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عزيزي القارئ .. 

نعمل يف مستش��فى دار  الش��فاء علي توفري أفضل س��بل 
الرعاي��ة الصحي��ة العاملي��ة وذل��ك من خ��الل تطوير األقس��ام 
الطبية والعالجية والتي تضاهي أكرب املستشفيات العاملية 
جتهي��ز  إىل  باإلضاف��ة  والتش��خيصية  الع��الجي��ة�  بخدماته����ا 
تكنولوجي��ًا  األح��دث  الطبي��ة  واألجه��زة  األقس��ام  باملع��دات 
وعلميًا. وأيضًا نعمل يف مستش��فى دار الش��فاء على تنمية 
املو��ارد البش���ري��ة  من إستش��اريني وأطباء وال��كادر الطبي 
املس��اند له��م م��ن فني��ني وأخصائي��ني وطاق��م التمري��ض 

املعروف واملشهود بخربتهم العلمية العاملية.
وكج��زء من مس��ئوليتها لإلرتقاء مبس��توى اخلدمات الصحية 
املقدم��ة يف الكوي��ت، تعق��د مستش��فى دار الش��فاء دوريًا 
والت��ي  الطبي��ة  التخصص��ات  متع��ددة  العلمي��ة  مؤمتراته��ا 
تب�����ادل املع��رف��ة واخلب����رات ب��ني  تس��عى م��ن خالله��ا إىل 
الك����وادر الطبي�����ة امل��ح���لي����ة والع�املي����ة وع������رض آخ��ر ما 
ت���وصل إلي����ه الع���ال��م ف��������ي م��ج��ال ال���رع��اي��ة الصح�����ي��ة 
 Meeting of the Minds ك���ان آخ�����ره����ا م����ؤمت���ر
discogenic Low Back Pain  وم�����ؤت���م��������ر

ومؤمت��ر Pci  ليتم إضافتهم إىل سلس��ة اإلجن��ازات املتميزة 
ملستش��في دار الش��فاء يف مس��رية اخلمس��ني عام��ًا من 
تق��دمي اخلدم��ات الصحية املتط��ورة يف دولة الكوي��ت والتي 
أصبحنا بفضل اهلل مثل يحتذى به يف جمال الرعاية الصحية.

نح��ن نتطل��ع دائمًا لننمو بالنه��ج الطبي والوص��ول إىل أعلى 
مقايي��س ومعاي��ر اجل��ودة الدولي��ة الت��ى ترض��ي مرضان��ا 

وزوارنا.

بدر جراق
رئيس جملس اإلدارة

أحمد نصر اهلل
املدير التنفيذي

حممد جراق
رئيس التحرير

منال عمر
مدير التسويق

فريق التسويق
هنا زكي 

عمر حسني 
حممد غازي 

عائشة عريقات

رشيدة جاد
مديرة العالقات العامة رئيس جملس االدارة  

بدر جراق

هيئة التحرير

كلمة العدد



إجنازات مستشفى دار الشفاء
يف العام 2014

خدمات مستشفى دار الشفاء

يقدمها فريق متخصص  بخربة عريقة.

يقدم املستشفى خدماته الطبية وفق 

أعلى املعاير العاملية باستخدام أحدث 

التقنيات الطبية.
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السيد/ أحمد نصر اهلل
 املدير التنفيذي

حقق مستشفى دار الشفاء خالل عام 2014 العديد من اإلجنازات التي تثبت من جديد ، ولطاملا أثبتت أن مواكبة التطورات 
أبرز أولوياتنا، وذلك حرصا على تقدمي أفضل اخلدمات للمرضى عرب  العلمية والصحية وتقدمي كل ما هو حديث من 
يف  والسالمة  للجودة  العاملية  باملعايري  االلتزام  تضمن  التي  الطبية  التقنيات  بأحدث  مدعوما  عريقة  خربه  ذو  فريق 

جمال الرعاية الصحية.

وكجزء من شعار مركز التصوير التشخيصي )d.i.c( يف مستشفى دار الشفاء ، “اجلرأة يف احللم”، سّجل فوزًا مميزًا 

بشهادة اإلعتماد للكلية األمريكية لألشعة )acR(، لفرتة ثالث سنوات للتصوير املقطعي )ct( للجسم كله وألمراض 

القلب، للكبار واألطفال. ومن خالل هذا اإلعتماد وعرب جناح قدرات مركز التصوير التشخيصي يف املستشفى، يتطلع 

مستشفى دار الشفاء إىل مواصلة اعتماد أفضل املمارسات ومعايري اجلودة الدولية.

acR إعتماد الكلية االمريكية
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أحمد نصراهلل: إجنازاتنا تعكس التزامًا منقطع 
النظر يف خدمات الصحية "األمثل"

Meeting of the Minds

حفل تسليم شهادة االعتماد الكندي لإللتزام باجلودة 

والسالمة يف جمال الرعاية الصحية

كما عقد مستشفى دار الشفاء يف 22 فرباير 2014 
والطبية  العلمية  التخصصات  متعدد  الثاين  مؤمتره 

 ”Meeting of the Minds“حتت عنوان
أطباء  م��ن قبل  واس��ع��ًا  ح��ض��ورًا  امل��ؤمت��ر  وش��ه��د 
األن��ف  وج���راح���ة   ، ال��ع��ظ��ام  ب��ج��راح��ة  متخصصني 
األنف  وأشعة  احلركي  اجلهاز  وأشعة  واحلنجرة، 
واملمرضني،  األطباء  من  عدد  جانب  إىل  واحلنجرة 
إضافة إىل عدد من املتحدثني الرئيسيني، احملليني 
يف  ومعرفتهم  خرباتهم  شاركوا  الذين  والدوليني، 
علم جراحة العظام، وجراحة األنف ، وأحدث التطورات 

يف هذه اجملاالت.
 

ومن جهة ثانية وخالل عام 2014 حصلت مستشفى دار الشفاء على جتديد شهادة االعتماد الكندي “البالتينوم” من اجمللس الكندي 
العتماد املستشفيات، وفقًا لنظام االعتماد اجلديد )QMentuM(، ليضيف شهادة متيز جديدة إىل سجّل إجنازاته، بعد أن حصل 

على شهادة االعتماد الكندي يف العام 2007 للجودة والسالمة يف الرعاية الصحية ويف عام 2010، أيضًا.
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ن��ظ��م   2014 م������ارس  ويف 
مبستشفى  ال��ق��ل��ب  ق��س��م 
طبيا  م��ؤمت��را  ال��ش��ف��اء  دار 
األولية  القسطرة   « بعنوان 
اجللطة  لعالج  اإلسعافية  أو 
األول   »Pci احل��ادة  القلبية 

من نوعه يف دولة الكويت.

مؤمتر القسطرة االولية أو 

االسعافيةلعالج  اجللطة القلبية احلادة

وأيضًا، ويف 29 مارس 2014 عقدت مستشفى دار الشفاء مؤمترها العلمي األول يف الكويت إلدارة وعالج آالم اسفل الظهر بالعالج 
الطبيعي، حيث حضر املؤمتر 135 من أطباء وفنيي العالج الطبيعي، جراحي العظام ، جراحي األعصاب والعمود الفقري باإلضافة إىل 

العديد من الكوادر الطبية من خمتلف التخصصات من القطاعني احلكومي واخلاص على السواء.
البدين  األداء  تأثريا سلبيا على  تؤثر  والتي  الكويت  الظهر يف  آالم اسفل  الوسائل والطرق ملعاجلة  إىل مناقشه أفضل  وهدف املؤمتر 

لألفراد يف اجملتمع .
كما أنه ركز على أهمية العمل اجلماعي بني خمتلف التخصصات الطبية املعنية بآالم أسفل الظهر كأطباء األعصاب والعمود الفقري ، 

جراحي العظام ، أطباء وفنيي العالج الطبيعي ، الصيادلة وغريها من التخصصات.

املؤمتر العلمي األول متعدد التخصصات للعالج الطبيعي آلالم أسفل الظهر
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إن التخطيط للحمل ومن ثم احلمل فرتة مثرة مليئة باملشاغل للزوجني اللذين يتوقعان مولودًا جديدًا. فإىل 
جانب ما لديهما من خطط وأحالم للمستقبل، يجب عليهما التفكر مبجموعة من األمور الغذائية والصحية 

والنفسية للمساعدة يف إعطاء نفسيهما ومولودهما أفضل بداية ممكنة.

كامل  حسام  الدكتور  مع  احلوار  هذا  لنا  كان  األمومة  يف  الراغبات  السيدات  معظم  تساؤالت  على  ولإلجابة 
استشاري النساء والوالدة والعقم واملناظري مبستشفى دار الشفاء.

احلم�ل... ما قبله وما بعده

يتبعها  أن  يجب  التي  اخلطوات  أهم  هي  ما 
الزوجني أثناء التخطيط حلدوث احلمل؟

توجد خطوة أوىل تسبق التخطيط حلدوث احلمل وهي » فحص 

من  فقط  ليس  الفحص  هذا  أهمية  وتكمن   « الزواج  قبل  ما 

وأمنا  طبيعية،  بصورة  احلمل  حدوث  إمكانية  من  التأكد  أجل 

التعرف  خالل  من  للطرفني  صحية  زوجية  حياة  لضمان  أيضا 

وعالجها  الزوجني  يحملها  قد  التي  اجلنسية  األمراض  على 

قبل الزواج.

يف  واملرأة  للرجل  الزواج  قبل  ما  فحص  أهمية  أيضًا  وتكمن 

عدة جوانب منها تعريف الرجل واملرأة باألسلوب األمثل للحياة 

أخطار  مواجهة   ، املتخصصني  نصائح  على  اعتمادًا  الزوجية 

للعائلة  املرضي  التاريخ  معرفة   ، اجلنني  على  األقارب  زواج 

من  التأكد   ، املرض  بهذا  اجلنني  إصابة  إحتمالية  لتحديد 

مضاعفات  تسبب  أو  احلمل  تعوق  مزمنة  أمراض  وجود  عدم 

أثناء احلمل أو تزيد من شدة املرض الذي حتمله قبل الزواج 

باإلضافة إىل السيطرة على بعض األمراض كالسكر والضغط.

ومن أكرث اجلوانب أهمية يف هذا الفحص معرفة القدرة على 

اإلجناب عن طريق حتليل السائل املنوي للرجل والقيام ببعض 

التبويض  على  القدرة  ملعرفة  للسيدة  املبدئية  الفحوصات 

وحتاليل الهرمونات واملوجات الصوتية. كل هذا من شأنه أن 

يعطي بعض الطمأنينة أن األمور يف مسارها الطبيعي.

الضروري  الزواج فمن  به قبل  القيام  يتم  إذا مل  الفحص  وهذا 

جدا القيام به قبل التفكري يف احلمل.

متى تبدأ املرأة بتناول الفوليك أسيد
والفيتامينات املتعددة؟

يفضل أن تبدأ املرأة بتناول الفوليك أسيد بالدرجة األوىل قبل 

حدوث احلمل بثالثة أشهر.
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قوي  تأثر  لها  النفسية  الضغوط  هل 
يؤدي لعدم حدوث احلمل؟

قد  احلد  عن  الزائدة  باحلمل  املطالبة  فضغوط  بالطبع، 
يعرض املرأة لتأثري سلبي وقد يسبب تأخر اإلجناب وذلك 
ألن هرمونات التبويض تخرج من مركز معني هو املسئول 
كفاءة  على  يؤثر  بالطبع  وهذا  املخ،  يف  العواطف  عن 
املتزوجني  إعطاء  يجب  لذلك  اإلجناب.  ويؤخر  التبويض 
حديثًا فرصة - خاصة إذا كان عمر الزوجة صغري-  ملدة 

عام حلدوث احلمل من عالقة زوجية متواصلة .

من  املرأة  ُتمكن  التي  الطرق  هي  ما 
حتديد  وبالتايل  التبويض  موعد  حتديد 
املوعد األمثل لإلخصاب وحدوث احلمل؟
أكرثها  التبويض  موعد  لتحديد  الطرق  من  العديد  هناك 
سهولة طريقة احلساب، فالتبويض يحدث يف الفرتة بني 
اليوم العاشر واليوم الثامن عشر من بداية الدورة. وبهذه 
يوم  أو  يومية  بصفة  زوجية  عالقة  حتدث  أن  يجب  الفرتة 
بعد يوم لزيادة فرص احلمل ، فالبويضة تعيش حوايل 24 
ساعة واحليوان املنوي يعيش من 24 : 48 ساعة وبالتايل 

قد يحدث جماع اليوم ويحدث احلمل يف اليوم التايل.
التبويض  يوم  معرفة  يفضلن  السيدات  بعض  وهناك 
حتديدًا، توجد عدة طرق لتحديد هذا اليوم كقياس درجة 
أي  ممارسة  وقبل  اإلستيقاظ  عند  يوميًا  اجلسم  حرارة 
نشاط طبيعي للجسم وعندما تزيد درجة حرارة اجلسم 

نصف درجة على األقل يحدث التبويض يف هذا اليوم.
بالصيدليات،  التبويض  يوم  لتحديد  اختبارات  توجد  كذلك 
وتقوم بعملها عن طريق قياس نسبة هرمون Lh  وعند 
ارتفاع نسبة هذا الهرمون يحدث التبويض يف اليوم التايل 

مباشرة.
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والسيدة ذات املالحظة الدقيقة قد تتمكن من معرفة موعد التبويض من خالل جمموعة من 

األعراض كإرتفاع درجة حرارة اجلسم كما ذكرنا من قبل ووجود إفرازات مهبلية زائدة ووجود أمل 

بسيط قد يستمر لساعات يف أحد اجلانبني وقت خروج البويضة.

عن  التبويض  موعد  حتديد  فيمكنها  منتظمة  غري  السيدة  لدى  الشهرية  الدورة  كانت  إذا  أما 

طريق املساعدة الطبية بإستخدام املوجات الصوتية ) السونار(.

ماذا عن منشطات التبويض؟
احلصول  أجل  من  طبية  غري  ألسباب  التبويض  منشطات  إىل  السيدات  من  الكثري  تلجأ  لألسف 

يف  املضاعفات  نسبة  ألن  وذلك  أبدا  بها  أنصح  ال  متعددة«  وأنا  » توائم  جنني  من  أكرث  على 

هذه  ومن  جدًا  مرتفعة  طبيعية  بصورة  وليس  املنشطات  طريق  عن  جنني  من  بأكرث  احلمل 

املضاعفات الوالدة املبكرة والقيصرية ، ارتفاع نسبة اإلجهاض ، العيوب اخللقية ومشاكل يف 

التي  للسيدة  فقط  يكون  أن  يجب  املنشطات  إعطاء  فإن  وبالتايل  والعقلي.  البدين  اجلنني  منو 

لديها مشاكل يف التبويض للمساعدة على حدوث احلمل وباجلرعة املناسبة وحتت إشراف 

طبي دقيق.

ما هي أهم أعراض احلمل ؟
أعراض احلمل متغرية تختلف من سيدة آلخرى وتختلف من حمل آلخر لنفس السيدة. إمنا من 

أكرث األعراض الثابتة حلدوث احلمل هو تأخر الدورة الشهرية ، ولكن كل عرض وله استثناءات 

فقد يحدث ما يشبه نزول الدورة أثناء احلمل وتعتقد املرأة أنها دورة شهرية طبيعية يف حني 

أنه قد يكون إجهاض منذر.

قليلة  بأيام  الشهرية  الدورة  انقطاع  قبل  حتدث  قد  التي  املبكرة  احلمل  أعراض  أكرث  ومن 

غثيان ، صداع ، ميل دائم للنوم لفرتات طويلة، دوخة بسيطة ، كرثة التبول ، زيادة ضربات القلب 

واغمقاق يف لون حلمة الثدي.

ولكن يجب العلم أن كل هذه األعراض ال حتدث لكل السيدات فقد يحدث عرض واحد أو اثنني 

فقط وقد حتدث هذه األعراض قبل انقطاع الدورة وقد حتدث بعد انقطاعها بأسبوع أو اثنني 

وقد تأتي هذة األعراض خفيفة جدا وقد تأتي شديدة جدًا.

ومن املهم معرفة أن جزء كبري من أعراض احلمل “ الوحم” مرتبط باحلالة النفسية للسيدة 

التي قد تتبدل بتغيري املكان والروائح أيضًا.

بعد  بها  القيام  احلامل  السيدة  على  يجب  التي  اخلطوات  هي  ما 
التأكد من حدوث احلمل؟

أواًل تتوجة للطبيب للحصول على بعض املعلومات والنصائح حول ما مينع وما يسمح به خالل 

على  القادر  هو  وحده  فالطبيب  السيدات  جلميع  واحدة  نصيحة  يوجد  ال  وبالتايل  احلمل.  فرتة 

حتديد ماذا يفيد هذة السيدة وماذا يضرها.
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الفيتامينات  تناول  االوىل من احلمل،  الثالث أشهر  الفوليك أسيد خالل  بتناول  باإلستمرار  ينصح  كانت احلالة طبيعية  إذا  وعموما.. 
املتعددة واألوميجا 3 الذي يحسن اجلهاز العصبي للطفل، تناول الفواكهة واخلضروات ، منتجات األلبان ، الربوتني بالقدر املطلوب 
والكربوهيدرات. ويجب جتنب تناول فيتامني a  الذي يتوافر بكرثة يف الكبدة ألنه مضر أثناء احلمل وجتنب تناول األسماك اململحة 
واللحوم الباردة إلحتوائها على ميكروب تكسوبالزما، باإلضافة إىل ذلك يجب على السيدة احلامل اإلبتعاد متامًا عن التدخني والكحول 

وأال تتناول اي نوع من أنواع االدوية إال حتت اإلشراف الطبي الكامل.
يجب معرفة أن زيادة الوزن الطبيعية أثناء احلمل حوايل 10 كيلوغرامات تتوزع بالتساوي ما بني وزن الطفل واملشيمة ومياة حمتبسة 
داخل اجلسم، فيجب احلرص على تناول الغذاء الصحي وعدم اإلفراط يف تناول الدهون والنشويات لتجنب املشاكل الصحية بعد 

الوالدة.

د. حسام كامل
استشاري أمراض النساء 
والتوليد ورئيس القسم

قسم النساء والوالدة
عن الطبي�ب :

- متابعة احلمل و الوالدة ومتابعة منو اجلنني 
عن طريق املوجات الصوتية

- متابعة احلمل اخلطر و احلمل املتعدد
- اجراء عمليات املناظري لتأخر احلمل و ازالة 
األلياف و أكياس املبيض و استئصال الرحم و 

احلمل خارج الرحم 
- متابعة حاالت تأخر احلمل وعالج العقم 

- الكشف املبكر عن األورام و التطعيم 
للوقاية من أورام عنق الرحم 

- عالج حاالت النزيف الرحمي و اضطراب 
الهرمونات 

- ازالة األلياف الرحمية و األكياس املبيضية 
واستئصال الرحم عن طريق عمليات فتح 

البطن التقليدية 

ما هي أهم الفحوصات الالزمة يف بداية احلمل؟
إصابة  عدم  من  للتأكد  الدم  نسبة  فحص  احلمل  ببداية  الفحوصات  أهم 
السيدة بفقر الدم ، فحص الصفائح الدموية وعدد الكرات البيضاء، حتليل 
البول والزالل ، حتديد فصيلة الدم والتأكد من حتصن السيدة احلامل ومن 
باحلصبة  أصيبت  إذا  احلامل  السيدة  ألن   ، األملانية  احلصبة  ضد  حولها 

األملانية أثناء احلمل فأنها تصيب اجلنني بتشوهات خلقية.

هل متثل العالقة الزوجية أثناء احلمل أي خطورة على اجلنني؟
وجود  حالة  يف  إال  احلمل  أثناء  ممنوعة  غري  الزوجية  العالقة  عموما.. 
الرحمية   التقلصات   ، النزيف   ، كاإللتهابات  للحمل  مصاحبة  مضاعفات 
ووجود آالم أسفل البطن وذلك ألن السائل املنوي يحتوي على مادة تسبب 

املغص والتقلصات الرحمية.
العالقة  ممارسة  من  مانع  فال  واملستقر  الطبيعي  احلمل  حالة  يف  أما 
باملعدل  جعلها  األفضل  و   ، بكرثة  متكررة  تكون  أال  شريطة  الزوجية 
الشهور  خالل  بتاتًا  الزوجية  العالقة  منع  أما  أسبوعيًا.  مرات   3 الطبيعي 

األوىل من احلمل بدون سبب طبي ليس له اي أساس علمي إطالقًا.
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ما هو التبول الليلي الالإرادي؟
أن يبلل طفل يف اخلامسة من عمره فراشه أكرث من ليلتني يف الشهر ليس باألمر الطبيعي. إنه داللة واضحة على أن الطفل لديه 

مشكلة التبول الليلي الالإرادي، مما يعني تبليل السرير بطريق اخلطأ و بدون وعي أثناء النوم.

حوايل 14 - 15 طفل من كل 100 طفل بعمر اخلامسة يبللون سريرهم ليال، بالرغم من أن احتمالية حدوث مشكلة التبول الليلي الالإرادي 
أنه من املستحسن والضروري معاجلة هذا اخللل مباشرة نظرا لآلثار السلبية على منو الطفل عاطفيا  إال  تقل مع مرور الوقت، 

ونفسيا.
نحو  والتوجه  املوضوع  بهذا  التحدث  عن  األسر  من  الكثري  تعتكف  مزعجة،  طبيعة  ذات  ال��الإرادي  الليلي  التبول  مشكلة  لكون  نظرا 
جتاهله مما يزيد من الضغط األسري. مع العلم أن مشكلة التبول الليلي الالإرادي ميكن حلها بسهولة من خالل التحدث إىل أخصائي 

الرعاية الصحية ذي الصلة كما هو احلال يف أي مشكلة صحية أخرى. 

فراش غر مبّلل
يعني صباح مشرق



- العالج الدوائي هو النوع األسهل واألكرث شيوعا أنه يحد من ملء املثانة خالل فرتة الليل عند أخذه قبل الذهاب إىل النوم. وبالتايل 
مينع حدوث التبول الليلي الالإرادي.

 يتميز هذا الدواء بأنه يؤخذ دون احلاجة لشرب املاء إذ أن قرص الدواء يوضع يف الفم ويذوب مباشرة يف الفم وال بد من أخذ هذا 
الدواء ملدة ستة أشهر متواصلة ودون توقف. 

حقائق عن التبول الليلي الالإرادي
75 % من األطفال املصابني يوجد يف أحد أفراد أسرتهم )الوالدين ، األخوة ، األقارب( من هو مصاب بالتبول الليلي الالإرادي .

مل تثبت الدراسات أن التبول الليلي الالإرادي هو نتيجة لضغوط أو اضطرابات نفسية  ، ولكن وجد أنه يف حال عالج املشكلة تعود 
للطفل الثقة بالنفس حيث يصبح أكرث سعادة ويتحسن أداؤه يف املدرسة مقارنة مع وجود املشكلة ، مما يؤكد أن املصابني 

يعانون من ضغط نفسي بسبب املرض وليس العكس .
قامت دراسة أخرى مبقارنة الضغط النفسي الناجت عن التبول الليلي الالإرادي مع املشاكل االجتماعية كالطالق واخلالفات الزوجية 
بني األبوين وقلة املال وغريها . أشارت هذه الدراسات إىل أن التبول الليلي الالإرادي يؤدي إىل ضغط نفسي على الطفل بدرجة تقارب 

تأثري املشاكل اإلجتماعية التي سبق ذكرها
مشكلة  لديهم  10 سنوات   - بني 7  أطفال   10 كل  بني  من  واحد  وطفل  سنوات  اخلمس  بعمر  أطفال  كل 5  بني  • طفل واحد من 

التبول الليلي الالإرادي.
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 • التبول الليلي الالإرادي يف الليل عند األوالد أكرث شيوعا 1,5 - 2 مرة من البنات.
 • ال يعاقب الطفل بسبب التبول الليلي الالإرادي. على العكس من ذلك، فالعقاب يؤثر سلبا ويؤدي إىل 
مشاكل نفسية منها، قلة الثقة بالنفس مما يزيد من عناد الطفل. بالرغم من ذلك، من املعروف أن 

األسر تعاقب أطفالها.
لكنه  نفسي.  سبب  لوجود  أو  الكسل  بسبب  أسرتهم  يبللون  األطفال  أن  تعتقد  األسر  من  كثري   • 
معتقد خاطئ. بعض األسر يعتقدون أيضا أن املرض يعالج عند إيقاظ األطفال يف أوقات عشوائية 

ليال وجعلهم يتبولون، وهذا معتقد خاطئ أيضا.
هيا بنا لزيارة عيادة الطبيب لنتعرف على احلل املناسب 

التبول الليلي اللالإرادي ... مشكلة لها حل 
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 )PRP( الدموية  بالصفائح  الغنية  البالزما  حقن  تقنية  تعترب 
من أحدث الطرق املستخدمه يف عملية جتديد اخلاليا وهي 
ليست طريقة تقليدية يف ملء الفراغات يف الوجه  كالفيلرز 
أو إرخاء العضالت حتت اجللد كالبوتكس يف عالج التجاعيد بل 
حيوية  عناصر  من  تنتجه  وما  اخلاليا  جتديد  إعادة  عملية  هي 
ضرورية حليوية اجللد مثل الكوالجني وهو الربوتني الذي يشكل 
حيوية  يعطي  الربوتني  وهذا  اجللد  من  الثانية  الطبقة  معظم 
وقوة  متاسك  يف  الكوالجني  يساهم  كما  للبشرة  وشباب 

اجللد.

تقنية حقن البالزما الغنية 
بالصفائح الدموية

يفقد اجللد مع تقدم العمر العديد من الكوالجني الذي يعطي 
نضارة البشرة وحيويتها وبإعادة تشكيل هذه اخلاليا تستطيع 

عمليا أن تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها التي فقدتها. 
تقوم تقنية حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية على حتفيز 
انقسام اخلاليا اجلذعية )املسؤولة عن جتديد اخلاليا التالفة( 
األنسجة  وجتديد  للجسم  الذاتي  الكوالجني  إلنتاج  يؤدي  مما 
واأليدي  والرقبة  الوجه  يف  للجلد  الشيخوخة  عملية  وتقليل 
وأجزاء أخرى من اجلسم، كما يقوم حتفيز اخلاليا اجلذعية يف 
من  الشعرة  توليد  عن  املسؤولة  اخلاليا  جتديد  على  الفروة 
جذورها فيمنع تساقط الشعر الالعكوس، كما تفيد يف إنبات 
شعر جديد يف املناطق املفقودة بعوامل وراثية أو هرمونية. 
هي   )PRP( الدموية  بالصفائح  الغنية  البالزما  حقن  تقنية 
طريقة آمنة متاما تعتمد على فصل أحد مكونات دم املريض 
)البالزما( وإعادة حقن هذه البالزما لنفس املريض مرة أخرى 

بعدة طرق. 
طريقة  على  البشرة  داخ��ل  نفسها  البالزما  حتقن  أن  إم��ا 
امليزوثريابى إلعادة النضارة للبشرة، أو حتقن يف فروه الرأس 
أيضا بطريقة امليزوثريابى إلعادة منو الشعر، كما أنها تضاف 
للدهون الذاتية التي مت سحبها من نفس املريض ويتم حقن 
األماكن املرغوب  الذاتية يف  البالزما  الذاتية مع  الدهون  هذه 
حقنها وتعبئتها بالدهون حيث تعطى البالزما الذاتية متاسك 
بصورة  احملقونة  الدهنية  اخلاليا  بقاء  وتطيل  للدهون  أكرث 
بالصفائح  الغنية  البالزما  حقن  تقنية  تستخدم  كما  كبرية، 
املوجودة  املرنة  واأللياف  الكوالجني  إنتاج  حتفيز  يف  الدموية 
يف البشرة وذلك بإضافة الرثومبني مع البالزما بنسب معينة 

 .)fiLLeRs( وحقنها يف البشرة بطريقة
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استخدمت تقنية بالزما الصفائح الدموية منذ فرتة طويلة يف 
معاجلة احلروق وتسريع شفاء اجلروح بعد العمليات اجلراحية 

وحاليا تستخدم يف عمليات التجميل على املستوى العاملي
آثار جانبية على  أى  آمنة متاما وبدون  الطريقة  تعترب هذه  لذا 
اإلطالق حتى على املدى الطويل ألنها تعتمد على حقن مواد 
ذاتية من نفس املريض وبالتايل ال يوجد أي خماوف من انتقال 

أي عدوى للمريض

بالصفائح  الغنية  البالزما  حتضر  طريقة 
 )PRP( الدموية

يتم سحب كمية دم بسيطة من املريض وتتم عملية سحب 
الدم يف أنابيب معقمة معدة خصيصا لهذا الغرض بطريقة 
حتتوى  التي  األنابيب  ه��ذه  وض��ع  يتم  ث��م  وم��دروس��ة  علمية 
الغنية  البالزما  كريات  بفصل  يقوم  خاص  جهاز  يف  الدم  على 
يقوم  ثم  احلمراء  ال��دم  كريات  )PRP(عن  الدموية  بالصفائح 
الطبيب بحقن البالزما )PRP( يف املكان الذي يحتاج إىل إعادة 

احليوية والشباب وجتديد اخلاليا بهذا املكان. 

تقنية  فيها  تستخدم  التي  احل��االت  هي  ما 
حقن البالزما )PRP(؟ 

البالزما يجدد مكونات  1.  إضفاء نضارة للبشرة حيث إن حقن 
البشرة ومينحها ملمسا وإشراقا أفضل. 

2.  تخفيف آثار الندبات الناجمة عن حب الشباب. 
اخلطوط  وكذلك  السطحية  واليد  الوجه  جتاعيد  تخفيف     .3

التعبريية الدقيقة. 
4.  حاالت تساقط الشعر. 

5.  تخفيف الهاالت السوداء حول العني. 
6. ميكن إضافة البالزما )PRP( ااىل الدهون الذاتية وتستخدم 
يف حقن الدهون يف جميع مناطق اجلسم )الوجه- اليدين- 
األرداف( حيث إن البالزما تطيل من فرتة بقاء الدهون باإلضافة 

أنها تعطى نضارة إضافية. 

عدد اجللسات والنتائج املتوقعة
أربع  إىل  ثالث  بفاصل  متتالية  جلسات   3 إىل  املريض  يحتاج 
تساقط  حل��االت  بالنسبة  أم��ا  واألخ���رى  اجللسة  بني  أسابيع 
الشعر يحتاج املريض من 6-4 جلسات بفاصل أسبوعني بني 
اجللسة واألخرى ويعتمد بعد ذلك متابعة هذه اجللسات على 
التجاعيد  زي��ادة  حاالت  يف  ينصح  حيث  وعمره  املريض  حالة 
حاالت  يف  أما  اشهر  ستة  كل  جلسة  بإجراء  بالعمر  والتقدم 
التجاعيد اخلفيفة والعمر أقل من 45 سنة ميكن إجراء جلسة 

واحدة كل سنة. 
إن أهم ما مييز هذه التقنية هو سالمتها وأمانها وخلوها من 
التأثريات اجلانبية، أما النتائج املتوقعه من هذه التقنية فتعتمد 
هذه  باستخدام  مثال  ينصح  فال  للمرضى  اجليد  االنتقاء  على 
التقنية للذين يعانون من انخفاض يف عدد الصفائح الدموية، 
وال ينصح بتناول أدوية تؤثر على الصفائح الدموية كاألسربين 
ملن  املفاصل(  )أدوية  الفريستريوتيدية  االلتهاب  ومضادات 

يرغب باستخدام هذه التقنية.

أكرث  يدوم  ال  الوجه  يف  بسيط  انتفاخ  يحدث  أن  يتوقع 
أسابيع   2-3 خالل  النتائج  وتظهر  ساعة   12-24 من 
الكوالجني  منو  لتحفيز  الالزم  الوقت  وهو  اجللسة  من 

الطبيعي. 
بني  العالج  هذا  من  املأخوذة  النتائج  دوام  ويختلف 
)وفرة  الدم  نوعية  وآخر وذلك حسب طبيعة  شخص 
فيها  يعيش  التي  البيئة  وطبيعة  وجودتها(  الصفائح 
الفرد لكنها عامة تدوم من 6  - 12 شهرًا مع مراعاة 

االختالفات الفردية. 
الدموية  بالصفائح  الغنية  البالزما  حقن  تقنية  إن 
وعالج  التجميل  جمال  يف  هائلة  قفزة  تعترب   )PRP(
مشاكل البشرة والشعر وباتت تستحوذ على اهتمام 

كثري من األطباء على مستوى العامل.

قسم األمراض اجللدية والتناسلية

- عالج جميع أمراض ومشاكل البشرة والشعر
- عالج التجاعيد بحقن البوتوكس والفيلر

- إعادة النضاره للوجه وعالج سقوط الشعر عن  
    طريق حقن البالزما املشبعه بعوامل النمو 

- حقن امليزوثريابى لعالج مشاكل البشره بالوجه  
    وعالج سقوط الشعر- 

- إذابة الدهون وعالج السليوليت باحلقن املوضعى    
الوجه  وتصبغات  الشباب  حب  وندبات  آث��ار  ع��الج   -

بالليزر
- عالج الوحمات الدمويه ودواىل الساقني السطحيه 

بالليزر
ا لشرايني التاجية- تشخيص وعالج ومتابعة ضغط 

الدم

د. حممد فتحي
إستشارى األمراض اجللدية عضوية 

كلية األطباء امللكيه - اململكة املتحدة 
زمالة كلية األطباء امللكية - جالسجو
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ما يجب أن تعرفه ؟
للكويتيني  بالنسبة  األول  يعترب  واملستقيم  القولون  سرطان 
الذكور متوسطي العمر والثاين بالنسبة للنساء متوسطي العمر. 
خالل  املتزايدة  األم���راض  من  واملستقيم  القولون  وس��رط��ان 

السنوات املاضية.
وهو من األمراض التي إذا اكتشفت مبكرًا، باإلمكان الشفاء منه 

كليًا من خالل االستئصال اجلراحي.

ما هي أعراض املرض؟
يف  أو   ) ال��رباز   ( مواعيداخلروج  يف  تغري  من  يعاين  قد  املريض 

طريقة الرباز أو وعدد التربز.
قد يعاين املريض من اإلمساك أو اإلسهال، خروج الدم مع الرباز 
هو شي غري طبيعي، فإذا كان هناك دم ال بد من مراجعة الطبيب. 
بالوزن  نزول  أو  الشهية  ، فقدان  بالبطن  أمل  يعاين من  وأيضًا قد 
االستكشاف  مصاحبة  ع��ادة  تكون  األع���راض  وه��ذه  والضعف 

املتأخر للمرضى.
عمل  عند  وإمن��ا  أب��دًا  أع��راض  أي  لديه  ليس  املريض  يكون  قد 
املنظار االستكشايف يكتشف أنه يعاين من ورم بالقولون ولذلك 
ينصح ملن هم فوق اخلمسني أن يخضعو ملنظار القولون وذلك 
الستكشاف أي مرض وأيضًا للقضاء على اللحميات التي إذا تركت 

لفرتة طويلة قد تتحول إىل مرض خبيث.

ما هي حلميات القولون ) PoLyPs ( ؟
حلميات القولون عبارة عن منو صغري يف البطانة الداخليه لألمعاء 
وعادة تكون من غري أعراض. وتكتشف اللحميات عادة من خالل 
واألمعاء.  للقولون  امللونة  األشعة  طريق  عن  أو  القولون  منظار 
فحص  ويتم  ال��رباز  فحص  طريق  عن  استكشافها  ميكن  وأيضًا 

اجلينات من خاللها.
ويتم عالج اللحميات عادة من خالل املنظار ويتم استئصالها من 
خالل معدات خاصة ممكن استخدامها من خالل املنظار إال إذا 
كانت اللحمية كبرية أو سطحية حتتاج التدخل اجلراحي يف بعض 

األحيان.

ويتم  األنسجة  خملترب  اللحميات  ترسل  اللحميات  استئصال  بعد 
حتول  أي  الستكشاف  الالزمة  الفحوصات  وعمل  خمربيًا  حتليلها 
وعند  حميدة.  تكون  اللحميات  عادة  باللحمية.  سرطان  وجود  أو 
هذه  حت��ول  احتمال  على  قضي  قد  تكون  اللحمية  استئصال 

اللحمية ملرض خبيث.

سرطان
القولون واملستقيم



القولون  س��رط��ان  إستكشاف  ط��رق  ه��ي  م��ا 
واملستقيم؟

ومن  صغرية  كامريا  مع  انبوب  عن  عبارة  وهو   : القولون  منظار 
خالله أيضًا ميكن وضع معدات خاصة.

املنظار يقوم باستكشاف القولون واألمعاء من الداخل ، وميكن 
من خاللها ازالة اللحميات وأخذ العينات. ومع وجود األدوية احلديثة 
واألدوات املتقدمة، أصبحت مشاكلها وعوارضها ال تذكر وميكن 

اجنازه بخالل 15  - 20 دقيقة. 
من  القولون  لتنظيف  املنظار  قبل  مسهل  حملول  أخذ  حتتاج 
احملاليل  من  كثريًا  أفضل  اجلديدة  احملاليل  وأيضًا  الفضالت 

القدمية منظار جزئي ألسفل القولون واملستقيم. 
ال يحتاج أخذ حملول فقط حقنة شرجية.

وعادة يجري للمرضى ذو األعمار الصغرية األشعة املتخصصة
ct coLonogRaPhy ( - ) oR ViRtuaL coL - (  
noscoPy (هي أشعة مقطعية متخصصة للقولون واألمعاء، 
أي  وجد  إذا  ولكن  األشعة.  عمل  قبل  للقولون  حتضري  إىل  وحتتاج 
مالئمة  هي  القولون.  منظار  إجراء  املريض  يحتاج  ورم  أو  حلمية 

لألشخاص املتخوفني جدًا من منظار القولون.

فحص الدم بالرباز ؟ 
هو فحص عام ويقوم باستكشاف وجود الدم مع الرباز فإن وجد 

فعند ذلك ينصح بعمل املنظار.

من ننصح بعمل فحص االستكشاف للقولون؟
األشخاص الذين أعمارهم أكرث من خمسني.

األشخاص الذين يعانون من أمراض إلتهابات القولون واملستقيم.
األشخاص الذين يوجد عندهم حلميات بالسابق أو أورام سابقة.

األشخاص الذين عندهم عامل وراثي من الدرجة األوىل.
النساء املصابات بسرطان املبيض أو الرحم.

وجود ضعف بالدم ) أنيميا (.
وجود دم بالرباز.

تغري يف وظائف القولون.
وجود فحوصات غري طبيعية باألشعة.

وجود أمل مزمن بالبطن.

كم مرة حتتاج عمل منظار القولون؟
حسب  أقل  أو  طبيعي  كان  إذا  سنوات  عشر  كل  يجرى  القولون  منظار   
حالة املريض أو السبب املباشر إلجراء املنظار ، فحص الدم يف الرباز 

يجري سنويًا بعد اخلمسني أو عند األربعني بوجود مرض بالعائلة.

يجب إبالغ الدكتور املعالج عند الذهاب إليه عند حدوث أمل شديد 
بالبطن أو تقيء ، حراره أو نزيف شرجي. 

هل يوجد سبب للدم بالرباز غري األورام؟
من  بد  ال  ولكن  ال��رباز  مع  دم  تسبب  قد  والشرخ  البواسري   ، نعم 
املريض  فحص  بامكان  الصحيح.  للتشخيص  الدكتور  معاينة 
يعاين  املريض  كان  اذا  ومعرفة  صغري  منظار  بواسطة  بالعيادة 

من بواسري أو شرخ.

أو  امساك  األورام  تسبب  أن  املمكن  من  هل 
انسداد األمعاء؟

وقد  لألمعاء  انسداد  تسبب  قد  واملستقيم  القولون  أورام  نعم 
تؤدي إىل اإلمساك وعدم القدرة على اخلروج ) التربز (.

فإذا حصل عند املريض امساك مزمن البد من مراجعة الطبيب 
مصاحبة  تكون  قد  التي  األورام  لتجنب  الالزمة  الفحوصات  لعمل 
لالمساك. لتسبب األورام انسداد ال بد أن تكون قد وجدت لفرتة 

طويلة.
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القولون  لسرطان  املتوفرة  العالج  طرق  هي  ما 
املستقيم؟

املستقيم.  القولون  ألورام  األساسي  العالج  هو  اجلراحي  االستئصال 
ويف  باجلسم،  انتشاره  ومدى  ال��ورم  مرحلة  على  يعتمد  العالج  طبعا 
اغلب األحوال اذا اكتشف الورم مبكرًا يكون التدخل اجلراحي هو العالج 

األوىل والتام للمرض.
املنظار  خالل  من  واملستقيم  القولون  استئصال  عمليات  جترى  حاليًا 
ثقب   ( الواحد  الثقب  خالل  من  أو   ) بالبطن  بسيطة  فتحات   ( اجلراحي 
استئصال  يتم  متخصصة  وأدوات  أجهزة  ادخ��ال  مع  بالبطن  واح��د 
– 4 سم ( ونتائج العمليات باملنظار جدًا ممتازة  الورم ويكون اجلرح 2 
إىل  يعود  واملريض  البطن  فتح  عمليات  من  أقل  ومشاكلها  وعواقبها 

عمله أسرع من سرعة رجوع وظائف اجلهاز الهضمي بعد العملية.
جدًا  صغري  يكون  اجلرح  ألن  أفضل  اجلراحي  املنظار   ، جماليًا  وطبعًا 

مقارنه بعمليات البطن وتكون عوارض املنظار اجلراحي أقل.
أن  املريض  بامكان  اجلراحي  منظار  بعملية  القولون  استئصال  بعد 
يشرب باليوم الثاين للعملية وال يحتاج أن يصوم إىل خمسة أيام كما يعمل 

به سابقًا.
قد يحتاج املريض عالج كيميائي بعد اجلراحة خصوصًا إذا كانت احلالة 

متقدمة.

د. عبد اهلل احلداد

استشاري جراحة عامة وجراحة القولون 
واملستقيم

 الشهادات:
 - البورد األمريكي و الزمالة للجراحة العامة

 - البورد الكندي والزمالة للجراحة العامة
- البورد األمريكي جلراحة القولون 

 واملستقيم
 - البورد األمريكي للعناية املركزة اجلراحية

 احلاالت:
 - جراحات الثقب الواحد واملناظري

 - جراحات القولون واملستقيم باملنظار
 - جراحات النواسري املعقدة

 - جراحات البواسري ) الدباسة (
 - جراحات سقوط املستقيم

 - أمراض الكرونيز اجلراحي
 - عالج القولون التقرحي جراحيا

- التهابات القولون مناظري للمعدة و 
 القولون

 - عمل تكميم املعدة
- إجراء منظار املعدة مع وضع بالون 

 املعدة و إزالة بالون املعدة
 - عالج احلاالت اجلراحية الطارئة

 - غسيل القولون
 - عالج السلس البويل

 - عمليات إزالة املرارة
- عمليات فتاقات البطن

هل ميكن الوقاية من املرض؟
من  التقليل  يف  تساعد  عوامل  هناك  نعم  العالج.  من  أفضل  دائمًا  الوقاية 

نسبة اإلصابة بأورام القولون واملستقيم.
 fast ( االبتعاد عن العادات الغذائية السيئة واالبتعاد عن الدهون املشبعة

 ) food
اإلكثار من الفواكه واخلضراوات واأللياف.

اإلبتعاد عن التدخني.
مزاولة الرياضة واحملافظة على الوزن املناسب واالبتعاد عن السمنة.

عمل الفحوصات االستكشافية الالزمة حسب الدراسات العلمية كما بينت 
سابقًا 

مع متنياتنا لكم جميعًا بالصحة والعافية

22





عملية/ إعادة بناء الرباط الصليبي 
األمامي للركبة )باملنظار( 

هو  األم��ام��ي  الصليبي  ال��رب��اط  ال��ط��ري��ق��ة: 
عظم  خالل  من  الركبة  داخل  يف  ميتد  رباط 
حمققا   ،  )tiBia( الظنبوب  وحتى  الفخذ 
يف  ال��رك��ب��ة.  مفصل  يف  االس��ت��ق��رار  ب��ذل��ك 
فإن  ت��ض��رره،  أو  ال��رب��اط  ه��ذا  ف��ق��دان  حالة 
وبذلك  “لالنفالت”.  أكرث عرضة  الركبة تصبح 
الرباط الصليبي يكون قد تقّطع )أو قد  فإن 

متّزق(. 
بإجراء  يقضي  قرار  إىل  املريض  يتوصل  قد 
مع  بالتشاور  ال��رب��اط  لهذا  إص��الح  عملية 
الطبيب اجلراح الذي يشرف على حالته. لكن، 
يصعب  الرباط  ه��ذا  ف��إن  األس��ف،  ولشديد 
إصالحه بعد أن يتمزق إال يف بعض احلاالت. 
وبالتايل، فإنه يجب عمل رباط جديد يؤخذ من 
مكان آخر )عضلة الفخذ أو رباط الصابونة  (.

قابل  الصق  شريط  بوساطة  الفخذ  لف  يتم 
للنفخ )عاصبة( للحد من كمية النزيف. 

بالتلسكوب  تنظري  بعمل  الطبيب  يقوم  اجلراحي،  التدخل  أثناء 
من  صغرية  قطع  عمليات  تنفيذ  يتم  املفصل(.  )تنظري  للركبة 
للتطهري  ذل��ك  قبل  خضع  قد  يكون  أن  يجب  ال��ذي  اجللد  خ��الل 
بوساطة حملول مطّهر. ال يجب أن يزيد حجم عمليات القطع على 
)1( سم، ويتم عملها من جانبي رضفة الركبة. ميكن جلهاز تنظري 
مزود بكامريا يف طرفه )وحجمه أصغر من عرض قلم الرصاص( 
أن ينظر يف داخل الركبة وأن يظهر صورة على شاشة تلفزيون. 
يقوم اجلراح بإدخال بعض األدوات األخرى من خالل القطع الثاين. 
هذه  يف  أخ��رى  مكونات  ألي  تنظيف”  “عملية  بأي  القيام  ميكن 

املرحلة.
يجب أيضا أخذ طعم )gRaft(. هناك بعض الطرق وبعض أنواع 

الطعوم املتوفرة. 
أو  اخلاص  رأيه  على  اجل��راح  الطبيب  يختاره  الذي  الطعم  يعتمد 
األكرث شيوعا  الطريقتان  يكون مناسبة حلالتك اخلاصة.  على ما 

املأبضية  العضالت  من  وت��ر  أخ��ذ  خ��الل  من  س��واء  تستعمالن 
الرباط  من  جزء  استعمال  أو    )haMstRing MuscLes(
Pate - الظنبوب  عظم  حتى  الركبة  رضفة  من  ميتد  )ال��ذي 

. )LaR-tendon gRaft
الركبة.  مفصل  خالل  من  الطعم  مبرور  تسمح  أنفاق  شق  يتم 
هذا الطعم يتم تثبيته بعد ذلك يف مكانه من اجلانبني من خالل 
براغي، أو دبابيس أو معاليق )sLings( . من الهام جدا احلصول 
على الضغط نفسه على طريف الرباط أثناء تثبيته. ثم يتم إغالق 

اجللد املفتوح بغرز أو مشابك معدنية. 
سوف يستيقظ املريض يف غرفة اإلفاقة ولديه عصابة مت لفها 

حول ركبته.
قد يشعر ببعض األمل، ولكن هذا األمر طبيعي. ولكن، إذا كان األمل 
شديدا، فإنه من املهم جدا بالنسبة إليه أن يتحدث يف ذلك مع 

هيئة التمريض.
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حينئذ  العكازين،  باستعمال  املشي  على  ويتدرب  كبري  بتحسن  املريض  يشعر  عندما 
يسمح له بالعودة إىل البيت. 

يجب عليه أن يتحكم يف االرتكاز على الرجل التي خضعت للعملية كثريا إىل حني أن يخربه 
الطبيب بأنه أصبح قادرا على املشي بطريقة طبيعية. 

من احملتمل جدا أن يخضع املريض إىل برنامج إلعادة التأهيل اجلسدي. اخلضوع إىل هذا 
الربنامج ذو أهمية كربى. 

د. وائل حممود الريس
اخصائي جراحة عظام وحوادث

بكالوريوس طب وجراحة البورد الكندي
جراحة عظام وكسور

 تخصص تبديل مفاصل وإصابات رياضية

الطريقة البديلة
بكل بساطة، يقوم بعض املرضى باالبتعاد عن األنشطة التي جتعل 

الركبة غري ثابتة. 
ميكن للعالج الطبيعي وتقوية أوتار املأبض والعضلة رباعية الرؤوس 
تكون  قد  الركبة  ولكن  اإلصابة.  عن  التعويض  على  ق��ادرة  تكون  أن 

مازالت قابلة “لالنفالت« وعدم االستقرار. 
قرارا  الركبة  مفصل  بناء  إع��ادة  إىل  اللجوء  قرار  اتخاذ  يكون  أن  يجب 

مشرتكا بينك وبني الطبيب. 

اخملاطر
أيضا  العملية  هذه  فإن  العمليات،  كل  إىل  بالنسبة  احل��ال  هو  كما 

تشمل بعض اخملاطر احلاالت األكرث انتشارا )2 - 5 ٪(

األمل
األمل وإعطاء كميات إضافية  للحد من ذلك  لألمل  أدوية خمففة  العملية. ميكن وصف  إجراء  بعد  الركبة  باألمل على مستوى  شعور 

للمريض لالستعمال عند احلاجة. 

اإلخدرار )التنميل(:
قد يشعر املريض بتنّمل اجللد احمليط بالركبة أو حرف عظم الظنبوب  بشكل مؤقت أو مستمر نظرا لتضرر األعصاب الصغرية. 

)heMaRthRosis( التوّرم/تدّمي املفصل
بامتصاص هذه السوائل  الركبة. يف معظم احلاالت يقوم اجلسم  الدم يف بعض األحيان، يف مفصل  أو  وهو خليط من السوائل، 

تلقائيا. إذا ما أصبح التورم كبريا جدا، فإن اجلراح قد يرى أن هناك حاجة إىل تدخل جراحي آخر. 

التيبس
قد يشعر املريض بصعوبة يف مّد ركبته أو يف الثني. 
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استمرار األمل
قد يستمر الشعور باألمل بعد إجراء العملية. قد يحتاج 
املريض حينئذ إىل تنظري للمفصل أو إىل إجراء عملية 

أخرى. 

الشعور بعدم التوازن بشكل مستمر
على  التوازن  عدم  أو  بالضعف  شعور  هناك  يكون  قد 

الرغم من جناح التدخل اجلراحي.        
احلاالت األقل انتشارا )1 - 2 ٪( 

العدوى: 
ومؤملة،  ال��ل��ون،  حممرة  اجل��رح  مواضع  تصبح  قد 
هذه  تشري  امل��وض��ع��ي��ة.  ح��رارت��ه��ا  يف  ارت��ف��اع  م��ع 
األعراض إىل وجود عدوى ميكن معاجلتها باستعمال 
مفصل  إىل  العدوى  تنتشر  قد  احليوية.  امل��ض��ادات 
الركبة يف حد ذاته )وهو ما يحتاج إىل عملية تنظيف( 
وإزالة الطعم. قد تنتشر العدوى أيضا إىل الدم )تسمم 
استعمال  إىل  اللجوء  يقتضي  ما  وهو   )sePsis الدم 

احلقن باملضادات احليوية يف الوريد.
 

متزق الطعم
قد يحدث ذلك على إثر التواء بالركبة. وقد تكون هناك 

حاجة إىل تدخل جراحي آخر يف هذه احلالة.    
احلاالت النادرة )أقل من 1 %( .

تضرر املكونات يف داخل الركبة
هذه احلالة نادرة، ولكنها قد تسبب أضرارا وأعراضا 
للمزيد من  األمر حينئذ إىل اخلضوع  أخرى. وقد يحتاج 
العالج أو التدخل اجلراحي. تشمل هذه احلاالت كسر 

رضفة الركبة إذا ما مت استعمال طعم وتر الرضفة. 
ضغط الغشاء احمليط على العضالت: هو عبارة عن 
تضرر  يف  يتسبب  وقد  القدم  على  الضغط  ارتفاع 
العضالت.  وتضرر  الدموية  األوردة  وتضرر  األعصاب، 
يف حالة حدوث ذلك، فإنه يجب إجراء عملية جراحية 

مستعجلة ملنع تضرر األنسجة يف أسفل الرجل. 
الفصال العظمي: )osteoaRthRitis( يحدث 

ذلك بشكل خاص إثر العمليات على املفاصل. 
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نصائح للعناية ببشرتك

خالل فصل الصيف

10أفضل
مع اقرتاب فصل الصيف والتعرض املباشر ألشعة الشمس على الشواطئ وحمامات السباحة، تتعرض 
البشرة للعديد من املشكالت منها اجلفاف واالحمرار. لذلك فأن عليك حماية بشرتك وترطيبها لتجنب 

التعرض ملثل تلك املشكالت.

1. حافظي على ترطيب جسمك
خالل فصل الصيف يفقد اجلسم الرطوبة بفعل ارتفاع درجات احلرارة، لذلك فمن الضروري احلفاظ 
على شرب املاء باستمرار، فتناول السوائل والكميات الوفرية من املاء يساعد على احلفاظ على 

بشرتك رطبة وناعمة أيًضا.

3. استعملي التونر
وتلطيف  املسام  قبض  على  يعمل  فهو  اليومي،  الروتني  خالل  بالبشرة  العناية  وسائل  أحد  وهو 
البشرة. ولكن عليك اختيار النوع املناسب لك، كما ميكنك استعمال ماء الورد كتونر طبيعي مليئ 

بالفوائد لبشرتك، فهو يعمل على تلطيف البشرة كما أنه مناسب جًدا خالل فصل الصيف.

2. استعملي واٍق من الشمس
التعرض  عند  وخاصة  منتظمة  بصورة  الشمس  واٍق  استعمال  الصيف  فصل  خالل  يراعى 
ألشعة الشمس املباشرة. فتتسبب أشعة الشمس املباشرة يف تلف البشرة وتعرضها 
11 صباحًا  الفرتة من  تتعرضي ألشعة الشمس خالل  أال  لذلك فإن استطعتي حاويل  للجفاف، 
وحتي 3 عصرا، حيث تكون أشعة الشمس هي األقوى واألكرث ضررا على البشرة. كما ينصح 
االخصائيون عدم التعرض ألشعة الشمس مباشرة بعد وضع الواٍق من الشمس بل االنتظار 
ملدة 30 دقيقة لتّكون طبقة احلماية على بشرتك. أعيدي تكرار استعمال الواق من الشمس 

جمددا كل ساعتني عند التعرض ألشعة الشمس بشكل مستمر.

4. استعملي مرطبات البشرة
الكرمي املرطب من أهم وسائل العناية ببشرتك وخاصة خالل فصل الصيف، فهو ضروري للحفاظ 
على ترطيب البشرة. البد من احلرص على استعمال املرطبات ذات القاعدة املائية وليس الزيتية 

خالل الصيف.
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من أهم الطرق حلماية بشرتك من املشكالت الشائعة هي نظام غذائي صحي مع احلفاظ على النوم اجليد وممارسة 
الرياضية. هذه هي أهم ثالث نصائح للعناية ببشرتك واحلفاظ على نضارتها وحيويتها. لذلك، فعليك مع  التمارين 
اتباع النصائح السابقة أال تهملي تناول الوجبات الصحية املتوازنة، مع ممارسة الرياضة يومًيا ملدة 45 دقيقة على 

األقل، واحلصول على فرتة كافية من النوم ال تقل عن 7 ساعات.
موقع حياتك

 5. ابتعدي عن املشروبات الغازية
خالل فصل الصيف، مييل معظم األشخاص لتناول املشروبات الغازية الباردة للتغلب على العطش 
بل  فقط،  باجلسم  تضر  ال  والتي  بالسكريات  مليئة  املشروبات  تلك  أن  نتذكر  أن  علينا  ولكن  واحلر. 
إن لها تأثريات سلبية على البشرة أيضًا. فبدال من تلك املشروبات غري الصحية، ميكن استبدالها 
باملاء أو بعض من عصائر الفواكه الطبيعية أو عصري الليمون. كما ينصح أيًضا بالتقليل من تناول 
املشروبات التي حتتوي على الكافيني مثل الشاي أو القهوة، فهي تعمل على تقليل نسبة املاء 

داخل اجلسم.

7. تقشر البشرة
فرتة الصيف هي أكرث فرتة حتتاج فيها البشرة للتقشريفهذه العملية تساعد على التخلص من 
خاليا اجللد امليت مع تنشيط الدورة الدموية. احرصي على اختيار املستحضر املناسب لبشرتك 
أو قومي بتحضري بعض الوصفات الطبيعية لتقشريها  كما ميكنك إستخدام تلك الوصفة الفعالة 

لتقشري البشرة:
ثم أضيفي 5 - 6  الكركم،  ¼ ملعقة صغرية من  اخلطي 4-5 مالعق من احلمص املطحون مع 
قطرات من ماء الورد وبعض اللنب أو الزبادي. تخلط جميع املكونات جيًدا حتى تتكون عجينة خفيفة، 
ثم توضع على الوجه مع التدليك برفق بحركات دائرية. بعد ذلك يشطف الوجه مباء فاتر ثم يوضع 

كرمي مرطب.

9. احصلي على بشرة المعة خالل فصل الصيف
ثمرة البابايا مليئة بالفوائد الطبيعية للبشرة، وميكنك استعمالها لعمل خلطة طبيعية لبشرتك. 
تخلط 2 ملعقة كبرية من البابايا املهروسة مع ملعقة صغرية من العسل وبياض بيضة خمفوقة. 
تخلط املكونات جميعها ثم توضع على الوجه ملدة 15 دقيقة ثم تزال. ستالحظني بنفسك النتيجة 

الرائعة من ملعان بشرتك بعد استعمال هذا املاسك. 

6. استعملي منظف البشرة مرتني يومًيا
بتنظيف  االهتمام  فعليك  منزلك  يف  جالسة  كنت  وإن  حتى  اليوم،  خالل  أساسي  البشرة  تنظيف 

بشرتك وترطيبها مرتني على األقل خالل اليوم.

8. تخلصي من سمرة الصيف
احلمص  استعمال  فيمكنك  الصيف،  فصل  خالل  املكتسبة  السمرة  من  التخلص  يف  رغبتي  إذا 
املطحون كماسك للوجه مع القليل من اللنب وقطرات من عصري الليمون، ثم يوضع املاسك على 
الوجه ويرتك حتى يجف. تساعد اخلصائص احلمضية لليمون على التخلص من التسمر بشكل فعال 

مع ترطيب البشرة.

10. تلطيف البشرة
ماسك اخليار من أفضل امللطفات للبشرة، اخلطي نصف ثمرة من اخليار مع ملعقة كبرية من 

اللنب الزبادي داخل حمضرة الطعام. ثم ضعي اخلليط على الوجه ملدة 10 دقائق.
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باركنسون  جيمس  للدكتور  باركنسون  مرض  تسمية  تعود   -
فيما  عرف  ملرض   1817 سنة  إكلينيكي  بوصف  بأول  قام  الذي 
بعد باسمه)مرض باركنسون( ويطلق على هذا املرض أحيانًا 

اسم الشلل الرعاشي.
- مرض الباركنسون هو أحد األمراض العصبية. الذي يؤدي إىل 
جمموعه من األعراض أهمها الرعاش وبطء احلركة باإلضافة 

إىل التصلب أو التخشب الذي ينتج عنه فقدان االتزان. 
حيث  العمر،  تقدم  مع  امل��رض  بهذا  اإلصابة  فرص  ت��زداد   -
تظهر األعراض غالبًا بعد سن ال 50 سنة. و هذا ال يعني عدم 
 %  10 نسبة  تشكل  حيث  مبكرة،  سن  يف  به  االصابة  احتمال 

املرضى الذين قد  يصابون باملرض قبل سن ال 40.
- يلعب اجلهاز العصبي املركزي دورًا هامًا يف تنسيق حركات 
متكاملة  منظومة  خ��الل  م��ن  ال��الارادي��ة  و  اإلرادي����ة  اجلسم 

النواة  العدسية،  النواة  الشاحبة،  )الكرة  القاعدية  النوى  داخل 
املذنبة، املهاد، املادة السوداء، نواة حتت املهاد...( و ترتبط 
مع  متداخلة  كشبكة  معقد  بشكل  بينها  العصبية  األلياف 

بعضها البعض .
النوى  شبكة  يف  خلل  اىل  يؤدي  السوداء  املادة  يف  تلف  ان   -
القاعدية و ينعكس على املريض بصورة واضحة مثل احلركات 
الالإرادية وزيادة التوتر العضلي وبطء يف احلركة واختالف يف 
طبيعة قامة املريض يف املشي أو الوقوف.و تظهر أعراض 
 %  80 بنسبة  الدوبامني  مادة  تنقص  عندما  باركنسون  مرض 
و املواد  الدوبامني  التوازن بني  اختالل  ينتج عن ذلك  و  اكرث  أو 

الكيميائية املوجودة يف النوى القاعدية مثل االستيل كولني.
- مرض الباركنسون يظهر جليًا على شكل أربع أنواع من

2830

تعرف على
مرض باركنسون



قسم العلوم العصبية

الشهادات:
دكتوراه يف الطب من جامعة غرونويل - فرنسا

البورد الفرنسي يف جراحة املخ و األعصاب والعمود الفقري – فرنسا 
دبلوم يف اجلراحة اجملهرية – ليون / فرنسا 

دبلوم يف اجلراحة الدماغية الدقيقة والتوضيح التجسيمي – باريس / فرنسا 
ماجستري يف العلوم العصبية – ليون / فرنسا

د. ماهر منصور
أخصائي جراحة مخ وأعصاب
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 االعراض:
1.  الرعاش: هو أول األعراض التي قد تظهر على املريض وتدفعه لطلب االستشارة الطبية و يصيب أكرث من %70 من املرضى. و 

أكرث ما يصيب اليدين ويكون واضحا يف وقت الراحة وميكن أن يصيب أجزاء اجلسم األخرى كالقدمني و الرأس.
2 - بطء احلركة:  هو اإلتيان باحلركات بشكل بطيء وفقدان التلقائية يف احلركة.

3 - التخشيب ) التيبس(: ويظهر على شكل تعطل كامل يف القدرة احلركية للمفاصل مما يؤدي إىل صعوبة أداء املريض ألعماله 
وأنشطته اليومية.

4 -  اختالل التوازن:  يحدث يف مرحلة متقدمة من املرض و هنا يفقد املريض االتزان والتناسق يف حركاته اخملتلفة.
- ميكن للعالج الدوائي ان يساعد يف التغلب على بطئ احلركة و التيبس  ويف السيطرة على الرجفة، وذلك بواسطة رفع مستوى 

الدوبامني يف الدماغ، عن طريق ادوية تعطى بالفم تسمى الليفودوبا.
- عملية التحفيز العميق داخل الدماغ )deePBRainstiMuLation - dBs( هي العملية اجلراحية االكرث انتشارا ملعاجلة 
داء الباركنسون. تشمل العملية اجلراحية زراعة موصل كهربائي )مسرى كهربي - eLectRode( يف عمق املناطق الدماغية 

املسؤولة عن حركات اجلسم.
الذين ال  الباركنسون،  العملية اجلراحية، غالبا، لدى االشخاص املوجودين يف مراحل متقدمة جدا من مرض  اللجوء اىل هذه  يتم   -

تستقر حالتهم، حتى بعد تناول دواء الليفودوبا.
-  غالبا يساعد هذا االجراء العالجي)العملية( يف حتقيق استقرار/ ثبات يف اجلرعات الدوائية ويف تقليص احلركات الالارادية )خلل 

احلركة (. لكن هذه العملية اجلراحية غري جمدية يف معاجلة اخلرف، اذا كان هناك خرف
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قسم العلوم العصبية

احلاالت:
 جراحة الدماغ

 - جراحة األورام اخملتلفة
 - جراحة نزيف الدماغ وأغشية الدماغ احلادة واملزمنة

 - العالج التقليدي وباملنظار لتضخم السوائل )استسقاء الرأس(
 - جراحة دماغ االطفال

 - جراحة التحفيز العميق للمخ ملرضى الشلل الرعاش

 - زراعة مضخة يف السائل الدماغي - الشوكي لعالج الشلل التشنجي جراحة العمود الفقري

 - جراحة الغضروف يف الرقبة والظهر يف اجملهر
 - جراحة توسيع الرقبات يف الرقبة والظهر

 - استبدال الغضروف يف الرقبة

 - تثبيت الكسور والفقرات الغري مستقرة
- احلد االدنى يف جراحة العمود الفقري



د. كمال أبو الفتوح
اختصاصي أطفال زمالة الكلية الملكية 

لطب األطفال – لندن

قسم األطفال وحديثي الوالدة
عن الطبي�ب :

    حاالت الربو واجلهاز التنفسي حاالت متابعة النمو لألطفال
متابعة األطفال اخلدج خصوصًا مصابي اجلهاز التنفسي احلاالت احلادة لدى 

األطفال – النزالت املعوية واجلهاز الهضمي واجلهاز البويل

حساسية األنف التي تصيب كثريًا من الناس هذه األيام يوجد نوعان.
النوع األول:- النوع املوسمي ) sesonaL ( الذي يأتي يف مواسم معينة وهو يأتي يف الكويت يف فرتتني ، الفرتة األوىل عادة من 
فرباير حتى ابريل. والفرتة الثانية من نهاية أغسطس حتى نوفمرب. ويف هذه احلالة تنتشر بكرثة حبوب اللقاح يف اجلو مما يؤدي 
إىل حتسس األغشية اخملاطية لألنف والبلعوم والشعب الهوائية وعادة يشتكي املريض من انسداد األنف ورشح مستمر باألنف 
التي تزداد فيها  النوع من احلساسية يحتاج إىل عالج خالل الفرتة  بالعني وهذا  بالبلعوم مع حرقة وكحة وحكة  ارتياح  وأحيانًا عدم 

احملسسات باجلو أما باقي فرتات السنة فيكون املريض مرتاح نسبيًا.

أما احلالة الثانية فهي احلساسية السنوية ) PeRineaL ( فهذه عادة يكون املريض لديه حتسس من كثريًا من األشياء منها 
الروائح املنزلية مثل البخور والعطور وأحيانًا من رائحة الطعام وشعور احليوانات والنباتات املنزلية أو أشجار احلدائق وعادة يشتكي 

معظم وقت السنة مثل النوع األول عطاس وانسداد باألنف ورشح وتهيج بالبلعوم وكحة.

العالج يشمل أواًل ازالة املسببات مثل جتنب التعرض للروائح والعطور ونقل احليوانات خارج املنزل وأيضًا نقل أي نباتات إىل خارج 
املنزل.

عادة يكتب الطبيب بعض أنواع من البخاخات األنفية التي حتتوي على كورتيزون للتحكم يف احلساسية وأيضًا نضطر إىل اعطاء أدوية 
للحساسية.

من املضاعفات التي يقابلها املريض نتيجة حساسية األنف مثل التهابات األنف واجليوب ، عدم القدرة على النوم بسبب انسداد 
األنف. ويفضل املتابعة مع الطبيب يف حالة ظهور صداع شديد أو حرارة أو تغري لون اخملاط .

حساسية األنف
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أمراض  الشرايني 
التاجية عند النساء

يظن البعض أن أمراض القلب مشكلة خاصة بالرجال اال أن املرأة معرضة لإلصابة بأمراض 
القلب  و لكن ظهور أمراض القلب يكون عادة متأخرا بحوايل 10 سنوات من ظهوره عند الرجال 
. ولكن بعد سن ال65 يصبحن النساء عرضة للخطر بنسبة مماثلة لتلك عند الرجال لإلصابة 

بأمراض القلب .
. و ظهور عوارض  النساء فوق ال65  للوفيات عند  األول   القلب هي السبب  و تعترب أمراض 
النساء  تكون  ما  عادة  و  العالج  و  الشفاء  تعقيدات  من  يزيد  متأخر  عمر  يف  القلب  أم��راض 
مصابة بأمراض أخرى كداء السكر . كما أن تشخيص أمراض القلب عند النساء غالبا ما يتأخر 

أو يفقد .

. و قد ال تشكو من امل يف  النساء  القلبية تكون خمتلفة و اقل وضوحا عند  النوبة  فأعراض 
النفس و  أو ضيق  باإلجهاد  الشعور  أو  الظهر  و  الكتف  أو  العنق  ارتياح  الصدر بل جمرد عدم 
مقارنة  الدماغية  السكتة  أو  القلبية  باجللطة  اإلصابة  عند  للوفاة  عرضة  أكرث  تكون  املرأة 

بالرجال .

 جماالت التخصص:

- نقص تروية عضلة القلب وأمراض الشرايني 
 التاجية )الذبحة الصدرية وجلطة القلب(

 - نقص كفاءة عضلة القلب )تشخيص ومتابعة(
 - عالج امراض صمامات القلب

- اضطرابات شحوم الدم )ارتفاع الكولسرتول 
 والشحوم الثالثية(

- متابعة مرضى القلب يف العناية القلبية 
 املشددة

- اجراء سونار للقلب مع االدوية املنشطة للقلب 
 لتشخيص تقص تروية عضلة القلب

- مراقبة تخطيط القلب خالل 24 ساعة أو 48 
 ساعة

 - تشخيص اضطراب نظم القلب وعالجها
- اجراء تخطيط اجملهود لتشخيص تضيق 

 الشرايني التاجية
- تشخيص وعالج ومتابعة ضغط الدم

 د. أمل علي
 استشاري امراض القلب
 دكتوراه في الطب العام

شهادة تخصص في
 امراض القلب والشرايين

دبلوم في تصوير القلب بالموجات
 فوق الصوتية

- التوقف عن التدخني : الذي يعترب عامل اإلصابة األهم و األكرث قابلية للمنع من عوامل اإلصابة 
أنه  , كما  احلميد  الكولسرتول  نسبة  انخفاض  يف  التدخني  , يتسبب  التاجية  القلب  بأمراض 
يتسبب يف إزالة احلماية التي يعطيها هرمون االوسرتوجني عند النساء ملنع اإلصابة بهذا 
املرض . و قد تكون املرأة املدخنة عرضة لإلصابة يف سن مبكر بنسبة 10 سنوات عند املرأة 

الغري مدخنة .
الثالثية  الشحوم  ارتفاع  و  احلميد  الكولسرتول  انخفاض  أن  يبدو  أو  الكولسرتول  موازنة   -

يعتربان من عوامل اخلطورة األقوى عند النساء منها عند الرجال .
صحية  غذائية  حمية  اتباع  و  سليم  وزن  على  احلفاظ  و  الدم  يف  السكر  مستويات  موازنة   -
تعرضهن  خطورة  زي��ادة  إىل  يؤدي  النساء  عند  السكري  بداء  فاإلصابة   . الدهون  منخفضة 

لتصلب الشرايني التاجية بنسبة تصل إىل 3 إضعاف منها عند الرجال. 
- موازنة ضغط الدم بتغيري منط احلياة , إنقاص الوزن , زيادة التمارين الرياضية و تقليل من 
تناول امللح و مراجعة الطبيب إن كان ضغط الدم 145\90 أو أكرث  ممارسة التمارين الرياضية 
كممارسة املشي السريع مبا ال يقل على 20 دقيقة أو ما يوازنه 3  مرات أسبوعيا , فالرياضة 
تزيد من نسبة الكولسرتول احلميد و تقلل مستوى الشحوم الثالثية كما تساعد يف تخفيف 

التوتر النفسي و تنشيط املواد املضادة لألكسدة مما يقلل من خطر أمراض القلب .
- االبتعاد عن التوتر النفسي الذي مبقدوره زيادة األخطار على القلب و األوعية الدموية. 

- التمتع بساعات نوم كافية لفرتة 7 إىل 8 ساعات يوميا . فالنوم السيئ مرتبط بارتفاع ضغط 
الدم و تصلب الشرايني و السكري و السكتة الدماغية و النوبة القلبية .

ضرورة معرفة تاريخ العائلة الطبي و تقييم مستوى خطر اإلصابة  بأمراض القلب .

إليك سيدتي بعض سبل الوقاية من أمراض شرايني القلب التاجية  :-
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لتخفيف معدلالكولسرتول يف الدم
إرشادات و نصائح عامة

ما هو الكولسرتول يف الدم ؟   

بحاجة  اجلسم  بالدهون.  شبيهة  مادة  عن  عبارة  هو  الكولسرتول 
لقليل من الكولسرتول يستطيع أن يصنعها بنفسه بواسطة الكبد 

للمحافظة على صحة جيدة.

ملحوظ  بشكل  تتأثر  اجلسم  يف  املوجودة  الكولسرتول  كمية  إن 
خاصة  الطعام  يف  نتناولها  التي  وال��ده��ون  الكولسرتول  بكمية 
أو  احلمراء  كاللحوم  احليوان  من  املأخوذة  أي   ( املشبعة  الدهون 
تصنيع  على  قابل  اجلسم  جتعل  التي  ومشتقاته(  واحلليب  البيضاء 

كمية أكرب من مادة الكولسرتول.

ملاذا نعترب ارتفاع الكولسرتول يف الدم سيء ؟

زادته  كلما  اإلنسان  جسم  يف  عالية  الكولسرتول  نسبة  كانت  كلما 
الكولسرتول  من  العالية  النسبة  هذه  إن  القلب.  ألم��راض  تعرضًا 
يف الدم سوف تتجمع داخل الشرايني ومع مرور الوقت ستؤدي إىل 

انسداد أو على األقل تضييق جمرى الدم يف هذه الشرايني.

وإذا كانت هذه الشرايني هي التي تنقل الدم إىل القلب فإن النتيجة 
ستكون انقطاع وصول األوكسجني والغذاء الذي يحتاجه القلب وهذا 

ما يعرف اآلن مبرض القلب.

معظم الناس قادرون على تخفيض نسبة الكولسرتول يف اجلسم 
عن  عبارة  هو  وال��ذي  طعامهم  نوعية  يف  بسيط  تغيري  طريق  عن 
تقليل يف كمية الدهون، الدهون املشبعة، الكولسرتول والوحدات 

احلرارية التي يتناولونها. 
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احلليب و مشتقاته

الدهون

النشويات

اخلضار

الفاكهة

الشوربة

مأكوالت أخرى 

اخرت
- اللحوم القليلة الدهن مطبوخة أو مشوية اللحمة 

الهرب 
- حلمة العجل القليلة الدهن

- الدجاج بدون جلد )يفضل الصدر(
- األسماك على أنواعها مشويةأومطبوخة

- التونة املعلبة باملاء
- بياض البيض املسلوق

- احلبوب مثل فول، نخي ، عدس، فاصوليا، إلخ.

- احلليب اخلايل الدسم
- األجبان اخلالية أو القليلة الدسم  التي حتتوي على أقل من 

3٪ دسم ، مثل:الدوبل كرمي،الوفرا، القريشة، اجلبنة الصفراء 
القليلة أو اخلالية الدسم  )جبنةالساليس اخلالية الدسم , 

السيلفيد(  
- اللبنة اخلالية و القليلة الدسم

- اللنب ,الروب ,الزبادي اخلايل الدسم
- اآليس كرمي القليل الدسم)أقل من 3٪ دسم( 

- الزيوت النباتية النية مثل: زيت الزيتون ، زيت الكانوال، زيت 
الذرة ، زيت دوار الشمس.

- زيت الصويا 
- الزيت البخاخ

- زيت السمسم
“مالحظة:يجب االعتدال يف استهالك الزيوت”

- األفوكادو 
- خذ القليل من:

املكسرات الغري احملمصة والغري اململحة:الفستق، 
الكاجو,اللوز، اجلوز أو البذور 

- الكرواسون , اخلبز الذي يدخله الزبدة واملقايل, املعجنات 
التي تدخلها الزبدة و اجلبنة الكاملة الدسم.

- رقائق اجلبنة او اخلضار املقلية
- الدوناتس

- البسكويت 
- عجينة القطايف
- البطاطا املقلية

- الباستا التي يدخل يف حتضريها احلليب الكامل الدسم أو 
الزبدة

جميع األنواع الغري ممنوعة

جميع الفاكهة باعتدال  

الشوربة احملضرة يف املنزل بنسبة دهون قليلة

- املشروبات الغازية اخلالية من السكر
- شاي األعشاب ) شاي, يانسون, زهورات...(

جتنب
اللحوم العالية بالدهن : حلم الغنم اللحوم العضوية )الكبد - 
الكالوي - النخاعات السناسل اللسنات و القصبة( السجق 

النقانق, والبسرتما
اللحوم املعلبة واملصنعة مثل:

) املرتديال-  الهوت دوغ(
اللحوم املقلية

 التونة املعلبة بالزيت
املأكوالت البحرية :الربيان، 

الكلماري، األخطبوط)الكراب(
صفار البيض)الكمية املسموح بها من قبل أخصائية 

التغذية(
البيض املقلي

فخذ وجوانح الدجاج

- احلليب الكامل الدسم
- األجبان العالية بالدهون  مثل:األجبان الصفراء،

- املوتزاريال,التشيدر،القشقوان، كرافت, احللوم،الكريي(
- اللنب ,الروب والزبادي الكامل الدسم

- اللبنة الكاملة الدسم
- اآليس كرمي

- الزيوت املقلية , السمنة, الزبدة,السمن النباتي ,املايونيز, 
زيت جوز الهند , الكرمية، زيت النخيل،الزيوت املهدرجة

- املكسرات احملمصة واململحة

- الزيوت املقلية , السمنة, الزبدة,السمن النباتي ,املايونيز, 
زيت جوز الهند , الكرمية، زيت النخيل،الزيوت املهدرجة

- املكسرات احملمصة واململحة

اخلضار املقلية أو املطبوخة بكمية دهون عالية

......................................

الشوربة التي يدخل يف حتضريها الكرميا أو احلليب الكامل 
الدسم أوالزبدة

- املشروبات الغازية ، العصري
- املعلب،رقائق التشيبس

القهوة 
الكحول

اجملموعة
اللحوم
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لتخفيف نسبة الكولسرتول
يف الدم:

اإلرشادات العامة

امتنع عن التدخني تشعر بتحسن إجمايل.

قم ببعض التمارين الرياضية ملدة نصف ساعة ثالث مرات يف األسبوع على 
األقل تساعدك على احملافظة على وزن خفيف وعلى ضغط دم جيد، وعلى 

حتسني نوع الكولسرتول.

حافظ على وزن مثايل فالرياضة واالختيار الصحيح للطعام هما احلل السليم.

قلل من استعمال الدهن يف الطعام باستعمال أجبان وألبان خالية أو قليلة 
الدسم, جتنب املقايل وإزالة أكرب كمية من الدهون من اللحوم.

 ال تكرث من تناولك احللويات.
تناول كمية وافرة من األلياف كونها تتميز بعديد من اإليجابيات خاصة ألمراض 
من  أكرث  الدم.  يف  الكولسرتول  نسبة  تخفيض  على  تساعد  إنها  حيث  القلب 
النخي،   ، الفول  )العدس،  والبقول  واحلبوب  الطازجة،  واخلضار  الفاكهة  تناول 

الفاصوليا... ( واحلبوب الغنية باأللياف.

اسرتخ وحافظ على هدؤك فالعصبية تؤدي إىل مشاكل صحية عديدة. 

قلل من استعمال امللح، والكافيني، حيث أنها تؤثر سلبا على عمل عضالت 
القلب ، ال تتناول أكرث من  فنجانني من القهوة، او الشاي خالل اليوم و أكرث من 

تناول األعشاب: شاي أخضر ، زهورات، يانسون، دارسني( .

كيف ميكنك تخفيف كمية الدهون يف الطعام ؟ 
حاول أن تزيل الدهن الظاهر يف اللحوم قبل التحضري.

حاول أن تزيل جلدة الدجاج قبل التحضري، إلزالة اجللدة والدهن املوجود حتتها.
طهي اخلضار والطعام مع الثوم، البصل، الكزبرة أو البقدونس، البهار، وعصري 

الليمون، واالستغناء عن استعمال الزيت، إال القليل إذا لزم.
استعمل الشوي، اخلبز أو السلق عوضًا عن القلي كطريقة لتحضري طعامك.

استعمل الزيت البخاخ )Pan coating sPRay( لدهن قعر الصينية قبل 
اخلبز بالفرن بدل استعمال الزيت نفسه. 

حاول أن تربد الطعام إلزالة الدهن الظاهر على الوجه قبل املتابعة يف حتضريه. 

أ. نادين اجلوهري
رئيس قسم التغذية

عن الطبي�ب :

- الشهادات :ماجيستري تغذية عالجية 
بكالوريوس تغذية عالجية 

اجلامعة األمريكية يف بريوت
حاالت املعاجلة :تغذية عالجية

)سمنة ، نقص تغذية ، أمراض القلب ، 
الضغط ، السكري ، أمراض الكلى ،

ارتفاع معدالت الكوليسرتول أو الدهون ، 
احلمل ، اطفال ، اجلهاز الهضمي(
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يستخدم  ما  من  أقل  حرارية  سعرات  تناول  يتضمن  الذي  الغذائي  النظام  الوصف: 
اجلسم تعترب حمية قليلة السعرات احلرارية 

حمية قليلة الدسم 

اجملموعة الغذائية

اخلبز و احلبوب

اخلضار

احلليب و مشتقاته

اللحوم و مشتقاتها

الدهون و الزيوت

احللويات

املشروبات

التوابل و األطعمة األخرى

الفاكهة

جميع أنواع اخلضار احملضرة من دون دهون )كمية 
صغرية من الزيوت النباتية( 

- حليب قليل أو خايل الدسم
- روب أو لنب قليل أو خايل الدسم

- لبنة قليلة الدسم
- جنب قليل الدسم

- اللحوم خالية الدهون )هربة بقر(
- الدجاج من دون اجللد، صدر دجاج

- السمك )املشوي أو املطهي( 
- البيض 

- الزيوت النباتية:
- )زيت الزيتون، الكانوال، دوار الشمس، الذرة و الصويا(

- مايونيز قليل الدسم
- صلصة السلطة قليلة الدسم

- اجليلي 

- القهوة
- الشاي و الشاي

- امللح والبهارات
- سكر احمللي

جميع أنواع الفاكهة

اخلضار املقلية أو احملضرة بالدهون )الزبدة، السمنة(

- حليب كامل الدسم 
- روب أو لنب كامل الدسم 

- لبنة كاملة الدسم
- جنب كامل الدسم 

- اللحوم عالية الدهون )اخلروف(
- الدجاج مع اجللد، الفخد

- السمك املقلي أو احملضر من الزبدة و الدهون
- األطعمة احملضرة من الدهون 

- زيت اجلوز، زيت النخيل
- الزبدة، السمنة، املارجرين

- مايونيز كامل الدسم 
- صلصة السلطة الكاملة الدسم

- الدونتس، الكيك، املافن احملضر باحلليب كامل 
الدسم و الزبدة )الدهون( 

..................................................................

- مكعبات املاجي 

- الفاكهة املقلية
- الفاكهة مع الكرمية 

األطعمة الغري مسموحة

- األرز املقلي
- البطاطا املقلية )إضافة الزبدة، السمنة(

- حبوب اإلفطار املضاف لها السكر و الشوكوال

األطعمة املسموحة

- اخلبز و التوست )األبيض و األسمر(
- األرز )املسلوق أواحملضر على البخار( 

- املعكرونة
- البطاطا )املطهية أو املشوية(

- حبوب اإلفطار )من دون السكر أو الشوكوال( 
- البقوليات )احلمص، الفول، الفصوليا احلمراء و البيضاء(
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 . والسكريات  الدهون   ، الصوديوم  بامللح،  القليلة  األطعمة  تسوق 
إعرف حاجتك من الدهون ، السعرات والصوديوم . استعمل احلقائق 

الغذائية لتساعدك للوصول إىل هدفك يف اإلختيار
تذكر ليس كل ما يسوق أنه صحي أو مناسب لك

اخلضار والفاكهة
السكر   ، الدهون  على  حتتوي  ال  هي   . طازجة  وفاكهة  خضار  تسوق 

السريع، أو الصوديوم .
عند شرائك األصناف املثلجة أو املعلبة إقرأ املعلومات على املنتج

تكون عالية  أو امللح عادة املعلبات  الصوديوم  القليلة  إخرت املعلبات 
بالصوديوم

جتنب املعلبات املضاف إليها الصلصات أو املطيبات التي تكون عالية 
بالدهون والصوديوم 

 إرشادات للتسوق 
التغذية الصحية للقلب :

اللحوم وغرها من األطعمة العالية بالربوتني :
- عند إختيارك الدجاج أو غريه من الدواجن  ليكون إختيارك الصدر أو اللحم األبيض 

     دون جلد 
- عند إختيار اللحوم لتكون حلم بقر أو عجل واألجزاء اخلالية أو القليلة جدًا بالدهون      

     ممكن ستيك خايل من الدهن
- عند إختيار حلم اخلروف إخرت  األجزاء املتوسطة القليلة الدهن جدا 

- ميكنك شراء السمك الطازج وإختيار أصناف عالية باألوميجا3- مثل الساملون ،
- املاكاريل واملفضل التنوع يف األسماك

- األسماك املعلبة ممكن أن تكون عالية بالصوديوم . إخرت األصناف القليلة الصوديوم
- مثل أظرف الشوربة ، الصلصات املعلبة ، األطعمة املعلبة أو املثلجة ممكن أن 

    تكون عالية بالصوديوم والدهون ، إقرأ احلقائق الغذائية جيدًا واخرت بتأين. 

احللويات :
- ميكنك تناول احللويات بني احلني واألخر :

- الفاكه��ة الطازج��ة، الروب بالفاكهه الق��ليلة الده��ن هي 
     اختيارات جيدة 

- يوج��د الع���ديد من املنت��ج��ات القل��يلة الده��ن من الكيك ، 
   البسكويت ، احللويات ولكن معظمها عايل السعرات وقليل 

    بالقيمة الغذائية . ال تكرث منها
- إخ���رت اخل�بز واحلبوب املصنع��ة من احلبوب الكاملة والعالية 

    باأللياف
- املنتج��ات املصنعة من احلبوب الكاملة مثل القمح الكامل   

     الشوفان

- خبز يحتوي على 2 غرام ألياف على األقل بكل وجبة
- إختيار حبوب الفطور التي حتتوي على 5 غرام ألياف باحلصة

- قلل من حبوب الفطور التي حتتوي على سكر مضاف
- تأكد من كمية الصوديوم 

األلبان 
- إختيار احل���ليب ومشتقاته ، إخ��رت األصناف القليلة أو اخلالية 

    الدسم
- إخرت احلليب اخلايل ، ½ % أو 1 % دهون 

- إخرت األجبان القليلة بالدهون والصوديوم
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سرطان املعدة

تعريف سرطان املعدة:-
- س�رطان املعدة هو داء يصيب أي جزء يف املعدة وميكن أن ميتد إىل املريء واألمعاء الدقيقة. وهو يسبب موت مليو�ن شخص 

    سنويًا.
- يعترب سرطان املعدة أكرث انتشارًا يف كوريا واليابان واجنلرتا.

- ينتشر بني الرجال أكرث من النساء.

األسباب:-
- تناول أغذية ترتفع فيها نسبة األطعمة املدخنة مثل اللحوم واجلنب املدخن واللحوم اململحة ) الفسيخ (.

- عدم تناول كمية جيدة من اخلضار والفواكه.
- اإلصابة بعدوى البكرتيا املعدية ) h-PyLoRi (  امللوية البوابية.

- التدخني والكحول.
- إصابة عائلية بسرطان املعدة.

- قرحة املعدة.

األعراض:-
- يصعب تشخيص سرطان املعدة يف مراحله املبكرة وذلك لطول الفرتة بني ظهور 

السرطان وبداية األعراض وهي تشمل.
- انتفاخ أعلى البطن.

- فقدان الوزن.
- فقر الدم والوهن العام.

- أمل مستمر ال يستجيب للعالج.
- اقياءات متكررة.
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التشخيص:-
وهو  الهضمي  اجلهاز  عيادات  ألحد  املريض  مراجعة  عند   -
سرطان  بوجود  الشك  وعند  السابقة  األع��راض  من  يشكو 

معدة، يجري له أخصائي اجلهاز الهضمي

اإلجراءات التالية:-
- إجراء أشعة للمعدة مع شرب مادة الباريوم.

- منظار للمعدة مع أخذ عينات من الورم.
وجود  لنفي  وذل��ك  البطن  لكامل  مقطعية  أشعة  إج��راء   -
العقد  مثل  البطن  داخ��ل  أخ��رى  أع��ض��اء  إىل  ل��ل��ورم  ان��ت��ق��االت 

اللمفاوية والكبد.
- إجراء حتاليل دم روتينية باإلضافة إلجراء حتاليل دم تسمى 
وجود  تظهر   )tuMoR MaRkeRs( ورمية   مشعرات 

ارتفاع يف نسبة هذه املشعرات داخل الدم.

العالج:-
وغري  املعدة  يف  معينة  منطقة  يف  حمدود  الورم  كان  إذا   -
استئصال  عملية  للمريض  يجرى  املعدة  إلنسداد  مسبب 
جزئي للمعدة. - مع ارسال العينة إىل خمترب األنسجة وميكن 

إجراء هذه العملية بواسطة منظار البطن.
- إما إذا كان الورم مبراحله املتقدمة بحيث انه يسبب انسداد 

ببواب املعدة فاخليارات تكون إما إجراء:-
- عالج كيمائي

- عالج باألشعة.
- أو إجراء عملية تلطيفية للمعدة وذلك تفاديا حلدوث انسداد 

ببواب املعدة.
داخل  بالبطن  فتحة  اج��راء  طريق  عن  بالتغذية  داعم  عالج   -

 د / مالك الغيثاألمعاء الدقيقة وذلك لتغذية املريض عن طريق أنبوب.
قسم اجلراحة العامة

مسجل جراحة عامة إجازة يف 
الطب البشري أوكرانيا ماجستري 

يف اجلراحة العامة ) سوريا(

مع متنياتنا لكم جميعًا بالصحة والعافية

احلاالت :
- عالج أمراض وجراحة الغدة الدرقية

- عالج أمراض وجراحة الثدي
- عالج وجراحة املرارة باملنظار

- استئصال الزائدة الدودية باملنظار
- إصالح الفتق اإلربي باجلراحة التقليدية واملنظار

- عمليات السمنة
الشرج   – البواسري   ( الشرج  أم��راض  وجراحة  ع��الج   -
جميع  استئصال  احلديثة  بالطريقة  اخلتان   ) –الناسور 

آفات ) أورام ( اجللد
- عالج احلروق 

الوقاية :-
- تناول كمية كافية من اخلضار والفواكه.

- التقليل ما أمك���ن م�ن األغذية اململح��ة واملدخ��ن��ة 
     واخمللالت.

- اإلقالع عن التدخني.
- إذا كان هن��اك إصابة عائلية بس�رطان املع���دة ينصح 

     املريض بإجراء كشف دوري على املعدة.
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حتتاج اجلبرة إىل 48 ساعة لكي جتف متامًا 
ميكن لك أن تعتني بنفسك من خالل: 

•  وضع اجلبرية على وسادة أو يف معالق للحد من التوّرم 
كل  يف  مرة  األقل  على  الرجل  أو  اليد  أصابع  بتحريك  القيام    •

ساعة 
•  عدم احلك حتت اجلبرية 

•  عدم تعرض اجلبرية للماء
أي  لديك  كانت  إذا  باملستشفى  أو  اخلاص  بطبيبك  االتصال    •

خماوف أخرى.

العناية باجلبرة

ال متش باجلبرة إال بعد استشارة الطبيب 
ابحث عن عالمات تفيد بأن اجلبرة ضيقة جدا: 

•  زيادة األمل الذي ال يهدأ بعد تناول األدوية التي ينصح بها
•  التورم 

•  الربد، النَمل، أو النخز يف أصابع اليدين أو الرجلني. 
•  تغري لون البشرة، أو لون أصابع اليدين أو الرجلني عن لونها العادي

مراجعة املستشفى فورًا إذا 
أصبحت اجلبرة ضيقة جدًا.

قسم جراحة العظام واحلوادث
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دوايل الساقني
تنشأ دوايل الساقني بسبب فشل أو تلف جمموعة من صمامات صغرية 
إىل  الرجوع  من  الدم  متنع  الصمامات  وهذه  األوردة،  يف  االجتاه  موحدة 
القدمني بتأثري اجلاذبية األرضية، وكلما ضخ القلب الدم تفتح الصمامات 
لتسمح للدم باملرور ثم تغلق لتمنع تدفقه يف االجتاه العكسي، فإذا بدأ 
أحد هذه الصمامات يف اإلصابة بقصور وظيفي، فإن الدم يتسرب من 
الوريد  من  اجلزء  يجعل  وهذا  أسفله،  الذي  الصمام  فوق  ويرتاكم  خالله 
الواقع فوق هذا الصمام ينتفخ، ويف نهاية األمر يصبح الوريد متضخمًا 
وظاهرًا للعيان وبارزًا على سطح اجللد، كما تصبح الساق التي يوجد بها 
السوائل  األوردة متورمة بعض الشيء بسبب تسرب  العديد من دوايل 

يف الدم الراكد يف األوردة املتضخمة إىل األنسجة احمليطة باألوردة.

أشكال الدوايل :
قد تظهر الدواىل كعروق زرقاء متعرجة ممتدة بالساق أو الفخذ . أو قد 

تظهر كبقع من شعريات حمراء أو زرقاء باجللد.

األسباب:
األوردة  أك��رب  )وه��و  الصافن  ال��وري��د  يربط  ال��ذى  الصمام  فشل  يعترب 
السطحية( مع وريد الفخذ العميق عند أعلى الفخذ أكرث األسباب شيوعا 
لدواىل الساق. عند إرجتاع الدم إليه يتوسع الوريد الصافن ومن ثم تتمدد 
األوردة السطحية التى تتصل مع الوريد الصافن حتت اجللد مع إحتقانها 

بالدم مما يؤدى لظهور الدواىل. 
بعض  عند  تكرث  حيث  الساق  دواىل  لظهور  وراثى  سبب  بوجود  يعتقد   -
والتغيريات  احلمل   - الوراثى.  اجلني  حتديد  عدم  من  الرغم  على  العوائل 
الهرمونية اثناء احلمل وضغط الرحم احلامل على األوردة تسبب الدواىل 
تتطلب  التى  الوظائف  العمر-  تقدم  السمنة-   - النساء  عند  تكرث  لذلك 

الوقوف لساعات كاألطباء واحلالقني واملدرسني.

التشخيص :
أوال  وذل���ك  ل��ل��دواىل  الدقيق  التشخيص  م��ن  ب��د  ال  بالعالج  ال��ب��دء  قبل 
إجراء  يتم  اال��دواىل.  درجة  وتقييم  السريرى  والفحص  املرضى  بالتاريخ 
فى  )الدوبلر(  الصوتية  باألشعة  والفخذ  الرجل  ألوردة  مفصل  فحص 
السطحية  ب��األوردة  الوريدية  الصمامات  وظيفة  وتقييم  الوقوف  حالة 
والعميقة واألوردة الرابطة بينهما وتشخيص مصدر إرجتاع الدم لالوردة 

السطحية. أيضا يتم التأكد من عدم وجود جلطة باألوردة العميقة.
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العالج:- اجلوارب الضاغطة: 
يقف  أن  يجب  ال  النوم.  قبل  وتنزع  بالصباح  شئ  أول  تلبس 
املريض قبل لبس اجلوارب. إذا إستيقظ وذهب للحمام فيجب 
فوق  الرجل  رف��ع  مع  ساعة  رب��ع  مل��دة  يستلقى  أن  بعدها 
مستوى القلب حتى يذهب الدم من األوردة بالساق ثم يلبس 
اجلوارب وهو جالسا على السرير.عادة يجد املرضى صعوبة 
ملا  طويلة  لفرتة  الضاغطة  اجلوارب  بلبس  باملواصلة  كبرية 

تسبب من ضيق لهم وخاصة باجلو احلار كما لدينا.

- اجلراحة التقليدية:
 Ligation and stripping    

الوريد وقطعه من  ربط  التقليدى على  العالج اجلراحى  يعتمد 
بآلة  سحبه  ثم  وم��ن  الركبة  ومنطقة   الفخذ  أعلى  منطقة 
التخدير  حتت  جترى  )إقتالع(.  الساق  من  األسفل  من  جراحية 
آالم  وجود  مع  أسبوعني  ملدة  للراحة  املريض  ويحتاج  العام 

وكدمات.

1.  العالجات احلديثة  احلقن 
 :sclerotherapy

إذا كانت الدواىل فقط شعريات بسيطة وال يوجد إرجتاع بالوريد 
الصافن الكبري يتم عالجها باحلقن فقط وهو عالج بسيط حيث 
مبحلول  دوايل  به  متوسط  أو  صغري  وريد  بحقن  الطبيب  يقوم 
يعمل على إغالق الوريد. ويكون احلقن بالعيادة اخلارجية دون 

احلاجة لدخول املستشفى .

2.  العالج باحلقن الرغوي
يعترب احلقن الرغوي من الطرق احلديثة لعالج دوايل الساقني 
الرغوي  احلقن  أن  كما  التخدير  أو  اجل��راح��ة  إىل  اللجوء  دون 
أنها  كما  واآلالم  الساق  تورم  مثل  ومضاعفاتها  ال��دوايل  يزيل 
تعتربعملية جتميلية تخلص الساق من أي تشوهات أو أوردة 

زرقاء.
يستغرق  و  العيادة  يف  إج��راؤه  ميكن  بسيط  أسلوب  هو  و 
احلقن  من  ساعة  بعد  املغادرة  للمريض  وميكن  قليال  وقتا 
كما ميكن ممارسة عمله من اليوم التايل للحقن مباشرة مع 

استخدام جورب ضاغط طبي لفرتة قصرية بعد احلقن.

أسلوب  أن  احلديثة  العلمية  األبحاث  و  الدراسات  أثبتت  وقد 
غلق دوال الساقني بالقسطرة أو احلقن الرغوي يؤدي إيل نتائج 
تقليل  حيث  من  اجلراحة  وهو  التقليدي  األسلوب  من  أفضل 
من  وكذلك  للعمل.  العودة  سرعة  و  للعالج  املصاحب  األمل 
حيث نسبة ارجتاع الدوايل حيث تقل نسبة ارجتاع الدوايل كثريا 

باستخدام األساليب احلديثة باملقارنة باجلراحة التقليدية . 
إن هذه الطريقة حتقق النجاح يف قفل األوردة لدى 91 % ممن 

لديهم دوايل يف الساقني.

3. قسطرة الليزر  
منذ  ب��رزت  التى  احلديثة  الطريقة  هذه  فإن  اجلراحة  عكس   
املريض  تنومي  أو  عام  تخدير  بدون  جترى  التى  و  قليلة  سنوات 

 د عدنان صادق 
استشاري اجلراحة العامة و 

املنظارالبورد الكندي يف اجلراحة 
العامةالبورد األمريكي يف جراحة 
وزراعة الكبد والكلي والبنكرياس

 اجلراحة العامة جراحة املنظار جراحة 
السمنة جراحة الكبد و املرارة و 

البنكرياس القسطرة الوريدية و الربيتونية 
لغسيل الكلي متابعة حاالت زراعة الكبد 

و البنكرياس و الكلي



إقتالع  غري  من  كليا  الوريد  بإغالق  تقوم  قبلها  الصيام  حتى   او 
جراحي. وهى طريقة معتمدة من إدارة الدواء والغذاء بأمريكا.

ال يحتاج املريض للدخول للمستشفى أو التخدير العام بل هو 
انتشرت  قد  و  ساعة.  من  أقل  يستغرق  و  بالعيادة  يتم  إجراء 
هذة الطريقة بصورة كبرية بالغرب حيث أثبتت القسطرة جناح 
كبري ومستمر حيث نسبة بلغت 97 % فى دراسة ألكرث من 2000 
املتابعة  من  سنوات   4 بعد  للمرض  عودة  دون  ومن  مريض 

وهو جناح أكرث من اجلراحة التقليدية.
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 وقد وجد أن أكرث نسبة الرضى من العالج هى أكرث بني من إستخدموا القسطرة لعالج دواىل الساق من من تعرضوا للجراحة.فى 
الغرب أكرث األطباء إجتهوا لتوصية مرضاهم نحو هذة الطريقة الفعالة والبسيطةحتى أن اجلراحة اآلن ال جترى إال قليال. أما طريقة 
القسطرة فهى يقوم الطبيب اخملتص بإدخال إنبوب القسطرة الدقيق عن طريق فتحة صغرية جدا باجللد مثل املغذى متاما. يتم 
ذلك حتت التخدير .،املوضعى كالذى يستخدم عند طبيب األسنان. يتم رؤية مكان الوريد ومتابعة إنبوب القسطرة باألشعة الصوتية. 
يتم  بينهما  املتوسط  الصمام  عند  الفخذ  أعلى  فى  العميق  الوريد  و  الصافن  الوريد  إلتقاء  نقطة  اىل  القسطرة  إنبوب  وصول  عند 
تسخني )كوى( جدار الوريد الصافن حراريا بالليزر مما يؤدى إىل إلتصاق جدار الوريد الصافن وإلغاء جتويفه ومن ثم تليفه بعد أسابيع 

والتخلص من إرجتاع الدم فيه. 
يتم لف الفخذ برباط ضاغط لعدة أيام وتلبس اجلوارب الضاغطة ملدة إسبوع ويطلب منهم املشى مباشرة.ال ترتك القسطرة أى 
أثر باجللد وال حتتاج أى خيوط جراحية كالذى ترتكه اجلراحة. أيضا إحتمال إصابة العصب غري واردة حيث يتم عالج الوريد من الداخل. قد 
يكون هناك أمل خفيف لعدة أيام بعد القسطرة ولكن ميكن السيطرة عليه باملسكنات اخلفيفة.قد يحتاج املريض حلقن أو نزع باقى 
الدواىل الصغرية أو الشعريات الدموية إلكمال العالج.ما هى أفضلية القسطرة ؟- إجراء بسيط.- تخدير موضعى فقط.- ال تشوهات 
اجلراحة.- بدون أمل اجلراحة.- ميارس املريض املشى مباشرة.- جناحات عالية.الوقاية من الدواىل :- جتنب الوقوف أو اجللوس ملدة 

طويلة دون حركة.- التخلص من الوزن الزائد.- رياضة املشى.- لبس اجلوارب الضاغطة.





والفريد  املتطور  اجلهاز  لهذا  الرئيسي  االستخدام   -

الدماغية،  السكتة  حاالت  تشخيص  يف  يرتكز  نوعه  من 

ب��ارك��ن��س��ون، تصوير  ال��ص��رع، م���رض  ال��ق��ل��ب،  أم����راض 

وإرشادية  توضيحية  صور  وتقدمي  الوظيفي،  األعصاب 

السريريون  لألطباء  سيوفر  وال��ذي  اجلراحة،  قبل  للمخ 

العضالت،  العظام،  القلب،  لألعصاب،  كفاءة  أكرث  صور 

وغريها من احلاالت

أمل جديد .. لعمر مديد
اجلديدمع جهاز  MRI

وق��درة  ال��س��وق،  يف  فتحه  وأوس��ع  بأقصر  ميتاز   ”3T MRI SkyRa“ جهاز  إن   -

استيعاب تصل إىل 225 كجم، وأوقات فحص أقصر واستفادة أكرب من أحدث التقنيات، 

إضافة إىل حد أدنى من الضوضاء التي تصدر عنه مقارنة باألجهزة األخرى

يف  ن��وع��ه  م���ن  األول  اجل���ه���از   -
بصورته  األوسط،  الشرق  منطقة 
عالية اجلودة، وتطبيقاته املبتكرة، 
الوظيفي  األع���ص���اب  وت��ص��وي��ره 
ودراسات  املغناطيسي،  بالرنني 
التي  احمل��ددة  الطيفي  التحليل 
درج��ات  أقصى  جانب  إىل  يوفرها، 

الراحة للمريض.
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تخلص من آثار احلروق
عندما حترق إصبعك عرضيًا على فرن الغاز، نظف اجللد واضغط 
بشكل خفيف على مكان احلرق بأصابع يدك األخرى. الثلج سيخفف 
أملك بسرعة أكرب. لكن الطريقة الطبيعية ستعيد اجللد احملروق 
تشوهًا.ليسا  أق��ل  اجللد  فيصبح  الطبيعية،  احل���رارة  درج��ة  إىل 

ديستيفانو، أستاذ مساعد يف كلية والية ميشغان اجلامعية

عالج أمل األسنان دون فتح فمك
املنطقة  على  ؟  يدك  باطن  على  ثلج  قطعة  فرك  جترب  ال  ملاذا 
الغشائية على هيئة V بني إبهامك وسبابتك. ملاذا ألن هناك توجد 
الصادرة  األمل  إشارات  ومتنع  الدماغ  حتفز  التي  األعصاب  ممرات 

من الوجه واأليدي.
دراسة كندية

حتى ال تصاب بالدوخة
تعطي  أعصاب  على  حتتوي  اليد  ألن  ثابت  ش��يء  على  ي��دك  ضع 
 ، القوقعة  ترسلها  التي  اإلشارة  بعد  متوازن.  بأنك  مؤشر  الدماغ 
عن  املسئول  اجلزء  يعوم  األذن.  يف  التوازن  عن  املسئول  اجلزء 
التوازن يف سائل من نفس كثافة الدم. بينما يخفف الكحول الدم 
الدوخة.الدكتور  يسبب  مما  القوقعة  ترتفع  و  كثافة  أقل  فيصبح 
سكوت شافري، رئيس مركز األذن واألنف و احلنجرة يف نيوجريسي

خفف وخز األمل يف جانبك األمين 
هل تشعر بوخز مؤمل عندما تركض ؟ هذا ألنك تخرج الهواء 
‘ تزفر ‘ بينما تضرب قدمك اليمنى األرض. مما يضع ضغطًا 
على كبدك املوجود على اجلانب األمين من اجلسم ويسبب 
 . جانبي  بوخز  إش���ارة  يرسل  ال��ذي  احل��اج��ز  للحجاب  ش��دًا 
ببساطة تعلم أن تزفر عندما تضرب قدمك اليسرى األرض.

كتاب العالج املنزيل للرجال

أوقف نزيف الدم من األنف
أغلق انفك وارجع رأس للخلف ، بالطبع إذا كنت تريد االختناق 
لثتك  على  قطن  وضع  فهي  الصائبة  الطريقة  أما  بدمك. 
؟  ملاذا  بقوة.  عليه  واضغط  األنف  أسفل  تقع  التي  العليا 
الذي  الغضروف  جدار   ، احلاجز  جبهة  من  النزف  أكرث  يأتي 

يقسم األنف، والضغط عليها يوقف النزيف.
يف  وحنجرة  وأن���ف  أذن  اختصاصي  ديسماريس  بيرت 

مستشفى اينتابيني، يف ديربان، جنوب أفريقيا

إجعل قلبك يتوقف 
ميكن  ؟  مل��اذا  إبهامك.  على  انفخ  ؟  قلبك  ضربات  تهدأ  أن  تريد  هل 
السيطرة على عصب فاغوس ، الذي يتحكم مبعدل نبضات القلب، من 

خالل التنفس. وسوف تستعيد معدل نبضات قلبك إىل الوضع الطبيعي
بن أبو ، اختصاصي خدمات طبي طارِئ يف جامعِة بيتسبرج

تهمكمعلومات طبية
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حافظ على بصرك 
للعيون  اخلاطئ  االستعمال  ولكن  وراث��ي  سببه  ال��رديء  البصر 
شاشات  يف  املستمر  التحديق  مثل  البصر  ضعف  يسبب  أيضًا 
بهذا  القيام  ميكنك  املشكلة  هذه  من  وللتخفيف   ، احلاسوب 
وأغلق  عميق،  نفس  بأخذ  قم  ساعة،  كل  بعد   . البسيط  التمرين 
التمرين  هذا  كرر  عضالتك،  جميع  وارخ  الهواء  انفخ  ثم  عيونك، 
وارجع  انفك  أغلق  خف،  قد  عيونك  على  الضغط  بأن  وستشعر 
الطريقة  أما  بدمك.  االختناق  تريد  كنت  إذا  بالطبع   ، للخلف  رأس 
الصائبة فهي وضع قطن على لثتك العليا التي تقع أسفل األنف 
 ، احلاجز  جبهة  من  النزف  أكرث  يأتي  ؟  ملاذا  بقوة.  عليه  واضغط 

جدار الغضروف الذي يقسم األنف، والضغط عليها يوقف النزيف.
بيرت ديسماريس اختصاصي أذن وأنف وحنجرة يف مستشفى 

اينتابيني، يف ديربان، جنوب أفريقيا

للحكة أو الدغدغة يف احلنجرة
 إذا أصابتك حكة أو دغدغة يف احلنجرة، افرك أذنك! ملاذا ؟ هناك 
فعل  رد  بعمل  تقوم  األذن  حك  وعند  األذن،  يف  حمفزة  أعصاب 
يف احلنجرة ميكن أن يسبب تشنج العضلة، هذا التشنج يخفف 

احلكة املزعجة أو الدغدغة.
الدكتور سكوت شافر، رئيس مركز األذن واألنف و احلنجرة يف 

نيوجرسي.

ال تشعر باألمل 
هل تخاف من احلقنة ؟ ومن ال يخاف منها. ولكن اآلن بإمكانك 
اخذ  أثناء  السعال  طريق  عن  معًا  واألمل  اخلوف  من  التخلص 
أثناء احلقن  السعال  بان  باحثون أملان  اكتشف  احلقنة. حيث 
يف  مفاجئ  مؤقت  ارت��ف��اع  يسبب  السعال  ألن  األمل  يقلل 
ضغط الصدر والقناة الشوكية ومينع تركيب إجراءات الشعور 

باألمل يف احلبل الشوكي.
تاراس اوزشينكو، مؤلف دراسة الظاهرة

تخفيف احتقان األنف
هل تع��اين من اح��تق��ان األنف املزم��ن ول��م تنف�ع معك األدوية ؟
ضغط  م��ن  للتخفيف  وأس��ه��ل  وأس���رع  أرخ��ص  طريقة  إليك 
اجليوب قم بدفع لسانك ضد سقف فمك بالتناوب، ثم اضغط 
التي  فومر  عظمة  هز  يسبب  هذا  واح��د.  بإصبع  حواجبك  بني 
حترك  تسبب  الهزات  وهذه  الفم،  إىل  األنفية  املمرات  عرب  متر 

االحتقان، بعد 20 ثانية ستشعر بأن االحتقان بدء بالتحلل.
ميشغان  والي��ة  كلية  يف  مساعد  أستاذ  ديستيفانو،  ليسا 

اجلامعية

كافح احلرقة دون ماء 
هل تزعجك احلرقة عندما تنام. أصبح احلل أسهل 

أثبتت الدراسات بأن النوم على اجلانب األيسر يقلل من الشعور 
الزاوية،  عند  بوصلة  واملعدة  امل��ريء  يرتبط  حيث  باحلرقة. 
فعندما تنام على اليمني تصبح املعدة أعلى من املريء، مما 
بينما  واحللق.  املريء  إىل  بالتسرب  واألحماض  للطعام  يسمح 
عندما تنام على اجلانب األيسرتصبح املعدة أدنى من املريء 

وهكذا تصبح اجلاذبية ملصلحتك.
انتوين ستاربويل، متخصص بأمراض املعدة واألمعاء وأستاذ 
مساعد يف كلية نيويورك الطبية.ملحوظة : النوم على الشق 
ومعدتك  تنام  أن  األفضل  و  ينبغي  فلذا  السنة  من  األمي��ن 

خفيفة

فى  سمكة  عظمة  علقت  ل��و  تفعل  م��اذا 
البلعوم؟

هناك من يحب السمك ومن كرثة حبه يأكله بعظمة يحب كثري 
من الناس أكل األسماك ألنها لذيذة ومفيدة لصحة اإلنسان 
يف  علقت  إذا  عظامها  مشكلة  من  البعض  يعاين  قد  ولكن 

البلعوم وغالبًا ما تكون مشكلة مزعجة . 

طريقة شعبية الزالة العظام 
تأخذ أوال بعض حبات الزيتون وتضعها يف قدر مع بعض املاء 
البارد وتغليها علي النار ملدة ، ثم تشرب هذا العصري الساخن 
شيئا فشيئا وتبلعه جرعة بعد جرعة لكي مير عصري الزيتون 
العظمة  تختفي  دقائق  وبعد  العظمة.  على  اط��ول  لوقت 
إذا كنت ال تصدق   . البلعوم  تلقائيا ويختفي معها االزعاج من 
فعالية هذه الطريقة فيمكنك ان تضع بعض عظام السمك 
يف مثل هذا العصري لرتى ماذا يحدث ستصبح عظام السمك 

بعد دقائق لينة جدا كأنها معكرونة مطبوخة
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التي  األشياء  ازدي��اد  تالحظ/تالحظني  زفافك،  حفل  اقرتاب  مع 
عليك فعلها. لذلك اختصرنا لك املواعيد األساسية التي عليك 

تعيينها عندما يتعلق األمر بالطبيب.

- طبيب األمراض اجللدية:
الرعاية  نظام  ملعرفة  اجللدية  األمراض  طبيب  مع  موعدًا  حجز 
بشرتك  لتتوهج  له  اخلضوع  إىل  حتتاج/حتتاجني  ال��ذي  بالوجه 
ال  مبا  الزفاف  قبل  زيارتك  جعل  حاول/حاويل  املميز.  يومك  يف 
يقل عن 4 إىل 6 أشهر؛ خاصة إن كنت تعاين/تعانينن من بشرة 

حساسة، أو كنت بحاجة إىل حقن البوتوكس.

- أخصائي احلساسية:
التأكد من زيارة أخصائي احلساسية ان كان شهر العسل يف 
مكان غريب. كما أنه من اجليد معرفة ما تتحسس/تتحسسني 
ميكنك  الزفاف.  حفل  قبل  جلدي  طفح  أي  يظهر  ال  بحيث  منه، 

حجز موعد يف أي وقت قبل يومك املميز.

- الطبيب العام:
زيارة الطبيب العام يجب أن تكون األوىل على قائمتك. حيث ميكنك 
طرح أي سؤال يتعلق باحلياة الزوجية، أو ميكنك االستفسار عن 

أي مشكلة تواجهينها بحيث يحيلك إىل أخصائي.

قائمةالفحوصات الطبية 

الالزمة قبل الزفاف للعروسني

- الطبيب النسائي:
زوري الطبيب النسائي اخلاص بك قبل حفل الزفاف ب� 3 أشهر على األقل إن كنت تنوين استخدام حبوب منع احلمل. كما ميكنك 

زيارته قبل شهر لفحص عادي إن كنت ال تريدين أخذ أي وسائل منع حمل.

- طبيب األسنان:
أو لوجود أمل يف األسنان، أو جملرد  التأكد من أن زيارة طبيب األسنان هي أولوية قصوى سواء كنت بحاجة لفحص منتظم،  عليك 
رغبتك يف تبييضها. ال تؤجل/تؤجلي الذهاب اىل طبيب األسنان ألنك قد حتتاج/حتتاجني إىل عدة مواعيد ووقت للشفاء قبل حفل 

زفافك، حاول/حاويل حجز موعد قبل الزفاف ب� 3 أو 4 شهور على األقل.

- حتاليل الدم:
املتعلقة  الدم  حتاليل  من  حتقق/حتققي  ال��زواج.  قبل  لها  حتتاجان  التي  الدم  حتاليل  بنوعية  العام  طبيبك  سيخربك  األغلب  على 
بالزواج قبل شهر على األقل من الزفاف أو كتب الكتاب حيث أنها تختلف من بلد إىل آخر. كما قد ترغب/ترغبني بالتحقق من مستويات 

الفيتامينات واملعادن لديك للتأكد من عدم وجود أي نقص.
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الشعر يف بعض مناطق اجلسم،  النساء من منو  تنزعج معظم 
العالمات  أو من  الشعر  باإلحراج من مظهر  وقد تشعر بعضهن 
احلمراء الذي تخلفها احلالقة، كما قد تؤدي إزالة الشعر إىل ظهور 

البثور واجلروح والتقرحات لدي العديد من النساء.
 

بالتخلص من هذه األمور قبل زفافك، قد يكون  فإن كنت ترغبني 
عالج إزالة الشعر بالليزر من األمور التي عليك أخذها بعني االعتبار.

 
إزالة الشعر بالليزر هي عبارة عن تقنية تستخدم إشعاعات مركزة 
من اإلضاءة الخرتاق بصيالت الشعر، ومن ثم تقوم خصاب بصيالت 

الشعر بامتصاص هذه اإلضاءة حلرق الشعر داخل البصيلة.
الواليات  يف  شيوعًا  العالجات  أك��رث  من  هو  بالليزر   الشعر  إزال��ة 

املتحدة بعد حقن البوتوكس.
الوجه  على  فيه  مرغوب  الغري  الشعر  إزال��ة  يف  الليزر   يستخدم 

والساق والذراع واإلبط ، باإلضافة إىل مناطق أخرى.

فوائد إزالة الشعر بالليزر:
دون  من  واخلشنة  الداكنة  الشعريات  الليزر  يستهدف  الدقة: 

االضرار باملناطق احمليطة.

ليزر ازالة الشعر
للعروس

 السرعة: تستغرق كل ذبذبة من الليزر جزء من الثانية وتتخلص من عدة شعريات يف نفس الوقت، ويف كل ثانية يعالج الليزر منطقة يقارب 
الكبرية  املناطق  عالج  يستغرق  قد  حني  يف  دقيقة،  من  بأقل  الشفة،  كأعلى  الصغرية،  املناطق  عالج  املمكن  ومن  دوالر.  ربع  حجم  حجمها 

كالظهر والساق، ساعة.
90 % من السيدات من الشعر نهائيًا بعد ثالث إىل خمس جلسات. احتمالية ظهور الشعر مرة أخرى: تتخلص 

 عادة، يتم الفصل بني كل جلسة وجلسة من ثالث إىل ثمان أسابيع اعتمادًا على منطقة اجلسم والفرتة التي يستغرقها ظهور الشعر على هذه 
املنطقة، إذ يتطلب الوجه عالجات أكرث تكرارًا مع الفصل بني كل جلسة وجلسة من ثالث إىل أربع أسابيع، يف حني تتطلب الساق جلسات أقل، 

وتنصح السيدات بأن ينتظرن 6 أسابيع بني اجللسة واألخرى. ويف العادة، يستغرق سقوط الشعريات املعاجلة من أسبوعني إىل ثالث أسابيع.
لذا، ننصح العروس بأن تبدأ عالج إزالة الشعر بالليزر قبل 6 أشهر على األقل من موعد الزفاف تلجأ العديد من النساء مؤخرًا اىل إزالة شعر اجلسم 
باستخدام الليزر، سعيًا وراء التخلص من هذا الشعر نهائيًا. ولكي تتمكنني من اتخاذ قرار باستخدام هذه التقنية يجب عليك اواًل معرفة كل ما 

يتعلق بها، وهذا ما سوف نطرحه يف هذا املقال على لسان خبرية التجميل جوليان ديريك.

هل تعمل تقنية إزالة الشعر بالليزر بنفس الكفاءة مع كل أنواع البشرة؟
بالطبع ال، أجهزة الليزر تعمل بشكل أفضل على أصحاب الشعر الداكن والبشرة الفاحتة. هناك أجهزة جديدة مت تطويرها ألصحاب البشرة 

50 % فقط. الداكنة، ولكن نتيجتها ليست بنفس الكفاءة. اما بالنسبة للشقراوات فاستخدام الليزر إلزالة الشعر نتيجته 

كيف تعمل تقنية إزالة الشعر بالليزر؟
يستخدم جهاز الليزر ضوء نبضي إىل بهدف وتكسري وتدمري امليالنني وهو الصبغة الداكنة يف الشعر. هذا هو السبب يف أن الليزر يعمل أفضل 

على الشعر الداكن.
كما أن الليزر يستهدف أيضا امليالنني يف البشرة الداكنة مما ميكن أن تسبب بقع فاحتة يف اجللد، لذلك فيفضل استخدامه مع أصحاب البشرة 

الفاحتة.



ليزر ازالة الشعر
للعريس

Max Gentle
 Pro

استخدام  بعد  التساقط  يف  الشعر  يبدا  متى 
الليزر؟

يبدأ الشعر يف التساقط بعد 10 اىل 14 يوم. ولتحفيز عملية تساقط الشعر 
يفضل استخدام مقشر طبيعي للبشرة اثناء االستحمام.

ما هي املناطق التي ميكن إزالة الشعر منها 
باستخدام الليزر؟

ميكن  لذلك  واح���د،  وق��ت  يف  بصيالت  ع��دة  تستهدف  الليزر  أج��ه��زة 
الشعر من منطقة كبرية من اجلسم سريعًا. ميكن  استخدامها إلزالة 

استخدام الليزر إلزالة شعر الساقني، الظهر، األكتاف، الذراع والصدر.
إذا  اال  الليزر ال تعمل  الشفاه والذقن فتقنية  بالنسبة ملنطقة فوق  أما 

كان الشعر داكن.

إزال��ة  عملية  تستغرقها  التي  الفرتة  هي  ما 
الشعر نهائيًا بالليزر؟

تستغرق هذه العملية من 4 اىل 6 جلسات متباعدة 4 أسابيع. وللحصول 
على ألفضل النتائج يجب اجراء جلسة تكميلية مرة كل عام لبضعة أعوام.

هل نتائج إزالة الشعر بالليزر مضمونة؟
ال. فإزالة الشعر بالليزر تعمل بشكل أفضل على بعض الناس أكرث من غريها. ال أحد يعرف على وجه اليقني 
ما هي معدالت إعادة منو الشعر. بعض الناس يعود الشعر للنمو لديها بعد عدة أشهر أو سنوات، بينما 

آخرين ال يظهر لديهم الشعر مرة أخرى. ونسبة النجاح تصل اىل 75 %.

ما هي التحضرات التي يجب عملها قبل إزالة الشعر بالليزر؟
يجب إزالة الشعر قبل موعد اجللسة مبدة ترتاوح من يوم اىل 3 أيام حسب ما يحدده لك االختصاصي.

هل عملية إزالة الشعر بالليزر مؤملة؟
قبل  املسكن  من  قرص  تناول  يفضل  لذلك  الساقني،  مثل  األخرى  من  أكرث  تؤمل  اجلسم  مناطق  بعض 

اجللسة او استخدام دهان ليدوكايني وهو خمدر موضعي خفيف.

اختاري مركز التجميل او الطبيب اخملتص بعناية بغض النظر عن التكلفة حتى ال تعرضني بشرتك اىل أثار 
جانبية سيئة
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مناسب
لكل

بشرة

مميزات اجلهاز:
•  تربيد مريح وذايت من خالل جهاز الليزر وليس الهواء مام يقلل اإلحساس باألمل وال يسبب اإلزعاج  

   للمريض أثناء عملية إزالة الشعر بسبب الهواء املندفع.

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

•  رسعة خروج الليزر من الجهاز بإتجاه الجسم م� يجعل عملية إزالة الشعر تتم برسعة.

•  الجهاز يحتوي عىل وحدتني هام Alexandrite و ND – Yag  والتي تجعل الجهاز يتناسب  مع جميع 
   أنواع البرشة سواء كانت سمراء أو شقراء ، باإلضافة إىل تناسبها مع جميع أنواع الشعر السميك منه 

   والرفيع. وهو صالح لإلستع�ل لكل أجزاء الجسم والوجه.

مريح

سريع

ا�سرع �زالة الشعر... وبدون أ�
Gentle Max Pro جهاز

أحدث جهاز �زالة الشعر من نوعه � الكويت

Gentle Max Pro

هو عالج يؤدي إىل تغري يف لون األسنان املراد تبيضها إىل 
أسنان ناصعة البياض وإىل أبتسامة مميزة، وذلك باستخدام 

أشعة الليزر ومواد وحماليل مبيضة.
أراء  وفيه  حديث  عام  بشكل  األسنان  تبيض  موضوع  إن 

متعددة.
للحصول  يحتاج  حيث  املنزل  يف  أسنان  تبيض  فيوجد 
بواسطة  األسنان  تبيض  أما  أسابيع.  إىل  مرضية  نتائج  على 

الليزر يف عيادة األسنان تستغرق نصف ساعة إىل ساعة.
وال  واألع��م��ار  األشخاص  لكل  يصلح  ال  األسنان  تبيض  إن 
االصفرار  وشديدة  قامتة  أسنان  أصحاب  ألشخاص  يصلح 
بل يحتاجون إىل حشوات جتميلية أو تغليف ألسنانهم وطبيب 

األسنان هو الذي يحدد أن هذه احلالة ممكن تبيضها أو ال.
بتبيض األسنان ألشخاص أقل من 18 عامًا وذلك  ينصح  ال 
حساسية  إىل  يؤدي  مما  األسنان  عصب  على  التأثري  خشية 

مستمرة.
حساسية  لديهم  ألشخاص  أسنان  تبيض  عمل  ميكن  ال 
يف  يزيد  مما  األسنان  عن  اللثة  يف  انحصار  نتيجة  وذل��ك 

البتسامة جميلة

يف يوم زفافكم

حساسيتها. 
ال ينصح باستخدام تبيض األسنان للمرأة احلامل أو املرضعة.

ال ينصح بتبيض األسنان للمدخنني إال إذا أقلعوا عن التدخني للحفاظ على صحتهم وأسنانهم.
املواد  لبعض  بقبولها  األمريكية  األسنان  أطباء  جمعية  أعلنت  حيث  املضاعفات  من  خالية  غري  األسنان  تبيض  عملية  إن 
وحماليل التبييض وذلك بعد جتربتها على أعداد كبرية من األمريكيني وغريهم حيث أن نسبة %35 أول أكسيد الهيدروجني 

)hydRogen PeRoxide( هي النسبة املناسبة وأن غري ذلك من احملاليل ممكن أن تكون فعالة ولكن غري آمنة.
أما  آلخر  شخص  من  تختلف  التغذية  طبيعة  وإن  العمر  طول  تدوم  ال  التبيض  من  املرجوة  النتائج  فإن  عام  بشكل  و 

األشخاص الذين يستهلكون مأكوالت ومشروبات حتتوي على األصباغ وكذلك املدخنني حيث أن نسبة النجاح تكون قليلة.
إن عملية التبييض تستمر ملدة سنوات إذا مت احلفاظ عليها، ومن جهة أخرى إن تبييض األسنان ال يؤدي إىل تلف احلشوات 
وال إىل إزالة أي طبقة خارجية من األسنان وأنه مع العلم أن احلشوات واجلسور املوجودة يف الفم ال تزداد بياضًا مبحاليل تبيض 

األسنان بالتايل يفضل تغيري احلشوات التجميلية واجلسور املوجودة يف الفم وذلك لتوحيد اللون.
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يعترب العرج من أكرث املشاكل العضلية الهيكلية التي حتتاج لتقييم 
طبي عند األطفال . إن األمل و الضعف و تناقص مدى احلركة و اختالف 
الطبيعية  يؤثر على املشية  ،كل ذلك قد  السفليني  الطرفني  طول 

عند الطفل.

ما هي أسباب عرج الطفل ؟
حمدد  و  سليم  بعضها   , االطفال  عند  العرج  حلالة  كثرية  أسباب  هناك 

لنفسه ،بينما قد يسبب بعضها اآلخر إعاقة شديدة عند الطفل.
أي  يف  الطفل  لعرج  شيوعا  األسباب  أكرث  السقوط  بسبب  الرض  يعترب 

عمر كان .
يؤثر عمر الطفل املريض على حتديد سبب العرج .

حيث تكون األخماج و االلتهابات و املتالزمات الشللية أسباب شائعة عند 
األطفال من عمر 1 إىل 3 سنوات .

و من عمر 3 إىل 10 سنوات يصبح داء ليغ –كالف-بريثز و التهاب الغشاء 
الزليل السمي و التهاب املفاصل الرثواين أكرث شيوعًا .

أما انزالق مشاش رأس الفخذ فيجب التفكري به عند املرضى األكرب سنًا 
و املراهقني الذين لديهم زيادة يف الوزن.

و أهم أسباب عرج الطفل هي :
أسباب عرج الطفل الرضية بسبب احلوادث و السقوط :

• الكسر
• أذية النسج الرخوة

أسباب عرج الطفل اخلمجية أو اإلنتانية :

1. التهاب املفصل اخلمجي أو القيحي
2. ذات العظم والنقي

3. التهاب املفصل )داء المي(
4. التهاب القرص الفقري

5. احلمى املالطية او داء الربوسيال

أسباب عرج الطفل التطورية املكتسبة :
1. عسر تصنع الورك التطوري )خلع الورك أو خلع الوالدة (

2. النخرة الالوعائية )داء ليغ –كالف-بريثس(
3. انزالق مشاشة رأس الفخذ

أسباب عرج الطفل التطورية العصبية :
• احلثل العضلي )مثل حثل دوشن(

• اعتالل األعصاب احمليطية

أسباب عرج الطفل االستقالبية :
- اخلرع أو نقص الفيتامني د

أسباب عرج الطفل الدموية :
- الداء املنجلي أو فقر الدم املنجلي

أمراض أخرى ميكن أن تسبب عرج الطفل :
• التهاب الزائدة الدودية

• الداء احلوضي االلتهابي
• انفتال اخلصية

العرج 
عند الطفل
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مرض أو داء ليغ كالف برثس :
نخر  بأنه   Leeg-calve-perthes –كالف-بريثس  ليغ  داء  يعرف 
الوعائي )إصابة إقفارية( يف رأس الفخذ . و سبب داء ليغ –كالف-

باإلفقار  املصاب  للعظم  ارتشاف  فعليًا  يحدث   . جمهول  بريثس 
 Reossification فوق عمر السنتني تقريبًا( و يحدث إعادة التعظم(
طبيعيًا(  منوُا  يكون  أن  بالضرورة  ليس  )لكن  النمو  استمرار  مع 
.يحدث داء ليغ-كالف-بريتس غالبًا عند الذكور و األطفال الصغار 
من عمر 4 إىل 8 سنوات . و يكون العرج غري املؤمل أو املؤمل بشكل 
التي  الذي يتطور بشكل خماتل هو الشكوى األكرث شيوعُا  خفيف 
يغيم  مما  الفخذ  أو  للركبة  غالبًا  األمل  ينتقل  املرض.  بها  يتظاهر 
التبعيد  عند  حم��ددًا  احلركة  جمال  يكون   . التشخيصية  الصورة 
والعطف والدوران الداخلي . قد تكون الدراسات الشعاعية األولية 

طبيعية للطفل املصاب مبرض ليغ –كالف-بريثس.
لألشعة  شفافية  تظهر  أكرث  أو  أسبوع  بعد  الالحقة  الصور  لكن 
العظام  تفريسة  تكون  ق��د  امل��ش��اش  يف   Radiolucency
الباكر يف الرتوية الدموية و جتزؤ و  مساعدة يف كشف الضعف 

تسطح رأس الفخذ .
تشمل معاجلة داء ليغ –كالف-بريثس احتواء رأس الفخذ الهش 
و  الكروي  شكله  على  احملافظة  و   acetabulum احلق  ضمن 

احملافظة على اجملال الطبيعي للحركة .
إن األطفال الصغار مع درجة خفيفة من داء ليغ –كالف-بريثس 
و جمال حركة كامل ميكن أن تتم مراقبتهم فقط دون أي عالج. و 
تكون الدعامات التقوميية orthotic bracing أو اجلراحة ضرورية 

عند األطفال األكرب مع تبدالت هامة يف رأس الفخذ .
 إن مقدار ومساحة األذية اإلقفارية تؤثر على اإلنذار . ويعترب انهيار 
اإلعاقة  وتنجم   . احلادة  االختالطات  أخطر  الفخذ  رأس   collapse

طويلة األمد عن النمو الشاذ أو غري املتناظر.

انزالق مشاش رأس الفخذ :
 scff( slipped capital femoral  انزالق مشاش رأس الفخذ
القسم  منو  لصفيحة  حاد  أو  تدريجي  انفصال  هو   )  epiphysis
القريب من الفخذ مع انزالق رٍأس الفخذ على عنق الفخذ و دورانه 
رأس  مشاش  ان��زالق  سبب   . السفلية  أو  اخللفية  الوضعية  إىل 
الفخذ جمهول لكن قد يكون هرموين املنشأ )احلالة األكرث شيوعًا 
املراهق  عند  الزائد  بالوزن  يتعلق  قد  أو   ) املراهقة  ف��رتة  يف 
انزالق  .يحدث   ) الوزن  زائدي  األشخاص  عند  شيوعًا  أكرث   scff(
 . اإلناث بشكل طفيف  أكرث من  الذكور  الفخذ عند  مشاش رأس 
ال يعترب الرض السابق عاماًل مساهمًا .يكون تظاهر اإلصابة عادة 
إىل  فعليًا  اإلصابة  تتطور  احلاالت  من   ٪  25 يف  ولكن  متناظر  غري 

اإلصابة ثنائية اجلانب .
يتظاهر انزالق مشاش رأس الفخذ النموذجي بالعرج واألمل الذي 
يكون  لكنه غالبًا ما  اإلربية  الناحية  أو  الورك  يكون متمركزًا يف  قد 
حركة  يف  حتدد  السريري  بالفحص  يوجد   . الركبة  يف  راجعًا  أملًا 

الدوران الداخلي مع قصر الطرف.

إن الصور الشعاعية لوركي الطفل و املراهق و هو بوضعية الضفدع اجلانبية frog-lateral هي الدراسة اخملتارة إلظهار انزياح املشاش 
. قد تظهر الصور الشعاعية اتساع صفيحة النمو ونقص ارتفاع املشاش وخط كالين klein line )اخلط املرسوم على طول عنق الفخذ 

( الذي ال يتقاطع مع املشاش الوحشي .
, و يعترب التثبيت   Misalignment إن الهدف األساسي من معاجلة انزالق مشاش رأس الفخذ هو منع حدوث املزيد من عدم االرتصاف 
باملسامري Pin fixation فعااًل يف املرحلة احلادة . حتتاج احلاالت املزمنة بصورة عامة إىل قطع العظم osteotomy . تشمل االختالطات 

. osteoarthritis طويلة األمد النخرة الالوعائية و التبدالت التنكسية املتأخرة املشابهة لتلك املشاهدة يف الفصال العظمي
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ما هي أعراض عرج الطفل ؟
العرض الرئيسي هو تغري مشية الطفل و األمل يف أحد األطراف 

السفلية و أحيانًا عدم قدرة الطفل على املشي.
- يجب أن تتضمن القصة االستفسار عن بداية و توقيت وتطور 

العرج عند الطفل .
- قد يكون األمل املرافق للعرج شديدًا  إذا كان بسبب الكسر او 
اخلمج أو مستمرًا ومرتافقًا مع النشاط و احلركة كما يف العرج 
أو  )ضربة  حادًا  الطفل  عرج  يكون  قد  و  والسقوط  الرض  بسبب 

سقوط ( أو مزمنًا )روماتيزم أو مرض مزمن (.
املرض  احتمال  إىل  الصباحية  اليبوسة  و  التورم  وجود  يشري  و   -

الروماتويدي او الروماتيزم .
الزليل السمي بعد مرض فريوسي  - قد يحدث التهاب الغشاء 

حديث )رشح ( .
- إن أي قصة للسلس البويل أو الغائطي تقرتح انضغاط احلبل أو 

النخاع الشوكي .

فحص الطفل السريري من قبل طبيب االطفال 
يف حالة العرج :

من املهم جدًا مراقبة مشية الطفل ألن بعض املشيات ترتافق 
مع اضطرابات نوعية .

يجب فحص كل مفصل من حيث مدى احلركة و التورم و احلرارة 
املوضعية و االحمرار و اإليالم .

تؤدي الكسور إىل نقاط أملية مع التزوي angulation أحيانًا .
و  القوة  و  العميقة  الوترية  املنعكسات  العصبي  التقييم  يشمل 

احلس .
عن  البحث  و  ال��رتوي��ة  كفاية  م��ن  للتأكد  األط���راف  تقييم  يجب 

التشوهات املرافقة .
 fasciculation احلزمية  والتقلصات  العضلي  الضمور  يكون  قد 

موجودين يف املرض العصبي العضلي .

كيف يتم تشخيص و حتديد سبب عرج الطفل ؟
إج��راء  ه��ام  ع��رج  لديهم  الذين  املرضى  األطفال  كل  عند  يجب 

الصور الشعاعية البسيطة .
قد يشري االرتفاع يف الكريات البيض للخمج و إذا كان التعداد أكرث 

من uL/ 30.000 فيجب التفكري بالغزو الورمي لنقي العظم .
ترتفع سرعة التثفل يف األمراض اخلمجية و الروماتويدية .

إن تفريسة العظام )ومضان العظام ( التي تظهر زيادة اجلريان 
الدموي تتوافق مع االلتهابات .

االنصباب  وجود  تقييم  يف  الصوتية  فوق  باألمواج  التصوير  يفيد  و 
وخاصة عند الشك بوجود التهاب  املفصل القيحي .

نادرًا ما يفيدنا التصوير الطبقي احملوري ct للطرف .

وباملقابل فإن التصوير بالرنني املغناطيسي MRi وسيلة هامة 
يف تقييم املفاصل والغضاريف و األنسجة الرخوة .

يجب عند املرضى الذين لديهم ضعف عضلي إجراء شوارد الدم 
و الكالسيوم و الكرياتينني كيناز يف املصل و امليوغلوبني بالبول, 
كذلك قد يكون خمطط كهربية العضل ودراسة توصيل العصب 

مفيدًا أيضًا .
فيجب  السفليني  بالطرفني  وحمصورًا  مرتقيًا  الضعف  كان  إذا 
و  التصويرية  الدراسات  طريق  عن  الشوكي  احلبل  انضغاط  نفي 

أفضلها التصوير بالرنني املغناطيسي

ما هي معاجلة سبب عرج الطفل ؟
يكون عالج عرج الطفل بعد حتديد السبب , و يوجه العالج نحو هذا 
, و األسباب اإلنتانية  السبب : فالرض يعالج بالراحة و املسكنات 

تعالج باملضادات احليوية....



فريق مستشفى دار الشفاء
يتمكن بنجاح من إجراء عملية

“فيمتو سمايل” 
عملية شق صغر يف العدسية
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بنجاح  الكبري  فخره  اليوم  الشفاء  دار  مستشفى  أعلن 

مؤسسة  قبل  من  وضعت  سمايل”،  “فيمتو  جراحة  أول 

التكنولوجيا الطبية “كارل زيس ميديتيك”. ومع هذه العملية 

التي أدخلتها املستشفى ألول مرة يف  الناجحة اجلديدة، 

الكويت والشرق األوسط، ميكن للمرضى تلقي املستويات 

املثلى من أكرث اخلدمات املتطورة يف جمال طب العيون.

هذا وتتم عملية فيمتو سمايل باستخدام الليزر للقيام بشق 

صغري ودقيق جدًا داخل سدى القرنية )2 مم إىل 4 مم(، لتتم 

من خالله إزالة العدسات يدويًا. كما إن اجلهاز ميتاز بتقنية 

القرنية،  داخل  دائرية  حلقات  لغرس  ليزر  سيكند  الفيمتو 

3 درجة،  60 حتى إنه يسمح بهندستها مبعدالت أقل من 

مسبوقة.  وغري  جدًا  دقيقة  انكسارية  عمليات  أيضًا  ويوّفر 

أكرث  إحدى   -  VisuMax سمايل،   ReLex عمليات  مع 

متكن  الرؤية-  لتصحيح  تطورًا  العاملية  الليزرية  التقنيات 

الفيمتو  يقوم  واح���دة،  وبخطوة  ج��دي��دة.  اسديلي  تقنية 

خاللها  من  والوصول  العدسة،  يف  انكسار  بخلق  سيكند 

الستخراج العدسة.

طب  استشاري  الظفريي،  يوسف  د.  قال  الصدد  هذا  ويف 

وجراحة العيون يف مستشفى دار الشفاء، وواحد من عدد 

قليل من املمارسني املؤهلني تأهياًل عاليًا يف هذا اجملال: 

العمليات  بهذه  يقوم  من  أول  نكون  ب��أن  ف��خ��ورون  “نحن 

باستخدام  األوسط،  الكويت والشرق  الدقيقة يف  اجلراحية 

عامل  يف  كبريًا  فّنًا  تعترب  التي  اجلديدة  الرائدة  التقنية 

بأن  لالعتقاد  وجيه  سبب  هناك  االنكسارية.  اجلراحة 

عملية الفيمتو سمايل قد تتحدى، يف نهاية املطاف، 

االنكسارية. وتشري  الليزك يف سوق اجلراحة  عمليات 

البيانات إىل أن شقًا صغريًا يف عملية الفيمتو سمايل 

وتقليل  القرنية  إحساس  حتسني  إىل  يؤدي  أن  ينبغي 

الليزك،  من  أكرث  اجلراحية،  العملية  بعد  العني  جفاف 

كما إن العملية حتافظ على األعصاب األمامية سليمة. 

بقاء  سمايل  الفيمتو  عملية  تضمن  ذلك،  إىل  وإضافة 

األنسجة اللحمية األمامية قوية وسليمة، 
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 الدكتور يوسف الظفري

استشاري الجلوكوما وجراحة الكتاركت وزرع العدسات 
وجراحة الليزر / البورد الكندي

لطب وجراحة العيون 
تخصص دقيق بالماء األزرق

تخصص دقيق بعمليات تصحيح النظر

 - عمليات الليزك  -الفيمتو – ليزك والليزر.
- عمليات املاء األبيض .

- عمليات املاء األزرق

وميكن أن تسهم بشكل أفضل يف قوة النشاط احليوي العام للقرنية. وأخريًا، تعّد هذه العملية بحدها األدنى جذابة للمرضى”.

تخضع  الليزر  عمليات  جميع  إن  كما  الليزك.  أو   PRk على  الكامنة  املزايا  من  بالعديد  متتاز  السدى  داخل  العني  عدسة  عملية  إن 

للتضارب على أساس االختالف يف ترطيب اللحمية، إضافة إىل دقة الليزر العالية، وخسائر االنعكاس، والعوامل البيئية األخرى التي 

تصعب السيطرة عليها. يف عملية الفيمتو سمايل، املتغري الوحيد الذي يؤثر على دقة إزالة األنسجة بالفيمتو سيكند، والتي ال تتأثر 

بالظروف البيئية. ومن املرجح أن حتتاج عملية فيمتو سمايل إىل القليل لتعديل األرقام اخملصصة آلالت خمتلفة، ومواقع، أو جراحني.

إضافة إىل ذلك، تعترب العملية سريعة ودقيقة، وال حتتاج شفرة إلجرائها، كما إنها عملية واحدة سريعة متكن من تصحيح قصر 

على  املنخفض  وتأثريها  البيئية،  بالظروف  نتائجها  تأثر  بعدم  العملية  هذه  متتاز  ذلك،  على  عالوة  ممتازة.  نتائج  توقع  مع  النظر، 

األعصاب القرنية.
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الفتاق 
والزائدة

من  السفلية  البطن  منطقة  يف  الزائدة”  “ال��دودة  ب  عاميا  يسمى  ما  توجد 
منطقة  يف  يقع  االمعاء،  من  جزء  عن  عبارة  للتوضيح  وهي  اليمنى.  الناحية 
التقاء االمعاء الغليظة )القولون( مع االمعاء الدقيقة. ومبا انها عبارة عن نتوء 
طويل ورفيع فيشبه شكلها بالدودة املمتدة من جدار االمعاء. ويف الوضع 
الطبيعي، ال يثري وجودها أي مشكلة صحية، ولكن احيانا قد تدخل بقايا لطعام 
التهاب  تسبب  اف��رازات  وتفرز  البكترييا  عليها  وتتكاثر  لتحتجز  فيها  وفضالت 
الدكتور عدنان صادق، استشاري اجلراحة  املنطقة. وحول هذه احلالة علق 
العامة يف مستشفى دار الشفاء قائال: “غالبا ما حتدث حالة التهاب الدودة 
الزائدة يف االطفال وصغار السن. وتظهر االعراض بشكل حاد خالل أول 24 
ساعة، و يجب عالجها على وجه السرعة و ذلك باستئصالها قبل ان حتدث 
مضاعفات خطرة. فمن املمكن ان تؤدي اىل تسمم الدم او ان تنفجر لتسبب 
يف  دور  لها  ليس  الزائدة  ال��دودة  ان  ومبا  البطن.  غشاء  يف  شديد  التهاب 
عملية الهضم، فلن يرتتب عن استئصالها أي ضرر او آثار جانبية على اجلهاز 
ال��دودة  يف  االلتهاب  ح��دوث  من  للوقاية  شيء  عمل  ميكن  وال  الهضمي. 
الزائدة، كما ال تتكرر االصابة بها بعد استئصالها ألنه ال توجد دودة زائدة ثانية 

يف اجلسم.”

 االعراض: 
فقدان الشهية 

امل حاد يف البطن، يبدئ حول السرة ثم ينتقل اىل اجلانب السفلي االمين من 
البطن. قصر النفس ونفس عميق وقد يرافقه الكحة او العطاس. 

الغثيان
حمى منخفضة تبدأ عقب ظهور األعراض السابقة 

امساك وعدم القدرة على إخراج الغازات.

اجلراحة: 
ال يفيد استخدام املضادات احليوية، فعالج التهاب الدودة الزائدة الوحيد هو 
عملية  وهي  الزائدة.  ال��دودة  استئصال  خاللها  يتم  التي  التنظريية  اجلراحة 
البطن  يف   ) مل   5 حجمها   ( جدا  صغرية  فتحات   3 خالل  من  وتتم  بسيطة 
ساعة.  نصف  من  اكرث  تستغرق  ال  و  املنظار  ادوات  خاللها  من  يدخل  حتى 
على  االطمئنان  بعد  التايل،  اليوم  يف  املستشفى  املريض  يغادر  ما  وعادة 
حياته  ممارسة  وميكنه  التهابية  مضاعفات  وج��ود  وع��دم  صحته  استقرار 

بشكل طبيعي. 
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الفتاق: 
الفتق عموما هو عبارة عن حدوث ضعف يف احد مناطق جدار البطن ليرتتب عنه ظهور فتحه او جتويف ميكن ألعضاء البطن الداخلية 
مثل االمعاء الغليظة او الدقيقة وحتى املبيض ان تدخل فيه لتربز اىل اخلارج. ومن اكرث املناطق التي من الوارد ان تصاب بالفتق هي 
املنطقة السفلية يف البطن ) االربية او فوق منطقة العانة( او املنطقة التي حول السرة او املنطقة التي تعرضت لعملية جراحية. 
وميكن تقسيم الفتق اىل نوعني: خارجي وفيه يكون الفتق يف جدار البطن املغلف لألمعاء )الغشاء الربوتوين( ويسبب اعراض واضحه 
البطن  يف  طبيعية  غري  جتاويف  اىل  دخولها  او  نفسها  حول  االمعاء  يف  التفاف  بحدوث  ويتميز  داخلي،  فتق  وهناك  للعيان.  بارزة  و 

واحتجازها بداخلها. 

أسبابه:
البطن الضعيفة. مما يفسر والدة بعض االطفال ولديهم فتق حول منطقة السرة.  والدي: تعد منطقة السرة من مناطق جدار 

وعادة ما تلتئم معظم هذه احلاالت مع تقدم العمر، بيد ان بعض احلاالت تستمر وحتتاج للعالج اجلراحي الحقا.  
اجلراحة: تعد املنطقة التي تعرضت للشق نتيجة عملية جراحية من اضعف مناطق جدار البطن. فيمكن ان يسبب ارتفاع ضغط 

البطن وكرثة الشد ان تفتح هذه املنطقة الحقا. 
امور تسبب ارتفاع ضغط البطن: فتكرار القيام بأمور تسبب الشد وارتفاع ضغط البطن سيؤدي اىل اضعاف منطقة يف جدار البطن. 
ومن أكرث هذه االمور شيوعًا: االمساك املزمن، السعال املزمن خاصة لدى املدخنني، رفع االشياء الثقيلة، تكرار الوالدة، كما يدخل 

من ضمنها كرثة الصراخ ايضا. 

اعراضها: 
يالحظ املصاب ظهور تورم او بروز يف البطن )عبارة عن خروج جزء من االمعاء عرب جدار البطن( من فرتة ألخرى ويرافقها نوبات االمل 
احلاد. وعادة ما يشري املريض اىل انه يتعامل مع االمر بإدخال ما يربز ايل الداخل. لكن احيانا، قد تخرج هذه االمعاء وتعلق بحيث ال ميكنه 
ادخلها، وهنا يحدث انسداد االمعاء وتسبب امل شديد. وتعد هذه كحالة طارئة وخطرة، تتطلب العالج باخلضوع لعملية جراحيه على 

وجه السرعة قبل ان تسبب مضاعفات خطرة. فقد تؤدي اىل الوفاة ان مل يتم التعامل معها سريعا وبشكل مناسب. 
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التشخيص: 
الفحص االكلينيكي وتاريخ االعراض. 

تصوير البطن بااللرتاساوند )السونار(.
التصوير باألشعة املقطعية. وهذا الفحص يساعد يف حتديد مكان الفتاق وحجمه وأي مضاعفات كما يفيد يف حتديد خطة ومسار 

العملية. 

العالج: 
قبل اخلضوع لعملية إصالح الفتق اجلراحي، يجب حتديد وعالج األسباب التي أدت إىل حدوث الفتق. فيلزم التوقف عن التدخني ومعاجلة 
أسباب السعال كالتهاب القصبات املزمن، وعالج اإلمساك املزمن، وتخفيف الوزن. اما العالج اجلراحي فيقسم اىل نوعني بحسب 

حجم الفتاق: 
الفتق الصغري)أقل من 2 سم(: تتبع العملية التقليدية من خالل املنظار ليتم فيها تقطيب مكان الفتق فقط .  

الفتق الكبري احلجم )أكرب من 2 سم(: سابقا كان عالج الفتق الكبري يتطلب عمل جرح كبري يف البطن حتى يقوم اجلراح بخياطة و تقطيب 
مضاعفات  حدوث  خطر  وترافقها  طويل  تخدير  وقت  تتطلب  التي  الكبرية  العمليات  من  تعد  كانت  لكنها  املعتلة.  املنطقة  كامل 
وفرتة نقاهة طويلة. ومبا ان التقطيب وجروح العملية كانت تضعف جدار البطن أكرث من السابق، فكان من الوارد ان يتكرر ظهور 
الفتق بعد العمية مع مرور الوقت. ولكن الوضع اختلف حاليا، فاستخدام املنظار اجلراحي ساهم يف تقليل وقت اجلراحة وخطرها 
ومضاعفاتها. حيث تتم العملية حاليا من خالل 3 فتحات صغرية جدا )نصف سم( ليتم من خاللها تدبيس الفتق وثبيت شبكة تدعم 

جدار البطن ومتنع تكرار الفتق يف املستقبل. 
وتابع الدكتور صادق مبينا:” أنصح من لديه فتاق ان ال ينتظر او يعتقد ان لبس احلزام سيعاجله او يكفيه كعالج. الن هذه احلالة قد 

تسبب مضاعفات خطرة مثل انسداد االمعاء. والتي قد تؤدي اىل الوفاة ان مل يتم التعامل معها على وجه السرعة. “ 

مقارنة بني التقنيات السابقة باحلديثة: 
وحول تطور تقنية عمليات الفتق قال د صادق:” منذ سنوات التسعينيات، تطورت انواع املواد التي تصنع منها شباك البطن، وذلك 
حتى يتوصل العلم اىل ابتكار مواد تساهم يف تقليل فرص حدوث االلتصاقات ومضاعفات اخرى. كما كانت تقنية العمليات السابقة 
تتطلب تقطيب مكان الفتق مبواد ال تذوب وتثبيت الشبك بواسطه غرز يف العضالت مما يسبب معاناة املريض بعد العملية من 
التقنية احلديثة،  أما  النقاهة.  ان متر فرتة  اىل  أيام  لعدة  بقائه يف املستشفى  اثناء  الطعام والشراب  تناول  آالم كبرية ومنعه عن 
فاملادة الرئيسية يف الشبك هي مادة الربولني التي ال تسبب التصاقات. وال تتطلب تثبيتها بغرز بل بدبابيس طبية تذوب بعد فرتة 
من الزمن. لذا، فلم تعد العملية تسبب معاناة املريض من االمل احلاد لعدة ايام، بل ميكنه تناول الشراب و الطعام بعدها وغالبا ما 

يغادر املستشفى بعد يوم من العملية.”

يف االطفال: 
ان اكتشف وجود فتق يف منطقة السرة لدى الطفل، فغالبا ما سينحح املعالج ويل االمر بأن ينتظر اىل حني بلوغ الطفل عمر االربع سنوات. فأغلب 
العملية  االمل، فيجب عالجه من خالل  الطفل من  الفتق وشكوى  أما يف حالة استمرار وجود  العمر.  تقدم  ذاتها مع  تلتئم وتشفى من  احلاالت 

اجلراحية. وهي عملية سهلة تتم من خالل املنظار وال تتطلب وضع شبك.  

االرشادات بعد العملية: 
ينصح بعدم حمل اشياء ثقيلة او القيام مبجهود بدين او رياضي شديد ملدة 3 اسابيع بعد العملية. وذلك اىل ان يلتئم اجلرح الداخلي. 

عمل الالزم لتفادي االصابة باإلمساك. 
ممارسة احلياة بشكل طبيعي وتناول ما يحب من طعام وشراب. 

إعداد
د عدنان صادق

استشاري اجلراحة العامة واملنظار
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طب مكافحة الشيخوخة

وىل  قد  و  العمر،  من  معينة  مرحلة  على  مقتصرًا  الشباب  عاد  ما 

يتمنى  ال  منا  من  ال���روح”.  شباب  ه��و   امن��ا  و  “الشباب  القول  زم��ن 

العمر املديد والشباب الدائم ؟ من منا ال ينظر إىل مرآته و يتمنى لو 

يستطيع أن ميحي عالمات التقدم يف العمر؟

يف عصرنا هذا، أصبح التقدم يف العمر أمرًا عاديًا، و أصبح اإلهتمام 

ملحة  حاجًة  التفاصيل  أدق  على  الرتكيز  مع  اخل��ارج��ي  بالشكل 

العلم  تقدم  ومع  منهم.  النساء  خاصًة  و  الناس،  من  كبرٍي  لعدٍد 

والتكنولوجيا، ما عاد حلم الشباب الدائم أمرًا مستحياًل! و لقد أصبح 

من الضروري احملافظة على النشاط واجلمال يف السنني الزائدة 

التي اكتسبنها مع تقدم الطب.

العلمية  التجارب  نتائج حالية، مرت  إليه من  للوصول إىل ما وصلنا  و 

مبراحل عديدة، منها ما ترك أثرًا سيئًا فتم توقيف إستعمال املواد 

املؤذية، ومنها ما أعطى نتائج جيدة فعمل الباحثون على حتسني 

هذه املواد. 

الثالثة نحارب كل ما يعرتض جمال االنسان، و  األلفية  وها نحن يف 

طبعًا ال حاجة للتذكري أن املرأة كانت وال تزال املستفيد األول )و لو 

يف بعض األحيان كانت النتيجة عكسية!(.

م��ا ه��و ال��وض��ع احل���ايل ل��ه��ذه ال��ث��ورة يف الطب 
التجميلي و املضاد للشيخوخة؟ ما الذي يقدمه 

هذا اإلختصاص اجلديد؟
عضالت  عمق  إىل  للبشرة  اخلارجية  الطبقة  من  بالتسلسل:  فلنبدأ 
الوجه، وإىل الدهون الغري مستحبة و التي أعلنت احلرب الضارية عليها.

عالج البشرة و اإلهتمام بها عامل بحد ذاته : من مستحضرات التجميل 
البشرة  لتجديد  الليزر  إستعمال  و  تقنيةاملزثربي  و  اجللد  تقشري  إىل 
حتى   البشرة.  يجدد  مما  الكوالجني  إنتاج  ولتنشيط  شكلها  وحتسني 
الدائمة. هذا ما عدا ما  حب الشباب أصبح عالجه سهاًل مع املتابعة 
نراه كل يوم من أنواع املستحضرات املستخرجة من مصادر جديدة 

)الكافيار، والذهب، وأعشاب البحر، .... ( 

أما التجاعيد فقد أصبحت من املاضي : 
إرتخاء  إىل  تؤدي  والتي  بالبوتوكس،  يعرف  ما  أو  البوتولينوم  فتوكسني 
أصبحت  قد  التجاعيد،   إختفاء  إىل  يؤدي  مما  بها،  حتقن  التي  العضالت 
بدأن  أيضًا(  )وال��رج��ال  النساء  بعض  أن  لدرجة  االستعمال  شائعة 
يظهرن ما يشبه اإلدمان على هذا اإلكتشاف! ومل ال؟ فالوجه اجملعد 
فمثاًل  احلقيقية،  االنسان  نفسية  هي  عما  خمتلفًا  إنطباعًا  يعطي 
بالقسوة عند  إنطباعًا خاطئًا  التجاعيد املوجودة بني احلاجبني تعطي 

املرأة، واخفاؤها يعيد النعومة للنظرات. 
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د. نقوال إبراهيم

- حائز على دبلوم يف الطب التجميلي والطب 
املضاد للشيخوخة، من الكلية الدولية للطب 
يف  ودبلوم   ،)ciMeL( باريس  يف  التجميلي 
ودكتوراه   ،5 باريس  جامعة  من  التغذية  علم 
يوسف  القديس  جامعة  من  العام  الطب  يف 
التجميل  جراحة  كلية  يف  عضو  و  بريوت،  يف 
و  اللبنانية  اجلامعات  يف  وحماضر  الكورية، 
الكويتية . أمارس اآلن يف لبنان، و الكويت هذا 
التخصص الطبي اجلديد، مؤمنًا أن الشيخوخة 
هي التطور الطبيعي للحياة، ونحن هنا لتأخري 
مؤقت ،وليس  منع ظهور عالمات الشيخوخة.

لتصلب  و  .النصفي،  الرأس  ولوجع  التعرق،  لزيادة  العالجات  أفضل  من  كونه  إىل  يتعداه  بل  فقط،  الوجه  جتاعيد  على  البوتوكس  إستعمال  يتوقف  ال 
العضالت املصاحب لبعض حاالت الشلل، وحلاالت زيادة إنتاج اللعاب عند حديثي الوالدة.

وما هي حقيقة احلقن بحامض الهيالورنيك أو ما يعرف بال fiLLeRs؟
إن طبقات البشرة العميقة تخسر مع تقدم العمر بعض مكوناتها، ومنها الهيالورنيك أسيد، و هو الذي يؤمن ترطيب البشرة. لذلك أتت األبحاث بتلك 

املواد التي حتقن داخل البشرة إلعادة أو زيادة األحجام.

وماذا عن حقن البالزما املشبع بعوامل النمو و حقن اخلاليا اجلذعية ؟
أما إستعمال  الشعر.  للحصول على بشرة نضرة ولتحسني  الشعر  البشرة وبصيالت  لتنشيط خاليا  تقنية غري جديدة، تستخدم حاليًا  البالزما  حقن 

اخلاليا اجلذعية فهو غري منتشر بعد يف بالدنا، مع العلم بأنه يعد بفوائد كثرية يف خمتلف اجملاالت الطبية وخاصًة التجميل.
كل ما ذكرناه حتى األن يتعلق مبعظمه بالوجه، ذلك أنه بوابة اجلسد األساسية للعامل اخلارجي . ولكن لباقي اجلسم حصة كبرية تكمن يف تكدس 
الدهون يف أماكن غري مرغوب بها، مما يدفع الناس باحملاولة للتخلص منها. و التقنيات كثرية، أهمها شفط الدهون، أو تذويب الدهون، أو التقنيات 

اخلارجية كاستعمال الليزر و املوجات فوق الصوتية. و اإلقبال على هذه التقنيات 
املكلفة يزداد يومًا بعد يوم، ذلك أن معظم الناس يريدون أن يحصلوا على اجلسم 
املثايل دون أي جمهود إن كان من خالل ممارسة الرياضة أو إتباع حمية و للتذكري، 
استخدامها  املسموح  املواد  جميع  فإن  يكتشف،  ملن  للتفسري،  أو  يعلم،  ملن 
فالسليكون،  أشهر.  ع��دة  بعد  للتحلل  وقابلة  دائمة  غري  هي  حاليًا  للتجميل 
ذلك  صحيحة  غري  هي  التجميل  على  للداللة  الناس  معظم  بني  املتداولة  الكلمة 
أن السليكون ال يتحلل و ممنوع إستعماله إال يف العمليات اجلراحية لتكبري الصدر 

واألرداف.

على  اآلخر  البعض  يعرتض  وقد  التقنيات،  هذه  ض��رورة  عن  البعض  يتساءل  قد 
إستعمال مواد مصنعة حلقن األجسام و الوجوه، و الكثري الكثري من احملافظني قد 
يتهجمون على هذه “املوضة” إن جاز التعبري، ولكن أليس لكل حقبة من الزمن، أو 
لكل موضة، أو تقنية مؤيديها و معارضيها؟ أما كان اجلمال والشباب هم البشرية 
التاريخ؟ أما كانت امللكات و األمريات يستخدمن ما استطعن من مواد  منذ فجر 

غريبة أو خطرية للمحافظة على جمالهن؟ 

والتقنيات  الوسائل  تطور  هو  حاليًا  نشهده  ما  تتغري.   مل  البشر  وأح��الم  آم��ال   
املستخدمة يف جمال طب التجميل ويبقى املهم أن نستفيد منها إلبراز جمال 

اإلنسان وليس العكس.
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حتت رعاية سمو أمر البالد الشيخ صباح األحمد – حفظه اهلل

مؤمتر »من الكويت نبدأ وإىل الكويت ننتهي«
يكرم العم على حسني جراق صاحب رؤيا

مستشفى دار الشفاء

حتت  شعار مقولة سمو امري البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
والبقاء  والوجود  الوطن  هي  الكويت  إن   « اهلل  حفظه  الصباح 
والضراء«  السراء  يف  واحدا  قلبًا  نكون  أن  وعلينا  واإلستقرار 
احلادي  املؤمتر  رعاية  يف  الشفاء  دار  مستشفى  شاركت   ،
عشر » من الكويت نبدأ .. وإىل الكويت ننتهي« يف الفرتة من 24 
2 والذي عقد مبسرح مكتبة البابطني  01 وحتى 25 ديسمرب 3

املركزية.
وثالث  مائة  نحو  السابقة  العشر  دوراته  يف  املؤمتر  كرم  وقد 
مآثرها  تالقت  والتي  الوطنية  النخب  من  شخصية  عشرة 
كل  على  األعمال  بجالئل  الكويتية  الساحة  لترثي  ومناقبها 
وطنية  نخبة  عن  الستار  املؤمتر  يزيح  العام،  وهذا   ، األصعدة 
يكرمها املؤمتر يف نسخته احلادية عشر شملت اثنتا عشرة 
موقف  املؤمتر  لهم  يقف  كوكبة  ميثلون  وطنية  شخصية 
التقدير واإلجالل ليتعرف اجملتمع الكويتي بكل فئاته وقطاعاته 
العديد  يف  الوطني  العمل  مسرية  يف  ساهموا  أنهم  كيف 
األجيال  بهم  ويقتدي  ليسرتشد  الكويتية  العطاء  حمطات  من 

الصاعدة والناشئة.
وكان من أهم املكرمني خالل املؤمتر صاحب رؤيا مستشفى 
دار الشفاء العم علي حسني جراق طيب اهلل ثراه، والذي على 

يديه ولد حلم أول مستشفى خاص يف الكويت.
وخالل املؤمتر مت عرض فيلم وثائقي شمل مناقب العم على 
العملية  1 وبدأ حياته  9 4 جراق -  رحمه اهلل والذي ولد عام 5
كضابط طيار، وكان له الكثري من االجنازات يف هذا العمل والكثري 
من املبادرات اخلريية التي تذكره فئة كبرية ممن عاصروه يف 
هذه الفرتة من حياته، انتقل بعد ذلك للعمل التجاري، حيث بدأ 
اآليلة  العمارات  شراء  وايضا  األراضي،  وشراء  ببيع  العقار  يف 
للخراب وإعادة بنائها حيث كان يحرص على التجديد من الناحية 
ومناسب  جديد  هو  ما  كل  ببناء  كبري  بشكل  واهتم  العمرانية 
يكن  مل  التجاري  فعمله  واملقيمني،  املواطنني  لسكن  أيضا 
دائما  كانا  العامة  واملصلحة  اإلنساين  اجلانب  بل  بحتا،  جتاريا 

هدفه األساسي.
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أقامت مستشفى دار الشفاء
حفل تكرمي املتميزين من رجال مرور حمافظة حويل
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء عبدالفتاح العلي 

يكرم املستشفى و قد تسلم املدير التنفيذي أحمد نصر اهلل
درعًا تكرميية باملناسبة تقديرًا جلهوده القيمة . 

قامت االدارة العامة لشؤون املرور بدعوة مستشفى 
م��ن  املتميزي��ن  تك��رمي  حف��ل  حلض��ور  الش��فاء  دار 
رج��ال م��رور حمافظ��ة ح��ويل، مت خ��الل احلف��ل تك��رمي 
املستش��فى نظرًا جله��وده املش��هودة يف التنمية 
الصحية اجملتمعية، و مس��اعدة رج��ال االمن و املرور 

يف مهماتهم يف هذه اجملاالت.
و ق��ام وكي��ل وزارة الداخلية املس��اعد لش��ؤون املرور 
الل��واء عبدالفت��اح العل��ي بتك��رمي املستش��فى و ق��د 
تس��لم املدي��ر التنفيذي أحم��د نصر اهلل درع��ًا تكرميية 

باملناسبة تقديرًا جلهوده القيمة . 
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د.  القاها  مبحاضره  املؤمتر  فعاليات  بدأت 
واحلوادث  العظام  جراحة  أخصائي  التنيب  وليد 
امللكية  الكلية  وزميل  الشفاء  دار  مبستشفى 
للجراحني يف كندا استعرض خاللها حاالت العظام 
من  لكال  حماضرات  تالها  له  كبري  حتدي  مثلت  التي 
الهيكلية  العضلية  بانكروفت رئيس األشعة  لورا  د. 
بجامعة  املساعد  واألستاذ  فلوريدا  مبستشفى 
استشاري  القعيمي  حممد  ود.  فلوريدا  سنرتال 
الشفاء  دار  مبستشفى  األطفال  عظام  جراحة 
واحلاصل على البورد األمريكي جلراحة العظام تناول 

مستشفى دار الشفاء
 ”Meeting of the Minds« يعقد مؤمتر

العلمي الثاين

خاللها بحث اضطرابات الكتف املعروفه واإلصابات 
الرياضية للركبه باإلضافه إىل األسباب الشائعة آلالم 
احلوض والورك وإصابات الكوع  واستعرضت د. لورا 
لتصوير  أساليب  من  استحدث  ما  آخر  بانكروفت 
املتعددة  والطرق  الرياضيني  لدى  واألربطة  الركبة 
للحوض  املغناطيسي  والرنني  الكوع  لتصوير 
والورك.وبدأ فعاليات اليوم الثاين للمؤمتر د. حممود 
مايف أستاذ قسم األشعة السريرية ورئيس مركز 
ود.  دييغو  سان  بجامعة  والرقبة  الرأس  أشعة 
واألذن  األنف  استشاري  كاالفاجونتا  سودهاكريان 
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متعدد التخصصات الذي يجمع  بني جراحة 
العظام، جراحة األنف واحلنجرة وأشعة اجلهاز 

احلركي وأشعة األنف واحلنجرة

الكلية  وزميل  الشفاء  دار  مبستشفى  واحلنجرة 
تصوير  عن  مبحاضرات  بربيطانيا  للجراحني  امللكية 
الوجهي  العصب  اضطرابات  وإدارة  الوجه  أعصاب 
القاها  التي  احملاضرات  من  العديد  إىل  باإلضافه 
أشهر األطباء واحملاضرين  احملليني من خمتلف 

القطاعات الصحية بالكويت
يومني،  مدى  على  امتد  الذي  املؤمتر  نهاية  يف 
عشاء  حفل  الشفاء  دار  مستشفى  إدارة  أقامت 
للحضور واملشاركني، وشهد احلفل توزيع الدروع 
يف  املشاركني  على  والشهادات  التكرميية 

املؤمتر، جميعًا.

قد  الشفاء  دار  مستشفى  أن  بالذكر  واجلدير 
متعدد  علمي  مؤمتر  أول  املاضي،  العام  استضاف، 
بني  التكامل  أهمية  على  الضوء  سلط  التخصصات 
األشعة  باستخدام  األعصاب  وجراحة  األعصاب  علم 
العصبية.  األمراض  وعالج  تشخيص  عند  التداخلية 
من  واسعة  مشاركة  آنذاك،  املؤمتر،  شهد  وقد 
املتحدثني الدوليني ذوي اخلربة املتخصصة يف علم 
الذين  وكندا،  وفرنسا  املتحدة  الواليات  من  األعصاب 
حضروا للحديث عن خربتهم ومعرفتهم يف خمتلف 
إضافة  واألشعة،  واألعصاب  املخ  جراحة  جماالت 
هذه  يف  التطورات  أحدث  على  الضوء  تسليط  إىل  

اجملاالت كلها”.
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والشرق  الكويت  مستوى  على  ريادته  الشفاء  دار  مستشفى  يواصل 
أحدث  بإدخال  إجنازاته  أحدث  وتتمثل  الطبية.  التصوير  بتكنولوجيا  األوسط 
عايل  مغناطيسي  جمال  ذو   )3T( املغناطيسي  بالرنني  للتصوير  جهاز 

 .)D.I.C( والفريد من نوعه إىل مركز التصوير التشخيصي
املغناطيسي  بالرنني  التصوير  جهاز  نقل  مت  أطنان،   7 البالغ  وبوزنه 
2 الساعة  01 بواسطة الرافعات إىل الطابق السفلي بتاريخ 26 ديسمرب 3
05:30 مساًء. وبدأت عملية تركيبه بدقة من دون وجود أية عوائق، كما كان 
الفريق القادم إىل الكويت جاهزًا ومستعدًا بشكل جيد للغاية من أجل هذه 
املهمة. ومن اخملطط أن يتم تشغيل اجلهاز وإدخاله اخلدمة بعد حفل 

. 2 01 االفتتاح املقرر نهاية يناير 4
ذو  جهاز  أول  هو  اجلديد   )MRI( املغناطيسي  بالرنني  التصوير  جهاز  إن 
جمال مغناطيسي عايل الدقة يف القطاع اخلاص وأول جهاز يعمل وفق 

نظام 46 قناة يف الشرق األوسط.
فيرتكز  نوعه  من  والفريد  املتطور  اجلهاز  لهذا  الرئيسي  االستخدام  أما 
مرض  الصرع،  القلب،  أمراض  الدماغية،  السكتة  حاالت  تشخيص  يف 
وإرشادية  توضيحية  صور  وتقدمي  الوظيفي،  األعصاب  تصوير  باركنسون، 
كفاءة  أكرث  صور  السريريون  لألطباء  سيوف  والذي  اجلراحة،  قبل  للمخ 

لألعصاب، القلب، العظام، العضالت، وغريها من احلاالت.

يف  املساندة  السريرية  اخلدمات  مدير  قالت  املناسبة،  هذه  ويف 
اقتناء مثل هذه  إن  أوزونوفا،  ألكسندرا  السيدة  الشفاء،  مستشفى دار 

املعدات سوف يسهم بتحفيز وإطالق عدد من املشاريع الرائدة.

التكنولوجيا  هذه  بامتالكنا  فخورون  “نحن  أوزونوفا:  السيدة  وأضافت 
اجلديدة واملتميزة، إذ يعترب هذا اجلهاز األول من نوعه يف منطقة الشرق 

األوسط، بصورته عالية اجلودة، وتطبيقاته املبتكرة، وتصويره األعصاب 
احملددة  الطيفي  التحليل  ودراسات  املغناطيسي،  بالرنني  الوظيفي 

التي يوفرها، إىل جانب أقصى درجات الراحة للمريض. إن جهاز
) 3T SKY RA  MRI(ميتاز بأقصر وأوسع فتحه يف السوق، وقدرة 
استيعاب تصل إىل 522 كجم، وأوقات فحص أقصر واستفادة أكرب من 
أحدث التقنيات، إضافة إىل حد أدنى من الضوضاء التي تصدر عنه مقارنة 
املغناطيسي  بالرنني  التصوير  وحدة  إنشاء  إن  كما  األخرى.  باألجهزة 
دار  يف   )D.I.C( التشخيصي  التصوير  قسم  كفاءة  على  يدل  الثانية 

الش���فاء والتزام��ن�ا بإت���اح���ة أكث��ر تكنولوجي�ا البح��وث تط���ورًا ملرضانا”
ويف صعيد مقابل، قال رئيس مركز التصوير التشخيصي واستشاري 
حممد  د.  الشفاء،  دار  مستشفى  يف  لألعصاب  التشخيصية  األشعة 

إس����م��اع��ي��ل: “إن ج����هاز التص����وي����ر بال����رن��ي����ن املغ��ن�اطي��س�����ي
أعلى  يف  الشفاء  دار  مستشفى  يضع   )3T  MRI  SKY  RA(
بالرنني  التصوير  جمال  يف  الرائدة  العاملية  املراكز  من  مستوى 
نادرة  التكنولوجيا  هذه  الستخدام  الالزمة  واملهارات  املغناطيسي. 
يف  اخلرباء  أفضل  بعض  يضم  الشفاء  دار  مستشفى  أن  إال  جدًا، 
حد  إىل  خرباتهم،  تفوق  ممن  املغناطيسي،  بالرنني  بالتصوير  العامل 
إىل  بحاجة  نحن  السبب  التقنيات واخلربات املتوفرة حمليًا، ولهذا  كبري، 
ومشاريع  أولويات  بالفعل،  “لدينا،  إسماعيل:  د.  وأضاف  اجلهاز”.  هذا 
بدقة،  وتشخيصه  للصرع  املبكر  االكتشاف  مثل  ومدروسة  مرتبة 
ضمور  تشخيص  إىل  إىل  باإلضافه  والكبار،  األطفال  طب  لدى  ومتابعته 
بالرنني  األعصاب، تصوير العضالت والعظام، تصوير األعصاب الوظيفي 
السرطان،  الدماغية،  السكتة  الطعام،  إدمان  حاالت  املغناطيسي، 
من  وأكرث  القلب،  وتصوير  اجلراحة،  قبل  للمخ  توضيحية  صور  تقدمي 
رائدة  بحوث  إجراء  بدء  على  قدرتنا  من  اجلهاز  هذا  يزيد  وسوف  ذلك. 

مبجموعة واسعة من اجملاالت الطبية اخملتلفة”.

3T جهاز التصوير بالرنني املغناطيسي
يدخل اخلدمة يف مستشفى دار الشفاء
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ألول مره يف الكويت
دار الشفاء تعقد مؤمترها العلمي األول متعدد 
التخصصات للعالج الطبيعي آلالم أسفل الظهر

عقدت مستشفى دار الشفاء مؤمترها العلمي األول يف الكويت إلدارة وعالج آالم اسفل الظهر بالعالج 
2 بقاعة املسيلة 2 بفندق جمريا. 01 الطبيعي يوم السبت املوافق 29 مارس 4

حضر املؤمتر 135 من أطباء وفنيي العالج الطبيعي، جراحي العظام ، جراحي األعصاب والعمود الفقري 
على  واخلاص  احلكومي  القطاعني  من  التخصصات  خمتلف  من  الطبية  الكوادر  من  العديد  إىل  باإلضافة 

السواء.
الكويت والتي تؤثر  يهدف املؤمتر إىل مناقشه أفضل الوسائل والطرق ملعاجلة آالم اسفل الظهر يف 
تأثريا سلبيا على األداء البدين لألفراد يف اجملتمع . كما أنه ركز على أهمية العمل اجلماعي بني خمتلف 
التخصصات الطبية املعنية بآالم أسفل الظهر كأطباء األعصاب والعمود الفقري ، جراحي العظام ، أطباء 

وفنيي العالج الطبيعي ، الصيادلة وغريها من التخصصات.
كما شمل برنامج املؤمتر على عرض متعمق لتقنيات عالج آالم أسفل الظهر املتوفره واملعتمده إىل 

جانب آخر التقنيات املتاحه عامليًا سواء كانت عن طريق التدخل اجلراحي، العقاقري أو إعادة التأهيل.
ل� د. يوسف الظفريي مدير اخلدمات الطبية مبستشفى دار الشفاء رحب خاللها  ُافتتح املؤمتر بكلمة 
باملشاركني وأشاد خاللها بجهود مستشفى دار الشفاء يف تنظيم هذا املؤمتر وذلك كخطوه إيجابية 
العالج  جمال  يف  العلم  إليه  توصل  ما  آخر  وتقدمي  التخصصات  خمتلف  بني  املعرفة  لتبادل  جانبها  من 

الطبيعي وعالقته بالفروع الطبية األخرى يف القطاع الصحي بالكويت.
الرعاية  مقدمي  من  نخبه  ألقاها  والتي  اليوم  مدار  على  الطبية  احملاضرات  سلسلة  اإلفتتاحية  تلك  تال 
الصحية ذوي اخلربه والكفاءة العالية ومن كافة التخصصات الطبية كالعالج الطبيعي،  حيث شارك من 
مستشفى دار الشفاء د. شرف الدين فيالن اختصاصي العالج الطبيعي وإعادة التأهيل ورئيس قسم 
العالج الطبيعي مبستشفى دار الشفاء وعضو كلية اجلراحني امللكية الربيطانية واحلاصل على زمالة 
ألخصائيي  األيرلنديه  اجلمعيه  وعضو  الطبيعي  العالج  مشرف  سكاريا  نيلسون  السيد   ، األوروبي  البورد 
العالج  وماجستري  الطبيعي  العالج  بكالوريوس  على  احلاصلة  انتاو  روشيل  والسيدة  الطبيعي  العالج 

الطبيعي للعضالت من جامعة مانشسرت مرتوبوليتان باململكة املتحدة.
مبستشفى  الفقري  والعمود  واألعصاب  املخ  جراحة  قسم  شارك  املؤمتر،  لربنامج  فعاله  وكإضافه 
دار الشفاء مبحاضرات ألقاها كال من . ماهر منصور جراح الدماغ والعمود الفقري واحلاصل على البورد 
الفرنسي يف جراحة األعصاب من فرنسا ، و د. طارق درويش استشاري جراحة املخ واألعصاب والعمود 
الفقري واحلاصل على تخصص دقيق يف أمراض وجراحات العمود الفقري باإلضافه إىل قسم الصيدلة 

السريريه الذي مثلته  د. رنا شمس والتى انضمت مؤخرا إىل فريق عمل مستشفى دار الشفاء.
ضم برنامج املؤمتر أيضا مشاركة مميزه مبحاضرات  لكال من د. عبد الرازق العبيد زميل كلية اجلراحني 
العبيدي  و د. سعود  للعظام،  الرازي  الفقري مبستشفى  والعمود  الطوارئ  بكندا ورئيس وحده  امللكية 
بروفيسور العالج الطبيعي وعميد كلية العلوم الطبية املساعدة بجامعة الكويت والذين شاركو احلضور 

خرباتهم ومعرفتهم يف جمال جراحة العظام والعالج الطبيعي.
 « الشفاء:  دار  مبستشفى  الطبيعي  العالج  ورئيس  اختصاصي  فيالن  الدين  شرف  د.  صرح  جانبه  من 
أن هذا املؤمتر يعد أول مؤمتر متعدد التخصصات ينظمه قسم للعالج الطبيعي على مستوى القطاع 
الصحي اخلاص ويهدف إىل مشاركة أحدث التطورات العلمية يف جماالت علم العالج الطبيعي ، جراحة 

العظام وجراحة األعصاب والعمود الفقري«.
على جانب آخر أوضح السيد أحمد نصر اهلل املدير التنفيذي مبستشفى دار الشفاء » إن هذا املؤمتر 
التي حترص مستشفى دار الشفاء على عقدها دوريا  الطبية املتالحقة  يأتي يف سلسلة املؤمترات 
والتي تشمل جميع التخصصات الطبية على اختالفها، وذلك ملشاركة اخلربات الطبية، أحدث التقنيات 
إن   « وأضاف:  الطبية«  اجملاالت  جميع  يف  العلم  إليه  توصل  ما  وآخر  العالج،  طرق  أفضل   ، العاملية 
مستشفى دار الشفاء أخذت على عاتقها مسئولية حتسني جودة اخلدمات الطبية املقدمة للمرضى 
بالكويت لتتساوى مع مستوى اخلدمات املقدمة عامليا بأعرق املؤسسات الطبية، وذلك لن يتأتى إال عن 

طريق تبادل املعرفه واخلربات الطبية بني الكوادر الطبيه احمللية والعاملية«.
العليا ملستشفى دار الشفاء بتسليم شهادات  اإلدارة  بالتكرمي، حيث قامت  اختتمت فعاليات املؤمتر 

احلضور للمشاركني والدروع التكرميية للمحاضرين
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مسريته  الشفاء  دار  مبستشفى  اجل��راح��ة  قسم  يواصل 
اإلصرار  من  عاما  اخلمسون  قرابة  استمرت  والتي  الناجحه 
على تقدمي كل ما هو حديث يف جمال اجلراحة بكافة أنواعها 
توافر  مع  املتطوره  التكنولوجيا  بأحدث  القسم  بتجهيز  وذلك 
خربه  ذوي  جراحني  من  العالية  الكفاءة  ذوي  الطبي  الطاقم 

د. خالد عياش: »هدفنا أن نبقى دومًا يف الصدارة 
بتقدمي أحدث وأفضل اخلدمات اجلراحية يف البالد«

استمرار ملسرية جناح قسم اجلراحة مبستشفى دار الشفاء

البالد وطاقم  عامليه من داخل وخارج 
على  وم��درب  الكفاءة  ع��ال  متريضي 
أع��ل��ى امل��ع��اي��ري مم��ا مي��ك��ن األط��ب��اء 
اجلراحية  العمليات  معظم  أداء  م��ن 

املتقدمة بكفاءة عالية.

ورئيس  استشاري  عياش  خالد  د.  أش��ار  السياق  ه��ذا  يف 
على  واحل��اص��ل  ال��ش��ف��اء  دار  مبستشفى  اجل��راح��ة  قسم 
اجلراحة  قسم  أن  إىل  العامة  اجلراحة  يف  الربيطانية  الزمالة 
مبستشفى دار الشفاء يقدم اخلدمات اجلراحية على اختالف 
بالليزر  الشرجي  والناصور  الشرخ   ، البواسري  كعالج  أنواعها 
أم��راض  ع��الج  إىل  باإلضافه   ، اجلراحية  والدباسه  واجل��راح��ة 
الثدي ، أمراض الغدة الدرقية واستئصال أورامها ، عالج فتق 
القولون  أورام  ، عالج  باجلراحة واملنظار  اإلربي  السره والفتق 
والقيلة املائية  باملنظار، عالج اخلصية املعلقة  واملستقيم 

ومرض كرونز بجراحة املنظار والقولون التقرصي.

اجلدير بالذكر أن قسم اجلراحة مبستشفى 
على  السمنة  جراحات  يجري  الشفاء  دار 
د.  قال  السياق  هذا  ويف   ، أنواعها  اختالف 
العامة  اجلراحة  أخصائي  العنزي  ابراهيم 
واحلاصل  الكنديني  اجلراحني  كلية  وزميل 
على البورد الكندي يف اجلراحة ودبلوم عايل 
يف جراحات السمنة واملناظري »مت جتهيز 

جمال  يف  املتطورة  التقنيات  بأحدث  العامة  اجلراحة  قسم 
تغيري   ، املعدة  تصغري   ، التكميم  كجراحة  السمنة  جراحات 
التي يفضلها  ، وهي اجلراحة  املسار وحلقة )حزام( املعدة 
ألنها  املفرطة  السمنه  من  يعانون  الذين  املرضى  معظم 
قبل  من  عادة  بها  وينصح  املتناوله  الطعام  كمية  من  حتد 
يتعرضون خملاطر صحية متزايدة.  الذين  للمرضى  اجلراحني 

يتبع  وميكن احلفاظ على نتيجة وفائدة هذه العملية بشرط أن 
املريض حمية غذائية صارمة يحددها الطبيب. وهذه العمليات 
الوزن  إلنقاص  الساعيات  للنساء  األمثل  العالج  هي  اجلراحية 

والتمتع بحياه صحية افضل«.

يسعى دوما قسم اجلراحة إىل جمع أفضل 
الكوادر الطبية وذلك لتقدمي أفضل خدماته 
الق��س�م  ي��ض�م  حيث  للمرض��ى  اجل�راح�ي��ة 
د. عدنان صادق اس��تشاري اجلراحة العامة 
يف  الكندي  البورد  على  واحلاصل  واملنظار 
اجلراحة العامة والبورد األمريكي يف جراحة 

إجراء  يف  صادق  د.  ويتخصص  والبنكرياس.  والكلى  الكبد  وزراعة 
العمليات  تشمل  التي  الكبد  وجراحة  والتنظريية  العامة  اجلراحات 
واألم��راض  الصفراوية  وامل��رارة  والبنكرياس  الكبد  يف  اجلراحية 
وصالت  وجراحة  السمنة  عمليات  إىل  إضافة  واخلبيثة  احلميدة 
املهنية  مسريتة  وخالل  الكلى.  غسيل  ملرضى  الدموية  األوعية 
للكلى  زرع  عملية  يجري  الكويت  يف  طبيب  أول  ص��ادق  د.  ك��ان 
كما  املنظار  عرب  الكلية  يستئصل  نفسه  الوقت  ويف  والبنكرياس 
من  العديد  يف  باملنظار  املانح  كلية  استئصال  نفذ  من  أول  أنه 

الدول العربية.

استشاري  احل��داد  اهلل  عبد  د.  يتمتع  كما 
اجل��ر���اح��ة ال��ع�����ام��ة� وج��ر���اح��ة ال��ق�����ول��ون 
الش���ف�اء  دار  مبس��تش�فى  واملس��تقيم 
ب��ش��ه��رة واس���ع���ة يف جم����ال ج��راح��ات 
القولون واملستقيم وجراحات الثقب الواحد 
البورد  على  حاصل  أن��ه  حيث  وامل��ن��اظ��ري، 

األمريكي  والبورد  العامة  اجلراحة  يف  والكندية  األمريكية  والزماله 
للعناية  األمريكي  البورد  إىل  باإلضافه  واملستقيم  القولون  بجراحة 

املركزة اجلراحية. 
القولون  القولون،  التهابات  حاالت  يف  احلداد  اهلل  عبد  د.  يتخصص 
باإلضافه  املستقيم  سقوط  وجراحات  القولون  غسيل  التقرحي، 
إىل مناظري املعدة والقولون وجراحات البواسري والنواسري املعقدة 

وغريها من اجلراحات العامة.
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اجلراحة  بقسم  العمل  فريق  ويضم 
استشاري  ال��رازق  عبد  حسام  د.  أيضا 
واحلاصل  واملناظري  العامة  اجلراحة 
الهند  على دبلوم جراحة املناظري من 
والذي يحظى بخربه متتد ألعوام طويله 
وجراحات  العامة  اجلراحات  جمال  يف 

اجلراحي  والفتق  اإلرب��ي  الفتق   ، الزائدة    ، كاملرارة  املنظار 
باإلضافه  وأورامها  الثدي  أمراض  ومتابعة  وعالج   ، والسري 

غلى عالج وجراحات الشرخ والبواسري والنواسري.

أخصائي  ع��ك��اش  ي��وس��ف  د.  وي��ع��ت��رب 
واحلاصل  واملناظري  العامة  اجلراحة 
اجل��راح��ة  يف  الفرنسي  ال��ب��ورد  على 
ال��ع��ام��ة م��ن ج��ام��ع��ه س���ان ان��ط��وان 
ان��ض��م��ام��ات قسم  ب��ف��رن��س��ا أح����دث 
الشفاء  دار  مبستشفى  اجل��راح��ة 
والذي يعد إضافه قوية للطاقم الطبي 

املتكامل بالقسم.
 يجري د. عكاش جراحات املنظار بكفاءة عالية نظرا حلصوله 
كجراحات  بباريس  املتقدمة  املناظري  جراحة  دبلوم  على 
األورام ، واملناظري املتقدمه يف الكبد والبنكرياس والطحال ، 
جراحة املرارة والقنوات املرارية ، فتق العانة ، العقد اللمفاوية 
واإللتصاقات ، أكياس املبيض والرحم ، جراحات الغدد الدرقية 

والكظرية وجراحة الثدي.

عامة  جراحة  مسجل  العطار  رفعت  د. 
ب��ك��ال��وري��وس ال��ط��ب و اجل���راح���ة ال��ع��ام 
دراس���ة  ال��ع��ام��ة  اجل��راح��ة  ماجستري   -
العضوية الكلية امللكية اجلراحية بأدنربة 
جميع  استئصال  بحاالت  يختص  ال��ذي  و 
فتح  و  باجللد  امل��وج��ودة  األك��ي��اس  أن��واع 
كذلك  و  الدمامل،  أن��واع  جميع  وتصريف 

 ) سوريا   – دمشق   ( جامعة  واجلراحة  الطب  بكالوريوس  عامة  جراحة  مسجل  مساعد  زادة  د.خالد  يضم  و 
ماجستري اختصاصي يف اجلراحة العامة – دمشق، و الذي يختص بحاالت عالج وجراحة الغدة الدرقية - املعدة 
الزائدة  واستئصال   ،  ) – خراجات  – ناسور  شرجي  شق   - بواسري   ( املستقيم  و  الشرج  الدقيقة-  األمعاء   -
باملنظار،  عالج وجراحات الكولونات، عالج وجراحات املرارة  وجراحتها باملنظار،  و كذلك جراحات الثدي و أورامها 
 ( بالعالجات اجلراحية للسمنة املفرطة   زادة  يقوم د.خالد  الذكور. كما  التثدي عند  و اخلبيثة،  عالج  السليمة 
عملية التكميم باملنظار ( عالج وجراحات الغدة جارات الدرق،  عالج وجراحات احلروق، عالج وجراحات كيسات 
الكبد املائية وجراحتها باملنظار، الرضوض و احلاالت اجلراحية اإلسعافية، و ايضا  العالجات اجلراحية للفتوق، 

وجراحات الفتق باملنظار.

جراحة  مسجل  الغيث  مالك  د.  يعترب  و 
أوكرانيا  البشري  الطب  يف  إج��ازة  عامة 
ماجستري يف اجلراحة العامة   ) سوريا(، 
ب��ح��االت ع��الج أم���راض وج��راح��ة  خمتص 
ال��درق��ي��ة، ع��الج أم���راض وجراحة  ال��غ��دة 
ال��ث��دي، و ك��ذل��ك ع��الج وج��راح��ة امل���رارة 
الدودية  الزائدة  استئصال  باملنظار،و  

باملنظار إصالح.

طهور حتت خمدر موضعي وعمومي.
و يختص د. رفعت  بإستئصال شرخ شرجي و بواسري شرجية، 
واستئصال ناصور شرجي، و ايضًا اجراء عمليات الفتق اإلربي 
يف  مساعد  إنه  كما  مائية،  قيلة  استئصال  اجراء  والسري،و  
الفتق   ان��واع  جميع  و  ال��زائ��دة  و  امل���رارة  استئصال  عمليات 
تدبيس  من  السمنة  عمليات  يف  مساعد  كذلك  و  باملنظار، 

املعدة وحتويل مسار وحلقة املعدة باملنظار.
عمليات حلقة املعدة باملنظار اجراء عمليات تكميم املعدة 
بالدباسة  البواسري  جراحة   : الشرج  ج��راح��ات  و   ، باملنظار 
اجلراحية و جراحة البواسري التقليدية، جراحة الشرخ و الناصور 
مناظري  باجراء  يقوم  كما  اجللدية،  الشرج  زوائ��د  و  الشرجى 
بالون  تركيب  و  العالجية  و  التشخيصية  القولون  و  املعدة 
جراحات  تشمل  التى  و  الهضمى  اجلهاز  جراحات  و   ، املعدة 
املعدة و األمعاء الدقيقة و القولون ، جراحات الكبد و األوعية 
الفتوق  إصالح  الطحال،  استئصال  و  املرىء  دواىل  و  املرارية 
األكياس  استئصال  و  اإلرب��ى  الفتق  و  بجدارالبطن  اجلراحية 
الدهنية و الغدد الشمعية و مسمار اللحم ،و اصالح اللسان 
امللتصق فى األطفال ، و كذلك اجراء عمليات الطهور ، و اجراء 

عمليات كيس الشعر.

التقليدية  باجلراحة  اإلرب���ي  بالفتق  مالك  د.  يختص  كذلك  و 
الشرج  أم��راض  وجراحة  عالج  السمنة،  عمليات  ،و  واملنظار 
و  احلديثة  بالطريقة  اخلتان   ) –الناسور  الشرج   – البواسري   (

استئصال جميع آفات ) أورام ( اجللدو عالج احلروق.

داود  حممد  د.  اجلراحة  قسم  يضم  كما 
مسجل جراحة عامة و الذي يهتم بحاالت 
امل��رارة  اسئصال   : املناظري  ج��راح��ات 
ال��دودي��ة  ال��زائ��دة  ،استئصال  باملنظار 
فتق  واص��الح  امل��رىء  ،جراحات  باملنظار 
احلجاب احلاجز باملنظار ، و اصالح فتوق 
اصالح  كذلك   ، باملنظار  السرة  و  البطن 

حممد  د.  يهتم  اخرى  جهة  من  و  باملنظار.  عشر  اإلثنى  ثقب 
جمموعة  اجلراحة  قسم  يضم  كما  :اج��راء  السمنة  بجراحات 
اهم  م��ن  يعتربون  ال��ذي  و  املسجلني  االط��ب��اء  م��ن  متميزة 

الدعامات االساسية لهذا القسم و منهم: 



S h i f a  N e w s  

82

مستشفى دار الشفاء يسلط الضوء حول 
تقدمي افضل اخلدمات املتميزة لكافة عمالئه 

قام مستش��فى دار الش��فاء مؤخرًا بعقد دورة تدريبية حول أهمية اإلدارة الفعالة خلدمة العمالء ملوظفي املستش��فى ودار الش��فاء كلينيك. 
2 نوفمرب بفندق كوس��تا دل س��ول، الضوء حول أهمية تطوي��ر مهنية كافة  0 - وس��لطت ال�����دورة، التي اس��تمرت مل��دة خ�مس����ة أيام، م��ن 6 

املوظفني باإلضافة إىل صقل معرفتهم وخرباتهم بهدف توفري أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى. 
هذا وقد حضر الدورة خمتلف موظفني خدمة العمالء وموظفني االس��تقبال يف املستش��فى ودار الش��فاء كلينيك. وش��اركت الس��يدة رش��يدة 
ج��اد، رئيس وحدة خدمة العمالء مبستش��فى دار الش��فاء، مبعرفتها وخربتها الواس��عة يف ه��ذا اجملال، حيث قدمت عرض ع��ن أهمية تعاون 
الفريق اإلداري والتواصل وتطوير املهارات الش��خصية واملهنية لكي يس��تطيع جميع املوظفني بدورهم حتس��ني نوعية اخلدمات املقدمة من 
املستشفى بشكل عام. وقد ألقت الضوء أيضًا على قواعد خدمة العمالء الرئيسية التي يجب اإلستناد إليها لتقدمي خدمات رعاية صحية متميزة 

لكافة املرضىى.  
ويف هذا الس��ياق، قالت الس��يدة رشيدة جاد: “ان مستشفى دار الشفاء يسعى دومًا إىل توفري أفضل اخلدمات وأكرثها جوده ملرضاه. فإن كان 
مستش��فى دار الش��فاء ق��د وفر أحدث املع��دات الطبية وأخر ما توصل إليه العلم م��ن إبتكارات يف اجملال الصحي باإلضاف��ة إىل الكادر الطبي ذو 
الكفاءة واخلربة العالية ، فإن مستشفى دار الشفاء إيضا ال يدخر جهدا لتقدمي أفضل مستوى من اخلدمات ملرضاه متمثله يف فريق اإلستقبال 
وخدمة العمالء والذي يخضع دوما إىل التدريب املس��تمر واملتواصل لإلرتقاء مبس��توى اخلدمة املقدمة واس��تكماال ملس��رية التميز التي حترص 

عليها دار الشفاء”.
واضاف��ت: “إن الدع��م املتكامل الذي يقدمه الفريق املس��اعد يف قس��م خدمة العمالء للمرضى يس��اهم يف رفع مس��توى الثق��ة لديهم ويعزز 
الشعور بالوالء الدائم للمستشفى. ولذلك نستمر بالتزامنا املتواصل بتوفري افضل الدورات التدريبية جلميع العاملني باملستشفى بهدف تطوير 

مهاراتهم لتقدمي افضل النتائج للمرضى.”
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دار الشفاء كلينك تعقد ورشة عمل خاصة 
بجراحات التجميل يقدمها جراح املشاهر 

العاملي د. طوين نصار

أعلنت دار الشفاء كلينك مؤخرًا وصول د. طوين نصار )عضو اجلمعية الربازيلية 
جلراحة التجميل( إىل الكويت، والذي يعد واحدًا من رواد جراحة جتميل املشاهري 
بفندق  2 01 4 فرباير  يف  عمل  ورشة  بدوره  أجرى  الذي  األوسط،  الشرق  يف 
كورت يارد ماريوت ، لتوعية ما يقرب من 60 طبيبًا من القطاعني، العام واخلاص، 
بأحدث اإلجراءات املتبعة يف إجراء اجلراحة التجميلية. هذا وتعكس الشراكة 
مع د. نصار حرص دار الشفاء كلينك على مواصلة توسيع نطاق خدماته وذلك 

لتقدمي حلول الرعاية الصحية الشاملة التي تلبي كافة احتياجات املرضى.
أهم  وأحد  التجميل  جراحة  يف  املتخصصني  أهم  أحد  نصار  طوين  د.  ويعد 
املراجع املوثوقة يف عامل اجلراحة التجميلية، وهو حائز على جائزة “هيلوسيا 
باستخدام موسعات اجللد من قبل  الرأس  بناء فروة  إعادة  بوس” يف جمال 
وقد   . 2 00 0 سبتمرب  يف  بيتاجناي  إيفو  للربوفيسور  السابقني  الطالب  رابطة 
نتائج  حتقيق  يف  العلمية،  خربته  جانب  إىل  الفنية،  نصار  د.  قدرات  سمحت 
عالية  التجميلية  اجلراحة  جمال  يف  واسع  دويل  اعرتاف  واكتساب  متفوقة، 
من  العديد  ملساعدة  مهارته  استخدام  إىل  أدى  الذي  األمر  وهو  اجلودة، 
البارزة  بينهم عدد كبري من الشخصيات  العامل، من  أنحاء  املرضى يف جميع 
، مت ترشيح د. نصار من قبل التلفزيون الفرنسي  2 01 واملشاهري. ويف العام 0
لبنان  انتخاب ملكة جمال  النجوم”، وقد شارك يف  “إم 6” للقب “جراح جتميل 
، حيث حصل على لقب “سفري اجلمال يف لبنان”. وكان له ظهور  2 00 للعام 8

. MtV ، LBc ،  ،cnn قوي يف أكرث من قناة تلفزيونية شهريه مثل
الطبية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  بتقدميه  مشهور  نصار  د.  فإن  أيضا 
التجميلية التي ترتكز إىل مستحضرات التجميل مثل جراحات البوتوكس للشفاه 
غري  الوجه  شد  والرقبة،  الوجه  لشد  نفرتيتي  وجراحات  )الوجنات(  واخلدود 
اجلراحي؛ و sMas لشد الوجه وجتميل األنف، تكبري الثدي، وتخفيض الثدي لدى 
الرجال ونحت اجلسم من خالل حقن البوتوكس. إن معرفته الواسعة ومهاراته 
االحرتافية يف االستفادة من أحدث ما حققه العلم احلديث، إىل جانب مواكبته 
إزالة  األرداف،  لتكبري  اجلذعية  اخلاليا  كتقنية  املتقدمة  الطبية  التقنيات  أحدث 
الشعر بالليزر، وجراحات النساء التجميلية وعالجات البشرة باستخدام تقنيات 
البالزما، كانت كلها نقاط قوة بدت واضحة يف استقطابه املرضى من جميع 

أنحاء العامل.
وبهذه املناسبة، قال د. نصار: “يسرين جدًا أن أستمر بالتعاون مع دار الشفاء 
كلينك ووضع مهاراتي بخدمة املرضى يف الكويت ومساعدتهم على حتقيق 
التجميلية  بالعالجات  بدءًا  التجميلية.  اجلراحة  جمال  يف  املرجوة  النتائج 
التي  التجميل  ومستحضرات  الطبية  والرعاية  التجميل  وجراحات  اخملتلفة 

ميكن  التي  واجملاالت  االختصاصات  من  واسعة  جمموعة  اليوم  تغطي 
دار  فريق  جهود  جانب  إىل  النتائج،  أفضل  حتقيق  يف  املرضى  تساعد  أن 
الشفاء كلينك املستمرة ملساعدة املرضى على الظهور مبظهر أفضل 
احتياجاتهم  حسب  لهم  اجلمال  وتقدمي  أنفسهم  عن  بالرضى  والشعور 

ورغباتهم”.
»إن دار  الشفاء كلينك:  الطبي يف دار  أكد د. بالل صقر، املدير  من جهته 
الطبية املوهوبة ذات  الكوادر  الشفاء كلينك يحرص دومًا على استقطاب 
الكفاءة العالية مثل د. طوين نصار، وأنا على يقني بأن وجوده معنا سيكون 
قيمة مضافة لكفاءة اجلهاز الطبي يف دار الشفاء كلينك، بشكل عام. ومن 
يف  الطبي  اجملال  يف  للعاملني  اخملصصة  عمله  وورش  دراساته  خالل 
ثقة املرضى  النتائج واستمرار كسب  تلبية أفضل  إىل  نتطلع  نحن  الكويت، 

يف جميع أنحاء الكويت ودول جملس التعاون اخلليجي بشكل عام«.

ناحيتها، قالت د. غادة ولويل، مدير تطوير األعمال واالسرتاتيجيات يف  من 
مستشفى دار الشفاء: “إن تعاوننا مع اجلراح التجميلي الرائد يف الشرق 
الرعاية  تقدمي  إىل  تهدف  التي  الشاملة  اسرتاتيجيتنا  من  جزء  األوسط 
الصحية الشاملة ملرضانا. ونحن على ثقة أن د. نصار سيقدم نتائج مثالية 
للمرضى يف الكويت وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية  وأكرثها تطورًا، 

إىل جانب مقاربته العلمية”.

- د. طوين نصار: “يسرين جدًا أن أستمر بالتعاون مع دار الشفاء كلينك ووضع مهاراتي بخدمة املرضى يف 
الكويت ومساعدتهم على حتقيق النتائج املرجوة”

- د. بالل صقر: “التزام دار الشفاء كلينك مستمر باستقطاب الكفاءات الطبية العالية مثل د. طوين نصار”
- د. غادة ولويل: “إن تعاوننا مع اجلراح التجميلي الرائد يف الشرق األوسط يأتي يف سياق اسرتاتيجيتنا لتقدمي 
الرعاية الصحية الشاملة ملرضانا. ونحن على ثقة بأن د. نصار سيقدم نتائج مثالية للمرضى ومقدمي خدمات 

الرعاية الطبية يف الكويت” 
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كعادتها مستشفى دار الشفاء
حتتفل بيعد األم هذه السنة حتت عنوان

ألمي أحلى هدية

األم  يوم  يف  الشفاء  دار  مستشفى  احتفلت  السنوية  عادتها  على 

هدية  أحلى  ألمي   ( لألم  اخلاص  برناجمها  يف   2 01 4 / 3 / 2 1 املوافق 

الكويت  إذاعة  يف  التوايل  على  عشر  احلادية  السنة  هذه  تكون  وبذلك   )

االعداد  ومن  سماح  الفنانة  تقدمي  من  كان  الذي  أم  أف  كويت   1 0 3 . 0 7

والهندسة  والتنفيذ منى املنصور  الكندري  نايف  وإخراج  القليش  ساره 

حسن عبداهلل واإلشراف حممد جراغ وباستضافة الدكتورة حنان بيطار. 

واجلماهري  وعمالئها  الشفاء  دار  أسرة  بني  تواصل  حلقة  كان  الربنامج 

العامة لالحتفال يف مثل هذا اليوم فهناك هدايا وزعت على املتصلني 

واملشاركني خاصة من املستشفى وكانت مداخالت من الفنانني مثل 

الوسط  من  وغريهم  حريري  ومي  حايك  ودينا  طرب  ومادلني  جسار  وائل 

الفني على املستوى العربي واخلليجي وقد القى الربنامج تفاعل كان 

صداه االتصاالت اجلماهريية وتعليقات املشاركني على مواقع التواصل 

بهدايا   3/21 مواليد  الشفاء  دار  ميزت  سنة  كل  مثل  ويف  االجتماعي 

خاصة متيزهم عن غريهم من املواليد يف مثل هذا اليوم. 

التي  الطبية  النصائح  طريق  عن  الفائدة  تقدمي  من  الربنامج  يخلو  ومل 

دار  مستشفى  طريق  عن  الربنامج  يف  املشاركة  الدكتورة  قدمتها 

الشفاء وهي الدكتور ة حنان بيطار. 

ومثل كل مرة نتتوق للقاء سنوي جديد مع دار الشفاء ملا تقدمه من 

كل مفيد وجديد. 
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،واملقصود  2 01 4 / 3 / 2 0 بتاريخ  الكويت  املارينا  فندق  يف  املؤمتر  هذا  أجري  وقد 
بالقسطرة األولية أو اإلسعافية هو تصوير الشرايني التاجية حلظة حدوث اجللطه وخالل 
إعطاء  بدل  وذلك  ممكن  وقت  بأسرع  والدعامة  بالنفخ  الشريان  فتح  ثم  الصدري  األمل 
تأثريات جانبية خطرة مبا فيها حدوث  التي ميكن أن يكون لها  للجلطات  األدوية املذيبة 

النزف الدماغي.
وقد افتتح املؤمتر االستشاري بالقلب والقسطرة الدكتور أحمد عالء الدين بكلمة رحب 
فيها باحلضور وعلى رأسهم الربوفسور دوديك املعروف بدراساته ومساهماته الفعالة 
الكرام  بالزمالء  أوروبا. كما رحب  الجناح مشروع القسطرة اإلسعافية لعالج اجللطه يف 

أقامت مستشفى دار الشفاء مؤمترًا طبيًا بعنوان : 
القسطرة األولية أو اإلسعافية
لعالج اجللطة القلبية احلادة.

املشاركني يف املؤمتر من حماضرين ومشرفني وحضور.
وبعد كلمة الرتحيب هذه ، ألقى الربوفسور دوديك كلمته األوىل التي تتناول جتربته يف هذا املضمار وكيف مت حتويل اسرتاتيجية معاجلة اجللطه 
القلبية يف كل أوروبا من اسرتاتيجية دوائية ) العالج املذيب للجلطات ( إىل اسرتاتيجية ميكانيكية ) فتح الشريان املتجلط بالنفخ والدعامة ( حيث 
أورد أن أكرث من 09٪ من اجللطات القلبية يف بعض الدول األوروبية املتقدمة كسويسرا وهولندا والرنوج والتشيك وبولنيا تعالج بالقسطرة 
وقد استغنت هذه الدول بشكل شبه كلي عن الدواء املذيب للجلطات إال يف احلاالت النادرة طبعًا واستبدلته بالقسطرة كعالج أويل وأساسي. 
ثم أوضح أن هذا النجاح هو وليد تضافر اجلهود املشرتكة بني املؤسسات الطبية جمتمعة من مستشفيات إىل وسائل نقل طبي إىل أطباء 
وصواًل إىل املريض الذي بات يدرك حالته ويعرف كيف يتعامل مع األمل الصدري فور حدوثه ، كما أثنى على تعاون القطاعني العام واخلاص يف بالده 

إلجناح هكذا مشروع حتت رعاية وزارة الصحة. 
الرتكيز على فتح  القلبية يجب  أنه يف حالة اجللطه  الشفاء موضحًا  الدين عن مستشفى دار  الكالم االستشاري د / احمد عالء  وقد تاله يف 
الشريان املسؤول عن اجللطه فقط وترك الشرايني املريضة األخرى فرتة من الوقت ) عدة أيام أو أكرث ( ليعاد عالجها كلها ولكن بعد التأكد من 
استقرار حالة املريض وجتاوزه حمنة اجللطه بخري وعافية وهذا ما يعفيه من بعض اإلختالطات احملتملة على صعيد القلب أو الكلى أو الدماغ 

أو غريه.

ثم تاله يف الكالم االستشاري د/ سعد الكندري عن دار الشفاء حيث شرح كيف بدأت القسطرة لعالج اجللطه يف دار الشفاء منذ عدة سنوات 
وكيف تطورت وعرض بعض اإلحصاءات واحلاالت التي مت عالجها يف املستشفى.

بعده وصلت الكلمة لالستشاري د / حسني حشمت عن مركز صباح األحمد الصباح / مستشفى األمريي ، استفاض فيها موضحًا كيف تبني 
املركز مؤخرًا هذا املشروع وشرح بتطبيقه حصريًا كعالج للجلطه القلبية احلادة.

أن تصاب  القلب من  العالج يف مداراة وظيفة عضلة  ونتائجهم وكيف ساهم هذا  تتناول عدد املرضى  األرقام  وقد استعرض جمموعة من 
بالسوء وكيف اختصر بشكل كبري مدة إقامة املريض يف املستشفى وهذا ما ينعكس إيجابًا على تخفيض قيمة الفاتورة اإلستشفائية وإيجابًا 

على قلب املريض . 
قسطرة  وخاصة  العالجية  للقسطرة  املرافقة  الدوائية  الرتكيبات  أحدث  عن  فيها  تكلم  مبحاضرة  دوديك  الربوفسور  املؤمتر  اختتم  وأخريًا 

اجللطه القلبية وعن ضرورة استعمال هذه األدوية حلظة وبعد فتح الشريان وزرع الدعامة ملدة سنه على األقل.
وقد اثنى اجلميع على إقامة هذا املؤمتر وعلى املواضيع التي تطرق لها احملاضرون وعلى حسن تنظيم وسري هذا احلدث الطبي الفريد.

واجلدير بالذكر بأن مستشفى دار الشفاء والطاقم التنظيمي العامل من اداريني تنفيذيني والكادر الطبي والتمريضي يعملون حتت هدف واحد 
الهيئة  رئيس  اعينهم واهدافهم سالمه وصحة املريض. ويف سياق احلديث ذكر  والطبية واضعني نصب  الصحية  الرعاية  التطوير يف  وهو 
بأننا نسعى من خالل املؤمترات والندوات   ، الدكتور/ يوسف الظفريي  العيون  لدى مستشفى دار الشفاء  الطبية و استشاري طب و جراحة 
الصحية التي تتبناها مستشفى دار الشفاء ايل نشر الوعي الصحي والعلمي وتبادل املعلومات واالبحاث العلمية وأخر ما توصل اليه الطب وأيضا 

ايل توطيد الرتابط بني القطاع الصحي اخلاص واحلكومي.  
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رغم ارتفاع نسبة مرضى الكويتيين بسرطان القولون والمستقيم، فإن الدكتور عبدالله الحداد )من مستشفى دار الشفاء( 
 إلى أن ثمة تطورات 

ً
، من خالل االستئصال الجراحي، مشيرا

ً
يؤكد إمكانية  الشفاء منه، في حال اكتشف المرض مبكرا

 
ً
طرأت على عالج أمراض سرطان القولون والمستقيم، خفضت المضاعفات السلبية التي تخلفها بعض الجراحات، والفتا

إلى أن هذا التقدم الطبي يعزز فرص عودة المريض إلى ممارسة حياته الطبيعية، بوقت أسرع مما مضى. »الجريدة« 
التقت الدكتور الحداد وحاورته حول عوارض المرض وسبل الوقاية منه وآخر المكتشفات الطبية الحديثة للحد من 

خطورته.

ك����ي����ف ي���ح���ص���ل ذل���������ك؟ ت���ق���ول 
د. ج����وان م��ان��س��ون، واح�����دة من 
م���ع���ّدي ال���دراس���ة وأس���ت���اذة طب 
ف�����ي ك���ل���ي���ة ه�������ارف�������ارد ال���ط���ب���ي���ة: 
}ق�����د ت���س���اه���م ال���ن���ش���اط���ات ال��ت��ي 
ت���ق���وي ال���ع���ض���ات ف���ي تحسين 
ال������ح������س������اس������ي������ة ل�����أن�����س�����ول�����ي�����ن 
وام������ت������ص������اص ال�����غ�����ل�����وك�����وز م��ن 
العضات{. بعبارة أخرى، كلما 
زادت ال����ع����ض����ات، ت����زي����د ك��م��ي��ة 
الغلوكوز التي تستعملها، وإال 
س���ت���ؤدي ال��ك��م��ي��ة ال��م��ف��رط��ة من 
ال��غ��ل��وك��وز ف���ي ال����دم إل����ى م��رض 
ال����س����ك����ري. إذا أردت ت��خ��ف��ي��ض 
خطر اإلص��اب��ة بالسكري، ال بد 

من إضافة تمارين األيروبيك{. 

تمارين القوة

حين قامت النساء المشاِركات 
ف��ي ال��دراس��ة بتمارين أيروبيك 
ط��وال 150 دقيقة على األق��ل في 
 ع��ن 60 دقيقة 

ً
األس���ب���وع، ف��ض��ا

ع���ل���ى األق������ل ل��ت��ق��وي��ة ال��ع��ض��ات 
ف��ي األس��ب��وع، ت��راج��ع خطر 

اإلص�����اب�����ة ب���ال���ن���وع ال���ث���ان���ي م��ن 
 ب��ن��س��ب��ة %70 

ّ
ال��س��ك��ري ل��دي��ه��ن

 بالنساء قليات الحركة. 
ً
مقارنة

ي���م���ك���ن االس�����ت�����ف�����ادة م�����ن م��ن��اف��ع 
ت��م��اري��ن ال��ق��وة ع��ب��ر ال��ق��ي��ام ب��أي 
نشاط يعزز مقاومة العضات، 
مثل اليوغا والتمطط وتمارين 
ال���رش���اق���ة وال����ت����درب م���ع األث��ق��ال 
الحرة أو آالت ال��وزن أو األربطة 
المطاطية. ويمكن أن تساعدك 
العضات القوية على تحسين 
م�����س�����ت�����وي�����ات ال�����ك�����ول�����س�����ت�����رول، 
تخفيض ده��ون الجسم، تقوية 
ال�����ع�����ظ�����ام، ال����ح����ف����اظ ع����ل����ى وزن 
ص��ح��ي، تخفيف أل���م المفاصل، 

ومحاربة االكتئاب الخفيف.
الحمية المتوسطية ترتبط 
اآلن بتراجع خطر مرض الشريان 

المحيطي.
من المتعارف عليه، منذ فترة 
طويلة، أن الحمية المتوسطية 
ق���د ت��س��اه��م ف���ي ت��خ��ف��ي��ض خطر 
ال�����ن�����وب�����ة ال����ق����ل����ب����ي����ة وال����ج����ل����ط����ة 
الدماغية، وقد ظهرت أدلة 
قوية، بشكل الفت، منذ 

 .2013
ه������������ذه ال����ح����م����ي����ة 
غنية بزيت الزيتون 
وال����ف����اك����ه����ة وال���خ���ض���ار 
وال����م����ك����ّس����رات وال���س���م���ك، 
وت��ن��خ��ف��ض ف��ي��ه��ا ك��م��ي��ة 
اللحوم الحمراء واللحوم 

ال��م��ص��ن��ع��ة م��ق��اب��ل كمية 
م���ع���ت���دل���ة م������ن ال���ج���ب���ن���ة. 
������ش������ر ال�������ن�������وع األق���������وى 

ُ
ن

م�����ن ال�������دراس�������ات )ت���ج���رب���ة 
ع��������ش��������وائ��������ي��������ة( ف����������ي م����ج����ل����ة 

}الجمعية الطبية األميركية{ 
في 29 يناير 2014. 

اس��ت��ن��ت��ج��ت ت��ل��ك ال���دراس���ة أن 
ض 

ّ
الحمية المتوسطية قد تخف

خطر اإلصابة بمرض الشريان 
ال��م��ح��ي��ط��ي ال���ن���اج���م ع����ن ت���راك���م 
الصفائح ف��ي ج���دران الشرايين 
في منطقة األطراف، ال سيما في 
الساقين. تعّرضك هذه الشرايين 
المسدودة لقرحة الساق وحتى 
ال��غ��رغ��ري��ن��ا. ب��ال��ت��ال��ي، ه��ل تمنع 
ال���ح���م���ي���ة ال���م���ت���وس���ط���ي���ة م���رض 

؟ 
ً
الشريان المحيطي فعا

ت������ق������ول ش������ي������ري س����ك����وف����ي����ل، 
اختصاصية في جراحة األوعية 
ال����دم����وي����ة وأس������ت������اذة ف�����ي ك��ل��ي��ة 
 .

ً
هارفارد الطبية: »أظن ذلك فعا

ت���ش���م���ل ال���ح���م���ي���ة ال��م��ت��وس��ط��ي��ة 
مأكوالت صحية وعالية الجودة، 
وه��ي غنية ب��م��ض��ادات األكسدة 
 من السكر 

ً
مقابل كمية قليلة جدا

ال��م��ك��رر وال��م��أك��والت المصنعة 
والدهون المشبعة أو المتحولة 
التي تكون مسؤولة عن الضرر 
الكامن في شرايين الجسم«. هل 
ت����ري����دون ط��ري��ق��ة س��ه��ل��ة ل��رص��د 
م������رض ال����ش����ري����ان ال���م���ح���ي���ط���ي؟ 
تظهر العوارض األساسية )ألم 
أو تشنج أو تعب ف��ي الساقين 
ع��ن��د ال��س��ي��ر وص���ع���ود ال��س��ال��م( 
أثناء الحركة وتزول فور التوقف 

عن الحركة. 

ال����ج����ل����وس ال����م����ط����ّول ي��ق��ّص��ر 
العمر!

ق����د ي�������ؤدي ال���ج���ل���وس ل��ف��ت��رة 
طويلة إلى الوفاة المبكرة. إنها 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ي ت��وص��ل��ت إل��ي��ه��ا 
شرت في 7 يناير 2014 

ُ
دراسة ن

ع��ل��ى م��وق��ع }ال��م��ج��ل��ة األميركية 
للطب الوقائي{.

 دق��ق ال��ب��اح��ث��ون بحالة أكثر 
من 90 أل��ف ام��رأة في مرحلة ما 
ب��ع��د ان��ق��ط��اع ال��ط��م��ث، ووج����دوا 
أن ال����ج����ل����وس ل����ف����ت����رات ط��وي��ل��ة 
ي��زي��د اح��ت��م��ال ال���وف���اة ال��م��ب��ك��رة. 
م����ع زي�������ادة م�����دة ال���ج���ل���وس )ف���ي 
أي م��ك��ان(، ي��رت��ف��ع خ��ط��ر ال��وف��اة 
المبكرة لمختلف األسباب، منها 
أمراض القلب والسرطان. تنطبق 
، على المرأة التي 

ً
النتائج، أيضا

تمارس الرياضة بانتظام لكنها 
تمضي بقية اليوم وهي جالسة. 
ك���ي���ف ي���م���ك���ن م����ح����ارب����ة ه���ذه 
ال������ظ������اه������رة؟ ت���ج���ي���ب د. ج������وان 
مانسون، أستاذة طب في كلية 
هارفارد الطبية، قائلة: }اضبط 
المنّبه كي تتحرك من مكانك كل 
30 أو 60 دقيقة، خال اليوم، ثم 
انهض وتنقل في المكان لبضع 
دقائق على األقل، سواء كنت في 

المنزل أو في العمل{.
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 للبدء بتقوية 
ً
 جديدا

ً
إليك حافزا

العضالت: استنتجت دراسة من 
إعداد جامعة هارفارد )نشرت 

في 14 يناير 2014 في مجلة 
PLOS Medicine(، تراجع 
خطر اإلصابة بالنوع الثاني من 

السكري بنسبة 40% عند المرأة 
التي تقوي أو تحرك عضالتها 

ألكثر من 150 دقيقة في 
 بالمرأة التي ال 

ً
األسبوع مقارنة

ل عضالتها. 
ّ

تشغ

كيف ت��ع��رف م��رض س��رط��ان القولون 
والمستقيم؟

سرطان القولون والمستقيم يصيب 
بالدرجة األولى الذكور متوسطي العمر 
وب��ال��درج��ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ن��س��اء متوسطات 
 ف��ي ال��س��ن��وات 

ً
ال��ع��م��ر. وق���د ش��ه��د ت���زاي���دا

 ،
ً
����ش����ف م���ب���ك���را

ُ
ال���م���اض���ي���ة، ل���ك���ن إذا اك����ت

 م���ن خ��ال 
ً
ب���اإلم���ك���ان ال��ش��ف��اء م��ن��ه ك��ل��ي��ا

االستئصال الجراحي.

ما أعراض المرض؟

تغير في مواعيد الخروج }البراز{ أو 
في طريقة البراز أو وعدد التبرز. إمساك 
أو إسهال، خروج الدم مع البراز، ألم في 
البطن، فقدان الشهية، أو نزول في الوزن 

وضعف، وهذه األعراض تنبئ باكتشاف 
متأخر للمرض.

؟
ً
كيف يمكن اكتشاف المرض مبكرا

 ق��د ال تظهر أي أع���راض على 
ً
أح��ي��ان��ا

المريض، لكن عند خضوعه  للمنظار 
 
ً
االس��ت��ك��ش��اف��ي ي��ت��ب��ّي��ن أن���ه ي��ع��ان��ي ورم���ا

 
ّ
بالقولون، لذلك ينصح لمن هم فوق سن
الخمسين بالخضوع لمنظار القولون، 
الك����ت����ش����اف أي م������رض وال����ق����ض����اء ع��ل��ى 
اللحميات التي، إذا تركت لفترة طويلة، 

قد تتحول إلى مرض خبيث. 

ما هي لحميات القولون )Polyps(؟

ل��ح��م��ي��ات ال���ق���ول���ون ع���ب���ارة ع���ن نمو 

صغير ف��ي البطانة ال��داخ��ل��ي��ه لأمعاء، 
وعادة تكون من دون أعراض. وتكتشف 
ال��ل��ح��م��ي��ات م���ن خ����ال م��ن��ظ��ار ال��ق��ول��ون 
أو ع��ن طريق األش��ع��ة الملونة للقولون 
واألمعاء، أو  فحص البراز، ويتم فحص 

الجينات من خالها.

كيف يمكن معالجتها؟

ع��ب��ر اس��ت��ئ��ص��ال��ه��ا م��ن خ���ال م��ع��دات 
خاصة يمكن استخدامها في المنظار، 
أما إذا كانت اللحمية كبيرة أو سطحية 
فتحتاج إل��ى ت��دخ��ل ج��راح��ي ف��ي بعض 
األح�������ي�������ان. ب����ع����د اس���ت���ئ���ص���ال���ه���ا ت���رس���ل 
حلل 

ُ
اللحميات إلى مختبر األنسجة وت

 وت��خ��ض��ع ل��ف��ح��وص��ات الزم���ة 
ً
م��خ��ب��ري��ا

ل��م��ع��رف��ة  أي ت��ح��ول أو وج���ود س��رط��ان. 

ع�����ادة ت���ك���ون ال��ل��ح��م��ي��ات ح���م���ي���دة، وم��ع 
استئصالها ُيقضى على احتمال تحولها 

إلى مرض خبيث.

ما هو منظار القولون؟

ه����و ع����ب����ارة ع����ن أن����ب����وب م����ع ك��ام��ي��را 
صغيرة، يمكن وضع معدات خاصة من 
. يستكشف القولون واألمعاء 

ً
خاله أيضا

م���ن ال����داخ����ل، وي��م��ك��ن، ب��واس��ط��ت��ه، ازال����ة 
اللحميات وأخذ عينات منها. ومع توافر 
أدوية حديثة وأدوات متقدمة، أصبحت 
العوارض ال تذكر، ويمكن انجاز الفحص 

خال 15 أو 20 دقيقة. 

كيف يستعد المريض لهذا الفحص؟

 قبل المنظار 
ً
يتناول محلواًل مسها

لتنظيف القولون من الفضات، هنا ال 
بد من ذكر أن المحاليل الجديدة أفضل 

من تلك القديمة. 

 وف���ي ح���ال ال��م��ن��ظ��ار ال��ج��زئ��ي ألسفل 
القولون والمستقيم؟

 
ال يحتاج المريض  إلى أخذ محلول 
ب������ل ي���ك���ت���ف���ي ب���ح���ق���ن���ة ش�����رج�����ي�����ة. ع������ادة  
يخضع المرضى األط��ف��ال إل���ى  األشعة 

المتخصصة.

ما هي األشعة المتخصصة؟

 CT Colonography   Or Virtual 
colonoscopy ه�����ي أش����ع����ة م��ق��ط��ع��ي��ة 
متخصصة للقولون واألمعاء، وتحتاج 
إلى تحضير للقولون قبل الخضوع لها. 

وفي حال وج��ود لحمية أو ورم يحتاج 
ال��م��ري��ض إل���ى إج�����راء م��ن��ظ��ار ال��ق��ول��ون. 
تعتبر مائمة لأشخاص الذين يخشون 

منظار القولون.

ما أهمية فحص الدم بالبراز؟ 

تكمن في اكتشاف وجود دم مع البراز 
فإن وجد ينصح بعمل المنظار.

م��ن تنصح بعمل فحص استكشاف 
القولون؟

م��ن ه��م ف���وق ال��خ��م��س��ي��ن، أو ي��ع��ان��ون 
أم��راض التهابات القولون والمستقيم، 
أو ع��ن��ده��م ل��ح��م��ي��ات  أو أورام س��اب��ق��ة، 
أو ل��دي��ه��م ع���ام���ل وراث������ي ل���ه���ذا ال��م��رض 
م��ن ال��درج��ة األول����ى. ال��ن��س��اء المصابات 
ب����س����رط����ان ال���م���ب���ي���ض أو ال�����رح�����م، وف���ي 
ح���االت:  ضعف ال���دم ) أنيميا (، وج��ود 
دم بالبراز، تغير في وظائف القولون، 
وجود فحوصات غير طبيعية باألشعة،  

ألم مزمن في البطن.

ك��م م���رة  يجب الخضوع إل��ى منظار 
القولون؟

ف��ي ال��ح��االت الطبيعية، يمكن إج��راء 
منظار القولون كل عشر سنوات، أو أقل 
حسب حالة المريض أو السبب المباشر 
إلجراء المنظار، أما فحص الدم في البراز 
 بعد الخمسين أو عند 

ً
فيجرى سنويا

األربعين. في حال وجود مرض بالعائلة.
يجب إب��اغ الطبيب  المعالج  بحدوث 
أل���م ش��دي��د ب��ال��ب��ط��ن أو ت��ق��ي��ؤ، ح����رارة أو 

نزيف شرجي. 

 ه�������ل ث�����م�����ة أس�������ب�������اب ل������ل������دم ب�����ال�����ب�����راز 
غير األورام؟

 مع 
ً
قد تسبب البواسير والشرخ دما

ال���ب���راز، ل��ك��ن ال ب��د م��ن م��ع��اي��ن��ة الطبيب 
ل��ل��ت��ش��خ��ي��ص ال��ص��ح��ي��ح. ي��م��ك��ن فحص 
ال��م��ري��ض ف��ي ال��ع��ي��ادة ب��واس��ط��ة منظار 
صغير لمعرفة إذا كان المريض يعاني 

.
ً
بواسير أو شرخا

 أو انسداد 
ً
هل تسبب األورام إمساكا

األمعاء؟

ن��ع��م أورام ال��ق��ول��ون وال��م��س��ت��ق��ي��م قد 
تسبب ان��س��داد األم��ع��اء وق��د ت���ؤدي إلى 
 اإلم����س����اك وع�����دم ال����ق����درة ع��ل��ى ال���خ���روج 
)التبرز (. فإذا حصل عند المريض امساك 
مزمن ال بد من مراجعة الطبيب إلجراء 
فحوصات الزمة لتجنب األورام التي قد 
 
ً
ترافق االمساك. لتسبب األورام انسدادا
ال بد من أن تكون قد وجدت فترة طويلة.

م��ا ط��رق ال��ع��اج ال��م��ت��واف��رة لسرطان 
القولون المستقيم؟

االستئصال الجراحي، العاج األساس 
 يعتمد 

ً
ألورام القولون المستقيم. طبعا

ع��ل��ى م��رح��ل��ة ال����ورم وم���دى ان��ت��ش��اره في 
الجسم، وف��ي أغلب األح��وال إذا اكتشف 
 ي��ك��ون ال��ت��دخ��ل ال��ج��راح��ي 

ً
ال�����ورم م��ب��ك��را

العاج األول والتام.
 ت���ج���رى ع��م��ل��ي��ات اس��ت��ئ��ص��ال 

ً
ح���ال���ي���ا

القولون والمستقيم من خ��ال المنظار 
ال���ج���راح���ي )ف��ت��ح��ات ب��س��ي��ط��ة ب��ال��ب��ط��ن ( 
أو م��ن خ��ال الثقب ال��واح��د )ثقب واح��د 
ب���ال���ب���ط���ن م����ع ادخ��������ال أج����ه����زة وأدوات 

متخصصة يتم استئصال الورم ويكون 
الجرح 2 – 4 سم (. 

م������ا أب����������رز ن����ت����ائ����ج ه��������ذا ال������ن������وع م��ن 
العمليات؟

ممتازة وعواقبها ومشاكلها أقل من 
عمليات فتح البطن، إذ يعود المريض 
 ، المنظار 

ً
 جماليا

ً
إلى عمله بسرعة. طبعا

 
ً
الجراحي أفضل ألن الجرح يكون صغيرا

مقارنه بعمليات البطن وتكون عوارض 
المنظار الجراحي أقل.

بعد استئصال القولون بعملية منظار 
ج����راح����ي، ب���إم���ك���ان ال���م���ري���ض أن ي��ش��رب 
ف��ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي للعملية وال يحتاج 
أن ي��ص��وم خ��م��س��ة أي����ام ك��م��ا ك���ان يعمل 
 
ً
. ق��د يحتاج ال��م��ري��ض عاجا

ً
ب��ه س��اب��ق��ا

 إذا 
ً
 ب��ع��د ال��ج��راح��ة خ��ص��وص��ا

ً
ك��ي��م��اوي��ا

كانت الحالة متقدمة.

كيف يمكن الوقاية من المرض؟

 أفضل من العاج. ثمة 
ً
الوقاية دائما

ع���وام���ل ت��س��اع��د ف���ي ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن نسبة 
اإلصابة بأورام القولون والمستقيم من 
بينها: االب��ت��ع��اد ع��ن ال���ع���ادات الغذائية 
ال��س��ي��ئ��ة وال����ده����ون ال��م��ش��ب��ع��ة }ال��ف��اس��ت 
ف��ود{. اإلكثار من الفواكه والخضراوات 
واألل�������ي�������اف. االب�����ت�����ع�����اد ع�����ن ال���ت���دخ���ي���ن. 
مزاولة الرياضة والمحافظة على الوزن 
المناسب واالب��ت��ع��اد ع��ن السمنة. عمل 
الفحوصات االستكشافية الازمة، حسب 

.
ً
الدراسات العلمية كما بينت سابقا

ري
ّ
تقوية العضالت لتخفيف السك

ألو  Doctor ؟

س: هل تخفف مثبطات مضخة البروتون 
خطر السرطان عند األشخاص )مثلي( 

المصابين بحالة مريء »باريت«؟

ج: على األرجح. 
ل������ك������ن ق������ب������ل ت���ف���س���ي���ر 

ال�������س�������ب�������ب، س�������أع�������ّرف 
ب��ع��ض المصطلحات. 
تقوم مثبطات مضخة 

ال��������ب��������روت��������ون، م���ث���ل 
األوم�����������ي�����������ب�����������رازول 
)ب�������ري�������ل�������وس�������ي�������ك( 
وال���ب���ان���ت���وب���رازول 
)ب����روت����ون����ي����ك����س( 
وال��ان��س��وب��رازول 
)بريفاسيد(، بقمع 

أحماض المعدة بكل 
قوة. وفرت هذه األدوية 
منافع كبرى لكثيرين 
م��م��ن ي��واج��ه��ون حرقة 

ف����ي ال���م���ع���دة ب��س��ب��ب ارت������داد 
األحماض )أو مرض االرتداد المعدي المريئي(.

ارت�����داد أح��م��اض ال��م��ع��دة ال��م��زم��ن ي��زع��ج بطانة 
ال��م��ريء السفلي )األن��ب��وب ال��ذي يحمل الطعام من 
الفم إل��ى المعدة( وق��د ي��ؤدي ذل��ك ف��ي المقابل إلى 
ح��ال��ة م����ريء }ب����اري����ت{، وه���ي ع���ب���ارة ع���ن ت��غ��ّي��ر في 
بطانة المريء بالقرب من المنطقة التي يتصل فيها 
بالمعدة. ذلك التغيير هو وضع يسبق السرطان: 
يرتفع خطر اإلصابة بسرطان المريء في حال ظهور 
هذه الحالة. وتتزايد األدلة على أن االلتهاب المزمن 
 وأك��ث��ر عرضة 

ً
ف��ي أي ن��س��ي��ج يجعله أك��ث��ر ض��ع��ف��ا

لتطوير مرض السرطان.
بما أن ارتداد أحماض المعدة يميل إلى التسبب 
ب��ح��ال��ة م����ريء }ب���اري���ت{ وب��س��رط��ان ال���م���ريء، وب��م��ا 
أن مثبطات مضخة البروتون تخفف ح��دة ارت��داد 
األح��م��اض، م��ن المنطقي أن تحمي المثبطات من 
ذلك السرطان. لكن ال تكون كل نظرية طبية منطقية 
��ش��رت 

ُ
عتبر ال���دراس���ة ال��ت��ي ن

ُ
. ل���ذا ت

ً
صحيحة دوم����ا

. حلل 
ً
 في المجلة الطبية Gut مطمئنة جدا

ً
حديثا

ال��ب��اح��ث��ون ب��ح��ذر ن��ت��ائ��ج س��ب��ع دراس�����ات م��ن��ش��ورة 
، وهي تشمل حوالى 3 آالف شخص مصابين 

ً
سابقا

بحالة مريء }باريت{. فاحظوا تراجع خطر اإلصابة 
بسرطان المريء بنسبة %70 عند األشخاص الذين 
يستهلكون األدوية التي تخفف األحماض )مثبطات 
مضخة ال��ب��روت��ون وف��ئ��ة أخ���رى اس��م��ه��ا ح��اص��رات 
مستقبات الهيستامين 2(. بحسب رأيي، تشير هذه 

الدراسة إلى أن أخذ األدوية التي تخفف األحماض 
قد يفيد المصابين بحالة مريء }باريت{، حتى لو 

لم يشعروا بحرقة في المعدة.

هل يمكن أخذ األسبرين واإليبوبروفين في آن؟

األس���ب���ري���ن واإلي���ب���وب���روف���ي���ن ي��ن��ت��م��ي��ان إل����ى فئة 
اس��م��ه��ا م����ض����ادات االل���ت���ه���اب غ��ي��ر ال��س��ت��ي��روي��دي��ة. 
ُيستعمل ال��ن��وع��ان لمعالجة االل��ت��ه��اب��ات المؤلمة 
م��ث��ل ال��ت��ه��اب ال��م��ف��اص��ل. ي��أخ��ذ ك��ث��ي��رون األس��ب��ري��ن 
. ل��ك��ن ل��م��اذا 

ً
لتخفيف خ��ط��ر أم����راض ال��ق��ل��ب أي��ض��ا

ت��أخ��ذ أن���ت األس��ب��ري��ن؟ إذا ك��ن��ت ت��ري��د تخفيف 
خطر اإلصابة بأمراض القلب، تتعدد األسباب 
التي تمنعك من أخذ اإليبوبروفين. خال العقد 
ال��م��اض��ي، اعتبرت دراس���ات ع��دة أن مضادات 
االل����ت����ه����اب غ���ي���ر ال���س���ت���ي���روي���دي���ة )ب��اس��ت��ث��ن��اء 
األسبرين والنابروكسين( ترفع خطر أمراض 
القلب بنسبة معينة. ب��ال��ت��ال��ي، إذا كنت تأخذ 
األس���ب���ري���ن ألن����ك م���ع���ّرض ألم������راض ال��ق��ل��ب وت��ري��د 
تخفيف نسبة الخطر، فمن األفضل أن تتحدث مع 
طبيبك ع��ن تجنب أخ��ذ اإليبوبروفين أو االنتقال 

إلى النابروكسين.
ثمة أمر آخ��ر: يمكن أن يخفف اإليبوبروفين أو 
النابروكسين أث��ر األسبرين على مستوى حماية 
القلب، ال سيما عند أخذ الدواء خال ساعتين من 
أخ��ذ األس��ب��ري��ن. إذا اعتبر طبيبك أن��ك تحتاج إلى 
اإليبوبروفين أو النابروكسين لتسكين األل��م، خذ 

الدواء بعد ساعتين على األقل من أخذ األسبرين.

د. أنتوني كوماروف

 الدكتور عبدالله حداد: أورام القولون والمستقيم 
 لألمعاء

ً
تسّبب انسدادا

من هو الدكتور عبدالله الحداد؟

استشاري جراحة عامة وجراحة القولون والمستقيم

•  الشهادات:
- البورد األميركي و الزمالة للجراحة العامة

- البورد الكندي والزمالة للجراحة العامة
- البورد األميركي لجراحة القولون والمستقيم
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ال يدخ��ر مستش��فى دار الش��فاء جه��دا يف ابت��كار احللول 

االجتماعي��ة والتوعوية لصحة اجملتمع حي��ث اقام عدد من 

الفعاليات اإلجتماعية مثل إطالقه حلملة »اس��معي جرس 

اإلنتظ��ار ي��دق« للكش��ف املبكر عن س��رطان الث��دي وقدم 

خصم��ا 50 ٪ عل��ى فحوص��ات تصوير الثدي كاف��ه باإلضافه 

إىل الكتيب��ات التوعوي��ة التي قدمت جلمي��ع الزائرات تضمنت 

اساليب الفحص الذاتي ، التوعيه باملرض وأعراضه وكيفية 

الوقايه من اإلصابه به.

كم��ا أطلق��ت دار الش��فاء حملته��ا عل��ى مواق��ع التواصل 

اإلجتماعي »تلون باألحمر« لنشر التوعية عن أمراض القلب 

لدى النساء وحملة الكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم 

بتقدمي خصومات للسيدات على فحص مسحة عنق الرحم 

ومنظ��ار املهب��ل والرتكي��ز عل��ى ض��روره الفح��ص الدوري 

للكشف املبكر عنه.

باإلضافه إىل اطالقها حلمله التوعيه ضد س��رطان القولون 

والتأكي��د عل��ى أن 59٪ م��ن نس��بة ش��فاء املري��ض م��ن 

سرطان القولون عرب التشخيص املبكر

وم��ن جه��ة ثانية ، تس��اند دار الش��فاء كلينيك املس��ئولية 

اإلجتماعية ملستش��فى دار الش��فاء حيث احتفل��ت باليوم 

العاملي ملرضى السكري خالل شهر نوفمرب 3102 بتقدمي 

جمموعه واس��عه من اخلدمات والع��روض على فحوصات 

خمتلفه كفحص الس��كر وقياس ضغط الدم ووزم اجلس��م 

واستشارات جمانية من الفريق الطبي بدار الشفاء كلينيك.

دار  الشفاء واجملتمع
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