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مستشفى دار الشفاء يحتفي با�نجاز العالمي 
بحصولة على المرحلة السابعة وا�خيرة

 من  معايير جمعية "HIMSS" الرقمية





الدكتور أحمد نصر اهلل 
الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الشفاء 

واكــب صــدور العــدد الجديــد مــن »الشــفاء تايمــز«، تمكــن 
ــه  ــن نوع ــاز األول م ــق إنج ــن تحقي ــفاء م ــفي دار الش مستش
علــى مســتوى الكويــت والثانــي علــى مســتوى دول الخليج، 
ــي  ــهادة HIMSS 7 والت ــن ش ــابعة م ــة الس ــاز المرحل ــد إنج بع
جســدت رؤيــة مستشــفى دار الشــفاء فــي وضــع الكويــت 
علــى خريطــة التقــدم الطبــي عالميــً بتبوأهــا تلــك المكانــة 

ــة.  ــة المرموق الطبي

ولــم يكــن  تمكــن مستشــفى دار الشــفاء مــن إعتمــاد وإنجــاز المرحلــة الســابعة فــي 4 أشــهر فقــط إال 
دليــًا علــى الريــادة الطبيــة التــي تمتــع بهــا »دار الشــفاء« محليــً وخليجيــً. 

 وال شــك أن هــذا اإلنجــاز ســيعزز قــدرة الفريــق الطبــي مــن اســتخدام تلــك التكنولوجيــا المعلوماتيــة فــي 
صنــع القــرارات الطبيــة وتعزيــز ســامة المرضــى ، مــع مواكبــة المســتجدات العالميــة مــن خــال البرامــج 

االلكترونيــة وبمــا يســمح بمقارنــة األداء الطبــي مــع أفضــل التجــارب الطبيــة علــى المســتوى العالمــي. 

ــة مــن خــال البرامــج  ــي  يواكــب المســتجدات العالمي ــا أن هــذا اإلنجــاز العالمــي واإلقليمــي والمحل كم
االلكترونيــة بمــا يســمح بمقارنــة االداء الطبــي مــع افضــل التجــارب الطبيــة العالميــة ويعكــس فــي 
الوقــت نفســه   قــدرة وكفــاءة وتصميــم الطاقــم اإلداري الطبــي والفنــي للمستشــفى، ويمثــل   دليــا 
قويــا علــى المســتوى الرفيــع الــذي وصلتــه المستشــفى فيمــا يخــص ســامة المرضــى واالمــان العالــي 

ــات الطبيــة االلكترونيــة ــداول البيان فــي اعتمــاد وت

وســوف يســاهم هــذا التطــور فــي تعزيــز رضــا المريــض وتقليــل الوقــت، ساســة االجــراءات والتقليــل مــن 
األخطــاء فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة ، كمــا أن هــذا اإلنجــاز يمثــل محطــة هامــة فــي سلســلة مــن مشــاريع 

التطويــر التــي تخطــط اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس إدارة مستشــفى دار الشــفاء لتحقيقــه.  

وفــي العــدد، مجموعــة متنوعــة مــن اللقــاءات المتميــزة مــع عــدد مــن الكــوادر الطبيــة المتميــزة، التــي 
أجمعــت علــى أهميــة الملــف االلكترونــي للمريــض فــي تحقيــق التشــخيص والعــاج الســليم فــي وقــت 
زمنــي قصيــر ، باإلضافــة إلــى تمتــع مستشــفى دار الشــفاء بإنجــاز كافــة التحاليــل واألشــعة والفحوصــات 
المطلوبــة للمرضــى فــي فتــرة زمنيــة ال تتعــدى ســاعة واحــدة وهــو األمــر الذي ينــدر وجوده على المســتوى 
العالمــي ، باإلضافــة إلــى تطبيــق الكثيــر مــن النظــم والبروتوكــوالت الصحيــة التــي تعــد األفضــل عالميــً. 

ولحرصهــا علــى مشــاركة المجتمــع كافــة المناســبات االجتماعيــة التــي تهــم مرضــاه، شــارك مستشــفى 
دار الشــفاء فــي العديــد مــن الفعاليــات الهامــة مثــل : عيــد األم واالحتفــاء بأمهــات ذوي االحتياجــات 
الخاصــة وكذلــك العمــل علــى إقامــة يــوم رياضــي مميــز لكافــة العامليــن وأســرهم، باإلضافــة إلــى حــرص 
المستشــفى علــى توطيــن الوعــي لــدى طلبــة المــدارس وتطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة المرتبطــة بجائحــة 

كورونــا. 

                      د. أحمد نصراهلل
                                                                                                الرئيس التنفيذي
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- اإلنجــاز لحظــة فارقــة فــي تاريــخ القطــاع الطبــي ويرســخ الكويــت عالميــً فــي مجــال التحــول الرقمــي لخدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمة 
ضى  للمر

- تحقيق هذا اإلنجاز لم يكن سهاًل ويعكس روح الشغف والتميز والطموح لتحقيق الريادة على مدى سنوات طويلة 
- أنجزنا HIMSS 7 ومستشفى دار الشفاء أصبح صديق لتكنولوجيا المعلومات  

- كل الشــكر والتقديــر لدعــم وثقــة وزارة الصحــة وفريــق HIMSS وفريــق Cerner وكافــة فــرق العمــل الطبيــة والفنيــة واإلداريــة لمستشــفى 
دار الشــفاء 

- نهــدي هــذا اإلنجــاز للقيــادة السياســة ممثلــة فــي حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح – حفظــه اهلل 
ورعــاه – وســمو ولــي عهــده األميــن الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح حفظــه اهلل ورعــاه وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ صبــاح 

الخالــد الحمــد الصبــاح – حفظــه اهلل – ومعالــي وزيــر الصحــة الدكتــور خالــد الســعيد . 
- اإلنجــاز يعكــس اإلصــرار والعزيمــة لمستشــفى دار الشــفاء لمواصلــة مســيرة تطورهــا مــن أجــل خدمــة المرضى وتلبيــة احتياجاتهــم وفقً 

ألحــدث المعاييــر الدولية 
- اإلنجــاز األول مــن نوعــه فــي الكويــت والثانــي علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي يؤكــد كفــاءة واقتــدار مستشــفى دار الشــفاء 

والفــرق الطبيــة والفنيــة واإلداريــة لها 
- أهمية كبيرة توليها المستشفى لخدمة المرضى في مختلف التخصصات والعمل على راحتهم  

- نفخــر جميعــً بتحقيــق هــذا االنجــاز العالمــي لمستشــفى دار الشــفاء والــذي يضــع خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الكويــت علــى خريطــة 
التحــول الرقمــي العالمــي 

- دول قليلة حققت هذا اإلنجاز وبفضل مستشفى دار الشفاء أصبح للكويت موضع قدم في تحقيق هذا التحول 
- االعتماد الدولي لشهادة HIMSS 7 يمثل خطوة كبيرة تطور القطاع الطبي بالكويت

 الدكتور أحمد نصر اهلل :

السيد /  طالب جراق : 

 الدكتورة فاطمة النجار : 

وفيما يلي التفاصيل .. 

في احتفال كبير حضره أعضاء مجلس األمة وسفراء الدول وممثلي وزارة الصحة والشركات الطبية 

 فــي احتفــال كبيــر ومميــز، حضــره ممثلــون عــن مجلــس األمة وســفراء الــدول ، وممثلــي وزارة الصحــة وممثلين عن الشــركات الطبيــة والقيادة 
العليــا واألطبــاء والمتخصصيــن فــي مستشــفى دار الشــفاء ، وذلــك بمناســبة إنجــاز  مستشــفى دار الشــفاء المرحلــة الســابعة واألخيــرة مــن 
شــهادة االعتمــاد الدولــي مــن الجمعيــة األميركيــة للعلــوم الطبيــة )HIMSS 7( والتــي وضعــت الكويــت علــى خارطــة التحــول الرقمــي عالميــً 

فــي مجــال تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة وبمــا يعــزز ويطــور رضــا المرضــى وتلبيــة احتياجاتهــم.    

 وقــد أكــد مســؤولي مستشــفى دار الشــفاء وممثلــي وزارة الصحــة  علــى أن هــذا اإلنجــاز خطــوة كبيــرة في ترســيخ ووضــع علم الكويــت عاليً 
بيــن عــدد قليــل مــن الــدول مــن الحاصليــن علــى هــذا االعتمــاد ، مشــيرين إلــى أنــه لــوال الدعــم الكبيــر للقطــاع الطبــي مــن القيــادة السياســية 
ممثلــة فــي مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد الشــيخ / نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح – حفظــه اهلل ورعــاه – وســمو ولــي عهــده األميــن 
الشــيخ مشــعل األحمــد الجابــر الصبــاح – حفظــه اهلل ورعــاه – وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ / صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح – حفظــه اهلل 

– مــا كان لهــذا اإلنجــاز أن يتحقــق. 

 كمــا قــدم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  لمستشــفى دار الشــفاء الشــكر والتقديــر لــوزارة الصحــة علــى دعمهــا الكبيــر وثقتهــا  لتحقيــق 
هــذا اإلنجــاز ، وكذلــك لفريــق “HIMSS”  وفريــق Cerner” لجهودهــم وعملهــم الــدوؤوب لتحقيــق هــذا اإلنجــاز. 

 وأشــادت اإلدارة العليــا فــي مستشــفى دار الشــفاء بالجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا فــرق العمــل من األطقــم الطبيــة والفنية واإلداريــة لتحقيق 
هــذا اإلنجــاز الكبير. 

مستشفى دار الشفاء احتفل 
بــإنــجــاز االعــتــمـــاد الــدولـى

» HIMSS 7 للمـرحلة الـسـابــعة واألخيرة  من شهادة
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فــي البدايــة، أوضــح الرئيــس التنفيــذي لمستشــفى دار الشــفاء 
الدكتــور أحمــد نصــر اهلل إنــه مــن دواعــي الســرور االحتفــال 
التــي  الشــفاء  دار  لمستشــفى  الخاصــة  المناســبة  بهــذه 
تمكنــت مــن تحقيــق إنجــاز عالمــي باعتمــاد المرحلــة الســابعة 
واألخيــرة لالعتمــاد الدولــي مــن الجمعيــة األميريكيــة للعلــوم 
الطبيــة HIMSS 7 والتــي تمثــل لحظــة فارقــة فــي القطــاع 
الطبــي الكويتــي ، كونــه يضــع علــم الكويــت عاليــً بيــن عــدد 
قليــل مــن الــدول التــي رســخت أقدامهــا علــى طريــق التحــول 
الرقمــي عالميــً فــي مجــال تقديــم  خدمــات الرعايــة الصحيــة 

ــى.  للمرض

 وقــال نصــر اهلل : تعلمنــا في مستشــفى دار الشــفاء أن تحقيق 
النجــاح أليــة مؤسســة، يتطلــب العمــل علــى التحــول مــن 
االعتيــاد والتكــرار إلــى عالــم ال محــدود مــن التحــول اإليجابــي 
، واالنتقــال مــن نظــام الرعايــة الصحيــة القائــم علــى الفرديــة 
ــن  ــاون بي ــى التع ــم عل ــامل قائ ــة ش ــة صحي ــام رعاي ــى نظ إل
الفــرق العاملــة فــي هــذا النظــام.  وأشــار إلــى أن اإلجابــة تكمن 
فــي قــوة التكنولوجيــا، وبشــكل أكثــر تحديــدًا تكنولوجيــا 

ــات.  المعلوم

إنجاز عالمي

وأشــار نصــر اهلل إن قصــة إحــداث هــذا التغييــر ليســت ســعيدة 
ــوارد  ــث الم ــة، حي ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــيما ف ــً ، ال س دائم
شــحيحة والخبــرات الســابقة قليلــة وطبيعــة التحــول ذات 
ضــرورة ملحــة  وفــي العديــد مــن عمليــات التغييــر تكــون 

ــة.  ــر دقيق ــه غي ــة ل ــداف الموضوع األه

التغييــر ليســت ناجحــة  وأضــاف نصــر اهلل، مــع أن قصــص 
حوكمــة  لديــك  كان  حــال  فــي  أنــه  إال   ، قلنــا  كمــا  دائمــً 
وقيــادة وفريــق متكامــل، مثــل  مستشــفى دار الشــفاء فإنــه 
مــن المرجــح أن النجــاح ســيكون حليفــك ، فالرؤيــة والشــغف 
لتحقيــق التميــز والمرونــة هــي مــا تمتلكــه دار الشــفاء فــي كل 
ــي  ــاه ف ــة لمرض ــن الراح ــد م ــق مزي ــا لتحقي ــوة تخطوه خط

كافــة التخصصــات.  

وقــال نصــر اهلل، ال شــك أن هــذا النجــاح يكــون مصحوبــً باأللــم 
وبأيــام عمــل ال تنتهــي، مصحوبــً بتصميــم ال يقبــل الجــدل 
ــة  ــم بلحظ ــات والحل ــب واالضطراب ــي المصاع ــار ف ــى اإلبح عل

يتحقــق فيهــا اإلنجــاز.

 وأضــاف أن مستشــفى دار الشــفاء وبالــروح التــي ســادت الفــرق 
الفنيــة والطبيــة واإلداريــة لديهــا وبتوجيــه وتخطيــط وقيــادة 
مــن اإلدارة العليــا لديــه، تــم تطويــر هــذا التوجــه للفريــق علــى 

مــر الســنين. 

التغيير »صعب«

دار الشفاء قصة نجاح ال تنتهي 

وأشــار إلــى أنــه فــي العــام الماضــي، أنجــز مستشــفى دار الشــفاء المســتوى 
الســادس مــن شــهادة االعتمــاد الصــادرة مــن الجمعيــة األميركيــة للعلــوم 
الطبيــة HIMSS 7 والتــي بموجبهــا أصبحنــا مؤهليــن ألن نكــون مستشــفى تعتمد 
علــى التكنولوجيــا ، مضيفــً أن تواجدنــا اليــوم لالحتفــال بالمرحلــة الســابعة 
واألخيــرة  مــن شــهادة االعتمــاد الدوليــة مــن الجمعيــة األميركيــة للعلــوم الطبية 
HIMSS 7 والتــي تمثــل لحظــة فارقــة للقطــاع الطبــي فــي الكويــت ودول الخليــج ، 

كونهــا وضعــت الدولــة علــى طريــق التحــول الرقمــي في قطــاع تقديــم خدمات 
الرعايــة الصحيــة للكويــت عالميــً. 

 وقــال : إنــه مــع إنجــاز HIMSS 7، أصبــح مستشــفى دار الشــفاء صديــق لتكنولوجيــا 
المعلومــات ، كمــا أنــه لــن يدخــر جهــدًا أو مــوردًا لتلبيــة احتياجــات مرضــاه علــى 

الــدوام والــذي ســيعزز شــعورهم ورضاهــم بالفخــر والتميــز. 
لتكنولوجيــا  صديــق  الشــفاء  دار  مستشــفى  نعلــن  بينمــا   : اهلل  نصــر  وقــال   
المعلومــات ، فإننــا نــدرك تمامــً أن التكنولوجيــا وتحســين فعاليتهــا هــي رحلــة ال 
نهايــة لهــا وأننــا ال نــزال فــي بدايتهــا ، متعهــدًا بعــدم توقــف الســعي لتحســين 

ــي.  ــع الحال ــر الوض وتطوي

»دار الشفاء« صديق لتكنولوجيا المعلومات 
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 ومن جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة مستشــفى دار الشــفاء 
الســيد / طالــب جــراق بحضــور االحتفاليــة مــن ممثلــي وزارة 
الصحــة وأعضــاء مجلــس األمــة وممثلــي ممثلــي الشــركات 
والقناصــل  والســفراء  االهليــة  المستشــفيات  و  الطبيــة 

ــالم.  ــائل اإلع ووس
وقــال جــراق : بالنيابــة عــن مجلــس االدارة والفريــق التنفيــذي 
وعمــوم موظفــي مستشــفى دار الشــفاء في هــذا االحتفال 
ــا بهــذا اإلنجــاز بالحصــول  ــه عــن فخرن الــذي نعبــر مــن خالل
علــى  االعتمــاد الدولــي مــن الجمعيــة األمريكية لنظــم إدارة 
معلومــات الرعايــة الصحيــة “HIMSS” للمــرة الثانيــة علــى 
التوالــي كأول مستشــفى فــي الكويــت وثانــي بلــد فــي 
الخليــج العربــي يحصــل علــى المرحلــة الســابعة واألخيــرة 

بكفــاءة واقتــدار. 

وأشــار إلــى أنــه فــي العــام الماضــي ، أنجــز مستشــفى دار الشــفاء المســتوى الســادس مــن شــهادة االعتمــاد الصــادرة مــن الجمعيــة 
األميركيــة للعلــوم الطبيــة HIMSS 7 والتــي بموجبهــا أصبحنــا مؤهليــن ألن نكــون مستشــفى تعتمــد علــى التكنولوجيــا ، مضيفــًا أن 
تواجدنــا اليــوم لالحتفــال بالمرحلــة الســابعة واألخيــرة  مــن شــهادة االعتمــاد الدوليــة مــن الجمعيــة األميركيــة للعلــوم الطبيــة « 7 
HIMSS« والتــي تمثــل لحظــة فارقــة للقطــاع الطبــي فــي الكويــت ودول الخليــج ، كونهــا وضعــت الدولــة علــى طريــق التحــول الرقمــي 

فــي قطــاع تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للكويــت عالميــًا. 

 وقــال : إنــه مــع إنجــاز  HIMSS 7، أصبــح مستشــفى دار الشــفاء صديــق لتكنولوجيــا المعلومــات ، كمــا أنــه لــن يدخــر جهــدًا أو مــوردًا 
لتلبيــة احتياجــات مرضــاه علــى الــدوام والــذي ســيعزز شــعورهم ورضاهــم بالفخــر والتميــز. 

 وقــال نصــر اهلل : بينمــا نعلــن مستشــفى دار الشــفاء صديــق لتكنولوجيــا المعلومــات ، فإننــا نــدرك تمامــًا أن التكنولوجيــا وتحســين 
فعاليتهــا هــي رحلــة ال نهايــة لهــا وأننــا ال نــزال فــي بدايتهــا ، متعهــدًا بعــدم توقــف الســعي لتحســين وتطويــر الوضــع الحالــي. 

 إنجاز »دار الشفاء« .. كفاءة واقتدار

»دار الشفاء« صديق لتكنولوجيا المعلومات 

ــمو  ــب الس ــرة صاح ــام حض ــاز لمق ــذا اإلنج ــدي ه ــراق : نه ــال ج  وق
أميــر البــالد الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح - حفظــه اهلل 
ورعــاه - وســمو ولــي عهــده األميــن ســمو الشــيخ مشــعل األحمــد 
الجابــر الصبــاح - حفظــه اهلل ورعــاه - وســمو رئيــس مجلس الــوزراء 
الشــيخ صبــاح الخالــد الحمــد الصبــاح - حفظــه اهلل - ومعالــي وزيــر 

الصحــة الدكتــور خالــد الســعيد.

وأشــار إلــى أن هــذا اإلنجــاز يأتــي فــي ســياق مســيرة متواصلــة مــن 
تطويــر المستشــفى لخدماتهــا  ومرافقهــا ومعداتهــا وتقنياتهــا 

وبمــا يســاعد  علــى تحســين رضــا المريــض. 

 دعم القيادة السياسية
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وقــال جــراق : يمكــن هــذا اإلنجــاز الكبيــر المستشــفى مــن أن تكــون 
بديــاًل متكامــاًل لــكل مــا قــد يحتاجــه أهلنــا فــي الكويــت علــى 
ــاًل : ستســتمر المستشــفى بهــذا  صعيــد العــالج واالستشــفاء، قائ
االتجــاه وصــواًل إلــى تحقيــق مكانــة مرموقــة فــي داخــل الكويــت 

ــا.  وخارجه

مــن  لــكل  والعرفــان  بالشــكر  جــراق  طالــب   / الســيد  وتقــدم 
وزارة الصحــة ووزارة الداخليــة  ووزارة الماليــة  والهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة فــي الكويــت وســائر الجهــات الحكوميــة للدعــم 
الكبيــر والتعــاون الدائــم الــذي يقدمونــه للمستشــفى فــي شــتى 

المجــاالت.

واختتــم كلمتــه قائــاًل : يســرني فــي هــذه المناســبة أن  أثنــي علــى 
ــاز  ــذا االنج ــق ه ــي تحقي ــفى ف ــي المستش ــن ف ــع العاملي دور جمي
والذيــن يثبتــون دائمــًا أنهــم علــى قــدر عــال مــن التأهيــل والكفاءة.

ــة  ــي االحتفالي ــة ف ــل وزارة الصح ــت ممث ــا ، تقدم ــن جانبه وم
الوكيــل المســاعد لشــؤون الخدمــات الطبيــة األهليــة بــوزارة 
ــفاء  ــفى دار الش ــة لمستش ــار بالتهنئ ــة النج ــة د.فاطم الصح
علــى هــذا اإلنجــاز الكبيــر ، الفتــة أن حصــول المستشــفى 
علــى المرحلــة الســابعة واألخيــرة مــن االعتمــاد الدولــي مــن 
الجمعيــة األمريكيــة لنظــم إدارة معلومــات الرعايــة الصحيــة 
“HIMSS 7” يضــع الكويــت ضمــن تصنيــف الدول القليلــة عالميًا 
التــي أنجــزت المرحلــة الســابعة واألخيــرة مــن هــذا االعتمــاد. 

 
فــي  الصحــة  لــوزارة  ممثلــة  باعتبارهــا  النجــار،  وأشــادت 
ــفى  ــه إدارة المستش ــذي حققت ــر ال ــاز الكبي ــة، باإلنج االحتفالي
ممثلــة برئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
وكذلــك الفــرق الطبيــة والفنيــة واإلداريــة والتــي لــم تــأل 

جهــدًا لتحقيــق هــذا االنجــاز العالمــي الكبيــر. 

بديل متكامل 

القدرة والقيادة 

ــادة  ــدرة والقي ــس الق ــر يعك ــاز الكبي ــذا اإلنج ــت : أن ه وأضاف
 ، الشــفاء  دار  مستشــفى  بهمــا  يتمتــع  الــذي  المتميــزة 
ــة  ــة واإلداري ــة والفني ــل الطبي ــرق العم ــاءة الف ــن كف ــاًل ع فض
مــن  للمرضــى  المســتدامة  الســالمة  بتحقيــق  والتزامهــم 

خــالل تنفيــذ الرعايــة الصحيــة الشــاملة لهــم. 

وقالــت : نفخــر بفريــق مستشــفى دار الشــفاء وانجــازه الكبيــر 
،  ألنــه مــن وضــع الكويــت للمــرة األولــى  علــى خارطــة التطــور 
ــاب  ــح الب ــه فت ــا أن ــة ، كم ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــي ف العالم
علــى مصراعيــه فــي تحقيــق التحــول الرقمــي فــي مجــال 

ــة.    ــة الصحي ــات الرعاي خدم

ــه مــن دواعــي الشــرف والســرور االحتفــال مــع  ــى أن ولفتــت إل
مستشــفى دار الشــفاء بتحقيــق المرحلــة الســابعة واألخيــرة 
ــن  ــي م ــاد الدول ــن االعتم ــرة م ــابعة واألخي ــة الس ــن المرحل م
الجمعيــة األمريكيــة لنظــم إدارة معلومــات الرعايــة الصحيــة 
»HIMSS 7» والتــي تمثــل نموذجــًا مــن التميــز والريــادة العالميــة. 

واختتمــت النجــار حديثهــا قائلــة : إن النجــاح يأتــي فقــط لمــن 
يؤمنــون بأنفســهم وقدراتهــم ويعــدون أنفســهم للفــوز 

دائمــًا.

فخر واعتزاز
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ــي  ــاد األمريك ــة - االعتم ــة اإللكتروني ــجالت الطبي ــوذج الس ــة بنم ــابعة الخاص ــة الس ــزات المرحل ممي
ــتخدام  ــق باس ــا يتعل ــة )HIMSS( بم ــة العالمي ــة الصحي ــات الرعاي ــم معلوم ــة إدارة نظ ــن جمعي م

ــة  ــجالت إلكتروني ــة س ــى بيئ ــول إل ــدف الوص ــات به ــة المعلوم ــات تقني تطبيق

يتــم اســتخدام وظائــف تحليــالت البيانــات والتخزيــن لتحليــل البيانــات 
الطبيــة للمرضــى لتحســين جــودة الرعايــة وســالمة المرضــى وكفاءة 

تقديــم الرعايــة.

ــي  ــى ف ــالمة المرض ــين س ــم وتحس ــى - تقيي ــالمة المرض ــز س تعزي
ــة  ــجالت الطبي ــتخدام الس ــين اس ــالل تحس ــن خ ــة م ــق الحرج المراف
ــا  ــى وأينم ــة مت ــات الهام ــى المعلوم ــول إل ــر الوص ــة لتوفي اإللكتروني

ــاء. ــا األطب يحتاجه

زيــادة رضــا المريــض - تقليــل الوقــت واألخطــاء فــي تقديــم الرعايــة 
وزيــادة رضــا المريــض. تعزيــز تقديــم الرعايــة مــن خــالل الحصــول على 
المعلومــات الصحيحــة فــي الوقــت المناســب لــكل مــن المريــض 

والطبيــب.

تأميــن بيانــات المريــض - ُتعــد سياســات وحوكمــة المستشــفيات 
الفعالــة ألمــن بيانــات المرضــى مــن المكونــات المهمــة للتنفيــذ 
الناجــح لســجالت الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة. يوجــه نمــوذج اعتماد 
الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة )EMRAM( المستشــفى فــي وضــع 
المبــادئ التوجيهيــة فيمــا يتعلــق باالســتخدام المناســب للبيانــات 
التــي تخزنهــا الســجالت الطبيــة اإللكترونية ومســتوى الوصــول المتاح 

ــفى. ــل المستش ــم داخ ــاء وغيره ــرق األطب لف

ــم وإدارة  ــة لتقدي ــات الورقي ــتخدم الملف ــفى تس ــد المستش ــم تع ل
ــات  ــن البيان ــج م ــى مزي ــام عل ــكل ت ــد بش ــي تعتم ــى الت ــة المرض رعاي
الســجالت  داخــل  الطبيــة  والصــور  المســتندات  وصــور  المنفصلــة 

الطبيــة اإللكترونيــة.

دعــم الفريــق الطبــي - الســجل الطبــي اإللكترونــي الفعــال هــو 
الــذي تــم تصميمــه لالســتخدامات المميــزة لألطبــاء خــالل تقديمهم 
الطبيــة  الســجالت  اعتمــاد  نمــوذج  يتضمــن  الصحيــة.  الرعايــة 
اإللكترونيــة )EMRAM( التأكــد مــن تلبيــة ســير العمــل والمحتــوى 
فــي األدوات الرقميــة الحتياجــات الفــرق الطبيــة مــع مراقبــة االمتثــال 

للمعاييــر العالميــة المعتمــدة.

متقدمة للمرضى:

 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022

10





اسأل...
دار الشفاء تجيب

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

د. فهد الهاجري - اختصاصي أمراض القلب والقسطرة العالجية واألمراض الباطنية، مستشفى دار الشفاء

د. بدر المهدي - استشاري األمراض الباطنية والقلبية، مستشفى دار الشفاء

د.محمد كامل - استشاري األمراض الصدرية، مستشفى دار الشفاء

د. شيخة المحارب  - استشاري أمراض الدم، مستشفى دار الشفاء

د.عماد فرحات - استشاري المسالك البولية، مستشفى دار الشفاء

د. جوان باقر -  اختصاصي أول أمراض النساء والوالدة، مستشفى دار الشفاء 

د. إسراء عبد الرضا - اختصاصي تغذية أول، مستشفى دار الشفاء

د. اسماعيل عبد الصمد - االستشاري والــمتــخصص في عــالج أقــــنــيـــة الــجذور )العصب(، مركز دار الشفاء لألسنان.

د. دينا الكايد -  استشاري طب األسنان الشامل وتجميل األسنان، مركز دار الشفاء لألسنان.



اسأل...
دار الشفاء تجيب



التدخين سبب رئيسي 
في اإلصابة بأمراض 

القلب 
التدخيــن عــادة وليســت مرضً مزمنــً وبالتالي 

فــإن اإلقالع عــن التدخيــن ممكنً.

الســيجارة الورقيــة تحتــوي علــى أكثــر مــن 30 
مــادة كيميائيــة الكثيــر منها مواد مســرطنة.

الســيجارة  صممــت  التدخيــن  شــركات 
إدمانيــه. مــواد  تحمــل  بطريقــة 

التدخيــن أصبــح ثقافــة مجتمعيــة عامــة لدى 
بعــض الــدول العربية.

التدخيــن يــؤدي إلــى تصلــب الشــرايين مــن 
الرقبــة إلــى الســكتة الدماغيــة.

إلــى  فتــؤدي  التناســلية  األعضــاء  شــرايين 
الجنســي. الضعــف 

التدخيــن ال يــؤدي إلــى الوفــاة ولكــن توابعــه 
تــؤدي.

الدكتور بدر المهدي
استشاري القسطرة العالجية 

وأمراض القلب واألمراض الباطنية
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ــفى  ــز مستش ــا يمي ــدي أن م ــار المه ــة، أش ــي البداي ف
القلــب،  دار الشــفاء عــن غيرهــا فــي عــالج مرضــى 
وجــود فريــق طبــي متكامــل فــي مجــال القســطرة 
القلبيــة، كمــا أن مستشــفى دار الشــفاء مــن أوائــل 
مختبــرات  بافتتــاح  قامــت  التــي  المستشــفيات 
حيــث  مــن  إمكانياتــه  بكامــل  القلبيــة  للقســطرة 
تواجــد الطاقــم المــدرب، باإلضافــة تقديمــه خدمــات 

مبضعــي وأخــرى غيــر مبضعيــه. 
وتطــرق المهــدي إلــى طبيعــة الخدمــات البضعيــة 
والتــي تشــمل القســطرة القلبية بشــتى أنواعهــا، فيما 
أشــار إلــى أن الخدمــات غيــر البضعيــة تشــمل العيــادة 
ــونار  ــب وس ــات القل ــص نبض ــود وفح ــص المجه وفح

القلــب.

مميزات دار الشفاء أكــد استشــاري األمــراض الباطنيــة والقلبيــة فــي 
مستشــفى دار الشــفاء الدكتــور بــدر المهــدي 
فــي  األول  العنصــر  هــو  التدخيــن  مريــض  أن 
ــن  ــه ع ــك بإقالع ــه وذل ــة ب ــالج الخاص ــتة الع روش
التدخيــن، مضيفــً أن هنــاك الكثيــر مــن الوســائل 
ــن  ــالع ع ــض لإلق ــاعدة المري ــا مس ــي يمكنه الت
علــى  الالصــق  الشــريط  بينهــا  مــن  التدخيــن 
الكتــف واســتخدام بدائــل عــن الســجائر مثــل 

العلكــة وغيرهــا. 
اليــوم  بمناســبة  لقــاء  فــي  المهــدي  وبيــن 
ــو  ــن ه ــن، أن التدخي ــة التدخي ــي لمكافح العالم
ــب،  ــراض القل ــة بأم ــي اإلصاب ــي ف ــبب الرئيس الس
النســاء  بيــن  اإلصابــة  نســب  ارتفــاع  أن  مبينــً 
بأمــراض القلــب زادت فــي اآلونــة األخيــرة بســبب 

التدخيــن لديهــن.  ارتفــاع نســب 

 وتطــرق إلــى اإلمكانيــات الكبيــرة التــي يمتلكهــا 
مستشــفى دار الشــفاء فــي التعامــل مع مرضى 
القلــب وتصلــب الشــرايين وااللتهابــات الرئويــة 
والتــي ال تتوافــر فــي أماكــن أخــرى، الفتــً أن هناك 
فريــق طبــي متكامــل فــي مجــال القســطرة 
أوائــل  مــن  الشــفاء  دار  أن  مضيفــً  القلبيــة، 
المستشــفيات التــي قامــت بافتتــاح مختبــرات 
للقســطرة القلبيــة بكامــل إمكانياتــه مــن حيــث 
المــدرب، باإلضافــة لتقديمــه  تواجــد الطاقــم 

ــه.  ــر مبضعي ــرى غي ــه وأخ ــات مبضعي خدم

وفيما يلي التفاصيل.. 
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ــة  ــة الناتج ــراض الرئ ــب وأم ــراض القل ــه ألم ــي تناول وف
عــن التدخيــن فــي الكويــت، بمناســبة اليــوم العالمــي 
لمكافحــة التدخيــن، بيــن المهــدي أن التدخيــن عــادة 
قديمــة وجــدت منــذ مئــات الســنين وقتلــت بحثــً 
وجــدت  كيميائيــة  مــادة  ليســت  وهــي  وتمحيصــً 
مرضــً  وليســت  عــادة  التدخيــن  أن  كمــا  بالســوق، 
ــً  ــن ممكن ــن التدخي ــالع ع ــإن اإلق ــي ف ــً وبالتال مزمن
وتجنــب مــا يترتــب عليــه مــن أمــراض تصيــب بشــكل 

ــب.  ــة والقل ــر الرئ مباش

 وبيــن المهــدي أن أي مشــتري للســجائر يجــد مكتوبــً 
علــى العلبــة التدخيــن ســبب رئيســي ألمــراض القلــب 
وتصلــب الشــرايين، مشــيرًا إلــى أن التدخيــن يســبب 
ســرطان الرئــة وبالتالــي هــو ســبب مباشــر إللحــاق 
ــاك  ــام هن ــذ 300 ع ــً من ــة، مضيف ــب والرئ ــرر بالقل الض
ــس  ــن ولي ــورة التدخي ــن خط ــة ع ــة واضح ــة علمي أدل

ــً.  ــرًا حديث أم

 وحــول أبــرز األمــراض التــي تصيــب المدخنيــن فــي 
كانــت  القلــب  أمــراض  أن  المهــدي  أشــار  الكويــت، 
فــي البدايــة تســمى مــرض الذكــور ولكــن مــع تزايــد 
ــر  ــب تظه ــراض القل ــدأت أم ــاء، ب ــن النس ــبة تدخي نس
لــدى النســاء، كمــا أن تصلــب شــرايين القلــب وحــدوث 
الجلطــة القلبيــة مــن بيــن أســبابه الرئيســية التدخيــن، 

كمــا أن حــدوث الســرطانات مــن بيــن األمــور التــي تنتج 
عــن التدخيــن مثــل ســرطان الرئــة أو ســرطان المــريء 

ــة.  ــرطان المثان أو س

 وأشــار إلــى أن تركيبــة الســيجارة الورقيــة تحتــوي 
الكثيــر منهــا  30 مــادة كيميائيــة  أكثــر مــن  علــى 
مــواد مســرطنة، كمــا أن شــركات التدخيــن صممــت 
الســيجارة بطريقــة تحمــل مــواد إدمانيــه، وعندمــا 
يتــم تدخيــن ســيجارة تجــد نفســك تحتــاج إلــى المزيد 

ــتمر.  ــكل مس ــا وبش منه

وحــول انتشــار التدخيــن بيــن الفئــات العمريــة داخــل 
ــة  ــح ثقاف ــن أصب ــدي إن التدخي ــال المه ــع، ق المجتم
مجتمعيــة عامة، لدى بعــض الجنســيات العربية، كما 
أن التدخيــن بــات مــن بيــن األمــور األساســية التــي يتــم 
توزيعهــا علــى األفــراح بــداًل مــن توزيــع الشــكوالتة أو 

الحلــوى أو العصائــر. 

ــن أن  ــن المراهقي ــدة بي ــات المتواج ــن الثقاف ــن بي  وم
التدخيــن مرتبــط بالرجولــة، وبالتالــي فــإن المراهــق 
الراغــب فــي إثبــات رجولتــه يقــوم بالتدخيــن، الســيما 
مــن قبــل األصدقــاء الذيــن فــي الغالــب مــا يكونــون 
ــن.  ــى التدخي ــم عل ــدام زمالءه ــي إق ــيً ف ــببً رئيس س

التدخين
 وأمراض القلب
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وحــول نســب اإلصابــة بالســرطانات الناتجــة عــن 
التدخيــن بيــن أفــراد المجتمــع، بيــن المهــدي أن 
الســبب رقــم واحــد ألمــراض القلــب هــو التدخيــن. 

 وأشــار إلــى أن التدخيــن يــؤدي إلى تصلب الشــرايين 
الدماغيــة  الســكتة  إلــى  الرقبــة  شــرايين  مــن 
ــى  ــؤدي إل ــلية فت ــاء التناس ــرايين األعض ــك ش وكذل
الضعــف الجنســي وهــو أمــر مقلــق للمريــض ، كما 
أنــه قــد يــؤدي إلــى بتــر الســاق وهــذه كلهــا أمــراض 

ناتجــة عــن التدخيــن. 

 وأضــاف : حــاالت القلــب الناتجــة عــن التدخيــن 
يتــم  التــي  الحــاالت  تشــكل نســبة كبيــرة مــن 
عالجهــا والنســبة األكبــر بيــن الرجــال ، إال أن هنــاك 
دواًل أخــرى مثــل أيرلنــده التــي زادت فيهــا نســبة 
تدخيــن النســاء، مــا نتــج عنــه زيــادة أمــراض القلــب 

لديهــن. 

ــادة  ــن ع ــون التدخي ــا يك ــه عندم ــدي أن ــن المه وبي
وثقافــة مجتمعيــة، فــإن أمــراض القلــب ســتتزايد 

وهــذا أمــر طبيعــي. 

وفيمــا يتعلــق بالســيجارة االلكترونيــة، أشــار أنهــا 
ً حديثة  وجــدت فــي الســوق عــام 2004 وهــي نســبي
العهــد داخــل المجتمعــات ، مشــيرًا إلــى أن المــواد 
االليكترونيــة المتواجــدة فــي الســيجارة االلكترونيــة 
قــد تســبب تهيجــات رئويــة وتــؤدي إلــى أمــراض 

ــة. ــات رئوي ــة والتهاب رئوي

بالســيجارة  القلــب  أمــراض  ارتبــاط  أن  إلــى  وأشــار   
مؤكــدة  دراســات  اآلن  حتــى  توجــد  ال  االلكترونيــة 

عليهــا.  االعتمــاد  يمكــن 

 وفيمــا يتعلــق بحــاالت الوفــاة الناتجــة عــن التدخيــن 
ــد  ــي ح ــن ف ــدي أن التدخي ــار المه ــت ، أش ــي الكوي ف
ذاتــه ال يــؤدي إلــى الوفــاة ولكــن مــا يــؤدي إليــه هــي 

ــع التدخيــن وهــي نســب عاليــة.  تواب

ــن  ــن التدخي ــالع ع ــالج للإلق ــرق الع ــق بط ــا يتعل وفيم
، أشــار إلــى أن إرادة المريــض هــي الركيــزة الرئيســية 
ــة  ــه رغب ــون لدي ــب أن يك ــن ويج ــن التدخي ــالع ع لإلق
حقيقيــة وصادقــة فــي اإلقــالع عــن التدخيــن، مشــيرًا 
وتــم  أصيبــوا بجلطــات قلبيــة  أن هنــاك مــن  إلــى 
إنقاذهــم ، إال أنهــم عــادوا مــرة أخــرى إلــى التدخيــن 

ــرة.  ــفاءه مباش ــد ش بع

تصلب الشرايين
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وأضــاف : هنــاك عوامــل أخــرى بديلــة عــن الســيجارة ، الفتــً أن هنــاك بدائــل عــن النيكوتيــن مثــل العلكــة وكذلــك 
الالصــق الــذي يتــم وضعــه علــى الكتــف ، كمــا أن وزارة الصحــة لديهــا عيــادات خاصــة لإلقــالع عــن التدخيــن.  وأشــار 

إلــى األفــراد يمكنهــم البحــث عــن بدائــل للتدخيــن ، كل وفقــً لحالتــه وظروفــه. 

ــاك  ــن أن هن ــن ، بي ــن التدخي ــه ع ــن عدم ــالع م ــي اإلق ــا ف ــة ودوره ــة المجتمعي ــة والثقاف ــق بالتوعي ــا يتعل وفيم
حملــة قويــة لمكافحــة التدخيــن داخــل الكويــت . مشــيرًا إلــى أن كنــدا مــن أكثــر الــدول تضييقــً علــى المدخنيــن 
ومواجهــة التدخيــن فــي مرافــق الدولــة والمطاعــم وزيــادة الضريبــة علــى الســجائر وبالتالــي فــإن فــرض ضريبــة 

انتقائيــة علــى الســجائر مــن بيــن طــرق مكافحــة التدخيــن.
 

وبيــن أن عيــادات اإلقــالع عــن التدخين في مستشــفى دار الشــفاء يمكن أن تتواجد مســتقباًل، كما أن المستشــفى 
لديهــا مختبــر للقســطرة يعمــل علــى مــدار الســاعة واســتجابتنا لعــالج القســطرة القلبيــة يتــم فــي أقــل مــن 60 
دقيقــة وفــي المتوســط 15 دقيقــة مــن دخــول المريــض للمستشــفى، حيــث يتم إجــراء القســطرة وفتح الشــرايين 

المســدودة كمــا كانــت قبــل ذلك. 

بدائل السجائر
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ويمتلــك الدكتــور المهــدي خبــرات مهنيــة متنوعــة، فهــو حاصــل علــى بكالوريــوس الطــب والجراحــة مــن الكليــة 
ــعودية  ــة الس ــام 2007، الزمال ــة ع ــراض الباطني ــي لألم ــورد الكويت ــام 2001، الب ــدا ع ــي أيرلن ــن ف ــة للجراحي الملكي
ــطرة  ــة القس ــام2012 وزمال ــاض ع ــي الري ــي ف ــل التخصص ــك فيص ــفى المل ــن مستش ــار م ــب للكب ــراض القل ألم

القلبيــة التدخليــة مــن جامعــة ميغيــل بكنــدا عــام 2014.

ــاري  ــابقً واستش ــوس س ــليمان الدب ــز س ــدان مرك ــفى الع ــي مستش ــب ف ــاري للقل ــور استش ــل الدكت ــا يعم كم
ــوم.  ــى الي ــام 2016 وحت ــذ ع ــفاء من ــفى دار الش ــي مستش ــب ف ــراض القل ألم

ــة،  ــا والعالجي ــخيصية منه ــة التش ــرايين التاجي ــة للش ــطرة التدخلي ــاالت القس ــي ح ــدي ف ــدر المه ــص د. ب ويتخص
فحــص المجهــود لتقييــم عضلــة القلــب واللياقــة البدنيــة، تشــخيص وعــالج الذبحــة الصدريــة، تصلــب الشــرايين 
ــة الحــادة، تشــخيص وعــالج ضعــف وقصــور القلــب، تشــخيص وعــالج حــاالت اإلغمــاء  ــة، والجلطــات القلبي التاجي
وعــدم انتظــام نبضــات القلــب، منهــا االرتجــاف األذينــي والرفرفــة األذينية، رصــد نبضات القلــب بجهــاز الهولتر على 
مــدى 24 ســاعة، تصويــر القلــب بالموجــات الصوتيــة )الســونار- إيكوكارديوغرافــي( لتقييــم كفــاءة عضلــة القلــب 
والصمامــات وتحديــد تشــوهات القلــب الخلقيــة وعــالج ارتفــاع الكولســترول وارتفــاع ضغــط الــدم والتشــخيص 

المبكــر ألمــراض القلــب.

خبرات متميزة 
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ويعــد استشــاري األمــراض الباطنيــة والقلبيــة د. بــدر 
ــه  ــذي يضم ــزة ال ــوادر المتمي ــن الك ــن بي ــدي م المه
بشــكل  يحــرص  والــذي  الشــفاء  دار  مستشــفى 
مســتمر علــى تواجــد كادر طبــي عالــي الكفــاءة، 
وذي خبــرة كبيــرة، يطبــق أحــدث مــا توصــل إليــه 

ــة. ــراض القلبي ــب األم ــال ط ــي مج ــم ف العل

ويأتــي تواجــد المهــدي ضمــن الكــوادر الطبية للمستشــفى 
فــي إطــار ســعيه لتقديــم أفضــل الخدمــات، التــي تضاهــي 
المستشــفيات  أعــرق  فــي  المقدمــة  الخدمــات  أفضــل 
العالميــة، حيــث يعــد »دار الشــفاء« المستشــفى الخــاص 
األول مــن نوعــه فــي الكويــت، الــذي يقــدم قســطرة القلــب 
التشــخيصية والعالجيــة، وزرع الدعامــات لألوعيــة، وهــو مــا 
يجعلــه أحــد أهــم المراجــع الطبيــة فــي قســطرة القلــب 

علــى صعيــد المستشــفيات الخاصــة.  

كوادر طبية
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الدكتور فهد الهاجري 
اختصاصي أمراض القلب والقسطرة العالجية 

واألمراض الباطنية

أمراض القلب سبب 
رئيسي للوفاة في 

الكويت
- تطبيق النظام االلكتروني في كافة مراحل تشخيص وعالج مرضى 

القلب أهم ما يميز » مستشفى دار الشفاء« 
- ممارسة الرياضة واالبتعاد عن التدخين وتخفيف الوزن أهم وسائل 

العالج لمرضى القلب
- إجراء تحاليل للكوليسترول وضغط الدم ضروري حتى ال يصاب األفراد 

بمشاكل خطيرة 
- 90 بالمئة من حاالت خفقان القلب لدى الشباب »طبيعية« وغير مقلقة 
- إزالة التوتر ومساعدة األفراد على النوم من عوامل عالج خفقان القلب

- ضغط الدم يترتب عليه مشاكل خطيرة في حال لم يتم عالجها 
بشكل سليم 

- أدوية العالج الخاصة بضغط الدم تختلف من شخص آلخر وآثارها 
الجانبية تكاد تكون منعدمة 

- ممارسة الرياضة هامة للغاية في عالج مرضى القلب واألمراض 
المرتبطة بها 
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وفيما يلي التفاصيل.. 

اختصاصــي  أوضــح 
فــــي  الـــقـــلـــــب  أمـــراض 

ــاء  ــشفى دار الشــــفــ مــســـتـــ
الدكــــتــور فـــــهــــد الــهــاجـــري 

هــــــي  الـــقـــلــــب  أمـــــراض  أن 
الــــســــبـــب الرئــــيـــســـي وراء حـــدوث 

ً، مشيرًا إلى  حــــاالت الـــوفــاة عــالــمــيـــــ
معينــة.  بدولــة  يرتبــط  ال  األمــر  أن 

ــا  ــط به ــا يرتب ــب وم ــراض القل ــالج أم ــن أن ع وبي
مــن أمــراض أخــرى كتصلــب الشــرايين وارتفــاع 

ــثل  ــدة وتـتـمــ ــدم واح ــي ال ــترول ف ــبة الكوليس نس
ــالع  ــة واإلق ــة الرياض ــوزن وممارس ــادة ال ــب زي ــي تجن ف

عــن التدخيــن باعتبارهــا وصفة عالجيــة متكاملة لتجنب 
ــب.  ــراض القل ــة بأم اإلصاب

وأشــار إلــى أن ارتفــاع ضغــط الــدم مــن األمــراض التــي تســبب 
مشــكالت خطيــرة جــدًا، وتحتــاج إلــى أدويــة عالجية وغيــر عالجية 

تســاعد علــى منــع حدوثــه وتجنــب التداعيات التي قد تنشــأ بســببه. 

ولفــت الهاجــري أن معظــم أدويــة ضغــط الــدم ليــس لهــا آثــار جانبيــة، 
ــة  ــة الخاص ــض األدوي ــن بع ــي م ــد تعان ــي ق ــاالت الت ــض الح ــتثناء بع باس

بضغــط الــدم، لكنهــا تظــل نســبة قليلــة للغايــة. 
 

وأشــار الهاجــري إلــى أن خفقــان القلــب يحــدث فــي الغالــب بســبب المنبهــات 
مثــل القهــوة والكافيــن وقلــة النــوم والتوتــر وفقــر الــدم ونشــاط الغــدة الدرقيــة 

والحــل يكــون مــن خــالل إزالــة أســباب التوتــر مــن خــالل مســاعدة المصابيــن فــي إزالــة 
هــذا التوتــر. 

وأشــار إلــى أن مستشــفى دار الشــفاء يتميــز بأكثــر مــن جانــب في عــالج أمــراض القلــب، ومن 
بينهــا تطبيــق النظــام االلكترونــي المطبــق فــي مجــال التحاليــل واألشــعة وصــرف األدويــة 

واألخــذ بمالحظــات األطبــاء والتــي تتوفــر فــي نظــام الكترونــي موحــد وهــو مــا يمنــح الســهولة 
للطبيــب فــي التعامــل مــع حــاالت المرضــى والمســاعدة فــي تشــخيص الحــاالت وعالجهــا.

وأشــار الهاجــري إلــى أن وصفــة العــالج ألمــراض القلــب تتركــز فــي: التوقــف عــن التدخيــن وممارســة 
الرياضــة واالهتمــام بــاألكل واالبتعــاد عــن مســببات الســمنة ومعالجــة الكوليســترول والحفــاظ علــى 

معدالتــه.
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ارتفــاع ضغــط الــدم قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة جــدًا، خاصــة فــي حــال المــرض الصامــت لــدى البعــض 
وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى نوبــات قلبيــة أو ســكتات دماغيــة وغيرهــا مــن األمــور التــي تتــم محاولــة االبتعــاد 

عنهــا قــدر اإلمــكان والحفــاظ علــى الضغــط. ونوعيــة األدويــة تختلــف مــن شــخص آلخــر حســب الحالــة. 
وبالتالــي هنــاك عشــرات األدويــة المتوفــرة فــي عــالج ضغــط الــدم، حيــث أن هنــاك أدويــة تناســب 

ــن.  ــخاص آخري ــب أش ــن ال تناس ــخاص معيني أش

لماذا يحتاج المريض ألدوية لعالج ارتفاعات ضغط الدم؟    

خفقــان القلــب عــرض منتشــر عنــد الكبــار والصغــار، وأحيانــً يكــون هنــاك 
تســارع أو عــدم انتظــام فــي النبــض وهــو مــا يعنــي وجــود خطــورة أو اعتــالل 
ــم  ــن لديه ــن وم ــار الس ــد كب ــرًا عن ــون خط ــر يك ــذا األم ــب، وه ــة القل ــي عضل ف
ضعــف فــي عضلــة القلــب. وحوالــي 90 بالمئــة لخفقــان القلــب عنــد الشــباب 
تكــون طبيعيــة وغيــر مقلقــة. وتتنــوع األســباب التــي تــؤدي إلــى خفقــان القلــب 
مثــل: التوتــر، المنبهــات مثــل القهــوة والكافييــن، فقــر الــدم، قلــة النــوم، نشــاط 
الغــدة الدرقيــة، ونــادرًا مــا تكــون هنــاك مشــكلة أو اعتــالل فــي كهربــاء القلــب. 
والعــالج يكــون فــي إزالــة الســبب مــن خــالل مســاعدة المصابيــن بهــذا العــرض، 
ــط  ــى قس ــول عل ــي الحص ــاعدتهم ف ــن مس ــوم يمك ــي الن ــخاص قليل فاألش
ــي  ــي وف ــالج دوائ ــاك ع ــون هن ــا يك ــادرًا م ــر. ون ــة التوت ــع إزال ــوم م ــن الن ــر م وفي
قليــل مــن األحيــان يتــم اللجــوء لمنظــم ضربــات القلــب وهناك نــدرة مــن األفراد 

ــاء القلــب.  يحتاجــون لدراســة كهرب

مــن أكثــر األمــراض انتشــارًا فــي منطقــة الخليــج هــو ارتفــاع ضغــط الــدم وخاصــة إن كان مرتبطــً بعوامــل وراثيــة ويحــدث فــي غالــب 
األحيــان بــدون أعــراض وفــي حــال االرتفــاع الشــديد فــي ضغــط الــدم فــإن األمــر يكــون مصحوبً بصــداع أو حــدوث زغللــة فــي العينين. 

واالرتفــاع يكــون بحــدوث ارتفــاع فــي الضغــط االنقباضــي عنــد 130 درجــة وأقــل واالنبســاطي يكــون 120 أو أقــل. ومــن بيــن أســباب 
ــى  ــاد عل ــم االعتم ــب ال يت ــي الغال ــي. وف ــط النفس ــات واألرق والضغ ــرة المنبه ــة، كث ــة الحرك ــة، قل ــل الوراثي ــدم: العوام ــط ال ضغ

قــراءة واحــدة لتشــخيص ضغــط الــدم وبالتالــي يتــم االعتمــاد علــى أكثــر مــن قــراءة للتأكــد مــن وجــود ارتفــاع فــي ضغــط الــدم 
وأال يكــون االرتفــاع عرضــي. وطــرق العــالج تكــون دوائيــة أو غيــر دوائيــة ، حيــث أن العــالج غيــر الدوائــي يكــون مــن خــالل تخفيــف 

ــان  ــم اإلنس ــن جس ــو م ــكل كيل ــوزن ل ــض ال ــى أن خف ــارت إل ــات أش ــض الدراس ــث أن بع ــمنة ، حي ــود س ــال وج ــي ح ــوزن ف ال
يــؤدي إلــى خفــض ضغــط الــدم بدرجــة واحــدة وكذلــك مــن بيــن العالجــات غيــر الدوائيــة : الغــذاء الســليم وهــو نــوع مــن 

األغذيــة يرتبــط بزيــادة فــي الخضــار والفاكهــة غيــر عاليــة الســكريات والخبــز األســمر وكذلــك تقليــل الدهــون المشــبعة 
بالكوليســترول وتقليــل الملــح أو الصوديــوم وزيــادة البوتاســيوم وهــي موجــودة فــي المــوز والتمــر والرياضــة بانتظــام 

والتــي تــؤدي فــي الغالــب إلــى خفــض ضغــط الــدم بنســبة كبيــرة. 

ما هو تعريف خفقان القلب 
وأسبابه وكيفية عالجه؟ 

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم وهل تكثر اإلصابة به في الكويت؟ 

يتــم عمــل تحاليــل لنشــاط الغــدة الدرقيــة وكذلــك تحليــل فقــر 
الــدم، باعتبارهــا أكثــر األســباب التــي تــؤدي إلى خفقان فــي القلب 
وهــي مــن أكثــر األســباب التــي تــؤدي إلــى الخفقــان. ويحتــاج الفــرد 
لمراجعــة الطبيــب فــي تلــك الحالــة، إذا كان األمــر يحــدث لفتــرات 
طويلــة ويصاحبــه إغمــاء أو فقــدان للوعــي أو ألــم فــي الصــدر. 
وفــي اعتقــادي أن عــاج الخفقــان يكــون مــن خــال التقليــل مــن 
المنبهــات مثــل الشــاي أو القهــوة والنــوم الكافــي وتنــاول كميات 

كافيــة مــن الميــاه وممارســة الرياضــة والتوقــف عــن التدخيــن. 

ما هي الفحوصات التي يتم 
إجراءها لعالج خفقان القلب؟ 
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الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكر أو القلــب مثــاًل يختلــف العــالج الخــاص بهــم لعــالج ضغــط 
الــدم ومعظــم أدويــة الضغــط ليــس بهــا آثــارًا جانبية ولكــن قد يكــون هناك قلــة مــن األفراد 
ال تتجــاوز نســبتهم 10 بالمئــة قــد يعانــون مــن آثــار جانبيــة بســبب أدويــة معينــة وبالتالــي فــإن 
متابعــة الطبيــب تصبــح ضروريــة وهنــاك بعــض أدويــة الضغــط قــد تــؤدي إلــى وجــود كحــة 
جافــة والحــل أن يتوقــف عــن الــدواء وينتقــل ألدويــة مشــابهة، كمــا أن هنــاك أدويــة يمكــن أن 
تســبب انتفاخــات فــي القــدم وتــؤدي إلــى تغييــر األدويــة ولكــن معظــم أدويــة الضغط ليس 

لهــا آثــارًا جانبيــة تذكر. 

ــل  ــن أفض ــو م ــب وه ــة الط ــي كلي ــي ف ــة ل ــنة الثاني ــن الس ــب م ــص القل ــار تخص ــم اختي ت
التخصصــات ألكثــر مــن ســبب كونــه معنــي ألكثــر األمــراض انتشــارًا وبالتالــي فهــو يخــدم 
ــرت  ــد اخت ــص، وق ــن تخص ــر م ــاك أكث ــب هن ــل القل ــه بداخ ــا أن ــراد، كم ــن األف ــرة م ــة كبي فئ
ــص –  ــذا التخص ــث أن ه ــان. حي ــى اإلنس ــر عل ــر كبي ــن أث ــه م ــا ل ــب لم ــطرة للقل ــم القس قس
يكــون للطبيــب دور فــي المســاهمة فــي شــفاء العديــد من األفــراد – بعــد إرادة اهلل ســبحانه 
وتعالــى – وهــو األمــر الــذي كان محفــزًا لــي للدخــول فــي مثــل هــذا التخصص كونه يســاعد 
ــص  ــي للتخص ــي حفزتن ــباب الت ــن األس ــن بي ــاس. وم ــف آالم الن ــي تخفي ــاهمة ف ــى المس عل
فــي مــرض القلــب هــو أن األجهــزة المســتخدمة فــي أمــراض القلــب والقســطرة متجــددة 
ومتطــورة وبالتالــي ليــس فيهــا جمــود وبالتالــي يكــون الشــخص قــادر علــى مواكبــة التغييــر 
والتطويــر المســتمرة فــي هــذا المجــال. كمــا أن أبحــاث القلب دائمً ما تشــهد تحديثً بشــكل 

مســتمر. 

هل هناك أدوية ترتبط بأمراض معينة ترتبط بضغط الدم؟ 

لماذا قمت باختيار تخصص القلب دون غيره من التخصصات؟ 

الحــل فــي اعتقــادي يكمــن فــي التوقــف عــن التدخيــن وممارســة 
الرياضــة واالهتمــام بــاألكل واالبتعــاد عــن مســببات الســمنة ومعالجــة 
الكوليســترول والحفــاظ علــى معدالتــه. حيــث أنــه يجــب عمــل فحــص 
أو  مرضــي  تاريــخ  لديــه  الفــرد  كان  إذا  عمــا  لمعرفــة  للكوليســترول 
ــدة  ــة مفي ــي أدوي ــترول ه ــة الكوليس ــرة وأدوي ــات المبك ــي بالجلط عائل
ــات  جــدًا تســاعد علــى تقليــل الكوليســترول فــي الــدم وتقليــل االلتهاب
وبالتالــي فهــي تزيــد مــن ســماكة الطبقــة المغلفــة للتجمــع الدهنــي 
وتمنــع هــذه الطبقــات مــن تكويــن الجلطــة وبالتالــي المســاعدة علــى 
اســتقرار نســبة الكوليســترول. وهنــاك بروتوكــوالت عالميــة فــي التعامل 

ــترول.  ــب الكوليس ــم نس ــط وتنظي ــع الضغ م

ما هي أفضل طرق العالج لمرضى القلب؟ 

الرياضــة هامــة جــدًا لمرضــى القلــب والكوليســترول وارتفــاع الضغــط الــدم، كونهــا 
تســاعد فــي التقليــل مــن نســبة الســكر فــي الــدم وخفــض الدهــون الثالثيــة 
وقابليــة الجســم للحصــول علــى األوكســجين مــن الــدم ويقــل اإلحســاس 
بالتعــب والوهــن وتنظيــم نبضــات القلــب وزيــادة كفــاءة القلــب وخفــض 
مســتوى تصلــب الشــرايين وخفــض مســتوى الشــعور بالقلــق. وفــي الغالب 

ــً.    ــة يومي ــدود 30 دقيق ــبوعيً وبح ــرات أس ــة 5 م ــون الرياض تك

ما هي أهمية الرياضة بشكل عام بالنسبة 
ألصحاب أمراض القلب؟
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ــم  ــة دول العال ــن بقي ــف ع ــت ال يختل ــي الكوي ــرض ف ــع الم واق
األخــرى، فنســبة أمــراض القلــب مرتفعــة جدًا فــي العالــم أجمع 
وهــي ســبب رئيســي للوفــاة مــع وجــود جائحــة كورونــا وهــو مــا 
يعنــي أن اإلشــكالية خطيــرة جــدًا وتحتــاج إلــى وعــي مجتمعــي 
وثقافــة عامــة وكل منــا يســهم بــدوره فــي نشــر الوعــي وتجنب 

اإلصابــة بمــرض القلــب أو األمــراض المرتبطــة بــه.  

فــي الغالــب مــا تكــون األمــراض مرتبطــة ببعضهــا البعــض، فالســمنة تــؤدي 
إلــى زيــادة نســبة مقاومــة األنســولين فــي الجســم وتــؤدي إلــى اإلصابــة 
بالســكر، كمــا تــؤدي إلــى االرتفــاع فــي ضغــط الــدم والكوليســترول ومشــاكل 
فــي شــرايين القلــب بشــكل عــام. ولذلــك فــإن مرضــى القلــب فــي غالــب 
األحيــان مــا يكونــون مرتبطيــن بأمــراض أخــرى. وهنــا أود اإلشــارة إلــى أن الوقايــة 
لتلــك األمــراض غالبــً مــا تكــون مشــتركة والنصائــح التــي أتوجــه بهــا للمرضــى 
ــن  ــف ع ــبعة، التوق ــون المش ــن الده ــاد ع ــة، االبتع ــي الرياض ــراض ه ــك األم بتل

ــالج.   ــزام بالع ــن وااللت التدخي

ما هو واقع أمراض القلب في الكويت وهل 
نسبة اإلصابة به مرتفعة؟ 

هل هناك أمراض أخرى مرتبطة 
بأمراض القلب؟ 

بعــد تخرجــي مــن الجامعــة مــن كليــة الطــب والجراحــة، أكملــت دراســتي العليــا البورد 
ــي  ــورد األميرك ــى الب ــت عل ــث حصل ــة، حي ــدة األميركي ــات المتح ــي الوالي ــة ف والزمال

ــطن  ــة بوس ــى مدين ــا إل ــت بعده ــا وانتقل ــة فيرجيني ــن والي ــة م ــراض الباطني ــي األم ف
فــي الواليــات المتحــدة للحصــول علــى البــورد والزمالــة فــي أمــراض القلــب واألوعيــة 

الدمويــة وبعدهــا حصلــت علــى البــورد والزمالــة فــي أمــراض الشــرايين التشــخيصية 
فــي بوســطن. 

ما هي أهم المحطات المهنية؟ 

مستشــفى دار الشــفاء يتميــز بأكثــر مــن جانــب، ومــن بينــه هــو 
تطبيــق النظــام االلكترونــي المطبــق فــي مجــال التحاليــل واألشــعة 
ــون  ــا تك ــادة م ــي ع ــاء والت ــات األطب ــذ بمالحظ ــة واألخ ــرف األدوي وص
فــي نظــام الكترونــي موحــد وهــو مــا يمنــح الســهولة للطبيــب فــي 
التعامــل مــع حــاالت المرضــى والمســاعدة فــي تشــخيص الحــاالت 

ــا.  وعالجه

ما هي مميزات مستشفى دار الشفاء في 
االهتمام بمرضى القلب؟ 
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مستشــفى دار الشــفاء يتميــز بســرعة 
ودقــة تشــخيص وعــالج الربــو 

 
عالميــً  الرائــدة  الــدول  مــن  الكويــت 
ــو  ــض الرب ــع مري ــل م ــي التعام ــً ف وعربي

عالجيــً 
 

علــى مريــض الربــو التعايــش مــع المرض 
خــالل  مــن  الســيطرة  تحــت  ويجعلــه 

ــليمة  ــات الس العالج
 

موســع الشــعب الهوائيــة وحــده ليــس 
كافيــً فــي التعامــل مــع المــرض ويلــزم 

معــه عالجــات أخــرى 
 

ــتلزم  ــاخ يس ــي المن ــئ ف ــر المفاج التغي
التغييــر فــي طــرق العــالج المســتخدمة 

ــو مــع مريــض الرب

التهــاون فــي التعامــل مــع مــرض الربــو 
يؤثــر ســلبً علــى أجهــزة الجســم األخرى 

كالقلــب وغيــره 
 

العــالج الســليم يجعــل التعامــل مــع 
معــه  والتعايــش  ســهاًل  الربــو  مــرض 

ممكنــً 

300 مليــون مريــض 
بالربــو حــول العالــم

الدكتور محمد كامل 
استشاري األمراض الصدرية
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الربــو أو حساســية الصــدر أو األزمــة تحمــل نفــس 
الداللــة ، مبينــً أن المصابــون بالربــو عالميً وحســب 
اإلحصائيــات يصــل إلــى 300 مليــون شــخص حــول 
ــة 2019 إلــى  العالــم وعــدد الوفيــات وصــل بنهاي
ــي  ــرض. وبالتال ــبب الم ــنويً بس ــاة س ــف وف 461 أل
فــإن المــرض ال يســتهان بــه ولكــن فــي حــال تــم 
عالجــه مبكــرًا وبشــكل منضبــط فإنــه يكــون 
تحــت الســيطرة. ولفــت أن هنــاك أبطــال عالــم 
الرياضــات،  مــن  العديــد  وفــي  الســباحة  فــي 
لديهــم حساســية الصــدر ، إال أنهــم يقومــون 
باتخــاذ العــالج الصحيــح الذي يجعــل المرض تحت 
الســيطرة وحتــى ال تســبب األعــراض أيــة مشــاكل 
صحيــة لديهــم.  بيــن أن حساســية الصــدر قــد 
يصــاب بهــا الفــرد فــي الكبــر وأســبابها تتنــوع بيــن 
مهنيــة وغيــر مهنية وقد تكــون مرتبطــة بأعراض 
أخــرى مثــل المشــاكل فــي الجيــوب األنفيــة أو 
ــدر  ــية الص ــى حساس ــؤدي إل ــي ت ــاز الهضم الجه
وبالتالــي فــإن حساســية الصــدر تختلــف أســبابها 
ــة  ــاط متنوع ــاك أنم ــة وهن ــات العمري ــب الفئ حس
ــة  ــً لمراجع ــاج دائم ــر يحت ــإن األم ــي ف ــا وبالتال له
الصدريــة  األمــراض  فــي  متخصــص  قبــل  مــن 
واســتبعاد األمــراض األخــرى التــي قــد تتشــابه في 
أعراضهــا مــع مــرض الربــو أو األزمــة.   ولفــت أن من 
وظائــف االستشــاري فــي عــالج األمــراض الصدريــة 
قيامــه بعــالج أي مســببات أخــرى فــي الجســم 

ــة.  ــادة الحال تــؤدي إلــى زي

فــي البدايــة، مــا هــي األســباب التــي تــؤدي 
لإلصابــة بالربــو؟  

أسباب الربو
فــي  الصدريــة  األمــراض  استشــاري  أوضــح   
محمــد  الدكتــور  الشــفاء  دار  مستشــفى 
مصطفــى كامــل إلــى أن إجمالــي المصابيــن 
حــول العالــم بمــرض الربــو يقــارب 300 مليــون 
فــرد، مســتدركً أن اإلصابــة بحساســية الصــدر 
ــة  ــدة اإلصاب ــث ش ــن حي ــة م ــات معين ــه درج ل
علــى  والعمــل  معهــا  التعامــل  وكيفيــة 
توفيــر أفضــل العالجــات للحالــة مــن قبــل 

 . متخصصيــن

 وقــال كامــل أنــه ال يجــب االســتهانة بالمــرض 
ودرجــات تطــوره، حتــى ال تصــاب أجهــزة أخرى 
مثــل القلــب والجهــاز الهضمــي، مــا يؤثر ســلبً 

علــى كافــة أعضــاء الجســم. 
الفنتوليــن  علــى  االعتمــاد  أن  إلــى  وأشــار 
يكفــي  ال  الهوائيــة(  الشــعب  )موســع 
إلــى  بحاجــة  وإنمــا  المــرض  مــع  للتعامــل 
مواجهــة  علــى  قــادرة  مكملــة  عالجــات 

 . ض لمــر ا

وتطــرق كامل للمزايــا العديــدة التي يمتلكها 
تتضمــن  حيــث  الشــفاء،  دار  مستشــفى 
المستشــفى كادر طبــي وتمريضــي متميــز 
والتحاليــل  الفحوصــات  إجــراء  علــى  قــادر 
الطبيــة واألشــعة بســرعة كبيــرة ال تتجــاوز 
ــة  ــمعة الطبي ــى أن الس ــة إل ــاعة، باإلضاف الس
الشــفاء  دار  مستشــفى  بهــا  تتمــع  التــي 
مســتوى  علــى  أو  الطبــي  القطــاع  داخــل 
ــل  ــن أفض ــدًا م ــه واح ــاص تجعل ــاع الخ القط
لهــا  المرضــى  يلجــأ  التــي  المستشــفيات 
للشــفاء ممــا يعانــون منهــا وفــق المعاييــر 

المتبعــة.  العالميــة 

وفيما يلي التفاصيل.. 
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وأضــاف : هنــاك عوامــل أخــرى بديلــة عــن الســيجارة ، الفتــً أن هنــاك بدائــل عــن النيكوتيــن مثــل العلكــة 
وكذلــك الالصــق الــذي يتــم وضعــه علــى الكتــف ، كمــا أن وزارة الصحــة لديهــا عيــادات خاصــة لإلقــالع 

عــن التدخيــن.  وأشــار إلــى األفــراد يمكنهــم البحــث عــن بدائــل للتدخيــن ، كل وفقــً لحالتــه وظروفــه. 

وفيمــا يتعلــق بالتوعيــة والثقافــة المجتمعيــة ودورهــا فــي اإلقــالع مــن عدمــه عــن التدخيــن ، بيــن أن 
هنــاك حملــة قويــة لمكافحــة التدخيــن داخــل الكويــت . مشــيرًا إلــى أن كنــدا مــن أكثــر الــدول تضييقــً 
علــى المدخنيــن ومواجهــة التدخيــن فــي مرافــق الدولــة والمطاعــم وزيــادة الضريبــة علــى الســجائر 

وبالتالــي فــإن فــرض ضريبــة انتقائيــة علــى الســجائر مــن بيــن طــرق مكافحــة التدخيــن.
 

وبيــن أن عيــادات اإلقــالع عــن التدخيــن فــي مستشــفى دار الشــفاء يمكــن أن تتواجــد مســتقباًل، كمــا أن 
المستشــفى لديهــا مختبــر للقســطرة يعمــل علــى مــدار الســاعة واســتجابتنا لعــالج القســطرة القلبيــة 
يتــم فــي أقــل مــن 60 دقيقــة وفــي المتوســط 15 دقيقــة مــن دخــول المريــض للمستشــفى، حيــث يتم 

إجــراء القســطرة وفتــح الشــرايين المســدودة كمــا كانــت قبــل ذلــك. 

يتميــز مستشــفى دار الشــفاء بســمعة طبيــة ومتميــزة داخــل القطــاع الطبــي والمجتمــع الكويتــي بمــا 
يتضمنــه مــن كفــاءة طبيــة وتمريضيــة وإداريــة ، والتــي جعلــت منــه مقصــدًا للكثيرين مــن األفــراد ، حيث 
تقــوم المستشــفى بالتعامــل الســريع مــع المريــض مــن خــالل عمــل الفحوصــات والتحاليــل واألشــعة 
التــي عــادة مــا تســتغرق أقــل مــن ســاعة ويتــم عمل اختبــار كفــاءة التنفــس مع بعــض التحاليل وأشــعة 
الصــدر واســتبعاد األمــور األخــرى وبالتالــي فاألمــر كلــه ال يزيــد عن ســاعة لتشــخيص الحالة ووضــع العالج 
المناســب وهــي ميــزة كبيــرة يتمتــع بهــا مستشــفى دار الشــفاء مــن حيــث ســرعة الخدمــات المطلوبــة 

مــن أول الكشــف واالختبــارات واألشــعة وتشــخيص الحالــة فــي ســرعة وكفــاءة عاليــة. 

تعريــف األزمــة يعنــي أنــه مــرض مزمــن فــي الشــعب الهوائيــة، ولكنــه ال يعنــي أن المريــض يعانــي منــه 
ــقات  ــا المستنش ــي منه ــليم، والت ــالج الس ــه بالع ــيطرة علي ــم الس ــودًا ويت ــل موج ــه يظ ــتمرار ولكن باس
ــح أن  ــيطرة. وأوض ــت الس ــرض تح ــل الم ــي تجع ــرض والت ــة الم ــب درج ــة حس ــتحضرات المختلف والمس
الربــو – حســب التعريــف العلمــي المنضبــط – هــو مــرض مزمــن يصاحبــه التهــاب فــي الشــعب الهوائية. 

تغير المناخ

مميزات دار الشفاء

مرض مزمن

هل لنا التعرف على وضع مرض الربو في الكويت؟ 

ما هي مميزات مستشفى دار الشفاء عن غيرها في تشخيص وعالج الربو؟  

في البداية، ما هي األسباب التيتؤدي لإلصابة بالربو؟  
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مريــض الربــو البــد وأن يعــرف مســتوى الســيطرة على مرضــه والذي يتم مــن خالل الفحص والتشــخيص، 
حيــث يتبيــن مــن خاللهمــا التعــرف علــى درجــة المــرض لــدى المصابيــن بالربــو والتعامــل معهــا بنــاًء على 
النتائــج واختيــار نــوع العالجــات المناســبة لهــا مــن حيــث نــوع األدويــة وجرعتهــا والتــي تمكــن المريــض 
مــن الســيطرة علــى المــرض. وأشــار إلــى أن تلــك الســيطرة تمكــن المريــض مــن تأديــة عملــه وممارســة 

الرياضــة التــي يفضلهــا وهــذا هــو الشــىء األهــم.

ــر  ــض ال ينتظ ــإن المري ــادة ف ــوام، وع ــال دون 6 أع ــع األطف ــل م ــة ال نتعام ــراض الصدري ــادة األم ــي عي ف
ــو، ولكــن هنــاك شــباب مــن الجنســين  حتــى يصــل لمرحلــة عمريــة متقدمــة وهــو مصــاب بمــرض الرب
يأتــون للكشــف عــن حساســية الصــدر لديهــم ومعرفــة حالتهــم لتشــخيصها بشــكل ســليم وبالتالــي 
فالمــرض يصــاب بــه كل الفئــات العمريــة. وبمجــرد إحســاس المريض باإلصابــة فإنه يأتي إلى مستشــفى 
دار الشــفاء للحصــول علــى التشــخيص الســليم وكذلــك العــالج الســليم وفقــً لمــا هــو متبــع عالميــً. 

وأشــير هنــا إلــى أن هنــاك شــباب يأتــون إلــى المستشــفى باإلضافــة إلــى األطفــال وكبــار الســن. 

الكويــت مــن الــدول التــي تتأثــر بتغيــر المنــاخ وعوامــل الجــو وهــي ليســت وحدهــا عالميــً مــن تعانــي من 
التلــوث وتغيــر الجــو، فالعديــد مــن المــدن مثــل القاهــرة وغيرهــا تعانــي مــن التلــوث وهــو األمــر الــذي 
يســبب حساســية. والربــو مــن األمــراض الشــائعة بســبب التلــوث وكذلــك األفــراد الذيــن يعملــون فــي 
حقــول النفــط ويجعلهــم األكثــر تعرضــً لإلصابــة بحساســية الصــدر. ولألســف ليــس هنــاك إحصائيــة 

محــددة حــول عــدد المصابيــن بالربــو علــى المســتوى العالمــي. 

فــي الغالــب ال يتــم التعامــل مــع الفئــات العمريــة التــي تقــل عــن 6 ســنوات، ففي الغالــب تكــون اإلصابة 
مــن ســن 6 ســنوات ومعظــم الحــاالت المنتشــرة فــي حساســية الصــدر تكــون فــي أوائــل العشــرينات 

ــف العمر.  ومنتص

فــي الغالــب ال يتــم التعامــل مــع الفئــات العمريــة التــي تقــل عــن 6 ســنوات، ففي الغالــب تكــون اإلصابة 
مــن ســن 6 ســنوات ومعظــم الحــاالت المنتشــرة فــي حساســية الصــدر تكــون فــي أوائــل العشــرينات 

ــف العمر.  ومنتص

عالج الربو

6 سنوات

تغير المناخ

طرق متقدمة

ما هي طرق العالج المناسبة لمرضى الربو؟ 

ما هي الفئات العمرية األكثر إصابة بمرض الربو؟ 

هل لنا التعرف على وضع مرض الربو في الكويت؟ 

ما العمر الذي يشعر فيه المريض باإلصابة بحساسية الصدر؟ 

ما العمر الذي يشعر فيه المريض باإلصابة بحساسية الصدر؟ 
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أشــار كامــل أنــه يعمــل أســتاذ أمــراض صدريــة فــي كلبــة طــب جامعــة القاهــرة ، والتحقــت بمستشــفى 
دار الشــفاء مــن أربــع ســنوات ونصــف تقريبــً وحصلــت علــى شــهادتي الماجســتير والدكتــوراة لألمــراض 

الصدريــة مــن جامعــة القاهــرة  .

بالتأكيــد، فمريــض الربــو عليــه أن ال يقلــل مــن شــأن المــرض المصــاب بــه ، وعليــه التعامــل بشــكل جيــد 
ــباب.  ــة األس ــة ومعرف ــن الصدق ــة م ــة عالي ــى درج ــخيص عل ــون التش ــيطرة وأن يك ــت الس ــا تح لجعله

ولألســف فــإن التشــخيص الخاطــىء يــؤدي إلــى أمــور أخــرى.

هل يمكن أن يؤدي التشخيص الخاطىء إلى إصابة مريض الربو بأمراض أخرى؟.
نعــم ، فقــد يكــون التشــخيص للحساســية خاطــىء وقــد يــؤدي إلــى مــرض آخــر بالمــرة ومــرض مناعــي 
آخــر وهــو مــا يترتــب عليــه مشــكالت كبيــرة للمريــض فــي وظائــف الجســم األخــرى. وأشــير هنــا إلــى أن 
اإلرشــادات العالميــة األخــرى تشــير إلــى أن بعــض المرضــى يقومــون باســتخدام الفنتوليــن لعــالج مــرض 
ــع  ــتخدام موس ــوز اس ــه ال يج ــا أن ــح هن ــتخدام.  وأوض ــد االس ــة بع ــعر بالراح ــه سيش ــه أن ــً من ــدر ظن الص
الشــعب الهوائيــة بــدون اســتخدام عالجــات أخــرى ، فمــن يســتخدم الفنتوليــن فقــط ، في واقــع األمر ال 
يعالجــون المــرض فــي حــد ذاتــه. وبالتالــي فــإن موســع الشــباب ليــس كافيــً وقــد يــؤدي بعــد فتــرة إلــى 
أن الصــدر ســيعاني وبشــكل كبيــر. وبالتالــي فإنــه البــد مــن اســتخدام العالجــات بجانب موســع الشــعب 
الهوائيــة وهــي النصيحــة التــي أتوجــه بهــا للمــرض ، كمــا أن مريــض الحساســية عليــه أن يتعامــل مــع 
المــرض مــن جميــع الجوانــب وأن يراعي العالج وفقً لمســببات الحساســية ســواء مــن الوجبــات الغذائية 
أو غيرهــا. ويجــب مراجعــة االستشــاري لمعرفــة الحالــة بشــكل دقيــق خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن 

الحــاالت بحاجــة إلــى تشــخيص ســليم للوصــول إلــى عــالج ســليم. 

تتفاقــم األعــراض فــي حــال حــدوث طــوارىء مناخيــة جويــة تحــدث فجــأة وبالتالــي تتفاقــم أعــراض 
ــراب وغيرهــا مــن العوامــل وبالتالــي فــإن االستشــاري  ــار والت المــرض لــدى المريــض بســبب كثافــة الغب
المعالــج للمريــض يقــوم بتوجيــه المريــض بالتعامــل مــع مثــل تلــك الحــاالت مــن خــالل مســتوى الجرعة 
والتعامــل مــع الحالــة والذهــاب إلــى الطبيــب المعالــج مــن عدمــه وبالتالــي فــإن التعامــل مــع المــرض 
والجرعــات المطلوبــة مــن الوســائل الرئيســية لتمكيــن مرضــى الربــو مــن التعامــل فــي األزمــة والتعايش 

معهــا بــدون تعقيــدات.  

محطات مهنية

أمراض أخرى

آثار سلبية 

تغيرات المناخ الطارئة

هل التهاون في التعامل مع المرض يترتب عليه تداعيات أخرى؟

متى تتفاقم أعراض مرض الربو؟
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الدكتورة شيــخــة المحارب
استشاري أمراض الدم 

أكثر من 150 مصابًا 
بمرض الدم في الكويت

- المريض يحتاج إلى نقل الدم كل 3 أو 4 أسابيع 

- الوعي واإلدراك المجتمعي بخطورة » الثالسيميا« ضرورة لمواجهة التحديات 

- على األطباء إقناع المريض وأهله بجدوى العالج خاصة وأنه يتم بشكل يومي

- مستشفى دار الشفاء رائد في عالج أمراض الدم فنيًا وطبيًا 

- مرضى الدم قد يصابون بالسكر أو القلب أو تصلب الشرايين بسبب تراكم الحديد 

- التبرع  بالدم وتحفيز أفراد المجتمع عليه من بين األمور المهمة للغاية 

-  وحدات نهارية موجودة على مدى 24 ساعة للوقاية من الجلطات 

وبروتوكوالت الوقاية من الجلطات 

 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022

36



أكــدت استشــاري أمــراض الــدم فــي مستشــفى دار الشــفاء 
الدكتــورة شــيخة المحــارب أن التوعيــة المجتمعيــة مــن بين أهم 
الركائــز الرئيســية التــي يمكــن مــن خاللهــا مواجهــة التحديــات 
التــي يعانيهــا مرضــى الثالســيميا ، مبينــة أن عــدد المرضــى أكثــر 

مــن 150 مصابــً بهــذا المــرض. 

وقالــت إن إقنــاع األهــل والمريــض بالعــالج وبمواجهــة التحديــات 
مــن بيــن المهــام الرئيســية التــي يقــوم بهــا األطبــاء، باإلضافــة 

المجتمــع  منظمــات  مــن  دعــم  حــدوث  وجــوب  إلــى 
المدنــي بأهميــة التبــرع بالــدم، فنقطــة الــدم بالنســبة 

ــاة.  لمريــض الثالســيميا يعنــي الحي

 وأشــارت المحــارب أن ســرد قصــص مرضــى 
ــة لرفــع  الثالســيميا مــن بيــن األشــياء المطلوب
الوعــي واإلدراك المجتمعــي تجــاه المرضــى 

ــم.  ــات له ــة الفئ ــم كاف ــرورة دع وض

ــي  ــيميا ال يعــنـ ــض الثالس ــى أن مري ــارت إل وأش
أنهـ مـــــصــاب بـــالــدـم فــقـط، بـل إن المرض 
يــؤدي إلــى تراكــم الحديــد فــي البنكريــاس 
والقلــب ويــؤدي إلــى اإلصابــة بالســكر والقلــب 

والغــدد الصمــاء وغيرهــا مــن األمــراض.

وفيمــا أشــادت المحــارب بمستشــفى دار الشــفاء 
ودورهــا الرائــد فــي عــالج المرضــى، فإنهــا أكــدت 
الــدم  مرضــــى  عــالج  فــي  رائــدة  الكويــت  أن 
ــدرات  ــات والق ــن اإلمـــــــــكـانـيـــــــ ــا مـ ولـــديــهــ

الكفيلــة بمواجهــة التحديــات الناتجــة عنهــا. 

واســتدركت بالقــول أن مستشــفى دار الشــفاء لديهــا مــن 
ــى  ــالج مرضــ ــي ع ــدة ف ــا رائ ــا يجعله ــدرات م ــات والق اإلمكاني
الـــدم علــــى الــمــســتـــوى الـفـني وكـــذلــــك عـلــى المستوى 

ــي.  ــكادر الطب ال

وفيما يلي التفاصيل .. 
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الثالســيميا مــرض وراثــي يحــدث نتيجــة طفــرات وراثيــة، وزواج األب 
واألم اللذيــن يحمــالن تلــك الصفــة الوراثيــة دون درايــة أنهمــا يعانيــان 
ــية  ــوة أساس ــزواج خط ــل ال ــص قب ــي كان الفح ــرض، وبالتال ــن الم م
للحيلولــة دون وقــوع المــرض وهــو إلزامــي اآلن فــي الكويــت، ولكــن 
هــذا األمــر لــن يمنــع بشــكل كامــل ألن هنــاك طفــرات وراثيــة تظهــر 

مــن حيــن آلخــر. 

بالتأكيــد، هنـــاك أهمــــية كبـــيـــرة للــــوعي المـجتــــمعي فـــي الـتـــعامل مــع مرضــى الثالســيميا، فـفـــــي المـاضـــي 
كـانـــت حـــاالت الثالســيميا تأتــي مــن الحــاالت الصارخــة نتيجــة التــزاوج الثنيــن مصابيــن بالمرض، لكــن حاليً الثالســيميا 
ــا  ــرف عليه ــاالت والتع ــك الح ــى تل ــب عل ــة للتدري ــاك محاول ــيوعً ، وكان هن ــر ش ــت األكث ــورة أصبح ــطة الخط متوس
باعتبارهــا األكثــر خطــرًا. والخطــوة الثانيــة أنــه مــع تطــور عــالج الثالســيميا أدت إلــى تحســن فــي متوســط عمــر مريض 
الثالســيميا وبالتالــي فــإن التقــدم بعمــر المريــض يــؤدي إلــى احتياجــه لخبــرات جديــدة ليــس علــى مســتوى الكويــت 

فحســب ولكــن علــى المســتوى العالمــي . 

كيف يتم التعامل مع 
المصابين بأمراض الدم 
على مستوى الكويت؟ 

أسباب الثالسيميا
ما هي األسباب التي تؤدي لحدوث 

مرض الثالسيميا؟ 

هل الوعي المجتمعي مهم لعالج مرضى الدم في المراحل 
العمرية المختلفة؟ 

الكويــت تعاملــت مــع األمــر بجديــة منــذ البدايــة، حيــث أن هنــاك الكثيــر مــن 
حاملــي الثالســيميا وكانــت الخطــوة الجــادة فــي الكويــت هي األخــذ بخطوة 
إلزاميــة الفحــص قبــل الــزواج وهــو مــا أدى إلــى هبــوط كبيــر فــي عــدد الحــاالت 
الجديــدة لمــرض الثالســيميا. وقــد تــال ذلــك الوعــي المجتمعــي واإليمــان 
بضــرورة إجــراء الفحــص قبــل الــزواج لتجنــب اإلصابــة وهــو مــا أدى إلــى تحســن 
كبيــر فــي عــدد الحــاالت المشــخصة المصابــة بمــرض الثالســيميا منــذ البدايــة. 
وقــد تــال ذلــك إنشــاء وحــدات الرعايــة لنقــل الــدم لمرضــى الثالســيميا والتــي 
كانــت موجــودة مــن قبــل فــي مستشــفى الصبــاح وأصبحــت حاليــً موجــودة 
فــي كل مستشــفى وهــذا مــن الخطــوات الرائــدة فــي معالجــة مرضــى 
الثالســيميا، باإلضافــة إلــى تدريــب األطبــاء  علــى كيفيــة التعامــل مــع المرضى، 
فــي  الــدم  نقــل  وحــدات  ووجــود  للمرضــى.  الالزمــة  األدويــة  توفيــر  مــع 
المستشــفيات الحكوميــة يدعــم الكثيــر مــن المرضــى. وكونــه مرضــً وراثيــً 
فــإن غيــاب التأميــن هــو مــا يجعــل دخــول المريــض للمستشــفى للحصــول 

علــى العــالج المطلــوب غيــر متوفــر. 
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تطور اإلدراك

نعــم، فهنــاك وعــي وإدراك كبيــر ألهميــة التعامــل مــع مرضــى الثالســيميا ، والمريــض 
يحتــاج لمعاملــة خاصــة وكيفيــة إقنــاع المريــض وأهلــه بمفهــوم الوقايــة مثــاًل، فمنــذ 
ــل دم  ــى نق ــول عل ــي الحص ــض ف ــدأ المري ــنوات يب ــى 4 س ــن 3 إل ــا بي ــة م ــن الطفول س
ومــن عمــر 10 ســنوات يتــم إعطــاء المريــض عــالج لتراكــم الحديــد وهــو عــالج يومــي 
وبالتالــي فــإن التحــدي كيفيــة إقنــاع المريــض بأنــه يحتــاج إلــى عــالج يومــي فــي مرحلــة 
المراهقــة، فــي مرحلــة التحــول العمــري وبالتالــي فــإن التحــدي األكبــر هــو كيفية خلق 

دعــم مجتمعــي كامــل مــن األهــل والمريــض. 

هل اختلف الوعي المجتمعي تجاه مرضى 
الثالسيميا عن الماضي؟ 

هل يؤثر مرض الثالسيميا على 
أجهزة الجسم األخرى؟ 

مرض الثالسيميا وتداعياته

مــرض الثالســيميا يصيب الــدم ولكنه يــؤدي إلى تراكم 
المريــض  يصــاب  وبالتالــي  البنكريــاس  فــي  الحديــد 
بالســكر ، كمــا أنــه يــؤدي إلــى تراكــم الحديــد فــي 
ــد  ــم الحدي ــب ، وتراك ــي القل ــً ف ــح مريض ــب ويصب القل
فــي الكبــد فيعانــي مــن أمــراض أخــرى وكذلــك الغــدد 
الثالســيميا  الصمــاء وبالتالــي فــإن معالجــة مريــض 
يحتــاج إلــى فريــق والحاجــة لوجــود فريــق وبالتالــي 
فــإن وجــود فريــق طبــي متكامــل فــي مستشــفى دار 
ــي  ــات الت ــة التداعي ــتعدًا لمواجه ــه مس ــفاء يجعل الش
قــد يحدثهــا مريــض الثالســيميا ولــدى المستشــفى 
ــر قــادر  ــزال غي القــدرة واإلمكانيــات ولكــن المريــض ال ي
علــى االســتعانة بقدراتنــا ألســباب خارجــة عــن النطــاق 

ــي.  الطب

فــي الكويــت ، هنــاك  أكثــر مــن 150 مريــض مصابــون بالمــرض، ونحــن ال نقــوم باحتســاب المــرض بالعــدد ولكــن 
يتــم حســابهم علــى أســاس أنهــم بحاجــة لنقــل دم مــرة كل 3 أو 4 أســابيع وحاليــً األطفــال أقــل مــن ناحيــة 
اإلصابــة والفئــة األكثــر إصابــة هــي فئــة الكبــار، والذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 إلــى 45 عامــً هــي الفئــة األكثــر 

إصابــة. وأود اإلشــارة هنــا أن المــرض يخلــق الكثيــر مــن التحديــات واحتيــاج أكبــر للوعــي المجتمعــي. 

ما هي الفئات العمرية األكثر إصابة بالمرض وهل 
هناك عدد تقديري للمصابين بالمرض في الكويت ؟ 
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نقــل الــدم للمرضــى يمثــل واجــب مجتمعــي بالــغ األهميــة وهــو 
مطلــوب بشــكل كبيــر مــن المجتمــع وبالتالــي هــو يحتــاج لقضــاء 
اإلجــازة  لقضــاء  ويحتــاج  األفــراد  بقيــة  مثــل  أهلــه  مــع  العيــد 
ــر  ــر األواخ ــي العش ــتمر وف ــكل مس ــل دم بش ــاج لنق ــي يحت وبالتال
مطلــوب تحفيــز أفــراد المجتمــع بالتبــرع بالــدم وقضــاء أجازاتهــم 
مــع أهلهــم وعلــى كافــة أفــراد المجتمــع التركيــز فــي تلــك 
النقطــة. ومريــض الــدم يحتــاج لمزيــد مــن التبــرع بالــدم، فنقطــة 

ــاة. ــي الحي ــدم يعن ــض ال ــبة لمري ــدم بالنس ال

تخصصــت فــي الكليــة الملكيــة البريطانيــة بأمــراض 
الــدم مــن ناحيــة المختبــرات ومــن الناحيــة اإلكلينيكيــة 
ونقــوم  الــدم  عينــات  ونأخــذ  التشــخيص  وكيفيــة 
وكيفيــة  المطلوبــة  التحاليــل  ومعرفــة  بتحليلهــا 
الخدمــة  تعلمــت  ذلــك  وبعــد  الــدم  مختبــرات  إدارة 
االكلينيكيــة لمعرفــة كيفيــة عــالج المريــض، حيــث يتــم 
ــتوى  ــى المس ــس عل ــل ولي ــكل كام ــاء بش ــالج األعض ع
الجزئــي وبالتالــي أمــراض الــدم تحتــاج إلــى أن تكــون 

تحــت مظلــة الباطنيــة.  

ــيميا  ــى الثالس ــع مرض ــل م ــي التعام ــدة ف ــت رائ الكوي
مــع  التعامــل  فــي  والتجــارب  الخبــرات  مــن  ولديهــا 
المــرض، كمــا لديهــا تجهيــزات طبيــة متطــورة وتواكــب 
ــب  ــا أن الطبي ــً، كم ــود عالمي ــو موج ــا ه ــع م ــدث م أح
الخبــرات  مــن  لديــه  المرضــى  بعــالج  يقــوم  الــذي 
ــى  ــع المرض ــل م ــن التعام ــم م ــي تمكنه ــارب الت والتج

متكامــل.  بشــكل 

الصحــة  وزارة  فــي  الــدم  أمــراض  استشــاري  عملــت 
ــفى  ــي مستش ــدم ف ــراض ال ــدة أم ــً لوح ــت رئيس وعمل
ــيميا  ــى التالس ــالج مرض ــاءها لع ــم إنش ــي ت ــاح والت الصب
وقــد تخرجــت فــي بريطانيــا تخصــص أمــراض الــدم عام 
2006 ومــن يومهــا وأنــا أمــارس عملــي فــي هــذا المجال. 
حـــيـــــث بــــــدأت الـــعــــمل فـــي مســـتــشـفــــى الـرازي 
وكان نشــاطي األكبــر وقتهــا كاستشــارية أمــراض الــدم 
هــو كيفيــة عــالج أمــراض الــدم مــن مرضــى العمليــات 
ونؤهــل المريــض لدخــول العمليــة مــن خــالل ضبــط 
نســبة الهيموجلوبيــن . وهنــا أود اإلشــارة إلــى أن التركيــز 
كان علــى كيفيــة التعامــل مــع المريــض قبــل وأثنــاء 
وبعد الـعـملــــية لتــقلـــيل نـــقل الـــدم. وكـــان هـــذا هـو 
تــــخصصي األساســي. وعندمــا انتقلــت إلى مستشــفى 
وحــدة  لوجــود  ماســة  حاجــة  هنــاك  كان  الصبــاح 
أساســية لمرضــى الثالســيميا لكثــرة أعــداد المرضــى في 
المنطقــة. وكان مستشــفى األطفــال وقتهــا يعالــج مــا 
يزيــد علــى 100 مريــض وكانــوا يحتاجــون عمليــات نقــل 
ــروا  ــدأت تلــك العمليــات باألطفــال وعندمــا كب الــدم، وب
ــى  ــية لمرض ــدة أساس ــاء وح ــة إلنش ــاك حاج ــت هن كان

ــام 2012.  ــاءها ع ــم إنش ــي ت ــيميا والت الثالس

نقل الدم للمرضى من بين التحديات وهو 
واجب مجتمعي مطلوب؟ 

هل تخصصك من البداية في أمراض 
الدم أم بدأت بتخصص الباطنية؟ 

كيف تقيمين وضع الكويت مقارنة 
بدول الخليج في التعامل مع مرضى 

الثالسيميا؟ 

ما أهم أبرز المحطات المهنية في 
مسيرتكم ؟ 

خبرات متنوعة 

واجب مجتمعي

ال طبعــً فــتـمـــاسك األســرة هــو األهــم فــي عــالج المــرض، والتعامل 
معــه وهــو مــن بيــن األمــور الهامــة التــي يدعــم المرضــى، باإلضافــة 
ــال  ــر لألطف ــخيص المبك ــزواج والتش ــل ال ــي قب ــص اإللزام ــى الفح إل

وانتبــاه أطبــاء الرعايــة األوليــة وهــو أمــر هــام للغايــة. 

ــت  ــرض، والكوي ــن بالم ــة للمصابي ــة والرعاي ــن العناي ــر م ــاك الكثي هن
اآلن بــدأت زراعــة النخــاع لألطفــال وهنــاك استشــاريين مؤهليــن لذلــك 
وهــو أمــر بالــغ األهميــة لمواجهــة تداعيــات المــرض. وفي اعتقــادي أن 
التوعية تجاه مرضى الثالسيـمـيـا لــه أهــمــيـة كـبرى فـي مــواجــهــة 
الــتــحـديـــــات، كمــا أن الدعــم المجتمعــي مــن مؤسســات المجتمع 
المدنــي لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه المرضــى واحتواءهــم فــي 

جميــع المجــاالت ونشــر قصصهــم فــي المجــال وإيصــال صوتهــم. 

في حال اكتشاف المرض بعد الزواج، هل 
يكون االنفصال هو الحل ؟!

هل لنا أن نتعرف على أهم التطورات الطبية 
في هذا الخصوص؟
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الدكتور عماد فرحات
استشاري المسالك البولية 

مستشفى  دار الشفاء 
تتمّيز في سرعة

إجراء الفحوصات 
والتحاليل للمرضى 

والمراجعين
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أكد استـــشاري جــــراحة الــمــســـــالك الـــبـولــيـة أن تــضــخـم الـــبروستــاتــــا والـــتــهــابات 
المســالك البوليــة والســلس البولــي لــدى النســاء هــي األمــراض األكثــر شــيوعً فــي الكويــت، 
الفتــً أن التشــخيص المبكــر لعــالج تضخــم البروســتاتا يســاعد كثيــرًا علــى عالج المــرض في 

بداياته. 

ولفــت أن مستشــفى دار الشــفاء يتمتــع بالكثيــر مــن المزايــا ، أهمهــا التعامل األخــــالقـــــي 
والكــفــــــاءة العــالـــــيـــــة للــــكـــــادر الــــطـــــبي واإلداري، باإلضافة إلى تمتع المستشــفى 
بميــزة مهمــة جدًا وهــي القيام بعمــل التحليالت واألشــعة التي يحـــتـــاج الـــمــــريــــض في 
أقـــــل مـــــن ســـــاعة، مـــــا يـــســـاعــد عـــــلى ســـــرعة التشخيص وتحديد العالج المناسب 

للمريض. 

 وبيــن أن هنــاك وعــي لــدى المرضــى خاصــة الشــباب ومــن هــم فــي مرحلــة عمريــة 
متوسطة باألمراض المرتـــبطة بــالــمــســـالك الــبــــولـــيــة مــــن خــــالل الـــســـوشيــــــال 
المرتبطــة  معلوماتــه  للمريــض حــول  بشــرح  المختــص  الطبيــب  يقــوم  حيــث  ميديــا، 

بالمســالك البوليــة. 

 وفيما يلي التفاصيل .. 

- وعي مجتمعي ملحوظ بأمراض المسالك البولية بسبب السوشيال ميديا 

- السلس البولي لدى المرأة يتم عالجه بالعالج العادي أو الليزر حسب نوعه 

- التشخيص المبكر لتضخم البروستاتا يسهم في تحقيق نسب شفاء عالية 

- أمراض المسالك البولية قد تؤثر على بقية أعضاء الجسم مثل الكبد 

- النظام االلكتروني المعمول به يساعد في التعرف على المريض وما يعانيه 

بشكل أفضل

- تضخم البروستاتا يبدأ الشعور بها من 45 عامًا وقد تكون وراثية
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تضخــم البروســتاتا عنــد الرجــال وســلس البولــي عنــد النســاء 
والتهابــات مســالك بوليــة وهنــاك نوعيــن مــن الســلس البولــي 
األول ســلس بولــي جهــدي وهــو الــذي يحــدث بعــد الــوالدات 
المتكــررة ويســببه ضعــف الحــوض لــدى المــرأة ويتــم عالجــه 
بالليــزر لتقويــة العضــالت وهنــاك ســلس بولــي إلحاحــي » ال 

ــدواء.  ــه بال ــم عالج إرادي« ويت

يتــم عــالج تضخــم البروســتاتا مــن خــالل التبخيــر والــذي يحافــظ علــى 
صحــة الرجــال دون تأثيــر ويتــم تصغيــر حجــم البروســتاتا بنســب تتراوح 
بيــن 30 إلــى 70 بالمئــة وتحافــظ البروســتاتا علــى وضعهــا ، حيث تتضح 
ــض  ــتفيد المري ــهرين. ويس ــابيع أو ش ــرور 6 أس ــد م ــة بع ــج العملي نتائ
الــذي يعانــي مــن تضخــم البروســتاتا مــن العمليــة، بســبب توقفــه عن 
الــدواء لمــا يســببه لــه مــن مشــاكل صحيــة، والمــدة الزمنيــة لعمليــة 

البروســتاتا ال تتجــاوز 10 دقائــق فقــط. 

التحقــت بالعمل بمستشــفى دار الشــفاء منذ شــهرين ونصــف تقرييً، 
ــع  ــي م ــل األخالق ــة التعام ــن ناحي ــز م ــي متمي ــر كادر طب ــث يتوف حي
المرضــى والمتابعــة الحثيثــة للمرضــى مــن خــالل النظــام المعمــول 
بــه الــذي يوضــح كافــة التفاصيــل الخاصــة بالمريــض منــذ بــدء العــالج. 
ويتــم الحصــول علــى كافــة البيانــات الخاصــة بالمريــض. ويمكــن 
اســتالم فحوصــات المريــض فــي أقــل مــن ســاعة وهــي مــن المميزات 
التــي ال توجــد فــي الكثيــر من المستشــفيات. كمــا أن أجهــزة المتوفرة 
فــي المستشــفى للتشــخيص المبكــر وعــالج مشــاكل البروســتاتا 
متطــورة للغايــة، كمــا أن هنــاك تعــاون وتنســيق بيــن كافــة األقســام 

المرتبطــة بقســم المســالك البوليــة.

كل الرجــال بعــد 45 عامــً يشــعرون بتضخــم البروســتاتا فــي العــادة وعليــه القيام 
بإجــراء فحــص ســنوي للبروســتاتا والــذي يشــمل فحــص اإلصبــع والســونار وفحص 

البــول. وقــد يحــدث التضخــم فــي البروســتاتا نتيجــة عوامــل وراثية. 

بداية، ما هي أمراض المسالك البولية 
األكثر شيوعً في الكويت؟ 

كيف يتم التعامل مع تضخم البروستاتا 
لدى الرجال ؟ 

ما هي المميزات التي يتمتع بها دار 
الشفاء في عالج المسالك البولية ؟ 

ما هي نسبة الرجال الذين يعانون من تضخم 
البروستاتا؟ 

 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022

44



بالتأكيــد ، فاإلصابــة بالحصــوة تؤثــر علــى الكلــى ، كمــا أن حصــر البــول لــدى المريــض قــد يــؤدي إلــى إصابــة الكلى 
والتــي بدورهــا قــد تؤثــر علــى الكبــد وكلمــا كان العــالج مبكــر يكــون أفضل. 

ــا ، أصبحــت ثقافــة التعــرف علــى المســالك البوليــة واألمــراض المرتبطــة بهــا  مــع اســتخدام السوشــيال ميدي
متاحــً وبالتالــي يتــم التعــرف علــى تلــك األمــراض وكيفيــة تجنبهــا، وذلــك بيــن النســاء والرجــال وخاصــة أمــراض 
البروســتاتا والضعــف الجنســي والســكر وضغــط الــدم ، كمــا أن التشــخيص المبكــر للمــرض يــؤدي إلــى تقديــم 
العــالج المناســب لــه مــن قبــل الطبيــب والتوعويــة باألمــراض المرتبطــة بالمســالك البوليــة يســاعد كثيــرًا فــي 
التعامــل مــع المرضــى. وأالحــظ أن الكثيــر مــن الشــباب واألعمــار المتوســطة لديهــم وعــي ملحــوظ باألمــراض 

الخاصــة بالمســالك البوليــة ويتــم مناقشــة المريــض فــي كافــة المعلومــات لديــه لتصحيحهــا.   

شــهدت عــالج البروســتاتا تطــورات كبيــرة ونوعيــة علــى مدى الســنوات الســابقة 
، حيــث أنــه فــي القديــم كان التدخــل يقتصر علــى االســتئصال الجراحــي، ولكن 
فــي الوقــت الحالــي يتــم إجــراء أخــرى مثــل الليــزر وفــي مستشــفى دار الشــفاء 
البايبولــر وهــو جهــاز متطــور يجنبنــا االســتئصال الكامــل  يتــم اســتخدام 

للبروســتاتا .

هل تؤثر تلك األمراض على أعضاء الجسم ؟ 

هل هناك غياب للثقافة المجتمعية بخصوص أمراض المسالك 
البولية ؟ 

ما هي التطورات الحديثة في عالج 
البروستاتا؟ 

نهتــم بصحــة الرجــل ، حيــث يتــم تقديــم العالجــات التــي تتعامــل مــع زيــادة 
الــوزن، حيــث أن صحــة الرجــل تبــدأ بالــوزن والرياضــة وكذلــك المشــكالت 
األخــرى التــي قــد يعانــي منهــا باإلضافــة إلــى األمــراض العضويــة التــي يعانــي 
منهــا مثــل البروســتاتا وغيرهــا مــن األمــراض ذات العالقــة بالمســالك البوليــة. 

كـــيــــف يــــــتـــــم   الــتـــــــــــعـامـــــل 
مع صحة المرضى من الرجال في مجال 

المسالك البولية ؟ 
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بــدأت دراســتي فــي لبنــان وتخصصــت في فرنســا 
وتخرجــت منهــا عــام 2000، وحصلــت علــى البورد 
ــد  ــام 2001، وبع ــي ع ــل ف ــدأت العم ــي. وب األوروب
عودتــي إلــى لبنــان عملــت هنــاك 20 عامــً فــي 
كمــا  بيــروت،  فــي  حكومــي  مستشــفى  أكبــر 
عملــت فــي الوقــت نفســه بالقطــاع الخــاص بعــد 
عام 2010، حيث كنت أعمــــل فــي الــقـطـاعــيـن 
الـحكــــومي والخــاص. وتخصصــي الرئيســي فــي 
عالج سرطان الـــبــروســـــتــاتــــا وكــذلـك السلس 
البولــي لــدى الســيدات، باإلضافــة إلــى عــالج المثانة 
العصبيــة. وأعمــل اختصاصــي فــي عــملـــيــــات 
الـــمنـــــظار واســـتـــئصــــال الــحــصــــى بــالـلــــيزر. 
كمــا أقــوم بإجــراء العمليــات الخاصــة بالبروســتاتا 

وكذلــك صحــة الرجــل.  

مــا هــي أبــرز المحطــات 
المهنيــة لكــم ؟ 

ــة،  ــى بالكلي ــه حص ــن لدي ــً لم ــر يومي ــاه 3 ليت ــرب المي ــن ش ــد م الب
باإلضافــة إلــى مراجعــة الطبيــب مــرة كل عــام وذلــك أهــم عــالج 
للحصــوة، كمــا أنــه يجــب مراجعــة الطبيــب عنــد الشــعور بتضخــم 
ــالت  ــراء التحلي ــد إج ــض بع ــالزم للمري ــعالج ال ــف الـ ــتاتا لوص البروس
واألشــعة الالزمــة لــه، باإلضافــة إلــى ضــرورة عــالج الســلس البولــي 
فــي وقــت مبكــر. وعلــى الرجــل للحفــاظ علــى صحتــه العمــل على 

تخفيــف الــوزن والتغذيــة الســليمة. 

ما أهم النصائح الموجهة 
لمرضى المسالك البولية؟ 
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الدكتورة جوان باقر
 اختصاصي أول أمراض النساء والوالدة

 في مستشفى دار الشفاء

- نسب الوالدة القيصرية »طبيعية« في الكويت في الحدود الطبيعية والمتعارف 
عليه  عالميً .

- دار الشفاء يتمتع بسمعة عالية وهناك ثقة وإقبال من النساء   عليه.
- فقر الدم هو المرض األكثر شيوعً بين الحوامل بسبب نقص الحديد .
- ننصح بعالج السرطان بشكل نهائي قبل الحمل حماية لألم والجنين .

- غياب الوعي المجتمعي يؤدي إلى تحميل المرأة األسباب الرئيسية لإلجهاض .
- بعض النساء يفضلن الوالدة القيصرية عن الطبيعية لسهولتها .

- قلة الحركة يسبب أمراضً للمرأة الحامل وعليها شرب الماء بكثرة والحركة .
- عمليات أطفال األنابيب  تسهم في  تحديد نوعية الجنين وزاد اإلقبال 

عليها مؤخرًا.
- الحركة وشرب الماء هامان للغاية في صحة األم والجنين خالل 

فترة الحمل .
- 80% من عمليات اإلجهاض سببها عدم تكّون جينات الحمل 

بشكل سليم .
- تجلط الدم يتم عالجه من خالل االسبرين وإبرة السيولة 

والرجل ليس سببً في حدوثه .
- الضغط النفسي والعادات الخاطئة يسببان ضغطً نفسيً 

على المرأة الحامل .
- الدعم األسري والتثقيف الطبي لدى المجتمع حول الحمل 

»ضرورة« للوالدة السليمة .

  28 % نسب الوالدة القـيـصـــرية 
في مستشفى دار الشفاء 
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  أكــدت اختصاصــي أول النســاء والــوالدة فــي مستشــفى دار الشــفاء الدكتــورة جــوان باقــر أن نســبة 28% مــن عمليــات الــوالدة التــي تتــم فــي 
مستشــفى دار الشــفاء بطريقــة قيصريــة طبيعيــة وهــي نســبة موجــودة عالميــً، الفتــة أن مستشــفى دار الشــفاء تمتلــك األجهــزة الطبيــة 
المتطــورة وكذلــك القــدرة علــى التشــخيص والعــالج الســليم للحــاالت التــي يتــم الكشــف عليهــا بســهولة ويســر فــي توقيــت زمنــي قصيــر.

 ولفتــت الدكتــورة جــوان باقــر أن الحصــول علــى المعلومــات مــن خــالل السوشــيال ميديــا يــؤدي إلــى مفاهيــم خاطئة لــدى الحوامــل ويؤدي 
إلــى تكويــن ثقافــة خاطئــة لكيفيــة التعامــل مــع المشــكالت التــي قد تحــدث أثنــاء الحمل. 

ــهاض ، علــى الرغــم مــن أن 80% مــن عمليــات  ــات اإلجـ ــة لعـملــيـ ــه يتــم تحميــل المــرأة مســؤولية المشــكالت المــصاحـبـ  وأشــارت إلــى أن
اإلجهــاض تتــم ألســباب خارجــة عــن إرادة المــرأة، كمــا يتــم إتهــام المــرأة مــن قبــل البعــض بأنهــا الســبب فــي حــدوث العقــم، علــى الرغــم 

مــن أن الرجــل قــد يكــون مســؤواًل بنســبة كبيــرة عنــه وهــي عــادات خاطئــة تؤثــر وبشــكل كبيــر علــى نفســية المــرأة الحامــل. 
 وشــددت علــى أن التثقيــف الطبــي واتبــاع البروتوكــوالت الطبيــة الســليمة والحركــة وشــرب الميــاه مــن بيــن األســباب الرئيســية التــي تحافــظ 

علــى صحــة األم والجنيــن. 

وفيما يلي التفاصيل.. 
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بداية، ما هي أوجه االختالف في العمل بين 
الكويت ولندن بمجال النساء والوالدة؟ 

فــي اعتقــادي أن األجهــزة المســتخدمة فــي العــالج واحــدة وهنــاك تطــور ملحــوظ فــي اســتخدامها فــي الكويــت، 
حتــى أن المختبــر يتمتــع بتطــور كبيــر وكذلــك األجهــزة المتوفــرة. 

خطيــرة  عمليــة  ليســت  القيصريــة  العمليــات 
وبالتالــي فــإن هنــاك خبــرات لــدى األطبــاء الذيــن 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــد ف ــات التولي ــون بعملي يقوم
ــة  ــات قيصري ــون بعملي ــاء ال يقوم ــا أن األطب كم
وهنــاك  األمــر.  لذلــك  الحالــة  اســتدعت  إذا  إال 
ــر  ســيدات يطالبــن بعمليــات قيصريــة ألنهــا أكث
ــم  ــي العال ــة. وف ــوالدة الطبيعي ــن ال ــهولة م س
كلــه زادت العمليــات القيصريــة بشــكل عــام. 
وتعــد نســبة الــوالدة القيصريــة بواقــع 28 بالمئة 
ليســت نســبة كبيــرة وهــي نســبة موجــودة فــي 
كل دول العالــم. كمــا أشــارت الدكتــورة إلــى 
ــد  ــة ق ــوالدة الطبيعي ــاالت ال ــض ح ــاك بع أن هن
تكــون خطــرة علــى حيــاة الطفــل لعــدة أســباب. 

لماذا تكثر حاالت الوالدة 
القيصرية عن الطبيعية ؟ 
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يؤثــر علــى األم ويــؤدي إلــى فقــدان المــرأة الــدم أثنــاء الــوالدة ، ألن الحديــد يســاعد علــى 
تقلــص الرحــم بعــد الــوالدة وعودتــه إلــى وضعــه الطبيعــي. ونقصــان الحديــد يــؤدي 

إلــى نزيــف أثنــاء الــوالدة. 

يعــد فقــر الــدم األكثــر شــيوعً بيــن الســيدات الحوامــل بســبب نقــص الحديــد ، وقــد تكــون عــدم 
متابعــة العــالج الخــاص بالــدورات الشــهرية لديهــم الســبب فــي حــدوث فقــر الــدم ، وبالتالــي 
ــن  ــالت الجني ــو عض ــى نم ــاعد عل ــذي يس ــن »د« وال ــى فيتامي ــول عل ــرورة للحص ــاك ض ــإن هن ف
والحفــاظ علــى عظــام المــرأة ، حيــث أن هشاشــة العظــام تبــدأ مــن عمــر الثالثيــن وليــس مــن 
عمــر الخمســين. وأنصــح التعــرض فتــرات مناســبة لضــوء الشــمس لتعويــض نقــص فيتاميــن 
ــوزن  ــة ال ــوزن، خاص ــادة ال ــع زي ــد م ــل يزي ــاء الحم ــكري أثن ــا أن الس ــدم. كم ــر ال ــالج فق »د« وع

بالخصــر والتــي تأتــي مــن النشــويات والســكريات أثنــاء وبعــد الحمــل. 

هنــاك إقبــال كبيــر مــن النســاء علــى مستشــفى 
المستشــفى  أن  علــى  دليــل  وهــو  الشــفاء  دار 
يحظــى بســمعة جيــدة جــدًا لــدى غالبيــة النســاء 
الذيــن لديهــم مشــكالت فــي الحمــل أو مــن 
يرغبــون فــي الــوالدة والمتابعــة مــن قبــل األطبــاء، 
ــز  ــالف وتمي ــى اخت ــر عل ــذا مؤش ــإن ه ــي ف وبالتال
المستشــفى  أن  كمــا  الشــفاء.  دار  مستشــفى 
تمتلــك معاييــر ممتــازة فــي التشــخيص والعــالج 
والــوالدة.  والحمــل  والــوالدة  النســاء  ألمــراض 
المجــال  هــذا  فــي  األجهــزة  لتطــور  باإلضافــة 
ــاء  ــراض النس ــالج ألم ــخيص والع ــث التش ــن حي م
والــوالدة واألجهــزة المســتخدمة فــي مراحــل 

الــوالدة.  

هل يؤثر فقر الدم على سالمة الجنين ؟ 

ما هي األمراض المصاحبة للسيدات الحوامل 
في الغالب ؟ 

مــــا هـــي الــــــمــــمــــيــزات 
الـــتـي تتمتع بها مستشفى 

دار الشفاء؟ 
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نصــح  يتــم  العــادة  وفــي   ، الحالــة  حســب  يتوقــف  األمــر 
الســيدات بعــدم الحمــل إال بعــد التأكــد مــن الشــفاء مــن 
الســرطان فــي حالــة اإلصابــة بــه، خصوصــً للســيدات صغيــرات 
الســن المصابــات بســرطان الثــدي وبعــد العــالج منــه يمكنهــم 

ــي.  ــكل طبيع ــل بش الحم

عــادة  وهــي  الحامــل  للمــرأة  الحركــة  بقلــة  يتعلــق  فيمــا 
خاطئــة، فالحمــل ليــس حالة مرضيــة وإنما حالة فســيولوجية 
وبالتالي علــى الــمــرأة الــقيــام ببعض الــتــمارين الــشـــهـــلة 
واآلمــنـــــة والتعامــل بشــكل عــادي فــي حياتهــا وبالتالــي فــإن 
ــد  ــة يع ــة للحرك ــة. وباإلضاف ــادة خاطئ ــي ع ــة ه ــة الحرك قل
شــرب الميــاه ضــروري جــدًا فــي فتــرة الحمــل، ألن غيابهمــا 

يــؤدي إلــى تجلــط الــدم. 

بالتأكيــد، الضغــط النفســــي وتـــحــــميل المرأة كافــة األخطاء 
التــي تحــدث خــالل الحمل، ويجــب أن يكــون هناك دعم أســري 
للمــرأة خــالل فتــرة الحمــل. وفــي حــال حــدوث عقــم ويكــون 
ــي  ــبب ف ــرأة الس ــل الم ــم تحمي ــه يت ــل، إال أن ــي الرج ــبب ف الس
ذلــك علــى الرغــم مــن أن ســبب العقــم قــد يكــون مــن الرجل. 
وبالتالــي فــإن القــراءة والتثقيــف بطبيعــة الحمل والمشــكالت 
التــي قــد تصاحبــه يجــب معرفتهــا جيــدًا للتعامــل معهــا 

وتجنــب المشــكالت التــي قــد تحــدث للمــرأة خاللهــا. 

موجــودة ولكــن هنــاك حاجــة لوجــود وعــي أكثــر بطبيعــة تلك 
األمــراض وكيفيــة عالجهــا مــن قبــل المتخصصيــن وليــس عــن 
طريــق السوشــيال ميديــا ، فمثــاًل عنــد حــدوث اإلجهــاض للمــرأة 
يتــم توجيــه اللــوم لهــا بأنهــا الســبب فــي حــدوث اإلجهــاض 
ــن  ــا أن 80 % م ــل. كم ــاألم الحام ــن ب ــض المحيطي ــل بع ــن قب م
ــون  ــم تتك ــل ل ــات الحم ــبب أن جين ــي بس ــاض تأت ــاالت اإلجه ح
ــى  ــس عل ــمً لي ــل اس ــت الحم ــوب تثبي ــح. وحب ــكل الصحي بالش
مســمى كونــه ال يفعــل شــيئً وال يتــم اســتخدامه منــذ 20 
عامــً فــي بريطانيــا. 20 % األخــرى التــي تقــف وراء اإلجهــاض مــا 
يتعلــق بتجلــط الــدم بالمشــيمة ويتــم مواجهــة تجلــط الــدم 
مــن خــالل حبــة اإلســبرين أو إبــرة الســيولة. ويتــم إعطــاء المــرأة 
إبــرة الســيولة وحبــوب اإلســبرين فــي كل مــرة يتم فيــه الحمل. 
ويحــدث تجلــط الــدم بســبب الخلــل فــي األجســام المضــادة 
والتجلــط يحــدث بســبب طبيعــة األجســام المضــادة لــدى 

المــرأة وليــس الــزوج. 

هل يمكن للمرأة اإلنجاب في حال 
إصابتها بالسرطان؟ 

ما هي العادات األخرى الخاطئة 
المصاحبة للحمل ؟ 

هل تؤثر العوامل النفسية واألسرية 
تؤثر في الحمل؟ 

هل الوعي بطبيعة األمراض 
المصاحبة للحمل موجودة داخل 

المجتمع ؟ 

ينصــح عمــل ســونار داخلــي بعــد 9 أســابيع مــن الحمــل وبالتالي 
هنــاك وقــت فــي التعامــل مــع الحمــل مــن بدايتــه، مــن خــالل 
بروتوكــول طبــي يــــتـــــم الــــســـــير علــيــــه. ومــــع احــــتمالية 
ــة  ــار جانبي ــن آث ــا م ــب عليه ــل ومايترت ــكالت بالحم ــود مش وج
علــى صحــة األم والجنيــن، هنــاك حاجــة لعمــل الســونار مبكــر 
لمعرفــة عمــا إذا كان نمــو الجنيــن يســير بشــكل ســليم – مــن 
عدمــه- ومقارنــة الســونار فــي بدايات الحمــل ونهاياته يســاعد 
علــى تحديــد هــذا األمــر وبالتالــي فهــو يســاعد في توصيــف أية 

مشــكالت قــد تحــدث ومعالجتهــا.  

نصيحة لألم الحامل ؟ 
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هنــاك ضغــط نفســي علــى المــرأة الحامــل وبالتالــي البــد مــن مســاندتها خــالل فتــرة الحمــل وعــدم توجيــه اللــوم لهــا، وبعــض 
ــى اإلجهــاض وهــي  ــاول الدارســين يــؤدي إل ــة أو تن العــادات الخاطئــة خــالل الحمــل مثــل عــدم الحركــة أو النــوم بوضعيــة معين
كلهــا عــادات خاطئــة وخرافــات ال وجــود لهــا كأســاس علمــي ســليم. وأنصــح بتنــاول فولــك أســيت قبــل الحمــل بثالثة أشــهر ويتم 

االســتمرار عليهــا لمــدة 12 أســبوع بعــد الحمــل، باإلضافــة إلــى تنــاول فيتاميــن »د« والتــي تــؤدي إلــى مواجهــة نقــص الحديــد .

ــوالدة فــي لنــدن لمــدة 20  عملــت استشــارية ألمــراض النســاء وال
ــة  ــائية وخاص ــراض النس ــي األم ــة ف ــرات متراكم ــدى خب ً ول ــ عام

التوليــد، حيــث أن مستشــفيات لنــدن كثيــرة ومســتويات األداء 
ــال  ــي مـــجـــ ــراتي ف ــا أن خبــــ ــة، كم ــها مــرتـــــفعــ ــي بـــ الطب

الــتـــــوليــــد وتحديدًا فــي العمليات القيصرية والــوالدة الطبيعية 
كبيــرة، كمــا أننــي أقــوم بعــالج الحــاالت المســتعصية أثنــاء الحمل 

مثــل ســكر الحمــل والضغــط وبقيــة األمــراض. كمــا أننــي أمتلــك 
ــر الرحــم وكذلــك  الخبــرة فــي مجــال المناظيــر وتحديــدًا مناظي

مــن يعانــون مــن دورة شــهرية غيــر منتظمــة. وقــد حصلــت علــى 
الدكتــوراه مــن الكليــة الملكيــة ألمــراض النســاء والوالدة منــذ أكثر 

ــال  ــي مج ــهادات ف ــى ش ــة عل ــي حاصل ــا أنن ــنوات ، كم ــن 10 س م
المناظيــر وغيرهــا فــي المجــاالت المرتبطــة بالنســاء والــوالدة. 

الســنوات  فــي  األنابيــب  أطفــال  تقنيــة  اســتخدام  انتشــر 
ــود  ــس المول ــار جن ــتخدامه الختي ــم اس ــة ويت ــة الماضي القليل

ســواء ذكــر أو أنثــى. وال توجــد إحصائيــات دقيقــة حــول عــدد 
عمليــات أطفــال األنابيب ســواء فــي الكويــت أو الــدول العربية. 

ــع  ــكل موس ــب بش ــال األنابي ــة أطف ــتخدام تقني ــد زاد اس وق
فــي الســنوات األخيــرة ســواء فــي الكويــت أو الــدول العربيــة. 

ما هي الضغوط التي تتعرض لها المرأة خالل 
فترة الحمل ويجب تجنبه؟

ما هي أهم المحطات المهنية 
وخبراتك العملية ؟

هل هناك اهتمام بأطفال 
األنابيب في السنوات األخيرة؟ 
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تنــاول مــا بيــن 2 إلــى 3 لتــر مــاء يوميــً 
لتجنــب اإلصابــة بالجفــاف مــع تنــاول 
بالمــاء الغنيــة  الفاكهــة والخضــروات 

ــة  ــارج الثالج ــة خ ــع األطعم ــب وض تجن
ــاء  ــد االنته ــة بع ــورًا بالثالج ــه فــ ووضع

ــام ــي الطع ــن طه م
 

تجنــب تنــاول الوجبــات مــن خــارج المنزل 
إال مــن خــالل األماكــن الموثــوق بهــا

 
برنامــج »الشــفا اليــت« جــزء مــن الخدمــة 
تقدمهــا  التــي  المتكاملــة  العالجيــة 

مستشــفى دار الشــفاء للمرضــى

درجــة  علــى  صحيــة  وجبــات  تقديــم 
عاليــة مــن األهميــة الصحيــة والتغذيــة 

الســليمة للمرضــى

الوجبــات الصحيــة التــي يقدمهــا برنامج 
الشــفا اليــت نظيفــة وتتميــز بالتنوع 

يتــم  األطعمــة  مــن  صنــف   350
ــت«  ــفا الي ــج »الش ــن برنام ــا ضم تقديمه
وعــروض متنوعــة ســيتم اإلعــالن عنهــا 
للمشــاركين فــي البرنامــج مــن خــالل 

للمستشــفى   االلكترونــي  الموقــع 

الجفاف والتسمم 
الغذائي وزيادة الوزن 

أبرز المشكالت 
الغذائية في الصيف

إسراء عبد الرضا
اختصاصي تغذية أول
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أشــارت اختصاصــي تغذيــة أول فــي مستشــفى دار الشــفاء إســراء عبــد الرضــا إلــى أن مشــكالت 
ــي  ــرق ف ــادة التع ــبب زي ــدث بس ــذي يح ــاف ال ــي الجف ــل ف ــف تتمث ــل الصي ــي فص ــة ف التغذي

ــاف.  ــى الجف ــدوره إل ــؤدي ب ــذي ي ــية وال ــادن األساس ــض المع ــص بع ــم لنق الجس

 وبينــت عبــد الرضــا أنــه لتجنــب حــدوث هــذا األمــر، فــإن تجنــب هــذا األمــر يتطلــب تنــاول مــا بيــن 
2 إلــى 3 ليتــر يوميــً مــن المــاء والتركيــز علــى الخضــار والفاكهــة الغنيــة بالميــاه، مثــل الفراولــة 

والبطيــخ والخيــار والبروكلــي واألنانــاس والعنــب. 

ــوزن،  ــادة ال ــي وزي ــمم الغذائ ــي التس ــف ه ــل الصي ــي فص ــرة ف ــة األخ ــاكل الغذائي ــن المش وم
الفتــة أن زيــادة الــوزن يأتــي بســبب غيــاب التمييــز بيــن الجــوع والعطــش لــدى البعــض وكذلــك 
ــي  ــة ف ــات الخارجي ــن الرياض ــة أي م ــة ممارس ــبب صعوب ــً بس ــة خصوص ــة الرياض ــاب ممارس غي

ــة.  ــرارة الموتفع ــل الح ظ

 وبينــت أن قســم التغذيــة العالجيــة فــي مستشــفى دار الشــفاء يقــوم بتحديــد الحميــة 
الغذائيــة المطلوبــة والقيــام بتوصيــل وجبــات الغذائيــة الصحيــة، مســتدركة بالقــول: هنــاك 350 

صنــف متنــوع للوجبــات التــي يتــم تقديمهــا. 

 وقالــت عبــد الرضــا أنــه بجانــب الحفــاظ علــى التغذيــة الســليمة للوجبــات التــي يتــم تقديمهــا، 
فإنــه يتــم الحفــاظ علــى الطعــم اللذيــذ للوجبــات المقدمــة، مشــيرة إلــى أن برنامــج الشــفاء 
اليــت ســيقوم بطــرح عــروض متميــزة علــى المشــاركين فــي البرنامــج علــى الموقــع االلكترونــي 

لمستشــفى دار الشــفاء. 

الجفاف والتسمم 
الغذائي وزيادة الوزن 

أبرز المشكالت 
الغذائية في الصيف

 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022

55



في البداية، ما هي مشكالت التغذية المصاحبة عادة لفصل الصيف؟
ــا  ــرض له ــي يتع ــرق الت ــادة التع ــبب زي ــادة بس ــدث ع ــذي يح ــاف، وال ــي الجف ــف ف ــكالت الصي ــل مش تتمث
ــدوث  ــا ح ــب عليه ــي يترت ــية والت ــادن األساس ــض المع ــي بع ــص ف ــبب النق ــف بس ــالل الصي ــم خ الجس
الجفــاف. ولتجنــب هــذا األمــر، يجــب تعويــض الســوائل التــي يفقدهــا الجســم  مــن خــالل تنــاول مــا بيــن 2  
إلــى 3 ليتــر مــن الميــاه يوميــً ، مــع تنــاول الفاكهــة والخضــروات الغنيــة بالميــاه مثــل : البطيــخ والبروكلــي 

ــار.  ــة والخي ــاس والفراول والعنــب واألنان

وماذا عن األشخاص الذين ال يحبون طعم الماء؟ 
يمكــن لألشــخاص الذيــن ال يحبــون طعــم المــاء إضافــة بعــض المنكهــات للميــاه مثــل : النعنــاع واليمــون 
ومــاء جــوز الهنــد الغنــي بالبوتاســيوم والماغنســيوم مــع االنتباه للســعرات ، كمــا يجب تجنب المشــروبات 

المــدرة للبــول مثــل الشــاي والقهــوة والتــي تســاعد فــي فقدان الجســم للســوائل. 
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هل تتعرض أجزاء أخرى من الجسم للجفاف خالل فترة الصيف؟ 
الشــعر يتعــرض للجفــاف والتســاقط خالل فتــرة الصيف وذلك بســبب التعــرض للمياه المالحــة والكلور 
ولتجنــب هــذا األمــر يجــب التركيــز علــى األطعمــة الغنيــة بالبروتيــن مثــل : اللحــوم والدجــاج والســمك 
والبقوليــات والصويــا وكذلــك المكســرات واألســماك واللــوز والجــوز والصويــا والجــزر والخضــروات 
الخضــراء وزيــت اللــوز والزيــوت النباتيــة. ومــن الممكــن تحضيــر كافــة تلــك العناصــر وتناولها مــرة واحدة 

يوميــً وهــذا المكــون عبــارة عــن حليــب وفاكهــة وخضــروات مــع إضافــة مكســرات. 

ما هي المشكالت األخرى المصاحبة لفصل الصيف؟ 
التســمم الغذائــي مــن بيــن المشــكالت التــي تحــدث فــي الصيف بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة     والتي 
تســاهم فــي نمــو وزيــادة البكتيريــا فــي األطعمــة وبالتالــي تــزداد حــاالت التســمم الغذائــي والتهابــات 
المعــدة ولتجنــب حــدوث التســمم الغذائــي ، فإنــه يجــب إدخــال األطعمــة الفريــزر بالثالجــة فــي المنزل 
بعــد ســاعتين مــن إتمــام الطهــي وذلــك ألن البكتيريــا تتكاثــر بســرعة فــي درجــة الحــرارة المرتفعــة بين 
50 إلــى 63 درجــة مئويــة ، باإلضافــة إلــى عــدم تجربــة مطاعــم جديــدة خــالل فصــل الصيــف، واالكتفــاء 
بالمطاعــم التــي يتــم الوثــوق فــي نظافتهــا والتــي تــم تجربتهــا مــن قبــل، مــع عــدم تنــاول األطعمــة 
واللحــوم غيــر المطهــوة جيــدًا واختيــار الطعــام كامــل الطهــي. وينصــح كذلــك لتجنــب ظاهــرة 

التســمم الغذائــي بعــدم تنــاول الطعــام تحــت أشــعة الشــمس. 

ما هي أسباب زيادة الوزن وكيفية الحفاظ عليه خالل الصيف؟ 

يعانــي الكثيــر مــن األشــخاص فــي فصــل الصيــف مــن مشــكلة الحفــاظ علــى وزنهــم بســبب كثــرة 
ــم  ــوزن يت ــادة ال ــدوث زي ــب ح ــزل، ولتجن ــارج المن ــة خ ــاول األطعم ــفرات وتن ــة والس ــالت الترفيهي الرح
التركيــز علــى األطعمــة الغنيــة بالبروتيــن ألنهــا تعطــي إحســاس بالشــبع لمــدة أطــول مثــل : اللحــوم 
والدجــاج والســمك وخبــز البروتيــن والمكســرات واســتبدال الوجبات الخفيفــة العالية بالســكر بالوجبات 
الخفيفــة العاليــة بالبروتيــن مثــل البروتيــن بــار والبروتيــن كوليــز واآليــس كريــم والبروتيــن الخالــي مــن 
الســكر ، كمــا ينصــح بتقليــل حجــم الوجبــات ، مــع العمــل علــى زيــادة النشــاط البدنــي حيــث أن الصيــف 

فرصــة لممارســة بعــض األنشــطة التــي تزيــد مــن حــرق الدهــون مثــل الســباحة.

مــع ضــرورة التمييــز بيــن الجــوع والعطــش حيــث يبــادر بعــض األشــخاص بتنــاول الطعــام والمشــروبات 
الســكرية عنــد اإلحســاس بالعطــش وهــو مــا يســاهم بزيــادة الــوزن، ولذلــك يجــب اقتنــاء قنينــة ميــاه 

دائمــً فــي فصــل الصيــف.
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هل يؤثر التعرض للشمس في فصل الصيف على الجسم؟ 
ــة  ــى ضرب ــؤدي إل ــن أن ي ــمس يمك ــرض للش ــرة التع ــن » د«، إال أن كث ــي لفيتامي ــدر أساس ــمس مص ــر الش تعتب
الشــمس. للحصــول علــى فيتاميــن » د« فــإن الجســم بحاجــة للتعــرض للشــمس فــي فتــرة زمنيــة تتــراوح بيــن 
15 إلــى 20 دقيقــة وخــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــا بيــن 11 إلــى 3 مســاًء. وللحصول علــى فيتاميــن » د« يجب 
عــدم اســتعمال واقــي الشــمس خــالل تلــك الفتــرة فقــط المشــار إليهــا مــا بيــن 15 إلــى 20 دقيقــة ، حيــث 

يتــم معــاودة اســتعمال الكريمــات والطــرق المطلوبــة للحمايــة مــن أشــعة الشــمس.

ما هي خدمات قسم التغذية في المستشفى ؟ 
لدينــا فــي مستشــفى دار الشــفاء عيــادة تغذيــة عالجيــة والتــي يتــم خدمتيــن مــن خاللهــا: خدمــة األنظمــة 
الغذائيــة والتــي مــن خاللهــا يتــم قيــاس وزن وكتلــة الجســم ونســبة الدهــون واحتبــاس الميــاه والتــي مــن 
خاللهــا يتــم تحديــد الســعرات والحميــة الغذائيــة المناســبة لــه. والحميــة الغذائيــة يتــم كتابتهــا وتحتــوي 
علــى الســعرات ونســب البروتيــن والنشــويات التــي يتــم تناولهــا والتــي يتــم تحضيرهــا مــن قبــل المريــض في 
المنــزل ، أمــا الخدمــة الثانيــة فهــي عبــارة عــن وجبــات صحيــة مقدمــة مــن مستشــفى دار الشــفاء والتــي 
يتــم توصيلهــا لمنــزل المريــض. حيــث يتــم تحديــد الوجبــات وفقــً لملــف المريــض ويتــم توصيــل 3 وجبــات 
ــً. وتكــون نوعيــة األطعمــة التــي تحتويهــا الوجبــة مناســبة لحالــة المريــض  أساســية لمنــزل المريــض يومي

الصحيــة ، كمــا أنــه تســاعد فــي عــالج الحالــة التــي يعانيهــا المريــض.
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هل يمكن التعرف على برنامج الوجبات الصحية »الشفاء اليت« ؟ 

ــذي  ــت« ال ــفاء الي ــج »الش ــن برنام ــارة ع ــو عب ــض وه ــزل المري ــة لمن ــات صحي ــفى وجب ــر المستش توف
يشــرف عليــه متخصصيــن عــن الموضــوع والســعرات مدروســة وهنــاك تنــوع فــي قائمــة الطعــام 
المقدمــة فــي الوجبــة ، حيــث يحتــوي علــى 350 صنــف مــن األطعمــة وتــم الحفــاظ علــى الطعــم 
الخــاص بالوجبــات حيــث يتــم المــزج بيــن صحــة األطعمــة والطعــم اللذيــذ لألصنــاف المقدمــة فــي 
الوجبــات ، كمــا أن المطبــخ يتميــز بوجــود أحــدث التجهيــزات ، مــع الحــرص علــى نظافــة األطعمــة 

المقدمــة للمريــض بدرجــة عاليــة مــن الجــودة والنظافــة. 

قائمــة الطعــام لدينــا مميــزة جــدًا وراقــي ويســاعد المريــض فــي خفــض الــوزن ويســاعد المريــض 
فــي عــالج الحالــة الصحيــة التــي يعانــي منهــا ومــا يميــز مستشــفى دار الشــفاء فــي هــذا البرنامج أن 
ملــف المريــض يضــم خدمــة عالجيــة متكاملــة ويتــم المراجعــة مــع الدكتــور المتابع مــع المريض 
ويتــم القيــام بتقديــم خدمــة تغذيــة عالجيــة، حيــث يتــم تحديــد الوجبــات التــي يتــم الحصــول 
عليهــا والتــي تتنــوع بيــن توصيــات الطبيــب إلــى األطعمــة التــي تصــل إليــه وحتــى العــالج الدوائــي 

التــي يحصــل عليهــا ويتــم إجــراء التحاليــل الالزمــة لمعرفــة المطلــوب لخفــض الــوزن. 

ــي  ــدًا ف ــفاء وتحدي ــفى دار الش ــي لمستش ــع االلكترون ــى الموق ــزة عل ــروض متمي ــرح ع ــيتم ط س
ــاركين.  ــة المش ــبة لكاف ــتكون مناس ــي س ــت والت ــفاء الي ــج الش برنام
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- التسوس سبب رئيسي في اإلصابة بالتهاب العصب 
- ال دليل على أن التدخين أو تقدم العمر سبب رئيسي في التهاب العصب 

- األطفــال األكثــر إصابــة بالتهــاب عصــب األســنان بســبب عدم تنظيف األســنان 
بشــكل جيد 

- التنظيف بين األسنان هام للغاية واستخدام الخيط ضرورة كبيرة 
- البعــض ممــن ال يملكــون الخبــرة حولــوا مهنــة طــب األســنان إلــى 

مهنــة تجاريــة 
ــة  ــي كاف ــنان ف ــات األس ــر عالج ــنان يوف ــفاء لألس ــز دار الش - مرك

التخصصــات 
- فريــق مــن االستشــاريين يضمــه المركــز ويعمــل بتنســيق 

لتنفيــذ خطــة عــالج شــاملة
- على اآلباء تعليم ومتابعة األطفال في تنظيف األسنان 

- عــالج العصــب ال يعنــي اإلزالــة الكاملــة لــه والعــالج الحيــوي 
أفضــل الســبل له 

االستشاري في عــاج أقــــنــيـــة الــجذور )العصب( 
في مركز دار الشفاء لألسنان  

90 % نـسـب النجاح 
فــي الــعـمـلــيـات 
الجراحية للعصب 

د. اسماعيل عبد الصمد
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أكــد االستشــاري فــي عــالج أقنيــة الجــذور )العصــب( فــي 
مركــز دار الشــفاء لألســنان الدكتــور اســماعيل عبــد الصمــد أن 
الكثيــر مــن مرضــى العصــب يكونــون مــن األطفــال، الفتــًا أنــه 
قــد يكــون هنــاك تأثيــر غيــر مباشــر للتدخيــن علــى العصــب 
ــه ال  ــاب ، لكن ــراز اللع ــة وإف ــة واللث ــى المناع ــره عل ــة تأثي نتيج

ــب.  ــاب العص ــرة اللته ــؤدي مباش ــن أن ي يمك

وأضــاف أنــه ال يوجــد دليــل علــى تأثيــر الهشاشــة وتقــدم 
العمــر علــى عصــب األســنان، موضحــًا أن ســبب اصابــة الكثيــر 
ــد  ــف الجي ــدم التنظي ــو ع ــب ه ــاب العص ــى بالته ــن المرض م

لألســنان. 

ــب،  ــاب العص ــي اللته ــبب الرئيس ــو الس ــوس ه ــن أن التس وبي
نتيجــة  للضــرس  العصبــي  اللــب  اللتهــاب  يــؤدي  حيــث 
مهاجمــة بكتيريــا التســوس ممــا يضطــر الجســم للدفــاع عــن 

نفســه عــن طريــق الخاليــا فيحــدث االلتهــاب واأللــم. 

وقــال إن نســب نجــاح عمليــات جراحــة العصب تطورت بشــكل 
كبيــر جــدًا مؤخــرًا، مــا أدى إلــى زيــادة نســبة النجــاح إلــى أعلــى 
مــن 90 بالمئــة، مــا جعلهــا خيــارًا مفضــاًل لــدى مرضــى العصب 

عــن الخلــع أو الزراعــة التــي تأخــذ جلســات متعــددة. 

ــح للمرضــى بالقــول عليهــم اختيــار   وقــدم عبــد الصمــد نصائ
الطبيــب صاحــب الكفــاءة العلميــة واألخــالق وليــس مــن لديــه  
عــدد أكبــر مــن المتابعيــن علــى السوشــيال ميديــا، مشــيرًا إلــى 
أن مهنــة طــب األســنان باتــت تقــوم علــى أســس تجاريــة أكثــر 

منهــا فنيــة. 

 وفيما يلي التفاصيل .. 

ما هو سبب 
التهاب العصب؟ 

الرئيســي  الســبب  هــو  التســوس 
اللتهــاب العصــب، ويلتهــب اللــب 
العصبــي للضــرس نتيجــة مهاجمة 
وســمومها  التســوس  بكتيريــا 
لمركــز الســن، ممــا يضطــر الجســم 
للدفــاع عن نفســه عــن طريــق خاليا 
المناعــة فيحــدث االلتهــاب واأللــم، 
كمــا أن هنــاك أســبابًا أخــرى غيــر 
التســوس كاإلصابــات والحــوادث. 
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كيف يتم عالج العصب 
وهل اإلزالة الكاملة له 

هي الحل؟ 

هل نلجأ للعالج الكامل 
للعصب؟ 

مــن الضــرورى العلــم بــأن عــالج العصــب ال يعنــي دائمــًا اإلزالــة 
الكاملــة لــه ، فهنــاك مــا يســمى بالعــالج الحيــوي للعصــب 
Vital pulp Therapy ، حيــث تهــدف تلــك الطريقــة علــى إبقــاء 
ــرر  ــزء المتض ــة الج ــة أو إزال ــواد خاص ــه بم ــًا وحمايت ــب حي العص
فقــط وإبقــاء الباقــي حيــًا. وفــي العــالج الحيــوي فوائــد عديــدة 
للســن أهمهــا: أن يكــون أقــوى وأطــول عمــرًا ، إال أن هــذا النــوع 
مــن العــالج ال يمارســه أغلــب األطبــاء لألســف ، حيــث يقــوم 
، ممــا يضعــف   Root Canal بإزالــة كاملــة للعصــب  أكثرهــم 
الضــرس ويقلــل عمــره وقــد يكــون وراء ذلــك منافــع تجاريــة 

ــح.    ــدف الرب به

قــد نحتــاج لعــالج كامــل العصــب ولكــن يجــب أن يكــون ذلــك 
ــض  ــل للمري ــط واألفض ــة األبس ــرق الحيوي ــتنفاذ الط ــد اس بع
والمصيبــة التــي نعيشــها هــذه األيــام هــي قيــام الكثيــر 
مــن المرضــى بازالــة عصــب األســنان فقــط بغــرض التجميــل 
وعمــل ابتســامة هوليــوود وغيرهــا وهــذه ممارســة خاطئــة 
انتشــرت فــي العيــادات. والمحــزن أن أغلــب مــن يقــوم بذلــك 
هــم مــن فئــة الشــباب الذيــن ال يدركــون أنهــم ســيضطرون 
إلعــادة  المســتقبل  فــي  كثيــرة  ومراجعــات  عالجــات  إلــى 
عــالج العصــب أو التعامــل مــع التعقيــدات الناتجــة عــن إزالــة 
العصــب دون اكتــراث، فيجــب الحــرص علــى اختيــار الطبيــب 
مصلحــة  ويراعــي  ومســؤولية  بمصداقيــة  يتمتــع  الــذي 

ــىء.  ــل كل ش ــاه قب مرض
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ما هو تكلس الجذور وكيف يمكن 
التعامل معه؟ 

ما المميزات التي يتمتع بها مركز 
الشفا كلينك عن غيره من المراكز 

الطبية المماثلة؟ 

يمــر علــى طبيــب العصــب حــاالت تكــون فيهــا القنــوات ضيقــة أو متكلســة 
نتيجــة إلفــراز الســن مــادة كلســية متحجــرة . ويحــدث ذلك ألســباب مختلفة 
منهــا العمــر واإلصابــات، إضافــة لتســوس األســنان لفتــرة طويلــة دون عــالج. 
ــم  ــك ال يت ــب، ولذل ــًا للطبي ــًا ومتعب ــالج صعب ــون الع ــة يك ــذه الحال ــي ه وف
العــالج إال مــن قبــل اختصاصــي متــدرب علــى هــذا اإلجــراء. وبالطبــع يحتــاج 
العــالج إلــى الميكروســكوب وإلــى إســتخدام أجهــزة بذبذبــات فــوق صوتيــة 

 .Ultrasonics

مركــز دار الشــفاء لألســنان يتميــز بالعراقــة والتكامــل، فهــو يوفــر عالجــات 
األســنان فــي كافــة التخصصــات، ضمــن فريــق مــن االستشــاريين يعمــل 
بتنســيق لتنفيــذ خطــة عــالج شــاملة ألي مريــض. كمــا أن األجهــزة والمعدات 

المتوفــرة مســتوردة مــن أفضــل الشــركات العالميــة. 
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ما هي إصالح ثقوب العصب ؟ 
وما هي األخطاء التي تحدث أثناء 

عالج العصب؟

ماذا تعني جراحة العصب التي 
سمعنا عنها مؤخرًا؟  

ما هي أفضل السبل لمواجهة 
التهاب العصب؟ 

المســاحة التــي يعمــل بهــا طبيــب العصــب صغيــرة ودقيقــة جــدًا، 
ــك  ــر! ولذل ــر الملليمت ــن عش ــد ع ــد ال يزي ــب ق ــاة العص ــر قن إذ أن قط
فــإن معرفــة تشــريح الســن بالتفصيــل والمهــارة والخبــرة أمــور 
مطلوبــة وضروريــة فــي عــالج العصــب. ومــن هنــا كان البــد علــى 
ــى  ــا إل ــة وتحويله ــاالت الصعب ــة الح ــام معرف ــنان الع ــب األس طبي
طبيــب العصــب المختــص. وتحــدث الكثيــر مــن األخطــاء نتيجــة 
عــدم الدرايــة بطــرق العــالج. ومــن هــذه األخطاء حفــر الســن بالمكان 
ــر  ــد تنكس ــرس، وق ــب الض ــى ثق ــاف أو حت ــم إضع ــن ث ــىء وم الخاط
بعــض األدوات المســتخدمة داخــل قنــاة العصــب. وأحــد مهــام 
طبيــب العصــب هــو إصــالح الثقــوب بمــواد خاصــة كالحشــوات 
األســمنتية Bio ceramic ، كمــا يمكــن لطبيــب العصــب ســحب المــواد 
المكســورة داخــل الســن أو التعامــل معهــا إلنقــاذ الســن مــن الخلع. 

علــى الرغــم مــن نســب النجــاح العاليــة لعــالج العصــب إذا مــا تم 
بالطريقــة الســليمة ، إال أنــه ال ينجــح فــي كل الحــاالت، فقــد ينتــج 
بعــد فتــرة خــراج أو انتفــاخ نتيجــة فشــل العــالج األولــي للعصــب 
ــد  ــة ق ــذه الحال ــي ه ــرى وف ــرة أخ ــا م ــوات بالبكتيري ــوث القن وتل
يضطــر الطبيــب إلعــادة العــالج وإعــادة تعقيــم الســن. وفــي 
بعــض األحيــان يكــون إعــادة العــالج غيــر مجديــً أو غيــر ممكنــً. 
طبيــب  اختصــاص  ضمــن  يقــع  الجراحــات  مــن  النــوع  وهــذا 
العصــب وأقنيــة الجــذور فــي نطــاق جراحــة األســنان. وقــد تــم 
ــر أســاليب عــالج العصــب الجراحــي مؤخــرًا، ممــا أدى إلــى  تطوي
زيــادة نســبة النجــاح إلــى أعلــى مــن 90 بالمئــة، ولهــذا أصبــح خيــارًا 
عمليــً ومفضــاًل علــى خلــع األســنان والزراعــة التــي عــادة مــا 

ــددة.  ــة ومتع ــات مطول ــب جلس تتطل

أن  إال  العصــب،  التهــاب  ال يوجــد طريقــة ســحرية لمواجهــة 
منــع التســوس والحفــاظ علــى نظافــة األســنان باســتخدام 
ــي  ــنان الت ــن األس ــا بي ــف م ــى تنظي ــة إل ــً ، باإلضاف ــاة يومي الفرش
يغفــل الكثيــر عنهــا ســواء بخيــط األســنان أو ما يســمى الفرشــاة 
البينيــة interdental brush أو الخيــط المائــي Water Floss، حيــث 
ــتخدام  ــون اس ــب يهمل ــالج العص ــون لع ــن يأت ــن مم أن الكثيري
ــن  ــج ع ــث ينت ــي ، حي ــش اليوم ــن التفري ــم م ــى الرغ ــط عل الخي
ذلــك تســوس بيــن األســنان يكبــر تدريجيــً ليصــل للعصــب ، حيث 

ــة.  ــم للغاي ــنان مه ــط األس أن خي

 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022 مستشفى دار الشفاء - يونيه 2022

64



هل كبار السن ممن يعانون من هشاشة 
العظام أو المدخنون أكثر عرضة لإلصابة 

بالتهاب العصب ؟ 
نتيجــة  أثــرًا غيــر مباشــر علــى العصــب  التدخيــن  قــد يحمــل 
تأثيــره علــى المناعــة واللثــة وإفــراز اللعــاب ، لكنــه ال يمكــن أن 
يــؤدي مباشــرة اللتهــاب العصــب ، كمــا ال يوجــد دليــل علــى 
تأثيــر الهشاشــة والعمــر علــى عصــب األســنان، بــل إن الكثيــر مــن 
ــدة ،  ــم جي ــون صحته ــن تك ــال مم ــم األطف ــب ه ــى العص مرض
لكــن تنظيفهــم لألســنان يكــون ســيئً، حيــث أن التهــاب العصــب 
مرتبــط أساســً بنظافــة الفــم Oral Hygiene ، حيــث يكمــن دور 
اآلبــاء بتعليــم أبنائهــم تنظيــف األســنان منــذ الصغــر، وال يكفــي 

ــجيع. ــة والتش ــب المتابع ــل يج ــم ب التعلي

ما هي النصائح التي تود توجيهها للمرضى الذين 
يعانون من التهاب العصب؟ 

نود التعرف على أبرز المحطات الدراسية والمهنية لكم؟ 

ــوس،  ــف النف ــة لضع ــوقً خصب ــت س ــر، وأصبح ــاري خطي ــى تج ــذت منحن ــنان أخ ــب األس ــة طبي ــف مهن لألس
فصرنــا نــرى الكثيــر مــن العالجــات التــي تجــرى وال نحتــاج إليهــا أصــاًل ونصيحتــي هــي اختيــار الطبيــب بنــاًء علــى 

الكفــاءة والعلــم واألخــالق وليــس بنــاء علــى عــدد متابعيــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.  

أعمــل كطبيــب استشــاري ومتخصــص فــي عــالج أقنيــة الجــذور )العصــب( فــي  مركــز الشــفا كلينــك، حيــث بــدأت دراســتي فــي جامعــة 
الكويــت عــام 2000، وتخرجــت منهــا بشــهادتين أولهمــا بكالوريــوس العلــوم الطبيــة األساســية ثــم طــب وجراحــة األســنان. وبعــد التخــرج 
عملــت فــي المستشــفيات الحكوميــة ومراكــز األســنان لمــدة 3 ســنوات. واجتــزت فــي هــذه المرحلــة الزمالــة البريطانيــة والبــورد األميركــي 
ــا. وقــد  العــام. ثــم تــم ابتعاثــي لدراســة التخصــص فــي لنــدن فــي جامعــة King‘s college والتــي تضــم أكبــر كلبــة لألســنان فــي أوروب
تخرجــت منهــا بعــد 3 ســنوات وحصلــت علــى مرتبــة الشــرف ، باإلضافــة إلــى الزمالــة االســكتلندية بالتخصــص. وقــد التحقــت بالعمــل فــي 

دار الشــفا كلينــك منــذ 8 ســنوات. 
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الدكتورة دينا الكايد 
استشاري طب األسنان الشامل

 وتجميل األسنان

   40% من عمليات 
تجميل األسنان من 
نصيب صغار السن  

- تجميل األسنان سيطرت عليه العمليات التجارية دون مراعاة لوضع 
المريض وحالته

- مركز دار الشفاء لألسنان يعالج الكثير من األخطاء الطبية التي 
تحدث 

- عالج األسنان يتم أواًل لمن يعانون هشاشة العظام ألنها صعبة 
االلتئام 

- مراحل ضرورية يتم إجراءها قبل التجميل تتمثل في الترميم 
والتنظيف 

- الواجب األخالقي يحتم إرشاد المريض لطريقة العالج المناسبة له 
- مركز دار الشفاء لألسنان يتميز بالعراقة واختيار الكادر الطبي 

المتميز في كافة التخصصات 
- مرضى السكري يتم توجيههم بمراجعة الطبيب كل 3 أو 4 شهور 

- التئام الجروح لدى مرضى السكر يكون من الصعاب خاصة لمن 
يعانون عدم االنتظام 

- إصابة مرضى األسنان بصرير األسنان بعد جائحة كورونا بسبب 
الضغط العصبي 

- مراجعة طبيب األسنان كل 6 أشهر وتنظيف األسنان بعناية من 
النصائح واجبة االتباع 

- مرضى الربو والسكري وهشاشة العظام لهم تعامل خاص عند 
عالج األسنان 

- هناك وعي طبي غائب لدى األفراد بشكل عام والوعي بعمليات 
تجميل األسنان موجود
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وفيما يلي التفاصيل ..  

طـــــب  اســتــــشـــــاري  قــــــــدمــــــت 
أســنــــــــان شــامل وتجميل األســنان في 
مركــز دار الشــفاء لألســنان الدكتورة دينا 
علــي الكايــد مجموعة مــن الـنـــصــائـــح 
الهامــة والضــروريــــة لمــن يـــعــــانـــــون 
مـــــن آالم األســنـــــان، حــيـــــــث شــددت 
ــنان  ــب األس ــة طبي ــرورة مراجع ــى ض عل
كل 6 أشــهر، واستخدام الـــــفــــرشـــــاة 
أن  حــــــــيــــــث  الـــــخــــيــــــط،  مــــع 
 50 علــى  بنــاًء  يتــم  األســنان  تنظيــف 
بالمئــة مــن الفرشــاة و 50 بالمئــة مــن 
الخيــط العــادي أو الخيــط المائــي يوميــً 
وهــو جهــاز يتــم وضعــه علــى األماكــن 
المغلقــة التــي ال يمكن لـــلــــفـــرشـــــاة 
ــع  ــى من ــؤدي إل ــه ويـــ ــول إلــــيــ الـــوصـ
النظافــة  ويحقــق  الكريهــة  الروائــح 

المثاليــة لألســنان. 

وأضافــت الكايــد أنــه عـــند اإلحســاس 
األســــنـــــــــان  فــــــي  آالم  بـــــــــأي 
طبيــب  إلــى  الذهــاب  يـــــــــجـــــــب 
ــكلة،  ــم المش ــل أن تتفاق ــان قب األسـنــ
االعـــتــــماد  يـــجـــب  ال  أنــه  كمــا 
علــــى الســوشــيـــال ميديــا فــي بنــاء 
الــــخــاصـــة  الطبيــة  المعلومــات 

. ن ســــنــــا أل با
 

وأشــارت أن مريــض الســكر يمكنــه تلقي 
العــالج مــن أيــة آالم لألســنان بشــكل 

ــادي.  ــان ع ــل أي إنس ــه مث ــادي مثل ع

وأوضحــت أنــه يجــب تعريــف الراغبيــن 
تــجــمـيــــل  عــــمــلـــــيــــات  فــــــي 
واآلثــار  التجميــل  بثقافــة  األســــنـــــان 
يواجههــا  أن  يمــــكن  التــي  الجانبيــة 
فــي حــال القيــام بعمليــات التجميــل، 
مشــيرة إلــى أن تلــك العمليــات تحتــاج 

لــه.  مالئمتهــا  مــدى  معرفــة  إلــى 

وقالــت إن مركــز دار الشـــــفاء لألســنـــان 
يتميـــــز بوجــود كادر طبــي متــمـيـــــز 
ومـــــتــــخــصص في كافة األمــــــراض 
الـــمرتـــبــــطــــــــــة بـــعـلـــاج األســــنــان 
من ترمـــــيم وجـــــراحة وزراعة وتجميل. 
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ــا أن  ــم، كم ــل لديه ــن للعم ــاء المتميزي ــاء األطب ــم انتق ــنان، ويت ــفاء لألس ــز دار الش ــز مرك يتمي
الطبيــب يكــون متميــز فــي التخصــص الــذي قــام بدراســته ومــن ثــم يتــم تكويــن فريــق طبي 
ــة  ــة وجراح ــن زراع ــات م ــواع التخصص ــة أن ــنان كاف ــض األس ــر لمري ــا يوف ــو م ــل وه متكام
وتجميــل واحتياجــات خاصــة وتقويــم، كمــا أن أكثــر مــن تخصــص يتــم تقديمــه للمريــض 
فــي وقــت واحــد. وبالتالــي فــإن مركــز دار الشــفاء لألســنان لديهــا أحــدث األجهــزة 
الخاصــة بتبييــض األســنان والزراعــة والتجميــل والجراحــة وكذلــك أدوات التخديــر. ولدينا 
أفضــل النظــم المعمــول بهــا عالميــً فــي مجــال زراعة األســنان حيــث يتم اســتخدام 

النظاميــن األميركــي واأللمانــي. 

نقوم بتقديم خدمات الفانيرز وهي القشرات 
التجميلية والزراعة التجميلية وخدمات التبييض 

وابتسامة هوليوود وهي خدمات متكاملة يتم 
تقديمها للراغبين في إجراء عمليات تجميلية 

لألسنان. 

يداية، ما الذي يمتاز به مركز دار الشفاء لألسنان 
في مجال طب األسنان؟ 

ما هي أهم الخدمات 
التي تقدم في مجال 

تجميل األسنان؟ 
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لهــا  يكــون  إجراءهــا  يتــم  تجميليــة  عالجــات  هنــاك 
جوانــب ســلبية علــى صحــة األســنان، حيــث يتــم تركيــب 
ــإن  ــي ف ــي وبالتال ــر علم ــكل غي ــة بش ــرات التجميلي القش
مشــكالت  عليــه  ويترتــب  ســليم  غيــر  يكــون  العــالج 
ــي  ــب األخالق ــإن الواج ــي ف ــى. وبالتال ــتقبلية للمرض مس
يفــرض علينــا كأطبــاء تقديــم النصــح للمرضــى الراغبيــن 
فــي عمليــات التجميــل بشــكل معيــن، حيــث يتــم وضــع 
ــأتي  ــي تــ ــة الــتـ ــاالت الــــمرضــيـ ــب الـحـــ ــارات تناس اختي
لـلــعـــالج، فــلــكــــل مريــض مــا يناســبه وليــس بالضــرورة 
أن تتــم عمليــات التجميــل بالشــكل الــذي يرغــب فيــه 
ــب  ــل ط ــات تجمي ــول عملي ــق بتح ــا يتعل ــض. وفيم المري
األســنان إلــى عمليــات تجاريــة، فــإن هــذا األمــر ســليم 
وصحيــح وهنــاك نســبة كبيــرة مــن تلــك العمليــات تتــم 
ــى  ــح المرض ــا أنص ــً م ــي دائم ــة. ولكنن ــس تجاري ــى أس عل
ــهور  ــنان كل 6 ش ــب األس ــة طبي ــم مراجع ــون ويت يتثقف

ــنة. ــي الس ف

ــارزة فــي األمــام أو هنــاك عــدم  عندمــا تكــون األســنان ب
انتظــام األســنان بشــكل ســليم أو يكــون هناك فــارق بين 
األســنان يتــم العمــل علــى عــالج ذلك مــن خــالل التقويم 
وإجــراء عمليــات التجميــل، وبالتالــي يتــم عمــل اإلجــراءات 
الالزمــة التــي تناســب حالــة المريــض ومــا يناســبه. فهنــاك 
مــن يأتــي ويطلــب اســتخدام معجــون الفحــم األســود 
والــذي فــي حــال اســتخدامه لفتــرة طويلــة ســيكون 
لــون األســنان أصفــر وبالتالــي ال ينصــح باســتخدامه لفتــرة 
طويلــة يــؤدي إلــى نتيجــة عكســية ألنــه يــؤدي إلــى إزالــة 
طبقــة المينــا وبالتالــي فــإن اســتخدام معجــون األســنان 

العــادي هــو األفضــل. 

هل سيطرت العمليات التجارية 
على طب التجميل في مجال 

األسنان؟ 

متى ينصح باستخدام 
التقويم وتجميل األسنان؟ 

نســبة التجميــل لــدى الســيدات أكبــر ، وكذلــك صغــار الســن الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن بدايــة العشــرينات. وهنــاك قرابــة 40 بالمئة مــن صغار 
الســن ممــن يأتــون إلــى مركــز دار الشــفاء لألســنان يقومــون بعمليــات التجميــل ونقــوم بدراســة اختيــارات المريــض وتثقيفــه أواًل ألن هنــاك 
نســبة كبيــرة ليــس لديهــم ثقافــة طبيــة ولكــن الوعــي بعمليــات التجميــل فــي مجــال األســنان موجــود وبالتالــي البــد مــن تعريــف المريــض 
بأهميــة اإلجــراءات التــي تســبق عمليــات التجميــل مثــل الترميــم وعــالج التســوس فــي حــال وجــوده قبــل وضــع عمليــات التجميــل. ولألســف 
هنــاك مــن يقومــون بعمليــات التجميــل دون إتخــاذ اإلجــراءات الســليمة وهــو مــا يترتــب إلــى تــآكل اللثــة وظهــور روائــح كريهــة فــي األســنان. 
ونحــن فــي مركــز دار الشــفاء لألســنان نقــوم بعــالج األخطــاء الطبيــة التــي يكون ضحيتهــا المرضى ســواء مــن داخل الكويــت أو مــن خارجها. 

وهنــاك حــاالت ال حصــر لهــا يتــم عالجهــا بشــكل دقيــق. 

هل نسبة عمليات التجميل أكبر بين السيدات أم الرجال؟
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التســوس والتهــاب العصــب هــي األكثــر شــيوعً بيــن الفئــات العمريــة التــي تتجــاوز ســن 18 عامــً فمــا فــوق، أمــا صغــار 
الســن فليــس لديهــم مثــل تلــك الحــاالت ســواًء التســوس أو التهــاب العصــب. 

مرضــى الســكري لديهــم مشــكلة تتعلــق بالتئــام الجــروح ، حيــث أنــه بعــد حــدوث التنضيــف العميــق يعانــون مــن غيــاب االلتئــام 
ويعانــون بشــدة حيــن يتــم لهــم تنضيــف أو عمليــة جراحيــة ، خاصــة ممــن يعانــون مــن عــدم انتظــام الســكر. وبالتالــي يتــم 
ــكر  ــه الس ــن لدي ــن م ــم. ولك ــآكل العظ ــن ت ــون م ــكر يعان ــى الس ــا أن مرض ــً. كم ــهر تقريب ــرة 4 أش ــب كل فت ــة الطبي مراجع
ــن  ــون م ــو يعان ــى الرب ــنان مرض ــة باألس ــرى المرتبط ــراض األخ ــن األم ــن بي ــادي. وم ــكل ع ــه بش ــل مع ــن التعام ــم يمك منتظ
الجفــاف بالحلــق حيــث أن الكمــام يــؤدي إلــى حــدوث الجفــاف . وبالتالــي يتــم إعطاءهــم مكمــالت اللعــاب والتــي تــؤدي 

إلــى تنظيــف األســنان. 

هنــاك أيضــً مــن يعانــون من هشاشــة العظــام، حـيـــــــث 
أنــــــهـــــم قــبـــــل حــصـــولـــهـــــم عــــــــلــــى عـــــــالج 
هشاشــة العظــام عــن طريــق اإلبــر أو العــالج وينــــــصح 
بــــــعالج األســنان أواًل وبعدهــا يتــم التعامــل مــع 
لديهــم  الجــروح  التئــام  ألن  العظــام  هشاشــة 

ــب.  ــدًا صع ــون ج يك

ما هي األمراض األكثر شيوعً في الكويت 
بالنسبة لمرضى األسنان؟ 

هل هناك عالقة بين أمراض األسنان المتعلقة بالتسوس 
والتهاب اللثة والتجميل باألمراض األخرى؟ 

هل هناك أمراض أخرى 
ترتبط بأمراض األسنان؟ 

نســعى لحمايــة األســنان، وبالتالــي نحــاول علــى قــدر اإلمــكان الحفــاظ علــى األســنان ولكــن فــي حــال إذا كان الضــرس بــه كســر 
وتحــت مســتوى اللثــة، فإنــه يجــب خلــع الضــرس فــورًا ألنــه لــم يعــد باإلمــكان العــالج حيــث أن التســوس يكــون تحــت اللثــة. 

وبعــد ذلــك يتــم وضــع الزراعــة الفوريــة بعــد خلــع الضــرس وبعــد شــهرين تقريبــً يتــم وضــع التركيــب الدائــم.

متى يتم اللجوء إلى خلع األسنان أو الضروس بالكامل ؟ 
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حصلـــت علـــى بـــــكـالـوريـــوس طــب األسـنـــان مـــن 
الواليـــات المـتـــحدة وبـعـــدها ســـافرت للحـصـــول على 
الدكتــوراة فــي نيويــورك، وبعــد ذلــك التحقــت للعـــمل 
فــي جامعــة الكويــت كليــة طب األســنان وفي الـــوقت 
نفـــسه التحـقت بالـعمل فـي دار الشفاء بنظام الدوام 

ــام 2018.  ــي ع الجزئ

التدخيــن يضــر باللثــة بالتأكيــد، ولكــن فتــرة جائحــة كورونــا أثــرت ســلبً علــى مرضــى األســنان، حيــث أننــا الحظنــا وجــود كســر أو صرير األســنان 
لــدى المرضــى بســبب الضغــط العصبــي والنفســي، حيــث أن الحيــاة توقفــت لــدى هــؤالء األفــراد الذيــن يعانــون مــن هــذا المــرض. ومــن هنــا 
فــإن المريــض عندمــا يأتــي إلينــا يعانــي مــن عــوار الــراس وآالم الفكيــن وتتركــز تلــك الحــاالت فــي الفئــات العمريــة التــي تجــاوزت 35 عامــً 
ويتــم عــالج تلــك الحالــة مــن خــالل مــا يعــرف بالحــارس أو الحافــظ الليلــي ، حيــث يتــم وضــع حمايــة لفتــرة ليليــة حيــث عنــد احتــكاك األســنان 
يتــم وضــع البالســتيك وهــو مــا يحمــي األســنان مــن ناحيــة ويحافــظ علــى المريــض مــن الضغــوط العصبيــة التــي يواجههــا. وهــذه الظاهــرة 

وجــدت بعــد انتهــاء فتــرة الجائحــة. 

والمشــكالت  النفســي  الضغــط  بالتأكيــد، 
وبالتالــي  األســنان  تؤثــر علــى  التــي  األســرية 
العصبيــة  المشــكالت  مــن  اإلنتبــاه  يجــب 

المرضــى.   تواجــه  التــي  والنفســية 

ما هي أهم المحطات 
المهنية في مسيرة 

عملكم؟ 

هل التدخين والتواجد داخل األماكن المغلقة يؤثر على اللثة ويزيد من 
حاالت التسوس ؟ 

هل الضغط النفسي أو 
المشاكل األسرية يمكن أن 

يؤثر على األسنان؟ 
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ــز، حضــره ممثليــن عــن مجلــس  ــر وممي فــي احتفــال كبي
ــل  ــي الوكي ــة ف ــة ممثل ــدول، ووزارة الصح ــفراء ال ــة وس األم
المســاعد لشــؤون الخدمــات الطبيــة األهليــة د.فاطمــة 
النجــار وممثليــن عن الشــركات الطبية المختلفــة ، وبحضور 
رئيــس مجلــس إدارة مستشــفى دار الشــفاء الســيد / طالب 
جــراق، عــدد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي 
للمستشــفى الدكتور/ أحمد نصــر اهلل وممثلين عــن الفرق 
ــفاء  ــفى دار الش ــل مستش ــة احتف ــة واإلداري ــة والفني الطبي
ــاد  ــهادة االعتم ــن ش ــرة م ــابعة واألخي ــة الس ــاز المرحل بإنج
  HIMSS7 الدولــي مــن الجمعيــة األميركيــة للعلــوم الطبيــة
ــة  ــس مؤسس ــن : رئي ــة كل م ــي االحتفالي ــارك ف ــا ش ، كم
HIMSS ألوروبا والشــــــرق االوســط الســيد/ John Rayner جون 

رينــر و مديــر عام بشــركة ســيرنر الشــرق األوســط آدريــان داى 
و مســؤول العمــالء بشــركة ســيرنر الشــرق األوســط جــون 

ديــن.

HIMSS
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يعد هذا اإلنجاز لحظة 
فارقة في تاريخ القطاع 
الطبي ويرسخ الكويت 

عالميًا في مجال التحول 
الرقمي لخدمات الرعاية 

الصحية المقدمة 
للمرضى.
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قســم اإلرشــاد الصحــي وقســم مكافحــة العــدوى في مستشــفى دار الشــفاء، 

يقّدمــان محاضــرة توعويــة لطــالب مدرســة البيــان الدولية حــول أبرز ســبل الوقاية 

وأهــم التدابيــر االحترازيــة التــي يجــب اتباعها لتجنــب فيــروس كورونا.

مدرسة  البيان
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 يوم رياضي متميز للعاملين وأسرهم في
مستشفى دار الشفاء

 أقيمت فعالياته على أرض استاد النادي العربي

- تحقيق الترابط األسري واالجتماعي للعاملين في المستشفى 
- تنمية روح فريق األسرة الواحدة  بين العاملين وزيادة درجة االنتماء 

يحــرص مستشــفى دار الشــفاء علــى تحقيــق الترابــط بيــن كافــة موظفيــه اإلدارييــن واألطبــاء والفنييــن مــن خــالل تنظيــم 
ً علــى أداء  فعاليــات ومناســبات رياضيــة واجتماعية وذلك لتحقيق الترابط األســري والتواصــل االجتماعي والذي ينعكس إيجاب

العمل. 

ً مميــزًا لكافــة العامليــن فــي المستشــفى علــى أرض اســتاد النــادي العربــي  ً رياضيــ  وقــد نظــم مستشــفى دار الشــفاء يومــ
يــوم 18 مــارس 2022 ، حيــث حــرص الجميــع علــى المشــاركة فــي هــذا اليــوم ، حيــث تــم تنظيــم مســابقات عديــدة شــارك 
ً غير عــادي بالمســابقات التي  فيهــا كافــة الموظفيــن علــى اختــالف فئاتهــم العمرية وكذلــك األطفــال الذيــن أبــدوا اهتمام

تــم تنظيمهــا خــالل الفعالية. 

كما تم توزيع هدايا على الفائزين من المشاركين في هذا اليوم ، والعمل على إدخال البهجة والسرور لألطفال. 

ً في اليــوم الرياضي على أهميــة هذا اليوم في تحقيــق الترابط  وأشــار المشــاركون الذيــن تجــاوز عددهــم 500 موظــف تقريب
بيــن المشــاركين فــي األقســام واإلدارات المختلفــة للمستشــفى وكذلــك العمــل على تعزيــز قدراتهــم الرياضية وهــو األمر 

ً علــى الصحة العامة للمشــاركين.  الــذي ينعكس إيجاب
 كما يحرص مستشــفى دار الشــفاء واإلدارة التنفيذية على تنظيم تلك الفعاليات المميزة وخلق بيئة عمل إيجابية تســهم 
فــي تحقيــق التعــاون والعمل بروح الفريق بين المشــاركين ، كما يحــرص رئيس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
تحقيــق التناغــم بيــن كافة العاملين مــن أطباء وفنيين وإداريين لتحقيق اســتراتيجية العمل المطلوبــة واألهــداف التي تنوي 

الشــركة تنفيذها على المــدى الطويل. 
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تحتفل  بيوم األم
Cafe 312مستشفى دار الشفاء و

احتفل مستشــفى دار الشــفاء بيوم األم العالمي بالتعاون مع 
٣١٢ كافيــة بيــوم مميز، والذي تخللــة بعض الفحوصات الطبية 

والهدايــا للحضور وتقديم فقــرات توعوية للحضور، بحضور  
أمهــات الموظفين من ذوي االحتياجــات الخاصة، تكريمًا لألمهات 

لمــا يقدمن من تضحيــة وعطاء منقطع النظير.
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زيــارة مجموعة من طالبات جامعة 
الكويــت )كلية العلوم الطبية 

المساعدة(
 تخصــص معلومات صحية 

لمستشفى دار الشفاء
 حيــث تم تقديم عدد مــن المحاضرات العملية عن 

األنظمة الصحية الحديثة المســتخدمة في المستشــفى 
ومالها من أثر إيجابي على جودة وســامة الخدمة 

المقّدمة لمرضى ومراجعي المستشــفى.
وعلــى هامش الزيــارة، جالت الطالبات على عدد من 

أقســام المستشــفى الطبية واإلدارية لاطاع على كيفية 
ســير العمل في هذه األقسام.
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أحتفالية مستشفى  دار الشفاء
بيوم  األم  العالمي  تحت عنوان

Special MOM`S Day
بحضــور الســيد طالب جــراق رئيس مجلــس إدارة مستشــفى دار الشــفاء، 
الســيدة نرجــس اليوســفي عضــو مجلــس إدارة، دكتــور أحمــد نصــراهلل 
الرئيــس التنفيذي وطبيبات ومجموعة من مدراء المستشــفى، باإلضافة 
ألمهــات أطفــال مــن ذوي االحتياجات الخاصــة، حيث جرى تكريــم هؤالء 
األمهــات لمــا يقدمــن مــن تضحيــة وعطــاء منقطــع النظيــر فــي ســبيل 

توفير أفضــل الرعايــة واالهتمــام بأطفالهم.
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 دار الشفاء احتفت بيوم التمريض العالمي 
تحت عنوان   تمكين الممرضين ليكونوا  قياديين

االحتفالية جسدت روح األسرة الواحدة بين إدارة المستشفى والممرضين 

 وكما يســتهدف مستشــفى دار الشــفاء تنمية وتطوير قدرات طاقمه 
الطبــي واإلداري وتزويــده  بأفضــل الوســائل المناســبة التــي ترفــع مــن 
مســتواه الطبــي فــي القطــاع الخــاص ، فــإن المستشــفى حريص على 
االحتفــاء باألطبــاء والممرضــات وكذلك الموظفيــن اإلدارييــن في كافة 
المناســبات التــي مــن شــأنها إدخــال البهجــة والســرور علــى قلوبهــم 

هــم وعائالتهــم. 

 تحــت عنــوان تمكيــن الممرضــات ليصبحــن قــادرات علــى القيــادة ، احتفــل مستشــفى دار الشــفاء بيــوم التمريــض العالمــي 
بحضــور كوكبــة مــن الممرضــات الالئــي يعملــن فــي مستشــفى دار الشــفاء بمختلــف التخصصات. 

 وتؤمــن مستشــفى دار الشــفاء بالــدور المتميــز الــذي تقــوم بــه الممرضــات فــي خدمــة المرضــى وتقديــم العــون للطاقــم 
الطبــي ، مــع التفانــي فــي تقديــم الخدمــة الطبيــة الالزمــة للمرضــى فــي مختلــف التخصصــات. 

 ولممرضيــن مستشــفى دار الشــفاء دور كبيــر فــي تحســين قــدرات المستشــفى وتطويــر أداءه ، كمــا أنهــن يمثلــن عنصــر 
أساســي فــي تحقيــق اســتراتيجية دار الشــفاء بمختلــف التخصصــات الطبيــة. 

ويأتي االحتفاء بممرضات دار الشفاء في ظل االهتمام الذي تحرص عليه المستشفى لرفع الروح المعنوية لدى العاملين 
بها. 
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Nursing 
Day
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Nursing 
Day
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 دار الشفاء  نّظمت
 ورشة عمل في

 مجال طب األشعة

كمــا تناولــت جدوى اســتخدام األشــعة في الكشــف عن 
ــي  ــب ف ــالج المناس ــع الع ــة وض ــرًا ومحاول ــراض مبك األم
ــل  ــي تأهي ــا ف ــى قدرته ــة إل ــب ، باإلضاف ــت المناس التوقي

وتطويــر قــدرات العامليــن فــي المستشــفى. 

ويأتــي االهتمــام بعلــم طــب األشــعة فــي ظــل مــا 

يشــهده العالــم مــن تطــورات ملحوظــة فــي علــم طب 
ــة  ــاالت طبي ــي مج ــة ف ــة نوعي ــل نقل ــذي يمث ــعة ال األش

ــة.  متنوع

ــدرات  ــر ق ــى تطوي ــفاء عل ــفى دار الش ــن إدارة مستش ً م ــ حرص
كادرهــا الطبــي فــي مجــال األشــعة ، نظــم مستشــفى دار 
الشــفاء ورشــة عمــل تناولــت أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم فــي 

ــعة.  ــب األش ــال ط مج

 وقــد شــارك في الورشــة كوكبــة من المتخصصيــن في مجال 
طــب األشــعة ، حيــث تناولــت الورشــة أنــواع األشــعة وطــرق 
اســتخدامها والحــاالت التــي يمكــن عالجها مــن خالل األشــعة. 
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Radiology 
Workshop
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