
ا�صدار الرابع والخمسـون - ينـايــر 2023
أول مجلة كويتية تصدر من مستـشفى خــاص





الشــفاء  دار  لمستشــفى   ٢٠٢٢ العــام  كان  بدايتــه،  منــذ 
التمّيــز فقــد  التمّيــز والنمــو؛ وأّمــا  اعــوام  آخــر مــن  عامــً 
ــهادة  ــى ش ــام عل ــع الع ــفى مطل ــول المستش ــل بحص تمّث
ــت  ــي الكوي ــد ف ــفى الوحي ــا المستش HIMSS بصفته الـــ7
ــل  ــا ادخ ــو م ــة،  وه ــة المرموق ــذه المرتب ــى ه ــوز عل ــذي يح ال
الكويــت ضمــن نــادي الــدول المتقدمــة فــي مجــال اســتخدام 
تكنولوجيــا إدارة المعلومــات بهــدف تعزيــز ســامة المرضــى 
وزاد  التقنيــات.  هــذه  بإســتخدام  تجربتهــم  وتســهيل 
ــة العــام  ــه نهاي ــزه لــدى حصول المستشــفى مــن رصيــد تمّي
علــى شــهادة االعتمــاد الكنــدي بالمســتوى الماســي وللمــرة 
الثالثــة علــى التوالــي وهــو مــا يمثــل انجــازًا متميــزًا فــي 

 People Centered Care الكويــت. اال أن األكثــر الفاتــً هــذا العــام هــو حصــول المستشــفى علــى جائــزة
award، الممنوحــة للمــرة األولــى فــي الخليــج مــن قبــل مجلــس االعتمــاد الكنــدي، وهــي شــهادة تؤكــد 

مــدى التصــاق المستشــفى بمرضاهــا وجمهورهــا والتفاعــل معهــم وتلبيــة كل متطلباتهــم.
وأمــا لجهــة النمــو فــان المستشــفى قــد باشــر منتصــف العــام الماضــي بإفتتــاح أجنحــة مرضــى إضافيــة 
جديــدة لتــزداد ســعته االســتيعابية الــى حوالــي ٢٠٠ ســرير، علمــً أن مزيــد مــن األســّرة هــي حاليــً علــى 
ــب  ــم ط ــة قس ــة العامل ــامه الطبي ــى اقس ــاف إل ــد أض ــك فق ــى ذل ــة إل ــً. وباالضاف ــام قريب ــق االنضم طري
ــراد وهــو مــا  ــاد العمــر المتوقــع لاف الشــيخوخة تماشــيً مــع تطــور الحاجــة لهــذا االختصــاص مــع االزدي

يجعــل المستشــفى مــن اوائــل المبادريــن لتوفيــر هــذه الخدمــة فــي القطــاع الخــاص فــي الكويــت.
ــً  ــر المستشــفى كّم ــد تطوي ــه نكهــة خاصــة علــى صعي ــا ل لعــام ٢٠٢٣ فســيكون ل ــراء، أم ــي الق اعزائ
ونوعــً، وســيكون لنــا قريبــً محطــات نحتفــل معكــم فيهــا بإنجــازات جديــدة ســوف تجعــل تجربتكــم مــع 
ــد إيمانكــم بهــذا الصــرح الطبــي المتطــور  المستشــفى أكثــر مدعــاة للرضــى واإلرتيــاح واإلعتــزاز، ولتزي

دومــً.
 اعزائي القراء،

بيــن أيديكــم العــدد الرابــع والخمســون مــن مجلتكــم » الشــفاء تايمــز« وفيهــا مجموعــة مــن المقــاالت 
التــي تســلط الضــوء علــى عــدد مــن الموضوعــات الطبيــة التــي تســتقطب إهتمــام الكثيــر منكــم ومــن 
أفــراد المجتمــع. كمــا إنهــا تتضمــن عــدة مقابــات مــع باقــة مــن أطبــاء المستشــفى فــي اختصاصــات 
متعــددة وذلــك لاجابــة علــى تســاؤالتكم حــول العديــد مــن القضايــا التــي تقــع ضمــن اختصاصاتهــم، 

راجيــن ان يلبــي هــذا اإلختيــار القــدر األكبــر مــن رضاكــم.
وحتــى نلتقــي فــي العــدد القــادم ســنبقى معكــم نواصــل رحلــة تطويــر خدماتنــا وتنويعهــا بمــا يلبــي 
كل إحتياجاتكــم، ســائًا اهلل عــز وجــل أن يديــم عليكــم نعمــة العافيــة وأن يحفــظ لنــا الكويــت بلــدًا آمنــً 

زاخــرًا بالخيــر والتطــور والعطــاء الدائــم.

أنتم   أهل   الدار   وإحنا   عندكم   زوار
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فــي إنجــاز جديــد يضــاف لســجله الحافــل، وترســيخًا لريادتــه ومكانتــه المرموقــة فــي مجــال جــودة الرعايــة الصحيــة 
الشــاملة علــى مســتوى الكويــت، والتزامــًا منــه بمواصلــة االرتقــاء بجــودة وســامة الخدمــات الصحيــة المقدمــة 
للمواطنيــن والمقيميــن ، حصــد مستشــفى دار الشــفاء شــهادة االعتمــاد الماســي مــن مجلــس االعتمــاد الدولــي 
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــي ، ف ــى التوال ــة عل ــرة الثالث ــة، للم ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــًا ف ــدة عالمي ــة الرائ ــدي، المؤسس الكن
الصحيــة )ACI(، حيــث أن المجلــس جهــة عالميــة رائــدة فــي مجــال تقييــم مســتوى جــودة الرعايــة الصحية،والــذي  يمنح 
تقييمــًا مســتقًا لمعاييــر الممارســات والرعايــة التــي تعتمدهــا المؤسســات الطبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.  كمــا أن 

ــوام 2016 و2019 و2022.   ــنوات ، أع ــهادة كل 3 س ــك الش ــد تل ــذي حص ــت، ال ــي الكوي ــفاء ،األول ف ــفى دار الش مستش

وبهــذه المناســبة ، نظــم مستشــفى دار الشــفاء ، أول أمــس، احتفاليــة كبــرى، حضرهــا ممثلــو وزارة الصحــة فــي 
الكويــت وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وممثلــي ســفارات عــدد مــن الــدول العربيــة واألجنبية فــي الكويت، 
باإلضافــة  لممثليــن عــن مستشــفيات القطاعيــن العــام والخاص، باإلضافــة إلى حضور كامــل للطاقم الطبــي واإلداري 

لمستشــفى دار الشــفاء فــي جمــع تميــز روح التعــاون بيــن كافــة العامليــن فــي المستشــفي. 

تعاون مستمر

  وبهــذه المناســبة،  أشــارت مديــر إدارة التراخيــص فــي وزارة الصحــة 
الدكتــورة / ســعاد أبــل أن القطــاع الطبــي فــي الكويــت يفتخــر 
ويعتــز ، بحصــول مستشــفى دار الشــفاء علــى شــهادة االعتمــاد 
الكنــدي  الماســي والــذي تحصــل عليــه للمــرة الثالثــة ، مضيفــة 
ــا علــى  ــه هــذا اإلنجــاز ليــس بغريــب علــى دار الشــفاء التــي عودتن أن

تقديــم اإلنجــازات وتحقيــق نتائــج ملموســة بشــكل متواصــل. 

الصحــة  وزارة  بيــن  وبنــاء  مســتمر  التعــاون  أن  أبــل  وأضافــت 
ومستشــفى دار الشــفاء مــن أجــل مواصلــة تحقيــق المزيــد مــن 
جميــع  وفــي  األعمــار  مختلــف  مــن  للمرضــى  والرعايــة  الراحــة 

 . ت لتخصصــا ا
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روح التعاون
ــفى  ــي مستش ــس اإلدارة ف ــس مجل ــدى رئي ــه ، أه ــن جانب و م
ــى  ــفاء عل ــول دار الش ــراق حص ــب ج ــيد / طال ــفاء الس دار الش
ــب  ــرة صاح ــام حض ــي لمق ــدي الماس ــاد الكن ــهادة االعتم ش
ــاح –  ــر الصب ــد الجاب ــواف األحم ــيخ ن ــاد / الش ــر الب ــمو أمي الس

ورعــاه.  اهلل  حفظــه 

ــا كل  ــي يبذله ــارة الت ــرة والجب ــود الكبي ــراق بالجه ــاد ج وأش
عضــو فــي فريق عمــل المستشــفى والتــي تؤكــد روح التعاون 
، لتحقيــق أفضــل  الفريــق  بيــن أعضــاء  والعمــل الجماعــي 
المقاييــس العالميــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ومواصلــة 
مســيرة العطــاء والتطــور المســتمر. مــع الحــرص الدائــم علــى 

تقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة. 

وشــدد جــراق علــى أن حصــول المستشــفى علــى هــذا التميــز، 
يضاعــف حجــم مســؤوليتنا فــي بنــاء قــدرات عالية المســتوى 
مــن الخدمــات الصحيــة تقــدم للمواطنيــن والمقيميــن فــي 

كافــة القطاعــات. 

علــى  المستشــفى  حصــول  يعكــس  بالقــول:  واســتدرك 
شــهادة االعتمــاد الماســي الجــدارة الكبيــرة التي وصلــت إليها 
مستشــفى دار الشــفاء علــى مســتوى اإلمكانــات البشــرية 
ــو  ــى، فه ــة المرض ــي خدم ــة ف ــة الموضوع ــة واإلداري والتقني
يمثــل رســالة التــزام تجــاه أهلنــا في الكويــت بأن المستشــفى 
لــن يتوانــى عــن اســتكمال مســيرة تطويــره ليظــل دومــا 
المقصــد األول للحصــول علــى خدمــات طبيــة متميــزة، وهــو 
أيضــا التــزام تجــاه وزارة الصحــة بــأن المستشــفى فــي ســعي 
دؤوب لتطويــر إمكاناتــه بمــا يواكــب األعبــاء الملقــاة علــى 
عاتقــه، خاصــة مــع التطــورات الكبيــرة التــي تشــهدها الرعايــة 

ــتويات.  ــة المس ــى كاف ــة عل الصحي

جودة عالية
وأشــار الرئيــس التنفيــذي فــي مشتشــفى دار الشــفاء 
الدكتــور أحمــد نصــر اهلل، الحصــول علــى شــهادة االعتماد 
الماســي يمثــل تتويجــً لمســيرة التــزام بدأها مستشــفى 
دار الشــفاء منــذ أكثــر مــن 15 عامــً باتجــاه تعزيــز جــودة 

الخدمــات الطبيــة وســامة المرضــى. 

 وأضــاف نصــر اهلل قائــًا : علــى مــدى 17 عامــً الماضيــة ، أقــام 
دار الشــفاء شــراكة متميــزة مــع »االعتمــاد الكنــدي« ، وكان 
ــة  ــع جه ــارك م ــت تتش ــتوى الكوي ــى مس ــفى عل أول مستش
اعتمــاد أجنبيــة عالميــة بمســتوى االعتمــاد الكنــدي، وبعــد 
الحكوميــة  المستشــفيات  معظــم  حصلــت  الشــفاء«  »دار 
الشــهادة  تلــك   علــى  الكويــت  فــي  العاملــة  والخاصــة 

االعتمــاد. 
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العامة الكاملة
وبيــن أن مستشــفى دار الشــفاء حصــل علــى االعتمــاد الماســي للمــرة الثالثــة ولكــن مــا يميــز شــهادة هــذا العــام 
أن المستشــفى حصلــت علــى العامــة الكاملــة، والتــي مبدئيــً، يصعــب الحصــول عليهــا مــن جانــب المستشــفيات. 
ــة  ــا مطبق ــارًا وكله ــق 1970 معي ــفى وف ــم للمستش ــة تقيي ــراء عملي ــوا بإج ــن قام ــراء الكنديي ــى أن الخب ــار إل وأش
بالكامــل وهــو مــا يمثــل مصــدر فخــر واعتــزاز وســعادة، إذ أن الكويــت بــات بيــن جنباتهــا مؤسســات طبيــة تضاهــي 
فيمــا حصلــت عليــه مــن شــهادات كبــرى وأرقــى مستشــفيات العالــم وهــو مــا يعطــي أمــًا أن الكويــت تســير فــي 
اتجــاه أن تصبــح خدماتهــا الطبيــة فــي العمــوم مشــابهة ومنافســة لمــا هــو مقــدم بأحــدث المؤسســات الطبيــة 

علــى مســتوى العالــم. 
وبيــن أن دار الشــفاء باتــت رائــدة فــي هــذا االتجــاه، متمنيــً أن يحــذو حذونــا كافــة المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة وهــو 
مــا ســيصب فــي النهايــة نحــو تحقيــق صحــة أفضــل للمريــض مواطنــً ومقيمــً وتعزيــز مكانــة القطــاع الطبــي فــي الكويــت. 
وأشــار إلــى أن هنــاك جهــودًا جبــارة تقــوم بهــا اإلدارة التنفيذيــة علــى مــدار الســاعة، بإلهــام وتوافــق مــن مجلــس 
ــض  ــة للمري ــة الطبي ــم الخدم ــن تقدي ــل م ــل تجع ــم والمث ــن القي ــة م ــل مجموع ــوح ويحم ــر وطم ــي وخبي إدارة غن
عمليــة رســالة إنســانية، فرعايــة المريــض وراحتــه وخروجــه بمســتوى رضــى عالــي هــو الشــغل الشــاغل للمستشــفى 
علــى كافــة المســتويات الفنيــة واإلداريــة وهــي األجــواء التــي حرصــت قيــادات مستشــفى دار الشــفاء علــى غرســها 

داخــل الطاقــم الطبــي بكافــة مســتوياته. 
وأضــاف أن 2500 موظــف مــن األطبــاء والفنييــن واإلدارييــن والمســاندين ، باتــوا جميعــً يعملــون وفــق رؤيــة واحــدة ومتجــددة 
ومتطــورة، غايتــه رفعــة المستشــفى وتقديــم الخدمــة المثلــى للمريــض ورفــع ســمعة دار الشــفاء كمعلــم مــن معالــم 
الطــب الراقــي ليــس علــى مســتوى الكويــت وحســب ولكــن علــى مســتوى دول المنطقــة والعالــم وكل هــذا بالهــام وتوجيــه 

مــن مجلــس إدارة المستشــفى. 

توسعات مستقبلية 
وأضــاف نصــراهلل قائــًا : مستشــفى دار الشــفاء يمتلــك رؤيــة 
واعــدة شــاملة ومتكاملــة للمســتقبل عبــر تنفيــذ مجموعــة  
ــز  ــي تعزي ــر ف ــكل كبي ــهم وبش ــي ستس ــعات الت ــن التوس م
قــدرات المستشــفى ، الفتــً إلــى أن تلــك التوســعات الجديــدة 
تأتــي لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للمراجعيــن والعمــل علــى 
دار  مستشــفى  يحــرص  التــي  الصحيــة  الخدمــات  تطويــر 

ــا.  ــى تطبيقه ــفاء عل الش
القصيــر،  المــدى  علــى   ، قــام  المستشــفى  أن  إلــى  وأشــار 
بمضاعفــة الحجــم الكمــي ، حيــث أصبــح لــدى المستشــفى 
230 ســرير بزيــادة قدرهــا 100 ســرير عــن المســتوى الســابق ، 
ــا أن  ــة وطموحن ــرة ومتنوع ــة كثي ــات طبي ــه خدم ــح لدي وأصب
تصبــح المستشــفى صــرح يغنــي المريــض فــي الكويــت عــن 
الســفر للخــارج والــذي نقــوم بالتخطيــط لــه علــى المــدى 

ــد.     البعي
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اسأل...
دار الشفاء تجيب

حوارات صحفية مع نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء ودار الشفاء كلينك

د. أحمد إسماعيل - ريادة وأسبقية لـ ›دار الشفاء‹ يف عالج أمراض الغدد الصماء والسكر

د. عبد اهلل الزباز - الرياضة أفضل الطرق لتجنب اإلصابة بالتهاب واختناق أعصاب اليد

د. عبد الرزاق أبيض ، د.هديل العثمان  - رعاية طبية عالمية تقدمها »دار الشفاء« للمسنين

د. عبدالعزيز الراشد - أنواع الثعلبة

د.أحمد محمد - التدخين سبب رئييس يف اإلصابة بأورام المسالك البولية



اسأل...
دار الشفاء تجيب



الدكتور أحمد  إسماعيل
اختصاصي أمراض الغدد الصماء والسكر 

واأليض في مستشفى دار الشفاء

ريادة وأسبقية لـ دار الشفاء 
في عالج أمراض الغدد 

الصماء والسكر 
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- دور توعوي متكامل  لـ 'دار الشفاء' 
في الحد من السمنة والسكر بين أفراد 

المجتمع 

- حمالت منظمة شاملة تقوم بها دار الشفاء بين 
أفراد المجتمع لعالج المرض 

- تعاون بين أقسام الجراحة والتغذية مع قسم الغدد 
الصماء والسكر للعالج

- العقد الليمفاوية تختلف تمامًا عن الغدد الصماء التي تفرز 
هرمونات لوظائف الجسم 

- ما بين 18 إلى %24 مصابون بالسكر ونصف األفراد ال يعلمون أنهم 
مصابون بالسكر

- البنكرياس مسؤول عن إفراز األنسولين المسبب للسكر حال انقطاعه 
عن جسم المريض

- ضرورة التوعوية بأهمية الفحوصات الدورية لمن لديهم تاريخ عائلي 
بالمرض 

- انتهاء جائحة كورونا تستلزم العودة مرة أخرى إلجراء الفحوصات 
بين المرضى

- السمنة سبب رئيسي لإلصابة بالسكر والتدخل الجراحي المبكر 
لها يساعد على العالج 

- إصابة األطفال بالسكر من بين الظواهر الحديثة بسبب 
الوجبات السريعة وقلة الحركة 
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بداية نود التعرف على طبيعة وأهمية 
الغدد الصماء والسكر؟ 

ما هي المشكالت الناتجة عن أمراض 
الغدد الصماء؟ 

ما هي عالقة الغدد الصماء باإلصابة 
بالسكر؟ 

اهتماماتــي تركــز علــى معالجــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن الســمنة 
والســكر والمشــاكل الشــائعة المتعلقــة بخمــول ونشــاط الغــدة الدرقيــة 
ومشــكالت الــدورة الشــهرية لــدى النســاء وتكيــس المبايــض  وكذلــك 
األمــراض النــادرة التــي تتعلــق بمشــاكل الغــدة النخاميــة التــي تتحكــم 

بالكثيــر مــن األمــراض التــي يصــاب بهــا األفــراد. 

الغــدد الصمــاء تقــوم بفــرز هرمــون واحــد أو أكثــر ألداء وظيفــة معينــة 
فــي الجســم وهــذه اإلشــارة تنتقــل عبــر الــدم علــى شــكل هرمونــات، 
وبالتالــي هــي ترســل إشــارات إلــى خاليــا الجســم األخــرى عــن طريــق الــدم 
وتلــك الرســالة عبــارة عــن هرمــون أو أكثــر. وأود التوضيــح هنــا أن الغــدد 
ــة وهــي ليــس لهــا عالقــة بالغــدد  الصمــاء تختلــف عــن العقــد الليمفاوي

ــة.  ــدورة الدموي الصمــاء وهــي جــزء مــن ال

الســكر تكمن مشــكلته في ارتفاع نســبة الســكر في الدم بســبب نقص 
فــي مســتوى هرمــون األنســولين أو مقاومــة األنســولين بســبب الســمنة، 
البنكريــاس  تفــرزه  الــذي  األنســولين  وبالتالــي فاألمــر يتعلــق بهرمــون 
ــاس  ــإن مــرض الســكر يرتبــط بالغــدد الصمــاء، كــون البنكري ــي ف وبالتال

إحــدى الغــدد المســؤولة بشــكل أساســي عــن إفــراز األنســولين. 

أوضــح اختصاصــي أمــراض الغــدد الصمــاء والســكر واأليــض 
فــي مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور أحمــد إســماعيل عبــد 
الكافيــة  النــوم  الدوريــة وســاعات  الفحوصــات  إجــراء  اهلل أن 
والتغذيــة الصحيــة الســليمة مــن العوامــل الهامــة والضرورية 

ــة بالســكر. لتجنــب اإلصاب

الغــدد  هــي  الليمفاويــة  العقــد  تكــون  أن  اهلل  عبــد  ونفــى 
الصمــاء ، مشــيرًا إلــى أن الغــدد الصمــاء ترســل إشــارات عبــر 

الــدم لتنفيــذ وظيفــة معينــة مــن خــال غــدة أو أكثــر. 

 وأوضــح أن عــدم قيــام غــدة البنكريــاس بإفــراز األنســولين 
هي عامل رئيســي لإلصابة بالســكر ، مشــيرًا إلى أن الســمنة 

مــن العوامــل المســببة للســكر. 

الكويتــي  المجتمــع  مــن   24% إلــى   18 بيــن  مــا  إن  وقــال 
األفــراد  نصــف  مــن  يقــارب  مــا  أن  كمــا  بالســكر،  مصابــون 
بالمــرض.  مصابــون  أنهــم  يعلمــون  ال  بالســكر  المصابــون 
الدوريــة،  الفحوصــات  إجــراء   وشــدد عبــد اهلل علــى أهميــة 
بالســمنة  المصابــون  أو  عائلــي  تاريــخ  لديهــم  لمــن  خاصــة 

المفرطــة. 

وأشــار عبــد اهلل إلــى أهميــة الــدور التوعــوي الــذي تقــوم بــه 
مستشــفى دار الشــفاء للحــد مــن خطــورة اإلصابــة بالســمنة 
الجامعــات  فــي  للشــباب  تثقيفيــة  نــدوات  مــن  والســكر 
وكذلــك بــث رســائل توعويــة عــن طريــق وســائل التواصــل 
االجتماعــي وغيرهــا مــن األدوار التوعويــة التــي قامــت، وتقــوم 
اإلصابــة  مــن  الحــد  أجــل  مــن  الشــفاء  بهــا، مستشــفى دار 

بالســكر واألمــراض المرتبطــة بــه. 

وفيما يلي التفاصيل..  
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ما هي نسب اإلصابة بالسكر داخل 
الكويت ولو بشكل تقريبي؟ 

ما الذي يميز دار الشفاء عن غيرها في 
عالج اضطرابات الغدد الصماء والسكر؟ 

هل يعاني األطفال في الكويت من 
السمنة واإلصابة بالسكر؟ 

ما هو دور مستشفى دار الشفاء في 
محاربة السمنة وعالج السكر؟ 

ما هي نسب اإلصابة بأمراض السكر 
داخل الكويت؟ 

ترتبــط اإلصابــة بالســكر بالســمنة وهــي ســبب رئيســي لإلصابــة بالســكر، 
تتعلــق بصعوبــة حركــة  اجتماعيــة  النســاء ألســباب  بيــن  تكثــر  وهــي 
إلــى  يلجــأون  الســيدات  الكثيــر مــن  بالرجــل، وإن كانــت  المــرأة مقارنــة 
الصــاالت الرياضيــة الخاصــة بالنســاء للتخفيــف مــن اإلصابــة بالســمنة التــي 
هــي أصــل اإلصابــة بالســكر وغيرهــا مــن األمــراض المزمنــة التــي يعانيهــا 
ــى اهتمــام المــرأة بالحميــة الغذائيــة.   الكثيــر مــن الســيدات ، باإلضافــة إل

الذيــن  للمرضــى  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  واألســبقية  الريــادة 
يعانــون مــن مشــكالت فــي الغــدد الصمــاء والســكر والتواصــل المباشــر 
بيــن األقســام الطبيــة المختلفــة وكذلــك األنشــطة التــي يتــم عملهــا 
بشــكل مســتمر ، باإلضافــة إلــى التواصــل المباشــر مــع المرضــى والتذكيــر 
بمعرفــة كافــة  لألطبــاء  الــذي يســمح  االلكترونــي  والنظــام  بالمواعيــد 
التفاصيــل عــن المريــض بشــكل دقيــق وبالتالــي يعطــي توصيــف دقيــق 

عــن المريــض وكيفيــة التعامــل معــه للحصــول علــى أفضــل النتائــج. 

ــة األخيــرة  ــة األطفــال صغــار الســن بالســكر باتــت منتشــرة فــي اآلون إصاب
لكثــرة االعتمــاد علــى الوجبــات الســريعة وطلــب أطعمــة تســهم فــي 
زيــادة نســب الســمنة بيــن األطفــال وبالتالــي باتــوا األكثــر عرضــة لإلصابــة 
بالســكر ، ولألســف ســهولة طلــب األطفــال للوجبــات الســريعة مــن خــال 
الســمنة  معــدالت  زيــادة  فــي  يســاهم  أصبحــت  الجديــدة  التطبيقــات 
لــدى  الحركــة  قلــة  يواكــب  والــذي  الســكري  بمــرض  اإلصابــة  وبالتالــي 
األطفــال ونتوقــع زيــادة نســب الســكر بيــن الشــباب ، األمــر الــذي يمثــل 
تحــدي كبيــر علــى مســتوى الدولــة والمجتمــع والــذي يمثــل تكلفــة كبيــرة 

علــى المــال العــام.

بخطــورة  المجتمــع  أفــراد  بيــن  كبيــر  توعــوي  دور  لهــا  المستشــفى 
الســمنة واإلصابــة بمــرض الســكر، كمــا يتــم مــن خــال المؤشــرات الحيويــة 
مثــل الــوزن والطــول وإن كان معــدل كتلــة الجســم مرتفــع ، يتــم التعامــل 
ــة،  ــاع حميــة غذائيــة معين ــة واتب ــات الصحي مــع الســمنة مــن خــال الوجب
ــوزن. كمــا تقــوم  ــة يتــم كتابتهــا للمريــض إلنقــاص ال كمــا أن هنــاك أدوي
المستشــفى ببــث رســائل توعيــة لمرضــى المستشــفى والمراجعيــن 
عــن خطــورة الســمنة وضــرورة معالجتهــا للحــد مــن اإلصابــة بالســكر 
بيــن أفــراد المجتمــع. وباإلضافــة إلــى ذلــك هنــاك تعــاون كبيــر بيــن قســم 
الغــدد الصمــاء والســكر وقســم الجراحــة المتمثــل فــي وحــدة جراحــات 
الســمنة إلختيــار المرضــى المناســبين لتلــك العمليــة، باإلضافــة إلــى قســم 
التغذيــة وقســم العــاج الطبيعــي الســتعادة الــوزن الصحــي للمرضــى. 

 24 إلــى   18 بيــن  تتــراوح  التقريبيــة لإلصابــة  النســبة  أن  اعتقــادي  فــي 
بالمئــة ، مــع األخــذ فــي االعتبــار نــوع الدراســة ، وهنــاك أكثــر مــن نصــف 
المصابيــن بالســكر ال يعلمــون أنهــم مرضــى الســكر وبالتالــي إن كان 
هنــاك تاريــخ مرضــي فــي العائلــة أو مصــاب بالســمنة فالبــد مــن إجــراء 
فحوصــات دوريــة كل 3 ســنوات للتأكــد مــن خلــو الجســم مــن الســكر. 
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متى يتم التدخل الجراحي لدى 
مرضى السكر؟ 

ما هي النصائح الضرورية الواجب 
اتباعها لتجنب اإلصابة بالسكر؟ 

فــي حــال اإلصابــة بالســمنة وتــم تدخــل جراحــي فــي البدايــة ، فإنــه حــال 
إصابتــه بالســكر وعــدم اســتعماله لألنســولين واســتمراره فــي الحصــول 
علــى الحبــوب ، يجعــل قابليــة الشــفاء مــن الســكر عاليــة للغايــة. وفــي 
حــال االرتفــاع المزمــن فــي النــوع األول أو الثانــي لمرضــى الســكر يؤثــر 
علــى وظائــف الجســم وأعضــاءه ويــؤدي إلــى مضاعفــات خطيــرة وبالتالــي 
الفحوصــات بشــكل مســتمر هــو مــا يحــدد كيفيــة التعامــل مــع الســكر. 

التوعيــة هــي العامــل الرئيســي لعــدم اإلصابــة بالســكر ، كمــا أن عمــل 
الفحوصــات مــن ســن 35 لــدى األفــراد البــد مــن عملــه ، كمــا أن التاريــخ 
العائلــي عليــه عامــل مهــم وضــروري بضــرورة العمــل علــى عمــل فحــص 
بشــكل ســريع قبــل ســن 35 ، وكل 3 ســنوات يتــم عمــل فحــص شــامل 
، كمــا أنــه البــد مــن عمــل الرياضــة والحركــة بشــكل كبيــر خاصــة لمــن 
بالتغذيــة  وااللتــزام  المطاعــم  عــن  االبتعــاد  مكتبيــة،  أعمــاالً  لديهــم 
الســليمة بعيــدًا عــن المطاعــم ، كمــا أنــه البــد مــن االلتــزام بعــدد ســاعات 

النــوم غيــر المتقطــع والكافيــة. 

هل عادت األمور لطبيعتها فيما 
يتعلق بعالج مرضى السكر بعد 

انتهاء جائحة كورونا؟ 
عمــل الفحوصــات مــن أهــم األمــور المطلــوب إعادتهــا بيــن المرضــى بعــد 
انتهــاء الجائحــة ، فالكثيــر مــن المرضــى لــم يقــم بعمــل تحاليــل بــول أو 
فحــص العيــن وهــو مــا يــؤدي إلــى مــلء الفراغــات التــي وجــدت بســبب 
جائحــة كورونــا وتحديــدًا مــا يتعلــق بفحــص الســكر والعمــل علــى متابعــة 

مــرض الســمنة ومضاعفاتــه. 

ما هي أبرز محطاتكم المهنية؟ 
تخرجــت مــن كليــة الطــب فــي أيرلنــدا عــام 2010 والتحقــت بالتدريــب فــي الكويــت لمــدة ســنة، ثــم قمــت بعمــل تدريــب فــي 
تخصــص الغــدد الصمــاء والســكر فــي فرنســا لمــدة 4 ســنوات وبعدهــا رجعــت إلــى الكويــت وعملــت فــي مستشــفى مبــارك 
بقســم الســكر، ثــم انتقلــت إلــى مستشــفى جابــر فــي قســم الغــدد الصمــاء والســكر وقــد التحقــت للعمــل فــي مستشــفى 

دار الشــفاء بدايــة شــهر ديســمبر بقســم الغــدد الصمــاء والســكر. 
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دوم
بصـحــة 

وعـافيــة 

حــيـــاكـــم
حاملي بطاقة
عـافـيــةــ٢





الدكتور عبد اهلل البّزاز
أخصائي جراحة اليد والجراحة 

الميكروسكوبية في »دار الشفاء« 

الرياضة أفضل الطرق 
لتجنب اإلصابة بالتهاب 

واختناق أعصاب اليد 
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- مستشـــفى دار الشـــفاء يتميز عن غيره بســـرعة إجراء 

اليد  إلصابات  واألشـــعة  التحاليل 

- المريـــض يأخذ وقتـــًا للوصول إلى التخصـــص الدقيق 

اليد  إلصابات 

- الجراحـــة الميكروســـكوبية تركـــز علـــى كيفية عاج 

ســـريع بشـــكل  اليد  إصابات 

- كبار الســـن وفئة الشـــباب هم األكثـــر عرضة لإلصابة 

بالتهابات واختناقـــات أعصاب اليد 

- اســـتخدام األجهـــزة الذكية بكثرة تـــؤدي إلى التهاب 

األوتـــار بين كافة أفـــراد المجتمع 

- الحـــد مـــن التهابات أعصـــاب اليد بين كبار الســـن عن 

التعليمات  واتبـــاع  الدواء  طريق 

- التوعيـــة بأهميـــة تخصـــص جراحـــة اليـــد والجراحـــة 

للغايـــة  الميكروســـكوبية هامـــة 

- »دار الشـــفاء« تمتلـــك أفضـــل الميكروســـكوبات في 

الكويتي  الســـوق 

- جراحـــة العظـــام تختلـــف كليـــة عن جراحـــة أعصاب 

الميكروســـكوبية  والجراحة  اليـــد 
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أكـــد أخصائي جراحـــة اليد والجراحة الميكروســـكوبية الدكتـــور عبد اهلل البزاز أن ممارســـة الرياضة 
بشـــكل مســـتمر، تجنب اإلصابة بالتهابات واختناق أعصاب اليد، كما أنها تـــؤدي إلى تقليل اإلصابة 

بالتهابـــات الكتف والرقبة خالل فترة الشـــتاء. 
وبّين أن الشـــباب هـــم األكثر إصابة بالتهابـــات األعصاب وكذلك قطع األوتار بســـبب المشـــكالت التي 
يقومـــون بإثارتها فيما بينهم واســـتخدام اآلالت الحادة، األمر الذي يؤدي إلى إجراء تدخل جراحي ســـريع. 
وأوضـــح البزاز أن التئام  الكســـر المتعلق بالعظمة الزورقية لدى الشـــباب يكـــون صعبًا ويأخذ وقتًا، 
مبينـــًا أن المصابيـــن باألمراض المزمنة لدى كبار الســـن تزيـــد احتمالية إصابات اليـــد ، باإلضافة إلى 
أن االســـتخدام الزائـــد عن الحد لألجهـــزة الذكية مثـــل اآليباد واآليفـــون وغيره مـــن األجهزة يجعل 

اإلصابة بتلـــك األمراض. 
وأوضـــح البزاز أن التوعيـــة بإصابات اليد والجراحة الميكروســـكوبية غائبة بين أفـــراد المجتمع كون 

المصابيـــن بتلك األمراض يأخـــذون وقتًا للتوصل إلـــى التخصص الدقيق. 
وفيمـــا يتعلق بالمزايا التي يتفرد بها مستشـــفى دار الشـــفاء عن غيره من المستشـــفيات الخاصة 
والحكوميـــة في عـــالج التهابات واختنـــاق أعصاب اليد ، أجـــاب البزاز قائاًل : ســـرعة إجـــراء التحاليل 
واألشـــعة والحصـــول على النتائـــج وتوافر أحـــدث األجهزة هـــي من أكثر مـــا يميز دار الشـــفاء عن 

 . ها غير
وفيما يلي التفاصيل ...

بداية ، نود التعرف على إصابات اليد والجراحة 
الميكروسكوبية؟ 

جراحـــة اليـــد والجراحة الميكروســـكوبية تختلف عـــن جراحة العظـــام، فهي تتركز 
فقـــط فـــي اليد، فاليد عرضة لإلصابة بالكســـور جراء الســـقوط أو الحركات العنيفة 
والتهابـــات األوتـــار. ومن ناحية أخـــرى تعاني الفئة التي تســـتخدم أجهـــزة اآليباد أو 
األيفـــون باســـتمرار وبطريقـــة خاطئة مـــن إصابات مختلفـــة مثل التهابـــات األوتار أو 

اختنـــاق أعصاب اليد. 

ما هي اإلصابات األكثر شيوعًا بين أفراد المجتمع ؟ 
التهابـــات األوتـــار واختنـــاق األعصـــاب مـــن أكثـــر اإلصابـــات شـــيوعًا، وتعتبـــر 
الجراحات الميكروســـكوبية هي الحل والتي يتم اســـتخدامها في العمليات 
الجراحية لعاة هذه المشـــاكل. يتم اســـتخدام الميكروســـكوب في عمليات 
الشـــرايين الدقيقـــة واألعصـــاب الدقيقـــة لتكبيـــر الصـــورة فـــي حـــال قطـــع 

العصـــب وفي حـــال اختنـــاق العصب. 
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ما هي نسب اإلصابة بالتهابات أعصاب اليد 
بين أفراد المجتمع؟ 

الســـن  كبـــار  فئـــات  بيـــن  المجتمـــع  داخـــل  اإلصابـــة  نســـب 
والشـــباب كبيـــرة، فالتهابـــات األوتـــار واختنـــاق األعصـــاب أمر 
وارد الحـــدوث وبكثـــرة في المجتمع بســـبب األمراض المزمنة 

التـــي يصـــاب بهـــا البعض.

هل استخدام المحمول واآليباد بكثرة 
يؤدي اللتهاب واختناق أعصاب اليد؟ 

بالتأكيـــد ، ففـــي الماضـــي كنـــا نـــرى اإلصابـــة بأمـــراض اليـــد 
بيـــن كبـــار الســـن مـــن يعانـــون الســـكر والضغـــط وغيرهـــا 
مـــن األمـــراض، أمـــا اآلن فهنـــاك إصابـــات بيـــن صغـــار الســـن 
الذيـــن يعانـــون التهابـــات واختناق األوتـــار لليـــد والتي تعود 
فـــي نســـبة كبيرة منهـــا، وفق الدراســـات المتخصصـــة،  إلى 
األجهـــزة الذكيـــة التـــي يســـتخدمها األفـــراد بكثـــرة ، والتي 
تـــؤدي إلـــى الحركـــة المتكـــررة للوتر ما يقـــود إلـــى التهاب أو 

الوتر.  اختنـــاق 

هل تعتقد أن هناك نقص في توعية األفراد 
بشأن طرق الوقاية من إصابات اليد؟

عندمـــا يعانـــي المريض من مشـــاكل في اليـــد، ال يعرف أين 
يذهـــب بالتحديـــد عندمـــا تكون لديـــه تلك المشـــكلة ، هل 
يذهـــب إلـــى أخصائـــي جراحـــة المـــخ واألعصـــاب أم أخصائـــي 
الروماتيـــزم ، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن عـــدم المعرفـــة 
وبالتالـــي  إليـــه،  الذهـــاب  المطلـــوب  الدقيـــق  للتخصـــص 
فالتوعيـــة غائبة بين أفراد المجتمـــع ، ألن المريض يأخذ وقتًا 

للوصـــول إلـــى المتخصـــص فـــي جراحـــة اليد. 

ما هي الفئات األكثر عرضة إلصابات اليد؟ 
فئـــة الشـــباب هـــي األكثر عرضـــة بإصابـــات الكســـور ، والتي 
منهـــا كســـر العظمـــة الزورقية والتـــي في حـــال اإلصابة بها 
يكـــون التئـــام الكســـر فـــي تلـــك المنطقـــة صعـــب، حيـــث 
نحتاج إلى عملية جراحية بشـــكل ســـريع. أما بالنســـبة لكبار 
الســـن المصابـــون بأمـــراض مزمنـــة مثـــل الضغط والســـكر 
وارتفـــاع فـــي الكوليســـترول وخمـــول فـــي الغـــدة الدرقيـــة 
عرضـــة الختنـــاق األعصاب، ســـواء العصب الناصـــف المتواجد 
فـــي الكتـــف أو العصـــب الزنـــدي الموجود في الكـــوع. إضافة  

اللتهـــاب واختنـــاق األوتار.  

ما الذي يميز مستشـــفى دار الشـــفاء عن 
غيرها في عـــالج إصابات اليد؟ 

ســـرعة عمـــل التحاليـــل أو األشـــعة لليـــد هـــي أكثر مـــا يميز 
دار الشـــفاء عـــن غيرهـــا مـــن المستشـــفيات، حيـــث تظهـــر 
النتائـــج بســـرعة كبيـــرة وبدقـــة عاليـــة مقارنـــة بغيرهـــا من 
المستشـــفيات، باإلضافـــة إلـــى توافـــر األجهـــزة المتخصصـــة 
األجهـــزة  أفضـــل  مـــن  تعـــد  والتـــي  الميكروســـكوب  مثـــل 
الموجـــودة في الســـوق، كما أنه يتـــم التعاون بين األقســـام 
كـــون  المزمنـــة،  األمـــراض  بمعالجـــة  يتعلـــق  الطبيـــة فيمـــا 
المصابيـــن بتلـــك األمـــراض هم األكثـــر عرضة لإلصابـــة بتلك 

اإلصابـــات والمشـــاكل. 
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ما هي أبرز محطاتكم المهنية؟  
التحقـــت بدار الشـــفاء في أكتوبـــر 2022، تخرجت من جامعة 
الكويـــت فـــي عـــام 2007 ، والتحقت ببرنامـــج جراحة العظام 
فـــي 2010 وتـــم االنتهـــاء منـــه فـــي 2015 وبعدها ســـافرت 
لليابـــان للحصـــول علـــى الزمالـــة فـــي تخصـــص جراحـــة اليد 
والجراحـــة الميكروســـكوبية فـــي عـــام 2019 وانتهيـــت من 

الزمالة فـــي 2020.     

كيف يمكن الحد من آالم الكتف 
والتهابات أعصاب اليد؟  

ممارســـة الرياضـــة والحرص عليها مـــن بين األمـــور الضرورية 
التـــي يمكن من خالهـــا التغلب علـــى آالم المفاصل وتقوية 
العضـــات وبالتالي التخفيف من اإلصابـــة بتلك األمراض. كما 
أن األطفـــال لديهـــم مشـــاكل فـــي األوتـــار ولكنهـــا عـــادة ما 
تكون بســـيطة ويمكن التعامل معها عـــن طريق إبعادهم 
عـــن اســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة مثـــل الموبايـــل أو اآليبـــاد 
بكثـــرة. ومعظـــم جراحـــات اليد لـــدى األطفـــال أغلبها تكون 
إصابـــات مثـــل غلق البـــاب على األصابـــع وكذلك التشـــوهات 

الخلقيـــة مثـــل اإلصبـــع الزائد أو التصـــاق األعصاب.

هل هناك عالقة بين تغير األحوال الجوية 
واإلصابة بالتهابات األعصاب؟ 

قـــد تكثر اإلصابـــات بالتهابـــات أعصاب اليد والتـــي تؤدي إلى 
حـــدوث برودة فـــي الجو وتقلص في عضات الجســـم وتؤدي 

إلـــى آالم في الكتفيـــن والرقبة واليد. 

كيف يمكن ألصحاب األمراض المزمنة 
التخفيف من إصابات اليد؟ 

مـــا أنصـــح بـــه لمـــن يعانـــون األمـــراض المزمنـــة كالســـمنة 
والســـكر وضغـــط الدم والخمـــول في الغـــدة الدرقية وأدوية 
الصـــرع، هـــم أكثـــر عرضـــة اللتهابـــات واختناق األعصـــاب هو 
العمـــل علـــى معالجـــة الســـكر وفـــق الضوابـــط الموضوعـــة 
مـــن قبل الطبيـــب، باإلضافة إلـــى المصابين بالغـــدة الدرقية 
عليهـــم اتبـــاع تعليمـــات الطبيـــب وأن يكـــون المـــرض تحت 
الســـيطرة وبالنســـبة لصغـــار الســـن البـــد مـــن التقليل من 
ألعـــاب الفيديـــو التـــي تنتشـــر بيـــن األطفال والشـــباب وهم 

الفئـــات التـــي تتعـــرض لإلصابة. 
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د. عبد الرزاق أبيض ود.هديل العثمان 
استشاريين طب المسنين واالمراض الباطنية

في مستشفى دار الشفاء :

رعاية طبية عالمية 
تقدمها دار الشفاء 

للمسنين
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-   %2.5 من سكان الكويت كبار السن واهتمام 
كبير من الحكومة برعايتهم

-   الدين اإلسالمي والشرائع السماوية والمنظمات 
الدولية أوصت برعاية المسنين 

-   ألزهايمر واالكتئاب النفسي وارتفاع ضغط الدم 
من األمراض األكثر شيوعًا بين المسنين 

-   الرياضة البدنية المنتظمة أحد األسباب 
الرئيسية التي تمنع اإلصابة بأمراض الشيخوخة 

-   تناول الفاكهة بكثرة من وسائل تجنب اإلصابة 
بارتفاع ضغط الدم 

-   ترهل العظام من األمراض التي يصعب 
تشخيصها مبكرًا لدى كبار السن 

-   أسباب االكتئاب النفسي لدى كبار السن تختلف 
بين كبار السن عن صغار السن 

-   التغيرات الهرمونية لدى كبار السن من الرجال 
تكون تدريجية وتختلف عن النساء 

-   ترهل العظام وباء العصر ويؤدي إلى ضعف 
العظام ويجعلها قابلة للكسر
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بداية، ما هو دور مستشفى دار 
الشفاء في رعاية المسنين؟   

ما هي نسبة المسنين في المجتمع 
الكويتي وأهم األمراض التي يعانون 

منها؟ 

يـــولي مسـتــشــفـــى دار الـشـفـــاء اهــتــمـــامًا كبـــيرًا ومــتــزايـــدًا بأمــراض 
المســنين، والعمــل علــى توفيــر كافــة ســبل الراحــة، وتطويــر األدوات التــي 
مــن شــأنها تشــخيص األمــراض التــي يعانــون منهــا وفــق أحــدث األســاليب 
العلميــة والطبيــة المتبعــة، كمــا أن الكويــت مــن بيــن الــدول التــي أولــت 
عنايــة فائقــة بالمســنين وبأمــراض الشــيخوخة المصاحبــة لهــم  مــن خــال 

وضــع كافــة الســبل واإلمكانيــات الطبيــة التــي يعانــون منهــا. 

عــدد  إجمالــي  مــن   2.5% إلــى  تصــل  المســنين  الكويتييــن  نســبة 
الســكان، ومــن بيــن األمــراض التــي تصيــب المســنين، ضعــف الذاكــرة 
والخــرف المرتبــط بالشــيخوخة واالكتئــاب وقــروح الفــراش وأمــراض الكبــد 

وغيرهــا مــن األمــراض التــي تصيــب فــي العــادة كبــار الســن. 

أكد استشاريي طب المسنين في مستشفى دار 
الشفاء د.عبد الرزاق أبيض ود. هديل العثمان أن 

مستشفى دار الشفاء يولي أهمية كبيرة ومتزايدة 
برعاية كبار السن من خالل تقديم خدمة طبية عالمية 

لهم، تتفق وأحدث المعايير العالمية واإلقليمية 
المنصوص عليها من قبل المنظمات الطبية اإلقليمية 
والعالمية، وأن تلك األهمية يضع مستشفى دار الشفاء 

في صدارة المستشفيات األهلية التي تولي عناية 
فائقة بالمسنين. 

باإلضافة إلى أن نسبة المسنين في الكويت يصل إلى 
2.5 بالمئة، الفتين أن أمراض ضعف الذاكرة والخرف 

واالكتئاب وقروح الفراش وأمراض الكبد األكثر شيوعًا 
بين كبار السن. 

وتطرق الدكتور عبد الرزاق أبيض ود. هديل العثمان 
للعديد من األمراض المرتبطة بكبار السن والتي على 
رأسها : ألزهايمر والهذيان واالكتئاب النفسي وتراجع 

نسب هرمون الذكورة المعروف باسم التيسترون 
وغيرها مثل ارتفاع ضغط الدم والهذيان والوسواس، 

واضعًا طرق العالج لتلك األمراض. 

كما أن األمراض األكثر شيوعًا بين المسنين كبار السن 
والتي على رأسها: االلتهابات الرئوية واالنسداد الرئوي 

 .H1N1 المزمن وكذلك االنفلونزا العادية وإنفلونزا

مشددين على أهمية انتظام الرياضة البدنية لدى كبار 
السن وتناول الفاكهة وتغيير نمط الحياة للحيلولة 

دون اإلصابة بأمراض الشيخوخة والتي تؤدي إلى تقليل 
األخطار البدنية والنفسية واالجتماعية المرتبطة بتلك 

األمراض. 

وفيما يلي التفاصيل ...

28

 مستشفى دار الشفاء - يناير  2023



العديد من المنظمات الدولية أولت المسنين عناية خاصة؟ 

ما هي مشاكل فقدان الذاكرة؟ 

ما هي المشاكل األخرى التي يعاني 
مرضي ألزهايمر؟ 

بالتأكيــد، فالمســنين مــن بيــن الفئــات التــي أولــت الشــرائع الســماوية وعلــى رأســها الديــن اإلســامي اهتمامــً بالغــً برعايتهــم والحفــاظ 
عليهــم والبــر بهــم ، كمــا أن المنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، جعلــت رعايتهــم أمــرًا علــى جانــب كبيــر مــن 
األهميــة كمــا نصــت معظــم الدســاتير لكافــة دول العالــم علــى األهميــة الكبيــرة لرعايــة كبــار الســن والحــرص عليهــم، كمــا وجهــت العديــد 
مــن المنظمــات بضــرورة توجيــه البحــوث والدراســات لدراســة أمــراض الشــيخوخة والعمــل علــى إيجــاد حلــول نوعيــة لهــم وتجنــب اإلصابــة بهــا. 

فقــدان الذاكــرة هــو أحــد معالــم الخــرف، وهــو عبــارة عــن التدهــور الدائــم 
فــي القــدرات العقليــة وعــدم قــدرة الشــخص علــى التفاعــل مــع الظــروف 
البيئيــة واالجتماعيــة المحيطــة بــه والتــي تأتــي بســبب عوامــل منهــا 
عوامــل وراثيــة أو عوامــل اجتماعيــة أو األمــراض الخبيثــة، وترتبــط بنســيان 
المواعيــد واألســماء والبــد مــن العــرض علــى طبيــب شــيخوخة لوصــف 
المــرض وتحديــد العــاج. ويعتبــر الزهايمــر مــن أشــهر األمــراض المرتبطــة 
بالخــرف المرتبــط بالتقــدم فــي العمــر وهــو مــرض »الزهايمــر« ويجــب أن 
تؤخــذ أعــراض المــرض بجديــة واإلســراع بالعمــل علــى عــرض المريــض علــى 
طبيــب الشــيخوخة ومــرض ألزهايمــر المبكــر يصيــب مــن هــم فــي عمــر 
50 عامــً ومــن المؤســف أنــه ال يوجــد عــاج شــامل للمــرض أو العمــل علــى 

بــطء تطــوره فــي جســم اإلنســان. 

هنــاك الكثيــر مــن المشــكالت التــي تظهــر فــي الحــاالت الشــديدة لمرضــى ألزهايمــر 
مثــل الفقــدان الكبيــر للذاكــرة وكذلــك زيــادة األمــراض التــي تصيــب المــخ ، األمــر الــذي 
يحتــاج إلــى مســاعد لتنظيــم الوقــت وتفكيــره بالمواعيــد، والبــد مــن التعامــل مــع 
المريــض بحــذر والتواصــل الفعــال مــع المريــض والعمــل علــى اســتخدام مســاعدات 
الذاكــرة فــي المراحــل األولــى للمــرض ورعايــة مرضــى ألزهايمــر والتعامــل والعيــش 
ــد مــن اســتخدام مســاعدات الذاكــرة والعمــل علــى  معــه أمــر ليــس بالســهل. والب

تفكيــر المريــض بشــكل دائــم بالمواعيــد الخاصــة بــه. 

هل يهاجم مرض ألزهايمر أجزاء من المخ؟  
نعــم ، المــرض يهاجــم أجــزاء مــن المــخ ، إال أنــه حتــى اآلن لــم يعــرف أســبابه وطــرق 
العــالج الخاصــة بــه، حيــث يهاجــم مراكــز الحركــة والــكالم ومن بيــن أعراضه صعوبة 
اتخــاذ القــرار وضعــف النطــق والتلعثــم، باإلضافــة أنــه قــد يصبــح شــديد النســيان 
ــة تنــاول األطعمــة  وفــي المرحلــة المتأخــرة يتنامــى االعتمــاد علــى الغيــر وصعوب
ســرطانية  ومشــاكل  األمعــاء  فــي  التحكــم  وفقــدان  المشــي  فــي  ومشــاكل 
فــي المــخ والتشــخيص يتــم رســم طبيعــة المشــاكل التــي يتعــرض لهــا وعــالج 
األمــراض العضويــة المصاحبــة للمــرض مثــل اإلمســاك. وهنــاك أدويــة تســاعد فــي 
عــالج المــرض وهنــاك أبحــاث  جديــة يتــم العمــل عليهــا تســاعد فــي منــع المــرض 

مــن الظهــور قبــل حدوثــه بحوالــي 20 عامــً.  
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ما هي طرق العالج لالكتئاب؟ 

ما هي أعراض مرض الهذيان وأسبابه؟ 

هنــاك العديــد مــن العقاقيــر التــي تعالــج االكتئــاب، والتــي أثبتــت فعاليــة كبيــرة فــي العــاج فــي اآلونــة 
األخيــرة، كمــا أن التواصــل مــع األصدقــاء، واالســتماع للموســيقى مــن بيــن العوامــل التــي تعالــج مســتويات 
االكتئــاب. وعــاج االكتئــاب نســبيًا ســهل لــدى المســنين منــه لــدى الشــباب ، فأســباب االكتئــاب لــدى كبــار 
الســن فــي الغالــب مــا يكــون ســببها آالمــًا جســدية أمــا المراهقيــن والشــباب فتكــون األســباب فــي معظمهــا 

عاطفــي.

ــي مــن األوهــام والوســاوس. كمــا تســيطر علــى  ــة مرضيــة يفقــد فيهــا المريــض االتصــال بالواقــع، ويعان ــان هــو حال الهذي
المريــض المصــاب بالهذيــان أفــكار غيــر منطقيــة ، وتكــون فــي الغالــب غيــر مترابطــة، كأن يتوهــم بــأن شــخصًا مــا يقتلــه 
أو يحــاول االعتــداء عليــه ويقنــع اآلخريــن بتلــك األفــكار. أمــا الهلوســة فهــي حالــة يجعــل المريــض يتصــرف بغرابــة وأكثرهــا 
الخــرف  أمــراض  أن  إال  بالتحديــد،  الهلوســة والهذيــان والوســاوس غيــر معروفــة  الصناعيــة. وأســباب  الهلوســة  شــيوعًا 
ومشــاكل الذاكــرة مــن بيــن األســباب التــي تــؤدي إلــى اإلصابــة بتلــك األمــراض، كمــا أن هنــاك بعــض األدويــة قــد تــؤدي إلــى 
اإلصابــة بالهذيــان وباألخــص العقاقيــر المخــدرة المؤثــرة علــى العقــل. والمصــاب بالهذيــان عــادة مــا يعتقــد فــي األفــكار التــي 

تســيطر عليــه وهنــاك عقاقيــر تســاعد فــي التخلــص مــن الهذيــان وتضــع الشــخص علــى الطريــق الصحيــح. 

ما هي الكآبة النفسية وأسبابها وأعراضها؟ 

ما هو مرض ترهل العظام وأسبابه؟ 

الكآبــة أو االكتئــاب النفســي مــن بيــن األمــراض التــي تصيــب مختلــف األعمــار ولكنهــا شــائعة لــدى كبــار الســن 
عــن الصغــار بشــكل كبيــر، ويفضــل بعــض كبــار الســن عــدم التحــدث عــن االكتئــاب، ويعانــي كبــار الســن مــن 
االكتئــاب الــذي تكمــن أســبابه الرئيســية فــي الضعــف البدنــي والعزلــة االجتماعيــة والوصــول لســن الشــيخوخة، 
باإلضافــة إلــى نقــص الفيتامينــات وأمــراض الســرطان والتهــاب المفاصــل وبعــض األدويــة المتعلقــة باالكتئــاب.

وتعــد جائحــة كورونــا »كوفيــد – 19« مــن بيــن العوامــل التــي أدت إلــى زيــادة  معــدالت الكآبــة النفســية بين كبار 
الســن. وتختلــف الكآبــة النفســية لــدى المســنين عــن البالغيــن والمراهقيــن، حيــث يصاحبهــا مشــاكل فقــدان 
الذاكــرة وعــدم النــوم الكافــي بســبب العزلــة االجتماعيــة وعــدم االســتمتاع باألشــياء التــي كانــوا يســتمتعوا 
بهــا ســابقًا. ويعانــي 3 مــن كل 10 مســنين يعانــون الكآبــة النفســية وفــق مــا أشــارت إليــه االحصائيــات الحديثــة. 

ــة المــرض  يصيــب مــرض ترهــل العظــام مئــات اآلالف مــن المرضــى،  وتكمــن صعوب
فــي أنــه ال يمكــن التنبــؤ أو تشــخيصه مبكــرًا، وهــذا المــرض يصيــب إمــرأة مــن 
ــة للكســر، كمــا  ــه يجعــل العظــام قابل كل اثنتيــن ورجــل مــن كل 4 رجــال ، كمــا أن
ــاًء شــائعًا فــي هــذا العصــر. ويعتمــد التشــخيص مــن قبــل  أن المــرض يشــكل وب
الطبيــب علــى عــدة عوامــل. واألكثــر عرضــة لإلصابــة بترهــل العظــام النســاء الالئــي 
الشــهية  لفقــدان  أو تعرضــن  المبيــض  باســتئصال  أو قمــن  اليــأس  بلغــن ســن 
وترتــب علــى ذلــك فقــدان الكالســيوم والمدخنــون بشــراهة والعبــات الباليــة وكذلك 
الرجــال الذيــن تجــاوزت أعمارهــم 55 عامــًا مــن أكثــر الحــاالت المعرضــة لمــرض ترهــل 
العظــام. ويجــب وضــع خطــة مــع الطبيــب المختــص وبعدهــا يتــم تشــخيص العــالج 
مــن الطبيــب وهــي خطــة فعالــة ، حيــث يتحــدث المريــض عــن تاريخــه المرضــي ومــا 

هــي العــوارض التــي يشــعر بهــا. 
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ما هي أهمية النشاط البدني 
بين المسنين؟ 

ما هي األمراض األكثر شيوعًا بين 
المسنين في فصل الشتاء؟ 

ليــس هنــاك عمــر محــدد لبدايــة كبــر العمــر، والنشــاط البدنــي المنتظــم 
هــو كلمــة الســر للخــروج مــن األزمــات الصحيــة التــي تصاحــب كبــار الســن 
المصاحبــة  األمــراض  خطــورة  مــن  يقلــل  والــذي  الخمســين  ســن  بعــد 
للشــيخوخة أو  تبطــىء مــن تلــك المخاطــر التــي تتنــوع بيــن البدنيــة 
والنفســية واالجتماعيــة. ويعــد النشــاط البدنــي أيــا كان نوعــه لمــدة 5 
مــرات أســبوعيًا يســهم فــي التقليــل مــن خطــورة األمــراض غيــر المعديــة 

ــدم وغيرهــا مــن األمــراض. كالســكري وضغــط ال

ــاك 3 أمــراض شــائعة بيــن المســنين فــي فصــل الشــتاء مــن بينهــا  هن
مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن واإلنفلونــزا العاديــة أو مــرض اإلنفلونــزا 
HINI وااللتهابــات الرئويــة التــي تصيــب فــي العادة كبار الســن. واالنســداد 
الرئــوي المزمــن وهــو مــرض شــائع جــدًا بيــن المســنين وســببه التدخيــن 
أو ظــروف العمــل الســيئة لفتــرة طويلــة أو التدخيــن الســلبي مــن خــال 
استنشــاق الدخــان ، وهــو يــؤدي إلــى التهابــات حــادة فــي الرئــة ويــؤدي إلــى 
صعوبــة التنفــس وأعراضــه وجــود صــوت عنــد التنفــس والســعال الحــاد، 
الســينية وكذلــك  باألشــعة  الصــدر  بفحــص  الطبيــب  يقــوم  أن  ويجــب 
الرئــة للتأكــد مــن القيــام بوظائفهــا وفــي حــال اإلصابــة بتليــف الرئــة فإنــه 
مــن الصعوبــة بمــكان عاجهــا والتعامــل مــع المــرض مــن خــال خفــض 
ــة بالعــاج  ــر واســتخدام طــرق الوقاي مســتوى التدخيــن والتحكــم بالتوت
واســتخدام األوكســجين فــي العــاج بالمنــزل ويجــب التوجــه للمريــض فــور 

حــدوث أي مضاعفــات مــع المــرض. 

ما هي األمراض األخرى التي تصيب 
المسنين في فصل الشتاء؟ 

االنفلونــزا العاديــة وإنفلونــزا H1N1 وهــو ســريع االنتشــار، ولهــذا يجــب 
هــو  االنفلونــزا  لمــرض  وقايــة  وأهــم  المصابيــن  المرضــى  عــن  االبتعــاد 

التطعيــم الســنوي الــذي يحمــي المريــض مــن مضاعفــات المــرض. 
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ما الفرق بين تغير الهرمونات 
لدى الرجال والنساء وارتباطه 

بالمسنين؟ 

ما هي المشكالت المصاحبة الرتفاع ضغط الدم؟ 

ما هي أعراض قصور الغدة 
الدرقية لدى كبار السن ؟ 

التغيــرات الهرمونيــة هــي أمــر طبيعــي لــدى المســنين، وتختلــف 
التغيــرات الهرمونيــة عنــد النســاء عــن الرجــال، فالتغيــرات التــي 
تحــدث للنســاء أثنــاء انقطــاع الطمــث أو بلــوغ ســن اليــأس، كمــا 
بشــكل  الرجــال  لــدى  الجنســية  الهرمونيــة  التغيــرات  تحــدث 
تدريجــي، وينخفــض هرمــون الذكــورة »التيســترون« مــع الشــيخوخة 
وينخفــض إنتــاج الهرمــون علــى مــدى ســنوات وهــو يرتبــط بالعمــر 
، وتنخفــض بنســبة %1 ســنويًا مــع بلــوغ ســن األربعيــن وهنــاك مــا 
بيــن 20 إلــى 25 بالمئــة يعانــون مــن تراجــع هرمــون الذكــورة مــع 
بلــوغ ســن الشــيخوخة. وغالبــًا مــا تنخفــض هرمــون الذكــورة دون أن 
يالحظهــا أحــد، كمــا أن النعــاس المتزايــد واضطرابــات النــوم والعقــم 
المتزايــد  والنعــاس  المكتئــب  والمــزاج  والعقــم  الطــول  وفقــدان 
ــادة خمــول الجســم وينصــح عــادة بفحــص هرمــون التيرســتون  وزي
األخــرى  الفحوصــات  إلــى  باإلضافــة  يزيــد علــى 55 عامــًا  عنــد ســن 
 ،2018 فــي  الصمــاء  الغــدد  وأوصــت جمعيــة  الهرمونــات.  لتراجــع 
بإجــراء فحوصــات عنــد تراجــع هرمــون الذكــورة ومــع عــالج هرمــون 
الذكــورة ، فــإن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلصابــة بنوبــات قلبيــة 
وظهــور أمــراض ســرطانية ونمــو البروســتاتا وهــي مشــاكل تنتــج 

عنــد عــالج انخفــاض هرمــون التيســترون.

ارتفــاع ضغــط الــدم مــن األمــراض الشــائعة عالميــً ويــؤدي إلــى النوبــات القلبيــة والســكتة 
الدماغيــة وأمــراض القلــب المختلفــة ، ومــع تقــدم العمــر يصبــح ارتفــاع ضغــط الــدم أكثــر 
شــيوعً بيــن المســنين. ويختلــف معــدالت ضغــط الــدم عنــد صغــار الســن عــن المســنين. 
ــات القلــب وغيرهــا مــن األمــراض التــي تصيــب  ــة بنوب ــى اإلصاب ــؤدي إل ــدم ي وارتفــاع ضغــط ال
فــي العــادة كبــار الســن. وقــد يكــون نمــط الحيــاة أحــد أســباب ارتفــاع ضغــط الــدم والمصابيــن 
بأمــراض الكلــى ومــع تقــدم العمــر قــد يكــون تاريــخ المــرض العائلــي قــد يؤثــر علــى اإلصابــة 
ــدم العمــل علــى ممارســة  ــة مــن ارتفــاع ضغــط ال ــدم . ومــن أســباب الوقاي بأمــراض ضغــط ال
وإجــراء  الــدم.  ضغــط  مــن  والتقليــل  بكثــرة  الفاكهــة  وتنــاول  منتظــم  بشــكل  الرياضــة 
الفحوصــات الطبيــة بشــكل منتظــم. وارتفــاع ضغــط الــدم يعــرف باســم القاتــل الصامــت.

قصــور الغــدة الدرقيــة شــائعًا لــدى كبــار الســن الذيــن يزيــد عمرهــم 
عــن 60 عامــًا ويعانــي واحــد مــن أربعــة مــن كبــار الســن مــن قصــور 
الغــدة الدرقيــة ومــن أعــراض قصــور الغــدة الدرقيــة زيــادة فــي الــوزن 
والنعــاس واإلمســاك ويحتــاج الطبيــب إلــى معرفــة التاريــخ العائلــي 
وكذلــك إجــراء الفحوصــات الازمــة وعــاج المريــض األكبــر ســنًا مــن 
خــال اســتبدال هرمــون الغــدة الدرقيــة بشــكل تدريجــي للســماح 

للجهــاز العصبــي المركــزي والقلــب بالتكيــف مــع المــرض.  
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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

خدمات عاج عالية الجودة تحت التصوير الشعاعي

قسم األشعة التداخلية
لتشخيص وعاج حاالت مرضية متعددة والتي طالما كانت ُتعالج من خال 

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(

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

الماجستير في الطب السريري واألشعة.

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

مسجل أشعة

مسجل جراحة عظام
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الثعلبة وأنواعها
الثعلبــة البقعيــة أو الموضعيــة: هــي النــوع 
األكثــر شــيوعًا، ويتميــز بتســاقط شــعر فــي بقعــة 
صغيــرة أو عــدة بقــع، كل منهــا يكــون بحجــم 
ــروة  ــي ف ــر ف ــا تظه ــًا م ــة.  وغالب ــة المعدني العمل

ــم. ــي الجس ــرى ف ــة أخ ــة أو منطق ــرأس أو اللحي ال

د. عبدالعزيز الراشد
اختصاصي أول امراض جلدية وتناسلية

في مستشفى دار الشفاء :
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الثعلبة الكلية: يسبب هذا 
النوع فقدان معظم أو كل شعر 

فروة الرأس.

مــن  الشــاملة:  أو  الكاملــة  الثعلبــة 
فقــدان  وتســبب  النــادرة،  الثعلبــة  أنــواع 
كامــل بصيــالت شــعر الجســم، فيتســاقط 
ــرأس والوجــه وبقيــة الجســم. ــروة ال شــعر ف

تســاقط  تســبب  جلديــة  أمــراض  هنــاك 
بشــكل  فقدانــه  حتــى  أو  بكثافــة  الشــعر 
د.  يشــرح  ذلــك  وحــول  والصلــع.  كامــل 
األمــراض  اختصاصــي  الراشــد،  عبدالعزيــز 
فــي  والتجميــل  والتناســلية  الجلديــة 
قائــاًل:  الشــفاء،  الفروانيــة ودار  مستشــفى 
»الصلــع هــو مــرض عــام يشــمل عــدة أنــواع 
ــيا  ــرض الوبش ــو م ــارًا ه ــا انتش ــن أكثره وم
الثعلبــة  وهــو   ،Alopecia areataاراياتــا
ــي  ــالل ف ــة الخت ــدث نتيج ــي تح ــة الت المناعي
عمــل الجهــاز المناعــي ممــا يســبب مهاجمــة 
خاليــاه المناعيــة لبصيالت الشــعر وتدميرها. 
ــة منتشــرة فــي الكويــت والخليــج  وهــو حال
ــون  ــن يخضع ــن المصابي ــر م ــًا، والكثي عموم
للعــالج للســيطرة عليهــا. وهــذا النــوع مــن 
الثعلبــة يختلــف عــن مــرض آخــر يســمى 
بســبب  يحــدث  الــذي  كابيتــس  تينيــا 
ينتقــل  الــذي  المعــدي،  الفطــري  االلتهــاب 
مثــل  الشــخصية  األدوات  مشــاركة  عبــر 

الشــعر«. وإكسســوارات  المشــط 
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وجــود تاريــخ عائلــي: ممــا يشــير إلــى 
ــتعداد  ــادة االس ــي زي ــات ف أن دور الجين
ــة  ــراض المناعي ــة واألم ــة بالثعلب لإلصاب

عمومــًا.

وجود إصابة بمرض مناعي: فالمصابون 
بأمراض االضطرابات المناعية مثل الصدفية 

والروماتويد والبهاق والذئبة الحمراء 
والسيلياك هم أكثر عرضة لإلصابة 

بالثعلبة.

التعرض للصدمة النفسية: المرور بصدمة نفسية أو ضغط نفسي حاد وفرط 
التوتر واإلجهاد العاطفي من مسببات اإلصابة.

من يصاب بها؟

األعراض
تشمل مؤشرات الثعلبة ما يلي:

يمكــن أن تصيــب الثعلبــة أي شــخص، ســواء 
كان رجــال أو امــرأة وجميــع الفئــات العمريــة حتــى 
األطفــال. وال يعــرف ســبب اإلصابــة، ولكــن يعــرف 

أن العوامــل التاليــة ترفــع فرصــة اإلصابــة:

- ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر، حيث 
يتقصف الشعر على فروة الرأس مباشرًة أو بالقرب منها.

- بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة، 
حيث يبدأ الشعر في التقصف.

- شعر متقصف أو ضعيف يتساقط بسهولة.
- مناطق ضعيفة أو مؤلمة في فروة الرأس.
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متى تجب زيارة 
الطبيب؟

العالج

بيــن د. الراشــد أن مظهــر العديــد مــن الحــاالت الطبية 
التــي تصيــب فــروة الــرأس قــد يتشــابه، لذلــك إن كان 
ــًا بفقــد الشــعر أو تقشــير أو حكــة فــي  طفلــك مصاب
ــر  ــرى غي ــرات أخ ــور أي تغي ــد ظه ــرأس أو عن ــروة ال ف
ــارة  ــروري استش ــن الض ــه، م ــروة رأس ــي ف ــة ف اعتيادي
الطبيــب، حيــث يلــزم تشــخيص الحالــة بدقــة وتلقــي 
العــالج علــى الفــور وفقــًا لوصفــة الطبيــب، علمــًا أن أي 
كريمــات أو لوشــن أو بــودرة لــم يصفهــا الطبيــب لــن 

تفيــد فــي العــالج.

- تعالج الثعلبة الموضعية أو البقعية عبر العقاقير 
الكورتيزونية )سواء الحقن أو الكريم( بواقع جلسة كل 

أسبوعين إلى أن يرجع نمو الشعر.
- يمكن عالجها بالمواد الشعبية الطبيعية مثل دعك 

المنطقة بالثوم، ولكن ال ينصح الجميع بذلك ألنه قد 
يؤدي إلى اإلصابة بتحسس والتهاب جلدي.

- هناك حاالت ال تستجيب لهذا العالج المبدئي، وفي 
هذه الحالة يستعان بالعقاقير المناعية التي تقوم 

بتهدئة وتثبيط عمل الخاليا المناعية المضطربة مما 
يجعل المرض يخمل أو يهدأ.

- هناك حاالت تستفيد من بعض أنواع الشامبو 
والفيتامينات.
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ما األمراض الجلدية المعدية؟
أشــار الدكتــور عبــد العزيــز إلــى وجــود إشــاعات أو معتقــدات 
خاطئــة حــول األمــراض الجلديــة تجعــل البعــض يعتقــد أنهــا 
معديــة، بينمــا هــي فــي الحقيقــة غيــر معديــة تمامــًا. وشــرح 
قائــاًل: »مــن المهــم أن يــزداد الوعــي حــول األمــراض الجلديــة 
التنمــر والخــوف والنفــور مــن  يقــل  المعديــة حتــى  غيــر 
المصابيــن بهــا. فعلــى ســبيل المثــال، كل مــن الصدفيــة 
واألكزيمــا والثعلبــة هــي أمــراض غيــر معديــة ال تنتقــل مــن 

شــخص إلــى آخــر ســواء عبــر اللمــس أو 
اســتخدام األدوات الشــخصية أو حتــى 
الخطــأ  مــن  لــذا،  الجنســي.  التواصــل 
الخــوف مــن المصابيــن بهــا أو النفــور 
منهــم. أمــا األمــراض المعديــة فتشــمل 
واألمــراض  الحــرارة  وبثــرة  الثآليــل 
الفطريــة، كونهــا تنتقــل عبــر اللمــس 
واســتعمال أدوات المصــاب. وبالرغــم من 
ذلــك، فمــن المســتغرب أن األخيــرة تعــد 
يخشــى  وال  اجتماعيــًا  مقبولــة  حــاالت 

االختــالط بالمصابيــن بهــا«.

مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن القشــرة مــرض 
معــٍد أو ســببه عــدوى بكتيرية أو فيروســية. 
فهــي فــي الحقيقــة نــوع مــن أنــواع األكزيما 
الدهنيــة التــي ترتبــط بطبيعــة فــروة رأس 
أكياســها  نشــاط  بفــرط  تتميــز  معينــة 
الدهنيــة. وغالبــًا مــا تظهــر منــذ الطفولــة 
وتســتمر طــوال العمــر، خصوصــًا للمصابين 
بمــرض الصدفيــة. ولكنهــا ال تنتقــل إلــى 
االخريــن. وتتوافــر حاليــًا عــدة عالجــات فعالة 

ــعر. ــات الش ــامبوهات وكريم ــل الش مث
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د.أحمد محمد:
اختصاصي المسالك البولية 

في »دار الشفاء

التدخين سبب رئيسي 
في اإلصابة بأورام 
المسالك البولية
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- الحصوات البولية وأمراض البروستاتا األكثر انتشارًا بين الكويتيين 

- دور كبير وفاعل تقوم به »دار الشفاء« في عالج أمراض وأورام المسالك البولية 

- »دار الشفاء« تقوم بحمالت توعية لتقليل اإلصابة بأورام المسالك البولية 

- مرض البول السكري وهو الذي يزيد فرص اإلصابة بالتهابات المسالك البولية

- المحافظة على شرب المياه بواقع 3 ليترات يوميًا يقلل اإلصابة بالحصوات البولية 

- المحافظة على النظافة الشخصية  يمنع اإلصابة بالتهابات المسالك البولية

- ضغط الدم المرتفع يزيد من فرص اإلصابة بقصور وظائف الكلي

- البيئة الملوثة والتدخين يتسببان في حدوث العقم عند الرجال

- التدخل الجراحي ضرورة في أورام الغدة الكظرية والمثانة والكلى

 أكــد اختصاصــي المســالك البوليــة فــي قســم المســالك 
أن  د.أحمــد محمــد   الشــفاء  دار  البوليــة بمستشــفى 
مــن  بانتظــام  الرياضــة  وممارســة  الصحــي  الغــذاء 
العوامــل التــي تســهم فــي التخفيــف مــن اآلالم وعــالج 

بعــض األمــراض الخاصــة بالمســالك البوليــة. 

بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة  محمــد  أكــد  وفيمــا 
وأورام  أمــراض  عــالج  فــي  الشــفاء   دار  مستشــفى 
المســالك البوليــة، بيــن أن أكثــر األمــراض انتشــارًا فــي 
المســالك  أورام  معظــم  البوليــة  بالمســالك  الكويــت 
ــل أورام  ــا مث ــي فيه ــل الجراح ــن التدخ ــد م ــة الب البولي
هــي  الكلــى  وأورام  المثانــة  وأورام  الكظريــة  الغــدة 
ــي  ــل ف ــتاتا المتمث ــراض البروس ــة وأم ــوات البولي الحص

البروســتاتا.  واحتقــان  تضخــم 

المســالك  فــي  تحــدث  كثيــرة  أورام  هنــاك  أن  وبيــن 
والبروســتاتا  والمثانــة  الكلــى  أورام  منهــا  البوليــة، 
والتــي يســببها فــي الغالــب التدخيــن، الفتــًا أن الوقايــة 
ــق اإلقــالع عــن التدخيــن وتغييــر  منهــا تكــون عــن طري

ــاة.  ــط الحي نم

وفيما يلي التفاصيل ...
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بداية ، ما هي أمراض المسالك  األكثر 
معظم أورام المسالك البولية البد من 
التدخل الجراحي فيها مثل أورام الغدة 
الكظرية وأورام المثانة وأورام الكلى 

انتشارًا في الكويت؟  

ما هي أورام المسالك البولية؟ 

ما هي حاالت 
المسالك العامة؟ 

أكثــر األمــراض انتشــارًا فــي الكويــت هــي أمــراض الحصــوات البوليــة 
وأمراض البروســتاتا ســواًء تضخم البروســتاتا أو احتقان البروســتاتا. 

هنــاك أورام كثيــرة يمكــن حدوثهــا فــي المســالك البوليــة مثــل: 
أورام الكلــى وأورام المثانــة وأورام البروســتاتا والعامــل الرئيســي 
فــي حــدوث تلــك األورام هــي التدخيــن وبالتالــي فــإن الوقايــة منهــا 
يتركــز بشــكل رئيســي علــى اإلقــاع عــن التدخيــن وتغييــر نمــط 
الحيــاة ، بمعنــى ممارســة الرياضــة ومتابعــة الطعــام الصحــي البعيــد 
عــن الدهــون واإلقــاع عــن التدخيــن عامــل رئيســي فــي عــدم اإلصابــة 

ــأورام المســالك البوليــة.   ب

أكثــر حــاالت المســالك العامــة تتمثــل في : حاالت 
حصــوات المســالك البوليــة وحــاالت االلتهابــات 
الخاصــة  البروســتاتا  أمــراض  وحــاالت  البوليــة 
أو  البروســتاتا  تضخــم  كانــت  ســواًء  بالرجــال 
منهــا  اإلصابــة  وتجنــب  البروســتاتا.  احتقــان 
يتعلــق بالمحافظــة علــى شــرب الميــاه واإلقــاع 
البدنيــة والتــي تمنــع  التدخيــن واللياقــة  عــن 
معظــم أمــراض البروســتاتا وأيضــً المحافظــة 
اإلصابــة  يمنــع  الشــخصية   النظافــة  علــى 

البوليــة. المســالك  بالتهابــات 
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ما هو تضخم البروستاتا؟ 
وكيف يحدث؟ 

ما هو دور مستشفى دار الشفاء 
في عالج أمراض المسالك البولية؟ 

تضخــم البروســتاتا هــي حالــة طبيعيــة فــي اإلنســان مــع كبــر الســن، 
وهــي عبــارة عــن غــدة موجــودة أســفل المثانــة تحــت مجــرى البــول، 
وهــي تتأثــر بهرمونــات الذكــورة، وكلمــا زادت تلــك الهرمونــات كلمــا 
فــي  تكمــن  والمشــكلة  تدريجــي.  بشــكل  البروســتاتا  حجــم  زاد 
معــدل كبــر حجمهــا، فهنــاك أســباب تجعلهــا تكبــر فــي الحجــم 
البروســتاتا واألســباب  الــزواج كلمــا كبــرت حجــم  تأخــر ســن  مثــل 
األخــرى تتعلــق بالتدخيــن وتنــاول الكحوليــات والســمنة المفرطــة 
ــة مــن  ــى ســرعة تضخــم البروســتاتا. والوقاي ــؤدي إل وهــي أســباب ت
تضخــم البروســتاتا يكــون بعــدم ممارســة بالعــادة الســرية وعــدم 
الــزواج فــي ســن متقــدم واتبــاع العــادات الصحيــة الســليمة واإلقــاع 
عــن التدخيــن واالبتعــاد عــن تنــاول الكحوليــات وممارســة الرياضــة 

البدنيــة. 

مستشــفى دار الشــفاء يقــوم بــدور قــوي وفعــال جــدًا فــي عــاج 
أمــراض المســالك البوليــة عــن طريــق توفيــر جميــع الســبل والطــرق 
ــة  ــر أســاليب علميــة حديث ــة لعــاج تلــك األمــراض، فهــي توف الحديث
لتشــخيص أمــراض المســالك البوليــة، كمــا توفــر أســاليب علميــة 
البوليــة، كمــا توفــر حمــات  المســالك  أمــراض  حديثــة لتشــخيص 
توعيــة إلصابــة المرضــى بحصــوات المســالك البوليــة وتجنــب اإلصابــة 
ــق  ــك الحمــات عــن طري ــة ، وهــي تقــوم بتل ــأورام المســالك البولي ب

السوشــيال ميديــا والمجلــة الشــهرية التــي تقــوم بإصدارهــا. 

ما هي أسباب حدوث حصوات 
المسالك البولية؟ 

البوليــة هــي:  قلــة  المســالك  أهــم أســباب حــدوث حصــوات  مــن 
شــرب الميــاه وبالتالــي البــد مــن المحافظــة علــى شــرب الميــاه بواقــع 
3 ليتــرات يوميــً علــى أقــل تقديــر واالبتعــاد عــن األطعمــة التــي تزيــد 
فيهــا األمــاح وعــدم اإلكثــار مــن المــواد الغذائيــة التي تتضمن نســبة 
أمــاح عاليــة مثــل المانجــو والفراولــة والعنــب والبطيــخ والتــي تحمــل 
نســبة أمــاح عاليــة، مــع تنــاول األطعمــة التــي تمنــع تكــون الحصــوات 
والتــي يكــون فيهــا فيتاميــن ســي عاليــة مثــل البرتقــال والجوافــة 

واليوســفي والتــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتاميــن ســي. 
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ما هي أسباب العقم عند الرجال؟ 
مــن أســباب العقــم عنــد الرجــال التعــرض لبيئــة ملوثــة والتدخيــن الــذي يســبب فــي حــدوث أكســدة بالحمــض النــووي فــي الحيوانــات 
ــوازن وبعــض  ــة والطعــام الصحــي المت ــات البيئي ــق اإلقــاع عــن التدخيــن واالبتعــاد عــن الملوث ــة وهــذا يتــم عاجــه عــن طري المنوي
الفيتامينــات ومضــادات األكســدة ودوالــي الخصيتيــن والتــي تؤثــر علــى عــدد وكفــاءة وحركــة الحيوانــات المنويــة والتــي يتــم عاجهــا 
عــن طريــق الميكروســكوب الجراحــي، كمــا أن هنــاك أســباب أخــرى لحــدوث العقــم عنــد الرجــال ولكــن بنســبة بســيطة جــدًا وأهمهــا 

حــدوث العيــوب الخلقيــة منــذ الصغــر والتــي البــد مــن عاجهــا مــن الصغــر، حيــث أن تجاهلهــا يــؤدي إلــى العقــم فــي الكبــر.   

هل تتطلب أورام المسالك البولية 
التدخل الجراحي؟ 

ما هي األمراض المرتبطة بأورام المسالك البولية ؟ 

معظــم أورام المســالك البوليــة البــد مــن التدخــل الجراحــي فيهــا 
وجــزء  الكلــى،  وأورام  المثانــة  وأورام  الكظريــة  الغــدة  أورام  مثــل 
إلــى التدخــل الجراحــي. وأورام  اللجــوء  مــن أورام البروســتاتا يتــم 
األورام  وبقيــة  الطبــي.  للعــاج  تســتجيب  أن  يمكــن  البروســتاتا 

الســابقة البــد مــن التدخــل الجراحــي إلزالــة الــورم. 

ــأورام المســالك البوليــة، مــرض  مــن األمــراض المرتبطــة المرتبطــة ب
البــول الســكري وهــو الــذي يزيــد فــرص اإلصابــة بالتهابــات المســالك 
البوليــة ويــؤدي إلــى ضعــف االنتصــاب عنــد الرجــال عــن طريــق تأثيــره 
فــي األعصــاب التــي تغــذي العضــو الذكــري، كذلــك الســمنة المفرطــة 
اإلصابــة  فــرص  مــن  تزيــد  البولــي، حيــث  الجهــاز  تؤثــر علــى  التــي 
البوليــة  بالمســالك  اإلصابــة  فرصــة  وكذلــك  البوليــة  بااللتهابــات 
وكذلــك تؤثــر علــى قــدرة الرجــال فــي العالقــة الزوجيــة نتيجــة ضعــف 
االنتصــاب. ومــن بيــن األمــراض المرتبطــة بأمــراض المســالك البوليــة 
ــة بقصــور  ــى اإلصاب ــؤدي إل ــذي قــد ي ــدم المرتفــع وال مــرض ضغــط ال
فــي وظائــف الكلــي . ومــن بيــن األمــراض األخــرى الخلــل فــي إفــرازات 
هرمونــات الغــدة الجاردرقيــة ويــؤدي إلــى تأثيــر فــي ترســيب أمــالح 
الكالســيوم فــي الكلــى والمســالك البوليــة ويــؤدي إلــى تكويــن 
حصــوات. وتلــك األمــراض يمكــن تجنبهــا مــن خــالل النظــام الغذائــي 

الصحــي وممارســة الرياضــة يوميــً خاصــة رياضــة المشــي.

ما هي أمراض المسالك البولية التي 
تؤثر في ضعف االنتصاب وتؤثر على 

الصحة الجنسية؟ 
بالنســبة للرجــال، مــا يتعلــق باحتقــان البروســتاتا والتــي تــؤدي إلــى 
ضعــف االنتصــاب، كمــا أن مــرض بيرونــي يــؤدي إلــى مــرض بيرونــي 
النســيج  فــي  ترســبات  لألمــاح وهــي  ترســبات  إلــى  يــؤدي  والــذي 
الكهفــي للعضــو الذكــري وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى التأثيــر علــى 
االنتصــاب. وأكثــر األمــور التــي تؤثــر علــى االنتصــاب هــو التهابــات 
بالنســبة  أمــا  البروســتاتا.  والتهابــات  واحتقــان  البوليــة  المســالك 
للســيدات فــإن التهابــات المســالك البوليــة هــي أحــد أســباب حــدوث 
ألــم أثنــاء العاقــة الزوجيــة ألن التهابــات المســالك البوليــة تــؤدي إلــى 

جفــاف للمهبــل. 
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ابحث عن مكان هادئ

ُيسبب الصداع النصفي ألًما مماثاًل أللم اإلصابات، لكن مع اختالف واحـد، فـفي بعـض 
األحـيان، تعمـل الـعـادات الـصحــية والعالجـات البسيطة غير الطبية على إيقاف الصداع 

النصفي قبل أن يبدأ.

عنــد ظهــور أولــى عالمــات الصــداع النصفــي، توقــف 
ــن. ــادة، إن أمك ــطة المعت ــة األنش ــن ممارس ع

الدواء هو طريقة مثبتة لعاج - والوقاية من - الصداع النصفي. 
أيًضــا أن  الــدواء ليــس ســوى جــزء مــن القصــة. مــن المهــم  إال أن 
تعتنــي بنفســك جيــدًا وتفهــم كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع 

عنــد حدوثــه. النصفــي 

يمكــن لنفــس خيــارات نمــط الحيــاة التــي ترتقــي بالصحــة الجيــدة 
أيضــا أن تحــد مــن تكــرار وشــدة الصــداع النصفــي لديــك.

فــي الواقــع، إن معرفــة كيفيــة التعامــل مــع ألــم الصــداع النصفــي 
باتبــاع نمــط حيــاة وإجــراءات ســلوكية، وكذلــك األدويــة، يمكــن أن 
تكــون غالبــًا أكثــر الوســائل فعاليــة للتعامــل مــع الصــداع النصفــي.

• أطفئ األنوار
 إن حــاالت الصــداع النصفــي غالًبــا مــا تزيــد مــن الحساســية للضوء 
والصــوت. الجــأ إلــى االســترخاء فــي غرفــة مظلمــة وهادئــة. اخلــد 

إلــى النــوم إذا اســتطعت ذلــك.

• حاول االستعانة بالعالج بالتغيير في حرارة 
الجسم 

وعنقــك.  رأســك  علــى  بــاردة  أو  ســاخنة  كمــادات  اســتعمل 
ذلــك  يــؤدي  أن  وربمــا  بالخــدر،  شــعوًرا  تحــدث  الثلــج  فأكيــاس 
الكمــادات  تعمــل  بينمــا  باأللــم،  الشــعور  حــدة  تخفيــف  إلــى 
العضــات  إرخــاء  علــى  الحراريــة  والوســادات  الســاخنة 
تحــت  ســاخنة  بميــاه  االســتحمام  يــؤدي  وربمــا  المشــدودة. 
إلــى الوصــول لتأثيــر مشــابه الــدش أو فــي حــوض االســتحمام 

• تناول مشروًبا يحتوي على الكافيين
 تســتطيع مــادة الكافييــن، إذا تــم تناولهــا بكميــات صغيــرة، دون 
غيرهــا تخفيــف حــدة ألــم الصــداع النصفــي فــي مراحلــه األولــى 
أو يمكنهــا تعزيــز آثــار دواء »األســيتامينوفين« وكذلــك األســبرين 

فــي تخفيــف األلــم.
مــن  الــازم  مــن  أكبــر  كميــة  فتنــاول  الحــذر.  تــوخ  ذلــك،  ومــع 
ــى حــاالت الصــداع المرتبــط بأعــراض  ــؤدي إل ــا ي ــا م الكافييــن غالًب

الحقــة. مراحــل  فــي  االنســحاب 

الصداع   النصفي..
خطوات   بسيطة   للتخلص   من   األلم
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• احرص على تناول وجبات الطعام الرئيسية في 
وقتها

يزيد الصيام من خطورة اإلصابة بالصداع النصفي.

• احتفظ بمفكرة غذائية
إن االحتفاظ بمفكرة مكتوبة لألطعمة التي تتناولها وعندما 

تتعرض لصداع نصفي قد يساعد على تحديد المحفزات 
المحتملة لتناول الطعام.

• تجنب األطعمة التي تحفز الصداع النصفي.
 إذا كنت في شك من أن طعامًا معينًا مـثـل الـجـبــن القـديـم 

أوالشـوكـوالتــه أو الكافيـين أو الكحول - يحفز الصداع النصفي 
عندك، فقلل هذه األشياء في نظامـك الـغذائي لتكتشف ما 

يحدث.

• يمكن تقليل عناصر التشتيت. 
يمكن حفظ غرفة النوم للنوم والحميمية. ال ينبغي مشاهدة 

التلفزيون أو اصـطـحاب مــواد العـمــل إلى الــسـريـر. يـمكــن 
إغاق بــاب غــرفة النـوم. يمـكـن اسـتخــدام مـروحة لتــصـرف 

الضــوضـاء المشتتة.
• ال ينبغي محاولة النوم.  

كلمــا كانــت محاولــة النــوم أصعــب، زاد االســتيقاظ الــذي يشــعر بــه 
الشــخص. إذا تعــذر النــوم، يمكــن القــراءة أو فعــل نشــاط هــادئ 

آخــر إلــى أن يصــاب الشــخص بالنعــاس.

• ينبغي فحص األدوية
مــن  غيــره  أو  الكافييــن  علــى  تحتــوي  التــي  لألدويــة  يمكــن 
المنبهــات، والتــي تتضمــن بعــض األدويــة لعــاج الصــداع النصفي 

أن تتعــارض مــع النــوم.

• كن منتظًما
تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم تقريًبا.

قد تؤثر عادات تناول الطعام على الصداع النصفي. ُيرجى 
مراعاة  األساسيات التالية:

تناول الطعام بحكمة

نم جيًدا
قد يمنع الصداع النصفي النوم أو يوقظ الشخص ليًا. وعلى 

نحو مماثل، تحدث حاالت الصداع النصفي بضعف النوم ليًا.
فيما يلي بعض النصائح للتشجيع على النوم السليم.

• ينبغي تحديد ساعات النوم بانتظام.
 استيقظ من النوم واذهب إلى السرير في الوقت نفسه كل 

يوم حتى في العطات األسبوعية. في حالة نوم القيلولة نهاًرا، 
ينبغي أن تكون قصيرة. فالقيلولة التي تطول عن 20 إلى 30 

دقيقة يمكن أن تتعارض مع النوم ليًا.

ينبغي االنتباه إلى ما يتناوله الشخص أو يشربه قـبل النوم. 
حـيث يمـكن للتمـرين المكـثـف والوجـبـات الدسمـة والـكـافـيين 

والنيكوتين والكـحول أن يتـداخل مع النوم.

•  يمكن االسترخاء في نهاية اليوم. 
ــكل مــا يســاعد فــي االســترخاء أن يعــزز النــوم األفضــل،  يمكــن ل
مثــل االســتماع إلــى الموســيقى أو االنغمــاس فــي حمــام دافــئ أو 

قــراءة كتــاب مفضــل.
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أثناء ممارسة النشاط البدني، يفرز جسمك مواد كيميائية تعيق إشارات األلم من الوصول إلى الدماغ. وتساعد هذه المواد الكيميائية 
أيًضا على تخفيف القلق واالكتئاب؛ مما قد يجعل الصداع النصفي أشد سوًءا.

وتزيــد الســمنة أيًضــا مــن خطــر اإلصابــة بصــداع مزمــن، لذلــك فــإن الحفــاظ علــى وزن صحــي مــن خــال ممارســة الرياضــة واتبــاع نظــام غذائي 
قــد يــزودك بفوائــد إضافيــة فــي التغلــب علــى الصــداع النصفــي.

وإذا وافــق طبيبــك، فاختــر أي رياضــة تســتمتع بممارســتها. ُيعــد المشــي والســباحة وركــوب الدراجــات اختيــارات جيــدة فــي أغلــب األحيــان. 
ولكــن مــن الضــروري أن تبــدأ ببــطء. فممارســة الرياضــة بشــدة قــد تحفــز الصــداع النصفــي.

كثيــًرا مــا يكــون الضغــط العصبــي والصــداع النصفــي متازميــن. ال 
يمكنــك تجنــب الضغــط العصبــي اليومــي، ولكــن يمكنــك إبقــاؤه 
الصــداع  حــاالت  فــي  التحكــم  فــي  للمســاعدة  الســيطرة  تحــت 

النصفــي:

إدارة الضغط العصبي

• بسط حياتك
بــدالً مــن البحــث عــن طــرق لضغــط المزيــد مــن األنشــطة أو األعمــال 

اليوميــة، ابحــث عــن طريقــة لتــرك بعــض األشــياء.

• أدر وقتك بحكمة 
حــدث قائمــة المهــام الخاصــة بــك كل يــوم فــي العمــل والمنــزل. 
أوكل مــا تســتطيع لغيــرك، وقســم المشــاريع الكبيــرة إلــى أجــزاء 

يمكــن التحكــم فيهــا.

• خذ فترة استراحة 
 إذا شــعرت باإلرهــاق، فــإن بعــض حــركات تماريــن اإلطالــة البطيئــة 
المهمــة  إنجــاز  أجــل  أو المشــي الســريع قــد يجــدد طاقتــك مــن 

المطلوبــة.

التمارين بانتظام
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احتفظ بمذكرة بالصداع النصفي

جاهد من أجل التوازن

قد تساعـــدك الـمـذكـــرة عـــلى تحــديد مـا يحفــــز إصــابتــك بالصـداع الـنصـفــي. 
الحــــظ مــــتى يبــــدأ الصداع النصفـــي، وماذا كـنـــت تفـعـــل فــــي ذلـــك الــوقـــت، 

وألي مــــدى يبـقـــى الصــداع، ومــا إذا كان أي شــيء يخفــف األلــم.

ــي يعتبــر أفضــل  ــزات الصــداع النــصـفـ ــب مـحـفـ ــان تجـنـ حتــى وقــت قريــب، كـ
نصيحة. لكن األبحاث الــحــديــــثة تــشـــير إلــــى أن هـــذا قـــد يــزيــــد فــــي الــواقـــع 

مـــن الحـــساسية للــــمحفزات المحتملــة.

قــد يكــون النهــج األكثــر فائــدة هــو تعـــلم كيفيــة التكـــيف مــع محفــزات 
الصـــداع هــذه باستـــخدام تقنيــات اإلدارة الســلوكـــية، مثــل تحديــد وتحــدي 

األفــكار الســـلبية، والتـــدريب علــى االســترخاء والحــد مــن اإلجهــاد.

التـعايـش مـع الصـداع النصــفي هـو تـحــدي يــومــي. لــكـن يمكن التخاذ قرارات تغـيير نمط الحـياة الصـحية المساعدة. أطلب من 
أصدقائك وأحبائك الدعم.

إذا كـنت تـشــعـر بالـقـلـق أو االكـتئـاب ففكر في االنـضمام لمـجموعــة دعـم أو طــلب االستـشارة. ثـق فـي قـدرتك عـلى السيطرة 
على األلم.

أماكن تواجد األلم المصاحب الصداع

توتري نصفي الجيوب األنفيةعنقودي

•طريقة تفكيرك  
ــر  ــا. إذا وجــدت نفســك تفكــر، »ال يمكــن القيــام بذلــك،« فغيِّ ــا دائًم كــن إيجابًي
ــر بــدالً مــن ذلــك، »ســيكون هــذا صعًبــا. لكــن يمكننــي  طريقــة تفكيــرك. وفكِّ

أن أحــل األمــر.«

• استمتع بوقتك 
اعثــر علــى الوقــت للقيــام بشــيء تســتمتع بــه لمــدة 15 دقيقــة علــى األقــل 
كل يــوم. يمكــن أن يكــون ذلــك الشــيء لعــب لعبــة أو تنــاول القهــوة مــع 
صديــق أو ممارســة هوايــة. القيــام بشــيء تســتمتع بــه هــو وســيلة طبيعيــة 

لمكافحــة الضغــط العصبــي.

•عليك باالسترخاء 
يمكــن للتنفــس العميــق مــن الحجــاب الحاجــز أن يســاعدك علــى االســترخاء. 
رّكــز علــى الشــهيق والزفيــر ببــطء وبعمــق لمــدة 10 دقائــق علــى األقــل يومًيــا. 
قــد يســاعد أيًضــا علــى اســترخاء عضاتــك، مجموعــة واحــدة فــي كل مــرة. 

عندمــا تنتهــي مــن ذلــك، اجلــس بهــدوء لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن.
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لماذا ال نشعر بتحّسن بالرغم من تناول المضاد الحيوي؟

التغييـــر ال ُيمكـــن أن ينتظـــر، ألن الوقـــت يداهمنـــا فـــي معركتنـــا ضـــد مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة بهـــذه العبـــارة تســـتهل منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة معركتهـــا مـــع االســـتهالك العشـــوائي للمضـــادات الحيويـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم. ُتشـــّكل المضـــادات الحيويـــة 

ـــرة تفـــوق بقوتهـــا  ـــا اليـــوم فـــي مواجهـــة ظاهـــرة خطي ـــراط بهـــا وســـوء اســـتخدامها، جعلن ـــه الطـــب لكـــن اإلف ـــذي يســـتند علي حجـــر األســـاس ال
البكتيريـــا والفيروســـات التـــي ُنحاربهـــا.

ــر التهديـــدات التـــي تواجـــه الصحـــة فـــي الفتـــرة الحاليـــة. فمـــن الممكـــن أن تســـتغرق العـــدوى  ــادات الحيويـــة واحـــدة مـــن أكبـ تعتبـــر مقاومـــة المضـ
ـــى الطبيـــب، واحتمـــال المكـــوث فـــي المستشـــفى،  ـــر إل ـــارات أكث ـــً أطـــول للعـــالج منهـــا، وقـــد تتطلـــب زي ـــة وقت ـــة المقاومـــة للمضـــادات الحيوي البكتيري
وحـــدوث أعـــراض جانبيـــة أكثـــر ِحـــّدة، واســـتخدام عالجـــات أغلـــى ثمنـــً. صحيـــح أن مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة خرجـــت عـــن الســـيطرة وهـــي تـــزداد ســـوءًا 

ـــة اســـتخدامها. ـــة وكيفي ـــة المضـــادات الحيوي ـــة فعالي ـــا معرف ـــك علـــى كل من ـــم يفـــت األوان بعـــد. لذل لكـــن ل

تعددت أسباب عدم التحسن بعد تناول المضاد الحيوي وأهمها: 

عنـــد تنـــاول المضـــاد الحيـــوي للعـــدوى الفيروســـية: حيـــث أن المضـــادات الحيويـــة ال تعمـــل ضـــد الفيروســـات، وهـــي واحـــدة مـــن أســـباب ازديـــاد 
ـــا للمضـــاد الحيـــوي.  مقاومـــة البكتيري

االستخدام السيء وغير الرشيد للمضادات الحيوية. 

صرف الدواء بدون وصفة الطبيب. 

عدم إكمال العالج. 

عدم تطابق المضاد الحيوي مع نوع البكتيريا. 

عـــدم اتبـــاع إرشـــادات الطبيـــب، حيـــث أن كميـــة الجرعـــة اليوميـــة ومـــدة العـــالج، همـــا مـــن األســـباب الرئيســـية لعـــدم الشـــعور بالتحســـن بعـــد 
تنـــاول المضـــاد الحيـــوي. 

ـــة هـــو فيروســـي. ومـــن األمـــراض الشـــائعة التـــي ال تحتـــاج لعـــالج بالمضـــاد  ـــة العلوي ـــات الرئوي ـــى أن معظـــم مســـببات االلتهاب وتشـــير الدراســـات إل
ـــات األذن.  ـــواع التهاب ـــات الحلـــق، وبعـــض أن ـــزالت البـــرد، الســـعال، التهاب الحيـــوي: ن

مخاطر االستهاك 
العشوائي للمضادات 
الحيوية.. تجنبوا هذه 

األخطاء!
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ما مضاعفات ومخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية؟

مـــا النصائـــح التـــي يجـــب اتباعهـــا عنـــد تنـــاول المضـــاد الحيـــوي؟ وهـــل يمكـــن ممارســـة 
الرياضـــة وغيرهـــا مـــن األمـــور التـــي تتضـــارب مـــع فعاليـــة عمـــل المضـــاد الحيـــوي؟

ــن  ــات أو مـ ــن الصيدليـ ــه مـ ــول عليـ ــال الحصـ ــن خـ ــة مـ ــادات الحيويـ ــة المضـ ــة، ازدادت مقاومـ ــادات الحيويـ ــتعمال المضـ ــوائية اسـ ــوء وعشـ ــبب سـ بسـ
ــة: ــادات الحيويـ ــاول المضـ ــي تنـ ــراط فـ ــؤدي اإلفـ ــد يـ ــب. قـ ــارة الطبيـ ــاء دون استشـ األصدقـ

لوفاة بعض المرضى، وبشكل خاص لدى الفئات األكثر ضعفًا مثل الكبار بالسن، األشخاص المصابين باألمراض المزمنة، واألطفال. 

إلى تأخر الشفاء لدى المرضى وازدياد معاناتهم. 

ـــه ُينصـــح بتنـــاول  ـــر علـــى التفاعـــل معهـــا أو التخفيـــف مـــن فعاليتهـــا. حيـــث أن ـــر بمـــادة الحليـــب، ممـــا يؤث ـــة تتأث ـــواع المضـــادات الحيوي بعـــض أن
ـــة بفاصـــل زمنـــي ســـاعتين عـــن اســـتهالك الحليـــب ومشـــتقاته.  هـــذه األدوي

ــإن  ــن، فـ ــعور بالتحسـ ــن الشـ ــم مـ ــن، فبالرغـ ــض بتحّسـ ــعور المريـ ــد شـ ــة عنـ ــادات الحيويـ ــاول المضـ ــن تنـ ــف عـ ــائعة، التوقـ ــاء الشـ ــن األخطـ مـ
البكتيريـــا ال تـــزال موجـــودة فـــي الجســـم، وعلـــى المريـــض اإلســـتمرار بتنـــاول الـــدواء طـــوال الفتـــرة والكميـــة المشـــار إليهـــا مـــن الطبيـــب.  ُينصـــح 
بعـــدم تنـــاول الكحـــول مـــع المضـــاد الحيـــوي، ألن بعضهـــا يتفاعـــل معـــه، باإلضافـــة إلـــى أنـــه يؤثـــر ســـلبًا علـــى جســـم اإلنســـان وســـرعة تعافيـــه.

ُينصـــح بعـــدم ممارســـة الرياضـــة أثنـــاء تنـــاول المضـــادات الحيويـــة، ألن الجســـم بحاجـــة للراحـــة والجســـم يكـــون فـــي مرحلـــة بنـــاء الخاليـــا، وقـــد 
تكـــون ممارســـة الرياضـــة إجهـــاد للقلـــب.

على النساء اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل أخذ الحيطة، ألن بعض المضادات الحيوية قد يقّلل من فعالية حبوب منع الحمل.
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حرصً منه على متابعة التطورات الطبية 
العلمية وتطبيقاتها في المجال الطبي، 

نظم مستشفى دار الشفاء 

مؤتمر الذكاء االصطناعي في 
مجال الرعاية الصحية 

فــي 10 ديســمبر 2022، حيــث تــم التطــرق مــن 
خــال المؤتمــر  ألهميــة ودور الــذكاء االصطناعي 

فــي مجــال الرعايــة الطبية.
بينهــا:  مــن  موضوعــات  عــدة  المؤتمــر  وتنــاول 
ــق،  ــى التطبي ــة إل ــن النظري ــي م ــذكاء االصطناع ال
قــوة اآللــة واســتخداماتها المتنوعــة فــي العديــد 
الطبــي،  القطــاع  بينهــا  ومــن  القطاعــات  مــن 
الــذكاء  اســتخدام  علــى  وامثلــة  تطبيقــات 
ــدى  ــة،  م ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــي ف االصطناع
الــذكاء االصطناعــي  تقنيــة  اســتخدام  إمكانيــة 

الكويــت. الطبــي داخــل  القطــاع  فــي 

يمكــن  التــي  الفائــدة  علــى  المؤتمــر  ركــز  كمــا 
ــل  ــي داخ ــذكاء االصطناع ــق ال ــن تطبي ــول م الحص

القطــاع الطبــي فــي الكويــت.
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»دار الشفاء« تنظم

 المؤتمر السنوي الرابع لألطفال حديثي 

الوالدة برعاية وزارة الصحة
الكويت األقل في نسب معدالت األطفال 

حديثي الوالدة 
-  د. فاطمــة النجــار: جزيــل الشــكر لمستشــفى دار الشــفاء 

علــى تنظيــم فعاليــات المؤتمــر
ــة بيــن القطــاع األهلــي ووزارة الصحــة فــي  -  شــراكة فعال

تطويــر المنظومــة الطبيــة
ً فــي 3  -  انخفــاض ملحــوظ لوفيــات حديثــي الــوالدة عالميــ

ــود الماضية  عق
-  د.محمــد إســماعيل : »دار الشــفاء« تتابــع كافــة التطــورات 

الطبيــة فــي طــب حديثــي الــوالدة 
-  3 ورش عمــل تقــام خــال فعاليــات المؤتمــر بواقــع ورشــة 

عمــل لكل جلســة 
-  10 مشــاركين عالمييــن مــن دول العالــم ضمــن فعاليــات 

المؤتمر 

انطلقــت ، اليــوم، فعاليــات المؤتمــر الســنوي  الرابــع لألطفــال 
حديثــي الــوالدة برعايــة وزارة الصحــة  وحضــور الوكيــل المســاعد 
لشــؤون الخدمــات الطبيــة األهليــة ومشــاركة أكثــر مــن  مائتــي 
العــام والخــاص فــي قطــاع طــب  بالقطاعيــن   متخصــص 
األطفــال حديثــي الــوالدة مــن داخــل وخــارج الكويــت ومشــاركة 

ــم.  ــول العال ــن ح ــن  10 متحدثي ــر م ــة ألكث دولي

ويأتــي تنظيــم مستشــفى دار الشــفاء لهــذا الحــدث بعنــوان 
الكبيــر  اهتمامهــا  إطــار  فــي   NEONATAL CARE BUNDLES

ــفيات  ــر المستش ــن أكث ــا م ــوالدة ، باعتباره ــي ال ــال حديث لألطف
الخاصــة فــي عــدد األطفــال الذيــن يتــم والدتهــم على مســتوى 

الكويــت. 
ــن  ــر م ــار الكثي ــط أنظ ــح مح ــنوي، أصب ــر الس ــذا المؤتم ــا أن ه  كم
المتخصصيــن علــى مســتوى العالــم ، حيــث يشــارك 10 متحدثيــن 
ــة  ــة العالمي ــورات الطبي ــدث التط ــون أح ــم ، يتناول ــن دول العال م
فــي مجــال طــب األطفــال حديثــي الــوالدة .  كما يشــهد المؤتمر 
خــال فعالياتــه التــي تمتــد لمــدة ثاثــة أيــام ورش عمــل متطــورة 

حــول طــب األطفــال حديثــي الــوالدة بواقــع ورشــة لــكل يــوم.  
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انخفاض ملحوظ

ــة  ــر الصح ــل وزي ــار ممث ــياق، أش ــذا الس ــي ه وف

أن  النجــار  فاطمــة  الدكتــورة  المؤتمــر  فــي 

المعدالت الطبـيـعـية لوفـيات األطـفـال حديـثـي 

علــى   ً ملحوظــ  ً انخفاضــ ســجلت  الــوالدة  

مــر العقــود الثــاث الماضيــة، بســبب التطــور 

البحثي والمســتمر لتطويــر المعايير الطبية في 

التعامــل مــع حــاالت األمومــة وحديثي الــوالدة. 

 وأضافــت : تعــد الكويــت مــن بيــن الــدول األقــل 

فــي وفيات حديثي الوالدة، كمــا أن وزارة الصحة 

ال تــأل جهــدًا فــي التعــاون مــع كافــة الجهــات 

ً في الســعي  ً وعالميــ ً وإقليميــ المعنيــة محليــ

نحــو خفــض هــذه الحــاالت إلــى الحــد األدنــى. 

إلدارة  الجزيــل  بالشــكر  النجــار  وتقدمــت   

وطواقم مستشــفى دار الشــفاء إلعــداد أعمال 

ــا  ــو م ــورة،  وه ــى ص ــي أبه ــذه ف ــر وتنفي المؤتم

يعكــس الحرص على تعزيــز التعاون والشــراكة 

بين المؤســـسات الطـبـيـــة الحـكومية ممـثـلـة 

فــي وزارة الصحــة بالكـويـــت والمؤسـســـات 

األهـلـية لتـطـوير الـــرعاية الصحية والـتـي تمثل 

شــراكة فاعلــة يحتــذى بهــا فــي تكويــن نظــرة 

بالرعايــة  االرتفــاء  فــي  تســهم  مســتقبلية 

ــتويات.  ــى المس ــى أعل ــة إل الصحي

وأضافــت قائلــة:  أتوجــه بخالــص الدعــاء بــأن 

يحفــظ اهلل قيــادة الكويــت التــي أولــت جــل 

رأســها  وعلــى  الصحــي  للقطــاع  اهتمامهــا 

صاحــب الســمو أميــر البــاد الشــيخ نــواف األحمد 

الجابــر الصبــاح – حفظــه اهلل  ورعــاه - وســمو 

ولــي عهــده األميــن الشــيخ / مشــعل الجابــر 

األحمــد الصبــاح – حفظــه اهلل.  

ورش عمل متخصصة 

الطبيــة  الهيئــة  رئيــس  أوضــح  جهتــه،  ومــن 

ــد  ــور محم ــفاء الدكت ــفى دار الش ــي مستش ف

إســماعيل أن المؤتمــر تنظمه دار الشــفاء ســنويً 

منــذ عــام 2017،  ويتنــاول هــذا العــام العديــد مــن 

الموضوعات المتخصصة بمجال طــب األطفال 

حديثــي الــوالدة مــن أبرزهــا: الرعايــة المركــزة  

والجهــاز  للقلــب  والســونار  الــوالدة  لحديثــي 

التنفيســي ، باإلضافــة إلــى الموضوعــات األخــرى 

التــي تخــص التطــورات الطبيــة العالميــة فــي هذا 

ــال.  المج

وأشــار إلــى أن نجــاح المؤتمــر يعكــس اهتمــام 

ــص  ــذا التخص ــر به ــفاء الكبي ــفى دار الش مستش

ً وأن المستشــفى تســجل أعلــى نســب  خصوصــ

ــاص.  ــي الخ ــاع الطب ــتوى القط ــى مس ــوالدة عل ال

 ولفــت أن مستشــفى دار الشــفاء تهتــم بحديثــي 

ــوالدة  ــي ال ــزة أو حديث ــة المرك ــي العناي ــوالدة ف ال

ً أن المستشــفى حريص  بشــكل طبيعــي ، مضيف

علــى متابعــة أبــرز التطــورات العالميــة واإلقليميــة 

فــي مجــال طــب حديثــي الــوالدة. 

 وبيــن أن المؤتمــر سيشــهد خــال فعالياتــه التــي 

تمتــد علــى مــدار ثاثــة ايــام ورش عمل متخصصة 

  .ً بواقــع ورشــة عمــل يوميــ

  وأكد اســماعيل أن مستشــفى دار الشفاء حريص 

مــع  الخبــرات  تبــادل  علــى  متواصــل  وبشــكل 

مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن أجل 

ــة  ــي دول ــي ف ــاع الطب ــاء بالقط ــهام واالرتق اإلس

ــر أفضــل الخدمــات  الكويــت والعمــل علــى توفي

والعنايــة الصحيــة.
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