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أعزائي القراء

أن  أود  كما  والعافية،  الصحة  دوام  لهم  متمنيًا  األعزاء  القراء  بجميع  بالرتحيب  كلمتي  أبدأ  أن  أود 
أشكرهم على متابعتهم لهذه اجمللة التي تعد من أهم وسائل التواصل مع املرضى وتوعيتهم .

يف هذا العدد سنتناول سويًا العديد من املواضيع الطبية والنصائح املتنوعة يف خمتلف التخصصات 
الطبية، فكما عهدمتونا دائمًا أن رسالتنا يف املقام األول تهدف إىل توعية اجملتمع وتثقيفه صحيًا 

لينعم بجيل جديد ذو وعي وفهم لكل ما يتطلبه اجلسد والعقل من احتياجات .

الكثري  2016 حقق مستشفى دار الشفاء  الربع األول من العام احلايل  كما أود أن اشري إىل أن خالل 
من النجاحات التي ترتجم مدى حرصنا على تقدمي اإلهتمام والرعاية ملرضانا وذلك بفضل خدماتنا 
أن  ندرك  وألننا  سالمتكم  لضمان  وذلك  العالية  والكفاءات  اخلربات  ذوي  وأطباؤنا  املتطورة  الصحية 

ثقتكم هي سر متيزنا.
اخلربة  ذوي  واإلستشاريني  األطباء  من  نخبة  الشفاء  دار  مستشفى  يف  الطبي  للطاقم  انضم  فقد 
والكفاءة يف خمتلف التخصصات الطبية يُذكر منها تخصص كلى األطفال، مناظري، أمراض النساء ، 

اجلهاز الهضمي والتجميل .
التوعوية  احلمالت  العديد من  املنصرمة  أشهر  الثالثة  أطلقت املستشفى خالل  ذلك  إىل  باإلضافه 
اخملتلفه والعروض اخلاصة لتوعية املرضى بعدد من األمراض على مدار العام كجزء من اهتمامنا 
بتغطية كافة املناسبات الصحية العاملية واملواضيع الطبية املتعلقة بها وذلك خالل شهر التوعية 

بسرطان القولون، عيد األم واألعياد الوطنية .
كما حصد مركز التصوير التشخيصي باملستشفى على اعتمادة الرابع من الكلية األمريكية لألشعة 
بعد حصول  الرابع  اإلعتماد هو  يكون هذا  وبذلك  )املاموجرايف(  باألشعة  الثدي  على خدمات تصوير 
التصوير  وخدمات  املقطعية  األشعة  ،خدمات  املغناطيسي  الرنني  خدمات  اعتماد  على  املركز 

باملوجات فوق الصوتية من الكلية األمريكية لألشعة .
قبل  من  جديد  إعتماد  على  املستمر  والتعليم  للتدريب  الشفاء  دار  مستشفى  مركز  حاز  كما 
األكادميية األمريكية ألطباء األسرة )AAFP( ليكون أول مركز يف الكويت يوفر الدورات املعتمدة لدعم 
احلياة التوليدي املتقدم )ALSO®(  والتي حصل على شهادة معتمدة منها أكرث من 230.000 من 

مزودي الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العامل .
والذي  املهاجرة  الرحم  بطانة  مرض  ملناقشة  طبيًا  مؤمترًا  املستشفى  عقد   ، ذلك   إىل  باإلضافة 
الشهر  خالل  املستشفى  ينظم  كما  البارزة  اجملتمع  وشخصيات  االطباء  من  كبريًا  حضورًا  شهد 

القادم مؤمتره العلمي الثاين لألمراض الباطنية واجلهاز الهضمي .
العاملي  التطور  الشفاء ملواكبة  دار  النشاطات واإلجنازات مستمرة يف مستشفى  تزال سلسلة  وال 

وآخر ما توصل إليه العلم يف جميع اجملاالت والتخصصات الطبية اخملتلفة .

مع متنياتي لكم بقراءة ممتعة ومفيدة...وكل عام وأنتم بخري

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

السكون...
هو كل ما ستسمعه

انعم بلحظات من الراحة والهدوء

السكون...
هو كل ما ستسمعه

انعم بلحظات من الراحة والهدوء

أول جهاز فحص 
رنين مغناطيسي

هادئ في
الكويت

الصــورة المقدمة عالية الجودة  نتائــج إختبارات كاملة الدقة متخصصة 
فــي علم ا�عصاب  و جراحة العظام   %97 أقــل في ضغط الصوت 

صوت يشعرك بالفرق 
مستشفي دار الشفاء مركز التصوير التشخيصي 

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

مركز التصوير التشخيصي 
مستشفى دار الشفاء -  مارس 2016

45



إحذرن أسباب اإلجهاض المتكرر 
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غالبـًا مـا يحـدث اإلجهـاض فـي أول ثالثـة أشـهر مـن الحمـل و يعانـي حوالـي 3% مـن النسـاء من حـاالت اإلجهاض المتكـرر تقريبًا 
و الخبـر السـار إليكـي سـيدتي هـو أنـه ال داعـي مـن القلـق حوالـي 85% مـن النسـاء الذيـن عانـوا مـن اإلجهـاض، رزقـوا بحمـل 

طبيعـي بعدهـا. لذلـك نعـرض عليكـي توضيـح اإلجهـاض المتكـرر، أسـباب حدوثـه و نصائـح لتجـاوز هـذه الفتـرة الصعبـة :

أسباب حدوث حاالت اإلجهاض المتكرر :

حـاالت  مـن   %70 حوالـي  بـأن  الدراسـات  الوراثية: ذكـرت  الصفـات 
اإلجهـاض المتكـرر تحـدث بسـبب تشـوهات الكروموسـومات. عـادة 

تحـدث بيـن النسـاء فـوق عمـر 35 عامـًا.

التقـدم فـي العمر: يـزداد خطـر تعـرض المـرأة إلـي اإلجهـاض فـي 
عمـر مـا فـوق األربعيـن.

تشـوهات الرحم: تشـكل تشـوهات الرحـم 15% إلـي 20 % لحـاالت 
اإلجهـاض المتكـرر. فبعـض النسـاء يولـدو برحـم مـزدوج أو رحـم لـه 

شـكل غيـر طبيعـي أو المعانـاه مـن أورام ليفيـة.

ضعـف عنـق الرحم: قـد يكون ضعف عنـق الرحم أحد األسـباب وراء 
حدوث اإلجهاض المتكرر و يمكن عالجها بعملية جراحية بسـيطة.

اللواتـي يعانـوا مـن تكيـس المبايـض   تكيـس المبايض: النسـاء 
يصبـح لديهـم  مسـتويات أعلـى  مـن الهرمونـات الذكوريـة. و إرتبط 
ذلـك باإلصابـة بالعقـم أو اإلجهـاض. و أظهـرت الدراسـات أن أكثـر من 

3/1 حـاالت اإلجهـاض  المتكـررة غالبـًا، ترجـع إلـي تكيـس المبايـض.

المهبـل  إلتهـاب  بإسـم  الحالـة  هـذه  المهبل: ُتعـرف  إلتهابـات 
أنهـا وراء  الدراسـات  التـي ذكرتهـا  أحـد األسـباب  الجرثومـي و هـي 

المتكـرر. اإلجهـاض  حـدوث 

تجلـط الدم: تعـرف حـاالت تجلـط الـدم بإسـم الثرومبوفيليـا، و هـي 
تعنـي بـأن دمـك عرضـة للتجلـط أكثـر مـن المعـدل الطبيعـي. و قـد 
يتسـبب ذلـك فـي حـدوث اإلجهـاض و لكـن لـم يتضـح دوره بعد في 

حـدوث اإلجهـاض المتكرر.

المجهـود الزائد: عليـك أن تعرفـي جيـدا إذا مـا نصحتـك طبيبتـك 
تكـون  فهـذه  بنصيحتهـا  تأخـذي  أن  فـورا  فيجـب  االجهـاد  بعـدم 
لالجهـاض  النسـاء  بعـض  تعـرض  التـي  األسـباب  أحـد   %20 بنسـبة 
بسـبب المجهـود الزائـد وال تربطـي هـذا المجهود باألعمـال المنزلية 
فقـط فقـد يكـون أيضـا لحملـك شـئ ثقيـل مثـال أو ممارسـة بعـض 

األلعـاب أو التماريـن الرياضيـة.

العالقـة  تسـبب  األولى: أحيانـا  األسـابيع  فـي  الزوجيـة  العالقـة 
المـرأة  تعـرض  الشـديدة  العالقـة  وخاصـة  الزوجيـن  بيـن  الزوجيـة 
المبكـرة  الحمـل  بعالمـات  سـيدتي  شـعرت  إذا  ولهـذا  لألجهـاض 
كتأخـر دورتـك الشـهرية أو الغثيـان المفاجـئ فعليـك أن تتوقفـي 
عن ممارسـة العالقة الحميمة مع زوجك على األقل لحين التأكد من 
حملـك و معرفـة النصائـح والوصايـا الخاصـة بحالتـك مـن طبيبتك أو 

الخـاص. طبيبـك 

تتنـاول  النسـاء  للدهون: بعـض  حارقـة  مشـروبات  تنـاول 
مشـروبات مخصوصـة تعمـل علـى تسـخين الجسـم مثـل القرفـة أو 
الزنجبيـل فنحـن ننصحـك باإلبتعـاد عـن هـذه المشـروبات فـي بداية 
الخاصـة  واإلرشـادات  الوصايـا  تعرفيـن  ان  إلـى  األقـل  وعلـى  حملـك 

. بحملـك

وليـس  النسـاء  الحمل: بعـض  تثبيـت  بعمليـة  القيـام  عـدم 
جميعهم بل وقلة تحتاج إلى تثبيت الحمل ال تقلقي سـيدتي إنها 
ليسـت عمليـة بالمعنـي الواسـع للعمليـات فهـي مجـرد عـدة حقـن 
تأخذينهـا بمعرفـة طبيبـك الخـاص حيـث يقول لـك وقتها أن حملك 

فـي حاجـة للتثبيـت عـن طريق هذه الحقن ووقتها سـتحتاجين إلى 
أخـذ بعـض الجرعـات حتـى التتعرضيـن لإلجهـاض.

تنـاول األكل المبهـر الزائـد: ال ينصح أبـدًا للحامل أن تتنـاول االكل 
الكثير البهارات وكذلك الشطة فهذه األطعمة من المعروف عنها 

إنهـا تـؤذي الجنيـن ومع األسـتمرار عليها قـد تعرضك لإلجهاض.

الخـاص: ال  طبيبـك  مراجعـة  بـدون  المختلفـة  األعشـاب  تنـاول 
الحمـل و قـد  تناولهـا قبـل  اعتدتـي علـى  التـي  األعشـاب  تتناولـى 
تعتقديـن أن تناولهـا ليـس بالشـئ الخطيـر كتنـاول الشـاي األخضر 
مـن  غيرهـا  إلـى  البردقـوش  و  الزنجبيـل  و  الكمـون  و  القرفـة  أو 

جيـدا. الطبيـب  مراجعـة  عليـك  فيجـب  المنتشـرة  األعشـاب 

أسـتخدام المنظـف المهبلي: بعـض النسـاء تسـتخدم المنظـف 
يندفـع  المـاء  تجعـل  و  عشـوائية  بطريقـة  ˮالـُدش‟  أو  المهبلـي 
بشـدة إلـى المهبـل ومـن ثـم يصـل إلـى الرحـم و هذا تصـرف خاطئ 
قـد يعرضـك إلـى اإلجهـاض فعليـك أن تسـتخدمي الـدش المهبلـي 
وأسـابيع  أشـهر  فـي  خاصـة  بقـوة  مندفـع  المـاء  تجعلـي  وال  بحـذر 

الحمـل األولـى.

نصائـح  و  االجهـاض  بعـد  تتصرفيـن  كيـف 
تجـاوز هـذه الفتـرة: 

بعـد حـدوث اإلجهـاض، يتـرك لديكـي شـعور بالخـوف و الوحـدة و قد 
يـؤدي إلـي اإلكتئـاب خاصـة مـع تكـرار اإلجهـاض ألكثـر مـن مـرة لذلـك 
قمنـا بعـرض مجموعـة مـن النصائـح التـي يمكـن أن تسـاعدك فـي 

تجـاوز هـذه المرحلـة:

الجزء األول من النصائح:
إطمئنـي سـيدتي نسـبة كبيـرة مـن النسـاء اللواتـي عانـوا مـن   .1

اإلجهـاض المتكـرر، أنجبـوا أطفـال بعدهـا. 

أخـذ قسـط كافـي مـن الراحـة بعـد حـدوث اإلجهـاض، و ينصـح   .2
قبـل  أشـهر  لثالثـة  شـهر  مـن  كافيـة  لمـدة  باإلنتظـار  األطبـاء 

أخـرى. مـرة  الحمـل  فـي  التفكيـر 

الجزء الثاني من النصائح:
حـذاري ممارسـة التماريـن الرياضيـة بعـد اإلجهـاض فقـط يسـمح   .1
األطبـاء المشـي لفتـرة صغيـرة أو ممارسـة اليوغـا )اإلنتبـاه لعدم 

القيـام بـأي حـركات صعبـة و قاسـية(.

ما هو اإلجهاض المتكرر ؟
ُيعـرف اإلجهـاض المتكـرر عنـد حـدوث ثـالث حـاالت إجهـاض متتاليـة 
أو أكثـر بشـكل متعاقـب .لذلـك بمجـرد حـدوث حـاالت اإلجهاض أكثر 
مـن مـرة، يجـب اللجـوء إلـي طبيـب مختصـص لمعرفـة إذا كان هناك 

أسـباب وراء حـدوث هـذه الحـاالت.

غالبـًا، مـع تكـرار حـدوث اإلجهـاض، يـؤدي إلـي حالـة فقـدان األمـل و 
الحـزن  و صعوبـة الوثـوق  بمـا سـيأتي فـي المسـتقبل. لكـن حاولـي 
تنفـس الصعـداء فـي الحقيقـة أن العديـد مـن النسـاء الالتـي  مـررن 

بتجربـة اإلجهـاض المتكـرر، قـد أنجبـن أطفـاالً فيمـا بعـد.

ذكـرت الدراسـات أن حوالـي واحـدة مـن أصـل 100 إمـرأة تعانـي مـن 
اإلجهـاض المتكـرر. و لـم يتـم العثـور علـي سـبب ذلـك إال بالنسـبة 
لثلـث العينـة تقريبـًا. لكـن توجـد هنـاك حـاالت و مشـاكل تـؤدي إلـى 

تعـرض النسـاء إلـي حـاالت اإلجهـاض المتكـرر.

د. إيهاب المصري
رئيس القسم

أمراض النساء والتوليد
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إلـي  بحاجـة  تكونـي  قـد  مـرة  مـن  اإلجهـاض ألكثـر  عنـد حـدوث   .3
نفسـي. طبيـب  إستشـارة 

هوايـة  ممارسـة  يمكنـك  كثيـرًا،  بمفـردك  الجلـوس  تحاولـي  ال   .4
الرسـم، أو أي هوايـة أنتـي تفضليهـا مثـل الرسـم  أو أي شـكل 

اإلبتـكاري. التعبيـر  أشـكال  مـن 

التقـرب مـن زوجـك فـي هـذه الفتـرة ألنكـي بحاجـة إلي مسـاندته   .5
العاطفيـة و محـاول قضـاء أكبـر وقـت ممكـن معـًا.

الجزء الرابع من النصائح :
علـى  يوميـا  سـاعة  نصـف  المشـي  أو  اليوغـا  ممارسـة  يمكنـك   .1
األقـل، كمحاولـة للتخلـص مـن القلق و التوتر الذي يسـيطر علي 

مشـاعرك فـي هـذه الفتـرة.

إلـى جنينـك  بعـض الخبـراء يقترحـن ان تقومـي كتابـة رسـائل   .2
الـذي فقديتـه فـي الفتـرة االولـى مـا بعـد اإلجهـاض يقـال أن هـذا 
يخفـف مـن عـبء حزنـك و يخفـف عليـك مـن مشـاعرك لفقـدان 

طفـل كنتـي تحلميـن بـه.

إستشـارة الطبيـب حـول الميعـاد المناسـب للممارسـة العالقـة   .2
الحميميـة بعـد حـدوث اإلجهـاض. غالبًا ما يحدد الطبيب أسـبوع 

علـي األقـل.

عنـد الشـعور بالغثيـان بعـد اإلجهـاض، قـد يصـف الطيـب لكـي   .3
الطـرق  إلـي  اللجـوء  يمكنـك  لكـن  و  للغثيـان،  مضـادة  أدويـة 
الطبيعيـة مثـل الخبـز المحمـص أو الزنجبيـل أو شـاي الزنجبيـل. 
إسـتبادلها  و  السـكرية  أو  الدهنيـة  األطعمـة  تنـاول  تجنـب  و 

الطازجـة. باألطعمـة 

ينصـح بعـد حـدوث اإلجهـاض بزيـادة تنـاول مكمـالت الحديـد و   .4
الوجبـات الغنيـة بفيتاميـن ج مثـل عصيـر البرتقـال أو الطماطـم 
للنسـاء  يمكـن  المفقـود.  الـدم  لتعويـض  بحاجـة  الجسـم  ألن 
النباتيـن تنـاول األطعمـة الغنيـة بالحديـد مثـل التيـن المجفـف 

والفاصوليـا و العـدس و التـوت و البنجـر و الخـروب و البيـض.

بعـد اإلجهـاض يجـب النـوم لمـدة 12 سـاعة و أخـذ قسـط كافـي   .5
مـن الراحـة.

أسـفل  و  البطـن  تدليـك  يمكنـك  بالتوتـر  الشـعور  لمقاومـة   .6
األعصـاب  تهدئـة  علـي  تعمـل  العطريـة فهـي  بالزيـوت  الظهـر 

واإلسـترخاء.

ليسـت  فهـي  تقلقـي  ال  للرحـم  تنظيـف  بعمليـة  القيـام  يجـب   .7
عمليـة صعبـة أو عمليـة بمعنـي الكلمـة. إنهـا عمليـة بسـيطة 
تشـبة إلـى حـد مـا عمليـة وضـع اللولـب لمنـع الحمـل فهـي مجرد 
بواقـي  مـن  رحمـك  لتنظيـف  الطبيبـة  بـه  تقـوم  بسـيط  شـئ 
الـدم السـابقة للجنيـن حتـي يكـون الرحـم نظيـف وخالـي مـن 
اي عقبـات تعيـق عمليـة الحمـل مـرة أخـرى فـإن لـم تقومـي بهذه 
الخطـوة ربمـا سـيكون حملـك فـي المـرة األخـرى أصعـب إلـى حـد 

. ما

الجزء الثالث من النصائح:
ال تحاولـي كتمـان مشـاعرك بداخلـك حتـي ال تصابـي باإلكتئـاب،   .1
يجـب التحـدث مـع شـخص قريـب منـك سـواء كان أحـد أصدقائك 
الفتـرة  هـذه  فـي  ألنكـي  منـك.  المقربيـن  األسـرة  أفـراد  أحـد  أو 

بحاجـة إلـي مـن يسـتمع إليكـي.

مثـل  لديكـي  المفضلـة  الترفيـه  وسـائل  عـن  البحـث  يمكنـك   .2
قـراءة أحـد الكتـب، مشـاهدة األفـالم المتحركـة لمجـرد الضحـك 

بالراحـة. الشـعور  و 

و األن سـيدتي يجـب عليـك أن تدركـي تمامـً أن كل هـذا 
بأمـر مـن اهلل عـز وجـل و ثقـي تمامـً إنـه سـيعطي أفضل 
ممـا تتمنيـن ولكـن إجهاضـك فـي هـذه الوقـت ربمـا لـه 
أنتظـري  و  الحمـدهلل  دائمـا  تعلمينهـا فقولـي  ال  حكمـة 

البشـرى الجديـدة مـن اهلل عـز وجـل.

بشرى ملرضى العقم

د. حازم متعب الرميح
إستشاري نساء ووالدة وطب اخلصوبة

رئيس وحدة طب اخلصوبة
زمالة الكلية امللكية للنساء والوالدة 

(MRCOG)

يسر  وحدة  طب اخلصوبة مبستشفى دار الشفاء أن تقدم و�ول مرة 
 Endometrial ) بالقطاع اخلاص بالكويت فحص بطانة الرحم

Receptivity Array ERA) والذي يستطيع وبدقة عالية حتديد 
أفضل يوم »نزراع ا�جنة خاصة لدى السيدات الالتي أجرين عمليات 

طفل أنـبـوب غ± ناجحـة سابقـ¯ 
وذلك حتت إشراف د. حازم الرميح إستشاري طب اخلصوبة

ورئيس الوحدة بالتعاون مع lgenominx ¹ اسبانيا   

وحـدة طب الخصـوبة

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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متابعة أمراض 
الضغط

و الكوليسترول 
وجراحات 

القلب المفتوح

البورد الفرنسي في أمراض القلب والشرايين
من أكاديمية باريس ( جامعة بيير وماري كوري )

البورد الفرنسي في طب القلب التداخلي
من جامعة باريس الثانية عشر

استشاري في أمراض القلب 
والشرايين  استشاري في القسطرة 

وطب القلب التداخلي

د. أحمد عالءالدين

أحدث وسائل التشخيص السريع: 
ا�شعة المقطعية للقلب

الرنين المغناطيسي للقلب والقسطرة القلبية
سونار القلب - تخطيط المجهود

أفضل إستشاريِّ القلب والشرايين
متواجدون على مدار الساعة

لرعايتكم

وحدة االلم الصدري والعناية
القلبية المركزة تعمل على مدار الساعة

طوال أيام اسبوع الستقبال الحاالت
القلبية الطارئة

مركز القسطرة القلبية ا�ول من نوعه
والمجهز بأحدث ا�جهزة

والمعدات الحديثة

د. سعد الكندري
إستشاري أمراض قلب

- الزمالة الكندية و البورد ا�مريكي في أمراض الباطنية
- الزمالة الكندية و البورد ا�مريكي في أمراض القلب و الشرايين

- تخصص دقيق في عمليات القسطرة القلبية التداخلية - جامعة أوتاوا - كندا

د. جمال الفضلي
استشاري جراحة القلب والشرايين

البورد الكندي في جراحة القلب
الزمالة الكندية في جراحة القلب 

للكبار - جامعة تورنتو

استشاري امراض قلب
د.أمـــل علـي مكـــة

شهادة تخصص في امراض القلب و الشرايين 
دبلوم في تصوير القلب با�مواج فوق الصوتية ( فرنسا)

عالج الذبحة الصدرية الحادة
بالقسطرة القلبية

نفخ الشريان وزرع دعامه
بأسرع وقت ممكن

• تـصـوير الـقـلـب و ا�وعـيـة
• وحدة القلب وا�وعية التداخلية

• وحدة طوارئ القلب تعمل على مدار الساعة 
طوال أيام ا�سبوع.

• تشخيص وعالج ا�مراض القلبية
• وحـدة ا�لــم الـصـدري

• وحدة العناية المركزة با�مراض 
القلبية

ا�ول في القطاع الخاصمركز أمراض القلب
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تضخم الطحال 

) يمكن يكون بدون  أعراض تضخم الطحال: 
أعراض (

الحيوية،  الوظائف  يؤثر على كال من هذه  الطحال  وكذلك تضخم 
الحمراء  الدم  خاليا  بتصفية  يبدأ  فإنه  أكبر،  بحجم  ينمو  فالطحال 
العادية وكذلك تلك الغير طبيعية، وتقليل عدد الخاليا السليمة 
في مجرى الدم، فإنه يعوض أيضا الكثير من الصفائح الدموية في 
نهاية المطاف، يمكن لخاليا الدم الحمراء والصفائح الدموية الزائدة 
يتضخم  حتى  الطبيعي،  عمله  في  والتدخل  الطحال،  تسد  ان 
تلحق  أن  يمكن  والتي  الخاصة،  بالدم  امداداته  تعوق  قد  الطحال 
الضرر أو تدمر أجزاء من الجهاز، ومعظم الناس ال يعرفون أن لديهم 
تضخم الطحال بسبب أعراضه النادرة ، الناس عادة يمكنهم معرفة 

ذلك أثناء إختبار بدني.

األعراض األكثر شيوعا لتضخم الطحال:
أو  اإلمتالء،  باإلنزعاج،  شعور  كبيرة  وجبة  تناول  على  القدرة  عدم 
األلم  هذا  ينتشر  قد  البطن،  من  العلوي  األيسر  الجانب  في  األلم 
إلى الكتف األيسر إذا كان لديك ألم شديد أو يسوء عند أخذ نفس 

عميق، راجع طبيبك على الفور

تظهر  قد  الطحال،  تضخم  لديك  كان  إذا 
عالمات أو أعراض أخرى أيضا، ترتبط مع هذا 
أن تشمل عالمات  األساسي، ويمكن  المرض 

وأعراض مثل:
تعب قد يكون بدون أعراض نهائيًا  -

فقدان الوزن  -
إلتهابات فيروسية وبكاتيرية متكررة  -

سهولة النزيف  -
اليرقان  -

األنيميا وإنخفاض الصفائح الدموية  -

تضخم الطحال قد يسبب:
األلم أو االمتالء في الجزء العلوي من البطن اليسرى قد ينتشر إلى 
الكتف األيسر مع الشعور بالشبع دون تناول الطعام أو بعد تناول 

كمية صغيرة فقط.

التشخيص:
عادة ما يتم الكشف عن تضخم الطحال أثناء الفحص السريرى قد 
يؤكد تشخيص تضخم الطحال مع واحد أو أكثر من هذه االختبارات: 
اختبارات الدم، مثل تعداد الدم الكامل للتحقق من عدد من خاليا 
النظام  في  الدموية  والصفائح  البيضاء  الدم  خاليا  الحمراء،  الدم 

.)CT( الخاص بك الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي

دراسات وابحاث:
ذكــرت احــدى الدراســات االمريكيــة انــه يمكــن ألي شــخص التعرض 
لتضخــم الطحــال فــي أي ســن، ولكــن مجموعــات معينــة معرضــة 
لخطــر أعلــى، بمــا فــي ذلــك األطفــال والشــباب الذيــن يعانــون من 
االلتهابــات، مثــل عــدد كريات الــدم البيضــاء، الناس الذيــن لديهم 
مرض غوشــيه ومرض نيمان بيك، والعديد من االضطرابات األيضية 
األخــرى الموروثــة التــي تؤثــر علــى الكبــد والطحــال، النــاس الذيــن 
يعيشون في المناطق التي تتوطن فيها المالريا أو يسافروا إليها

ما هو الطحال؟
من  األيسر  العلوي  الجزء  في  الصدري  القفص  تحت  يقع  الطحال 
البطن نحو الظهر، وهو جزء من نظام الليمفاوي ويعمل كمصفاه 

للدم تدفع العدوى عن الجسم

كيف يعمل الطحال:
يوجد الطحال تحت القفص الصدري الخاص بك المقبل إلى المعدة 
على الجانب األيسر من البطن، انه لين، فهو الجهاز االسفنجي الذي 

ينفذ العديد من الوظائف الحيوية ويمكن أن يتلف بسهولة

وظائف الطحال:
يدمر خاليا الدم القديمة والتالفة  -

يلعب دورا رئيسيا في الوقاية من العدوى عن طريق إنتاج خاليا   -
الدفاع  وتعمل كخط  الليمفاوية  الخاليا  و تسمى  البيضاء  الدم 

األول ضد غزو مسببات األمراض
مخازن خاليا الدم الحمراء والصفائح الدموية، والخاليا التي تساعد   -

على تجلط الدم.

أسباب تضخم الطحال:
تليف  العدوى،  طريق  عن  الطحال  تضخم  سبب  يكون  أن  يمكن 
بخاليا  تتميز  التي  الدم  أمراض  الكبد،  امراض  من  وغيرها  الكبد 
األسباب  بعض  وهنا  الشروط.  من  غيرها  أو  الطبيعية،  غير  الدم 

الشائعة لتضخم الطحال:
العدوى:

العدوى، أنواع كثيرة من الفيروسات   -
اإللتهابات الطفيلية، مثل داء المقوسات  -

تصيب  )عدوى  الشغاف  التهاب  مثل  البكتيرية،  اإللتهابات   -
صمامات القلب، البروسيال، السل، الخ..(

السرطان:
تحل محل  التي  البيضاء  الدم  الدم، سرطان في خاليا  سرطان   -

خاليا الدم الطبيعية.
مثل  الليمفاوية،  األنسجة  سرطان  الليمفاوية،  الغدد  سرطان   -

مرض هودجكين وأنواع أخرى كثيرة.

األسباب األخرى لتضخم الطحال وتشمل:
- األمراض االلتهابية مثل الساركويد والتهاب المفاصل الروماتويدي

- الذئبة الحمراء وأخرى
- السرطان الذي انتشر إلى الطحال

- خراج كبير، وتجويف مملوء صديد تنتج عادة عن عدوى بكتيرية
- األمراض اإلرتشاحية مثل مرض غوشيه، الداء النشواني، أو أمراض 

تخزين الجليكوجين
- بعض أنواع األدوية
- جلطات بالطلحال

- تليف الكبد بأنواعه.

األسباب والوقاية منه 

أعراض 

- الكلى و الباطنية البورد الكندي 
ألمراض الباطنية والكلى 

- البورد الكندي ألمراض الكلى
- البورد األمريكي ألمراض الباطنية 

- البورد األمريكي ألمراض الضغط

 د. محمد عبداهلل 
مبارك العازمي

كيف يمكن الوقاية من تضخم الطحال؟استشاري أمراض الكلى
ال  قد  ومعظمها  أخرى،  كامنة  أمراض  نتيجة  هو  الطحال  تضخم 
الذي  الكحول،  تعاطي  بسبب  الكبد  أمراض  مثل  متوقعا،  يكون 
يسبب تليف الكبد وارتفاع ضغط الدم، الكحول والشرب المفرط له 
عواقب خطيرة للغاية على حد سواء على المدى القصير والطويل، 
المثال،  الفيروسي )على سبيل  الكبد  التهاب  أسباب معينة من 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  والذي   ،)C الكبد  إلتهاب  و   B الكبد  إلتهاب 
اإلتصال  تجنب  طريق  عن  منها  الوقاية  يمكن  أيضا  الكبد  تليف 
بالجسم من األفراد المصابة، ويمكن أيضا أن يمنع إلتهاب الكبد 
B عن طريق التطعيم، أخيرا، بعض األمراض المعدية مثل فيروس 
نقص المناعة البشرية والمالريا والسل، يمكن منعها إذا ما اتخذت 

اإلجراءات المناسبة للحد من مخاطر حصول المرض.
ويمكن عالج تضخم الطحال في معرفة سبب المرض اوالً. 
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إضطرابات األجفان

يساعد الجفنان في حماية العينين. وعندما ترفرف العينان، أو 
تطُرفان، فإنَّ الجفنين يقومان بترطيبهما أيضًا. كما أنَّ رفرفَة 
العينين تساعد على إزالة األوساخ وأي جسيمات أخرى عن 
سطح العين. ومن الممكن أن يساهم إغماُض الجفن عندما 
يقترب شيء من العين في حماية العين من اإلصابات أيضًا. 
العينين يمكن  فإنَّ جفني  الجسم،  أجزاء  بقية  غرار  وعلى 
أو بااللتهاب، أو حتى بالسرطان، وهناك  أن ُيصابا بالعدوى 
مشكالت أخرى خاصة بجفني العينين ومن هذه المشكالت: 

انقالب الجفنين إلى الداخل او إلى الخارج  •

انسدال الجفنين  •

إنَّ  العيــن.  لجفــن  الطبيعــي  غيــر  َفضــان  النَّ أو  ــرف  الطَّ  •
معالجَة اضطرابات جفن العين تعتمد على سببها.

األعراض العامة
ي االضطرابــاُت التي تصيب الجفنين إلى ضعف  مــن الممكن أن تؤدِّ
الرؤية. كما يمكنها أيضًا أن تجعَل من الصعب على  المرء أن يقوم 

بنشاطاته اليومية، كالنظر إلى شاشة الحاسوب أو كالقراءة مثاًل.
وفي بعض الحاالت تكون تجميلية. 

ب ما يلي: إن الحاالت الصحية التي تصيب الجفنين يمكن أن تسبِّ
• َطْرف أو نفضان شاذ في العينين

•  انسدال الجفنين
• انقالب الجفنين إلى الداخل أو الخارج.

تشــتمل األعراُض العامة اإلضطرابات التــي تصيب الجفنين على ما 
يلي:

• اإلحساس بالحرق أو بالوخز
• جفاف العين أو الحكة في العين

• احمرار العين
• ألم العين أو التهابها

• ظهور ُبثور أو »ُجلبات« على أهداب العينين
• عدم القدرة على تحريك العين، أو تشوش الرؤية 

• شدة الحساسية للضوء
•  اإلدماع.

في بعض األحيان، يمكن أن تكوَن اضطرباُت جفن العين عرضًا من 
أعــراض حالــة صحيــة أخرى. وعلى ســبيل المثال، فإن انســدال جفن 

العين يمكن أن ينتج عن:
• ورم أو سرطان في الدماغ
• ضعف األعصاب الدماغية

• إصابة.
• لبس العدسات الالصقة.

• بعض األدوية
علــى المــرء أن يستشــيَر الطبيــُب إذا ظهــرت لديــه مشــكالت فــي 
الجفنيــن ولــم تتحســن بعد مضــي أســبوع واحــد، أو إذا ظهر لديه 

ما يلي:
ر  تغضــن، أو َحَدبــة، أو نمو غير مألــوف على الجفن يمكن أن يتغيَّ  •

لونه أو شكله.
مفرزات.  •

انسدال الجفن.  •
تورُّم جفن العين وإنغالقه بشكل كامل.  •

َتشنج الجفن :
ُج الجفـن واحـدًا مـن االضطرابـات الشـائعة التـي تصيـب  يعـدُّ تشـنُّ
تشـنجي.  نحـو  علـى  الجفـن  طـرف  إلـى  ي  يـؤدِّ وهـو  العيـن.  جفـن 
غالبـًا مـا تحـدث التشـنجات خـالل النهـار، وليـس خالل نـوم  المريض. 
أحـد  وهـو  التوتـر،  خلـل  حـاالت  مـن  حالـٌة  هـو  العيـن  جفـن  ُج  تشـنُّ
اضطرابـات الحركـة. تسـبب هـذه الحالـة تقلصـات عضليـة تـؤدي إلـى 
رة فـي الجفـن، أو  إغـالق مسـتمر لجفـن العيـن، أو إلـى حـركات متكـرِّ
إلـى نفضـان. وهـذا مـا قـد يكـون لـه أثـر سـلبي علـى قـدرة المريـض 
ُج الجفنيـن علـى نحـو بطـيء. لكـنَّ  علـى الرؤيـة. تبـدأ أعـراض تشـنُّ
ـة عندمـا تتهيـج  تواتـر طـرف الجفنيـن يـزداد مـع مـرور الزمـن، وخاصَّ
العينـان. وفـي النهايـة، فإنَّ الجفنين يمكـن أن يظال مغلقين لفترة 
أثـر سـلبي كبيـر علـى  لـه  الزمـن. وهـذا مـا قـد يكـون  طويلـة مـن 
ُج الجفـن لدى الرجال والنسـاء  الحيـاة اليوميـة للمريـض. يحـدث تشـنُّ
علـى حـد سـواء. وهـو أكثـر شـيوعًا لـدى النسـاء في منتصـف العمر 

مـات فـي السـن. أو المتقدِّ

ج الجفن على ما يلي: و من الممكن أن تشتمل معالجة تشنُّ
ي إلى ارتخاء العضالت وتوقف  ُحَقن الذيفان الوشــيقية التي تــؤدِّ  •

التشنجات
أدوية  •

التحفيــز  جراحــة  أم  العينيــن،  عضــالت  جراحــة  ســواٌء  الجراحــة،   •
الدماغي العميق.

ج الجفنيــن، أو أن تنتقــل إلــى  مــن الممكــن أن تتفاقــَم حالــُة تشــنُّ
العضــالت المجــاورة. وقــد تظــل علــى حالهــا ســنوات كثيــرة. وفــي 
ــَن علــى نحو مفاجئ  حــاالت نــادرة، فــإن هــذه الحالة يمكن أن تتحسَّ

ومن تلقاء نفسها. 

التهاب الجفن :
التهــاُب الجفن هو التهاب الَحواف الخارجية لجفني العينين بالقرب 
مــن األهــداب. وهو يحــدث عندما تنتج الُغدد الموجــودة عند منبت 

أهداب العينين كميًة زائدة من الزيوت.
هنــاك أســباٌب محتملــة أخــرى اللتهــاب الجفــن. وهــي تشــتمل علــى 

مــا يلــي:
عدوى بكتيرية تصيب العين  •

بعض الحاالت الجلدية، كالُعد الوردي مثاًل.  •
جفاف العينين.  •

ب التهاب الجفن األعراض التالية: يمكن أن يسبِّ
إحساس بالحرقة  •

ش الرؤية تشوُّ  •

تشكل قشور على العين  •
دموع تشبه الزبد  •

م الجفنين واحمرارهما. تورُّ  •

قــد يكون التعامُل مع التهــاب الجفنين صعبًا، ألنَّ هذه الحالة غالبًا 
ز معالجُة التهاب الجفن  ما تعود إلى الظهور بعد معالجتها. تركِّ

على الرعاية المنزلية، بما في ذلك:
نظام غذائي خاص مع تناول مكمالت غذائية  •

المحافظة على النظافة الشخصية  •
فرك المنطقة المحيطة بالعينين باســتخدام قطعة قماشــية أو   •

قطنية نظيفة
اســتخدام الكمــادات الدافئــة مــن أجــل تطرية وتفكيك القشــور   •

المتشكلة.

مــن الممكــن أن يصــف الطبيــُب أيضــًا مضــادًا حيويــًا علــى شــكل 
مرهم. ويســتطيع المرهم المســاعدة على التخلُّص من البكتيريا 
التــي تســبب التهاب الجفــن. قد تســتخدم أيضًا القطــرات العينية 
الستيروئيدية، أو الدموع االصطناعية. وهذا ما يساعد على تخفيف 

االلتهاب والتخلص من جفاف العينين.

السرطان:
يمكــن أن تكــوَن المشــكالت التي تصيب جفن العيــن أو جلد جفن 
العين ناتجة عن السرطان. يبدأ السرطاُن بالخاليا، وهي أحجار البناء 
في الجســم. يقوم الجســم عادة بإنتاج خاليا جديدة بالقدر الالزم له، 
وذلــك لكــي تحــل محــل الخاليــا  الشــائخة التــي تموت. وفــي بعض 
ل األورام.  األحيــان، فإن هــذه العملية تجري بشــكل خاطئ فتتشــكَّ
إذا كان الورُم سرطانيًا، فإن خاليا الورم يمكن أن تغزو النسج األخرى 
فــي الجســم. وتســتطيع الخاليــا الســرطانية االنتقــال إلــى مختلــف 

أجزاء الجسم عن طريق األوعية الدموية والقنوات اللمفاوية.

تشــتمل أنــواُع الســرطان التــي يمكــن أن تصيــب جفن 
العين على ما يلي:

سرطان الخاليا القاعدية  •
سرطان الخاليا الحرشفية  •

همية سرطان الغدة الزُّ  •
األورام الميالنينية الخبيثة.  •

إن أورام جفــن العيــن الخبيثــة، أو الســرطانية، يمكــن 
أن تــؤذي جفــَن العيــن. كمــا يمكــن أن تجعــل المريض 
يفقــد أهداب عينيــه. من الممكــن أن تشــتمَل معالجُة 

السرطانات التي تصيب جفن العين على ما يلي:
الجراحة  •

المعالجة الكيميائية  •
المعالجة اإلشعاعية  •

المعالجة الضوئية الحركية  •
المعالجة الحيوية  •

د. فيصل جراغ
إستشاري جراحة العيون
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إضطرابات أخرى تصيب جفن العين:

هنـاك حـاالٌت صحيـة كثيـرة أخـرى يمكـن أن تصيـب جفنـي العينيـن. 
ويتنـاول هـذا القسـم عـددًا مـن االضطرابـات األخـرى الشـائعة التـي 
تصيـب الجفنيـن. يحـدث جفاُف العين عندما ال تنتج العينان الدموع 
علـى نحـو سـليم. وفـي حال عدم معالجته، فـإنَّ جفاَف العين يمكن 
أن يسـبب إلتهـاب أو ألمـًا فـي العيـن أو ندبـات علـى القرنيـة. كمـا 
يمكـن أيضـًا أن يسـبب فقـدان البصـر، لكـن هـذا يكـون مؤقتـًا فـي 
العـادة. يمكـن أن يكـون جفـاُف العيـن أحـَد األعراض الجانبيـة الناتجة 
عـن بعـض األدويـة. ومـن الممكـن أن يكـون ناتجـًا عـن مـرض جلـدي 
فـي الجفنيـن أو حولهمـا، وعـن أمـراض تصيب الغـدد الموجودة في 

الجفنين.

ـرة  متوفِّ والمراهـم  والجـل  اإلصطناعيـة  الدمـوع  مـن  أنـواع  هنـاك 
معالجـة  أجـل  مـن  اسـتخدامها  ويمكـن  طبيـة،  وصفـة  غيـر  مـن 
جفـاف العيـون أو التهابهـا. يمكـن اسـتخداُم جهـاز منزلـي لتنقيـة 
وهـذا  األخـرى.  والجسـيمات  الغبـار  مـن  تخليصـه  أجـل  مـن  الهـواء 
مـا يسـاعد فـي الوقايـة مـن جفـاف العينيـن. كمـا يمكـن أن يكـون 
الرطوبـة  مـن  مزيـد  إضافـة  أجـل  مـن  مفيـدًا  الهـواء  ترطيـب  جهـاز 
إلـى هـواء المنـزل. هنـاك أنـواع مـن العـدوى البكتيريـة التـي يمكـن 
أن تصيـَب العيـن. وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الُجدُجـد أو الشـعيرة 
العيـن. وهـي تحـدث  َحَدبـة مؤلمـة حمـراء تظهـر علـى جفـن  هـي 
بسـبب عـدوى فيروسـية تصيـب الغـدد الزيتيـة فـي الجفنيـن. وأمـا 
حـاالت شـائعة  وهـي  الجفـن.  تحـت  يظهـر  تـورم  فهـي  ـعيرة«  »الشَّ
تنتـج عـن اإلصابـة بعـدوى الُمكـورات الُعنقوديـة. إذا اسـتمرَّ التهـاُب 
جفـن العيـن أكثـر مـن أسـبوعين قبـل أن يتحسـن، فعـادة مـا تكون  

لمعالجتـه.  مفيـدة  الحيويـة  المضـادات 

إن األدويـة المضـادة لاللتهـاب تسـتطيع معالجـة تـورم جفـن العيـن. 
كمـا تسـتطيع األدويـة أيضـًا زيـادة إنتـاج الدمـوع ووقايـة القرنيـة مـن 
م في السـن، فإن جفنـي العينين يتمططان. وفي  الضـرر. مـع التقـدُّ
هـذه الحالـة، فـإن تراكيـب النسـج والعضـالت التـي تدعـم الجفنيـن 
تصـاب بالضعـف. وقـد يبـدأ الجلـد باإلرتخـاء والتدلـي. وهـذا مـا قـد 
يسـبب انسـدال جفن العين. إنَّ جراحة جفن العين، وهي ما يدعى 
بإسـم »رأب الجفـن«، أو شـد الجفـون التجميلـي هـي إجـراء طبـي من 
أجـل إصـالح انسـدال جفـن العيـن. وهـي تزيـل الجلد الزائـد، باإلضافة 

إلـى النسـج العضليـة والدهنيـة الزائـدة.

ومــن الممكــن أن يفكر المريــض في اللجوء إلى هــذا اإلجراء إذا أدى 
انسدال الجفنين أو ارتخائهما إلى:

منع العينين من االنفتاح بشكل كامل  •
عرقلة الرؤية  •

دفع الجفنين السفليين إلى األسفل  •
تجميلي وأعطاء جمال للوجه  •

الخالصة:
كثيـرة  اضطرابـات  وهنـاك  العينيـن.  حمايـة  فـي  الجفنـان  يسـاعد 
ي االضطرابـاُت التي  يمكـن أن تصيـب الجفنيـن. مـن الممكـن أن تـؤدِّ
تصيـب الجفنيـن إلـى ضعـف الرؤيـة. كمـا يمكنهـا أيضـًا أن تجعـل 
كالنظـر  اليوميـة،  بنشـاطاته  يقـوم  أن  المـرء  علـى  الصعـب  مـن 
ـة  العامَّ األعـراُض  تشـتمل  مثـاًل.  كالقـراءة  أو  الحاسـوب  إلـى شاشـة 

يلـي: مـا  الجفنيـن علـى  التـي تصيـب  لالضطرابـات 
اإلحساس بالحرق أو بالوخز  •

جفاف العين أو الحكة في العين  •
احمرار العين  •

ألم أو التهاب.  •

ُج الجفـن واحـدًا مـن االضطرابـات الشـائعة التـي تصيـب  يعـدُّ تشـنُّ
تشـنجي.  نحـو  علـى  الجفـن  طـرف  إلـى  ي  يـؤدِّ وهـو  العيـن.  جفـن 
العينيـن  لجفنـي  الخارجيـة  الحـواف  التهـاب  هـو  الجفـن  التهـاب 
بالقـرب مـن األهـداب. وهـو يحـدث عندما تنتج الغـدد الموجودة عند 

الزيـوت.  زائـدة مـن  العينيـن كميـة  أهـداب  منبـت 

قسم طب وجراحة العيون

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

أبصر من زرقاء اليمامة...

قسم طب وجراحة العيون التخصصي
يفتخر مستشــفى دار الشــفاء بإســتخدام الجهاز التقني ا�كثر تطور� في العالم، والفريد من 
نوعــه فــي الكويــت، «Visu Max - Mel 80 Suite». في مجال طب العيــون. ليمنح مرضاه أفضل 
رعاية طبية في مجال الجراحات ا¢نكســارية والعالجات المرتبطة بها، ويحقق مستوى جديد� 

من الكفاءة ليجمع بين الدقة الممتازة والسرعة وا�داء المثاليين.

Mel  80  Su i te 

التكنولوجيا ا�ك� تطور�
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ما هو النكاف ؟
قد يسبب  تلوثي ومعد،  فيروسي  )MUMPS( هو مرض  النكاف 
 ،)SALIVARY GLANDS( اللعابية  الغدد  في  وأوجاعًا  إنتفاخًا 
وخاصة في الغدد النكفية )PAROTID GLANDS(، الموجودة بين 
بالنكاف  مصابين  اشخاص  ثالثة  كل  بين  من  واحد  والفك.   االذن 
ال يعاني من انتفاخ في الغدد. بدال من ذلك، قد يظهر تلوث في 

المسالك التنفسية العلوية.

أعراض النكاف:
اعراض  تكون  وقد  الجسم،  اجهزة  العديد من  النكاف  يصيب  قد 
إنتفاخ  البطن،  في  ألم  )االنفلونزا(،  النزلة  ألعراض  مماثلة  النكاف 
الوجنتين وإنتفاخات وأوجاع في الخصيتين. وال تظهر أية أعراض، 

مطلقًا، لدى بعض المصابين بالنكاف.

فترة الحضانة:
)الفترة المنصرمة منذ وقت التلوث األولي بالفيروس وحتى ظهور 
انها  رغم  يومًا،   18  -  16 بين  عام  بشكل  تمتد  األولى(  األعراض 
المصابون  األشخاص  يستطيع  يوما.   25 نحو  ايضا،  تستمر،  قد 
األعراض  وحتى  يومين قبل ظهور  او  يوم  بعد  بالفيروس نشره 

5 - 9 أيام بعد بداية ظهور األعراض.

أسباب وعوامل خطر النكاف:
ينتقل النكاف عن طريق السعال، العطس، أو عند إقتسام الطعام 

أو الشراب مع شخص مصاب بالتلوث.
مضاعفات النكاف

نادرة  ومضاعفاته  خفيفا  مرضا  عامة،  االطفال،  بين  النكاف  يعتبر 
الحدوث. وقد تشمل المضاعفات:

)إلتهاب  تغلفه  التي  واألغشية   )ENCEPHALITIS( الدماغ  إلتهاب    -
)MENINGITIS - السحايا

)لدى  المبيضين  إلتهاب  او  الذكور(  )لدى  الخصيتين  إلتهاب    -
اإلناث(. في حاالت نادرة جدا قد يؤدي إلتهاب الخصيتين الى العقم. 
بينما ال يؤثر إلتهاب المبيضين على الخصوبة في المدى الطويل .

ما هو النكاف ؟ 
األعراض 
األسباب

وعوامل الخطر
ومضاعفات 

التشــخيص العــالج 
. يــة قا لو ا

-  إلتهاب البنكرياس -  فقدان السمع  
في  النكاف  بمرض  المصابة  المرأة  لدى  يحدث  قد   : اإلجهاض    -

األشهر الثالثة األولى من الحمل.

وكما يبدو، ليست هنالك عالقة بين النكاف وظهور عيوب خلقية 
لدى البالغين المصابين بمرض النكاف، تكون االعراض، بشكل عام، 
اكثر حدة وخطورة منها لدى االطفال، كما ان النكاف لدى البالغين 
اكثر ميال للتفاقم منه لدى األطفال. وعلى اية حال، فان المشاكل 

البعيدة المدى نتيجة لمضاعفات النكاف هي امر نادر الحدوث.

تشخيص النكاف:
يتم تشخيص النكاف، بشكل عام، باالعتماد على ماضي التعرض 
النكفية، وباالعتماد على  الغدد  االنتفاخ والحساسية في  للمرض، 
أعراض أخرى من بينها صالبة في العنق، صداع والم في الخصيتين 
مقايسة  فحص  مثل  دم،  فحص  اجراء  يمكن  الحاجة،  عند 
 ENZYME  - LINKED( اليزا  باالنزيم/  المرتبط  المناعي  الممتز 
IMMUNOSORBENT ASSAY  ELISA/ EIA(، وهو فحص للكشف 
)مولد  مستضد  أو   )ANTIBODIES  - )اضداد  مضادات  وجود  عن 
ونفي  التشخيص  لتاكيد  وذلك  العينة،  في   )ANTIGEN  - مضاد 

احتمال كون االعراض ناجمة عن مرض اخر .
من الممكن الكشف عن فيروس النكاف عن طريق فحص استنبات 
الفيروس، الذي يتم اجراؤه على عينة من البول، من   )CULTURE(
 ،)CEREBROSPINAL FLUID( النخاعي  السائل  من  أو  اللعاب، 
المستخرج بواسطة البزل القطني )LUMBAR PUNCTURE(، هذه 

الفحوصات يتم اجراؤها في حاالت نادرة جدا .

عالج النكاف
بواسطة  الحاالت،  معظم  في  النكاف،  مرض  من  الشفاء  يتحقق 
الراحة والمعالجة البيتية. اما في حال حدوث مضاعفات، فقد تكون 

هنالك حاجة لتلقي عالج النكاف في المستشفى.

نسعى لسالمتهم
وعافيتهم ...

د. حميد محسن العنزي
• استشاري أطفال وحديثي الوالدة
• البــورد ا�مـريكـي لطــب ا�طفـال
•تخــصص دقـيـق فــي رومــاتــيــزم

  ا�طــفـــال (كـنــدا)

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

قســـم ا�طفــال

مجاالت التخصص:
• تشخيص وعالج أمراض ا�طفال العامة.

• تشخيص وعالج حاالت روماتيزم ا�طفال حتى سن 18 سنة.
• عالج حاالت إلتهاب المفاصل عند ا�طفال.
• عالج آالم العظام والمفاصل عند ا�طفال.

• تشخيص وعالج أمراض ا�نسجة والذئبة الحمراء.

د.حميد العنزي
رئيس قسم األطفال

و استشاري طب األطفال
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الجراحيـة،  أو  الليزريـة  المعالجـة  علـى  المعالجـة  تشـتمل  مـا  غالبـًا 
باإلضافـة إلـى متابعـة الرعاية الالحقة. وإذا كان المريض مصابًا بالداء 
السـكري، فـإن عليـه أن يخضـع لفحـص عينـي شـامل كل سـنة. إن 
العثـور علـى المشـكالت ومعالجتهـا في وقت مبكـر يمكن أن ينقذ 

بصـر المريـض.

إن المصابيـن بالسـكري معرضـون أكثـر مـن غيرهـم لمشـاكل فـي 
العيـن قـد تـؤدي إلـى العمـى. إن اعتـالل الشـبكية السـكري مـرض 
إعتـالل  السـكري. يمكـن عـالج  العيـن وينجـم عـن  يصيـب شـبكية 
الشـبكية السـكري بسـهولة إذا تـم إكتشـافه باكـرًا. وتشـرح هـذه 
المعلومـات الصحيـة اعتالل الشـبكية السـكري. كما تناقش أعراض 

هـذه الحالـة وخيـارات عالجهـا.

كيف تعمل العين:
يوضـح القسـم التالـي طريقـة عمـل العيـن. يصـل الضـوء إلـى قرنيـة 
العيـن ثـم يدخـل إلـى العيـن عبـر القزحيـة. تتحكـم القزحيـة بكميـة 
الضـوء التـي تدخـل إلـى العيـن عبـر تغييـر حجـم الحدقـة أو البؤبـؤ. 
حيـن يمـر الضـوء داخـل الحدقـة أو البؤبؤ يدخل عبر  عدسـة شـفافة 
تشـبه عدسـة الكاميـرا تركـز الضـوء فـي قعـر العيـن، وتسـمى هذه 
المركـز عبـر مـادة هالميـة،  البلـوري. يمـر الضـوء  العدسـة بالجسـم 
العيـن.  قعـر  إلـى  يصـل  حتـى  الزجاجـي«  »الجسـم  تسـمى  شـفافة 
يعـرف قعـر العيـن بالشـبكية.  تحـول الشـبكية إشـارات الضـوء إلـى 
إشـارات كهربائيـة وترسـلها إلـى الدماغ عبر العصـب البصري. يحول 
الدمـاغ هـذه  اإلشـارات إلـى الصـور التـي نراهـا. يعـرف الجـزء المركـزي 
من الشبكية بــالبقعة ووظيفة البقعة تأمين رؤية مركزية واضحة. 
أمـا باقـي الشـبكية فيعـرف بالــمحيط وهو يسـمح لنا برؤية األشـياء 
الشـبكية كسـائر  تحتـاج  وتحتنـا.  الجوانـب وفوقنـا  فـي  تقـع  التـي 
الشـبكية عبـر  إلـى  الـدم  الـدم ألداء وظائفهـا. يصـل  إلـى  الجسـم 

أوعيـة دمويـة صغيـرة.

اعتالل الشبكية السكري
مـن  أكثـر  العيـن  بأمـراض  لإلصابـة  معرضـون  السـكري  مرضـى  إن 
السـكري  يـؤدي  إذ  السـكري.  بالـداء  المصابيـن  الغيـر  األشـخاص 
الدمويـة  األوعيـة  وألن  الجسـم.  فـي  الدمويـة  األوعيـة  ضعـف  إلـى 
فـي العيـن صغيـرة فقـد تتسـّرب أو تنفجـر أو تنسـد حيـن تضعـف. 
الشـبكية  اعتـالل  العيـن  فـي  الدمويـة  األوعيـة  ضعـف  يسـمى 
السـكري. اعتـالل الشـبكية هـو مـرض يصيب شـبكية العيـن. وهي 
حالـة خطيـرة تصيـب العيـن يسـببها مـرض السـكري. قـد تتسـّرب 
األوعيـة الدمويـة الضعيفـة الـدم فـي الشـبكية فتسـبب تورمـًا فـي 
الشـبكية فـي بعـض األحيـان. إذا أصـاب التورم مركز الشـبكية حيث 
تكـون الرؤيـة أكثـر  وضوحـا تسـمى الحالـة الوذمة السـكرية المنشـأ 
السـكرية  الوذمـة  مـن  الشـديدة  الحـاالت  تسـبب  قـد  البقعـة.  فـي 
المنشـأ فـي البقعـة فقـدان البصـر. إذا تعرضـت األوعيـة الدموية في 
الشـبكية إلـى اإلنسـداد فقـد تضعـف الـدورة الدموية في الشـبكية 
أجـزاء الشـبكية. وتسـتجيب الشـبكية لهـذه  أو قـد تمـوت بعـض 
بتكاثـر  الحالـة  هـذه  وتدعـى  جديـدة.  دمويـة  أوعيـة  ببنـاء  الحالـة 
األوعيـة الدمويـة. إن التكاثـر غيـر الطبيعـي فـي األوعيـة الدمويـة ال 
يعتبـر ظاهـرة صحيـة حيـث تنمـو األوعيـة فـي مواضـع غيـر صحيحـة. 
وألن هـذه األوعيـة ضعيفـة فقـد تتمـزق وتنزف بسـهولة مما يسـبب 
نزيفـًا فـي العيـن. حيـن تنمـو أوعيـة  دمويـة جديـدة داخـل العيـن 
نمـوًا غيـر طبيعي تسـمى الحالـة بـ“اعتالل الشـبكية التكاثري”. تبدأ 
هـذه الحالـة بمرحلـة  “اعتالل الشـبكية غير التكاثـري” ثم تتطور إلى 
مرحلـة االعتـالل التكاثـري. يبـدأ اعتـالل الشـبكية السـكري كأعتـالل 
غيـر  تكاثـري. وليـس لهـذه المرحلـة أي أعراض عـادة. ولكن أخصائي 
العيـون يسـتطيع اكتشـاف عالمـات معينـة للمـرض عندمـا يفحـص 
عينـي المريـض المصـاب باعتـالل الشـبكية غير التكاثـري. قد يالحظ 

اطبـاء العيـون مـا يلـي:

نزيف في الشبكية  •
توسع األوعية الدموية،   •

بقع قطنية الشكل وهي بقع تضعف فيها الدورة الدموية،   •
النضحـات، وهـي رواسـب دهنيـة تـدل علـى ضعـف فـي الـدورة   •

األوعيـة. مـن  السـوائل  تسـرب  وعلـى  الدمويـة 

األعراض
قد ال يالحظ المرضى المصابون باعتالل الشبكية السكري الخفيف 
أي أعـراض لإلصابـة لعـدة سـنوات. أمـا المرضـى المصابـون باالعتـالل 
الشـديد فقد يفقدون بصرهم تدريجيًا أو يصابون بالعمى. تشـمل 

أعراض اعتالل الشـبكية السـكري:

عدم وضوح الرؤية   •
فقدان بعض المساحات من البصر  •

أو  أوالخيـوط  العنكبـوت  نسـيج  تشـبه  طائـرة  أشـكال  رؤيـة   •
السـمادير. أو  الطائـر  الذبـاب  أحيانـًا  عليهـا  ويطلـق  الغيـوم، 

يمكـن لحـاالت أخـرى تصيـب العيـن أن تسـبب األعراض نفسـها التي 
يسـببها اعتالل الشـبكية السـكري. وال يمكن أن  يكشـف الطبيب 
سـبب هـذه األعـراض إال بفحـص العيـن. ويجـب علـى الشـخص الـذي 
يعانـي مـن هـذه األعـراض إستشـارة طبيـب العيـون فـي أسـرع وقت 

ممكـن بغـض النظـر عمـا إذا كان مصابـًا بالسـكري أم ال.

اعتالل الشبكية السكري

جامعة نوتردام.
الكلية الملكية للجراحين

الكلية الملكية لألطباء.
معهد العيون الوطني

المعهد الوطني للصحة.
مستشفى جامعة جورج واشنطن.

مركز العيون في جامعة ديوك. 
مستشفى مدينة آكرون.

معهد العيون في جامعة جنوب فلوريدا.

د. مايكل دوبليسي

- رؤية ُمشوشة أو ُمزدوجة. 

- ُبقع قاتمة أو طافية. 

- ألم أو ضغط في عين واحدة أو في 
 .ً العينين مع

- حلقات، أو أضواء وامضة، أو ُبقع عديمة 
الرؤية. 

- صعوبة رؤية األشياء رؤية جانبية.

تتـراوح هـذه التغيـرات غيـر التكاثريـة مـا بيـن الخفيفـة والشـديدة. 
حيـن تتمـزق األوعيـة الدمويـة الضعيفـة فـي الشـبكية قـد ينحصـر 
النزيـف فـي الشـبكية فقـط. كما يمكن أن يصيب الجسـم الزجاجي 
الموجـود أمـام الشـبكية. ويـؤدي النزيـف إلـى تلـف الشـبكية، وقـد 
مـن  المريـض  يمنـع  الـذي  الجزئـي  البصـر  فقـدان  النزيـف  يسـبب 
القـراءة وقيـادة السـيارة. وفـي بعـض الحـاالت قـد يـؤدي إلـى العمـى. 
الزجاجـي  الجسـم  إلـى  الشـبكية  مـن  يتسـرب  الـذي  الـدم  يسـبب 
الشـبكية.  إلـى  الضـوء  دخـول  وصعوبـة  الزجاجـي  الجسـم  تعكـر 
ويـؤدي ذلـك إلـى التغيـم أو الضبابيـة ووعـدم الوضـوح فـي الرؤيـة.. 
تنمـو  قـد  فإنهـا  الجديـدة  الضعيفـة  الدمويـة  األوعيـة  تنمـو  حيـن 
عليـه  تنمـو  هيـكاًل  يشـكل  الـذي  الزجاجـي  الجسـم  إلـى  وتصـل 
األوعيـة الدمويـة. غالبـًا مـا ينمـو نسـيج ندبـي مـع األوعيـة الدمويـة 
ينكمـش  قـد  عندهـا  الزجاجـي.  الجسـم  علـى  الضعيفـة  الجديـدة 
النسـيج الندبي و يشـد الجسـم الزجاجي على الشـبكية. ويسـبب 
حـاد  فقـدان  إلـى  هـذا  يـؤدي  وقـد  الشـبكية،  انفصـال  الشـد  هـذا 
للبصـر أو حتـى العمـى. بالرغـم مـن أن معظـم األشـخاص المصابين 
بالسـكري يصابـون باعتـالل الشـبكية إال أن ضبـط مسـتوى السـكر 
فـي الـدم وضبـط ضغـط الـدم وضبـط مسـتوى الكوليسـترول فـي 
الـدم سـتبطء مـن تطـور اإلصابـة باعتـالل الشـبكية وسـتخفف مـن 

شـدته.

مستشفى دار الشفاء -  مارس 2016

2021



التشخيص:
ال يمكـن لإلنسـان أن يشـّخص بنفسـه إصابتـه باعتـالل الشـبكية. إذ 
يجـب أن يفحـص طبيـب العيـون الشـبكية الكتشـاف عالمـات اعتالل 
الشـبكية. إذ يسـمح فحص العين لطبيب العيون باكتشـاف اتساع 
األوعيـة الدمويـة فـي بعـض البقـع مـن  العيـن. وتسـمى هـذه البقـع 
أم الـدم المجهريـة. كمـا يسـتطيع طبيب العيون أن يكتشـف خالل 
فحـص العيـن الرواسـب الدهنيـة التـي تسـمى النضحـات أو البقـع 
البقـع  الشـكل. وتـدل كل مـن هـذه  بقـع قطنيـة  البيضـاء و هـي 
علـى ضعـف فـي الـدورة الدمويـة. كمـا تـدل النضحـات علـى تسـرب 
العيـون  الدمويـة. وأخيـرًا، يسـتطيع طبيـب  األوعيـة  السـوائل مـن 
اكتشـاف أي تكاثـر ألوعيـة دمويـة غيـر طبيعيـة جديـدة أو أي تـورم 
قـد يشـكل خطـرًا علـى الرؤيـة المركزيـة. قـد يطلـب الطبيـب مـن 
األشـخاص المصابيـن باعتـالل الشـبكية السـكري الخفيـف العـودة 
لفحـص العيـن مـرة واحـدة سـنويًا. أمـا المرضـى المصابـون باعتـالل 
الشـبكية السـكري الشـديد فقـد يحتاجـون إلـى فحـص العيـن أكثر 
الشـبكية  باعتـالل  المصابـون   المرضـى  ويحتـاج  سـنويًا.  مـرة  مـن 
التكاثـري أو الوذمـة السـكرية المنشـأ فـي البقعـة إلـى العـالج عـادة.

المعالجة:
شـدة  مـدى  علـى  يعتمـد  السـكري  الشـبكية  أعتـالل  معالجـة  إن 
الحالـة. يراقـب أطبـاء العيـون المراحل األولى العتالل الشـبكية عادًة. 
إن إفضـل طريقـة إلبطـاء تطـور اإلصابة باعتالل الشـبكية هي ضبط 
مسـتوى سـكر الـدم وضبـط ضغـط الـدم  ضبطًا جيدا. قد يتحسـن 
اعتـالل الشـبكية لـدى بعض األشـخاص المصابين بالحـاالت الخفيفة 
ومسـتوى  الـدم  ضغـط  السـكر  مسـتوى  ضبـط  يتـم  حيـن  منـه 
الكوليسـترول فـي الـدم لديهـم بنجـاح. قـد ينصـح طبيـب العيـون 
التخثيـر  بإجـراء  التكاثـري  الشـبكية  باعتـالل  المصابيـن  األشـخاص 
الضوئـي بالليـزر لتبطـيء سـرعة تفاقمـه ولتجنـب حصـول المزيـد 
مـن النـزف. وال يحتـاج  المريـض الـذي يجـري التخثيـر الضوئـي بالليـزر 
إلى المكوث في المستشـفى. وأثناء إجراء التخثير الضوئي بالليزر 
بواسـطة  الشـبكية  علـى  صغيـرة  حروقـا  العيـون  طبيـب  يحـدث 
أشـعة الليـزر. تسـاعد هـذه الحـروق علـى تجفيـف األوعيـة الدمويـة  
ومنعهـا مـن النمـو ومنـع التسـرب منها. ويعتمد نمط حـروق الليزر 
وقوتهـا علـى نـوع اإلصابـة باعتـالل الشـبكية وشـدته. ُينصـح بإجـراء 
جراحـة إلزالـة الجسـم الزجاجـي حيـن تتسـرب كميـة كبيـرة مـن الـدم 
حيـن  الزجاجـي.  الجسـم  اسـتئصال  الجراحـة  هـذه  تسـمى   . إليـه 
بإجـراء  الطبيـب  ينصـح  الصلبـة،  عـن  باإلنفصـال  الشـبكية  تصـاب 
إزالـة الجسـم الزجاجـي إلعـادة ربـط الشـبكية. إن جراحة إزالة الجسـم 
فـي  إجراؤهـا  ويجـب  بالليـزر  المعالجـة  مـن  تعقيـدًا  أكثـر  الزجاجـي 
غرفـة عمليـات معقمـة. يـزداد نجـاح الخيـارات الجراحيـة لعـالج اعتـالل 
الشـبكية السـكري الحاد إذا تم اكتشـاف اإلصابة باعتالل الشـبكية 

مبكـرًا.

الخالصة:
مـن  أكثـر  العيـن  بأمـراض  لإلصابـة  معرضـون  السـكري  مرضـى  إن 
األشـخاص الغيـر المصابيـن بالسـكري. إذ يـؤدي السـكري إلى ضعف 
العيـن  فـي  الدمويـة  األوعيـة  وألن  الجسـم.  فـي  الدمويـة  األوعيـة 
تضعـف.  حيـن  تنسـد  أو  تنفجـر  أو  بالتسـّرب  تصـاب  فقـد  صغيـرة 
الشـبكية  اعتـالل  العيـن  فـي  الدمويـة  األوعيـة  ضعـف  يسـمى 
العيـن.  شـبكية  يصيـب  مـرض  هـو  الشـبكية  اعتـالل  السـكري. 
إذا  السـكري.  مـرض  يسـببها  العيـن  تصيـب  خطيـرة  حالـة  وهـي 
تعرضـت األوعيـة الدمويـة فـي الشـبكية إلـى اإلنسـداد فقـد تضعـف 
الـدورة الدمويـة فـي الشـبكية أو قـد تمـوت بعـض أجـزاء الشـبكية. 
جديـدة.  دمويـة  أوعيـة  بنـاء  الحالـة  لهـذه  الشـبكية  وتسـتجيب 
وتدعـى هـذه الحالـة بتكاثـر األوعيـة الدمويـة. قـد ال يالحـظ المرضـى 

المصابون باعتالل الشبكية السكري الخفيف أي
 أعراض لإلصابة لعدة سنوات. أما المرضى

 المصابين باعتالل الشبكية السكري
 الشديد فقد يفقدون بصرهم تدريجيًا

 أو يصابون بالعمى. 

تشمل أعراض اعتالل الشبكية السكري:
عدم وضوح الرؤية.  •

فقدان بعض المساحات من البصر.  •
أو  أوالخيـوط  العنكبـوت  نسـيج  تشـبه  طائـرة  أشـكال  رؤيـة   •
السـمادير. أو  الطائـر  الذبـاب  أحيانـًا  عليهـا  ويطلـق  الغيـوم، 

شـدة  مـدى  علـى  يعتمـد  السـكري  الشـبكية  أعتـالل  معالجـة  إن 
الشـبكية  العتـالل  األولـى  المراحـل  العيـون  أطبـاء  يراقـب  الحالـة. 
عـادًة. إن إفضـل طريقـة إلبطـاء تطـور اإلصابـة باعتالل الشـبكية هي 
ضبـط مسـتوى سـكر الـدم وضبـط ضغـط الـدم ضبطـًا جيـدا. قـد 
يتحسـن اعتـالل الشـبكية لـدى بعض األشـخاص المصابيـن بالحاالت 
الخفيفـة منـه حيـن يتـم ضبـط مسـتوى السـكر ومسـتوى ضغـط 

الـدم لديهـم بنجـاح. الـدم ومسـتوى الكوليسـترول فـي 
Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa

يمكنهم إخفاء
عيونهم ...

فقط عندما 
يلعبون

احلول  الوظيفي  العني  كسل  الكامن،  احلول  اخلارجي،  احلول  احلول،  الداخلي،  احلول 
الشللي، ا�هتزاز الالإرادي للعني، أمراض عيون اطفال, إنحراف العني عند الصغار والكبار
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حدوث  تكرار  من  الناتجة  المزمنة،  الكلى  حوض  إلتهابات   .3
التهابات البول

طرق الوقاية:
اكتشاف  يمكن  األحيان  اغلب  في  انه  حيث  الحامل  متابعة   .1
العيوب الخلقية في الجهاز البولي والكلى لدى الجنين باألشعة 
الصوتية وبالتالي يتم عالج هذه الحاالت بمجرد والدة الطفل أو 

على األقل إعطاؤه أدوية وقائية لمنع تكرار التهابات البول. 
الفحص المبكر عند وجود بعض األعراض التي يحتمل أن تكون   .2
أعراضا للفشل الكلوي )وتم ذكرها سابقا( وبالذات عند األطفال 
الذين يوجد لديهم تاريخ اسري أو عائلي للفشل الكلوي. حيث أن 
التشخيص والعالج المبكر يمنعان بمشيئة اهلل استفحال المرض.
أهمية  تظهر  مراحله  أولى  في  الكلوي  الفشل  اكتشاف  عند   .3
المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج لتفادي استفحال المرض 
الكلوي  للغسل  الحاجة  مرحلة  إلى  وصوله  سرعة  من  والحد 
مبكرا  البولية  اإللتهابات  وعالج  الدم  ضغط  بعالج  وذلك 
ومتابعة استعمال المعالجة الدوائية الداعمة التي تساعد على 

نمو الطفل نموا طبيعيا نسبيا.

أمراض كلى األطفال:
لديهم  أسبابها  أن  ولو  المختلفة،  الكلى  بأمراض  األطفال  يصاب 

تختلف عن تلك التي للكبار ومن أهم أسبابها:
األمراض الوراثية الناجمة كتلك المسببة لنقص بعض اإلنزيمات،   .1
مما يرسب األمالح في الكلى مع المضاعفات لهذه الحالة. وتكثر 
اإلصابة بهذه األمراض في دول الخليج بسبب تزاوج األقارب مما 

يفسر وجود أكثر من طفل مصاب في العائلة الواحدة.
أو  االنسداد  مثل  البولي  والجهاز  للكلى  الخلقية  التشوهات   .2
التكيس مما ينتج زيادة الضغط على أنسجة الكلى وبالتالي 

فقدان كفاءتها تدريجيا.
الفشل الكلوي، وقد أثبتت عدة دراسات أن ما ال يقل عن %15   .3
االلتهابات  عالج  إهمال  من  تنتج  الكلوي  الفشل  إصابات  من 

المتكررة بصورة صحيحة عند من هم دون 5 سنوات.
وأمراض  الحمراء  الذئبة  كمرض  المختلفة  المناعية  األمراض   .4

المتالزمة الكلوية.
حصى الكلى.  .5

البول  وإلتهابات  الخلقية  والتشوهات  الوراثية  األمراض 
يصاب   االطفال.  لدى  الكلى  أمراض  مسببات  من  المتكرر 
األطفال بامراض الكلى المختلفة كما يصاب بها البالغون، 
ولو ان أسبابها عند األطفال تختلف عما تكون عليه لدى 
أمراض  الى  تؤدي  التي  االسباب  أهم  من  الكبار. 

الكلى في األطفال:

األمراض الوراثية الناجمة عن نقص بعض االنزيمات و التي   .1
ينتج عنها ترسبات األمالح في الكلى، وتكثر االصابة بهذه 
االمراض في دول الخليج بسبب تزاوج االقارب مما ينتج عنه 

وجود اكثر من طفل مصاب في العائلة الواحدة.
البولي  الجهاز  تصيب الكلى و  التي  الخلقية  التشوهات   .2
على  ضغط  عنه  ينتج  مما  التكيس  او  االنسداد  مثل 

انسجة الكلى وفقدان عملها تدريجيً.
التهابات البول المتكررة هو عدم معالجتها و تشخيصها   .3
من قبل اطباء االطفال بصورة صحيحة، وقد أثبتت الدراسات 
تكون  الكلوي  بالفشل  اإلصابة  اسباب  من   %20-15 أن 
ناتجة عن إهمال عالج التهابات البول عند االطفال اقل من 

5سنوات.
الذئبة  كمرض  المختلفة  المناعية  إصابة الكلى باألمراض   .4

الحمراء و أمراض المتالزمة الكلوية.
حصى الكلى.  .5

الممكن  من  أصبح  المجاالت  مختلف  في  العلمي  التطور  وبفضل 
في  الجنين  وجود  مرحلة  في  الحاالت  هذه  من  بعض  تشخيص 
الصوتية  الموجات  بجهاز  التصوير  طريق  عن  ذلك  و  أمه،  بطن 
اخذ  يمكن  كما  حجم الكلى،  في  تشوه  او  توسع  أي  وإكتشاف 
عينة من السائل االمنيوني أثناء الحمل و تشخيص بعض االمراض 
لدى  في األطفال السابقين  ظهرت  قد  تكون  قد  التي  الوراثية 
فريق  زوجها على  و  الحامل  السيدة  ويتم عرض  الحامل،  السيدة 

االمراض  و كلى االطفال و  الوالدة  و  استشاريي امراض النساء  من 
الوراثية إلعطائهم صورة واضحة عن حالة الجنين و ما سيتم فعله 
من  أطباء االطفال أصبح  لدى  التوعية  نشر  وبفضل  الوالدة.  عند 
الممكن اكتشاف امراض التهابات المجاري البولية في مرحلة مبكرة 
الالزمة  الفحوصات اإلشعاعية  إجراء  الصحيحة و  بالصورة  و عالجها 
في الكلى وعالجها  توجد  قد  التي  التشوهات  طبيعة  لتحديد 
بالطريقة السليمة لمنع تكررها و تليف الكلى على المدى الطويل.

اما بالنسبة لألطفال الذين يعانون من القصور الكلوي في مراحله 
المبكرة، فبإمكان طبيب كلى االطفال مساعدتهم إلكمال نموهم 
حقن  و  النمو  هرمون  وإعطائهم  السليمة  )الحمية(  بالتغذية 
االيثروبويتين لمنع فقر الدم الذي قد ينتج عن امراض الكلى. وإذا 
وصل الطفل لمراحل الفشل الكلوي النهائي فإنه يمكن استخدام 
طريقتين للغسيل الكلوي، اما غسيل الدم وهو االكثر شيوعًا في 
الى مشاكل في وضع  يؤدي  يناسب األطفال ألنه  ال  البالغين فهو 
التأخر  الى  يؤدي  و كذلك  اوردتهم،  بسبب صغر حجم  القسطرة 
الغسيل  إلجراء  المستشفى  الى  الطفل  إحضار  بسبب  الدراسي 
تقريبًا، فالطريقة  4 ساعات في كل مرة  لمدة  االسبوع  ايام في   3
االخرى المفضلة للغسيل هي الغسيل البريتوني المنزلي، و يتم 
توصيل  يتم  و  البطن،  تجويف  في  صغير  انبوب  وضع  طريق  عن 
جهاز  حجم  عن  حجمها  يزيد  ال  التي  الغسيل  بماكينة  الطفل 
الفيديو و يتم الغسيل لمدة 10 ساعات في الليل أثناء النوم ثم 
يفصل الجهاز و يستطيع الطفل ممارسة حياته العادية و الذهاب 

للمدرسة في الصباح.

الطفل  إعداد  لحين  مؤقته  غسيل الكلى مرحلة  مرحلة  تعتبر  و 
للزراعة، و هذا هو الحل االمثل لألطفال حيث يؤدي تعويض عمل 
الكلى بالزراعة في مرحلة مبكرة )حين يصل الطفل لوزن 10 كجم 
الجسدي بصورة شبه طبيعية  و  العقلي  الطفل  نمو  الى  فأكثر( 
مما يؤهله الى ان يكون شخصًا فعاالً في المجتمع، و باإلكتشافات 

مثبطات  ادوية  على  طرأ  الذي  الهائل  التقدم  و  اليوم  الحديثة 
المناعة أصبحت نسبة نجاح عمليات زراعة الكلى تصل الى 96% في 
بعض المراكز وهي نسبة عالية جدًا مقارنة بعمليات زراعة االعضاء 

االخرى.

أكثر أمراض األطفال شيوعا:
أكثر أمراض األطفال شيوعا، تلك التي تتعلق بالوراثة والتي تشمل 
ارتجاع البول للمسالك البولية وللكلى. ويمكن الكشف عن هذه 
الحالة من قبل والدة الطفل، وذلك من خالل السونار، حيث يالحظ 
المعالج تضخما في حجم الكلى أو وجود ارتجاع للبول في الجنين. 
ومن المهم الكشف عن هذه الحالة في وقت مبكر وذلك لتفادي 

المضاعفات التي تؤدي في نهاية األمر لحدوث فشل كلوي. 

الطريقة األمثل لمتابعة صحة الطفل:
فيه  يتم  يجب تخصيص كتاب صحي  األطفال  للحفاظ على صحة 
قبل  من  لها  يخضعون  التي  الدورية  الفحوصات  نتائج  تسجيل 
الوالدة وحتى بلوغهم سن ال 10 سنوات. حيث يتم الفحص كل 6 
أشهر في البداية ومن ثم كل سنة، وذلك للكشف المبكر عن أي 

اضطرابات وبالتالي عالجها وتفادي المضاعفات.

ومن ضمن هذه الفحوص الضرورية التأكد من حجم الكلى وعدم 
ارتجاع  جراء  من  الكلى  فتضخم  والدته.  وبعد  للجنين  تضخمها 
إلتهابات كلوية  الضغط فيها، وحدوث  زيادة  ينتج عنه  لها  البول 
وظائف  إنخفاض  إلى  يؤديان  بدورهما  اللذين  وخطيرة.  مؤلمة 

الكلى ومن ثم حدوث الفشل الكلوي. 

عالمات أو أعراض المرض:
الحرارة  درجة  ارتفاع  الطفل  إصابة  على  الدالة  العالمات  من 
بشكل مفاجئ وبال سبب. وذلك الن االلتهابات الكلوية تسبب 
ارتفاع درجة الحرارة. فيأتي الوالدان للعيادة يشكوان من طول 
فترة ارتفاع حرارة الطفل وعدم جدوى عقاقير تخفيض الحرارة. 
وفي بعض األحيان قد ال يعي طبيب العائلة سبب الحمى إلى 
البولي.  االرتجاع  حالة  من  متأخرة  مرحلة  إلى  الطفل  يصل  أن 
ولألسف فإن هذا األمر وارد الن هذا المرض ال توجد له أعراض 

مميزة وواضحة.

النصيحة:
عندما تالحظ تكرر التهابات األطفال خاصة عند البنات مصحوبا 
بحرارة عالية هنا يجب أن يتم الكشف المبكر خوفا من وجود 
ارتجاع في البول، ألن االرتجاع في البول يصيب 31% من األطفال، 
ولكن ما نالحظه أن كثيرا من األسر تتخوف من إجراء الفحوصات 

مبكرا.

أسباب الفشل الكلوي لدى األطفال:
أسباب الفشل الكلوي لدى األطفال تختلف عن الكبار، ففي حين 
نجد أن مرض السكري وفرط ضغط الدم من أهم أسباب الفشل 

الكلوي لدى الكبار، نجد أن أهم األسباب لدى األطفال يكون:
العيوب الخلقية في الجهاز البولي مثل حدوث االرتجاع البولي   .1

وما يترتب عليه من التهابات متكررة.
أو  الحجم  صغيرة  تكون  أن  مثل  الكلى  في  الخلقية  العيوب   .2

متكيسة. 

البورد األمريكي والكندي لطب األطفال
البورد الكندي لكلى االطفال

د.فيصل الكندري
استشاري كلى األطفال
و استشاري أطفال عام

أمراض الكلى
لدى األطفال
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التشخيص المبكر:
تشخيص  الممكن  من  أصبح  الطبي،  العلمي  التطور  وبفضل 
التصوير  أمه عن طريق  للجنين في بطن  الحاالت  بعض من هذه 
بالموجات الصوتية الكتشاف أي توسع أو تشوه في حجم الكلى. 
كما يمكن اخذ عينة من السائل االمنيوني أثناء الحمل وتشخيص 
الحامل  السيدة  إعطاء  يتم  وعليه،  الوراثية.  األمراض  بعض 
الطبي  للكادر  يمكن  وما  الجنين  حالة  عن  واضحة  وزوجها صورة 
من  أصبح  األطفال  أطباء  توعية  زيادة  وبفضل  الوالدة.  عند  فعله 
مرحلة  في  البولية  المجاري  التهابات  أمراض  اكتشاف  الممكن 
مبكرة وعالجها بالصورة الصحيحة لمنع تكررها. مما يجنب الطفل 

مضاعفات المراحل المتقدمة من اإلصابة مثل الفشل الكلوي .

القصور  من  مبكرة  مراحل  من  يعانون  الذين  لألطفال  وبالنسبة 
العالج  بكيفية  باإلرشاد  األطفال  كلى  اختصاصي  فيقوم  الكلوي، 
النمو  هرمون  المرضى  إعطاء  مع  السليمة،  والتغذية  والوقاية 
أمراض  عن  ينتج  قد  الذي  الدم  فقر  لمنع  االيثروبويتين  وحقن 

الكلى.

عالج المراحل المتأخرة بالغسل الكلوي:
يمكن  فإنه  النهائي  الكلوي  الفشل  لمراحل  الطفل  وصل  وإذا 
األكثر  الدم وهو  أما غسل   ، الكلوي  للغسل  استخدام طريقتين 
شيوعا في البالغين، لكنه ال يناسب األطفال ألنه يؤدي إلى مشاكل 
إلى  يؤدي  كما  أوردتهم.  حجم  صغر  بسبب  القسطرة  وضع  في 
التأخر الدراسي بسبب إحضار الطفل للمستشفى في 3 أيام في 
كل  في  ساعات   4 حوالي  يستغرق  الذي  الغسل  إلجراء  األسبوع 
البريتوني  الغسل  المفضلة فهي  األخرى  الطريقة  أما  تقريبا.  مرة 
المنزلي، حيث يتم توصيل الطفل بماكينة الغسل )ال يزيد حجمها 
عن حجم جهاز الفيديو( من خالل أنبوب صغير في تجويف البطن 
في  الجهاز  يفصل  ثم  النوم  أثناء  ساعات   10 الغسل  ويستغرق 
للمدرسة  والذهاب  حياته  ممارسة  الطفل من  يمكن  مما  الصباح. 

في الصباح.

تفادي أمراض الكلى والقلب:
فيما تعمل الكلية كمرشح يضمن نقاوة السوائل التي تتدفق في 
الجسم، فإن القلب يعمل كمضخة لضخ الدم. وإذا لم تعمل الكلية 
في  ذلك  سيؤثر  صحيح  بشكل  الدم  يرشح  ولم  صحيح،  بشكل 
ومن  القلب  مشاكل  من  العديد  ويتبعها  سلبي.  بشكل  القلب 

أهم المؤثرات التي تؤثر في الكلى والقلب، التالي:
الشرايين المسدودة التي تحد من تدفق الدم، فتسبب أمراض   -

الكلى والقلب.
الشرايين الكلوية المسدودة ما يمنع توزيع األوكسجين ألجهزة   -

الجسم بما فيها القلب والكلى 
وبعض  الضارة  الكيماوية  والمواد  المعادن،  تسبب  أن  يمكن   -

األدوية أذى غير معالج للكلى.
مستوى  ارتفاع  يسبب  الكحول  من  مفرطة  كمية  تناول   -
مايغلوبين يورايا في البول. وستعاني الكلية من تأثيرات ذلك 

على المدى البعيد.
األلعاب  أو  الحوادث  مثل  الصدمات  من  للكلى  الحاد  الضرر   -

الرياضية مثل المالكمة.
اإلصابات الجرثومية مثل تسمم الدم الحاد.  -

أمراض الدم التي تؤثر مباشرة في الكلى والقلب.  -

حتى  حياتنا  في  صحي  موقف  التخاذ  بحاجة  أننا  الواضح  من  لذا 
نتجنب التهديدات المشتركة ألمراض الكلى والقلب.

مرحلة مؤقتة:
الطفل  إعداد  لحين  مؤقتة  مرحلة  الكلى  غسل  مرحلة  تعتبر  و 
للزراعة. فزراعة الكلى هي الحل األمثل لألطفال، ذلك الن تعويض 
والجسدي  العقلي  الطفل  نمو  يضمن  مبكرة  مرحلة  في  الكلى 
بصورة شبه طبيعية. ومن المطمئن أن اإلحصائيات الحديثة تدل 
بسبب   %96 إلى  تصل  الكلى  زراعة  عمليات  نجاح  نسبة  أن  على 

التقدم الهائل الذي طرأ على أدوية مثبطات المناعة.

دون  القديمتان  الكليتان  تترك  الكلى  زراعة  حاالت  أغلب  وفي 
استئصال  تحتم  التي  الحاالت  بعض  هناك  ولكن  استئصال 
وحصوات  الصديدية  االلتهابات  حاالت  مثل  القديمتين  الكليتين 
وفي  العانة  فوق  الجديدة  الكلية  زراعة  تتم  ما  وغالبا  الكليتين. 

الجانب األيمن الخلفي.

د. فيصل الكندري
استشاري كلى ا�طفال
واستشاري أطفال عام

ال تحاتي...
عيالك معنا في امان

البورد ا�مريكي والكندي لطب ا�طفال
البورد الكندي لكلى االطفال

إلتهابات الكلى والمسالك البوليةمجاالت التخصص :
متابعة العيوب الخلقية للكلى والمسالك البولية

متابعة أمراض الزالل 

عالج ومتابعة أمراض الفشل الكلوي الحاد والمزمن
مشاكل التبول الالإرداي 

قــســم ا�طفال
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ة المشاكُل الصحيَّ
ع  الشائعة عنَد الرضَّ

 والِولدان

زمالة الكلية الملكية لطب 
األطفال - لندن

د. كمال أبو الفتوح
استشاري أطفال

ية  ع وحديثو الوالدة )الولدان( الُمشكالُت الصحِّ ضَّ مة الرُّ مقدِّ
المعونة  التماس  يجب  متى  العدوى  الجلدية  الُمشكالُت 
األمُر  الطفُل الصغير، يكون  الخالصة عندما يمرض  الطبية 
ية  الصحِّ الُمشكالت  ومن  الوالدين.  على  الصعوبة  شديَد 
ى  عال والُحمَّ الشائعة لدى األطفال الصغار نزالُت البرد والسُّ
ؤ. كما أنَّ األطفاَل الصغار كثيرًا ما ُيصابون بُمشكالت  والتقيُّ
جلدية، وذلك من قبيل َطَفح الِحفاظ أو ِقشَرة رأس الوليد. 
ال تحمل هذه المشاكُل أيَّة خطورة عادًة. لكن من المهم أن 
نعرَف كيف نساعد الطفل المريض، وكيف نعرف العالمات 
األهُل  يثَق  أن  يجب  أكثر خطورة.  بوجود ُمشكالت  الُمنذرة 
استشارة  فعليهم  الطفل،  على  قلقوا  وإذا  بحدسهم. 

الطبيب فورًا. 

مة: مقدِّ
إنَّ إصابَة الطفل الصغير بالمرض ُيمكن أن تكون شديدة الصعوبة 
أن  األهل  معظم  على  يكون  معينة،  لحظٍة  وعند  الوالدين.  على 
يتعاملوا مع طفٍل صغير مريض أو مع طفٍل مولود حديثًا مصاب 
التي  الشائعة  الصحية  الُمشكالت  بعُض  هناك  صحية.  بمشكلة 
ُيمكن أن تصيب طفلك الصغير، وذلك من قبيل الُمشكالت الجلدية 
طفلك  يواجهها  سوف  التي  الُمشكالت  معظُم  تعدُّ  ال  والعدوى. 
الطفل  رعاية  كيفية  معرفة  المهم  من  لكن  خطيرة.  ُمشكالت 
المريض وكيفية معرفة العالمات التي تنذر بوجود ُمشكالت أكثر 
التثقيفي على تكوين فهٍم أفضل  البرنامُج  خطورة. يساعد هذا 
يتناول  وهو  الجدد.  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى  الشائعة  للُمشكالت 
التي  العدوى  أنواع  وكذلك  الجلد،  وُمشكالت  الصحية  الُمشكالت 
ُيمكن أن تصيب الطفل. كما يشتمل البرنامُج أيضًا على معلوماٍت 

فيما يخص الحاالت التي تكون استشارُة الطبيب فيها ضروريًة. 

ع وحديثو الوالدة )الولدان( ضَّ الرُّ
غاية  أمٌر في  برفقة طفٍل مولوٍد حديثً  المنزل  إلى  العودة  إنَّ 
الطفل  لدى  إن  أيضً!  مخيفً  يكون  أن  ُيمكن  أمٌر  لكنه  اإلثارة. 
اإلطعام  قبيل  من  وذلك  كثيرة،  احتياجات  حديثً  المولود 
بشكل مستمر، وتغيير الحفائض. كما ُيمكن أن ُيصاَب الطفل 
التي  الُمشكالت  بُمشكالت صحية مختلفة عن  المولود حديثً 
تصيب الكبار واألطفال الذين كبروا قلياًل، وذلك من قبيل الَطَفح 
معظُم  تعدُّ  ال  اللبن".  "ِقرف  أو  الوليد،  رأس  وِقشَرة  الحفاضي 
الُمشكالت التي سوف يواجهها طفلك ُمشكالت خطيرة. لكن 
انه  كما  المريض،  بالطفل  العناية  كيفية  معرفة  المهم  من 
أكثر  ُمشكالت  بوجود  تنذر  التي  العالمات  معرفة  المهم  من 
الشائعة  الصحية  الُمشكالت  التالية  األقساُم  تتناول  خطورة. 
الجلدية  الُمشكالت  وكذلك  الجدد،  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى 
الشائعة لديهم. وهناك قسٌم يتناول أنواع العدوى الشائعة 

ع والمواليد الُجُدد.  ضَّ لدى الرُّ

ية الُمشكالُت الصحِّ
والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى  كثيرًا  ُتشاهد  صحيٌة  ُمشكالٌت  هناك 
د  مجرَّ الجدد  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى  عاُل  السُّ يكون  قد  الجدد. 
عاَل ُيمكن أيضً أن يكون ناجمً  السُّ ُسعال عادي، ال أكثر. لكنَّ 
س أو عن بعض أنواع العدوى. وفي بعض  بو أو التحسُّ الرَّ عن 
عال عالمًة على وجود ُمشكالت صحية أكثر  األحيان، يكون السُّ
عال ُيمكن أن يكون عالمًة  خطورة. وعلى سبيل المثال، فإنَّ السُّ
الَمريئي. وهذه مشكلٌة شائعٌة  الَمِعدي  االرتجاع  أو  الجزر  على 

ٍة جيدٍة أيضً. عون بصحَّ ع الذين يتمتَّ ضَّ لدى األطفال الرُّ

يحدث االرتجاع الَمِعدي الَمريئي عندما ترَتد محتويات المعدة 
إلى المريء خالل تناول وجبة الطعام أو بعد ذلك. وهناك كثيٌر 
من األطفال الذين ُيصابون بهذا االرتجاع، فيسعلون أو يبصقون 
يرفض  الطفل  جعل  إلى  االرتجاع  هذا  ي  يؤدِّ وقد  يتقيؤون.  أو 
يسعل  الطفُل  كان  إذا  وزنه.  ازدياد  عدم  يعني  ا  ممَّ الطعام، 
كثيرًا، فإنَّ استشارَة الطبيب أمٌر ضروري. قد يكون ذلك عالمًة 
مشكلة  وجود  على  أو  الَمريئي  الَمِعدي  االرِتجاع  وجود  على 

عال الديكي )الشاهوق( مثاًل. صحية أكثر خطورة، كالسُّ

ع والمواليد الجدد. إذا  ضَّ الرُّ ُؤ مشكلًة شائعًة أخرى لدى  التقيُّ يعدُّ 
كان الطفُل ُيخِرج بعض اللعاب من حيٍن آلخر، فهذا أمٌر طبيعي. 
ؤ ليست أمرًا طبيعيًا. إنَّ حمَل الطفل في وضعيٍة  لكن كثرَة التقيُّ
طعامه،  تناول  من  انتهائه  بعد  جسمه،  عن  مرتفعًا  رأسه  تجعل 
يساعد على تقليل تقيؤ الطفل. وكذلك فإنَّ من المفيد أن تحاوَل 

األمُّ إعطاَء الطفل وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا.

البدَّ من استشارة الطبيب إذا كان وزن الطفل ال يزداد، أو إذا ظهرت 
ُؤ  تقيُّ يكون  األحيان،  بعض  وفي  المرض.  إلى  تشير  عالماٌت  عليه 
ية أكثر  الرضيع أو الطفل المولود حديثًا عالمًة على ُمشكالت صحِّ
ى هي طريقُة الجسم في مكافحة العدوى. وال حاجة  خطورة. الُحمَّ
ى الشديدة لدى األطفال  ى كلها. لكنَّ الُحمَّ إلى معالجة أنواع الُحمَّ

ية. والمواليد الجدد تتطلَّب رعايًة طبِّ

البدَّ من استشارة الطبيب أو الذهاب إلى قسم اإلسعاف إذا:
بلغت الحرارُة الشرجية لدى الطفل البالغ ثالثة أشهٍر من العمر أو   .1

أقل 38 درجة مئوية، أو أكثر من ذلك.
بلغت الحرارُة الشرجية لدى الطفل البالغ أكثرمن ثالثة أشهٍر من   .2

العمر 39 درجة مئوية، أو أكثر.

وقد  الجدد.  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى  شائعًة  مشكلًة  الَمغُص  يعدُّ 
ُيمكن  األلم  البطن. وهذا  ألم في  ناتجًا عن وجود  الَمغُص  يكون 
أن يحدث بسبب وجود غازات في األمعاء أو بسبب انسداد فيها. 
في  أيَّاٍم  ثالثَة  يوميًا  ساعات  ثالث  من  أكثر  يبكي  الطفُل  كان  إذا 
األسبوع على األقل، وذلك لمدة تستمر أكثر من ثالثة أسابيع، فقد 
الطفل  فإنَّ  الحالة،  هذه  غير  في  ا  أمَّ الَمغص.  بهذا  مصابًا  يكون 
سبب  وجود  عدم  رغم  جيدة،  صحٍة  في  يكون  بالَمغص  المصاب 
نفسه  تلقاء  من  يزول  الحمد،  وهلل  الَمغُص،  الطفل.  لبكاء  ظاهر 
بعَد ثالثة أشهر من عمر الطفل. وفي انتظار ذلك، فالبدَّ من محاولة 
األم أن تغنِّي  أن تحاوَل  العثور على طرق لتهدئة الصغير. ُيمكن 

لطفلها من أجل تهدئته، كما ُيمكن أن تعطيه الّلهاية أيضًا.

يجعل جلد  الجدد. وهو  المواليد  لدى  اليرقاُن حالٌة شائعٌة جدًا 
اللون  إلى  ل  يتحوَّ العينين  بياَض  أنَّ  كما  اللون.  أصفر  الطفل 
األصفر أيضًا. ينجم هذا اللوُن األصفر عن تراكم مادة البيليروبين. 
ك  لتفكُّ الطبيعية  العملية  أثناء  الجسم في  وهي مادٌة يصنعها 
ل خاليا حمراء جديدة. يقوم الَكِبُد بإزالة  خاليا الدم الحمراء وتشكُّ
الَكِبد، لدى كثير من األطفال  البيليروبين من الجسم عادًة. لكن 
بطاقته  للعمل  جاهٍز  غير  يكون  والدتهم،  بعد  األولى  األيَّام  خالل 
ي إلى ظهور اليرقان. يكون الطفُل الذي ُيولَد  الكاملة. وهذا ما يؤدِّ
ُيمكن  بمضاعفاٍت  لإلصابة  غيره  من  أكثر  ضًا  معرَّ باليرقان  مصابًا 
من  ذلك  غير  إلى  أو  الصمم  إلى  أو  عقلية  إعاقاٍت  إلى  ي  تؤدِّ أن 
اليرقان،  حاالت  ولكنَّ معظم  زمنًا طوياًل.  تستمر  التي  الُمشكالت 
تكون  وال  معالجة،  غير  من  نفسها  تلقاء  من  تزول  الحمد،  وهلل 

الطفل  لدى  البيليروبين  مستوى  كان  إذا  اإلطالق.  على  خطيرة 
حيث  الضوئية،  بالمعالجة  الطبيب  ينصح  فقد  االرتفاع،  شديَد 
ضوء  باستخدام  البيليروبين  تخفيض  المعالجُة  هذه  تستطيع 
خاص. إن هذا الضوء يقوم بتحويل البيليروبين في الجلد، ويجعل 

إزالته من قبل الجسم أمرًا سهاًل. 

الُمشكالُت الجلدية
بُمشكالت  حديثً  المولود  أو  الرضيع  الطفُل  ُيصاَب  أن  ُيمكن 
ي  يؤدِّ الُمشكالت.  تلك  القسم عددًا من  ويتناول هذا  جلدية. 
يها.  يغطِّ التي  المنطقة  الجلد في  التهاب  إلى  الِحفاض  َطَفُح 
ع والمواليد الجدد أن يحدث هذا بسبب  ضَّ ومن الشائع لدى الرُّ
أجل  أو من  الِحفاض  َطَفح  ب  تجنُّ أجل  حساسية جلودهم. من 

شفائه، يجب:
اإلكثار من تغيير حفائض الطفل.  .1
استخدام مرهم خاص للحفاض.  .2

رات  غسل الحفائض القماشية بمواد تنظيف خالية من المعطِّ  .3
واألصبغة.

لم  إذا  أو  الِحفاض،  َطَفح  حالة  تفاقمت  إذا  بالطبيب  االتصاُل  يجب 
أن  ُيمكن  الِحفاض  َطَفح  من  حاالٌت  وهناك  أيام.  ثالثة  بعَد  تختِف 
تظهر  شائعٌة  مشكلٌة  هناك  طبية.  وصفٍة  إلى  حاجٍة  في  تكون 
لدى األطفال والمواليد الجدد، أال وهي ِقشَرة الرأس أو "قرف اللبن". 
إلى  ر  وتتطوَّ حديثًا  المولود  رأس  جلد  على  الِقشَرُة  هذه  تنشأ 
لدى  الرأس  ِقشَرُة  ظهرت  إذا  خطيرًا.  أمرًا  ليست  لكنها  قشور. 
إلزالتها.  مفيدًا  يكون  أن  ُيمكن  يوميًا  رأسه  غسل  فإنَّ  الطفل، 
الوليد  ُدَخيناُت  لطيف.  صابون  استخدام  على  الحرص  يجب  لكن 
هي حبوٌب بيضاء صغيرة ُيمكن أن تظهر على أنف الطفل أو على 
ع والمواليد  ضَّ وجنتيه أو على ذقنه. وهي أمٌر شائع لدى األطفال الرُّ
أيضًا  شائعٌة  ظاهرٌة  إبشتاين  آللئ  خطيرة.  ليست  ها  لكنَّ الجدد، 
شبيهًة  تبدو  وهي  حديثًا،  المولودين  واألطفال  ع  ضَّ الرُّ لدى 
َخينات. لكنَّ آللئ إبشتاين تظهر داخل فم الطفل. يظهر حبُّ  بالدُّ
الشباب الطفلي على وجنتي الطفل المولود حديثًا أو على ذقنه 
أو جبهته. لكنه أمٌر شائٌع ويزول من تلقاء نفسه. ال حاجَة للمعالجة 
في حالة الدخنيات أو آللئ إبشتاين أو حب الشباب الطفلي؛ فهذه 

الُمشكالُت الجلدية تزول من تلقاء نفسها. 
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العدوى
ع والمواليد الجدد.  ضَّ هناك أنواٌع من العدوى ُتشاهد عادًة لدى الرُّ
ويستعرض هذا القسُم عددًا من أنواع هذه العدوى. يظهر الزكاُم 
بسبب  يحدث  وهو  عادًة.  الجدد  والمواليد  األطفال  لدى  العادي 
عدوى فيروسية تستقرُّ في األنف والحلق. ويعاني الطفل المصاب 
الزكام  حاالت  معظَم  إنَّ  عادًة.  واحتقانه  األنف  سيالن  من  بالزكام 
غير خطيرة. لكنَّ الزكام ُيمكن أن يتطور سريعًا لدى األطفال قبل 
الرئة  كالتهاب  أكثر خطورة،  إلى شيء  الثالث  أو  الثاني  شهرهم 
في  بالزكام  أصيب  إذا  الطبيب  إلى  الطفل  أخُذ  يجب  لذلك،  مثاًل. 
هذا العمر. إنَّ اإلصابَة بالفيروس المخلوي التنفسي حالٌة أخرى من 
الجدد. ويصيب  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى  الفيروسية  العدوى  حاالت 
يكوَن  أن  سية. ُيمكن  التنفُّ والسبل  الرئتين  الفيروُس  هذا 
بالمقارنة  األطفال  لدى  خطورة  أكثَر  سي  التنفُّ المخلوي  الفيروُس 
مع األشخاص البالغين. وُيمكن أن يكوَن الطفل في حاجٍة للبقاء 
المعالجة منع إصابة  ن  المعالجة. تتضمَّ المستشفى من أجل  في 
جيدًا.  التنفس  على  قدرته  على ضمان  والحرص  بالجفاف،  الطفل 
ع والمواليد الجدد أيضًا، وذلك بسبب  ضَّ عدوى األذن أمٌر شائع لدى الرُّ
بنية أذن الطفل. وتكون عدوى األذن ناتجًة عن عدوى جرثومية أو 
عدوى فيروسية. من الممكن أن يبكي الطفُل المصاب بعدوى في 
مصاٌب  طفلهم  أنَّ  األهُل  ظنَّ  إذا  أذنه.  يشد  أن  يحاول  وأن  األذن 
بعدوى أذنية، فعليهم أن يستشيروا الطبيب. إن العدوى األذنية 
كثيرًا  شائعة  عدوى  هناك  الحاالت.  بعض  في  معالجٍة  إلى  تحتاج 
هذا  وينجم  الفموي.  الُق  السُّ وهي  الجدد،  والمواليد  ع  ضَّ الرُّ لدى 
الُق  الُق عن تراكم الخمائر في فم الطفل وحول فمه. يكون السُّ السُّ
ستة  عن  عمرهم  يقل  الذين  األطفال  لدى  شيوعًا  أكثَر  الفموي 
الطفل ولسانه وداخل  بيضاء على شفتي  ُلطخاٌت  أشهر. تظهر 
فمه. وتبدو شبيهًة برقائق من الجبن. يجب استشارُة الطبيب إذا 
أسباب  معظَم  إنَّ  الفموي.  الق  بالسُّ مصاب  الطفل  أنَّ  األهُل  ظنَّ 
هذه الحالة تزول من تلقاء نفسها. لكن استخدام محلول مضاد 

للفطريات يكون أمرًا ضروريًا في بعض الحاالت. 

متى يجب التماس المعونة الطبية
األمور  أصعب  من  يكون  فقد  جديد،  بطفٍل  األبوان  ُيرَزق  عندما 
الطبيب.  يستشيرا  أن  يجب  متى  تحديد  من  يتمكنا  أن  عليهما 
إذا  بحدسهما.  الوالدان  يثَق  أن  هي  األمر  هذا  في  األولى  القاعدُة 
تتصل  أن  فعليك  يرام،  ما  على  ليس  طفلك  أنَّ  في  اشتبهت 
ونومه  الطفل  طعام  في  صغيرة  رات  تغيُّ أيَّة  إن  دائمًا.  بالطبيب 
يجب  ُمشكالت خطيرة.  وجود  على  دلياًل  تكون  أن  ُيمكن  وبكائه 

االتصاُل بالطبيب إذا:
كان براز الطفل رخوًا أو مائيًا.  .1

كان الطفل ال يوسخ حفائظه بالمقدار المعتاد.  .2
كان الطفل يتقيأ كثيرًا، أو إذا كان يتقيأ بعد الوجبات.  .3

يجب االتصاُل بالطبيب أيضًا إذا أصيب الطفل بما يلي:
الزكام.  .1

الَطَفح الجلدي.  .2
احمرار أو التهاب في السرة أو في القضيب.  .3

مفرزات من العينين.  .4
خروج سائل من األذنين.  .5

إلى  أدت  ى  ثالثة أشهر بحمَّ الذي يقلُّ عمره عن  الطفُل  إذا ُأصيب 
ازدياد حرارته لتصل إلى 38 درجة مئوية، أو أكثر، فالبدَّ من استشارة 
الطبيب فورًا. يجب استشارُة الطبيب إذا كان عمر الطفل أكثر من 
طلُب  يجب  مئوية.  درجة   39 من  أكثَر  حرارُته  وبلغت  أشهر،  ثالثة 

الرعاية الطبية اإلسعافية في الحاالت التالية:
إذا تعرَّض الطفل الختالجات.  .1

إذا تعرَّض الطفل لصعوبة تنفسية.  .2
إذا عجز الطفل عن الحركة.  .3

فت استجابات أو ردود أفعال الطفل. إذا توقَّ  .4

الخالصة
الصعوبة  شديد  أمرًا  الصغير  الطفل  مرُض  يكوَن  أن  ُيمكن 
أحيانً. وهناك بعض  يحدث  أن  البدَّ  أمٌر  لكن هذا  األهل.  على 
الجلدية، وحاالت من  والُمشكالت  الشائعة،  الصحية  الُمشكالت 
الُمشكالت  هذه  معظَم  إن  الطفل.  تصيب  أن  ُيمكن  العدوى، 
يتصلوا  أن  األهل  على  لكن  خطيرة.  صحيًة  ُمشكالت  تعدُّ  ال 
بالطبيب فورًا إذا اعتقدوا أنَّ الطفَل مصاب بمشكلة حقيقية. 
ظهور  إن  بحدسهما.  الوالدان  يثَق  أن  هي  الصحيحة  القاعدُة 
رات صغيرة في طريقة أكل الطفل أو نومه أو بكائه ُيمكن  تغيُّ
حديثً  المولود  أو  الرضيع  الطفل  إصابة  على  عالمًة  تكوَن  أن 

يٍة خطيرة.  بُمشكالت صحِّ

اإلسعافية  الطبية  الرعاية  طلُب  يجب 
أيضًا في الحاالت التالية:

إذا تيبَّست رقبة الطفل.  .1
ف. إذا أُصيب بنزٍف ال يتوقَّ  .2

إذا ظهر الدم في بوله أو في برازه.  .3
إذا أُصيب في رأسه.  .4

إذا أُصيب بجروٍح أو بحروٍق كبيرة.  .5
إذا ظهر لوٌن أزرق أو رمادي أو أرجواني   .6

على جلده.
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عادًة  والسبُب   . فطريات  بسبب  تحدُث  جلدّية  عدوى  هو 
بيد   . الُعنقودّيات  أو   ، الُعنقودّية  الُمكّورات  جراثيم  هو 
، قد تتسّبب  الُعقدّيات  أو   ، الُعقدّية  الُمكّورات  أّن جراثيم 
ُشيوعًا  أكَثر  الحصف   . األحيان  بعض  في  أيضًا  بالحصف 
عادًة  وتبدأ  بين عمر سنتين وست سنوات.  األطفال  بيَن 
أو  جرح  مثل   ، الجلد  في  شق  في  الجراثيم  َتدخُل  عندما 
أو  َحمراء  بقروح  األعراُض  تبدأ   . َحَشرة  لدَغة  أو  َخدش 
َشبيهة بالَبَثرات ُمحاَطة بجلٍد أحَمر . يمكن أن تتواجد تلك 
الَقروح في أّي مكان ، وتحدُث عادًة على الَوجه والذراعين 
أّيام  بعَد  تنفتح  ثّم   ، بالقيح  القروح  وتمتلُئ   . والرجلين 
الحصف  تكون  ما  وغالبًا   . ُجلبة سميَكة  وتتشّكل  قليلة 
حاّكة ، غيَر أّن حكها قد يتسّبب بانتشار الُقروح . تنتشُر 
لشخٍص  األنفي  النجيج  أو  القروح  مع  بالتماس  الحصف 
ُمصاٍب بالَعدوى . ويمكُن عالج الحصف بالُمضاّدات الحيوّية. 

ُمقّدمة
الحصف هو عدوى جلدّية تحدُث بسبب َجراثيم . ويحدُث الحصف 
في المقام األول عنَد األطفال بين عمر سنتين وست سنوات . ويبدأ 
الحصف عادًة عندما َتدخُل الجراثيم في شق في الجلد ، مثل جرح 
أو َخدش أو لدَغة َحَشرة. الَقوباء ُمعدَية بشّدة. وهي تزول وتشفى 
عادًة بشكٍل تلقائّي في ُغضون أسبوعين أو ثالثة. ونادرًا ما ُتؤّدي 
إلى ُمضاَعفات َشديدة إذا لم ُتعالَج . َيشرُح هذا البرناَمج التثقيفي 

الحصف . وهو ُيناقش أعراض العدوى وأسبابها وعالجها . 

الجلد
الحرارة  من  الجلُد  ويحمينا   . السطحي  الجسم  غطاء  هو  الجلُد 
والضوء واإلصابات والعدوى . كما ُينّظم درجَة حرارة الجسم . الجلُد 
هو أكبر ُعضو في الجسم . ويتألف الجلد من َطبقتين رئيسيتين: 
الَبَشَرة، أو  الَبَشرة، وداخلية هي األدمة. تتألُف  طبقة خارجية هي 
طبقة الجلد السطحية، في ُمعظمها من خاليا ُمسطحة شبيهة 
اسمها  ُمدّورة  خاليا  وتوجُد  الُحرشفّية.  الخاليا  اسمها  بالَحراشف، 
الخاليا القاعدّية في أسفل الخاليا الُحرشفّية. ويتألّف أعمُق ُجزء من 
الَبشَرة من خاليا اسمها الخاليا الميالنينّية. تصنُع الخاليا الميالنينّية 

الميالنين، وهو الذي ُيعطي الجلَد لونه. تحوي األدَمة، وهي طبقة 
الجلد الداخلّية، ما يلي :

أوعَية دموّية .  .1
أعصاب .  .2

أوعية لمفّية .  .3
ُجريبات شعرّية .  .4

ُغدد .  .5
الشبَكة  تلَك  وتمنحنا   . األعصاب  من  دقيقة  َشبكة  الجلُد  يحوي 
منطَقة من  الطَفح هو  واأللم.  باألحاسيس  الشعور  على  المقدرَة 
جلِد ُمتهّيج أو ُمتوّرم. وقد يكون الطفح ُمحمرًا وحاّكًا، أو ُمتوّهدًا، 
أو ُمتقّشرًا ، أو ذا ُجلبة، أو َنفاطيًا. تتطّور بعُض الطفوح بسرَعة، 
بينما تحتاج طفوح أخرى إلى أيام ُمتعّددة. وقد يحتاج الطفح إلى 

فترٍة أطول كي يشفى في حال حّكه. 

األعراض
هناك عّدة أنواع ُمختلفة للحصف . وهي تتضّمن :

الحصف السارَي .  .1
الحصف الفقاعّية .  .2

اإلكثيَمة .  .3

يبدأ  وهو   . للحصف  ُشيوعًا  األكثُر  الشكُل  هو  الساري  الحصف 
، قرب األنف والفم غالبًا  الوجه  عادًة على شكل قرحة حمراء على 
. وتتمّزق القرحة سريعا ُ، لتنّز سائاًل أو قيحًا ُيشّكل ُجلبة أو قشرة 
وُتخّلف عالمًة حمراء   . األمر  نهاية  الجلبُة في  تزول   . اللون  ذهبّية 

ب . وقد تكون قروح الحصف حاّكة ، إالَّ أنها  تشفى عادًة دون تندُّ
 . بُحّمى  عادًة  السارَي  الحصف  يتسّبب  ال   . عادة  بألم  تتسّبب  ال 
 . الُمصابة  المنطقة  في  اللمفّية  الُعقد  بتوّرم  يتسّبب  قد  لكنه 
ويمكن للمس أو حّك القروح أن ينشر العدوى إلى أجزاء أخرى من 
ّضع  الرُّ غالبًا  الفقاعّي  الحصف  . ُتصيب  ألنَّها ُمعدية جدًا   ، الجسم 
أو فقاعات  بَنفطات  . وهي تتسّبب  ُعمرًا  السنتين  واألطفال دون 
تكون ممتلئًة بسائل . وتحدُث هذه النفطات غالبًا على الذراعين 
والرجلين . يكون الجلُد حوَل الَنفَطة أحمَر وحاكًا عادةً ، لكنه ليس 
قشرة  ذات  ُجلبة  وُتشّكل  الفقاعات  أو  النفطات  تنفتُح   . ُمتقّرحًا 
لفترات  تستمّر  وقد   ، َصغيرة  أو  كبيرة  تكون  وقد   . أصَفر  بلون 
اإلكثيمة هي   . األخرى  الَقوباء  أنواع  الناجمة عن  القروح  أطول من 
نوع الحصف األكثر شّدة . وهي تصيُب األدمَة عند ُمستوى أعمق 

من أشكال العدوى األخرى . تتضّمن أعراض اإلكثيَمة ما يلي :

ُقروح ُمؤلَمة ممتلئة بسائل أو َقيح تتحّول إلى قرحات َعميقة، على   .1
الساقين والقدمين عادة.

قروح تنفتح وُتشّكل ُجلبة ذات قشرة قاسية وسميَكة وبلون   .2
رمادي وأصَفر.

تنّدب بعد التئام الُقروح.  .3
تورُّم الُعَقد اللمفّية في المنطَقة الُمصابة.  .4

األسباب وعواِمل الُخطورة
الجراثيم  وتدخُل  الجلدّية.  الَعدوى  من  شائع  نوٌع  هو  الحصف 
في  كما   ، الجلدّية  الشقوق  أنواع  بعض  عبَر  للحصف  الُمسّببة 
التشّققات  وحتى   . حشرة  لدَغة  أو  جرح  أو  الركبة  جلد  خات  تسلُّ
الجراثيم.  ، قد تسمح بدخول  الصغيرة جدًا والمجهرية في الجلد 
 ، الداخلّية  الجلد  إلى طبقات  الجراثيم وتتكاثر عند ُدخولها  تنمو 
وهو ما يحدُث َنفَطة أو فقاعة . وتمتلئ تلك النفطة عادًة بالقيح 
الجراثيم  من  نوعان  هناك   . قشرة  أو  ُجلبة  ُيخّلف  ما   ، وتنفجر 
الُمكّورات  جراثيم  هو  شيوعًا  األكثر  والنوع  بالحصف  يتسّببان 
َجراثيم  تتسّبب  أن  أحيانًا  ويمكن   . الُعنقودّيات  أو   ، الُعنقودية 
نوعي  لكال  ويمكن  بالحصف   ، الُعقدّيات  أو   ، الُعقدية  الُمكورات 
يدخال  أن  إلى  بأذى  التسّبب  دون  الجلد  على  يعيش  أن  الجراثيم 
با بعدوى . تنتُج الُعنقوديات ذيفانًا يتسّبب  عبر شق أو ُجرح ليتسبَّ
بانتشار الحصف إلى الجلد الُمجاور . وُيهاجُم الذيفان البروتين الذي 
يعمُل على ارتباط خاليا الجلد مع بعضها بعضًا. ويمكن للجراثيم 
عند َتخريب هذا البروتين أن َتنتشر بسرعة على الجلد . يمكن أن 
ينتشَر الحصف من شخٍص آلخر . كما يمكن أن يتعّرض الشخُص 

للجراثيم التي ُتسّبب الحصف عند التماس مع :
قروح شخٍص ُمصاٍب بالَعدوى .  .1

أغراض لمسها شخٌص ُمصاٌب بالعدوى ، مثل المالبس وفراش   .2
السرير والمناشف واأللعاب .

بسهولة  ينشرها  أن  يستطيع   ، بالعدوى  الشخص  إصابة  وبعد 
األطفال  أنَّ  ، غير  بالحصف  أّي شخٍص قد ُيصاب  أّن  . ومع  لآلخرين 
بعمر 2-6 سنوات والرّضع هم أكثر من ُيصاب . لدى األطفال ُخطورة 
 . تنمو  تزال  ال  المناعّية  أجهزتهم  ألّن  بالعدوى  لإلصابة  ُمرتفَعة 
وينتشُر الحصف بسُهولة في المدارس ومراكز الحضانة . وتتضّمن 

الَعوامُل األخرى التي ترفُع ُخطورة اإلصابة بالحصف ما يلي :
الحار والرطب : فعدوى الحصف أكَثر ُشيوعًا خالل أشهر  المناخ   .1

الصيف .
كرة  مثل   ، جلدي  تماس  فيها  رياضّية  نشاطات  في  الُمشاركة   .2

الَقدم أو الُمصارعة .

التشخيص
سيسأُل  كما   . جسديًا  فحصًا  الصحّية  الرعاية  ُمقّدم  ُيجري  سوف 
الرعاية  ُمقّدم  يستطيُع   . الطبي  وتاريخه  أعراضه  عن  المريض 
التي  القروح  على  باالعتماد  الحصف  ُيشّخص  أن  عادًة  الصحّية 
سّببها . قد يكوُن ُهناك َضرورة للقيام بفحص اسمه الزرع لتأكيد 
التشخيص أو الستبعاد األسباب األخرى . ويستخدُم ُمقّدم الرعاية 
الصحّية خالل هذا الفحص ماسحة معقمة كي يسحَب برفق كمية 
في  العّينة  ُتفَحُص  ثّم   . الُقروح  إحدى  من  السائل  من  صغيرة 
إذا  بالحصف  اإلصابة  الصحّية  الرعاية  ُمقّدم  . وسيشّخص  الُمختبر 

كانت العّينة تحوي الجراثيم الُمسّببة للحصف . 

العالج
أن  ُيمكنه  كما   . القروح  التئام  ُيسّرع  أن  الحصف  عالج  يستطيع 
ُيحّسن مظهَر الجلد وُيقّلل انتشار الَعدوى . وتعتمُد كيفّية عالج 
وشّدة  الحصف  نوع  ذلك  في  بما   ، ُمتعّددة  َعوامل  على  الحصف 

العدوى . ويتضّمُن عالج الحصف :
أن  الجلد  نظاَفة  على  للحفاظ  يمكن  حيث    ، النظاَفة  إجراءات   .1

ُيساعَد على التئام العدوى الخفيفة تلقائيًًا .
ة أو الَفموّية  . الُمضاّدات الحيوّية الموضعيَّ  .2

 . يجب تفادي حك أو لمس الُقروح على قدر اإلمكان إلى أن تلتئم 
وقد ُيساعُد وضع ضماد غير قابل لاللتصاق على المنطقة الُمصابة 
بالعدوى على منع الحصف من االنتشار . يمكن لآلخرين أن ُيصابوا 
بالعدوى إن كانوا على تماس معها. لذلك يجب استخدام مناشف 
 . األحيان  غالب  في  تلقائيًا  الطفُح  يشفى   . منفصلة  يدين  وفوط 
لكن تكون الُمضادات الحيوّية َضرورّية أحيانًا للتخّلِص من الَعدوى. 
وهناك  موضعي.  حيوي  بُمضاّد  الُمصابة  المنطَقة  دهن  ويمكُن 
أّي ُجلبات برفق قبل دهن الُمضاّد الحيوي ، وهذا كي  حاجة إلزالة 
الجلد  نقع  يمكُن   . الَقرحة  إلى  الدخول  الحيوي  الُمضاّد  يستطيع 
إزالة  ُيسّهل  وهذا   . والماء  الخّل  من  بمزيج  بالعدوى  الُمصاب 
المضاد  ، يمكن دهن مرهم  المنطقة  . بعد غسل  الُجلبات برفق 
الحيوي . ويمكن القيام بذلك ثالث مرات يوميًا . الُمضاّدات الحيوية 
الفموّية هي حبوب ُتؤخذ عن طريق الفم . وُيمكن أن توصف لعالج 
الحصف الُمنتشر واإلكثيمة والحاالت الشديدة من الحصف السارَي . 
يجب تناول جميع األدوية والُمضادات الحيوية الَموصوَفة . كما يجب 
عدم التوقف عن تناولها فقط بسبب الشعور بالتحّسن ، فالتوقُف 
عن تناولها أبكر من الالزم قد يتسّبب بعودة العدوى . وهذا يجعل 
عالجها أصعب بكثير . يجب االتصال بمقّدم الرعاية الصحّية إذا زاد 
أو إذا تدهور بأي طريقٍة كانت. يمكن  الطفح أو أصبح مؤلمًا أكثر 
الوقاية من انتشار العدوى لآلخرين في حال إصابة أحد أفراد األسرة 
ازين عند دهن مرهم الُمضاد الحيوي كما  بالحصف . يجب ارتداُء قفَّ
د من تغطية  ، والتأكُّ اليدين بشكل كامل بعد ذلك  يجب غسل 
الُقروح بالشاش أو الضماد . في حال إصابة الطفل بالعدوى، فيجب 

دكتوراه في األمراض الجلدية 
والتناسلية والعقم 
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أ.د. مصطفى أبو زيد
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إبقاء الطفل في  بالحّك. ويجب  تقليم أظافره جيدًا لتجنب قيامه 
ُمعٍد. يجب  أنه صار غير  الصحية  الرعاية  ُمقدم  المنزل حتى يقول 
غسل مالبس الشخص الُمصاب وشراشفه ومناشفه يوميًا وعدم 

ُمشاركتها مع أي شخص آخر من العائلة. 

الُمضاعفات
بُمضاعفات  أحيانًا  يتسّبب  قد  لكنه  عادًة،  َخطيرًا  ليس  الحصف 

نادرة لكن خطيرة . وتتضّمن الُمضاعفات :
التهاب ُكبيبات الكلى التالي للُعقديات .  .1

التهاب الَهلل )التهاب النسيج تحت الجلد( .  .2
الُعنقودية الذهبية الُمقاومة للميثيسلين .  .3

يصيب  التهاٌب  هو  للُعقديات  التالي  الكلى  ُكبيبات  التهاب 
ة  المضادَّ األجسام  أو  األضداد  ُتْتلف  عندما  يحدث  وهو  الكليتين. 
لة نتيجة عدوى الُعقديات، الكليتين. وهي تؤذي الجزء من  المتشكِّ
َيشفون  المرضى  ُمعظَم  أن  ومع  الفضالت.  يرشح  الذي  الكليتين 
قد  للُعقديات  التالي  الكلى  ُكبيبات  التهاب  فإّن  دائم،  تلف  دون 
التهاب  وعالمات  أعراض  تظهر  ُمزمن.  كلوي  َفشل  إلى  ُيؤدي 
ُكبيبات الكلى التالي للُعقديات عادًة بعد العدوى بنحو أسبوعين. 

وهي تتضّمن:
توّرم الوجه، السيما حول العينين.  .1

نقص التبّول.  .2
وجود دم في البول.  .3

ارتفاع َضغط الدم.  .4
تيّبس أو ألم في الَمفاصل.  .5

األول  المقام  في  للُعقديات  التالي  الكلى  ُكبيبات  التهاب  يصيب 
األطفال بين عمري 6-10 سنوات. ويكون لدى البالغين الُمصابين 
عند  مما  أشد  أعراض  للُعقديات  التالي  الكلى  ُكبيبات  بالتهاب 

الُمضاّدات  أنَّ  ومع   . أقل  تمامًا  البالغين  شفاء  واحتماُل   . األطفال 
من  تقي  ال  لكنها  الُعقديات،  عدوى  تشفي  أن  تستطيع  الحيوية 
التهاب ُكبيبات الكلى التالي للُعقديات . التهاُب الهلل أو التهاُب 
النسيج تحت الجلد هو عدوى َشديدة . وهو يصيُب أعمق أنسجة 
في الجلد. ُيصبح الجلُد أحمَر وساخنًا ومتهّيجًا ومؤلمًا. وقد ينتشُر 
مجرى  وإلى  اللمفّية  الُعقد  إلى  األمر  نهاية  في  الَهلل  التهاُب 
الدم. وقد يتسّبب بالوفاة إن ُترك دون عالج . الُعنقودية الذهبية 
الُعنقوديات تكون  للميثيسلين هي ُساللة من جراثيم  الُمقاومة 
. وقد تتسّبب بعدوى جلدية  الحيوّية  الُمضاّدات  لُمعظم  ُمقاومًة 
الَعدوى  تبدأ  قد   . جدًا  َصعٌب  وعالجها   . بسرعة  تتدهور  َخطيرة 
وقد  قيحًا.  تنّز  ومتورِّمة  حمراء  ُدّملة  أو  َبَثرة  شكل  على  الجلدّية 
تتسّبب الُعنقودية الذهبية الُمقاومة للميثيسلين أيضًا بالتهاب 

رئة وعدوى دموّية . تتضّمن الُمضاعفات األخرى للَقوباء ما يلي :
ب . التندُّ  .1

يصبح لون الجلد أفتح .  .2
يصبح لون الجلد أغمق .  .3

الخالصة
الحصف هو عدوى جلدّية تحدُث بسبب َجراثيم . ويحدُث الحصف 
سنوات.  وست  سنتين  عمر  بين  األطفال  عنَد  األول  المقام  في 
 ، الجلد  في  شق  في  الجراثيم  َتدخُل  عندما  عادًة  الحصف  ويبدأ 
مثل جرح أو َخدش أو لدَغة َحَشرة . يمكن أن ُيسرع عالج الحصف 
التئام القروح . كما أنه ُيحّسن مظهر الجلد وٌيقلل انتشار العدوى. 
وتعتمُد كيفّية عالج الحصف على َعوامل ُمتعّددة ، بما في ذلك 
نوع الحصف وشّدة العدوى . الحصف ليس َخطيرًا عادًة ، لكنه قد 

يتسّبب أحيانًا بُمضاعفات نادرة لكن خطيرة . 

استمتع بالحصول
على جسم مثالي

lll فيال شايب

8 جلسات
بقيمة 360 د.ك

 
جهاز فيال شيب 111 لنحت وشد الجسم 

يعتبر جهاز فيال شــيب أحدث وأسرع التقنيات التي 
وعــالج  الجســم  وشــد  لنحــت  فائدتهــا  ثبتــت 
السليوليت ومناسب لجميع ا�عمار ويعطي نتائج 
فورية من أول جلســة جهاز فيال شــيب 111 هو عبارة 
وال  الحمــراء  تحــت  وأشــعة  تردديــة  عــن موجــات 
تتضمن أي تدخــل جراحي أو تخدير وهو آمن على 
كافة أنــواع البشــرة وحاصل على شــهادة ا�مان 
والفاعليــة من هيئــة الغــذاء والــدواء ا�مريكية 
FDA يمكن للفيال شيب عالج منـــاطق الفخـذين 
وا�رداف والخصر والســاقين باªضافة للتخلص 
مــن الدهــون الزائدة علــى البطن وعــالج الذقن 
المزدوجــة ويمكــن لجهاز فيال شــيب 111 تقليص 
عدة ســنتيمترات بعــد اªنتهاء من الجلســات 
مصقــوًال  وجعلــه  الجســم  وشــد  المطلوبــة 
وجذابــ� باªضافــة إلــى تخفيــف الســليواليت 
وتنعيم البشــرة ويتوقع خســارة ما بين (8-2) 
سنتيمتـــرات من المنطقة المستهدفة نتيجة 

التخلــص من الدهون في تلك المنطقة ويمكن 
مالحظة النتائج بعد الجلســات ا�ولــى وعادة ما 

تكون الجلســات ما بين 4-6 جلسات أو أكثر ولكن 
يتحدد العدد المطلوب بحسب الحالة وتقدير الطبيب 

أو المختص.

قــســم ا�مراض الــجلديــة

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

ما هى األورام الليفية ؟
هذه  تتكون  حوله.  أو  الرحم  في  تنمو  سرطانية  غير  أورام  هي 
في  تختلف  أن  ويمكن  الليفية  واألنسجة  العضالت  من  الزوائد 
الحجم. ُتعرف األورام الليفية في بعض األحيان بورم الرحم العضلي 
أو ورم عضلي ليفي. ال تدرك العديد من النساء بأن لديهن أورام 
ليفية عندما ال يكون لديهن أي أعراض. ويعني هذا غالبًا أنه يتم 
تشخيص األورام الليفية بالصدفة أثناء الفحص النسائي الروتيني، 
من  بمزيد  طبيبك  يوصى  باألشعة.سوف  التصوير  أو  اإلختبار 
الفحوص، إذا اشتبه بذلك، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية، 

للتأكد من األورام الليفية.

ما الذي يسبب األورام الليفية؟
ترتبط  ذلك،  ومع  معروف،  غير  الليفية  لألورام  الدقيق  السبب  إن 
هو  اإلستروجين.اإلستروجين  األنثوي،  بالهرمون  الليفية  األورام 
الهرمون التناسلي األنثوي الذي ينتجه المبيض )الجهاز التناسلي 

األنثوي(. 

تتطور األورام الليفية عادة خالل سنوات اإلنجاب عند المرأة )تقريبًا 
الزيادة  إلى  الليفية  األورام  (. تميل  العمر  50 سنة من  إلى   16 من 
في الحجم عندما تكون مستويات هرمون اإلستروجين في أعلى 
مستوياتها، كأثناء الحمل.وُتعرف أيضًا بأنها تتقلص عندما تكون 
اليأس  سن  بعد  مثل  منخفضة،  اإلستروجين  هرمون  مستويات 

)عندما تتوقف الدورة الشهرية للمرأة حوالي 50 سنة من العمر (.

نادرة  الليفية، في حاالت  األورام  قد يكون هناك مضاعفات بسبب 
تؤثر  أن  أو  أن تصبح حاماًل  أكثر صعوبة  األمر  جدًا، ومما قد يجعل 

على الطفل أثناء الحمل.

عالج االورام بطرق مختلفة:
تتوفر حاليا طرق حديثة وممتازة لعالج االورام وتدميرها من دون 
المحدود. وتعتمد  التدخل  اجراءات  الجراحي بل من خالل  التدخل 
هذه االجراءات على استخدام الحقن والقساطر والكترودات خاصة 
يتم دخالها الى منطقة الورم حتى تقوم بتدمير خالياه من دون 
الضرر باالنسجة السليمة المحيطة. وتتم هذه االجراءات تحت تأثير 
التخدير واشراف االشعة وفي غرفة االشعة الخاصة. ومن أهم هذه 

االجراءات:
تروية  سد  عن  االجراء  هذا  يسهم  الدموية.  االورام  اوعية  سد   -1

خاليا الورم وهو ما سيؤدي الى موتها.
ادخال  االجراء  هذا  في  ويتم  الميكرويف،  تقنية  استخدام   -2
الكترود الى لب الورم، حتى يتم بث موجات الميكرويف اآلمنة 
السليمة  بالخاليا  الضرر  دون  من  الورم  خاليا  بتدمير  لتقوم 

المجاورة له.
الموضعي  الحقن  خالل  من  للورم  المغذية  الشرايين  اغالق   -3
مواد  حقن  يتم  القسطرة  خالل  فمن  الكيميائية.  بالمواد 

كيميائية الغالق االوعية الدموية التي تغذي الورم فقط.
بشكل  االورام  بعض  تستجيب  حيث  بالكحول،  االورام  حقن   -4
اكبر للعالج بحقن الكحول )ايثانول( مثل اورام الكبد الناتج عن 

التليفات.

أنواع األورام الليفية :
يمكن أن تنمو األورام الليفية في أي مكان في الرحم. وقد تم وصف األنواع الخمسة الرئيسية من األورام الليفية أدناه .

األورام الليفية ضمن جدار الرحم : تنمو في الجدار العضلي للرحم وهي النوع األكثر شيوعًا لألورام الليفية التي ُوجدت عند المرأة .
األورام الليفية خارج جدار الرحم : تنمو خارج جدار الرحم في الحوض ويمكن أن تصبح كبيرة جدًا .

األورام الليفية تحت المخاطية : تنمو في العضلة تحت البطانة الداخلية لجدار الرحم وتنمو في وسط الرحم .
 األورام الليفية المعّنقة : تنمو من الجدار الخارجي للرحم وُتعّلق على جدار الرحم بواسطة ساق ضيقة .

األورام الليفية في عنق الرحم : تنمو في جدار عنق الرحم ) عنق الرحم ( .

من ُتصاب؟
في  النساء  من   %40 حوالي  عند  تنمو  شائعة،  الليفية  األورام  إن 
تتراوح  ممن  النساء  عند  غالبًا  حياتهن.تحدث  في  ما  مرحلة 

أعمارهن بين 30-50 سنة.

حوالي  )عند  أكثر  متكرر  بشكل  تنمو  الليفية  األورام  أن  وُيعتقد 
وُيعتقد  إفريقي.  كاريبي  أصل  من  هّن  اللواتي  النساء  من   )%55
أيضًا أنها تحدث في كثير من األحيان عند النساء األضخم كنتيجة 

الرتفاع مستويات هرمون اإلستروجين.

متي يجب عالج اورام الرحم الليفية؟   

ال يقترح عالج الورم الليفي اال ان رافقه ظهور اعراض    
مثل :   

- النزف الشديد خالل نزول الطمث او في وقت اخر .
- آالم شديدة اثناء الدورة الشهرية .

- تورم وتضخم في البطن ، وقد يصل وزن الورم الى عدة 
كيلوات ويغطي كامل البطن .

-الشعور بثقل في البطن .
يسبب   ان  الوارد  فمن   ، للمثانة  مجاور  الرحم  ان  بما   -

الحمام  الى  للذهاب  المستمرة  والحاجة  البول  سلس 
حتى لو كانت كمية البول قليلة وقد تسبب االستيقاظ 

ليال لقصد الحمام  
- تأخر الحمل و العقم. 

؟

البروفيسور
د.طارق سنان
إستشاري األشعة 

الزمالة األيرلندية في أشعة 
الرنين المغناطيسي 

عنــد التطرق إلى أحدث ما توصلــت إليه العلوم الطبية، 
فليــس مــن المدهــش ظهــور تخصصات حديثــة تعني 
بتشــخيص وعالج مختلف االمــراض، ومنها تخصص نادر 
يســمى ) طــب األشــعة التداخليــة ( . حيــث يهتــم هــذا 
التخصص بالتعامل مع مشــاكل مختلف اجهزة الجسم 
الحيويــة، كالجهــاز الــدوري والحركي والعصبــي والقلب 

وغيرها .

ببساطة  التخصص  هذا  تعريف  ويمكن 
بالتالي:

هــو مجــال طبــي يركز علــى القيــام بإجــراءات وعمليــات جراحية 
دقيقة ومبسطة تحت تأثير التخدير الموضعي او التخدير العام 
احيانــا، بواســطة أنابيــب وقســاطر وأدوات خاصــة يتــم ادخالهــا 
الــى منطقة االعتالل في الجســم من خالل األوردة والشــرايين أو 
غيرها. وكل ذلك بأسلوب في غاية األمان وذلك ألنها تجرى تحت 

اشراف التنظير التصويري باألشعة السينية أو السونار .

يجمع أخصائي األشعة التداخلية المعرفة التشخيصية المتميزة 
عن أسباب األمراض ومراحله وفي ذات الوقت يتمتع بمهارة إجراء 
تلــك العمليــات الدقيقة، لذا حتما يمكن القول بأنه االكثر كفاءة 

في توفير السبل العالجية وتطبيقها .

ويكفــي هــذا التخصــص فخــرا بأنــه أوجــد مرحلة عالجيــة مهمة 
تســبق التدخــل الجراحي المعتــاد، وأن نتائجهــا المذهلة تغني 

عن الحاجة له في أغلب األحيان .
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كيف يتم تحويل حاالت اورام الرحم الليفية 
الى طبيب االشعة التداخلية؟

ال بد من تشــخيص حالة الســيدة التي تعاني من النزف وااللم خالل 
الطمــث وغيرهــا مــن اعــراض بدقــة، فقــد يرجع ســبب ظهــور هذه 
االعــراض الــى اصابتهــا باضطراب هرمونــي. لذا، يجــب فحصها من 
قبــل طبيب امراض النســاء و الــوالدة، ليحــدد ان كان الورم الليفي 
هو ســبب ما تعاني به من اعراض. فإن وجد بأن الســبب يرجع فعال 
الــى الورم الليفي، فســيتم تحويلها الى طبيب االشــعة التداخلية 

وذلك حتى تخضع للعالج بالتدخل المحدود.

ماهي خيارات عالج ورم الرحم الليفي ؟
بحسب الجمعية االمريكية ألطباء امراض النساء والحمل والتوليد، 

فان خيارات عالج االورام الليفية هي:

استئصال الرحم بالكامل جراحيا : يضمن عدم عودة تكون االورام   .1
الليفية ، لكنه يزيل جزء مهم في جهاز المرأة التناسلي . 

التي  الليفي والمنطقة  الورم  اجراء جراحي يتم فيه استئصال   .2
حوله فقط .

اجراء تداخلي محدود تحت  الليفي من خالل  الورم  ايقاف تروية   .3
اشراف االشعة .

الورم  تروية  ˮوقف  عملية  اجراء  يتم  كيف 
الليفي‟، وما هي إيجابيات هذه االجراء؟

ال بــد مــن ايضــاح ان هذا االجراء غيــر جراحي ويتم في غرف االشــعة 
ومن قبل الطبيب المتخصص في اجراءات االشعة التداخلية. ويتم 
خاللــه ادخــال قســطرة قطرهــا حوالــي 2 ميللي في شــريان الفخذ، 
وحتــى تصــل الــى الشــريان الرئيســي الــذي يغــذي الــورم، فيقــوم 
الطبيب بسده ) اغالقه( من خالل الحقن بمادة جيالتينية. وبحسب 
الدراســات الطبيبة الكثيرة، فقد اثبــت امان هذه المادة وفعاليتها 
في اغالق الشرايين. ويسبب إيقاف تروية نسيج الورم الى اضمحالله 
وبالتالي موته وشــفاء المريضة. ونســبة نجاح هــذه الطريقة عالية، 
10-15%. وال  الــورم بعدهــا علــى  وال تتعــدى نســبة عــودة تكــون 
يتطلــب الخضــوع لهذا االجراء الخضوع للتخديــر العام أو البقاء في 
المستشــفى لوقت طويل الن المريضة تخرج في نفس اليوم، كما 
ال يسبب جرح كبيرة او حدوث مضاعفات صحية بعدها اال في حاالت 
نادرة. فمن النادر ان يسبب هذا االجراء حدوث التهابات في انسجة 
الحــوض وخاصة فيمن اصبن بها ســابقا. وللوقاية، فعادة ما يقترح 
الطبيب بدء السيدة بتناول المضادات الحيوية قبل الخضوع لهذا 

االجراء.

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

مــركــز ا�شــعــة الــتداخليــة

المركز االول والوحيد
في القطاع الخاص

عالج جميع مشاكل ا�وعية الدموية
عالج ضعف ا�نتصاب

عالج تضخم البروستاتا بالقسطرة بدون جراحة
عالج أورام الغدة الدرقية الحميدة وأورام الرحم بالتردد الحراري

عالج أورام الرحم الليفية بالقسطرة بدون جراحة
عالج دوالي الخصية المؤدية إلى العقم أو المسببه 

لآلالم بالقسطرة بدون جراحة

تحت ا�شعة التداخلية
عالج العمود الفقري وا
لم 

بالتدخل المحدود

بإشراف
البروفيسور الدكتور طارق سنان
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البهاق عند
األطفال وعالجه

أعراض البهاق في األطفال:-
تلون الجلد  •

التصبغ أو تبيض فروة الرأس والرموش والحواجب  •
تغير في لون العين ، أحيانًا فقدان الشعر ) الصلع (  •

مناطق الجلد األكثر تضررًا جراء البهاق:-
أو  والعينين  الفم  مثل  المختلفة  الجسم  فتحات  الجلد حول   •

فتحة الفرج أو الشرج.
األصابع والرسغين ، األبط ، داخل الفم ) األغشية المخاطية (.  •

أسباب حدوث البهاق:-
النظرية السائدة حتى اآلن هي أن جهاز المناعة يتعرف على   •
يقوم  لذا  عنه  غريبة  كأجسام  الميالنين  أو  الصبغة  خاليا 

بتدمير هذه الخاليا ويحدث البهاق.

تشخيص البهاق في األطفال :-
الكشف األكلينيكي بمناظرة الطبيب للبقع البيضاء.  •

.ANA أحيانًا عمل تحليل األحسام المضادة  •
فحص العين ، نادرًا أخذ عينة صغيرة خزعة من الجلد.  •

عالج البهاق:-
أنه  األطفال  في  البهاق  من  للشفاء  اإليجابية  العالمات  من   •
نسبة الشفاء أكبر من البالغين كما أن حدوث البهاق بدون 

وراثة أيضًا مؤشر جيد للشفاء.
استخدام الكورتيزون الموضعي لزيادة نشاط خاليا الصبغة أو   •

الميالنين.
استخدام PUVA واألشعة الفوق بنفسجية أكثر من 12 عامًا.  •

ليزر وهو آمن وممكن استخدامه   EXCIMER حاليًا يستخدم   •
ابتداءًا من 4 سنوات.

ال ننسى استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس.  •

ما هو البهاق؟
هو حالة مرضية مكتسبة تظهر منها بقع بيضاء على سطح   •

الجلد خالية من الصبغة أو الميالمين 

هل يصيب البهاق الرضع واألطفال؟
البهاق قد يصيب جميع األعمار ولكن بصفة عامة يندر حدوثه   •
في األطفال الرضع ولكن يصيب األطفال وخصوصًا من سن 4 
– 8 سنوات وقد وجد أن 25% من مرضى البهاق من األطفال.

هل يختلف البهاق من األطفال عن البالغين:-
النوع  من األطفال نسبة إصابة اإلناث أكثر من الذكور كما أن   •

الشائع عادة في األطفال هو
( أو القطعي الذي يؤثر على جزء فقط من   SEGMENTAL (   

الجسم.
البهاق في األطفال عادة يكون غير مصحوب ببعض  كما أن   •
الدرقية  الغدة  مثل  المناعي  بالخلل  عالقة  لها  التي  األمراض 

والسكر.

أنواع البهاق!
البهاق الموضعي الذي يظهر في مكان واحد من الجسم.  •

البهاق المنتشر أو المعمم الذي يظهر في أماكن كثيرة من   •
الجسم وهذا النوع نادر حدوثه في األطفال.

هل للوراثة دور في حدوث البهاق:-
يسمى  نوع  وهناك  البهاق  حدوث  في  دور  تلعب  قد  نعم   •
FAMILIAL أو عائلي لذلك ينصح بتجنب زواج األقارب في تلك 

العائالت.

هل يعاني المالك الخاص بك من تلون الجلد؟
أنه قد يعاني من البهاق! تدور بذهنك العديد من األسئلة منها هل البهاق خطير؟ كيف يحدث ذلك؟ ما يمكنك القيام به حيال ذلك إذا كنت 

تنظر على أحرمن الجمر إجابة هذه األسئلة؟ يمكنك قراءة هذا المقال لمعرفة كل شيء عن البهاق.

د/ ضياء مبارك هاشم
استشاري األمراض الجلدية والتناسلية  

�االت التخصص

دكتوراه طب أمراض الصوت والبلع والتخاطب
الرئيس السابق ملركز الشيخ سا� العلي الصباح لعالج السمع والنطق

د. عب� خليفه الهيفي

العيادات التخصصية التابعة لمستشفى دار الشفاء
999 66 256ميدان حولي       شارع بغداد alshifaclinics

تخصص دقيق و نـــــادر � تشخيــص و عـــالج  أمراض 
احلنجرة و احبال الصوتيـــــة و صعوبــــات البلــــع عند 

الكبـار و الصغــــار بأحــدث املناظيـــر
التلعثـم و التــأتــأة و اللدغـة و اخلنـف

تقييـــــم و تـنمــيــة الذكــــــاء و الّلـغــة 
التـــوحــــــــد و تقويــــــــــم السلــــــــوك
تــــــــأهيـــــــل ضعــــــــــاف السمــــــــع

صعوبات التعلم
التـأخـر اللغــــوي 

 وما اصعبها ان كانت
 كل ما يستطيعوا قوله..

ما اجمل كلمة

”ماما”

دار الشفاء كلينك
عيادة التخاطبعيادة التخاطب
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المنظارالقولونى 
القصير والطويل

بألياف  متصلة  التصوير  و  للرؤية  كاميرا  يشمل  جهاز  هو 
ضوئية مرنة داخل أنبوبة مرنة يمكن التحكم فيها وإداخلها 
الداخلى  الجدار  برؤية  وتسمح  القولون  إلى  الشرج  فتحة  من 
األخير  والثلث  الطويل  المنظار  فى  بالكامل  للقولون  المبطن 
فقط منه فى المنظار القصير وتتم بعد تحضير القولون بمنع 
أكل المواد الصلبة لمدة يومين مع المسهالت والحقن الشرجية 
لضمان خلو القولون من الفضالت البرازية لضمان وضوح الرؤية 
لسالمة  العمومى  المخدر  وليس  مهدئ  تحت  يتم  والمنظار 
المريض والمحافظة على اإلحساس بااللم وهو عامل اآلمان  فى 
قد  التى  القولونية  الزوائد  رؤية  إلى  وباالضافة  الفحص  إجراء 
تتحول إلى سرطان قولونى، ُيمكن المنظار القولونى الطبيب 
من أخذ عينات من اآلورام الحميدة والخبيثة، االلتهابات الحادة 
والمزمنة والدراسة المتأنية للعينات بعد صبغها بالصبغات 
ومن  المناسب.  العالج  المرض،  نوعية  تحديد  يتم  المناسبة 
أهم الفوائد للمنظار القولونى التى ال ينافسه فيها أى فحص 
آخر باإلضافة إلى أخذ العينات هو إستئصال الزوائد القولونية 
أثناء الفحص وهو سهل جدا ويمنع ظهور الورم الخبيث من 

البداية في 90% فى الحاالت.

طبية،  معدة  "هو  القولونى:  المنظار  القولوني"  "المنظار 
تسمح  مرنة  ضوئية  الياف  و  كاميرا  و  أجزاء،  عدة  من  تتكون 
عينات  بأخذ  تسمح  كما  للقولون  المبطنة  االغشية  بفحص 
بالمنظار  القولونية  الزوائد  استئصال  و  المبطنة  االنسجة  من 
قضاء  طبيعة  فى  »التغير  إلكتشاف  يستخدم  المنظار  و 
الحاجة" الذى يمثل اهم أعراض سراطان القلولون. كما يسمح 
القرح، الجيوب القولونية و  الزوائد،  لألخصائى برؤية االلتهاب، 

كذلك تقلص العضالت، باالضافة الى أى ورم حميدا أو خبيث.

منظار القولون االفتراضى
فى  ظهر  بالكمبيوتر  المقطعية  باألشعة  القولون  تصوير  أو 
المقطعية  باألشعة  جديد  فحص  الماضية  القليلة  السنوات 
المتعددة  القطع  الحديثة ذات  األجهزة  باستخدام  بالكمبيوتر - 
ويسمى المنظار األفتراضى ألن ال يدخل فتحة الشرج أى شئ غير 
انبوبة قصيرة تضخ بعض الهواء وهو فى الحقيقة مجموعة من 
برامج الكمبيوتر تستخدم تقنية متطورة لتصوير الجدار المبطن 
داخل القولون وهى أفضل قبوالً كثيرا وتفضياًل من المرضى عن 
الزوائد القولونية  المنظار القولونى األصيل وتستطيع اكتشاف 
الخطيرة التى أكبر من 10 مللم – بنفس معدل المنظار األصيل 
تتحول  ما  نادرا  )التى  مللم   6 القولونية  الزوائد  تكتشف  ولكن 
إلى سرطان( بمعدل أقل من المنظار القولونى الحقيقى ويبقى 
المنظار  مثل  عينات  وأخد  األنسجة  تحليل  على  قدرتها  عدم 

القولونى الطولى.

المنظار القولونى القصير
أقصر و أقل سمكا من المنظار القولونى الطويل

يسمح بفحص الجزء السفلى من االمعاء الغليظة و المستقيم 
و اكتشاف االلتهاب، القرح اسباب النزيف، أى ورم، زوائد قولونية 
القولون  أمراض  و  اورام  اسباب   %50 يمثل  الذى  الجزء،  فى هذا 
 20 من  اكثر  يستغرق  ال  و  المريض  على  سهولة  أكثر  الفحص 

دقيقة.
فحص  المريض  فحص  يجب  قولونية  زوائد  اكتشاف  حالة  فى 

كامل بالمنظار القولوني الطويل.

كيفية اجراء الفحص
التحضير القولونى:

األدوية  و  فقط،  الشفافة  بالسوائل  الغذاء  من  يومين  بعد 
و الحقن الشرجية ينام المريض على جانبه االيسر  المسهلة، 
و مسترخيً  مرتاحا  ليبقى  المريض مهدىء و مسكن  يعطى 
)قفاز(  جوانتى  لبس  بعد  باليد  الشرجية  القناة  فحص  يتم 
ووضع جل مرطب لسهولة ادخال المنظار ويتم ادخال انبوبة 
طويلة متصلة بالمنظار، أو كاميرا للعرض على شاشة ومقدمة 
تحت  اساسية  اتجاهات  أربعة  فى  تنحنى  ان  يمكن  المنظار 
فى  إدخالها  يتم  وبذلك  بالفحص  القائم  االخصائى  سيطرة 
فرعية  قناة   - بالمنظار  يوجد  مختلفة  بمنحنيات  القولون 
كهربائى  سلك  أو  عينات  الخذ  خاصة  بادخال  تسمح  جانبية، 
النزيف. كما  يقاف  ال  أو حقن مواد طبية  قولونية،  زوائد  لقطع 
بااللوان  الفحص و طباعته  أخذ صور ملونة ألى جزء من  يمكن 

حسب الطلب.

د. أسامه العرادي
إستشاري األمراض الباطنية 

والجهاز الهضمي 
- البورد االمريكي في األمراض 

الباطنية والجهاز الهضمي والكبد.
- زمالة الجمعية االمريكية لمناظير 

الجهاز الهضمي.
- زمالة اإلتحاد االمريكي ألطباء 

الجهاز الهضمي.

التعقيدات
النزيــف أو تمــزق القولــون هما المشــاكل المحتملــة للمنظار 
القولونــى، و الحمد هلل انه نادرة جدا فى يد الخبراء، و المعدات 
الحديثــة. مدة الفحص مــن 30-60 دقيقة و لكن يحتاج المريض 
الى الرقود 1-2 ســاعة  حتى ينتهى تأثير االدوية المهدئة ، و ال 

يسمح بقيادة السيارات إال فى اليوم التالى .

المنظمة العالمية لمكافحة سرطان القولون ، تنصح بعمل 
مســح بمنظــار القولــون كل 10 ســنوات بعــد الخمســين، 
لألشخاص الطبعين الذين ال يعانون من أى أعراض مرضية.

و إبتداء من ســن االربعين لالشــخاص، الذين لهم تاريخ مرضى 
عائلى ايجابى:-

- سرطان القولون - الزوائد القولونية  
- سرطان الثدى - سرطان المبيض  

- مرض كرونز - التهاب القولون التقرحى 
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مــن يحتــاج الفحص لتشــخيص 
الزوائد القولونية:

الطبيعــة،   فــى  تغيــر  نزيــف،  أعــراض،  وجــود 
مغــص باســهال، امســاك حديث، العمــر اكثر 
من خمســين عاما، التاريــخ المرضى االيجابى 

لوجود سرطان قولونى أو زوائد قولونية

العالج:
االستئصال من خالل المنظار القولونى  

هل يمكن منع ظهور الزوائد؟ 
غــذاء مرتفع االلياف واالمتناع عن التدخين و 
الكحوليات و الدهون و ممارسة الرياضة يوميًا 
التخلــص مــن الوزن الزائــد بعض االطعمــة الغنية 

بالكالسيوم تقلل ظهور الزوائد القولونية مثل:
- منتجات االلبان 

- البروكلى
- السبانخ

- الفاصوليا و اللوبيا

ويمكن عالجها جراحيا بالمنظار الجراحى الحديث 
وجراحــات القولــون بالمنظــار تحتاج خبــرة كبيرة 
وأجهــزة حديثــة ذات دقــة متناهية وحساســية 
عاليــة وهى أكثــر كلفة مــن الجراحــة التقليدية 
المفتوحــة لكنها تمتــاز بانها اصغر فــى الجروح 
وأكثر دقة للرؤية المكبرة للتكنولو جيا الحديثة 
واســهل علــى المريــض - وتمتــاز بالبقــاء مدة 
أقل فى المستشــفى مــن الجراحــة التقليدية - 

والعودة األسرع للحياة اليومية

الزوائد القولونية
كيف يمكن تشخيص الزوائد القولونية

التاريخ المرضى 
الفحص الشرجى باالصبع . 

االشعة بالباريوم على القولون . 
المنظار القولونى القصير . 
المنظار القولونى الطويل . 

المنظار القولونى اإلفتراضى ) فحص القولون باالشعة ( .
»زوائد القولون و المستقيم«

هى نمو من االنسجة غير الطبيعية يبرز الجدار الداخلى للقولون 
أو ينمو كزائدة فى التجويف الداخلي و قد ينمو تكون ذات قاعدة 

ذات عريضة أو رفيعة.

واستئصال زوائد القولون و المستقيم مبكرا يزيل خطر حدوث 
سرطان القولون و المستقيم ب %90.  

من   %20-15 حوالى  تصيب  و  شائعة  القولونية،  الزوائد  و 
البالغين و تزيد مع تقدم العمر، و الغالبية منهم حميد و لكن 

و  مؤكدة،  و  مثبتة  السرطان  بين  و  بينهم  العالقة 
الزوائد الصغيرة آمنة و لكن الكبيرة منها قد يكون 
سرطان أو يتحول الى سرطان، لذلك يعمد االطباء 

الى استئصالهم إتقاًء لهذا الخطر .

ــة  ــد القولوني ــه الزوائ ــدث ل ــن يح م
ــر: أكث

- من يأكل الطعام كثير الدهون  
- من يدخن

- من يحتسى الكحوليات  
- من ال يمارس الرياضة  

- من هو مصاب بالسمنة

األعراض:
بدون أعراض فى معظم الحاالت  

بعض االعراض مثل:  
.النزيف

.بعض االلم المغص أحيانًا 
 االسهال أو االمساك الحديث اكثر من اسبوع

قسم ا�مراض الباطنية

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

 د. طه حسون
إستشاري ا�مراض الباطنية ورئيس القسم

د. محمد العازمي
استشاري أمراض الكلى

د. عمار المنصور
استشاري  الغدد الصماء والسكر

د. عبد العزيز أشكناني
استشاري أمراض الجهاز العصبي

د. أسامه العرادي
استشاري ا�مراض الباطنية والجهاز

    الهضمي والكبد والمناظير

د. عبدا� المطيري
استشاري ا�مراض الصدرية

د. عماد الحمر
 استشاري ا�مراض الباطنية والجهاز

الهضمي والكبد والمناظير
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تمكن الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى دار الشفاء وتحت إشراف د.أسامة العرادي 
استشــاري أمــراض الجهــاز الهضمــي والمناظير التداخلية بفتح انســداد شــبه كامــل لألمعــاء الغليظة لمريض 
يعانــي مــن ورم ســرطاني، وتم ذلك من خالل وضع دعاميــة معدنية خالل الورم حيث تمكن المريض بعدها من 

اإلخراج بصورة طبيعية وتناول الطعام الذي كان ممتنعا عنه بسبب االنسداد.

وجديــر بالذكــر أنه ينبغي لجميع األشــخاص من الذكــور واإلناث القيام بفحص القولــون بالمنظار عند بلوغ الـ 50 
عامــا، وذلــك للكشــف المبكــر عــن األورام قبل حــدوث أي أعراض ومنعهــا من خالل اســتئصال الزوائــد اللحمية. 
ونذكــر مــن هــذه األعراض نزيف القولون، حيث تــم أيضا مؤخرا بوحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشــفى 
دار الشــفاء اســتئصال زائدة لحمية كبيرة يبلغ حجمها 4 ســنتميترات ســببت نزيفا حادا للمريض والذي توقف 

بعد االستئصال.
وفــي هــذا الصــدد صــرح د.العــرادي قائــال: »يواصــل قســم األمــراض الباطنية بمستشــفى دار الشــفاء مســيرته 
الناجحة والتي استمرت قرابة الخمسين عاما من اإلصرار على تقديم كل ما هو حديث في مجال مناظير الجهاز 
الهضمــي وذلــك بتجهيــز الوحدة بأحدث األجهزة والمعدات المتخصصة اســتئصال الزوائــد اللحمية يذكر منها 
الكليبــات المعدنيــة التــي تمكن الطبيب من اســتئصال الزوائد اللحميــة الكبيرة وإغالق مــكان الزائدة اللحمية 

بعد استئصالها باستخدام هذه الكليبات مما يجنب المريض عمليات جراحية كبيرة«.

يذكــر أن د.أســامة العرادي استشــاري األمــراض الباطنيــة والجهاز الهضمي والمناظير بمستشــفى دار الشــفاء 
والحاصــل علــى البــورد األميركي فــي األمراض الباطنية والجهــاز الهضمي والكبد، والذي يحظى بخبرة واســعة 
فــي مجــال المناظيــر التداخلية والتي امتدت على مدار 10 ســنوات في المستشــفيات األميركية كمستشــفى 
هنري فورد بوالية ميتشيغان والمركز الطبي لجامعة توليدو والية أوهايو، كما أنه حاصل على عدد من الزماالت 
العالميــة مــن عــدة جهات عالميــة معتمدة كزمالــة الجمعية األمريكيــة لمناظير الجهــاز الهضمــي، زمالة االتحاد 
األمريكــي ألطبــاء الجهــاز الهضمــي، باإلضافة إلى عضويته بالكليــة األمريكية ألمراض الجهــاز الهضمي والكلية 
األمريكية لألمراض الباطنية واالتحاد األمريكي لألطباء. ويتخصص د.أسامة العرادي في القيام بمناظير السونار 
لتشــخيص وتقييــم أورام الجهــاز الهضمي، عالج حــاالت أمراض البنكرياس والجهاز الصفــراوي، التهابات األمعاء 

التقرحية المزمنة وتقرحات المعدة وارتجاع األحماض.

كمــا أنه يشــتهر بعالج حــاالت أمراض والتهابات الكبد، توســعة التضيقــات وتركيب دعاميــات الجهاز الهضمي، 
مناظيــر المعــدة والقولــون وأخيــرا، تقييــم وعــالج آالم البطن والقولــون العصبي. كمــا أنه المشــرف على جميع 
عمليات ســونار المنظار التي تم ادخالها مؤخرا إلى وحدة الجهاز الهضمي بمستشــفى دار الشــفاء والتي يتم 
إجراؤهــا مــن خــالل أحدث جهــاز يتكون من منظار للجهــاز الهضمي يمكن الطبيب من فحــص المريء والمعدة 
واالثنا عشــر والقولون باإلضافة إلى فحص جميع األعضاء المحيطة بالجهاز الهضمي وذلك لوجود جهاز األشــعة 

فوق الصوتية بنفس المنظار.

مستشفى دار الشفاء: فريق وحدة مناظير الجهاز 
الهضمي يحّد من معاناة مريض بالسرطان

الَقوباء عند االطفال

البورد االمريكي في األمراض 
الباطنية والجهاز الهضمي والكبد.

زمالة الجمعية االمريكية لمناظير 
الجهاز الهضمي.

زمالة اإلتحاد االمريكي ألطباء الجهاز 
الهضمي.

د. أسامه العرادي
إستشاري األمراض الباطنية 

والجهاز الهضمي 

هل جتاوزت اخلمسني عام�؟
إذ� .. حان وقت خضوعك

للفحص املبكر لسرطان القولون باملنظار

ــون واملســتقيم حيــث يعتــ� الفحــص  ــام بالكشــف املبكــر عــن ســرطان القول ندعــوك للقي
املنتظم واحد من أفضل الطرق للمســاعدة � منع ســرطان القولون واملســتقيم. فبعض 
ا®ورام احلميــدة أو الزوائــد اللحميــة احلميــدة ميكــن العثــور عليهــا وإزالتهــا قبــل أن تتحــول إ£ 
سرطان. لذلك ينصح ا®طباء ا®شخاص الذين ليس لديهم أي من عوامل اخلطورة املعروفة 
أن يبدأوا الفحص � سن الـخمسني. أما أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض أو أي من 
ــب  ــع الطبي ــدث م ــم التح ــب عليه ــاء، يج ــاب ا®مع ــرض الته ــل م ــرى، مث ــورة ا®خ ــل اخلط عوام

اخملتص حول إجراء الكشف املبكر � سن أصغر أو على فÂات متقاربة.
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أخطاء شائعة وخطيرة في خفض حرارة الطفل المرتفعة !

يتعّرض  أن  من  بّد  ال   ، جّيدة  بصّحة  يتمّتع  طفلِك  كان  ولو  حتى 
إلرتفاع في حرارة جسمه أقّله مّرة واحدة في السنة. فرغم أّن عارضًا 
أّن مناعته  كهذا قد يسّبب لك قلقًا كبيرًا، لكّنه مؤشر جّيد إلى 

تعمل بشكل طبيعي .
في هذا السياق ، كثيرٌة هي المعتقدات الخاطئة عن الموضوع ، 
، قد  الطفل  حرارة  أساليب شعبية في خفض  ينجم عنها  والتي 

تعّرضه فعليًا للخطر عوضًا عن التسّبب في شفائه !

إليِك أبرز هذه األخطاء الخطيرة :

جدًا  فّعال  الدواء  هذا  أّن  رغم  على   : األسبيرين  طفلِك  إعطاء 
في عّدة مجاالت ، إالّ أن له تداعيات وآثار جانبية خطيرة على طفلِك 
في حال كان في سّن صغير. من هذه اآلثار نذكر حصول قرحة في 
من  يعانون  لمن  خصوصًا  التنفس  في  خطيرة  مشاكل  المعدة، 
الكليتين في فلترة بعض  إلى تسّمم جراء فشل  باإلضافة  الربو، 

عناصر الدواء .

تطبيق ضمادات باردة : وضع أكياس من الثلج مغطاة بمنشفة 
على رأس الطفل وتحت إبطيه أو أي موضع في جسمه ، كما تطبيق 
، يعّرضه للخطر إذ قد يتسّبب األمر  ضمادات مع بعض اإلسبيرتو 
بحروق خارجية ناجمة عن البرد ، باإلضافة إلى خطر توقف التنفس 
لديه، كما من شأنه أن يتسّبب في هبوط حاد في حرارة جسمه ما 

يعّرض أعضاء في جسمه للخطر .

بإعطاء  الشائع  الخطأ  إرتكاب  إياك   : عشوائيً  األدوية  إعطاء 
تزيدين  قد  فأحيانًا   ، الطبيب  إستشارة  دون  من  الدواء  طفلِك 
القصيبات  التهاب  أو  حاد  رئوي  بالتهاب  التسّبب  مثل  األمر سوءًا 
الناجمة عن فيروس . كذلك وبعد إستشارة الطبيب ، من الضروري 
التقّيد بالجرعة المناسبة، وإسنادها على وزن طفلِك ، وليس عمره 

فحسب .

ما هي الطرق المعتمدة لخفض حرارة الطفل؟
 

يعتبر اإلرتفاع في درجة حرارة الجسم من أكثر األمور المزعجة التي 
يمكن أن يعاني منها الطفل. ومن األعراض التي يمكن أن يعاني 
منها الطفل بسبب هذا اإلرتفاع هي تغّير لون وجه الطفل ليصبح 
اكثر احمرارًا وسخونة جبينه. عندها، على األم البدء فوًرا بمعالجة 
تابعينا  المرتفعة.  الحرارة  من  يعاني  بأنه  شعورها  لحظة  الطفل 
في هذا النص لتكتشفي ما هي الطرق المعتمدة لخفض حرارة 

الطفل.
الدرجة  كانت  حال  في  الحرارة  من  يعاني  الطفل  إن  القول  يمكن 
من  التأكد  يمكن  مئوية.  درجة   38 أي  الطبيعي  الحد  تخّطت  قد 
هذه الحرارة من خالل قياس درجة حرارته من خالل استخدام ميزان 

الحرارة.
التي يمكن لألم أن تعتمد  في هذا السياق، تتعّدد كثيًرا الطرق 

عليها من أجل خفض هذه الحرارة ، 

و من أبرز هذه الطرق :
المياه  مثل  لشربها  السوائل  من  الكثير  الطفل  اعطاء   -

والمشروبات الباردة .
- تهوئة الغرفة وعدم إبقاء النافذة مغلقة .

-  استحمام الطفل بمياه فاترة .
-  وضع مادة مرطبة للمياه وبعض الخل على جبهة الطفل، وعلى 

اليدين والقدمين ، إذ إنها تمتص الحرارة بطريقة جّيدة .
فترة  طيلة  فيها  تركه  وعدم  الطفل  مالبس  اإلمكان  قدر  خلع   -

النهار .

الجدير بالذكر أن هذا األمر ال يعني أن ال يجب على المرأة استشارة 
األدوية في حال  تناول بعض  إلى  يحتاج  إنه قد  إذ  األطفال  طبيب 

اشتدت الحرارة كثيًرا.

دكتوراه طب األطفال وحديثي الوالدة
البورد الدولي في الرضاعة الطبيعية

د. نانسي زيدان
أستشاري طب األطفال

وحدة القسطرة لعالج اجللطة تعمل علي
مدار الساعة طوال أيام ا�سبوع 

نخبة من إستشاريني القلب و ا�ختصاصيني  تعمل                      لتشعر معنا با�مان

مركز أمراض القلب.. ا�ول في القطاع الخاص
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سرطان القولون والمستقيم

يشمل  وهو  شيوعا  األكثر  الخبيثة  األورام  ثانى  هو 
المستقيم  أو  الغليظة  باألمعاء  الخبيثة  األورام  جميع 
من   %90 من  أكثر  شفاء  يمكن  المبكر  وبالتشخيص 
فيها  تصل  ال  التى  المتأخرة  المراحل  عكس  المصابين 
األعراض شائعة  أن  أكبر مشكلة   %37 الى  الشفاء  نسبة 
قولون  او  بواسير  أعراض  بسهولة  إعتبارها  ويتم  جدا 
المشكلة  تفاقم  إلى  يؤدى  مما  هضم  عسر  او  عصبى 
وتضيع فرصة التشخيص المبكر والشفاء بل أن 90% من 
مرضى سرطان المستقيم يعانون فعال من وجود بواسير 
إلى  يؤدى  إهتمام  بدون  والفحص  السرطان  مع  شرجية 
نزيف  البواسير   مثل   - الشائعة  واألعراض  سريع  تفاقم 

بسيط - هرش - الم خفيف داخلى 

المسح الطبى 
مبكرًا  المرض  هذا  إلكتشاف  ما  لمرض  المعرض  الجزء  فحص  هو 
قبل ظهور اعراضه لتحقيق معدالت اعلي من الشفاء ، كما أشرنا 
القولون مبكرا يعطى نسبة  اكتشاف مرض سرطان  أن  من قبل 
أشرنا  وكذلك  المتأخر  التشخيص  عكس  الشفاء  فى  جدا  عالية 
إلى المجموعات والعوامل التى تعرض شرائح من المجتمع للخطر 
سرطان  إلى  تحولها  وخطورة  اللحمية  الزوائد  خطورة  إلى  وأشرنا 
لذلك عوامل المسح الطبى لسرطان القولون والمستقيم تهدف 
إلى  تحولها  ومنع  وإستئصالها   - اللحمية  الزوائد  إكتشاف  إلى 
سرطان وأيضا تشخيص سرطان القولون والمستقيم فى مراحل 
مبكرة جدا وهذه الوسائل المستخدمة فى هذا المسح الطبى هى

الدم الخفى فى البراز: وجود دم غير مرئى فى البراز من الممكن أن   -
يحدد أى مجموعات تحتاج إلى أبحاث أكثر

المنظار القولونى القصير: يفحص المستقيم والجزء السفلى من   -
األمعاء الغليظة

المنظار القولونى الطويل: يفحص القولون بالكامل  -

اإلكلينيكى  الفحص  )الباريوم(:  القولون  على  بالصبغة  اآلشعة   -
باإلصبع والجوانتى - ويظهر أورام وزوائد المستقيم والشرج

اآلشعة المقطعية والمنظار التخيلى  -

إذا كيف يتم تشخيص معظم الحاالت:
يتم الفحص بعد ظهور األعراض التالية :

تغير فى الطبيعة )حديث(  -

إسهال مع إمساك مع إحساس بعدم التفريع الكامل  -

دم فى البراز - فد يكون فاتح أو داكن جدا  حسب مكان ا لورم  -

البراز يبدو رفيعا عن المعتاد  -

آالم عامة فى البطن - إمتالء غازات - أمغاص  الخ  -

ترجيع - قىء  -

تعب مستمر  -

المشكلة المتكررة: 
أن  بل  أخرى   تفسيرات  األعراض  هذه  يفسر  ما  دائما  المريض  أن 
المرض على  ما يشخص  غالبا  المتخصص   الباطنى غير  الطبيب 

انه قولون عصبى أو التهاب قولونى

التشخيص:

التشخيص العائلى- ظهور األعراض ....الخ  -
الفحص السريرى المعتاد  -

فحص الشرج  -
فحص البراز - لوجود دم خفى أو ظاهر أو خاليا تحاليل  -

تحاليل الدم - لوظائف سكر كبد  -
دالالت األورام  -

آشعة على القولون  -
منظار القولون وعينة من أى ورم  -

الموجات الصوتية واآلشعة المقطعية لتحديد إنتشار الورم  -

خطورة عالية:
عدد              وزيادة  اسهال  الى  الطبيعة  فى  تغير  مع  شرجى  نزيف   -

المرات مستمر اكثر من 6 اسابيع ) جميع االعمار (
تغير فى الطبيعة بدون نزيف شرجى اكثر من 6 اسابيع )فوق   -

سن الستين (
نزيف شرجى مستمر بدون اعراض شرجية ) سن اكثر من  ستين(  -
ورم محسوس فى البطن فى الجهة اليمنى من البطن فى جميع   -

االعمار
ورم محسوس فى المستقيم  ) وليس الحوض ( فى جميع االعمار  -
فقر دم ناتج عن نقص الحديد بدون سبب مفهوم جميع االعمار     -

خطورة قليلة )مع عدم وجود نقص فى الحديد 
او ورم محسوس فى البطن او المستقيم (

نزيف شرجى مع اعراض شرجية بدون تغير فى الطبـيعة  -
نزيف شرجى مع وجود أعراض شرجية من شرخ او بواسير ) جميع   -

االعمار  (
تـغـيـر فـى الطبيعة ) قصير االجل ( خصوصا حدوث امساك الم   -
فى البطن بدون اى اعراض اخرى او اعراض انسداد ) فى جميع 

االعمار (

 د. عبداهلل الحداد
إستشاري جراحة عامة

وجراحة القولون والمستقيم
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قسم الجراحة العامة
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"الناميات"  الُغّدانيات  استئصال  وربما  اللوزتين  استئصال  إن 
إلزالة  األطباء  يجريها  التي  الجراحية  العملية  هو  أيضًا  معهما 
اللوزتين والناميات. هي عملية ُتجرى كثيرًا، وخاصة لإلطفال. يمكن 
أن تساعد هذه العملية في الحد من التهاب الحلق المتكرر، وربما 
بالعدوى  الوسطى  األذن  إصابة  احتمال  تقليل  في  أيضا  تساعد 
الحلق  ُمعٍد في  المتكرر هو مرض  اللوزتين  التهاب  إن  وااللتهاب. 
الرئيسي  السبب  هو  ومؤلمًا،  صعبًا  البلع  ويجعل  تورمًا  يسبب 
العملية  هذه  بإجراء  التفكير  يجب  اللوزتين.  استئصال  إلجراء 
ال تستجيب  أنه  أو  اللوزتين يحدث بشكل متكرر،  التهاب  إذا كان 
نفير  وانسداد  الناميات  تورم  يؤدي  الحيوية.  بالمضادات  للمعالجة 
أوستاش الذي يصل بين الحلق واألذن الوسطى إلى التهاب األذن 
المتكرر وإصابة األطفال الصغار بالصمم. كما يمكن أن  الوسطى 
انِقطاع  باسم  ُتعرف  حالة  إلى  والناميات  اللوزتين  تضخم  يؤدي 
في  صعوبة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  وِمّي  النَّ االنِسداِدّي  الَنَفس 
التنفس أثناء النوم. تتم عملية استئصال اللوزتين والناميات تحت 
التخدير العام دائمًا. إن حدوث تقّرح في الحلق يستمر مّدة أسبوع 

إلى أسبوعين بعد الجراحة أمر طبيعي.

مقدمة
انيات في بعض األحيان،  يعدُّ استئصاُل اللوزتين، واستئصال والغدَّ
أكثر  ثاني  الجراحُة  هذه  وتعدُّ  وآمنة.  جدًا  شائعة  جراحية  عمليًة 
ضرورية  جراحًة  تكون  قد  ولكن،  لألطفال.  ُتجرى  شيوعًا  جراحة 

للبالغين في بعض األحيان أيضًا. 

انيات على الحدِّ من تكرار  تساعد جراحُة استئصال اللوزتين والغدَّ
ف من فرص اإلصابة بالتهابات  اإلصابة بالتهاب الحنجرة، كما قد تخفِّ
اللوزتين  استئصال  جراحُة  ُتجرى  وال  الوسطى.  األذن  عدوى  أو 
واحدة  استئصاَل  الحاجُة  تستدعي  فقد  دائمًا،  سويًا  انيات  والغدَّ

دون الحاجة إلى استئصال األخرى. 

تشريح الحنجرة
الخلفي  الجزء  في  الجانبين  على  موجودتان  تان  غدَّ هما  اللوزتان 
من الفم. وُتعدُّ اللوزتان جزءًا من الجهاز المناعي، حيث تساعدان 
الحنك  موجودٌة خلف  انيات فهي  الغدَّ ا  أمَّ العدوى.   مكافحة  على 
الرخو؛ والحنُك الرخو هو الجزُء العضلي الخلفي لسقف الفم. كما 
على  وتساعد  أيضًا،  المناعي  الجهاز  من  جزء  هي  انيات  الغدَّ أنَّ 

مكافحة األمراض. 

تقع اللهاة ايضا في الجزء الخلفي من الفم. وهي تتدلى من وسط 
الحنك. وراء اللهاة يوجد ممر يربط االنف بالفم.  يصل النفيُر األذَن 
َر الضغط  الوسطى بالجزء الخلفي من األنف؛ حيث يمنع النفير تغيُّ

داخل األذن بشكل كبير. 

النفير. وعند  انيات انسداد  الغدَّ التورُُّم وااللتهاب حول  ب  قد يسبِّ
انسداد النفير، قد تمتلئ األذُن الوسطى بالقيح، وتسبِّب التهاب 

ة السمع.  األذن. كما قد يؤدي ذلك أحيانًا إلى فقدان حاسَّ

أسباب وأعراض التهاب اللوزتين:
ر  تكرُّ هو  اللوزتين  استئصال  جراحة  إلجراء  الرئيسي  ب  السبَّ إنَّ 
مكان  في  الحلق  في  عدوى  هو  اللوزتين  والتهاُب  التهابهما؛ 
الحنجرة  في  حاد  التهاب  عادًة  اللوزتين  التهاُب  اللوزتين. يسبِّب 

والحمى. فيصبح البلع مؤلمًا وصعبًا. 

يعدُّ التهاُب اللوزتين مزمنً وخطيرًا إذا:
ات خالل سنة واحدة. ر أكثر من خمس مرَّ تكرَّ  -

ات في السنة لمدة سنتين. ر أكثر من ثالث مرَّ تكرَّ  -
ات الحيوية. لم تستجب العوارض للعالج بالمضادَّ  -

اللوزتان وتتورَّمان، فتالمس بعضهما البعض؛ وُيعرف  قد تلتهب 
ذلك "باللوزتين المتالثمتين".

خراج  وجوُد  وهو  اللوزتين،  الستئصال  آخر  رئيسي  سبٌب  وهناك 
يحدُث  ما  ونادرًا  بالقيح.  مليء  كيٌس  هو  والخراُج  اللوزتين.  حول 
ذلك، ولكن إن حدث فمن الضروري إجراُء جراحة استئصال اللوزتين. 
ُر التهاب األذن الوسطى عند األطفال الصغار، بسبب  ي تكرُّ قد يؤدِّ
السمع. كما  ة  إلى فقدان حاسَّ النفير،  انيات وانسداد  الغدَّ التهاب 
قد يؤدي فقداُن السمع إلى مشاكل في النطق. وعندئذ قد ُتجرى 

انيات لتفادي عدوى األذن الوسطى.  جراحُة استئصال الغدَّ

تشخيص التهاب اللوزتين وعالجه:
ات الحيوية  يتطلَّب التهاُب اللوزتين واألذن الوسطى عالجًا بالمضادَّ
عادًة. وإذا لم ُيعالج التهاُب اللوزتين، فقد يسبِّب ضررًا في أعضاء 

أخرى من الجسم، كالقلب أو الكليتين. 

جراحُة  تهدف  كما  نزعهما؛  إلى  اللوزتين  استئصال  جراحُة  تهدف 
إجراَء  اُح  الجرَّ ر  يقرِّ وقد  أيضًا،  نزعهما  إلى  انيات  الغدَّ استئصال 
اُت  المضادَّ تنفع  لم  إذا  منهما.   واحدة  إجراَء  أو  معًا  الجراحتين 
جراحُة  ُتجرى  فقد  األذن،  أو  اللوزتين  التهاب  عالج  في  الحيوية 
من  الجراحاُت  هذه  وتحدُّ  أحيانًا.  انيات  والغدَّ اللوزتين  استئصال 

ر التهاب الحلق واألذن الوسطى. تكرُّ

يطلب  قد  انيات،  والغدَّ اللوزتين  استئصال  جراحة  إجراء  قبل 
د من: الطبيُب إجراَء فحص دم للتأكُّ

قدرة الدم على التجلُّط بشكل سليم.  -
فيحات في الدم طبيعي. أنَّ عدد الصُّ  -

د من أنَّ المريَض لن ينزف  تساعد اختباراُت الدم الطبيَب على التأكُّ
الجسم  أيِّ جزء من  أكثر من  الفُم  الجراحة؛ حيث ينزف  كثيرًا بعد 
عادًة؛ فإذا لم يتجلَّط الدُم بشكل طبيعي، أو كان عدد الصفيحات 

قلياًل، فقد يزيد خطُر النزف الشديد.

عملية استئصال اللوزتين:
ا  انيات تحت التخدير العام، ممَّ ُتجرى جراحُة استئصال اللوزتين والغدَّ
اُح  الجرَّ الجراحة. يستأصل  أثناء  في  نائمًا  يكون  المريض  أنَّ  يعني 
المعروفة  الطرق  إحدى  ُمستخِدمًا  أحيانًا،  انيات  والغدَّ اللوزتين 
التي  الطرَق  أيَّ  للمريض  الطبيُب  يشرح  وسوف  استئصالها.  في 

سيستخدمها في حالته إذا كان بحاجة إلى إجراء تلك الجراحة.

حين ينهي الطبيُب الجراحة، يتمُّ إيقاف النزف، وُينقل المريُض إلى 
ى يستعيَد  غرفة اإلفاقة. في غرفة اإلفاقة، يتمُّ انتظاُر المريض حتَّ

وعيه. وُيعطى المريُض األدوية لتخفيف األلم والتورُّم. 

إلى  العودة  بإمكانه  يصبح  الجراحة،  من  المريُض  يشفى  حين 
إلى  ارة وهو في طريقه  السيَّ يقوَد  أالَّ  روري  الضَّ المنزل. ولكن من 

منزله، ألنَّ ذلك ليس آمنًا.

مضاعفات استئصال اللوزتين:
وتلك  بالتخدير،  المتعلِّقة  تلك  والمضاعفات  المخاطُر  تشمل 
ممرِّض  أو  طبيُب  ث  يتحدَّ نفسها. سوف  الجراحة  بنوع  المتعلِّقة 
التخدير مع المريض عن مخاطر التخدير بالتفصيل. تشمل المخاطُر 
والعدوى،  النزف  انيات  والغدَّ اللوزتين  استئصال  بجراحة  المتعلِّقة 

ها نادرة جدًا.  ولكنَّ

ينبغي االتِّصاُل بالطبيب فورًا إذا:
 - كان النزُف أحمر فاقع اللون، واستمرَّ أكثر من دقيقة أو  دقيقتين.

- كانت حرارة المريُض 38.4 م أو أعلى.
 - كان هناك ألم مستمرٌّ ال يزول بأيِّ دواء.

بعد جراحة استئصال اللوزتين:
يمكن أن يحتمل المريُض األلَم الذي يصيبه بعد جراحة استئصال 
د. كما أنَّ الشعوَر بألم الحلق بعد  انيات بشكل جيِّ اللوزتين والغدَّ
جراحة  بعد  نزف  أيِّ  مراقبة  روري  الضَّ جدًا. من  طبيعي  الجراحة 
استئصال اللوزتين؛ فإذا قام المريُض بالبلع كثيرًا، فقد ينزف مكان 
د باطن الفم مرارًا في األيَّام األولى بعد  الجراحة؛ ومن الضروري تفقُّ

الجراحة. 

يكوُن بلُع السوائل والحلويات الباردة هو األسهل في البداية. ومن 
شعر  إذا  ى  حتَّ السوائل،  من  الكثيَر  المريُض  يشرَب  أن  روري  الضَّ
ة  بألم البلع وإالَّ تعرَّض للتجفاف. يشعر األطفاُل بألم في الحلق لمدَّ
ة  ا البالغون فيشعرون بهذا األلم لمدَّ أسبوع بعد الجراحة عادًة، أمَّ

أسبوعين بعد الجراحة عادًة.

الخالصة
انيـات  والغدَّ اللوزتيـن  اسـتئصال  جراحـُة  تعـدُّ 
اسـتئصال  جراحـُة  وشائعة. تسـاعد  ناجحـة  عمليـًة 
مـن  يعانـون  الذيـن  المرضـى  انيـات  والغدَّ اللوزتيـن 
أخـرى  مضاعفـات  مـن  أو  الحلـق  فـي  متكـررة  غـدوى 
اللوزتيـن  اسـتئصال  جراحـة  فهـُم  خطيرة. يسـاعد 
إنجـاح  علـى  ومضاعفاتهـا  ومخاطرهـا  انيـات  والغدَّ

العمليـة. 

- زميل الكلية األمريكية للجراحين
- زميل البورد األمريكي ألمراض أنف و أذن وحنجرة - جراحة الرأس و 

الرقبة
- زميل الكلية الملكية للجراحين - بريطانيا )طب األنف و األذن 

والحنجرة(
- زميل الكلية الملكية للجراحين - جالسجو )جالسجو - الجراحة(

- شهادة ماجستير في الجراحة )طب األنف و األذن و الحنجرة( وشهادة 
بكالوريوس الطب والجراحة من الكلية الطبية، بيون، الهند

د. سودهاكيران كاالفاغونتا
استشاري ورئيس قسم جراحة أنف و أذن 

وحنجرة-جراحة الرأس و الرقبة

 استئصال اللوزتين 
واستئصال الغدانيات
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أعراض و عالج بعض أمراض 
الـجهاز الـتناسلي الذكـري

ماذا عن؟

واألعراض  الحاالت  بعض  المقالة  هذه  في  نستعرض 
التي تصاحب بعض األمراض للجهاز التناسلي الذكري 

وطرق حلها

البول أو المني الخاص بك يميل الى اللون   .1
األحمر

البروستاتا  أمراض  على  عالمة  المني  او  البول  في  الدم  ظهور 
يأتي هذا  أين  الكلى، لذلك عليك معرفة من  أمراض  أو  أوالمثانة، 
المني  أن  أخرى  ناحية  من  و  المني؟  من  أم  البول  من  هل  الدم 
الدموي خالل النشاط الجنسي أو العالقة الحميمة و أثناء القذف ال 
يشير بنسبة 100% إلى الخطر إذا حدث مرة أو اثنتين، ظهور الدم 
أكثر من مرتين و ظهرالدم كثيرا في بولك أو في المني الخاص 
البروستاتا  صحة  على  لتطمأن  طبيبك  إلى  تلجئ  ان  عليك  بك، 
يكون  فقط  ما.  تعاني من شئ  ال  انك  تتأكد  و  الكلى  و  والمثانة 
هذا عالمة على التهاب البروستاتا، وال تقلق فنسبة كبيرة من تلك 

اإللتهابات يمكن عالجها بالمضادات الحيوية.

شريكة  مع  الجنسي  البرود  من  بعض   .2
حياتك

فإن شريكة  الجنسية،  العالقة  اثناء  الحرارة  بعدم  إذا كنت تشعر 
حياتك ليست بالضرورة هي السبب. ان توقف الشعور بتلك الرغبة 
له أسباب عديدة، احد اسبابها اضطراب الهواء في الغرفة الزوجية 
بينكم مما قد يؤدي الى تقليل الدافع الجنسي. حيث وجد باحثون 
ألمان أن الرجال الذين يعانون من أدنى مستويات األكسجين في 
الدم ليال لديهم نفور في الرغبة الجنسية وهي تكون أقل من 11 

في المئة عن الرجال الذين يتنفسون بسهولة جيدا 

3. اذا الحظت ان اطراف العضو الذكري حمراء 
ومنتفخة

“العضو  الرأس  في  وألم  واالحمرار،  اإللتهاب  عن  نتحدث  هنا  نحن 
بسبب  تكون  عادة  وانه  الحشفة،  بالتهاب  يدعى  الذي  الذكري” 
الذكري  عضوك  من  تنال  التي  والفطريات  والفيروسات  البكتيريا 
من  كثير  في  ولكن  حصرها،  يمكن  ال  ومختلفه  عديدة  ألسباب 
األحيان نتيجة النظافة القليلة و التأخر في تغير مالبسك الداخلية. 
كمضاد  طبية  وصفة  إلى  تحتاج  قد  للطبيب  اللجوء  بعد  وقتها 
عموما  الحيوية  المضادات  أو  الستيرويد  كريم  مثل  للفطريات، 
وبعد ذلك ننصحك بعمل تحليل السكر، حيث تبين أن األشخاص 
من  مرات  بثالث  اكثر  معرضون  السكري  مرض  من  يعانون  الذين 

غير المصابين بالسكري لإلصابة بالتهاب الحشفة. 

البورد الفرنسي في جراحة الكلي والمسالك 
البولية والتناسلية ) فرنسا (

شهادة في جراحة المنظار ) جامعة كريتل - 
فرنسا (

شهادة في جراحة المنظار ) جامعة لوي باستر 
، ستراسبرج - فرنسا (

د. راني العاكوم
إختصاصي جراحة الكلي والمسالك

البولية واألعضاء التناسلية

مستشفى دار الشفاء -  مارس 2016

56



نصائح مهمة للسيدات:
تفهمـي سـاعتك البيولوجية: هنالـك اوقـات يكـون نشـاط 1

االوقـات  هـذه  إسـتغالل  حاولـي  قمتـه،  فـي  فيهـا  الجسـد 
المفعمـة بالطاقـة إلنجـاز أعمالـك. وتكـون ذروة النشـاط فـي 
منتصـف النهـار وبدايـة فتـرة المسـاء، ويقل النشـاط تدريجيا 

حتـى مرحلـة مـا قبـل النـوم.

إشـربي كثيـرا مـن الماء: الجفـاف سـبب رئيسـي للشـعور 9
باإلجهـاد. لـذا يجـب تنـاول ثمانيـة أكـواب مـن المـاء يوميـًا. وإذا 
نجحـت فـي ذلـك علـى مـدى أسـبوع ستشـعرين بفـارق كبيـر 

وسـتزداد حيويتـك ونشـاطك.

بعـض 17 ممارسـة  الترفيهيـة: إن  األلعـاب  بعـض  مارسـي 
األلعاب الذهنية تنشـط المخ والذهن على عكس مشـاهدة 

التلفزيـون.

تناولـي قطعـة مـن الشـيكوالتة: ال ننصـح بتنـاول الكثيـر، 2
الحالـة  ترفـع  يوميـا  الشـيكوالتة  مـن  ولكـن قطعـة صغيـرة 
مـن  بكميـة  تمـده  أنهـا  كمـا  للشـخص،  العامـة  المزاجيـة 

المنشـط. الكافييـن 

تناولـي الكافييـن بحكمة: الكافييـن مـن المـواد المنبهـة 10
والمنشـطة، ولكـن إحـذري أن يتحـول تنـاول المنبهـات إلـى 
والنشـاط  الطاقـة  علـى  للحصـول  سـعيك  فيرتبـط  عـادة، 
بتنـاول الكافييـن. لذلـك ننصـح بتنـاول كميـات معتدلـة مـن 

الكافييـن وعـدم اإلعتمـاد عليهـا كليـًا.

تناولـي وجبات أكثر وأخف: إن تناول الوجبات الخفيفة على 18
مـدار اليـوم يحافـظ علـى نشـاطك وحيويتـك طـوال اليـوم، 
وذلك بدال من تناول وجبتين أو ثالث مكدسة بأنواع الطعام. 
وتجنبي الوجبات السريعة التي تحتوي على سكريات ومواد 
دهنيـة بنسـبة كبيـرة. قـد يعقـب هـذه الوجبـات زيـادة فـي 
النشاط ولكن يعقب هذه الزيادة هبوط شديد في مستوى 

الطاقـة والحيوية.

تناولـي وجبـة خفيفـة عصـرًا: إن تنـاول وجبـة خفيفـة بعـد 3
الغـداء بحوالـي سـاعتين يسـاعدك فـي إنهـاء اليـوم بحيويـة 
ونشـاط، وننصـح أن تكـون الوجبـة غنيـة بالبروتيـن واألليـاف 

وتحتـوي علـى كميـة قليلـة مـن السـكريات.

الحديثـة 19 األبحـاث  الشـاي: أثبتت  مـن  بفنجـان  اسـتمتعي 
أن تنـاول فنجـان مـن الشـاي 4 إلـى 6 مـرات يوميـًا يقلـل مـن 
الضغـط العصبـي. ولذلـك ننصـح بتنـاول فنجـان مـن الشـاي 

لتخفيـف التوتـر.

تناولـي كثيـرا مـن التوت: ننصـح بتنـاول التـوت، وخصوصًا 4
المضـادة  بالمـواد  غنيـة  الفاكهـة  هـذه  ألن  واألحمـر،  األزرق 
لالكسـدة، ومنهـا مـادة »األنثوسـيانينز« وهـي التـي تعطـي 

التـوت لونـه المميـز.

المـاء يلمـس 20 الماء: فقـط دعـي  أنعشـي وجهـك ببعـض 
بشـرة وجهـك، فهـذا كفيـل بإزالـة التوتـر والضغـط العصبي. 
ويمكنـك أيضـًا القفـز إلـى حمـام السـباحة أو ببسـاطة أخـذ 
حمـام بمـاء فاتـر، كل هـذا كفيـل بتنشـيط الـدورة الدمويـة 
الغذائـي فيجعلـك تشـعرين  األيـض  علـى عمليـة  ويسـاعد 

والطاقـة. بالنشـاط 

لأللـوان 5 المبهجة: إرتـداؤك  االلـوان  ذات  المالبـس  إرتـدي 
القاتمـة يضفـي نـوع مـن الكآبـة علـى الحالـة المزاجيـة، وعلـى 
المبهجـة فهـي تضفـي  األلـوان  أمـا  اآلخريـن.  تجـاه  سـلوكك 

حيويـة ونشـاط علـى مـن يرتديهـا وعلـى مـن حولـه.

اهتمي بالقيلولة: هي فترة اإلسـترخاء في منتصف النهار، 6
تسـتخدمي  وال  مريـح  كرسـي  علـى  تسـتلقي  بـأن  وننصـح 
السرير أو الكنبة حتى ال تتحول فترة القيلولة إلى نوم عميق 

يصعـب بعـده إكمـال اليـوم بحيوية ونشـاط.

أن 7 األبحـاث  العطرية(: أثبتـت  بالزيـوت  )العـالج  الالفنـدر 
إجـراء  تـم  وقـد  العصبـي،  للجهـاز  منبـه  تأثيـر  لـه  الالفنـدر 
بحـث علـى مجموعتيـن، بحيـث أعطيـت المجموعتـان إختبـارًا 
للرياضيات وكانت نتيجة المجموعة التي تعرضت إلستنشاق 
الالفنـدر قبـل اإلختبـار أفضـل وتم إنجـاز اإلختبار فـي وقت أقل.

ميعـاد 8 تثبيـت  ثابت: حاولـي  ميعـاد  فـي  اإلسـتيقاظ 
اإلسـتيقاظ يوميـًا حتـى فـي أيـام العطـالت، ألن ذلـك يسـاعد 
الجسـم علـى تنظيـم طاقتـه الداخليـة، كمـا يسـاعدك فـي 
فـي  اإلنتظـام  عـدم  أمـا  العميـق.  النـوم  علـى  اليـوم  نهايـة 
مواعيـد اإلسـتيقاظ. يجعلك تسـتيقظين في مواعيـد النوم 
وتشـعرين بالنعـاس فـي أوقـات تتطلـب العمـل والنشـاط. 

والحـل يكمـن فـي النـوم فـي ميعـاد ثابـت يوميـًا.
تجنبي مشـروبات الطاقة: مشروبات الطاقة تمدك بالطاقة 11

لفتـرة وجيـزة، وهـي تشـبه بطاقـات اإلئتمان فـي أنها تجعلك 
علـى  الحصـول  أجـل  مـن  المسـتقبلية  طاقتـك  تسـتنفذي 

نشـاط وطاقـة وقتيـة قصيـرة.

تناولـي األطعمـة ذات مؤشـر سـكري منخفض: األطعمـة 14
كالكاربوهيـدرات  عالـي  سـكري  مؤشـر  علـى  تحتـوي  التـي 
تحتـوي علـى سـكريات سـريعة الهضـم، مـا يـؤدي إلـى ارتفـاع 
مفاجـئ فـي النشـاط يعقبـه إنخفـاض فـي حيوية الجسـم مع 
إنخفـاض نسـبة السـكر فـي الـدم. وذلـك يـؤدي إلـى احتيـاج 
المؤشـر  ذات  االطعمـة  ومـن  السـكريات.  لتنـاول  مسـتمر 
السـكري المنخفـض: الفواكـه والخضـروات والحبـوب. أمـا مـا 
ينصـح باإلبتعـاد عنـه فهـو الخبـز األبيـض والبطاطـا والميـاه 

الغازيـة.

تناولـي األليـاف: إن تنـاول األطعمـة الغنية باألليـاف يقلل من 12
إمتصـاص السـكر مـن األمعـاء، كمـا يحمـي مـن اإلمسـاك، وال 
يجـب التخـوف مـن الكميـة التـي يجـب تناولهـا فهـي مفيـدة. 
ومـن األطعمـة الغنيـة باأللياف الفواكـه والخضـروات والحبوب.

جرعـة 13 علـى  الحصـول  فيتامين )C(: يجـب  علـى  إحصلـي 
يوميـة مـن فيتاميـن )C( ويمكـن تناولهـا فـي هيئـة عصيـر 
العالقـة  االبحـاث  أثبتـت كل مـن  البرتقـال فـي الصبـاح. وقـد 
وال  باإلجهـاد.  والشـعور   )C( فيتاميـن  نقـص  بيـن  الوثيقـة 
ننسـى أهميـة هـذا الفيتاميـن فـي عمليـة إمتصـاص الغـذاء 

األمعـاء. مـن 

لـه أهميـة ودور فعـال فـي معظـم وظائـف 15  : )B( فيتاميـن
إلـى  السـكريات  تحويـل  فـي  أساسـي  عامـل  وهـو  الجسـم، 
طاقـة. وللتأكـد مـن حصولـك على الكمية المناسـبة من هذا 
الفيتاميـن تناولـي وجبـة متوازنـة تحتـوي علـى كل العناصـر 

الغذائيـة.

علـى 16 السـابقون  المدخنـون  التدخين: إعتـاد  عـن  توقفـي 
اإلفـادة بزيـادة النشـاط والطاقـة والحيويـة بعـد توقفهـم عـن 
التدخين. إن النيكوتين في السجائر يؤثر على سالمة النوم، 
اليـوم  مـا يجعلـك مرهقـة وفـي حالـة مزاجيـة سـيئة طـوال 
الحالـة تضطريـن لمزيـد مـن تدخيـن  التالـي. ونتيجـة لهـذه 

السـجائر. أي أنهـا حلقـة مفرغـة مـن إهـدار الطاقـة.

تمديـد 21 عمليـة  عميقـً: إن  نفسـً  وخـذي  مـددي عضالتـك 
األيـدي واألرجـل والعنـق مـع أخـذ نفس عميق من األنـف وتكرار 
هـذه العمليـة مـرات عـدة، لـن يسـتغرق منـك سـوى ثالثيـن 
ثانيـة. ولكـن يجعلـك تعودين إلـى العمل الذي كنت تقومين 

بـه بهمـة ونشـاط.

رتبـي ونظمـي مـا حولك: عندمـا يكـون العالـم ومحيطـك 22
من حولك منظما، فإنك لن تهدري الوقت والنشـاط الذهني 
حياتـك  مـن  والتوتـر  الضغـط  والبحـث. خففـي  التركيـز  فـي 
مـع تخفيـف كـم المقتنيـات غيـر الالزمـة. وعنـد تخزين األشـياء 
العثـور عليهـا، ولـن  السـهل  بصـورة سـليمة سـيكون مـن 
تهـدري وقتـا ثمينـا فـي البحـث يمكـن أن تقضيـه فـي شـيء 

ممتـع ومفيـد.

انظـري للجانـب المشـرق: يجب أن تكـون لـك نظـرة متفائلـة 23
بمـا حولـك، فـإن توقـع حـدوث األسـوأ لـن يمنـع حدوثـه، ولكـن 
انظـري  فقـط  فيـك.  يؤثـر سـلبًا  وتوتـر  قلـق  فـي  سـيضعك 
الراحـة  فـي كل شـيء حولـك وسـتجدين  المشـرق  للجانـب 

والسـعادة.

المنـزل 33 خـارج  بجولـة  المنزل: القيـام  خـارج  بجولـة  قومـي 
الحالـة  فـي  عجيـب  تأثيـر  لـه  المنعـش  الهـواء  واستنشـاق 
المزاجية وعلى الطاقة بالجسم، فمجرد رؤية الشمس تبعث 

برسـالة إلـى الجسـم بـأن موعـد النـوم لـم يحـن بعـد.

اجعلـي اللبـن )الزبـادي( جـزءًا مـن وجبتك: اللبـن الزبـادي 34
علـى  ويسـاعد  نظيفـًا،  الهضمـي  الجهـاز  علـى  يحافـظ 
امتصـاص المـواد الغذائيـة فـي الطعـام. وهـذا يجعلـك أكثـر 
طاقـة وأفضـل صحـة. لـذا ننصـح بتنـاول الزبـادي المنخفـض 

الدسـم.

علـى 35 واحرصـي  لإلرهـاق،  فعـال  عـالج  الضحـك  اضحكـي: إن 
الجلـوس مـع مـن يتسـمون بخفـة الـروح والمـرح. وفي أيـة حال 
يمكنـك االشـتراك فـي المواقـع االلكترونيـة التـي تحتوي على 

نكتـة أو حكايـة مضحكـة يوميـا.

مـد 36 علـى  تعتمـد  التـي  "اليوجـا"  "اليوجا": حـركات  العبـي 
العضـالت والتحكـم فـي الحركـة وتنظيـم التنفـس تقلل من 
حـدة التوتـر وتجعلـك تشـعرين براحـة نفسـية أكثـر وصفـاء 

الذهـن.

تناولـي البيض: تنـاول البيـض فـي اإلفطـار يعطـي شـعورًا 37
بالشـبع حتـى الوجبـة التاليـة، وإن تنـاول البروتينـات يعطـي 
إحساسـًا بالشـبع دون الشـعور باالمتـالء، وهـذا يمنـح طاقـة 
البيـض فـي اإلفطـار، كمـا  ممتـدة للجسـم. وننصـح بتنـاول 

ينصـح بوضعـه فـي السـلطة ظهـرًا.

إلـى عـد 38 النـوم لياًل: نحـن بحاجـة  خـذي قسـطً وافـرًا مـن 
سـاعات نـوم مـن سـاعات يوميـًا لإلحسـاس بالراحـة. وإذا كنـت 
تحصليـن علـى قـدر كاٍف مـن عـدد سـاعات النـوم يوميـًا، فإنـه 
يتطلـب منـك نحـو ثالثيـن دقيقة للدخول في نـوم عميق. أما 
إذا كنـت ممـن ينامـون فـورًا أو عند مالمسـة رأسـهم الوسـادة 
الكرسـي فهـذا مؤشـر بعـد  أو تناميـن وأنـت جالسـة علـى 

حصولـك علـى قـدر كاف مـن النـوم.

أصدقـاءك 39 وقابلـي  اجتماعيـة  اجتماعية: كونـي  كونـي 
وأغلقي اإلنترنت. ونحن بحاجة إلى لقاءات اجتماعية منتظمة 

لنحافـظ علـى قمـة الصحـة والنشـاط والطاقـة.

الوقـوف علـى أطـراف األصابع: الوقـوف علـى أطـراف أصابـع 40
القـدم بصـورة متكـررة ينبـه الجهـاز الـدوري الـذي مـد الجسـم 
باحتياجاتـه مـن األكسـجين والجلوكوز، وهذا سـيجعلك أكثر 
طاقـة وحيويـة، كمـا سـيجعل ذهنـك صافيـا حـادا، وبإمكانـك 

تجربـة ذلـك اآلن.

خـذي إجـازة صغيرة: خذي إجازة لمدة يـوم واحد تكون خاصة 24
إلـى  وسـتعودين  عملـه،  تحبيـن  بمـا  فيهـا  اسـتمتعي  لـك 

العمـل فـي قمـة الحيويـة.

الطاقـة 25 يمنحـك  اإلفطـار  تنـاول  مفيـدًا: إن  إفطـارًا  تناولـي 
الالزمـة طـوال اليـوم، وهـذا سـيمنعك من تناول وجبـة الغداء 
بكميـة كبيـرة. إن وجبـة اإلفطـار تمنحـك القـدرة علـى اإلنتـاج 

طـوال اليـوم.

منخفضـة 26 البروتينـات  أفضل: تنـاول  للبروتيـن  اختيـارك 
الدهون يمنع االرتفاع واالنخفاض المفاجئ في نسـبة السـكر، 
ويمـدك بطاقـة متوازنـة طـوال اليـوم. ومـن البروتينـات ذات 
والدجـاج  البحريـة،  المأكـوالت  األسـماك،  المنخفضـة،  الدهـون 

الدجـاج(. )صـدور 

تخلصـي من بعض الكيلوغرامـات: إن التعليمـات المتبعة 27
لخفـض الـوزن )تجنـب السـكريات، شـرب المـاء، الرياضـة( كلها 
لها تأثير إيجابي في مستوى الطاقة بالجسم. كما أن تقليل 
أخـف  بأنـك أصبحـت  الجسـم والشـعور  الدهـون فـي  نسـبة 
وزنـا يحفـز مسـتوى طاقـة الجسـم. فاألشـياء التـي اعتـادت أن 
تسـبب لـك اإلجهـاد وصعوبـة التنفـس أصبحـت تقومين بها 
بسـهولة ويسـر. وتخفيض الوزن له تأثير مزدوج فهو يفيدك 

صحيًا ونفسـيًا.

اسـتمعي إلـى الموسـيقى أثناء العمل: ال شـك فـي أن مما 28
يسـعد الذهن والعقل سـماع الموسـيقى، وإن سـماع أي نوع 

مـن الموسـيقى تحبينـه يمدك بطاقـة إنتاجية كبيرة.

ابدأي في ممارسة الرياضة: إذا كانت حياتك هادئة وروتينية 29
فـإن فكـرة اتبـاع برنامـج رياضـي مكثـف سـتصيبك باإلرهـاق. 
ولكن دعينا نبدأ بهدوء وسالسة فلتقومي ببعض التمارين 

الخفيفـة التـي تمنحك الحيوية طـوال اليوم.

اجعلـي مواعيـد الرياضـة صباحا: معظـم النـاس يفضلـون 30
الذهاب إلى النادي لممارسة الرياضة بعد أوقات العمل. ولكن 
إذا جربـت ممارسـة الرياضـة فـي النـادي صباحـًا ستكتشـفين 
أن ذلـك يمـدك بالنشـاط والطاقـة طـوال اليـوم. طبعـا ذلـك 
سـيتطلب االسـتيقاظ مبكرا سـاعة أو سـاعتين عن المعتاد، 

ولكـن تسـتطيعين تعويـض ذلـك بالنـوم مبكرا مسـاء.

قللـي قائمة األعبـاء: إذا كانت لديك قائمـة طويلة بالواجبات 31
واألعبـاء التـي عليـك القيـام بهـا، فـإن مجـرد النظـر إلـى هـذه 
القائمـة الطويلـة سـيصيبك باإلرهـاق، لـذا نظمـي القائمة مرة 

أخـرى مـع وضـع األولويـات أوالً.

اهتمي بمظهرك ومالبسك: إحساسـك بالرضا عن نفسـك 32
وعـن مظهـرك يعطيـك إحساسـًا إيجابيـًا بالحيويـة والطاقـة. 
فقـط جربـي الظهـور بمظهـر أفضـل وسـتجدين التشـجيع 
واإلطـراء مـن حولـك. إن ذلـك سـيمنحك طاقة كطاقـة النحلة.
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قد يكون الحديث هنا أكثر توجها للمتزوجين فأنت احيانا ال تشعر 
يكـــون  أن  يمكن  االحيان  من  كثير  الزوجية  الرغبة  أو  باالنتصاب 
وقتها  ننصحك  لذلك  و  الغذائي،  النظام  سوء  على  عــالمة  هــذا 
ان تتأكد كل يوم أنك تستهلك ما ال يقل عن 2.4 ميكروغرام من 
فيتامين ب 12، من مصادر مثل المحار والحليب ولحم البقر، و 400 
ميكروغرام من حمض الفوليك، الموجودة في الخضروات الورقية 
األلياف  يمنع  أن  يمكن  الفيتامينات  هذه  في  النقص  الن  والبازالء. 
العصبية في القضيب من تحميل اإلشارات إلى الدماغ، و ايضا كما 
يقول الخبراء يجب اجراء اختبار السكر في الدم بعد صيام ثماني 
ساعات اذا تبين أن هناك معدالت مرتفعه من السكر فهذا يمكن 

ان يؤثر على حساسية القضيب 

5. تضطر إلى التبول أكثر من المعتاد
البروستاتا  المتكرر هو تضخم  التبول  لمشكلة  المحتمل  السبب 
الحميد، وهي حالة نادرا ما تحدث قبل سن 40 ولكن يؤثر على ما 
يصل الى 90 في المئة من الرجال في سن الــ 70 و 80  عندما يتم 
تضخم البروستاتا، فإنه يضغط على األنبوب الذي يحمل البول من 
الجسم، مما يسبب لك هذا الشعور بالتبول المستمر. فاذا وجدت 
نفسك في وقت ما تذهب للتبول اكثر من المعتاد ننصحك بزيارة 

الطبيب فورا. 

6. مالحظة في قلة المني أو نقص النشوة
في  السبب  يكون  أن  يمكن  التستوستيرون  هرمون  انخفاض 
هذه المشكلة. التستوستيرون يساعد على إنتاج السائل المنوي 
االمور  فكل  المني  قذف  قوة  من  يزيد  الزائد  المنوي  والسائل 
مثبطات  يتناولون  الذين  الرجال  ثلث  حوالي  ببعضها.  مرتبطة 
صعوبة  يجدون  إلكتئاب  لعالج  االنتقائية  السيروتونين  امتصاص 
في الوصول إلى النشوة الجنسية، لذلك إسأل طبيبك ما إذا كان 

يجب تغيير الجرعة أو تبديل األدوية. 

زاوية  في  يكون  والتقويس  االنتصاب   .7
غريبة

هذه المشكلة تصيب حوالي 23 في المئة من الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم 40 وما فوق ولكن قد تصيب الشباب ايضا فإذا الحظت 
القضيب  بزاوية غريبة في  انتصاب  او  في مرة ما ان هناك تقوس 
شرط أن يكون منحنى القضيب المنتصب في أي اتجاه بزاوية 30 
درجة أو أكثر. فإن هذا يستدعي القلق حيث يكون هذا االضطراب 
المحيط  الضام  النسيج  في  الكوالجين  لويحات  تغير  بسبب 
بالطبقة الداخلية االسفنجية من القضيب. قد يكون السبب وراثي 
فننصحك  جدا.  القليل  أو  الكثير  الجنسي  النشاط  على  عالمة  أو 

وقتها للجوء الي الطبيب.

ماهى حقن البالزما؟
هى عبارة عن أحد التقنيات التى تعتبر حديثة فى مجال البشرة 
الحقن عن  الغير جراحية وهى  العالجات  والشعر كنوع جديد من 
بك  الخاص  الدم  طريق  عن  سحبها  يتم  التى  الدم  عينات  طريق 
وحقنه مرة أخرى وهى طريقة كانت متوفرة من التسعينات وكانت 
وكانت  وانتشرت   ونجحت  الرياضة  واصابات  للرياضيين  اساسا 
ميزة  لها  يوجد  وكان  للجسم  االربطة  بعض  التئام  على  تساعد 
الفكرة عن  اخذ  للجسم  وتم  الكوالجين  زيادة  بتحفيز  انها تقوم 
البشرة فقط  البشرة وليس  لتحفيز كوالجين  الجلد  اطباء  طريق 
عينة  اخذ  طريق  عن  ذلك  ويتم  والصدر  الرقبة  منطقة  فيمكن 
من الدم ثم وضعها فى جهاز فصل ) او فيما معناه ( ويتم اخذ 

الصفائح الدموية واعادة حقنها مرة اخرى

هل التقنية تعتبر حديثة؟
التقنية موجودة ومعروفة منذ اكثر من 20 سنة وكانت تستخدم 
فى الجراحات وعالج الجروح سواء ألطباء جراحة التجميل والعظام 

أو اطباء االصابات الرياضية
طريقة عمل حقن البالزما للشعر والوجه :

تعتمد الطريقة على وجود خاليا فى الدم )خاليا جذعية( وعوامل 
تساعد على اعادة وعالج االنسجة الغير سليمة وهى طريقة تضاف 
طريق  عن  االخرى  الطرق  مثل  الشعر  نمو  وتحفيز  عالج  طرق  الى 
اخذ عينة من الدم للشخص نفسه ثم وضعه فى جهاز مثل الطرد 
حقنها  يعاد  ذلك  بعد  الغنية ثم  البالزما  لفصل صفائح  المركزى 

مرة اخرى
البالزما  حقن  بإستخدام  البدء  قبل  تعليمات 

للشعر والوجه :
قبل االستخدام بشهر يمنع اى تقشير أو ليزر أو كريمات تفتيح   -1

للوجه
يتم التغذية الجيدة من الخضروات والفاكهة  -2

للبشرة  التهاب  او  حبوب  اى  وجود  فى  لها  األستخدام  يمنع   -3
ويتم عالجه أوال

يتم عالج أى مرض يسبب جفاف الجلد والبشرة  -4
الجفاف  تسبب  ادوية  تعاطى  حاالت  فى  الطبيب  استشارة   -5

للجلد أو األحمرار
بأسبوع  إستخدامها  قبل  عطور  أو  للبشرة  مكياج  أى  يمنع   -6

لتجنب الحساسية للجلد واأللتهاب
االقل  على  أو  الرأس  فروة  على  كورتيزون  مواد  اى  يمنع وضع   -7

اسبوع بدون عالجات أخرى

إستخدامات حقن البالزما :
تجاعيد البشرة ونضارة الوجه   -1
ندبات حب الشباب السطحية   -2

تنشيط واعادة نمو الشعر  -3
الهاالت وايضا اليدين  -4
الجلد فى سن الكبر  -5

حقن البالزما للشعر :
يتم عن طريق حقن صفائح البالزما الغنية فى فروة الرأس بطريقة 

بسيطة دون اى الم كبير

حقن البالزما للوجه :
يتم بنفس الطريقة السابقة مع حدوث الم بسيطة لكبر مساحة 
الحقن فى مناطق الوجه المختلفة حقن البالزما للهاالت والشفاة قد 
تكون النتائج ليست جيدة فى الحقن فى هذه المناطق ويفضل 
أسفل  اإلسمرار  من  الكثير  ألنه  بسيطة  أوالً  اخرى  طرق  استخدام 
العين وإسمرار الشفايف يكون له اسباب أخرى أو جعل الشفايف 

تبدو أكبر فيجب الحذر

حقن  استعمال  من  المتوقعة  النتيجة  هى  ما 
البالزما؟

النتيجة تظهر بعد جلستين او 3 جلسات ويستفيد منها الكثير 
من الناس:

تختلف النتيجة من شخص آلخر  -1
تختلف النتيجة على طبيعة المشكلة الجلدية  -2

كلما كانت الندبات سطحية تكون نتيجة أفضل اما فى حاالت   -3
الندبات العميقة فالنتيجة لن تكون جيدة

يساعد فى نشاط نمو الشعر مرة اخرى  -4

كم عدد جلسات حقن البالزما؟
فى  جلسات   5 الى   3 من  وممكن  والمشكلة  الحالة  حسب  على 
باربع  االكتفاء  ويمكن  شهر  كل  وتكون  الجلدية  أجهزة  معظم 
جلسات ويجب عدم التسرع فى إجراء العدد حيث يعطى البشرة 
االنسان ليست  البالزما بشرة  الالزمة كل شهر تجارب حقن  الفترة 
المشكلة  حسب  آلخر  شخص  من  النتيجة  تختلف  وقد  للتجربة 
وحسب طبيعة الجلد والبشرة فى نفس الشخص كما انه ال يمكن 
تجربة اى شىء اال بعد استشارة طبيب الجلد المختص حيث انها 

ليست معتمدة كبديل لعالجات الشعر االخرى.

اشخاص ال يجوز استخدام حقن البالزما لهم :
مرضى الكبد والمشاكل المزمنة  -1

مرضى ومشاكل الدم يجب عالجها فى البداية  -2
الذين يعانون من امراض مزمنة  -3

فى حاالت وجود التهاب او عدوى يجب عالجها فى البداية  -4

حقن البالزما للشعر ونضارة الوجه و البشرة

د. ناهد قاسم
أخصائية امراض جلدية 

وتناسلية وتجميل

PRP  (PLATELET-RICH PLASMA)

ألننا نحبك 
ونرعاك... 
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مناسب
لكل

بشرة

•  تربيد مريح وذا� من خالل جهاز الليزر وليس الهواء م
 يقلل اإلحساس باأل� 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 وحدتÀ ه
 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

Gentle Max Pro

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

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

قسم ا�مراض الجلدية

مميزات الجهاز:

أحدث جهاز
�زالة الشعر
من نوعه في

الكويت



        

1. ألم وانتفاخ البطن
2. اإلقياءات

3. عدم التبرز وانحباس الغازات.
4. ارتفاع الحرارة أحيانًا.

اســـتـمـــع لـــقلـبــــك
ما هي اعراض امراض القلب؟

تظهر أعراض امراض القلب لدى المرضى بشكل عام على النحو التالي:

ما هي فحوصات القلب
الفحص السريري

تخطيط كهربائية القلب 
تخطيط صدى القلب 

إختبار ا�جهاد 
تصوير ا�وعية الطبقي املقطعي 

قياس ترسب الكالسيوم � الشرايني التاجية
الرنني املغناطيسي للقلب مع او بدون �هود

قسطرة القلب والشرايني 

أ� � الصدر
ضيق � التنفس

تعب عام
اخلفقان

انتفاخ � الفخدين والقدمني
التورم ( الوزمه )

أ� االطراف ( العرج املتقطع )
الصداع

السعال
الدوخة ما قبل ا�غماء

  ( Collapse الوهط ) الصدمةالقلبية
إّن الفحوصات الدورية للقلب مهمة وضرورية خاصًة ملن 

يعا· من حالة مرضية أو أعراض تتشابه مع حالة مرض 
القلب وهناك �موعًة من الفحوصات التي يتم إجرائها 

للكشف عن املرض وحتديد

نعمل طوال الوقت لتشعروا معنا با�مان

مركز أمراض القلب.. ا�ول في القطاع الخاص

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

بــادر
بـالفحـص

االن !

بــادر
بـالفحـص

االن !

د. مالك الغيث
مسجل جراحة عامة

إجازة في الطب البشري أوكرانيا 
ماجستير في الجراحة العامة ) سوريا(

انسداد األمعاء

هو حالة مرضية ناجمة عن عدم مرور الطعام والسوائل في 
الجهاز الهضمي بسبب عائق ما. وهي حالة شائعة.

هناك عدة أنواع إلنسداد األمعاء

الناجـم عـن كسـل فـي عمـل الجهـاز الهضمـي  1.انسـداد األمعـاء 
حيـث ينتـج عنـه شـلل كامـل لألمعـاء ممـا يـؤدي إلـى عـدم حركة 
الطعـام فـي األمعـاء وينجـم عـن ذلـك انتفـاخ فـي األمعـاء وهـذا 
مـا يسـمى  Ileous كسـل األمعـاء وهـذا عـاده مايحـدث مباشـره 

بعـد عمليـات فتـح البطـن.
البطـن  داخـل  إللتصاقـات  التالـي  األنسـداد  هـو  الثانـي  النـوع   .2
البطـن. علـى  جراحيـة  عمليـات  بعـد  يحـدث  النـوع  هـذا  وغالبـًا 
الميكانيكـي والناجـم عـن وجـود  الثالـث وهـو اإلنسـداد  النـوع   .3
كاألورام  الهضمـي  الجهـاز  فـي  الطعـام  تقـدم  أمـام  عائـق 

والخراجـات.
النـوع الرابـع هـو انسـداد األمعـاء الناجـم عـن وجـود فتـق داخـل   .4
البطـن أو خـارج جـدار البطـن نتيجـة تشـوه فـي عضـالت البطـن 

كالفتـق األربـي أو فتـق السـرة.

أعراض انسداد األمعاء

تشخيص انسداد األمعاء

عالج انسداد األمعاء

وجـود  دون  باألمعـاء  شـلل  عـن  الناتـج  األمعـاء  انسـداد  عـالج   .1
عائـق فـي الجهـاز الهضمـي مثـل هـذه الحالـة يتـم دخولهـا إلـى 
مفـرزات  السـتخراج  معـدي  أنفـي  أنبـوب  ويوضـع  المستشـفى 
المعـدة ويتـم تصويـم المريـض ووضعه على السـوائل الوريدية 
ومراقبـة حالتـه عـن كثـب وأغلـب هـذه الحـاالت تتحسـن بالعـالج 
المحافـظ حتـى تتحسـن األعـراض ويـزول انتفاخ البطـن وتتوقف 
قـد  المريـض  يكـون  عندهـا  بالتبـرز  المريـض  ويبـدأ  اإلقيـاءات 

تحسـن وال يحتـاج إلـى عمـل جراحـي.
عـالج انسـداد األمعـاء الناتـج عـن وجـود إلتصاقـات داخـل البطـن    .2
فهـذه الحـاالت غالبـًا يكـون العـالج المبدئـي كالسـابق إال إذا لـم 
تتحسـن حالـة المريـض فيتـم إجـراء الجراحـة بواسـطة المنظـار 
اإللتصاقـات  هـذه  فـك  يتـم  حيـث  ذلـك  امكـن  إذا  الجراحـي 
إلعطـاء الجهـاز الهضمـي حريـة بالحركـة وغالبـًا ما تكـون النتائج 
مرضيـة. لكـن المشـكلة فـي هـذه الحـاالت هـي عـودة األعـراض 

بالمسـتقبل.
الجهـاز  داخـل  عائـق  وجـود  عـن  الناتـج  األمعـاء  انسـداد  عـالج   3
والخارجـي  الداخلـي  الفتـق  أو  الخراجـات  أو  كاألورام  الهضمـي 
أو  األورام  اسـتئصال  ويتـم  البطـن  فتـح  يتـم  الحالـة  فبهـذه 

الفتـق.  إصـالح  أو  الخراجـات 

وبجميع الحاالت تتم مراقبة المريض في المستشـفى ويوضع على 
المريـض  يسـتطيع  ريثمـا  الحيويـة  والمضـادات  الوريديـة  السـوائل 

التبـرز بشـكل طبيعـي وتتوقـف اإلقيـاءات.
ويتـم تخريـج المريـض إلـى البيـت وإعطـاءه التوصيـات الالزمـة ونحـن 
فـي دار الشـفاء كفريـق طبـي جراحي متكامـل نجري هذه العمليات 
بشـكل متكـرر بواسـطة المنظـار الجراحـي أو أحيانـًا بواسـطة فتـح 

البطـن وكانـت النتائـج ممتازة.   

أخذ القصة المرضية من المريض بشكل جيد ) سوابق عمليات   .1
جراحية على البطن مثاًل (

الفحص السريري:
وجود فتق سري أو فتق أربي محصور تحت الجلد.  .2

ارتفاع الحرارة.  .3
عدم القدرة على التغوط وإخراج الغازات.  .4

إجراء أشعة عادية للبطن حيث يتبين وجود انحباس للسوائل   .5
وانتفاخ في األمعاء.

على تشخيص سبب  تساعدنا  المقطعية حيث  األشعة  إجراء   .6
اإلنسداد إن كان أورام أو خراجات أو إلتصاقات داخل البطن.

بنسبة  ارتفاع  وجود  يتبين  حيث  روتينية  دم  تحاليل  إجراء   .7
الكريات البيضاء واضطراب بشوارد الدم ) أمالح الدم (.
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استشاري ا�مراض اجللدية و التناسلية 
د. ضياء مبارك هاشمد. ضياء مبارك هاشم

•

•

•

•

•

•
 •

•

•

مــجــالت الــتخصــص :
تشخيص و عالج جميع ا�مراض اجللدية

و التناسلية و عقم الرجال.
حقن امليزوث�ابي لتساقط الشعر

و نضارة الوجه و شد اجللد وإذابة الدهون.
حقن البالزما املشيعة للنضارة

و عالج تساقط الشعر.
حقن البوتوكس لعالج جتاعيد الوجه

و زيادة  التعرق
حقن جميع أنواع الفيلرز
لنفخ الشفاه و اخلدود.

الليزر لعالج الندبات و آثار حب الشباب.
استخدام الليزر لعالج الوردية

و الوحمات الدموية.
استخدام الليزر لنضارة البشرة و إزالة

التصبغات اجللدية.
عالج البهاق و الصدفية بأحدث التقنيات.

مــســتشفــى دار الــشفــاءمــســتشفــى دار الــشفــاء
يــرحـــب بإنضمام

قسم ا�مراض الجلدية والتناسلية

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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وداعا للشيخوخة مع البرنامج التالي إليك الحلول الجذرية لبشرة نضرة جذابة

• 4 جلسات امليزوث�ابي با�ضافةإ� جلسات البالزما الغنية 
بالصفائح الدموية.

• جلسة بوتكس �زالة جتاعيد اجلبهة وحول العينني وأيضا لشد 
الرقبة وهو ما يسمى بتقنية (نفرتيتي) وذلك نسبة إ� إسم 

امللكة نفرتيتي ومعناه (اجلميلة أتت) وهي زوجة امللك امنحوتب 
الرابع وكانت تشتهر بجمالها خاصة رقبتها املمشوقة 

واملشدودة وبفكها احملدد.
• جلسة تعبئة بالفلر �ستعادة نضارة البشرة ورونقها مبا فيها 

تعريض الفكني
   وهو ما يسمى (تكساس).

• جلسات صنفرة الوجه بالكريستال
   أو تقش� احلرير.

• جلسات الديرمارول.

الليزر (2-4) جلسات مع 
حقن امليزوث�ابي.

احصلي على شفتين  ورديتين
مع البرنامج التالي:

• حتليل الدم. 
• 8-6 جلســـات ميزوث�ابـــي مع 
الغنيـــة  البالزمـــا  جلســـات 

بالصفائح الدموية.

لشعر جميل وصحي نقدم 
الشعر  معالجة  برنامج  لك 

وتكثيفه

(2-4) جلسات من حقن امليزوث�ابي
º أماكن جتمع الدهون لشد ونحت 

اجلسم.

نحت وشد الجسم

جلسة واحدة من الفلر
مع البوتكس

احصلي على ا�نف المثالي
في دقائق بدون جراحة

جلسات الليزر
.(PRP) مع حقن البالزما

جلسات الديرما رول
.(PRP) مع حقن البالزما

جلسات تقش� الكريستال
.(PRP) مع حقن البالزما

جلسات التقش� الكيميائي.

وداعا �ثار حب الشباب والندبات مع البرنامج التالي

مع جلسة واحدة من البوتكس
º املنطقة املصابة.

القضاء على فرط التعرق
باالبطين والكفين والقدمين

جلسة واحدة فلر مع  جلسات الكاربوكسي
(غاز ثا¼ أكسيد الكربون).

تخلصي من الهاالت السوداء
حول العين مع البرنامج التالي

4 جلسات ميزوث�ابي مع جلسات البالزما الغنيةبالصفائح الدموية. 
جلسة بوتكس �زالة جتاعيد 

اجلبهة وحول العينني
وأيضا لشد الرقبة وهو ما يسمى 

بتقنية (نفرتيتي).
جلسة تعبئة بالفلر الستعادة 

نضارة البشرة و رونقها.
جلسات ال�ما رول �زالة التجاعيد 

واخلطوط الرفيعة بالبشرة.
جلسات الليزر �زالة التجاعيد 

واخلطوط الرفيعة بالبشرة.
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قسم ا�مراض الجلدية والتناسلية
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وداعا لتصبغات البشرة 
مع إحدى البرامع التالية:

PRP جلسات من الليزر مع حقن البالزما
جلسات تقش� احلرير.

جلسات تقش� الكريستال.
جلسات تقش� كيميائي.

جلسات ميزوث�ابي.
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اليوم المفتوح لموظفي
مستشفى دار الشفاء 
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قـسـم الـجـراحة الـتـجـمـيـلـيـة

مــستشفــى دار الــشفــاءمــستشفــى دار الــشفــاء

•
•
•
•
•
•
 •
•
•

وذلك ملتابعة وعالج حاالت :
   شد ترهالت البطن واجلسم

   تكب� وتصغ� وشد ترهالت الثدي
   شفط الدهون وحقن الدهون

   شد اجلفون والوجه
   تصليح وجتميل ا�نف

   إزالة جتاعيد الوجه عن طريق حقن البوتكس والفيللر
   تصليح العيوب اخللقية ( شفة ارنبية - شق سقف احللق - ا�ذن الوطواطية )

   تصليح التشوهات بعد احلوادث واحلروق
   جراحات اليد وا�عصاب الطرفية

إستشاري جراحة التجميل
أستاذ جراحة التجميل بطب عني شمس

الدكتور / ¯دي شريفالدكتور / ¯دي شريف

نـــرحـــب بإنضمام

مستشفى دار الشفاء -  مارس 2016
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التقديم ايمان نجم
االخراج نايف الكندري

الهندسه محمود رمضان
اشراف عام محمد جراغ

مخرج منفذ جاسم محمد
االعداد زكريا سليمان وحمود العنزي

فريق العمل

إستقبلنا االتصالت من االمهات 
حديثيه الوالده من دار الشفاء

 مستشفى دار الشفاء ترعي أفضل وأجمل البرامج

للسنة 13 علي التوالي

البرنامج تم إذاعته على كويت اف ام
يوم 21 / 3 / 2016
من الساعه 7 : 9 م

مستشفى دار الشفاء -  مارس 2016
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مـهمـا كـان الـفـارق

بــادر
بـالفحـص

االن !

بــادر
بـالفحـص

االن !

الفحص الشامل للقلب  هـو الخـيـار االفـضل لـك 
وخصوصا اذا كان لديك تاريخ عائلي

طاقــم مــن ا�ســتــشارييــن و الــمختــصييــن 
يعملون بكفاءة و خبرة عالية ليقدم الرعاية الطبية 

الشاملة لجميع حاالت الطواريء القلبية

با�مان معنا  لتشعروا  الوقت  طوال  نعمل 

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

مركز أمراض القلب.. ا�ول في القطاع الخاص


