم أو المعصـــم أو الركبـــة بســـبب التـــواء القدم أو 
المعصـــم داخليـــً أو االلتفات المفاجىء للركبـــة. ويولد نوعً من 

التمـــزق فـــي األوتـــار الخارجية، مما يســـبب ألم فـــي المفاصل. 
والمعصـــم الملتـــوي كثيـــرًا مـــا نعانـــي منه بســـبب الســـقوط 

الممتدة. اليـــد  علـــى 

ويمكن معالجة
أغلب االلتواءات بطرق عدة:

)الراحـــة، الثلـــج، الضغط بالضمـــادات(، أو رفع الجـــزء المصاب إلى 
أعلـــى لتقليـــل التـــورم، أو التمارين البســـيطة لرجـــوع المفصل 

إلـــى حالته وحركتـــه الطبيعية.
فـــي بعض حـــاالت التمـــزق الشـــديدة الجراحـــة تأتـــي كآخر عاج 

بعـــد اســـتيفاء كل الطـــرق الســـابقة للعاج.

هذا المقال يوضح بعض اإلصابات 
التي يمكن أن تواجهنا وطرق 

التعامل معها 

1

اإلجهاد العضلي: 
عظامـــك مدعومـــة مـــن خـــال مجموعـــة مـــن العضـــات واألوتار. 
وتلـــك األوتار تقـــوم بالتوصيل بين العضـــات والعظام. واإلجهاد 
يحـــدث نتيجـــة إصابـــة العضـــات أو األوتـــار، وغالبـــً ما يحـــدث في 
األرجـــل والقـــدم، واإلجهاد يمكـــن أن يكون تمددًا فـــي العضات 
أو األوتـــار، أو تمزقـــً عميقـــً جزئيـــً أوتمزقـــً كليـــً فـــي العضـــات 

مجتمعين. واألوتـــار 

التعامـــل المناســـب مـــع اإلجهـــاد العضلـــي عـــن طريـــق )الراحـــة 
والثلـــج والضغـــط بالضمـــادات ورفـــع المنطقـــة المصابـــة لألعلى 
لتقليـــل التورم (. ومتابعة بعض التمارين البســـيطة الســـتعادة 
الحركـــة. التمـــزق الشـــديد للعضـــات أو األوتار قد  يحتـــاج لتدخل 

جراحي. 

2
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التهاب الجراب: 
الجـــراب كيـــس مملـــوء بالســـائل موجود بيـــن العظـــام واألوتار أو 
العضـــات، وأهميتهـــا تكمن فـــي الســـماح لألوتـــار أن تنزلق برفق 

العظام.  عبـــر 
واالســـتخدام المتكرر والمفرط يمكن أن يتســـبب في ألم أو تورم في 

جراب الكتف أو الكـــوع أو األوراك أو الكاحل .
يمكـــن عـــاج تلـــك االلتهابـــات عـــن طريـــق الراحـــة أو أدويـــة مضـــادة 
لالتهابات. بعض من الجراحيـــن المختصين بجراحة العظام يقومون 

بوقـــف هـــذه االلتهابـــات عن طريـــق إبر الكورتيـــزون للتقليـــل منها.

3

الكدمات )الرضوض(:
الكدمات تحدث بســـبب اصطدام العضات أو األوتار أو األربطة. والكدمات 
قد تتســـبب فـــي تجمعات دمويـــة حول مـــكان اإلصابة أو تغيـــر في لون 

الجلد فـــي تلك المنطقة. 
جميـــع تلـــك الكدمات تعتبـــر طفيفة ويمكن أن تشـــفى بعـــد أن يقوم  
الشخص بأخذ قســـطً من الراحة واستخدام الثلج والضغط بالضمادات 
أو برفـــع الجـــزء المصـــاب لتقليل التـــورم. وفـــي حالة اســـتمرار األلم بتلك 
المناطـــق ينبغـــي الرجـــوع للطبيـــب ألخـــذ الرعايـــة المناســـبة،  لتجنـــب 

اإلصابـــات المزمنة للعضـــات، أو األربطـــة أو األوتار. 

التهابات األوتار:
تعتبـــر تلـــك االلتهابـــات نتيجـــة إصابـــة الوتـــر، وعادة مـــا تصاحبهـــا تورم 
وســـخونة واحمـــرار وألـــم. وأغلـــب تلـــك االلتهابـــات تكون بســـبب تراكم 
إصابـــات عديـــدة، وليســـت إصابـــة واحـــدة التـــي تصـــل بااللتهـــاب لهـــذه 

المتقدمة.  المرحلـــة 
إن الاعبيـــن المحترفين فـــي األلعاب المختلفة التي تحتاج لجهد عضلي، 
أكثرهـــم عرضـــة اللتهابـــات أوتـــار الكتـــف والذراعيـــن كمـــا أن العبي كرة 
القدم والســـلة والعدائين في لعبة الجري هـــم أكثر عرضة أيضً اللتهاب 

األوتار في القدميـــن واألرجل. 
التهابـــات األوتار يمكن معالجتها عن طريـــق الراحة للتقليل من الضغط 
واإلجهـــاد المتراكـــم عليها. وتنـــاول األدويـــة المضادة لالتهابـــات وحقن 
الكورتيـــزون أو باســـتخدام الجبيـــرة أو القيـــام بالتمارين المقويـــة لتوازن 
العضـــات لتحســـن من مرونـــة تلك العضـــات. والتدخـــل الجراحي يكون 

ضروريـــً في حيـــن عدم اســـتجابة االلتهاب للعـــاج التحفظي.

6

الكسور بسبب اإلجهاد: 
إرهـــاق العظام بســـبب اإلفراط والجهد المضاعف يتســـبب بشـــروخ 
تلـــك  وتصبـــح  اإلهمـــال  بســـبب  تتفاقـــم  وقـــد  للعظـــام،  صغيـــرة 
الكســـور كبيـــرة تتعـــدى مرحلـــة الشـــرخ البســـيط، وتبـــدأ أعراضها 
االبتدائيـــة بآالم وتورم في منطقة الكســـر بســـبب الضغـــط عليها، 
وغالبـــً ما تكون تلك الكســـور بأســـفل القدم، وقـــد ال يمكن رؤيتها 
عـــن طريـــق األشـــعة العاديـــة )إكس(، بـــل تظهـــر باألشـــعات األخرى  

“النوويـــة أو المقطعيـــة  . 
العـــاج  طـــرق  مـــن  وبســـيطة  محـــددة  بأنشـــطة  والقيـــام  الراحـــة 
الســـليمة لتلك الحالـــة، والتدخل الجراحي نادر فـــي مثل هذة الحالة. 

العناية الجيدة: 
إعـــارة  الرياضيين قـــدرًا أكبر من االهتمام أو لألشـــخاص المتحمســـين 
للرياضـــة، وتبيـــان أثر بعـــض تلك التماريـــن على الجســـد، وتبليغهم 
بطـــرق التمريـــن الخاصة والطـــرق المائمة للعـــب، وبأن التعـــب واأللم 
يمكن ظهوره فـــي حال إجهاد المفاصل والعضات، ويجب تنبيههم 
بأهميـــة عملية اإلحماء قبل البدء بممارســـة الرياضـــة،  وتحذيرهم في 

حال اإلرهاق الشـــديد بالتوقف عن ممارســـة النشـــاط.
اإلصابـــات نتيجة اإلرهاق يمكن أن تكون بســـبب العضات الضعيفة، 
ونقـــص المرونـــة أو بســـبب ضعف األنســـجة الرخوة، وتلـــك اإلصابات 
الخاصـــة بالعضـــات والعظـــام واألوتـــار واألربطـــة يمكـــن أن تتطلـــب 

وقتً للشـــفاء التـــام مع  العنايـــة المائمة. 
والبـــد مـــن استشـــارة الجـــراح المختـــص بالنســـبة للعاج المناســـب 
لألنســـجة الرخـــوة وإصابـــات العظـــام. كمـــا يجـــب تحديـــد البرنامـــج 
المحـــدد لتطوير األداء أو إعادة التأهيل الســـتعادة القـــدرة على أداء 

التنافســـية. والرياضات  المهـــام 

4

5

“

نـبيك مرتــــاح 
COVID 19 - PCR مع فحص 

وانت بسيارتك
يـعلن مستشـفى دار الشـفاء عن توفر الفحص الخـاص للكشف عن 
فيـروس كـورونا - كوفيد ١٩، وذلك من خالل اختبـار مسحـة ا�نـف 

إجـراء بسيـط وانت داخل السيارة يمكنك من خالله ا�طمئـنان 
على صحتـك وصحـة من تحب بكل دقة وأمـان.. 

 
نستقبلكم يومي
(من الساعة ٨ صباح
 حتى الساعة ٤ عصر�)
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يبحـــث الكثير من األشـــخاص عن عـــالج الدوالي، ذلك 
ألن الدوالـــي مـــن المشـــاكل الشـــائعة بين النســـاء 
والرجال على حٍد ســـواء، والتي يمكن أن تكون ســـبب 
للضيـــق واالكتئاب، حيـــث أنها تعطي مظهرًا ســـيئً 
لألرجـــل والقدميـــن، كمـــا أن وجـــود الدوالـــي وتطور 
حالتهـــا يمكن أن يـــؤدي إلى مشـــاكل صحية خطيرة 

مثـــل الجلطـــات والنزيف والتقرحـــات الجلدية.
فما هـــي الدوالي، وما هي مســـبباتها؟ وما هي 
طرق عـــالج الدوالي؟ ومـــا هي التعليمـــات التي 
يجـــب االلتـــزام بهـــا قبل وبعـــد عـــالج الدوالي؟ 
كل تلك األســـئلة ســـوف نجيب عنها بشـــيء من 

يلي.  فيما  التفصيـــل 

ما هي الدوالي
الدوالـــي هـــي مجموعـــة العـــروق أو األوردة ذات 
اللون األحمـــر أو األزرق أو البنفســـجي التي تظهر 
علـــى طـــول الفخذ والســـاق والكاحـــل، يمكن أن 
تكـــون هـــذه األوردة رفيعة كالشـــعيرات ويمكن 
أن تكـــون كبيـــرة وبـــارزة، وفي كل الحـــاالت تؤثر 

الدوالي علـــى جمـــال المنطقة الظاهـــرة بها.

الـــدوالـــي
 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

طرق عالج الدوالي
األولـــى هـــي  التقنيـــة  الدوالـــي ثاثـــة تقنيـــات مختلفـــة،  لعـــاج 
الجراحيـــة، وتكـــون لعـــاج الحـــاالت المتقدمـــة مـــن الدوالـــي، ثـــم 
هنـــاك تقنيـــة إزالـــة الدوالـــي بالليـــزر، وهـــي المفضلة ألنهـــا غير 
جراحيـــة ونتائجهـــا رائعـــة، وأخيـــرًا تقنيـــة إزالـــة الدوالـــي بالحقن 

وهـــي األحـــدث بيـــن التقنيـــات.

الــحمــل: 
حيـــث يعمـــل علـــى ضعـــف الشـــعيرات الدموية كمـــا أن الوزن 
المكتســـب نتيجـــة الحمل يمكـــن أن يكون ســـببً في ظهور 

الدوالي.

الــوزن الــزائــد:
والـــذي يـــؤدي إلى زيـــادة التحميل علـــى الســـاقين واألمر الذي 

يســـاعد على ظهـــور الدوالي. االستعداد الوراثي:
فنجـــد أن أكثـــر مـــن يعانـــون مـــن مشـــكلة الدوالـــي، لديهم 

حـــاالت مشـــابهة فـــي العائلة.

التغيرات الهرمونية:
وهـــي مـــن العوامـــل التـــي يمكـــن أن تســـاعد علـــى ظهـــور 

الســـاقين. دوالـــي 

عادات خاطئة:
مثل الوقوف أو الجلوس لمدة طويلة.

أسباب الدوالي
للدوالي أســـباب كثيرة، وهي أكثر انتشـــارًا بين الســـيدات عنها 
فـــي الرجال، وذلـــك ألن المرأة أكثـــر تعرضً للتغيـــرات الهرمونية، 
كمـــا أن الحمـــل يمكن أن يكون ســـببً في ظهـــور الدوالي، ومن 

أكثر األسباب شـــيوعا للدوالي:

الـــدوالـــي
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جراحة إزالة الدوالي
وهـــي عمليـــة جراحيـــة يتـــم فيهـــا إزالـــة األوردة المتضـــررة 
مـــن الســـاق، وقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل أن الجراحـــة ُتســـتخدم 
فـــي الحـــاالت المتقدمة مـــن الدوالـــي كأن يوجد ألم شـــديد 
ومســـتمر في األرجـــل عند المشـــي أو الوقـــوف، أو أن يحدث 
نزيـــف داخلـــي فـــي األوردة، األمـــر الـــذي يمكن أن يـــؤدي إلى 

جلطات.  حـــدوث 

تتـــم الجراحة عـــن طريـــق تقنيتيـــن مختلفتيـــن األولى هي 
أن يقـــوم الطبيـــب بربط األوردة المســـببة للدوالـــي، والخيار 
الثانـــي هو إزالة شـــريط طويل محـــدد من األوردة المســـببة 

للدوالي.

خطوات عــالج الــدوالــي
تختلـــف  الدوالـــي خطـــوات  عـــاج  تقنيـــات  مـــن  تقنيـــة  لـــكل 
تمامـــً عـــن التقنيـــات األخـــرى، إال أن الخطوتين األولـــى والثانية 

التقنيـــات، وهما: جميـــع  فـــي  مشـــتركتان 

تحضير المريض للعملية:
وذلـــك عـــن طريـــق االغتســـال والتعقيـــم ومـــن ثـــم ارتـــداء 

مـابــــس الــــمستشفى.

تحديد األوردة المتضررة:
فـــي هـــذه الخطـــوة ســـوف يطلـــب الطبيـــب مـــن المريض 
الوقـــوف لفترة معينة حتى تظهـــر الدوالي بصورة واضحة، 
كما يتم اســـتخدام أشعة الســـونار والدوبلر الملون إلظهار 

الدوالي.

يقـــوم الطبيـــب بتحديـــد األوردة المـــراد إزالتها باســـتخدام 
قلـــم، حتـــى تتـــم العمليـــة بدقة وســـهولة وبـــدون أخطاء.

أمـــا بالنســـبة لبقية الخطـــوات فســـوف نعرضها 
لـــكل تقنيـــة بالتفصيل فيمـــا يلي:

لكـــن ال تصلـــح التقنية الجراحيـــة لكل األشـــخاص، حيث أن 
مـــن يعانـــون من وجـــود بعض األمـــراض المزمنـــة كأمراض 
القلـــب أو الضغـــط المرتفـــع غالبـــً ال تصلـــح لهـــم العملية 
الجراحيـــة إلزالة الدوالي، ويمكـــن للطبيب المعالج أن يحدد 

لهم. المناســـبة  التقنية 

كلـــي  تخديـــر  إلـــى  األحيـــان  أغلـــب  فـــي  العمليـــة  تحتـــاج 
إلجرائهـــا، ولكـــن يمكن أن تطلـــب من طبيبـــك المعالج أن 
يحـــدد إمكانيـــة الحصول علـــى بنـــج نصفـــي إذا أردت، كما 
يجـــب المكـــوث بالمستشـــفى يـــوم أو أثنيـــن لاطمئنـــان 

علـــى حالتـــك قبـــل العـــودة إلـــى المنزل.

خطوات جراحة إزالــة الــدوالــي:
الــتخديــر:

إذا كان التخديـــر المســـتخدم كلـــي فيتم إعطاء الشـــخص 
المخـــدر عـــن طريـــق الوريـــد، أمـــا إذا كان التخديـــر نصفـــي 
فيتـــم إعطائـــه المخدر عن طريـــق إبرة فـــي الظهر فيكون 
واعيـــً تمامـــً ومـــع ذلـــك ال يشـــعر بمنطقـــة أســـفل الظهر 

والساقين.

استئصال األوردة المتضررة: 
ثـــم  صغيـــرة،  جراحيـــة  شـــقوق  بعمـــل  الطبيـــب  ويقـــوم 
باســـتخدام ســـلك معدنـــي رفيـــع يقـــوم بســـحب الوريـــد 

الســـاق. المتضـــرر وإزالتـــه مـــن 
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ســـوف يطلـــب منـــك الطبيـــب عنـــد إفاقتـــك مـــن التخديـــر مباشـــرة 
أن تمشـــي، وذلـــك للتأكـــد أن لـــم يصيـــب ســـاقك أي ضـــرر. تســـتغرق 
جراحـــة إزالـــة الدوالـــي مـــا بيـــن نصـــف ســـاعة إلى ســـاعة كاملـــة على 
حســـب عدد األوردة المطلـــوب إزالتهـــا، وتكون الجراحة لســـاق واحدة، 
حيـــث ال ُيفضل إجـــراء الجراحة للســـاقين معً، وســـوف تحتـــاج المبيت 
بالمستشـــفى ليلـــة أو اثنتيـــن للمتابعـــة، ثم يمكن العودة لممارســـة 

الحيـــاة الطبيعيـــة بعـــد ذلـــك بـــدون أي قلق.

تســـتغرق الجلســـة حوالي ثالثين دقيقة، ويحتـــاج المريض إلى 
تكرارهـــا عدة مـــرات يحددها الطبيـــب للحصول علـــى النتائج 

لُمرضية. ا

إزالة الدوالي بالحقن
تعتبـــر من أقدم وســـائل العاج المســـتخدمة إلزالة الدوالي 
ومـــا تـــزال فعالًة حتـــى يومنا هـــذا، كمـــا أنها تـــزداد تطورًا 
وحداثـــة مع الوقت وتطـــور الطب، فهـــي تعتمد على حقن 
مـــادة تســـاعد األوردة على التصلب، ويتم اســـتخدام أربطة 
ضاغطة أثنـــاء وبعد الحقن، مما يســـاعد على التصاق جدار 
األوعيـــة ببعضهـــا ومـــن ثـــم تضُمر ولـــن تعود ظاهـــرة مرة 
أخـــرى. أحـــد أنواعهـــا المتطـــورة هـــي حقن نـــوع معين من 
الفـــوم أو الســـائل الملحـــي في األوعيـــة مباشـــرة، فبالتالي 
يدفـــع الدم لخارجهـــا بقوة ويعيـــده للوريد الرئيســـي وهو 
ما يســـاعد علـــى إخفاء الدوالي مؤقتً لعدة أســـابيع لكنها 

تعـــاود الظهور مجددًا بســـبب وجود األوعيـــة الدموية.

ال تحتاج هذه التقنية ألي نوع من أنواع التخدير، ويســـتطيع 
المريـــض مغـــادرة المستشـــفى أو المركز الطبي مباشـــرة 
بعـــد اإلجـــراء، ويحتـــاج المريض إلى عـــدة جلســـات يحددها 

الطبيب تبعـــً للحالة للوصـــول إلى النتيجـــة المرغوبة.

إزالة الدوالي بالليزر
فـــي عـــاج  الليـــزر  تســـتخدم أشـــعة 
الدوالـــي دون الحاجـــة إلى التدخل 
طريـــق  عـــن  وذلـــك  الجراحـــي، 
يوجـــد  قســـطرة  اســـتخدام 
بنهايتها باعث لشـــعاع ليزر، 
فيتم تســـليط شـــعاع قوي 
وحـــاد علـــى المـــكان المراد 
عاجـــه. ويمكـــن اســـتبدال 
بتقنيـــة  التقنيـــة  هـــذه 
القـــوي  الســـطحي  الليـــزر 
الـــذي يزيـــد مـــن حـــرارة تلك 
فيجعلهـــا  الصغيـــرة  األوردة 

وتمـــوت. تنصهـــر 

إلـــى  التقنيـــة  هـــذه  تحتـــاج 
حتـــى  موضعـــي  بنـــج  اســـتخدام 
ويـــمكـــــث  بــاأللــــم،  المريـــض  يشـــعر  ال 
الــــمريض بالمستشـــفى بعـــض الوقـــت بعـــد 
جلســـة الليـــزر لاطمئنـــان عليـــه، ثـــم العـــودة مباشـــرًة إلى 

المنـــزل.

وبعد عدة جلســـات من اســـتخدام الليزر، يتم الوصول إلــــى 
الــنـتــائــــج المرغوبة، ويمكن اســـتخدام العاج بالليزر كعاج 

تكميلي بعـــد إزالة الدوالي بالحقن لتحســـين النتائج.

خطوات إزالـة الـدوالـي بـالليـزر
التخدير: يتم استخدام التخدير الموضعي للشخص.

كـــي األوردة المتضـــررة: وفـــي هـــذه الخطـــوة يتـــم 
عمل شـــق جراحـــي دقيق جـــدًا ويعتبر أصغـــر بكثير من 
الشـــق المســـتخدم في التقنية الجراحية، ثم يتم إدخال 
قســـطرة من خاله بنهايتهـــا جهاز إطاق أشـــعة الليزر، 

فيقـــوم الجهـــاز بكي الوريـــد المتضرر.

إنهـــاء العمليـــة: بعـــد كـــي جميـــع األوردة المتضررة، 
يضمـــد الطبيب الجروح البســـيطة الناتجة عـــن العملية، 
ثم يســـتخدم رباط ضاغط على الســـاق التي تم عاجها.

إنهاء العملية: 
الشـــقوق  إغـــاق  يتـــم  المتضـــررة،  األوردة  إزالـــة جميـــع  بعـــد 
ثـــم  وتضميدهـــا،  الطبـــي  الصمـــغ  باســـتخدام  الجراحيـــة 

الســـاق. علـــى  ضاغـــط  ربـــاط  اســـتخدام 
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عالج الدوالي بالكريمات:
يوجــــد عــــاجات موضــــعية كذلـــك لمـــرض الــــدوالي مثـــل 

الصيدليـــات. فـــي  المتوفـــرة  الكريمـــات 

المرشحين لعالج الدوالي
أي شـــخص لديه أوردة ظاهرة بشـــكل غير جميل في الساقين 
أو فـــي الكاحل ويصاحبه الشـــعور باأللم الشـــديد عند الوقوف 
لمـــدة قصيـــرة، يمكنه الخضـــوع لعمليـــة إزالة الدوالـــي. لكن ال 
تصلـــح هـــذه العمليـــة لمن هـــم دون الثامنة عشـــر مـــن العمر، 

كمـــا أن بعـــض األمـــراض المزمنـــة المتعلقـــة بالقلـــب والضغط 
والســـكري يمكـــن أن تجعل العمليـــة الجراحية أمرًا مســـتبعدًا 
بالنســـبة لهم، كذلك من يعانون من حساســـية جلدية مزمنة 

أو زيـــادة كبيـــرة في الوزن ال تكـــون العملية مناســـبة لهم.

يحـــدد الطبيـــب المعالـــج التقنيـــة المناســـبة لكل شـــخص عن 
طريـــق الفحـــص الظاهـــري واالطـــاع علـــى الســـجل المرضـــي 

للمريـــض وبعـــض المعلومـــات الوراثيـــة عـــن عائلـــة المصـــاب.

1.  التخديـــر: ال تحتاج هذه الطريقة إلـــى تخدير كلي أو 
موضعي، حيث أنها ال تســـبب األلم.

2.  الحقـــن: يســـتخدم الطبيـــب إبـــر خاصـــة بهـــا مـــادة 
تســـاعد على تصلب األوردة، وأثنـــاء الحقن يضغط الطبيب 
علـــى الســـاق باســـتخدام قطـــن أو ضاغـــط حتـــى تلتصـــق 

جـــدران األوردة ببعضهـــا.
بعـــد إنهـــاء الحقـــن والـــذي يســـتغرق حوالـــي 10 دقائـــق، يســـتطيع 
المريض اســـتخدام شـــراب طبي ضاغط على الســـاق التي تم عاجها، 

ويحتـــاج المريـــض إلى عـــدة جلســـات للتخلص مـــن الدوالـــي تمامً.

خطوات إزالة الدوالي بالحقن
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لعاج الدوالي العديد من المميزات منها:
 فوائد عالج الدوالي

الحصول على مظهر جميل للساقين والكاحلين.

القضـــاء علـــى ألـــم الســـاقين عنـــد الوقـــوف أو الجلوس 
طويلة. لفتـــرات 

تخفيض احتمالية خطر اإلصابة بالجلطات.

ال يحتـــاج إلى عمـــل شـــقوق جراحية كبيرة أو اســـتخدام 
غـــرز تجميلية حتى فـــي التقنيـــة الجراحية.

ال يؤثر على وظائف األوردة السليمة.

عـــالج الـــدوالـــي

يعتبـــر عاج الدوالـــي من العاجـــات التجميلية فـــي المقام 
والكاحليـــن  الســـاقين  مظهـــر  يحســـن  أنـــه  حيـــث  األول، 
ويقضـــي علـــى األوردة الظاهـــرة والبـــارزة في األرجـــل والتي 
تشـــوه مظهر الســـاقين، كما أنه أحيانً يســـتخدم ألغراض 

طبيـــة كالحماية مـــن جلطات الســـاقين.

تظهـــر النتائـــج النهائيـــة لعـــاج الدوالي في حالـــة التقنية 
الجراحيـــة بعـــد شـــهر مـــن إجـــراء الجراحـــة، أمـــا بالنســـبة 
للعـــاج بالليـــزر أو الحقـــن، فياحـــظ الشـــخص تحســـن في 
مظهـــر األرجـــل بعد كل جلســـة يتـــم عملها، وعنـــد إتمام 

جميـــع الجلســـات تختفـــي الدوالـــي نهائيً.

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

27



 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

 قبل عالج الدوالي  
عمـــل األشـــعة والتحاليـــل الازمـــة التـــي يطلبهـــا منـــك 

الطبيـــب.

إطـــاع طبيبك علـــى تاريخـــك المرضي، وإذا مـــا كان أحد 
يعانـــي من مشـــكلة الدوالي فـــي عائلتك.

إذا كنـــت تعانـــي مـــن حساســـية جلدية أو مـــرض مزمن 
يجـــب إخبـــار الطبيـــب بذلك.

عنـــد تحديـــد موعـــد العمليـــة الجراحيـــة، يجـــب الصيـــام 
لمـــدة 6 ســـاعات قبـــل الموعـــد المحـــدد.

بعد عالج الدوالي
ســـوف يطلب منـــك الطبيب أن تمشـــي وتحرك ســـاقك 

مباشـــرة. العملية  بعد 

االلتزام التـــام بتنظيف وتضميد الجـــروح يوميً والعناية 
بالساق.

بعـــد  مســـتمرة  بصـــورة  الضاغـــط  الشـــراب  اســـتخدام 
أوالـجلســــة. العمليــــة 

تجنب الوقوف والجلوس لمدة طويلة.

تجنب ارتداء الكعب العالي.

نتائج عملية الدوالي
هنـــاك عـــدة تعليمات هامـــة يجب االلتـــزام بهـــا إذا أردت أن 
تعالج مشـــكلة الدوالي لديك والحصـــول على أفضل نتائج 
ممكنـــة، وأيضً تجنـــب مخاطر محتملة الحـــدوث، وال تقتصر 
التعليمـــات علـــى العناية بالســـاقين بعد إجـــراء العملية أو 
الجلســـة فقـــط، بل أيضـــا يجب اإلهتمـــام بعدة أشـــياء قبل 

اإلقدام علـــى العاج.

العمليـــة  بعـــد  تحـــدث  أن  ويمكـــن  عـــدوى:  حـــدوث 
الجراحيـــة نتيجة عدم تعقيم األدوات المســـتخدمة، أو أن 
الشـــخص لـــم يهتم بتضميـــد الجروح بطريقـــة صحيحة 

العملية. بعـــد 

تضـــرر األعصـــاب: ويمكـــن أن يحـــدث إذا  تمـــت عملية 
الحقـــن بصـــورة خاطئـــة وأصابـــت العصب.

ظهور آثار نـــدوب: وتحـــدث إذا مـــا تم عمل الشـــقوق 
الجراحيـــة بطريقـــة خاطئة.

ظهور تقرحـــات ســـطحية: وترجـــع أيضـــً إلـــى عدم 
االعتنـــاء بالجـــرح بالطريقـــة الصحيحـــة.
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هنـــاك بعض األعـــراض الجانبية البســـيطة التـــي يمكن أن 
تحـــدث بعـــد عمليـــة إزالـــة الدوالي والتـــي ال يجـــب أن تقلق 

مثل: حيالهـــا، 

وبالرغـــم مـــن تلـــك الميـــزات، إال أن لـــه عيـــب هام جـــدًا وهو 
احتماليـــة ظهـــور الدوالـــي مـــرة أخـــرى، ويمكـــن أن يكـــون 
ذلك بســـبب خطـــأ طبي في العمليـــة الجراحية، أو بســـبب 

اســـتعداد جســـم المريـــض لتكويـــن الدوالي مـــرة أخرى.

هنـــاك أيضـــً بعـــض المضاعفـــات التـــي يمكـــن أن تحدث 
بعد عـــالج الدوالـــي، ولكن عنـــد اختيار الطبيب المناســـب 
وااللتـــزام التام بالتعليمات التي ســـوف يخبرك بها، ســـوف 
تتجنـــب حدوث نســـبة كبيـــرة من هـــذه المخاطـــر، ومنها:

بعد عالج الدوالي

الشـــعور باأللم: وخاصـــة بعـــد جراحـــة إزالـــة الدوالي أو 
اســـتخدام الليـــزر، وهـــو مـــن األعـــراض الشـــائعة ويتـــم 

وصـــف مســـكن للتغلـــب علـــى األلم.

ظهـــور تورمـــات وكدمات: وتـــزول بعـــد عدة أيـــام من 
. لعملية ا

فقـــدان اإلحســـاس فـــي المنطقة التي تـــم عالجها: 
ولكنـــه عرض مؤقـــت يـــزول دون الحاجـــة لعاج.

أضرار عالج الدوالي

مــــا هي التقنية المناســـبة لحالتي؟

كـم جلسة أحتاج للوصول إلى النتيجة المطلوبة؟

مــــا هي النتيجة التي أتوقع ظهورها، ومتى تظهر؟

هـــل أتوقع عودة ظهور الدوالي بعد إتمام العاج؟

مــــا هـــي التعليمات التـــي يجب أن ألتزم بهـــا قبل وبعد 
عـاج الـدوالي؟

مـــا هـــي المخاطـــر التـــي يمكـــن أن تحـــدث بعـــد عـــاج 
أتــــجنبها؟ وكيــــف  الدوالـــي، 

متـــى يمكننـــي مغادرة المستشـــفى والعـــودة لحياتي 
؟ لطبيعية ا

تـسـاؤالت 
تـدور بـذهـنـك 
يجب طـرحـهـا 

عـلـى طـبـيـبـك 
قـبـل بـدء الـعـالج
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قسم الجراحة العامة

- شهادة عليا ) بورد ( في الجراحة العامة
معادلة كالزمالة البريطانية والكندية

مجاالت التخصص:
• دوالي الساقين ) جراحة ، كي حراري ، حقن (

• تصلب شرايين األطراف العليا والسفلى

• تصلب شرايين الرقبة ومنع حدوث تجلطات في المخ

• التمدد والتمزق في الشريان األورطي

• تجلطات األوردة العميقة والسطحية

• التورم في األطراف العليا والسفلى

• داء الفيل

• التقرحات وجروح القدم السكري والعناية الدورية بها

• الغرغرينا في األطراف العليا والسفلى

• مضاعفات قسطرة شرايين القلب على الساقين

• حوادث وإصابات األوعية الدموية

• الفحوصات الدورية والمتابعة المستمرة لمرضى األوعية الدموية

الشــرايين وتقرحــات  لمرضــى تصلــب  والمتابعــة  المنزليــة  الزيــارة   •
الســكري القــدم 

الشهادات:

د. جالل قانصو
اختصاصي جراحة أوعية دموية
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الشفة
األرنبية

ما هي الشفة األرنبية؟
مـــرض الشـــفة األرنبيـــة أو فلـــح الحنـــك هـــو تشـــوه وراثي يحـــدث أثناء 
تطـــور الجنيـــن فـــي رحـــم أمه، فـــا يتكون مـــا يكفي من األنســـجة في 
منطقـــة الشـــفتين والفـــم فـــا تلتئم بصـــورة ســـليمة، بحيـــث يحدث 
انفصـــال بين جانبي الشـــفة العلوية، أو فجوة صغيـــرة تتكون بينهما 
في أنســـجة الجلد، وغالبًا مـــا يمتد هذا اإلنفصال ليتجـــاوز قاعدة األنف 

ويتضمـــن عظام الفـــك العلوي.
يختلـــف فلـــح الحنك في الشـــفة األرنبيـــة عند األطفال بأنـــه يتمثل في 
فجـــوة أو انفصـــال يحـــدث في ســـقف الفـــم ومقدمته وقـــد ال يتضمن 
إصابـــة الشـــفتين. يمكـــن أن تصاحب إصابـــة المولود بالشـــفة األرنبية 
مـــع إصابته بفلح ســـقف الحلق أو تحدث أيًا منهمـــا منفردة ألن كاهما 

يتطـــور بمفـــرده في أثنـــاء النمو الجنيني فـــي الرحم.

مبـــروك حمـــل جديـــد وطفل قـــادم يحمـــل بشـــارة بالســـعادة والحب، 
لكـــن المخـــاوف بـــدأت تســـاورك منـــذ أخبـــرك الطبيـــب إصابـــة طفلك 
بمـــرض الشـــفة األرنبية بعد فحصك بالســـونار. يعتبر تشـــوه الشـــفة 
األرنبية من أشـــهر تشـــوهات الوجه التي يعاني منها األطفال حديثي 
الـــوالدة، ويحتـــاج الطفـــل المصاب بهـــذا التشـــوه الخلقي إلـــى الكثير 
من الدعم ســـواء  كان الدعم النفســـي أو الدعـــم المادي للتخلص من 

هذا التشـــوه عـــن طريق عمليـــات التجميل.

مـــا هي الشـــفة األرنبيـــة؟ وما هـــي مضاعفاتها؟ وما أســـباب الشـــفة 
األرنبيـــة؟ وما هـــي عملية تجميـــل الشـــفة األرنبية؟ وما هـــي أنواعها 
وكيـــف تتم؟ هـــذا ما ســـوف نتحدث عنـــه بالتفصيل في هـــذا المقال.

أسباب الشفة األرنبية

1.  مضادات الصرع ومضادات التشنجات
2.  األدوية المضادة لحب الشباب

3.  األدويـــة المضـــادة لألمـــراض المناعية وألمـــراض الصدفية 
والتهـــاب المفاصل والســـرطان

الشـــفة األرنبية تشـــوه خلقي مجهول السبب، وال يمكن 
منعه وال الوقاية منـــه في أغلب األحيان.

يعتقـــد أغلب العلماء أنـــه يحدث نتيجـــة لتضامن بعض 
العوامـــل الجينيـــة مـــع عوامـــل بيئيـــة مختلفـــة تزيد من 
فـــرص اإلصابـــة بهذا التشـــوه. بالطبع تزيـــد فرصة إصابة 
المولـــود بـــه فـــي حالـــة إصابـــة غيـــره مـــن إخوتـــه أو أحد 

أبويـــه، أو أقاربـــه بهذه المشـــكلة.

قـــد تحـــدث اإلصابة بفلـــح الشـــفة والحلق أيضـــً كنتيجة 
للتعـــرض لبعـــض الفيروســـات أو المـــواد الكيماويـــة في 
أثنـــاء تطـــور الجنيـــن فـــي الرحـــم، أو قـــد تحـــدث اإلصابة 
كعـــرض مصاحـــب لبعـــض الحـــاالت الطبيـــة والمرضيـــة 

األخرى.

ويربـــط بعـــض األطبـــاء بيـــن تنـــاول األم الحامـــل لبعض 
األدويـــة وبين إصابة الجنين بالتشـــوهات الخلقية عمومً 
وبفلـــح ســـقف الحنـــك  بشـــكل خـــاص، ومـــن بيـــن هذه 

األدوية:
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هل الشفة األرنبية وراثية؟
أكـــد األطبـــاء علـــى وجـــود عامـــل وراثي فـــي حدوث الشـــفة 
األرنبيـــة، فـــإذا كان  األب مصابً بها قد يـــرث أبنائه ذلك. الخبر 
الجيـــد أنـــه يمكن معرفة ما إذا كان الطفل ســـيولد بالشـــفة 
األرنبيـــة مـــن عدمـــه أثناء فتـــرة الحمـــل حيث يمكـــن معرفة 
ذلـــك مـــن خال الســـونار وكلمـــا كانـــت الجراحة مبكـــرًا كلما 

أفضل. كان 

الشفة األرنبية في السونار
تشـــخيص اإلصابة بالشفة األرنبية ســـهل للغاية ألنها تحدث 
تشـــوه واضـــح فـــي مظهـــر الشـــفتين، بل إنـــه مـــن الممكن 
فـــوق  )الموجـــات  الســـونار  خـــال موجـــات  مـــن  تشـــخيصها 
الصوتيـــة( في أثناء فحص الجنين قبل الـــوالدة، ويتم التأكد 
مـــن التشـــخيص بمجرد والدة المولـــود إلى دنيانـــا. لكن األمر 
قـــد يتطلب إجـــراء بعض االختبـــارات األخرى الســـتبعاد بعض 
الحـــاالت التي تزيـــد فرص اإلصابة بها في حالـــة إصابة المولود 

بالشـــفة األرنبية.

أنواع الشفة األرنبية
عمليـــة تجميـــل الشـــفة األرنبيـــة هـــي جراحـــة تهـــدف إلـــى 

تجميـــل مظهـــر الشـــفة وســـقف الحلـــق الناتجين عـــن عيب 

خلقـــي أو تشـــوه ُولـــد بـــه الطفـــل، وهنـــاك أربعـــة أنـــواع 

لعمليـــة تجميـــل الشـــفة األرنبيـــة وهم:

)cleft lip(.1.  تجميل الشفة األرنبية فقط

2.  تجميل الشفة األرنبية وشقوق سقف الحلق اللين

.)cleft lip and cleft soft palate(     

3.  تجميل الشفة األرنبية وشقوق سقف الحلق الصلب

.)cleft lip and cleft hard palate(

4.  تجميل سقف الحلق وعظام الفك العلوي واللثة.

تبـــدأ عمليـــات إصـــالح الشـــفة األرنبيـــة لطفلـــك فـــي عمر ثالثة أشـــهر 
تقريبـــً، وتســـتمر حتـــى تســـتقر حالته تمامً بعمـــر 18 عامـــً أو أكثر. أما 
جراحـــات إصالح ســـقف الحلـــق قد تتأخر قلياًل فتبدأ بعمر ســـتة أشـــهر 
إلى ســـنة، وهـــذا للســـماح لعظام الفـــك والوجـــه بالتطور بمـــا يكفي 

حتـــى ال تعيق العمليـــة نموها.
قـــد تحتـــاج حالة طفلك إلى بعض طعوم العظـــام بحلول عامه الثامن 
وهـــذا الســـتكمال خـــط اللثة ودعـــم الفـــك العلـــوي وتثبيتـــه. وتحتاج 
حوالـــي 20% مـــن الحـــاالت إلـــى جراحـــة تاليـــة لتحســـين طريقـــة الكالم. 
وعلـــى األغلب ســـيحتاج طفلك إلى ارتداء تقويم أســـنان بمجرد ظهور 
أســـنانه الدائمـــة. وقـــد تبـــدو الرحلة لك مرهقـــة نوعً، لكنها تســـتحق 

ليحظـــى طفلـــك بحياة طبيعيـــة وهانئة.

عالج الشفة األرنبية
عليك أن تســـتعد نفســـيًا ألن جراحة طفلك لتجميل الشـــفة األرنبية لن تكون 

الوحيـــدة غالبـــًا، فعادة مـــا يتطلب األمر سلســـلة من العمليـــات الجراحية التي 

قـــد تمتـــد علـــى مدى عـــدة ســـنوات، وهذا بحســـب حالـــة طفلك. لكـــن فترات 

التعافـــي التـــي تعقـــب العمليـــات الجراحيـــة مهمـــة للغايـــة، وينبغـــي خاللها 

االلتـــزام التام بتعليمـــات الطبيب.

كذلـــك فـــي الفترات البينيـــة التي تمر بغيـــر جراحات ينبغـــي أن تهتمي فيها 

بطريقـــة تغذيـــة طفلـــك حتى ال يصاب بســـوء التغذية أو ضعـــف النمو. كذلك 

ينبغـــي االهتمـــام بالفحـــوص الدوريـــة للطفل حتـــى ال يتعرض لمشـــاكل في 

الســـمع أو في األســـنان. وبشـــكل عام يمكن أن تمر هذه المرحلة بســـالم من 

خـــالل بعـــض الحـــذر والعناية بالطفـــل ويعود طفلـــك لينمو بصـــورة طبيعية 

بدون مشـــاكل.
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1.    هل سيجري طفلي جراحة واحدة أم عدة جراحات؟

2.    ما هو الوقت األمثل إلجراء هذه الجراحات؟

3.    هل ستعالج الجراحات المظهر والوظيفة أم الوظيفة 

        فقط؟

4.    كيف يمكنني إرضاع طفلي قبل خضوعه للجراحة؟

5.    ما هي فترة النقاهة المتوقعة لهذه الجراحة؟

6.    ما هي المضاعفات والمشاكل المحتملة لجراحة
        تجميل الشفة األرنبية؟

7.    هل ستؤثر الجراحة على قدرة طفلي على الحديث؟

8.    كيف أتأكد من أن سمع طفلي لم يتأثر بهذه المشكلة؟

9.    كيف يمكنني ماحظة أي مشاكل ووقاية طفلي منها  
        مبكرًا؟

10.  هل سأحتاج إلى مساعدة طبية للعناية بطفلي في 
        فترة ما بعد العملية؟

11.  متى ستتحقق النتائج النهائية للعملية؟

أسئلة
يجب أن

تطرحها 
على طبيبك

بالتأكيـــد يصعب علـــى المولـــود االنتظام في الرضعـــة في وجود 
فتحـــة فـــي ســـقف حلقه أو بين شـــفتيه. يمكـــن أن تمر الســـوائل 
مـــن هـــذه الفتحـــة إلـــى األنـــف لتســـبب العديـــد مـــن المضاعفات. 
لكـــن لحســـن الحـــظ فهنـــاك زجاجـــات رضاعـــة مصممـــة خصيصً 

لمســـاعدة األطفـــال المصابـــة بهـــذه الحالة علـــى الرضاعة.

هنـــاك أيضـــً حلمـــات صناعيـــة ترتديهـــا األم وتغطـــي بهـــا حلمة 
صدرهـــا بحيث يصبح بإمكانهـــم الرضاعة الطبيعيـــة. أما األطفال 
المصابيـــن بفلـــح الحنـــك فيمكنهـــم ارتداء ســـقف حلـــق صناعي 
ليغطـــي أعلـــى فمهـــم ويســـاعدهم علـــى الرضاعـــة حتـــى تتـــم 

العمليـــة الجراحية بســـام.

مشاكل في الكالم

أمراض ومشاكل األسنان

قـــد يصـــاب األطفـــال بمشـــاكل فـــي النطـــق والـــكام نتيجة للشـــفة 
األرنبيـــة، وقـــد تختفـــي هـــذه المشـــاكل تمامـــً بعـــد إجـــراء الجراحـــة 
التجميليـــة. ومـــع هـــذا فقد تحتـــاج بعض الحـــاالت إلى العـــاج على يد 
طبيـــب متخصـــص فـــي التخاطـــب، وينبغي أال يتـــم إهمال هـــذا األمر 

ألنـــه قـــد يؤثر ســـلبً علـــى نفســـية الطفل.

الحلـــق أكثـــر عرضـــة لإلصابـــة  أو  الشـــفة  األطفـــال المصابـــون بفلـــح 
بتســـوس األسنان، وتشـــوهها، أو التعرض لوجود سن زائد أو ناقص. 
ولهـــذا يتطلـــب األمـــر عنايـــة خاصـــة بأســـنانهم باإلضافة إلـــى فحص 
دوري للتأكد من ســـامة تكّون أســـنانهم وكشـــف أي تشـــوه وعاجه 

مبكـــرًا قـــدر اإلمكان.

عدوى األذن وفقدان السمع
تزيـــد فـــرص اإلصابـــة بعـــدوى األذن فـــي األطفـــال الذيـــن يعانـــون من 
الشـــفة األرنبيـــة، وينتج هذا عن تراكم الســـوائل في األذن الوســـطى. 
وقـــد تتفاقم هـــذه العدوى لتســـبب اإلصابة بالصمـــم. ولهذا يتطلب 
األمـــر تركيـــب أنبـــوب فـــي األذن ليســـمح بتصريـــف الســـوائل ومنـــع 
تراكمهـــا للوقايـــة من العـــدوى المتكـــررة. ويحتاج األطفـــال المصابون 
بفلـــح الشـــفة والحلـــق إلـــى فحـــص ســـمعهم بانتظـــام )مرة ســـنويً 

علـــى األقـــل( لعـــاج أي حـــاالت إصابة قبـــل أن تهدد ســـمعهم.

الشفة األرنبية وشق سقف الحلق
مضاعفات الشفة األرنبية

مخاطر عملية الشفة األرنبية
مثـــل معظم العمليـــات الجراحية، تحمل عملية الشـــفة األرنبية لطفلك 
بعـــض المخاطـــر ومنهـــا التعرض للنزيـــف أو اإلصابة بالجلطـــات أو عدم 

الوصول إلـــى النتيجة المطلوبة مـــن العملية.

ولتجنـــب هـــذه المخاطـــر وتقليـــل احتماالتها إلـــى الحد األدنـــى، ينبغي 

عليـــك أن تدققـــي في اختيـــار الفريق الطبـــي المناســـب لطفلك والذي 
يتمتـــع بكفـــاءة عالية ومهارة شـــديدة. كما ينبغي عليـــك االلتزام التام 
بتعليمـــات الطبيب وتقييـــم حالة طفلك قبل كل عمليـــة جراحية. كما 
ســـيطلب منك طبيبك مناقشـــة أي مخاوف قد تســـاورك قبل العملية 

لتكوني مطمئنـــة على طفلك.
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قسم األمراض الباطنية

مجاالت التخصص:
    فحص وتشخيص األورام الصلبة
    عاج ومتابعة حاالت الورم الصلب

    متابعة )مراقبة( حاالت بعد العاج الشافي للورم الصلب
    االستشارة األسرية لألورام الخبيثة المتوارثة

    عاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد
    إدارة فقر الدم االنحالي المكتسب والمتوارث

    عاج اضطرابات الصفائح الدموية
    إدارة اضطرابات النزيف

    عاج الخثار الوريدي العميق واالنسداد الرئوي 
    عمل ألمراض الدم الخبيثة والحميدة 

الشهادات:

د. عبد السالم النجار
استشاري األورام السرطانية وأمراض الدم 

وأمراض باطنية

•  البورد األمريكي في الطب الباطني
•  البورد الكندي في الطب الباطني

•  البورد األمريكي في أمراض الدم
•  البورد األمريكي في طب األورام

ــة الســريرية والبحثيــة فــي أورام  •  الزمال
الجهــاز الهضمــي
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انــقطــاع 
الــنفــس 

االنــســدادي
الــنومــي

نعم       ال •  هل لديك شخير أثناء النوم؟ مزعج لدرجة يمكن سماعه من غرفة مغلقة أو يسبب اإلزعاج لشريكك؟ 

نعم    ال •  هل تشعر غالبً بالتعب أو اإلرهاق، أو بالنعاس أثناء النهار؟     

نعم    ال •  هل الحظ أحد ما أثناء النوم أنك تعاني من توقف التنفس أو االختناق ؟    

نعم    ال •  هل تتعالج من مرض ارتفاع ضغط الدم؟       

نعم    ال •  هل مؤشر كتلة الجسم أعلى عندك من 30؟       

نعم    ال •  هل عمرك تجاوز الخمسون عامً؟        

نعم            ال  •  هل مقياس الرقبة عندك أكبر من 42 سم للرجال أو 38 سم للنساء؟    

تحديد اإلجابات

طريقة تحري انقطاع
النفس االنسدادي النومي:

اإلجابة ب »نعم« لثاثة أو أكثر  من هذة األسئلة، قد تشير إلى أنك أكثر عرضة لخطر انقطاع النفس االنسدادي النومي.

اســـتبيان STOPBANG  هو طريقة مثبتة علميً يمكن اســـتخدامه لتحري األشـــخاص انقطاع النفس االنســـدادي النومي. هذه الطريقة 
توضـــح مدى تعرضك لخطر انقطـــاع النفس النومي.

اخـــتـــرالـــموقـــف

هل تعانى من اإلجهادأثناء النهار؟ 
حتى بعد النوم طوال الليل؟ 

هل تحتاج إلى النوم بالنهار حتى لو لم ترغب بذلك؟
هل الحظ شريكك صوت شخير عالي أو صوت اختناق أثناء نومك؟ 

إذا كانـــت اإلجابـــة نعـــم ألي من األســـئلة الســـابقة، فهـــذا قد يعنـــى أنـــك تعاني من 
النومي. االنســـدادي  النفـــس  انقطاع 
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ما هـــو انقطاع النفس 
؟ النومي  االنسدادي 

مـــا ال يقـــل عـــن 20% مـــن الســـكان البالغين يشـــخرون أثنـــاء النوم  

بانتظـــام وبصـــوت عـــاٍل بمـــا يكفي إلزعـــاج مـــن حولهم.

انقطاع النفس النومي هو توقف التنفس أثناء النوم.

يحـــدث انقطـــاع النفـــس االنســـدادي النومـــي مـــع  الشـــخير عندما 

يســـد الحلـــق فعليً، مما يســـد مجـــرى الهـــواء العلوي أثنـــاء النوم.  

يـــؤدي هـــذا إلى توقفـــات جزئيـــة للتنفس بشـــكل كامل، تســـتمر 

إلى 10 ثواٍن على األقل أثناء النوم.
الهـــواء  أجـــل  ُيـــرى المصابـــون بأنهـــم يكافحـــون مـــن  يمكـــن أن 

إلـــى االســـتيقاظ علـــى شـــخير عـــاٍل. ويميلـــون 

أنت في خطر متزايد إذا كنت:

يمكـــن أن يتســـبب تضخم اللوزتيـــن واللحمية في حدوث الشـــخير 
الشـــديد وانقطـــاع النفس النومي عنـــد األطفال. 

 تعاني من زيادة الوزن.

تعانـــي مـــن انســـداد األنـــف الناجـــم عـــن انحـــراف الحاجـــز وتضخـــم 

. ين لقر ا

ذكر بحجم رقبة 1٧ بوصة أو أكثر و / أو أنثى بحجم رقبتها
16 بوصة أو أكثر.

ذكر فوق سن 40 أو أنثى فوق سن 50.

لديك تاريخ عائلي من انقطاع النفس النومي.

تعانـــي مشـــاكل الفك مثـــل صغر الفـــك )الفـــك الصغيـــر( أو رجوع 
الفـــك )الفـــك المنســـحب للخلف(.

اإلضطرابات الهرمونية: قصور الغدة الدرقية ، إلخ.

مــا هــي أسبــاب انــقطــاع 
النــوم؟ أثــناء  الــتنفــس 
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مـــن أجـــل الحصـــول على التشـــخيص المناســـب، ســـُيطلب منـــك الخضوع 
النوم. لدراســـة 

غالبـــً مـــا يضطر الشـــخص إلى النوم فـــي “مختبر النوم” حيـــث تتم مراقبة 
نومه وقياســـه طوال الليل.

يتيـــح لك اســـتخدام الجهـــاز المحمـــول الخضوع الختبـــار النوم في وســـائل 
منزلك. فـــي  الراحة 

بنـــاًء علـــى نتائج الدراســـة، ســـيكون طبيبك قـــادرًا على إجراء التشـــخيص 
والتوصيـــة بخيارات العاج المناســـبة.

كيف يتم تشخيص
انقطاع النفس االنسدادي النومي؟

األعراض الشائعة
التي قـد تـشـعـر

بها أثـنـاء الـنـوم:
الشخير الذي عادة ما يكون مرتفعً ويزعج

األشخاص اآلخرين الذين يحاولون النوم بالقرب منك. 

أصوات اللهث أو االختناق.

ماحظة توقف التنفس من قبل شخص يراقبك وأنت نائم.

حركات الجسم المفاجئة أو المتشنجة.

كثرة التقلب و القلق وااللتفاف أثناء النوم.

كثرة االستيقاظ من النوم.

صداع بالنهار.

جفـــاف أو التهـــاب الحلـــق فـــي الصباح نتيجـــة التنفس 
عـــن طريق الفـــم أثنـــاء النوم.

النعاس أثناء النهار أو التعب أثناء النهار.
تغيرات في الشخصية، مثل تقلبات المزاج.

مشاكل كالذاكرة الضعيفة أو صعوبة التركيز.

األعـــراض الشـــائعة التي قد تشـــعر 
بهـــا أثناء االســـتيقاظ:

ضغط الدم المرتفع.

نوبة قلبية.

سكتة دماغية.

ما قبل السكري ومرض السكري.

االكتئاب.

ما هي المخاطر الصحية
لتوقف التنفس أثناء النوم:

ما هي األعراض
الشائعة النقطاع النفس 

االنسدادي النومي؟
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فقدان الوزن - حاول خفض مؤشر كتلة الجسم إلى أقل من 25.
تغيير وضع النوم - النوم على الجانب.

تغيير بيئة النوم - المرتبة، مستوى الضوء، درجة الحرارة، مستويات الهدوء.
غّير وقت تناول وجبة العشاء - تناول الطعام قبل 2-3 ساعات من موعد النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.
تجنب الكافيين قبل النوم.

توقف عن التدخين.

إجراءات بسيطة يمكن أن تساعد: 

إذا لم تســـاعد اإلجـــراءات المذكورة أعـــاله ، فيمكن اختيـــار خيارات 
التالية: العالج 

يســـتخدم قناعـــً يوضـــع علـــى األنـــف / الفـــم أو كليهمـــا. يمر تيـــار من الهـــواء عبر 
القنـــاع أثنـــاء النـــوم. يمنـــع تيار الهـــواء انســـداد مجرى الهـــواء، لذلـــك ال تتوقف عن 

التنفـــس وتســـتيقظ أثنـــاء الليل.

ضغـــط المســـالك الهوائيـــة اإليجابي المســـتمر CPAP هو خيار العاج القياســـي 
للحاالت المتوســـطة والشـــديدة مـــن انقطاع النفـــس االنســـدادي النومي وخيار 

جيـــد لتوقـــف التنفس أثناء النـــوم الخفيف ويمكـــن تجربته كمرحلـــة ثانية.

جهـــاز الفم هو خيار عاجي فعال لألشـــخاص الذين يعانون مـــن انقطاع النفس 
االنســـدادي النومـــي الخفيـــف إلـــى المتوســـط والذيـــن ال يســـتطيعون االلتـــزام 

بنجـــاح بعاج ضغـــط المســـالك الهوائية اإليجابي المســـتمر.

للشخير  الجراحية  غير  العالج  ما هي خيارات 
وانقطاع النفس  االنسدادي النومي؟

ما هي خيارات العالج الجراحي
للشخير وانقطاع النفس االنسدادي النومي؟

إذا كان هناك انسداد أو ضيق في مجرى الهواء بسبب تضخم اللوزتين
/ اللحمية عند األطفال، وقتها قد يستدعي استصال اللوزتين واللحمية.

جراحـــة الحنـــك والبلعـــوم هـــو إجراء يتـــم فيه اســـتئصال جزء مـــن اللهـــاة والحنك 
جراحيً إذا كان لدى الفرد ســـبب شـــخير فـــي الحلق. الهدف هو جعـــل مجرى الهواء 

فعـــاالً. ستســـتخدم جهاز التنفـــس )جهاز )PAP( بعـــد الجراحة .

تقويم الحاجز األنفي: 
يعانـــي العديـــد مـــن المرضـــى مـــن انحراف فـــي الحاجـــز األنفـــي، مما يـــؤدي إلى 
تقييـــد التنفـــس من خال أحـــد جانبي األنـــف أو كاهما. يمكـــن أن تعالج عملية 
تقويـــم الحاجـــز األنفـــي مشـــاكل االنحـــراف الحاجـــز وقـــد يكـــون لهـــا تأثيـــر على 

بعـــض األفـــراد الذيـــن يعانون من مشـــاكل الشـــخير.

استئصال اللوزتين:

جراحة الحنك و البلعوم:

37



 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

يقـــوم استشـــاري األشـــعة التداخليـــة 
لتشـــخيصية  ا العمليـــات  بتنفيـــذ 
والعاجيـــة مـــن خـــال تدخـــل جراحـــي 
علـــى  للحصـــول  وذلـــك  بســـيط 

الفوائـــد التاليـــة:

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

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

فتــرة قصيــرة للتعافــي والعــودة إلــى ممارســة 
الطبيعيــة. الحيــاة 

ــعة دون  ــم األش ــي قس ــراءات ف ــذه االج ــام به القي
ــفى. ــة بالمستش ــة لإلقام الحاج
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يقدم قسم األشعة التداخلية في مستشفى دار الشفاء خدمات عالج عالية 
الجودة تحت التصوير الشعاعي. 

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

العمليات الجراحية التقليدية. 

نطاق الخدمات:

عالج حاالت اآلالم والعمود الفقري.

تحجيم الغضاريف.

ترميم الفقرات بحقن األسمنت الطبي.

الحقن المحاذي للقناة الشوكية.

المنظار المحاذي للقناة الشوكية.

حقــن مفصــل العصعــص بالتــردد الحــراري أو ذبذبات 
األعصاب.

حقن التهاب مفاصل الظهر بالتردد الحراري.

استخدام األوزون في عالج الديسك.

تثبيت وتبعيد الفقرات.
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قسطرة باشا.

كــي الصفيحــات الفقاريــة والمفصــل الحرقفــي 
العجــزي بالتــرددات الراديويــة.

العالج بالترددات الراديوية ألعصاب الفقرات.

العالج والتشخيص عبر قسطرة الشرايين.

تركيب الشبكة الوقائية للوريد السفلي.

تصوير األوعية الدموية وقسطرتها.

عالج القصور الوريدي المزمن.

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

أخذ خزعة.

عــالج أورام الغــدة الدرقيــة بإبــرة التــردد الحــراري 
بــدل الجراحــة.
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د. وليد الحجي

الشهادات:

زمالة الجمعية األوروبية للعالج باألوزون.

البورد األلماني.

مجاالت التخصص:

عالج العمود الفقري بأحدث الطرق األلمانية.

استخدام األوزون في عالج الديسك والعمود الفقري.

استخدام التردد الحراري لعالج مفاصل العمود الفقري.

عالج خشونة الركبة وآالم الكتف بالحقن.

حقن خاليا البالزما للركبة والكتف.

عالج آالم الرسغ بالحقن والعالج الطبيعي.

د. حسين جراق

الشهادات:

بــورد األشــعة التشــخيصية - الكليــة الملكيــة 
ــة للجراحيــن. اإليرلندي

األوعيــة  وقســطرة  التداخليــة  األشــعة  زمالــة 
تورنتــو. - جامعــة  الدمويــة 

مجاالت التخصص:

األورام الليفية بالرحم.

نزيف ما بعد الوالدة.
 

دوالي الخصية عند الرجال.

الحقن المحاذي للقناة الشوكية.

ضيق الشرايين في األطراف السفلى - القدم السكري.

أخذ العينات في مختلف أنحاء الجسم.

عــالج األورام الخبيثــة فــي الكبــد والكلــى عــن طريــق الكــي 
الحراري.

توسعة األوردة لحاالت غسيل الكلى وزراعة الكلى.

قسطرة األوردة وغسيل الكلى. 
 ) Port A-catheter, PICC line, central line, dialysis catheters(
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د. وليد الحجي

استشاري األشعة التشخيصية والتداخلية
رئيس قسم األشعة التداخلية

د. حسين جراق
اختصاصي أول أشعة تداخلية

 وقسطرة أوعية دموية
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د. عبداهلل الخياط
اختصاصي أول أشعة تداخلية للجهاز 

العضلي الهيكلي

الشهادات:
زمالة كلية الجراحين الملكية في األشعة - ايرلندا.

زمالــة األشــعة التداخليــة والتشــخيصية للجهــاز العضلــي 
الهيكلــي، مستشــفى ســينت جايمــس - ايرلنــدا.

زمالــة األشــعة للجهــاز العضلــي الهيكلــي، مستشــفى 
كابــا للعظــام - ايرلنــدا.

الفقــري  العمــود  لعــالج  العالميــة  الرابطــة  فــي  عضــو 
المحــدود. الجراحــي  بالتدخــل 

مجاالت التخصص:
عالج آالم أسفل الظهر وعرق النسا بالتردد الحراري.

عالج آالم الرقبة والكتف والذراعين وألم األبهر.
تحجيــم الديســك وجبــر كســور العمــود الفقــري بالتدخــل 

الجراحــي المحــدود.
عالج آالم المفاصل والتهاب األوتار والعضالت.

عالج آالم القدم والعظمة الشوكية.
عالج اإلصابات الرياضية.

عالج آالم األعصاب الطرفية.
عالج آالم ما بعد الجراحة للعمود الفقري والمفاصل.

قسطرة العمود الفقري لفك االلتصاقات.
الوجــه وحــاالت الصــداع النصفــي المرتبطــة  آالم  عــالج 

بالعمــود الفقــري.

الشهادات:

الشهادات:
ماجستير جراحة العظام

د. محمد عبداهلل

د. مصعب محمد
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الماجستير في الطب السريري واألشعة.

الزمالة في الكلية الملكية 
في الطب السريري واألشعة )المملكة المتحدة(.

مسجل أشعة

مسجل جراحة عظام
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اختصاصي أول أشعة تداخلية للجهاز 
العضلي الهيكلي في »دار الشفاء« 

»الديسك«
 ليس الـسبب الوحيد                

آلالم أسفل الظهر
د. عبداهلل الخياط

- زمالة كلية الجراحين الملكية في األشعة - ايرلندا

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

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

- عضو في الرابطة العالمية لعالج العمود الفقري 
   بالتدخل الجراحي المحدود

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

42



 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

د. عبداهلل الخياط

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

توجــد تلــك العالجــات فــي أماكــن أخــرى بالكويــت. 

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

ــة. الجانبي

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

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

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

تحجيــم الديســك عمليــة بســيطة يســتغرق إجراؤهــا مــن 10 دقائــق إلى 
نصــف ســاعة، بعدهــا يســتطيع المريــض أن يمــارس حياتــه الطبيعيــة 

بأســرع وقــت ممكــن.

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

ــي. ــمنت الطب ــن االس ــق حق طري

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

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

الكورتيــزون أو البالزمــا باســتخدام الســونار.

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

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

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

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

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

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

البروســتاتا وغيرهــا. 

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

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

الحــوار يمكــن االطــالع عليهــا فــي ســياق الحــوار التالــي: 

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

ســواء كانــت مفاصــل الكتــف أو الحــوض أو الركبــة أو غيرهــا.

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

اآلالم آمنــة وليــس لهــا أضــرار جانبيــة علــى المرضــى. 

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

الطبيعيــة بأســرع وقــت ممكــن. 

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

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

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

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

مــن األجهــزة األخــرى التــي يتميــز بهــا مستشــفى دار الشــفاء.

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

عمليــة العــاج. 

هل لهذه األجهزة أضرار جانبية؟ 

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

وبعــض أمــراض الروماتيــزم.

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

الروماتيــزم. أمــراض 

هل تحدث آالم الديسك بسبب الجلسات الطويلة؟

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

لتقويــة عضــات الظهــر.

بماذا تنصح من يجلس على الكرسي لفترة طويلة؟ 

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

بشــكل طبيعــي.

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

ــر الموضعــي وخــال دقائــق. التخدي

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

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

بعدهــا يســتطيع أن يغــادر إلــى المنــزل.

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

بشــكل تدريجــي. 

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

حقــن الكورتيــزون أو البازمــا باســتخدام الســونار.

هــل يمكــن عــالج العظمــة الشــوكية عــن طريق اســتئصالها 
جراحيً؟ 

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

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

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

والحــوض والركبــة. 

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

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

والــذي قــد يــؤدي إلــى ضمورهــا وتراكــم المشــكلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

الــازم.  بالعــاج 

هــل تنتــج اإلصابــات الرياضيــة نتيجــة بــذل مجهــود بدنــي 
كبيــر؟ 

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

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

لتذويــب االلتصاقــات واســتخدام جهــاز التــردد الحــراري.

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

مــاذا عــن عــالج آالم مــا بعــد جراحــة العمــود الفقــري 
والمفاصــل؟ 

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

ــة. ــك اإلصاب بســبب تل

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

الحركــة للعصــب، وبــدأ المريــض فــي الحركــة.

ما أصعب الحاالت التي واجهتها ونجحت في عالجها؟ 

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

بســعادة كبيــرة.
 

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

عنهــا اآلالم بحمــد اهلل وعــادت بعــد ذلــك لحياتهــا بشــكل طبيعــي.

موقف إنساني مؤلم؟
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أحدث ما أنتجته التكنولوجيا
األلمانية في مجال األشعة المقطعية

تصوير بدون قيود لرعاية أفضل:
- سرعة عالية

- جرعة إشعاعية منخفضة للغاية
- صديقة للِكلية ) 50% أقل في حقن الصبغة الملونة(

- بدون إيقاف للتنفس أثناء التصوير
- أعلى مستويات الدقة والوضوح 

- تقنيات التصوير المزدوج
- إمكانية التصوير المتزامن مع ارتفاع 

    أو عدم انتظام ضربات القلب

 اآلن في »دار الشفاء«

التصويــر  الطبيــة، يواصــل مركــز  الخدمــات  اســتمرارًا للتميــز وتقديــم أفضــل 
ــل  ــم أفض ــي تقدي ــة ف ــيرته الناجح ــفاء مس ــفى دار الش ــي  مستش ــخيصي ف التش
ــد المركــز بأفضــل مــا  األجهــزة والتقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال، إذ تــم تزوي
أنتجتــه التكنولوجيــا األلمانيــة فــي مجــال األشــعة المقطعيــة، وهــو الجهــاز األحــدث 
فــي العالــم وهــو جهــاز Force CT Scan  الــذي يعمــل بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي 

ــج فــوق الممتــازة بأعلــى درجــات األمــان للمرضــى. ويحقــق نتائ

والجديــر بالذكــر أن الجهــاز يتميــز بســرعة عاليــة جــدًا فــي التصويــر، لينتــج صــورًا 
بجــودة عاليــة وفــي غايــة الدقــة والوضــوح، كمــا يعــد الجهــاز أكثــر أمانــً مــن أجهــزة 
ــعاع  ــرض لإلش ــتخدامه، إذ أن التع ــن اس ــم م ــى الجس ــرار عل ــرى، وال أض ــعة األخ األش

قليــل جــدًا وأقــل مــن األجهــزة األخــرى بنســبة %80.

 Force CT Scan جهاز
األحدث في الـعالـم
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تصوير بدون قيود لرعاية أفضل:
- سرعة عالية

- جرعة إشعاعية منخفضة للغاية
- صديقة للِكلية ) 50% أقل في حقن الصبغة الملونة(

- بدون إيقاف للتنفس أثناء التصوير
- أعلى مستويات الدقة والوضوح 

- تقنيات التصوير المزدوج
- إمكانية التصوير المتزامن مع ارتفاع 

    أو عدم انتظام ضربات القلب

ومــن الماحــظ أن لجهــاز Force CT Scan  اســتخدامات عديــدة وتقنيتــه مفيــدة 
ــر األطفــال  ــة وأيضــً حــاالت تصوي ــة والرئ ــر الشــرايين واألوعيــة والدموي فــي تصوي
بــدون تخديــر، وكذلــك كبــار الســن الذيــن يعانــون مــن الحــركات الاإراديــة، وللجهاز 
خصائــص ومزايــا عديــدة، إذ يمكنــه أن يظهــر صــورة واضحــة للعضــو الــذي يتــم 
التشــخيص  فــي  ذلــك  ويســاعد  التفاصيــل،  وبــأدق  شــديد  بوضــوح  تصويــره 

بشــكل دقيــق.

جهــاز  باســتخدام  المقطعــي  التصويــر  عمليــة  أن  الطــب  خبــراء  وأجمــع 
مــن  المريــض  يشــعر  وال  معــدودة  دقائــق  تســتغرق   Force CT Scan
خالهــا بــأي آالم تذكــر، وباإلضافــة الــى ســرعة التصويــر فــان هــذا النــوع مــن 
األجهــزة مــزود بكواشــف أو لواقــط أشــعة خاصــة ممــا  يســاعد فــي تقليــل 
نســبة المــادة الملونــة التــى تحقــن فــي بعــض الحــاالت إلــى 50% علــى األقــل 
مــع الحفــاظ علــى نفــس الوضــوح، وهــذه التقنيــة تخفــف مــن مشــاكل 

التحســس لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي الكلــى.

ويؤكــد مستشــفى دار الشــفاء أنــه بمجــرد اســتقدام أي جهــاز جديــد، يتــم 
تدريــب األطبــاء والفنييــن عليــه، حتــى يتقنــوا اســتخدامه باحترافيــة وبدقــة 
عاليــة تجنبــً لحــدوث أيــة أخطــاء، لتعزيــز معاييــر الجــودة واألمــان للمرضــى 

الذيــن يخضعــون إلجــراء األشــعة والفحوصــات الازمــة.

ويعــد مركــز التصويــر التشــخيصي فــي دار الشــفاء هــو األول والوحيــد مــن 
نوعــه فــي الكويــت فــي الشــرق األوســط، لتطبيقــه أعلــى معاييــر الجــودة 
التقنيــات،  وأحــدث  أفضــل  واســتخدامه  والتصويــر  األشــعة  مجــال  فــي 
ونتيجــة لذلــك فقــد حصــل المركــز علــى شــهادة االعتمــاد الذهبــي للكليــة 
األمريكيــة لألشــعة )ACR( لخدمــات الرنيــن المغناطيســي )MRI(، التصويــر 
)الســونار(  الصوتيــة  فــوق  بالموجــات  التصويــر  )CT(، خدمــات  المقطعــي 
ــر  ــر الثــدي )الماموجرافــي(، وتحققــت هــذه االعتمــادات بفضــل تواف وتصوي
الكــوادر والخبــرات المتميــزة فــي مركز التصوير التشــخيصي بالمستشــفى 
مــن أطبــاء وفنييــن واســتخدام أفضــل األجهــزة المســتخدمة فــي أفضــل 

المستشــفيات العالميــة.

والحصــول علــى هــذه االعتمــادات مــن الكليــة األمريكيــة لألشــعة 
الصارمــة فــي اعتماداتهــا، يــدل داللــة واضحــة وبمــا ال يضــع مجــااًل 
للشــك أن مركــز التصويــر التشــخيصي بالمستشــفى كبقية األقســام 
يتميــز بتطبيــق برامــج ضبــط ومراقبــة الجــودة التــي تتــم مــن خــالل 
ــل  ــراءات داخ ــات واإلج ــع العملي ــة لجمي ــة للغاي ــة دقيق ــة مراجع عملي

ــز. المرك
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شد الذقن
الـــمتــرهـــل

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

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

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

بالســمنة.   المصابيــن  األشــخاص  لــدى  الذقــن وخاصــة 

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

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

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

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

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

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

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

وزيــادة وزن الجســم.

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

والرقبــة والوجــه.

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

والذقــن. الرقبــة  منطقــة 

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

الذقــن والرقبــة.

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

1

2

3

4

5

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

51



 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

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

•  الزمالــة اإليرلنديــة فــي األمــراض المعديــة 
واألمــراض الجنســية المعديــة

تخصص األمراض المعدية - قسم األمراض الباطنية

مجاالت التخصص:
•  تشخيص وعاج أسباب إرتفاع درجة الحرارة

•  عاج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية
•  الطفح الجلدي

•  عاج اإللتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيليات
•  عيادة المسافرين )األدوية الوقائية للماريا والتطعيمات(

•  األمراض الجنسية المعدية وفيروس نقص المناعة 
•  الطب الباطني

د. المنذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية

وأمراض معدية وجنسية معدية

الشهادات:

ما هي أهم
ُطرق ووسائل شّد 

الذقن المترهل ؟

تقنية الليزر : 
تقنيــة  اســتخدام  شــاع  األخيــرة،  اآلونــة  فــي 
وذلــك  الجســم  نحــت  عمليــات  فــي  الليــزر 
لقدرتــه علــى شــّد الجلــد وتفتيــت الدهــون 
مــن خــالل خاصيــة اختــراق الجلــد والوصــول إلــى 
األنســجة الداخليــة للبشــرة، كمــا أنــه يعمــل 
إنتــاج  وتحفيــز  العضــالت  شــّد  علــى  كذلــك 
ــؤولتين  ــتين المس ــن واإليالس ــي الكوالجي مادت
عــن نضــارة الجلــد ومظهــره الشــاب وذلــك عبــر 
الخاليــا الداخليــة للبشــرة. وبالرغــم مــن فعاليــة 
تقنيــة الليــزر فــي شــد الذقــن المترهــل، إال أنــه 
يحتــاج لفتــرات طويلــة نســبيً تتــراوح مــا بيــن 
أجــل ظهــور  مــن  8 جلســات  الــى  جلســتين 
ــدة  ــة الواح ــتمر الجلس ــا تس ــادة م ــج، وع النتائ
لمــدة زمنيــة تتــراوح مــا بيــن 20 الــى 30 دقيقــة. 

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

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

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

•  الزمالــة اإليرلنديــة فــي األمــراض المعديــة 
واألمــراض الجنســية المعديــة

تخصص األمراض المعدية - قسم األمراض الباطنية

•  تشخيص وعاج أسباب إرتفاع درجة الحرارة
•  عاج الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية

•  الطفح الجلدي
•  عاج اإللتهابات الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيليات

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

•  الطب الباطني

د. المنذر الحساوي
استشاري أمراض باطنية

وأمراض معدية وجنسية معدية

الشهادات:

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

تقنية الخيوط 
الجراحية: 

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

دقيقــة. 

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

تســـبب كـــدمات أو حــروق مثــل الليــزر.
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ما هي أهم التعليمات 
قبل وبعد عملية شّد 

الذقن المترهل ؟ 

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

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

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

علــى التشــافي والتئــام الجــروح.

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

ــض.  ــبة للمري بالنس

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

أجــل تجنــب مخاطــر العمليــة. 

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

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

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

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

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

بشــكٍل فعــال وآمــن .

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

الحــال فــي الكثيــر مــن العمليــات التجميليــة األخــرى.

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

هاجســً بالنســبة للعديــد مــن المرضــى.

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

بشــكٍل جيــد.

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

والفيلــر وغيــر ذلــك.

ما هي مخاطر عملية
شّد الذقن المترهل ؟

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

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

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

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

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

الضمــادات المخصصــة لهــذا الغــرض. 

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

ــرض.  الع

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

ــة تامــة بكافــة التفاصيــل.  لكــي يكــون علــى دراي
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الشهادات، الزمالة والعضوية:  

ماجستير في الجراحة 2007
دكتوراة الجراحة 2014

مجاالت التخصص:

تجميل وإصالح الوجه
جراحات تنسيق القوام

شفط وحقن الدهون
تكبير وشد الثدي

حقن الفيلر والبوتوكس وخيوط الشد

- شفط الدهون أكثر العمليات طلبً في »دار الشفاء« ونستخدم فيها »الفيزر« أحدث جهاز على مستوى العالم.
- عملية شفط الدهون تحقق نتائج رائعة وبعدها مباشرة يمارس المريض حياته الطبيعية.

ــي »دار  ــر ف ــهولة ويس ــف بس ــل األن ــن وتجمي ــر الثديي ــر وتصغي ــوام وتكبي ــيق الق ــن وتنس ــد البط ــات ش ــراء عملي - إج
الشــفاء«.

- تنسيق القوام يحتاج مع شفط الدهون عمليات مساعدة مثل شد ترهالت البطن والذراعين والفخذين.
- نحقق النتائج الجمالية المطلوبة من تنسيق القوام بطريقة آمنة  في المستشفى وبأحدث التقنيات.

- التثدي مشكلة تحدث للرجال بسبب خلل في الهرمونات أو االستخدام الخاطئ للمنشطات في الصاالت الرياضية.
- لدينا كل اإلمكانات في »دار الشفاء« لتحسين شكل الثديين عند السيدات باستخدام األجهزة الحديثة.

- قســم جراحــة التجميــل متكامــل بالقــوى البشــرية مــن األطبــاء المحترفيــن والهيئــات التمريضيــة المؤهلــة وبــه أحــدث 
التقنيــات.

ــد  ــدي عن ــود ث ــدم وج ــف وع ــاكل األن ــة ومش ــفاه األرنبي ــل الش ــان مث ــة وأم ــة باحترافي ــوهات الخلقي ــع التش ــج جمي - نعال
ــيدات. الس

- نعالج العيوب الخلقية  في أصابع اليد أو القدمين كما نعالج مشاكل »األذن الوطواطية« وتحسين شكلها.
- اســتخدام البوتكــس والفيلــر مــن أشــهر اإلجــراءات الطبيــة التجميليــة التــي يطلبهــا المرضــى، ســهلة جــدًا وتســتغرق 

مــن 5 إلــى 10 دقائــق ونتائجهــا فوريــة.
- ال نســتطيع أن نلــوم علــى المشــاهير فــي االســتثمار فــي مظهرهــم  »رأس مالهــم« واتجاههــم إلــى إجــر اء عمليــات 

تجميــل.
- جراحــة التجميــل مــن أكثــر التخصصــات التــي تعانــي مــن التدخــالت غيــر الطبيــة مــن قبــل أشــخاص غيــر متخصصيــن 

بالصالونــات واألنديــة الصحيــة.
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أكــد اختصاصــي جراحــة التجميــل فــي مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور 
ســامح الغمــري أن الســيليكون بــريء مــن التســبب فــي ســرطان الثــدي، 
مشــيرًا إلــى أن منظمــة الصحــة العالميــة أكدت أن حشــوات الســيليكون 

المســتخدمة فــي تكبيــر الصــدر آمنــة وال تتســبب فــي أورام ســرطانية.

إلــى  تايمــز«  »الشــفاء  لـــ  خــاص  حــوار  فــي  الغمــري  الدكتــور  وتطــرق 
أكثــر  أن  إلــى  الفتــً  التجميــل،  جراحــة  مجــال  فــي  عــدة  موضوعــات 

شــفط  هــي  المستشــفى  فــي  كبيــر  إقبــال  عليهــا  التــي  العمليــات 
واإلجــراءات  الثدييــن  وتصغيــر  وتكبيــر  القــوام  وتنســيق  الدهــون 

التجميليــة األخــرى مثــل حقــن الفيلــر والبوتكــس، وغيــر ذلــك مــن العمليــات 
األخــرى موضحــً أن تلــك العمليــات تتــم فــي دار الشــفاء بســهولة ويســر وأمــان 

ــة التــي يرغبهــا المريــض أو  ــج الجمالي ــج جيــدة جــدًا وتحقــق النتائ وتحقــق نتائ
المريضــة.

األطبــاء  أكفــأ  بــه  الشــفاء  دار  فــي مستشــفى  التجميــل  أن قســم جراحــة  وأوضــح 
والهيئــة التمريضيــة المؤهلــة، كمــا يضــم أحــدث األجهــزة والتقنيــات المســتخدمة فــي 
العالــم، متطرقــً إلــى كل مــا يهــم النــاس عــن التجميــل، وفــي الســطور التاليــة 

ــوار: ــل الح تفاصي
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التجميــل هــو تحســين هيئــة اإلنســان لتوافــق منظــور المجتمــع نحــو 
مفهــوم الجمــال، ومفهــوم الجمــال يختلــف مــن مجتمــع آلخــر، ومــن 

زمــن آلخــر.

ــأن جراحــة التجميــل هــي جراحــة إصاحيــة وتجميليــة بحتــة، ومــن أهــم الجراحــات التــي يتــم إجراؤهــا فــي دار الشــفاء هــي عمليــات   لنتفــق أوالً ب
شــفط الدهــون، وشــد البطــن وتنســيق القــوام، وتكبيــر أو تصغيــر الثدييــن، وتجميــل األنــف. تلــك هــي العمليــات التــي عليهــا إقبــال كبيــر ومــن 

أكثــر العمليــات التــي نمارســها بالمستشــفى بــكل ســهولة ويســر.

وتعتبــر عمليــات شــفط الدهــون هــي األكثــر طلبــً لســببين اثنيــن: أولهمــا ســهولتها علــى المريــض فهــي ال تؤثــر علــى صحتــه العامــة، وبعــد 
إجرائهــا يمكــن المريــض بعدهــا بيــوم أو يوميــن ممارســة حياتــه الطبيعيــة، وثانيهمــا أن تلــك العمليــة تعطــي نتائــج رائعــة، حيــث تحقــق اختافــً 

كبيــرًا فــي  شــكل جســم المريــض قبــل وبعــد العمليــة. 

ونظــرًا للتقنيــات الحديثــة التــي شــهدتها عمليــات شــفط الدهــون بالمستشــفى علــى مــدار الســنوات الماضيــة، فجعــل ذلــك اإلقبــال كبيــرًا علــى 
إجرائهــا بســبب تحســن النتائــج المميــزة نتيجــة اســتخدام تلــك التقنيــات واألجهــزة الحديثــة فــي عمليــات الشــفط. 

وأود أن أوضــح أن شــفط الدهــون جــزء ال يتجــزأ مــن تنســيق القــوام، لكنهــا فــي بعــض األحيــان، ليســت العمليــة الوحيــدة فــي تنســيق قــوام 
المريــض، حيــث نضطــر إلــى إجــراء عمليــات مســاعدة مــع شــفط الدهــون مثــل شــد البطــن وشــد الذراعيــن وشــد الفخذيــن بمعنــى أدق شــد 

الترهــات الناتجــة عــن الســمنة، ألنــه فــي بعــض األحيــان ال تحســن عمليــات شــفط الدهــون القــوام بــدون إجــراء تلــك العمليــات المســاعدة.  

رغــم أن تلــك الجراحــات تعــد أصعــب مــن شــفط الدهــون، لكــن فــي ظــل اســتخدام التقنيــات الحديثــة، فإنهــا تحقــق النتائــج األفضــل للمريــض، 
وتحقيــق الصــورة الجماليــة المرغوبــة التــي يتمناهــا، وهــذا مــا نقــوم بــه فــي دار الشــفاء. 

بدايًة، حدثنا عن مفهوم
 التجميل من المفهوم العلمي الطبي؟ 

ما الذي ُيميز اختصاصي التجميل؟ 
وما الذي يضيفه للمريض؟ 

يمكننــا أن نطلــق علــى اختصاصــي التجميــل بأنــه الجــراح العــام للزمــن 
ــه أن يعمــل فــي منطقــة واحــدة  ــه ليــس منوطــً ب الحديــث، بمعنــى أن
الجســم  مشــاكل  مــع  التعامــل  يمكنــه  حيــث  اإلنســان،  جســم  مــن 
الجماليــة بدايــة مــن الــرأس حتــى القدميــن، وأكثــر شــيء يميــزه قدرتــه 
علــى التعامــل مــع مناطــق الجســم بصفــة عامــة، والتعامــل مــع كافــة 

التخصصــات الطبيــة بصفــة خاصــة. 

ما أهم عمليات التجميل المنتشرة والتي يتم إجراؤها في مستشفى دار الشفاء؟
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هل شفط الدهون يترك أثرًا أو ترهالت في الجلد؟ وكيف يمكن عالج هذه اآلثار؟  
ال بــد أن نعلــم أن شــفط الدهــون ليســت جراحــة بمعنــى أن المريــض ال يعانــي مــن جــروح بســببها، فاألمــر ال يتعــدى فتحــات صغيــرة لتمكيــن 
األجهــزة مــن تذويــب وشــفط الدهــون، وبالنســبة لتــرك ترهــات مــن عدمــه بعــد شــفط الدهــون، فــإن ذلــك يعتمــد علــى عوامــل عــدة، أولهــا ســن 
المريــض، حيــث يجــب أال يزيــد عمــره عــن 50 عامــً، وثانيهــا حجــم الدهــون الموجــود فــي الجســم، فكلمــا زاد حجــم هــذه الدهــون، فــإن الترهــات 
الموجــودة بالجســم تحصــل بعــد شــفط الدهــون، ثالثهــا طبيعــة الجلــد نفســه، مــن حيــث قــوة وضعــف الجلــد، وهــذا يتضــح بالكشــف الطبــي.
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كمــا قلــت إذا كان ســن المريــض أو المريضــة مناســبً ونوعيــة جلــده 
قويــة وحجــم الدهــون قليــل فــي جســمه، فــإن عمليــة شــفط الدهــون 
بأجهــزة الليــزر أو الفيــزر الحديثــة أو غيرهمــا كفيلــة بشــد ترهــل الجلــد، 
ــه كميــة  أمــا إذا كان المريــض أكبــر مــن 50 عامــً، وجلــده ضعيــف، ولدي
كبيــرة مــن الدهــون فــي جســمه، فنلجــأ إلــى اســتئصال الترهــات فيمــا 
يســمى عمليــات الشــد مثــل شــد الذراعيــن والفخذيــن وشــد البطــن.

ومــن بيــن العمليــات المشــهورة التــي نقــوم بإجرائهــا، عمليــات تجميــل 
الثدييــن للنســاء أو الرجــال، وبالنســبة للرجــال فهنــاك البعــض منهــم 
تحــدث لــه مشــكلة التثــدي وهــو تضخــم الغــدة فــي الرجــال، وهنــاك 
الكثيــر مــن الشــباب يعانــون منهــا، وليــس لمشــكلة التثــدي ســبب 
التــي تحــدث فــي  معــروف حتــى اآلن إال بعــض االختــاالت الهرمونيــة 
مرحلــة المراهقــة، ممــا يــؤدي إلــى تضخــم الغــدة، ومــن األســباب األخــرى 
التــي تتســبب فــي هــذه المشــكلة، االســتخدام الخاطــئ للهرمونــات 
لــدى الشــباب الذيــن يتدربــون فــي النــوادي الرياضيــة والصحيــة، حينمــا 
يســتخدمون تلــك الهرمونــات بشــكل خاطــئ وبــدون استشــارة طبيــة 

وبجرعــات غيــر مناســبة.
ــر أو صغــر حجــم الثدييــن أو  ومشــاكل الثــدي عنــد الســيدات هــي كب
الترهــات  فــي الثدييــن، ونحــن فــي دار الشــفاء لدينــا كل اإلمكانــات 
لتحســين شــكل الثدييــن عنــد الســيدات باســتخدام األجهــزة الحديثــة.

الطبيعيــة  الدهــون  حقــن  أو  الســيليكون،  حشــوات  عبــر  ذلــك  يتــم 
مــن الجســم، وبالنســبة لتكبيــر الثدييــن عــن طريــق حقــن الدهــون 
الطبيعيــة، فــإن هــذه العمليــة تخضــع لعــدد مــن اإلجــراءات، حيــث 
يتــم حقــن الدهــون فــي الثدييــن فــي جلســات عديــدة، علــى حســب 
الزيــادة التــي تطلبهــا المريضــة وتتــراوح مــن 3 إلــى 5 جلســات، لذلــك 

فإنهــا صعبــة القبــول إلــى حــد مــا لــدى بعــض الســيدات.  

الســيليكون  اســتخدام حشــوات  يتــم علــى  األكثــر  اإلقبــال  لكــن 

لتكبيــر الثدييــن، ومــن الماحــظ أن حشــوات الســيليكون منــذ 
وقــت ظهورهــا إلــى اآلن قــد مــرت 

كبيــرة  تطويــر  بمراحــل 
للوصــول  أدت  جــدًا 

الحديــث  للشــكل 
نســتخدمه  الــذي 

حاليــً. 

وأكــدت منظمــة الصحــة 
الســيليكون  أن  العالميــة 

فــي  التســبب  مــن  وبــريء  آمــن 
ســرطان الثــدي، ورفضــت العاقــة بيــن 

وتكبيــره  الثــدي  بســرطان  اإلصابــة 
حــاالت  أن  بالســيليكون، موضحــة 

اإلصابــة بســرطان الثــدي بســبب 
حشــوات الســيليكون شــديدة 

ربطهــا  يمكــن  وال  النــدرة 
بحشــوة ســيليكون معينــة 
ســواء ملســاء أو خشــنة أو 

غيرهــا.
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هل السيليكون يمنع ترهل الثديين؟ 

أهــم مــا يميــز القســم وجــوده فــي مستشــفى دار الشــفاء التــي تعــد مــن أكبــر المستشــفيات المتكاملــة األركان والتخصصــات واإلمكانيــات، 
وبالتالــي فــإن وجــود أي قســم فــي مستشــفى متكاملــة يجعــل القســم متميــزًا. 

مستشــفى دار الشــفاء مؤسســة كبــرى تخضــع لمعاييــر الجــودة، وبالتالــي فــإن أقســام المستشــفى تخضــع بدورهــا لمعاييــر الجــودة ومنهــا قســم 
جراحــة التجميــل الــذي يعــد متكامــًا مــن حيــث القــوى البشــرية واألطبــاء المحترفيــن والهيئــات التمريضيــة المؤهلــة إلــى جانــب وجــود األجهــزة 

الحديثــة المتوفــرة. 

ــل  ــة التجمي ــم جراح ــز قس ــذي يمي ــا ال م
فــي مستشــفى دار الشــفاء؟

لدينــا أحــدث جهــاز علــى مســتوى العالــم فــي شــفط الدهــون وهــو جهــاز الفيــزر، وأثبــت هــذا الجهــاز كفــاءة عاليــة جــدًا فــي شــفط الدهــون رغــم 
ظهــور بعــض التقنيــات واألجهــزة األخــرى المنافســة والتــي لــم تثبــت كفــاءة وفعاليــة علــى المــدى الطويــل مثــل هــذا الجهــاز. 

تطــورات  فيــه  يحــدث  مجــال طبــي،  أي  مثــل  مثلــه  التجميــل  مجــال   
خــال فتــرات قصيــرة، فــكل شــهر هنــاك الجديــد فــي هــذا المجــال، 
ــة أن يتــم حصــر تلــك التطــورات بشــكل مســتمر، لكــن  ومــن الصعوب
نتابــع تلــك التطــورات باســتمرار مــن خــال تحســين النتائــج وتقليــل 

المضاعفــات.

فمثــًا، عمليــة شــفط الدهــون بــدأت باســتخدام جهــاز الشــفط الحــاد، 
ومــن خالــه كان يفقــد المريــض كميــة كبيــرة مــن الــدم مــا يســبب 
ــر حــاد كــي ال  ــم ابتــكار جهــاز غي ــك تطــور األمــر وت ــه، بعــد ذل خطــورة ل
يتســبب فــي جــروح للجســم، ثــم بعــد ذلــك تطــور األمــر بضــرورة حقــن 
مــادة ســائلة كــي ال يتــم شــفط الدهــون علــى الجــاف، لتلطيــف الجســم 
والتقليــل مــن درجــة الحــرارة الناتجــة مــن اســتخدام الجهــاز، ثــم تطــورت 
األمــور إلــى إضافــة مــادة قابضــة لألوعيــة الدمويــة، وكذلــك إضافــة مخــدر 
موضعــي، وكذلــك اســتخدام األجهــزة الحديثــة كالليــزر والفيــزر والجــي 
للتحديــث  خاضــع  التجميــل  مجــال  فــي  فــكل شــيء  وغيرهــا،  بازمــا 

بشــكل شــبه شــهري.

ما أهم األجهزة المستخدمة في قسم جراحة التجميل بالمستشفى؟ 

 ما آخر التطورات في مجال تجميل الوجه والجسم؟

يعتمــد ذلــك علــى درجــة ترهــل الثدييــن، خاصــة إذا كانــت الســيدة تعانــي 
مــن صغــر حجــم الثدييــن وترهلهمــا، وإذا كان ترهــل الثدييــن بدرجــة 
بســيطة، فإننــا نقــوم بإجــراء بعــض القياســات علــى حســب الهيــكل 
العظمــي للســيدة، فــإذا كانــت درجــة الترهــل بســيطة، فيكفيهــا فقــط 
تعالــج  نفســها  الســيليكون  حشــوة  ألن  الســيليكون،  حشــوة  وضــع 
الدرجــات البســيطة مــن الترهــات، أمــا إذا كانــت درجــات الترهــل أكبــر 
مــن 2 إلــى 3 ســم، فإننــا نخبــر المريضــة بأنــه يجــب عليهــا إجــراء عمليــة 
رفــع الترهــات مــع حشــوة الســيليكون وهــل يتــم إجراؤهمــا معــً؟ عليــه 
خــاف: إذا كانــت درجــة الترهــل كبيــرة يتــم إجراءعمليــة رفــع الثــدي أوالً، 
وبعدهــا نقــوم بوضــع حشــوة الســيليكون فــي الثــدي، وإذا كان حجــم 
الترهــات قليــًا، فإننــا نقــوم بإجــراء العمليتيــن معــً )رفــع الترهــل ووضــع 

حشــوة الســيليكون(. 
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حدثنا عن عمليات 
تجميل التشوهات الخلقية؟

 التشــوهات الخلقيــة تخضــع للجــزء اآلخــر مــن جراحــة التجميــل 
وهــو جراحــة اإلصــاح، كــي يعــود الشــخص لشــكله الطبيعــي، 
والعيــوب الخلقيــة كثيــرة جــدًا ومتعــددة، لكــن هنــاك عيوبــً 
مثــل  التجميــل  جــراح  وتحســينها  بإصاحهــا  يختــص  خلقيــة 
العيــوب الخلقيــة الشــكلية كالموجــودة فــي الوجــه مثل الشــفاه 
الســيدات،  ثــدي عنــد  األنــف، وعــدم وجــود  األرنبيــة ومشــاكل 
القدميــن  أو  اليــد  أصابــع  فــي  أخــرى  خلقيــة  عيــوب  وهنــاك 
وغيرهــا، وعــاج هــذه العيــوب يتــم فــي دار الشــفاء بشــكل آمــن 

واحترافــي وعلــى أعلــى مســتوى.

ــارزة،  ــة الب ومــن ضمــن المشــاكل األخــرى وجــود األذن الوطواطي
ونقــوم بتعديلهــا وتحســينها بــكل ســهولة ويســر ونتائجهــا 

ممتــازة جــدًا.

ولــو فقــد شــخص مثــًا إحــدى أذنيــه فــي حــادث، فإننــا نقــوم بــزرع 
أذن لــه عــن طريــق أخــذ غضــروف مــن غضاريــف الصــدر وزرعــه 
يتــم  متعــددة،  مراحــل  وعلــى  الجلــد،  تحــت  معينــة  بطريقــة 
زرع األذن، ونقــوم بإجــراء مثــل هــذه العمليــات فــي دار الشــفاء 

ونحقــق فيهــا نتائــج ممتــازة. 

أكثــر العمليــات انتشــار هــي شــفط الدهــون، تليهــا بعــد ذلــك العمليات 
األخــرى مثــل حقــن الوجــه بالفيلــر والبوتكــس، عــاوة علــى تكبيــر أو 

تصغيــر الثدييــن، وغيــر ذلــك مــن العمليــات األخــرى. 

ما أكثر عمليات التجميل انتشارًا؟

 اســتخدام البوتكــس والفيلــر مــن أشــهر اإلجــراءات الطبيــة 
التجميليــة، والتــي يطلبهــا المرضــى، ألنهــا ســهلة جــدًا وتتــم 
ونتائجهــا  فقــط،  دقائــق   10 إلــى   5 مــن  وتســتغرق  بالعيــادة 

الجماليــة فوريــة، وليــس لهــا أضــرار. 

مــن  مــادة طبيعيــة مســتخلصة  للبوتكــس، فهــو  بالنســبة 
العضليــة  الحــركات  إلضعــاف  تســتخدم  البكتيريــا  بعــض 
بطريقــة مؤقتــة مــن 6 إلــى 9 أشــهر، ويســتخدم حينمــا يشــكو 
المريــض مــن التجاعيــد والخطــوط التعبيريــة فــي وجهــه، لذلــك 
فــإن البوتكــس يعطــي نتائــج جيــدة جــدًا فــي المــدة المذكــورة 

آنفــً فــي إزالــة التجاعيــد والخطــوط التعبيريــة فــي الوجــه. 

أمــا الفيلــر، فهــو عبــارة عــن مادة تســتخدم لملء بعــض األماكن 
المنخفضــة فــي الوجــه، وتوضــع فــي األماكــن المنخفضــة فــي 
الوجــه بســبب فقــد الــوزن أو التقــدم فــي العمــر، حيــث تشــكو 
ــة الدهــون بالوجــه، ونقــوم  ــد بســبب قل المريضــة مــن التجاعي
بحقــن الوجــه بالفيلــر وهــو مــادة طبيعيــة أيضــً، مــن أحمــاض 
الفواكــه وهــي موجــودة فــي جســم اإلنســان، وتعتبــر آمنــة، 
وهــي غيــر مســتديمة تظــل مــن 6 إلــى 9 أشــهر، وهنــاك بعــض 
األنــواع تظــل لعــام ونصــف العــام، وتحقــن هــذه المــادة تحــت 

الجلــد وتحقــق نتائــج فوريــة وممتــازة.

هنــاك إقبــال كبيــر جــدًا علــى اســتخدام الفيلــر والبوتكــس، 
لكــن اســتخداماتهما مختلفــة، حيــث ال يمكــن مقارنــة أحدهمــا 

باآلخــر.

حدثنا عن حقن البوتكس والفيلر؟

هل ترى أن التجميل أصبح
عماًل تجاريً؟ 

نعيــش فــي عصــر أصبــح فيــه المظهــر مهمــً جــدًا لإلنســان، ينافــس 
فيــه المظهــر االحتياجــات األساســية للنــاس مثــل الطعــام والشــراب، 
وخصوصــً لــدى بعــض الفئــات المجتمعيــة التــي تعتمــد فــي عملهــا 
ــً مــا  علــى مظهرهــا، وأي شــيء عليــه طلــب كبيــر ومرغــوب فيــه غالب
ــة، وال نســتطيع أن ننكــر أن كثيــرًا مــن العمليــات  يتحــول ســلعة تجاري
بقــدر  نحــاول  لكننــا  تجاريــً،  عمــًا  أصبحــت  اإلصاحيــة  التجميليــة 
المســتطاع كأطبــاء أن ننصــح المريــض بمــا هــو مناســب وصالــح لــه، 
ونوضــح لــه األضــرار التــي قــد تحــدث لــه نتيجــة رغبتــه فــي إجــراء معيــن، 

كــي ال يصبــح األمــر تجاريــً بحتــً. 

نعــم بالطبــع علــى الرغــم مــن أن إقبــال الرجــال علــى التجميــل 
ليــس بنفــس النســبة عنــد النســاء، خصوصــً وأن بعــض الرجــال 
يعانــي مــن مشــاكل مرضيــة مثــل التثــدي، إضافــة إلــى ذلــك 
فــإن التقــدم فــي العمــر جعــل كثيــرًا مــن الرجــال ُيقبلــون علــى 
إجــراء عمليــات تجميــل، فمنهــم مــن يقــوم بعمليــات شــد وجــه 
أو حقــن الوجــه بالبوتكــس للتخلــص مــن التجاعيــد، ومنهــم 

كذلــك مــن يقــوم بإجــراء عمليــات شــفط دهــون.

هل أصبح التجميل
من اهتمام الرجال أيضًا؟ 
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ما رأيك في عمليات
التجميل للفنانات والمشاهير؟ 

أو  فنانــات  أو  فنانيــن  كانــوا  ســواء  المشــاهير  يشــغل  مــا  أهــم  إن 
ــات أو غيرهــم، أهــم مــا يشــغلهم هــو مظهرهــم  إعامييــن أو إعامي
الــذي يعتبــر مصــدر رزقهــم ودخلهــم، فعملهــم يعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى مظهرهــم لذلــك فهــم ُيقبلــون علــى إجــراء عمليــات تجميــل، 
ومــن الطبيعــي أن يســتثمر الشــخص المشــهور فــي مظهــره الــذي 
ــك ال نســتطيع أن نلــوم علــى أولئــك المشــاهير  ــه، لذل يعتبــر رأس مال
فــي االســتثمار فــي مظهرهــم واتجاههــم علــى إجــراء عمليــات تجميــل. 

ولذلــك علينــا أال نحيــد عــن موضــوع أن جراحــة التجميــل تخصــص طبــي 
مقبولــة،  تكــون  بحيــث  المريــض  توقعــات  يراعــي  أن  يجــب  أساســي 
الطبيــب  يكــون  أن  بــد  وال  آمنــً،  يكــون  أن  بــد  ال  الجراحــي  واإلجــراء 
ــج المتوقعــة مــن عمليــة  ــأن المريــض ســيحصل علــى النتائ مطمئنــً ب
التجميــل التــي يتــم إجراؤهــا بعــد المناقشــات بيــن المريــض والطبيــب، 

ويجــب أال تكــون طلبــات المريــض غيــر منطقيــة. 

جراحــات التجميــل تتميــز بأنهــا ال تتعامــل مــع األعضــاء الحيويــة 
لإلنســان، وإذا كان اإلنســان نفســه ليــس لديــه مشــاكل طبيــة 
كبيــرة، كمشــاكل فــي القلــب أو الضغــط أو الســكر أو الكلــى أو 
الكبــد، فتعتبــر جراحــات التجميــل آمنــة وال خــوف منهــا طالمــا 
أن اإلنســان يتمتــع بصحــة جيــدة وليــس لديــه مشــاكل مرضية. 

هل جراحات التجميل آمنة؟  غالبــً مــا يرفــض الطبيــب طلــب هــذا الشــخص، ألن هــذا المريــض لديــه 
توقعــات غيــر منطقيــة مــن الطلــب الــذي يطلبــه مــن جــراح التجميــل، 
األنــف  فــي  بســيطة  تجميليــة  أنــه ســيجري عمليــة  يظــن  فالمريــض 
تحــول شــكله إلــى شــبيه شــخص آخــر،  فــي حيــن شــكل الشــخص 
الرخــوة  األنســجة  تكويــن  أو  الجمجمــة،  عــدة كتكويــن  ألمــور  يخضــع 
للعضــات وطبيعــة الجلــد ولونــه، وكذلــك تعبيــرات الوجــه وشــخصيته 
النفســية فــي تحديــد مامحــه، لذلــك فــإن مثــل هــذه الطلبــات تقابــل 
بالرفــض مــن قبــل جراحــي التجميــل ألنهــا طلبــات غيــر منطقيــة، وغيــر 
ــًا لوجــه  موجــود فــي الطــب تحويــل شــكل وجــه شــخص ليكــون مماث

شــخص آخــر.

كيــف تتعامــل مــع شــخص يحضــر لــك 
ــك  ــب من ــهور، ويطل ــخص مش ــورة ش ص

ــح الصــورة؟ ــس مالم أن تكــون لــه نف

مــن ضمــن المشــاكل التــي نعانــي منهــا ظهــور نــوع مــن أنــواع الفيلــر 
الــذي يطلــق عليــه الفيلــر المســتديم، ولألســف ال يــزال هــذا النــوع مــن 
الفيلــر موجــودًا فــي بعــض األماكــن غيــر الطبيــة، ولألســف ال يمتصــه 
الجســم، فتحــدث مشــاكل للشــخص الــذي يقــوم بحقنــه علــى المــدى 
خصوصــً  الخلقيــة  والتشــوهات  المزمنــة  االلتهابــات  مثــل  البعيــد 
الموجــودة فــي الوجــه، فــكان مــن ضمــن المرضــى مريضــة كانــت قــد 
قامــت بحقــن وجههــا بالفيلــر المســتديم، وقمــت بفحصهــا وأســفر 
حقنهــا الفيلــر عــن وجــود خــراج، فقمنــا بفتــح الخــراج وتنظيــف مكانــه 

وعالجنــا االلتهابــات وقــد اســتغرق ذلــك فتــرة طويلــة.

وكانــت تلــك المريضــة قــد ســمعت عــن وجــود حقــن إلذابــة التليفــات 
الناتجــة عــن الفيلــر، وقــد استشــارتني فــي أخــذ هــذه الحقــن، وقــد 
حذرتهــا مــن األضــرار الشــديدة لهــذه الحقــن، ونصحتهــا بعــدم تنــاول 
هــذه الحقــن ألنهــا غيــر مناســبة لهــا،  ولألســف أصــرت علــى أخــذ هــذه 
الحقــن ورجعــت لديهــا االلتهابــات مــرة أخــرى وتكــّون لديهــا الخــراج 
أيضــً مــرة أخــرى، لذلــك عــادت إليهــا المعانــاة مــرة أخــرى وقمنــا بفضــل 
ــدة  اهلل بعاجهــا علــى جلســات عــدة، وقــد اســتغرق ذلــك شــهور عدي
حتــى تــم عاجهــا بفضــل اهلل، فمــا أريــد أن أوضحــه أنــه يجــب االســتماع 
أضــرار  تحــدث  ال  حتــى  والمتمــرس  المتخصــص  الطبيــب  لنصائــح 

ومضاعفــات ال يحمــد عقباهــا. 

حدثنا عن
موقف إنساني مؤلم؟
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 علــى المريــض أن يتعامــل مــع جســمه علــى أنــه شــيء غــاٍل عليــه جــدًا، وال بــد أن تكــون 
توقعــات المريــض منطقيــة مــن جــراح التجميــل، ويجــب االســتجابة لنصائــح طبيــب التجميــل، 

ــز بالجــودة. ــار طبيــب متمــرس فــي مؤسســة تتمي كمــا يجــب اختي

وعلــى المريــض أن يعلــم أن إجــراء جراحــات التجميــل هــي جــزء مــن الطــب، وليــس كمــا يتــم 
فــي الصالــون، فــا بــد مــن االســتماع جيــدًا لتعليمــات ونصائــح األطبــاء حتــى لــو كانــت محبطــة 

أو ليســت علــى هوانــا، فالطبيــب ســيعطيك النصيحــة الجيــدة المدروســة بشــكل علمــي. 

هــل مــن نـصائــح
توجهها للمرضى؟

جراحــة التجميــل مــن أكثــر التخصصــات التــي تعانــي مــن التدخــات غيــر الطبيــة، ورغــم 
أننــا فــي األلفيــة الثالثــة وفــي عــام 2021، إال أننــا نجــد بعــض المرضــى يصــل بهــم الحــال ألن 
يفرطــون فــي جســمهم لدرجــة أن يتــرك شــخصً غيــر طبيــب وغيــر مســؤول وغيــر مرخــص 
لــه بــأن يجــري لهــم إجــراء طبــي مثــل حقــن مــادة معينــة أو تنــاول أدويــة معينــة، وهــذا يتــم 

ــات النســائية والنــوادي الصحيــة والرياضيــة.  كثيــرًا فــي الصالون

ننصــح المريــض بتجنــب هــذه اإلجــراءات، التــي إذا اســتفاد منهــا شــخص معيــن، فهــي 
بالطبــع أضــرت العشــرات، نحــن نشــاهد كــوارث جــراء اإلقــدام علــى إجــراءات تجميليــة مــن 

أشــخاص غيــر متخصصيــن. 

مـــا رأيـك فـــي
صالونات التجميل؟ 

كلمة أخيرة
جراحــة التجميــل بيــن شــقين اثنيــن، فــا تتهــاون فــي البحــث علــى تحســين 
مظهــرك العــام ســواء للرجــال أو النســاء وهــذا ليــس عيبــً، لكــن فــي نفــس 
الوقــت ال تكــن متهــورًا فــي التعامــل مــع عمليــات التجميــل علــى أنهــا 
ــد أن تشــتري منهــا كل أســبوع، ويجــب االســتجابة لتعليمــات  ســلعة ال ب

الطبيــب ونصائحــه جيــدًا. 
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زيارة الطفل لطبيب األسنان
ــارة األولــى لطبيــب أســنان األطفــال ينبغــي أن تكــون بعــد فتــرة قصيــرة جــدًا مــن بــزوغ أول ســن لبنــي فــي  الزي
الفــم، بحيــث ال تتجــاوز هــذه الفتــرة عيــد الميــاد األول للطفــل. حيــث أن البــدء بفحــص األســنان والفــم منــذ وقــت 

مبكــر قــد يــؤدي إلــى الكشــف عــن المراحــل األولــى مــن تســوس األســنان التــي يمكــن عاجهــا بســهولة.

في أول زيارة عادة ما يقدم اآلتي :
- مســاعدة األهــل علــى تعلــم برنامــج المنــزل الوقائــي لرعايــة األســنان بمــا فــي ذلــك 
ــة تنظيــف األســنان بالفرشــاة، اســتخدام الخيــط الســني والوقــت المناســب  كيفي

ــذي يحافــظ علــى صحــة الجســد والفــم وأخيــرًا  ــي الســليم وال ــه، النظــام الغذائ ل
أهميــة الفلورايــد ومصــادره باإلضافــة إلــى الكميــة الازمــة لــكل طفــل حســب 

ــد التــي يتناولهــا فــي ميــاه الشــرب. حالتــه ونســبة الفلوراي
- إجــراء تقييــم لمخاطــر حــدوث تســوس لــدى كل طفــل حيــث تختلــف نســبة 

عوامــل التســوس مــن طفــل إلــى آخــر.
- معلومــات عــن “تســوس الطفولــة المبكــرة، والــذي قــد يكــون ناجمــً عــن 

عــادات رضاعــة غيــر الئقــة.
- أحدث الحقائق حول عادة مص اإلبهام، والمصاصات الصناعية.

- مــا يحتــاج األهــل معرفتــه حــول منــع حــدوث إصابــات الفــم واألســنان 
وكيفيــة التصــرف فــي مثــل هــذه الحــوادث الطارئــة ال ســمح اهلل.

- معلومات عن النمو وتطور نمو الطفل.
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متى يجب على الطفل مراجعة 
طبيب األسنان؟
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يوصــى بفحــص أســنان األطفــال علــى األقــل مرتيــن فــي الســنة )أي كل ســتة أشــهر( بالنســبة لمعظــم األطفــال. ولكــن بعــض األطفــال 
بحاجــة لزيــارة طبيــب األســنان أكثــر مــن ذلــك، بســبب الخطــر المتزايــد لديهــم مــن حــدوث تســوس، أو أنمــاط نمــو غيــر عاديــة أو نظافــة 

ســيئة للفــم. ســيقوم طبيــب أســنان أطفالــك بتحديــد جــدول مواعيــد مناســبة لرعايــة حالــة طفلــك.

يجــب  لمــاذا  البعــض:  يتســاءل  قــد 
األســنان  طبيــب  زيــارة  طفلــي  علــى 
مرتيــن فــي الســنة إذا لــم يحــدث لديــه 

تســوس؟

الزيــارات المنتظمــة لطبيــب أســنان األطفال تســاعد أســنان طفلك 
علــى البقــاء خاليــة مــن التســوس. حيــث أن تنظيــف األســنان الــذي 
يتــم فــي العيــادة يســاعد علــى إزالــة األوســاخ المتراكمــة علــى 
األســنان التــي قــد تــؤدي إلــى تهيــج اللثــة وظهــور تســوس. كمــا 
محتــوى  تجديــد  إلــى  يــؤدي  العيــادة  فــي  الفلورايــد  عاجــات  أن 
الفلورايــد فــي المينــا، وتقويــة األســنان والوقايــة مــن التســوس. 
أداء طفلــك عنــد  التــي تحســن  الفــم  وأخيــرًا تعليمــات نظافــة 
إلــى نظافــة  يــؤدي  ممــا  الســني،  والخيــط  للفرشــاة  اســتخدامه 

األســنان وصحــة اللثــة.



فإن الفحص المبكر 
والرعاية الوقائية تحمي 

ابتسامة طفلك في الحاضر 
والمستقبل

متى يجب البدء
بتنظيف أسنان طفلي؟

عندمــا يحيــن الوقــت المناســب الســتخدام الفرشــاة، فعليكــم اتبــاع اآلتــي: 
اســتخدام فرشــاة ناعمــة ذات حجــم مناســب مرتيــن يوميــً باســتخدام 
ــد. اســتخدام "بقعــة" مــن معجــون  معجــون أســنان يحتــوي علــى الفلوراي
أمــا   . أقــل مــن ســنتين  الذيــن هــم  األســنان لتنظيــف أســنان األطفــال 
"بحجــم  المعجــون  يــوزع   ،5-2 بيــن  مــا  أعمارهــم  تتــراوح  التــي  األطفــال 
أن  تذكــر  أســنانه.  تنظيــف  علــى  طفلــك  مســاعدة  يجــب  كمــا  البــازالء" 
األطفــال الصغــار ليــس لديهــم القــدرة علــى تنظيــف أســنانهم بالفرشــاة 

بشــكل فعــال.

ختامــً: الزيــارات اللطيفــة لعيــادة األســنان )وخصوصــً فــي المراحــل 
األولــى مــن العمــر( تعــزز بنــاء الثقــة فــي طفلــك لتســتمر مــدى الحيــاة. 
والهــدف هــو مســاعدة جميــع األطفــال الشــعور بالرضــا لــدى زيارتهــم 

ــة أســنانهم. ــة رعاي للطبيــب، وتعليمهــم كيفي

تســوس األســنان ليــس الســبب الوحيــد لزيــارة طبيــب األســنان. 
طبيــب أســنان أطفالــك يوفــر التقييــم المســتمر للتغيــرات فــي 
ــق الفــم. علــى ســبيل المثــال، قــد يحتــاج  صحــة طفلــك عــن طري
طفلــك إلــى مصــادر فلورايــد إضافيــة، أو تغييــرات فــي النظــام 
مشــاكل  تحديــد  األطفــال  أســنان  لطبيــب  ويجــوز  الغذائــي. 
األســنان التــي تحتــاج إلــى وضــع تقويــم واقتــراح العــاج والتوقيــت 

المناســب لتوجيــه األســنان عندمــا تظهــر فــي الفــم.
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مجاالت التخصص:
• جميع عاجات األطفال لألسنان اللبنية والدائمة.

• عاج عصب األسنان اللبنية والدائمة.
• خلع األسنان اللبنية والدائمة.

• عمل جميع الحشوات التجميلية لألسنان األمامية والخلفية لألطفال والكبار.
• التعامل مع األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة.
• الكشف المبكر لألسنان التي تحتاج تقويم.

مركز دار الشفاء لألسنان

الشهادات:
•  بكالوريوس في طب وجراحة األسنان، صوفيا - بلغاريا

•  عضو في جمعية األسنان الكويتية
•  عضو في جمعية األسنان اللبنانية

د. نادية علي جواد
طبيب أسنان أطفال
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ماصوت الرنين الذي 
أسمعه في أذني؟

• يمكن لبعض األشخاص الذين يعانون من طنين األذن تجاهله  
  في معظم األوقات وعدم السماح له بتعطيل األنشطة  

  اليومية.
• بالنسبة لألخرين ، تكون أعراض طنين األذن أسوأ وقد تعاني من :

•  إجهاد
•  ضغط عصبي

•  مشاكل النوم

•  كآبة

•  القلق و التوتر

إنهــا مشــكلة شــائعة,  واحــد مــن كل 10 أشــخاص لديهــم درجــة معينــة مــن طنيــن 
األذن.

تحــدث  أن  يمكــن  عشــوائية  كهربائيــة  إشــارات  طريــق  عــن  األذن  طنيــن  ينتــج 
فــي أي جــزء مــن مســار الســمع. وبالتالــي قــد ينشــأ الطنيــن فــي األذنيــن أو فــي 
العصــب الســمعي أو فــي الدمــاغ. بمجــرد أن نــدرك إشــارة الطنيــن، فإنهــا تجــذب 
انتبــاه الدمــاغ ممــا يجعــل الطنيــن أكثــر إزعاجــً. يســمى هــذا النــوع مــن طنيــن األذن 

الشــخصي. بالطنيــن 
يعانــي عــدد قليــل مــن األشــخاص مــن طنيــن األذن الــذي ُيعــزى إلــى صــوت حقيقــي 
يتولــد داخــل الجســم عــن طريــق تدفــق الــدم أو النشــاط العضلــي. يمكــن اكتشــاف 
هــذا النــوع مــن الطنيــن مــن قبــل أشــخاص آخريــن ، إمــا عــن طريــق االســتماع بعنايــة 
األذن  بطنيــن  الطنيــن  مــن  النــوع  هــذا  ُيعــرف  الطبيــب.  ســماعة  باســتخدام  أو 

الموضوعــي.

طنيــن األذن هــو إحســاس أو ســماع للصــوت ال ينتــج عــن مصــدر صــوت خارجــي 
حقيقــي. يمكــن إدراكــه  فــي إحــدى األذنيــن أو كلتيهمــا، أو داخــل الــرأس أو فــي 

المباشــرة للشــخص. البيئــة 

•   فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء.

•   فقدان السمع المرتبط بالعمر .

•   االنسداد الشمعي باألذن.

•   التهاب األذن الوسطى.
•   تكلس عظام األذن الوسطى.

  داخـل األذن:

•   إصابة بالرأس.

•   التصلب متعدد.

•   ورم العصب السمعي، وأورام الزاوية المخيخية الجسرية. 

•   األدوية السامة لألذن.

•   الخلل الوظيفي في المفصل الصدغي الفكي واضطرابات 
    األسنان األخرى أيضًا تتسبب في حدوث طنين األذن.

  األسباب العصبية:

 ومع ذلك
فــي كثيــر مــن الحــاالت ال يمكــن تحديــد ســبب عضــوي 

أساســي.

ــد أي ســبب  ــي 40% مــن المرضــى ال يســتطيعون تحدي حوال
مرتبــط بظهــور طنيــن األذن.

األعراض:األســبــاب:
•  طنين األذن هو عرض بحد ذاته.

•  قد يكون مصحوبً بفقدان السمع، الدوخة، ألم في األذن أو 
    عدم احتمال األصوات العالية.

•  يشعر الكثير من المصابين بطنين األذن بأن آذانهم مسدودة.
•  تصدر أصوات مختلفة في األذنين، مثل الرنين أو الزئير أو 

    الطنين أو الهسهسة أو الصفير.

•  قد تكون الضوضاء متقطعة أو مستمرة.

ــد ــرى عن ــراض األخ ــذه األع ــي ه ــص ف ــك المخت ــينظر طبيب  س
التشــخيص ووضــع خطــة لعالجــك

كيف يؤثر طنين األذن 
على حياتي؟

ــطة  ــى األنش ــر عل ــكل كبي ــن األذن بش ــر طني ــن أن يؤث يمك
ــة. اليومي
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• بالنسبة لألخرين ، تكون أعراض طنين األذن أسوأ وقد تعاني من :

أول شــيء ســيفعله الطبيــب المختــص لتشــخيص حالتــك هــو طــرح بعــض األســئلة حــول األعــراض. ســيرغبون فــي معرفــة أكبــر قــدر ممكــن عــن 
ســمعك وســيقومون بإجــراء فحــص كامــل ألذنيــك. قــد يتــم فحــص مناطــق أخــرى مثــل األنــف ومفاصــل الفــك والحلــق.

ستخضع بعد ذلك لتقييم سمعي لحاالت فقدان السمع المعروف باسم اختبار قياس السمع النقي الذي يقوم به أخصائي السمع.

بالنســبة لبعــض الحــاالت المرضيــه الخاصــة، قــد يرغــب الطبيــب المختــص فــي طلــب فحــص التصويــر بالرنيــن المغناطيســي أو مــن اســتخدام 
اختبــارات أخــرى مثــل األشــعة المقطعيــة أو فحوصــات الموجــات فــوق الصوتيــة فــي بعــض األحيــان.

نظــرًا ألن طنيــن األذن هــو باألســاس ســبب شــكوى المريــض، فــإن الهــدف مــن العــاج هــو التحكــم فــي طنيــن األذن لديــك 
ومســاعدتك علــى فهــم ســبب طنيــن األذن لديــك والســيطرة عليــه أول شــيء هــو تحديــد الســبب األساســي الــذي يمكــن عاجــه 
ــذا قــد  عــن طريــق العــاج الطبــي و / أو الجراحــي. ولكــن فــي كثيــر مــن الحــاالت، ال يمكــن تحديــد الســبب األساســي أو عاجــه، ل
يحتــاج طنيــن األذن نفســه إلــى المعالجــة. بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن طنيــن خفيــف، قــد يكــون التوضيــح البســيط 
ــة تصحيــح ضعــف  والطمأنينــة هــو كل مــا هــو مطلــوب. إذا كان طنيــن األذن مرتبطــً بفقــدان الســمع، فعــادة مــا تكــون محاول
الســمع مفيــدة للغايــة. اعتمــادًا علــى ســبب ضعــف الســمع، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى األدويــة أو الجراحــة أو المعينــات الســمعية. 

بالنســبة لطنيــن األذن األكثــر ازعاجــً، قــد تكــون مجموعــات االستشــارة والدعــم مفيــدة. 

الــعــالج:

قــد تجــد أن االســتماع إلــى أنــواع مختلفــة مــن األصــوات، يمكــن أن يحــول انتباهــك بعيــدًا عــن طنيــن األذن 
لديــك ويوفــر لــك الراحــة.

جهاز الضجيج األبيض:
تشــغيل  يمكنــه  ســريرك  جانــب  إلــى  جهــاز 

الطنيــن. صــوت  لتقليــل  مختلفــة  أصــوات 

الموسيقى:
أو  الهادئــة  الموســيقى  تــؤدي  أن  يمكــن 
األصــوات الطبيعيــة إلــى تقليــل االختــاف بيــن 

الهادئــة. والبيئــة  األذن  طنيــن 

مساعدات السمع:
أجهــزة صغيــرة لألذنيــن تعمــل علــى تضخيــم 
الصــوت، ومــع زيــادة األصــوات، يجعــل طنيــن 

ــك أقــل إزعاجــً. األذن لدي

األجهزة المركبة:
لطنيــن  خــاص  برنامــج  مــع  ســمعية  أجهــزة 

األذن.
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التقييم:

ــات  ــة مجموع ــى تجرب ــاج إل ــد تحت ــع. ق ــح للجمي ــد يصل ــل واح ــد ح ال يوج
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حلول إضافية
هناك أشياء إضافية يمكنك القيام بها لتغيير طريقة تفكيرك وتفاعلك مع طنين األذن :-

حــدة  تقليــل  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  تماريــن 
اليوجــا  ممارســة  األشــخاص،  لبعــض  الطنيــن 
ــة  ــت رعاي ــة تح ــدة، خاص ــون مفي ــد تك ــل ق والتأم

الصحيــة. الرعايــة  أخصائــي 

قد يكون لها تأثير إيجابي على حياتك.

العامــة،  الطاقــة  الصيــد، مولــدات  خاصــة عنــد 
المســببة  األخــرى  أو األجهــزة  العشــب،  جــزارات 

للضوضــاء.

المشــاعر الســلبية أو الغضــب يمكــن أن تزيــد مــن 
ــي  ــياء الت ــى األش ــز عل ــب التركي ــن، يج ــوء الطني س

ــعادة. ــعرك بالس تش

ــوم منتظــم وتجنــب  كمثــال، حافــظ علــى موعــد ن
والتماريــن  القهــوة  الكحــول،  الكبيــرة،  الوجبــات 

ــوم.  ــل الن قب

بمســتوى متوســط وخاصــة مــع اســتخدام ســماعات 
الــرأس.
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االسترخاء واليقظة:

التغذيــة الصحيــة 
والرياضــة:

التفكير اإليجابي:

االستماع للموسيقى:

حافظ على تنظيم النوم:استخدام حماية لألذن: 
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بمســتوى متوســط وخاصــة مــع اســتخدام ســماعات 
الــرأس.

قسم الجهاز الهضمي والمناظير

•  البورد األمريكي في األمراض الباطنية
•  الزمالة الكندية في األمراض الباطنية

•  الزمالة الكندية في أمراض الجهاز 
الهضمي والمناظير

•  دورة/ زمالة في أمراض وزراعة الكبد 
)جامعة وسترن - كندا(

مجاالت التخصص:
•  عاج اضطرابات المريء والمعدة واالثنى عشر ومنها اإلرتجاع المريئي وقرحة المعدة 

وجرثومة المعدة
•  عاج اضطرابات القولون العصبي والتقرحي مرض كرونز والقولون التقرحي

•  عاج ومتابعة أمراض الكبد ومنها الفيروسات الوبائية، الكبد المناعي والكبد الدهني
•  عاج ومتابعة أمراض البنكرياس

•  اجراء مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية
•  اجراء المناظير الخاصة ومنها تركيب وإزالة بالونات المعدة وتركيب بربيش المعدة 

للتغذية وإزالة األجسام الغريبة وتوسعة ضيق األمعاء والقولون

الشهادات:

د. عماد الحمر
استشاري الجھاز الھضمي والمناظیر 

واألمراض الباطنیة
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ــى تشــنجات  ــؤدي إل ــر العضلــي أو الديســتونيا عبــارة عــن اضطــراب عصبــي حركــي ي مــرض خلــل التوت
ــدي وجــذع الجســم. عضليــة مســتمرة وتســبب التــواء باألطــراف واألي

أنـــواع
الـــديستونيـــا :

3. الديستونيا المقطعية
مــن  متجاورتيــن  يصيــب منطقتيــن  المــرض  مــن  نــوع  وهــي 
الجســم كأن تصيــب األطــراف العلويــة والســفلية بنصــف الجســم 
أو األطــراف العلويــة اليمنــى واليســرى، أو منطقــة الرقبــة والكتــف 

ــة. ــق موضعي ــدة مناط ــب ع ــوي. أو تصي ــرف العل والط
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2. الديستونيا العامة
وهي التي تصيب كامل عضالت الجسم واألطراف والجذع، 

وتظهر باألطفال خاصة.

أسباب اإلصابة بمرض الديستونيا
قــد تكــون األســباب وراثيــة أو تغيــرات جينيــة أثنــاء التخليــق، نقــص األوكســجين أثنــاء الــوالدة، إصابة بالدمــاغ،  التهاب 

الدمــاغ،  التعــرض لتســمم معدنــي مثــل مــادة الرصــاص، أو نتيجــة ألعراض جانبيــة للعالجات العصبيــة المهدئة. 

1. الديستونيا الموضعية
ــن  ــزء م ــون أو ج ــات بالجف ــب العض ــي تصي ــنجات الت ــل التش مث

الوجــه أو الرقبــه، أو الفــم واللســان.

مرض خلل التوتر العضلي  
)الديستونيا(
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بعض أنواع الديستونيا الموضعية

• تشنج وانحناء الرقبة 
تنتــج عــن تشــنجات عضــات الرقبــة بحركــة متسلســلة وتــؤدي إلــى 
هــذه  وتعالــج  كاهمــا.  أو  للخلــف  أو  لألمــام  وانحنائــه  الــرأس  دوران 
األنــواع بدايــة بحقــن البوتكــس، أو إجــراء عمليــة جراحيــة بالرقبــة لفصــل 
وفــي  العضــات.  عــن  الرقبــة  لعضــات  المحركــة  العنقيــة،  األعصــاب 
العقــدة  بالدمــاغ لكــي  إلــى عمليــات  المســتعجلة، قــد نلجــأ  الحــاالت 

الدماغيــة.  الكهربائيــة  المحفــزات  أوزراعــة  الشــاحبة 

• تشنج الجفن
هــي عبــارة عــن تشــنجات عضــات الجفــون المحيطــة بالعيــن، حيــث 
إلــى إغــاق  المريــض مــن حــركات متعاقبــة بالجفــون وتــؤدي  يعانــي 
والتــي  البوتكــس  بواســطة حقــن  التشــنجات  العيــن. وتعالــج هــذه 

تكــرر كل أربعــة شــهور تقريبــً.

• تشنج الفك والفم 
تنتــج عــن تشــنجات بعضــات الفــك والفــم واللســان وتــؤدي إلــى التــواء 

الفــك والفــم .

• ديستونيا الحنجرة
هــي تشــنج العضــات الصغيــرة بالحنجــرة والمســؤولة عــن إحــداث 
الصــوت والــكام، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض حــدة الصــوت إلــى درجــة 

الهمــس.

• ديستونيا اليد الموضعية
هــذا النــوع مــن المــرض يــؤدي إلــى تداخــل بالحــركات العضليــة لليــد، 
هــذه  تظهــر  ال  وعــادًة  والعــزف،  والرســم  الكتابــة  علــى  يؤثــر  ممــا 
التشــنجات إال عنــد محاولــة اســتعمال اليــد. وعنــد محاولــة اســتعمال 
ــؤدي الغــرض ويصاحبهــا  ــا، فــإن الحركــة تتشــتت وال ت اليــد لغــرض م

ألــم عضلــي باليــد.

• الديستونيا الجينية 
أثنــاء  بالكروموســومات  جينيــة  تغيــرات  عــن  األنــواع  هــذه  وتنتــج 
تخليــق الجنيــن برحــم أمــه، ممــا يــؤدي إلــى اضطــراب بكهربائيــة العقــد 

القاعديــة الدماغيــة والتــي تظهــر المــرض وخاصــًة باألطفــال.
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عمليــة  إجــراء  مثــل   - الجراحيــة  للعمليــات  اللجــوء  أيضــً  يتــم  قــد 
جراحيــة إلزالــة وقطــع تلــك األعصــاب الموجــودة فــي منطقــة العضــات 
المصابــة - مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة التوتــر العضلــي. ومــع ذلــك، 
يمكــن  ال  الدمــاغ  أو  األطــراف  فــي  الموجــودة  األعصــاب  تدميــر  فــإن 
الشــفاء منــه تمامــً، لــذا ال ينبغــي التفكيــر فــي ذلــك إال فــي حــاالت 
الضــرورة القصــوى. وفــي اآلونــة األخيــرة، قــد ثبــت مــدى فاعليــة تطبيــق 
أســلوب التنبيــه العميــق للدمــاغ )DBS( ونجاحــه فــي عــاج عــدد مــن 

الحــاالت التــي تعانــي مــن خلــل التوتــر العضلــي الشــامل الحــاد.

• العمليات الجراحية
يتــم تجربــة العديــد مــن العقاقيــر المختلفــة فــي محاولــة إليجــاد تركيبــة 
دوائيــة فعالــة لعــاج شــخص معيــن. ولــن يســتجيب المرضــى كلهــم 
بشــكل جيــد للعــاج باســتخدام نــوع العقاقيــر نفســه. هنــاك العديــد 
مــن العقاقيــر التــي حققــت نتائــج إيجابيــة فعالــة فــي عــاج بعــض حــاالت 
خلــل التوتــر العضلــي ومــن بينهــا العقاقيــر المضــادة للشــلل، الرعــاش 

والعقاقيــر المهدئــة التــي تســاعد علــى إرخــاء العضــات.

• العالج بالعقاقير

يمكــن أن يســاعد العــاج الطبيعــي فــي بعــض األحيــان فــي تخفيــف 
أعــراض خلــل التوتــر العضلــي البــؤري لــدى الحــاالت المصابة به. لــذا، فهناك 
مجموعــة منظمــة مــن التماريــن التــي تــم إعدادهــا خصيصــً للمســاعدة 

فــي تخفيــف األلــم الموجــود فــي المنطقــة المصابــة بالتوتــر العضلــي.

لقــد ثبــت أن بعــض الحــاالت المصابة بخلــل التوتر العضلي، يمكن عاجها 
عــن طريــق إعــادة التدريــب الحركــي؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فهنــاك بعض 
ــر العضلــي التــي ال تســتجيب لهــذا  الحــاالت األخــرى المصابــة بخلــل التوت

النــوع مــن العــاج والتــي قــد تــزداد ســوءًا إثــر خضوعهــا لــه.

• العالج الطبيعي

الحــد مــن  التوتــر العضلــي علــى  العــالج فــي حــاالت  يقتصــر 
ــن  ــف م ــالت والتخفي ــب العض ــذي يصي ــراب ال ــذا االضط ــراض ه أع
حدتــه؛ حيــث إنــه ال يوجــد حتــى اآلن أي عــالج فعــال لــه. ذلــك، وتجدر 
اإلشــارة إلــى أن جميــع أســاليب العــالج الحاليــة المســتخدمة فــي 
الحــد مــن أعــراض خلــل التوتــر العضلــي، لهــا آثــار جانبيــة ســلبية 

ــد مــن المخاطــر. وتنطــوي علــى العدي

أساليب العالج
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مركز التصوير التشخيصي

    البورد اإليرلندي في األشعة التشخيصية
     )كلية الجراحين الملكية(

    زمالة أشعة القلب )القسطرة والرنين المغناطيسي( 
واألمراض الصدرية )كلية الجراحين الملكية - ايرلندا(

    زمالة أشعة األورام التشخيصية )كلية الجراحين 
الملكية - ايرلندا(

    عضو جمعية الرنين المغناطيسي للقلب البريطانية
    عضو جمعية الكويت لجراحة الصدر والقلب

مجاالت التخصص:
•  تشخيص أمراض الرئة الحميدة والخبيثة والتليفات

•  قسطرة شرايين القلب باألشعة المقطعية
•  الرنين المغناطيسي ألمراض عضلة القلب والصمامات واألمراض الوراثية التي تصيب 

القلب ووظائف القلب
•  أشعة مقطعية )قليلة اإلشعاع( للكشف المبكر عن اورام الرئة

•  الرنين المغناطيسي لجهد عضلة القلب ونسبة بقاء عضلة القلب بعد الجلطات
•  األشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لتشخيص األورام ومراحل السرطان

الشهادات:

د. عبدالله الصراف
اختصاصي أشعة وأشعة قلب وأمراض صدرية 

وأورام وأشعة تشخيصية
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فحوصات مراقبة 
نمو الطفل

يــة الرئيســية عنــد  ــرات الصحِّ يخضــع جميــُع األطفــال إلــى تقييــم للمؤشِّ
دخــول المدرســة االبتدائيــة، أي عندمــا تكــون أعماُرهــم أربــع إلــى خمــس 
ــي فــي ســن دخــول المدرســة،  ى هــذا بالفحــص الطبِّ ســنوات. ُيســمَّ
وُيجــرى هــذا الفحــص فقــط إذا وافــق الوالــدان. وهــو يتألَّــف مــن ثاثــة 

أجــزاء:

الفحص الطبِّي
في سن دخول المدرسة

ــة المدرســية بقيــاس الطــول والــوزن  ضــة الصحَّ مــو: ســوف تقــوم ممرِّ النُّ
ــد أنَّ أحدهمــا مرتفــع جــدًا أو منخفــض جــدًا، فســوف  للطفــل. وإذا ُوِج

ُيحــال الطفــل إلــى الطبيــب إلجــراء مزيــد مــن الفحــوص.

ؤيــة: يجــري فحــص الطفــل مــن أجــل البحــث عــن مجموعــة مــن  الرُّ
ــون مدرَّبــون  ؤيــة الشــائعة. ويقــوم بهــذا الفحــص اختصاصيُّ مشــاكل الرُّ
ؤيــة، وهــو اختبــاٌر قياســي ُيجــرى  علــى تشــخيص وعــاج مشــاكل الرُّ
ــب مــن  ة اإلبصــار(، حيــث ُيطَل ــار حــدَّ عــادًة للعينيــن )ُيعــرف أيضــً باختب
ــط. ربَّمــا ُيحــال الطفــل إلــى  الطفــل قــراءة ســطور مــن األحــرف علــى ُمخطَّ
الطبيــب أو اختصاصــي البصريــات لمزيــد مــن الفحــوص إذا مــا كان لديــه 

مشــكلٌة فــي البصــر.

ــمع فــي وقٍت  غــم مــن أنَّــه ينبغي كشــُف مشــاكل السَّ ــمع: علــى الرَّ السَّ
ــمع  ــة السَّ ســابق، إالَّ أنَّ ممرِّضة الصحة المدرســية ســتقوم بتقييم حاسَّ
ــاُر،  ــه المدرســة االبتدائيــة. يهــدف هــذا االختب ــة دخول للطفــل عنــد بداي
ــمَع لــدى  ــد مــن أنَّ السَّ ــمع الشــامل، إلــى التأكُّ والــذي ُيدعــى اختبــار السَّ
دات صوتيــة مختلفــة؛ وعندمــا ُيظِهــر االختبــاُر  الطفــل طبيعــيٌّ عنــد تــردُّ

ة، ُيحــال الطفــل إلــى الطبيــب. وجــوَد أيَّــة مشــاكل ســمعيَّ
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ي عند األطفال  تستمرُّ  اختباراُت  التحرِّ
د  التأكُّ إلى  وتهدف  عامً،   16 سِنّ  إلى 
ية قد تكون  من وجود أيَّة مشاكل صحِّ
لديهم، بحيث يجري رْصدها والتعامل 
هذه  وتشمل  ر.  مبكِّ وقت  في  معها 

االختبارات ما يلي:

 مستشفى دار الشفاء - مارس 2021

ري ة السكَّ اعتالُل الشبكيَّ
ي عنــه  د للبصــر. ولذلــك، يجــب التحــرِّ هــو مــرٌض مهــدِّ
هــم  الذيــن  ري  الســكَّ مرضــى  جميــع  لــدى  ســنويً 
فــي ســن 12 ومــا فــوق. وُيجــرى هــذا الفحــُص عــادًة 
عنــد الطبيــب أو عنــد اختصاصــي البصريــات أو فــي 

المستشــفى.

اختباراُت البصر
ينبغــي علــى جميــع األطفــال، وليــس فقــط أولئــك 
ري، أن يخضعــوا لفحــوص  الذيــن لديهــم مــرض الســكَّ

ة كلَّ عاميــن تقريبــً. ل َمــرَّ العيــن بانتظــام بمعــدَّ
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ي للمريض  1. الفحص الطبِّ
الجديد:

حينمــا يقــوم أيُّ مريــض بالتســجيل عنــد الطبيــب، ســواء كان المريــض 
شــخصً بالغــً أو طفــًا، ســوف ُتجــَرى لــه اختبــارات ُمختــارة كجــزء مــن 
ــي أليِّ مريــض جديــد. ينطبــق هــذا الفحــُص علــى  برنامــج الفحــص الطبِّ
جميــع األطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم خمــس ســنوات وأكثــر. ســوف 

يقــوم الطبيــب بمــا يلــي:

•   قياس طول الطفل ووزنه.

نة من البول للبحث عن     لب من الطفل إحضار عيِّ •   الطَّ
الــدم. ر  ســكَّ قيــاس  أو  ري  الســكَّ مــرض     

•   قياس ضغط الدم لدى الطفل؛ ومع أنَّ مرَض ارتفاع 
     ضغط الدم نادر عند األطفال، إالَّ أنَّه ينبغي على جميع 

     األطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس سنوات وأكثر أن 
ي.      يقيسوا ضغَطهم، وذلك من باب التحرِّ

2. اختبار فقر الدم:
إذا كان الطفــُل يعانــي مــن بعــض األعــراض، مثــل التعــب والضعــف 
ــق  ــه يعانــي مــن فقــر الــدم، وللتحقُّ ــس، فمــن المحتمــل أنَّ وضيــق التنفُّ
ــار للــدم لقيــاس مســتوى  ــك، قــد يوصــي الطبيــب بإجــراء اختب مــن ذل

ــدم. ــدم الحمــراء فــي ال ــا ال خاي

ــم عمليــة التمثيــل  ة ُتنتــج الهرمونــات التــي تنظِّ ُة الدرقيــة هــي غــدَّ الغــدَّ
فيــه  الجســُم  يســتخدم  الــذي  ل  المعــدَّ )أي  الجســم  فــي  الغذائــي 
الطاقــَة(. وإذا لــم تكــن تعمــل بشــكل صحيــح، فقــد يعانــي الطفــل مــن 
ة الدرقيــة فــي األطفــال  يــة. يكثــر حــدوُث مشــاكل الغــدَّ مشــاكل صحِّ
فــي الفتــرة مــا حــول ســن البلــوغ. وُيمكــن للطبيــب إجــراء فحــص للــدم 

ــد مــن ذلــك. للتأكُّ

3. اختباُر وظيفة الدرقية:

يمكن أن تشمل أعراض
قصور الغدة الدرقية ما يلي:

•   زيادة الوزن.
•   التعب.

•  خشونة الصوت.
 

ة الدرقية ما يلي: وتشمل أعراض فرط نشاط الغدَّ

•   االرتعاش.
•   الهياج.

•   البكاء المفرط أو
      السلوك االنفعالي المفرط.

4. اختبار الربو:
ُيجــري  أن  للطبيــب  ُيمكــن  الطفــل،  لــدى  الرئتيــن  ولتقييــم وظيفــة 
ــق األعظمــي للهــواء"؛ حيــث ُيطَلــب مــن الطفــل  ى "التدفُّ اختبــارًا ُيســمَّ
الهــواء  ــق  تدفُّ لقيــاس  باليــد  محمــول  جهــاز  فــي  ة  بقــوَّ ينفــخ  أن 
ــدى الطفــل،  األعظمــي. إذا كان هنــاك مشــكلٌة فــي وظيفــة الرئتيــن ل

المزيــد مــن االختبــارات. فســوف يوصــي الطبيــُب بإجــراء 

ُيمكــن أن تضطــرَب وظيفــة الرئــة والطــرق الهوائيــة بســبب أمــراض 
بــو. ســية، مثــل الرَّ تنفُّ

اختبارات 
الطفولة

ي التــي جــرت مناقشــتها  إضافــًة إلــى برامــج التحــرِّ
ســابقً، فــإنَّ هناك مجموعة واســعة مــن االختبارات 
يــة التــي قــد يخضــع لهــا الطفــل؛ وعــادًة مــا  الطبِّ
تكــون بنــاًء علــى توصيــة مــن الطبيــب. وهــي 

تشــمل:

•   نقص االنتباه.
هية. •   زيادة الشَّ

•   نقص الوزن.
مو. •   قصور في النُّ

ر البلوغ. •   تأخُّ
•   خشونة وجفاف الجلد.
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مجاالت التخصص:
• عاج كسل العين

• عاج حاالت الحول وشلل اعصاب العين
• عاج حاالت األورام الخبيثة في عيون األطفال

• عاج حاالت التهاب القزحية لدى األطفال
• تشخيص وعاج حاالت الماء األبيض واألزرق الوراثي

• عاج حاالت التهاب العين بعد الوالدة
• عاج ومتابعة انسداد مدمع العين لدى األطفال

قسم طب وجراحة العيون

الشهادات:
•  الزمالة السعودية في جراحة عيون األطفال والحول، 

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون - الرياض

•  البورد الكويتي في طب وجراحة العيون

د. عھود خليفة
استشاري جراحة عيون األطفال والحول

 •

79



ألول مرة بالكويت

زراعــة   
الـزيــجـومـا

د. حسام عاشور
استشاري جراحة الفم
والفك وزراعة األسنان

زراعة الفك الفورية 
بدون زراعة عظام
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كثيــرة هــي نســبة المرضــى الذيــن يفقــدون جميــع أســنانهم 
مــع تقــدم العمــر وفــي أعمــار تبــدأ أحيانــً منــذ العقــد الرابــع. 
بهــذا الصــدد اليســعنا أن نغفــل تأثيــر مــرض الســكري واســع 
االنتشــار علــى األســنان، فمــن المعــروف علميــً أن فقــدان 
األســنان فــي عمــر مبكــر هــو ســادس أكثــر مضاعفــات الســكر 
الدمويــة واألعصــاب  العيــن واألوعيــة  تأثيــر  انتشــارًا بعــد 

الطرفيــة والكلــى والقلــب. 

ونظــرًا لالعتقــاد الشــائع بيــن النــاس أن مرضــى الســكري 
التصلــح لهــم زراعــة األســنان وأنهــا تكــون عرضــة لاللتهــاب 
والمضاعفــات والفشــل, ولذلــك يحجــم كثيــر مــن مرضــى 
الســكري, والذيــن م هــم يشــكلون أغلــب المرضــى الفاقديــن 
إلــى  ويلجــأون  األســنان  زراعــة  عــن  يحجمــون  ألســنانهم, 
ــد  ــد تمت ــم ق ــن حياته ــة م ــرة طويل ــة لفت ــات  متحرك تركيب

لســنوات.

ــات  ــا بزرع ــدم تعويضه ــنان وع ــدان األس ــديد فق ــف الش لألس
ــك  ــام الف ــى عظ ــر عل ــة يؤث ــدة طويل ــارغ لم ــا ف ــرك مكانه وت
ويلجــأ  الزمــن  مــع  الشــديد  وضمورهــا  تآكلهــا  ويســبب 
المريــض الســتعمال أطقــم متحركــة والتــى بدورهــا تســبب 
ضغــط زائــد علــى عظــام الفــك وتزيــد مــن عمليــة تــآكل 

وامتصاصهــا. العظــام 
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النتيجــة النهائيــة لهــذه الســيناريوهات هــو عــدم ارتيــاح المريــض فــي األطقــم المتحركــة وعــدم ثباتهــا وســقوطها 
المســتمر، ممــا يؤثــر علــى صحــة المريــض ونفســيته وعــدم قدرتــه علــى مضــغ الطعــام ممــا يزيــد حالــة الســكري ســوءًا 

هــذا باإلضافــة إلــى فقدانــه الثقــة فــي نفســه وعــدم قدرتــه علــى التواصــل االجتماعــي بكفــاءة.

تشــكل هــذه الفئــة مــن المرضــى تحــدي كبيــر إلخصائييــن زراعــة األســنان نظــرًا لعــدم وجــود عظــام كافيــة ُتمكنهــم 
مــن وضــع غرســات قويــة وكذلــك لوجــود بعــض األعضــاء الحيويــة التــي تشــكل عائــق وخطــورة أمــام وضــع أي زرعــات 

مثــل الجيــب الفكــي وأعصــاب الفــك والتجويــف األنفــي والعيــن.

الحــاالت  هــذه  لعــاج  عقــود  مــدى  علــى  المختصيــن  اعتــاد 
الفــك  فــي  وزرعهــا  المريــض  مــن  عظميــة  طعــم  بأخــذ 
لترميمــه واالنتظــار لشــهور طويلــة قبــل التمكــن مــن وضــع 
زراعــة األســنان. غالبــً تكــون أخــذ هــذه الطعــم مــن أماكــن 
متفرقــة مــن جســم المريــض مثــل عظــام الحــوض والفخــذ  أو 
الجمجمــة ممــا يعــرض المريــض إلــى جراحــات ومتاعــب أخــرى. 
كمــا مــن الممكــن اســتعمال عظــام مــن مصــادر خارجيــة مــن 
مصــدر حيوانــي أو نباتــي، ممــا يحمــل معــة نســبة ضئيلــة مــن 

العــدوى وانتقــال األمــراض.

كانــت كل هــذه المشــاكل علــى مــدى الســنوات الســابقة 
محــل اهتمــام األطبــاء والمختصيــن والعلمــاء لوجــود حلــول 
تجنــب المرضــى زراعــة العظــام واالنتظــار لمــدة قــد تزيــد عــن 

العــام للحصــول علــى أســنان.
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توصــل العلمــاء أخيــرًا إلــي إمكانيــة اســتعمال أماكــن 
قريبــة مــن الفــك العلــوي بهــا عظــام قويــة والتــي ال 
تمتــص وال تــذوب مــع الزمــن. هــذه األماكــن هــي  
عظــام الوجنتيــن أو الخديــن وكذلــك منطقــة 
فــي خلــف الفــك العلــوي تســمى » تريجويــد«. 
اختــراع  وتــم  الميــزة  هــذه  العلمــاء  اســتغل 
ــات خاصــة مــن الزرعــات بمــواد  ــع نوعي وتصني
خاصــة وقياســات وتصميــم خاصــة كمــا أنهــا  
علــى  وتدريــب  جراحيــة  خبــرة  إلــى  تحتــاج 
مســتوى عالــي، حتــى نتمكــن مــن وضعهــا 

بشــكل احترافــي وطريقــة آمنــة.

يفتخــر مركــز دار الشــفاء لألســنان أن يكــون الســباق 
فــي إجــراء هــذه الجراحــات علــى يــد أحــد استشــارييه 
بخبــرة  يتمتــع  الــذي  الدكتــور حســام عاشــور،  وهــو 
المراكــز  فــي أفضــل  التدريــب  تلقــى  والــذي  طويلــة 
الزراعــة  استشــارية  العطــار  أنــوار  والدكتــورة  عالميــً 
والتركيــب، والتــي قامــت بوضــع األســنان بعــد الجراحة.

فــي  حالــة  أول  بإجــراء  نفتخــر  اهلل  بفضــل  واليــوم   
الكويــت لســيدة تبلــغ مــن العمــر 60 عامــً وتعانــي مــن 
مــرض الســكري، حيــث تــم وضــع الزرعــات بنجــاح فــي 
الفكيــن تحــت تأثيــر البنــج العــام وتــم تحميــل أســنان 
فوريــه عليهــا فــي خــالل ثالثــة أيــام وكل شــيء انتهــى 

وتــم حــل جميــع مشــاكل ومعانــاة  المريضــة.

ومـركـز دار الـشـفـاء عـلـى أتـم 
استعداد  لعالج حاالت مشابهة.
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قسم الطوارئ

•  البورد الكويتي لطب الطوارىء
القلــب  عضــو هيئــة تـــدريس جمعيــة   •

األمريكيــة
عضــو هـــيئة تـــدريس جمعيــة ســونار   •

الطــوارىء  الكنديــة

مجاالت التخصص:
•  عاج الحاالت المتقدمة لمجرى الهواء وقيادة فريق عمليات االنعاش القلبي الرئوي

•  تقييم وعاج حاالت العيون واألنف واألذن والحنجرة
ــدي  ــة وعــاج حــاالت الخــراج الصدي ــة لعــاج الجــروح القطعي ــة الطارئ ــات الجراحي •  العملي

ــف أنواعهــا بمختل
•  الرعاية الطبية باستخدام أجهزة السونار للحاالت الطبية بمختلف أنواعها

•  التعامل مع الحوادث والصدمات ) بالغين وأطفال (
•  عاج حاالت التسمم ) الدوائي وغير الدوائي (

•  تشخيص وعاج حاالت النساء والوالدة الطارئة

الشهادات:

د. حيدر أحمد
اختصاصي طب طوارئ
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مستشفى دار الشفاء
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احتفالية مستشفى دار الشفاء باألعياد الوطنية
والتي استمرت فعاليتها طوال شهر فبراير حيث تضمنت الكثير من العروض

 وسحوبات على هدايا قيمة 
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مراسم افتتاح مختبري القسطرة القلبية وتصوير األوعية 
الجديدين وجهاز األشعة المقطعية ثنائي الطاقة
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احتفالية مستشفى دار الشفاء بيوم األم
حيث تم تقديم استشارات مجانية في تخصصات عدة، قسائم مخفضة على جميع خدمات العيادات الخارجية في 

أقسام الجراحة التجميلية، النساء والوالدة والتغذية باإلضافة إلى فحوصات مجانية وهدايا مميزة
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