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

ربط المعدة بالمنظار

جراحات السمنة المختلفة
تصغير المعدة
وتقليل ا5متصاص
(المعدةوا;معاء)

تكميم المعدة بالمنظار
طرق قياس السمنة

في هذا
Bالعدد أيض

تضييق المهبل
باللـيـزر

خشونة الركبة

نصائح طبية
تجميلية

لمشاكل البشرة
المختلفة

أمراض تنتقل
من اCم للجنين
خالل الحمل

2017 العــدد الـثـــاني والثالثــون - مــــــارس 
أول مجلـــة كويتيـــة تصــدر مــن مستشــفى خاص



VitaRx Your Health Shop
صـيـدلـيـة فـيـتـا لصـحـتـك

ا0ن خدمة التوصيل من صيدلية ڤيتا

Now Delivery Service at VitaRx Pharmacy

www.vitarx.com.kw

Online ordering
للطلب أونالين

( +965 ) 6584 1428   |   VitaRXkuwait( +965 ) 2223 1830  -  2265 0074   | 

2



عمليات تصغير المعدة

تصغير المعدة وتقليل 
ا8متصاص (المعدة وا5معاء)

طرق قياس السمنة

حقائق عن السمنة

تضييق المهبل باللـيـزر

مرض الوردية...
أسـبابه، أعـراضه وعـالجه

أمراض تنتقل من ا5م
للجنين خالل الحمل

متالزمة النفق الرسغي

مرض باركنسون

السكري
قدرة  في  انهيار  عن  ناتج  مرض  هو  الســـكري 
ا5نسولين.  اســـتخدام  أو  إنتاج  على  الجسم 
الغذائي  التمثيل  لعملية  ضروري  وا5نسولين 
السليم لنسبة الســـكر في الدم (الجلوكوز) 

وللمحافظه على مستواه طبيعيًا في الدم.

تجـــري للمرضـــي المعرضين للخطـــر وللبدناء 
المفرطين ذوي مؤشـــر كتلة جســـم أكبر من 60 
كج/م مربع كمرحلة أولـــي، مضاعفات قليلة جدًا 
بسبب قصر مدة العملية وعدم إجراء مجازة معوية.

لمرضي  العملية  هذة  ســـتمول  التأمين  شركات 
معينين.

ا5سباب  من  الرســـغي  النفق  متالزمة  تعتبر 
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مفاتيح  لوحة  8ســـتعمال  نتيجة  الرســـغي 
الكمبيوتـــر لوقت طويل، ولكـــن الواقع أن 
إلى  تؤدي  قد  التي  ا5شياء  من  العديد  هناك 

هذا المرض.

هي  المبكرة  الوالدة  الطبي،  للتعريف  طبقًا 
وصـــول الطفل قبل إتمام 37 أســـبوعًا من 
الحمـــل. يولد معظـــم ا5طفـــال الخّدج أو 

المبتسرون بعد ا5سبوع 32 من الحمل
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وجوده في عائالت بعينها دون ا5خرى.
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عزيزي القارئ

أول ?لة طبية : دولة الكويت

امتنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة...

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

S عصـــر تطـــورت خاللـــه التكنولوجيـــا املعلوماتيـــة، وتطـــور 
ـــا القـــول  ـــح بإمكانن ـــاة، أصب ـــد مـــن \ـــاالت احلي معهـــا العدي
ــو مـــن ميتلـــك  ــرين هـ ــادي والعشـ ــرن احلـ ــز S القـ ــأن الفائـ بـ

مفاتيـــح القـــوة التكنولوجيـــة واملعلوماتيـــة.

وعلـــى نفـــس النهـــج، نضـــع بـــني أيديكـــم اليـــوم S مستشـــفى 
دار الشـــفاء  العـــدد الثـــاo والثالثـــون مـــن \لـــة الشـــفاء 
 pتاميـــز لشـــهر مـــارس 2017. حيـــث يعـــد هـــذا العـــدد مميـــز
نظـــرp لتحـــول اجمللـــة مـــن \لـــة مطبوعـــة إw أول \لـــة طبيـــة متخصصـــة الكtونيـــة 

تصـــدر مـــن مستشـــفى خـــاص S الكويـــت.

وليبقـــى القـــارئ علـــى اطـــالع دائـــم ميكنـــه تصفـــح اجمللـــه ا{لكtونيـــة مـــن خـــالل 
خـــالل  مـــن  أو   www.daralshifa.com الشـــفاء  دار  ملستشـــفى  الرســـمي  املوقـــع 
 tحســـابات مواقـــع التواصـــل ا{جتماعـــي اخلاصـــه باملستشـــفى علـــى فيـــس بـــوك، تويـــ

وانســـتغرام

ــز تشـــمل العديـــد مـــن املواضيـــع التـــي تهـــم  ــفاء تاميـ ــر أن \لـــة الشـ ــر بالذكـ اجلديـ
ـــار الداخليـــة  ـــات وا�عمـــار با{ضافـــه إw الكثـــ� مـــن ا�خب صحـــة الفـــرد مـــن �تلـــف الفئ

ــا  للمستشـــفى والفعاليـــات التـــي تقيمهـ

 S هـــذا العـــدد، مت طـــرح العديـــد مـــن املواضيـــع الطبيـــة والنصائـــح املتنوعـــة Sو
�تلـــف التخصصـــات الطبيـــة التـــي يســـاندها علـــى أرض الواقـــع أرفـــع اخلـــ�ات وأك�هـــا 
كفـــاءة علـــى ا{طـــالق ممثلـــة S الطاقـــم الطبـــي ذو الكفـــاءة العاليـــة، ليصبـــح ا�مـــل 
بالشـــفاء واقعـــ� ملموســـ�. وذلـــك �ن مستشـــفى دار الشـــفاء يســـعى دومـــ� إw زيـــادة 
الوعـــي الصحـــي للمجتمـــع بشـــتى الوســـائل والطـــرق املمكنـــة وذلـــك تلبيـــة لنـــداء 
الواجـــب واملســـئولية ا{جتماعيـــة املنوطـــة بـــه للوصـــول إw \تمـــع مثقـــف صحيـــُا 

بكافـــة شـــرائحة وفئاتـــه.

أحمد نصر ا!
الرئيس التنفيذي
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"االعتمـاد الماسـي"

نلتـزم بتقديـم أعلـى معـاييــر
الجـــودة العـالميــــة  فـي مجـال

 الرعايـة الصحيـة

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

لرحلة الرعاية الصحية عالية الجودة وتطبيق المعايير العالمية. 

يفخر مستشفى دار الشفاء 

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

مـن مجلس االعتماد الدولي الكندي
في مجال الرعاية الصحية

( ACI )

ACCREDITED

ACCREDITATION

DIAMOND

C A N A D A

مستشفى دار الشفاء
يحصل على 
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كبسولة أوبالون في 
مواجهة السمنة

ال بــد مــن أن التقنيــات الحديثــة قــد ســاهمت فــي 
تطويــر حياتنــا مــن خــالل جعلهــا أســهل وأســرع أحيانــ> 
وأكثــر كســًال أحيانــ> أخــرى، باRضافــه إلــى الوجبــات 
الســريعة التــي تســبب تراكمــ> فــي الدهــون مــا إذا 

ــة. ــة الحرك ــع قل ــت أيضــ> م تزامن
لنواجــه هنــا مشــكلة حقيقيــة تنتشــر فــي المجتمعات 
منهــا  يعانــي  بــات  التــي  البدانــة،  وهــي  العربيــة 
حــد  علــى  والرجــال  النســاء  مــن  والصغيــر  الكبيــر 
ســواء لتؤثــر ســلب> علــى الصحــة وتزيــد مــن خطــر 
ــاع  ــة وإرتف ــب والســكتة الدماغي ــات القل ــه بنوب اRصاب
ضغــط الــدم والســكري وحصــى المــرارة والســرطان 
التنفــس  وتوقــف  المفصلــي  العظمــي  واRلتهــاب 
الكبــد  ودهــون  النــوم  أثنــاء  المؤقــت  اRنســدادي 

قاتلــة! الســمنة  بإختصــار،  واRكتئــاب. 

د. محمد جمال
بكالريوس طب - إمتياز مع مرتبة الشرف

جامعة ابردين - بريطانيا
البورد الكندي والبورد اAمريكي للجراحة العامة

جامعة مكجيل - كندا
زمالة جراحات السمنة المتقدمة كليفالند كلينك - أمريكا

الزمالة اAمريكية لجراحات الكبد والبنكرياس و القنوات 
المرارية 

الزمالة اAمريكية لجراحات السمنة
أستاذ م. كلية الطب بجامعة الكويت
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ــا هــي  ــ> وم كيــف يتــم التخلــص مــن الكبســولة الحق
ــددة؟  ــدة المح الم

تؤخــذ الكبســولة عــن طريــق الفــم، لتســتقر الكبســولة 
فــي معــدة المريــض عــدة أشــهر، وبالتالــي تعطــي المريــض 
إحساســS بالشــبع واPمتــالء فيــأكل كميــات طعــام أقــل مــن 

المعتــاد، وهــي مصنوعــة مــن مــواد طبيعيــة.

ما هي ايجابيات الكبسولة؟
ال تحتــاج لجراحــة وتخديــر عــام، وبالتالــي أضرارهــا أقــل، وال 

تســبب التهابــات فــي المعــدة مثــل "الحلقــة" .

 تحظر على من؟ 
 Sشــخاص الذيــن يعانــون أمراضــhال تناســب هــذه الكبســولة ا
وكل  والقرحــة،  العصبــي  القولــون  ومرضــى  المعــدة  فــي 

Helicobacter pylori ــا مــن يعانــي مــن بكتيري

كبسولة "أوبالون" لمن؟
اhشــخاص الذيــن يعانــون مــن البدانــة، وأولئــك الذيــن بــدأت 
hمــراض  والمعرضيــن  البدانــة،  إثــر  بالتدهــور  صحتهــم 
المفاصــل  علــى  والضغــط  والقلــب  والســكر  الضغــط 
ونصــح   Sطبيــ تشــخصيهم  تــم  فــإذا  الفقــري،  والعمــود 
المختصــون بإجــراءات فوريــة Pنقــاذ صحتهــم بعــد فشــل 
كل الوســائل الطبيعيــة مــع عــدم توفــر القــدرة النفســية 
الحالــة  هــذه  فــي  يفضــل  الشــهية،  اhطعمــة  لمقاومــة 
تعــد  والتــي  التنحيــف  كبســولة  أو  أوبالــون  إلــى  اللجــوء 
أكثــر أمانــS مــن العمليــات الجراحيــة حيــث أن هــذه الحبــة 
 Sمفيــدة فــي حــال بــدأت مســاوئ البدانــة فــي الظهــور جديــ
فــي جســم المريــض، وفــي حــال عجــزه عــن إنقــاص وزنــه 

الطبيعيــة. بالوســائل 

 ما هي سلبيات كبسولة التنحيف؟
هــذه الكبســولة جديــدة، وأي تقنية جديــدة في عالم الطب 
يجــب أن يقــوم بتجربتهــا العديــد مــن اhشــخاص، فــال يمكــن 
القــول أن هــذه الكبســولة ليســت لديهــا ســلبيات، ومــن 
إحــدى ســلبياتها أنهــا ليســت الحــل النهائــي للتخلــص مــن 
البدانــة، أي أن المريــض يجــب أن يواظــب علــى نظــام صحــي 

بعــد إزالتهــا وإال ســيعود بدينــS كالســابق.

نصيحة أخيرة:
جراحــي  غيــر  حــل  هــي  الكبســولة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فــي  تبقــى  الطبيعيــة  الوســائل  أن  إال  مــا،   Sنوعــ وســهل 
الطليعــة، وخصوصــS أن الحلــول والتقنيــات غالبــS مــا تكــون 
بممارســة  البدانــة  يعانــي  مــن  كل  ُينصــح  لــذا  مؤقتــة، 
واPســتقالب،  اhيــض  لتنظيــم  الكافــي  والنــوم  الرياضــة 
واPلتــزام بوجبــات صحيــة طيلــة أيــام اhســبوع مــع تخصيــص 

يــوم راحــة. 

فما هو الحل؟
مــن  يعانــون  الذيــن  اhشــخاص  أغلــب  ســئم  لقــد 
علــى  للقضــاء  المختلفــة  الحلــول  مــن  البدانــة 
بدانتهــم المزمنــة، فمــن منهــم لــم يجــرب كل الطــرق 
وتماريــن  صارمــة،  غذائيــة  أنظمــة  مــن  الطبيعيــة 
يكــون  مــا   Sغالبــ التــي  التنحيــف  وحبــوب  منتظمــة، 
التنحيــف  خلطــات  إلــى  باPضافــة  جانبيــة،  آثــار�  لهــا 
المتعــددة، والحلــول الجراحيــة التــي تشــكل خطــورة 

المريــض. صحــة  علــى 

فهــل يفقــد البديــن ا}مــل مــن التخلــص مــن تلك 
الدهون والســموم؟

أبــرز  ومــن  تقــدم،  فــي   Sدائمــ فالعلــم  ال،  بالطبــع 
اPبتــكارات الحديثــة هــي كبســولة "أوبالــون" وهــي 
ــون يتــم نفخــه  ــارة عــن كبســولة تحتــوي علــى بال عب
عنــد وصولــه إلــى المعــدة والــذي بــدوره يتمــّدد داخــل 
المعــدة لكــي يمنــح شــعور� بالشــبع بشــكل أســرع 
وتنــاول كميــات أقــل مــن الطعــام. كمــا يمكــن إعطــاء 
المريــض كبســولة آخــرى بعــد أســبوعين إلــى أربعــة 
أســابيع مــن وضــع البالــون اhول، وعنــد إنتهــاء  فتــرة 
العــالج يتــم إزالــة جميــع البالونــات مــن خــالل عمليــة 

منظــار بســيطه ال تســتغرق أكثــر مــن ١٥ دقيقــة.
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Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

تقنية بالون المعدة
المصممة خصيصًا
ل:شخاص اللذين

بحاجة لبداية  سريعة،
لخسارة الوزن.

د. يوسف عكــاش
أخصائي جراحة عامة ومناظير

جراحة السمنة

د. محمد جمـــال
جراحة السمنة المتقدمة

د. خالــد عيـاش
إستشاري جراحة عامة ومناظير

د. عبــد ا' الحــداد
رئيس قسم الجراحة
إستشاري جراحة عامة

وجراحة القولون المستقيم

د. حسام عبد الرازق
إستشاري جراحة عامة 

ومنــاظيــر

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

العودة الى المنزل فورY دون أي أعراض جانبية.

9



د. خالد عياش
استشاري الجراحة العامة

زمالة الكلية الملكية للجراحين بادنبرغ - 
المملكة المتحدة

جراحات السمنة
المختلفة
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عمليات تصغير المعدة
تكميم المعدة بالمنظارربط المعدة بالمنظار

التركيبالتركيب

الميكانيكيةالميكانيكية

حلقة سليكونية قابلة للتعديل 
(رباط) تربط حول الجزء العلوي 
للمعدة وتشكل كيس صغير 

سعتة أونصة أو أونصتين (15 - 
30 سم مكعب)

كيس طولي رأسي ضيق ذو 
سعة أونصتين إلي ثالثة (60 
- 100 سم مكعب) مطابق 

لكيس تحويل مسار اhثني عشر  

تقيد بشكل متوسط حجم 
ونوعية الطعام المستهلك.

العملية الوحيدة القابلة 
للتعديل، تؤخر تفريغ المعدة، 

تعطي إحساس بالشبع.

تقيد بشكل كبير حجم الطعام 
المستهلك، ال يحدث تقليل أو 

إمتصاص.
ال تحدث متالزمة اhغراق

نقص الوزننقص الوزن
60% خسارة في الوزن 

الزائد، تحتاج إلي أكبر جهد 
مقارنة بباقي العمليات 

hنجاحها.

60-70% خسارة في الوزن الزائد 
بعد سنتين.

ال توجد نتائج علي المدي 
.Sالطويل حالي

11



اhفضل للمرضي الذين يحبون 
المشاركة في برامج تمارين 

رياضية وملتزمون بإتباع حمية 
غذائية.

كثير من شركات التأمين لن 
تقبل تمويل العملية.

تجري للمرضي المعرضين للخطر 
وللبدناء المفرطين ذوي مؤشر 
كتلة جسم أكبر من 60 كج/م 
مربع كمرحلة أولي،  مضاعفات 

قليلة جد� بسبب قصر مدة 
العملية وعدم إجراء مجازة معوية، 

شركات التأمين ستمول هذة 
العملية لمرضي معينين.

التغيير الغذائي 
طويل المدي

التغيير الغذائي 
طويل المدي

يجب إستهالك ما يقل عن 600-
800 سعرة حرارية في اليوم في 

السنتين اhوليتين، ثم 1000-
1200 بعد ذلك، ال تحدث متالزمة 

اPغراق ال يحدث إسهال، قد 
يستعاد الوزن أكثر منه في بقية 

الجراحات.

يجب إستهالك أقل من 800 
سعرة في اليوم خالل 18 إلي 
36 شهر� اhولي ثم بعد ذلك 
1000 - 1200 سعرة، بعض 
اhطعمة قد تعلق مثل اhرز.

ســـــاعة ونصفســـــاعة

مدة العمليةمدة العملية

ا}جازة من العملا}جازة من العمل
أسبوع أو أسبوعينأسبوع

نصائحنانصائحنا

تكميم المعدة بالمنظارربط المعدة بالمنظار
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تصغير المعدة وتقليل ا&متصاص 
(المعدةوا6معاء)

تصغير المعدة فقط
تصغير المعدة وتقليل 

اRمتصاص (المعدةوا}معاء)

تكميم المعدة بالمنظار

ا8جازة من العمل: أسبوع أو أسبوعين
وقت العملية: ساعة ونصف

كيس طولي رأسي ضيق ذو سعة 
أونصتين إلي ثالثة (60 - 100 سم 

مكعب) مطابق لكيس تحويل مسار 

نــــصــــائــــــح
تجري للمرضي المعرضين للخطر 

وللبدناء المفرطين ذوي مؤشر كتلة 
جسم أكبر من 60 كج/م مربع كمرحلة 
أولي، مضاعفات قليلة جد� بسبب قصر 
مدة العملية وعدم إجراء مجازة معوية.
شركات التأمين ستمول هذة العملية 

لمرضي معينين.

60-70% خسارة في الوزن الزائد بعد 
سنتين.

.Sال توجد نتائج علي المدي الطويل حالي

يجب إستهالك ما يقل عن 800-600 
سعرة حرارية في اليوم في السنتين 
اhوليتين، ثم 1000-1200 بعد ذلك.

ال تحدث متالزمة اPغراق
ال يحدث إسهال.

قد يستعاد الوزن أكثر منه 
في بقية الجراحات.

تكميم المعدة مع تحويل مسار 
اhثني عشر بالمنظار

ا8جازة من العمل:أسبوعين أو ثالثة
وقت العملية: 3 ساعات

 5-4 Sكيس عمودي طويل سعتة تقريب
أونصات (120 - 150 سم مكعب).

 اhثني عشر (الجزء اhول من اhمعاء 
الدقيقة) متصلة بأخر ستة أقدام من 
اhمعاء الدقيقة، الطعام والعصارات 

الهضمية مفصولون بأكثر من 12 قدم.

نــــصــــائــــــح
اhفضل للمرضي ذوي مؤشر كتلة 

جسم يزيد عن 50 كج/م مربع، 
أصحاب المؤشرات أقل من 45 

كج/م مربع سيفقدون الكثير من 
الوزن، إحتمال حدوث مضاعفات 
أكثر من باقي الجراحات، معظم 

شركات التمويل لن تقبل تمويلها.

80% خسارة من الوزن الزائد.
كثيرون يفقدون وزنآ كبير� أو يعانون 
من مشاكل غئائية أكثر منهم في 

تحويل المسار المعدة.

يجب إستهالك أقل من 1000 سعرة 
حرارية في السنة أو السنتين اhولي ثم 

1200 إلي 1500 بعد ذللك.
تناول اhطعمة الدهنية يسبب 

إسهال وغازات ذات رائحة كريهة.
عدم اPلتزام بالمكمالت 
الغذائية وإستهالك 
بروتينات كثيرة

نوع 
العملية

التركيب

الميكانيكية

13نقص الوزن



كيفية قياس السمنة:
عـــن طريـــق تحديـــد معـــدل وزنـــك بالنســـبة لطولـــك 
يمكنـــك معرفـــة إذا كنـــت تتمتـــع بـــوزن صحـــي، وزن 
منخفـــض، وزن زائـــد أو حتـــى الســـمنة. فهـــذا ينطبـــق 
الســـيدات  باســـتثناء  البالغيـــن  اhشـــخاص  علـــى 

المحترفيـــن. والرياضييـــن  المرضعـــات  الحوامـــل، 

1- دليل كتلة الجسم
الجنس         خطر شديد         خطر شديد فعلي

الذكور       أكثر من 94 سم   أكثر من 102 سم

اPناث          أكثر من 80 سم   أكثر من 88 سم

طرق قياس السمنة
تعتبر السمنة وزيادة الوزن حالة فسيولوجية قد 
ال تعتبر مرض> بحد ذاتها، ولكنها عامل رئيسي 
مهم للعديد من ا}مراض، والسمنة زيادة غير 

طبيعية في دهون الجسم سواء في جميع أجزائه 
أو في مواضع محددة منه.

وبناء على هذا القياس تم تقسيم 
أوزان ا}شخاص إلى الفئات التالية:

- أقل من 18.5 أقل من الطبيعي
- بين 20-25 طبيعي 

- بين 25-30 زائد عن الطبيعي
- بين 30-35 شخص بدين

- بين 35-40 شخص بدين جد�
- أكثر من 40 شخص  مفرط جد� 

في البدانة.

2- شريط القياس

مــن  القيــاس  شــريط  يعتبــر 
فــي  المســتخدمة  التقنيــات 

وذلــك  الــوزن،  قيــاس 
بقيــاس محيــط الخصــر. 

الدهــون  وتعتبــر 
حــول  المتراكمــة 

أشــد الخصــر 

خطرا من
الدهون

الموجودة في
محيط اhرداف أو في 

أي جزء آخر في الجسم.
فتراجع قياس الخصر

يعني تراجع أو انخفاض
كمية الدهون في الجسم.

أخصائي جراحة عامة ومناظير
جراحة السمنة

د. يوسف عكــاش

وهو حاصل قسمة وزن الجسم (بالكيلوغرام) على 
مربع الطول (باhمتار)، وحدته كيلوغرام لكل متر 

مربع، وهو صالح للبالغين 
فقط وغير مناسب لمن هم أقل من سنة.

والجدول أدناه دليل 
مهم في هذا الصدد:
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كتلة الجسم للنساء :

كتلة الجسم للرجال :
15



- تشــير اRحصــاءات إلــى أن عــدد ا}شــخاص المصابيــن بالســمنة يفــوق عــدد ا}شــخاص الذيــن يموتــون 
جوعــ> فــي العالم.

ــم،  ــي المطاع ــات الفطــور والعشــاء ف ــ> وجب ــون غالب ــن يتناول - بينــت اRحصــاءات أن ا}شــخاص الذي
ــة بالســمنة. ــر مــن غيرهــم ل�صاب معرضيــن أكث

ــة ولكــن فــي بعــض  ــدة لكــي يتمكــن مــن حــرق الوحــدات الحراري - الجســم بحاجــة للدهــون المفي
ــد تتجمــد هــذه الدهــون وتتســبب بإنســداد الشــرايين. ــاالت ق الح

- إن الرجــال الذيــن يخســرون الدهــون ويحافظــون علــى وزن صحــي قبــل الــزواج، ترتفــع لديهــم فــرص 
إنجــاب أطفــال بصحــة جيــدة الحقــ>.

ــة  ــوزن، إذ يتســبب ا}رق وقل ــة ضــروري لخســاة ال ــة كافي ــوم ليلي ــى ســاعات ن ــر الحصــول عل - يعتب
ــغ فــي ا}ســبوع الواحــد. ــوزن بقــدر ٠٫٩ كل ــادة ال النــوم فــي زي

- في جميع أنحاء العالم، أكثر من ٤٢ مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من السمنة.

حقائق عن السمنة

إستشاري جراحة عامة 
ومنــاظيــر

د. حسام عبد الرازق
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مضاعفات السمنة

17



الخيار عدو السمنة وصديق الرشاقة

ــاء  ــة أثن ــراء التغذي ــار مــن بيــن الخضــروات التــي ينصــح بهــا خب يعــد الخي
فتــرة الرجيــم، فهــو عــدو الســمنة، وصديــق الرشــاقة، لذلــك فلنجعلــه مــن 
أســس الغــذاء الصحــي المتــوازن، فهــو قليــل الســعرات الحراريــة، أي عنــد 
زيــادة كميــة الخيــار ال نخــاف مــن إرتفــاع الســعرات الحراريــة ، أضــف إلــى ذلــك 

إنــه غنــي با8ليــاف.
تنــاول الخيــار يجعــل مــن أجســادنا منتعشــة بســبب كميــة المــاء الموجــودة 
فيــه، كمــا أن شــربه كعصيــر يجعــل منــه طاردo للســموم في جســم اmنســان.

هناك قاعدة ذهبية يتبعها محبي الرشاقة الفرنسيين، تقول:
"إجعل في طعامك اليومي 5 حبات فاكهة، وحبة خيار"

يمكــن أن نضيفــه للســلطة، أو مكــون 8ي شــوربة، أو حتــى إضافتــه لعصيــر 
الجــزر، أو كعصيــر بذاتــه.
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مركز أمراض القلب.. ا-ول في القطاع الخاص

با$مان معنا  لتشعروا  الوقت  طوال  نعمل 

بــادر
بـالفحـص

االن !

بــادر
بـالفحـص

االن !

اســـتـمـــع لـــقلـبــــك

ما هي فحوصات القلب
الفحص السريري

تخطيط كهربائية القلب 
تخطيط صدى القلب 

إختبار ا=جهاد 
تصوير اHوعية الطبقي املقطعي 

قياس ترسب الكالسيوم M الشرايني التاجية
الرنني املغناطيسي للقلب مع او بدون Sهود

قسطرة القلب والشرايني 

ما هي اعراض امراض القلب؟
تظهر أعراض امراض القلب لدى المرضى بشكل عام على النحو التالي :

أ' & الصدر
ضيق & التنفس

تعب عام
اخلفقان

انتفاخ & الفخدين والقدمني
التورم ( الوزمه )

أ' االطراف ( العرج املتقطع )
الصداع
السعال

الدوخة ما قبل اRغماء
  ( Collapse الوهط ) الصدمةالقلبية

إّن الفحوصات الدورية للقلب مهمة وضرورية خاصًة ملن 
يعاH من حالة مرضية أو أعراض تتشابه مع حالة مرض 
القلب وهناك Nموعًة من الفحوصات التي يتم إجرائها 

للكشف عن املرض وحتديد
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قسم أمراض النساء والوالدة

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

متابعة الحمل الطبيعي والحرج
(التوائم، ارتفاع ضغط الدم، السكري).

الوالدة الطبيعية والمتعسرة، والوالدات القيصرية.
جراحات المناظير النسائية:

1- إستئصال أكياس المبايض.
2- الحمل خارج الرحم.

3- المنظار التشخيصي.
4- كي المبايض ( تكييس المبايض ).

الجراحات النسائية: مثل إستئصال الرحم
وأكياس المبايض وإستئصال ا^ورام الليفية.
الجراحات المهبلية: مثل إستئصال الرحم

ورفع المثانة والتجميل المهبلي.
عالج إضطراب الدورة الشهرية بمختلف أنواعها.

الخدمات التي تقدمها:

دكتوراه أمراض نساء ووالدة ( البورد الكويتي)

د. نــواره الشمــري
أخصائي أمراض النساء والوالدة

 ( MD, SCOG KIMS, MRCOG PART 1 )

تنشيط الحمل والتلقيح الصناعي وعالج حاالت العقم.
الليزر لتضيق المهبل وعالج حاالت السلس البولي
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FOCUS جهاز املشي للعالج املائي
جهــاز العــالج املائــي Focus هــو جهــاز مشــي مائــي فريــد مــن نوعــه يوفــر عــالج طبيعي مائي بشــكل 
عمــودي ومريــح . هــذا النمــوذج بــه كافــة املزايــا املطلوبــة لفعاليــة العــالج الطبيعــي وإعــادة التأهيــل 
ــاه  ــل اVطــارات املقاومــة وإدارة املي ــي مث ــة بإســتخدام جهــاز املشــي املائ ــد[ واللياقــة البدني الب
والقــدرات  ا^عمــار  كل  مــن  ا^شــخاص   . امليــاة  عمــق  ومؤشــرات  اخلطــوة  طــول  ا^وتوماتيكيــة، 

ميكنهم اVستفادة من هذا املنتج القياسي سهل التشغيل .

مستشفى دار الشفاء
و2ول مــــــرة
 7 الكويت

قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل

أحدث معدات العالج الطبيعي

جهاز املشي
FOCUS للعالج املائي



تضييق المهبل
باللـيـزر

مع تطور العلم والتكنولوجيا ظهر 
استخدام الليزر في عمليات تضيق 

المهبل، وذلك عن طريق التدفئة الحرارية 
(التسخين) لطبقات أنسجة المهبل 
الداخلية وا}لياف المكونة لها مثل 

الكوالجين، وبهذا يتم حث هذه ا}نسجه 
وتحفيزها على التجدد المستمر وعلى 
المدى البعيد، ويؤدي إلى شد المنطقه 

وإعادة الشباب لها.

أين يتم هذا اRجراء وكم يستغرق؟

يتــم فــي العيــادة الخارجيــه، ومدتــه ال تتجــاوز 15  إلــى 
20 دقيقــة، ال تشــعر المريضــة خاللــه باhلــم، وال تحتــاج 
المــدى  وعلــى  جــد�،  إيجابيــة  ونتائجــه  التخديــر،  إلــى 

الطويــل.

د. نوارة الشمري
أخصائي النساء والوالدة

البورد الكويتي في طب النساء 
والوالدة.

ما هي الحاالت التي تعالج بالليزر؟

• توسع المهبل .
• السلس البولي.

• اPلتهابات المهبلية المتكررة.
• جفاف المهبل.
• سقوط الرحم.
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ما هي مميزات الليزر عن الجراحة؟

• ال تحتاج إلى تخدير
• يتم عملها بالعيادة

• المدة قصيرة من15-20 دقيقة
• اPمتناع عن الجماع لمدة قصيره حوالي 10 أيام.

ما هي أعراض توّسع المهبل؟

• قلة اPحساس والشعور بالمتعة للمرأة وزوجها.
• خروج هواء من المهبل أثناء الجماع .

• زيادة اPفرازات، واPحساس بالرطوبة الزائدة.
• كثرة التبّول.

• نــزول قطــرات مــن البــول قبــل الوصــول إلــى الحمــام، 
أو عنــد الســعال أو العطــس أو الضحــك أو ممارســة 

ــة. الرياضــة أو العالقــة الزوجيَّ

هل جميع حاالت توسع المهبل يتم عالجها بالليزر؟

ال ، يعتمــد علــى درجــة التوســع وإذا كان هنــاك نــزول شــديد فــي المثانــه 
أو المســتقيم فــي هــذه الحالــه يفضــل التدخــل الجراحــي.

ما هي التحضيرات الالزمة ما قبل الليزر؟

كانــت  وإذا  صحيــة  مشــاكل  أي  عــن  الطبيــب  إبــالغ   •
أدويــة.  أي  تتنــاول  الســيدة 

• اخطار الطبيب بأى حساسية سابقة من الضوء.
• عمل بعض التحاليل الطبية وسونار الحوض.

• إذا كانــت الســيدة مدخنــة ُتنصــح بإيقــاف التدخيــن 
لمــدة أســبوعين.

بعد اRجراء:

• تعود السيدة للنشاطات الطبيعية مباشرة.
• ينصح بعدم حمل أغراض ثقيلة.

• يجب عالج اPمساك والكحة.
• بعــض الحــاالت ينــزل معهــا إفــرازات طبيعيــة لمــدة 

أســبوع.
• عدم استخدام أي تحاميل مهبلية لمدة أسبوع.

• تعود السيدة للعالقة الجنسية بعد 10أيام.
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مرض الوردية...
أسـبـابه، أعـراضـه وعـالجـه

مرض جلدي مزمن يســـبب احمـــرار وحكة 
بالوجـــه ، يصيب الجنســـين ولكن نســـبة 

إصابة النســـاء أكبر مـــن الرجال.

ماذا تعرف عن مرض 
الوردية؟

استشاري اAمراض الجلدية
دكتوراة في اAمراض الجلدية والتناسلية

د. ضياء الدين حسن
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ما هي أعراض الوردية؟
تســـبب الوردية احمرار من منتصف الوجـــه بالجبهة واhنف 
 Sبحكة. وأحيان Sوالخديـــن ومنطقة الذقن ويكون مصحوبـــ
تظهـــر حبـــوب على الخـــدود مثل حب الشـــباب قـــد تكون 
صغيـــرة أو دمامـــل كبيرة مملـــؤه بالقيح. وهنـــاك نوع من 
الورديـــة يكـــون مصحوبـــS بظهـــور شـــعيرات دمويـــة على 
الخديـــن أحيانـــS تظهـــر بالعيـــن المجـــردة. هنـــاك نـــوع آخر 
يكـــون مصحوبـــS بتمـــدد الغـــدد الدهنيـــة فـــي اhنـــف مما 
 Rhinophyma نـــف فيمـــا يعـــرفhيـــؤدي إلـــى كبر حجـــم ا
وهـــذا النـــوع يصيـــب الرجال أكثر مـــن النســـاء وهناك نوع 
آخـــر يصيـــب ملتحمه العيـــن مما يـــؤدي إلى احمـــرار وحكة 

بالعيـــن وأحيانS يكـــون غير مصحـــوب بأعـــراض جلدية.

ما هو سبب الوردية؟
ليـــس هنـــاك ســـبب معـــروف حتـــى ا�ن ولكـــن هنـــاك 
بعض اhشـــياء التي تهيج وتزيد من حـــدة الوردية مثل:

- التعرض للشمس
- التوتر العصبي

- بخار الماء والكمادات الساخنة
- أحيانS اضطرابات المعدة وخصوصS جرثومة المعدة
- أحيانS تزداد مع الحمل أو تناول حبوب منع الحمل

- تناول الكحول

تشــبه  التــي  اMمــراض  هــي  مــا 
؟ الورديــة 

يجـــب التفرقـــة بين الورديـــة واhكزيما الدهنية وحساســـية 
الشـــمس والذئبة الحمـــراء وبعض أمـــراض الصدفية.

ما هو عالج الوردية؟
عدم التعرض للشمس واستخدام واقي شمس   -

عند التعرض لها
البعد عن التوتر العصبي  -

عالج مشاكل المعدة  -
استخدام المضادات الحيوية إذا كانت مصحوبة   -

بحبوب على الوجه
استخدام الكريمات التي تحتوي على مادة   -

ميترونيدازول تخفف من حدة الوردية
حديثS ينصح بتناول جرعة صغيرة من كبسوالت   -
ايزوتريتنوين يوميS والتي تجفف الغدد الدهنية 

بعد عمل التحاليل واPحتياطات الالزمة بخصوص 
25منع الحمل أثناء فترة العالج.



رئيــس وحـــدة الجهـــاز الهضمــي والمناظيـــر
استشاري ا;مراض الباطنية والجهاز الهضمي و المناظير

د. اسامة العرادي
رئيــس وحـــدة الجهـــاز الهضمــي والمناظيـــر

استشاري ا;مراض الباطنية والجهاز الهضمي و المناظير

د. اسامة العرادي
رئيــس وحـــدة الجهـــاز الهضمــي والمناظيـــر

استشاري ا;مراض الباطنية والجهاز الهضمي و المناظير

د. اسامة العرادي

: والعضوية  الزمالة  الشهادات، 

الباطنية ا,مراض  في  ا,مريكي  البورد 
والكبد الهضمي  والجهاز 

الطبية لAختصاصات  العربي  البورد 
الباطنية ا,مراض  في 

لمناظير ا,مريكية  الجمعية  زمالة 
الهضمي الجهاز 

,طباء ا,مريكي  اHتحاد  زمالة 
الهضمي الجهاز 

,مراض ا,مريكية  الكلية  عضو 
الهضمي الجهاز 

الباطنية لKمراض  ا,مريكية  الكلية  عضو 
لKطباء ا,مريكي  اHتحاد  عضو 

: التخصص  مجاالت 

وتقييم لتشخيص  بالسونار  المناظير 
الهضمي الجهاز  أورام 

الصفراوي والجهاز  البنكرياس  أمراض 
المزمنة التقرحية  اKمعاء  إلتهابات 
اKحماض وإرتجاع  المعدة  تقرحات 

دعاميات وتركيب  التضيقات  توسعة 
الهضمي الجهاز 

والقولون المعدة  مناظير 
الكبد وإلتهابات  أمراض 

والقولون  البطن  آالم  وعالج  تقييم 
لعصبي  ا

وتقييم لتشخيص  بالسونار  المناظير 
الهضمي الجهاز  أورام 

الصفراوي والجهاز  البنكرياس  أمراض 
المزمنة التقرحية  اKمعاء  إلتهابات 
اKحماض وإرتجاع  المعدة  تقرحات 

دعاميات وتركيب  التضيقات  توسعة 
الهضمي الجهاز 

والقولون المعدة  مناظير 
الكبد وإلتهابات  أمراض 

والقولون  البطن  آالم  وعالج  تقييم 
لعصبي  ا
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قــســم ا;مراض الــباطنيــة
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ــدرة  ــار فــي ق ــج عــن انهي الســكري هــو مــرض نات
ا}نســولين.  اســتخدام  أو  إنتــاج  علــى  الجســم 
وا}نســولين ضــروري لعمليــة التمثيــل الغذائــي 
الســليم لنســبة الســكر فــي الــدم (الجلوكــوز) 
وللمحافظــه علــى مســتواه طبيعيــ> فــي الــدم.

السكري

العالمات وا8عراض

زيادة التبول

زيادة العطش

زيادة الشهية

التعب والضعف 
وفقدان الوزن

د. عمار المنصور
إستشارى اBمراض الباطنية والغدد 

الصماء والسكر 
برنامج التدريب في اFمراض الباطنية والغدد 

الصماء والسكر -  كندا
البورد اFمريكي في الطب الداخلي
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النشاط  اليومي:
• متابعة التدريبات اليومية 

العادية ( الركض والمشي ... ).
• ممارسة الرياضة في نفس 

الوقت كل يوم. 
• فحص نسبة الجلوكوز في 

الدم قبل بدء التمرين. 
• تناول وجبة خفيفة إضافية 

قبل ممارسة الرياضة.
• عدم القيام  بالتمارين عندما 

يكون اhنسولين أو أدوية 
السكر عن طريق الفم في 

ذروه عملها.

ا8دوية :
• تناول الدواء بشكل منتظم كما هو 

مقرر من قبل الطبيب المعالج.
• ال تتوقف عن تناول  الدواء بنفسك 

دون اPتصال بالطبيب.
• إذا كنت تحصل على قراءة السكر 
 ،(120mg/dl - 80 )  في الدم مابين

فالسكر في الدم تحت السيطرة  ولكن  
تحتاج إلى اPستمرار بتناول الدواء، 
متابعه النظام الغذائي وممارسة 

التمارين الرياضية.
• إذا كانت نسبة السكر في الدم 

منخفضة، غالبS (اقل من  70ملغ / دل) 
أو في كثير من اhحيان مرتفعة فوق 
( 130 ملغ / دل ) ، فأنت بحاجه  إلى 

اPتصال ومراجعة الطبيب.

النظام الغذائي :
• إتبع النظام الغذائي 

كما أمرت.
• تناول 3 وجبات أو أكثر 

بحيث تكون متباعدة 
بإنتظام كل يوم ، 
خصوصS قبل جرعة 

اhنسولين.
• تجنب الحلويات 
المركزة، واhمالح ، 
واhطعمة الغنية 
بالكولسيترول.

• إستخدام مواد التحلية 
اPصطناعية بإعتدال.

كـــيـــــفــــــيــــــة الـــــــعــــــالج
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العناية بالقدم :

• إغســل قدميــك يوميــ0، وقــم بتجفيفهــا جيــد! 
والبحــث عــن أي خــدوش أو تقرحــات بهــا والتــي 
لمــرض  الشــائعة  أكثرالمضاعفــات  مــن  تعتبــر 

. الســكري 
مــن  القدميــن  لحمايــة  مرطــب  كريــم  وضــع   •
الجفــاف أو التشــقق مــع عــدم وضــع الكريــم مــا 

القدميــن. أصابــع  بيــن 
فــي  فقــط  الدافــئ  المــاء  بإســتخدام  قــم   •
الغســيل، وال تســتخدم المــاء الســاخن لــذا قــم 
بفحــص الميــاه بيــدك للتأكــد مــن درجــه حرارتــه 

اســتخدامه. قبــل 
اnحذيــة  تســتخدم  ال  مريحــة،  أحذيــة  إرتــداء   •

القدميــن. حافــي  البقــاء  أو  الضيقــة، 
• قــم بقــص اnظافــر بشــكل مســتقيم وليــس 

عميقــا خاصــه عنــد الزوايــا.
صعوبــة  بســبب  إصابــات  أي  وقــوع  تجنــب   •

. فيهــا تعا

االعتبارات:
• الحفاظ على النظافة الشخصية بشكل يومي.

• اPقالع عن التدخين والكحول.
• قم بفحص العين مرة واحدة في السنة،  وقم بإستشارة الطبيب عن أي مشاكل في الرؤية.

قــد يؤثــر مــرض الســكري علــى العيــن 
لــذا: أعــراض،   دون 

مصــاب  "أنــا  قائــًال  /هويــة  ببطاقــة  إحتفــظ   •
ي" لســكر با

• إجــراء اختبــار نســبة الســكر فــي الــدم كمــا أمرت 
مــن قبــل الطبيب.

• قــم بمراقبــه حــدوث أي عــدوى، حمــى أوتقرحــات 
أو  لــون  فــي  تغيــرات  أي  ومالحظــه  الفــم  فــي 
اPحســاس فــي أطــراف اhصابــع  أو أصابــع القــدم.

• قــم بإجــراء اختبــار الــدم كمــا أمــرت للكشــف 
. مضاعفــات  أي  عــن 
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نقص السكر في الدم:
مــن  (أقــل  الــدم  فــي  الســكر  نســبة  انخفــاض  هــو 

لتــر)  / مليمــول   4 أو   70mg/dl
العالمات وا@عراض :

• التعرق.
• اIرتجاف. 
• التهيج.

• شعور بالوخز في الشفتين واللسان أو ا@صابع. 
• الجوع والتشوش الذهني.

عالج  نقص السكر في الدم:
أو  الســكر  بعــض  بحمــل  قــم  ا@وقــات  جميــع  فــي   •
الحلــوى لتناولهــا عندمــا تشــعر بإنخفــاض الســكر فــي 

ــدم ال
• حــاول معرفــة ســبب  اIنخفــاض فــي الســكر الــذي 
مــن الممكــن أن يكــون راجعــi إلــى زيــاده فــي جرعــه 
اIنســولين أو اIكثــار مــن ممارســة التماريــن الرياضية أو 
تنــاول القليــل مــن الطعــام وقــم بإستشــارة الطبيــب

إرتفاع السكر في الدم:

هــو ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم أكثــر مــن (130ملغ 
/ دل أو 7.2 م مــول / لتــر )

 قــد ال تالحــظ  أي اعــراض حتــى يصــل مســتوى الســكر 
فــي الــدم مــا بيــن  15-20 مليمــول / لتــر( 360-270 

ملــغ / دل 

العالمات وا%عراض
• العطش

• فقدان الشهية
• التعب

• ألم في البطن
• الغثيان والقيء

• ا[رتباك أو انخفاض مستوى الوعي
• انبعاث رائحة للنفس كرائحه الفاكهه
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خطيــرة  مضاعفــات  إلــى  يــؤدي  المنضبــط  غيــر  الســكري  مــرض 
ــل: مث

أمراض القلب.  •
السكتة الدماغية.  •

الفشل الكلوي.  •
تلف اhعصاب.  •

العمى.  •
عمليات البتر.  •

المشاكل الجنسية.  •
التهابات ( المسالك البولية، و الفطريات، والدم، الخ.)  •

نســبة الجلوكــوز فــي الــدم أكبــر مــن 250 ملــغ / دل مرتيــن فــي نفــس   •
اليــوم

ــة فــي  ــم فــي الصــدر، صعوب ــم حــاد بالمعــدة، الشــعور بالدوخــان، أل آل  •
hنفاســك الفاكهــه  رائحــة  أو  التنفــس، 

وجود الدم أو الكيتون في فحص البول بنسبه خفيفة أو متوسطة  •
 

أو إذا كنت في وضع
400C / حمى أكبر من 101 درجة  •

ارتفاع في درجه الحراره أو الحمى hكثر من 24 ساعة  •
التقيؤ أكثر من مرتين أو لم تتمكن من اPحتفاظ بأي سوائل  •

اPسهال المستمر hكثر من 6 ساعات  •
نسبة الجلوكوز في الدم أقل من 70 ملغم / ديسيلتر  •

مرتين في نفس اليوم   
إذا كنت تعاني من أي مشاكل في العين أو مشاكل في القدمين  •

إتصــل بطبيبــك علــى الفــور، 
إذا كنــت تعانــي مــن:

لماذا يجب أن أهتم 
بمرض السكري ؟
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Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

مركز أمراض القلب.. ا-ول في القطاع الخاص
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د. محمود السيد
أخصائي النساء والوالدة

عضو في الكلية الملكية Fطباء 
النساء والوالدة - المملكة المتحدة

أمراض تنتقل من اZم للجنين 
خالل الحمل

البكتيريا المهبلية
وتكــون  النســاء،  بيــن  شــائعة  عــدوى  هــي 
بســبب وجــود خلــل فــي البكتيريــا الموجــودة 
فــي المهبــل، وإذا أصيبــت المــرأة الحامــل بهــذه 
العــدوى، فقــد تضــر بالجنيــن، hنهــا تزيــد مــن 
خطــر الــوالدة المبكــرة وقــد تــؤدي إلــى انخفــاض 

المولــود. وزن 

الحصبة ا8لمانية
إذا تعرضــت اhم ل¢صابــة بهــا فــي اhشــهر اhولــى 
مــن الحمــل، فــإن احتماليــة إصابــة الجنيــن بهــا 
تصــل إلــى 60%، وقــد تــؤدي إلــى والدة طفــل 
أصــم أو أبكــم أو أعمــى وبــه عيــوب تكوينيــة فــي 

القلــب والجهــاز العصبــي.

مرض السكر
مــن أكثــر اPصابات الخطيــرة التي تصيب الجنين 
بارتفــاع فــي الضغــط، إصابــة اhم بالســكر، حيــث 
يتــم إفــراز الكثيــر مــن اhنســولين لحــرق هــذه 
الزيــادة فــي الســكر، مــا يزيــد مــن عــدد وحجــم 
اhنســجة والخاليــا التــي قــد تــؤذي بالجنيــن عنــد 
الــوالدة، وقــد يــؤدي إلــى إصابــة المولــود بنقــص 
فــي الســكر، وقــد يعانــي مــن متالزمــة ضيــق فــي 

التنفــس.
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فيروس التهاب الكبد من النوع "ب"
هــو عــدوى فيروســية يمكــن أن تنتقــل إلــى الطفــل خــالل 
العــدوى  بهــذه  الطفــل  إصابــة  احتماليــة  وتبلــغ  الــوالدة، 
ومــن  الــوالدة،  خــالل  الفيــروس  التقــط  إذا   ،%90 نســبة 

الممكــن أن يــؤدي إلــى إصابــة الكبــد بالضــرر.

مرض فرط نشاط الغدة الدرقية
أشــارت العديــد مــن اhبحــاث إلــى أن ١٪ مــن اhطفــال التــي 
ــادة وفــرط نشــاط فــي غددهــن  تعانــي أمهاتهــم مــن زي
الدرقيــة، ويعانــي طفلهــا مــن زيــادة فــي معــدالت ســرعة 
نبضــات القلــب، وقــد يعانــي مــن تضخــم بالغــدة الدرقيــة 

ــوزن وجحــوظ بالعينيــن. ويصاحــب هــذا انخفــاض بال

تســتطيع المــرأة الحامــل أن تتفــادى العــدوى مــن 
خــالل:

• عدم تناول اللحم نيئا أو قليل النضج.
• عــدم القيــام بإفــراغ أو تنظيــف مخلفــات القطــط، hنهــا 
يمكــن أن تنقــل لهــا مرضــا يدعــى داء المقوســات (مــرض 

القطــط).
• عــدم تنــاول الطعــام والشــراب مــع ا�خريــن فــي ا�نيــة 

نفســها.
• اPكثار من غسل اhيدي.

• تنــاول بعــض اhدويــة أو أخــذ لقــاح لمنــع وصــول العــدوى 
إلــى جنينهــا.

الهربس
مــن  واحــًدا  التناســلي  الهربــس  يعــد 
وتضــر  المــرأة  تصيــب  التــي  االلتهابــات 
عــدوى  تتــم  أن  فيمكــن  بالجنيــن، 
ــوالدة، وفــي بعــض  الجنيــن فــي أثنــاء ال
ينتقــل  أن  يمكــن  النــادرة  الحــاالت 
الهربــس مــن اhم مــن خــالل المشــيمة 

الحمــل. مــن  اhول  الثلــث  خــالل 

الجديري المائي
إلــى  اhم  مــن  ينتقــل 
بــه  أصيبــت  إذا  الجنيــن 
اhم الحامــل خــالل الثــالث 
للحمــل،  اhولــى  شــهور 
تشــوهات  إلــى  ويــؤدي 
العظــام  فــي  تكوينيــة 

العصبــي. والجهــاز 
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استشاري النساء والوالدة
• زمالة الكلية الملكية Aطباء

النساء والتوليد - المملكة المتحدة

• عضوية الكلية الملكية Aطباء
النساء والتوليد - المملكة المتحدة 

د. ايهاب المصري

الوالدة
المبكرة

ماذا تعني الوالدة المبكرة؟
طبقـــS للتعريـــف الطبـــي، الـــوالدة المبكـــرة هـــي وصـــول 
يولـــد  الحمـــل.  مـــن   Sأســـبوع  37 إتمـــام  قبـــل  الطفـــل 
المبتسرون بعد اhســـبوع  أو  الخـــّدج  معظم اhطفـــال 
32 من الحمـــل  ويتمتعون بفرصة جيـــدة للبقاء على قيد 
الحيـــاة والنمو بشـــكل صحي. بشـــكل عـــام، كلما تقدمت 
فـــي الحمـــل أكثـــر، كلما ســـينمو طفلـــك بشـــكل أفضل. 
ســـتكون أعضاؤه أنضج، ويزداد اســـتعداد رئتيه للتنفس، 

وســـيكون أقـــوى كي يتمكـــن مـــن المـــّص والرضاعة. 

تحســـنت بشـــكل كبير العنايـــة المركزة ل¤طفـــال الذيـــن 
يولدون  فـــي وقت مبكر للغاية، وكذلـــك معدالت بقائهم 
علـــى قيـــد الحياة كثيـــر� مقارنة بمـــا كانت عليـــه من قبل. 
مـــع ذلـــك، في بعـــض اhحيـــان قـــد تكون هنـــاك آثـــار على 
المـــدى الطويـــل بالنســـبة ل¤طفـــال الذيـــن يولـــدون فـــي 
مرحلـــة مبكرة جد�، بمـــا فيها الشـــلل الدماغي وصعوبات 

لتعلم. ا
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إلى أي حد تعتبر الوالدة
المبكرة شائعة؟

تصل الـــوالدات المبكـــرة إلـــى حوالـــي 12 بالمئـــة مـــن جملـــة 
الـــوالدات. مـــن هـــذه الحاالت، يولـــد اثنـــان بالمئة مـــن اhطفال 
الخـــدج قبـــل اhســـبوع 32 مـــن الحمـــل، وحوالي واحـــد بالمئة 
قبل اhســـبوع 28 مـــن الحمـــل.  إذا كنـــت بصحة جيـــدة وكان 
حملـــك يســـير بشـــكل جيـــد، فيرجـــح أن تلدي عندمـــا يكمل 

طفلـــك فتـــرة حملـــه (37 إلى 42 أســـبوعا).

يدخـــل فـــي مخـــاض مبكـــر فقـــط حوالـــي اثنيـــن بالمئـــة من 
النســـاء الالتـــي يتمتعـــن بحمـــل صحـــي لطفـــل واحد.

ما هي أسباب حدوث الوالدة المبكرة؟
أحيانـــا،ً ال يوجـــد أي تفســـير لوالدة اhطفـــال في وقت مبكر. مـــع ذلك، قد 

تزيد هـــذه العوامل فرص حـــدوث ذلك:
الحمل بتوأم أو أكثر.  -

لـــذا  المبكـــرة،  للـــوالدة  تعرضـــك  الوزن احتمـــاالت  التدخين ونقـــص  يزيـــد  قـــد   -
.Sبنفســـك ضروري يعتبر اPعتنـــاء 

إذا كنت ضحية للعنف اhسري.  -
إذا كنت تعانين من ضعف في الدخل المادي ولم تحصلي على الدعم الكافي خالل فترة الحمل.  -

فـــي حال حـــدوث والدة مبكـــرة من قبـــل، مع أن معـــدل الخطر ال يرتفـــع إال قليًال، وتنجـــب العديد من النســـاء الحوامل   -
أطفالهن بعـــد فترة حمـــل كاملة.

إذا كانـــت وظيفتـــك تتطلـــب ســـاعات عمـــل طويلـــة ومجهـــود� بدنيS شـــاقS، فقد يزيـــد ذلـــك مخاطرك ثالثـــة أضعاف.   -
وينطبـــق اhمـــر نفســـه إذا كنـــت تنحنيـــن hكثـــر من ســـاعة يوميـــS فـــي المراحـــل المتأخرة مـــن الحمل.

يمكن أن ترفع زيادة الوزن خطر المضاعفات التي قد تؤدي إلى الوالدة المبكرة.  -

من مشاكل الحمل
المرتبطة بالوالدة
المبكرة التالي:

التهاب بكتيري في المهبل  .1

نزيف حاد أثناء الحمل  .2

عيب أو تشوه في الرحم  .3

ضعف عنق الرحم  .4

انفجار كيس الماء في وقت مبكر.  .5

إذا كانـت لديـك إفـرازات مهبليـة غيـر طبيعيـة في أية 
مرحلـة مـن مراحل الحمـل، فراجعـي طبيبتك.
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ما هي أسباب احتمال والدة طفلي 
في مرحلة مبكرة؟

قـــد يحتـــاج طفلك إلـــى الوالدة فـــي مرحلة مبكرة hســـباب 
إلى تســـريع  تحتاجيـــن  ربمـــا  الوضـــع،  هـــذا  فـــي  طبيـــة. 
مخاضـــك بالطلـــق اPصطناعـــي، أو قد تحتاجيـــن إلى والدة 
قيصرية مبكـــرة. تحـــدث نحـــو ُخمـــس الـــوالدات المبكـــرة 
بهـــذه الطريقـــة.  قـــد يقـــرر اhطبـــاء أن طفلك يحتـــاج إلى 

المجـــيء فـــي مرحلـــة مبكـــرة إذا كان:
ال ينمو كما ينبغي  -

لديه تشّوه أو عيب خلقي.  -
أو في حال:

كان لديه وضع طبي، يعني أنه من ا�من أن يولد    -
طفلك في مرحلة مبكرة  

تعرضت لصدمة في بطنك، مثل ضربة على بطنك  -
تسمم الحمل.  -

ماذا أفعل إذا ظننت أنني على وشك 
والدة مبكرة؟

لـــو كنـــت غير متأكـــدة إذا كنت قد دخلت فـــي المخاض أم 
ال، فاالحتيـــاط دائمS أفضل من النـــدم. اتصلي بطبيبتك أو 

إذا: فور�  المستشفى 
انفجر كيس الماء لديك  -

بدأت تشعرين بانقباضات في الرحم قبل اhسبوع    -
السابع والثالثين من الحمل.  

تذكـري أن وجـود واحـد أو أكثـر مـن هـذه العوامـل 
ال يعنـي أن يولـد طفلـك قبـل ا}وان. هـذه الحـاالت 

تزيـد فقـط خطـر حـدوث ا}مـر.

ماذا سيحدث في المستشفى؟
بالقلــق  تشــعرين  قــد  المستشــفى،  إلــى  وصولــك  عنــد 
وربمــا تفقديــن الســيطرة علــى مشــاعرك. قــد يبــدو كمــا لــو 
أن اhحــداث تخــرج عــن ســيطرتك. ولكــن ينبغــي أن تخبــرك 
الطبيبــة بمــا يحــدث طــوال الوقــت. اطرحــي اhســئلة hنهــا 
الرعايــة  بشــأن  مّطلعــة  قــرارات  اتخــاذ  علــى  ستســاعدك 
التــي تتلقينهــا. ســتطلب منــك طبيبتــك وصــف مــا حــدث، 

ومــا إذا كان قــد حــدث لــك أمــر مماثــل فــي حمــل ســابق. 

فحصــ>  يشــمل  قــد  طبــي  لفحــص  ســتخضعين 
مهبلي> وتصويــر� بالموجــات مــا فــوق الصوتيــة أي 
الســونار أو اRيكــو. ســتوضح هــذه الفحوصــات إذا 
كان عنــق رحمــك قــد بــدأ يقصر ويتســع اســتعداد� 

للمخاض. 

هــذا  يتيــح  الجنيــن.  فبرونيكتيــن  اختبــار  لــك  يجــرى  قــد 
البطــن  آالم  أو  التقلصــات  كانــت  إذا  مــا  معرفــة  االختبــار 
المبكــرة إنــذار� كاذبــS، أو أنــك قــد دخلــت فــي مخــاض مبكــر. 
فــي  الجنيــن  فبرونيكتيــن  اختبــارات  تتوفــر  ال  ذلــك،  مــع 
جميــع المستشــفيات. مــا لــم ينفجــر كيــس المــاء لديــك، ال 
ــدأ، ويحتمــل أن  دليــل علــى أن مخاضــك علــى وشــك أن يب

تتمكنــي مــن العــودة إلــى منزلــك مــرة أخــرى. 

المخــاض  أعــراض  تتوقــف  أن  يمكــن  اhحيــان،  بعــض  فــي 
المبكــر ويســتمر الحمــل لفتــرة أطــول. يحــدث هــذا اhمــر 
فــي حوالــي نصــف الحــاالت عندمــا ُيعتقــد أن المــرأة الحامــل 
ــك، إذا كان المخــاض قــد  دخلــت فــي مخــاض مبكــر. مــع ذل
ــدأ بالفعــل، فليــس هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن القيــام بــه  ب

لوقفــه.

أغلب الظن أنه سـيطلب 
إلـى  الحضـور  منـك 
تقـودي  ال  المستشـفى. 
مـا  بنفسـك.  السـيارة 
مـن  لديـك  يكـن  لـم 
السـيارة،  فـي  يقّلـك 
المستشـفى  أخبـري 
وسيرسـلون لـك سـيارة 

إسـعاف. 
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ماذا لو بدأ مخاضي بالفعل؟
لــو كان حملــك بيــن اhســبوعين 24 و34، يمكــن أن يعطيك 
اhطبــاء حقنــة الســتيرويد لمســاعدة رئتــي طفلــك علــى 
النضــوج. يقلــل ذلــك أيضــS خطــر حــدوث بعــض المشــاكل 
المبكــرة لطفلــك. قــد تؤخــر أدويــة تســمى توكوليتكيــس 
tocolytics المخــاض وتمنــع التقلصــات لفتــرة كافيــة كــي 
تكملــي دورة الســتيرويد العالجيــة أو قــد تســمح بالتأخيــر 
كــي يتــم نقلــك إلــى مستشــفى توفــر المزيــد مــن الرعايــة 
ظــروف  فــي  إال  توكوليتكيــس  يســاعد  ال  المتخصصــة. 
وهــو  جــد�.  مبكــرة  مراحــل  فــي  المخــاض  مثــل  معينــة، 
ال يوقــف المخــاض المبكــر تمامــS. لــو انفجــر كيــس المــاء 
الختبــار  المهبــل  مــن  مســحة  طبيبتــك  ســتأخذ  لديــك، 
 .GBS العــدوى البكتيريــة، مثل بكتيريــا المكــور العقــدي ب

إذا كنــت مصابــة ببكتيريا المكور العقدي ب، فســتحصلين 
علــى المضــادات الحيويــة عبــر الوريــد عندمــا يبــدأ مخاضــك. 
تقلــل المضــادات الحيويــة خطــر إصابــة طفلــك بالعــدوى. 
ســتتم مراقبــة دقــات قلــب طفلــك طــوال فتــرة المخــاض 
لــو  بطنــك.  علــى  تثبــت  إلكترونيــة  محــوالت  باســتخدام 
احتجــت إلــى مســكن ألــم، ســينصحك اhطبــاء باالبتعــاد عن 
تنــاول بيثيدايــن hن هــذا العقــار قــد يؤثــر ســلبS على تنفس 
طفلــك. يكــون البديــل اhفضــل هــو حقنة اPيبيــدورال أي 
حقــن العمــود الفقــري بالمخــدر لتخديــر اhطــراف الســفلية. 

قــد تتمكنيــن مــن الــوالدة الطبيعيــة. إذا بلــغ حملــك أكثــر 
مــن 34 أســبوعS، ربمــا يكــون اhطبــاء راضيــن عــن تقــدم 
مخاضــك وفــق قــوة انقباضاتــك بــدل محاولــة تســريعه. مــن 
ــه ســيكون  المرجــح أن يكــون طفلــك بصحــة جيــدة، مــع أن

صغيــر الحجــم. 

عمليــة  إلــى  اللجــوء  الضــروري  مــن  يكــون  قــد  ذلــك،  مــع 
قيصريــة إذا كانــت هنــاك مضاعفــات، مثــل النزيــف الحــاد أو 
إذا تعــّرض طفلــك لضائقــة جنينيــة أو ارتفــاع ضغــط الــدم.

ماذا سيحدث عندما يولد طفلي؟
في حال ولد طفلك:

ــاج  ــة مبكــرة (34 إلــى 36 أســبوعS)، قــد ال يحت فــي مرحل  •
قــادر�  يبقــى  ولكنــه  صغيــر�،  يبــدو  ربمــا  عــالج.  أي  إلــى 
علــى الذهــاب معــك مباشــرة إلــى جنــاح مــا بعــد الــوالدة. 
أو ربمــا يدخــل معــك إلــى جنــاح العنايــة االنتقالــي. يعتمد 
ذلــك علــى كيفيــة تغذيتــه، ومــا إذا كانــت لديــه مشــاكل 
فــي مســتويات الســكر فــي الــدم، أو ضغــط الــدم، أو 

لديــه عــدوى.

 ،(Sأســبوع إلــى 33   32) معتدلــة  مبكــرة  مرحلــة  فــي   •
قــد يحتــاج إلــى رعايــة متخصصــة، كمــا أنــه قــد يواجــه 
مشــاكل فــي التنفــس، والتغذيــة، واPصابــة بالعــدوى. 
ربمــا يتمكــن طفلــك مــن البقــاء معــك فــي جنــاح الرعايــة 
حديثــي  وحــدة  إلــى  مباشــرة  يؤخــذ  قــد  أو  االنتقالــي، 
.SCBU الــوالدة المحليــة أو وحــدة الرعايــة الخاصــة للطفــل

فــي مرحلــة مبكــرة جــد� (28 إلــى 31 أســبوعS)، يرجــح أن   •
يتــم االعتنــاء بــه فــي وحــدة الرعايــة الخاصــة باhطفــال 
أو LNU. ســيكون أقــوى ممــن هــم أصغــر ســنS، لكنــه 
يبقــى عرضــة لخطــر انخفــاض حــرارة الجســم، وانخفــاض 
نســبة الســكر فــي الــدم، واPصابــة بالعــدوى. ربمــا يحتــاج 
إلــى رعايــة تخصصيــة أكثــر فــي وحــدة العنايــة المركــزة 

.NICU لحديثــي الــوالدة

فــي مرحلــة مبكــرة للغاية (27 أســبوعS أو أقل)، ســيحتاج   •
إلــى رعايتــه فــي وحــدة العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة 
آخــر.  مستشــفى  إلــى  نقلــك  يعنــي  قــد  مــا   ،NICU
يعتبــر الطفــل فــي هــذه المرحلــة عرضــة لخطــر كبيــر 
فــي انخفــاض حــرارة الجســم، وانخفــاض نســبة الســكر 
فــي الــدم، وانخفــاض ضغــط الــدم، واPصابــة بالعــدوى، 

وســيحتاج إلــى المســاعدة فــي التنفــس.

لــو كان طفلــك يحتــاج إلــى رعايــة فوريــة، قــد تحصليــن فقــط 
علــى نظــرة خاطفــة لــه قبــل أخــذه منــك. يمكــن أن يكــون 
ذلــك مخيفــS، وســتحتاجين إلــى الكثيــر مــن الدعــم. عندمــا 
تســتقر حالــة طفلــك، تســتطيعين رؤيتــه بقــدر ما تشــائين. 
هنــاك الكثيــر مــن اhمــور التــي يمكنــك القيــام بهــا لالعتنــاء 
بــه، مثــل تغييــر حفاضــه، والتمســيد عليــه والتحــدث معــه، 

وربمــا حملــه وإرضاعه. 

قبــل  يولــدون  الذيــن  اhطفــال  يبقــى  أن  يرجــح  ال  ل¤ســف، 
ســيبذل  ولكــن  الحيــاة.  قيــد  علــى   24 أو   23 اhســبوع 
اhطبــاء قصــارى جهدهــم للتأكــد مــن أن طفلــك مرتــاح قــدر 
اPمــكان. يعتبــر اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات صعبــS جــد� علــى 
ا�بــاء واhمهــات واhطبــاء، ولهــذا الســبب تــم وضــع مبــادئ 

توجيهيــة واضحــة.
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يعـــد منظـــار القولـــون مـــن المناظيـــر المهمـــة جـــد� فـــي 
تشـــخيص وعـــالج أورام القولـــون حيـــث تؤكـــد الدراســـات 
وتوصيات المنظمات الصحيـــة العالمية على أهمية فحص 
القولـــون بالمنظار لكل من بلغ 50 عامـــS أو إذا كانت هناك 
أعـــراض لمن يقلـــون عن 50 عامـــS بعد إستشـــارة الطبيب 

لمختص.  ا
أهميـــة هـــذا الفحـــص تتمثل في تشـــخيص وإزالـــة الزوائد 
اللحميـــة والتـــي تعتبر المرحلة المبكرة مـــن أورام القولون 
حيـــث أن إزالتهـــا بالمنظـــار يمنع تطورها ونموهـــا إلى ورم 

سرطاني.

التحضير للمنظار: 
لكـــي يتـــم فحـــص القولـــون بدقـــة يتـــم تحضيـــر 
القولون للتخلـــص من الفضالت ويتم هـــذا التحضير 

بطريقتيـــن :-

يعطـــى المريـــض حبـــوب ومحاليـــل لتنظيـــف القولـــون   -
يأخذهـــا فـــي اليـــوم الذي يســـبق المنظـــار ويجـــب إتباع 
اhدويـــة.  هـــذه  أخـــذ  فـــي  المعالـــج  الطبيـــب  تعليمـــات 
دلكوالكـــس  حبتيـــن  أخـــذ  هـــو  الشـــائع  التحضيـــر 
الســـاعة   Picoprep بيكوبـــرب  محلـــول  مـــع   Dulcolax

مســـاء�.  السادســـة  الســـاعة  ويكـــرر  ظهـــر�  الثانيـــة 

اPقتصـــار على الســـوائل الصافية فقط كالماء والشـــاي   -
وعصيـــر العنـــب والتفـــاح وماء الشـــوربة بدون شـــوائب 
والجلـــي طـــول اليوم بعـــد وجبـــة اPفطـــار واPمتناع عن 

الشـــرب لمدة 8 ســـاعات قبـــل موعـــد المنظار.

د. أسامة العرادي

فحص القولون   بالمنظــار

رئيـس وحــدة الجهــاز الهضمـي والمناظيـر
استشاري اAمراض الباطنية والجهاز الهضمي

البورد اAمريكي في اAمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد
زمالة الجمعية اAمريكية لمناظير الجهاز الهضمي
عضو الكلية اAمريكية Aمراض الجهاز الهضمي
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فحص القولون بالمنظار:
يتـــم فحص القولـــون بالمنظار بعـــد إعطـــاء المريض دواء 
مخـــدر عن طريـــق الوريد. يســـتغرق الفحـــص تقريبS نصف 

ســـاعة وتتـــم إزالة الزوائـــد. اللحمية أثنـــاء الفحص.

الفحـــص آمن جـــد� ونتيجته مباشـــرة عدا الزوائـــد اللحمية 
أو العينـــات التي يتم إرســـالها للمختبـــر للفحص المجهري 

حيـــث يســـتغرق ذلك من 5 إلـــى 7 أيام.
المضاعفـــات المحتملـــة للفحـــص نـــادرة منهـــا نزيـــف بعد 
إزالـــة الزوائـــد اللحميـــة خاصًة الكبيـــرة منها والـــذي يمكن 

.Sعالجه عـــن طريـــق المنظـــار أيض

بعد المنظار:
يوضـــع المريض فـــي المالحظـــة لمدة 
المنظار  بعـــد  تقريبـــ>  ســـاعة  نصـــف 
بعدهـــا يمكنـــه الذهاب إلـــى المنزل 
بعد  الســـيارات  قيادة  بعـــدم  وينصح 
المنظـــار  نتيجـــة  مباشـــرة.  المنظـــار 
ُتعطـــى وتناقـــش مـــع المريـــض بعد 
المنظـــار مـــن قبـــل الطبيـــب حيـــث 
للمتابعة  التعليمـــات  المريض  يعطى 

العالجية.  والوصفـــة 

فحص القولون   بالمنظــار 
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استشاري جراحة العظام
البورد اAمريكي في جراحة العظام 

زمالة اAكاديمية اAمريكية Aطباء جراحة العظام 
الزمالة في جراحة عظام اAطفال - الواليات المتحدة اAمريكية

زمالة الكلية الملكية للجراحين - كندا

د. محمد القعيمي

تعتبر متالزمة النفق الرســـغي من اhســـباب الشائعة ل¤لم 
فـــي اليديـــن وتخّدرهـــا يعتقـــد العديـــد من اhشـــخاص أن 
متالزمـــة النفق الرســـغي نتيجة Pســـتعمال لوحـــة مفاتيح 
الكمبيوتـــر لوقـــت طويل، ولكـــن الواقع أن هنـــاك العديد 
مـــن اhشـــياء التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى هـــذا المرض. لحســـن 
الحـــظ، فإنه عندما يتم تشـــخيص متالزمة النفق الرســـغي 
لـــدى المريـــض بشـــكل مبكـــر، فإنـــه يصبـــح مـــن الممكن 
التخفيف فـــي آالم اليد وتخّدرها بواســـطة بعض العالجات 

لبسيطة. ا

هل من ا$فضل 
تشخيص هذا المرض 

بشكل مبكر؟ 
hن هذا المرض يتفاقم مع مرور الوقت، فإنه كلما 

تم الشروع في العالج بشكل مبكر، كلما كان ذلك 
أفضل بعد مناقشة السيرة الطبية، يطرح الطبيب 

بعض اhسئلة على المريض:

هل بدأت هذه الحالة تدريجيا أم أن ذلك 
كان بشكل متقطع؟

هل يشتد ا}لم في الليل؟

هل يحدث ا}لم عندما يكون الشخص 
ممسك> بشيء ما، على غرار الكتاب أو 

الهاتف؟

هـــذه كلهـــا مـــن العالمـــات المنتشـــرة لمتالزمـــة النفـــق 
الرســـغي. عندمـــا ينضغط  العصب المتوســـط، ينتشـــر 

اhلـــم والتخـــدر مـــن اPبهـــام إلى الوســـطى

متالزمة النفق 
الرسغي
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اtختبارات الجسدية:
يحـــاول الطبيـــب التعـــرف علـــى اhعـــراض التي 

تظهـــر عليك. ســـوف يقوم بإمســـاك الرســـغ وثنيه في 
مواضـــع مختلفـــة Pختبـــار اPحســـاس بالوخـــز أو التخدر في 
يديـــك. كمـــا أن الضغـــط على العصـــب المتوســـط أو النقر 

عليـــه أيضـــا قد يجعـــل اhعـــراض تظهر مـــن جديد. 

اtختبارات الفسيولوجية الكهربية
هـــذا النـــوع مـــن اPختبـــارات، علـــى غـــرار دراســـة توصيـــل 
العصـــب  علـــى  الضغـــط  حـــدة  مـــدى  يقيـــس  العصـــب، 
المتوســـط. نتائـــج هـــذه االختبـــارات تســـاعد الطبيب على 
تطويـــر برنامـــج عـــالج خـــاص بالحالـــة التـــي تعانـــي منهـــا. 

ما هي العالجات المعتادة؟
عندمـــا يتم العالج بشـــكل مبكر، فإن أعـــراض النفق 
الرســـغي يمكـــن تخفيفها مـــن خالل بعـــض التدابير 

لبسيطة.       ا

متالزمة النفق الرسغي

الدعامة أو الجبيرة
مـــن شـــأن الدعامـــة أو الجبيـــرة التـــي يتـــم ارتداؤهـــا فـــي 
الليـــل أن تبقـــي على الرســـغ في موضع ســـليم. وهذا من 
شـــأنه أن يمنـــع التهّيج الليلـــي للعصب المتوســـط والذي 
يحـــدث عندمـــا يثنـــي الشـــخص رســـغه أثنـــاء النـــوم. هذا 
باPضافـــه إلـــى أن إرتـــداء الجبيـــرة قد يســـاعد أثنـــاء القيام 
ببعض اhنشـــطة التـــي تزيد فـــي تفاقم اhعـــراض.  اhدوية 
غيـــر الســـتيرويدية المضـــادة لاللتهابات اhدويـــة على غرار 

اhســـبرين واPيبوبروفيـــن تحـــد من اhلـــم والتورم. 

تغيير النشاط
تحـــدث اhعـــراض فـــي معظـــم اhحيـــان عندمـــا تبقـــى اليد 
والرســـغ فـــي موضـــع واحـــد لوقـــت طويـــل. إذا كان العمل 
أو الهوايـــة تجعـــالن اhعـــراض تتفاقـــم، فـــإن تغييـــر هـــذه 
اhنشـــطة مـــن شـــأنه أن يعـــوق تطـــور المـــرض أو إيقافـــه. 

حقن الستيرويد
الكورتيـــزون دواء فعـــال كمضـــاد ل¢لتهابـــات ويتـــم حقنه 
فـــي النفق الرســـغي للمريض . في الوقت الـــذي تؤدي فيه 
هـــذه الحقن في معظـــم اhحيان إلى الشـــعور بالراحة، فإن 
اhعـــراض المؤلمـــة قـــد ترجع إلـــى الظهور فـــي أي وقت من 

اhوقـــات على إثره. 

الجراحة
الهـــدف مـــن جراحـــة النفق الرســـغي هـــو Pفســـاح المجال 
أمـــام العصـــب المتوســـط واhوتار. توجـــد تقنيـــات جراحية 
مختلفـــة لعمل ذلك، ولكنهـــا كلها تقتضـــي قطع الرباط 
عندمـــا  الرســـغي.  النفـــق  لفتـــح  المســـتعرض  الرســـغي 
يشـــفى الربـــاط، يكـــون هنـــاك مـــكان أكبـــر بالنســـبة إلى 
العصـــب واhوتـــار. يتـــم إجراء عمليـــة النفق الرســـغي دائما 
تحـــت التخديـــر الموضعـــي - وهي عبـــارة علـــى دواء يخدر 
علـــى  قادريـــن  اhشـــخاص  معظـــم  يكـــون  والـــذراع.  اليـــد 
العـــودة إلى البيـــت بعد إجـــراء العملية بســـويعات قليلة. 

الشفاء
يمكن توقع الشـــعور ببعض اhلم، والتورم، والتيبس بعد 
إجـــراء العمليـــة. قـــد يســـتمر اhلـــم الخفيف على مســـتوى 
كـــّف اليد hشـــهر عديدة، وقد يتطلب الشـــفاء التام ســـنة 
بأكملهـــا. تتحســـن اhعراض لدى معظـــم المرضى على إثر 
العمليـــة. أمـــا المرضـــى الذين يعانـــون من متالزمـــة النفق 

الرســـغي الحاد والطويلـــة المدى، فقد ال يشـــفون تماما.
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استشاري جراحة العظام
الزمالة في جراحة العظام، الكلية الملكية

لcطباء والجراحين جالسجو - المملكة المتحدة

د. فوزي عيسى

خشـــونة المفصل ُتســـمى كذلك بالفصال العظمي وهي 
مـــن المشـــاكل الشـــائعة للعديد من النـــاس في منتصف 
العمر. وخشـــونة المفصل من اhســـباب الرئيســـية ل¢عاقة 
فـــي الكويـــت لكبار الســـن . ويتطور اhمر ببـــطء وزيادة مع 
مرور الوقـــت. ال يوجد عالج للفصـــال العظمي، لكن خيارات 
العـــالج اhخـــرى متاحـــة. ويمكـــن للمصابيـــن به الســـيطرة 
على اhلـــم، والبقاء في حالة نشـــطة والتمتع بحياة ناجحة.

ما هو الفصال العظمي للركبة؟
الفصـــال العظمـــي هـــو النـــوع اhكثر شـــيوًعا مـــن التهاب 
بســـهولة  وتنفـــرد  تنثنـــي  الســـليمة  الركبـــة  المفاصـــل. 
بســـبب وجود اhنســـجة االنزالقية والغضروف الحركي. هذه 
المـــادة تغطي وتحمي أطراف عظـــام مفصل الركبة. يوجد 
بيـــن العظـــام غضـــروف هاللي مـــن قطعتيـــن يعمل على 
امتصـــاص الصدمـــات ويعمـــل على راحـــة مفصـــل الركبة. 

وتســـبب خشـــونة الركبـــة نحـــت وتقطع هـــذا الغضروف.

كيف تحدث اtصابة؟
 تحـــدث خشـــونة الركبـــة مـــع مـــرور الوقـــت. عندمـــا يتآكل 
الغضـــروف، ويصبـــح خشـــًنا ويصبـــح تحـــرك العظـــام على 
طـــول الســـطح المتعـــرض لالحتـــكاك مؤلًمـــا. إن التـــآكل 
ببعضـــه  العظـــام  الحتـــكاك  يـــؤدي  للغضـــروف  الكامـــل 
ولتعويـــض الغضـــروف التالـــف، تبـــدأ العظـــام التالفـــة في 

النمـــو للخـــارج وتكويـــن نتـــوءات مؤلمـــة.

اMعراض
اhلـــم هو العارض اhبرز في خشـــونة المفصـــل الذي يصيب 
الركبـــة. اhعـــراض تـــزداد ســـوًءا خـــالل الصباح أو بعـــد فترة 

الراحة واالســـترخاء.

هل من اMفضل
تشخيص اMمر مبكًرا؟

الفصـــال العظمي يزداد ســـوًءا بمـــرور الوقت، فكلما 
كان العـــالج مبكـــًرا، كانـــت النتيجـــة أفضـــل. يمكـــن 
للطبيـــب بعـــد مناقشـــة اhعـــراض والتاريـــخ الطبي، 
بعمـــل أشـــعة إكـــس لـــك للتأكد مـــن مـــدى إصابتك 
بالفصـــال العظمي. وُتظهر أشـــعة إكـــس مدى تلف 

الغضـــروف ومـــدى المســـافة بيـــن المفصل.
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التعايش مع اtصابة بالفصال 
العظمي

أن تعلـــم أنك مصـــاب بفصال عظمي هو أمر غير مشـــجع. 
وخيـــارات العـــالج بعد معرفتـــك بالمرض ذات فائـــدة كبرى، 

ويمكـــن التفـــادي والتقليل من أثـــره على حياتك.
عنـــد ازديـــاد اhعراض أو مشـــكلة فـــي التأقلم مـــع المرض 

عليـــك مراجعـــة طبيـــب العائلـــة لمتابعة خطـــة عالجك.

استشارة اختصاصي العالج الطبيعي
يعلمـــك اختصاصـــي العـــالج الطبيعـــي بعـــض التماريـــن 
لتحســـين قوتـــك ومرونتـــك. يمكـــن الختصاصـــي العـــالج 
الطبيعـــي أن يســـاعدك في إيجـــاد طرق جديدة hنشـــطة 
حياتـــك الجديـــدة. التغيـــرات البســـيطة، مثـــل اســـتخدام 
اhدوات الخاصـــة اللتقاط اhشـــياء ويعمل علـــى إحداث فرق 

كبيـــر في تخفيـــف اhلم، ويمكنك اســـتخدام أشـــياء أخرى 
فـــي الحمـــام (مقعـــد مرتفـــع، الدرابزين).

المزيد من الراحة
 الفصـــال العظمـــي يزيـــد مـــن اPرهـــاق لديـــك ، وأعـــراض 
التهـــاب المفاصـــل لديـــك تـــزداد ســـوًءا فـــي حالـــة التعب. 
حـــاول أن تنام لليلـــة كاملة وأخذ فترات نـــوم قصيرة خالل 

اليـــوم إذا تطلـــب اhمـــر لذلك.

مناقشة البديل العالجي مع الطبيب 
توجـــد بعـــض البدائل العالجية التي تســـاعد فـــي تخفيف 
ألـــم التهـــاب المفاصـــل. تحـــدث مـــع الطبيب قبـــل محاولة 

البدائـــل العالجيـــة Pمكانيـــة تعارضها مع خطـــة العالج.
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ما وسائل العالج الشائعة؟
سيقوم طبيبك الخاص بوضع خطة 

لتخفيف آالم المفاصل والتيبس:

تغيير نظام الحياة.
إذا لـــم يعق التهاب المفاصل نظـــام حياتك اليومي، 
يمكـــن لطبيبـــك أن يوصيـــك بتغييـــر نمـــط حياتك 

لحمايـــة مفاصلـــك والحد من تطـــور المرض.

تخفيف الوزن:
إذا كان وزنـــك زائـــًدا، فتخفيـــف بضـــع الكيلوجرامات 
قـــد يحـــدث فرًقـــا كبيـــًرا مـــن الضغـــط الواقـــع على 

فخذك.

اMدوية:
ل¤لـــم تأثير على الروتين اليومـــي في حياتك، يمكن 

لطبيبـــك وصف أدوية أخرى في حال اســـتمرار اhلم.

اMدوية المضادة لاللتهاب غير 
االستيرويدية:

عقاقيـــر مثـــل اhســـبرين واPيبروفيـــن تخفـــض مـــن 
والورم. اhلـــم 

حقن االستيرويد:
الكورتيـــزون قوي كدواء مضـــاد لاللتهاب يتم حقنه 

بشكل مباشـــر في مفصل الركبة.

الجراحة:
إذا  الجراحـــة  فـــي  النظـــر  الخـــاص  لطبيبـــك  يمكـــن 
كانـــت ا�الم فـــي ازديـــاد وتســـبب نوًعـــا مـــن اPعاقة.

قطع العظم:
وإعـــادة  نحتهـــا  يتـــم  بالركبـــة  المحيطـــة  العظـــام 
الركبـــة. مفصـــل  عـــن  الضغـــط  Pبعـــاد  محاذاتهـــا 

استبدال المفصل:
يمكـــن إجـــراء عمليـــة اســـتبدال المفصـــل بشـــكل 
كلـــي أو جزئـــي. ويتم إزالـــة مفصل الركبـــة بالكامل 

أو اhجـــزاء التالفـــة بقطعـــة أخـــرى صناعية

التمارين:
(الجـــري،  بالـــغ  أثـــر  لهـــا  بتماريـــن  تقـــوم  كنـــت  إذا 
الرياضـــات التنافســـية)، مـــن الطبيعـــي أن تتحـــول 
إلى أنشـــطة قليلـــة التأثير وســـيخفف الضغط على 
اhرداف. المشـــي وركـــوب الدراجـــات والســـباحة هـــي 

خيـــارات جيـــدة محـــدودة اhثـــر.

العالج الطبيعي:
نطـــاق  مـــن  تحســـن  أن  الخاصـــة  للتماريـــن  يمكـــن 
الحركـــة الخاصـــة بالركبـــة وتقـــوي عضـــالت الســـاق 
الداعمـــة للمفاصل. اhجهزة المســـاعدة، مثل العكاز 
أو دعامـــات الحـــذاء، تســـاعد فـــي تقليـــل الضغـــط 

الواقـــع علـــى المفاصـــل.

أسيتامينوفين:
دواء يستخدم في العادة لتخفيف اhلم غير الحاد.

المكمالت الغذائية:
الجلوكوســـامين  مثـــل  الشـــائعة  المكمـــالت 
عنـــد  اhلـــم  تخفـــف  الكوندرويتيـــن  ووســـولفات 
البعـــض. تحـــدث إلـــى طبيبك قبـــل اســـتخدام تلك 

لمكمـــالت. ا

حقن الركبة بإبرة الزيت:
العالج بالحقـــن يخفف من أعراض التهـــاب المفاصل 
لـــدى المرضى الذيـــن ال يســـتجيبون عـــادة للخيارات 

غيـــر الجراحية.

الكشف بالمنظار على المفاصل:
هـــذا اPجـــراء عـــادة مـــا يســـتخدم فـــي إزالـــة التمزق 
اhجـــزاء  أو  المنحلـــة،  الغضاريـــف  قطعـــة  وعـــالج 
الخارجيـــة الناعمـــة للغضروف الذي تعـــرض لالهتراء. 
كلمـــا تقدمـــت حالـــة التهـــاب المفاصـــل، كلمـــا قلت 

فعاليـــة الكشـــف بالمنظـــار.
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ما الذي يسبب خشونة المفصل؟
هناك العديد من ا}سباب التي تزيد من

خطر اRصابة بخشونة المفصل.

السن:
قدرة الغضروف على 

شفاء نفسه تقل 
بتقدم السن. الفصال 
العظمي في الركب 
يصيب كبار السن 

عادَة.

الوراثة:
بعض الجينات ترتبط 

بالفصال العظمي. السمات 
الموروثة، مثل تقوس 

الساقين، تقوس الركبة 
للداخل أو الخارج أو ليونة 

اhربطة، يمكن أن تؤدي إلى 
خشونة المفصل.

كثرة االستخدام:
اhشخاص الذين لديهم 

أعمال تنطوي على الجثو 
واالنحناء، أو رفع أشياء ثقيلة 
أو المشي كثيًرا، هم اhكثر 
عرضة ل¢صابة المتكررة في 

الركبة. ويجعلهم أكثر عرضة 
للفصال العظمي.

ا8مراض ا8خرى:
إذا كانت لديك بعض 

المشاكل اhخرى في الركبة، 
مثل النقرس، التهاب 

المفصل البكتيري، فإنه 
تزداد لديك فرص اPصابة 

بالفصال العظمي.

اmصابة:
اPصابة السابقة في 

الركبة، من جراء 
حادث ما، قد يؤدي 

إلى خشونة المفصل 
بعد ذلك.

الوزن:
كلما زاد الوزن، 

زاد الضغط 
على مفاصل 

الركبة.
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استشاري جراحة المخ واAعصاب
• تخصص دقيق في جراحة العمود الفقري 

• عضو الجمعية اAوروبية في جراحة المخ واAعصاب

د. طارق درويش

مرض
باركنسون

ُيصّنـــف كخلل ضمن مجموعـــة اضطرابات النظام 
الحركـــي، التي تنتج بســـبب خســـارة خاليـــا الدماغ 
فـــي  وجـــوده  أثبـــت  أنـــه  إال  للدوباميـــن  المنتجـــة 
عائـــالت بعينهـــا دون اhخـــرى. ســـمي هـــذا المرض 
تيمًنـــا باســـم الطبيـــب اPنجليـــزي جيمـــس الـــذي 
كتـــب مقـــاال مفصـــال حـــول المـــرض تحـــت االســـم: 
"مقالـــة حول الرعشـــة الغير إراديـــة" وذلك في عام 

.1817

اMعراض اMساسية :
هّزة، أو رجفة في اليد، الذراع، الساق، الفّك، والوجه  -

الصالبة، أو تصّلب اhطراف والجذع  -
بطئ الحركة  -

عدم استقرار الوقفة، أو التوازن  -
كلمـــا أصبحت هـــذه اhعراض أكثـــر وضوحا، يبـــدأ المرضى 
مهـــام  إكمـــال  أو  الـــكالم،  المشـــي،  صعوبـــة  بمواجهـــة 
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اMعراض اMخرى قد تتضّمن:
الكآبة وتغييرات عاطفية أخرى  -

صعوبة في االبتالع، المضغ، والكالم  -
-  المشاكل بولية وال¢مساك

مشاكل جلد  -
تقّطع النوم.  -

عوامل اtصابه بالباركنسون:
أسباب جينية :  -

مرتبطـــة  الرعـــاش  لمـــرض  حـــاالت  عـــدة  حديثـــا  اكتشـــف 
بطفـــرات جينيـــة، حيـــث نجـــد أن المريـــض بالرعـــاش, لديه 
أحـــد اقاربـــه ممـــن يعانـــون من نفـــس المرض. لكـــن هذا ال 
يعنـــي ان المـــرض يمكن ان يـــورث من االب إلـــى ابنه أو من 

الخر جيـــل 

السموم:  -
مـــع  الجينـــي  العامـــل  اتحـــاد  بـــأن  تجـــزم  نظريـــة  هنـــاك 
التعـــرض hحد الســـموم من البيئة المحيطـــة هو من أكثر 
اhســـباب التـــي تؤدي لمـــرض الرعـــاش. مما اســـتندت عليه 
هذه النظريـــة ان التوزيـــع [اPحصائي] لمرضى باركنســـون 
يتمركـــزون في مناطـــق معينة جغرافيا، وليســـوا موزعين 
بشـــكل عشـــوائي متســـاوي, كمـــا أن ظهور المـــرض ازداد 
هـــذه  الصناعيـــة.  النهضـــة  بـــزوغ  مـــع  ملحـــوظ  بشـــكل 
وفـــي  الحشـــرية،  المبيـــدات  فـــي  تتمركـــز  قـــد  الســـموم 
اhكســـجين  تحـــوي  التـــي  المركبـــات  وخاصـــة  المعـــادن 

المتفاعـــل reactive oxygen والـــذي بإمكانـــه التفاعـــل أو 
االرتبـــاط بالميالنيـــن العصبـــي.

إصابة الرأس:  -
وجـــد أن الذيـــن قد ســـبق وأصيبوا في رؤوســـهم، لديهم 
فرصـــة ل¢صابـــة بالمـــرض, تفـــوق أولئـــك الذين لم يســـبق 

لهـــم االصابـــة في الـــرأس, بأربعـــة اضعاف.

اhدوية:  -
ادويـــة وعقاقيـــر الجنـــون Anti-psychotic وجـــد أنهـــا قد 
تـــؤدي إلـــى زيادة خطـــر اPصابة بالمـــرض, نظـــرا hنها تقلل 

مـــن كميـــة الدوباميـــن أو تمنـــع ارتباطه بالمســـتقبالت

التشخيص:
باركنســـون مـــرض مزمـــن، ممـــا يعنـــي بأّنه يســـتمر لفترة 
زمنيـــة طويلـــة، ومرض يتقـــدم، بمعنـــى أن أعراضـــه تنمو 
بصـــورة أســـوأ بمرور الوقـــت. بالرغـــم من أن بعـــض الناس 
يصبحون مقعدين بصورة شـــديدة، يواجـــه آخرين عراقيل 
حركيـــة بســـيطة. الهـــّزة هـــي العالمـــة الرئيســـية لبعض 
المرضـــى، بينما لبعض المرضى ا�خريـــن، الهّزة هي مجرد 
شـــكوى بســـيطة مقابـــل أعراض أخـــرى أكثر إزعاجـــا. ال أحد 
يمكـــن أن يتوّقع أّي عارض من اhعراض ســـيصيب المريض، 
وتتفـــاوت كثافـــة العارض أيضا من شـــخص إلـــى أخر. ليس 
هنـــاك فحـــص دّم أو اختيـــارات متوفرة لتشـــخيص المرض

العالج:
مـــرض باركنســـون مـــن االمـــراض المزمنـــة والتـــي تتطلب 
أكثـــر من العـــالج الدوائـــي. مريض باركنســـون يحتـــاج إلى 
الدعـــم النفســـي والعلمـــي من خالل اســـرته نفســـيا ومن 
خـــالل المعالج تثقيفيـــا. قد يحتاج مريـــض الرعاش لطبيب 
العـــالج الطبيعي واختصاصـــي تغذية باPضافـــة إلى إعداد 
خطـــط عامـــة للمريـــض مـــن اجـــل المحافظة علـــى صحته 
العامـــة . غالبية االدوية التي توصـــف لمريض الرعاش أدوية 
ال تبـــطء من تقدم المرض وتطـــوره  ولكنها للتخفيف من 
االعـــراض.  بعـــض الحـــاالت، قـــد تكـــون الجراحـــة ضرورية إذا 
لـــم يســـتجب المريـــض للعقاقيـــر. يوجد ا�ن عالج يســـمى 
تحفيـــز عميـــق للدمـــاغ  DBS ، حيث تزرع أقطـــاب كهربائية 
فـــي الدمـــاغ وتربـــط إلـــى أداة كهربائيـــة صغيـــرة تســـمى 

مولّـــد نبـــض اhمر الـــذي يقلل مـــن الحـــركات الالإرادية.

التغذية:
بالجهـــاز  تتحكـــم  التـــي  واhعصـــاب  للعضـــالت  يمكـــن 
الهضمـــي أن تتأثـــر بمـــرض الباركنســـون ممـــا يـــؤدي إلـــى 
مشـــاكل اPمســـاك وابقـــاء الطعـــام فـــي المعـــدة لفتـــرة 
غذائـــي  نظـــام  اتبـــاع  ان  الطبيعيـــة.  الفتـــرة  مـــن  أطـــول 
متـــوازن يســـاعد فـــي تحســـين عمليـــة الهضـــم. يجـــب أن 
يحتـــوي النظام الغذائـــي على المأكـــوالت الغنيـــة باhلياف 

وكميـــة كبيـــرة مـــن الميـــاه

بســـيطة أخرى.غالبـــا مـــا يصيب المـــرض اhفـــراد اhكبر من 
٥٠عـــام وقد يصيب من هـــم أصغر اhعـــراض المبّكرة الغير 
ملحوظـــة والتـــى تحـــدث بشـــكل تدريجـــي. عنـــد البعض، 
يتقـــّدم المـــرض بســـرعة أكبر مـــن ا�خرين. وبينمـــا يتقّدم 
المـــرض، يبـــدأ االهتـــزاز، بالتأثيـــر علـــى معظم النشـــاطات 

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

الفحوصات الشاملة
جلسات إزالة الشعر

فحص الدم (دالالت ا6ورام)
فحص الصدر ( املو=را> )

( ULTRASOUND )  فحص الصدر
عمليات  تصحيح النظر

( Velashape ) جلسات نحت اجلسم

يقدم مستشفى دار الشفاء
عروضــه اخلاصـــة علــــى التالـــي

خلي قلبها يرفرف مثل الفراشه بهدية
نصها عليك ونصها علينا

مستشفـى دار الشفـاء

أ"!

خصومات خاصة
مبناسبـــة عيـــد ا6م علــى ا6قامـــة > جنــــاح الدانـــة حلـــاالت الوالدة


