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وكما أثبت العلماء فإن الصيام يؤثر تأيثر إيجابي
على صحة اإلنسان وفيه دواء للروح والقلب والبدن، وله تأثير

عجيب في حفظ الصحة، وحبس النفس
عن تناول مؤذياتها، وفي هذا العدد الخاص بشهر رمضان

نضع بين أيديكم بعض المعلومات الهامة
عن الصيام والصحة، وعن صيام المرضى المصابين  بأمراض

مزمنة أو مستمرة. وتناول العقاقير
الطبية خالل الشهر الفضيل

تقبل اهلل صيامكم وأنعم عليكم بالصحة
والعافية وكل عام وأنتم بخير

عزيزي القارئ ..
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شعور الصائم في شهر رمضان المبارك بالعطش مع دخوله في فصل  الصيف، 
حيث يمتد الصيام إلى أكثر من 16ساعة في اليوم ، فيستمر الجسم في فقد الماء على مدار تلك الساعات؛ ليصل إلى 
اإلفطار وهو في حاجة ماسة لتعويض فوري وكاٍف لما فقدته األنسجة من سوائل .ويمكننا أن نساعد أجسامنا 
في الحفاظ على الماء ودفع الشعور بالعطش والتقليل من حدته، باتباع أسس التغذية الصحية خالل شهر 

الصوم، فبذل بعض الجهد لتجنب العطش أسهل من تحمل معاناة الشعور به !

حلفاؤنا ضد العطش الماء سيد المشروبات وال يمكن تعويضه بمشروب آخر وينصح الخبراء بتناول لتر ونصف 
لتر منه يوميا ويفضل تناول الماء المحتوي على األمالح المعدنية لتعويض ما يفقده الجسم من األمالح؛ 

خاصة في العرق . 

السوائل بجميع أنواعها خصوصًا المشروبات وعصائر الفواكه الطبيعية المرطبة، والتي تحتوي على 
أمالح. وينصح بتجنب العصائر المحتوية على مواد مصنعة وملونة اصطناعيا، والتي تحتوي على كميات 

كبيرة من السكر؛ ألنها تسبب أضرارا صحية وحساسية . 

الخضروات والفواكه الطازجة يفضل تناول الخضروات والفواكه الطازجة في الليل وعند السحور، حيث 
تحتوي على كميات جيدة من الماء واأللياف التي تمكث فترة طويلة في األمعاء؛ مما يقلل من اإلحساس 
بالجوع والعطش .ويعد الخيار من أشهر الخضروات التي تدفع الشعور بالعطش؛ ألنه يسكن العطش ويبرد 
الجسم، ويساعد على تخفيف االضطرابات العصبية، فضال عن احتوائه على “أليافالسيليلوز الغذائية” التي 

تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف األمعاء. 

تأخير السحور تنصح السنة المطهرة بتأخير السحور؛ لذا يفضل أن يكون السحور بعد منتصف الليل، حتى 
يتمكن الصائم من مقاومة الشعور بالعطش، خاصة في األيام األولى للصيام، ويفضل أن تحتوي وجبة 

السحور على غذاء خفيف . 

لصوص يسرقون ماء الجسم ملح الطعام األطعمة واألغذية المالحة تزيد من حاجة الجسم إلى الماء؛ 
لذا ينصح بتجنب وضع الكثير من الملح على الطعام، واالبتعاد عن األطعمة شديدة الملوحة، كاألسماك 
المالحة والمخلالت؛ ويفضل استبدال قطرات من الليمون بدال من الملح على السلطة، فهي تعمل على 

تعديل الطعم. 
البهارات والتوابل الوجبات واألغذية المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل تتطلب شرب كميات 
أثناء تناولها من البلعوم والفم والمعدة؛  كبيرة من الماء بعد تناولها؛ ألن هذه األطعمة تمتص الماء 
محدثة جفافا في الجسم، ومن ثم اإلحساس بالعطش؛ لذا على الصائم أن يتجنب تناول األطعمة 

الحريفة، الغنية بالبهارات، خاصة في وجبة السحور. 

المنبهات ينصح الصائم بالتقليل من    شرب المنبهات كالشاي والقهوة؛ الحتوائها على الكافيين الذي 
يزيد من نشاط الكلى ويعزز دورها في التخلص من الماء؛ وبالتالي تزيد المنبهات من عملية فقدان الماء   من 
الجسم . كما يجدر التنبيه إلى أنه ال يمكن اعتبار الشاي والقهوة بديال من الماء؛ ألن طبيعتها الساخنة ال تمكن الصائم 

من شرب كمية كبيرة منها . 

المشروبات الغازية والتي تحتوي على الكربون، الذي يسبب االنتفاخ والشعور باالمتالء، ويمنع الجسم من االستفادة من 
السوائل؛ لذا ال بد من تجنبها أثناء اإلفطار . 

أشعة الشمس المباشرة على الصائم أن يتقي التعرض المباشر ألشعة الشمس لفترات طويلة . 
وأنسب األوقات لشرب كمية وافرة من الماء هو بعد اإلفطار بنحو ساعتين، ومن األفضل أن يشرب الصائم 
كميات قليلة من الماء في فترات متقطعة من الليل طوال الفترة بين الفطور والسحور وعدم االعتماد 

على اإلحساس بالظمأ من أجل الشرب. 

ودفع  الجسم  تروية  على  تعمل  السكر  من  التركيز  عالية  السوائل  من  كافية  كميات  تناول 
العطش . 

الشعور  وزيادة  البول  إدرار  على  الجسم  تحث  السكر  من  التركيز  عالية  السوائل   : الحقيقة 
بالعطش؛ لذا ينصح الصائم باالعتدال في تناول الحلويات والمشروبات الرمضانية عالية التركيز 

من السكر .

شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور يحمي من الشعور بالعطش أثناء الصيام . 
الحقيقة : المياه الزائدة عن حاجة الجسم تطردها الكلية بعد ساعات قليلة من تناولها؛ مما 
فترة  أثناء  إرهاقا  يسبب  وهذا  الحمام،  إلى  للذهاب  لحاجته  النوم  أثناء  الصائم  قلق  إلى  يؤدي 

النهار .

شرب الماء البارد جدا أو المثلج عند بداية اإلفطار يروي العطش . 
كفاءة  يقلل  حيث  المعدة،  على  بشدة  يؤثر  اإلفطار  بداية  عند  المثلج  الماء  شرب    : الحقيقة 
؛  الهضمية  االضطرابات  بعض  ُيحدث  وبالتالي  الدموية  الشعيرات  انقباض  إلى  ويؤدي  الهضم؛ 
ولهذا يجب أن تكون درجة الماء معتدلة أو متوسطة البرودة، وأن يشربها الصائم متأنيا، وليس 

دفعة واحدة. 

دفع الطعام بالماء أثناء األكل يوفر فرصه أكبر للحصول على هضم جيد . 
الحقيقة : شرب الماء أثناء األكل يعطل نزول اللعاب على األطعمة، فال تمتزج جيدا في الفم 
باللعاب، فيصعب هضمها ويقل انتفاع الجسم بها؛ ولهذا ينصح األطباء بعدم شرب الماء أثناء 

تناول الطعام إال بنسبة قليلة جدا لتساعد على بلع الطعام . 

ويقمع  الهضم  عملية  يساعد  مباشرة  الطعام  من  االنتهاء  بعد  الماء  من  وافرة  كمية  شرب 
العطش . 

الحقيقة : شرب كمية وافرة من الماء بعد االنتهاء من الطعام مباشرة يعرقل عملية الهضم، 
الماء  كثرة  ألن  الجودة؛  من  المطلوب  الوجه  على  مهمته  إتمام  من  الهضمي  الجهاز  ويمنع 
لقمع  اإلفطار  بعد  الماء  من  قليال  اإلنسان  يتناول  أن  والصحيح  المعدية؛  العصارة  إفراز  تمنع 
ومن  ساعتين،  بنحو  اإلفطار  بعد  هو  الماء  من  وافرة  كمية  لشرب  األوقات  وأنسب   . العطش 
الليل طوال الفترة  األفضل أن يشرب الصائم كميات قليلة من الماء في فترات متقطعة من 

بين الفطور والسحور وعدم االعتماد على اإلحساس بالظمأ من أجل الشرب. 

كثرة شرب الماء تؤدي إلى السمنة.
 الحقيقة :  أظهرت الدراسات الحديثة أن الماء يلعب دورًا مهما في تخفيف الوزن؛ 
حيث يعمل على زيادة إفراز هرمون نورأدرينالين الذي يزيد من نشاط الجهاز العصبي، 

ويزيد منحرق الدهون؛ مما يساعد في التخلص من الوزن الزائد 

ست خرافات لقهر العطش يف رمضان :

ذلك
هل

تعلم

واستخدام  الجسم  لتبريد  الفاتر  بالماء  االستحمام  من  اإلكثار 
الصابون للتخلص من زيوت الجسم التي قد تسدُّ المسام الَعَرقية . 

قدر  الظهيرة  فترة  أثناء  المنزل  دخول  عن  الشمس  أشعة  حجب 
اإلمكان، عن طريق غلق الشيش أو الستائر . 

قطنية  تكون  أن  ويفضل  فضفاضة؛  اللون  فاتحة  مالبس  ارتداء 
لتمتص العرق . 

وذلك  المبذول؛  والجهد  يتناسب  الذي  بالقدر  الراحة  إلى  الركون 
لتجديد طاقة الجسم الحيوية . 
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وتصل  نسبيا  طويل  يوم  يف  نصوم  أننا  نعرف  نحن 
فرتة االمتناع عن الطعام إىل أربعة عشر ساعة تقريبيا 
وهذا يحمل اجلسد جهدا كبريا ، لكن قد يخطئ بعض 
الناس فيطيلون فرتة امتناعهم عن الطعام والشراب 
يف  السحور  طعام  يتناولون  عندما  أكرث  ساعات  إىل 
فتطول  لياًل  الواحدة  كالساعة  الليل  من  مبكر  وقت 
وبالتايل  ساعة  عشر  سبعة  إىل  الصيام  فرتة  عندهم 
ولو  السوائل  االبتعاد عن  مزيد من اجلهد ومزيد من 
الكرمي  النبي  أن  لوجدنا  النبوية  التوجيهات  إىل  رجعنا 
صلى اهلل عليه وسلم أخر السحور إىل قبيل أذان الفجر 
الناس  وبعض  بركة(  السحور  ففي  تسحروا   ،: وقال 
إرهاق  من  يزيدون  وبالتايل  اإلفطار  يف  يتأخرون  أيضا 

أجسادهم وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 

ُلوا اْلِفْطر (. اُس ِبَخْيٍر َما َعجَّ ) اَل َيزاُل النَّ

النفس  تعذيب  بعقدة  يتصفون  الناس  وبعض 
زعما  رمضان  يف  أنفسهم  يجهدوا  أن  فيحاولون 
الكالم  وهذا  املشقة  بازدياد  يزداد  األجر  أن  منهم 
املعترب  املشقة  بازدياد  يزداد  األجر  أن  ذلك  تتمة  له 
التي ال غنى لإلنسان عنها يف عمله كالعامل الذي ال 
مبقدار  أجره  فيزداد  رمضان  يف  العمل  عن  له  غنى 
مشقته وقد رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم رجال نذر 
الشمس عبادة هلل فنهاه عن ذلك ألن  أن يقف يف 

اهلل غني أن يعذب أحد من البشر نفسه. وبالتايل فما 
ينبغي للصائم أن يزيد على نفسه املشقة بحجة انه 
يزداد بذلك أجره.وقبيل اإلفطار تنقص نسبة السكر 
بعض  على  السيطرة  بفقدان  الصائم  ويبدأ  الدم  يف 
تصرفاته نتيجة انخفاض نسبة السكر يف الدم ولذلك 
جاء التوجيه النبوي الشريف مبا يعيد للجسد وبشكل 
عليه  فأمر  الطبيعي  حدها  إىل  السكر  نسبة  سريع 
الصالة والسالم بتناول التمر عند اإلفطار فإن مل يجد 
فتناول املاء الذي يعوض السوائل املفقودة يف يوم 
َعَلى  َفلُيفِطْر  َصاِئمًا  أَحُدكم  َكاَن  إَذا   ( فقال:  الصيام 
مَر َفَعَلى امَلاِء فإنَّ امَلاَء َطُهوٌر(  مِر، فإن مل َيِجد التَّ التَّ
ويبدؤون  القاعدة  هذه  يخالفون  الناس  بعض  لكن 
املعدة  على  الثقيل  الطعام  أو  بالدسم  إفطارهم 
كثرية  وهضمية  معوية  إرباكات  لهم  يسبب  مما 
وبذلك نرى أن اإلسالم جاء ليحافظ على أجسادنا من 
الصالة  عليه  النبي  بتعليمات  بالتزامنا  ونحن  الهالك 
ونحافظ  صحيًا  صيامًا  نصوم  أن  نستطيع  والسالم 
التي هي أمانة يف أعناقنا واحلمد هلل  على أجسادنا 

رب العاملني

 ) م. عبد اللطيف الربيجاوي (
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والعتق  والمغفرة  الرحمة  شهر   ، رمضان  شهر  علينا  هل 
الحديث  يحلو  المبارك  الشهر  هذا  إطاللة  ومع   . النار  من 
عن الفوائد الروحية والنفسية والجسدية لصيام رمضان ، 
ولكن هناك وقفات صحية ن، ووصايا طبية ، ال بد أن نعيرها 
شيئا من االنتباه ليكون لنا رمضان أيضا الصحة والنشاط 
تلك  من  بعضا  المقال  هــذا  في  ونستعرض   . والعطاء 

الوصايا : 

عشرون وصية
طبية يف شهر رمضان

كلوا واشربوا وال تسرفوا “األعراف “  تلك هي آية يف كتاب اهلل ، جمعت علم 
الغذاء كله يف ثالث كلمات . فإذا جاء شهر رمضان ، والتزم الصائم بهذه 
اآلية ، وجتنب اإلفراط يف الدهون واحللويات واألطعمة الثقيلة ، وخرج يف 
نهاية شهر رمضان ، وقد نقص وزنه قليال ، وانخفضت الدهون ، يكون يف 
غاية الصحة والسعادة ، وبذلك يجد يف رمضان وقاية لقلبه ، وارتياحا يف 
جسده .فالكنافة والقطائف وكثريمن احللويات واللحوم والدسم تتحول 

يف اجلسم إىل دهون ، وزيادة يف الوزن ، وعبء على القلب . وقد اعتاد الكثري 
منا على حشو بطنه بأصناف الطعام ، ثم يطفئ لهيب املعدة بزجاجات املياه 
الكثري  التزام  عدم  من  الرغم  على  أنه  الباحثون  أكد  .  وقد  املثلجات  أو  الغازية 
رمضان  غذاء  يف  الصحية  اإلسالم  بقواعد   ، الشديد  لألسف   ، املسلمني  من 
صيام  فإن   ، واحللويات  الدسمة  الرمضانية  األطباق  تناول  يف  إسرافهم  ورغم 
عدد  يف  كيلوجرامات   3-2 مبقدار  الصائمني  وزن  يف  نقصا  يحقق  قد  رمضان 

من الدراسات العلمية .

إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر :  وهذا حديث آخر لرسول اهلل صلى اهلل 
النبي صلى اهلل  أن   “ أنس رضي اهلل عنه  . وعن  األربعة  رواه  عليه وسلم 
عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطيبات ، فإن مل تكن رطيبات 
، فإن مل تكن مترات حسا حسوات من املاء “ رواه الرتمذي وأبو  فتمرات 
عنه  يدفع   ، سريع  سكري  مصدر  إىل  بحاجة  اإلفطار  عند  فالصائم   ، داود 
اجلوع ، مثلما هو بحاجة إىل املاء . واإلفطار على التمر واملاء يحقق الهدفني 
. وتستطيع املعدة واألمعاء اخلالية امتصاص  وهما دفع اجلوع والعطش 
املواد السكرية بسرعة كبرية ، كما يحتوي الرطب والتمر على كمية من األلياف 
من  الصائم  يكرث  فال  باالمتالء  شعورا  اإلنسان  ويعطي   ، اإلمساك  من  يقي  مما 

تناول خمتلف أنواع الطعام .

صلى  اهلل  رسول  كان  :  فقد  مرحلتني  على  إفطر 
أو  متــرات  على  فطره  يعجل  وسلم  عليه  اهلل 

ماء ، ثم يعجل صالة املغرب ، ويقدمها على 
حكمة  ذلــك  ويف   . إفــطــاره  طعام  إكمال 

التمر  مــن  ــيء  ش فتناول   . رائــعــة  نبوية 
واملاء ينبه املعدة تنبيها حقيقيا ، وخالل 
بامتصاص  املعدة  تقوم  الصالة  فرتة 
املادة السكرية واملاء ، ويزول الشعور 
بعد  الصائم  ويعود   . واجلوع  بالعطش 
الصالة إىل إكمال إفطاره، وقد زال عنه 
أن  املعروف  ومن   . باملهم  الشعور 
دفعة  الطعام  من  كبرية  كميات  تناول 
انتفاخ  إىل  يــؤدي  قد  وبسرعة  ــدة  واح
وعسر  معوي  تلبك  وحـــدوث  املــعــدة 

هضم .

.  حديث لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  الناس بخري ما عجلوا الفطر  ال يزال 
متفق عليه . ويف التعجيل باإلفطار آثار صحية ونفسية هامة . فالصائم يكون 
يف ذلك الوقت بحاجة ماسة إىل ما يعوضه عما فقد من ماء وطاقة أثناء النهار 
والتأخري يف اإلفطار يزيد من انخفاض سكر الدم ، مما يؤدي إىل شعور بالهبوط 
الشريعة  ترضاه  وال   ، منه  طائل  ال  نفسي  تعذيب  ذلك  ويف  العام  واإلعياء 

السمحاء .
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يكون غذاؤك متنوعا  أن  :  فاحرص على  لنفسك غذاء صحيا متكامال  اخرت 
وشامال لكافة العناصر الغذائية ، واجعل يف طعام إفطارك مقدارا وافرا 

من السلطة ، فهي غنية باأللياف ، كما تعطيك إحساسا باالمتالء والشبع ، فتأكل كمية 
أقل من باقي الطعام . وجتنب التوابل البهارات واخمللالت قدر اإلمكان . كما يستحسن جتنب 

املقايل واملسبكات ، فقد تسبب عسر الهضم وتلبك األمعاء . 

.  وال شك يف  السحور  تناول وجبة  الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث بضرورة  فقد أوصي 
أن تناول السحور يفيد يف منع حدوث اإلعياء والصداع أثناء نهار رمضان ، ويخفف من الشعور بالعطش 
الشديد .  كما حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم على تأخري السحور فقال : “ما تزال أمتي بخري ما جتملوا 
كاللنب  الهضم  سهلة  أغذية  على  السحور  طعام  يحتوي  أن  “  ويستحسن  السحور  وأخروا  اإلفطار  عجلوا  ما 

الزبادي والعسل والفواكه وغريها .

األغذية  جتنب  :  حاول  بالعطش  اإلحساس  لتجنب  وصية   
الشديدة امللوحة ، وجتنب التوابل والبهارات وخاصة عند 
ويستحسن   . بالعطش  االحساس  تزيد  ألنها  السحور 
السريعة  الوجبات  أو   ، احملفوظة  األغــذيــة  استعمال  جتنب 
التحضري .  واشرب كمية كافية من املاء مع عدم املبالغة يف 

ذلك.

كنت  :  وإذا  اإلمــســاك  لتجنب  وصية 
ــاك ،  ــسـ ــاإلمـ ممـــن يـــصـــابـــون بـ

باأللياف  الغنية  األغذية  تناول  من  فأكرث 
والبقول  السلطات  يف  ــودة  ــوج امل

تكرث  أن  وحاول   ، واخلضار  والفواكه 
ــن احلــلــويــات  ــفــواكــه بـــدال م ــن ال م

صالة  على  واحـــرص   ، الرمضانية 
احلــركــي  الــنــشــاط  وأداء  الـــرتاويـــح 

املعتاد .

النوم بعد اإلفطار واحلقيقة ،  جتنب النوم بعد اإلفطار  بعض الناس يلجأ إىل 
فإن النوم بعد تناول وجبة طعام كبرية ودسمة قد يزيد من خمول اإلنسان 
. وتظل النصيحة  . وال بأس من اإلسرتخاء قليال بعد تناول الطعام  وكسله 
لصالة  النهوض  ثم   ، طعامهم  تناول  يف  االعتدال  ضرورة  هي  الناس  لهؤالء  الذهبية 

العشاء والرتاويح ، فهي تساعد على هضم الطعام ، وتعيد لهم نشاطهم وحيويتهم .
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اجلمال الناعم...

أعلن مستشفى دار الشفاء عن استقدام جهاز Gentle Max Pro الذي 
يعد أحد أحدث ا�جهزة العاملية   استخدام الليزر �زالة الشعر. ويتميز 

اجلهاز اجلديد بضمان االستخدام ا�من حيث يوفر للمرضى نتائج سليمة 
وناجحة مهما كانت طبيعة البشرة والشعر.

استفسر
عن عروضنا

املميزة مبناسبة 
الشهر الفضيل

استفسر
عن عروضنا
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رمضان فرصة للتوقف على التدخني  من املؤكد أن فوائد التوقف عن التدخني تبدأ 
منذ اليوم األول الذي يقلع فيه املرء عن التدخني ، فمتى توقف عن التدخني بدأ الدم 
، وبذلك تستقبل أعضاء  الكربون السام  ميتص األوكسيجني بدال من غاز أول أكسيد 
اجلسم دما مليئا باألوكسجني ، وتخف األعباء امللقاة على القلب شيئا فشيئا .   واملدخنون الذين 
على  للتدرب  جيدة  فرصة  رمضان  يف  يجدون  سوف  الذميمة  العادة  هذه  عن  اإلقالع  يريدون 
ذلك . فإذا كنت أيها الصائم تستطيع اإلقالع عن التدخني لساعات طويلة أثناء النهار ، فلماذا ال 
تداوم على ذلك . وليس هذا صعب بالتأكيد، لكنه يحتاج إىل عزمية صادقة ، وتخيل دائم ملا تسببه 

السيجارة من مصائب لك وملن حولك .

 إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يغضب  حديث لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم متفق عليه . فماذا يفعل الغضب يف رمضان ؟ من املعلوم أن الغضب 
يزيد من إفراز هرمون األدرينالني يف اجلسم مبقدار كبري ، وإذا ما حدث ذلك يف 

أول الصيام ) أي أثناء هضم الطعام ( فقد يضطرب الهضم ويسوء االمتصاص ، وإذا حدث 
أثناء النهار حتول شيء من اجلليكوجني يف الكبد إىل سكر اجللوكوز ليمد اجلسم بطاقة 

تدفعه للعراك ، وهي بالطبع طاقة ضائعة .   وقد يؤدي ارتفاع األدرينالني إىل حدوث نوبة 
ذبحة صدرية عند املصابني بهذا املصابني بهذا املرض ، كما أن التعرض املتكرر 
للضغوط النفسية يزيد من تشكل النوع الضار من الكولسرتول ، وهو أحد األسباب 

الرئيسية لتصلب الشرايني . 

ــة لــلــحــامــل واملـــرضـــع يف  ــي وص
شهر رمضان :  ينبغي على احلامل 

سمح  فــإذا  الطبيب  استشارة  واملرضع 
التهام  عدم  عليها  فينبغي  بالصيام  لها 

كمية كبرية من الطعام عند اإلفطار ، وتوزيع 
عند  األوىل   : وجبتني  إىل  املعتدل  اإلفطار  طعام 

بتأخري  تنصح  كما   . ساعات  أربع  بعد  والباقي   ، اإلفطار 
وجبة السحور ، واإلكثار من اللنب الزبادي ، واإلقالل من الطعام الدسم واحللويات .   أما 

ملرضع ، فإن صامت فيجب أن توفر للمولود كمية إضافية من املاء والسوائل ليشربها خالل 
 . والنوعية  الكمية  بغذائها من حيث  االهتمام  األم وعليها  ثدي  الرضاعة من  بجانب  ساعات احلر 
كما ينبغي أن تكرث من الرضعات يف الفرتة بني اإلفطار والسحور . فإذا ما شعرت بالتعب واإلرهاق 

فعليها إنها صومها واستشارة الطبيب .

سن  بعد  الصيام  على  الطفل  تدريب  :  ينبغي  ولني  برفق  الصيام  على  أطفالكم  دربوا   
السابعة ، وتعترب السنة العاشرة السنة النموذجية لصيام الطفل ، وال يجوز ضربهم 

،وتكرب معه هذه  تناول املفطرات سرا  إىل  الصيام ألن ذلك قد يدفع الطفل  أو إجبارهم على 
أثناء  تراقب طفلها  أن  األم  .   وعلى  بعد عام  الطفل عاما  التدرج يف صيام  ويراعى   ، اخليانة 

صيامه ، فإذا شعرت مبرضه أو إرهاقه وجب عليها أن تسارع بإفطاره . وهناك عدد من 
األمراض التي متنع الطفل من الصيام كمرض السكر وفقر الدم وأمراض الكلى وغريها . 
 وينصح األباء واألمهات بأن يحتوي طعام الطفل على كافة العناصر الغذائية ، وأن يحرصوا 

على إعطائه وجبة السحور . 
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أبصر من زرقاء اليمامة...

 �تفتخر مستشفى دار الشفاء بإستخدام اجلهاز االتقني ا�ك� تطور� � العا�، والفريد من نوعه 
 �� �ال طب العيون. ليمنح مرضاه أفضل رعاية طبية  .«Suite 80 Visu Max - Mel»،الكويت

�ال اجلراحات ا©نكسارية واعالجات املرتبطة بها، ويحقق مستوى جديد� من الكفاءة ليجمع بني 
الدقة املمتازة والسرعة وا�داء املثاليني.

Mel  80  Su i te 

�التكنولوجيا ا�ك� تطور
استفسر
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فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر “البقرة 
اإلفطار  للمريض  رخص  أن  بعبادة  رحمةاهلل  184”  فمن  14

18

19

20
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يف شهر رمضان ، فإذا أخرب الطبيب املسلم مريضه أنه إذا صام 
اإلفطار  إىل إهالكه وجب عليه  أو  زيادة املرض عليه  أدى صيامه  إىل 
حتامل  لو  ولكن   ، للمسافر  هي  كما   ، للمريض  رخصة  .  والفطور 
أنه  ، غري  ، وال قضاء عليه  املريض على نفسه وصام أجزاه الصوم 
يف  الصوم  الرب  من  فليس   ، شديدة  مشقة  الصوم  عليه  شق  إذا 
املرض ، بل رمبا كان املريض أوىل من املسافر بهذا ، ألن املسافر 
الذي يشق عليه السفر يجب عليه الفطر خشية املرض ، فاملرض 

أشد خطرا ، ولهذا قدم يف القرآن على السفر .

:  فالقول  بالصيام  البدء  راجع طبيبك قبل  إن كنت مريضا 
الفصل يف الصيام املريض أو عدمه هو للطبيب املسلم 
الذي  وهو   ، وعالجه  املريض  بحالة  أدري  فهو   ، املعالج 

يعطي املريض النصيحة املثلى واإلرشادات املناسبة . فإذا سمح 
طريقة  لتعديل  يضطر  وقد   ، العالج  خطة  حدد   ، بالصيام  ملريضه 

تناول الدواء أو عدد جرعات الدواء .

وصية ملرضى القلب :  يستطيع كثري من مرضى القلب 
تعني  النهار  أثناء  الهضم  عملية  حدوث  فعدم   ، الصيام 
يف  عشرة  فــإن   . أكــرب  ــة  وراح القلب  لعضلة  أقــل  جهدا 
إىل  تذهب  اجلسم  إىل  القلب  بها  يدفع  التي  الــدم  كمية  من  املائة 
ضغط  بارتفاع  .   واملصابون  الهضم  عملية  أثناء  الهضمي  اجلهاز 
 ، بانتظام  أدويتهم  تناول  شريطة  الصيام  عادة  يستطيعون  الدم 
واحدة  مرة  إعطاؤها  ميكن  التي  األدويــة  من  العديد  حاليا  وهناك 
املوالح  جتنب  املرضى  هــؤالء  على  .   وينبغي  اليوم  يف  مرتني  أو 
واخمللالت واإلقالل من ملح الطعام ، أما املصابون بالذبحة الصدرية 
الدواء  تناول  يف  االستمرار  مع  الصيام  عادة  فيمكنهم  املستقرة 
بانتظام .   وهناك عدد من حاالت القلب التي ال يسمح فيها بالصيام 
كمرضى اجللطة احلديثة ، واملصابني بهبوط ) فشل ( القلب احلاد 

، واملصابني بالذبحة القلبية غري املستقرة وغريهم .

لدى  يكن  مل  :  إذا  الكلوية  باحلصيات  للمصابني  وصية 
املرء حصيات كلوية من قبل فال داعي للقلق يف رمضان.  
أما إذا كانت لديهم حصيات ، أو قصة تكر حدوث حصيات 
كلوية فيمكن أن تزداد حالتهم سوءا إذا مل يشرب املريض السوائل 
االمتناع  بالذات  احلصيات  مرضى  يف  ويستحسن   . كافية  بكميات 
عن الصيام يف األيام الشديدة احلرارة ، حيث تقل كمية البول بدرجة 

ملحوظة . ويعود تقدير ذلك للطبيب املعالج ، وعموما ينصح مرضى 
احلصيات الكلوية بتناول كميات كافية من السوائل يف املساء وعند 
 ، النهار  أثناء  للحر واجملهود املضني  التعرض  ، مع جتنب  السحور 
كما ينصح هؤالء باإلقالل من تناول اللحوم ومواد معينة مثل السبانخ 

والسلق واملكسرات وغريها .

بإمكان  أنــه  الطبيب  قــرر  :  إذا  السكر  ملرضى  وصية 
االلتزام  املريض  على  فينبغي   ، الصيام  السكر  مريض 
ونوعية  كمية  نفس  على  واحملافظة   ، الطبيب  بوصايا 

الغذاء الذي وصفه له .  وتقسم هذه الكمية إىل ثالثة أجزاء متساوية 
، بحيث يتناول األوىل عند اإلفطار ، والثانية بعد صالة الرتاويح ، والثالثة 
واإلكثار   ، اإلمكان  قدر  السحور  وجبة  تأجيل  .  ويفضل  السحور  عند 
الصيام  فرتة  أثناء  اجلسدي  النشاط  من  واإلقالل   ، املاء  تناول  من 
شعر  وإذا   . واملغرب  العصر  بني  ما  احلرجة  الفرتة  يف  وخاصة   ،
وقت  ينتظر  وال  يفطر  أن  فعليه  السكر  انخفاض  بأعراض  املريض 

اإلفطار ولو كان ذلك الوقت قريبا .

وصية للمصابني بعسر الهضم  كثريا ما تتحسن حالة 
تكون  أال  شريطة   ، رمضان  شهر  يف  املرضى  هــؤالء 
لديهم قرحة حادة يف املعدة أو اإلثنى عشر أو التهاب 

وجبات  بتناول  هــؤالء  .  وينصح  آخــر  عضوي  سبب  أي  أو  املــرئ  يف 
صغرية من الطعام ، وجتنب التخمة واألطعمة الدسمة واحللويات 
، كما ينصح بتجنب التعرض للضغوط النفسية الشديدة ، واالبتعاد 

عن البهارات واملسبكات .

وصية أخرية : هل حقا نحن نصوم رمضان ؟  فالصيام 
حركة يف النهار سعيا وراء الرزق احلالل . وهو حركة يف 
الليل يف صالة الرتاويح ، وهو دعوة جلسم سليم ..وقلب 

تائب هلل ، طامع يف رحمته .  ولكن لألسف الشديد ، فإن الصيام الذي 
ميارسه البعض منا ، ليس هو الصيام الذي شرعه اخلالق ، فهو نوم 
.  فالصيام  النهار ، وغضب ألتفه األسباب ن بدعوى الصيام  ملعظم 
وتخمة   ، النهار  يف  نفسي  وانفعال   ، جسدي  كسل  البعض  عند 
وسهر يف اللهو والعبث يف ليل رمضان .  أليس حراما أن نضيع هذا 
املوسم الفياض باخلريات كل عام ؟  أليس رمضان موسما للطاعة 
رحمة  وذاك  هذا  وفــوق   ، والسعادة  للصحة  وموسما   ، والعبادة 

ومغفرة وعتقا من النار ؟!

مستشفى دار الشفاء -  رمضان 2015

1 61 7



يف  تربوية  عملية  رسالة  من  يحمل  مبا  الكرمي  رمضان  شهر  إن 
التقوى والتهذيب والتغيري إىل األفضل هو مناسبة قيمة للتخلي عن 
املسارات  جميع  على  تصحيح  ثورة  مبثابة  فهو  السيئة؛  العادات 
الفوضى  لتنظيم احلياة وتخليصها من  ثمينة  احلياتية، وهو فرصة 
ا  والرتابة واجلمود ملن أراد ذلك. كما ُيَعّد شهر رمضان اختباًرا عملًيّ
يتعلم املسلم كيف يهذب من سلوكياته وأفكاره، ويعيد النظر يف 
بعض عاداته وتقاليده ومألوفاته، كذلك تقوية اإلرادة الذاتية، وحسن 
املراقبة هلل يف كل األعمال. والتدخني من األمور التي ال ُيِقّرها الدين، 

كيف تقلع عن التدخني؟
وال  ُيَعّد  ال  ما  األضــرار  من  فيه  والتدخني  السليم،  العقل  عن  فضاًل 
أن  العلمية  األبحاث  واملال. وأكدت  والنفس،  الصحة،  على  يحصى 
وتليف   - الرئة  سرطان  من  وكل  التدخني  بني  وثيقة  عالقة  هناك 
الكبد - وأمراض الشريان التاجي - الذبحة الصدرية - سرطان الفم، 
والبلعوم، واحلنجرة، وأمراض أخرى عديدة. وتذكر اإلحصائيات أعداًدا 
أعمارهم  وتــرتاوح  سنوًيّا،  التدخني  بها  يفتك  العامل  يف  باملاليني 
بطون  يف  األجنة  حتى  التدخني  من  يسلم  عامًا. ومل   65  -  34 بني 

أمهاتها!!

فكيف تقلع عن التدخني؟ 
ميكنك اتباع اخلطوات التالية:

كما  ذلك  فإن  التدخني،  عن  اإلقــالع  تريد  أنك  قاطع  بشكل  ر  قرَّ  .1
يقول اهلل تعاىل: “ِمْن َعْزِم اأُلُمور”

د موعد اإلقالع عن التدخني، وليكن يف أقرب فرصة، وال تسمح  2. حدِّ
لنفسك بالتأجيل حتى ال يؤثر ذلك على شخصيتك وقرارك

لتحقيق  والتوفيق  القوة  مينحك  أن  خملًصا  وادعه  باهلل  استعن   .3
فاستعن  استعنت  “وإذا  وسلم(:  عليه  اهلل  )صلى  النبي  قال  ذلك، 

باهلل”

ر أن  4.  ضع أمام عينيك دائًما أخطار التدخني وعواقبه الوخيمة، وتذكَّ
اهلل سيسألك عن الصحة، والعمر، واملال.

5. حاول أن جتد رفيق لك من املدخنني )قريب - صديق - زميل(؛ 
التدخني، فهذا أدعى للخري، ويزيدك إصراًرا  لتتعاهدا مًعا على ترك 
تعاىل:  اهلل  قال  فقط،  بنفسه  ال  بإخوانه  واملرء  التدخني،  ترك  على 
وقول  َواْلُعْدَوان”،  اإِلْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوا  َوال  ْقَوى  َوالتَّ اْلِبرِّ  َعَلى  “َوَتَعاَوُنوا 
النبي )صلى اهلل عليه وسلم(: “من دل على خري فله أجر مثل فاعله”

التدخني،  عن  اإلقالع  عن  تنحيتك  يحاولون  الذين  أصدقاءك  احذر   .6
ر حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: “املرء على دين  وتذكَّ

خليله، فلينظر أحدكم من يخالل”

7. أبلغ زوجك وأهلك ومن تثق بهم بقرارك، فإنهم سيكونون مصدر 
دعم مهم لك إن شاء اهلل

ع  ر أن تقتطع مبلغ املال الذي كنت تصرفه على التدخني للتربُّ 8. قرِّ
ُموا  به للفقراء واليتامى بشكل يومي؛ ألن اهلل تعاىل يقول: “َوَما ُتَقدِّ

أَلْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهلِل ُهَو َخْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا”

استثمر الصيام يف تدعيم قرارك؛ فكن أكرث قرًبا هلل ومراقبة له   .9
ِإالَّ  َخْمَسٍة  َوال  َراِبُعُهْم  ُهَو  ِإالَّ  َثالَثٍة  َنْجَوى  ِمْن  َيُكوُن  “َما   : تعاىل  لقوله 
َأْيَنَما َكاُنوا ُثمَّ  َأْكَثَر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم  ُهَو َساِدُسُهْم َوال َأْدَنى ِمْن َذِلَك َوال 

ُئُهْم ِبَما َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمة” ُيَنبِّ

10. سيتولد لديك صراع داخلى للعودة إىل التدخني؛ فتذكر قول اهلل 
َفِإَذا  ُروا  َتَذكَّ ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َطاِئٌف  ُهْم  ِإَذا َمسَّ اتََّقْوا  الَِّذيَن  “ِإنَّ  تعاىل: 
ْيَطاِن  َك ِمَن الشَّ ا َيْنَزَغنَّ ُهْم ُمْبِصُرون”، وال تنس قول اهلل تعاىل: “َوِإمَّ

َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِإنَُّه َسِميٌع َعِليم”

11. اذهب لطبيب األسنان واطلب منه أن يزيل كل رواسب وأوساخ 
ثم  الكريهة،  ورائحته  آثـــاره  مــن  للتخلص  أسنانك؛  مــن  التدخني 
)صلى  النبي  قول  ر  وتذكَّ واملعجون،  والفرشاة  السواك  استعمل 

اهلل عليه وسلم(: “السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”

اخلبائث  تــرك  يقتضي  ذلــك  وأن  الــصــوم،  شهر  يف  أنــك  تذكر   .12
واملنكرات، والتدخني من اخلبائث واملضار التي يجب تركها قال تعاىل 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئث” َباِت َوُيَحرِّ يِّ : َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ

13. اعلم أن غالبية االنتكاسات حتدث خالل األشهر الثالثة األوىل بعد 
ا ملواجهة كل الظروف  االمتناع عن التدخني، فعليك أن تكون مستعًدّ
التي كانت تدعوك للتدخني، مثل: حاالت )القلق - والتوتر - االنزعاج - 
إرضاء اآلخرين(، وابحث عن وسائل معقولة ومشروعة؛ ألن التدخني 
ر أن من يتِق اهلل يجعل له  ال يساعد املخ على حل أي مشكلة، وتذكَّ

خمرًجا

األبحاث  ألن  اإلبـــداع؛  أو  واالرتــيــاح  التدخني  بني  تخلط  أال  عليك   .14
والدراسات أكدت غري ذلك.

الصيام واالمتناع  تتجلى يف  التي  والعزمية  اإلرادة  أن قوة  ر  تذكَّ  .15
عن  اإلقــالع  على  ا  جــًدّ كبري  عــون  هي  والشهوات  املفطرات  عن 
التدخني والتخفيف من آثاره االنسحابية إىل حد كبري؛ فاستعن بالصرب 

والصالة، وال تدع الفرصة تفوتك يف رمضان

16. بعد إقالعك عن التدخني ستشعر باضطرابات يف النوم أو تعب 
أو توتر، وتأفف أو جفاف بالفم.. هذه أعراض طبيعية يف البداية؛ ألن 
ترهق  وال  الراحة،  من  قسًطا  خذ  بالنيكوتني؛  متعلًقا  زال  ما  اجلسم 

نفسك يف هذه الفرتة، وامتنع عن تناول القهوة والشاي 
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ب  واملشروبات الغازية احملتوية على الكافيني بعد اإلفطار، وجرِّ
متارين االسرتخاء والراحة النفسية، وخذ حماًما دافًئا قبل النوم، 
واستشر طبيًبا إذا دعت الضرورة، واستعن على تلك الصعوبات 
التقوى،  سبحانه،  باهلل  الصلة  )حسن  يقويك:  أن  ميكن  ما  بكل 

والعبادة - الدعم العائلي – اإلرادة القوية(

17. جتنب األماكن التي يكرث فيها التدخني واملدخنون، وتذكر قول 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: “فمن اتقى الشبهات استربأ 

لدينه وعرضه”

18. إن كنت ممن يرون أن شرب السيجارة حالل، فلما ال ُتَسمِّ اهلل 
قبل بداية كل سيجارة كأي شراب أحله اهلل عز وجل؟

19. وإن كنت ممن يرون أن شرب السيجارة حالل، فلماذا ال حتمد 
اهلل بعد نهاية كل سيجارة كأي شراب أحله اهلل؟

20. إذا كانت السيجارة شيًئا عادًيّا، فلماذا ال تشربها أمام والديك 
أو رؤسائك يف العمل؟

تعلمها  ال  فلماذا  خاصة،  متعة  السيجارة  أن  ترى  كنت  إذا   .21
أوالدك أو توصيهم بها؟

خذ قرارك بصدق، وتأكد أن اهلل سيكون يف عونك، وفقك   .  22 
اهلل. 
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        كيفية تعليم
الطفل المسلم الصيام

    يف شهر رمضان 
لالبن  احلقيقي  اإلدراك  بداية  سن  هو  سنوات  سبع  سن  يف  الطفل  إن        

بكل  تقليده  األب ويرغب يف  بأنه كبري مثل  يبدأ يشعر  العمر  ، فاالبن بهذا 

املسلمني  على  فرض  وأنه  الصيام،  بتعليمه  معه  نبدأ  ال  فلماذا  شيء، 

،وأنه فرض على كل شخص بالغ كبري ينعم بصحة جيدة، ونشجعه ببعض 

الصغار  يتدرب  حتى  باللعب،  ونلهيه  والهدايا،  اجلوائز  أو  الطيبة  الكلمات 

على الصيام، وعلى فعل اخلريات.وينصح بتعويد األطفال على الصوم منذ 

الصغر وأن يكون هذا الصيام بالتدريج،ففي سن السابعة مينع الطفل من 

3 ساعات من العصر وحتى غروب الشمس ويتم  الطعام والشراب ملدة 

ذلك مرتني يف األسبوع.وعند وصول الطفل سن التاسعة: ميكن أن يصوم 

من الصباح وحتى آذان العصر ويكون ذلك يومًا بعد يوم.وفى سن العاشرة: 

يدرب الطفل على صيام 3 أيام كل أسبوع صيام كامل حتى املغرب, وفى 

تعجيل  يجب  الكرمي.كما  الشهر  صيام  على  قادر  الطفل  يكون  التايل  العام 

تناول السوائل.فعن أبي ذر  اإلفطار للطفل مع تأخري السحور واإلكثار من 

رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

)ال تزال أمتي بخري ما عّجلوا اإلفطار وأّخروا السحور( رواه أحمد ويجب عدم 

بالتخمة  يصاب  ال  حتى  اإلفطار،  مائدة  على  للطفل  كثرية  أطباق  تقدمي 

املركزة,  السكريات  استهالك  يف  االعتدال  مع  بالكسل،  شعور  وينتابه 

ويجب أن حتتوي وجبة اإلفطار للطفل على نسبة عالية من الكربوهيدرات 

لتزويد جسم الطفل الطاقة لكي تساعده على التحصيل الدراسي اجليد، 

بوهن  إصابة  من  وحتميه  عضالت  لبناء  مهمة  ألنها  الربوتينات  وأيضا 

العضالت بعد طول فرتة الصيام، ويسحب استخدام الدهون غري املشبعة 

يف طعام وال تنسى السلطة اخلضراء على اإلفطار.

وجبة  تناول  من  ساعات   4 بعد  للطفل  تقدميها  فيمكن  احللويات  أمــا 

نحيفا؛  الطفل  كان  إذا  خصوصًا  عليها  املكسرات  وضع  ويحبذ  اإلفطار، 

أما  والفيتامينات.  واألمــالح  الربوتينات  من  عالية  نسبة  على  حتتوي  ألنها 

وجبة السحور: فهي مهمة وميكن أن حتتوى على البيض مثال أو الفول مع 

السلطة اخلضراء باإلضافة إىل ملعقتي عسل.

بعض اإلرشادات لألمهات لتعليم االبن الصيام:
مقدرته؛  حسب  وذلك  بالنهار  ساعات  عدة  الصيام  االبن  نعلم  1.عندما 

سيكون سعيد جدًا بها ويذكر ذلك أمام أصدقاءه، ويقول: لقد صمت اليوم 

إىل الظهر. ويقول اآلخر: وأنا صمت للعصر مثاًل ، وبذلك يحدث تنافس جميل 

بني األبناء وأصدقائهم من نفس املرحلة العمرية.

2. مشاركة االبن لنا يف إعداد طعام اإلفطار كرتتيب املائدة، وذكر أن هذا 

العمل البسيط له عظيم األجر عند اهلل سبحانه وتعاىل.

يف  أيضًا  له  إعطاؤه  علينا  لذلك  لالبن  جدًا  هام  املدرسي  3.املصروف 

األجر  له  ونشرح  للفقراء،  منه  بجزء  التصدق  على  نشجعه  كما  رمضان، 

أنه  هذا  نتيجة  من  أن  مثل  التصدق،  هذا  من  عليه  سيعود  الــذي  الكبري 

سيكون له قصر كبري باجلنة ينعم به يف اآلخرة. 
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ترطيب  هو  الشهر  هذا  يف  نواجهها  التي  التحديات  أصعب  من 
العطش  وتفادي  املاء  من  اليومية  حاجته  اىل  للوصول  اجلسم 
شرب  إىل  فباإلضافة  الصيف.   فصل  يوافق  رمضان  أن  خاصة 
املاء ميكننا أخذ املاء من أطعمة حتتوي على أكرث من %90 ماء

5 أطعمة تساعدك للحصول على على أكرث من 90%
من املاء وميكن ادراجها خالل اإلفطار أو السحور لتفادي العطش واجلفاف

اخليار : نسبة املاء 96.7%
يعترب من اخلضروات التي حتتوي على نسبة عالية من املاء التي ميكن 
تناولها مع الروب اخلايل الدسم والقليل من الثلج للحصول على وجبة 

منعشة بني الفطور والسحور أو تناولها على السحور

الفراولة : نسبة املاء 91%
فاكهة غنية بالفيتامني “س” ومن افضلها لتأمني ماء  . 

فيمكن عصرها وإضافتها للحليب أو للروب وتثليجها وبذلك ممكن إعطاء مشروب بارد غني 
بالنشويات ، األلياف والربوتني وممكن تثليجها بقوالب مثلجات لتكون وجبة حلو خفيفة بني اإلفطار 

والسحور تروي عطش الصيام وتربد من حرارة الصيف 

الرقي : نسبة املاء 91.5%
من أكرث الفاكهة املنعشة يف الصيف وخاصة إذا 
تناولناه ما بعد اإلفطار كوجبة خفيفة بدل احللويات 

. يساعد على تأمني مصدر إضايف من املاء 
ليعوض صيام اليوم وتخزين ماء لليوم التايل

الطماطم : نسبة املاء 94.5%
تعترب الطماطم من أغنى اخلضار بالفيتامينات ونسبة 

املاء .  وإذا اضفناها إىل التبولة ، الفتوش أو داخل 
صمون أو على طبق الفول عند السحور فيمكن أن 

تغني طبقنا وتؤمن مصدر جيد من املاء

اخلس ) ICEBERG( : نسبة املاء 95.6% 
يحتوي خس )ICEBERG( على أعلى نسبة ماء مقارنة 
مع أنواع أخرى من اخلس وميكن استعماله يف سلطة 

الفطور أو داخل صمون على السحور

  الجفـاف
     ورمـضـان

ندين اجلوهري 
رئيس قسم التغذية 

ماجيسرت تغذية عالجية من اجلامعة األمريكية 
يف بريوت 

بكالوريوس تغذية عالجية من اجلامعة 
األمريكية يف بريوت
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الغازات واإلنتفاخات هل تدل 
على وجود مرض؟
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 والجهاز الهضمي والكبد
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استشاري امراض الصدرية

البورد والزمالة الكندية في الباطنية
وامراض الصدرية العناية المركزة

البورد امريكي في امراض الصدرية

، غازات  ) دكتور بطني منتفخ  نراها يوميًا  من األعراض الشائعة جدًا والتي 
كثرية من فوق ومن حتت ( فهل يا ترى هذه األعراض تدل على وجود مرض 

باجلهاز الهضمي أم ال. 
للغازات  الرئيسية  األسباب  شرح  السريعة  املقالة  هذه  يف  سنحاول 

واإلنتفاخات والطرق املتاحة للتخفيف من هذه األعراض.

من املهم جدًا عندما يشكو املريض من هذه 
كانت  وإذا  األعراض  تفاصيل  معرفة  األعراض 
أن هذه  أخرى مصاحبة والسبب  أعراض  هناك 
معينًا  مرضًا  متثل  ال  ذاتها  حد  يف  األعراض 
أن  الدراسات  أثبتت  حيث  املرضى  غالبية  عند 
من  يشكون  الذين  املرضى  لدي  الغازات  كمية 
اإلنتفاخ وزيادة الغازات ليست بأكرث من األشخاص 
الطبيعيني والتي ترتاوح بني نصف ليرت إىل ليرت 
ونصف يف اليوم الواحد تخرج على هيئة 

غازات بني 14 إىل 23 مرة يف اليوم.  
مصدر  معرفة  املفيد  ومن 
األشخاص  عند  الغازات 
الغذاء  ميثل  حيث  الطبيعيني 
للغازات  رئيسيًا  مصدرًا 
الذي  الهواء  إىل  باإلضافة 
املعروف  فمن  بلعه  يتم 
كالعدس  مثاًل  البقوليات  أن 
والفاصوليا واحلمص  والفول 
اخلضار  أنواع  وبعض 
من  والقرنبيط  كالسبانخ 
للغازات  الرئيسية  املصادر 
وأما بلع الهواء فيتم أثناء األكل 
والشرب خاصًة إذا كانا بسرعة 
ومضغ  التدخني  إىل  باإلضافة 
األمراض  بعض  وهناك  العلكة. 
الغازات  كرثة  يف  تتسبب  التي 
واإلنتفاخات مثل مرض حتسس 
)Celiac disease( القمح  
ونقص بعض اخلمائر واألنزميات 
الذي  األكتيز  أنزمي  نقص  مثل 
ومشتقاته  احلليب  يهضم 

باإلضافة إىل 

الدقيقة. عند مراجعة  األمعاء  البكترييا يف  تكاثر  إىل  تؤدي  التي  احلاالت  بعض 
الطبيب يتم مناقشة ما إذا كان املريض يحتاج أي فحوصات ملعرفة األسباب 

الثانوية للغازات واإلنتفاخات. 
كما ويوجد قسم من املرضى جهازهم الهضمي مبا فيه املعدة والقولون 
واآلالم  باإلنتفاخ  الشعور  إىل  يؤدي  مما  الغازات  من  طبيعية  لكميات  حساس 
القولون  مرضى  بعض  فيه  مبا  املرضى  بعض  لدي  مربحة  تكون  قد  التي 

العصبي واملعدة احلساسة.

يقرر  السريري  والفحص  األعراض  تفاصيل  ومعرفة  الطبيب  مراجعة  وعند 
والرباز  الدم  كفحوصات  أخرى  فحوصات  املريض  يحتاج  كان  إذا  ما  الطبيب 

والنفس أحيانًا أو مناظري اجلهاز الهضمي.

كمرض  خاصًا  عالجًا  يحتاج  معني  سبب  هناك  كان  إذا  فيعتمد  العالج  وأما 
حتسس القمح أو تكاثر البكترييا الزائد أو نقص اخلمائر ويتم ذلك باستشارة 
لدي كثري من  اإلنتفاخات  التقليل من  التالية تساعد على  الطبيب واخلطوات 

املرضى خاصة إذا ال يوجد مرض معني بسبب الغازات واإلنتفاخات:-

 ، البقوليات  مثل  الغازات  من  كبرية  كمية  تنتج  التي  األطعمة  جتنب   •
املشروبات الغازية ، احلليب ومشتقاتة ملن عنده نقص الالكتيز ، ومن 

املفيد جدًا استشارة أخصائي تغذية ملعرفة التفاصيل.
جتنب مضغ العلكة والتدخني حيث يتم بلع الهواء ال إراديًا.  •

التأين يف األكل ومضغ األكل جيدًا.  •
و  الكربون  حبوب  مثل  الغازات  متتص  التي  األدوية  بعض  استخدام   •
الناجت  اإلرتياح  وعدم  باإلنتفاخ  الشعور  من  تقلل  حيث   Simethicone

عنها.

الغازات واإلنتفاخات يف حد ذاتها ال تدل على  أن  بالقول  أختم هنا  أن  وأود 
وجود مرض معني عند غالبية املرضى وأن تغيري النمط الغذائي له دور كبري 
يف حتسن هذه األعراض وأن القلة من املرضى فقط لديهم أسباب ثانوية 
لهذه املشكلة والتي قد تتطلب بعض الفحوصات واستشارة أخصائي يف 

أمراض اجلهاز الهضمي.

د/ أسامه العرادي
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الصوم نعمة من نعم اهلل علينا وبه تتحقق املنفعة اجلسدية على الصائم، فما يقوم اجلسم بتجميعه من سموم خالل 
العام يقوم الصائم بالتخلص منه يف هذا الشهر الفضيل ولكننا لألسف حولنا هذه النعمة إىل نقمة فها هو الصيام 
يأتي بفوائده اجلمة ونحن نأتي بشتى أنواع اإلفطار لنضر أنفسنا ونسرف يف األكل بطريقة غري معقولة وننسى قول 
ُه الَ ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفنَي (، وقد اكتشف باحثون من فنلندا مؤخرًا معادلة  اخلالق تبارك وتعاىل: ) وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوالَ ُتْسِرُفوْا ِإنَّ
غذائية ميكن أن تزيد من عمر اإلنسان بنسبة 20 %، ويقولون إن اإلنسان مبجرد أن يتبع نظامًا غذائيًا ال ُيسرف فيه 
الكوليسرتول  نسبة  خفض  يف  سيساهم  ذلك  فإن  النباتي  الغذاء  وبخاصة  الغذاء  من  حمددة  نسب  على  ويعتمد 

ويخفض ضغط الدم اللذين هما سببان رئيسيان للموت املفاجئ.

وفيما يتعلق مبرضى القلب وضغط الدم املرتفع فإنه ال يوجد ما مينعهم من الصيام ولكن عليهم أواًل استشارة طبيبهم املعالج ومن 
ثم إتباع اإلرشادات الغذائية التي يجب أن يتنبهوا إليها بشكل جيد والتي تعد عاماًل مهمًا يف العالج وذلك من حيث تنظيم طريقة تناول 

الطعام واإلقالل من الكمية املتناولة واإلقالل كذلك من تناول األمالح والدهون.

إن االمتناع عن الطعام يف وقت الصيام يخفف العبء على عضلة القلب بنسبة %25 على األقل وبه يقل اجملهود الذي يقوم به القلب 
وبذلك يتقوى القلب تدريجيًا، كما أن الصيام يؤدي إىل استهالك الدهون الزائدة يف اجلسم يف النهار ما يخفض نسبتها ويقي القلب من 

تصلب الشرايني ومن زيادة نسبة الكوليسرتول يف الدم.

من النصائح اخلاصة مبرضى القلب يف رمضان التمييز بني الدهون املشبعة كالزبدة والكرمية والتي تعترب ضارة والدهون غري املشبعة 
كزيت الزيتون والذي يعد مفيدًا وحماولة طهي الطعام باملاء بدل الطهي باملواد الدهنية، وفيما يتعلق بالربوتينات فمن املهم تناول 
اللحوم مرتني يف األسبوع واألفضل أن تكون حلومًا بيضاء كالسمك والدجاج من دون اجللد وأن تكون مشوية كما يتعني جتنب املقايل 
وأن يتم استهالك كميات أكرب من اخلضار الطازجة مطبوخة كانت أو جمففة. وبالنسبة للنشويات الغنية باأللياف فهي ضرورية وكذلك 
الفاكهة الغنية بالفيتامينات مع ضرورة جتنب تناول احللويات وخصوصًا تلك الغنية بالدهون والسكر. وال ننسى اإلقالل من تناول األغذية 
الغازية واالستعاضة عنها باملاء، وكذلك  الدم مثل املشروبات  العالية والتي تؤدي إىل رفع سكر  واملشروبات ذات السعرات احلرارية 

جتنب العصائر املسبقة الصنع واملربى والعسل واحللوى.

وُينصح مريض الضغط املرتفع باإلكثار من تناول السوائل يف فرتة اإلفطار حتى ال يصاب باجلفاف وهو صائم وأن يتجنب 
تناول األطعمة الغنية بالدهون واألمالح والكافيني.

كل هذا مع ضرورة مراعاة تنظيم األدوية التي يتناولها مبساعدة طبية عند اإلفطار وعند السحور.

املصدر : » وكاالت االنباء «
http://www.facebook.com/esaaf123

صحة قلبك يف رمضان

قسم أمراض القلب

Tel.: 1 802 555   |   www.daralshifa.com   |                  daralshifa
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زيدي جمالك عن طريق

افطـارك قبـل العيد!
قبل قدوم عيد الفطر السعيد، ال بد من احلصول على بشرة صحية وخالية من احلبوب والشوائب. الغذاء الصحي ميكن ان يؤدي 
هذه املهمة الصعبة عشية العيد دون اإلضطرار اىل اللجوء اىل عدد كبري من مستحضرات التجميل والكرميات. اليوم نخربك عن 

املواد الغذائية األكرث فعالية يف تعزيز جمالك خالل أيام عيد الفطر السعيد إلضافتها اىل افطارك اليوم.

األوميغا 3 تقضي على احلبوب
تساعد مادة األوميغا 3 يف حماربة كافة أنواع اإللتهابات املوجودة باجلسم 
وبالتايل هي تساعد يف القضاء على احلبوب احلمراء التي ترتاكم على بشرة 
الوجه. سمك الساملون وسمك السردين وبذر الكتان وزيت الكانوال هي من 

أهم مصادر األوميغا 3 الغذائية.

اللنب مينحك بشرة أفتح
السموم  من  اجلسم  تخليص  على  يساعد  اللنب  شرب  ان  اىل  األبحاث  تشري 
وال  اليوم  إلفطار  الدسم  من  اخلايل  اللنب  اختاري  أفتح.  لون  البشرة  مينح  مما 
تضيفي اليه امللح ألن امللح يعزز احتباس املياه باجلسم ويسبب لك النفخة 

قبل العيد.

املياه تزيد من ترطيب البشرة
املياه هي من أحد أبرز املشروبات التي يحتاجها جمالك. تعزز املياه ترطيب 
البشرة ومتنع اصابتها بالتجاعيد. أكرثي من شرب املياه اليوم للتمتع ببشرة 

صحية يف العيد.

املواد املضادة لألكسدة متنحك اشراقة مميزة
تعمل املواد املضادة لألكسدة أواًل على اضفاء نضارة مميزة على البشرة. 
انها حتارب اجلذور  اذ  بالشيخوخة املبكرة  كما ان هذه املواد متنع اإلصابة 
بجميع  واخلضار  ألوانها  بجميع  الفواكه  للبشرة.  التعب  تسبب  التي  احلَرة 

املواد  من  جدًا  عالية  كمية  على  حتتوي  أنواعها 
املضادة لألكسدة.

Tel.: 1 802 555   |   www.daralshifa.com   |                  daralshifa
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خالل شهر رمضان يحاول الكثري من الرياضيني الصائمني احلفاظ على لياقتهم الرياضية 
ونسبة العضل يف أجسامهم فإن مل يتبعوا نظام غذائي مناسب فسوف يؤثرعلى أدائهم 

وقوتهم أثناء التمارين أو املباراة . 

ما هو الوقت األنسب ملمارسة الرياضة  كرفع األثقال وتقوية العضالت ؟
يفضل عدم القيام بهذه التمارين أثناء ساعات الصيام ملا فيها من ضرر 
للعضالت وذلك لعدم توفر خمزون السكر يف العضلة الذي يعتمد عليه 

اجلسم للطاقة. 
اىل                يؤدي   %  3 بنسبة  للجفاف  العضلة  تعرض  أن  الدراسات  أظهرت 
انخفاض القوة بنسبة 12 %. فاجلسم يف وقت الصيام جاف وممارسة 
متارين تقوية للعضالت قد تسبب انخفاض الطاقة بشكل كبري بسبب 
زيادة احلموضة بالدم وبالتايل يزيد الشعور بالتعب .ولهذا فإن ممارسة 
متارين العضالت وحمل األثقال يف وقت الصيام قد يكون أكرث ضررًا من 

نفعه . 
الوقت املناسب لتمارين العضالت هو ما بعد أداء صالة الرتاويح . فهذا 
يحتاجها  التي  السوائل  من  والكثري  وجبات  عدة  تناول  يضمن  قد  الوقت 

اجلسم قبل الذهاب اىل النادي الرياضي .
يفضل تناول وجبة غنية بالربوتينات واألحماض األمينية بعد أداء متارين 

العضالت بوقت يرتاو ح بني 60 إىل90 دقيقة .
املتأخر  الوقت  هذا  يف  النادي  اىل  الذهاب  على  قادرين  الغري  األشخاص 
وجبة  تناول  من  ساعة  بعد  العضالت  متارين  ممارسة  املمكن  فمن 

الفطور أي قبل صالة الرتاويح. 

ما هو الوقت املناسب ملمارسة متارين الرياضة الهوائية مثل املشي 
والركض والسباحة ورياضة كرة القدم؟

أفضل وقت لهذا النوع من الرياضة هو ساعتني بعد وجبة الفطور. 
ممارسة  املمكن  فمن  الوقت  ضيق  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
الرياضة الهوائية املعتدلة مثل املشي أو الهرولة أو الدراجة الهوائية أو 

التمارين املائية قبل الفطور بفرتة قصرية خالل ساعة تقريبا. 
ينطبق هذا الكالم على األشخاص الذين ال يعانون من أي مشاكل صحية

) املفضل استشارة الطبيب اخملتص ( . 

ما هي األطعمة التي يفضل تناولها ؟:
وجبة االفطار:

من العادات املتبعة يف شهر رمضان هو كسر الصيام بالتمر واملاء  ملا 
يحتويه التمر على فوائد غذائية كبرية منها:

البوتاسيوم وهو من املعادن املهمة لعملية إعادة الرتطيب اجلسدي 
وتعد هذه الطريقة أفضل من املاء وحده. 

)D (Beta D-glucan -  وهي نوع من األلياف  مادة تسمى بيتاجلوكان 
القابلة للذوبان التي تساعد على تعزيز الشبع وصحة اجلهاز الهضمي .

شرب كوب من اللنب قليل الدسم يحتوي على مصدر جيد من الكالسيوم 
والكايزين )Casein( وهو نوع من الربوتني اجليد لبناء العضل.

تناول مصدر جيد من الربوتينات والنشويات مثل:
صدر الدجاج املشوي ، اللحم ، السمك ، التونا ، البيض ، احلليب واللنب

النشويات مثل الربغل ,الكينوا, األرز، القمح او اخلبز األسمر
البقوليات كالفول والفاصوليا كمصدر نشويات يحتوي على نسبة عالية 

مهمان من األلياف وأيضا على نسبة من الربوتني النوم  وجودة  ساعات 
لتحسني أداء الرياضيني خصوصا 
جميع  يف  رمضان.  شهر  أثناء 
إىل  الرياضيون  يحتاج  احلاالت، 
حياتهم  منط  جلدولة  التشجيع 
 7 من  األدنى  احلد  على  للحفاظ 
ساعات من النوم ومثايل بني 9-8 

ساعات يف اليوم.

الوجبة اخلفيفة ما بني اإلفطار والسحور:
يجب تناول وجبة خفيفة حتتوي على الربوتني كل ساعتني إىل 3 ساعات فرتة ما بني اإلفطار والسحور للمحافظة على العضل.ان مل يتوفر هذا النوع من   •

الطعام فيمكن االستعانة مبكمل الربوتني الغذائي مثل الوي بروتني )Whey protein(  أو الربوتن بار بكمية  20 غرام من الربوتني. 
ينصح بتناول األطعمة الغنية بالدهون املفيدة مثل املكسرات النية أو الغري حممصة واألفوكادو وزيت الزيتون وبذرة الكتان بكميات معتدلة.  •

ميكن تناول الفاكهة الطازجة املتنوعة الحتوائها على األلياف والفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة التي حتارب اخلالية الضارة وحتمي خاليا العضل   •
من التلف وااللتهابات.

وجبة السحور:
من املهم تناول مصدر الربوتني احليواين للحفاظ على العضلة أثناء فرتة الصيام . 

استبدال الكربوهيدرات البسيطة أو السكر املكرر بالكربوهيدرات املعقدة الغنية باأللياف مثل اخلبز واألرز األسمر، واحلبوب الكاملة والقمح والشوفان

هذه النوعية من األطعمة مهمة جدا عند وجبة السحور ألنها :
تصدر الطاقة يف اجلسم بشكل أبطأ مما يعطي شعور بالشبع ملدة أطول خالل النهار.  •

تساعد بشكل كبريعلى احملافظة على الوزن.   •
تؤمن للعضلة احتياجاتها من األغذية.  •

آداء الرياضيين والصيام

دمية معن القائد  
أخصائية تغذية عالجية     

ماجيستري بالتغذية والصحة العامة من 
بريطانيا

بكالوريوس بعلوم التغدية من اجلامعة 
األمريكية يف بريوت
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1-مل يكن مرض الربو من األمراض املعروفة يف الكويت حتى السبعينات 
من القرن املاضي.

ألمراض  عادة  حمفزة  والغري  لألجواء  الصحراوية  للطبيعة  ذلك  يعود   ((
الربو  حاالت  بدأت  البيئي  التلوث  و  الصناعي  التطور  مع  ولكن   ، احلساسية 

باإلزدياد((

2- هل هناك عالقة بني ازدياد حاالت الربو و التطعيم؟
إعطاء  يف  للتوسع  عائد  الربو  حاالت  ازدياد  أن  تدعي  نظريات  هنالك   ((
تزداد  و  للجسم  املناعي  اجلهاز  يحفز  مما  ذلك  ألن  اخملتلفة  التطعيمات 
يربط  دليل علمي  أي  اليوجد  األمر  بحقيقة  لكن  و  أمراض احلساسية،  بذلك 
ازدياد حاالت الربو و احلساسية بشكل عام بانتشار التطعيم. بل إن التطعيم 

ساهم بانقاذ البشرية من أمراض قاتلة فتاكة.((

3- هل صحيح أن النظافة الزائدة تؤدي إىل انتشار 
أمراض احلساسية؟

)) هنالك نظرية مثبتة بعدد من الدراسات  تقول: 
األوىل  عمره  سنوات  يف  الطفل  ماتعرض  كل  أنه 
يف  املنتشرة  امللوثات  و  اخملتلفة  للمهيجات 
عند  حتفز  أقل  يكون  املناعة  جهاز  فإن  الشوارع 
املستقبل.  يف  املتغريات  هذه  ملثل  التعرض 
هذه النظرية قد التكون صحيحة على اإلطالق 
للمثريات  تعرضوا  أشخاصا  وجدنا  فقد 
ذلك  مع  و  الصغر  يف  اخملتلفة 
احلساسية  وأمراض  بالربو  اصيبوا 

يف الكرب.((

من  تام  شفاء  هناك  هل   -4
الربو؟

اجلهاز  يف  مزمن  مرض  الربو   ((
التنفسي و إىل االن اليوجد له شفاء 
السيطرة  هنالك  بل  كامل  و  تام 
اإلنسان  يحيى  بحيث  املرض  على 

حياته بشكل طبيعي.((

أسئلةو

حقائق عن مرض الربو

5- هل من األفضل أن ميتنع مريض الربو عن مزاولة الرياضة؟
التهيج  حالة  يف  إال  الرياضة  مزاولة  عن  باإلمتناع  الربو  مريض  الينصح   ((
الشديد يف الصدر. بل إن النصيحة املناسبة للمريض أن يداوم عآل أخذ العالج 
الرياضيني  من  العديد  رأينا  فلقد  عام.  بشكل  الرياضة  مزاولة  و  املناسب 
الذين يعانون من مرض الربو و قد وصلوا للمنافسات العاملية يف الرياضات 

اخملتلفة.((

6- هل ميكن أن يؤدي الربو للوفاة؟
ـــو ســـهلة و متيســـرة  )) مـــن املتعـــارف عليـــه أن الســـيطرة علـــى مـــرض الرب
ـــاة.  ـــؤدي للوف ـــد ت ـــال ق ـــرض و اإلهم ـــتهانة بامل ـــن اإلس ـــاالت و لك ـــب احل يف أغل
يف دراســـة إحصائيـــة يف الواليـــات املتحـــدة بلغـــت الوفيـــات مـــن مـــرض الربـــو 
4000 حالـــة وفـــاة بالســـنة. هـــذة األرقـــام تختلـــف مـــن مـــكان إىل آخـــر و هـــي 

حتمـــا أكـــرث مـــن ذلـــك يف البـــالد األقـــل تطـــورا.((

7- هل هنالك يف الكويت أوقات تكون هي األسوء ملرضى الربو؟
ـــا أن مواســـم احلساســـية يف الكويـــت تزدهـــر يف  )) نعـــم فمـــن املثبـــت علمي
ـــك مواســـم أخـــرى يف )ســـبتمرب-  ـــو( كمـــا أن هنال األشـــهر )مارس-ابريل-ماي
ـــى  ـــد مرض ـــاق عن ـــاالت االختن ـــاد ح ـــه ازدي ـــارف علي ـــن املتع ـــه م ـــا أن ـــر(. كم أكتوب

ـــديدة((. ـــة الش ـــف الرعدي ـــد العاص ـــو بع الرب

8- هل من أمراض أخرى يجب على مريض الربو اإلنتباه لها و أخذ العالج 
إذا لزم ذلك؟

))نعـــم يجـــب علـــى مريـــض الربـــو اإلنتبـــاه ألمـــراض اجليـــوب األنفيـــة و حساســـية 
ــاع يف  ــدة كاإلرجتـ ــراض املعـ ــك أمـ ــا. كذلـ ــب لهـ ــالج الناسـ ــذ العـ ــف و أخـ األنـ

أحمـــاض املعـــدة هـــو أحـــد أســـباب فقـــدان الســـيطرة علـــى الربـــو. ((

لفرتة  املرض  يف  وتتحكم  الربو  مريض  يأخذها  التي  اإلبرة  ماهي   -9
طويلة؟

)) تختلـــف األبـــر التـــي يتـــم إعطائهـــا للمريـــض مـــن حيـــث النـــوع وأســـباب 
الصـــرف. فمنهـــا أبـــر الكورتيـــزون و التـــي الينصـــح بأخذهـــا بصفـــة مســـتمرة إال 
ـــرة  ـــاك إب ـــك هن ـــص. كذل ـــب اخملت ـــف الطبي ـــب وص ـــوى و حس ـــرورة القص للض
ــو  ــا ملرضـــى الربـ ــنوية، وهـــذه ينصـــح بأخذهـ ــزا السـ التطعيـــم ضـــد اإلنفلونـ

ألنهـــا تســـاعد علـــى التحكـــم باملـــرض و التقليـــل مـــن املضاعفـــات.
ـــذه  ـــة، وه ـــر املناع ـــو إب ـــى الرب ـــا ملرض ـــم إعطائه ـــد يت ـــي ق ـــر الت ـــن األب ـــا م أيض
تصـــرف للمرضـــى الذيـــن يعانـــون مـــن الربـــو الشـــديد والـــذي يســـتلزم عمـــل 
ـــاء  ـــدم البيض ـــات ال ـــبة كري ـــاس نس ـــل قي ـــرف مث ـــل الص ـــة قب ـــات خاص فحوص

احلمضيـــة و عمـــل فحـــص احلساســـية عـــن طريـــق خـــدش اجللـــد.((

د.عبداهلل املطريي
استشاري األمراض الصدرية

البورد والزمالة الكندية يف الباطنية- األمراض الصدرية 

و العناية املركزة - البورد األمريكي يف األمراض 

الصدرية والباطنية
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هو شكل من أشكال التهاب الطبقات العليا من اجللد املصطلح يشمل 
اجلفاف املتكررة والطفح اجللدي والتي تتميز باالحمرار، واحلكه، وجفاف، 
والتقشري. وهي جمموعة من االمراض تشرتك بصفات مع بعضها مثال 
فيها  فإن  كذلك  بالطبع(.  إكزمية  حكة  كل  ليست  )لكن  حكة  فيها  ان 

تقشر يف اجللد واحمرار ويف بعض األحيان توجد فقاعات ..

إكزميـا ربات البيوت:
يعترب هذا النوع من اإلكزميـا األكرث شـيوعا وخاصة بني ربات البيوت وهو 
يف  املتوفرة  الكيماوية  للمواد  اجلـلد  تعرض  من  وينتج  اليدين  يصيب 
االصابة  وتبدأ  طويلة.  فـرتات  علي  بكـرثة  واملاء  والصابون  املنظفـات 
ويتشقق  القشـور  تظهـر  ذلك  وبعـد  وإحمراره  األصـابع  جــلد  بجفـاف 

اجلـــلد.

اإلكزمية الدهنية:
يصيب هذا النوع من اإلكزمية البالغني و األطفال بطرق خمتلفة، فعند 
البالغني تصيب فروة الرأس و املناطق املركزية من الوجه مثل احلاجبني 
و االنف و الرموش و تصبح املناطق املصابة حمراء مع قشور بيضاء أو 
صفراءعليها مع حكة أحيانا ، و عند الرجال ميكن أن تنتشر هذه احلالة 

يف منطقة اللحية و املناطق ذات الشعر يف أعلى الصدر و الظهر،

 كما تسبب يف حاالتها املعتدلة قشرة الرأس،تشتد يف فرتة الشتاءو 
تخف صيفًا, تشتد عند مرضى داء باركنسون و الشلل الرعاشي و عند 
مرضى اإليدز ،أسبابها : فطر خمريي يدعى الوبيغاء البيضوية, مع فرط 
اإلفراز الدهني الناجت عن الهرمون الذكري . عند األطفال الرضع و حديثي 
الوالدة تظهر بشكل رئيسي يف الفروة و حتدث قشور بيضاء أو صفراء 

ملتصقة بفروة الرأس.

اإلكزميـا اجلـاف:
الغـدد  إفراز  لقلة  وذلك  باجلفـاف  السـن  كبار  يصيب  اإلكزميـا  من  نوع 
الدهنيـة يف تلك املرحـلة من العمـر. ويزيـد اجلفـاف يف فصل الشـتاء 
خاصة عندما يقل إفراز العرق يؤدي ذلك إيل حدوث اجلفـاف. ويظهر علي 
إحمـرار بسـيط  التشـقق  اجلــلد اجلـاف شـقوق سـطحية، كما يصاحب 
والساعدين  والفخذين  والبطن  الساقني  مثل  املصابة  املناطق  يف 

ويصاحبها الشعور باحلكة.

إكزمية الطفولة والرضع:
الربو  بحاالت  املعروفة  العائالت  يف  وتصري  وراثي،  األغلب  على  سببها 
الرأس  وجلدة  الوجه  على  اجللد  على  الطفح  يكون  الربيع.  وحساسية 
يف  منتشر  وهو  العجز.  ومنطقة  الركبة  وخلف  املرفق  وداخل  والرقبة 
الكثرية.  النظافة  هو  ذلك  سبب  أن  ويظن  املتقدمة  الصناعية  البلدان 
وهي تقل كلما كرب الطفل وإذا بقيت يف اإلنسان عندما يكرب فإنها تكون 

يف طيات املرفق وطيات الركبة.

إكزميا عسر التعرق:
و  اليدين  راحة  يف  احلاكة  النفطات  تنتشر  اإلكزمية  من  النوع  هذا  يف 
تسبب  و  تنزف  و  تنفجر  أن  النفطات  لهذه  ميكن  و  القدمني  أخمصي 
ضعفًا و اهرتاء يف املناطق اجملاورة ، و بعضها اآلخر يزول دون أن ينفجر 
و يخلف بقعًا بنية حتت اجللد. ميكن أن تدوم بعض أنواع األكزمييا ملدة 
أسبوعني أو أربعة أسابيع ثم تختفي تلقائيًا و متيل الهجمة للشفاء، و 

يف بعض الهجمات السيئة قد يشعر املصاب بالوهن.

التقشر يف اجللد وسببه نوع من  الكثري من  التي يكون فيها  اإلكزمية: 
بني  اجللد  وطيات  والوجه  الرأس  جلدة  يف  وحتدث  اجللد  يف  الفطريات 

اخلدود واالنف .

إكزمية التالمس:
النيكل،  معدن  مثل  معينة  مواد  مع  اجللد  تالمس  إذا  حساسية  أي 
وتكون من نوع احلساسية البطيئة الظهور  من أسباب االلتهاب اجللدي 
االحتكاكي منظفات الغساالت، واملعادن املستخدمة يف املصوغات أو 
سوست املالبس، وبعض املنتجات املطاطية مثل القفازات والواقيات 

مستحضرات  وبعض  الذكرية، 
اللبالب  )مثل  والنباتات  التجميل، 
ويحدث  األدوية.  وبعض  السام(، 
من  العظمى  الغالبية  يف  التفاعل 
بيوم  للمسبب  التعرض  بعد  احلاالت 

أو يومني.

التالمس  من  املتسببة  اإلكزمية 
الكثري مع املاء والصابون : 

معينة  مواد  مع  اجلسم  تالمس  اذا 
عنده  فيحصل  للشمس  تعرض  ثم 

األعراض

 ماهي
�اإلكزيمـا ؟  FRAXEL DUAL 
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د/ حممد فتحي
إستشارى األمراض اجللدية

عضوية كلية األطباء امللكيه
اململكة املتحدة زمالة كلية األطباء

امللكية- جالسجو
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ما هو الهدف من الفحص؟ 
وذلك  اجلنني  سالمة  على  االطمئنان  هو  الفحص  من  الرئيسي  الهدف  أن   
بفحص بكافة أعضاء اجلنني الداخلية مثل القلب،الكلى،الكبد،املعدة وغريها 

من تفاصيل .
 إىل جانب الهدف االجتماعي يف بناء عالقة بني األم واجلنني 

 يساعد يف تشخيص واكتشاف  تشوهات  اجلنني مثل  الشفاه املشقوقة 
)تشّوه خلقي يف الشفة العلوية عادًة(. مما يساعد األطباء على التخطيط 

للعالج ما بعد الوالدة.

على   املعروضة  كتلك  للجنني  صور  على  للحصول  ضمان  هناك  هل 
االنرتنت ؟

أن التقاط صور لوجه اجلنني أمر ال ميكن التحكم به وذلك ألنه يعتمد اعتماد 
كلي على عدة عوامل :

- وضعية اجلنني يف الرحم
- عمر اجلنني

- كمية السائل حول اجلنني إذ يلزم كمية سوائل جيدة ) السائل األمنيوسي(  
إلظهار صورة واضحة

- مهارة مستخدم اجلهاز و استخدام االجهزة احلديثة.

التصوير التشخيصي بإدخال   كيف طورت  مستشفى دار الشفاء مركز 
السونار رباعي االبعاد ؟

لقد قامت مستشفى دار الشفاء برتكيب جهاز سونار رباعي االبعاد االول يف 
اجلهاز  هذا  يعترب  و  الرائدة  الشركات  من  تعترب  التي    GE شركة  من  الكويت 

متخصص يف عمل السونار  رباعي  االبعاد 
صور  على  للحصول  االطباء   كافة  تدريب   على   املستشفى  عملت   كما 

واضحة .

إن التصوير ثالثي األبعاد 3D هو صور غري متحركة تبّين طفلك يف ثالثة أبعاد، 
مثل الصور التي تشاهدينها أحيانًا يف الصحف واجملالت. أّما التصوير رباعي 

األبعاد 4D  فيظهر طفلك يف صور ثالثية األبعاد متحركة مع الزمن . 

ما هي الرتتيبات التي يجب اتخاذها قبل الفحص ؟
ال ترتيبات معينة سوى أخذ موعد مسبق وأحيانا قد حتتاج السيدة ألن تكون 
أو  4 كاسات ماء  احلالة يطلب منها شرب  لديها ممتلئة ويف هذه  املثانة 

عصري واالنتظار فرتة معينة قبل الفحص .
 

هل هو فحص آمن ؟ وكم يستغرق الفحص ؟
تعترب هذه األنواع من التصوير آمنة بنفس درجة التصوير العادي باملوجات ما 

فوق الصوتية 2D و الفحص املثايل يستغرق من 20-40 دقيقة. 

متى يكون الفحص يف غاية األهمية خالل فرتة احلمل ؟
- عمر السيدة املتقدم

- إجناب طفل سابق بتشوهات معينة
- نتائج فحوصات خمربيه سلبية

- التاريخ العائلي بوجود تشوهات أو إعاقات
استنشاقها     أو  معينة  أدوية  كتناولها  مؤثرة  لعوامل  احلامل  األم  تعرض   -

ملواد سامة وغريها.

ما هو الوقت املناسب للفحص يف فرتة احلمل ؟
إلجراء  وقت  أفضل  احلمل  من   28 و   24 األسبوعني  بني  ما  الفرتة  تعترب 
يكمل  أن  فقبل  األبعاد.  رباعي  أو  ثالثي  الصوتية  فوق  ما  باملوجات  التصوير 
طفلك األسبوع 24 من احلمل تكون الدهون حتت بشرته قليلة جدًا، وبالتايل 
قد  احلمل،  من   28 األسبوع  طفلك  يكمل  أن  بعد  وجهه.  عظام  ستظهر 

ينزل رأسه عميقًا يف احلوض، فال تتمكنني من رؤية وجهه.

ما هو السونار 
أو اإليكو

ثالثي ورباعي 
13األبعاد؟
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الصــورة المقدمة عالية الجودة  نتائــج إختبارات كاملة الدقة متخصصة 
فــي علم ا�عصاب  و جراحة العظام   %97 أقــل في ضغط الصوت 

صوت يشعرك بالفرق 
مستشفي دار الشفاء مركز التصوير التشخيصي 

السكون...
هو كل ما ستسمعه

انعم بلحظات من الراحة والهدوء

السكون...
هو كل ما ستسمعه

انعم بلحظات من الراحة والهدوء

أول جهاز فحص 
رنين مغناطيسي

هادئ في
الكويت
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خشونة الكتف تكون عادة مبفصل الرتقوة خاصة بعد انقطاع األربطة يف 
الرئيسي  الكتف  مفصل  يف  اخلشونة  الروماتيزم.  أمراض  أو  املفصل  هذا 

يأتي بعد انقطاع األوتار مثاًل أو أمراض الروماتيزم.
بالكورتيزون  عادة  العالج  يكون  هنا  كبرية.  وهمة  صرب  إىل  يحتاج  عالجه 
ومسكنات األمل باإلضافة إىل العالج الطبيعي املركز. يف بعض األحيان تبقى 

العملية احلل الوحيد بعد استنفاذ كل العالجات األخرى. 
العمود الفقري للرقبة :

آالم  أسباب  أهم  من  تكون  للرقبة  اخلاطئة  احلركات  أو   ، الربودة   ، الرقبة  آالم 
الكتف. هذه اآلالم ميكن أن تصل إىل األصابع. لذلك يعتقد الكثري من الناس أن 
أساس اآلالم هو الكتف يف حني ان السبب الرئيسي يكون بالرقبة. خاصة إذا 
تواكب مع اآلالم تنميل أو خدورة يف األصابع. هنا يكون السبب عادة ديسك 

يف الرقبة ويجب لذلك مراجعة الطبيب اخملتص.
أسباب أخرى :

آلالم الكتف أسباب أخرى كثرية منها زيادة نسبة األمالح يف اجلسم ، أمراض 
األوعية  ضيق   .) واألورام  الهشاشة  مثل   ( العظام  أمراض   ، الروماتيزم 
واألعصاب. كما تؤدي بعض العيوب اخللقية إىل حتديد حركة املفاصل وآالمها.

آالم الكتف احلادة : 
اآلالم احلادة التي تبدأ بالكتف من دون إصابة يف الكتف قد تكون من آثار الذبحة 

الصدرية التي يجب تشخيصها فورًا دون تأخري. 
اآلالم احلادة يف الكتف األمين قد تكون أيضًا من آثار اإللتهاب احلاد يف املرارة 
الذي قد يصل إىل الكتف. يف بعض احلاالت يؤدي متزق الطحال وإلتهابه إىل آالم 

الكتف األيسر.

التشخيص :
تشخيص أمراض الكتف تكون بعد معاينة الطبيب اخملتص معاينة متكاملة 
حاجة  هناك  كانت  إذا  الطبيب  يقرر  ذلك  بعد  والعضالت.  األعصاب  و  للحركة 

للسونار ، األشعة أو الرنني املغناطيسي.
تيبس الكتف : 

هناك أسباب أخرى غري معروفة لتيبس الكتف. هذا املرض يكون مزمنًا.
العالج : 

يكون  اإللتهابات  عند  املرض.  وحدة  التشخيص  على  طبعًا  يعتمد  العالج 
العالج عادة بحبوب أو أبر  مضادة لإللتهاب إضافة إىل مسكنات على حسب 
أمراض  يلعب دورًا أساسيًا يف عالج  الذي  الطبيعي  العالج  بالتزامن مع  األمل 

الكتف. كما ميكن عالج إلتهاب األوتار أو التكلسات باألمواج املغناطيسية.
عمليات الكتف تبدأ عندما ال تنجح العالجات األخرى ، أو يف حالة الكسور وقطع 
األوتار. والعمليات كثرية منها ما يكون باملنظار ومنها ما يكون مفتوحًا وقد 

يصل إىل تبديل مفصل الكتف كاماًل.

إصاباته  ولكن  للحركة  واسع  جمال  يعطيك  الكتف 
سريعة.

ثباتًا.  وأقلها  حركة  املفاصل  أوسع  هو  الكتف  مفصل 
من  تبدأ  األسباب  واحلوادث.  لإلصابات  قابل  فهو  لذلك 
قطع حاد يف األوتار، أو حتى متزقات بسيطة تؤدي يف 
نهاية املطاف إىل اآلالم املزمنة. باإلضافة إىل أن األوتار قد 

تضعف ويسهل إصابتها بأقل احلركات.
كثرية  األخرى  األسباب  الكتف.  آلالم  األسباب  أحد  هذه 
ومتنوعة منها تكلسات األوتار، إلتهاب األوتار واحملفظة 
أمراض   ، الروماتيزم  أمراض   ، الكتف  مفصل  خشونة   ،

األعصاب والعمود الفقري ، وتيبس الكتف.
اإلجهاد الشديد ثم اخلشونة : 

الكتف  آالم  من  يشتكون  الناس  من  كثري 
وانتهاءًا  املوزون  غري  باإلجهاد  بدءًا 
غري  اإلجهاد  املزمنة.  الكتف  بآالم 
املوزون يكون عادة بالعمل فوق 
صبغ  مثل  الرأس  مستوى 
أو  الرفوف  وترتيب  احلائط 
أنواع  بعض  ممارسة  أثناء 
أو  اليد  كرة  مثل  الرياضة 
، أو حتى احلركات  السلة 
مستوى  يف  تكون  التي 
على  العمل  مثل  واحد 
لساعات  الكمبيوتر 

طويلة.
بتحديد  اخلشونةتبدأ  آثار 
اإلحتكاك  الكتف.  حركة 
بداية  إىل  يؤدي  الكتف  ضيق  أو 
إلتهاب  مثل  الكتف  إلتهابات 
مما   ، واألربطة  األوتار   ، احملفظه 
يؤدي إىل متزقها وزيادة اإللتصاقات 
وضمور  التكلسات  بناء  إىل  أو 
مبفصل  اخلشونة  العضالت. 
من  بكثري  أقل  يكون  الكتف 

خشونة الركبة واحلوض.

اآلالم املزمنة للكتف وتيبس الكتف 
لها أسباب عديدة منها: اخلشونة ، 

اإللتهابات أو احلوادث.

آالم الكتف

د/ جميد قادري
إختصاصي جراحة عظام

شهادة تخصص - جراحة عظام ) املانيا ( - شهادة تخصص 
تبديل املفاصل الصناعية ) املانيا (
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تأخر  مشكلة  من  أزواج(  سته  من  واحد  أي   ( األزواج  من   %15 يعاين  عامليًا 
األجناب )العقم( وذلك ألسباب أهمها : مشاكل خصوبة الرجال )حوايل %40 ( 
، مشاكل التبويض لدي السيدات حوايل )30-35%( إنسداد قنوات فالوب )15- 
20%( وأاسباب أخري كثرية .ومنذ والدة أول طفل أنبوب يف العامل )لويز براون( 
يف بريطانيا بتاريخ 1978/7/25 تسارعت التطورات واملستجدات يف أساليب 
عالج العقم بفضل إهتمام وتركز أبحاث  اخملتصني بالعامل حول تطوير عالج 
العقم من احلقن اجملهري )ICSI( عام 1990 وإجراء أول إختبار وراثي لألجنه 
يف اخملترب 1990 ايل جتميد لألجنه يف منتصف التسعينيات والبويضات مع 
بشكل  وفاعليتها  األدوية  منظومة  تطوير  ايل  باإلضافة  اجلديد  القرن  بداية 
مستمر . وممكن إختصار أخر املستجدات املستقبليه لعالج العقم عامليًا 

كما يلي:
أكرث  تصبح  لكي  التبويض  حتفيز  أدوية  تطوير  يف  النانو  تقنية  أستخدام   *
اإلبر  ألخذ  احلاجة  وبدون  أقل  وبجرعات  املبيض  خلاليا  وموجهه  فاعليه 
املبيض  لتحفيز  التقليدي  األسلوب  من  التخلص  يتم  وبذلك  يومي  بشكل 
بجرعات كبرية نوعًا ما مع أخذ اإلبر بشكل يومي . هذا التطور املتوقع يؤدي 
ويخفف  األدوية  إستخدام  ويسهل  للمرضي  صديق  العقم  عالج  جعل  ايل 
الضغط النفسي للزوجني )خاصة الزوجة( ويقلل من نسبة اإلنسحاب من 

دورات عالج طفل األنبوب بشكل واضح .

)Endometrial   Receptivity  Tests( -  فحص بطانة الرحم *
ال يختلف أثنان بأن عدم جاهزية وإستعداد بطانة الرحم تقلل وبشكل واضح 
الباحثون  لذا قام   . اإلنبوب  وبالتايل احلمل يف عالج طفل  اإلجنة  إنزراع  نسبة 
اخملتصون بتطوير فحص وراثي دقيق ملئات الصبغات الوراثية خلاليا بطانة 
إستحداث  ومت  األجنة  إنزراع  لعملية  البطانة  حتضري  عن  واملسئولة  الرحم 
الزوجة  بتحضري  اخلصوبة  بعالج  اخملتص  الطبيب  يقوم  حيث  لذلك  فحص 
قسطرة   بإستخدام   اخلارجية  العيادة  يف  حمدده  أوقات  يف  عينات  وأخذ 
يف  العينة  جتميع  يتم  ثم  مؤمل  وغري  سريع  فحص  وهو  لذلك  خمصصة 
ونتيجة  العينة  لفحص  املتخصص  للمخترب  وإرسالها  لذلك  معده  أمبولة 
اإلختبار تكون جاهزة بعد حوايل أسبوعني يتم خاللها حتديد أفضل وقت إلنزراع 
األجنة.وقد يحتاج الطبيب اخملتص إلعادة أخذ العينات مرة أخرى وإذا مل تكن 
نتيجة الفحص األول إيجابية .هذا التطور يؤدي اىل نقل األجنة اىل الرحم بأفضل 
حاالت  لدي  احلمل  نسبة  يف  ملحوظ  إرتفاع  ايل  يؤدي  مما  اإلنزراع  أوقات 

العقم املستعصي وحسب أخر نتائج الدراسات بهذا الشأن  .

وال يزال التطور مستمر للفحص لرفع كفائته وسهولة إجرائه .

آخر مستجدات عالج 
العقم
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د. حازم متعب الرميح
إستشاري نساء ووالدة وطب اخلصوبة

رئيس وحدة طب اخلصوبة
(MRCOG) زمالة الكلية امللكية للنساء والوالدة

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

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

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

ورئيس الوحدة بالتعاون مع lgenominx ¹ اسبانيا   

بشرى ملرضى العقم

وحـدة طب الخصـوبة

 Preimplatation  Genetic  Diagnosis-/ فحص االجنة قبل نقلها*
 / Screening/ PGD/PGS

فحص  إمكانية  اىل  حاليًا  أدت  الوراثية  الفحوصات  يف  املتسارعه  التطورات 
الثالث أو اخلامس ومعرفة إن كان  اليوم  الوراثية خلاليا جنني  جميع الصبغات 

هناك خلل وراثي يف اجلنني قبل نقله لرحم األم وبدقة وكفاءه عاليتني .
أدى ذلك إىل رفع نسبة احلمل لدي حاالت العقم املستعصي وبشكل واضح 
نسبة  زيادة  نتوقع  الوراثية  الفحوصات  يف  التطور  إستمرار  ومع   . والفت 

احلمل لدي مرضي العقم .

)Stem Cell therapy(  إستخدامات اخلاليا اجلذعية *
اخلاليا  إستخدام  إمكانية  حول  زمن  منذ  مستمرة  والدراسات  األبحاث  تزال  ال 
العقم )رجااًل ونساء( واخلاليا اجلذعية هي اخلاليا  اجلذعية يف عالج مرضي 
برجمتها  ميكن   والتي  والبالغني  األجنة  يف  واملوجودة  متخصصة  الغري 

لتكوين خاليا حمدده ومتخصصة.
املريضة  من  اجلذعية  اخلاليا  إستخراج  من  مؤخرًا  باحثون  إستطاع  لذا 
نفسها وبرجمتها ومن ثم حقنها ايل األوعية الدموية املتجهه للرحم والذي 
تليف/  من  يعانون  الالتي  املرضي  عند  الرحم  بطانة  تشكل  إعادة  اىل  أدى 

ضمور بطانة الرحم .
كما توجد أبحاث كبرية حاليًا تركز علي إمكانية برجمة اخلاليا اجلذعية للشحص 
نفسه إلنتاج احليوانات املنوية والبويضات ومن املتوقع حدوث كشف جديد 

خالل السنوات اخلمس القادمة .

ختامـــًا مـــع إســـتمرار األبحـــاث 
ــالج  ــور يف عـ ــتمر التطـ يسـ
حـــاالت  ليشـــمل  العقـــم 
منـــذ  كنـــا  مســـتعصية 

نســـتطيع  ال  قريـــب  وقـــت 
عالجهـــا كمـــا أن معظـــم 

تلـــك التطـــورات العالجيـــة 
متوفـــرة بالكويـــت حاليـــًا 
األمـــر  يســـتدعي  وال 

خـــارج  للعـــالج  الســـفر 
تطـــورات  .متمنـــني   الكويـــت 
ــا  ــًا وملرضانـ ــة قريبـ ــرث إيجابيـ أكـ
الصاحلـــة. والذريـــة  الشـــفاء 

د/ حازم متعب الرميح
إستشاري نساء ووالدة وطب اخلصوبة

رئيس وحدة طب اخلصوبة

زمالة الكلية امللكية للنساء والوالدة 
)MRCOG(
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تعترب جراحة مناظري البطن جراحة غري عدوانية وذات مميزات عديدة:
تخفيف اآلثار على جسم املريض وآالم أقل بعد العملية.  •

تخفيف نسبة إلتهاب اجلرح وخاصة عند املرضى ذات الوزن الزائد.   •
تخفيف نسبة اإللتصاقات داخل البطن.  •
يف بعض احلاالت تقليص مدة العملية.  •

مدة إقامة أقل داخل املستشفى.  •
معاودة العمل بسرعة.  •

وأخريًا من الناحية اجلمالية اجلرح أصغر بكثري.  •

جراحة  إىل  العادية  اجلراحة  من  تطورت  قد  البولية  املسالك  جراحة  وكانت 
املناظري من خالل املسالك البولية إىل أن توجت بجراحة املناظري من خالل 

جوف البطن يف السنني األخرية.
الكلية هو كيانة عن توسع شديد يف  التضيق اخللقي بني احلالب وحوض 

حوض الكلية ناجت عن انسداد يف أول احلالب من جهة الكلية.
أسباب هذا التضيق من املمكن أن تكون خلقية أو مكتسبة.

هذا التضيق يعترب من أكرث التشوهات شيوعًا يف املسالك البولية ) %40( 
مع  األخرية  السنني  خالل  جدًا  تطور  قد  التشوهات  من  النوع  هذا  وعالج 

ظهور التقنيات احلديثة.

عالية  جناح  نسبة  مع  العادية  اجلراحة  على  يعتمد  كان  التشوه  هذا  عالج 
داخل  طويلة  إقامة  ومدة  اجلراحة  بعد  شديدة  آالم  تسبب  مع  ولكن 
املستشفى. مع تطور الطب واجلراحة بشكل خاص ، فإن جراحة منظار 
بعد  بكثري  أقل  آالم  مع   %95  –  90 تفوق  عالية  جناح  نسبة  تؤمن  البطن 

العملية وكذلك مدة اإلقامة.

البطن  مبناظري  خربة  ذوي  جراحني  إىل  يحتاج  العمليات  من  النوع  هذا 
للمقدرة على التحكم باألدوات املستخدمة من خالل الرؤية الثنائية األبعاد ) 

.) 3D ( على خلف اجلراحة العادية الثالثية األبعاد ) 2D

من مميزات هذه اجلراحة:-

رؤية واضحة جدًا خالل العملية.  •
مضاعفات أقل بكثري بعد اجلراحة مثل اآلالم ومدة اإلقامة واحلاجة إىل   •

املسكنات وعدم وجود جرح ظاهر على البطن أو اخلاصرة.
نسبة جناح عالية تفوق اجلراحة العادية.  •

جراحة المناظري من خالل جوف البطن 
وتشوهات الكلى

د/ راين العاكوم
إختصاصي جراحة الكلى واملسالك البولية واألعضاء التناسلية

البورد الفرنسي يف جراحة الكلى واملسالك البولية والتناسلية ) فرنسا (
شهادة يف جراحة املنظار ) جامعة كريتيل - فرنسا  (

شهادة يف جراحة املنظار ) جامعة لوي باسرت - سرتاسربغ - فرنسا  (
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التصوير املقطعي للشرايني التاجّية )القلبّية( هو فحص غري تداخلي لتصوير 
القلب والذي سيحدد فيما إذا كان هناك رواسب للكالسيوم  أو رواسب دهنية 

قد تراكمت يف الشرايني التاجّية. 
ووفقا للبيانات اإلحصائية  الصادرة عن منظمة الصحة العاملية   )WHO( و 
التي تنص اىل أن مرض الشرايني  التاجية هو احد االسباب الرئيسية  للوفاة . 
وهو ينتج بصورة أساسية من تغّيرات مرضّية يف أنسجة األوعية الدموية 
أو تشكيل ترّسبات حتتوي على الدهون والتي بدورها تعمل على سد جمرى 
الذين  لدى املرضى  القلب  أمراض  تدريجية. وكثريًا ما تشخص  الدم بصورة 
الدم،  يف  الدهون  وزيادة  الدم   ضغط  وارتفاع  السكري،  مرض  من  يعانون 

وكذلك عند أولئك الذين يعانون من التوتر وعند املدخنني .

ميزات التصوير املقطعي للشرايني التاجية : 
ميكن اجراء الفحص بوقت قصري.   •

املريض ال يحتاج البقاء يف املستشفى بعد  التصوير .  •
يوفر دقة عالية تصل اىل 95 %  يف الكشف تضيقات الشرايني التاجية.   •

تعترب تكلفة الفحص قليلة مقارنة بالقسطرة القلبية.  •
تعرض بنسبة  اقل من األشعاع   بسبب وجود أجهزة احلديثة.   •

التصوير  جهاز  سرعة   بسبب   قليلة  املستخدمة   الصبغة  كمية   •
املقطعي احلديث. 

من يجب أن يخضع  للتصوير املقطعي ؟ 
1. ملرضى الذين لديهم عوامل اخلطورة التالية لألصابة بأمراض الشرايني 

التاجّية:
زيادة الدهون يف الدم .  •

مرض السكري .  •
أرتفاع ضغط الدم.   •

املدخنني.   •
األشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من أمراض الشرايني التاجّية .  •

2. املرضى الذين ُيشتبه يف وجود أمراض الشرايني التاجية لديهم:
وجود أمل يف الصدر.   •

أختبار  أو   )ECG( الكهربائي القلب  الذين يفشل معهم تخيط  املرضى   •
اجُلهد )EST( يف حتديد النتيجة الغري طبيعية. 

 )PCI( 3 .املرضى الذين مت عالجهم من أمراض الشرايني التاجية بالقسطرة
أوجراحة ترقيع الشريان التاجي ) حتويل مسار الشريان التاجي ( ونكون بحاجة 

اىل أن نرى النتائج لغرض متابعة العالج.

التحضري للفحص:
أجزاء  يف  املقطعّية  باالشعة  للفحص  التحضري  ُيشبه  املريض  إعداد  أن 
أربع ساعات  يأكل أي طعام قبل  أخرى من اجلسم. يجب على املريض أن ال 
على األقل من الفحص، ما عدا مياه الشرب. مع ذلك، فُيفّضل أن ال يشرب 
ضربات  معدل  حتّفز  التي  واألدوية   واملشروبات  والقهوة،  الشاي،  املريض 

القلب قبل هذا اإلجراء.
ومع ذلك، إذا كان املرضى الذين لديهم أمراض أو تاريخ مرضي كما موضح 
موظفي  إبالغ  عليهم  يجب  الطريقة،  بهذه  للعالج  بحاجة  وهم  اعاله 

املستشفى يف وقت مبكر قبل الفحص.

بعد الفحص:
شرب الكثري من املاء ألن إزالة الصبغة من اجلسم يكون عن طريق البول. 

حاالت نادرة جدا قد يصاب املرضى باحلساسية، مثل الطفح أو حساسية 
حالة  ويف  ذلك  ومع  امللونة.  الصبغة  حقن  من  ساعات  عدة  بعد  اجللد، 

حدوث مثل هذه األعراض، يجب مراجعة األطباء فورا. 

مستشفى دار الشفاء والتصوير املقطعي  للشرايني التاجية )القلبّية(  :
 اميانًا من مستشفى دار الشفاء  يف  سبيل توفري  أحدث  وسائل التشخيص  
الكويت  فقد قامت املستشفى   منذ  سنتني  برتكيب احدث  والعالج  يف 
تكنولوجيا  الية  توصلت  ما  واخر  الكويت   يف  مقطعي  تصوير  جهاز  وأسرع  
Siemens   وعملت املستشفى على وجود كادر طبي   االملانية   الصناعة 
قلبية  قسطرة  قسم  اىل  باالضافة  اشعة  واطباء  فنيني  من  مؤهل  كامل  
متكامل، لتكون مستشفى  دار الشفاء  يف املركز االول  يف جمال  التصوير 
األشعة  مركز  حصل   التميز   لهذا  ونتيجة  الكويت  يف  للشرايني  املقطعي 

التشخيصية على االعتماد االمريكي  يف جمال التصوير املقطعي .

التصوير المقطعي يكشف عن أمراض
 القلب والشرايين

د/ حممد إسماعيل
إستشاري األشعة

ورئيس قسم األشعة
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بالتعاون مع مركز آي جينوميكس العالمي للفحوصات الجينية بأسبانيا

قسم المختبرات الطبية بمستشفى دار الشفاء يعلن عن البدء 
بإجراء أحدث اختبارات كشف العيوب الخلقية أثناء الحمل واختبار 

ا�مراض الوراثية قبل الزواج .. �ن صحة عائلتكم ال تقدر بثمن 

هل أجريت أختبار 
كشف العيوب الخلقية أثناء الحمل

 وا�مراض الوراثية قبل الزواج ؟

 ( CT SCAN )
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حتمل العظام صاحبها من مكان إىل آخر، وتعطيه شكله وهيئته وحتدد كل 
حركاته، جلوسه ونومه وسريه وعمله وهي ما تعطيه طابعه اخلاص، بحيث 
يستطيع االصدقاء معرفة صديقهم من مسافة بعيدة ومن خالل مشيته 

أو وقفته أو هيئته، وهذه الهيئة هي الشخصية العظمية بالضبط. 
وإذا كانت العظام حتمل صاحبها دون كلل أو ملل، وتبدي له صالبتها وقوتها 
صالبة  من  وقادمة  مستمدة  بالنفس  ثقة  لتكسبه  الصعبة  املواقف  يف 
أن  عليه  يتحتم  بحيث  ضعيفة  أعضاء  إىل  تتحول  قد  فإنها  وقوتها  عظامه 
ورخاوة  ضعفه  تتحمل  أن  بدل  آالمها  يتحمل  وان  حتمله  أن  بدل  يحملها 
عضالته وانسجته، وهنا بالضبط يحصل االنقالب اخلطري يف حياة الشخص 
فيبدأ يئن من األعضاء التي يفرتض فيها ان تدعمه ويبدأ معها طريق الهرم 

الذي قد يكون مبكرا فتحدث الطامة الصحية الكربى. 
أكرث األعضاء استحقاقا لالهتمام، النها ببساطة  بهذا املنظار فان عظامنا 
التحتية لوجودنا وألنها، وهذا املهم، حتمي اعضاءنا  الهيكلية  البنية  تشكل 

الهشة واملهمة جدا يف حياتنا. 
السيدات  وعند  واحلوض،  والقلب  التنفس  جهاز  يحمي  الصدري  والقفص 
ومعجزته  اهلل  هبة  الدماغ  يف  وجمجمتنا  اجلنني،  ويحمي  يحمل  حتديدا 
كاألمعاء  اعضائه  أحد  ضعف  بسبب  ميرض  الشخص  كان  وإذا  املتجددة 

والعني والكليتان وغريها فإنه يهرم بسبب ضعف عظامه.
 

خديجة:اعاين احيانا من آالم يف كعبي القدمني وخاصة بعد مسري يزيد على 
ربع ساعة مثال وقد يستمر هذا األمل طوال اليوم حتى اثناء النوم، ويصل هذا 
األمل اىل حد مزعج بعد السري الطويل اىل حد االضطرار للسري على رؤوس 

اصابع القدمني، فما احلل؟ 

هذا النوع من اآلالم يف كعب القدم ميكن ان يحدث بهذه الطريقة، وميكن ان 
يحدث بطريقة اخرى وعادة ما تكون آالم الكعب يف الصباح وتتحسن باملشي 
وهو نتيجة التهاب وتقلص أنسجة كعب القدم او انسجة كعب القدم، ويف 

هذه احلالة ينصح بلبس جهاز معني اثناء النوم يريح القدمني. 
مستواها  االمالح  ان  من  والتأكد  االشعة  عمل  بعد  فينصح  حالتك  يف  أما 
طبيعي ان تلبسي يف قدميك ما يسمى بـ Heel pad اثناء النوم ملدى 4-3 
تختفي  الطبيعي  العالج  ومع  املسكنات  مع  احلذاء  هذا  خالل  ومن  أسابيع 
كان  سواء  األمل  مكان  لتحديد  للكشف  العظام  طبيب  برؤية  وانصحك  اآلالم، 
بالقدم او الكاحل او الوتر اخللفي وميكن اجراء اشعة عادية او سونار او رنني 

حسب رأي الطبيب. 

آالم األصابع

هناء:أعاين من أمل يف مفاصل وأصابع القدمني خاصة الكبريين ويف بعض 
األحيان اصابع اليد، وايضا احس بأمل يف يدي اليمنى وكأنها خمدرة؟ 

السكر  نتيجة  تكون  احيانا  اليدين  واصابع  القدمني  اصابع  يف  والتنميل  اآلالم 
اعصاب  بالتهاب  يصابون  السكري  مرضى  فكل  سنوات  عشر  بعد  ويزداد 
والتهاب االعصاب يؤدي اىل آالم مع تنميل، هذا أوال وثانيا: قد يكون هناك نقص 
يوجد  رمبا  وثالثا  اسيد،  الفوليك  أو   B12 كفيتامني  الفيتامينات،  بعض  يف 
اعوجاج يف اصابع القدم ألن جتمع االعصاب يقوم بعمل تنميل يف االصبعني 
اجملاورين لبعض، وكذلك اصابع اليد املصابة بالتنميل اذا كان هناك ضغط 
رسم  ثم  اوال  فحص  اىل  يحتاج  فذلك  الرسغ،  عند  الوسطي  العصب  على 

اعصاب وثالثا تشخيص هذا الوضع ثم العالج. 

انحناء العمود الفقري 

مصطفى حممد: لدي آالم اعلى الفخذ، وخلف اعلى الفخذ، مع تنميل، ما 
سببه؟ 

99% سببها ديسك  آالم اعلى الفخذ من اخللف مع تنميل يف الرجل يكون 
يف الظهر، وتأتي يف معظم احلاالت فوق سن االربعني، والديسك يضغط

على العصب فيسبب التهابا فيه مع تنميل مصحوبا بآالم والعالج يبدأ بالعالج 
احملافظ وهو العالج الطبيعي،

من  ما  بطريقة  انحنائه  نتيجة  له،  معينة  حاالت  يف  الظهر  حزام  وثانيا  أواًل 
االمام للخلف. 

اذا  وخامسا  معينة،  ملدة  الراحة  ورابعا  املسكنات  بعض  لهم  نكتب  وثالثا 
يرتاح معها املريض  ناجحا نعطيهم حقنة كورتيزون مؤقتة،  العالج  مل يكن 
من اسبوعني اىل ستة اشهر حسب احلالة، وهذا هو العالج احملافظ، وعند 
التشخيص  لتأكيد  املغناطيسي  الرنني  الشعة  نلجأ  احملافظ  العالج  فشل 

وحتديده بدقة، ونلجأ لعملية ازالة الغضروف مع التثبت يف بعض احلاالت. 

برودة يف الساق

وانا  سنوات  خمس  منذ  طبيعية  بوالدة  االول  طفلي  اجنابي  منذ  اميان: 
اشعر بربد يف كال الساقني من حتت الركبة وفوق الكاحل. 

احتمال انه ليس له عالقة بالوالدة، ألن آالم الساق عادة تكون نتيجة الدوايل او 
للعضالت  الرياضة حتصل  او  السري  العضالت يف فراغ حمدود، وعند  وضع 
هذه  طبيعة  يحدد  سبب  يوجد  ال  كثرية  احيان  يف  ولكن  الضغط  نتيجة  آالم 
اآلالم، وعلى هذا االساس نعالج احيانا االعراض، وقد وجد ان الرياضة والعالج 
الطبيعي واملسكنات بحكمة تؤدي اىل حتسن الوضع، واذا مل تعالج الرياضة 
مسكنات  مع  الطبيعي  العالج  مع  العضالت  وبسط  والتسخني  البسيطة 
بسيطة، فعلينا قياس ضغط داخل الساق للعضالت، واحيانا يكون الضغط 
مع  حتدث  قليلة  حاالت  وهذه  جراحي،  عالج  اىل  ويحتاج  الالزم،  من  اعلى 
الرياضيني اكرث من الناس العاديني، ويجب ايضا ان يراها الدكتور لريى هل هناك 
دوايل او هناك مشاكل يف الدورة الدموية يف الرجل او مشاكل يف سالمة 

العضالت. 

التهاب كعب الرجل

ام بدر: انا عندي مسمار عظم يف الرجل. 
هل  قليال  تسريين  عندما  ثم  النوم،  من  االستيقاظ  عند  بآالم  تشعرين  هل 
تشعرين  ايضا  نهضت  ثم  طويلة  لفرتات  جلست  واذا  بالتحسن  تشعرين 

بآالم شديدة اىل ان تتحركي؟ 
نعم يا دكتور هذا صحيح. 

النوم  اثناء  الرجل  لعضالت  تقلص  ويحدث  الرجل  كعب  عضالت  التهاب  هذا 
وعالجه ان تلبسي Splint وهي دعامة طبية من االصابع اىل كعب الرجل اىل 
الكعب، فلو استخدمتيها  الدعامة تعمل على بسط عضالت  الساق وهذه 
ملدة شهر مع حبوب سوف تساعدك على النوم ويتم العالج، لكن اذا مل يتم 

العالج فاننا نلجأ للعملية. 

يا دكتور نصحوين بإبرة كورتيزون؟ 
انا ال افضل ابرة الكورتيزون.

التخلص من أعراض الكورتيزون 

منذ اربع سنوات اصبت بروماتيزم حاد لدرجة انني مل اعد استطيع  احمد: 
املشي، مع ارتفاع شديد باحلرارة، فأخذت العالج من قبل اخصائي حتى 
اشعر  وبدأت  وزين  زاد  عامني  وبعد  كورتيزون  العالج  ضمن  وكان  شفيت 
بسبب  الزائد  الوزن  من  التخلص  ميكنني  كيف  وسؤايل  مفاصلي،  يف  بأمل 

الكورتيزون؟
نتيجة  فقط  ليس  الزائد  الوزن  صحيحة،  تغذية  اىل  حتتاج  احلالة  هذه 
تغذية  اخصائي  اىل  اللجوء  عليك  ويجب  اخلطأ  األكل  نتيجة  امنا  الكورتيزون، 

وتسري على نظام غذائي معني لتقليل الوزن مع ممارسة جزء من الرياضة

 التي تراعي وجود آالم يف املفاصل وافضل شيء هو السباحة، لكن النظام 
العالج شراكة بني  الوزن، ويجب ان يكون  لتنزيل  بالنسبة  الغذائي اهم شيء 
العظام، ألنه يف بعض االحيان  الروماتيزم مع جراح  او استشاري  عالج دكتور 
هذا الروماتيزم احلاد وآالم املفاصل حتتاج اىل ادوية معينة وهي اختصاصي 
او  القضاء على املرض  االدوية يف  تنجح هذه  واذا مل  الروماتيزم  استشاري 
التقليل من حدة الروماتيزم فانه يحتاج احيانا اىل مناظري معينة إلزالة الغشاء 
غري  او  رسغا  او  كتفا  او  ركبة  املفصل  كان  سواء  املفصل،  من  الصينويف 
والعالج  اوال  الروماتيزم  استشاري  اشراف  حتت  ذلك  يكون  بان  وانصح  ذلك، 

املناسب لنوع الروماتيزم املصاب به املريض ثانيا. 

نقص تروية 

 7 اآلن  وعمره  يعرج  انه  سنتني  منذ  الحظت  عبدالرحمن  ابني  احمد:  ام 
للحوض  ال تصل  الدموية  الدورة  ان  االطباء وقالوا يل  سنوات، عرضته على 

وقالوا ايضا ليس له عالج او جراحة. 
يجب ان اراه، فقد يكون شيئا بسيطا ال يحتاج لعالج، وقد يحتاج جلراحة، واذا 
العظم يتكون قليال قليال  ان  الدم حلوضه فإنه لن يحتاج جلراحة ويرجح  عاد 

وعليك مراجعة دكتور عظام اطفال متخصص. 
صدور  وهي  منها،  اعاين  التي  احلالة  معرفة  يف  مساعدتي  ارجو  اسماء: 
أعضاء  باقي  مع  احلالة  نفس  حتدث  وأحيانا  عنقي،  حتريك  عند  طقطقة 

جسمي وأشعر باألمل يف الرقبة بعد بذل جهد. 

هشاشة العظام 

هدى: ما االدوية التي تفيد يف حالة هشاشة العظام؟ 
انها  خاصة  للهشاشة  اشعة  بعمل  الهشاشة  نسبة  حتديد  اوال  يجب 
لفرتة  املشي  عدم  نتيجة  او  عاما   45 عمرها  يتجاوز  التي  السيدة  تصيب 
معينة او تناول الكورتيزون ورمبا نتيجة الكسور، ومعظم السيدات بعد سن 
يف  نقص  هي  فالهشاشة  الكالسيوم،  خمزون  يف  بنقص  يصنب  اليأس 
 .2.5 فوق  ونسبتها  الهشاشة  اشعة  حسب  وحتدد  الكالسيوم  خمزون 
وبناء على ذلك يبدأ عالج الهشاشة ويف بعض احلاالت حتتاج السيدة فوق 
اخلمسني عاما اىل 1300 مليجرام من الكالسيوم، اي اكرث من 1300 مليجرام 
انقطاع  سن  اقرتاب  عند  السيدات  على  لذلك  كالسيوم،  جرام  من  اكرث  أي 
الطمث ان يتناولن كالسيوم وفيتامني D النشط »I Alpha« وقد يحتاج األمر 
اىل ادوية تساعد على امتصاص الكالسيوم من االمعاء وتساعد على ترسيبه 
يف العظام وأشهرها Fossamax، او احلقنة اجلديدة التي تؤخذ مرة كل عام 

 .»Aclasta« وهي
الهشاشة  من  للوقاية  االمور  افضل  فهو  املشي  على  السيدة  وأشجع 
الغدة  هرمون  مثل  الهرمونات  بعض  تأخذ  الشديدة  الهشاشة  حالة  ويف 
اجلاردرقية ويف حالة وجود إصابة متنع املشي او عند تناول الكورتيزون تقوم 
دكتور  من  بداًل  الروماتيزم  دكتور  تراجع  ان  ويفضل  الهشاشة  اشعة  بعمل 

العظام يف مسألة الهشاشة. 

د.فوزي عيسى
إستشاري جراحة العظام واإلختصاصي 

بالطب الرياضي وأمراض العظام 
واملفاصل يف مستشفى دار الشفاء

يرد علي أسلئلتكم وإستفسارتكم يف جمال أمراض 
العظام واملفاصل.
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التعب وآالم الصدر 

عبدالعزيز: أعاين من وجع يف أعلى منطقة عظام القفص الصدري عندما 
أقوم بأي حركة او عند التعرض للربد واحيانا دون اي شيء؟ 

تكون  جدا  قليلة  احيان  ويف  عضالت  آالم  عادة  وليست  عامة،  آالم  هذه 
قليلة  نسبته  الظهر  فقرات  يف  ديسك  ولكن  الظهر،  يف  ديسك  نتيجة 
جدا بالنسبة لديسك يف اسفل الظهر او يف الرقبة، ومعظم آالم القفص 
الصدري تكون آالما نتيجة إجهاد او وضع غري صحي يف العمل او يف املكتب 
معينة  متارين  ممارسة  اىل  هذا  ويحتاج  التلفزيون   امام  او  الكمبيوتر،  امام  أو 
لبسط العضالت مع عالج طبيعي ومسكنات بسيطة والطبيب سيحدد هذا 
أكرث  ليونة  تكون هناك  الطقطقة هذه حتدث عادة عندما  األمر طبعا. حالة 
من عادية، أو زيادة ليونة يف األوتار أو أربطة اجلسم، وهي مهمة ولها ميزات 
هناك  ولكن  اجلمباز  رياضة  خاصة  الصغر  منذ  الرياضة  ممارسة  حالة  يف 
املفاصل  وآالم  والطقطقة  املبكرة،  اخلشونة  وهي  لها،  جانبية  أعراضا 
وأهم  فوت«،  »فالت  وأحيانا  الركبة،  »صابونة«  مسار  يف  وانحراف  مبكرا 
شيء للحؤول دون حدوثها هو إجراء مترينات تقوية العضالت وعدم حماولة 
مضرة  فهي  األصابع  طقطقة  وبالذات  اإلمكان،  بقدر  املفاصل  طقطقة 
مرة  أحيانا  حتدث  إرادية  غري  طقطقة  وهناك  مبكرة،  خشونة  وتسبب  جدا 
يف الشهر. ولكن الطقطقة باستمرار تخلع املفصل جزئيا وتعيده ملكانه، 
وهي غري مضرة يف األصابع وأحيانا حتدث طقطقة يف الركبة أثناء الصالة 
مرضية  حالة  نتيجة  وأحيانا  الركبة  صابونة  يف  انحراف  نتيجة  الصالة  وبعد 

كالغضروف، والطقطقة اإلرادية متنع تقوية العضالت. 

ديسك الرقبة 

أم علي: أنا عندي ديسك يف رقبتي من الفقرة الثانية اىل السابعة وعندي 
يف ظهري يف الفقرات األخرية، واآلن يف كتفي، وأخربين الطبيب بانه رمبا 

كان بها ماء يف الكتف اليسرى. 
العالج  وهو  احملافظ  العالج  هو  والظهر  الرقبة  لديسك  األساسي  لعالج 
الطبيعي واملسكنات وتلبيس الرقبة وأنت نائمة لذلك ميكن أن تؤذي رقبتك 
وانت نائمة، وبالنسبة للكتف فيجب ان يحدد الطبيب إذا كان األمل من الكتف 

نفسها أم من الرقبة وينزل على الكتف. 
أنا أخذت إبرة كورتيزون للكتف. 

إذن األمل من الكتف نفسها وقد يكون ضاغطا على األوتار. 

الرباط الصليبي 

حمسن املطريي: أنا عندي إصابة يف الرباط الصليبي األمامي وغضروف، 
وقال يل بعض األطباء انه يجب إجراء جراحة، والبعض أخربين بأنه يجب عمل 

منظار. 
أنا أوافق على عمل اجلراحة فالرباط الصليبي أساسي لوظيفة الركبة وهو 
مينع انزالق عظمة الساق على عظمة الفخذ لثبات الركبة فعندما ينقطع 
اتزان  عدم  عندك  ويحدث  الرياضة،  ممارسة  تستطيع  ال  الصليبي  الرباط 
وتصاب ركبتك بعدم الثبات ولكن لو توقفت عن الرياضة فإن ركبتك لن تكون 
طبيعية، وإذا مل يعالج الرباط الصليبي يف سن صغرية يصاب املريض بعد 

ذلك باخلشونة، وجترى العملية باملنظار، ونتائجها تفوق الـ %98. 

ركبتاه، وهو ممتلئ قليال،  ابني قفز من مكان مرتفع قليال فأصيبت  عبري: 
ويف  املاضي  فرباير  شهر  من  وآالم  الركبة  حتت  انتفاخ  عنده  وأصبح 
ال  وقالوا  اجلبس  نزعوا  ثم  أيام   4 ملدة  اجلبس  يف  وضعوه  املستشفى 

حاجة له. 
يجب ان يراه طبيب متخصص يف عالج إصابات املالعب، ألنه إذا مل يكن هناك 
كسر، فرمبا يكون رضة قوية أو قطعا يف الرباط الصليبي أو الغضروف، لذلك 

البد من الفحص أو اجراء الرنني املغناطيسي ملعرفة سبب شكواه. 
أنا عندي خشونة أسفل فقرات الظهر. 

عليك بتقليل وزنك، وعليك بالعالج الطبيعي، واملسكنات، وأحيانا ارتداء احلزام 
وهو عالج حتفظي. 

أال يوجد عالج للخشونة؟ 
اخلشونة جزء من العجز أو الكرب الطبيعي، كالصلع الذي يصاحب بعض الناس 

يف التقدم يف العمر. 
يوجد عندي انتفاخ يف أسفل رجلي. 

إلبسي »جرابات« الدوايل، فهي مفيدة للقدم. 

هل للخشونة عالج..؟ 

دالل: ما اخلشونة؟ وهل لها عالج؟ 
اخلشونة هي تآكل الغضاريف وتسمى يف بعض األحيان احتكاك املفاصل 
أو خشونة املفاصل، وهناك عوامل تساعد على اخلشونة وهي: العمر إذا 
كان فوق األربعني، املرأة تكون عندها نسبة خشونة أعلى من الرجل، إصابة 
املفصل يف حادث، الوضع اخلاطئ للجسم يف بعض الوظائف كالكهربائي، 
زيادة اخلشونة، وهناك  اىل  يؤدي  ما  القرفصاء  الذي يجلس  السجاد  أو مثبت 
معلومة طبية تقول: ان اخلليجيني لديهم عيب خلقي، وهي زيادة ميل أعلى 
الطبيعي وهذا يساعد  أزيد من  بالركبة فلها ميل  الساق املتصلة  عظمة 

على سرعة اإلصابة بالرباط الصليبي، واخلشونة املبكرة. 
وليس من الضروري إجراء عملية للخشونة، فاخلشونة يف املراحل األولية 
أو املراحل املتوسطة ميكن ان تعالج بعالج حتفظي بحت، وهو تقليل الوزن، 
وممارسة الرياضة احلقيقية كالسباحة والتمارين التي تساعد على حتسني 

الدورة الدموية للمفصل، واألدوية التي تدخل 
حقن  أو  األعشاب  أو  املركب  أمني  جلوكوز  مثل  الغضاريف،  تركيب  يف 
نحو  األمل من  لها فرتة حمددة يف حتسني  وهذه احلقن   »Hyaluainate«
فرتة  على  مرات   5 اىل   3 من  وتؤخذ  اخلشونة،  حالة  حسب   %70 اىل   %50
أسبوعني. أما احلاالت املتوسطة وأكرث من متوسطة فلها جراحة املنظار 
تقليل  يف  تساعد  وهذه  تقومي،  بعملية  فنقوم  الركبة،  اعوجاج  حالة  يف 
تدهور اخلشونة مع حتسني آالم الركبة ولكن يجب ان جترى يف ميعاد معني 
وليس بعد تهتك الغضاريف كاملة وهناك حاالت زراعة الغضاريف سنجريها 
يف مستشفى طيبة وهي اننا نأخذ الغضروف بعملية منظار ويتم زرعه يف 
معمل يف اوروبا أو أمريكا وبعد ذلك نأخذ هذه اخلاليا الغضروفية املتكاثرة 
الركبة، ويف احلاالت املتقدمة جدا هناك املفاصل الصناعية  ونضعها يف 
سنة   20 من  أكرث  تعيش  اجلديدة  الصناعية  واملفاصل  والكاملة،  اجلزئية 

وتسمح لـ 80% من املرضى بالسجود والركوع.

إصابات املالعب
 

حلمي: بالنسبة إلصابات الرياضيني هل لها عالج؟ 
بانه  إحساسه  نتيجة  احملرتف  إصابة  فمنها  انواع  لها  الرياضيني  إصابة 
يود النصر، فيبذل جمهودا يفوق قدراته مما يؤدي اىل اصابته، ومنها اصابة 

الهاوي الذي ال يعرف قدراته فيبذل جمهودا يؤدي اىل اصابته ايضا. 
وهناك ثالثة انواع من اإلصابة أولها الكسور، وثانيها اصابات األوتار والغضاريف 

واالربطة واخللع وهي إصابات املفاصل، أما النوع الثالث فهو إصابات 

العضالت والتمزقات
القدم  كرة  فمثال  نفسها،  الرياضة  نوع  حسب  تختلف  الرياضيني  وإصابات 
الصليبي  الرباط  إصابات  الركبة هي  والكاحل، وإصابات  الركبة  إصابات  ومنها 
األخرى  الرياضة  ألنواع  بالنسبة  الغضاريف  وإصابات  واخللفي  األمامي 
الرأس  فوق  اليد  حركة  وهي  بول  والفويل  والسلة  األثقال  ورفع  كاملالكمة 

ومنها إصابات الكتف التي تؤدي اىل اصابات األوتار واخللع املتكرر. 
رقعة  اخذ  طريق  عن  باملنظار  اآلن  نعاجله  نحن  الصليبي  للرباط  وبالنسبة 
اإلنسان وتؤدي  اقوى رقعة وترية يعرفها  الرباعية وهذه  العضلة  وترية من 

اىل رجوع مبكر للرياضة يف خالل 3 اىل 6 اشهر. 
كان  فإذا  تهذيبه  او  الغضروف  وتخييــط  الغضاريــف  زراعة  تقنيــــة  وهناك 
كان  واذا  له،  تخييط  بعمل  نقوم  قصرية  مدة  منذ  مقطوعا  الغضروف 

مقطوعا منذ مدة طويلة نقوم بعملية تهذيب. 

تكلس املفصل 

حسن: أنا من مواليد 1952 أعاين من تكلس يف املفاصل، وأمل شديد يف 
يدي وقدمي، أرجو املساعدة؟ 

الغشاء  اللتهاب  مصاحبة  نتيجة  يكون  أحيانا  الركبة  مفاصل  يف  التكلس 
الصرنويف مع وجود خشونة او عدم وجود خشونة ففي حالة وجود التهاب 
إلزالة  باملنظار  يعالج  فإنه  شديدة،  خشونة  وجود  دون  الصرنويف  الغشاء 
الصرنويف ويكون جناحه عاليا، ويف حالة وجود خشونة مع  الغشاء  التهاب 
التكلس يتم عالج اخلشونة سواء كان عالجا حتفظيا او عالجا باملنظار او عالجا 

بإجراء مفصل حسب درجة اخلشونة.

الطبيب المخرتع 
د.فوزي عيسى

إستشاري جراحة العظام 

وقد قام د.فوزي بأكرب عدد من مراجعة 
املفاصل الصناعية، سواء كان يف 

بريطانيا او الشرق االوسط، وله خربة 
واسعة يف هذا اجملال، وقد قام باخرتاع 

دعامة ملفصل احلوض يف حالة فشل 
مفاصل احلوض الصناعية، مع نقص 

خمزون العظام الشديد وقد رشح 
جلائزة بجمعية جراحة العظام 

الربيطانيةيف سبتمرب 2004 
وهذه الدعامة أثبتت 

جناحها بنسبة أكرب 
من  90% يف حالة 
مراجعة املفاصل 

الصعبة واملستحيل 
إجراؤها. ود.فوزي 

ايضا استشاري يف 
جراحات املناظري، 

وجراحات القدم 
واعوجاج االصابع 

وجراحات اليد واألوتار، 
وجراحات الكسور 

ومضاعفاتها.

وهو حاصل على زمالة كلية اجلراحني امللكية يف بريطانيا وعضو جمعية 
جراحة العظام الربيطانية وعضو جمعية جراحة العظام األمريكية وعمل 

يف اجنلرتا حوايل 20 عامًا، وله خربة واسعة يف عالج إصابات املالعب 
ويعالج اخلشونة وتآكل الغضاريف يف املراحل األولية واملتوسطة ويف 

املراحل النهائية واملتقدمة. ويستخدم أحدث وأفضل انواع املفاصل 
ذات التغيري السطحي والقاعدة املتحركة من خالل مداخيل صغرية والتي 

تعيد لياقة السجود والركوع يف الصالة. 
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اشكال  بعض  حتى  او  الطبيعي  العالج   ( العالج  انواع  يف  درويش  وأضاف 
من  كبريا  قدرا  العالجية  االمناط  هذه  أثبتت  احلجامة.  مثل  البديل  الطب 
الفائدة يف عالج بعض حاالت تآكل الفراغ الغضرويف العنقي، عالجات االمل 
تكون  ال  اليه يف حاالت حمددة، اجلراحة  اللجوء  يتم  مثل احلقن املوضعي 
اجلذور  خمارج  على  ضغط  وجود  فيها  يثبت  التي  احلاالت  يف  اال  ضرورية 

العصبية او النخاع الشوكي(.

واختتم الدكتور درويش مؤكدًا على ان من املهم جدًا ان نؤكد على ضرورة 
وال  العالج املناسب هو عملية فردية تخص كل حالة على حدة،  تقدير  ان 
يلزم ان االسلوب الذي يصلح ملريض قد يصلح مع مريض آخر، فلكل حالة 
االختيار  املريض  مع  التشاور  الفقري  العمود  طبيب  وعلى  خصوصيتها 

االسلوب األمثل للتعامل مع احلالة.

درويش يف سطور
استشاري جراحة املخ واألعصاب والعمود الفقري يف مستشفى 
الغضرويف  االنزالق  جراحات  حاالت  يف  متخصص  الشفاء،  دار 
العمود  وأورام  كسور  جراحات  امليكروسكوبية،  والعنقي  القطني 
األعصاب  وأورام  اصابات  جراحات  للمخ،  األورام  جراحات  الفقري، 
دون  من  والظهر  الفقرات  آالم  عالج  نزيف،  جراحات  الطرفية، 

جراحة، جراحات مناظري املخ واألعصاب.

األنزالق الغضرويف                         
العنقي

قال استشاري جراحة املخ واألعصاب والعمود الفقري يف مستشفى دار 
الشفاء، الدكتور طارق درويش ان "مرضى الغضروف العنقي يشكون من 
متالزمة من األعراض تبدأ من األمل الذي ميكن ان يرتكز حول احملور الطويل 
للرقبة او ميتد ليشمل مساحة اوسع حول الكتفني وأعلى الظهر ومقدمة 
الصدر حتت الرتقوة، كما ميكن ان تتسبب مشاكل الغضروف العنقي يف 

اشكال متعددة من آالم الرأس والصداع".

ما  أو  الغضرويف،  االنزالق  يحدث  احلالة،  تطور  حال  "يف  انه  درويش  وأكد 
يسمي أحيانًا )بالديسك(، وهنا يبدأ الغضروف يف تكوين كتلة ضاغطة على 

خمارج اجلذور العصبية او على النخاع املركزي".

ومن جهة أخرى صرح درويش انه "يتم تشخيص الديسك باستخدام عدة 
يف  املتخصص  الطبيب  به  يقوم  الذي  االكلينيكي  الفحص  هو  أوالها  آليات، 
األشعة  سواء  اخملتلفة  االشعة  فحوص  واجراء  الفقري،  العمود  آمراض 
العادية أو أشعة الرنني املغناطيسي، ويف بعض احلاالت نلجأ ايل فحوصات 

اخرى".

يلجأ  ال  الكثريون،  يعتقد  ما  خالف  "على  انه  على  شدد  العالج،  ناحية  ومن 
االصابة  مرضى  من  قليلة  حاالت  يف  اال  للجراحة  الفقري  العمود  طبيب 
باالنزالق الغضرويف العنقي، اال ان اجلدير بالذكر انه على املريض ان يسارع 
بالتوجه للطبيب املتخصص، حاملا يظهر أي من األعراض السابق ذكرها، 

ليتم تقييم احلالة بشكل دقيق ووصف العالج الالزم".

وأوضح "ان هناك انواعا خمتلفة من العالج املتاح تشمل ارشادات لتغيري 
منط التعامل مع الرقبة، يف بعض احلاالت البسيطة نلجأ اىل توعية املريض 
بأخطاء يقع فيها عند حتريك الرقبة، او ان تكون العضالت احمليطة بالرقبة 
يف حالة سيئة ما يضع حتميآل مبالغًا فيه على مفاصل الرقبة، يفيد هذا 
الشكل من التوعية واالرشاد مع حوايل 30 يف املئة من حاالت آالم الفقرات 

العنقية يف مراحلها االوىل".

د.طارق درويش
إستشاري جراحة املخ وأعصاب و العمود الفقري دكتوراه جراحة 

املخ واألعصاب تخصص دقيق يف أمراض وجراحات العمود الفقري 
تخصص دقيق يف مناظري املخ واألعصاب )ماينز - أملانيا( عضو 

اجلمعية األوروبية يف جراحة املخ واألعصاب

 

مستشفى دار الشفاء
و�ول مره
 	 الكويت

قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل

أحدث معدات العالج الطبيعي

جهاز املشي
FOCUS للعالج املائي

FOCUS جهاز املشي للعالج املائي
جهاز العالج املائي Focus هو جهاز مشي مائي فريد من نوعه يوفر عالج طبيعي مائي بشكل عمودي ومريح . هذا 

النموذج به كافة املزايا املطلوبة لفعالية العالج الطبيعي وإعادة التأهيل البد� واللياقة البدنية بإستخدام جهاز 
املشي املائي مثل ا¤طارات املقاومة وإدارة املياه ا�وتوماتيكية، طول اخلطوة ومؤشرات عمق املياة . ا�شخاص 

من كل ا�عمار والقدرات ميكنهم ا¤ستفادة من هذا املنتج القياسي سهل التشغيل .
Tel.: 1 802 555   |   www.daralshifa.com   |                  daralshifa
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ما هي عملية تحزيم المعده؟

 ، العملية من خالل املنظار  إجراء هذه  ويتم   ، والسمنة  الزائد  الوزن  للتخلص من  التي تستخدم  أحد اجلراحات  ربط املعدة  أو  تعترب عملية حتزمي   
وبإستخدام حزام املعدة يتم خلق معدة صغرية بحجم البيضة بداًل من املعدة الكبرية وبذلك تقل كمية األكل التي يستطيع الشخص تناولها بنسبة 

80% عن الكمية األصلية..
 وبذلك من أجل احلصول على نتيجة ممتازة للعملية هذا يتطلب توفر بعض املعايري منها :

معايري جناح عملية حتزمي املعدة
 

يجب أن تكون كتلة اجلسم للشخص الذي يريد عمل العملي ال تقل عن )35%( ، ويعني ذلك أن العملية جترى لألشخاص اللذين يعانون من سمنة مفرطة 
قد تؤدي إىل بعض األمراض مثل مرض السكري أو الضغط وبعض أمراض القلب .

يجب أن يكون املريض ال يقل عمره ما بني )18- 60( عام .
أن يكون الشخص السمني والذي يريد إجراء العملية قد إستنفذ كل طرق تقليل الوزن .

 

خماطر عملية حتزمي املعدة
 

مضاعفات العملية كغريها من العمليات األخرى واملعروفة لعامة الناس. إال أن احللقة لها إختالط خاص بها، أال وهو عملية إنزالق احللقه والذي يحدث 
عادة بعد أشهر أو سنني من تركيب احللقه والسبب يف ذلك هو زيادة الرتجيح أو اإلستفراغ وحلسن احلظ أن نسبة اإلنزالق ال تزيد عن 4-5% وال حتدث إال 

مع كرثة الرتجيع فقط .
قد يحدث شئ من الرتهل يف البطن والفخذين والزراعني وهذا قد يستدعي إستشارة طبيب جراحة التجميل، ولتقليل هذه الرتهالت ننصح مبمارسة 

الرياضة بجميع أشكالها .

جناح  ضمان  أجل  من  ،وذلك  التغذية  يف  واختصاصي  السمنة  يف  خمتص  طبيب  إستشارة  التحزمي  عملية  لعمل  قرار  اتخاذ  عند  يستدعي  تقدم  مما 
العملية وحتقيق النتائج املرجوة من ذلك ، يتم إجراء العملية بطريقة بسيطة من خالل منظار ، مدتها ساعة تقريبًا من التخدير ويبقى املريض مدة يوم 
يف املستشفى ، حيث يقوم الطبيب برتكيب حزام على أعلى املعدة ليصبح شكلها مثل الساعة الرملية ، هدف العملية هو تقليل نسبة الطعام الداخل 

إىل املعدة حيث تقسم املعدة إىل قسمني فعندما ميتلىء القسم العلوي يعطي الشعور بالشبع مما يقلل نسبة االكل .

20
د. خالد عياش

إستشاري جراحة عامة ومناظري
بكالوريوس الطب واجلراحة من جامعة اإلسكندرية

الزمالة الربيطانيا يف اجلراحة العامة

استفسر
عن عروضنا

املميزة مبناسبة 
الشهر الفضيل

استفسر
عن عروضنا

املميزة مبناسبة 
الشهر الفضيل

قسم الجراحة العامة والمناظير

تغلب على السمنة بزيارة قسم اجلراحة العامة واملناظ�، حيث أحدث التقنيات 
والكفاءات للحد من �اطر السمنة وأضرارها على أيدي فريق طبي متكامل من 

ا�ستشاريني واجلراحني.

وزنك مناسب!!
حان الوقت لتكافح السمنة

Tel.: 1 802 555   |   www.daralshifa.com   |                  daralshifa
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ــان الـــفـــضـــيـــل يـــؤثـــر عـــلـــى عــمــلــيــة  ــ ــض ــ ــام خـــــالل شـــهـــر رم ــيـ ــصـ الـ
ــة، و  ــ ــاق ــ ــط ــ ــى ال ــلـ األيـــــــض الــطــبــيــعــيــة فـــيـــبـــطـــؤهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عـ
ــون زيـــــــــادة الـــــــــوزن أســـــــرع خــــــالل هــــــذا الـــشـــهـــر. ــ ــك ــ ــك ت ــ ــذالـ ــ بـ

إنخفاض عملية األيض )طاقة الحرق( 

يف رمضان

4-  اضف الفلفل احلار يف الطعام

يحفز  يوميا  صغرية  ملعقة  مبقدار  األخضر  أو  األحمر  الفلفل  تناول   •
عملية األيض

 Journal of Nutritional أثبتت الدراسة التي نشرت يف الصحيفة  •
ب  احلرق  عملية  يزيد  الفلفل  أن   Science and Vitaminology

 .%23
عدم اإلكثار من الفلفل خالل شهر رمضان حلماية املعدة من احلرقة   •

و اإلحساس بالعطش، و يفضل عدم تناولها يف وجبة السحور. 

5-  تناول الكافيني املضاض لألكسدة بإعتدال

شرب الشاي األخضر يحفز عملية األيض إلحتوائه على خواص طبيعية   •
 ) catechins الكاتاشنز(

يوميا  األخضر  الشاي  من  أكواب   4-2 من  تناول  على  الدراسات  حثت   •
لتزيد عملية حرق الدهون. 

6-  جتنب تناول احللويات بكرثة

عدم تناول كمية كبرية من السكر و احللويات ألنها تخزن الدهون و تبطىء 
عملية األيض.

7-  ممارسة الرياضة

ركوب  كاملشي،  البدين  بالنشاط  القيام  بإمكتنك  الصيام  من  بالرغم   •
الدراجة أو السباحة ملدة نصف ساعة على األقل 3 مرات باإلسبوع 

قبل أو بعد اإلفطار
متارين العضل و رفع األوزان تساعد أيضا يف حتسني عملية األيض.  •

فكن ذكيا يف إختيار وجباتك الرمضانية الصحية لتساعد اجلسم يف   •
احلفاظ على عملية األيض الطبيعية. 

فرح جمال هاشم  
أخصائية تغذية عالجية     
بكالوريوس يف التغذية من 

اجلامعة األمريكية يف اليونان

كيف على الصائم تحفزيعملية األيض؟ 
١-  تناول وجبات صغرية و متوازنة خالل فرتة اإلفطار

اجلسم  ميد  ألنه  التمر  من  حبات   3 ب  اإلفطار  وجبة  بدأ  الصائم  على   •
بالطاقة لسرعة إمتصاصه بالدم 

الذي  الطاقة  لتعويض  اإلفطار  وجبة  تناول  يف  اإلكثار  أو  اإلفراط  عدم   •
خسرها يف فرتة الصيام، فتناول وجبة صغرية متدك بالطاقة.

من  طبق  مثل  منوعة  أصناف  تناول  و  اإلفطار  على  التخمة  توخي   •
طبق  الشوربة،  الداكنة،  الورقية  خاصة  باخلضار  الغنية  السلطة 

أساسيا واحدا و تناول الطعام ببطء. 
تناول وجبة حتتوي على الكربوهيدرات املعقدة على السحور تساعد   •
يف الهضم البطىء مما يعني الشعور بالشبع ملدة أطول إلحتوائها 
الشوفان،  األسمر،  اخلبز  باأللياف:  الغنية  األطعمة  األلياف.  على 

البقوليات مثل الفول و احلمص، و اخلضار و الفاكهة. 
تأخري وجبة السحور لتقليل وقت الصيام للحافظ على مستوى السكر   •

يف الدم لفرتة أطول، و جتنب استخدام خمزون العضالت للطاقة 
تناول وجبات خفيفة صحية ما بني اإلفطار و السحور كالفاكهة، يزيد   •

من األيض. 

2-  شرب املاء املثلج 

قد بينت بعض الدراسات أن:  •
شرب املاء املثلج يحرق السعرات احلرارية برفع درجة حرارته لدرجة   •
حتدث  اجلسم  يف  الكيميائية  التفاعالت  من  فالكثري  اجلسم،  حرارة 
يف املاء، لذلك تأكد من شرب كمية مناسبة من املاء يوميا، لتجنب 

العطش و اجلفاف و حتسني األيض.
كوب من املاء يوميا يزيد من معدل احلرق، مقارنة   12-8 شرب من   •

بشرب 4 أكواب فقط  

3-  تناول الربوتني يف الوجبات

اضف الربوتني لوجبة اإلفطار )كاللحوم، السمك و الدجاج( و السحور   •
فالعضالت  العضالت،  على  للحفاظ  األجبان(  و  البيض  )كالبقوليات، 
معدل  يزيد  بالتايل  و  الدهون  حترقه  مما  أكرث  حرارية  سعرات  حترق 

األيض. 
كل كيلو من العضل يحرق 6 سعرات حرارية، بينما كل كيلو من الدهون   •

يحرق 2 سعرة حرارية فقط.
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القولون العصيب

ما هي أعراض القولون العصبي؟
أعراض القولون العصبي تشمل انتفاخ يف البطن ، االمساك ، االسهال ، آالم 

بالبطن ، والشعور بعدم الراحة.
التغري بطريقة اخلروج وكميته والكيفية أيضًا. والشعور بعسر الهضم وعدم 
أعراض مصاحبة مثل  يكون  امتام عملية اخلروج بشكل طبيعي وأيضًا قد 

اضطرابات التبول ، الغثيان أو الصداع واخلمول. 
طبعًا األعراض تختلف من شخص آلخر حسب احلالة. أكرث األعراض شيوعًا 

هي اإلنتفاخ واإلمساك.
املرض أكرث شيوعًا باألشخاص التي تقل أعمارهم عن خمسني سنه وهو 

يعترب من األمراض الغري طارئة.

ما هي أسباب املرض؟ 
الرئيسي للمرض غري معروف وامنا  أو السبب  ال يوجد سبب معني للمرض 
اخلروج)  عملية  تسريع  إىل  يؤدي  مما  الهضمي  اجلهاز  بوظائف  خلل  هو 
هو  احملتملة  النظريات  من   ) امساك   ( اخلروج  عملية  تبطئة  أو   ) اسهال 
أو  بالنقصان   )  Neurotransmitters  ( الهضمي  اجلهاز  بهرمونات  اختالل 
بزيادة  السبب يكمن  بأن  إىل اخللل وأيضًا  يف نظرية تقول  الزيادة مما يؤدي 
أصيب  املريض  إذا  وخصوصًا  بالوظائف  خلل  إىل  يؤدي  مما  باألمعاء  البكترييا 

بنزلة معوية سابقة.

كيف يشخص املريض ؟
 Rome ( التشخيص يتم حسب ضوابط وشروط الدكتور يتبعها وهي تسمى
على  يقل  ماال  املرض  أعراض  من  يعاين  املريض  يكون  أن  منها    )  criteria
3 أشهر وأن يكون عنده أكرث من ثالثة أعراض وغريها من الضوابط ، طبعًا 

الطبيب املعالج يتبع هذه الضوابط للتشخيص وهذه الضوابط حدثت
 .) New Rome criteria ( ب

 عمل املناظري االستكشافية ضرورية للذبن أعمارهم تزيد عن اخلمسني 
سنه أو ملن يراه الطبيب ضروري ملن أعمارهم أقل من اخلمسني حسب 
وأشعة  للدم  فحوصات  املريض  يحتاج  وقد  املصاحبة.  واألعراض  احلالة 

متخصصة للبطن.

كيف يتم عالج املرض؟
تغري منط احلياة اليومية مع تغري نوعية األغذية تعترب من األشياء املهمه، 

اإلبتعاد عن املنبهات والتدخني ومزاولة الرياضة أيضًا مهم. 
العادات الغذائية التي تساعد يف عالج القولون العصبي هي:-

اإلبتعاد عن البقوليات والبصل والفاصوليا.  .1
األكل ببطء مع مضغ الطعام بشكل جيد.  .2

عدم شرب املاء بكرثة أثناء األكل.  .3
اإلمتناع عن املياه الغازية.  .4

مضغ اللبان قد تسبب بابتالع كمية كبرية من الهواء مما تؤدي إىل انتفاخ   .5
البطن.

6.  اإلمتناع عن السكر الصناعي Sorbitol  مما يؤدي إىل زيادة الغازات.
Lactose intolerance  للذين يعانون من اضطراب بهضم سكر احلليب  .7

عليهم باإلمتناع عن األلبان. والراحة وتهدئة األعصاب والسكينة للحالة 
النفسية أيضًا مهمًا للعالج.

ما هي األدوية التي تساعد يف عالج القولون العصبي؟
األدوية التي تساعد يف العالج هي:-

 Psyllium األلياف الطبيعية  .1
 .Spasmonon  األدوية املضادة لتقلصات األمعاء  .2

 .Colpermin األدوية احملتوية على النعناع  .3
املضادة  أدوية  أخذ  بامكانهم  اإلسهال  من  يعانون  الذين  األشخاص   .4

.Imodium لإلسهال
Probiotics البكرتيا احلميده قد تساعد يف العالج وتساعد يف تنظيم   .5

اجلهاز الهضمي.
 .5HT3 األدوية املتخصصة يف هرمونات اجلهاز الهضمي  .6

األدوية املعاجلة لإلكتآب أيضًا مهمه.  .7
العالج النفسي.  .8

هل يوجد أنواع ملرض القولون العصبي؟ 
القولون  فيكون  شيوعًا  األكرث  األعراض  حسب  العصبي  القولون  يصنف 
العصبي مع اسهال أو القولون العصبي مع امساك أو القولون العصبي مع 

عدة أعراض.

ما هي النقاط املهمة ملرض القولون العصبي:
أن املرض ليس بخطري وهو مرض غري عضوي.  •

املرض معروف طبيًا والعالج متوفر.  •
مع  األكل  وطريقة  األكل  نوعية  يف  والتغري   ، اليومي  احلياة  منط  تغري   •

مزاولة الرياضة من العوامل املهمة للعالج.
إذا شخص تشخيصًا  إىل خطر على احلياة  أو  إىل املوت  املرض ال يؤدي   •

صحيحًا.
عوارض املرض تختلف من شخص إىل آخر.  •

اإلبتعاد عن التدخني واملنبهات واملياه الغازية مهم للعالج.  •
املريض  حالة  حسب  الالزمة  االستكشافية  املناظري  عمل  من  بد  ال   •

وعمره وحسب ما يراه الطبيب املعالج. 

القولون العصبي هو مرض غري عضوي ويتم تشخيصه من خالل األعراض والتأكد من أن املريض ال يعاين من أي مرض عضوي مصاحب للحالة.
هو اضطرابات بوظائف اجلهاز الهضمي بسبب خلل بوظائف اجلهاز العصبي والعضلي لألمعاء. 

هي حالة طبية معروفة ومزمنة والعالج متوفر لها.

لتشخيص املرض ال بد من التأكد من أن املريض ال يعاين من :-
أورام أو أي مرض عضوي.  .1

عدم وجود خلل كيميائي أو فيزيائي أو فيسيولوجي.  .2
عدم وجود سرطان األمعاء أو القولون.  .3

هو من األمراض الشائعة وهو أكرث حدوثًا باإلناث من الذكور تقريبًا الضعف عند اإلناث  حوايل 10 : 15 % من األمريكان مصابون باملرض القولون العصبي ال يؤدي 
إىل أي أمراض خبيثة أو إىل إلتهابات القولون وهو ليس خطر على احلياة. معضله القولون العصبي تكمن يف مدى تأثريه على احلياة اليومية ومدى تأثريه على 

الوظائف التي يقا م بها. 

 د/ عبداهلل احلداد
إستشاري جراحة عامة

وجراحة القولون واملستقيم
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 وسائل جديدة لعالج
 دوالي الساقين

 Varicose Veins دوايل السيقان
حالة غري مريحة، وعندما ال تعالج فإنها تزيد من خطر حدوث تقرحات جلدية، 

وظهور جلطات دم سطحية.
يف  احلالة  هذه  عالج  يف  حقيقية  اخرتاقات  حدثت  فقد  احلظ،  وحلسن 
السنوات األخرية، إذ كان العالج يتطلب تدخالت كثرية، وعملية للتخدير العام، 
والدخول إىل ردهة العمليات. أما العالج اليوم فال يتطلب سوى تنفيذ إجراءات 

داخل العيادة

مشاكل األوردة
تظهر حالة دوايل السيقان يف األغلب يف كلتا الرجلني لدى الرجال والنساء 
 spider »على حد سواء. وتختلف هذه احلالة عن حالة »األوردة العنكبوتية
veins التي تظهر عندما تتمدد الشعريات الدموية من دون أن تؤدي إىل أية 

أخطار.

الكبرية املنتفخة األرجوانية  أما دوايل السيقان، فتتمثل يف ظهور األوردة 
سكوفيل  الدكتورة  وتشرح  اجللد.  سطح  خلف  موجودة  تكون  التي  اللون 
ألنك  الرجلني  يف  السطحية  األوردة  هذه  إىل  حتتاج  ال  »إنك  بقولها:  األمر 
مزود بطاقم آخر من األوردة، العميقة، التي مير فيها 90 يف املائة من الدم 

املتوجه راجعا نحو القلب.

نحو  الدم  يتدفق  عندما  تنفتح  صغرية  صمامات  على  األوردة  كل  وحتتوي 
هذه  أن  إال  أتى.  حيث  من  بالعودة  للدم  تسمح  ال  لكي  تنغلق  ثم  القلب، 
الصمامات قد تصاب بالبلى، بتزايد الضغوط عليها عند احلمل، أو السمنة، 

أو تقدم العمر. 

وعندما يحدث هذا األمر فإن اجلاذبية األرضية قد جتر الدم إىل األسفل عرب 
»أحواض«  يف  التجمع  يف  الدم  يأخذ  وعندها  املتضررة.  الصمامات  هذه 
صغرية يف األوردة، األمر الذي يخلق شعورا بتعب الرجلني أو الشعور باحلكة، 

وكذلك تورم كاحل القدم.

للكاحلني.  اجملاور  اجللد  يف  الصبغة  زيادة  إىل  التورم  يؤدي  الزمن،  ومبرور 
وعندما يحدث هذا فإن اجللد يصبح غري صحي، ويتعرض بسرعة لإلضرار، 

إذ قد تؤدي اخلدوش الصغرية فيه إىل حدوث تقرحات بسهولة
العالج والوقاية

وحلسن احلظ فإن العالج بسيط للغاية، فهو يبدأ بتصوير األوردة باملوجات 
الضاغطة  اجلوارب  أدت  »إن  الضاغطة  اجلوارب  وضع  ثم  الصوتية  فوق 
هذا  من  جيدا  سريريا  جناحا  حقق  قد  املصاب  أن  سنعلم  فإننا  مهمتها، 

اإلجراء«.
األوردة  لسحب  شق  إحداث  عن  األطباء  توقف  فقد  السيقان  دوايل  وإلزالة 
إىل اخلارج، بل إنهم يقومون فقط بإدخال قسطرة )أنبوب صغري( ومتريرها 
هذا  يتطلب  وال  وينهار.  الوريد  يتداعى  لكي  احلرارة  ويوظفون  الوريد  عرب 
هذا  وبعد  املوضعي.  والتخدير  لالسرتخاء  دواء  بل  العام،  التخدير  اإلجراء 

يرتدي املصاب اجلوارب الضاغطة، ثم يقوم بزيادة نشاطه البدين تدريجيا.
ورفع  الضاغطة  اجلوارب  ارتداء  فتتطلب  السيقان  دوايل  من  الوقاية  أما 
خطر  تقليل  ميكن  كما  الوقوف.  عملهم  يتطلب  الذين  لألشخاص  األرجل 
الدموية  الدورة  حركة  لتحسني  متارين  بتنفيذ  السيقان  دوايل  حدوث 

واحلفاظ على وزن صحي

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

 

 •
 •

 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •

 •

د. عدنان صادق
إستشاري اجلراحة العامة 

واملنظار - البورد الكندي يف 
اجلراحة العامة

البورد األمريكي يف جراحة 
وزراعة الكبد والكلى والبنكرياس
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عناويـــن:
هناك بعض امراض العني تتحسن حتسنا ملموسا بالصوم.  •

الرجال  ويصيب  العمر،  من  السادس  العقد  يف  يحدث  اجللوكوما   •
والنساء بالنسبة نفسها.

رمضان  فى  والسيما  بالصوم،  ملحوظا  حتسنا  يتحسن  اجللوكوما   •
باالضافة اىل صوم النافلة.

الصوم يؤدي اىل انخفاض ضغط العني الداخلي.  •
الرؤية،و  ضعف  اىل  تؤدي  العني  عدسة  على  سحابة  البيضاء  املياه   •

حدوث أمل وفقدان للنظر.
اجلراحة  سوق  يف  الليزك  عمليات  تتحدى  سمايل  الفيمتو  عملية   •

االنكسارية.

قال استشاري طب جراحة العيون يف مستشفى دار الشفاء د.يوسف 
الظفريي

بالصوم، وهذا من  تتحسن حتسنا ملموسا  العني  امراض  ان هناك بعض 
حكمة اهلل جل وعال ان جعل الصوم مفيدا لصحة االنسان، وهذا مصداق 
) َتْعَلُموَن  ُكْنُتم  ان  َلُكْم  َر  ُخيِّ ُموا  ُتَصوِّ وان   ( التنزيل  حمكم  يف  تعاىل  لقوله 

البقرة: 184، وميكن ان نعطي فكرة مبسطة عن اهم امراض العيون التي 
تتحسن بالصوم من خالل اللقاء

اجللوكوما - املاء االزرق املزمنة البسيطة؟

يحدث هذا املرض يف العقد السادس من العمر، ويصيب الرجال والنساء 
بالنسبة نفسها، ويتميز بالعالقات املرضية اآلتية

ارتفاع يف ضغط العني، انكماش يف اجملال البصري - ميدان النظر تكون 
حليمة العصب البصري، وهوما يؤدي يف النهاية اىل حدوث ضمور بالعصب 

البصري االمر الذي ينتج عنه كف البصر ،العمى

اذا  والسيما  بالصوم،  ملحوظا  حتسنا  يتحسن  املرض  هذا  ان  وجد  وقد 
حافظ املريض على صيام شهر رمضان باالضافة اىل صوم النافلة

وما تفسري ذلك؟

انه اثناء الصيام يزيد تركيز الدم، اي تقل نسبة املاء املوجودة فيه، وبالتايل 
يحدث انخفاضًا يف معدل افرازات الغدد اخملتلفة باجلسم

السائل  افراز  عن  املسؤولة  بالعني  الهدبي  اجلسم  زوائد  ان  جند  ولهذا 
السائل  افراز  معدل  انخفاض  اىل  يؤدي  ما  امليكانيزم  بنفس  تتأثر  املائي 

املائي املسؤول عن تنظيم حفظ العني فسيولوجيا

وهذا  املائي،  السائل  افراز  معدل  يف  انخفاض  اىل  يؤدي  بدوره  والصوم 
نفسه  املفعول  هو  وهذا  الداخلي،  العني  ضغط  انخفاض  اىل  يؤدي  بدوره 
الذي يحدث نتيجة استعمال العقاقري اخملفضة لضغط العني التي تعمل 
 diamox على تثبيط نشاط زوائد اجلسم الهدبي، مثل عقار الداميوكس 

الذي ميكن اعطاؤه عن طريق الفم او عن طريق احلقن

هل الصيام مفيد لكل حاالت العيون؟

بصورة دائمة، فبعض االمراض مثل مرض السكري، ومرض الكلى املزمن، 
واملرضى  الدم،  بنزيف  املصابون  املرضى  وكذلك  الوبائي،  الكبد  ومرض 
ببعض  املصابون  او  اخملي  بالسائل  الضغط  يف  زيادة  من  يعانون  الذين 
بامراض  وطيدة  عالقة  لها  االمراض  هذه  كل  االخرى،  االلتهابية  االمراض 
تتحسن حالته  الوقت، حتى  لبعض من  الصوم  له  يجوز  ال  العني، فبعضهم 
االدوية بشكل  تناول  اىل  يحتاج  والبعض منهم  اخرى،  الصيام مرة  يعاود  ثم 
مستمر، خصوصا كبار السن، فال يجوز لهم الصيام، فمثال مرض السكر غري 
املتحكم فيه يؤثر سلبا على النظر، ومن ثم تظهر مضاعفات مرض السكر 

يف العني على صورة نزيف بسيط حتت الشبكية

ما اسباب املياه البيضاء؟

ضعف  اىل  تؤدي  العني  عدسة  على  سحابة  عن  عبارة  هي  البيضاء  املياه 
الرؤية، تؤدي املياه البيضاء اىل حدوث أمل يف العني وفقدان للنظر، واسباب 

حدوثها غري معروف حتديدا.

التشخيص والعالج؟

عني  فحص  طريق  عن  البيضاء  املياه  بتشخيص  الطبيب  يقوم  ان  ميكن 
من  الطبيب  فيتمكن  العني،  بداخل  ما  لفحص  جهاز  طريق  عن  املريض 
رؤية مكان املياه البيضاء بالتحديد ومدى العتمة يف العني، عادة ما يشعر 
مريض املياه البيضاء بأمل شديد وعدم الراحة وال يستطيع القيام مبهامه 
القيام  يف  ميزة  يوجد  ال  اجلراحية،  العملية  اجراء  من  البد  وعندئذ  اليومية، 

بالعملية مبكرًا قبل الشعور مبشاكلها

ما اسباب انتفاخ العني؟

واالرهاق  التعب  الدم،  فقر  الدم،  يف  انخفاض  الوراثة،  كثرية:  اسباب  لها 
الذهني والعصبي، قلة النوم، كرثة التعرض للمواد الكيمائية، 

مواد التجميل

- دكتور يوسف كانت مستشفي دار الشفاء اول مستشفى فى الكويت 
والشرق االوسط فى ادخال تقنية جراحة  فيمتو سمايل ؟ فهل ممكن 

ان حتدثنا عن تلك التقنية ؟

) سمايل  فيمتو   ( جراحة  اول  جتري  الشفاء  دار  مستشفى  كانت  نعم 
سمايل  فيمتو  العملية  هذا  وتتم  األوسط  والشرق  الكويت  يف  مرة  ألول 
باستخدام الليزر للقيام بشق صغري ودقيق جدا داخل سدى القرنية )2 مم 
اىل 4 مم(، لتتم من خالله ازالة العدسات يدويا. كما ان اجلهاز ميتاز بتقنية 
يسمح  انه  حتى  القرنية،  داخل  دائرية  حلقات  لغرس  ليزر  سيكند  الفيمتو 
انكسارية  عمليات  أيضا  ويوفر  درجة،   360 من  أقل  مبعدالت  بهندستها 
دقيقة جدا وغري مسبوقة. مع عمليات RELEX سمايل، VisuMax احدى 
أكرث التقنيات الليزرية العاملية تطورا لتصحيح الرؤية متكن تقنية اسديلي 
العدسة،  يف  انكسار  بخلق  سيكند  الفيمتو  يقوم  واحدة،  جديدة.وبخطوة 
أول  نكون  بأن  فخورون  ونحن  العدسة  الستحراج  خاللها  من  والوصول 
الكويت والشرق األوسط،  الدقيقة يف  العمليات اجلراحية  من يقوم بهذه 
اجلراحة  عامل  يف  كبريا  فنا  تعترب  التي  اجلديدة  الرائدة  التقنية  باستخدام 
االنكسارية. هناك سبب وجيه لالعتقاد ان عملية الفيمتو سمايل قد تتحدى، 
االنكسارية. وتشري  الليزك يف سوق اجلراحة  نهاية املطاف، عمليات  يف 
اىل  يؤدي  ان  ينبغي  سمايل  الفيمتو  عملية  يف  صغريا  شقا  ان  اىل  البيانات 
حتسني احساس القرنية وتقليل جفاف العني بعد العملية اجلراحية، أكرث 
من الليزك، كما ان العملية حتافظ على األعصاب األمامية سليمة. واضافة 
اىل ذلك، تضمن عملية الفيمتو سمايل بقاء األنسجةاللحمية األمامية قوية 
وسليمة، وميكن ان تس هم بشكل أفضل يف 
للقرنية.  العام  احليوي  النشاط  قوة 
العملية بحدها  وأخريا، تعد هذه 

األدنى جذابة للمرضى،

من  بالعديد  متتاز  السدى  داخل  العني  عدسة  عملية  أن  الظفريي  أوضح 
تخضع  الليزر  عمليات  جميع  ان  كما  الليزك.  أو   PRK على  الكامنة  املزايا 
الليزر  اىل دقة  اللحمية، اضافة  االختالف يف ترطيب  للتضارب على أساس 
العالية، وخسائر االنعكاس، والعوامل البيئية األخرى التي تصعب السيطرة 
ازالة  يؤثر يف دقة  الذي  الوحيد  الفيمتو سمايل، املتغري  عليها يف عملية 
ذلك،  اىل  اضافة  البيئية.  بالظروف  تتأثر  ال  والتي  سيكند،  بالفيمتو  األنسجة 
تعترب العملية سريعة ودقيقة، وال حتتاج اىل شفرة الجرائها، كما انها عملية 
واحدة سريعة متكن من تصحيح قصر النظر، مع توقع نتائج ممتازة. عالوة 
البيئية، وتأثريها  بالظروف  نتائجها  تأثر  العملية بعدم  على ذلك، متتاز هذه 

املنخفض على األعصاب القرنية 

العين
د/ يوسف الظفريي

إستشاري طب وجراحة العيون  
مستشفى دار الشفاء
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التى  اخلطرية  العظام  أمراض  أحد  هو  العظام  هشاشة  مرض  يعترب 
تصيب اإلنسان وأكرثها شيوعا، حيث يجعل العظام ضعيفة وقابلة للكسر 
بسهولة. وميكن أن يصاب أى شخص مبرض هشاشة العظام ولكن األكرث 
65 والرجال فوق سن  عرضة لإلصابة بهذا املرض هم النساء فوق سن 

70، حيث أنه من أكرث األمراض الشائعة املرتبطة بالشيخوخة.
قد  حيث  الصامت«  »باملرض  العظام  هشاشة  مرض  يسمى  ما  وغالبا 
ضعيفة  العظام  تصبح  عندما  إال  املرض  بهذا  مصاب  بأنه  الفرد  يعرف  ال 
جدا حيث تتعرض العظام للكسر نتيجة حدوث أى إصابة بها. كما أن خالل 
املراحل األوىل لهذا املرض قد ال يشعر الشخص املصاب بأى أمل وال يوجد 
أى أعراض لهذا املرض، ولكن مع تطور املرض تظهر األعراض املرتبطة 
بضعف العظام على الشخص املصاب والتى تشمل االم الظهر وفقدان 
الطول وإنحناء فى أعلى الظهر وكسور فى العظام نتيجة إصابات طفيفة، 
وأكرث ما يتعرض للكسر جراء هذا املرض هى عظام العمود الفقرى وعظام 

احلوض والفخد.
وخطورته  تطوره  يزيد  عالجه  وعدم  املرض  هذا  اكتشاف  عدم  حالة  ففى 

على الفرد.

وعن  العظام  هشاشة  مرض  عن  تكشف  التى  االختبارات  بعض  فهناك 
احلالة الصحية للعظام:

مرض  من  يعانى  الشخص  كان  إذا  ما  حتديد  على  االختبارات  هذه  تساعد 
هشاشة العظام أو من خطورة اإلصابة بهذا املرض، قد ويتم إجراء هذه 
العظام  حالة  لتقييم  أو  العظام  كثافة  فقدان  مدى  عن  للكشف  االختبارات 

فى حالة إصابة العظام ببعض الكسور. 
وتوجد اختبارات معملية وأخرى غري معملية للكشف عن هذا املرض:

االختبارات الغري معملية، تشمل:

:)BMD( اختبار فحص كثافة املعادن فى العظام

يعترب هذا االختبار إحدى االختبارات األساسية التى يتم إجرائها للكشف عن 
مرض هشاشة العظام ومدى إنخفاض كتلة العظام، باإلضافة إىل قياس 
املفضلة  الطرق  وإحدى  العظام.  فى  األخرى  واملعادن  الكالسيوم  نسبة 
لقياس كثافة املعادن فى العظام هى مقياس امتصاص االشعة السينية 
)DEXA( حيث توجه اشعة إكس ذات مستوى  البواعث والذى يرمز له  ثنائى 
أو  الفخد  منطقة  عظام  وخاصة  املريض  عظام  على  منخفض  طاقة 

العمود الفقرى للمريض.

وميكن أن يتم هذا اإلختبار بطريقتني:
فى  العظام  كثافة  تقيس  االت  استخدام  طريق  عن  تتم  األوىل:  الطريقة 
مير  ثم  )اجلهاز(  الطاولة  على  املريض  يرقد  حيث  الوسطى،  املنطقة 
العمود  عظام  تكون  األحيان  معظم  وفى  العظام  فوق  الضوئى  املاسح 
الفقرى أو عظام منطقة الفخد فهما املنطقتان اللتان تعتربان أكرث عرضة 

للكسور. وهو أفضل إختبار للتنبؤ بخطر الكسور.

أما الطريقة الثانية: تتم عن طريق استخدام االت أصغر حجما تقيس كثافة 
العظام فى األطراف مثل املعصم واألصابع والساق، وقد توجد هذه االالت 

فى العيادات الطبية الصغرية والصيدليات ومراكز التسوق أيضا.

كيف يتم قراءة نتيحة اختبار فحص كثافة العظام فى الدم:

تظهر نتيجة هذا اإلختبار باستخدام T-scores ، فهذا املؤشر يوضح مدى 
بالغ  العظام لدى شخص  أم أقل من كثافة  العظام وهل هى أعلى  كثافة 
إختبار  نتيجة  . ويوضح هذا اجلدول  سنة   30 يبلغ عمره  وفى صحة جيدة 

كثافة العظام:

إختبارات
المرض  الصامت 

»هشاشة العظام« 27
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التصوير  يتم الفحص بواسطة فنيات اشعة مدربات خصيصا على فحوص 
الشعاعي للثدي  وسوف يتم سؤالك بعض األسئلة  . التصوير باخذ صورتيني  
شعاعيتني للثدي من زاويتني خمتلفتني مع الضغط على الثدي بني لوحني 

لبضع ثوان  وهذا الضغط مهم جدا لتصبح الصورة واضحة ونقية.  

الفئات العمرية التي يجب ان جتري فحص املاموغرام؟
النساء فوق االربعني مرة كل 18 شهر.    •

النساء فوق سن اخلمسني مرة كل   سنتني.   •
حالة  يف  اال  الفحص  لهم  اليجرى  سنة  الـ35  ن  دون  للنساء  بالنسبة   •

وجود تاريخ.
•  مرضي سرطان الثدي لو لوحظ عليها أي تورمات يف الثدي ت ستدعي 

عمل املاموغرايف.

من يستثنى من فحص املاموغرايف؟
النساء دون سن الـ35 اال اذا استدعى االمر.   •

بعد  اال  اجلنني  على  السينية  االشعة  خلطورة  وذلك  احلامل  املرأة   •
استشارة طبية.

ماهي املالحظات التي يجب احلذر منها؟
وجود اي كتل حمسوسة داخل منطقة الثديي او االبط.  •

خروج اي افرازات من احللمة او انكماش يف احد احللمتني.  •
وجود اي تغريات يف شكل الثدي.  •

وجود  أحمرار او قشور على اجللد حول منطقة الثدي.   •
عند مالحظة اي من التغريات السابقة يجب مراجعة الطبيب.  •

ما هي ايجابيات وسلبيات فحص املاموغرايف؟
من  كثري  يف  املمكن  من  يجعل  باملاموغرايف  املنتظم  الصحي  الفحص 
يف   يساعد  بدوره  وهذا  مبكرة  مراحل  يف  الثدي  سرطان  اكتشاف  احلاالت 

تقدمي العالج  مبكرا   والتقليل من املضاعفات بنسبة كبرية جدا 
مع   احلال  وهذا    %100 بنسبة  الثدي  سرطان  يكشف  واحد  فحص  اليوجد   
املاموغرايف  يف بعض االحيان قد يتطلب اجراء بعض الفحوصات املكملة .

 ملاذا يطلب طبيب الشعة فحوصات اضافية للثدي مثل االيكو؟
يف اغلب االحيان يكون فحص االيكو مكمال لفحص املاموغرايف حيث انسجة 
كثافتها  نفس  يف  اورام  اي  وتغطي  بيضاء  كمنطقة  تظهر  الغدية  الثدي 
االيكو  ان  كما  اكرب،  بوضوح  املنطقة  هذه  رؤية  من  ميكن  االيكو  ففحص   ،

يساعد على حتديد نوع الورم اذا كان كيسة او صلب.

طريقة   فحص  الثدي 
بالماموغرام؟

Tel.: 1 802 555   |   www.daralshifa.com   |                  daralshifa
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د/ حممد إسماعيل

إستشاري األشعة
ورئيس قسم األشعة

ملاذا يطلب الطبيب اخذ عينة من انسجة الثدي؟
حتديد  والميكن  الثدي  اشعة  يف  طبيعية  غري  تغريات  اي  اكتشاف  حال  يف 

طبيعتها ) حميدة او خبيثه (  
ان  علما  نوعها  لتحديد  اخملترب  يف  لفحصها  عينة  اخذ  الطبيب  فيفضل   

70% من نتائج العينات يكون حميدا.

املبكرعن  الكشف  يف  للمساعدة  الشفاء  دار  مستشفى  قدمت  ماذا 
سرطان الثدي ؟؟

  تعترب مستشفى دار الشفاء من املستشفيات السباقة دائما يف  تطوير 
اجهزة  التصوير التشخيصي فقد قامت مواخرا بالتعاون مع شركة سيمنس 
االملانية برتكيب أحدث وحدة  للتصوير التشخيصي املاموغرايف  التي   تعترب  
االوىل من نوعها يف الكويت ) Mammography Fusion (   التى تقدم صور 

عالية الدقة والوضوح بأقل نسبة من التعرض لألشعاع .
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خماطر التخدير -غالبا ما تكون مثل هذه الظواهر ناجمة عن احلساسية 
الدوية التخدير. يف حاالت نادرة جدا، من املمكن ان يحصل رد فعل خطري 

.)Anaphylactic shock– يؤدي اىل هبوط يف ضغط الدم )صدمة تاقية

اخملاطر العينية املتعلقة بعملية استئصال ورم من الثدي:
نتيجة  اجللد  حتت  واالوساخ  السوائل  تراكم  بسبب  يحدث   – مصلي  تورم 
لعدم كفاية عملية التصريف لالنسجة  بعد العملية. غالبا ما يتم التغلب على 

التورم املصلي بواسطة ادخال نازح.
املنطقة  بتزويد  خلل  بسبب   –)Necrosis( الثدي  منطقة  يف  اجللد  نخر 

بالدم - نادر احلدوث.
–  حتدث عادة يف احلاالت التي يتم فيها استئصال عقد  وذمة يف الذراع 
ليمفاوية من منطقة حتت االبط، والتسبب بضرر للنزح الليمفاوي يف نفس 

اجلهة.

العالج بعد العملية:
يجب على املريضة ان متكث يف املستشفى حتت املراقبة 

ملدة 24 ساعة بعد عملية استئصال الورم من الثدي.
منطقة  وتورم  باالمل  العملية،  بعد  االوىل  االيام  خالل  املريضة  تشعر  قد 
عقد  استئصال  مت  اذا  الصدر.  على  الكدمات  بعض  تظهر  وقد  الصدر. 
ليمفاوية من حتت االبط خالل العملية، فانها قد تشعر باالمل عند حماولة 
يف  النوازح  من  عددا  او  نازحا  اجلراح  يرتك  ما  غالبا  والذراع.  الكتف  حتريك 
الشقوق اجلراحية، وذلك من اجل تصريف كامل للسوائل والدم الذي بقي 
يف االنسجة. يتم اخراج النوازح بعد بضعة ايام، عندما يالحظ انخفاض يف 

كمية االفرازات.
باالمكان تناول مسكنات االمل عند احلاجة.

من  التعايف  اجل  من  اسبوع  اىل  تصل  قد  لفرتة  املريضة  السيدة  حتتاج 
عملية استئصال ورم الثدي. يستحسن خاللها االمتناع عن النشاط البدين 

واخللود اىل الراحة.

يف احلاالت التالية، على املريضة التوجه للطبيب مباشرة:
االم متواصلة رغم استخدام املسكنات.  •

ارتفاع درجة احلرارة.  •
ضيق التنفس.  •
افرازات قيحية.  •

نزيف حاد من النازح.  •

سري العملية:
الثدي. يجري تعقيم  الورم من  بالثدي بعملية استئصال  يقوم جراح خمتص 
منطقة الصدر بشكل كامل، ثم يقوم اجلراح باحداث شق يف منطقة احلد 
اجراؤها  مت  التي  الصور  على  اعتمادا  املتوقع  مكانه  وفق  للورم،  السفلي 
انسجة  بني  من  بالكامل  استئصاله  يتم  الورم،  موقع  حتديد  عند  سابقا. 
السليمة  الثدي  انسجة  اطراف  بعض  استئصال  يتم  كما  السليمة،  الثدي 
احمليطة بالورم، والتي قد تبدو خالية من الورم بالعني اجملردة. يتم ارسال 
وقت  خالل  اجملهر(،  )حتت  اخملربي  للفحص  "السليمة"  االنسجة  هذه 
عملية  السرطانية.خالل  اخلاليا  من  خلوها  على  التاكيد  اجل  من  العملية، 
ليمفاوية  عقدة  -وهي  احلارسة  العقدة  صبغ  يتم  الثدي،  ورم  استئصال 
مسؤولة عن نزح منطقة الثدي- بواسطة حقنها باللون االزرق الذي تقوم 
العقدة  ارسال  يتم  موقعها.  حتديد  عملية  يسهل  مما  بامتصاصه،  هي 
الفحص  يؤكد  ان  بعد  ايضا.  اخملربي  للفحص  فوري  بشكل  الليمفاوية 
اخملربي خلو املنطقة احمليطة بالورم وخلو العقدة الليمفاوية من اخلاليا 
اجلراحية  العملية  انهاء  اجلراح  يستطيع  امليكروسكوبية،  السرطانية 

وخياطة انسجة الثدي السليمة من جديد.
اذا اتضح وجود خاليا سرطانية ميكروسكوبية يف االنسجة احمليطة بالورم، 
يقوم اجلراح بتوسيع الشق اجلراحي وكمية االنسجة التي يستاصلها، ويتم 

ارسالها جمددا اىل الفحص اخملربي.
اىل ساعتني. يرتك  الثدي مدة ساعة  الورم من  تستغرق عملية استئصال 
اجلراح منزحا او عددا من املنازح عرب الشق اجلراحي من اجل تصريف ما 

تبقى من االوساخ والسوائل يف االنسجة.

خماطر العملية اجلراحية:
خماطر العمليات اجلراحية بشكل عام:

بشكل  معاجلته  وتتم  سطحيا  يكون  ما  غالبا   - اجلراحي  الشق  تلوث 
موضعي. لكن يف بعض احلاالت النادرة، قد يؤدي حلدوث تلوث اشد خطورة 
اجل  من  اخرى  مرة  الشق  لفتح  الطبيب  يضطر  قد  واحيانا  املكان.  يف 

التخلص من خملفات البكترييا.

النزيف - بالغالب يحدث النزيف يف منطقة العملية اجلراحية نتيجة حلصول 
ضرر موضعي يصيب االنسجة. يف بعض االحيان النادرة، قد تسبب العملية 

اجلراحية حدوث نزيف عام يتطلب ايقافه اعطاء املريض وجبات من الدم.
من املمكن ان يحدث النزيف بعد العملية مباشرة، وخالل الـ 24 ساعة التي 
او اشهر  بعد عدة اسابيع  النزيف  يحدث  النادرة  تليها. ويف بعض احلاالت 
ينبغي  كبريا،  فيها  النزيف  يكون  التي  احلاالت  يف  اجلراحية.  العملية  من 
تفريغ الدم. تتم هذه العملية حتت التخدير الكلي او املوضعي )يستحسن 

اجراؤها حتت التخدير الكلي(.

بنوعية  للشفاء  اجلراحي  الشق  عن  الناجتة  الندبة  متاثل  يتعلق   - ندب 
وسرعة  بكيفية  للتنبؤ  طريقة  هنالك  ليست  وباجلينات.  )الغـرز(  الـقطـب 

شفاء الندب بعد العملية.

أورام الثدي - هدف العملية:
الثدي والكتل املوجودة فيه، هي اخراج  اورام  الغاية من عملية استئصال 
الورم )سواء كان حميدا او خبيثا( من هناك. يعترب هذا النوع من العمليات، 
الورم  استئصال  طريق  عن  الثدي  شكل  على  احلفاظ  تتيح  حافظة  جراحة 
عند  االستئصال  عملية  تتم  السليمة.  االخرى  الثدي  انسجة  وابقاء  فقط، 
اكتشاف ورم، حميد او خبيث، يف الثدي نتيجة لالصابة بسرطان الثدي. لكن 
بشرط اال يكون هذا الورم قد اخرتق حدود االنسجة، الن هذا الشرط هو ما 

يضمن استئصال الورم بشكل كامل، دون استئصال الثدي.
العمليات  من  نسبيا  حديثا  نوعا  الثدي  من  االورام  استئصال  عمليات  تعترب 
 Partial( اجلراحية، وهي تاتي باالضافة لعمليات االستئصال اجلزئي للثدي
كل  يف  باكمله  الثدي  استئصال  يتم  كان  املاضي،  يف   .)mastectomy
على  يرتك  كان  ما  وهو  الثدي،  يف  ورم  تشخيص  فيها  يتم  التي  احلاالت 

السيدة املريضة الكثري من التداعيات الطبية والنفسية الصعبة.
البعيدة  النتائج  ان  االخرية،  السنوات  مدار  على  اجريت  التي  االبحاث  وجدت 
)يف  باالشعة  مكمال  عالجا  تتضمن  التي  احملافظة  الثدي  جلراحة  املدى 
بالكامل.  الثدي  استئصال  نتائج  بعيد  حد  اىل  تطابق  سرطان(،  وجود  حالة 
لذلك، فان االطباء حول العامل، يفضـلون اليوم عدم استئصال الثدي باكمله، 

اال يف احلاالت التي ال تكون فيها اي بدائل اخرى.
خالل عملية استئصال الورم من الثدي، يتم اخذ عينة من العقدة احلارسة 
الثدي  نزح  عن  املسؤولة  الليمفاوية  العقدة  وهي   -  )Sentinel node(
عن طريق االبط - من اجل التاكد من عدم وجود خاليا سرطانية خمفية يف 

املسالك الليمفاوية.

االستعداد للعملية:
بتوجيه  الطبيب  يقوم  الثدي،  من  ورم  استئصال  عملية  باجراء  القيام  قبل 
الدم  خاليا  تعداد  دم:  اختبارات   – احلاجة  وفق  فحوص  الجراء  املريضة 
واصمات  مستوى  فحص  يتم  كما  التخرث.  واختبارات  الدم،  كيمياء  الشامل، 

الورم يف الدم.

يجب توجيه النساء االكرب سنا الجراء فحص تصوير الصدر باالشعة، وكذلك 
اذا  وما  الورم  نوعية  )لتشخيص  الثدي  من  عينة  اخذ  يتم  للقلب.  تخطيط 
لزم  واذا  اجلراحية،  العملية  اجراء  قبل  النساء  كل  من  خبيثا(  ورما  كان 
التصوير  او   )CT( احملوسب  املقطعي  التصوير  فحص  اجراء  يتم   االمر 
الثدي  فحص  يكون  بالعادة،   –  )PET-CT( البوزيرتوين  باالصدار  املقطعي 
الصوتية  فوق  االمواج  صورة  او   )Mammography( السينية  باالشعة 

)االولرتاساوند –Aultra Sound( كافيا.

يجب  لكن  الكلي.  التخدير  تاثري  حتت  اجلراحية  للعملية  املريضة  تخضع 
استشارة الطبيب بكل ما يتعلق بالتوقف عن تناول ادوية معينة قبل اجراء 
العملية اجلراحية. يجب االمتناع عن شرب الكحول ملدة 48 ساعة والصوم 

ملدة 8 ساعات قبل العملية اجلراحية.
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بحضور وكيل وزارة اإلعالم الدكتور طارق املرزم والوكيل املساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباح 

يتسلم رئيس حترير جملة الشفاء تاميز السيد حممد جراق الشهادة التقديرية مبناسبة الفوز باجلائزة الذهبية 

يف املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون يف تونس شهر مايو 2015 وذلك عن برنامج FM األطفال، 

ومن اجلدير بالذكر ان برنامج FM األطفال الفائز 

إخراج اخملرج نايف الكندري واملعد نايف النعمة ومتثيل الفنانة سماح ومن األطفال فطوم وفجر. 

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

قسم طب وجراحة العيون
 التخصصي
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Social Media Competition
مسابقة مستشفى دار الشفاء �فطار

العائلة 
 رمضان

قم بقرائة آلية املسابقة لتتعرف على شروط االش�اك
1. قم بارسال صورة حديثة لك مع العائلة وقت االفطار،  والصورة الفائزة هي

التي حتصد آك� عدد من الاليكات
2.املتسابق يجب ان يكون مقيم � دولة الكويت

3.املتسابق يجب ان يكون مستعدا الستقبال طاقم التقدمي � منزله مع فريق تصوير
4.على الرابح ان يختار يوم واحد بني 24 - 25 - 26 رمضان لتقدم له مستشفى دار الشفاء غبقة لثالثني شخص

@  ( املسابقة تبدأ من1رمضان الساعة 12 ظهر� إ� 20 رمضان الساعة 5 مساًء )

سيلفي مع العائلة وقت ا�فطار كله بركة
وقدتربح غبقة با�ضافة إ� طاقم تقدمي 

انضم ملسابقة
مستشفى دار الشفاء السنوية 

فقط إرسل صورة للعائلة
 وقت ا�فطار
على الهاش تاق

 #DASHFAMILYIFTAR 
ومنشن DarAlShifa@  لتدخل 

املسابقة 
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