


المحتويات

الجلطـــات  مـــن  القـــدم  جلطـــات  تعتبـــر 
الخطيـــرة، فإذا أصيب المريض بجلطة في 
الجزء ا�ســـفل من الســـاق أو الفخذ يمكن 
الســـيطرة عليها، كما يمكن أن تمتد إلى 
الرئتيـــن والدماغ أو الكلـــى، وقديؤدي إلى 

السكتة القلبية.

6 اعراض تشير
16إلى جلطة القدم

إن ا�م الوالدة تختلف من ســـيدة إلى أخرى 
حتـــى مـــن والدة إلـــى أخـــري فهـــي عملية 

خاصة وحالة منفردة لكل والدة.

48الوالدة بدون أالم

 �بالرغم من أن الرضاعة الطبيعية تعد أمر
طبيعيـــ� وفطريـــ�، إال أنهـــا تعتبـــر مهارة 
جديدة بالنســـبة ل�م عند الرضاعة للمرة 
التـــي  الخطـــوات  بعـــض  إليـــك  ا�ولـــى، 

ستساعدك في تعلم الرضاعة:

دليلك إلى
40الرضاعة الطبيعية

إلتهـــاب الكبد يشـــكل خطـــر� عظيمُا على 
صحة انســـان، نظر� لوظائفـــه التي والخطر 
ا�عظم هو التأخر في اكتشـــاف المرض مما 

قد يؤدى إلى تلف مزمن في خاليا الكبد.

34التهاب الكبد القدم الســـكري هي حالـــة طبية تتعرض 
أو  تركيبهـــا  فـــي  ل�ضـــرار  القـــدم  فيهـــا 
وظيفتها أو ا�ثنين نتيجة إصابة صاحبها 

بمرض السكر.

ماهو القدم
18السكري ؟

أكثـــر  إحـــدى  هـــي  الظهـــر  أســـفل  آالم 
المشـــكالت شـــيوًعا لدى جراحي العظام. 
أربعـــة من كل خمـــس بالغين يعانون من 

ألم ملحوظ أسفل الظهر خالل حياتهم.

آالم أسفل
26الظهر
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خطوات مهمة للحماية من اجللطة القلبية

مركز ا�مراض القلبية



أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي

حممد جراق
رئيس التحرير

د. جمدي النواوي
مدير التحرير 

املدير الطبي
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فريق التسويق
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مبناسبة  والتهاين  التربيكات  بخالص  لكم  أتقدم  أن  أود  بداية 
عام  كل  عليكم  اهلل  أعاده  املبارك  رمضان  شهر  حلول 
لكم  وغفر  طاعته  على  اهلل  وأعانكم  والربكات  واليمن  باخلري 
إرتفاع  مع  العام  هذا  رمضان  شهر  حلول  يتزامن  ذنوبكم.  
الصائمني  إضافيه على  درجات احلرارة مما قد ميثل مشقه 
الصحية  املشاكل  بعض  من  يعانون  الذين  هؤالء  خاصة 
الشفاء  دار  مبستشفى  الطوارئ  قسم  فإن  لذا  اخملتلفة، 
الرعاية  لتقدمي  رمضانية  تخصصاته وضع خطة عمل  بكامل 
خمتص  طاقم  يد  وعلى  الساعة  مدار  على  للمرضى  الطبية 
على  متريضي  بطاقم  مدعمني  واألطباء  اإلستشاريني  من 
إىل أن قسم  اإلشارة  والتدريب. كما جتدر  قدر عال من اخلربة 
الفضيل  الهاتف يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة خالل الشهر  العمالء عرب  خدمة 

لتلقي جميع استفسارتكم والرد عليها فورا. 
على صعيد آخر، حقق مستشفى دار الشفاء الكثري من النجاحات واإلجنازات الفريدة من 
نوعها  التي ترتجم بجدية وأمانة مدى حرص املستشفى على تقدمي اإلهتمام والرعاية 
ملرضاه وذلك بفضل خدماته الصحية املتطورة وأطباؤه ذوي اخلربات والكفاءات العالية 
وذلك لضمان سالمة املرضى ألن ثقتهم هي سر التميز والتفرد بني جميع املستشفيات. 
مؤخرًا  املستشفى  شهد  الواقع،  أرض  على  التوسعيه  خطته  لتطبيق  واستعدادًا 
انضمامات مميزة لكادره الطبي يف كافة التخصصات الطبية التي تضمن للمرضى رفاهية 
للحصول  للتنقل من موقع آلخر  احلاجه  واحد دون  العالج يف مكان  أشكال  كافة  تلقي 

على الرعاية الصحية املتكاملة.
الهضمي  اجلهاز  قسم  مثل  الطبية  التخصصات  من  العديد  اإلنضمامات  قائمة  وشملت 
حرص  حيث  العامة  اجلراحة  قسم  إىل  باإلضافه  اجللدية  األمراض  قسم  واملناظري، 
املستشفى على توفري خدمات التشخيص، العالج واجلراحة ملرضى األوعية الدموية من 
الطويلة  اخلربة  ذوي  األطباء  أفضل  من  قائمة  يضم  متكامل  عمل  فريق  تكوين  خالل 
والشهرة الواسعة يدعمهم فريق متريضي مدرب عايل الكفاءة وأجهزة تشخيص ومعدات 
وحصد  املرضى  سالمة  لضمان  ابتكارات  من  العلم  إليه  توصل  ما  أحدث  متثل  جراحية 

ثقتهم.
نحن نسعى دائمًا إىل حتسني جتربة مرضانا من خالل تقدمي رعاية صحية متميزة وتلبية 
والتي  مواردنا  كافة  تطوير  خالل  من  ذلك  ونحقق  وإقليميا.  حمليا  اجملتمع  إحتياجات 
إعتماد  العاملني،  كفاءة  ورفع  التخصصات  كافة  يف  اخلربات  أفضل  استقطاب  تشمل 

التكنولوجيا األحدث، االبتكار واالنطالق للتوسع مبرافق جديدة وبرامج طبية متخصصة.

أول جملة طبية يف دولة الكويت
الـمــصــدر:مــعــلـومــات ويــب

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي

هيئة التحرير

القارئ العزيز ..

أنتم آهل الدار وأحنا عندكم زوار
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أجهــزة  بمثابــة  القلــب  ضربــات  تنظيــم  أجهــزة  تعــد 
المعدنيــة.  العملــة  حجــم  فــي  جــدا  صغيــرة  كمبيوتــر 
ــد  ــزة مباشــرة تحــت الجل ــم زرع هــذه األجه وفــي العــادة يت
فــي منطقــة الصــدر. يقــوم جهــاز تنظيــم ضربــات القلــب 
تحفيــزًا  ويوفــر  وإيقاهــا  القلــب  بمراقبــة معــدل ضربــات 
كهربائيــً عندمــا ال ينبــض القلــب أوعندمــا ينبــض ببــطء 

شــديد.

ال يمكــن أن تتلــف هــذه األجهــزة المزروعــة عنــد اســتخدام 
األجهــزة المنزليــة، مثــل أفــران المايكروويــف، البطانيــات 
توجــد  ذلــك،  ومــع  الكهربائيــة.  واألدوات  الكهربائيــة 
احتماليــة أن قــد تتداخــل مــع عمــل جهــاز تنظيــم ضربــات 
ــد  ــة أيضــا ق ــزة. بعــض المعــدات الطبي ــرة وجي ــب لفت القل
تتداخــل مــع عمــل جهــاز تنظيــم ضربــات القلــب. فــي حالــة 
شــعور المريــض بالــدوارأو الخفقــان )دقــات قلــب ســريعة 
وغيــر منتظمــة(، يجــب عليــه أن يقــوم علــى الفــور بإغــاق 
المعــدات الكهربائيــة أو االبتعــاد عنهــا، وســوف يســتأنف 

ــى. ــه الطبيع ــزروع عمل ــاز الم الجه

اإلحتياطات الالزمة 
الخاصة بجهاز

تنظيم ضربات القلب

الــي  دخولــه  عنــد  المريــض  يقــوم  أن  يجــب  كمــا 
المستشــفى بإخبــار العامليــن بهــا بأنــه يســتخدم جهــازًا 
إجــراءات  أليــة  الخضــوع  قبــل  القلــب  ضربــات  لتنظيــم 
طبيــة، مثــل الجراحــة الكهربيــة، الكــى الكهربــي، إزالــة 
الرجفــان الخارجــي، تفتيــت الحصــوات، العــاج اإلشــعاعي 
وكذلــك االجــراءات واإلختبــارات الخاصــة باألســنان. كمــا يجــب 
اإلبتعــاد عــن المناطــق التــي تحمــل لوحــة ”عــدم دخــول 

القلــب«. تنظيــم ضربــات  أجهــزة  يحملــون  مــن 

إشــارات  ترســل  التــي  الخلويــة  للهواتــف  يمكــن 
الصحيــح  العمــل  مــع  تتداخــل  أن  كهرومغناطيســية 
للجهــاز. ومــع ذلــك، فــإن اتبــاع بعض اإلحتياطات البســيطة 
قــد يســاهم فــي التقليــل مــن المخاطــر، ومــن ذلــك عــدم 
وضــع الهاتــف الخلــوي فــي الجيــب العلــوي مــن القميــص 
فــوق جهــاز تنظيــم ضربــات القلــب واســتخدام الهاتــف 

علــى األذن التــي هــى أبعــد عــن الجهــاز.

يقلقــون  المرضــى  مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم  علــى 
أنــه ال داعــي للقلــق  إال  المطــارات،  أمــن  بخصــوص نظــم 
علــى اإلطــاق. صحيــح أن إجــراءات األمــن فــي المطــارات قــد 
تــم تشــديدها، إال أن ذلــك ال يشــكل عبئــً إضافيــً علــي 
المريــض فيمــا يتعلــق بالجهــاز المــزروع. فأفضــل شــيء 
يفعلــه المريــض عنــد وصولــه إلــى أمــن المطــار هــو أن 
يمشــي بســرعة طبيعيــة مــن خــال جهــاز الكشــف عــن 
ــرن(، فهــذا  ــرن وقــد ال ي ــذار )قــد ي المعــادن. إذا رن جهــاز اإلن
ــودة  ــن المعــادن الموج ــط أن النظــام كشــف ع ــي فق يعن
فــي الجهــاز. فــي هــذه الحالــة يطلــب المريــض تفتيشــه 
يدويــً أو بعصــا التفتيــش اليــدوى. فــي حالــة اســتخدام 
عصــا التفتيــش اليــدوي يجــب علــى المريــض أن يطلــب 
الجهــاز  فــوق  العصــا  وضــع  عــدم  األمــن  موظفــي  مــن 

المــزروع ألكثــر مــن ثانيــة.
6
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كيفية 
التعافي من 
خزعة الجلد

خزعــة الجلــد إجــراء طبــي ألخــذ عينــة مــن أنســجة الجلــد حتــى 
تخضــع للفحــص واالختبــار تحــت المجهــر مــن أجــل تحديــد حــاالت 
جلديــة معينــة وأمــراض مثــل ســرطان الجلــد أو التهــاب الجلــد 
الدهنــي. وهنــاك العديــد مــن األســاليب المتبعــة ألخــذ عينــة 
أنســجة لخزعــة الجلــد، تختلــف حســب حجــم الموضــع المشــتبه 
فــي إصابتــه، والــذي قــد يتطلــب تقطيًبــا بعــد اســتخراج العينــة. 
ويمكنــك معالجــة موضــع الخزعــة باســتعمال عاجــات طبيــة 
وعاجــات منزليــة، بصــرف النظــر عــن حجــم خزعــة الجلــد وســواء 

كان لديــك غــرز أم ال.

معالجة موضع الخزعة 
بعد أخذ عينة الفحص

غـِط منطقة الخزعـة بضمادة. قـد يطلبك منك 
الطبيـب تغطيـة موضـع الخزعـة بضمـادة ليـوم أو 
أكثـر، وذلـك وفًقـا لحجـم الموضـع وفـي حـال اسـتمر فـي 
النزيـف بعـد أخـذ العينـة. فالضمـادة سـوف تحمـي موضـع 

الخزعـة وتمتـص أي نزيـف. 

2 حـدد نـوع خزعـة الجلـد لديـك. قـد يسـتخدم 
طبيبـك أسـاليب عـدة مختلفـة ألخـذ خزعـة الجلـد. 
لـك  أجـري  الخزعـة  مـن  نـوع  أي  تحديـد  يسـاعدك  وسـوف 

أكثـر. علـى عـاج موضعهـا بكفـاءة 

1

8

مستشفى دار الشفاء - يونيو 2018



ـر الضمادة يومًيا. ينبغي لك تغيير الضمادة  غيِّ
يومًيـا لحمايـة موضـع الخزعـة؛ فهـذا سـوف يبقـي 
المنطقـة نظيفـة وجافـة، وسـيمنع حـدوث عـدوى أو تـرك 

نـدب خطير. 

4

أبـِق الضمـادة لمـدة يـوم بعد إجـراء الخزعة. 
اتـرك الضمـادة األصليـة التـي وضعهـا طبيبـك لـك 
لمـدة يـوم بعـد إجـراء الخزعـة. وتأكـد مـن حفاظـك علـى 
يسـاعد  سـوف  فهـذا  الخزعـة.  ومنطقـة  الضمـادة  جفـاف 
موضـع الخزعـة علـى االلتئـام ويبقـي البكتيريـا بعيدة عن 

الجـرح. 

3

ــة.  ــع الخزع ــس موض ــل لم ــك قب ــل يدي اغس
ُتغيــر  أو  الخزعــة  موضــع  تلمــس  وقــت  أي  فــي 
ــون.  الضمــادات، عليــك بغســل يــدك جيــًدا بالمــاء والصاب
أي  الشــق  موضــع  التقــاط  عــدم  يضمــن  ســوف  فهــذا 

العــدوى. لــه  قــد تســبب  بكتريــا 

5

مـن  نظيًفـا.  الخزعـة  موضـع  علـى  حافـظ 
خـال  نظيًفـا  الخزعـة  موقـع  علـى  الحفـاظ  المهـم 
فتـرة تعافيـه مـن أجـل منـع العـدوى. لـذا، سـوف يسـاعد 
غسـل المنطقـة يومًيـا علـى عـدم انتشـار البكتيريـا فـي 

الموضـع. 

6

إذا  فازليـن  أو  حيـوي  مضـاد  مرهـَم  ضـع 
المرهـم  بذلـك.  بالقيـام  طبيبـك  أوصـاك 
يسـاعد علـى إبقـاء الجرح رطًبـا ويقلل من اإلصابة بالجرب، 
مما يساعد الجرح على التعافي. بعد ذلك، ضع الضمادة.

7

9



دع طبيبــك يزيــل الغــرز. إذا تطلبــت الخزعــة 
مــع طبيبــك  موعــًدا  فحــدد  الغــرز،  بعــض  لديــك 
إلزالتهــا. مــن المهــم تــرك الغــرز طــوال المــدة التــي يشــير 
وال  جيــًدا  جرحــك  يتعافــى  حتــى  بهــا،  طبيبــك  عليــك 

ينجــم عنــه ندًبــا أكبــر

10

إذا  ســوًءا.  المشــكلة  زادت  إذا  طبيبــك  زر 
ــًدا أو أي أعــراض عــدوى  ــًدا أو صدي ــا زائ الحظــت نزيًف
أخــرى، مثــل احمــرار أو دفء أو حمــى حــول موضــع الخزعــة، 
عــدم  ســيضمن  هــذا  الفــور.  علــى  طبيبــك  فاستشــر 
إصابتــك بعــدوى ويــدرئ مزيــد مــن المضاعفــات الخطيــرة.

11

تجنـب النشـاطات الشـاقة لبضعة أيـام. في 
األيـام القليلـة األولـى التاليـة لخزعـة جلـدك، امتنـع 
شـيء  أي  أو  األثقـال  رفـع  مثـل  مضـٍن  نشـاط  أداء  عـن 
قـد يجعلـك تتعـرق بكثـرة. هـذا قـد ال يسـبب لـك نزيًفـا 
ويوسـع النـدب فـي وضـع الجـرح فحسـب، بـل قـد يهيـج 
الجلـد الحسـاس. ينبغـي لـك أال تقـوم بـأي أفعـال شـاقة 

الغـرز. توجـد  طالمـا 

8

خــذ مســكَن ألــم. مــن الطبيعــي شــعورك بألــم 
طفيــف ووجــع فــي موضــع الخزعــة لبضعــة أيــام 
بعــد أخــذ العينــة. لــذا، اســتعمل مســكن ألــم ال يحتــاج 

لوصفــة طبيــة لتخفيــف األلــم والتــورم المحتمــل.

9

مجاالت التخصص:
تشخيص وعالج ا�مراض الجلدية والتناسلية وأمراض الشعر وا�ظافر  •

العالج بحقن التعبئة (الفيلرز) - تعبئة وكنتورالشفاة، تعبئة وكنتور الخدين، تصحيح منطقة تحت العينين  •
العالج بحقن البوتكس - إزالة تجاعيد الوجه، رفع الحواجب، معالجة مشكلة فرط التعرق  •

تقنية حقن البالزما والصفائح الدمويه (PRP) لنضارة الوجه وعالج تساقط الشعر  •
العالج بالميزوثيرابي لنضارة الوجه واذابة الدهون وعالج تساقط الشعر  •

العالج بالليزر (إزالة الوحمات والنمش والتصبغات - إزالة اثار حب الشباب واثار  •
عمل جراحات دقيقة باستعمال الليزر   الجروح - إزالة الشعيرات وا�وردة الدموية - إزالة الشعر) •   

التقشير الكيميائي والكريستالي °زالة البقع البنيه واثار حب الشباب ونضارة البشرة  •
شد الوجه والجسم بدون جراحة (موجات السونار) • اذابة الدهون وعالج السيلوليت  •

• استئصال خزعات من الجلد وفحصها لمختلف أنواع ا�مراض الجلدية
استخدام ا�شعة فوق البنفسجية لعالج الصدفية والبهاق وغيرها من ا�مراض الجلدية  •

البورد ا�وروبي في ا�مراض الجلدية والتناسلية  •
الزمالة البريطانية في ا�مراض الجلدية والتناسلية  •

زميل ا�كاديمية ا�مريكية �طباء الجلد  •
عضو ا�كاديمية ا�مريكية لطب التجميل وجراحة الليزر  •

اختصاصي األمراض الجلدية
د. عبدالعزيز الراشد

قـسـم ا�مــراض الجــلـديـة

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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الناسور- والبواسير - والشرخ
األعراض - واألسباب - وطرق الوقاية والعاج

هذا هو ما سنناقشه في هذا المقال.

إذا الحظــت شــيًئا غيــر طبيعــي فــي منطقــة الشــرج، 
فيمــا تفكــر؟

هنــا  المقصــود  هــو  مــا  نوضــح  دعنــا  أوالً: 
الطبيعــي: غيــر  بالشــيء 

ألم في منطقة الشرج.  • 	
تضخم أو كتلة غير معتادة في منطقة الشرج.  • 	

نزيف من الشرج  • 	

قصتنــا اليــوم تبــدأ بإنســان مثلنــا جميعــً اســتيقظ 
فــي الصبــاح وذهــب إلــى الحمــام اســتعداًدا ليــوم 
جديــد، لكــن أثنــاء تواجــده فــي الحمــام شــعر بشــيء 
غيــر طبيعــي فــي منطقــة الشــرج ورغــم أنــه لــم 
يســتطيع تحديــد مــكان المشــكلة بالتحديــد بــدأ 
يفكــر فــي الناســور والبواســير والشــرخ. فالســؤال 
هنــا هــل الشــعور بــأي شــيء غيــر طبيعــي فــي 

منطقــة الشــرج يكــون بالضــرورة بواســير؟

ما هي االحتماالت األخرى؟  -
األمر  كان  إن  قصتنا  بطل  يعرف  كيف   -
هذه  بخصوص  الطبيب  لمراجعة  يحتاج 

المشكلة؟
من  وغيره  قصتنا  لبطل  يمكن  وكيف   -
هذه  مثل  األساس  من  يتجنب  أن  القراء 
المشاكل المرتبطة بمنطقة الشرج مثل 

الناسور والبواسير والشرخ ؟

ثانًيا: االحتماالت األكثر شيوعًا 
لمشكالت منطقة الشرج:

أعراض الناسور أعراض البواسير 
الشرجي

أعراض الشرخ 
الشرجي

أعراض الناسور 
الشعري

أعراض الخراج 
الشرجي
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قطـــرات من الـــدم أثناء التبـــرز: ألن مشـــكلة تتضمن   •
تمـــدد فـــي األوعيـــة الدموية في األســـاس يكـــون لظهور 
قطـــرات مـــن الـــدم دور البطولـــة فـــي الشـــك فـــي وجود 
بواســـير، وغالبـــً ما تظهر قطرات الدم على شـــك خيوط 

رفيعـــة مصاحبـــة للتبـــرز أو بعده. 
الحكة: يصاحب البواســـير شـــعور بالحكة فـــي منطقة   •

الشرج.
األلـــم: يصاحـــب البواســـير شـــعور بألـــم يشـــبه غـــرس   •
الدبابيـــس نتيجـــة التمـــدد الوعائـــي، وغالبـــً مـــا يرتبـــط 

الشـــرج. منطقـــة  بتنظيـــف 

الكيـــس   أو   التكتـــل   الـــذي   يحتـــوى   الشـــعر   المغـــروس    •
 فـــي   الجلـــد   يكون   هـــو   العنصـــر   األساســـي   الذي   يشـــعر  
 بـــه   المريـــض   ككتلـــة   فـــي   نهايـــة   العمـــود   الفقـــري   فـــي  
 المنتصـــف   بالقـــرب   من   منطقة   الشـــرج  . فـــي   حالة   حدوث  
 عـــدوى   أو   تلـــوث   لهـــذا   الكيـــس   يبدأ   فـــي   التطـــور   لخراج  

 يســـبب   ألم . 

انتفاخ   مؤلم   في   منطقة   الشرج   مصحوب   بإحمرار   وتورم .   •
األلم   يكـــون   ذات   طبيعـــة   شـــبيهة   بالنقـــح   ويـــزداد   بقـــوة    •

 أثنـــاء  التبرز . 
يكـــون   مصحـــوب   بأعـــراض   عامة :  حمـــى،   هبـــوط   عـــام،    •
 تعـــرق   زائـــد   أثنـــاء   النـــوم،   وهي   أعـــراض   تـــدل   علـــى   تفاعل  
 الجســـم   المناعـــي   مع   الخـــراج   ومحاولة   الســـيطرة   عليه   من  
 خـــال   العمليـــة   الدفاعيـــة   التـــي   تســـبب   االلتهـــاب   وتطـــور  

 الخراج . 
السنط و الثآليل في   منطقة   الشرج     •

تكتـــات   صغيـــرة   تبـــدأ   فـــي   الظهور   فـــي   منطقة   الشـــرج،    •
 ويكـــون   حجمها   في   البدايـــة   صغير   بحجـــم   رأس   الدبوس،  

 ثم      تـــزداد   فـــي   الحجم . 
غالبً   ال   تكون   مصحوبة   بألم   أو   نزيف   أو   إفرازات.    •

التهـــاب فـــي الجلـــد فـــي منطقـــة الشـــرج مـــن العامات   •
المميـــزة والتـــي تكـــون مرتبطـــة بتطـــور )النفـــق( الـــذي 

يتكـــون تحـــت الجلـــد.
إفراز صديد مصاحب للتبرز.  •

األلـــم : يصاحـــب الناســـور الشـــرجي ألـــم يشـــبه النقـــح   •
داخلـــي. وجـــود صديـــد  نتيجـــة 

األلـــم: هـــو ســـيد األعـــراض الخاصـــة بمشـــكلة الشـــرخ   •
الشـــرجي، حيث تتســـم بحـــدوث ألم شـــديد أثنـــاء التبرز 
يشـــبه احتـــواء البراز على قطـــع من الزجاج تســـبب األلم، 
وبمجـــرد انتهـــاء التبرز يدخل المريض فـــي مرحلة طويلة 
المـــدى مـــن األلـــم ذات الطبيعة المحرقـــة ويمتد لســـاعات.

النزيـــف: قـــد يصاحـــب الشـــرخ الشـــرجي حـــدوث نزيـــف   •
نتيجـــة طبيعـــة المشـــكلة التـــي تحمـــل فـــي طياتهـــا 
تمـــزق في األنســـجة، وقـــد ياحـــظ المريض هـــذا الدم مع 

البـــراز أو أثنـــاء تنظيـــف الشـــرج بعـــد التبـــرز. 

أعراض   الناسور   الشعريأعراض البواسير 

أعراض   الخراج   الشرجي

أعراض   الناسور   الشرجي

أعراض   الشرخ   الشرجي   

بعد أن تعرفنا على أسماء األمراض التي يحتمل أن تكون السبب في 
مشكلة بطل قصتنا، تأتي الخطوة األهم أال وهي: 

كيف نفرق بين الناسور والبواسير والشرخ من خالل األعراض؟
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Services included in this package:

الباقة تشتمل على الفحوصات التالية:
Complete Blood CountGlucose Random

Creatinine
Urea Level
Urine Analysis
Eye Refraction (Non OR)Pediatric Consultation

نسبة الكرياتينين في الدمتحليل السكر العشوائيصورة دم كاملة
نسبة اليوريا في الدم

تحليل البول
استشارة طبيب ا�طفالفحص انكسار العين

Pediatric General Checkup Package

باقة الفحوصات الطبية الـشـــاملــة  ل�طـفـــال

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



مــلـف 
الــعـــدد

يحــرص مستشــفى دار الشــفاءعلى توفيــر خدمــات التشــخيص، العــالج والجراحــة لمرضــى 
األوعيــة الدمويــة مــن خــالل فريــق عمــل متكامــل يضــم قائمــة مــن أفضــل األطبــاء ذوي الخبــرة 
الطويلــة والشــهرة الواســعة يدعمهــم فريــق تمريضــي مــدرب عالــي الكفــاءة وأجهــزة تشــخيص 
ومعــدات جراحيــة تمثــل أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم مــن ابتــكارات لضمــان ســالمة المرضــى 

وحصــد ثقتهــم.

د. أبرار احلسيني

اختصاصي خمترب
أوعية دموية

د. جالل قانصو

اختصاصي جراحة
األوعية الدموية

د. أحمــد أميـــــر

اختصاصي جراحة عامة 
وجراحة األوعية الدموية

6 أعراض تشير إلى جلطة الساق

ما هو القدم السكري

دوالي الساق

جراحة األوعية الدموية
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الخطيــرة،  الجلطــات  مــن  القــدم  جلطــات  تعتبــر 
فــإذا أصيــب المريــض بجلطــة فــي الجــزء األســفل 
مــن الســاق أو الفخــذ يمكــن الســيطرة عليهــا، كمــا 
يمكــن أن تمتــد إلــى الرئتيــن والدمــاغ أو الكلــى، 

وقديــؤدي إلــى الســكتة القلبيــة.

6 اعراض تشير
إلى جلطة 

القدم

1- التورم
التــورم فــي إحــدى أو كلتــا الســاقين 
القــدم.  جلطــة  أعــراض  مــن  هــي 
يمكــن للتــورم ان يكــون عــرض مــن 
الســاق  فــي  أعــراض جلطــة دمويــة 

بشــكل مفاجــئ أو مزمــن. 

4 - احمرار الجلد 
يتشــكل التجلــط فــي الجلــد 
فــي منطقــة الفخــذ أو الســاق 
يســبب  أن  يمكــن  والــذي 
للجلــد  يكــون  قــد  االحمــرار. 
لمســة دافئــة، مــا يجعــل مــن 
تجلــط  بيــن  الخلــط  الســهل 
الــدم فــي الســاق مــع العــدوى 

اإلصابــة. أو 

2 - ألم في القدم
مــن  عــرض  هــو  القــدم  فــي  األلــم 
األعــراض الممكنــة مــن تجلــط الــدم 
هنــاك  يكــون  عندمــا  الســاق.  فــي 
انســداد فــي تدفــق الــدم أو تباطــؤ، 
فــإن األنســجة ال يمكنهــا الحصــول 
األكســجين  مــن  يكفــي  مــا  علــى 
مــن الــدم، والنتيجــة تكــون الشــعور 

باأللــم.

5 - انخفاض درجة 
حرارة الجسم

فـي  دمويـة  جلطـة  وجـود 
السـاق يسـبب االلتهـاب الـذي 
يمكـن أن يـؤدي الـى انخفـاض 

الجسـم. حـرارة  درجـة 

3 - ألم في منطقة الساق
ألــم فــي منطقــة الســاق وخصوصــا 
إلــى  يشــير  قــد  مــا  المشــي  مــع 
ــدم فــي الســاق. إذا كنتــم  تجلــط ال
فقــد  طويلــة،  لفتــرات  تجلســون 
مرتبطــة  أعــراض  عليكــم  تظهــر 

القــدم. بـــتجلط 

6 - التلون 
الكاحــل  منطقــة  تبــدو  قــد 
أن  ويمكــن  شــاحبة  والقــدم 
الجلطــة  أعــراض  أحــد  تكــون 
إن  الســاق.  فــي  الدمويــة 
الــذي  الــدم  تدفــق  انخفــاض 
يســبب شــحوب القــدم أيضــا 
يجعــل ملمــس القــدم بــاردًا.

ولكن ما هي أعراض جلطة القدم؟

مجاالت التخصص:

زمالة المملكة المتحدة وايرلندا
لتشخيص أمراض ا
وعية الدموية

د. أبرار الحسيني
اختصاصي مختبر أوعية دموية

تشخيص حاالت القدم السكري  .
ق الشريان الكلوي تشخيص تضي�  .

فحص وصالت الغسيل الكلوي بأنواعها  .
تشخيص حاالت دوالي الساقين و متابعتها  .

فحص ا�وعية الدموية المتطلبة  .
ما قبل زراعة الكلى  

تشخيص أمراض تصلب الشراين وقصور الدورة الدموية  .
تشخيص تمدد الشريان ا�ورطي و متابعة حاالت إصالحاته  .

فحص الشريان السباتي لمرضى القلب و الجلطات الدماغية  .
تشخيص التشوهات و العيوب الخلقية في ا�وعية الدموية  .
تشخيص حاالت الجلطات و ا¢لتهابات الوريديـة و متابعتها  .

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

زمالة المملكة المتحدة وايرلندا
لتشخيص أمراض ا
وعية الدموية

د. أبرار الحسيني
اختصاصي مختبر أوعية دموية

تشخيص حاالت القدم السكري  .
ق الشريان الكلوي تشخيص تضي�  .

فحص وصالت الغسيل الكلوي بأنواعها  .
تشخيص حاالت دوالي الساقين و متابعتها  .

فحص ا�وعية الدموية المتطلبة  .
ما قبل زراعة الكلى  

تشخيص أمراض تصلب الشراين وقصور الدورة الدموية  .
تشخيص تمدد الشريان ا�ورطي و متابعة حاالت إصالحاته  .

فحص الشريان السباتي لمرضى القلب و الجلطات الدماغية  .
تشخيص التشوهات و العيوب الخلقية في ا�وعية الدموية  .
تشخيص حاالت الجلطات و ا¢لتهابات الوريديـة و متابعتها  .
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القـــدم الســـكري هـــي حالـــة طبيـــة تتعـــرض فيهـــا 
القـــدم لألضـــرار فـــي تركيبهـــا أو وظيفتهـــا أو اإلثنيـــن 

نتيجـــة إصابـــة صاحبهـــا بمـــرض الســـكر.

ماهو القدم 
السكري ؟

متى نقول أن الشخص مصاب بمرض القدم السكري؟
القدم السكري ليس مرضا محددا بل هو أحوال مرضية متعددة.

ثانيا - العالمات

أوال - األعراض
ــدء  ــي بـ ــة يعنـ ــراض التاليـ ــود األعـ ــرد وجـ مجـ
ـــة بالقـــدم الســـكري فـــي مريـــض الســـكر: اإلصاب

ضعـــف أو عـــدم اإلحســـاس بالقـــدم، اإلحســـاس غيـــر 
الطبيعـــي بالقـــدم مثـــل البـــرودة والســـخونة بـــا 
التـــوازن أثنـــاء الوقـــوف أو  ســـبب، صعوبـــة حفـــظ 
ــات أو  ــررة بالقـــدم بـــدون إصابـ المشـــي، اآلآلم المتكـ

جـــروح .

ســـخونة القـــدم الزائـــدة أو برودتها 
الزائدة.

وهـــي  القـــدم  مـــن  صديـــد  خـــروج 
جـــدا. متأخـــرة  عامـــة 

تشـــوهات القـــدم مثـــل اإلعوجاج أو 
إنحـــراف القـــدم إلى جهـــة معينة أو 

تغيـــر شـــكل األصابع.

والشـــقوق  )الكاللـــو(  التقرنـــات 
والقـــروح والبثـــور وعتامـــة األظافـــر 

. تشـــققها و

ــع  ــواد باألصابـ ــة أو سـ ــا )زرقـ الغرغرينـ
ــدم( وهـــي  ــن القـ أو الجوانـــب أو بطـ

عامـــة متأخـــرة جـــدا.

ــر لـــون أجـــزاء مـــن القـــدم مثـــل  تغيـ
ميلهـــا إلـــى الحمـــرة أو لـــون الغـــروب.

البيـــاض المشـــابه لذلـــك الـــذي ينشـــأ 
لفتـــرة  المـــاء  فـــي  عـــن غمرالقـــدم 

طويلـــة أو بيـــاض مابيـــن األصابـــع .

لـــون  أي  مـــن  لونيـــة  بقـــع  ظهـــور 
)خاصـــة بالكعـــب وأطـــراف األصابـــع(.

الجروح التي ال تلتئم .

أو  القـــدم  مـــن  بأجـــزاء  التورمـــات 
بـــكل القـــدم خاصـــة إذا حـــدث ذلـــك 

فـــي قـــدم واحـــدة .

إذا ظهرت العالمات التالية بقدم مريض
السكر فإنه يصبح حتما مصابا بالقدم السكري :
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	 التعرض لصابة األرض.•
	 وجود أشياء حادة ملقاه بها.•
	 السخونة الزائدة جدا )مثل السير حافيا على رمال الشاطئ بالمصيف(.•
	 التعرجات وعدم اإلستواء مما يتسبب في إلتواءات أو إصابات.•
	 األحذية، فهي أكثر المابس التي نرتديها قسوة وصابة.•
	 وزن الجسم، فالقدم هي التي تتحمل وزن الجسم كله أثناء المشي مما يشكل ضغوطا عليها .•
	 اإلهمال، فالقدم من أقل أجزاء الجسم حصوال على عنايتنا من فحص وعناية ونظافة، قارنها مثا باليدين.•

فــي  حتــى  لإلصابــات  عرضــة  الجســم  أجــزاء  أكثــر  مــن  القــدم 
األشــخاص الطبيعييــن. مــن أســباب ذلــك: تعاملهــا المباشــر مــع 

– ممــا يعرضهــا لمشــاكل عديــدة منهــا: األرض 

لماذا القدم 
بالذات ؟

ماهي أسباب القدم السكري ؟
عــدم  هــو  الســكري  القــدم  حــدوث  فــي  ســبب  أهــم 
ــة حيــث  ــرات طويل ــدم لفت ضبــط مســتوى الســكر فــي ال
أن ذلــك يــؤدي إلــى تلــف األعصــاب الطرفيــة وهــو بدايــة 
كل المشــاكل فــي القــدم كمــا يــؤدي لمشــاكل الجلــد 
والشــرايين وضعــف المناعــة ومشــاكل الكلــى والعيــن 

القــدم الســكري. وكلهــا تســاهم فــي حــدوث 
األســباب المؤديــة لتصلــب الشــرايين مثــل التدخيــن و 	 

الســمنة و قلــة الحركــة والتوتــر.
ضعف المناعة لدى مرضى السكر.	 
مضاعفــات الســكر فــي أعضــاء الجســم األخــرى مثــل 	 

الكلــى والعيــن والقلــب.
األمــراض األخــرى مثــل أمــراض القلــب وجلطــة المــخ 	 

تســاعد أيضــا علــى حــدوث المــرض . 
تشــوهات القــدم ألســباب غيــر مــرض الســكر تســاعد 	 

أيضــا علــى حــدوث القــدم الســكري . 
تعريــض 	  علــى  تســاعد  والحــرف  الوظائــف  بعــض 

المــرض. لحــدوث  القــدم 
بعــض العوامــل اإلجتماعيــة والبيئيــة تســاعد أيضــا 	 

علــى حــدوث المــرض.

ماهي خطورة اإلصابة بالقدم 
السكري ؟

القـدم السـكري مـرض يبـدأ ببـطء وبشـكل 
صامـت غيـر محسـوس ثـم يتدهـور بسـرعة 
جـدا بحيـث يؤدي إلى تدمير أجزاء من القدم 
عـاج  فـي  الفشـل  يـؤدي  قليلـة.  أيـام  فـي 
هـذه  أقـل  خسـائر.  إلـى  الحـاالت  مـن  كثيـر 
الخسـائر هـو عـدم عـودة القـدم لممارسـة 

وظيفتهـا بنفـس الكفـاءة أمـا أخطرهـا 
هاتيـن  بيـن  المريـض.  وفـاة  فهـو 

الدرجتيـن هنـاك: فقـدان األصابع أو 
أجـزاء مـن القـدم أو حتـى القـدم 

أو  والسـاق  القـدم  أو  كلهـا 
الطـرف  معظـم  حتـى 

)حسـب  السـفلي 
البتـر(. مسـتوى 
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مجاالت التخصص:

اختصاصي جراحة عامة وجراحة األوعية الدموية
د. أحمــد أميـــــر

• البورد الكندي في الجراحة العامة، جامعة ميغيل - كندا
• البورد الكندي في جراحة ا�وعية الدموية،  جامعة اوتاوا - كندا

• الزمالة الكندية في قسطرة الشرايين (قسطرة الشريان ا�ورطي والشرايين الطرفية وا�وردة)،
  جامعة اوتاوا - كندا

• زميل الكلية الملكية الكندية للجراحين  • عضو الجمعية ا�مريكية لجراحي الجهاز الهضمي والمناظير

• عالج انسداد الشرايين السفلية والعلوية بالقسطرة والجراحة
• جراحة الشريان السباتي و جراحة الغدد الصماء
• عالج انسداد و تمدد الشريان ا�ورطي الصدري

والبطني بالقسطرة والجراحة  
• عالج الجروح المزمنة والقدم السكري والغرغرينا

• تركيب قسطرة غسيل الكلى
• عمل الوصلة الوريدية - الشريانيه لمرضى الفشل الكلوي

• عالج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن ضيق شريان الكلى بالقسطرة
• عالج تضخم القدم والساق الليمفاوي

• عالج دوالي الساقين وا�وردة العنكبوتية بدون جراحة عن
   طريق حقن الرغوة، الليزر وحقن الصمغ بأحدث الطرق

• استئصال الضلع ا�ول لعالج متالزمة مخرج الصدر
• عالج جلطات الشرايين وا�وردة بالقسطرة

• جراحة أورام المعدة والقولون بالمنظار • جراحة السمنة
• جراحة المرارة والفتق بأنواعه بالمنظار

• عمليات ارتجاع ا�حماض وفتق الحجاب الحاجز بالمنظار
• منظار المعدة والقولون التشخيصي • بالون المعدة

• عالج كيس الشعر • عالج البواسير، الشرخ الشرجي والناصور

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

قـســم الجــراحــة الـعــامـــة
هل هناك عوامل أخرى تساعد 

على حدوث القدم السكري؟

وجود عامات إلصابات 
ساحقة ال يفترض معها 

وجود فرص إلنقاذ 
القدم )العدوى الشاملة 

أو النافذة - اإلنهيار 
الوظيفي التام - 

الغرغرينا(.

المستوى
الثالث

وجود عامات إلصابات 
سطحية ال تتعدى طبقة 

الجلد يفترض فيها 
الشفاء الكامل أو على 

األقل عدم التدهور 
مع بدء العاج الطبي 

المناسب

وجود عامات إلصابات 
مؤثرة تهدد بفقدان 
القدم أو الطرف كله 

على أن الفرصة مازالت 
قائمة وإن كانت ضعيفة 

)العدوى العميقة- 
اإلنهيار الوظيفي 

- القصور الشديد في 
الشرايين(.

ماهي درجات الخطورة في اإلصابة 
بالقدم السكري؟

وجود المسببات 
األساسية للمرض 

وأعراضها بالقدم بدون 
أي عامات عضوية.

المستوى 
األول

 المستوى 
الثاني

المستوى 
الرابع

العض بواسطة 
القوارض والحشرات

المناخ والحذاء
ــار  ــاخ الحـ ــد أن المنـ حيـــث نجـ
يشـــجع علـــى إرتـــداء الصنـــدل 
ال  وهـــذه  الشبشـــب  أو 
ـــات أو مـــن  تحمـــي مـــن اإلصاب
الحـــرارة أو الجفـــاف. ومعـــروف 
جفـــاف  يســـبب  الســـكر  أن 
وتشـــققات فـــي الجلـــد، ممـــا 
يجعـــل القدميـــن معرضتيـــن 
لالتهابـــات. وعندمـــا يكـــون 
الشبشـــب  أو  الصنـــدل 
بيـــن  فاصـــل  مـــن  مكوًنـــا 
والثانـــي  األول  اإلصبـــع 
للقـــدم فـــإن هـــذا الفاصـــل 
يتســـبب فـــي احتـــكاك ومـــن 
ــون  ــا يكـ ــات عندمـ ــم تقرحـ ثـ
لذلـــك،  معرًضـــا  الجلـــد 
والمصـــاب بالســـكر ال يشـــعر 
بهـــذا االحتـــكاك وااللتهابـــات 

إال فـــي مرحلـــة متأخـــرة.

العادات
القدميـــن،  حافـــي  المشـــي 
العـــادة  هـــذه  تكـــون  وقـــد 
مازالـــت  ولكنهـــا  قليلـــة 
حمايـــة  ويجـــب  موجـــودة، 
يكـــون  عندمـــا  القدميـــن 
أو  البيـــت  فـــي  المصـــاب 

المنـــزل. ســـاحة 

قص األظافر
أكثـــر  مـــن  يكـــون  قـــد 
للقـــدم  إصابـــة  األســـباب 
الســـكري، إذ كثيـــًرا مـــا نـــرى 
أدت  متقدمـــة  التهابـــات 
البتـــر كانـــت بدايتهـــا  إلـــى 
إصابـــة بســـبب قـــص األظافـــر 

خاطئـــة.  بطريقـــة 

إن المصـــاب بالســـكر يصـــاب 
مـــع الوقـــت بضعـــف النظـــر، 
الطريقـــة  مـــع   - وهـــذا 
 - األظافـــر  لقـــص  الخاطئـــة 
ـــع  ـــى جـــرح فـــي أصاب ـــؤدي إل ي
ثـــم  األظافـــر،  عنـــد  القـــدم 

التهابـــات. حـــدوث 
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مجاالت التخصص:

اختصاصي جراحة عامة وجراحة األوعية الدموية
د. أحمــد أميـــــر

• البورد الكندي في الجراحة العامة، جامعة ميغيل - كندا
• البورد الكندي في جراحة ا�وعية الدموية،  جامعة اوتاوا - كندا

• الزمالة الكندية في قسطرة الشرايين (قسطرة الشريان ا�ورطي والشرايين الطرفية وا�وردة)،
  جامعة اوتاوا - كندا

• زميل الكلية الملكية الكندية للجراحين  • عضو الجمعية ا�مريكية لجراحي الجهاز الهضمي والمناظير

• عالج انسداد الشرايين السفلية والعلوية بالقسطرة والجراحة
• جراحة الشريان السباتي و جراحة الغدد الصماء
• عالج انسداد و تمدد الشريان ا�ورطي الصدري

والبطني بالقسطرة والجراحة  
• عالج الجروح المزمنة والقدم السكري والغرغرينا

• تركيب قسطرة غسيل الكلى
• عمل الوصلة الوريدية - الشريانيه لمرضى الفشل الكلوي

• عالج ارتفاع ضغط الدم الناتج عن ضيق شريان الكلى بالقسطرة
• عالج تضخم القدم والساق الليمفاوي

• عالج دوالي الساقين وا�وردة العنكبوتية بدون جراحة عن
   طريق حقن الرغوة، الليزر وحقن الصمغ بأحدث الطرق

• استئصال الضلع ا�ول لعالج متالزمة مخرج الصدر
• عالج جلطات الشرايين وا�وردة بالقسطرة

• جراحة أورام المعدة والقولون بالمنظار • جراحة السمنة
• جراحة المرارة والفتق بأنواعه بالمنظار

• عمليات ارتجاع ا�حماض وفتق الحجاب الحاجز بالمنظار
• منظار المعدة والقولون التشخيصي • بالون المعدة

• عالج كيس الشعر • عالج البواسير، الشرخ الشرجي والناصور

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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األسباب:
ــى  ــد الفخــذ العميــق عنــد أعل ــر األوردة الســطحية( مــع وري ــد الصافــن )وهــو أكب ــط الوري ــذى يرب ــر فشــل الصمــام ال يعتب
الفخــذ أكثــر األســباب شــيوعا لدوالــى الســاق. عنــد إرتجــاع الــدم إليــه يتوســع الوريــد الصافــن ومــن ثــم تتمــدد األوردة 

الســطحية التــى تتصــل مــع الوريــد الصافــن تحــت الجلــد مــع إحتقانهــا بالــدم ممــا يــؤدى لظهــور الدوالــى.

دوالي الساق

أيضــا ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة يأثــر علــى جمــال الســاق أو الفخــذ ممــا يســبب إحــراج و يحــد مــن لبــس بعــض المابــس والموديــات 
للســيدات خشــية ظهورهــا. قــد تكــون دوالــى الســاق كبيــرة أو بســيطة ظاهــرة فــى مــكان معيــن بالســاق وخصوصــا حوالــى الركبــة 

أو اســفل الســاق ولكنهــا غالبــا مــا تنتــج مــن مشــاكل فــى مــكان آخــر بالســاق.

األوعيــة الدمويــة هــى أساســا نوعــان بالجســم شــرايين وأوردة. الشــرايين هــى التــى تنبــض و لهــا جــدران ســميكة وتنقــل الــدم 
المحتــوى بالغــذاء واإلكســجين مــن القلــب ألطــراف الجســم. األوردة هــى تنقــل الــدم الغيــر مؤكســج مــن األطــراف للقلــب. هــذه األوردة 
ــدم لألعلــى بإتجــاه القلــب. عنــد إرتخــاء العضــات  لهــا جــدران خفيفــة وتنضغــط عنــد تقلــص العضــات المجــاورة لهــا ممــا يدفــع ال
بعــد تقلصهــا تمنــع صمامــات األوردة عــودة الــدم لألطــراف. األوردة إمــا عميقــة وهــى المهمــة وإمــا ســطحية وهــى مســاعدة للعميقــة 
وبينهمــا إتصــاالت عــدة. تصــب األوردة الســطحية فــى االوردة العميقــة ويتحكــم فــى مــرور الــدم صمامــات وريديــة فقــط تســمح للــدم 
باإلتجــاه مــن األوردة الســطحية للعميقــة. عندمــا تفشــل الصمامــات فــى عملهــا يحصــل إرتجــاع للــدم بــاألوردة بســبب الجاذبيــة األرضيــة 

ويحصــل احتقــان الــدم وتتمــدد االوردة الســطحية وفروعهــا ومــن ثــم تظهــر الدوالــى بالســاق تحــت الجلــد.

الصغيــرة  الدمويــة  الشــعيرات  بعــض   تظهــر 
أو  رفيعــة  حمــراء  تكــون  قــد  و  الجلــد  تحــت 
خطــوط  زرقــاء أو  بنفســجية متعرجــة تتــرواح 
ســمكها حوالــى 2 ملميتــر. علــى الرغــم مــن 
ــكلة  ــى مش ــة ال يعن ــبكة العنكبوتي ــور الش ظه
صحيــة خطيــرة إال إنهــا قــد تســبب بألــم او ثقــل 
بالســاقين خصوصــا بعــد الوقــوف لفتــرة طويلــة 

كالمعلمــات.

أشكال
الدوالي:

قــد تظهــر الدوالــى كعــروق زرقــاء متعرجــة 
ممتــدة بالســاق أو الفخــذ . أو قــد تظهــر كبقــع 

مــن شــعيرات حمــراء أو زرقــاء بالجلــد.

يعتقــد بوجــود ســبب وراثــى لظهــور دوالــى 
الســاق حيــث تكثــر عنــد بعــض العوائــل علــى 

الرغــم مــن عــدم تحديــد الجيــن الوراثــى.

الحمــل والتغييــرات الهرمونيــة اثنــاء الحمــل 
وضغــط الرحــم الحامــل علــى األوردة تســبب 

الدوالــى لذلــك تكثــر عنــد النســاء.

السمنة.

تقدم العمر.

الوظائف التى تتطلب الوقوف 
لساعات كاألطباء والحاقين 

والمدرسين.
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التشخيص:
ــخ المرضــى والفحــص الســريرى وتقييــم درجــة  ــك أوال بالتاري ــى وذل ــد مــن التشــخيص الدقيــق للدوال قبــل البــدئ بالعــاج ال ب
االدوالــى. يتــم إجــراء فحــص مفصــل ألوردة الرجــل والفخــذ باألشــعة الصوتيــة )الدوبلــر( فــى حالــة الوقــوف وتقييــم وظيفــة 
الصمامــات الوريديــة بــاألوردة الســطحية والعميقــة واألوردة الرابطــة بينهمــا وتشــخيص مصــدر إرتجــاع الــدم لــاوردة الســطحية. 

أيضــا يتــم التأكــد مــن عــدم وجــود جلطــة بــاألوردة العميقــة.

Sclerotherapy الحقن
إذا كانــت الدوالــى فقــط شــعيرات بســيطة وال يوجــد إرتجــاع 
بالوريــد الصافــن الكبيــر يتــم عاجهــا بالحقــن فقــط )التصليب( 
وهــو عــاج بســيط حيــث يقــوم الطبيــب بحقــن وريــد صغيــر أو 

متوســط بــه دوالــي بمحلــول يعمــل علــي إغــاق الوريــد.

Ambulatory Phlebectomy النزع بالخطاف
يقــوم الطبيــب مــن خــال هــذه العملية بإزالــة الدوالــي الظاهرة 
)حجمهــا أكبــر مــن 3 ملــم( مــن خــال ثقــب صغيــر جــدًا فــي 
الجلــد بإســتخداف خطــاف صغيــر اليتــرك أثــر. يتــم اســتخدام 
هــذة  تؤتــى  المطلــوب.  المــكان  فــي  فقــط  موضعــي  بنــج 
الطريقــة نتيجــة ممتــازة بإختفــاء الدوالــى المزعجــة المنظــر.

الحقن تحت إرشاد األشعة الصوتية
الدمويــة  الشــعيرات  أو  للدوالــى  المســببة  األوردة  بعــض 
يســتطيع  بالعيــن.  تــرى  وال  الجلــد  تحــت  تكــون  الظاهــرة 
الطبيــب وبــدون داعــى لشــق جراحــى بإدخــال إبــرة إلــى األوردة 
تحــت إرشــاد األشــعة الصوتيــة ومــن ثــم حقــن األوردة ممــا يــؤدى 

الظاهــرة. الشــعيرات  او  الدوالــى  إختفــاء  الــى 

Ligation and Stripping الجراحة
ــد وقطعــه  يعتمــد العــاج الجراحــى التقليــدى علــى ربــط الوري
مــن منطقــة أعلــى الفخــذ ومنطقــة الركبــة ومــن ثــم ســحبه 
بآلــة جراحيــة مــن األســفل مــن الســاق )إقتــاع(. تجــرى تحــت 
التخديــر العــام ويحتــاج المريــض للراحــة لمــدة أســبوعين مــع 
وجــود آالم وكدمــات. نســبة نجــاح الجراحــة فقــط 60% وايضــا 
هنــاك مضاعفــات مــن التأثيــر علــى األعصــاب المصاحبــة لــألوردة 
الشــق  بســبب  للســاق  التشــوه  هنــاك  أيضــا   .%11 بنســبة 

الجراحى. أصبحــت الجراحــة اآلن شــئ مــن الماضــى

العالج:
أن  يجــب  ال  النــوم.  قبــل  وتنــزع  بالصبــاح  أول شــئ  تلبــس  الضاغطــة:  الجــوارب 
يقــف المريــض قبــل لبــس الجــوارب. إذا إســتيقظ  وذهــب للحمــام فيجــب بعدهــا أن 
يســتلقى لمــدة ربــع ســاعة مــع رفــع الرجــل فــوق مســتوى القلــب حتــى يذهــب الــدم 

الســرير. علــى  وهو جالســا  الجــوارب  بالســاق ثم يلبس  األوردة  مــن 

لفتــرة  الجــوارب الضاغطــة  بلبــس  بالمواصلــة  المرضــى صعوبــة كبيــرة  عــادة يجــد 
طويلــة لمــا تســبب مــن ضيــق لهــم وخاصــة بالجــو الحــار .

عكــس الجراحــة فــإن هــذه الطريقــة الحديثــة التــى بــرزت منــذ 
ســنوات و التــى تجــرى  بــدون تخديــر عــام أو تنويــم المريــض او 
حتــى الصيــام قبلها تقــوم بإغــاق الوريــد كليــا مــن غيــر إقتــاع 
والغــذاء  الــدواء  إدارة  مــن  معتمــدة  طريقــة  وهــى  جراحــى. 

ــكا. بأمري

ال يحتــاج المريــض للدخــول للمستشــفى أو التخديــر العــام بــل 
هــو إجــراء يتــم بالعيــادة و يســتغرق أقــل مــن ســاعة. 

إنبــوب  وخــال  القســطرة يقــوم الطبيــب المختــص بإدخــال 
القســطرة الدقيــق عــن طريــق فتحــة صغيــرة جــدا بالجلــد مثــل 
المغــذى تمامــا. يتــم ذلــك تحــت التخديــر الموضعــى كالــذى 
الوريــد  مــكان  رؤيــة  يتــم  األســنان.  طبيــب  عنــد  يســتخدم 

الصوتيــة. باألشــعة  القســطرة  إنبــوب  ومتابعــة 

الوريــد  إلتقــاء  نقطــة  الــى  القســطرة  إنبــوب  وصــول  عنــد 
الصمــام  عنــد  الفخــذ  أعلــى  فــى  العميــق  الوريــد  و  الصافــن 
المتوســط بينهمــا يتــم تســخين )كــوى( جــدار الوريــد الصافــن 
حراريــا بالليــزر ممــا يــؤدى إلــى إلتصــاق جــدار الوريــد الصافــن 
وإلغــاء تجويفــه ومــن ثــم تليفــه بعــد أســابيع والتخلــص مــن 
إرتجــاع الــدم فيــه. يتــم لــف الفخــذ بربــاط ضاغــط لعــدة أيــام 
منهــم  ويطلــب  إســبوع  لمــدة  الضاغطــة  الجــوارب  وتلبــس 

مباشــرة. المشــى 

ما هى أفضلية القسطرة EVLT؟
§ إجراء بسيط.	
§ تخدير موضعى فقط.	
§ ال تشوهات الجراحة.	
§ بدون ألم الجراحة.	
§ يمارس المريض المشى مباشرة.	
§ نجاحات عالية.	
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مجاالت التخصص:

اختصاصي جراحة األوعية الدموية

د. جالل قانصو

معاينة ومتابعة وعالج الحاالت التالية:
• دوالي الساقين (جراحة ، كي حراري ، حقن)

• تصلب شرايين ا�طراف العليا والسفلى
• تصلب شرايين الرقبة ومنع حدوث تجلطات في المخ

• التمدد والتمزق في الشريان ا�ورطي
• تجلطات ا�وردة العميقة والسطحية
• التورم في ا�طراف العليا والسفلى

• التقرحات وجروح القدم السكري والعناية الدورية بها

• داء الفيل
• الغرغرينا في ا�طراف العليا والسفلى

• مضاعفات قسطرة شرايين القلب على الساقين
• حوادث وإصابات ا�وعية الدموية

• الفحوصات الدورية والمتابعة المستمرة لمرضى
   ا�وعية الدموية

• الزيارة المنزلية والمتابعة لمرضى تصلب الشرايين
   وتقرحات القدم السكري 

قـســم الجــراحــة الـعــامـــة

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



ما هو اليرقان  
الصفراء؟

مـــا هـــي األســـباب األكثـــر شـــيوعا لليرقـــان بيـــن 
المواليـــد الجـــدد؟

 )ABO( تعارض فصائل الدم بين الطفل وآمه  •
دم  O وفصيلـــة  األم  دم  كانـــت فصيلـــة  إذا  يحـــدث  وذلـــك   

AB آو   B آو   A أمـــا  الطفـــل 

تعارض العامل الريسوسي )الموجب والسالب(  •
وذلـــك يحـــدث إذا كان العامـــل الريسوســـي لـــام ســـالب )-(   

)+( موجـــب  وللطفـــل 

اليرقان بسبب حليب األم  •
ــن أن  ــب األم ويمكـ ــة حليـ ــدم كفايـ ــبب عـ ــدث بسـ ــك يحـ وذلـ  

بســـبب عـــدم اكتمـــال نمـــو الكبـــد واألمعـــاء

الوالدة المبكرة )الخدج(  •
األطفـــال الخـــدج اقـــل مـــن 37 أســـبوع حمـــل أكثـــر عرضـــه   
ـــال  ـــدم اكتم ـــك بســـبب ع ـــم وذل ـــن غيره ـــان م ـــة باليرق لإلصاب

نمـــو الكيـــد واألمعـــاء

ما هي العالجات الممكنة؟

تشجيع الرضاعة   •
ذلـــك  ألن  لطفلـــك  كافيـــة  تغذيـــة  توفيـــر  خـــال  مـــن  وذلـــك 
ـــي يســـاعد  يســـاعده علـــى التبـــول وإخـــراج البـــراز أكثـــر، وبالتال

علـــى إخـــراج المـــادة الصفـــراء )البيليروبيـــن( مـــن الجســـم

المعالجة بالضوء  •
وهـــي عمليـــة تعويـــض جســـم الطفـــل لضـــوء ازرق خـــاص   
صغيـــرة  ألجـــزاء  الصفـــراء  المـــادة  تكســـير  علـــى  يســـاعد 
لتســـهيل عمليـــة إفرازهـــا مـــن الجســـم عـــن طريـــق البـــول 

والبـــراز، العـــاج بالضـــوء يكـــون ناجحـــا بالنســـبة لمعظـــم 
األطفـــال الرضـــع، يجـــب أن تكـــون أعيـــن الطفـــل ومنطقـــة 
ـــول،  ـــاء التب ـــة أثن ـــة مـــن الجفـــاف والحرق الفـــرج مغطـــاة للحماي
مـــن  للتأكـــد  دوري  بشـــكل  الـــدم  تحليـــل  يتـــم  أن  يجـــب 

البيليروبيـــن  مســـتوى 

)IVIG – الغلوبولين المناعي عن طريق الوريد(  •
يحتـــوي هـــذا الـــدواء علـــى األجســـام المضـــادة التـــي تســـاعد   
علـــى تقليـــل مســـتوى المـــادة الصفـــراء فـــي مجـــرى الـــدم.

تبديل الدم  •
تبديـــل دم الطفـــل بـــدم متبـــرع بـــه ليحـــل محـــل الـــدم فـــي   

المـــادة الصفـــراء بســـرعة. محاولـــة لخفـــض مســـتوى 

قـــد يتـــم عمـــل تبديـــل الـــدم فـــي الرضـــع الذيـــن ال يســـتجيبون   

للعاجـــات االخـــرى، والذيـــن يعانـــون مـــن مســـتويات مرتفعـــة 
مـــن الصفـــراء والذيـــن هـــم عرضـــه لخطـــر التســـمم بالمـــادة 

الصفـــراء.

ــن  ــة مـ ــو ضحيـ ــك هـ ــا إذا كان طفلـ ــة مـ ــة معرفـ كيفيـ  •
اليرقـــان؟

علـــى  بإصبعـــك  اضغطـــي  اليرقـــان،  مـــن  التحقـــق  فـــي   
ـــان  ـــن اليرق ـــي م ـــف الطفـــل، إذا كان الطفـــل يعان جبهـــة أو ان
ســـيظهر الجلـــد باللـــون األصفـــر عنـــد تحريـــر الضغـــط، ياحـــظ 
ـــى أســـفل الصـــدر والبطـــن  ـــم قـــد ينتشـــر إل فـــي الوجـــه أوال ث

واليديـــن وأخيـــرا الســـاقين.

يجـــب أن يتـــم التحقـــق مـــن اليرقـــان قبـــل أن يغـــادر طفلـــك   

المستشـــفى، إذا خـــرج طفلـــك قبـــل 72 ســـاعة مـــن الـــوالدة، 
يجـــب ان تراقبـــي لـــون بشـــرة الطفـــل فـــي المنـــزل يوميـــا. 
الطبيـــب  الرضيـــع  يـــزور  أن  ينبغـــي  ذلـــك،  إلـــى  وباإلضافـــة 
لمراجعـــة فـــي غضـــون 2-3 أيـــام بعـــد العـــودة إلـــى المنـــزل،  
العـــاج الفـــوري مطلـــوب إذا أصبـــح اللـــون اصفـــر ليمونـــي أو 

برتقالـــي.

مـــا هـــي المضاعفـــات المحتملـــة لليرقـــان إذا   
تـــرك دون عـــاج؟

ـــى  ـــؤدي إل ـــد ي ـــذي ق ـــاغ ال ـــف الدم ـــى تل ـــؤدي إل ـــد ت مضاعفـــات ق  
المـــوت )ال قـــدر اهلل(

اليرقـــان ليـــس مرضـــا بـــل عرضـــا مـــن أعـــراض 
ارتفـــاع مســـتوى البيليروبيـــن .فـــي الـــدم 
الـــذي يعـــود إلـــى عـــدة أســـباب ، انـــه ليـــس 
مؤلمـــا، ولكـــن يـــؤدي إلـــى مضاعفـــات خطيـــرة 

إذا لـــم يعالـــج فـــي الوقـــت المناســـب .
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آالم أســفل الظهــر هــي إحــدى أكثــر المشــكالت شــيوًعا لــدى جراحــي العظــام. أربعــة مــن كل خمــس بالغيــن يعانــون مــن ألــم 
ملحــوظ أســفل الظهــر خــالل حياتهــم. بعــد نزلــة البــرد، تعتبــر آالم أســفل الظهــر هــي األكثــر شــيوًعا فــي أيــام التوقــف عــن العمــل لــدى 

البالغيــن دون ســن 45 ســنة.

الفقــرات الســفلى، القطنيــة، لهــا تركيــب معقــد يربــط الجــزء العلــوي مــن الجســم )بمــا فــي ذلــك الصــدر والذراعيــن( بالجــزء الســفلي 
مــن الجســم )بمــا فــي ذلــك الحــوض والســاقين(. هــذا الجــزء المهــم مــن العمــود الفقــري يعطيــك القــدرة علــى الحركــة كمــا يمــدك 
بالقــوة. أمــا الحركــة فتســمح بحــركات مثــل االلتفــاف واالنثنــاء؛ فــي حيــن أن القــوة تتمثــل فــي الوقــوف والمشــي والرفــع. األداء الجيــد 
لوظائــف أســفل الظهــر مطلوبــة لكافــة األنشــطة اليوميــة. آالم أســفل الظهــر يمكــن أن تحــد مــن النشــاط وتقلــل مــن قدرتــك علــى 

العمل ومساحة االستمتاع بالحياة اليومية.

أغلــب حــاالت آالم أســفل الظهــر غير خطيرة وتســتجيب للعالج 
بالتشــخيص  القيــام  العظــام  ألخصائــي  يمكــن  البســيط. 

آالم  أنــواع  ألغلــب  فعــال  بشــكل  العــالج  وتقديــم  الدقيــق 
الظهــر. ســيتم ســؤالك عــن طبيعــة األعــراض ومــا إذا كنــت 
الفقــري  العمــود  لفحــص  ســتخضع  إلصابــة.  تعرضــت  قــد 
والســاقين. فــي حالــة العديــد مــن نوبــات آالم الظهــر، لــن 
المبدئــي  للتقييــم  باهظــة  الختبــارات  حاجــة  هنــاك  تكــون 

والعــالج.

لديــك  كان  إذا  أو  للعــالج  يســتجيب  ال  حــاًدا  األلــم  كان  إذا 
صــور  إجــراء  منــك  يُطلــب  قــد  الســاقين،  فــي  ملحــوظ  ألــم 
التهــاب  البســيطة  إكــس  أشــعة  صــور  تظهــر  أشــعة. 
األنســجة  تظهــر  ال  لكنهــا  العظــام،  وأمــراض  المفاصــل 
بالنســبة  األعصــاب.  أو  القطنيــة  الغضاريــف  مثــل  الرخــوة 

للحــاالت أو اإلصابــات التــي تشــمل هــذه األنســجة الرخــوة، 
الرنيــن  أو  المقطعــي  التصويــر  إلــى  اللجــوء  يمكــن 

عمــل  يطلــب  قــد  آلخــر،  وقــت  مــن  المغناطيســي. 
يطلــب  كمــا  نشــاطها  لتقييــم  للعظــام  مســح 

إجــراء فحــوص كهربيــة )رســم كهربــاء العضــالت( 
لتحديــد مــا إذا كانــت حالــة العمــود الفقــري قــد 

عضلــي. أو  عصبــي  تلــف  فــي  تســببت 

آالم أسفل الظهر

كيف يتم 
تشخيص آالم 

أسفل الظهر؟
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تتعدد آثار العوامل المسببة آلالم أسفل الظهر من اإلصابات إلى عوامل التقدم في السن.

التــواء وإجهــاد أســفل الظهــر: تعمــل عضــالت أســفل الظهــر علــى توفيــر القــوة ألنشــطة مثــل الوقــوف والمشــي ورفــع األشــياء. 
إجهــاد العضــالت يمكــن أن يحــدث فــي حالــة ضعــف وعــدم حركــة أو اإلفــراط فــي اســتخدام العضــالت. وأربطــة أســفل الظهــر تربــط 
مــا بيــن خمســة عظــام فقاريــة وتقــوم بتزويــد الظهــر بنــوع مــن الثبــات واالســتقرار. كمــا أن االلتــواء الــذي يمكــن أن يطــرأ علــى أســفل 
الظهــر يمكــن أن يحــدث فــي الحــوادث أو الحركــة القويــة كمــا أن اإلصابــة فــي تلــك األربطــة يســبب نوًعــا مــن التيبــس أو الضعــف بهــا 

وهــذا يعــود لقلــة اســتخدامها أو لالســتخدام المفــرط لهــا. 

اإلصابــات أو اإلجهــاد أو االلتــواء تعتبــر مــن أهــم وأكثــر األســباب شــيوعا آلالم أســفل الظهــر، وهنــاك العديــد مــن األســباب فــي حالــة 
تجمعهــا ويمكــن أن تزيــد مــن احتمــال اصابــة أالم الظهــر: 

ما هي األسباب الشائعة؟

التحفظــي وتتــم متابعــة  أغلــب آالم الظهــر تســتجيب للعــاج 
العــاج بالتدريبــات والفحوصــات مــع طبيــب جراحــة العظام حيث 
يقــوم بوضــع بعــض التماريــن اليوميــة كــي تنظــم وتقلــل مــن 
األلــم مــع إمكانيــة النصــح بتنــاول بعــض األدويــة لتخفيــف األلــم 
وإزالــة االلتهابــات وتوفيــر فتــرة كافيــة للراحــة أمــر مهــم ومفيــد. 
التماريــن  بتلــك  القيــام  أن  أوضحــت  الدراســات  مــن  والعديــد 
القيــام  عــن  تتوقــف  وال  الشــفاء.  ســرعة  مــن  تزيــد  البســيطة 
بجميــع التماريــن التــي كنــت تقــوم بهــا ولكــن بعــد استشــارة 

المختــص. الطبيــب 

وبعــد تقلــص األلــم فــإن برنامــج إعــادة التأهيــل يعتبــر مهمــا لزيادة 
قــوة العضــات فــي منطقــة أســفل الظهــر وعضــات البطــن. 

ويقــوم ببعــض تماريــن اإلطالــة لكــي تزيــد مــن مرونتــك. 

تقليــل الــوزن واإلقــاع عــن التدخيــن مــن االمــور المهمــة لتقليــل 
فــرص حــدوث األلــم فــي أســفل الظهــر. ويمكــن وضــع برنامــج 
عاجــي طويــل األمــد حيــث يــردع تلــك اإلصابــات مــع وضــع االعتبــار 

الحالــة البدنيــة والصحيــة للمريــض.

الحــاالت  وأغلــب  أو مزمنــة،  حــادة  آالمــا  إمــا  الظهــر  أالم  أغلــب 
يكــون العــاج بــدون تدخــل جراحــي، ولكــن لبعــض الحــاالت 
هــو  شــيوعا  واألكثــر  الحــاالت  ومنهــا  جراحــي  تدخــل  تتطلــب 
ــم  ــي أل ــبب ف ــب المتس ــى العص ــط عل ــروف الضاغ ــة الغض إزال
األعصــاب والســاقين فــي حــال عــدم اســتجابة المريــض للعــاج 

التحفظــي. 

ما أفضل الطرق العالجية؟

متى نكون في حاجة للعمليات 
الجراحية؟

27



• زميل الكلية الملكية البريطانية للجراحين
• زميل الكلية الملكية ا	يرلندية للجراحين

• تدريب وخبرة وممارسة في إنجلترا وكندا على الجراحة العامة وجراحة المناظير
• تدريب وخبرة وممارسة في إنجلترا وكندا على مناظير المعدة والقولون

• استئصال المرارة بالمنظار أو فتح البطن • استئصال الزائدة الدودية بالمنظار أو فتح البطن
• عمليات فتوق البطن بالمنظار أو الفتح • عالج انسداد ا	معاء

• جراحة دوالي الساقين أو زرق ا�بر • جراحة القولون والمستقيم
• جراحة المعدة • عالج وجراحة البواسير، النواسير والفطر الشرجي

• عملية ربط الشريان بالوريد لمرضى عجز الكليتين • جراحة الغدة الدرقية
• مناظير المعدة والقولون، مناظير تشخيصية وعالجية

استشاري الجراحة العامة
د. مظفر القاضلي

مجاالت التخصص:

قـســم الجــراحــة الـعــامـــة

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



هل تنظير 
المفصل مناسب 

بالنسبة إليك؟ 

قـد يحولك طبيـب العائلة إلى طبيـب لجراحة العظام 
للتقييـم قصـد تحديـد مـا إذا كنـت ستسـتفيد مـن 

المفصل. تنظيـر 

العمليـة  إلجـراء هـذه  ترشـيحك  علـى  العالمـات  مـن 
هنـاك التـورم، واأللـم المسـتمر، والتيبـس، واالنفالت، 

وفقـدان الثقـة فـي ركبتـك. 

عندمـا تعجـز طـرق العالج األخـرى، على غرار اسـتعمال 
عـن  الطبيعـي،  والعـالج  الركبـة،  ودعامـات  األدويـة، 
تحقيـق أي تقـدم أو عندمـا ال تحقـق إال تحسـنا طفيفـا 
عمليـة  إجـراء  مـن  تسـتفيد  قـد  فإنـك  الحالـة،  فـي 

المفصـل.  تنظيـر 

تجـرى معظـم عمليـات تنظيـر المفصل على أشـخاص 
أن يسـتفيد  يمكـن  ولكـن  عامـا،   60 و  بيـن سـن 20 
األطفـال من دون سـن العاشـرة والشـيوخ الذين يفوق 

عمرهـم 80 سـنة أيضـا مـن هـذه العمليـة. 
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االختبـارات، علـى غـرار عينـات الـدم أو تخطيـط القلـب يمكـن طلبهـا 
إلجـراء  الترتيـب  علـى  للمسـاعدة  العظـام  جراحـة  قبـل طبيـب  مـن 

العمليـة. 

عملية تنظير مفصل الركبة:-
العيـادات  فـي  المفصـل  تنظيـر  عمليـات  كل  عمـل  يتـم  تقريبـا، 
التفاصيـل  حـول  بالمريـض  باالتصـال  المستشـفى  يقـوم  الخارجيـة. 
الخاصـة بالعمليـة ولكـن فـي العـادة يطلب من المريـض الحضور في 
المستشـفى قبـل سـاعة أو سـاعتين مـن زمـن إجـراء العمليـة. يجـب 
علـى المريـض عـدم األكل أو الشـرب بعـد منتصـف الليلـة 

للعمليـة.  السـابقة 

بعد العملية:-
فـي نهاية العملية، يقوم الطبيب 
بإغـاق الشـقوق بواسـطة الغرز 
وتغطيتهـا  ورقـي  أو شـريط 

بعصابة. 
المريـض  نقـل  يتـم  ثـم 
الماحظـة.  غرفـة  إلـى 
األحيـان،  معظـم  فـي 
يكـون المريـض جاهـزا 
البيـت  إلـى  للعـودة 
سـاعة  غضـون  فـي 
أن  يجـب  أو سـاعتين. 
يكـون هنـاك شـخص 
الصطحابـه  معـه  آخـر 

البيـت.  إلـى 

فـي  التعافـي 
المنـزل:- 

يكـون الشـفاء بعـد تنظيـر 
مفصـل الركبـة أسـرع منـه من 
التقليديـة  الجراحـة  مـن  الشـفاء 
يجـب   ، ولكـن  للركبـة.  المفتوحـة 
إتبـاع تعليمـات طبيـب جراحـة العظـام 
أن  يجـب  المنـزل.  إلـى  العـودة  بعـد  بانتبـاه 
تطلـب مـن أحدهـم أن يتفقـدك فـي تلـك الليلـة. 

التورم:-
يجـب الحفـاظ علـى الرجـل فـي وضـع مرتفـع قـدر اإلمـكان وذلـك فـي 
علـى  بنـاء  كمـا  الثلـج  اسـتعمال  العمليـة.  إجـراء  مـن  األولـى  األيـام 

والتـورم.  األلـم  لتخفيـف  العظـام  جراحـة  طبيـب  نصيحـة 

العناية بالضمادات:-    
تغـادر المستشـفى وقـد وضعـت ضمـادات لتغطيـة الركبـة. يمكـن 
إزالـة الضمـادات فـي اليـوم التالـي مـن إجـراء العمليـة. يصبـح بإمـكان 
لمواضـع  الميـاه  توجيـه  تفـادي  مـع  ولمـن  االسـتحمام،  المريـض 
الشـقوق. ينصـح بعـدم الغطـس فـي حـوض االسـتحمام، والحفـاظ 

ونظافتهـا.  الشـقوق  جفـاف  علـى 
سـوف يلتقـي الطبيـب الجـراح بالمريـض فـي عيادته بعـد بضعة أيام 
مـن إجـراء العمليـة للوقـوف علـى تحسـن الحالـة، ومراجعـة النتائـج 

الجراحيـة، والبـدء فـي برنامـج العـاج التالـي للعمليـة. 

السيرة الطبية:- 
سـوف يقوم طبيب جراحة وتقويم العظام الذي يشـرف على حالتك 
بجمـع المعلومـات حـول حالتـك الصحيـة العامـة وسـوف يسـألك عـن 

األعـراض التـي ظهـرت لديك. 

الفحص الجسدي:-
العضـات،  وقـوة  واسـتقرارها،  الركبـة  حركـة  بتقييـم  يقـوم  سـوف 

للرجليـن.  العـام  والتـوازن 

األشعة السينية:- 
تظهـر هـذه الصـور عظـام الركبـة. قـد يرّتـب طبيـب 

بالرنيـن  تصويـر  إلجـراء  العظـام  جراحـة 
علـى  للحصـول   )MRI( المغناطيسـي 

معلومـات أكثـر حـول األنسـجة اللينـة 
التصويـر   يسـتعمل  للركبـة. 

بالرنيـن المغناطيسـي موجـات 
الصوت المغناطيسـي لعمل 

صـورا  ليسـت  وهـي  صـور. 
السـينية. باألشـعة 

فحوصات 
الدم:- 

علـى  الحصـول  يمكـن 
الفحوصـات  هـذه 
كان  إذا  مـا  لتحديـد 
مـن  يعانـي  المريـض 
المفصـل.  فـي  التهـاب 

جراحـة  طبيـب  يقـوم 
وتقويـم العظـام بمراجعة 

نتائـج التقييـم مـع المريـض 
إذا  مـا  فـي  معـه  ويتناقـش 

تنظيـر.  عمليـة  إجـراء  كان 
للمفصـل هـو أفضل طريقة لمزيد 

تشـخيص مشـكلة الركبـة وعاجهـا. 
يتـم أيضـا النظر في بعـض خيارات العاج 

األخـرى، علـى غـرار األدويـة والعمليـات الجراحيـة 
ومناقشـتها.  األخـرى، 

يقـوم طبيـب جراحـة وتقويـم العظـام بتفسـير المخاطـر المحتملـة 
والمضاعفـات التـي قـد تنتـج عـن عمليـة تنظيـر المفصـل، بمـا فـي 
ذلـك تلـك التـي ترتبـط بالعمليـة فـي حـد ذاتهـا وتلـك التـي تحـدث 

بعـد إجـراء العمليـة. 

التحضير للجراحة:-
بعـد قـراره بإجـراء جراحـة تنظير المفصل، يطلب مـن المريض إحضار 
إجـراء  قبـل  العائلـة  طبيـب  مـن  الصحيـة  حالتـه  عـن  شـامل  تقريـر 
العمليـة لتقييـم حالتـه الصحيـة واسـتبعاد أي حـاالت قـد تؤثـر علـى 

الجراحـة. 

قبـل التدخـل الجراحـي، يجـب إخبـار طبيـب جراحـة العظـام حـول أي 
يجـب  أدويـة  أي  حـول  إعامـه  يتـم  وسـوف  المريـض،  يأخذهـا  أدويـة 

العمليـة.  إجـراء  تناولهـا قبـل  التوقـف عـن 

30

مستشفى دار الشفاء - يونيو 2018



تحمل الوزن:-
مـن  المشـي  يمكـن  الركبـة،  مفصـل  تنظيـر  عمليـات  معظـم  بعـد 
دون مسـاعدة، ولكـن الطبيـب المختـص فـي جراحـة العظـام سـوف 
الوسـائل  مـن  غيرهـا  أو  العـّكاز،  أو  العكازيـن،  باسـتعمال  ينصحـك 
المسـاعدة على المشـي. يمكن للمريض إضافة بعض الوزن تدريجيا 
علـى الرجـل، كلمـا انـزاح القلـق وكلمـا اسـتعدت القـوة فـي الركبـة. 
يمكـن لطبيـب الجراحـة أن يسـمح لـك بقيـادة السـيارة بعـد أسـبوع.     

األدوية:- 
قـد يقـوم طبيـب جراحـة العظـام بوصـف مضـادات حيوية للمسـاعدة 
علـى مكافحـة العـدوى، وأدويـة لتخفيـف األلـم لتخفيـف القلـق علـى 

إثـر العمليـة. 

المضاعفات:-
الركبـة  التاليـة لعمليـة جراحـة تنظيـر مفصـل  المشـكات  بيـن  مـن 
هـذه  تحـدث  الركبـة.  فـي  الـدم  وتراكـم  الـدم،  تخّثـر  العـدوى،  نذكـر 
مشـكات  علـى  عبـارة  وهـي  منتظـم  غيـر  بشـكل  المضاعفـات 

للعـاج.  وقابلـة  بسـيطة 

عالمات التحذير من 
بعض المضاعفات الممكنة:- 

الحّمى  •
) Chills ( النافض  •

سخونة مستمرة أو احمرار حوالي الركبة.   •
زيادة األلم في عضلة ربلة الساق.   •

ضيق النفس وألم في الصدر.   •

االتصـال بطبيـب جراحـة العظـام فـورا فـي حالـة وجـود أي مـن عامـات 
التحذيـر المذكـورة أعـاه. 

إعادة التأهيل الجسدي:-  
سـوف تلعـب التماريـن الرياضيـة وإعادة التأهيـل دورا هاما في تحديد 

النتيجة النهائية. 
قـد يسـاهم برنامـج للعـاج الطبيعـي أيضـا علـى كثيـرا فـي النتيجـة 
بعـد  إال  المكثفـة  الرياضيـة  األنشـطة  إلـى  العـودة  يجـب  ال  النهائيـة. 

تعليمـات مـن طبيـب جراحـة العظـام.

31



عــن  ابتســامة  أفضــل  للحصــول علــى  فــي محــاوالت جاهــدة 
طريــق تجميــل األســنان لــدى عيــادات االســنان، يفشــل الكثيــر 

فــي الحصــول علــى النتائــج المرضيــة ويصــاب باإلحبــاط لعــدم 
تحقيــق مــا كان يطمــح إليــه مــن محــاكاة ابتســامة المشــاهير او 

نجمــه المفضــل ، والتــي قــد ال تتــالءم مــع مالمــح وجــه وشــخصيته.

“تصميــم االبتســامة رقميــً” هــي أحــدث التقنيــات فــي مجــال طــب 
األســنان التجميلــي فــي مركــز دار الشــفاء لألســنان، حيــث تمكنــك 
مــن تصميــم ابتســامتك الخاصــة والحصــول علــى افضــل ابتســامة 

مبــرزًة النجــم الــذي بداخلــك.

صمم ابتسامتك 
وكن أنت النجم

كيف يتم تصميم االبتسامة رقميًا؟
يقــوم الطبيــب المختــص بأخــذ طبعــات للفكيــن، قياســات أبعــاد الوجــه والتقــاط الصــور 
وتحليلهــا  المعلومــات  هــذه  وتنظيــم  يتــم جمــع  ثــم  ومــن  اإلحترافيــة،  الفوتوغرافيــة 
بإســتخدام جهــاز الكمبيوتــر. يبــدأ الطبيــب فــي تصميــم اإلبتســامة المناســبة رقميــً 

خصيصــا لهــذا الشــخص.

بعــد ذلــك يتــم تقديــم عــرض مرئــي للمريــض، يتمكــن فيــه مــن مشــاهدة ابتســامته 
الرقميــة ويتــم مشــاركة خطــة العــاج بيــن الطبيــب والمريــض، حيــث يســتطيع المريــض 
الشــكل  فــي تحديــد  والمشــاركة  لألســنان  المطلوبــة  المختلفــة  التعديــات  مشــاهدة 

النهائــي لألســنان. 

وبعــد أن يتفــق المريــض مــع طبيبــه علــى الشــكل النهائــي، يتــم نقــل هــذه الصــورة 
الرقميــة وتطبيقهــا علــى أســنان المريــض دون تعريضهــم للبــرد أو أي تغييــر، وهــذا 

يكــون بمثابــة تجربــة مؤقتــة لمــا ســيكون عليــه الشــكل النهائــي لإلبتســامة. 

والبــد مــن اإلشــارة إلــى دور كاميــرا التصويــر فــي ذلــك وعيــن الطبيــب المختــص، وهنــا 
يكمــن أيضــا ســر آخــر مــن أســرار هــذه االبتســامة، فالطبيــب المختــص يجــب أن يكــون 
قــادرا علــى اســتعمال هــذه التقنيــة ودمجهــا مــع قدراتــه الفنيــة حتــى يتمكــن مــن رســم 

وتطبيــق هــذه االبتســامة بشــكل جيــد . 

DIGITAL
SMILE DESIGN

ما هي تقنية

?
هـي تقنيـة تعتمـد علـى تحليل وجـه المريض الجمالي الفوتوغرافي والرسـمي لفهم 
أفضل عالقة لألسنان واللثة والشفتين والوجه مع الحركة ككل، وهي إجراء تجميلي 
سـريع يأخذ بعين اإلعتبار رغبات الشـخص في نوعية اإلبتسـامة التي يريدها، فهناك 

الكثير من تصاميم اإلبتسـامات التي تتنوع وتختلف حسـب األشـخاص. 
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ماهي مميزات
تصميم االبتسامة الرقمي ؟ 

بعد انتهاء العالج 
يحصل الشخص على 

ابتسامة طبيعية 
عفوية غير متكلف 

بها 

الحـــل  الرقمـــي هـــو  يعتبـــر التصميـــم 
الذيـــن  األشـــخاص  ألولئـــك  األمثـــل 
ابتســـامتهم  اظهـــار  يفضلـــون  ال 
فيحاولـــون  منهـــا،  ويخجلـــون 
بالتحفـــظ  أو  باليـــد  إخفائهـــا 
واإلكتفـــاء  الفـــم،  فتـــح  عنـــد 
بإبتســـامة خفيفـــة ال تعكـــس 
الحقيقيـــة  مشـــاعرهم 
أو  خلقـــي  لعيـــب  وذلـــك 
أو  الشـــفاه  فـــي  خلـــل 

األســـنان. 

بالعـــاج  القيـــام  عـــن  التوقـــف  إمكانيـــة 
التجميلـــي ككل فـــي حـــال وجـــود عقبـــات 
المثاليـــة،  النهائيـــة  النتيجـــة  علـــى  تؤثـــر 
وذلـــك قبـــل بـــرد األســـنان وقبـــل دفـــع كلفـــة 

نســـبيًا. المرتفعـــة  التجميلـــي  العـــاج 

األســاليب  مــن  البرنامــج  هــذا  يعتبــر 
مــن  المريــض  تمكــن  التــي  الفريــدة 
ابتســامته  عليــه  ســتبدو  مــا  رؤيــة 
ــه  قبــل المباشــرة بالعمــل ممــا يعطي
عــن  واإلستفســار  للســؤال  الفرصــة 
كافــة جوانــب العــاج وإعطــاء المريــض 
الخطــة  فــي  المشــاركة  فــي  الفرصــة 
العاجيــة واتخــاذ القــرار مــع الطبيــب.

منــذ  بالتــردد  األشــخاص  بعــض  يصــاب  قــد 
البدايــة فــي أخــذ قــرار تغييــر ابتســامتهم 
وحجــز موعــد لــدى طبيــب األســنان، وتكثــر 
التســاؤالت لديهــم “ال أعلــم كيــف ســتكون 
النتيجــة؟ اخشــى أال اســتطيع الوصــول إلــى 

مبتغــاي أو أخــاف أال تناســبني طريقــة الطبيب 
فــي تجميــل أســناني، أخشــى أن تكــون 

أن  بعــد  مرضيــة  غيــر  النتيجــة 
طائلــة”.  مبالــغ  بدفــع  أقــوم 
التصميــم الرقمــي يزيــل جميــع 
مــن  والتخوفــات  الهواجــس 
عــدم حصولهــم علــى النتيجــة 

. طموحهــم  ُترضــي  التــي 

هــذه التقنيــة هــي طريقــة علميــة جديــدة بنيــت علــى 
اســس علميــة بحتــه وليســت تســويقية .

1

3

4

2
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وظائف الكبد:
مخزن الجلكوز )السكر(، الازم للطاقه.  •

مخزن للحديد، والفيتامينات واألماح المعدنيه.  •
مصنع البروتينات الازمة لبناء الجسم والمحافظة على حيويته ونموه وتطوره.  •

مصنع العصارة الكبديه الازمة لهظم الطعام )الدهون( في االمعاء ويقتل الجراثيم التي بها.  •
يزيل سميه األطعمه واألدويه، ويحلل المركبات المعقده والكحول.  •

ــة  ــى صحـ ــُا علـ ــرًا عظيمـ ــكل خطـ ــد يشـ ــاب الكبـ إلتهـ
اإلنســـان، نظـــرًا لوظائفـــه التـــي ال يمكـــن االســـتغناء 

عنهـــا والتـــي ســـيتم ذكرهـــا الحقـــً، والخطـــر األعظـــم 
ـــف  ـــى تل ـــؤدى إل ـــد ي ـــا ق ـــرض مم ـــاف الم ـــي اكتش ـــر ف ـــو التأخ ه

مزمـــن فـــي خاليـــا الكبـــد، نتيجـــة لعـــده اســـباب منهـــا االصابـــه 
ـــه، أو بســـبب التســـمم  بعـــدوى فيروســـيه، أو اضطـــراب المناعـــه الذاتي

الناتـــج عـــن تنـــاول جرعـــات مضاعفـــه مـــن االدويـــه.

الجانب  الكبد في  يقع  الكبد:  مكان 
الصدري  القفص  اسفل  من  األيمن 
أن  يمكن  ال  و  األمامية،  الواجهة  من 
يستطيع الطبيب لمسه عند الفحص 
غالبً،  الطبيعيه  الحاالت  في  السريري 
أما عند التهابات الكبد يتضخم الكبد 
الفحص  اثناء  لمسه  امكانيه  تزيد  و 

السريري.

وزن الكبد:  يبلغ وزن الكبد لإلنسان 
البالغ السليم، عند الذكور )1.4 – 1.6( 
 )1.4  –1.2( االناث  عند  و  كيلوجرام، 

كيلو جرام.

أكبر  بإنه  تعلم  هل  الكبد:  حجم 
أعضاء الجسم حجمً.

الكبد: حجمه، وزنه، مكانه، ووظائفه:

التهاب الكبد
أنواعه، أسبابه، اعراضه، تشخيصه،

عالجه، مضاعفاته
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التفاصيل الخاصة بالعدوى الفيروسيه المسببه 
اللتهابات الكبد الوبائية:

عــرف ســابقً باســم التهــاب الكبــد المصلــي “أي ينتقــل 
 ،”B عــن طريــق أمصــال الــدم و الحقــن الملوثــه بالفيــروس
وتظهــر علــى الشــخص المصــاب أعــراض المــرض، ويحتــاج 
فتــرة طويلــه للعــاج قــد تســتمر لعــده شــهور، واكثــر 
ــه بالفيــروس،  طــرق انتقــال الفيــروس هــو الحقــن الملوث
ونقــل الــدم الملــوث، والمعاشــرة الجنســيه مــع شــخص 
المحرمــه  الجنســية  والعاقــات  بالفيــروس،  مصــاب 

واالنحرافيــه، وفتــرة حضانــه المــرض تبلــغ 60 يومــً.

وهــو مــن أخطــر األنــواع هتــكً بالكبــد، وينتقــل غالبــً 
حقــن  الســتخدام  نتيجــة  أو  الملــوث  الــدم  نقــل  عنــد 
ملوثــه بهــذا الفيــروس، وكذلــك عن العاقات الجنســيه 
المحرمــه، وتبلــغ مــده عاجــه فتــرة طويلــه ويســتخدم 

ــً. ــه 50 يوم ــرة الحضان ــه مكلفــه، وفت فيهــا ادوي

 ،C اكتشــف جديــدًا ولــه عاقــة بالتهــاب الكبــد الوبائــي
حيــث أنــه قــد يكــون نتيجــة لاصابــه المســبقة بالفيــروس  
 C الفيــروس  النوعيــن مــن  المريــض كا  C، وقــد يحمــل 
و G، وطــرق انتقالــه مماثلــه للفيــروس C، باالضافــه إلــى 
امكانيــه انتقــال الفيــروس مــن األم المصابــه إلــى طفلهــا 
اثنــاء الــوالده، وهنــاك جــدل فــي اذا كان ينتقــل الفيــروس 

ــق الرضاعــه. عــن طري

يشــبه التهــاب الكبــد الوبائــي B فــي معظــم األعــراض، 
وطــرق االنتقــال، وفتــرة حضانــه المــرض تتــراوح مــن بيــن 
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يشــبه التهــاب الكبــد الوبائــي A فــي طــرق انتقالــه، وقــد 
يكــون نتيجــة لاصابــه بالفيــروس A ســابقً، وتأخــذ فتــرة 

الحضانــه الخاصــة بهــذا الفيــروس 42 يومــً تقريبــً.

لقــد عــرف ســابقً باســم التهــاب الكبــد المعــدي، والــذي 
ينتقــل مــن خــال المــاء أو الطعــام الملــوث بالفيــروس، 
وبذلــك يكــون األشــخاص المحيطيــن بالشــخص المصــاب 
المريــض،  لفضــات  تعرضــوا  اذا  للعــدوى  معرضيــن 
والكثيــر مــن األشــخاص الذيــن يصابــوا بهــذا الفيــروس وال 
تظهــر عليهــم أعــراض المــرض ويتعافــون منــه، وال يحــدث 
هــذا الفيــروس A التهابــات مزمنــه، وتبلــغ فتــره حضانــه 

الفيــروس فــي جســم اإلنســان 30 يومــً.

Dالتهاب الكبد الوبائيAالتهاب الكبد الوبائي

Bالتهاب الكبد الوبائي

Eالتهاب الكبد الوبائي

Cالتهاب الكبد الوبائي

Gالتهاب الكبد الوبائي

35



قســم ا�مــراض القلبيــة

www.daralshifa.com

لتقديم خدمة أفضل وتسهيل إجراءاتكم
ا�ن يمكنكم التمتع بالمزايا التالية من خالل

ماعليك ا الدخول إلي الموقع الكتروني لمستشفى دار الشفاء

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

حجز موعد مع طبيبك    |    حجز غرفتك    |    دفع عن طريق ا�نترنت

www.daralshifa.com

سأذكر لكم أكثر األعراض و العالمات شيوعًا، باالضافة للتنبيه
لبعض األعراض الخاصة بكل نوع من التهابات الكبد الفيروسيه:

· االحساس باالرهاق والتعب.	
· فقدان الشهيه، وفقدان الوزن الالاردي.	
· تغير لون البول للون الغامق.	
· ألم البطن في الربع العلوي االيمن من البطن.	
· انتفاخ البطن واأللم عند الضغط عليه، والقيء والغثيان.	
· الصفراء واليرقان، أي اصفرار بياض العيون واألغشية المخاطية.	
· حكة الجلد في األطراف العلويه والسفليه غالبًا.	
· ارتفاع درجة الحرارة.	
· زيادة حجم الثدي عند الذكور، وتورم األطراف السفليه غالبًا ان حدثت.	
· 	A االسهال )تغير لون البراز للون الرمادي(.. شائع عند االصابه بالفيروس
· 	B  ألم المفاصل و اسفل الظهر.. شائع عند االصابه بالفيروس
· 	C  تراكم السوائل في البطن غالبًا عند االصابه بالفيروس

تجنب مسببات اإلصابه بأي من الفيروسات:

األعراض والعالمات المتعلقة بالتهاب الكبد الوبائي:

مالحظة / قد ال تظهر األعراض و العالمات عند بعض المرضى في حاله االصابه بالفيروس B أو C، مما قد يؤدي 
للفشل الكبدي وتليفه، ثم ظهور األعراض و العالمات والتي يصعب عالجها، ويستمر لفترة طويله.

االمتناع العاقات الجنسية المحرمه.
االصابه بااليدز، أو االهمال في عاج 

التهابات الكبد.

عدم استقبال الدم من جهات غير عدم تناول االطعمه الملوثه.
مضمونه.

عدم شرب الكحول.

االخرين  حاقة  شفرات  استخدام  عدم 
وادواتهم و مناشفهم واطلب من الحاق أن 
يستخدم شفرات جديدة عندما يريد أن يحلق 
محلول  يستخدم  بعضهم  أن  وناحظ  لك، 
لتطهير األدوات ولكن الكثير من تلك المواد 
المطهرة ال تقضي على الفيروس مما يعرض 

الكثيرين للفيروس.

حفظ األدويه بعيدًا عن متناول 
األطفال.

أما عن من يعمل بالحقل الطبي 
)كاألطباء، والتمريض، وغيرهم(، 

فيتوجب أن يأخذوا حذرهم، واعتبار 
جميع المرضى مصابين بالفيروس، 

باالضافة للتطعيم المناسب.

التقليل من السفر للدول التي تشتهر 
اسيا  كدول  بها  الفيروس  بانتشار 
الواليات  وجنوب  ووسط  افريقيا  و 

المتحده.

عدم تناول األدوية دون وصفة طبيه 
مما يقود البعض لمضاعفه بعض جرع 
األدويه مثل )البارسيتامول، واالسبرين( 

وغيرها.
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مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية  •
تشخيص وعالج ا�رتجاع الحمضي المريئي  •

قرحة المعدة وا�ثنى عشر وتشخيص  •
   وعالج جرثومة المعدة

تشخيص وعالج مرض ا�معاء ا�لتهابي  •
   (مرض كرونز والقولون التقرحي)

مرض حساسية القمح (السيلياك)  •

مجاالت التخصص:
القولون العصبي وعالج ا�مساك  •

   وا�سهال المزمن
تشخيص وعالج أمراض الكبد بأنواعها  •

   وفيروس الكبد
متابعة وعالج حاالت زراعة الكبد  •

عالج السمنة بواسطة بالون المعدة   •
الكبسولة الذكية  •

استشاري األمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد

د. معن المعتوق

• زمالة الكلية الملكية البريطانية ل�مراض الباطنية
• البورد السعودي في ا�مراض الباطنية

• زمالة جامعة الملك سعود في ا�مراض الباطنية
• الزمالة السعودية التخصصية في أمراض الجهاز

   الهضمي والكبد والمناظير

• الزمالة الكندية التخصصية في أمراض وزراعة الكبد
• عضو الرابطة ا�مريكية �مراض الجهاز الهضمي
• عضو الكلية ا�مريكية �مراض الجهاز الهضمي

• عضو الرابطة ا�مريكية لدراسة أمراض الكبد
• عضو الرابطة ا�وروبية لدراسة أمراض الكبد
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قسم الجهاز الهضمي والمناظير

A  التهاب الكبد الوبائي

البدنيـــة،  الراحـــه  المريـــض  ال يوجدعـــاج محـــدد، ويلـــزم 
ومنـــع الكحـــول، واألطعمـــه الدهنيـــه، والحـــد مـــن األدويـــة 
ــع  ــبء الواقـ ــل العـ ــد لتقليـ ــي الكبـ ــا فـ ــم تحليلهـ ــي تـ التـ
عليـــه، واعطـــاء المريـــض الســـكريات واألطعمـــه الخفيفـــة 
والســـوائل الصافيـــه، الشـــوربات الخاليـــه مـــن الدهـــون 

واللحـــوم.

Gو  Cو D و B التهاب الكبد الوبائي

ال يوجـــد عـــاج محـــدد للحـــاالت الحـــاده، ولكـــن يتوجـــب اتبـــاع 
النصائـــح المذكـــورة لعـــاج المريـــض المصـــاب بالفيـــروس 
A، وأمـــا فـــي حالـــة االلتهـــاب المزمـــن يتـــم اعطـــاء مضـــادات 
االلتهـــاب، ومضـــادات الفيروســـات، واالنترفيـــرون ومعالجـــة 

األعـــراض والعامـــات.

العالج

المضاعفات
مبكـــرًا  اكتشـــافها  يتـــم  التـــي  الحـــاالت  مـــن  كثيـــرًا 
تتعافـــى، ولكـــن قـــد ال يكـــون العـــاج فعـــاالً عنـــد الكثيـــر 
ـــك تظهـــر المضاعفـــات التاليـــة والتـــي  مـــن المرضـــى، وبذل

تختلـــف مـــن نـــوع الخـــر وتشـــمل:

A التهاب الكبد الوبائي

ال يوجـــد مضاعفـــات غالبـــً، ولكـــن قـــد يتطـــور المـــرض 
عنـــد بعـــض المرضـــى ليصـــاب المريـــض بالتهـــاب الكبـــد 

الوبائـــي المزمـــن وتليفـــه.

B  التهاب الكبد الوبائي

قـــد يتعافـــى المريـــض دون مضاعفـــات، ولكـــن قـــد يصـــاب 
ــاء  ــأورام أو قـــد يحـــدث التهابـــات تلقائيـــة للغشـ الكبـــد بـ

البيريتونـــي المغلـــف لمحتويـــات البطـــن.

D, C , E , G  التهاب الكبد الوبائي

قد يصاب المريض بالتهاب الكبد المزمن وتليفه.
ــرق  ــى طـ ــد، بتوخـ ــات الكبـ ــه بالتهابـ ــع اإلصابـ ــن منـ ويمكـ

الســـامه و النظافـــه واالســـاليب المذكـــورة اعـــاه.
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أواًل: فوائد الرضاعة الطبيعية

مريح وسهل وال يحتاج لتحضير.  •
متوفر في أي وقت  •

أقل تكلفة من الحليب الصناعي.  •
يوفر لألم رابطة خاصة ودافئة وعاقة عاطفية مع طفلها.  •
يساعد على رجوع الرحم إلى حجمه الذي كان عليه قبل   •

الوالدة بشكل أسرع.      
يعزز فقدان الوزن في مرحلة مابعد الوالدة.   •

باإلضافة إلى ذلك الرضاعة الطبيعية لديها فوائد طويلة   •
األمد مثل ،تقليل فرص اإلصابة بسرطان الثدي، المبيض، 

والرحم وهشاشة العظام.

لألم
حليب األم آمن دائمً، طازج وحرارته مناسبة.  •

حليب األم يحتوي على توازن مثالي للعناصر الغذائية   •
وسهل الهضم.  •

يوفر نمو وتطور مثالي للطفل.  •
يساعد في النمو العقلي والذهني.  •

يقلل من احتمالية اإلصابة باإلسهال، التهاب األذن، الصدر   •
والمعدة، والحساسية  واألمراض االخرى.

يقلل من احتمالية اإلصابة بأمراض القلب في فترة الحقة   •
من الحياة.

يوفر مناعة للطفل ضد األمراض.  •

للطفل

دليلك إلى
الرضاعة الطبيعية
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خطوة بخطوة نحو الرضاعة الطبيعية
ـــً،  ـــً وفطري بالرغـــم مـــن أن الرضاعـــة الطبيعيـــة تعـــد أمـــرًا طبيعي
إال أنهـــا تعتبـــر مهـــارة جديـــدة بالنســـبة لـــألم عنـــد الرضاعـــة للمـــرة 
األولـــى، إليـــك بعـــض الخطـــوات التـــي ستســـاعدك فـــي تعلـــم 

الرضاعـــة:
كونـــي مرتاحـــة، تأكـــدي أن ظهـــرك مســـتقيمً ويمكنـــك وضـــع   .1
وســـادة خلفـــه لتكونـــي  مرتاحـــة أكثـــر، ال تحنـــي ظهـــرك إلـــى 

األمـــام أو إلـــى الخلـــف

ضعـــي مخـــدة فـــي حضنـــك لتوفيـــر الدعـــم الـــازم  للطفـــل    .2
وتســـهيل تقريبـــه مـــن ثديـــك.

أمسكي بطفلك بحيث يكون فمه مقابل الحلمة  .3

ادعمـــي صـــدرك بواســـطة إبهامـــك بوضعـــه فـــوق الثـــدي   .4
واألربـــع أصابـــع األخـــرى تحتـــه، بحيـــث تكـــون خلـــف الهالـــة 
البنيـــة المحيطـــة بالحلمـــة حتـــى تســـمحي لطفلـــك بالتقـــاط 

صحيـــح  للحلمـــة.       

المســـي شـــفتي طفلـــك بحلمتـــك لتحفيـــزه علـــى فتـــح فمـــه.   .5
ـــه يتثـــاءب. ـــى  أقصـــى درجـــة وكأن انتظـــري حتـــى يفتـــح فمـــه إل

اصبري قليًا وال تحاولي دفع الحلمة إلى داخل فمه.   

عندما يفتح طفلك فمه , أدخلي الحلمـــة إلـــى فمه مباشرة   .6
بـــه كذلـــك اجذبيـــه  المحيطـــة  البنية  الهالة  بحيث يغطي 
باتجاهـــك باســـتخدام ذراعـــك ليكـــون قريبـــً منـــك. ) جســـم 
طفلـــك يجـــب أن يكـــون قريبـــً منـــك وال تنحنـــي إليـــه (. جســـم 
طفلـــك بالكامـــل يجـــب أن يكـــون باتجاهـــك وأن يكـــون ذقنـــه 

يامـــس الثـــدي

كلتـــا شـــفتي طفلـــك يجـــب أن تغطيـــا الحلمـــة بحيـــث تكونـــان   .7
كمـــا هـــو مبيـــن بالصـــورة. تســـتطيعين ســـحب ذقـــن طفلـــك 
إلـــى األســـفل لجعـــل الشـــفة الســـفلى تغطـــي الحلمـــة بنفـــس 
الطريقـــة. لســـان طفلـــك يجـــب أن يكـــون ممـــدودًا فـــوق اللثـــة.

كل  أكثـــر  أو  دقيقـــة   40  -  30 الطبيعيـــة  الرضاعـــة  مـــدة   .8
ســـاعتين إلـــى ثـــاث ســـاعات، 20 دقيقـــة مـــن الصـــدر األول. 
تأكـــدي أنـــه رضـــع المـــدة المطلوبـــة قبـــل وضعـــه علـــى الصـــدر 
ــة  ــدة  المطلوبـ ــل المـ ــان ال يكمـــل الطفـ ــم األحيـ ــر. معظـ اآلخـ
مـــن الصـــدر اآلخـــر، إذا لـــم يكملهـــا ابدئـــي الرضاعـــة فـــي المـــرة 

القادمـــة مـــن الصـــدر الـــذي رضـــع منـــه أقـــل. 

أوقفـــي مـــص طفلـــك مـــن صـــدرك وذلـــك بوضـــع إصبعـــك   .9
بلطـــف فـــي زاويـــة فـــم طفلـــك بيـــن اللثـــة، هـــذا ســـيوقف 
المـــص بيـــن فمـــه وصـــدرك. وبجـــرد أن يفتـــح طفلـــك فمـــه 

أبعـــدي صـــدرك.
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األخطاء العشرة
في التعامل مع الربو

الصـــدر  حساســـية  بـــأن  المرضـــى  مـــن  كثيـــر  اعتقـــاد   -  1
والربـــو مرضـــان مختلفـــان فـــي حيـــن انـــه نفـــس المـــرض 

عـــدم  ذلـــك  عـــن  وينتـــج  التســـمية.  اختلفـــت  وان 
أخـــذ الحالـــة المرضيـــة مأخـــذ الجـــد والتهـــاون فـــي 
االنتظـــام بتنـــاول العـــاج. وعمومـــً فـــإن الحساســـية 
الجلـــد  حساســـية  هنـــاك  أن  حيـــث  أشـــمل  تعـــد 
وحساســـية العيـــن وحساســـية األنـــف وحساســـية 
ـــو  الشـــعب الهوائيـــة التـــي يطلـــق عليهـــا أيضـــً الرب

ـــادة البلغـــم. ـــادة أي زي معنـــاه فـــي اللغـــة العربيـــة الزي

أخـــذ  بـــأن  المـــرض  مـــن  كثيـــر  اعتقـــاد   -  2
ـــة  البخاخـــات الموســـعة للشـــعب الهوائي
علـــى  بالتعـــود  اإلدمـــان  إلـــى  يـــودي 
أخذهـــا بشـــكل مســـتمر. وهـــذا مـــن 
غيـــر شـــك اعتقـــاد خاطـــئ ليـــس لـــه أي 
أســـاس علمـــي مطلقـــً. وســـبب هـــذا 
يســـتعمل  الـــذي  أن  هـــو  االعتقـــاد 
فقـــط بخـــاخ الفنتوليـــن بـــدون إضافـــة 
أدويـــة معالجـــة أخـــرى ال يتحســـب الربـــو 
يضطـــر المريـــض إلـــى أخـــذه باســـتمرار 

حولـــه  ومـــن  المريـــض  يعطـــي  ممـــا 
االنطبـــاع الخاطـــئ بأنـــه أدمـــن عليـــه. ولـــذا 
البـــد مـــن أخـــذ العـــاج الصحيـــح المتمثـــل 
ـــى تجنـــب  ـــة إل بمضـــادات التحســـس باإلضاف
كل مـــا يـــؤدي إلـــى حـــدوث أعـــراض الربـــو.  

والفنتوليـــن هـــو أحـــد موســـعات الشـــعب 
الهوائيـــة ســـريع المفعـــول ولكنـــه يعتبـــر مســـكنً وليـــس 
عاجـــً حيـــث إن الحالـــة قـــد تعـــود بمجـــرد ذهـــاب مفعولـــه.  
ويوجـــد منـــه أقـــراص وشـــراب و لكـــن ال ينصـــح باســـتعمالها 
ـــه حتـــى األطفـــال يمكنهـــم اســـتعمال البخـــاخ عـــن  حيـــث ان

طريـــق التوصيلـــة المعـــدة لتســـهيل االســـتعمال.

3 - اعتقـــاد بعـــض المرضـــى بعـــدم جـــدوى أخـــذ البخاخـــات 
وعـــدم نفعهـــا. وكثيـــر مـــن المرضـــى يخشـــى اســـتعمال 
هـــذه البخاخـــات بدافـــع الخجـــل وعـــدم الرغبـــة فـــي معرفـــة 
اآلخريـــن بحالتهـــم الصحيـــة واالطـــاع عليهـــم أثنـــاء تنـــاول 
ـــو  البخاخـــات وهـــذه االعتقـــادات غيـــر مبـــررة إذا عرفنـــا ان الرب

إن من أكثر األخطاء التي يقع فيها مرضى الربو وذويهم والتي قد تحد 
من المعالجة المثلى للربو تشمل أخطاء شائعة كما يلي:

يصيـــب أكثـــر مـــن 15% مـــن ســـكان المملكـــة وان أكثـــر 
أدويـــة الربـــو حاليـــً يمكـــن أخذهـــا فـــي المنـــزل لمـــرة أو 

ــً فقـــط. مرتيـــن يوميـ

4 - رفـــض بعـــض المرضـــى أخـــذ األدويـــة التـــي تحتـــوي 
علـــى الكورتيـــزون عـــن طريـــق الفـــم أو البخاخـــات تخوفـــً 
مـــن تأثيراتهـــا الجانبيـــة وعلـــى الرغـــم مـــن أن حـــدة 
أعـــراض الربـــو ومـــا قـــد يـــؤدي إليـــه مـــن مضاعفـــات ســـيئة 
أكثـــر خطـــورة مـــن أعـــراض الـــدواء.  ومـــن ناحية أخـــرى هناك 
بعـــض المرضـــى يقـــوم بأخـــذ حقـــن الكورتيـــزون فـــي 
العضـــل علمـــً بـــأن هـــذه الحقـــن تحتـــوي علـــى 
ـــؤدي  ـــة المفعـــول ممـــا ي جرعـــات عاليـــة وطويل

ـــة خطـــرة. ـــى مضاعفـــات جانبي إل

5 - التســـاهل فـــي أخـــذ حبـــوب الكورتيزون 
بشـــكل مســـتمر أو حيـــن التعـــرض لنوبـــة 
تناولهـــا  لســـهولة  نظـــرًا  خفيفـــة  ربـــو 
وفعاليتهـــا دون استشـــارة الطبيـــب ممـــا 
وخطيـــرة.   مزمنـــة  أعـــراض  عنـــه  ينتـــج 
ــا  ــد لهـ ــة يوجـ ــادة دوائيـ ــزون مـ والكورتيـ
ــن  ــرز مـ ــم يفـ ــي الجسـ ــابه فـ ــون مشـ هرمـ
الغـــدة الكظريـــة وعلـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة 
تســـبب الكوزتيـــزون للعديـــد مـــن األعـــراض 
بجرعـــات  أعطـــى  إذا  الشـــديدة  الجانبيـــة 
عاليـــة ولمـــدة طويلـــة فـــإن لـــه فوائـــد عظيمـــة 
جـــدًا وأنقـــذ بـــإذن الّلـــه اآلالف بـــل الماييـــن مـــن 
البشـــر مـــن مـــوت محقـــق ســـواء لعـــاج الربـــو أو غيـــره مـــن 
األمـــراض التـــي تســـتجيب لهـــذا النـــوع مـــن العـــاج. ولـــذا 
الضـــرورة  وعنـــد  صحيحـــة  بطريقـــة  باســـتعماله  ينصـــح  

وتحـــت إشـــراف طبيـــب متخصـــص.

6 - االعتمـــاد فـــي معالجـــة الربـــو علـــى زيـــادة غـــرف الطـــوارئ 
ــادات الطبيـــب  ــررة حســـب إرشـ ــة المقـ بـــدالً مـــن أخـــذ األدويـ
والتـــردد علـــى غـــرف اإلســـعاف ألخـــذ بخـــار الفنتوليـــن بصـــورة 
متكـــررة فـــي حالـــة األزمـــات عوضـــً عـــن اســـتعمال الـــدواء 

ــاج. ــة والعـ ــة للوقايـ ــة ومنتظمـ ــة صحيحـ بطريقـ
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7 - اعتقـــاد بعـــض المرضـــى بأهميـــة األكســـجين وبضـــرورة 
أن  علمـــً  عليـــه،  الحصـــول  أجـــل  مـــن  الطـــوارئ  زيـــارة 
األكســـجين ليـــس ضروريـــً فـــي معظـــم الحـــاالت الربـــو ماعـــدا 
النوبـــات الحـــادة جـــدًا التـــي يصحبهـــا نقـــص فـــي نســـبة غـــاز  

األكســـجين فـــي الـــدم. 

8 - االعتقـــاد بـــان الربـــو يمكـــن عاجـــه بصفـــة قاطعـــة ونهائيـــة 
ــن  ــى. ومـ ــرة اخـ ــع مـ ــام وال ترجـ ــراض تمـ ــع األعـ ــث تنقطـ بحيـ
المهـــم معرفتـــه انـــه ليـــس للربـــو عـــاج قاطـــع ونهائـــي 
لوجـــود  نظـــرا  وذلـــك  الســـكر،  مـــرض  مثـــل  فـــي  مثلـــه 
االســـتعداد  وهمـــا:  تكوينـــه  فـــي  المهميـــن  العامليـــن 
ــان  ــة، إال إذا تـــم عـــزل اإلنسـ الخلقـــي والمحسســـات الخارجيـ
عـــن بيئتـــه تمامـــا وهـــذا غيـــر ممكـــن . ولكـــن بمحاولـــة 
ــة  ــة الفعالـ ــتعمال األدويـ ــة واسـ ــات البيئيـ ــب المحسسـ تجنـ
يمكـــن للمصـــاب أن يعيـــش حيـــاة طبيعيـــة هادئـــة بـــدون 

أزمـــات ربويـــة أو أعـــراض مزعجـــة .

ـــدى الســـيدات الحوامـــل خطـــأ شـــائع وهـــو التخـــوف مـــن  9 - ول
تأثيـــر األدويـــة المســـتعملة لعـــاج الربـــو علـــى الجنيـــن، بـــل 
ان هنـــاك كثيـــر مـــن األطبـــاء وطبيبـــا النســـاء والـــوالدة 
بوقـــف  بالـــرب  المصابـــات  لمريضاتهـــم  يوعـــزون  قـــد 
باستشـــارة  المرضـــى  نصـــح  هـــو  األجـــدى  بينمـــا  العـــاج 
ــة . وال  ــراض الصدريـ ــال األمـ ــن فـــي مجـ ــاء المتخصصيـ األطبـ
يختلـــف عـــاج الربـــو أثنـــاء الحمـــل عـــن عـــاج الربـــو لغيـــر 
ـــة  الحوامـــل، وبصفـــة عامـــة يمكـــن القـــول: إن معظـــم األدوي
المســـتخدمة فـــي عـــاج الربـــو يمكـــن اســـتخدامها أثنـــاء 
الحمـــل فهـــي مأمونـــة وليـــس لهـــا أي تأثيـــر علـــى صحـــة 
الجنيـــن ، إذ انـــه مـــن المؤكـــد أن أخطـــار نوبـــات الربـــو هـــي 
أكثـــر ضـــررا علـــى صحـــة الجنيـــن وصحـــة الحامـــل مـــن أي ضـــرر 

لهـــذه األدويـــة.
 

وقـــد أوضحـــت دراســـات علميـــة عديـــدة أن مريضـــات الربـــو   
عندمـــا يحملـــن فـــان ثلثهـــن تتحســـن لديهـــن الحالـــة وثلـــث 
التغيـــرات  بســـبب  وذلـــك  تـــزداد،  األخـــر  والثلـــث  تســـتقر 
ـــادة  الهرمونيـــة التـــي تحـــدث فـــي الجســـم أثنـــاء الحمـــل وزي
ــر علـــى ســـهولة التنفـــس وحركـــة  ــا يؤثـ حجـــم البطـــن ممـ
الحجـــاب الحاجـــز إال أن الكثيـــر مـــن الحوامـــل تقـــوم مـــن 
ـــو خوفـــا علـــى الجنيـــن مـــع   تلقـــاء نفســـها بإيقـــاف عـــاج الرب
ــق  ــن طريـ ــى عـ ــي تعطـ ــة التـ ــو وخاصـ ــة الربـ ــع أدويـ أن جميـ
االستنشـــاق ال تؤثـــر علـــى الجنيـــن بـــل إن تـــرك هـــذه األدويـــة 
قـــد يســـبب أزمـــة ربويـــة ونقصـــا حـــادا فـــي األوكســـجين ممـــا 

يضـــر الجنيـــن، وهنـــاك بعـــض الســـيدات ال تظهـــر عليهـــا 
ــا  أعـــراض الربـــو إال فـــي فتـــرة الحمـــل حيـــث يكـــون لديهـ

ـــم يكـــون الحمـــل  ـــرة الحمـــل ث اســـتعداد كامـــل قبـــل فت
احـــد العوامـــل التـــي تـــودي إلـــى ظهـــور الحالـــة.

التوجـــه  الشـــائعة  األخطـــاء  مـــن  فـــإن  وأخيـــرا   -  10
واســـتعمال  والكـــي  باألعشـــاب  المعالجـــة  إلـــى 
مخلوطـــات غيـــر علميـــة وغيـــر معروفـــة، ومـــع توافـــر 
األدويـــة الحديثـــة الفعالـــة والتـــي تعـــرف جرعتهـــا 

ومـــدة تأثيرهـــا وأعراضهـــا الجانبيـــة بالتفصيـــل، فـــا ينصـــح 
باللجـــوء الـــى عاجـــات عشـــبية غيـــر مقننـــة وقـــد تكـــون 
ــا  ــا أنهـ ــا فيهـ ــر مفيـــدة واقـــل مـ ــارة أو غيـ ــة او ضـ مغشوشـ
ــا يســـبب  ــه ممـ قـــد تصـــرف المريـــض عـــن اســـتعمال أدويتـ

انتكاســـه لحالتـــه.

الربـــو يمكـــن  مـــن مرضـــى  الكثيـــر  ومـــن خـــال متابعـــة   
ــهولة  ــه بسـ ــيطرة عليـ ــل للسـ ــرض قابـ ــذا المـ ــول أن هـ القـ
فـــي معظـــم الحـــاالت ، وان عـــدد الحـــاالت التـــي يصعـــب 
الســـيطرة عليهـــا قليلـــة جـــدا ومحـــدودة، وهـــذه تحتـــاج إلـــى 
ـــاء المتخصصيـــن  ـــة خاصـــة ومتابعـــة دقيقـــة مـــن األطب عناي

ــال. ــذا المجـ ــي هـ فـ

ويمكـــن تلخيـــص أســـباب عـــدم التحكـــم الجيـــد فـــي الربـــو   
لـــدى معظـــم الحـــاالت فـــي اآلتـــي:

•  عدم تقهم مريض الربو لطبية مرضه وطرق عاجه   
•  تعـــرض المريـــض لمســـببات الحساســـية بصفـــة متكـــررة   

وعـــدم أخـــد االحتياطـــات الازمـــة
•  عـــدم معرفـــة المريـــض لهـــذه المســـببات داخـــل البيـــت آو   

خارجـــه 
•  عـــدم أخـــد األدويـــة المقـــررة واالنتظـــام عليهـــا   

الطبيـــب. إرشـــادات  حســـب 
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ـــرض  ـــراض م ـــد أع ـــخير أح ـــون الش ـــد يك ـــن، وق ـــن البالغي ـــي 30% م ـــب حوال ـــائع يصي ـــرض ش ـــخير م الش
ـــوم.  ـــاء الن ـــدادي أثن ـــس االنس ـــاع التنف ـــرف بانقط ـــر يع خطي

ما هو
الشخير؟

وببساطة يمكن تعريف الشخير:
بأنــه صــوت مزعــج يصــدر أثنــاء التنفــس )عــادة الشــهيق( خــال 
تضخــم  بســبب  الهــواء  مجــرى  لضيــق  نتيجــة  وهــو  النــوم، 
األنســجة الناعمــة فــي الحلــق أو عيــوب فــي األنــف، وفــي كثيــر 
مــن المصابيــن بالشــخير يكــون انســداد مجــرى الهــواء جزئيــا 

ــه عنــد البعــض اآلخــر يكــون انســدادا كامــا. ولكن

والشــخير ممكــن أن يكــون مرضــا منفــردا بذاتــه دون حــدوث 
انســداد فــي مجــرى الهــواء ودون تأثيــر علــى اســتقرار النــوم 
أو  االعتيــادي  أو  األولــي  بالشــخير  يعــرف  الحالــة  هــذه  وفــي 
البســيط أو الحميــد، وهــذه المشــكلة قــد تكــون اجتماعيــة 

أكثــر منهــا طبيــة.

المصاحب  الشخير  الحميد عن  الشخير  يختلف  كيف 
النقطاع التنفس؟

الشخير الحميد أو األولي ال يوثر على استقرار النوم وبالتالي 
ال يكون مصاحبا ألعراض اضطرابات النوم األخرى مثل األرق أو 

زيادة النعاس خال النهار.

بالشخير  المصابين  المرضى  مساعدة  يمكن  كيف 
الحميد الولي؟

هناك بعض األمور التي قد تساعد على التخلص من الشخير 
مثل:

انقاص الوزن  •
النوم على الجانب وليس الظهر  •

اجتناب الحبوب المنومة  •

وهناك بعض األدوات المساعدة لتخفيف الشخير منها:
موسعات األنف الخارجية:  •

معدنية،  شريحة  بداخله  يوجد  الصق  شريط  عن  عبارة  وهي 
يلصق هذا الشريط على السطح الخارجي لألنف ويعمل على 

توسيع فتحتي األنف ومن ثم تجويف األنف .

تركيب األسنان :  •
وهي عبارة عن تركيبات باستيكية توضع داخل الفم  حيث 
خال  مفتوحا  وبقائه  الهواء  مجرى  توسيع  على  عادة  تعمل 

النوم وهي نوعان:
التركيبات التي تدفع الفك السفلي إلى األمام  •

تمنع  وبالتالي  اإلمام،  إلى  اللسان  تجذب  التي  التركيبات   •
اللسان من الرجوع الى الخلف وسد مجرى الهواء أثناء النوم.

الجراحة:
التخدير  تحت  جراحية  عمليات  الجراحي من  التدخل  ويتفاوت 
األنسجة  إلزالة  الحرارية  والموجات  الليزر  جراحة  إلى  العام 

المترهلة في الحلق في جلسة أو أكثر في العيادة.

انسداد مجرى التنفس أثناء النوم :
النسداد  القابلية  لديها  يكون  الناس  من  معينة  فئة  يوجد 
أو  كليا  االنسداد  هذا  يكون  وقد  النوم،  أثناء  الهواء  مجرى 
جزئيا. ويعرف انسداد مجرى الهواء الكلي وانقطاع التنفس 
يعرف  حين  في  االنسدادي(  التنفس  )انقطاع  ب  النوم  أثناء 
ضيق مجرى الهواء أثناء النوم الذي ال ينتج عنه انسداد كامل 

لمجرى الهواء بمتازمة زيادة مقاومة مجرى الهواء العلوي.

طبية  مشكلة  هو  النوم  أثناء  االنسدادي  التنفس  وانقطاع 
تؤدي  فإنها  أهملت  وإذا  الطبية،  العناية  إلى  تحتاج  معروفة 
إلى عدة مضاعفات، بعضها قد يهدد حياة المصاب، وتصيب 

هذه المشكلة 2 - 4% من األشخاص متوسطي العمر.
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األعراض:
بانقطــاع  اإلصابــة  احتمــال  لمعرفــة  الرئيســية  المفاتيــح  إن 

هــي: النــوم  أثنــاء  التنفــس 

فرط النعاس اثناء النهار او كثرة الخمول والتعب  •
الشخير  •

التوقف عن التنفس أثناء النوم   •
زيادة اللهاث أو الشعور باالختناق )الشرقة( أثناء النوم  •

السمنة  •
زيادة الرغبة في التبول ليا  •

الضعف الجنسي  •
الشعور بالصداع عند االستيقاظ  •

كيف يؤثر انسداد مجرى الهواء على النوم ؟
ال  المريــض  فــان  النــوم،  خــال  الهــواء  مجــرى  ينــس  عندمــا 
يســتطيع استنشــاق األوكســجين وطرد ثان أكســيد الكربون، 
ــادة نســبة  ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى األوكســجين وزي
ثــان أكســيد الكربــون فــي الــدم وذلــك بــدوره ينبــه الدمــاغ الــى 
النقــص فــي األوكســجين وزيــادة نســبة ثــان أكســيد الكربــون 
مــن  االســتيقاظ  إلــى  يــؤدي  وذلــك  التنفــس،  يعيــد  لكــي 
النــوم للحظــات )عــدة ثوانــي(، وفــي كل مــرة يســتيقظ فيهــا 
المريــض فــان الدمــاغ يرســل إشــارة إلــى عضــات مجــرى الهــواء 
التنفــس،  عميلــة  تســتكمل  حيــث  المجــرى  لفتــح  العلــوي 
وعــودة التنفــس غالبــا مــا يصاحبهــا صــدور صــوت شــخير عــال 
او لهــاث، وعلــى الرغــم مــن أهميــة االســتيقاظ المتكــرر إلعــادة 
عمليــة التنفــس، إال أن االســتيقاظ المتكــرر يمنــع المريــض مــن 
الحصــول علــى القــدر الكافــي مــن النــوم العميــق ويؤثــر علــى 

جــودة النــوم.

كيـــف يعالـــج اضطـــراب انقطـــاع التنفـــس أثنـــاء 
النـــوم؟

هناك بعض األمور التي تساعد على الحد من المشكلة وهي:
إنقاص الوزن  •

النوم على الجنب وهناك بعض األساليب التي تساعد على   •
الوضعية مثل خياطة جيب على الظهر في مابس  هذه 

النوم ووضع كرة تنس في هذا الجيب 
في  المنومة  والحبوب  والكحول  التدخين  عن  االبتعاد   •
اغلب الحاالت ال تكفي الطرق العامة لعاج هذا االضطراب، 

وعندها يحتاج المريض إلى وسائل أخرى للعاج.

طريقة العالج المحددة:
ضغط الهواء الموجب:

النقطــاع  األساســي  العــاج  الموجــب  الهــواء  ضغــط  يعتبــر 
التنفــس أثنــاء النــوم، وتتلخــص طريقــة العــاج فــي أن يضــع 
المريــض قناعــا  علــى وجهــه يغطــي منطقــة األنــف، هــذا القنــاع 
تحــت ضغــط موجــب، ويعمــل  الهــواء  بجهــاز ضــخ  موصــول 
ضغــط الهــواء الموجــب كدعامــة تمنــع انســداد مجــرى الهــواء.
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630KD
باقة استقبال كاملة + جناح ملكي لمدة 12 ساعة
Full reception package + Royal Suite for 12 hours

800KD
باقة استقبال كاملة + جناح الدانة لمدة 12 ساعة
Full reception package + Al Dana Suite for 12 hours

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

مكتب استقباالت الوالدة

اسألي
طبيبك للحصول
على المزيد من
المعلومات وعن

كيفية إجراء فحص
البكتيريا العقدية

(مجموعة ب)

واحدة من كل أربع نساء حوامل تحمل
البكتيريا العقدية (مجموعة ب) والتي

يمكن أن تشّكل خطورة على طفلك.

هـل
تـــم إجــراء
الفحص لِك؟

البكتيريا العقدية
(مجمــوعـة ب)

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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مكتب استقباالت الوالدة



الوالدة 
بدون 

أالم
ــز  إن والدة طفــل جديــد  هــو حــدث ممي
وجميــل فــي حيــاة كل أم وهــذا الحــدث 
بقــدر  وآمنــا  ســعيدا  يكــون  أن  بــد  ال 
والطفــل،  األم  مــن  لــكل  المســتطاع 
األم  جهــود  تتضافــر  أن  يجــب  لهــذا 
وطبيــب  الــوالدة  وطبيــب  واألســرة 
المســاعد  الفنــي  والطاقــم  التخديــر 
ــأم  ــه ل ــى والدة آمن ــول إل ــا للوص جميع

والطفــل.

ــى  ــيدة إل ــن س ــف م ــوالدة تختل إن األم ال
أخــرى حتــى مــن والدة إلــى أخــري فهــي 
لــكل  منفــردة  وحالــة  خاصــة  عمليــة 

والدة.

ما هو التخدير الناحي )النصفي(؟
هــو حقنــة فــي أســفل الظهــر خارجــة النخــاع   •
األلــم  إرشــادات  إيقــاف  علــى  تعمــل  الشــوكي 
أن  ودون  والبطــن  الرحــم  جــدار  مــن  المنبعثــة 
انقبــاض عضــات  تأثيــر ســلبي علــى  يحــدث أي 

الــوالدة. عمليــة  تحتاجهــا  التــي  الرحــم 

كيف يتم هذا التخدير ؟
يتم في جناح الوالدة بشكل عادي جدا.  •

ــر بالتحــدث  ــر ســيقوم طبيــب التخدي قبــل التخدي  •
معــك ونطــرح كل الخطــوات المتبعــة.

تقــوم الممرضــة المتخصصــة بمســاعدتك فــي   •
يكــون   مــا  غالبــا  الــذي  المناســب  الوضــع  أخــد 
تقــوس  مــع  الســرير  حافــة  علــى  الجلــوس 
الظهــر ووضــع وســادة بيــن ذراعيــك، يتــم تخديــر 
نقطــة صغيــرة أســفل الظهــر باســتخدام مخــدر 
ــر  ــب التخدي ــوم طبي ــك يق ــد ذل ــم بع ــطحي ث س

عزيزتي األم:
هــل ترغبيــن فــي والدة بــدون ألــم، هــل تحبيــن أن تلمســي    -
طفلــك وتحمليــه لحظــة والدتــه وأنــت ال تشــعرين بألــم 

أو تعــب؟
هــل تحبيــن أن يكــون طفلــك نشــيطا قــادرا علــى الرضاعة    -

بعــد الــوالدة مباشــرة وخاصــة بعــد الــوالدة القيصريــة؟

عزيزتــي األم: لقــد جــاءت فرصتــك لتحققــي كل هــذه 
اآلمــال واألحــام وذلــك باختيــارك طريقــة التخديــر الناحــي 
)البنــج النصفــي( التــي هــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق انتشــارا 

ــم. ــدون ال ــوالدة ب لل

عزيزتــي األم : إليــك بعــض التســاؤالت التــي تــدور فــي 
ــم  ــدون ال ــوالدة ب ــي لل ــر الناح ــول التخدي ــيدة ح ــن كل س ذه

وكذلــك اإلجابــة العلميــة عــن هــذه التســاؤالت.

48

مستشفى دار الشفاء - يونيو 2018



ما هي األعراض الجانبية؟
ــبة  ــيطة ونس ــي بس ــدت  فه ــة إن وج ــراض الجانبي األع  •
حدوثهــا قليلــة مثــل )حكــة جلديــة بســيطة – رجفــة – 
ــريع. ــهل وس ــا س ــراض عاجه ــذه األع ــان( وكل ه أو غثي

يــؤدي هنــا التخديــر إلــى تخديــر المثانــة بشــكل مؤقــت   •
ولذلــك البــد مــن وضــع قســطرة للبــول أثنــاء فتــرة 

التخديــر.
قــد يحــدث صــداع بعــد الــوالدة ب 24 – 48 ســاعة وهــذا   •
نــادر الحــدوث وعاجــه ســهل بواســطة طبيــب التخديــر.

متــى يمكــن أن نبــدأ فــي التخديــر الناحــي 
)النصفــي(؟

يمكــن أن نبــدأ مــع بدايــة الــوالدة وبدايــة فتــح عنــق   •
الرحــم أو فــي أي وقــت بعــد ذلــك.

كم من الوقت احتاج لكي يزول األلم؟
عــادة يحتــاج المخــدر مــن 10 إلــى 20 دقيقــة لكــي يحــدث   •

التأثيــر المطلــوب.

هل يستمر مفعول المخدر وقت كافي؟
نعــم، فــان طبيــب التخديــر يقــوم بتوصيــل القســطرة   •
بمضخــة تعمــل علــى حقــن المخــدر بصفــة مســتمرة 

ــوالدة. ــرة ال ــوال فت ط

ماذا لو لم يكن تسكين األلم مرضيا.؟
هــذا قــد يحــدث فــي بعــض الحــاالت وفــي هــذه الحالة   •
ســيقوم طبيــب التخديــر بتقييــم الوضــع ويمكــن زيادة 
جرعــة المخــدر أو إضافــة بعــض العقاقيــر المســكنة 
األخــرى وفــي بعــض الحــاالت يقــوم الطبيــب بتعديــل 

أو اســتبدال القســطرة بواحــدة أخــرى.

هل سأشعر بطلق الوالدة؟
أحيانــا ســيدتي تشــعرين بالطلــق ولكــن بــدون ألــم   •
ــعرين  ــع تش ــراب الوض ــد اقت ــوالدة وعن ــدم ال ــع تق وم
مــن  الشــعور  وهــذا  البطــن  أســفل  شــديد  بضغــط 
الصعــب الســيطرة عليــه بهــذا النــوع مــن التخديــر وأي 
محاولــة لتخفيفــه قــد تــؤدي إلــى فقــدان القــدرة علــى 

دفــع المولــود لحظــة الــوالدة.

ماذا لو احتجت إلى والدة قيصرية؟
للــوالدة  النصفــي  التخديــر  تحــت  ســيدتي  كنــت  إذا   •
يســتطيع  قيصريــة  والدة  إلــى  واحتجــت  الطبيعيــة 
الموضعــي  المخــدر  جرعــة  تعديــل  التخديــر  طبيــب 

الجراحــة. إلجــراء  كافيــة  لتكــون 

عزيزتــي األم : هنــاك الكثيــر مــن المعتقــدات الخاطئــة   
والشــائعة بيــن الســيدات حــول هــذا النــوع مــن التخديــر، 
إليــك بعــض مــن هــذه الشــائعات والــرد العلمــي عليهــا 
لتكــون لديــك درايــة كافيــة عــن اختيــار هــذا النــوع مــن 

التخديــر.

وضــع  يتــم  خالهــا  ومــن  الخاصــة  اإلبــرة  بوضــع 
قســطرة رفيعــة يتــم عــن طريقهــا حقــن المخــدر 

ويتــم تثبيتهــا علــى الظهــر.

ما هي مزايا هذا التخدير؟
يحــدث تســكين آلالم الــوالدة فــي أكثــر مــن 90% مــن   •
ــكين آالم  ــلوب لتس ــح أس ــل وأنج ــو أفض ــيدات فه الس
المستشــفيات  فــي  المتبــع  األســلوب  وهــو  الــوالدة 
العالميــة طبقــا لتوصيــات جمعيــات أطبــاء التخديــر 

وأطبــاء الــوالدة العالميــة.
ــن  ــى لب ــن وال إل ــى الجني ــل إل ــي ال يص ــدر الموضع المخ  •

األم.
ــد  ــا بع ــى م ــوالدة إل ــرة ال ــوال فت ــدر ط ــر المخ ــد تأثي يمت  •
االســتمتاع  فيمكنــك  القيصريــة  العمليــة  أو  الــوالدة 
بفتــرة خاليــة مــن األلــم تعطيــك فرصــة لاســترخاء 

والنــوم بعــد الــوالدة.
توفريــن طاقتــك لحيــن الحاجــة إليهــا لدفــع المولــود   •

ــوالدة. ــة ال لحط
يزيــد تدفــق الــدم بمــا يحملــه مــن أوكســجين مــن األم   •
ــل  ــاعد الطف ــا يس ــو م ــيمة وه ــر المش ــل عب ــى الطف إل

ــوالدة . ــد ال ــى بع ــات األول ــي اللحظ ــر ف ــكل كبي بش
ــان  ــق العج ــة ش ــي حال ــر ف ــر آخ ــى تخدي ــن إل ال تحتاجي  •

وخياطتــه.
ــي  ــدر الكل ــن المخ ــة ع ــات الناتج ــب األم المضاعف يجن  •
فــي الــوالدة القيصريــة مثــل االلتهابــات الرؤيــة الحــادة، 

ــاقين. ــات الس ــاء وجلط ــل األمع ــي ، كس ــان، الق الخيت
يقلــل مــن كميــة الــدم المفقــود مــن الرحــم بعــد   •

. القيصريــة  أو  الطبيعيــة  الــوالدة 
ــيدات  ــا للس ــر أمان ــر األكث ــن التخدي ــوع م ــذا الن ــد ه يع  •
أمــراض  أو  مرتفــع  دم  ضغــط  مــن  يعانيــن  اللواتــي 
الجهــاز التنفســي أو  أمــراض القلــب أو مــرض الســكري.

ــر بحــدوث رابطــة قويــة  يســمح هــذا النــوع مــن التخدي  •
فــي  موجــودا  كان  إذا  خصوصــا  وطفلهــا  األم  بيــن 

غرفــة الــوالدة.
طبيعيــة  رضاعــة  طفلهــا  ترضــع  أن  لــأم  يســمح   •

الــوالدة. بعــد  مباشــرة 
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استمتع بالحصول
على جسم مثالي

lll فيال شايب

8 جلسات
بقيمة 360 د.ك

 
جهاز فيال شيب 111 لنحت وشد الجسم 

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

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

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

أو المختص.

قــســم ا�مراض الجلديــة

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

 
هل يتسبب في شلل دائم؟

ــكين  ــارا لتس ــا انتش ــا وأكثره ــرق أمان ــر الط ــن أكث ــه م ان  •
الــوالدة. آالم 

بإجــراء  التخديــر  طبيــب  يقــوم  عندمــا 
ظهــر  فــي  اإلبــرة  يتــرك  هــل  التخديــر 

؟ ة لســيد ا
إن وضــع إبــرة فــي أســفل الظهــر مؤقت ويقــوم طبيب   •
الباســتيكية  القســطرة  وضــع  بــد  بإزالتهــا  التخديــر 

ــدر. ــن المخ ــا حق ــن خاله ــم م ــي يت ــة الت الرفيع

عمليــة  يبطــئ  التخديــر  مــن  النــوع  هــذا 
الــوالدة؟

أثبتــت األبحــاث العلميــة انــه عنــد مقارنــة هــذا التخديــر   •
بالطــرق األخــرى المســتخدمة لتســكين آالم الــوالدة 
أنــه ال يوجــد فــرق فــي زمــن الــوالدة بــل علــى العكــس 
فــإن التخديــر الناحــي يســاعد علــى ســرعة اتســاع عنــق 

الرحــم ممــا يقلــل مــن زمــن الــوالدة.

آالم  إلــى  يــؤدي  التخديــر  مــن  النــوع  هــذا 
الظهــر؟ فــي  دائمــة 

أثبتــت الدراســات العلميــة أن معظــم األمهــات يعانيــن   •
ــر  مــن آالم الظهــر بعــد الــوالدة ســواء خضعــن للتخدي
ــرض  ــي إال ع ــا ه ــر م ــك ألن آالم الظه ــي أو ال. وذل الناح

ــدد. ــات الج ــد كل األمه ــائع عن ش
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استمتع بالحصول
على جسم مثالي

lll فيال شايب

8 جلسات
بقيمة 360 د.ك

 
جهاز فيال شيب 111 لنحت وشد الجسم 

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

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

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

أو المختص.

قــســم ا�مراض الجلديــة

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



وضع النوم
افعل

ال تفعل
الحد من الكافيين:

الحفاظ على وزنك المثالي
تجنب المالبس الضيقة

األدوية المضادة للحموضة
تســبب  التــي  األطعمــة  تجنــب 

الحموضــة أعــراض 

الوجبــات  كميــة  مــن  التقليــل 
المتناولــة

عــدم االســترخاء لمــدة ســاعتين 
بعــد تنــاول الوجبــات 

االمتناع عن التدخين

الرياضة

ــتخدام  ــات باس ــى 6 بوص ــن 2 إل ــرير م ــة الس ــع مقدم ارف
األلــواح الخشــبية أو اســتخدام ســطح بديــل تحــت النصــف 

األعلــى مــن الجســم .

التقليــل مــن تنــاول القهــوة والحــد مــن تناول المشــروبات 
كالشــاي  الكافييــن  علــى  تحتــوي  والتــي  األخــرى 

الغازيــة. والمشــروبات 

كلمــا اســتعطت أن تنقــص مــن وزنــك ، كلمــا ســاعد ذلــك 
فــي تحســن حالتــك.

تجنــب ارتــداء المابــس الضيقــة واألحزمــة الضيقــة يمكــن 
أن تــؤدي إلــى زيــادة الضغــط علــى المعــدة.

يجــب تنــاول هــذه األدويــة خــال 30 – 60 دقيقــة قبــل 
األطعمــة الغنيــة بالتوابــل وعاليــة الدســم والطماطــم تنــاول الوجبــات .

والعصائــر الحمضيــة )كالكريــب فــروت وعصيــر البرتقــال( 
الغازيــة  والمشــروبات  والشــاي  والنعنــاع  والشــيكوالته 

والمشــروبات الكحوليــة.

ال تمأ معدتك بالطعام والشراب

التقــاط  بغــرض  الخصــر  منطقــة  عنــد  االنحنــاء  تجنــب 
االشــياء؟ التقــاط  الركبتيــن عنــد  بثنــي  االشــياء، قــم 

ان لــم تســتطع التوقــف عــن التدخيــن فــان التقليــل مــن 
تدخيــن الســجائر يســاعد فــي تحســن حالتــك.

مارس الرياضة بانتظام.

نصائح لمرضى 
االرتجاع المعدي 

المريئي
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اختر هذه األطعمةالنوع
/ المشروبات

ال تأكل هذه األطعمة
/ المشروبات

معظم الفاكهة والعصائر مثل 
والكريب  فروت

الحساء قليل الدسم والخالي من 
الدسم

الشاي منزوع الكافيين والشاي العشبي 
والصودا  و المياه والعصائر عدا )البرتقال 

والكريب فروت واألناناس(

الفاكهة المجمدة والجياتين واللبن 
والزبادي قليل الدسم والكعك المحلى 

وقليل الدسم  )اقل من 3 جم دسم(

الخضروات المحمصة والمطهية بالبخار 
والمقلية )قليل من الزيت(

الحليب والزبادي والجبن قليل الحليب أو 
منزوع الدسم )اقل من 3جم دسم( 

قليل الدسم

ال شيء أو كميات قليلة

اللحوم قليلة الدسم والدواجن منزوعة 
الجلد والمشوية.  أو المطهية بالبخار 

أو المسلوقة آو المحمصة بدون دسم 
إضافي

الفواكه الحمضية – البرتقال التفاح 
)والعنب والتوت والكمثرى..(

حساء الكريمة بأنواعه والحساء عالي 
الدسم

القهوة )العادية ومنزوعة الكافيين(

الشكوالته والحلوى عالية الدسم

الخضروات المقلية والمطهية بالزبد

الحليب والزبادي والجبن كامل الدسم 
بالشكوالته والشكوالته الساخنة.

الذي اعد بالحليب كامل الدسم أو الزبد

الدهون الحيوانية آو النباتية

السجق واللحم أو الدجاج المقلي 
واللحوم األخرى عالية الدسم )أكثر من 

3 جم لكل اونصة(.  اللحوم والدجاج 
والتي تحتوي على الدهون

الفواكه /  العصائر

الحساء

المشروبات

الحلوى

الخضروات

الحليب / منتجات 
األلبان

الخبز و المعجنات

الزيوت والزبد النباتي

اللحوم والدجاج 
والسمك وبدائل اللحم

بها
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2018 العــدد الســادس والثالثــــون - يونيــو 
أول مجلة كويتية إلكترونية تصدر من مستشفى خاص

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
يقدم مستشفى دار الشفاء عروضه الخاصه على:

• فحص الماموغرافي  •   جلسات إزالة الشعر بالليزر
• جلسات نحت الجسم وإزالة السيلواليت

• جراحات تصحيح النظر (الليزك – ا�يبليزك – الفيمتو ليزك)
• الفحص الطبي الشامل للرجال والنساء والنخبة

• فحوصات الرنين المغناطيسي
• فحص هشاشة العظام  •   الجراحة التجميلية

مستشفـــى دار الشفــــــاء

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

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

كيف يتم
تشخيص آالم
أسفـــل الظـهــر؟

األخطاء العشرة
يف التعامل مع الربو

هل تنظير المفصل
مناسب بالنسبة إليك؟ 

الناسور
والبواسير

والشرخ

ملف العدد
 6




