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هذا الملحق ..وأهميته
عا�شت الب�شرية جمعاء في ع��ام  2020محنة كبرى
و�أزم ��ة �صحية مباغتة و��ص��ادم��ة م��ع انت�شار فيرو�س
ك��ورون��ا (ك��وف �ي��د )19-ف��ي �أرج ��اء ال�م�ع�م��ورة ،م��ازال��ت
ف�صولها تتوالى في العام الجديد 2021م رغم النجاح في
�إنتاج عدة لقاحات م�ضادة ،وبدء عمليات التلقيح في عدة
بلدان من �أنحاء العالم.
وفي الحقيقة ،لقد كانت هذه الأزمة ال�صحية المباغتة
مقيا�سا لقدرات الأم��م وال�شعوب على مدى ا�ستطاعتها
على التعامل معها ،ومواجهتها ب�أ�ساليب علمية و�سيا�سات
حكيمة ومناهج ر�شيدة تجعل خ�سائرها ف��ي الحدود
الدنيا.
ورغم �شدة الأزمة ،ف�إن من دواعي افتخارنا �أن بلدنا
البحرين بتوجيهات �سديدة من جاللة الملك ،و�إدارة
علمية واعية وح�صيفة من جانب �سمو ولي العهد رئي�س
الوزراء الأمير �سلمان بن حمد �آل خليفة الذي قاد فريق
البحرين الوطني لمواجهة �أزم��ة ك��ورون��ا ،ق��د نجحت
في التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية واقتدار كبير ،على
نحو جعل البحرين نموذجا ُيحتذى ويحظى بالإ�شادة
العالمية ،وخا�صة من جانب منظمة ال�صحة العالمية،
بعد �أن تفوقت البحرين ،رغ��م �إمكانياتها االقت�صادية
المحدودة ،على دول ذات اقت�صادات �ضخمة في مجموعة
الع�شرين في �أوروبا و�أمريكا والغرب عموما في مواجهة
جائحة كورونا.
والأم��ر الم�ؤكد �أن ال��دول ال يمكن �أن ترتقي في �سلم
الح�ضارة والتقدم ما لم تكن متقدمة في قطاعي ال�صحة
والتعليم اللذين يقودان قطار التنمية والنه�ضة في �أي
مجتمع يرنو �إل��ى النهو�ض ب�شعبه ويتطلع �إل��ى رفع
م�ستوى معي�شته ورقيه في المجاالت كافة.
ولقد كانت تجربة البحرين الناجحة في مواجهة �أزمة
كورونا ،والمنهج العلمي الذي قاد به �سمو ولي العهد
رئي�س الوزراء اللجنة الوطنية لمكافحة فيرو�س كورونا،
دافعا وحافزا لنا في �أ�سرة تحرير «�أخبار الخليج» �إلى
مواكبة هذا العمل الوطني الم�شرف ،وا�ستلهام نهجه
وتو�صياته عبر الم�ساهمة في زي��ادة الوعي ال�صحي
والطبي في عموم البحرين ،والمبادرة �إلى �إ�صدار هذا
الملحق الطبي الف�صلي.
فنحن ن�ؤمن ب�أن تنمية الثقافة الطبية وال�صحية في

المجتمع �أ�صبحت ��ض��رورة حياتية ورك�ي��زة ح�ضارية
للحفاظ على �صحة المواطنين وم�ساعدتهم على تجنب
التعر�ض للكثير م��ن الأم��را���ض والم�شكالت ال�صحية
المرهقة لكل النا�س.
لقد ت�صدت البحرين لأزمة كورونا تحت �شعار «مجتمع
واعي» ،وقد كان �شعا ًرا موف ًقا تما ًما؛ فمع الحملة الوطنية
لتنمية وعي النا�س بمخاطر الفيرو�س ا�ستطاعت البحرين
�أن تحقق نجاحات كبيرة في احتواء الفيرو�س وتقلي�ص
الأ�ضرار �إلى �أدنى م�ستوى.
وال �شك �أن �إ�صدار هذا الملحق الطبي هدفه الم�ساهمة
الجادة في تكري�س فكرة «مجتمع واعي» �صحيا وطبيا
وعلميا ،ون�شر الوعي ال�صحي ب�صورة �أكبر و�أو�سع
انت�شارا.
وي�شرفنا �أن ت���ش��ارك معنا ف��ي تعزيز ه��ذه الثقافة
ال�صحية والطبية ،عبر هذا الملحق ،نخبة مرموقة من
�أ�ساتذة الطب واال�ست�شاريين الذين يمتلكون خبرات
طبية وعلمية عميقة وممتدة في جميع المجاالت الطبية،
تغطي كل التخ�ص�صات الطبية والعلمية التي تهم القارئ
الكريم.
و�سيكون هذا الملحق الطبي منبرا لكل المتخ�ص�صين
وال�ق��ام��ات العلمية والطبية ال��ذي��ن �سيقدمون خال�صة
�أف�ك��اره��م وخبراتهم ف��ي مختلف التخ�ص�صات الطبية
وال�صحية ،وال �شك �أنهم �سينيرون وعي المواطن ب�ش�أن
كيفية التعامل مع كل الأمرا�ض بفكر علمي �سليم و�إر�شادات
�صحية فيها كل الفائدة لكل المواطنين والمقيمين ،ف�صدق
من قال« :دره ُم وقاية خير من قنطار عالج».
وال يفوتنا �أن نقف وقفة تقدير واعتزاز لجميع �أفراد
ال�صفوف الأمامية من الأطباء والممر�ضات والممر�ضين
وال�ك��ادر الطبي؛ لمواقفهم الم�شرفة في �أداء الواجب
الإن�ساني الرفيع في مواجهة جائحة «كوفيد.»19-
وخ�ت��ا ًم��ا ن�ق��ول�« :إذا ك��ان العقل ال�سليم ف��ي الج�سم
ال�سليم» ،ف��إن الإن�سان المثقف الواعي �صحيا وعلميا
والمعافى بدنيا هو مفتاح �سالمة �أي مجتمع ونه�ضته
وتقدمه.

�أنور عبدالرحمن
رئي�س التحرير

تميزنا بقدرة فائقة على إدارة األزمات
في الوقت ال��ذي �أف��رزت فيه جائحة كورونا تداعيات
�أث��رت على مختلف القطاعات في جميع دول العالم ،ف�إن
حقيقة ثابتة �أكدتها الجائحة ،و�أبرزتها بما ال يدع مجاال
لل�شك ،وهي ما يتمتع به القطاع ال�صحي في مملكة البحرين
من قوة ومتانة ا�ستطاعت من خاللها التعامل بنجاح ملفت
مع التحديات ال�صحية للأزمة الحالية ،في الوقت الذي
�شهدت العديد من الأنظمة ال�صحية في دول مختلفة بما
فيها المتقدمة ،تداعيا وانهيارها �أمام الجائحة.
ال �شك �أننا نفخر ونعتز بما توفره البحرين من رعاية
�صحية تمثل ثمرة من ثمار التوجهات الحكيمة للقيادة
الر�شيدة في المملكة .حيث تحر�ص البحرين على �ضمان
توفير الرعاية ال�صحية بكفاءة عالية وفقا لأف�ضل المعايير
واال�س�س والممار�سات العالمية ،بما يتوافق مع طموحات
ال�ق�ي��ادة ،و�أه� ��داف التنمية الم�ستدامة ،وا�ستراتيجية
البحرين  ،2030وبما يلبي متطلبات الخطة الوطنية
لل�صحة .2025 – 2016
وم��ن �أج��ل ذل��ك ،يخ�ضع النظام ال�صحي في البحرين
�إل��ى درا�سة م�ستمرة تهدف ال��ى اال�ستمرار في التطوير
وتح�سين جودة الخدمات المقدمة ،ومنح المواطن والمقيم
خيارات متعددة للرعاية ال�صحية ب�أعلى الم�ستويات �سواء
في القطاع العام او الخا�ص.
وياتي هنا دور المجل�س الأعلى لل�صحة ليمثل المظلة
الرئي�سية التي تقود الى تحقيق تلك الأهداف .حيث ي�سعى
المجل�س الى تعزيز المبادئ العلمية والمعايير ال�صحية
العالمية بما ي�ضمن الم�ضي قدمًا في تنفيذ النظم ال�صحية
المتطورة والم�ساهمة في خلق بيئة م�شجعة لال�ستثمارات
ف��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية .ومنذ ت�أ�سي�س المجل�س الأعلى
لل�صحة ،لعب دور ًا رئي�سي ًا في تهيئة الأر�ضية المنا�سبة
وبناء اال�ستراتيجيات الالزمة لتطوير القطاع ال�صحي
وال�ط�ب��ي وت�ع��زي��ز ك �ف��اءة ال�خ��دم��ات وا��س�ت��دام��ة ال �م��وارد
ال�صحية والتن�سيق مع جميع الأطراف ذات ال�ش�أن.
ورغ��م التحديات التي يواجهها القطاع ال�صحي ،ف�إن
القائمين عليه ي�ؤمنون ب ��أن فر�ص التطوير واالرت�ق��اء
بم�ستوى الخدمات تبقى قائمة ومتاحة �سواء في الرعاية
ال�صحية الأولية �أو الثانوية او حتى الثالثية ،مع اال�ستغالل
الأمثل للموارد المتاحة،وهذا هو دور ال�ضمان ال�صحي.
وهنا ،من ال�ضرورة بمكان الإ�شادة بدور القوى العاملة

في وزارة ال�صحة ،والذين كان لهم ال��دور المحوري في
تحقيق تلك الأهداف وتنفيذ تلك اال�ستراتيجيات الطموحة.
ونخ�ص هنا بالذكر العاملين في ال�صفوف الأول��ى في
مواجهة انت�شار فيرو�س (كوفيد ،)19-فما تبذله الفرق
الطبية والتمري�ضية في مختلف الميادين من جهود �إن�سانية
نبيلة من �أجل حفظ �صحة و�سالمة الجميع من مواطنين
ومقيمين على حد �سواء ،وما �أثبتته من ق��درة عالية في
التعامل مع مختلف التحديات التي فر�ضها الو�ضع الراهن،
هي جهود ي�ستوجب االحتفاء بها ،وهي مدعاة لالعتزاز
والفخر ،ال �سيما م��ع م��ا تت�سم ب��ه تلك الجهود م��ن روح
�ان و�إخ�لا���ص ،الأم��ر ال��ذي حظي ب��إر��ش��ادات
وطنية وت�ف� ٍ
و�شهادات دولية وا�سعة ،وجعل من البحرين انموذجا
ي�شار له بالبنان في التعامل مع الجائحة.
ختاما ..ف�إننا ن�شعر فعال بال�سعادة والفخر لهذا الدور
المتنامي الذي يلعبه القطاع ال�صحي العام والخا�ص في
المملكة .والجهود التي تبذل من �أجل تطوير خدمات هذا
القطاع من دون توقف ،مع مواجهة كافة التحديات.
وما نعاهد الجميع عليه هو اننا �سنوا�صل هذا ال�سعي
الد�ؤوب لتقديم �أف�ضل م�ستويات الرعاية ال�صحية للجميع.

ال�شيخ حممد بن عبدالله �آل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة

كلمة وزيرة الصحة فائقة الصالح بمناسبة
انطالق العدد األول من ملحق «الخليج الطبي»
ي�سعدني بداية �أن �أبارك ل�صحيفة �أخبار الخليج بمنا�سبة
�إ�صدارها العدد الأول من ملحق (الخليج الطبي)؛ وكما يدّل
متخ�ص�ص طبي تثقيفي وتوعوي
عليه ا�سمه هو ملحق
ّ
يتلم�س بع�ض ت�سا�ؤالت المجتمع من �أمور وم�سائل طبية
متعددة بلغة ت�صل �إلى جميع القراء ،وي�ستهدف من خالله
تقديم مقاالت تتط ّرق �إل��ى كل الأم��ور ال�صحية والطبية
و�أحدث العالجات والأبحاث الطب ّية وما تو�صل �إليه العلم
في ت�شخي�ص الأمرا�ض وعالجها وت�أهيل المر�ضى ،كما
ن�أمل �أن يبرز �أه��م الإن�ج��ازات والتقدم ال�صحي الكبير
بمملكة البحرين ال��ذي ي��واك��ب ال��دول المتقدمة ،وذل��ك
بف�ضل االهتمام والمتابعة والتوجيهات الحثيثة من لدن
�سيدي ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك حمد بن عي�سى �آل
خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورع��اه،
و�سيدي �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن حمد �آل
خليفة ولي العهد رئي�س الوزراء حفظه الله ورعاه.
وم��ع انطالق العدد الأول من ملحق الخليج الطبي،
�أتمنى للقائمين عليه كل التوفيق وال�سداد لتحقيق الأهداف
المرجوة من �إط�لاق ه��ذا الملحق الطبي ،مع الأخ��ذ في
االعتبار �أنه ال ي�ستطيع ملحق� ،أي ملحق وربما في �أي
مكان ،ان ير�سم مالمحه وتحدد وجهته منذ العدد الأول �أو
الثاني ،لكنه يحاول �أن يقدم الم�ؤ�شرات الأولى لطموحه
ووجهته عبر درب طويل ،و�أن �إ�صدار ملحق طبي بطموح
يتو�سل الجدية واالبداع ،والتنوير للمجتمع ،وبم�شاركة
حقيقية لمتخ�ص�صين في المجال الطبي وال�صحي منعا
من الت�أويل والتف�سير غير العلمي ،واعتبار هذا الملحق
�أداء واجب وطني واجتماعي من قبل �أطباء متخ�ص�صين
تجاه مجتمعهم.
وبهذه المنا�سبة ،ت�ؤكد وزارة ال�صحة من جانبها
�أنها �ستوا�صل تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات
التي تلبي توجيهات الحكومة الر�شيدة في االرتقاء
بالخدمات ال�صحية الوقائية والعالجية والت�أهيلية،
وذلك من خالل ر�سم االتجاهات وال�سيا�سات ال�صحية
الوا�ضحة بح�سب الأولويات المدرجة من �أجل �ضمان
خدمات �صحية �أف�ضل للمواطنين والمقيمين؛ �إذ تهتم

وزارة ال�صحة بالبرامج ال�صحية الهادفة التي ُت�سهم في
رفع وتح�سين نوعية الحياة للأفراد من خالل تو�سيع
نطاق رعايتها للمر�ضى ،والتحرك نحو تنفيذ العديد
من الم�شاريع والخطط ال�صحية التي ت�ستهدف تلبية
كل االحتياجات� ،إذ ُتقدم مملكة البحرين للمواطنين
والمقيمين �أرقى الخدمات ال�صحية في المنطقة مدعومة
من قِبل القيادة الر�شيدة ،و�سجلت البحرين بذلك �أف�ضل
المعدالت ال�صحية مقارنة ب�أف�ضل الدول على م�ستوى
المنطقة في العالم ،مع وجود �أدوات رقابية لل�صحة على
الم�ستويين الداخلي والخارجي.
ختاما� ،أتمنى لملحق «الخليج الطبي» كل التوفيق
والنجاح ،وللعاملين عليها مزيدا من العطاء والتم ّيز
في خدمة مملكة البحرين ،وحفظ الله مملكتنا وقيادتها
ومواطنيها ،ووفقنا الله و�إي��اك��م لخدمة ه��ذا الوطن
الغالي.
ونتط ّلع �إلى العمل معًا في الم�ستقبل القريب.

فائقة ال�صالح
وزيرة ال�صحة

هيئة «المهن الصحية» تشق طريق التميز والريادة
يحظى القطاع ال�صحي بدعم ال محدود من لدن ح�ضرة �صاحب
الجاللة الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد المفدى و�صاحب
ال�سمو الملكي الأم�ي��ر خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س ال��وزراء
الموقر ،و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن حمد �آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء
الموقر .حيث �شهد القطاع ال�صحي في البحرين تطو ًرا مت�صاعدًا من
حيث توفير �سبل الرعاية ال�صحية ال�شاملة والمتكاملة في الجانبين
الوقائي والعالجي ،ورفع م�ستوى الوعي ال�صحي وتحقيق العدالة
في توزيع الخدمات ال�صحية ك ًّما ونوعً ا بمختلف المناطق ،لي�أتي ذلك
من�سجمًا بالدرجة الأولى مع تحقيق وتنفيذ الأهداف التنموية.
و في هذا العام وبمبادرة وطنية و�إن�سانية من �صاحب ال�سمو
الملكي الأمير خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س ال��وزراء الموقر
�ستحتفل البحرين و�شعبها و�أطبا�ؤها في �أول �أربعاء من �شهر نوفمبر
من كل عام بيوم الطبيب البحريني وتخ�صي�ص جائزة با�سم �سموه
لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي والطبي،
وي�أتي ذلك اعترا ًفا بف�ضل الأطباء وتقدي ًرا لجهودهم للحفاظ على
�سالمة البحرينيين و�صحة مجتمعهم.
كما �أثبت القطاع ال�صحي خالل فترة جائحة الكورونا على قدرته
وق��درة الطواقم الطبية على مجابهة التحديات و�إثبات جدارته في
تحدي الأزم��ة تحت قيادة وتوجيه و�صاحب ال�سمو الملكي الأمير
�سلمان بن حمد �آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س مجل�س الوزراء الموقر
�إن تحديد يوم للطبيب البحريني يعد تكريمًا لكل الأطباء وتكريمًا
لمهنة تعد من المهن الإن�سانية القديمة والنبيلة التي تحقق للإن�سان
�سعادة ال�شفاء ونعيم العافية ،واالحتفاء بيوم الطبيب يمثل دفعة
كبيرة لجميع الأط�ب��اء والطاقم ال�صحي في ب��ذل جهودهم من �أجل
البحرين و�شعبها ،وهاهم يعملون جاهدين في ال�صف الأول لمكافحة
جائحة كورونا وت�ساندهم ما تمتلكه البحرين من بنية تحتية �صحية
قوية ومتطورة عملت على تعزيز مكانة البحرين ور�ؤيتها الم�ستقبلية
في �سبيل االرتقاء بالمنظومة ال�صحية.
ً
ً
وق��د �أن�ش�أت مملكة البحرين نظام ًا �صحيا ف��ري��دا من نوعه في
المنطقة ،حيث يتكون النظام من المجل�س الأعلى لل�صحة وال��ذي
يعد الجهة المناط بها التخطيط وو�ضع ال�سيا�سات ال�صحية العامة
ووزارة ال�صحة كمقدم للخدمات ال�صحية وخدمات ال�صحة العامة
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية والتي تعد المراقب
والمنظم لتقديم الخدمات ال�صحية في القطاعين العام والخا�ص.
ومنذ �إن�شائها بموجب القانون رقم  38ل�سنة  ،2009قطعت الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية �شوط ًا كبير ًا في التطوير
الم�ؤ�س�سي للقطاع ال�صحي في المملكة� ،سوا ًء على �صعيد مراقبة
تطبيق نظم المهن والخدمات ال�صحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي
والخا�ص بمملكة البحرين ،وما ي�شتمل ذلك على �إج��راءات التنظيم
والرقابة المحددة قانون ًا والمتعلقة بترخي�ص المن�ش�آت ال�صحية من
م�ست�شفيات ،ومراكز طبية ،وعيادات خا�صة ،ومراكز لمزاولة المهن
الطبية المعاونة ،ومراكز �صيدلية ،وكذلك ترخي�ص مهن العاملين بهذه
الم�ؤ�س�سات بجميع تخ�ص�صاتهم ،وكذلك على �صعيد ت�سجيل وت�سعير
ال��دواء ،وترخي�ص الم�صانع الدوائية ،بالإ�ضافة �إلى بحث �شكاوى

المر�ضى ،و�إثبات ح��دوث الأخطاء الطبية ،وكذلك منح الموافقات
المتعلقة ب�إجراء الأبحاث الطبية ال�سريرية.
و�أدخلت الهيئة في العام 2019م العديد من التحديثات في الأطر
التنظيمية للقطاع ال�صحي وا�ستمرت في مراجعة عملياتها بانتظام
وعلى وجه الخ�صو�ص فيما يتعلق بتنظيم مرافق الرعاية ال�صحية
والمهنيين ،والإ��ش��راف على ت�سجيل وترخي�ص الأدوي��ة والأجهزة
الطبية  ،ولوائح اج��راء التجارب ال�سريرية  ،ومراجعات التعليم
المهني الم�ستمر.
وقد حظيت الهيئة بتقدير وطني و�إقليمي رفيع ،ففي العام 2018
نالت الهيئة جائزة التميز الحكومي لأف�ضل الممار�سات الحكومية في
مجال تقييم واعتماد الم�ؤ�س�سات ال�صحية ،كما نالت في العام 2019
جائزة �أف�ضل الممار�سات الحكومية الممنوحة من منظمة «مينابار»
لتطوير النظم والبحوث الإدارية في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وتوجت الهيئة �إنجازاتها بنيل بجائزة التميز في التوا�صل مع
العمالء ل�سنة  ،2020بعد �أن حققت التميز في الأداء بالنظام الوطني
للمقترحات وال�شكاوى (توا�صل) من حيث �سرعة وكفاءة اال�ستجابة
مع مقترحات و�شكاوى المتعاملين.
� ّإن طوحاتنا في الهيئة ال يحدها �سقف ،لذا ف�إننا ن�سابق الزمن
من �أجل تحقيق التميز الدولي ،وفي هذا ال�صدد تطمح الهيئة خالل
الأعوام القادمة في الح�صول على االعتماد الدولي لبرنامج االعتماد
الوطني لتعتمد كم�ؤ�س�سة وطنية تمنح االعتماد المحلي للم�ؤ�س�سات
ال�صحية للم�ضي قدم ًا في مزيد من التناف�سية في تقديم الخدمات
ال�صحية تحقيق ًا لأف�ضل الممار�سات الدولية في التميز والريادة.
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الدكتور عيسى أمين في حوار خاص..
وكل ما يجب أن تعرفه عن

�سرطان
البرو�ستات

يعد �سرطان البرو�ستات �أحد �أكثر �أنواع ال�سرطان
�شيوعا بين الرجال ،وهو �أمر مثير للقلق حتى يتم
تحديد مراحله وعالجه ،ويوا�صل «الخليج الطبي» مع
الدكتور عي�سى �أمين ا�ست�شاري �أول جراحة الم�سالك
البولية والأمرا�ض التنا�سلية بم�ست�شفى ابن النفي�س
لمعرفة المزيد ع��ن �سرطان البرو�ستات و�أم��را���ض
الم�سالك البولية
 في �أي عمر ين�صح بالتوجه لإج��راء الفح�صالأولي لدى طبيب الم�سالك البولية؟
الفح�ص االول���ي ع ��ادة ي �ك��ون ل�ل��رج��ال م��ن �سن
الخم�سين وذلك لفح�ص �أمرا�ض البرو�ستات ،ولكن
هناك ح��االت وراثية من �أمرا�ض الكلى مثل تكي�س
الكلى ف�إنه يحتاج �إلى فح�ص مبكر لكل �أفراد العائلة.
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�أ�سباب محددة للإ�صابة ب�أورام البرو�ستات

تغيير نمط الحياة والظروف البيئية والغذائية لها دور في أورام البروستات

 ما هي �أ�سباب الإ�صابة ب�سرطان البرو�ستات؟لي�ست هناك �أ�سباب محددة للإ�صابة ب ��أورام
البرو�ستات ،ولكن من الممكن �أن نجد عدة �أفراد
من ال��ذك��ور ي�صابون في عائلة واح��دة� ،إذ ربما
يكون ب�سبب وجود خلل في الجينات .ويقال �إن
تغيير نمط الحياة والظروف البيئية والغذائية لها
دور في �أورام البرو�ستات.
 هل الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة هم�أكثر عر�ضة لخطر الإ�صابة ب�سرطان البرو�ستات؟
هذا غير �صحيح ،فال عالقة بالوزن �أو ب�أي ورم
في الجهاز البولي.
 هل يمكن الوقاية من هذا المر�ض؟ال يمكن الوقاية من ورم البرو�ستات مثل ما
يمكن الوقاية من �أورام الثدي ب�إزالة الثدي قبل
ح��دوث ال ��ورم ،ولكن بالن�سبة للبرو�ستات ف��إن
الفح�ص ال ��دوري ل�م��ادة (ب ���س ا) ف��ي ال��دم من
الممكن �أن ت�ساعد في الت�شخي�ص المبكر والعالج.
 ما هي طرق العالج؟ي�خ�ت�ل��ف ع�ل�اج ورم ال �ب��رو� �س �ت��ات بح�سب
الحالة ،وبح�سب اختالف ن�سبة الإ�صابة و�سن
الم�صاب ،فهناك عمليات جراحية والإ�شعاع
المركز وحقن الهرمونات.
 ما هو التهاب الم�سالك البولية وما هي�أعرا�ضه؟

التهاب الم�سالك البولية مثل �أي التهاب في
الج�سم ممكن ان ت�سببها البكتريا المختلفة �أو
الفيرو�سات �أو الفطريات ،والإ�صابة ممكن �أن
تكون في الكلية �أو المثانة �أو البرو�ستات للرجال
و�أي�ضا الخ�صية.

وفي هذه الحالة يكون هناك عادة �ألم �أو حرارة
مرتفعة� ،أو ت��ردد بكثرة على الحمام م��ع حرقة
في البول �أو دم� ،أو رائحة �أو تغير في اللون،
احتبا�س ف��ي ال �ب��ول ،وت�ضخم ف��ي الخ�صية مع
حرارة مرتفعة.

الدكتور عيسى أمين في سطور
الدكتور عي�سى �أمين ح�صل على �شهادة البكالوريو�س في الطب من كلية الطب بجامعة القاهرة ،وزمالة كلية الجراحين الملكية في ايرلندا.
عمل الدكتور عي�سى �أمين لأكثر من  44عاما ،وان�ضم لم�ست�شفى ابن النفي�س عام  .2001عمل كا�ست�شاري م�سالك البولية ورئي�س ق�سم الم�سالك
البولية في مجمع ال�سلمانية الطبي ومن�سق برنامج �أطباء العائلة ،عمل كرئي�س ق�سم الم�سالك البولية ورئي�س الطاقم الطبي في م�ست�شفى
الع�سكري .عمل ك�أ�ستاذ م�ساعد في جامعة الخليج العربي ،كما عمل �أي�ضا كنائب للعميد ورئي�س لجنة التقييم في جامعة الخليج العربي ،ومدير
لم�ست�شفى الع�سكري .بالإ�ضافة لذلك ،عمل الدكتور عي�سى �أمين كمدر�س ت�شريح في جامعة البحرين الطبية  RCSIوالرئي�س التاريخي
والأثري.
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بعد إصدار الالئحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة األعضاء..

الدكتور حمد الحلو:

بارقة �أمل لمر�ضى الف�شل الكلوي
�أ� �ص��درت وزي��رة ال�صحة فائقة ال�صالح ق ��را ًرا ب�ش�أن الالئحة التنفيذية
للمر�سوم بقانون ب�ش�أن نقل وزراعة االع�ضاء الب�شرية ،وهو المر�سوم ال�صادر
منذ عام 1998م وقد ن�شرت هذه الالئحة في الجريدة الر�سمية ال�صادرة العدد:
 - 3492الخمي�س � 8أكتوبر .2020
و�أ�شار الدكتور حمد الحلو ا�ست�شاري جراحة الم�سالك البولية وزراعة الكلى
الرئي�س ال�سابق للجنة زراعة الأع�ضاء بوزارة ال�صحة واللجنة الخليجية لزراعة
الأع�ضاء الى الأهمية الق�صوى ل�صدور هذه الالئحة ،و�أ�شاد بالجهود المباركة
للفريق الم�س�ؤول عن هذا الإنجاز التاريخي ،على ر�أ�سهم رئي�س المجل�س الأعلى
لل�صحة ال�شيخ محمد بن عبدالله �آل خليفة ووزيرة ال�صحة ال�سيدة فائقة ال�صالح
والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية الدكتورة
مريم الجالهمة وجميع �أفراد الفريق من الأطباء اال�ست�شاريين المتخ�ص�صين فى
هذا المجال ومن عنا�صر �شرعية وعنا�صر قانونية .تتمثل قيمة هذا الإنجاز الذي
طال انتظاره �أكثر من ع�شرين عاما في التمكين لهذا التخ�ص�ص النوعي الفريد
والمهم جدا والذي ي�شمل بالإ�ضافة �إلى زراعة الكلى الأع�ضاء الحيوية الأخرى
كالكبد ،والرئتين ،والبنكريا�س والقلب نظر ًا �إلى الظاهرة العالمية لنق�ص توافر
الأع�ضاء واالزدياد المطرد في عدد مر�ضى الف�شل الع�ضوي الدائم.

وت�شكل زراع ��ة الأع �� �ض��اء �أح ��د �أه��م
التطورات الطبية التي ح�صلت في العقود
الما�ضية و�أدت �إل��ى تح�سين حياة �آالف
المر�ضى حول العالم ،و�أ�صبحت زراعة
الأع�ضاء الطريقة العالجية الأمثل لإنقاذ
ح�ي��اة المر�ضى ،وك��ذل��ك �أ�صبحت رم��ز ًا
م�ضيئ ًا للت�آخي الإن�ساني والبذل والعطاء
ب�سبب الدور المهم للمتبرعين بالأع�ضاء
وعائالتهم ،و�أن نق�ص توافر الأع�ضاء
عالمي ًا مقارنة بعدد حاالت الف�شل الع�ضوي
ك��ان �سبب ًا في تو�صيات منظمة ال�صحة
العالمية والجمعيات العالمية المخت�صة
بزراعة الأع�ضاء والتي تحتم على كل بلد،
منها مملكتنا الحبيبة� ،أن يبذل �أق�صى
الجهد ،للت�أكد من تطبيق البرامج الوطنية
الخا�صة بالت�سجيل والوقاية من الق�صور

الع�ضوي ،وتطوير القوانين ال�ضرورية
لزيادة الأع�ضاء المتبرع بها.
وقد �أك��د الدكتور الحلو �أن الالئحة
ثرية بالمواد التي من �ش�أنها تنظيم عملية
زراع��ة الأع���ض��اء .ومما تجدر الإ��ش��ارة
�إليه �أن عمليات زراعة الأع�ضاء الب�شرية
تواجه عددا من التحديات ،لعل من �أهمها
االتجار بالأع�ضاء وذلك ببيعها و�شرائها
�إذ حظر ال�م��ر��س��وم ب�ق��ان��ون رق��م ()16
ل�سنة  1998االت�ج��ار بالأع�ضاء ،وهو
ما ن�صت عليه المادة ( )7منه« :يحظر
بيع و�شراء �أع�ضاء الج�سم ب�أي و�سيلة
كانت �أو تقا�ضي �أي مقابل مادي عنها،
ويحظر على الطبيب المخت�ص �إج��راء
العملية عند علمه بذلك» ،وهو ما �شددت
عليه الالئحة.
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الالئحة ثرية بالمواد التي تنظم عملية زراعة األعضاء ويجب
تفعيل اعتماد الدليل الخليجي الموحد لنقل وزراعة األعضاء
ك�م��ا نظمت ال�لائ�ح��ة عمليات ن�ق��ل االع �� �ض��اء ال�ب���ش��ري��ة في
الم�ؤ�س�سات ال�صحية وف��ق ا��ش�ت��راط��ات وم��وا��ص�ف��ات حددتها
الالئحة ،وبنا ًء على ت�صريح ت�صدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات ال�صحية ،وذلك بعد موافقة من اللجنة المركزية الم�شكلة
من قبل الوزارة ويتر�أ�سها وكيل وزارة ال�صحة وهذا يفتح المجال
لم�ست�شفيات حكومية كبرى كالم�ست�شفى الع�سكري وم�ست�شفى
الملك حمد الجامعي لتقديم برامج مختلفة لزراعة الأع�ضاء ،كما
يتيح للم�ست�شفيات الخا�صة �أي�ضا تقديم مثل هذه الخدمات في
حال توافر اال�شتراطات والتجهيزات الفنية ومتطلبات ال�سالمة
ومعايير الجودة وخا�صة في ظل تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي
و�آلية الت�سيير الذاتي للم�ست�شفيات والمراكز ال�صحية في القريب
العاجل �إن �شاء الله.
والجدير بالذكر �أن المذكرة التف�صيلية �أ�شارت �إلى تولي لجنة
مركزية �إدارة �سجل لقيد طلبات المر�ضى ذوي الحاجة لزراعة
االع�ضاء الب�شرية حيث يتم ترتيب الطلبات بح�سب �أ�سبقية القيد
في ال�سجل و بح�سب الحاجة الملحة ،كما تتولى اللجنة ً
اي�ضا
�إدارة �سجل تقيد فيه بيانات االف��راد الراغبين في التبرع ب�أحد
�أع�ضائهم .ي�ضمن هذا ال�سجل بح�سب ر�أي الدكتور الحلو تر�سيخ
مبد�أ ال�شفافية ،كما يخلق من�صة يتم من خاللها ا�ستقاء جميع
البيانات المطلوبة لأي عملية تطوير م�ستقبلي.
ويجوز بح�سب الالئحة ل�شخ�ص كامل الأهلية قانو ًنا التبرع
ب�أحد اع�ضائه ،ب�شرط ان يكون ر�ضاه �صحيحً ا ،و�أن يوقع �إقرا ًرا
كتابيًا يت�ضمن بيانات كافية عن الع�ضو الب�شري الذي �سيتبرع به.
وت�شترط الالئحة على االطباء قبل عملية نقل االع�ضاء الب�شرية
�إج��راء فحو�صات طبية �شاملة للت�أكد من حاجة المتلقي �إليها،
و�سالمة المتبرع ومقدرته ال�صحية على التبرع ،ومالءمة الع�ضو
الب�شري المتبرع به لج�سم المتلقي ،كما تلزم الالئحة الأطباء �إثبات
جميع نتائج الفحو�صات الطبية المذكورة في تقارير طبية تحفظ
داخل هذه الم�ؤ�س�سة ،كما تلزم الالئحة المعنيين �إطالع المتبرع
والمتبرع له قبل العملية� ،شفهيًا وكتابة بكل تفا�صيل العملية،
ومخاطرها ،وبجميع النتائج الطبية الم�ؤكدة �أو المحتملة� ،سواء
على المدى البعيد �أو القريب .كما تفتح الالئحة �آفاقا وا�سعة
لعمليات زراعة الأع�ضاء من الأحياء غير الأقارب و�إن لم ت�شر مواد
الالئحة �إلى ذلك ب�شكل مبا�شر.
وفيما يت�صل بنقل وزراعة االع�ضاء الب�شرية بعد الوفاة ،حظر
القانون نقل ع�ضو ب�شري من جثة متوفى� ،إال بعد ثبوت الوفاة
ثبو ًتا يقينيًا ت�ستحيل معه العودة �إلى الحياة ،ويتقرر ذلك ب�إجماع
�آراء لجنة تختارها اللجنة المركزية بتر�شيح م��ن الم�ؤ�س�سة
ال�صحية ،وت�ضم في ع�ضويتها متخ�ص�صين في �أم��را���ض المخ
والأع�صاب و�أمرا�ض القلب والتخدير والعناية الق�صوى ..فيما
تحظر هذه اال�شتراطات �أن يكون �أي من ه�ؤالء االطباء من مالك
الم�ؤ�س�سة ال�صحية� ،أو م�ساهمين �أو عاملين فيها ،و�أال يكون من
بينهم طبيب له عالقة مبا�شرة بعملية نقل وزراعة االع�ضاء ،ويلزم
االطباء بتحرير تقرير ثبوت الوفاة .وي�ؤكد الدكتور الحلو �أن مثل
هذه العمليات يتم فيها مراعاة الكرامة االن�سانية عند ا�ستئ�صال
الأع�ضاء وحمايتها من االمتهان �أو الت�شويه ،وع��دم اف�شاء �أي
معلومات تتعلق بج�سم المتبرع �أو جثة المتوفى لغير ال�ضرورة.
ويجيز القانون لل�شخ�ص الكامل االهلية ان يو�صي ب�أحد
اع�ضائه بعد وف��ات��ه ،ب�شرط ان يكون ذل��ك بر�ضاه ،و�أن يوقع
�إق��رارات كتابية يحدد فيها الع�ضو ال��ذي �سيتبرع به بعد وفاته
ب�شهادة �شاهدين كاملي االه�ل�ي��ة .كما منح ال�ق��ان��ون للمو�صي
العدول عن و�صيته في �أي وقت دون قيد او �شرط ،و�أن يخطر
اللجنة المركزية بهذا العدول .كما ا�شترط القانون موافقة �أقرب

اال�شخا�ص للمتوفى حتى الدرجة الثانية لنقل ع�ضو ب�شري من
جثة المتوفى ،وب ��إق��رار كتابي ،وذل��ك بعد التحقق م��ن الوفاة
ب�صورة قاطعة ،و�أال يكون المتوفى قد �أو�صى خالل حياته بعدم
ا�ستئ�صال �أي ع�ضو من ج�سمه .وفي �سياق مت�صل �أكد الدكتور
الحلو �ضرورة القيام بحمالت توعوية لت�شجيع المجتمع على
التبرع بالأع�ضاء وبيان �أهميته وذلك عبر و�سائل الإعالم المختلفة
بهدف زي��ادة ع��دد المتبرعين وال��ذي على �أث��ره يتم زي��ادة عدد
العمليات لزراعة الأع�ضاء وفق القوانين الدولية المتعلقة بالتبرع
بالأع�ضاء من دون مقابل مادي .وو�ضع القانون ا�شتراطات
وموا�صفات طبية وفنية �صارمة على الم�ؤ�س�سات ال�صحية
يجب توافرها في الم�ؤ�س�سات ال�صحية التي �سيتم
اجراء العمليات فيها ،منها �أجهزة طبية تقنية وفنية.
كما و�ضع ا�شتراطات خا�صة تتعلق بال�ش�أن ذاته
عال من
تلزم وجود فريق من االطباء على م�ستوى ٍ
الت�أهيل ،وكذلك فريق التمري�ض الذي يعمل مع
االطباء .و�أكد الدكتور الحلو �ضرورة تدريب
ال �ك��وادر الطبية الوطنية على �إج ��راء هذه
العمليات �سواء من خالل التدريب المحلي �أو
االبتعاث الى الخارج لمواكبة كافة التطورات
في هذا المجال المت�سارع وتوفير طاقم طبي
على قدر عال من الكفاءة والمهنية فيما يتعلق
بزراعة ونقل الأع�ضاء الب�شرية .و�أ�شاد با�ستمرار
دعم الوزارة لبرنامج زراعة الأع�ضاء الب�شرية من
خالل توفير كافة المتطلبات مثل االجهزة الفنية
والمختبرية والذي يتم بالتن�سيق والتعاون بين
دائرة الجراحة ودائرة �أمرا�ض وزراعة
الكلى بمجمع ال�سلمانية
الطبي.

كما ح��ث الدكتور الحلو على اال�ستمرار ف��ي التعاون بين
وزارة ال�صحة والم�ؤ�س�سات الطبية الرائدة في مجال نقل وزراعة
الأع�ضاء الب�شرية كم�ست�شفى الملك فهد التخ�ص�صي بالدمام لتنفيذ
برنامج زراعة الأع�ضاء و�إن�شاء برنامج تدريبي في البحرين في
مجال زراعة الأع�ضاء.
وتمنى الدكتور الحلو التو�سع في برامج زراعة الأع�ضاء
من خالل التن�سيق بين وزارة ال�صحة والمجل�س الأعلى لل�صحة
وذل��ك بدرا�سة احتياجات المملكة لل�سنوات
القادمة ودرا��س��ة ج��دوى �إن�شاء مركز
متخ�ص�ص ل��زراع��ة ال�ك�ل��ى بحيث
تتوافر فيه كافة الخدمات التي
قد تتطلب ميزانيات كبيرة.
و �أ�شار الدكتور الحلو
�إل � ��ى �أن �إق � � ��رار ال�لائ �ح��ة
التنفيذية يتيح ال�ت�ع��اون
الخليجي للتن�سيق للتبرع
بالأع�ضاء ،كما هو متبع
بين ال ��دول الأوروب �ي��ة
�أو ب � �ي� ��ن ال�� ��والي�� ��ات
المتحدة وك�ن��دا ،كما �أكد
�� �ض ��رورة اع �ت �م��اد ال��دل �ي��ل
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال��م��وح��د لنقل
وزراع� ��ة الأع �� �ض��اء ف��ي دول
مجل�س التعاون الخليجي كدليل
ا�ستر�شادي �إ�ضافي لنقل وزراعة
الأع�ضاء في المملكة.
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الدكتورة رانية كايد:

طرق لتجنب حب ال�شباب الناتج من كمامات الوجه
م�صطلح جديد ا�سمه ( )MASKNEيو�صف زي��ادة ال�شوائب والزيوت
الناتجة من ارتداء الكمامة وي�ؤثر فقط على �أجزاء الوجه التي تغطيها الكمامة،
ولكي نعرف �أكثر عن هذا النوع الجديد من حب ال�شباب وطرق الوقاية منه حاور
«الخليج الطبي» الدكتورة رانية كايد طبيبة الأمرا�ض الجلدية والتجميل والليزر
بمركز �آر كي الطبي.
 يعاني الكثير من الأ�شخا�ص حكة واحمرارا من ارتداء الكمامة هل هناك عالقة بينهم؟م�ضى على ت�سجيل �أول حالة كورونا في العالم �أكثر من عام كامل ،وعاد الجميع لممار�سة حياتهم ب�شكل طبيعي
مع اتخاذ كل الإجراءات االحترازية الوقائية ومنها ارتداء الكمام وا�ستخدام المعقمات والمطهرات.
وقد �أجمع �أطباء الأمرا�ض الجلدية على ان كوفيد 19-ارتبط بعدد من الأمرا�ض الجلدية ،وزاد من فر�صة حدوث
بع�ض الأمرا�ض الجلدية مثل حب ال�شباب والح�سا�سية التالم�سية ،والتهاب ب�صيالت ال�شعر ،االكزيما الدهنية والوردية
وغيرها الكثير.
ق� ��د يكون ارت��داء الكمام �أح��د �أه��م ا�سباب ظهور مثل هذه الم�شاكل ،او ا�ستخدام المنظفات
والمعقمات ،فمع ارتداء الكمام �ساعات طويلة الحظ البع�ض ظهور بثور وزيادة في حب
ال�شباب.
 ما هي الأ�سباب؟يحدث ذلك لعوامل عدة �أهمها :االحتكاك الم�ستمر الذي يحدثه القناع على ب�شرة
الوجه ،وخ�صو�صا �إذا لم يكن م�صنعا من القطن.
كذلك ت�ساعد البيئة الرطبة الناتجة عن التنف�س والتعرق تحت القناع �إلى
ان�سداد الم�سام وزي��ادة ن�شاط البكتريا الم�سببة لحب ال�شباب ،كما ان �إطباق
وتحكيم القناع على منطقة الوجه ي�ساعد �أي�ضا في ظهور البثور وحب ال�شباب.
كما لوحظ اي�ضا ان و�ضع المكياج ب�شكل يومي وارتداء الكمام قد ي�سبب
تهيج حب ال�شباب في هذه الفترة.
ال نن�سى �أي�ضا ان التوتر والقلق النف�سي من �ش�أنه يلعب دورا كبيرا في
ظهور حب ال�شباب وزيادته ،وذلك ب�سبب هرمون التوتر(الكورتيزول) ما
ي�ؤدي �إلى زيادة �إفراز الزيوت في الب�شرة ،وهو ما ي�سبب ان�سداد الم�سام.
والجدير بالذكر هنا �أن ارتداء الكمام �ساعات طويلة قد ي�سبب تهيج
واحمرار الب�شرة عند مر�ضى الوردية ،وذلك لمدى تح�س�س ب�شرتهم من
المواد الم�صنع منها الكمام.
وبذلك ولد من ازمة كورونا م�صطلح طبي جديد ،وقد يكون مر�ضا
جديدا او ت�صنيفا جديدا لأح��د �أن��واع حب ال�شباب ()maskne
وتعريفه بحب ال�شباب الناتج عن ارت��داء و�سائل الحماية (الأقنعة)
ولفترات طويلة.
هل هناك طرق للوقاية منه؟
هناك عدة طرق من �أهمها:
 -1ارتداء الكمامات الم�صنعة من القطن او و�ضع طبقة من القطن من داخل
القناع الطبي.
 -2تجنب بقدر الإمكان و�ضع المكياج خالل هذه الفترة.
 -3غ�سل الوجه �صباحا وم�ساء با�ستخدام ما ينا�سب الب�شرة في هذه
الفترة.
 -4ا�ستخدام بع�ض المنتجات المو�ضعية بعد ا�ست�شارة الطبيب لأن
بع�ضها قد ي�سبب تهيجا مع ارتداء القناع.
-5عدم الت�أخر في ا�ست�شارة وزيارة الطبيب �إذا ا�ستدعى الحال.
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الدكتورة
فرزانة
السيد:

�أمل جديد في العالج لمر�ضى
الت�صلــب المتعــدد اللـويحــي
مر�ض الت�صلب اللويحي المتعدد ( )MSهو مر�ض يعيق الدماغ والحبل النخاعي ،حيث يهاجم
الجهاز المناعي ويت�سبب ب�أعرا�ض مختلفة .وحاور الخليج الطبي الدكتورة فرزانة ال�سيد ا�ست�شارية
�أمرا�ض المخ والأع�صاب بمركز الخليج الطبي وال�سكر ،لكي نعرف جديد الطب حول المر�ض:
 ما هو مر�ض الت�صلب المتعدد؟ وما هي �أعرا�ضه؟هو مر�ض ع�صبي مزمن ي�صيب الجهاز الع�صبي المركزي ،ويتمثل في المخ والحبل
ال�شوكي وي�سبب تل ًفا في الغ�شاء المحيط بالخاليا الع�صبية ،والذي يدعى (المايلين) مما
ي�ؤدي �إلى ت�صلب في الخاليا وبالتالي بطء �أو توقف �سير الر�سائل الع�صبية المتنقلة
بين الدماغ و�أع�ضاء الج�سم.
وي�صيب الفئة العمرية ما بين (� 50-20سنة) ،وقد ي�صيب الن�ساء �أكثر من
الرجال.
�أما عن �أعرا�ض الت�صلب اللويحي فتعتمد على المنطقة المت�أثرة من الجهاز
الع�صبي وت�شمل هذه الأعرا�ض ال�شعور بوخز �أو تنميل في الأطراف ،اختالل
التوازن� ،ضعف في الع�ضالت ،ت�شو�ش النظر �أو الر�ؤية �أو االزدواجية �أو عدم
تمييز الألوان .كما قد تت�أثر الذاكرة وي�شعر المري�ض ب�ضعف و�إرهاق �شديدين،
وقد تحدث م�شاكل في القدرة على التحكم في التبول.
 وكيف يتم الت�شخي�ص؟يتم تقييم الحالة عن طريق درا�سة �أعرا�ض المري�ض ،ووقت
حدوثها وكيفيتها ومراجعة تاريخه المر�ضي.
ثم ي�أتي دور الفحو�صات ال�سريرية ومن ثم تحاليل الدم
و�أ�شعة الرنين المغناطي�سي ،و�سحب عينة من ال�سائل ال�شوكي،
كما تجرى باختبار قيا�س ال�سياالت الع�صبية لت�أكيد الت�شخي�ص.

 �إذن ما هي �أ�سباب المر�ض؟لم يتم التعرف على �سبب الإ�صابة
بالت�صلب اللويحي المتعدد حتى
وقتنا الحالي ،ولكن هناك بع�ض
ال �ع��وام��ل ال�ت��ي ت��زي��د م��ن فر�ص
الإ�صابة بالمر�ض.
وهناك عوامل وراثية حيث
�إن وجود �أخ �أو �أخت م�صابة
ي��زي��د م��ن اح �ت �م��ال �إ� �ص��اب��ة
ال�شخ�ص بن�سبة .%3-2

العدد ( - )15661ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون -
الأحد  25جُ مادى الآخرة 1442هـ  7 -فبراير 2021م

15

الأعرا���ض تعتمد عل��ى المنطقة المت�أث��رة من الجهاز
الع�صبي ..والن�س��اء �أكثر عر�ضة بالإ�صابة من الرجال
كما هناك عوامل بيئية ذات عالقة كبيرة بحدوث
المر�ض مثل نق�ص فيتامين (د) ،والتدخين ،والتعر�ض
للإ�صابة ب�أنواع معينة من الفيرو�سات مثل(.)EBV
 هل هناك �أنواع من الت�صلب المتعدد؟ينق�سم المر�ض �إلى عدة �أنواع هي:
 الت�صلب المتعدد االنتكا�سي :وهو الأكثر �شيوعا( )%90-80م��ن ال �ح��االت حيث يتعر�ض ال�شخ�ص
لنوبات �أو هجمات �شديدة ثم يتح�سن بعدها.
 الت�صلب المتعدد المتقدم الثانوي :وهو يعقبح��االت الإ�صابة بالنوع ال�سابق (االنتكا�سي) حيث
يتطور ب�سبب تغير م�سار المر�ض وعادة ما يحدث بعد
�سنوات طويلة من المر�ض حيث ال تختفي �أعرا�ض
االنتكا�سة نهائيًا ،وي�صيب تقريبًا  %30من المر�ضى.
 الت�صلب المتعدد المتقدم الأول��ي :يبد�أ المر�ضبالتدهور منذ البداية وال توجد مراحل تح�سن تام
ون�سبته ( %15-5من المر�ضى).
 ما هو العالج؟ وهل هناك جديد؟يهدف العالج �إلى التحكم في الأعرا�ض ،و�إيقاف
تطور المر�ض وت�ستخدم مجموعة الكورتيزون لتقليل
ومعالجة �أعرا�ض النوبة �أو االنتكا�سة وتعطى عن
طريق الوريد لمدة من � 3إلى � 5أيام ،وفي حالة عدم
فعاليتها من الممكن اللجوء �إلى ت�صفية البالزما.
�أم��ا العالج الدائم لإيقاف تطور المر�ض في�شمل
حقن الإنترفيرون وهي حقن ي�أخذها المري�ض ب�شكل
م�ستمر (�أ�سبوعيًا �أو ثالث مرات في الأ�سبوع بح�سب
ال�ح��ال��ة) كما ت��وج��د حاليًا ح�ب��وب عالجية تحا�صر
الخاليا المناعية في العقد الليمفاوية مما ي�ساعد على
تقليل الهجمات واالنتكا�سات.
وت �ط��ورت ال�ع�لاج��ات المناعية حاليا �إل��ى حقن
وريدية كل �ستة �أ�شهر ،وعالجات وريدية تعطى مرة
في ال�سنة.
وي�ت���ض�م��ن ال �ع�ل�اج �أي �� ً��ض��ا م�ع��ال�ج��ة الأع ��را� ��ض
الم�صاحبة للمر�ض مثل التنميل ،وهناك � ً
أي�ضا العالج

الطبيعي لل�ضعف الع�ضلي واختالل االتزان ،وعالج
ال�ق�ل��ق واالك �ت �ئ��اب ع�ن��د ح��دوث�ه�م��ا ،وع�ل�اج م�شاكل
التحكم في البول وغيرها ،ويتم تحديد نوعية العالج
المنا�سب بح�سب حالة كل مري�ض ونوعية المر�ض
ونعني بذلك هل هو ت�صلب متعدد انتكا�سي �أم متقدم
ثانوي �أم متقدم اولي.
ون�صيحتي ل�م��ر��ض��ى ال�ت���ص�ل��ب ال�ل��وي�ح��ي هي

التعاي�ش مع المر�ض و�أخ��ذ ق�سط ك��اف من الراحة
وم�م��ار��س��ة ال�ت�م��اري��ن الريا�ضية بانتظام وتجنب
ال�ضغوطات النف�سية ،واالبتعاد عن الأماكن الحارة
(حرارة ال�شم�س �أو اال�ستحمام بالماء ال�ساخن).
كما يجب على المري�ض �أن يتناول غذاء متوازنا
و�صحيا ي�ساعده في الحفاظ على وزن �صحي ويقوي
جهاز المناعة.
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الدكتور خالد مهران
في حوار خا�ص عن المكمالت الغذائية و�أهميتها لمر�ضى عمليات ال�سمنة:

منتجات باريتريك �أرابيا
نظام غذائي متكامل يو�صي به الأطباء

تعد العمليات الجراحية لعالج ال�سمنة المفرطة بمختلف �أنواعها من �أكثر العمليات �شيوعً ا ،وعلى
الرغم من فعالية هذه العمليات وقدرتها على التخل�ص من ال�سمنة والوزن الزائد ،ف�إن نق�صان الوزن
غالبا ما ي�صاحبه انخفا�ض في م�ستويات الكثير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات في الج�سم؛ لذا
يحتاج مري�ض عمليات ال�سمنة �إلى تعوي�ض ما يفقده لتجنب العديد من الم�شاكل ال�صحية.
الحل الأمثل كان منتجات باريتريك ارابيا ( )Bariatric Arabiaالتي ين�صح بها كبار جراحي
ال�سمنة وهي متوافرة ح�صريا لدى مجموعة �صيدليات برايم هيلث التي بد�أ الحديث عنها با�ستفا�ضة
الدكتور خالد مهران الرئي�س التنفيذي وع�ضو مجل�س الإدارة لمجموعة كي �أم �إت�ش �آفاق القاب�ضة.
 ما �أهمية منتجات باريتريك �أرابيا ال�صحية لمر�ضى جراحات ال�سمنة؟ال�سمنة مر�ض مزمن ،وعالج ال�سمنة بالجراحة ال يترتب عليه بال�ضرورة �إنهاء الم�شكلة تماما ،وهي
ك�أي عملية جراحية تتطلب عناية بعد �إجرائها.
والمري�ض عليه دور كبير في اتباع الإر�شادات الطبية ،وان ي�ستمر على نمط حياة معين باتباع
نظام غذائي �صحي حتى ي�صل �إلى النتيجة المرجوة وهي �إنقا�ص ال��وزن ب�صورة
�صحية لتجنب العديد من الم�شاكل.
فعلى المري�ض �أن ي�ستمر في تناول
الفيتامينات والبروتينات فترة يحددها
الطبيب المعالج بح�سب حالة المري�ض
لتفادي الم�شاكل العديدة التي ي�سببها
ن�ق����ص ه ��ذه ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وال �م �ع��ادن
الأ�سا�سية في الج�سم.
لذا وفرت منتجات باريتريك ارابيا
الفيتامينات والبروتينات بعدة �أ�شكال
منها البودرة المذابة في الماء والأقرا�ص
القابلة للبلع والم�ضغ كخيارات متنوعة
تر�ضي جميع الأذواق ،وهو �شيء مهم
جدا نظ ًرا �إلى ا�ستمرارية المري�ض عليها
فترة طويلة �إذ من ال�ضروري �أن يتقبل
طعمه وان يكون هناك تنوع في المذاق
وطرق تناولها حتى ال يملها المري�ض.
 -ما ال��ذي يميز منتجات باريتريك

ارابيا عن باقي المنتجات الم�شابهة؟
�أوال :ي�ج��ب �أن ن �ع��رف �أن مري�ض
عمليات ال�سمنة يحتاج �إلى �أنواع معينة
من الفيتامينات ولي�ست كالفيتامينات
المتوافرة في ال�صيدليات لغير مر�ضى
عمليات ال�سمنة المفرطة التي ال ت�صلح
ل �ه��م م �ط �ل � ًق��ا ،ف��ال �م��ري ����ض ي �ح �ت��اج �إل ��ى
فيتامينات عالية التركيز يو�صي بها
الأط �ب��اء للمر�ضى بعد العمليات حتى
ي�ستطيع الج�سم تعوي�ض ما يفقده ،وهنا
ا�ستطيع ت�شبيه الج�سم بال�سيارة التي ال
تتحرك من دون بترول وزيوت وغيرها،
فالج�سم �أي���ض��ا يحتاج �إل ��ى البروتين
والفيتامينات وال�م�ع��ادن ال�ت��ي يفقدها
ب�صورة �سريعة بعد �إجراء هذه النوعية
من العمليات.
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مكمالت التغذية بعد العملية لها
دور مهم في �إنجاح عمليات ال�سمنة
فبعد جراحات �إنقا�ص الوزن قد ال يمت�ص
الج�سم ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من
الغذاء نظرا �إلى التغيرات الف�سيولوجية التي
تحدث في الأع�ضاء الم�س�ؤولة عن اله�ضم
�سواء التغيرات التي تحدث في المعدة �أو
الأمعاء.
ث��ان �ي��ا :م�ن�ت�ج��ات�ن��ا ت�ت�م�ي��ز ب��ال�ك�ث�ي��ر عن
المنتجات الأخرى �أهمها:
 فيتامينات باريتريك ارابيا هي منتج�أمريكي مو�صى به في العموم من جمعية
جراحي ال�سمنة الأمريكية ،وتعتبر �أ�شمل في
تركيبها من الفيتامينات الأخ��رى المتوافرة
في ال�صيدليات �أو الأ�سواق ،فهي عبارة عن
مجموعة من الفيتامينات الأ�سا�سية لحاجة
الج�سم ب�شكل خا�ص بعد العملية وتحتوي
على مجموعة فيتامينات ب مثل فيتامين ب 12
عالي االمت�صا�ص وفيتامين ب ( 7البيوتين)
وهو الفيتامين الم�س�ؤول عن �صحة ال�شعر
والجلد والأظافر و�أي�ضا تحتوي على مركب
الكال�سيوم ،كما �أنها تحتوي على المعادن
الأ�سا�سية مثل الحديد والزنك وال�سيلينيوم
بن�سب عالية ،وهي مركبات مهمة جدا لمنع
فقر الدم الذي يعتبر من الم�ضاعفات الخطرة.
الجدير بالذكر �أن كل منتج من منتجات
مجموعة باريتريك ارب�ي��ا م��ن الفيتامينات
ال�شاملة له نوعية خا�صة وهو ذو قيمة عالية
تفيد مري�ض جراحات ال�سمنة ،فعلى �سبيل
المثال الكال�سيوم الموجود هو على �صيغة
(�سترات الكال�سيوم) وهي ال�صيغة المف�ضلة
لالمت�صا�ص من الجهاز اله�ضمي وينطبق ذلك
�أي�ضا على عن�صر الحديد حيث �إن �صيغته هي
(�سترات الحديد) وهي �سريعة االمت�صا�ص
وال ت�سبب الإم�ساك �أو التلبك المعوي.
ثالثا :بعد عمليات ال�سمنة يحدث �ضعف
في التمثيل الغذائي للبروتين نتيجة لتغير
�شكل وحجم المعدة ،لذلك يحتاج المري�ض
�إلى تناول مواد ذات طبيعة بروتينية �أعلى
بكثير من االن�سان العادي.
يتوافر لدينا في �صيدليات برايم هيلث
ال�ب��روت�ي��ن الطبي ()Whey protein
وه��ي بروتينات نقية و�صافية تم تكريرها
�أك� �ث ��ر م ��ن م� ��رة ل �� �ض �م��ان ن �ق��ائ �ه��ا�� ،س�ه�ل��ة
االمت�صا�ص ،خالية من �أي م��واد حافظة �أو
�سكر م�ضاف للمحافظة على الوزن ،ذات طعم
رائع مقبول من الجميع ،وال تحدث تكتالت
عند الذوبان .البروتين �ضروري لأنه ي�ساعد
�أي�ضا في عملية الأي�ض مما يترتب عليه نزول

في ال��وزن ،ولي�س العك�س كما يعتقد الكثير
من المر�ضى كما تتعدد نوعيات الأطعمة ذات
الطبيعة البروتينية في منتجات باريتريك
ارابيا ،فيوجد م�شروبات بنكهات مختلفة مثل
الكابت�شينو وم�شروب ال�شوكوالته ال�ساخنة
و�أن� ��واع متعددة م��ن ال���ش��ورب��ات وجميعها
�سريعة التح�ضير وذات ن�سبة بروتين عالية
و�سعرات حرارية منخف�ضة.
ي �ب��د�أ المري�ض ب�ت�ن��اول المكمالت قبل
�إجراء العملية ب�شهر تقريبا ،وي�ستمر عليها
فترات يحددها الطبيب المعالج.
 ماهي الم�ضاعفات المحتملة الحدوثمن عدم تناول المكمالت الغذائية؟
الجدير بالذكر انه مع ارتفاع ن�سب نجاح
عمليات ال�سمنة المفرطة وخ�صو�صا في
مملكة البحرين ومع تطور المعدات الجراحية
وم� �ه ��ارات ال �ج��راح �ي��ن وم��واك �ب��ة الهيئات
ال�صحية البحرينية لأح ��دث الموا�صفات
العالمية القيا�سية ق��د ت�ح��دث ب�سبب عدم
اهتمام بع�ض المر�ضى بتناول المكمالت
الغذائية كالفيتامينات والبروتينات م�شاكل
عديدة منها على �سبيل المثال ت�ساقط ال�شعر،
ال���ش�ح��وب ال �ع��ام وت��ره�لات ال�ج�ل��د ،ت�شقق

الأظ��اف��ر ،جفاف الب�شرة والإج�ه��اد ال�شديد،
�ضعف وت�آكل المحتوى الع�ضلي والأنيميا
ال�ح��ادة والتهاب الأع�صاب الطرفية ب�سبب
نق�ص فيتامين (ب .)12
كما ان��ه ق��د ي� ��ؤدي �إل��ى م��ر���ض ه�شا�شة
العظام المبكر وخ�صو�صا لل�سيدات نتيجة
لنق�ص الكال�سيوم.
 م��اذا لديكم لم�شكلة الجفاف التي قدتحدث لبع�ض المر�ضى جراء العملية؟
الكثير من المر�ضى بعد عمليات ال�سمنة
ال يهتمون ب�شرب كمية كافية من ال�سوائل
ل�سد حاجة الج�سم ،فبح�سب تو�صيات جمعية
ال�سمنة الأمريكية ين�صح ب�شرب  2لتر من
ال�م��اء يوميا وال�ج��دي��ر بالذكر �أن منتجات
برياتريك ارابيا ت�شجع المر�ضى على تناول
ال�سوائل وال �م��اء ب�شكل غير مبا�شر وذل��ك
من خ�لال الخيارات المختلفة للفيتامينات
والواي بروتين التي تذوب في الماء ،و�أي�ضا
ال�شوربات والم�شروبات البروتينية.
 ما الهدف من �إن�شاء �شركة باريتريكارابيا ..وكيف جاءتكم الفكرة؟
�شركة باريتريك ارابيا هي �شركة عالمية
م�سجلة في �أكثر من بلد في العالم ولدينا مراكز

توزيع متعددة في الوطن العربي و�أمريكا،
وهي �شركة تابعة لمجموعة كي �أم ات�ش �آفاق
القاب�ضة التي ت�ضم عددا من ال�شركات الطبية
المتخ�ص�صة في المجال ال�صحي ،منها �شركة
اكويفا الطبية ومجموعة مراكز برايم كير
ومجموعة �صيدليات برايم هيلث.
وتخت�ص �شركة باريتريك ارابيا بمجال
التغذية الطبية فيما بعد عمليات ال�سمنة،
وهدفنا �أن ن�صل �إلى مر�ضى عمليات ال�سمنة
ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي بمنتجاتنا ال�م�م�ي��زة
والم�صنعة ح�صريا في ال��والي��ات المتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة ذات ال �ج��ودة العالية والخالية
من �أي مواد حافظة و�أي هرمونات وجميع
منتجاتها حالل.
وت �ه �ت��م ال �� �ش��رك��ة ب��ال �ج��ان��ب ال �ت��وع��وي
والتعريفي بمخاطر ال�سمنة وم�شاكل التغذية
بعد عمليات �إنقا�ص الوزن.
فمن خ�لال �شركتنا نخاطب المر�ضى
بمختلف الثقافات ونقوم ببرامج توعوية
لهم ،ودورن��ا ال يقت�صر فقط على المري�ض
ولكن �أي�ضا نقدم دورات تدريبية لأخ�صائيي
التغذية ليقوموا بدورهم في توعية المري�ض
وو�ضع خطط للتغذية ال�صحيحة.
 ما م�ستوى تطور جراحات ال�سمنة فيالبحرين من منظورك ال�شخ�صي؟
ف��ي الآون���ة الأخ �ي��رة ح��دث ت�ط��ور كبير
ونقلة نوعية في جراحات ال�سمنة المفرطة
بمختلف �أنواعها ويذكر �أن مملكة البحرين
من الدول الرائدة في �إجراء هذه النوعية من
العمليات بن�سب نجاح عالية ت�ضاهي مثيالتها
على م�ستوى العالم كما تتميز م�ؤ�س�ساتها
ال�صحية بم�ستوى متطور في هذا المجال،
ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��ا الم�ست�شفى الع�سكري ال��ذي
ينفرد ب�أنه مركز امتياز عالمي في جراحات
ال�سمنة المفرطة وذلك بقيادة ور�ؤية �سعادة
اللواء بروفي�سور ال�شيخ خالد بن علي �آل
خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وهو
�أول مركز في ال�شرق الأو�سط يح�صل على
االعتمادين الأمريكي والأوروبي في جراحة
ال�سمنة وال���س�ك��ر ،منها �أي���ض��ا م�ست�شفى
الملك حمد الجامعي ونخبة من م�ست�شفيات
القطاع الخا�ص الذي يخ�ضع لإ�شراف الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية
برئا�سة الدكتورة مريم الجالهمة الرئي�س
التنفيذي والذي ي�ضمن اعلى درجات الجودة
والرقابة ال�صحية والطبية بمملكة البحرين
الحبيبة.
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معرفي كلينيك
تح�صل على جائزة �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة

ح�صلت الدكتورة حنان عبدالواحد معرفي اخت�صا�صية الأمرا�ض الجلدية والتنا�سلية وطب الجلد التجميلي على جائزة
�سمو ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة للعمل التطوعي ،كيف تلقت الخبر وعن ا�سرار واحالم الدكتورة حنان كان لنا هذا اللقاء.
تلقيت خبر فوزك بها؟
عرفت بمو�ضوع الجائزة وكيف
ِ
كيف ِفي �شهر يوليو الما�ضي �شاهدت �إعالنا باالن�ستجرام عن الجائزة ولم �أتردد لحظة في اال�شتراك .على الفور دخلت موقع
الجائزة وملأت البيانات المطلوبة وتركت المو�ضوع وبعد �شهرين جاءني ات�صال �أثلج �صدري من جمعية الكلمة الطيبة بتحديد
موعد الجتماع اللجنة معي عبر البرنامج المرئي لتقييم م�شروعي وبعد اجتماع اللجنة ب�أ�سبوعين تقريبا و�صلتني دعوة
�شخ�صية لح�ضور �إعالن الفائزين عبر من�صات التوا�صل المرئي ،و�سعدت جدا بح�صول معرفي كلينك على المركز الثاني.

دعوات كبار ال�سن و�أهالي المعاقين وابت�سامة المر�ضى المتعافين تحفزنا على اال�ستمرار
على ال�ف��ور ات�صلت مبا�شرة ب��وال��دت��ي و�أخ��وات��ي ف��ي الكويت
وب�شرتهم بالفوز و�أنا �أبكي فرحا ،وخا�صة �أنها جائزة �سمو ال�شيخ
عي�سى بن علي �آل خليفة يتمناها الجميع ولها مكانة وقيمة كبيرة في
البحرين والخليج والوطن العربي وو�سام �شرف وتقدير كبير لمن
يح�صل عليها.
وانت تعملين في العمل التطوعي؟
منذ متى ِبد�أت بالعمل التطوعي منذ �سنوات في مخيلتي و�أحالمي منذ �أن
دخلت كلية الطب ،كان حلمي �أن �أخدم الب�شرية ب�شكل �أو�سع و�أردت
�أن �أحقق الحلم يوما ما لخدمة االن�سانية وال�شكر للخالق على نعمة
ال�صحة والعلم والمعرفة ,ولكن تطبيقه فعليا بد�أ منذ �أربع �سنوات
عندما جاءتني �إحدى المري�ضات وكانت في نهاية العقد ال�سابع من
العمر ي�صاحبها حفيدها وبعد الفح�ص طلبت ان تدفع قيمة الك�شف
لي مبا�شرة وهنا اح�س�ست �أني �آخذ ثمن الك�شف من �أمي في حين علي
�أن �أعطيها كل ما �أملك لأ�سعدها وارد لها الجميل وبالفعل رف�ضت �أخذ
ثمن الك�شف من ال�سيدة البحرينية الم�سنة ومن بعد هذا الموقف �أعدت
ح�ساباتي وقررت تحقيق حلمي ب�أن يكون الك�شف مجانيا لمن هم فوق
ال�سبعين عاما� ،سواء كان مواطنا �أو مقيما ،على الرغم من محاوالت
المر�ضى لدفع ثمن الك�شف ولكن تم �إبالغهم ب�أنه قانون المركز.
هل اال�ست�شارة المجانية لكبار ال�سن فقط؟بالطبع ال ،هناك فئات �أخرى تم ا�ضافتها فنحن ن�ضيف فئة �سنويا

وتكون بالفعل ت�ستحق الخدمة والت�شخي�ص المجاني مع المتابعة
مدى الحياة لكبار ال�سن والمعاقين ومر�ضى ال�سرطان والناجين منه
و�أخيرا مر�ضى زراعة الكلى والغ�سيل الكلوي.
لماذا هذه الفئات بالتحديد؟بالن�سبة �إلى كبار ال�سن والمعاقين اردت ان اخفف العبء على
اهاليهم ومر�ضى ال�سرطان والناجين منه اردت من اختياري ان يعرفوا
�أنهم لي�سوا لوحدهم وان الجميع معهم وداعمين لهم� ،أما مر�ضى الكلى
فلذلك ق�صة وبطلها زوجي رحمه الله حيث انه كان يعاني من مر�ض
نادر في الكلى ،وعمل زراعة كلى في عام 1995وطبعا من قبلها وبعدها
ك��ان يتلقى جل�سات غ�سيل الكلى وان��ا اع��رف جيدا معاناة المر�ضى
وذويهم من مراجعات الأطباء وتكاليف العالج ،لذلك اردت ان اهدي
العالج المجاني لهذه الفئة ك�صدقة جارية عن زوجي رحمه الله.
تقريبا كم عدد المر�ضى �شهريا؟تقريبا كل الفئات مجموعهم ال�شهري قد ي�صل ما بين الخم�سين
وال�سبعين حالة وانا على ا�ستعداد و�أكون �سعيدة با�ستقبال �أكثر من
هذا العدد.
ما ال�سبب الذي دفعك للعمل التطوعي والإن�ساني؟العمل التطوعي لي�س بجديد في حياتي ،فن�ش�أت على ذلك منذ
نعومة اظافري وان��ا ارى م�ساهمة �آبائي و�أج��دادي في عمل الخير
وخا�صة في الأزم��ات التي مرت بها الكويت على مر ال�سنين ،وكيف

كان لأ�سرة �آل معرفي الدور في م�ساعدة الأ�سر المت�ضررة والمحتاجة
واردت ان اكمل الم�سيرة ،ولكن ب�شكل �آخر عن طريق اال�ست�شارات
المجانية التي �أملك مطلق الحرية لتوفيرها دون و�ضع �سقف محدد
لال�ست�شارات المجانية للفئات المحتاجة.
دعوات كبار ال�سن ال�صادقة و�أهالي المعاقين وابت�سامة المعافين
تكفيني وتحفزني لال�ستمرار.
هل في اعتقادك ان مثل هذه الم�شاريع التطوعية �سوف يكون لهادور في ال�سياحة العالجية؟
المنظومة ال�صحية في مملكة البحرين وكل دول الخليج �أثبتت
�أنها من �أف�ضل المنظومات على م�ستوى العالم وهذا فخر لنا كخليجيين
ويعزز ال�شعور ب��الأم��ان وبالت�أكيد يزيد من ال�سياحة العالجية في
منطقتنا من ناحية ومن ناحية �أخرى لو كل مري�ض من الفئة المعفاة
من الك�شف جاء �إلينا ومعه مرافقين ف�سوف يحتاجون تذاكر و�سكنا
بالفنادق ومطاعم وتنقالت وه��ذا ن��وع من �أن��واع الجذب ال�سياحي
ال�صحي.
دكتورة هل لنا من كلمة �أخيرة؟ا�شكر �سمو ال�شيخ عي�سى بن علي �آل خليفة على هذه الجائزة
الكريمة والمحفزة واعتبرها و�ساما و�شرفا كبيرا ،كما ا�شكر جمعية
الكلمة الطيبة والقائمين عليها ،ادعو الله ان يمن على حكامنا بال�صحة
والعافية وراحة البال.
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الدكتور حسام نور في حوار شامل..

يجيب عن �أهم ت�سا�ؤالت

مـر�ضـى القـلــب

�أثارت جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن مخاوف ذوي
الأمرا�ض المزمنة منهم مر�ضى القلب ،وهم الأكثر ت�أثرا بما
يثار حولهم ب�ش�أن هذا المو�ضوع .ولكي نجيب عن ت�سا�ؤالت
مر�ضى القلب المتعددة حاور الخليج الطبي في انفراد �صحفي
الدكتور ح�سام نور ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب وق�سطرة القلب
وال�شرايين ،رئي�س وح��دة ق�سطرة القلب بمركز محمد بن
خليفة بن �سلمان التخ�ص�صي للقلب.
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�أدوية ال�ضغط �آمنة وال تزيد من احتمالية الإ�صابة بفيرو�س كورونا
 هل المر�ضى الذين يعانون من م�شاكل في القلب هم �أكثرعر�ضة للإ�صابة بفيرو�س كوفيد 19؟
ال مر�ضى القلب لي�سوا �أك�ث��ر عر�ضة م��ن غيرهم ،ف�أغلب
الم�صابين بفيرو�س كوفيد  19ال تظهر عليهم �أعرا�ض �أو تكون
الأعرا�ض خفيفة ن�سبيا كال�سعال الجاف ،والتهاب في الحلق،
وارت�ف��اع طفيف في درج��ة ال �ح��رارة ،وق�شعريرة� ،أو الإجهاد
العام ،والجدير بالذكر �أن  %80من الم�صابين يتعافون من دون
الحاجة �إلى رعاية طبية متقدمة �أو مركزة� ،إال �أن  1من كل 6
من الم�صابين بالفيرو�س تظهر عليهم �أعرا�ض �أخطر مثل �ضيق
التنف�س �أو �أل��م في ال�صدر ،وبوجه ع��ام ت��زداد ن�سبة خطورة
التعر�ض للإ�صابة بالفيرو�س في المر�ضى الذين تزيد �أعمارهم
على  70عاما ،ويعانون على الأقل من مر�ضين مزمنين فتكون
الإ�صابة لديهم �أكثر حدة وفي بع�ض الأوق��ات قد ت�ؤدي بن�سبة
قليلة �إلى الوفاة ال قدر الله.
ولكن �أغلبية مر�ضى القلب يتعافون تمامًا من هذا الفيرو�س،
ون�سبة قليلة جدا يعانون من م�ضاعفات قلبية نتيجة له مثل
�ضمور في ع�ضلة القلب� ،أو التهاب فيرو�سي في ع�ضلة القلب،
مما ي�ؤدي �إلى ظهور �أعرا�ض �أخرى على المري�ض كزيادة الوزن،
�أو تورم في القدمين.
 ما هي الن�صائح التي يجب على مر�ضى القلب اتباعهاللوقاية من فيرو�س كوفيد 19؟
يجب علينا جميعا �أن نتبع الإر�شادات ال�صادرة من اللجنة
العليا للوقاية من الفيرو�س ،كما علينا االلتزام باالتي:
 -1المواظبة على غ�سل اليدين بالماء وال�صابون �أو معقم
اليد مدة ال تقل عن  20ثانية على الأقل.
 -2تنظيف الأ�سطح المعر�ضة للم�س وتعقيمها با�ستمرار
 -3االل �ت��زام بالتباعد االجتماعي على الأق ��ل مترين من
الآخرين
 -4عدم لم�س الوجه
 -5تغطية الأنف والفم عند ال�سعال �أو العط�س
 -6المواظبة على ا�ستخدام الكمامات الواقية
 كيف يحافظ مري�ض القلب على �صحته في الفترة الحاليةخالل جائحة كورونا؟
يجب على الجميع الحفاظ على العادات ال�صحية اليومية
ال�سليمة وخا�صة التي تهم �سالمة القلب.
علينا �أن نتبع نمطا غذائيا �صحيا غنيا بالخ�ضار والفواكه
والبروتين النباتي والإكثار من اال�سماك والمك�سرات ال�صحية،
والأطعمة القليلة ال�سعرات الحرارية وتجنب بقدر الإمكان
الأطعمة ذات ال�سعرات الحرارية العالية كالم�شروبات الغازية،
وال��ده��ون الم�شبعة ،والأطعمة المحفوظة التي تحتوي على
ن�سبة عالية من ال�صوديوم ،ويجب �إبقاء الج�سم مرتويا عن
طريق �شرب الماء والم�شروبات الخالية من ال�سكر ،كما نن�صح
بن�شاط بدني يومي معتدل لمدة  30دقيقة �أو بمقدار 150
دقيقة �أ�سبوعيا ،مع محاولة التقليل من الجلو�س واالبتعاد
عن جهاز الحا�سوب والهواتف الذكية قدر الم�ستطاع .وتفادي
ركوب الم�صعد حيث �إن �صعود ال��درج طريقة ممتازة للحفاظ
على اللياقة البدنية ون��وع م��ن �أن ��واع التباعد االجتماعي،
و�أخيرا االبتعاد تماما عن العادات المدمرة لل�صحة كالتدخين
والم�شروبات الكحولية.
 كيف يمكن لمر�ضى القلب اال�ستفادة من اال�ست�شاراتالطبية التي تتم عن بعد؟
في الوقت الراهن قامت العديد من الم�ست�شفيات والعيادات
بالتوا�صل مع المر�ضى عبر الفيديو �أو الهاتف لمتابعة حالتهم
ال�صحية و�أي جديد قد يطر�أ عليهم.
بالن�سبة لمر�ضى القلب وخا�صة ال�شرايين التاجية �أو

ال�سكري� ،أو �ضغط الدم المرتفع� ،أو الرجف الأذيني� ،أو الق�صور
في ع�ضلة القلب عليهم متابعة �أوزانهم با�ستخدام ميزان منزلي،
و�أي�ضا قيا�س ال�ضغط ون�سبة الأك�سجين وقيا�س ال�سكر ب�صورة
منتظمة وكتابة كل ذلك في مفكرة طبية لمناق�شة هذه المعلومات
المهمة مع الطبيب �أثناء مقابلته عبر الهاتف �أو الفيديو.
و�إذا ظهرت �أي �أع��را���ض جديدة يحتمل �أن ت�شكل خطرا
على حياته فعليه �أال يتردد في االت�صال بالإ�سعاف الوطني
واال�ستفادة من الخدمات الطبية المتوافرة.
 هل هناك �أي مخاوف من بع�ض �أدوية القلب التي قد تزيدمن احتمال الإ�صابة بكوفيد 19؟
ظهرت بع�ض المخاوف في بداية انت�شار جائحة كورونا
من بع�ض �أدوي��ة ال�ضغط منها مجموعة ( )ARBمثل دواء
الديوفان ،ومجموعة ( )ACEIمثل الكوفر�سيل ،حيث �إن
الفيرو�س يدخل الخلية عن طريق م�ستقبل بروتيني ي�سمى
( )2-ACEوهو نف�س الم�ستقبل العالجي لهذه الأدوية ،ولكن
�أثبتت الدرا�سات التي �أجريت على الأدوية المذكورة �أنها �أدوية
�آمنة كما �أو��ص��ت الجمعيات المتخ�ص�صة في �أم��را���ض القلب
باال�ستمرار في �أخذ هذه الأدوية من دون قلق.
 ماهي الطريقة ال�صحيحة لقيا�س �ضغط الدم؟بح�سب التو�صيات العالمية يجب قيا�س �ضغط ال��دم مع
مراعاة هذه التعليمات المهمة:
-1و�ضع القدمين على الأر�ض.
-2عدم و�ضع قدم على �أخرى �أثناء قيا�س ال�ضغط.
-3التوقف عن الكالم مدة  5دقائق.
-4التوقف عن التدخين �أو �شرب ال�شاي والقهوة وممار�سة
الريا�ضة قبل �أخذ قراءة ال�ضغط بن�صف �ساعة على الأقل.
-5و�ضع جهاز قيا�س ال�ضغط على ال��ذراع مبا�شرة ولي�س
على المالب�س.
-6و�ضع الذراع في نف�س م�ستوى القلب.
 م��ا ه��و ف�ح����ص ال�ك��ال���س�ي��وم ف��ي ال �� �ش��راي �ي��ن ال�ت��اج�ي��ة()CALCIUM SCORE؟ وما �أهميته؟
هو فح�ص يتم عن طريق الت�صوير المقطعي بجهاز (ct
 )scanوفي هذا الفح�ص يتم تقييم كمية الكال�سيوم في جدار
�شرايين القلب ،هذه التر�سبات من الكال�سيوم تعطي �إ�شارة
لوجود ت�صلب في ال�شرايين التاجية وقد ي�ؤدي ذلك �إلى حدوث
جلطات قلبية.
ويمكن لطبيبك المعالج بعملية ح�سابية ب�سيطة عن طريق
( )www.cvriskcalculator.comم��ع��رف��ة كمية
التر�سبات ،وبناء على النتيجة نو�صي المر�ضى بتناول
الأ�سبرين بانتظام ،ودواء تنظيم الكولي�سترول
في الدم والمحافظة على م�ستوى ال�ضغط
وال�سكر في المعدل الطبيعي.
 ماهي ال�ح��االت التي ت�ستدعيالتدخل بالق�سطرة؟
ال �� �س �ب��ب الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�ت��دخ��ل
بالق�سطرة هو البحث عن وجود
م���ش�ك�ل��ة ف ��ي ال �ق �ل��ب م ��ن ع��دم�ه��ا،
فعندما تظهر للطبيب م�شكلة في
ال�ق�ل��ب ي�ت��م ت�صحيحها وع�لاج
ال�م��ري����ض ..فمثال ع��ن طريقها
يتم تحديد موقع ت�ضيق �أو
ان �� �س��داد الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة
وال�شرايين ،و�أي�ضا يمكن
قيا�س م�ستويات ال�ضغط
والأك �� �س �ج �ي��ن ف ��ي �أج � ��زاء

مختلفة من حجرات القلب ،ويمكن �أي�ضا عن طريق الق�سطرة
التحقق من وظيفة وقوة ع�ضلة القلب ،ويمكننا �أخذ خزعة من
ع�ضلة القلب ،كما يمكن اكت�شاف العيوب الخلقية ..وفي نف�س
الوقت ن�ستطيع العالج ،فمثال ال�شرايين يتم تو�سعتها وو�ضع
دع��ام��ات ،و�إذا ك��ان هناك �أي ن��وع م��ن الثقوب ف��ي القلب يتم
�إ�صالحها ،وفي حاالت ال�صمامات يمكن ت�ضييقها �أو تو�سيعها
�أو تبديلها بح�سب الحالة.
 ما هي التعليمات التي يجب على المري�ض اتباعها بعدالق�سطرة؟
على المري�ض المتابعة م��ع الطبيب المعالج وف��ي حالة
تركيب الدعامات من ال�ضروري موا�صلة العالج بدواء الأ�سبرين
مع باقي العالجات الأخ��رى للمحافظة على عدم ان�سداد هذه
الدعامات لأنه قد يحدث في بع�ض الوقت ان�سداد في الدعامات
ب�سبب عدم االنتظام في تناول م�سيالت الدم مما ي�ؤدي �إلى كارثة
ويزيد من فر�ص الإ�صابة بالجلطات القلبية.
 هل هناك جديد في عالج �ضيق �شرايين القلب؟نعم ،هناك الكثير من الأ�شياء الجديدة ،الدعامات في تقدم
م�ستمر و�أ�صبحت م�ضاعفتها قليلة ج��دا ،ويمكننا ا�ستخدام
الليزر لتو�سيع ال�شرايين ،وجهاز الأ�شعة ال�صوتية لتك�سير
التكل�سات الموجودة في ال�شرايين ،وكل العالجات الجديدة
متوافرة لدينا ف��ي مركز محمد ب��ن خليفة ب��ن �سلمان للقلب،
بالإ�ضافة �إلى العمليات المعقدة الطويلة ..كل هذه التقنيات في
تقدم م�ستمر ونحن نواكب هذا التقدم العلمي با�ستمرار لتوفير
�أف�ضل الخدمات الطبية للمواطنين في مملكتنا الغالية.

22

العدد ( - )15661ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون -
الأحد  25جُ مادى الآخرة 1442هـ  7 -فبراير 2021م

كل ما يجب �أن تعرفه عن

خمول الغدة الدرقية
ترتبط الغدة الدرقية بكل وظائف الج�سم ،و�أي خلل ي�صيبها يمكن �أن ي�ؤثر على �صحة الج�سم وقيام االع�ضاء بوظائفها ب�صورة
جيدة ،ولذلك يجب االنتباه �إلى االعرا�ض والعالمات المبكرة التي ت�ؤ�شر على وجود م�شكلة في الغدة والبدء في عالجها فورا .وفي
زيارة خا�صة من «الخليج الطبي» للدكتورة ن�سرين ال�سيد ا�ست�شاري ال�سكر والغدد ال�صماء الرئي�س المنتخب للجمعية الأمريكية
للغدد ال�صماء في الخليج -مركز الخليج الطبي لل�سكر �أجرينا معها اللقاء الآتي:
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الدكتورة نسرين السيد:

عالج الغدة ب�سيط ومعه تزول الأعرا�ض ب�سرعة
} ما هي الغدة الدرقية بال�ضبط؟
{{ الغدة الدرقية هي غ��دة �صغيرة على �شكل
فرا�شة تقع في مقدمة قاعدة العنق بال�ضبط ،وتنتج
ال��غ��دة ال��درق �ي��ة ه��رم��ون ث�لاث��ي ال �ي��ودوث �ي��رون �ي��ن
تي،3والثيروك�سين ت��ي ،4وهما لديهما ت�أثير هائل
علىال�صحة ويتحكمان في الوظائف الحيوية مثل
درج��ة الحرارة ومعدل نب�ض القلب .وخمول الغدة
يحدث عندما تف�شل الغدة الدرقية في انتاج قدر كاف
من الهرمونات.
} ما هي �أعرا�ض مر�ض ق�صور الغدة؟
{{ بالكاد يالحظ ف��ي البداية �أع��را���ض خمول
الغدة،وتكون الإرهاق ،واكت�ساب الوزن؛ فلذلك يعزو
المري�ض االعرا�ض الى التقدم في ال�سن مثال ،ولكن
مع ا�ستمرار تباط�ؤ عملية االي�ض ت�صبح االعرا�ض
�أكثرو�ضوحا ،وتختلف الأعرا�ض بح�سب �شدة نق�صان
الهرمون.
} وما هي هذه الأعرا�ض؟
{{الأع��را���ض منها التعب ب�سرعة ،وب��رودة في
الج�سم،والإم�ساك ،وجفاف الب�شرة ،وانتفاخ الوجه،
وزيادة الوزن ،وارتفاع ن�سبة الكولي�سترول في الدم،
وت�ساقط ال�شعر ،وبطء معدل �ضربات القلب ،و�ضعف
الذاكرة وت�ضخم الغدة الدرقية.
} ما العوامل التي ت�ؤدي �إلى خمول الغدة؟
{{ العوامل كثيرة ،منها �أمرا�ض المناعة الذاتية،
وهي �أكثر ا�سباب خمول الغدة �شيوعا ،وهي ا�ضطراب
مناعي ذاتي يظهر عندما ينتج الجهاز المناعي اج�ساما
م�ضادة تهاجم ان�سجة الج�سم نف�سها فت�شمل احيانا
الغدة الدرقية .ونتيجة لرد فعل مبالغ فيه علىعالج
فرط ن�شاط الغدة الدرقية :فالأ�شخا�ص الم�صابون
بفرط ن�شاط الغدة يعالجون عادة بالأيودين الم�شع،
ويكون بهدف ا�ستعادة ن�شاط الغدة الطبيعي ،فيحدث
في بع�ض االحيان انخفا�ض كبير في ن�سبة انتاجه،
وه��ذا ي ��ؤدي �إل��ى ق�صور دائ��م في الهرمون الدرقي.
وجراحة الغدة الدرقية والعالج اال�شعاعي وبع�ض
االدوية التي ت�سهم في خمول الغدة ومنها الليثيوم.
} ما هي الم�ضاعفات التي قد تحدث من عدم عالج

خمول الغدة؟
{{ ه� �ن ��اك ع� ��دة م �� �ض��اع �ف��ات ،م �ن �ه��ا ت���ض�خ��م
الغدةوت�أثيرها على المظهر العام ،وفي بعد االحيان
يعوق عملية البلع �أو التنف�س ،وم�شكالت في القلب،
وي��رج��ع ذل��ك �إل��ى ارت �ف��اع م�ستوى الكولي�سترول،
واالكتئاب وقد ي�سبب �ألما وتنميال في بع�ض مناطق
ال�ج���س��م ،ك�م��ا ي ��ؤث��ر م���س�ت��وى ه��رم��ون ال �غ��دة على
التبوي�ض.
} متى �أ�ست�شر الطبيب؟
{{ ا�ست�شر طبيبك فورا �إذا كنت ت�شعر بالتعب
من دون �سبب او �إذا كان لديك �أي عالمة من عالمات

اعرا�ض المر�ض كالوجه المنتفخ مثال.
} ما هي طرق العالج؟ وهل هناك جديد؟
{{ ع�لاج ه��ذا المر�ض �سهل ج��دا ،وف��ي معظم
الحاالت تزول االعرا�ض ب�شكل �سريع ،وهو تناول
ه��رم��ون ال�غ��دة الدرقية البديل ب�شكل دائ��م وا�سمه
(ليفوثيروك�سين) في �شكل �أقرا�ص ،وهو تعوي�ض
ع��ن ال �ه��رم��ون��ات ال �ت��ي ال تنتجها ال� �غ ��دة .وي�ج��ب
ا�ست�شارة الطبيب لتحديد الجرعة المنا�سبة ،مع �أخذ
الدواء بانتظام على معدة خالية ،و�أال يتم تناوله مع
ادوي��ة اخرى تعيق امت�صا�صه حتى يحقق النتيجة
المرجوة.

خمول الغدة يحدث عندما تف�شل الغدة في �إنتاج الهرمونات
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الدكتورة ن�ضال خليفة

تف�صح عن �أ�سرار الجمال

�إن بع�ض الن�صائح الب�سيطة للجمال تعتبر من ا�سرار الجمال التي ينبغي لكل امر�أة ان تعرفها،
و�شعورك ب�أنك تبدين في �أف�ضل حاالتك يمكن ان يكون داعما حقيقيا للثقة بالنف�س .وقد التقينا
بالدكتورة ن�ضال خليفة ا�ست�شارية الأمرا�ض الجلدية والتنا�سلية وطب الجلد والتجميل لكي نعرف
كل ا�سرار الجمال..
} تجف الب�شرة كثيرا في ال�شتاء ..لذا �أخبرينا عن الروتين ال�صحيح للعناية بها في هذا
الف�صل؟

{{ �صحيح ،والب�شرة تحتاج �إلى ترطيب في ف�صل ال�شتاء؛ فالروتين اليومي يجب �أن يحتوي
على غ�سول منا�سب للب�شرة ،على �أال ي�ستخدم الغ�سول �أكثر من مرتين يوميا ،والب�شرة الجافة
ت�ستخدم مرطبا �أ�سا�سه دهني ،وفي بع�ض الأوق��ات نجمع بين الكريم وال�سريم ل�ضمان النتيجة.
والب�شرة الدهنية اي�ض ًا تحتاج �إلى ترطيب ويكون �أ�سا�س المرطب مائيا اكثر وخاليا من الزيوت،
بالإ�ضافة �إلى �أن ا�ستخدام واق من ال�شم�س �ضروري في روتينك اليومي ،و�أن��ا ال ان�صح بنوع
معين فالأنواع كثيرة ومتوافرة وفي متناول الجميع ،ولكن ما ان�صح به ان نت�أكد من م�صدر المنتج
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ا�ضطراب الغدة الدرقية وارتفاع ن�سبة هرمون
الحليب ونق�ص الحديد من �أهم �أ�سباب ت�ساقط ال�شعر
} كيف يمكننا التعرف على نوع كل ب�شرة؟
{{ الطبيب المخت�ص هو ال��ذي ي�ستطيع تحديد نوعها فهذا لي�س ام��را �سه ًال
فالتق�سيم الب�سيط المعروف يق�سم �إلى الدهنية والجافة والمختلطة ،ومن الجائز
ان تكون الب�شرة دهنية في وقت معين من العمر؛ مثال في �سن المراهقة وال�شباب
ثم تتحول �إلى جافة كلما تقدمنا في العمر وهنا يكون الجفاف م�س�ؤوال عن ظهور
التجاعيد فيعطينا مظهرا �أكبر في العمر؛ فلذلك نحر�ص على الترطيب
الدائم.
و�أن� ��واع الب�شرة ت�ح��دده��ا الخلفية العرقية وال�ن��وع،
والبيئة ،والحياة اليومية �إذا ك��ان ال�شخ�ص يتعر�ض
لل�شم�س مدة طويلة با�ستمرار� ،أو �أن الب�شرة تتعر�ض
للهواء والأتربة ،و�أي�ضا العامل والوراثي وهكذا .فكل
ب�شرة لها �إيجابياتها و�سلبياتها ،فنحن محظوظات
بب�شرتنا �أكثر من الغرب فال تظهر علينا عالمات
تقدم ال�سن ب�شكل كبير ،وكلما كان العمر �صغيرا
وبد�أنا باالهتمام بب�شرتنا كانت النتيجة م�ضمونة،
لأنه بعد �سن معين تجهد الب�شرة وال ت�ستطيع �إ�صالح
نف�سها كما ك��ان م��ن قبل ،فهنا يمكننا التدخل
بتحفيز الكوالجين ويرجع �إلى ال�شكل ن�ضارته
ويمكننا الت�صحيح بالبوتك�س والفيلر لأن
لهما دورا مهما لتحفيز الكوالجين.
} ال� �ه ��االت ال �� �س��وداء م��ن الم�شكالت
ال�سائدة فما هو العالج؟
{{ علينا �أوال ان نبحث عن الأ�سباب؛
ف ��إذا كان العامل وراثيا فمن ال�صعب
تغيير ال��و��ض��ع ،و�أن���ص��ح المر�ضى
بعمل فحو�صات معملية �صورة دم
ك��ام�ل��ة وق�ي��ا���س ن�سبة ال�ح��دي��د في
ال ��دم ح�ت��ى ن �ب��د�أ ب��و��ض��ع خطة
ع�لاج �ي��ة م �ن��ا� �س �ب��ة ،وع�ل�ي�ن��ا
تجنب التدخين وال�سهر �إلى
وقت مت�أخر ،و�أي�ضا �إزالة
ال �م �ك �ي��اج ت �م��ام��ا ،وم��ن
ال �م �ه��م اي �� �ض��ا ترطيب
منطقة تحت العين لأن
جفافها ي�سبب الغمقان،
�أم� ��ا ف ��ي ح��ال��ة وج ��ود
�أوردة دم��وي��ة كثيرة
تحت العين في�ساعدنا
ال��ل��ي��زر ف ��ي تح�سين
ال�ل��ون ،وبالن�سبة �إل��ى
ال��م��دخ��ن��ي��ن ي�م�ك�ن�ن��ا
ا� � �س � �ت � �خ� ��دام ال� �ع�ل�اج
الكربوني بتمرير ثاني

�أك�سيد الكربون في هذه المنطقة ويتم التعوي�ض بالأك�سجين وي�ستخدم �أي�ضا الفيلر
�إذا كانت المنطقة غائرة وتعطي لنا نتيجة ممتازة.
} هل ليزر �إزالة ال�شعر منا�سب للمراهقات؟
ً
{{ في بع�ض الحاالت قد ال ي�أتي بالنتيجة المرجوة نظرا �إلى تغيير ن�سبة
الهرمونات في هذه الفترة العمرية ،فيمكننا ان نبد�أ بعد انتظام الدورة ال�شهرية
لديهن بعامين بح�سب الحالة فهو �آمن جدا ،ولكن �أن�صح باالنتظار �إلى �سن الـ18
حتى ت�شعر الفتاة بالنتيجة التي تنتظرها.
} ت�ساقط ال�شعر م�شكلة تزعج الكثير فما هو الحل؟
{{ علينا �أن نت�أكد من �سالمة �صحتنا �أوال بعمل فحو�صات
معملية للبحث ع��ن �سبب الت�ساقط؛ فمثال فيتامين (د) �أو
ا�ضطراب الغدة الدرقية ،وارت�ف��اع ن�سبة هرمون الحليب
�أو تكي�س ال�م�ب��اي����ض ون�ق����ص ال�ح��دي��د م��ن اه��م �أ��س�ب��اب
الت�ساقط ،فيتم العالج الدوائي ونبد�أ بالعالج التجميلي
كحقن البالزما التي تحتوي على محفزات النمو الطبيعية
الموجودة في ال�صفائح الدموية وتعطي نتائج مذهلة
ت�ساعد على التقليل من الت�ساقط ونمو ال�شعر،
وتحتاج �إل��ى  3جل�سات على الأق��ل وبعد ذلك
مرة كل عام.
} نحت الج�سم طريقة للتنحيف ب��دون
جراحة ..كيف ذلك؟
{{ نحت الج�سم مهم ومطلوب لأنه عالج
فعال وب��دون ج��راح��ة ،وبالأخ�ص في الأماكن
ال�صعبة في النزول مع الرجيم ،وتكون
بتجميد ال��ده��ون و�شد الب�شرة عن
طريق الليزر وتقنية الموجات فوق
ال���ص��وت�ي��ة و�أح� ��دث الأج� �ه ��زة ل�شد
ال�ع���ض�لات ح�ت��ى تعطيك ال�شكل
الريا�ضي ،والحقيقة �أنها تقنية
ب���س�ي�ط��ة ت �� �س��اع��د ع �ل��ى تن�سيق
الج�سم.
} ن�ضارة ال�شباب حلم كل
�سيدة ..كيف يحدث ذلك؟
{{ زاد الآن وع� ��ي
ال �م��ر�أة ف��ي االهتمام بنف�سها
ب ��أن يكون هناك نمط حياة
�صحي كممار�سة الريا�ضة
ب��ان�ت�ظ��ام والأك � ��ل ال�صحي
وتقليل ال�سكريات مع تجنب
ال�ت��دخ�ي��ن ب�ج��ان��ب ال��روت�ي��ن
اليومي للب�شرة وم�ساعدتها
بالتقنيات الحديثة ،ف�أ�صبح
ح �ل��م ن �� �ض��ارة ال �� �ش �ب��اب �سهال
وب�سيطا.
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مركز الخليج الطبي وال�سكر..

الــرعايــة التـي ت�ستحقهــا
في ع��ام  2004تم افتتاح المركز ليكون تابعا
لمركز جو�سلين لل�سكري ال�شهير دوليا الذي يعتبر
جزءا من كلية هارفارد الطبية الأمريكية ،وظل يعمل
مركزا متخ�ص�صا لعالج كل ما يخ�ص مر�ضى ال�سكر،
ولأن فكرة المركز تتمحور بالأ�سا�س على خدمة
المواطنين والمقيمين ،والعناية بهم من الناحية
ال�صحية ،ارت ��أت �إدارة المركز �إ�ضافة تخ�ص�صات
وخدمات طبية �أكثر لتلبي جميع احتياجات �سكان
المملكة بل حتى ال��دول المجاورة ،ليظهر في حلته
ال�ج��دي��دة ع��ام  2018با�سم «م��رك��ز الخليج الطبي
وال�سكر».
يعد مركز الخليج الطبي وال�سكر واح ��دا من
�أهم مراكز الرعاية ال�صحية في القطاع الخا�ص في
البحرين با�ستخدام المعايير الدولية والتقنيات
الحديثة مدعومة بق�سم اال�شعة والمختبر وال�صيدلية.
ك�م��ا ان ��ه ي���ض��م م�ج�م��وع��ة م��ن �أف �� �ض��ل الأط �ب��اء
اال�ست�شاريين المتدربين في مراكز مرموقة حول
ال �ع��ال��م ،ا� �ض��اف��ة ال ��ى ال �ط��اق��م ال�ت�م��ري���ض��ي وال�ف�ن��ي
والإداري المدرب على اعلى م�ستوى لخدمة مرتادي
المركز.
منذ ذل��ك الحين ونحن نقدم خدمتنا ال�صحية
باحترافية وجودة فائقة ،حيث يعتبر المركز الأول
ف��ي المنطقة المتخ�ص�ص ف��ي ع�لاج ال�سكر والغدد
ال�صماء ،وتتعدد لدينا �أحدث العالجات تحت ايدي
اطباء ا�ست�شاريين ،كما ننفرد بخدمة العناية ال�شاملة
للقدم ال�سكري �إ�ضافة �إلى الخدمة التي يوفرها المركز
ب�شكل خا�ص وهي العناية بـ(�أظافر القدم) وم�شاكل
القدم العامة وذل��ك على �أي��دي متخ�ص�صين في هذا

المجال .كما يوجد لدينا ق�سم طب العيون المتخ�ص�ص
ف��ي ت�شخي�ص وج��راح��ة وع�ل�اج �أم��را���ض العيون،
وي�شمل وحدة (�شفيند  750ا�س ليزك) وغرفة عمليات
مجهزة تجهيزا كامال على اعلى م�ستوى لعمليات
جراحات العيون ال�صغيرة والكبيرة ،وتقدم العيادة
الخبرة التخ�ص�صية في عالج عيون الأطفال والحول.
وق��د تم افتتاح عيادة الأط�ف��ال في مطلع العام
والتي توفر وتهتم بعالج الأطفال الحديثي الوالدة
حتى عمر الـ.14
كما تم افتتاح عيادة الأورام ال�سرطانية التي
تقدم خدمات ت�شخي�صية تحت �إ�شراف ا�ست�شاريين
تما�شي
ذوي خبرة طويلة في هذا المجال ،ي�أتي ذلك
ً
مع الفكرة الرئي�سية من ت�أ�سي�س المركز وهي تقديم
كل الخدمات للمر�ضى.
ونطمح �إلى �أن نكون الوجهة الأولى؛ لذلك نحن
نقدم مجموعة وا�سعة من الخدمات ال�صحية ونعدكم
باال�ستمرار في التميز.
يت�ضمن المركز العيادات الآتية:
ع �ي��ادة ال���س�ك��ري وال �ق��دم ال���س�ك��ري  -ال�ع�ي��ون
 الأورام ال�سرطانية  -المخ والجهاز الع�صبي -الروماتيزم  -الغدد ال�صماء  -القلب  -الأط�ف��ال -
الجهاز اله�ضمي والكبد � -أمرا�ض الكلى  -جراحة
ع��ام��ة  -الن�ساء وال���والدة  -بجانب ق�سم الأ�شعة
والمختبر وال�صيدلية.
ل��ن نتوقف ه�ن��ا ،ف��ر�ؤي��ة ال�م��رك��ز الم�ستقبلية
ه��ي التو�سع والتحول �إل��ى م�ست�شفى ي�ضم جميع
التخ�ص�صات والخدمات ال�صحية التي تلم�س حاجات
المجتمع.
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الدكتورة أمل الريس في حوار خاص:

الك�شف المبكر ينت�صر على

�سرطان الثدي
�سرطان الثدي هو نوع من �أنواع ال�سرطانات
ي�ظ�ه��ر ف��ي �أن���س�ج��ة ال �ث��دي ول ��ه �أع ��را� ��ض �سهل
مالحظتها ،وتو�صل الأطباء م�ؤخ ًرا �إلى �إنجازات
كبيرة في مجالي الك�شف المبكر والعالج لمر�ضى
�سرطان ال �ث��دي ،وم��ع انت�شار ال��وع��ي واليقظة
للأعرا�ض المبكرة يمكن �إنقاذ حياتك.
ت��وا��ص��ل الخليج الطبي م��ع ال��دك �ت��ورة �أم��ل
الري�س ا�ست�شاري الجراحة العامة وجراحة الثدي
والأورام ،رئي�س برنامج الك�شف المبكر ل�سرطان
الثدي بوزارة ال�صحة.
} ما هو �سرطان الثدي؟ ومن ي�صاب به؟
�سرطان الثدي هو �أكثر �أن��واع ال�سرطانات
�شيوعً ا في فئة الن�ساء ،لي�س معنى ذلك �أن الرجال
ال ي�صابون به ولكن الن�سبة بالمقارنة تعتبر قليلة
ج �دًا فلكل  100حالة م�شخ�صة ب�سرطان الثدي
تكون  99حالة ن�ساء ورجل واحد معنى ذلك �أن
الرجال ي�صابون بن�سبة .%1
�سرطان الثدي هو الم�س�ؤول الأول عن حاالت
ال��وف�ي��ات المتعلقة ب� ��الأورام ال�سرطانية �ضمن
فئة الن�ساء عالميًا ولي�س فقط في البحرين ،مع
الأ� �س��ف البحرين تت�صدر خليجيًا بن�سبة عدد
الحاالت الم�شخ�صة ،وقدرت ن�سبة اال�صابة �ضمن
الفئات العمرية المختلفة ب�ـ  61لكل � 100أل��ف
ن�سمة ،وتعتبر هذه الن�سبة خليجيًا ،وفي منطقة
ال�شرق الأو�سط تحتل البحرين المركز الثاني بعد
لبنان ،ال�سرطان ال ي�صيب فئة عمرية معينة ولكن
ترتفع خطورة الإ�صابة مع التقدم في العمر ،وفي
البحرين نرى حاالت في الع�شرينات والثالثينات
م�شخ�صة ب�سرطان ال�ث��دي ،ولذلك نن�صح دائمًا
ب��ال�ف�ح����ص ال � ��دوري ب �� �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع��ن الفئة
العمرية ،فيجب االنتباه بعد البلوغ لأي تغيرات
غير طبيعية يمكن �أن تحدث في الثدي.

العدد ( - )15661ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون -
الأحد  25جُ مادى الآخرة 1442هـ  7 -فبراير 2021م

29

العالجات البيولوجية
�أحدثت نقلة نوعية في عالج �أورام الثدي
} هل هناك �أ�سباب معروفة لأورام الثدي؟
هناك عوامل خطورة �أهمها :الجين الأنثوي
يجعل الن�ساء �أكثر عر�ضة للإ�صابة.
العمر :مع التقدم في العمر ت��زداد خطورة
اال�صابة ب�سرطان الثدي.
ت��اري��خ مر�ضي عائلي �أو �شخ�صي� :أق�صد
بذلك ان المري�ضة تكون م�شخ�صة فيما �سبق
ب���س��رط��ان ال �ث��دي فت�صبح �ضمن ال�ف�ئ��ة الأك�ث��ر
خ �ط��ورة الح �ت �م��ال م��ع��اودة ظ �ه��ور ورم جديد
بالمقارنة ب�سيدة لم ت�صب به من قبل.
وه �ن��اك ع��وام��ل �أخ� ��رى يمكننا ت�صنيفها
�ضعيفة �أو متو�سطة ،ومن �ضمن هذه العوامل
ت�أخر �سن الحمل (كلما ت�أخر الحمل ارتفعت ن�سبة
الإ�صابة) ،وا�ستخدام الهرمونات االنثوية التي
يطلق عليها ( )HRTوهو الهرمون التعوي�ضي
الذي ي�ستخدم عند انقطاع ال��دورة ال�شهرية� ،إذ
ترغب ال�سيدات باالحتفاظ بالن�ضارة وتحا�شي
الأعرا�ض الجانبية التي تحدث من توقف الدورة
ال�شهرية وانخفا�ض ن�سبة ال�ه��رم��ون الأن�ث��وي
وبناء عليه يقومن ب�أخذ هرمونات اال�ستروجين
البروج�ستيرون ،وثبت علميًا ان اال�ستمرار في
�أخذ الهرمونات لمدة تزيد عن العامين مع �سن
� 45أو  50عامًا ت��زداد احتمالية ن�سبة الإ�صابة
ب�سرطان الثدي.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ن �� �س��ب ال�م���ص��اب��ة
الم�شخ�صة  %90حاالت ع�شوائية معنى ذلك انه
ال يوجد تاريخ عائلي لال�صابة ال�سابقة ب�سرطان
الثدي و %10مرتبطة بتاريخ عائلي �سابق �أو
جين وراثي معين ،ولذلك ف�إن عدم وجود حاالت
م�شخ�صة في العائلة ال يعني ا�ستحالة ا�صابتهم
ب� ��أورام ال �ث��دي ،و�أ�ؤك ��د على � �ض��رورة الفح�ص
الدوري ب�صرف النظر عن وجود �أو عدم وجود
تاريخ عائلي ،ف�إنه لي�س عامل �أمان.
} ما هي �أعرا�ض �أورام الثدي؟
وجود كتلة في الثدي ب�أي حجم ،مع مراعاةمالحظة زيادة حجم هذه الكتلة مع مرور الوقت
وف��ي فترة زمنية ق�صيرة خ�لال �أ�شهر ،ووج��ود
كتلة تحت الإبط ،وتغير في لون الجلد ما ي�سمى
بق�شر البرتقال وذلك ب�سبب ان�سداد في االوعية
الليمفاوية ،وتغير في �شكل الحلمة ،وجود تقرح
في الحلمة �أو افراز دموي من الحلمة ،ورجوع
الحلمة للداخل م��ع ع��دم ال�ق��درة على �إخراجها
و�ضعها الطبيعي ،اح �م��رار ��ش��دي��د ،واخ�ت�لاف
ملحوظ في الحجم بين الثديين في مدة زمنية
ق�صيرة.
هذه االعرا�ض من المهم جدا للمر�أة �أن تنتبه
لها وكلما كان االنتباه للعر�ض مبك ًرا و�سريعًا
كانت نتائج العالج �أف�ضل.

} هل بالإمكان الوقاية من هذا الورم؟
�إلى الآن ال ن�ستطيع ان نجزم اننا يمكننا ان
نتحا�شى اال�صابة ،لأنه كما و�ضحنا في ال�سابق
ال يمكننا التدخل في الجين الأنثوي �أو التاريخ
العائلي �أو التحكم في العمر هذه عوامل ي�صعب
تغييرها ،ولكن علينا االل �ت��زام ب�أ�سلوب حياة
�صحي االلتزام بالوزن المثالي ،واالبتعاد عن
التدخين و�شرب الكحول لأنه يرفع ن�سبة اال�صابة
ب�سرطان الثدي مع المواظبة على ريا�ضة خفيفة
ك��ري��ا��ض��ة ال�م���ش��ي ،وع���دم ت �ن��اول ال�ه��رم��ون��ات
التعوي�ضية من دون ا�ست�شارة الطبيب ولفترات
زمنية طويلة ،م��ع ت�ن��اول �أطعمة �صحية غنية
بم�ضادات االك�سدة مثل الخ�ضراوات والفواكه
فكل ذلك ي�ساعد ب�شكل كبير ولكنه ال يمنع حدوث
الورم ولذلك يجب االنتباه للأعرا�ض ب�شكل دائم.
} كيف يكون ت�شخي�ص �أورام الثدي؟
يوجد طريقتان للت�شخي�ص ،الأول��ى وهي
دائما نقوم بتو�ضيحها في �شهر �أكتوبر من كل
عام لأنه �شهر التوعية ب�سرطان الثدي ،وفيه يتم
التركيز على الك�شف المبكر عن طريق الفح�ص
ال�سريري ويتبع ذل��ك فح�ص ال�م��ام��وج��رام �أو
اال�شعة ال�ضاغطة وي�سمح لنا ه��ذا الت�شخي�ص

بالك�شف عن اي ورم حتى في المراحل المبكرة
جدا التي ت�سبق مرحلة وج��ود كتلة مح�سو�سة
في الثدي وه��ي ما يطلق عليها مرحلة ال�صفر،
ومن ثم يمكننا التدخل العالجي ب�أقل الخ�سائر
�سواء بالجراحة �أو عالجات ب�سيطة ال تطلب
مددا عالجية طويلة وال بذل مجهود كبير من قبل
المري�ضة.
�أما الطريقة االخرى للت�شخي�ص فتكون بعد
عر�ض المري�ضة نف�سها على الطبيب المخت�ص
ول��دي�ه��ا �إح���دى ال �ع��وار���ض ال�ت��ي ت��م ذك��ره��ا �أو
جميعها �أو عدد منها ويتم الت�شخي�ص بناء على
الفح�ص ال�سريري واال��ش�ع��ة ث��م بعد ذل��ك �أخ��ذ
عينة �سواء كانت ابرة الن�سيج �أو عينة جراحية
�إذا ا�ستدعى االم��ر ،و�أري��د التنويه هنا ب��أن من
ال�ضروري �أخذ عينة ال�ستثناء �أو الجزم بوجود
تغييرات في الثدي ،فهناك معتقد خط�أ ب�أن عينة
الإب��رة �أو فح�ص الماموجرام يمكن ان ي��ؤدي
�إلى ن�شر ال��ورم وهذا االعتقاد غير �صحيح لأنه
�آمن تمامًا.
} هل التدخل الجراحي هو الحل الوحيد؟
ن�ستطيع ان نقول ان التدخل الجراحي هو
القاعدة الذهبية لعالج �أورام الثدي ،لكنه لي�س

هو الحل الوحيد ،فهناك عالجات �أخرى تح�سن
م��ن ف��ر���ص ع��دم رج��وع ال ��ورم م��رة اخ��رى منها
ال�ع�لاج الكيماوي ،واال��ش�ع��اع��ي ،والهرموني،
وم�ؤخ ًرا العالجات البيولوجية التي احدثت نقلة
نوعية في عدم معاودة الورم �إلى المري�ضة بعد
االنتهاء من عالجها.
التدخالت العالجية تختلف بح�سب مرحلة
الت�شخي�ص ،فت�شخي�ص ال���ورم ف��ي ال�م��راح��ل
المبكرة يعطي فر�صة لعالجات جراحية �أق��ل
وا�ستئ�صال جراحي �أقل ،ومن الجدير بالذكر �أنه
م�ؤخ ًرا حدث تطور كبير في العالجات الجراحية،
فيما �سبق كان يتم ا�ستئ�صال الثدي بالكامل مع
تنظيف الغدد تحت االبط وكان هذا العالج هو
االوحد لجميع مراحل الورم ،اختلفت الجراحة
الآن ف�أ�صبحنا ن�ست�أ�صل الورم فقط مع االحتفاظ
بال�شكل الجمالي للثدي ويكون ا�ستئ�صاال مع
ترميم للمنطقة �سواء �أن�سجة الثدي الذاتية �أو
بح�شوات �سيليكون �إذا ا�ستدعى االم��ر ،و�أ�ؤك��د
انه كلما كانت مرحلة الت�شخي�ص مبكرة تمكنا
من ال�سيطرة على ال��ورم من دون اللجوء �إلى
عمليات جراحية اك�ب��ر ،م��ن المهم هنا ذك��ر انه
ت��م ادخ ��ال العمل بفح�ص ال �غ��دة ال�ح��ار��س��ة في
البحرين ف��ي وح��دة ع�لاج الأورام الجراحية
بمجمع ال�سلمانية الطبي �سنة  2010وتم العمل
به منذ ذلك الحين ويعتبر م�ست�شفى ال�سلمانية
هو الأول في البحرين في ادخال مثل هذه التقنية
وتبعته م�ست�شفيات �أخ��رى ،حيث يتم ا�ستخدام
نوعين م��ن ال�صبغات ليتم فح�ص ال�غ��دد تحت
االب��ط ف��ي ح��االت الم�شخ�صة مبك ًرا مما يتيح
للمري�ضة تجنب ا�ستئ�صال الغدد الليمفاوية بعدد
كبير ويجنبها ذلك حدوث نفخ في اليد وي�سمى
بالنفخ الليمفاوي لليد ال��ذي يعتبر غير مقبول
وظيفيا وجماليا فيعتبر ذلك نقلة نوعية للمر�ضى
لكي يعي�شوا حياة طبيعية بعد اكمال البرنامج
العالجي� ،إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن العالج البيولوجي
تختلف طريقة عمله عن العالج الكيماوي الذي
تتخوف منه الكثير من ال�سيدات ف�إنه يعمل فقط
على الخاليا ال�سرطانية م��ن دون غيرها بدقة
وب��دون اي اح��داث �ضرر بالخاليا ال�سليمة على
عك�س العالج الكيماوي ال��ذي يهاجم كل خاليا
ال�ج���س��م ،ف�ي�ق��وم ب�ع�م��ل �إع � ��ادة ت�صنيع خاليا
�صحيحة والق�ضاء على الخاليا المري�ضة وكل
هذه العالجات متوافرة في البحرين ،فعلى الرغم
من تكلفتها العالية اال ان حكومة البحرين توفرها
وتغطيها بالكامل لمر�ضى اورام ال�ث��دي ،فهذه
العالجات اعطت ب�صي�صا من االمل للحاالت التي
كانت ال ت�ستجيب مع العالجات العادية والتي
كان ي�صعب �شفا�ؤها وال�سيطرة عليها.
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الذبحة ال�صدرية هي �شعور ب�ألم حاد في منطقة القف�ص ال�صدري ،وقد يمتد �إلى مناطق �أخرى مجاورة
وهو من مهددات حياة الإن�سان .ولنتعرف �أكثر على الذبحة و�أعرا�ضها وطرق الوقاية والعالج توا�صل
الخليج الطبي حوارها مع الدكتور عادل خليفة ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب ورئي�س ق�سم كهرباء القلب بمركز
محمد بن خليفة �آل خليفة التخ�ص�صي للقلب.

الدكتور عادل خليفة:

الذبحة ال�صدرية..

وت�أثيـ��ر فيـرو���س كـورون��ا على مـر�ض��ى القلـب
 م��ا ه��ي �أع��را���ض ال��ذب �ح��ة ال �� �ص��دري��ة؟ وم��ا�أ�سبابها؟
ال��ذب�ح��ة ال���ص��دري��ة لي�ست مر�ضا بحد
ذاته ،و�إنما عار�ض مر�ضي لحاالت ان�سداد
��ش��راي�ي��ن ال�ق�ل��ب �أو ع�لام��ة ت�ح��ذي��ر من
الإ�صابة بنوبة قلبية .فالذبحة ال�صدرية
هي عبارة عن �أل��م في ال�صدر ينتج عن
ع��دم ت��دف��ق ال ��دم الم�شبع بالأك�سجين
ب�سال�سة �إلى ع�ضلة القلب نتيجة ان�سداد
م��زم��ن ف��ي ��ش��ري��ان �أو �أك�ث��ر م��ن �شرايين
القلب التاجية.
ه��ذا الأل ��م يتمركز ف��ي منطقة ال�صدر
وينتقل غالبا �إلى منطقة الكتف الأي�سر �أو
اليد الي�سرى ،و�أحيانا ي�ؤدي �إلى انقبا�ض في
منطقة البلعوم ،هذا الألم يحدث �أثناء القيام
بمجهود ع�ضلي وينتهي الأل��م عند ال��راح��ة.
وهناك ن��وع �آخ��ر من الذبحة ال�صدرية وهذا
النوع غير �شائع وينتج عن تقل�ص ال�شرايين
التاجية من دون وجود تر�سبات �أو ان�سدادات في
�شرايين القلب.
�أم��ا الأ��س�ب��اب ال�م��ؤدي��ة �إل��ى ان�سداد
�شرايين القلب التاجية فهي

كثيرة منها وجود عوامل الخطورة التي �سنتحدث عنها
بالتف�صيل الحقا ،ويجب �أن �أ�ؤك��د �أن��ه لي�س كل �أل��م في
ال�صدر م�صدره القلب ،ف�أحيانا �آالم ال�صدر تحدث ب�سبب
تقل�ص ع�ضلي �أو نتيجة ارتجاع المريء �أو حتى م�شاكل
في الفقرات العنقية.
 كيف يكون الت�شخي�ص؟يتم الت�شخي�ص عن طريق �أخ��ذ التاريخ المر�ضي
المف�صل للمري�ض والقيام بالفح�ص ال�سريري ومجموعة
من فحو�صات ال��دم بالإ�ضافة �إل��ى ذل��ك من ال�ضروري
القيام بعمل مجموعة من الفحو�صات الأخرى مثل ر�سم
القلب الكهربائي ور�سم القلب بالمجهود وفح�ص �سونار
القلب وبناء على تقييم طبيب القلب قد يحتاج المري�ض
�إلى ت�صوير �شرايين القلب بالأ�شعة ال�سينية �أو ق�سطرة
القلب لمعرفة عدد �شرايين القلب التاجية التي بها ان�سداد
ون�سبة هذا االن�سداد لو�ضع خطة العالج المنا�سب.
 ما هي عوامل الخطورة للإ�صابة بالذبحة ال�صدرية؟ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال �ع��وام��ل ال�ت��ي ق��د ت�سبب الذبحة
ال�صدرية وقد يكون �أهمها التاريخ العائلي؛ �إذ انه ال يمكن
تغييره ،وعامل ال�سن حيث �إن احتمالية ح��دوث الذبحة
ال���ص��دري��ة ت�ك��ون �أع �ل��ى عند ال��رج��ال بعد �سن الخام�سة
والأرب �ع �ي��ن وال�ن���س��اء ب�ع��د ��س��ن الخام�سة والخم�سين،
وبالطبع ه��ذا ال يعني ع��دم ح��دوث الذبحة ال�صدرية عند
الأ�شخا�ص الأ��ص�غ��ر �سنا .وه�ن��اك ع��وام��ل �أخ ��رى ت�شمل
ارتفاع �ضغط الدم ،ال�سكري ،ارتفاع ن�سبة الدهون في الدم
(الكولي�سترول) ،التدخين ،ال�سمنة ،الغذاء غير ال�صحي
وقلة الن�شاط البدني .كما بينت الدرا�سات �أن ال�ضغوط
النف�سية المزمنة لها دور في حدوث الذبحة ال�صدرية.
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التاريخ العائلي قد يكون �أحد �أهم
عوامل الت�سبب في الذبحة ال�صدرية
 من هم الأ�شخا�ص الأكثر عر�ضة للإ�صابةبالذبحة؟ هل ن�ستطيع �أن نقي �أنف�سنا منها؟
�أكثر الأ�شخا�ص عر�ضة للذبحة ال�صدرية
ه��م الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تتوافر لديهم عوامل
الخطورة التي تم ذكرها �سابقا ،وهناك �أمور
ب�سيطة يمكن لل�شخ�ص ال �ع��ادي �أن يتبعها
للوقاية مثل االل �ت��زام بنظام غ��ذائ��ي �صحي
عن طريق التقليل من تناول اللحوم الحمراء
وال �ح �ل��وي��ات والأط �ع �م��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��وي على
ن�سبة عالية م��ن ال��ده��ون الم�شبعة والأم�ل�اح
وترك الم�شروبات الغازية والإكثار من تناول
الخ�ضراوات والفاكهة والمك�سرات ،ومنتجات
الألبان القليلة الد�سم ،تناول الأ�سماك الغنية
بمادة (الأوميغا  )3والدجاج ،بالإ�ضافة �إلى
االن�ت�ظ��ام ف��ي ممار�سة ال��ري��ا��ض��ة؛ �إذ �أثبتت
الدرا�سات �أن ممار�سة ريا�ضة الم�شي مدة 30
دقيقة يوميا ت�ساعد على تح�سين كفاءة الدورة
الدموية والمحافظة على الوزن ،وخف�ض ن�سبة
الدهون في الدم ،كما �أنها ت�سهم ب�شكل كبير في
عالج ال�سكر وال�ضغط .و�أخيرا من ال�ضروري
ترك التدخين بجميع �أنواعه وتجنب التدخين
ال�سلبي مثل ال�ت��ردد على �أم��اك��ن المدخنين،
وق��د �أثبتت كل ال��درا��س��ات �أن التدخين يزيد
من احتمالية الإ�صابة بان�سداد �شرايين القلب
ب�ضعفين �إل��ى � 4أ��ض�ع��اف كما �أن��ه ي��زي��د من
احتمالية الإ�صابة بال�سكتة الدماغية ب�ضعفين
�إلى �أربعة �أ�ضعاف ،كما �أنه يزيد من احتمالية
الإ�صابة ب���أورام الرئة الخبيثة بحوالي 25
�ضعفا ،وه �ن��اك م��ن يعتقد �أن ت��أث�ي��ر تدخين
ال�شي�شة �أقل من تدخين ال�سجائر وبالطبع هي
معلومة خاطئة؛ �إذ �إن ال�شي�شة تحتوي على 36
�ضعف كمية القطران الموجودة بال�سيجارة
و��س��اع��ة واح ��دة م��ن تدخين ال�شي�شة تعادل
تدخين م��ن � 40إل��ى � 400سيجارة ،كما انه
يعتمد على عمق اال�ستن�شاق والمدة الزمنية
لتدخين ال�شي�شة.
 ما هي طرق عالج الذبحة ال�صدرية؟رحلة العالج تبد�أ من اتباع نظام غذائي
�صحي واالن �ت �ظ��ام ف��ي م�م��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة
واالبتعاد تماما عن التدخين بالإ�ضافة �إلى
العالج الدوائي وغالبا ي�ستدعي الأمر �إجراء
ق�سطرة للقلب� ،أم��ا في حالة وج��ود ان�سداد
في ال�شرايين التاجية فيتم فتحها عن طريق

ال �ب��ال��ون وت��رك �ي��ب ال��دع��ام��ات وف ��ي بع�ض
الحاالت ي�ستدعي الأم��ر �إج��راء عمليات قلب
مفتوح لتبديل ال�شرايين.
 هل �صحيح �أن الذين يعانون من حاالتمر�ضية مزمنة ك�أمرا�ض القلب هم �أكثر عر�ضة
للإ�صابة بفيرو�س كورونا؟ ولماذا؟
ب���ش�ك��ل ع ��ام ي �ع��ان��ي م�ع�ظ��م الم�صابين
ب�ف�ي��رو���س ك��ورون��ا الم�ستجد م��ن �أع��را���ض
خفيفة ويتعافون بالكامل ومر�ضى القلب
لي�سوا �أكثر عر�ضة للإ�صابة بالمر�ض ولكن
تزداد لديهم ن�سبة حدوث م�ضاعفات المر�ض
�إذا �أ�صيبوا بالمر�ض ،وه��ذا لي�س بال�شيء
الغريب لأنه حتى الأنفلونزا المو�سمية ت�ؤدي
�إلى م�ضاعفات �أكثر لمر�ضى القلب والأمرا�ض
المزمنة .وال�سبب ف��ي ذل��ك �ضعف الجهاز

المناعي وهم �أكثر عر�ضة للم�ضاعفات وكبار
ال�سن والحوامل وال يوجد �أي دليل علمي
على �أن الفيرو�س ي�ؤثر على المر�ضى ذوي
�أجهزة منظمات القلب المزروعة؛ لذلك ن�سبة
كبيرة من مر�ضى القلب ي�صابون ب�أعرا�ض
خفيفة ويتم �شفا�ؤهم بالكامل.
 ه ��ل ��ص�ح�ي��ح �أن ف �ي��رو���س ك��ورون��االم�ستجد قد ي�ؤدي �إلى حدوث نوبات قلبية
�أو عدم انتظام في �ضربات القلب؟
ي ��ؤدي ه��ذا الفيرو�س �إل��ى بع�ض الآث��ار
االلتهابية ونظريا يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تمزق
في لويحات ت�صلب ال�شرايين التاجية مما قد
ي�ؤدي �إلى حدوaث نوع من �أنواع المتالزمات
التاجية الحادة ،والتي تعتبر النوبات القلبية
واحدة منها ،وبنف�س التف�سير العلمي الخا�ص

بحدوث التهابات في الج�سم هذا الفيرو�س
قد ي��ؤدي �إل��ى ح��دوث خلل في كهرباء القلب
و�أحيانا ي�ؤدي �إلى حدوث الرجفان الأذيني.
 كيف يمكن لهذا الفيرو�س �أن ي�ؤثر علىالقلب ب�شكل عام؟
ب�م�ج��رد دخ ��ول ال�ف�ي��رو���س ف��ي الج�سم
ف�إنه ي�سبب تلفا مبا�شرا في الرئتين ،ومن
ث��م ي�ضغط على القلب والأوع �ي��ة الدموية
ع��ن ط��ري��ق ع��ام�ل�ي��ن رئ�ي���س�ي�ي��ن �أوال :من
خالل �إ�صابة الرئتين وتنخف�ض م�ستويات
الأك�سجين في الدم ،وثانيا :ت�ؤدي الت�أثيرات
االلتهابية للفيرو�س نف�سه �إل��ى انخفا�ض
�ضغط الدم وي�شكل هذا عبئا على القلب حيث
يعمل القلب ب�صورة م�ضاعفة لتزويد �أع�ضاء
الج�سم بالأك�سجين.
 ما هي ن�صائحك لمر�ضى القلب للوقايةمن فيرو�س كورونا؟
في البداية �أود �أن �أ�ؤكد �ضرورة التزام
مر�ضى القلب بالعالج ال��دوائ��ي ،والقاعدة
الطبية المعروفة �أن الوقاية خير من العالج
فلي�س بال�ضرورة �أن ي�صاب مر�ضى القلب
بفيرو�س كورونا كما و�ضحنا في ال�سابق
ولكن عليهم االل �ت��زام بطرق الوقاية وهي
غ�سل اليدين بالماء وال�صابون مدة ال تقل
عن ع�شرين ثانية �أو ا�ستخدام المعقم على �أن
يحتوي على ن�سبة  %60من الكحول ،وعدم
مالم�سة الوجه باليدين ،وتنظيف الأ�سطح
التي يتم مالم�ستها مثل مقاب�ض الأب��واب
ومفاتيح الإ��ض��اءة والهواتف ،مع االلتزام
بالبقاء في المنزل والخروج لل�ضرورة فقط،
والمحافظة على التباعد االجتماعي.
 ب�شرح ب�سيط ..ما الفرق بين الذبحةال�صدرية والنوبة القلبية وال�سكتة القلبية؟
هناك الكثير ال يفرقون بينها ،فالذبحة
ال���ص��دري��ة ت��م �شرحها �أم ��ا ال�ن��وب��ة القلبية
فت�سمى احت�شاء ع�ضلة القلب وه��ي حالة
ت �ح��دث ع�ن��دم��ا ين�سد ج ��زء م��ن ال�شرايين
التاجية بكتلة من الدم المتجلط ونتيجة لعدم
تدفق ال��دم في هذا ال�شريان المن�سد يحدث
تلف في جزء من ع�ضلة القلب� ،أم��ا ال�سكتة
القلبية فيتوقف القلب عن العمل ب�شكل كامل
�أو بمعنى �آخر تتوقف فيه ال��دورة الدموية
والجهاز التنف�سي عن العمل.
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حكاية طبيب ومري�ض �أنقذته العناية الإلهية

الدكتور طارق �سعيد طبيب بدرجة �إن�سان
حكاية م�ؤلمة وحزينة ل�شاب في مقتبل حياته تحولت على يد طبيب جراح �إن�سان ،كما و�صفه المري�ض� ،إلى نهاية
�سعيدة ،فعندما ر�أيت المري�ض اال�ستاذ حمد محمد عبدالله لم �أ�صدق �أبدا انه كان في يوم من الأيام ي�صارع الموت،
ذهب �إلى الم�ست�شفى في حالة حرجة جدا� ..سوف �أترككم القراء الأعزاء مع الدكتور طارق �سعيد جراح التجميل
البارع الذي بد�أ كالمه معي بحكاية منذ عام  1992مر عليها تقريبا  29عاما قائال :جاءتني مكالمة من والد
المري�ض حمد الذي كان يبلغ في ذلك الوقت  16عاما ،طالبا مني الذهاب �إلى طوارئ م�ست�شفى ال�سلمانية على
وجه ال�سرعة ،فابنه في حالة حرجة يعاني من حروق في كامل ج�سده ،وبالفعل ذهبت م�سرعا على الرغم من اني
لم اكن الطبيب المناوب في ذلك اليوم.
تفاج�أت بحالة المري�ض ،حروق ت�صل ن�سبتها �إلى �أكثر من  %90حالة خطيرة جدا ،تحركت �سريعا انا
وزمالئي الأطباء والم�ساعدون فكل دقيقة تمر تكون فارقة وفا�صلة بين الحياة والموت.

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ل��م يكن ه�ن��اك ت�ق��دم علمي
وطبي مثل الآن ،فكان الموت محتوما عليه بهذه
الن�سبة من الحروق وكانت نجاته معجزة.
و�أ� �ض��اف الدكتور ط��ارق �أن��ه ك��ان هناك عدة
ع��وام��ل لعبت دورا مهما ف��ي نجاته اهمها ان
المري�ض كان دائما يتمتع بروح معنوية

مرتفعة وكان مرحا ذا �إرادة ومحبا للحياة.
فعلى الرغم من دخوله غرفة العمليات ا�سبوع ًيا ومدى الآالم وانت�شار
الجروح في ج�سده والنزف الدموي ف�إنه كان في ذات الوقت يدندن
بالغناء مما �ساعدنا كثيرا بالإ�ضافة �إلى دور الأهل في الدعم النف�سي
البنهم الذي كان �إيمانه بالله قو ًيا وتفا�ؤله كبي ًرا وثقته في طبيبه اي�ضا
كبيرة.
العامل الثاني كان العمل الجماعي الم�شترك مع زمالئي الأطباء
فبدون هذا التعاون لما ا�ستطعنا الو�صول �إلى هذه النتيجة.
بتوفيق من الله ومع العوامل ال�سابقة خرجنا من مرحلة الخطر.
 دكتور طارق ،هل ترددت ولو للحظة في قبول الحالة على الرغممن معرفتك بخطورتها؟
وجدت نف�سي امام االمر الواقع حياة �إن�سان في خطر كبير حزن
وبكاء ودموع تذرف من قبل الأهل والأق��ارب في الخارج،تحدثت الى
الفريق الطبي وزمالئي الأطباء وكذلك �أهل حمد و�أخ�ص بالذكر والده
الذي كان �سند كبير له،قلت لهم نحتاج دعم نف�سي من االهل والوقت
والجهد وال�سهر من زمالئي والأهم �إيماننا ب�أن الأعمار بيد الله �سبحانه
وتعالى ومن ثم عقدنا العزم وبا�شرنا العمل فورا.
لأن فترة الخطر الأولية كانت في �أول � 24ساعة ،الوقت �ضيق وكان
علينا �أن ننقذه في ا�سرع وق��ت ممكن ،خطورة الحروق التي ت�سبب
الوفاة تكمن في ن�سبة الحروق فيفقد ال�شخ�ص �سوائل و�أمالحا ودماء،
والأكثر خطورة الحروق الداخلية التي تكون داخل ع�ضلة التنف�س،
ففي الحريق يتنف�س ال�شخ�ص بخارا ودخانا ،وتقوم بترك �أثر
بحروق داخلية فكان هذا اكبر تحد هو �أن تمر مرحلة الخطر
ب�سالم ،وعملنا �أ�شياء لم تحدث من قبل في البحرين ،فقد قام
عم المري�ض بالتبرع بالجلد وكانت هذه �أول عملية تبرع
بالجلد في البحرين ،و�أي�ضا من �أهم اال�شياء التي حدثت
في هذه العملية هو زراعة الجلد� ،أخذنا جلدا �سليما من
تحت االب��ط وتمت زراع�ت��ه في المعامل وعندما تكتمل
ن�أخذها وندخل بها غرفة العمليات في عملية ترقيع للجلد
لمنع فقد �أي �سوائل من الج�سم لتفادي االلتهابات وت�سمم
الدم وهكذا.
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تفاج�أت بحالة مري�ض ن�سبة
حروقه ت�صل �إلى �أكثر من %90
الموت كان محتوما عليه ونجاته معجزة �إلهية
 متى ب��د�أت عالمات التح�سن فيالظهور على المري�ض؟
ال�شفاء يمر بعدة مراحل ،تكون �أول
مراحله �إنقاذ الحياة ب�أن نعبر مرحلة
الخطر وتكون في �أول ا�سبوعين �أو
ث�لاث��ة ا�سابيع و�إذا ا�ستقرت الحالة
ن���س�ت�ك�م��ل م ��راح ��ل ال� �ع�ل�اج وت�ك�م��ن
الخطورة في اال�سابيع االولية نتيجة
نق�ص ال�سوائل والأمالح ثم االلتهابات
وتكوين البكتريا فيحدث ت�سمم ونفقد
المري�ض ول��ذل��ك ك��ان علينا التخل�ص
من الجلد المحروق وا�ستبداله بجلد

عمه المتبرع ب��ه ،وب��ذل��ك و�صلنا �إل��ى
م��رح�ل��ة اال� �س �ت �ق��رار ب�ع��د م ��رور ثالثة
�أ�شهر وبد�أنا بتعديل حركات المفا�صل
وتجميل الوجه وغيره وبعد ذلك قام
وال ��ده ب ��إر� �س��ال خ�ط��اب لمكتب �سمو
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال� �س �ت �ك �م��ال ع�لاج��ه
ب��ال�خ��ارج وبالفعل �أر��س�ل�ن��ا التقارير
ال�ط�ب�ي��ة وال �� �ص��ور لأك��ب��ر م�ست�شفى
متخ�ص�ص في التجميل والحروق في
�أمريكا ورف�ض قبول الحالة و�أر�سل لنا
ر�سالة محتواها انتم على طريق العالج
ال�صحيح فلي�ستكمل الطبيب المعالج

عالجه فهو من �أنقذ حياته فالمري�ض
في �أيد �أمينة.
وبالفعل ا�ستكملنا العالج التجميلي
في البحرين ،وبعد �إجراء �أكثر من 40
عملية هنا في البحرين على مدار عام

كامل �سافر حمد �إل��ى لندن ال�ستكمال
بع�ض العمليات التجميلية.
وبف�ضل الله وبعد م��رور كل هذه
ال�سنوات فكما �شاهدتي المري�ض حمد
لم يعد يظهر عليه �أي �آثار من الحروق.

لن �أن�سى ما قدمه �إلي الدكتور طارق �سعيد
في عام  1992تعر�ض الأ�ستاذ حمد محمد لحريق �ضخم في
منزله كاد يودي بحياته .كان في ذلك الوقت �شابا يبلغ من العمر
 16عاما ،ويحاول �إ�شعال النار لل�شواء ،وبدال من ا�ستخدام
الكيرو�سين و�ضع التنر فانفجر الموقد.
�أ�سعفه وال��ده على الفور ونقله الى م�ست�شفى ال�سلمانية
ون�سبة الحروق في ج�سده .%95
و�صف الأ�ستاذ حمد الألم الذي كان في ج�سده ،قال :ذهبت
الى الم�ست�شفى ب�ألم مبرح ،وكنت �أح��اول �أن �أخفي ما بي من
�آالم عن وال��دي لأني ال �أري��د �أن �أرى كل هذا الخوف والرعب
على وجهه.
وف��ي م�ست�شفى ال�سلمانية تم عر�ضي في ال�ط��وارئ على
�أكثر من طبيب .لم يطمئني على حالتي �أح��د ،وكنت �أ�سمع
الممر�ضات يتهام�سن ب�أن حالتي خطرة ،وقال الأطباء لوالدي
�إن كل المتبقي له من عمره فقط � 15ساعة ..حتى ظهر الدكتور
طارق �سعيد بوجهه الب�شو�ش ..قام بالك�شف علي وطم�أنني �أنا
ووال��دي ،قال لي ال يوجد اي خطورة ..حالتك م�ستقرة ،وفي
الحقيقة لم �أكن �أدرك مدى خطورة حالتي ،فلم �أر وجهي في
المر�آة مدة � 6أ�شهر.
و�أ��ض��اف اال�ستاذ حمد :يوما بعد ي��وم كانت الآالم تزيد
ب�سبب ال�شد الجلدي من �أث��ر ال�ح��روق وال�ج��روح ،وكنت في
ذلك الوقت داخل العناية الق�صوى في الم�ست�شفى ،وفي بع�ض
الأحيان �أرف�ض م�ساعدة الممر�ضات في التغيير والتقلب من
�شدة الألم ،وكنت �أرى بعيني موت من حولي من المر�ضى كل
يوم ،فبالطبع �إننا جميعا في حالة حرجة في العناية الق�صوى،
علي
و�س�ألت الدكتور ط��ارق :هل �سي�أتي اليوم قريبا ويكون ّ

الدور مثلهم؟
فقال لي الدكتور طارق ب�شكل قاطع �إنه لن يحدث ذلك �أبدا..
فقط اطمئن وثق بالله.
 كم عدد العمليات التي �أجريت لك؟عدد العمليات  42عملية داخل البحرين ،و 7عمليات في
لندن �أجرى منها الدكتور طارق لي تقريبا  40عملية خالل عام،
والجدير بالذكر هنا �أنني عند �سفري �إلى لندن ال�ستكمال باقي
العمليات �أر�سل الطبيب االنجليزي خطاب �شكر للدكتور طارق

على ما قام به من عمل بارع ل�شاب و�صلت حجم الحروق في
ج�سده �إلى  %95وهو االن على قيد الحياة يتح�سن وقادر �أن
يعي�ش حياة طبيعية.
كنت �أجل�س على كر�سي متحرك مدة عام ون�صف العام ال
ا�ستطيع الحركة بمفردي و�أحتاج �إلى م�ساعدة.
 هل تتذكر �أ�صعب الأوقات التي مررت بها في ذلك الوقت؟الوقت كله كان م�ؤلما و�صعبا ،فكنت بجانب االلم الج�سدي
�أت�ألم لر�ؤية والدي حزينا ،و�أطلب من الطبيب �أال يخبره عن
�سوء حالتي ،و�أتذكر �أي�ضا �أني كنت �أحتاج �إلى نقل دم ،فكنت
�أقر�أ �أ�سماء المتبرعين لي على �أكيا�س الدم المعلقة ف�أجد جميع
الأ�سماء من �أقاربي و�أ�صدقائي.
و�أي�ضا ال �أن�سى عمي تبرع لي بجزء من جلده في �أول
عملية تبرع بالجلد في البحرين في ذلك الوقت.
وفي وقت من الأوقات �أ�صبت بحالة نف�سية �سيئة و�أ�صبحت
الجروح ال تلتئم ،فتدخل الدكتور طارق ب�شكل �سريع ونقلني
من جناح الحروق �إلى جناح �آخ��ر ،وفعال تح�سنت حالتي من
بعدها.
فكنت عندما �أكون مت�ألما و�أرى الدكتور طارق �أن�سى �آالمي
تماما ويرجع لي الأمل مرة ثانية.
 ماذا تريد �أن تقول للدكتور طارق الآن بعد مرور  29عاماعلى الحادث؟
لديّ الكثير في قلبي من ناحيته و�أ�شكره جزيل ال�شكر على
�إنقاذ حياتي ،وهناك مقولة قديمة تنطبق على الدكتور طارق
وهي« :الطيب ك�سب الطبيب» ..كالمه الطيب �ساعدني نف�سيا
بجانب براعته الطبية.
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الدكتور رائد المرزوق:

عالج �سرطان القولون
تطور كثيراولم يعد
المر�ض مخيفا كما كان
القولون هو الجزء الأخ�ي��ر من الأم�ع��اء الغليظة
في الجهاز اله�ضمي ،ويعد �سرطان القولون من �أكثر
�أنواع ال�سرطانات انت�شارا،ولكي نتعرف على ا�سبابه
واعرا�ضه وطرق الوقاية قابلنا الدكتور رائد المرزوق
ا�ست�شاري الجراحة العامة،وجراحة الأورام،م�ست�شفى
الكندي التخ�ص�صي
م��اه��و �سرطان القولون والم�ستقيم ؟وه��ل منال�ضروري �أن يكون الورم خبيث؟
هو ورم �سرطاني ي�ؤثر على �أي جزء من القولون
�أو الم�ستقيم،وهو ين�ش�أ من بع�ض �أن��واع النتوءات
اللحمية التي ت�صيب القولون والم�ستقيم وتتطور
وتتغير ف��ي تكوين خالياها غلى �أن ت�صبح خاليا
�سرطانية.
نعم ،فكلمة �سرطان تدل على �أن الورم خبيث.
هل هو �شائع؟نعم �شائع ،وفي مجتمعتنا العربية فالحظنا تزايد
في ن�سبته في الخام�سة ع�شر ع��ام الما�ضية و�سجل
كثاني �أك�ث��ر ال�سرطانات �شيوع ًا ف��ي ك�لا الجن�سين
وي�أتي بعد �سرطان الرئة عند الرجال،و�سرطان الثدي
لدى الن�ساء في مملكة البحرين،ويعد اي�ضا �شائعا في
المجتمعات الغربية فهو رابع ورم �سرطاني �شيوعا في
الواليات المتحدة االمريكية وتاني �أكثر م�سبب للوفاة
هناك ،الجدير بالذكر �أن الجهود المبذولة للحماية منه
والك�شف المبكر قد �أدت �إلى تراجع ن�سبته عالمي ًا.
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يمكننا الوقاية من �سرطان القولون بر�صد النتوءات
اللحمية و�إزالتها قبل التحول �إلى كتلة �سرطانية
 ماهي �أ�سبابه؟وما هي عوامل الخطورة؟تنق�سم �أ�سباب �سرطان القولون والم�ستقيم �إل��ى �أ�سباب
وراثية جينية،و حاالت ع�شوائية،وخالف ًا لالعتقاد ال�سائد ف�إن
الحاالت الع�شوائية تمثل  %75من الحاالت تاركة  %25للحاالت
الجينية الوراثية
الحاالت الع�شوائية المق�صود بها حاالت اال�صابة الخالية
م��ن اي ت��اري��خ عائلي�أو جيني �أو م��ا ق��د ي���ؤدي اليه كوجود
ال �ن �ت��وءات اللحمية ف��ي ال�ق��ول��ون والم�ستقيم او التهابات
المزمنة،اما بالن�سبة للحاالت الجينية فتكون ب�سبب وجود
تاريخ عائلي لال�صابة ب�سرطان القولون والم�ستقيم او جين
معروف ناقل للورم خالل �أجيال من نف�س العائلة.
�أما عن عوامل االخطار ت�شمل الإ�صابة بالتهاب القولون
بنوعيع،والتدخين،والعادات الغذائية الخاطئة ككثرة تناول
اللحوم الحمراء واللحوم الم�صنعة،و�شرب الكحول وعدم
ممار�سة الريا�ضة مع زيادة الوزن فهم من اهم عوامل الخطورة
ويجب الحذر منهم ومحاولة تجنبهم.
اذا كيف يكون الت�شخي�ص؟يتم الت�شخي�ص عن طريق مقابلة المري�ض و�أخذ التاريخ
المر�ضي والبحث في االع��را���ض وعما اذا ك��ان هناك تغيير
في علدات الخروج،لمدة ال تقل عن ع��دة �أ�شهر فعلى �سبيل
المثال خروج دم مع البراز،الأح�سا�س بعدم التبرز كامال،او
التغيير في قطر البراز،و�أي�ضا �أع��را���ض �أخ��رى مثل فقدان
الوزن�،آالم في البطن �أو ال�شعور بالأنتفاخ،وهنا يجب الأ�شارة
�إل��ى �أن ك��ل ع��ار���ض م��ن ه��ذه االع��را���ض ق��د ينتج ع��ن �أ�سباب
�أخرى ال عالقة لها ب�سرطان القولون والم�ستقيم،ولكن وجود
هذه الأعرا�ض ي�ستدعي زيارة الطبيب المخت�ص ،يتم فح�ص
المري�ض �سريري ًا،ثم ي�أتي دور تنظير القولون والذي يعتبر
حجر ال��زاوي��ة في الت�شخي�ص خ�صو�ص�أ اذا ارت ��أى الطبيب
وجوب �إجرائه.
�أثناء التنظير �إذا تم اكت�شاف وجود ورم ن�أخذ عينة وتر�سل
للتحليل المختبري للت�أكد من نوعها حميدة �أو خبيثة.
اما بالن�سبة للت�شخي�ص بوجود ورم �سرطاني هنا ي�أتي
دور الك�شف عن مرحلة الورم ويكون ذلك عن طريق الأ�شعة
المقطعية �أو الت�صوير المقطعي ب��الإ��ص��دار البوزيتروني
(.)PET SCAN
�أحيان ًا وقبل البدء في التنظير يلج�أ الطبيب �إل��ى طرق
للداللة على وجوب �إجراء التنظير مثل فح�ص البراز لوجود
دم غير مرئي والذي عادة اذا كان نتيجة الفح�ص موجبة يتبع
بعملية التنظير.
هل هناك طرق للوقاية من �سرطان القولون؟نعم يمكننا الوقاية منه تماما،فر�صد النتوءات اللحمية
و�إزالتها قبل التحول �إلى كتلة �سرطانية ،وهنا تظهر �أهمية
الك�شف المبكر عن �سرطان القولون والم�ستقيم ،فقد �أو�صت

اللجنة الأمريكية المخت�صة بالك�شف المبكر ع��ن �سرطان
القولون والم�ستقيم ب�إجراء التنظير لكل �شخ�ص من متو�سطي
الخطورة من عمر الخم�سين عام فما فوق.
بل وو�ضعت تو�صيات لتنظيم �إعادة التنظير وفق جدول
زمني محدد.ومنذ �سنوات قليلة ما�ضية خف�ض هذا العمر �إلى
� 45سنة لبع�ض فئات المجتمع بح�سب تو�صيات الجمعية
الأمريكية لأطباء الجهاز اله�ضمي،مع �ضرورة االبتعاد مع
عوامل الخطورة �سابقة الذكر وطلب الأ�ست�شارة الطبية في
حالة ظهور �أي عر�ض جديد الن هذا ي�ساعد كثيرا في الوقاية
من المر�ض وزيادة فر�ص العالج وال�شفاء منه.
كيف يكون العالج؟الجدير بالذكر �أن عالج �سرطان القولون يختلف عن عالج
�سرطان الم�ستقيم حتى لو تم و�ضع االثنين تحت م�سمى واحد
في �أغلب الأحيان،ف�سرطان القولون يعالج بالتدخل الجراحي

والعالج بالأدوية الكيميائية في �أغلب الأحيان.
�أما �سرطان الم�ستقيم قد يتطلب التدخل الجراحي،العالج
بالأ�شعة،والعالج ب�ألإدوية الكيماوئية وذلك العتبارات وجود
الم�ستقيم بين عظام الحو�ض واغلبه خارج الغ�شاء البريتوني.
وتبقى مرحلة المر�ض هي التي تحدد ن��وع العالج،وقد
�شهدت عالجات �سرطان القولون والم�ستقيم تطور كبير في
الخم�سة ع�شر عام الما�ضية،فلم يعد المر�ض مخيف كما كان
،حتى وفي بع�ض حاالت المر�ض المتقدمة يمكن عالجها وتكاد
تقترب من ال�شفاء الكامل.
تتوافر �أن��واع العالجات والتقنيات الحديثة في مملكتنا
الغالية ،ونتائج العالج ممتازة،ويتم مناق�شة كل الحاالت
في اجتماع ق�سم االورام متعدد التخ�ص�صات قبل البدء في
العالج،والعالجات بالأدوية الكيميائية والإ�شعاعية تواكب
مثيالتها في المراكز المتقدمة.
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الدكتور أحمد العصفور:

عمليات التجميل ما بين المو�ضة والحاجة
جراحة التجميل بمفهوم ب�سيط هي ا�ستعادة التنا�سق والتوازن لجزء من �أجزاء الج�سم عن طريق ا�ستعادة مقايي�س الجمال المنا�سبة
لهذا الجزء ،البع�ض يذهب �إلى طبيب التجميل بحثا عن المو�ضة وال�صيحات والبع�ض الآخر يذهب لل�ضرورة ،عالم التجميل يخفى الكثير
من المفاج�آت .حاور «الخليج الطبي» الدكتور �أحمد الع�صفور ا�ست�شاري جراحة التجميل والترميم.
 من هم الأ�شخا�ص الأكثر ا�ستعدادا للخ�ضوع لعمليات التجميل؟في البداية �أحب �أن �أو�ضح �أن علم وجراحة التجميل من العلوم والتخ�ص�صات الطبية ذات المدى الوا�سع
والتي يحتاج �إليها المراجعون من كل الأعمار ومن الجن�سين ،كما ت�شمل �إجراءات وعالجات غير جراحية
مثل الليزر لعالج الجروح والندوب وعالجات الحقن التجميلي �إلى جانب العالجات الجراحية والتي
ت�شمل عمليات الوجه والج�سم ب�شقيها التجميلي والترميمي؛ ولذلك تتعدد فئات المجتمع التي ن�ستطيع
خدمتها وت�شمل عالجات الحروق ،الت�شوهات الخلقية ،عمليات ترميم الأورام ،جراحات اليد والأطفال،
والجراحات التجميلية بجميع �أنواعها.
 هل من ال�ضروري بعد عمليات �إنقا�ص الوزن زيارة جراحالتجميل؟
�إنقا�ص الوزن من الممكن �أن يكون باتباع حمية ونظام ريا�ضي
�أو يتطلب في �أحيان كثيرة تدخال جراحيا بعمليات ال�سمنة.
و�شهدت عمليات ال�سمنة تطو ًرا وانت�شا ًرا كبي ًرا في الفترة
الأخ�ي��رة ونتج عن ذل��ك وج��ود ع��دد كبير من
ال�م��ر��ض��ى ال��ذي��ن ف �ق��دوا �أوزان� ��ا
ك�ب�ي��رة وي �ع��ان��ون م��ن ت��ره�لات
جلدية وع��دم تنا�سق في �شكل
الج�سم تتطلب تدخال جراحيا

تجميليا لتح�سين المظهر ال�ع��ام و�إع �ط��اء الثقة وال�شكل المثالي
للمر�ضى.
هذا التخ�ص�ص التجميلي يتطلب الكثير من المهارة والخبرة
للو�صول �إلى نتائج مبهرة ب�شكل م�ستمر ،ومن العمليات التي يمكن
�أن يحتاج �إليها المري�ض بعد انقا�ص الوزن� :شد الذراعين ،تجميل
ال�صدر� ،شد البطن ،ال�شد الحزامي� ،شد الظهر� ،شد الفخذين بالإ�ضافة
�إلى �شد وتجميل الوجه.
فبعد الك�شف على المري�ض تو�ضع خطة عالجية لت�صحيح كل ما
يحتاج �إليه ال�شخ�ص ب�أقل قدر من العمليات مع التركيز على الحفاظ
على �سالمة و�صحة المراجعين.
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ي�شكل الرجال �شريحة مهمة من مرتادي عيادات
التجميل وت�صل ن�سبتهم �إلى  %25من المراجعين
 ماذا عن الرجال الذين ي�سعون �إلى التجميل؟ي�شكل الرجال �شريحة مهمة من مرتادي عيادات
التجميل وت�صل ن�سبتهم �إلى  %25من المراجعين.
فقد �شهدت الع�شر �سنوات الأخيرة �إقباال متزايدا
من الرجال على العمليات التجميلية وغير التجميلية
مما يعك�س وعي وثقافة المجتمع الرجولي ،وتعتبر
ع�م�ل�ي��ات ال �ت �ث��دي و�إب � ��راز ال�ع���ض�لات ()6pack
وعمليات ما بعد �إنقا�ص الوزن في مقدمة الإجراءات
التي يقوم بها الرجال ،كما تت�صدر عالجات الب�شرة
وحب ال�شباب الإجراءات غير الجراحية.
 ما هو الحل التجميلي لعالج التثدي؟ وهليمكن �أن يعاود الظهور مرة �أخرى؟
التثدي من الأمور ال�شائعة عند مراجعي عيادات
التجميل م��ن ال��رج��ال ،وي�سبب ح��رج��ا اجتماعيا
و�ضغطا وانزعاجا نف�سيا للفرد مما يدفعه �إلى العزلة
�أو فقدان الثقة بالنف�س.
ممكن التخل�ص م��ن التثدي ب�شكل نهائي مع
اعطاء نتيجة طبيعية ومتنا�سقة عن طريق �إجراء
عملية �شفط للدهون و�إزال��ة الغدد اللبنية ،ويمكن
�إج� ��راء ه��ذه العملية ت�ح��ت ت�خ��دي��ر مو�ضعي �أو
كامل بح�سب الحالة ،كما انها ال تتطلب االقامة
بالم�ست�شفى ويمكن للمري�ض مزاولة عمله و�أموره
اليومية االعتيادية بعد خم�سة �أيام.
 ال�شد الحزامي من العمليات الجراحية الكبيرة،ما هي الحاالت التي تحتاج �إليها؟
عمليات ال�شد ال�ح��زام��ي (�أو �شد ال �ج��ذع) هي
عملية تجميلية للج�سم ت�ج��رى لمن ي�ع��ان��ون من

ترهالت كبيرة في البطن والظهر والخ�صر والتي
ع��ادة ت�صاحب النزول الكبير للوزن ،تتم العملية
با�ستخدام مهارات وتقنيات ال�شد وال�شفط الجراحي
الخا�صة للو�صول �إلى النتيجة المرجوة.
تعمل هذه العملية على �إزالة الدهون المتراكمة
وال �ج �ل��د ال�م�ت��ره��ل ف��ي ال �ج��ذع م��ع ��ش��د الفخذين
والم�ؤخرة ،ويمكن عمل �إعادة حقن للدهون الذاتية
�أو غيرها من الإجراءات الم�صاحبة والتكميلية في
نف�س الوقت.
 -ما هي �أ�سباب ترهل الذراعين؟ وما هي التقنية

التي ت�ستخدم في تجميله؟
تتعدد �أ�سباب كبر �أو ترهل الذراعين وت�شمل
انقا�ص الوزن ب�شكل كبير ،الوزن الزائد �أو ال�سمنة
المفرطة ،التقدم في العمر حيث يفقد الجلد مرونته
كلما تقدم الإن�سان في العمر ،والحمل وال��والدة،
وتعتمد تقنيات عالج تجميل و�شد الذراعين على
ح�سب ح��ال��ة ال �ف��رد ،وت �ت��درج م��ن �إج � ��راءات غير
جراحية �إلى �شفط دهون و�شد الذراعين جراح ًيا،
وم��ن ال�م�ه��م ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى اع �ط��اء �شكل متنا�سق
وطبيعي للذراعين.
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من الممكن �أن تظهر الدوالي في كل �أوردة الج�سم ولكنها ت�صيب �أوردة ال�ساقين في الغالب ،ومن �أجل
�إع��ادة الدم �إلى القلب ينبغي على �أوردة ال�ساقين ان تعمل �ضد قوة الجاذبية ،ولكي نعرف المزيد عن
الأ�سباب والأعرا�ض وكيفية الوقاية و�أح��دث طرق العالج زار «الخليج الطبي» الدكتور �صادق عبدالله
ا�ست�شاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى.

الدكتور صادق عبداهلل:

عالج الدوالي �سهل وب�سيط ونتائجه مذهلة

} م ��ا ه ��ي دوال� � ��ي ال �� �س��اق �ي��ن و�أن ��واع� �ه ��ا
و�أعرا�ضها؟
{{ ال��دوال��ي ع�ب��ارة ع��ن ت�م��دد وت�ع��رج في
الأوردة ،و�سبب التو�سعة ان هناك �صمامات
موجودة داخل هذه الأوردة ت�سمح بتدفق الدم
من القدمين �إلى القلب ،و�إذا بد�أت هذه ال�صمامات
في التوقف عن عملها يتحرك الدم بالعك�س من
الأعلى �إلى الأ�سفل وي�سمى االرتجاع الوريدي،
�أم��ا عن �أنواعها فهناك نوعان رئي�سان :الأول

هو الدوالي العنكبوتية وهي عبارة عن �أوعية
دموية رفيعة جدا ،وهذه الأوعية موجودة في
طبقات الجلد وتحت طبقة الجلد ،فهي ال ت�سبب
�أي �أعرا�ض ولكن �شكلها يكون وا�ضحا ومزعجا،
فيلج�أ المري�ض �إل��ى العالج التجميلي ،وهذا
النوع من الدوالي لي�س له �أي مخاطر �صحية� ،أما
النوع الثاني فهو الدوالي الكبيرة الحجم وتق�سم
�إلى  6درجات بح�سب الأعرا�ض الم�صاحبة لها،
ولها العديد من الم�شاكل ال�صحية؛ فمن الممكن

ان تكون جلطات في ال�ساقين وتذهب مبا�شرة
�إلى الرئة ومنها �إلى القلب ومن الممكن ان ت�ؤدي
الى ت�شوه ال�ساقين وت�ضخم الجلد واالكزيما
وت ��ؤدي �إلى قرحة الدوالي ،وهذه المرحلة �أو
الدرجة �أعرا�ضها كثيرة كثقل في القدمين �أو
اكزيما تظهر على الجلد ،و�ألم اثناء الوقف وعند
الحركة يقل الأل ��م ،وه��ي عالمة وا�ضحة لمن
يعانى من الدوالي ب�شكل عام وال�شد الع�ضلي
ال�شديد اثناء النوم.
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ال�����س��ي��دات ال��ل��وات��ي ل��دي��ه��ن ا���س��ت��ع��داد وراث���ي
ه���ن �أك���ث���ر ع��ر���ض��ة ل���ل���دوال���ي �أث���ن���اء ال��ح��م��ل
} كيف يتم ت�شخي�ص الدوالي؟
{{ ال��دوال��ي ت��ك��ون ظ��اه��رة ووا���ض��ح��ة،
في�أتي المري�ض النزعاجه من ال�شكل وال توجد
�أعرا�ض كما قلنا من قبل� ،أما الدوالي الكبيرة
فالت�شخي�ص ال��دق��ي��ق ي��ك��ون ب ��أخ��ذ التاريخ
المر�ضي للمري�ض ون�ستبعد بالفح�ص حدوث
اى جلطات في ال�ساقين ،و�أه��م خطوة هي
تقييم درجة الدوالي ،فنحدد اى وعاء دموي
م�صاب ،فالأوعية والأوردة كثيرة ،وعلينا ان
نت�أكد بعمل الموجات فوق ال�صوتية لن�صل
�أي�ضا �إلى درجة االرتجاع الوريدي.
} ما هي طرق الوقاية من دوالي ال�ساقين؟
{{ �إذا كان العامل وراثيا في�صعب علينا
ال��وق��اي��ة؛ وع��ل��ى ال��م��ري�����ض ان ي��ب��د�أ ال��ع�لاج
مبكرا حتى تتم ال�سيطرة على الو�ضع� ،أما
�أ�صحاب الدوالي الكبيرة ف ��إذا كانت ب�سبب
طبيعة العمل فنن�صحهم بتجنب ال��وق��وف
���س��اع��ات ط��وي��ل��ة ول��ب�����س ال��ج��ورب ال�ضاغط
الطبي الخا�ص بالدوالي الن ال�ضغط يكون
فيه متدرجا من القدم �إلى الركبة فيخفف من
الأع��را���ض وت��ط��ور المر�ض ،و�أن�صح دائما
بممار�سة ريا�ضة الم�شي وتقوية ع�ضالت
ال�ساقين ،ومن الأ�شياء المهمة اي�ض ًا الم�شي
داخ��ل بركة ال�سباحة ف�إنه يخفف الكثير من
االنتفاخ.
} ما هي �أحدث طرق العالج؟
{{ العالج يكون بح�سب الحالة؛ ف�إذا كان
لل�شكل التجميلي فيتم العالج ب�أدوية
م�صلبات الأوردة ،وهي فكرة لي�ست
جديدة ولكنها تطورت ب�شكل كبير؛
فيتم حقن الوريد وي�ؤدي هذا �إلى
ت�صلب ال��وري��د وج��ف��اف��ه ،وبعد
ذلك يتليف الوريد ويتخل�ص
ال���ج�������س���م م����ن����ه ب�������ص���ورة
ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��خ��ت��ف��ي ه��ذه
الدوالي ،والحديث هنا
ا�ستخدامه مع الليزر
ف�����أدى �إل���ى نتائج
م��ذه��ل��ة ،و�أي�����ض��ا
ي����وج����د ال��ح��ق��ن
ب�����ال�����رغ�����وة م��ع

الليزر وهو ما �أحدث طفرة في العالج.
�أما الحاالت ال�شديدة بجانب هذه العالجات
فبع�ض المر�ضى كمر�ضى قرحة ال��دوال��ي ال
ي�ستجيب ب�سهولة فنبد�أ بخف�ض ال�ضغط
الوريدي في القدم ،وفي بع�ض الأحيان نلج�أ
�إل��ى التدخل الجراحي بعملية رب��ط ،وهذه
العملية كانت �ضرورية م��ن قبل �أم��ا اليوم
فالعالج �أ�صبح �سهال وب�سيطا؛ فلدينا حلول
كثيرة وتكون داخل العيادة في اليوم نف�سه.
} ما ت�أثير الدوالي على المر�أة الحامل؟
{{ ال�سيدات اللواتي لديهن ا�ستعداد
وراث����ي ه��ن �أك��ث��ر ع��ر���ض��ة ل��ل��دوال��ي
اثناء الحمل؛ ففي الحمل الأول
ت��ظ��ه��ر ال���دوال���ي ف���ي ال�����ش��ه��ور
الأخ���ي���رة ،وع����ادة تختفي مع
انتهاء الحمل� ،أم��ا في الحمل
ال��ث��ان��ي فتظهر ال���دوال���ي في
بدايته .ومن قبل كنا نن�صح
الحوامل ببداية العالج فور
االنتهاء من الحمل� ،أما االن
فالو�ضع اختلف و�أ�صبح
العالج ب�سيطا.
وهناك نوع مهم ومنت�شر
للدوالي اثناء الحمل ومن
ال�����ص��ع��ب ت�����ش��خ��ي�����ص��ه وه��و
م�����ت��ل��ازم�����ة

احتقان الحو�ض ،وهو عبارة عن دوالي في
الحو�ض والمبي�ض؛ ف��أث��ن��اء الحمل تتمدد
بدرجة كبيرة فتحدث �ألما �شديدا في الحو�ض
وال��ظ��ه��ر ،فنن�صح الن�ساء ب��ال��راح��ة التامة
وارتداء الجوارب ال�ضاغطة فقط.
} ما هي �أعرا�ض جلطات ال�ساقين؟
{{ الحقيقة �أن جلطة ال�ساق منت�شرة جدا؛
فالأكثر عر�ضة لجلطات ال�ساق هم �أ�صحاب
ال��دوال��ي الكبيرة والم�سافرون فترة طويلة
بالطائرة �أو بال�سيارات� ،أ�صحاب المهن التي
ت�ستدعي الجلو�س فترات
ط��وي��ل��ة ،ف��ه��م جميعا
�أك���ث���ر ال��م��ع��ر���ض��ي��ن
الح��ت��ب��ا���س ح��رك��ة
ال���دم ف��ي ��ؤدي ذلك
�إل��ى تجلطه� ،أما
ع����ن الأع����را�����ض
ف����ت����ك����ون �أل����م����ا
������ش�����دي�����دا ج����دا
وم�������س���ت���م���را م��ع
انتفاخ في ال�ساقين
وتورم الجلد؛ ففي
ه���ذه ال��ح��ال��ة علينا
���س��رع��ة ال��ت��وج��ه �إل��ى
الم�ست�شفى.
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الدكتور علي جعفر العرادي:

م�ست�شفى ابن النفي�س

�صـــرح طبــــي وطنــي يـــدار بــ�أيــد بحــرينيـــة
يعتبر م�ست�شفى ابن النفي�س وجهة الطب في البحرين لما يحتويه من �أق�سام
طبية متعددة وغرف عمليات ووح��دة للمناظير �إ�ضافة �إلى ذلك وجود الكفاءات
البحرينية الم�ؤهلة .وك��ان للخليج الطبي ح��وار خا�ص مع الدكتور علي جعفر
العرادي رئي�س مجل�س �إدارة الم�ست�شفى وا�ست�شاري جراحة العظام لنتعرف �أكثر
على �صرح طبي كبير في مملكة البحرين.
 كيف جاءت فكرة �إن�شاء م�ست�شفى ابن النفي�س؟تعود فكرة �إن�شاء م�ست�شفى ابن النفي�س �إلى عام 1998م عندما اجتمع
كوكبة من ا�ست�شاريين بحرينيين لمناق�شة هذا المو�ضوع ،وكان حديث
العام في البالد ه��و :كيف للقطاع الخا�ص رف��د القطاع العام في عمله،
والتخفيف من العبء عليه؟ وللعلم كانت ال�صحة مركز االهتمام للدولة،
والميزانية لي�ست �صغيرة فارت�أت هذه الكوكبة �أن ت�سهم في رفع �ش�أن الدولة
عن طريق �إن�شاء م�ست�شفى متخ�ص�ص على �أعلى م�ستوى ي�ستقطب المر�ضى
من داخل وخارج البحرين ما ي�شجع على تفعيل ال�سياحة العالجية.
ووجدنا ت�شجيعا من قبل الدولة ومن �سمو الأمير الراحل خليفة بن
�سلمان �آل خليفة -رحمه الله -والذي دفعنا �إلى تقوية الهمم لبناء الم�ست�شفى
وذلك عام 1999م ،وتم افتتاح هذا ال�صرح في عام 2001م.
واليوم �أ�ستطيع ان اقول �إن م�ست�شفى ابن النفي�س يعتبر مالذا لكثير من
المر�ضى الذين يعانون من م�شاكل �صحية معقدة ،ونتيجة لل�ضغط المتزايد
على الم�ست�شفى من المر�ضى المترددين عليه تم تو�سعة الم�ست�شفى في
عام 2009م بزيادة عدد اال�سرة وغرف العمليات ووحدة المناظير ووحدة
لالطفال الحديثي الوالدة.
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هدفن��ا بن��اء م�ست�ش��فى جدي��د وب��ه �ص��ندوق خي��ري
لغيـر القـــادريـن وطمــوحنــا �إقــامـــة كليـــة الطـــب

 كيف هي عالقة الم�ست�شفى مع م�ست�شفيات الدولة ومع الأخرىالخا�صة؟
�إن �إن�شاء الم�ست�شفى لم يكن لي�أخذ دور الم�ست�شفيات االخرى،
�إنما ليرفد الم�ست�شفيات العامة في عملها ،ونحن ال ن�ضع �أنف�سنا
مناف�سين للدولة رغم �أن المناف�سة م�شروعة وخ�صو�صا عندما تكون
المناف�سة هدفها تح�سين الخدمات الطبية� ،إال �أننا لم نفكر في ت�صدر
الم�شهد ب�أننا الأف�ضل .نحن نتعامل في عالقتنا مع الدولة بالنظرة
التكاملية و�أننا �شركاء في رفع الم�ستوى ال�صحي في البلد.
ومن هذا المنطلق كنا دائما ومازلنا نمد يد التعاون لم�ست�شفيات
الدولة والخا�صة وهناك �شواهد كثيرة حدثت تدل على ذلك.
وعليه ف ��إن الدولة مطالبة بالمثل من �أج��ل تطوير وا�ستقطاب
اال�ستثمار في ال�صحة.
ال��دول��ة مطالبة بالتعاون وتقديم الدعم الكافي في ه��ذا الأم��ر،
وتتمثل الدولة في المجل�س الأعلى لل�صحة ووزارة ال�صحة ،فهم
مطالبون بمد يد العون للم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة ،و�أخ�ص بذلك
الم�ست�شفيات التي يقع عليها عبء كبير في تحمل الم�س�ؤولية ال�صحية
بجانب الدولة� ،إذ �سوف نظل �شركاء في تقديم وت�سهيل الخدمات
ال�صحية في البالد.
ونطلب من الدولة التعاون في ا�ست�صدار الت�شريعات المهمة لرفد
اال�ستثمار في الطب الخا�ص ،و�إيجاد القوانين العامة التي تخ�ص

الترخي�ص وتنظيم ومراقبة �أخالقيات المهنة.
ال �ي��وم ال�ط��ب ال�خ��ا���ص متهم ب�ت�ج��اوز ه��ذه الأم� ��ور ،وعليه من
ال�ضروري وج��ود القوانين المنظمة للمهنة من ناحية التراخي�ص
وتنظيم �أخالقيات المهنة ،ذلك مهم جدا لك�سب ثقة المواطن والمقيم
في المنظومة ال�صحية.
 هل هناك �سياحة عالجية في المملكة؟�إن �أي م�شروع �صحي ج��اذب للمواطن والمقيم والزائر يعتمد
على الثقة في الكوادر الطبية القائمة على هذا الم�شروع ،وفي ر�أيي
�إن الخدمات ال�صحية الجيدة تقوم على عاملين �أ�سا�سيين لك�سب
الثقة ،هما الكادر البحريني الم�ؤهل ،ولله الحمد هذا موجود ،والكل
ي�شهد للطبيب البحريني بالكفاءة والجدارة ،والعامل الثاني ا�ستخدام
التكنولوجيا في �إدارة الم�شاريع ال�صحية ،كل ذلك يعزز ثقة المواطن
والمقيم والزائر على حد �سواء ،فهذا كله ي�ؤهل البحرين لأن ت�صبح
جاذبة لل�سياحة العالجية من الدول المحيطة ،ونحن اليوم نرى الكثير
من مواطني دول مجل�س التعاون يق�صدون البحرين طلبا للعالج،
ولكن للح�صول على المزيد وليكون لمملكة البحرين الن�صيب الأكبر
مطلوب من الدولة تح�سين البنية التحتية للمرافق ال�سياحية حتى
يتمكن مرافقو المر�ضى من ق�ضاء وقت مريح في المملكة ومثال على
ذلك الأردن ،فالزائرون يمكنهم العالج واال�ستمتاع بزيارة المناطق
ال�سياحية.

وان��ا ال �أب��ال��غ عندما �أوك��د �أن��ه �إذا اكت�سبت البحرين ال�سمعة
العالجية وال�سياحية ف�إننا ن�ستطيع �أن نناف�س حتى دول �أوروبا بدال
من الذهاب �إلى دول اخرى مثل الهند مثال.
 ماهي م�شاريعكم الم�ستقبلية لم�ست�شفى ابن النفي�س؟�إدارة الم�ست�شفى تتطلع �إلى التو�سع دائما ،فهناك م�شروع بناء
م�ست�شفى جديد بكافة المرافق ،والهدف من ذلك ان نحول هذا ال�صرح
�إلى مركز عالمي مرموق ي�شار �إليه بالبنان ،وهناك اي�ضا م�شروع �إقامة
�صندوق خيري �صحي بالم�ست�شفى لم�ساعدة غير القادرين على تحمل
نفقات العالج في الطب الخا�ص ،وقد تمت �شبه الموافقة عليه من
وزارة التنمية االجتماعية ،وكذلك نطمح �إلى �إقامة م�شروع كلية للطب
والعلوم الطبية مرتبطة بالم�ست�شفى و�سيكون هناك ربط للم�ست�شفى
باحد المراكز الطبية العالمية.
وه�ن��ا ننا�شد ال��دول��ة تقديم ال��دع��م والتحفيز على اق��ام��ة هذه
الم�شاريع التي �ستعمل على تنويع م�صادر الدخل.
كما ننا�شد اي�ضا المجل�س الأعلى لل�صحة ووزارة ال�صحة لمد يد
العون لإنجاح هذه الم�شاريع الوطنية.
ونطالب وزارة ال�صحة بتحويل الحاالت التي ال يمكن عالجها في
الم�ست�شفيات الحكومية �إلى الم�ست�شفيات الخا�صة بدال من �إر�سالها
للعالج بالخارج ،فهذا يعمل على حفظ المال العام وتوفيره للخدمات
الأخرى.

كينيدي :ابن النفي�س يعمل على توفير �أف�ضل م�ستويات الرعاية والخدمات الطبية
وت�ح��دث بيتر كينيدي الرئي�س التنفيذي ق��ائ�لا ان
الم�ست�شفى يعمل على تح�سين �إجراءات الرعاية ال�صحية
وت��وف�ي��ر �أف���ض��ل م�ستويات ال��رع��اي��ة وال �خ��دم��ات الطبية
والعالجية با�ستمرار� ،إذ يتوافر حاليا في الم�ست�شفى �أق�سام
طبية وجراحية ووح��دة رعاية نهارية ووح��دة االعتماد
العالي وعيادة التجميل والأمرا�ض الجلدية ،و 27عيادة
مختلفة �أخرى يديرها ا�ست�شاريون متخ�ص�صون.

كما قام الم�ست�شفى م�ؤخرا بافتتاح (عيادة اك�سبري�س)
لتقديم مختلف الخدمات ب�أ�سعار في متناول الجميع.
و�أ�ضاف كينيدي �أن الم�ست�شفى يعتمد خطوات رئي�سية
لتعزيز الممار�سات الطبية والتعليم والتدريب الم�ستمر من
�أجل راحة المر�ضى ،وفقا لال�شتراطات المعتمدة من قبل
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية.
ودائما ت�ؤكد �إدارة الم�ست�شفى التزامها التام بكافة

احتياطات مكافحة العدوى من اجل �سالمة جميع المر�ضى
وال�ع��ام�ل�ي��ن ،وخ��ا��ص��ة م��ن جهة م��واج�ه��ة ت�ح��دي جائحة
كورونا.
وا�ستنادا للم�س�ؤولية االجتماعية تجاه المجتمع يقوم
الم�ست�شفى باعداد برامج توعية �صحية �شاملة وخا�صة
لمر�ضى الأمرا�ض المزمنة كمر�ض ال�سكري وارتفاع �ضغط
الدم وتقديم كافة الن�صائح لهم.
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الدكتورة سعاد المنفردي في حوار خاص:

الربو له �أكثر من نوع..

وهناك تطورات وا�سعة في عالجه
الربو من الأمرا�ض المزمنة الأكثر �شيوع ًا وعلى الرغم من كون هذا المر�ض �صامت ًا في بع�ض
الأحيان ف�إن من المهم اكت�شافه في �أ�سرع وقت ممكن من �أجل تفادي حدوث الم�ضاعفات .وتوا�صل
الخليج الطبي مع الدكتورة �سعاد المنفردي �أخ�صائية الأمرا�ض ال�صدرية وا�ضطرابات النوم بعيادة
�إيليا لنعرف ما هو الربو وما �أ�سبابه و�أنواعه وطرق عالجه.
 -هل �صحيح �أن الأ�شخا�ص الم�صابين بالربو �أكثر عر�ضة للإ�صابة بفيرو�س كورونا؟

 كيف ن�ستطيع التفريق بين �أعرا�ض الح�سا�سية والإ�صابة بكورونا؟هناك ت�شابه بين الحالتين من حيث الكحة و�ضيق التنف�س وخ�صو�ص ًا �إذا كان ال�شخ�ص غير م�ستمر في العالج ،ولكن
هناك بع�ض الفروق ..فمث ًال الربو متغير خالل موا�سم ال�سنة وال ي�صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة اال للم�صابين بالتهاب،
اما مر�ضى كورونا فلديهم ارتفاع في درجة الحرارة مع �ألم بالج�سم وبالعظام.
 ماهو مر�ض الربو وماهي �أ�سبابه؟الربو مر�ض مزمن وي�سبب �أعرا�ض ًا مثل ال�صفير و�ضيق التنف�س و�ضيق ال�صدر ،وال�سعال الذي يختلف بمرور الوقت
في حدوثه وتكراره و�شدته ،ويحدث �صعوبة في التنف�س ب�سبب ت�ضيق ال�شعب الهوائية وزيادة �سماكة جدار مجرى الهواء
وزيادة المخاط� .أما عن العوامل فقد تكون الوراثة الجينية والبيئة.
ومن �أنواع الربو :الربو التح�س�سي والربو غير التح�س�سي ،والربو عند البالغين والربو مع ال�سمنة.
�أما �أ�سبابه فهي لي�ست مفهومة تمام ًا ،ولكن من الأ�سباب التي ت�ؤثر على الربو التح�س�سي الغبار وحبوب اللقاح
والح�شرات ووبر الحيوانات الأليفة.
وهناك مهيجات ت�سبب نوبة الربو حتى لو كان الأ�شخا�ص لي�س لديهم ح�سا�سية من هذه العنا�صر فالمجاري التنف�سية
تتهيج ب�سبب دخان ال�سجائر ،وتلوث الهواء ،والهواء البارد ،واالنفعال العاطفي ،وحرائق الخ�شب ،و�شوايات الفحم،
والروائح القوية كالطالء والبنزين والعطور ،والغبار ،والمواد الكيمائية.
 هل ي�شفى مري�ض الربو مع الوقت �أم �إنه مر�ض مزمن؟كما ذكرت الربو مر�ض مزمن ال ي�شفى منه المري�ض ،ولكن يمكن ال�سيطرة التامة عليه من خالل �أخذ العالج بانتظام.
 ماهي �أهم التطورات الطبية في عالج الربو؟هناك تطورات وا�سعة في ع�لاج مر�ضى الربو منها �أدوي��ة التحكم الطويل المدى مثل (الكورتيكو�ستيرويد)
الم�ستن�شقة وهي من الأدوية المهمة للتحكم وت�ستخدم يومي ًا ،و�أدوية م�ضادة تثبط ت�أثير الأج�سام الم�ضادة الطبيعية
التي تلعب دور ًا رئي�سي ًا في الربو التح�س�سي.
 ماهي القواعد التي يجب اتباعها في حالة حدوث �أزمات الربو؟�أثناء �أزمة الربو تتورم وتلتهب الم�سالك والمجاري الهوائية فت�سبب �صوت الأزيز �أو ال�صفير الى جانب �صعوبة
في التنف�س ،فالبد من الرجوع �إلى الخطة العالجية التي و�ضعها الطبيب لنوبة الربو مثل تناول الأدوية �أو البخار،
�أما �إذا كان ال يوجد لدى المري�ض �أي خطة عالجية فعليه مراجعة الطبيب حتى ال يتفاقم المر�ض وي�صبح المري�ض
�أكثر عر�ضة لتكرار النوبات ،ويف�ضل �أن تكون المتابعة من  3الى � 6أ�شهر.
 ماهي �أ�سباب �ضيق التنف�س �أثناء النوم؟ وكيف يتم الت�شخي�ص والعالج؟هناك عدة �أ�سباب ل�ضيق التنف�س �أثناء النوم في مرحلة النوم العميق ،منها �أمرا�ض تنف�سية مثل الربو ،مر�ض
ان�سداد الرئوي المزمن ،الجلطة الرئوية� ،أمرا�ض القلب� ،أو االختناق الليلي وبالن�سبة لالختناق الليلي هو من
�أمرا�ض النوم الخطرة التي ب�سببها ينقطع النف�س ويعود عدة مرات �أثناء النوم.
وقد تكون ممن تعاني من هذا المر�ض �إذا كنت ت�صدر �شخيرا ب�صوت عال� ،أو �إن كنت ت�شعر بتعب �شديد
حتى بعد نوم طويل ،كما �أن المر�ض ينق�سم �إلى نوعين ،الأول هو اختناق النوم االن�سدادي الأكثر �شيوع ًا
ويحدث عند ارتخاء ع�ضالت الحلق ،والثاني اختناق النوم المركزي ويحدث عندما ال يقوم المخ
ب�إر�سال �إ�شارات ع�صبية ب�شكل �سليم للع�ضالت الم�س�ؤولة عن التنف�س.
ويكون الت�شخي�ص من خالل تخطيط النوم الليلي ،ويتم من خالل تو�صيل المري�ض
ب�أجهزة لمراقبة تخطيط المخ والقلب وتدفق الهواء �إلى الرئتين وحركة التنف�س وال�ساقين،
وم�ستوى الأك�سجين في الدم �أثناء النوم.
�أما بالن�سبة �إلى اختبار النوم بالمنزل فيكون ب�سيطا عادة بقي�س معدل
�ضربات القلب ،وم�ستوى الأك�سجين في الدم ،و�أنماط تدفق الهواء والتنف�س.
العالج يعتمد على معرفة حالة المر�ض و�شدته بعد االختبار.
 تغير نمط الحياة عبر خف�ض الوزن والحد من ا�ستهالك الكحول والإقالععن التدخين� - .ضغط الهواء الموجب عبارة عن جهاز CPAP
 تركيبات الأ�سنان� :إذ ي�صنع طبيب الأ�سنان �أو اخت�صا�صي تقويم الأ�سنانالأداة الفموية لإبقاء مجرى الهواء مفتوح ًا �أثناء النوم.
 -العالج الجراحي.

�أي �شخ�ص من �أي عمر معر�ض للإ�صابة بالكوفيد ،19-وغير �صحيح �أن مر�ضى الربو تزيد
لديهم احتمالية حدوثه �أكثر من الأ�شخا�ص العاديين هذا بح�سب الدرا�سات ،ولكن �أكثر النا�س عر�ضة
للعدوى هم مر�ضى الأمرا�ض المزمنة كمر�ضى القلب ،وال�سكري ومن ثم �أمرا�ض الرئة بالمرتبة
الثالثة ،ولكن �إذا كان م�صابا بالربو ال�شديد وحالته غير م�ستقرة ف�إنه يكون لديه قابلية �أكثر من
مر�ضى الربو الم�ستقرين.
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الدكتور محمد المهدي:

ال�صداع

�أ�س��بابه و�أعرا�ض��ه
وطــــرق عـالجــــه
يعتبر ال�صداع واحدا من اكثر ال�شكاوى الطبية �شيوعا،
ويمكن لل�صداع �أن ي�ؤثر على �أي �شخ�ص بغ�ض النظر عن
العمر �أو الجن�س ،وق��د يعيق ال�شخ�ص في بع�ض الأحيان
عن �أداء عمله �أو درا�سته .جميعنا معر�ضون لأن نعاني من
ال�صداع ف��ي مرحلة م��ا م��ن حياتنا ،ل��ذا دع��ون��ا نتعرف على
كل ما يخ�ص ال�صداع والجديد في طرق العالج ،وتوا�صلت
الخليج الطبي مع الدكتور محمد المهدي ا�ست�شاري �أمرا�ض
المخ والأع�صاب والق�سطرة العالجية للمخ والنخاع ال�شوكي
بم�ست�شفى رويال البحرين.

} ما هو ال�صداع؟ وما هي �أنواعه؟
ال�صداع هو �ألم في الر�أ�س يمكن �أن يحدث في �أي
جزء فيه فيمكن ان يحدث على جانبي الر�أ�س �أو جانب
واحد ،ويعد ال�صداع �أو �ألم الر�أ�س من �أكثر الأمرا�ض
�شيوعا في العالم حيث �إن �أكثر من  %50من الب�شر
يعانون من �ألم الر�أ�س خالل عام م�ضى ،ويعاني �أكثر
من  %3وهو ما يقارب من � 45000شخ�ص في مملكة
البحرين وحدها من ال�صداع المزمن �أكثر �أيام ال�شهر
بما يتعار�ض مع ممار�سة �أن�شطة الحياة اليومية.
ول�ل���ص��داع ال�م��زم��ن �أرب �ع��ة �أن���واع وه��ي ال�صداع
الن�صفي ،والتوتري ،والعنقودي وال�صداع الناتج عن
كثرة ا�ستخدام الم�سكنات .بالن�سبة لل�صداع الن�صفي
فتكون �أعرا�ضه �ألما ناب�ضا في ج��زء �أو كل الر�أ�س
ولي�س بال�ضرورة في ن�صف واح��د وع��ادة ما يكون

الألم ناب�ضا ،وقد يكون م�صحوبا بعدم تحمل ال�ضوء
وال�صوت ومعه �شعور بالغثيان في بع�ض الوقت.
} هل يتح�سن ال�صداع الن�صفي مع مرور الوقت؟
ع��ادة ما يتح�سن ال�صداع الن�صفي مع التقدم في
العمر حيث تقل حدته بعد �سن الخم�سين في �أغلب
الحاالت.
} متى يجب على المري�ض التوجه �إلى الطبيب؟
يجب ا�ست�شارة طبيب الأع�صاب في حالة تكرار
الألم بحيث يتعار�ض مع �أن�شطة الحياة اليومية �أو في
حالة تغيرت طبيعة �أو �شكل وعدد مرات ال�صداع.
} هل توجد �أي عالقة بين ال�صداع وبين نزيف
و�أورام المخ؟
نادرا وعادة ما يكون ال�صداع حميدا ،ولكن في %5
من الحاالت قد تكون نتيجة لنزيف بالمخ �أو ورم،

�أو قد تكون نتيجة ان�سداد بالأوردة المخية وتختلف
�أعرا�ض الأل��م في هذه الحاالت عن ال�صداع الن�صفي
المعتاد حيث تكون �شديدة وم�صحوبة ب�أعرا�ض منذرة
كالقيء �أو تغير في م�ستوى الوعي �أو ظهور �ضعف
بالأطراف ،وفي هذه الحالة ال بد من �سرعة التوجه الى
الطبيب وعمل الأ�شعة المطلوبة.
} ما هى طرق الوقاية من ال�صداع؟
يجب تجنب العوامل التي تثير ال�صداع ومنها
بع�ض �أن��واع الطعام كالجبن وال�شيكوالته وعوامل
�أخرى كالعطور والروائح النفاذة ،والتعر�ض للجوع
والإجهاد ،وذلك للوقاية من حدوث نوبات ال�صداع،
و�أي�ضا من �أهم طرق الوقاية ممار�سة الريا�ضة بانتظام
و��ش��رب كمية كافية م��ن ال���س��وائ��ل ،وتخفيف ال��وزن
الزائد.
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ت�شخي�ص نوع ال�صداع من �أهم الركائز لتحديد نوع العالج
يجب تجنب العوامل التي تثير ال�صداع ومنها بع�ض �أنواع الطعام كالجبن
وال�شيكوالته وعوامل �أخرى كالعطور والروائح النفاذة والتعر�ض للجوع
} ما هي طرق عالج ال�صداع؟
يعتبر ت�شخي�ص نوع ال�صداع من �أهم الركائز لتحديد
نوع العالج ،فال�صداع الن�صفي ي�ستجيب لمجموعة
من الم�سكنات لعالج النوبة مثل �أدوي��ة Triptans
(التريبتانز) وهي تفيد في �إنهاء النوبة ب�شكل كبير،
مع العالجات الوقائية التي ت�ستخدم ب�صفة منتظمة
لمنع حدوث النوبات ،ويعد العالج بحقن (البوتك�س)
 Botoxم��ن �أه��م و�أن �ج��ح �أن ��واع ال�ع�لاج لل�صداع
و�أي�ضا ظهر حديثا ع�لاج م�ضادات الـ(ال�سي جي �أر
ب��ي)  CGRPوه��ي ع�ب��ارة ع��ن حقنة ب�سيطة تحت
الجلد مرة واحدة �شهريا ،ويوجد �أي�ضا بع�ض الأجهزة
المحمولة الب�سيطة (�سيفالي)  CEFALYالتي
ت�ساعد في عالج ال�صداع عن طريق ذبذبات للتخفيف
من �شدة الألم.
} ما هي ن�صائحك لمر�ضى ال�صداع في رم�ضان؟
ن�صائحي هي :يجب الإكثار من �شرب ال�سوائل على
�أال يقل عن  3لترات في اليوم� ،أخذ ق�سط كاف من النوم،
ممار�سة ريا�ضة ب�سيطة ،و�أه��م �شيء �ضبط مواعيد
الأدوي ��ة الوقائية مع الإف�ط��ار وال�سحور وا�ستخدام
الأدوية طويلة المفعول واختيار النوع المنا�سب لكل
حالة كحقن البوتك�س �أو الحقنة ال�شهرية حيث يغطي

مفعولها مدة طويلة دون الحاجة لأخذ الدواء يوميا.
} ما هي الأعرا�ض التي تظهر على مري�ض الجلطة
الدماغية؟
الجلطة الدماغية تنتج عن توقف التوارد الدموي
على جزء من المخ فتتوقف وظيفته عن العمل .ومن
الأعرا�ض التي تظهر على مري�ض الجلطة �ضعف ن�صفي،
�صعوبة في النطق ،انحراف الوجه وهي ما تخت�صر
عالميا  FASTاخت�صارا لـ Face Deviation
Arm weakness Speech difficulty
Time
ويجب على المري�ض �سرعة التوجه الى الم�ست�شفى
�إذا ظهرت على ال�شخ�ص اح��د ه��ذه الأع��را���ض لعمل
الفحو�صات والأ�شعة العاجلة وبعد ذلك �إعطا�ؤه العالج
ال�لازم لإذاب��ة الجلطة دوائيا �أو عن طريق الق�سطرة
المخية.
} هل ي�ستطيع مري�ض الجلطة بعد تعافيه ال�صيام
في رم�ضان؟
نعم ي�ستطيع ب�شرط الحفاظ على ن�سبة ال�سوائل
بالن�سبة المطلوبة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن ب�ي��ن الإف �ط��ار
وال�سحور والت�أكد من �ضبط عوامل الخطورة لحدوث
الجلطات كال�ضغط وال�سكري و�أخذ الأدوية بانتظام.

} كيف لنا �أن نقي �أنف�سنا من الجلطات الدماغية؟
الجلطات الدماغية من �أكثر الأمرا�ض التي يمكننا
الوقاية منها وذلك عن طريق ثالثة محاور �أولها تعديل
�أ�سلوب الحياة عن طريق الإكثار من �شرب ال�سوائل،
واالنتظام في ممار�سة الريا�ضة كالم�شي يوميا ،الإقالع
عن التدخين ،وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والإكثار
من الأكل ال�صحي.
ثانيا :عالج الأمرا�ض الم�سببة للجلطات الدماغية
ك���ض�غ��ط ال� ��دم وال �� �س �ك��ري و� �ض �ب��ط ن���س�ب��ة ال��ده��ون
والكولي�ستيرول.
ثالثا :ا�ستخدام م�سيالت الدم التي تمنع تجلط الدم
والتي يحددها الطبيب.
} ما هي ن�صائحك لمر�ضى الأع�صاب في ال�شهر
الف�ضيل؟
ي�ج��ب ع�ل��ى م��ر��ض��ى الأع �� �ص��اب وخ��ا� �ص��ة مر�ضى
الجلطات وال�صرع المحافظة على �ضبط مواعيد النوم
وع��دم ال�سهر ،والإك�ث��ار من ال�سوائل فعادة ما تتغير
عادات النوم والطعام في ال�شهر الكريم ،مع �ضرورة
االنتظام في �أخذ الأدوية العالجية مع وجبتي الإفطار
وال�سحور على �أن يتم ذلك بعد مراجعة الطبيب والت�أكد
من �إمكانية �صيامه� ،صوم مقبول للجميع.
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يعتبر �ألم الكتف من �أكثر الأمور المزعجة التي ت�ؤثر على الحياة اليومية ،وقد تكون ب�سبب الإ�صابة �أو
التعر�ض لحادث �أو قد تكون نتيجة �أ�سباب �أخرى مختلفة .ولكي نتعرف �أكثر على كل ما يخ�ص �آالم الكتف،
حاورت الخليج الطبي الدكتور قريب الله �أحمد ا�ست�شاري جراحة العظام والمفا�صل بم�ست�شفى ابن النفي�س:

الدكتور قريب اهلل �أحمد

يك�ش��ف عن �أ�سباب �آالم الكتف وطرق عالجه
 ماهي �أ�سباب �آالم الكتف؟ وماهي الأعرا�ض؟يعتبر الكتف �أحد �أكثر مفا�صل الج�سم مرونة
وا�ستخداما في حياتنا اليومية؛ لذا ف�إن �ألم الكتف
قد يعتبر مزعجا ب�شكل خا�ص �أكثر من �أي مف�صل
�آخر ،و�أبرز �أ�سبابه :التهاب وتمزق �أوتار الكتف،
تجمد الكتف والكتف المت�صلب ،وك�سور الكتف
وك�سر عظم الترقوة ،وخلع الكتف ،وفي بع�ض
الحاالت النوبات القلبية التي تظهر �أحيانا في
�شكل �ألم في الكتف ،وت�شنجات و�شد ع�ضالت ما
حول الكتف.
�أما عن الأعرا�ض فتختلف بح�سب نوع الإ�صابة
والم�سببات والتي تتمثل في �شكل �آالم في الكتف
و�صعوبة تحريك المف�صل بالطريقة المعتادة لأداء
مهام الحياة اليومية.
 وكيف يكون الت�شخي�ص؟الت�شخي�ص ي �ك��ون ع��ن ط��ري��ق فح�ص كتف
المري�ض ويمكن �إج��راء �أ�شعة ت�شخي�صية مثل
الموجات ال�صوتية �أو المغناطي�سية.
 ما هو التهاب �أوتار الكتف؟ وما هي �أ�سبابه؟هو التهاب يحدث في ع�ضالت الكتف الدوارة
الم�س�ؤولة عن تحريك الكتف في جميع االتجاهات
لذا يجب عالجه ب�شكل �سريع حتى ال ي�ؤدي بمرور
الوقت �إل��ى �إعاقة الن�شاط اليومي �أو ي�سبب �أي
م�ضاعفات �أخرى.
�أم ��ا ع��ن �أ��س�ب��اب الن�شاطات اليومية �سواء
في العمل �أو المنزل التي تتطلب رف��ع اليد �إلى
�أعلى من م�ستوى ال��ذراع و�أي�ضا حمل الأ�شياء
الثقيلة ب�صورة غير �صحيحة ،و�أي�ضا الن�شاطات
الريا�ضية مثل ال�سباحة ،وك��رة ال�سلة والكرة
الطائرة ق��د يكون لها دور وت� ��ؤدي �إل��ى التهاب
�أوتار الكتف.
 -هل هناك طرق للوقاية منه؟

نعم ،التحميل الزائد على الكتف من الأ�سباب
الرئي�سية اللتهاب �أوت��اره ،مثل حمل الأ�شياء
الثقيلة بدون حر�ص ،والتمرين في و�ضعية
خ��اط�ئ��ة ف �ت��رة ط��وي�ل��ة �أو رف��ع �أوزان ال
تتنا�سب م��ع طبيعة الع�ضالت ك��ل ذلك
ي�سبب التهابا في �أوت��ار الكتف ،وربما
يحدث نتيجة لإ��ص��اب��ة �أو وق��وع على
الكتف ،ف�ضال عن ع��دم تحريك الكتف
في جميع االتجاهات وا�ستمراره في
و�ضعية واحدة �أغلب الوقت.
 �إذا ماهو العالج؟ال�ع�لاج يعتمد على الت�شخي�ص
ال�سليم للحالة ويمكن البدء في العالج
التحفظي مثل الم�سكنات وال��راح��ة
ال�ت��ام��ة و�إع��ط��اء اب��ر (اال� �س�ت�ي��رودي��ة)
وال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي ،ول �ك��ن ف��ي ح��ال��ة ع��دم
التح�سن ين�صح بعمل منظار جراحي
للكتف لتنظيف االلتهابات حول �أوتار
الكتف ويمكن ت�صليح الأوت��ار في
حالة وجود تمزق �أو �إ�صابة.
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التحميل الزائد على الكتف من الأ�سباب الرئي�سية اللتهاب �أوتاره
الجدير بالذكر �أن مناظير الكتف الجراحية �أ�صبحت من
الحلول الناجحة حيث يمكن �إجراء العمليات عن طريق فتح
جراحي �صغير مقارنة بالعمليات التقليدية ،وهذا يعطي
نتائج مر�ضية للمري�ض.
 ماهي �أع��را���ض التهاب الأ��ص��اب��ع؟ وه��ل هي م�شكلة�شائعة؟
تعتبر �آالم والتهابات الأ�صابع من الم�شكالت ال�شائعة
التي ال يجب ال�سكوت عنها لأنها تعيق القيام بكافة المهام
اليومية في حياتنا ،ولذلك يجب االهتمام بمعرفة ال�سبب �إذا
ظهرت هذه الآالم وا�ستمرت فترة طويلة ،لأن هذا ي�ؤ�شر �إلى
وجود م�شكلة �صحية.
 ماهي الأع��را���ض التي ت��دل على وج��ود التهاب فيالأا�صابع؟
تحدث التهابات الأوتار ومفا�صل الأ�صابع ب�سبب كثرة
ا�ستخدامها وال�ضغط بها� ،سواء على الهاتف والأجهزة
اللوحية �أو في ممار�سة الريا�ضة ،وفي حالة كان ال�سبب
هو التهاب المفا�صل والأوتار �سوف تظهر بع�ض الأعرا�ض

الأخرى مثل التورم واالحمرار والتنميل وطقطقة الأ�صبع.
 ماهو عالج التهاب الأ�صابع؟العالج يكون من خالل عمل كمادات باردة على الأ�صبع
الم�صاب ،وا�ستخدام الرابط الطبي ،كما يجب ا�ست�شارة
الطبيب لمعرفة حالة اال�صبع ،لأن هناك حاالت ت�ستدعي
تناول بع�ض الأدوية للعالج وم�ضادات االلتهابات والقيام
بجل�سات عالج طبيعي ،وقد يتطلب الأم��ر تدخال جراحيا
و�إجراء عملية ب�سيطة في الأ�صبع.
 كيف نتخل�ص من �ألم المع�صم؟هناك مجموعة من الن�صائح للتخفيف من �ألم المع�صم،
وفي حالة عدم التح�سن يف�ضل زيارة الطبيب منها:
 تناول دواء م�سكن لتخفيف الألم. خلع �أي مجوهرات �أو اك�س�سوارات اذا كانت يدكمتورمة.
 توقف �أو نقلل الأن�شطة التي ت�سبب الألم على �سبيلالمثال الكتابة �أو العزف على �آلة مو�سيقية.
 -ارتداء جبيرة لدعم مع�صمك.

 ال ت�ستخدم عبوات الحرارة ال�ساخنة في �أول يومين�أو ثالثة بعد اال�صابة.
 ال ترفع الأ�شياء الثقيلة �أو تم�سك �أي �شيء ب�إحكام. م��ا �أ��س�ب��اب تنميل ال�ي��دي��ن �أث �ن��اء ال �ن��وم؟ وم��ا مدىخطورتها؟
يعتبر التنميل �أحد الأعرا�ض التي يفقد فيها ال�شخ�ص
ال�شعور بجزء معين من الج�سم او قد ت�شعر بوخز في تلك
المنطقة ،وغالبا ما يرتبط تنميل اليدين بال�ضغط على
الأع�صاب �أو تهيجها �أو �إ�صابتها .ومن �أهم �أ�سباب تنميل
اليدين �أثناء النوم:
النوم على اليدين مدة طويلة من الزمن  -نق�ص فيتامين
د  -احتبا�س ال�سوائل  -ال�سكتة الدماغية  -متالزمة النفق
الر�سغي ،وال�ت��ي ت ��ؤدي ال��ى ح��دوث �ضغط على الع�صب
ال�م�ت��و��س��ط ال �م �� �س ��ؤول ع��ن �إع �ط��اء ال���ش�ع��ور ب��الأط��راف
وخ�صو�صا اليدين /انحبا�س الع�صب الزندي حيث ي�ؤدي
النوم مثنيا ال��ى ال�ضغط على الع�صب الزندي وبالتالي
ن�شعر بالوخز عند اال�ستيقاظ.
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الدكتورة �سيناء المن�صوري:
بطانة الرحم المهاجرة وعالقتها بت�أخر الحمل
تعد الإ�صابة ببطانة الرحم المهاجرة من الحاالت ال�شائعة بين الن�ساء ،و�أحد الأ�سباب الرئي�سية في ت�أخر الإنجاب ،وعلى الرغم
من ذلك ف�إن ت�شخي�صها يحتاج �إلى بع�ض الوقت حيث �إن �أعرا�ضها تت�شابه مع بع�ض الم�شكالت الن�سائية الأخرى ولمعرفة المزيد
عن �أ�سبابها و�أعرا�ضها وطرق عالجها توا�صل الخليج الطبي الحديث مع الدكتورة �سيناء المن�صوري ا�ست�شارية جراحات المناظير
لأمرا�ض الن�ساء والوالدة وكان لنا معها هذا الحوار:

 ما هي بطانة الرحم المهاجرةب�شكل مب�سط؟
بطانة الرحم هي هجرة الغدد
الرحمية �إلى خارج تجويف الرحم،
و�أك �ث��ر الأم��اك��ن ��ش�ي��وع��ا هجرتها
�إلى المبي�ضين وقناة فالوب ،ومن
الممكن �أن تتركز ال�غ��دد الرحمية
داخل ع�ضلة الرحم م�سببة ت�ضخما
وتورما في الرحم ،ومن الممكن �أن
تهاجر خارج الرحم في �أي مكان في
الج�سم �سواء في الحو�ض �أو خارج
الحو�ض.
�إذا ما �أعرا�ضها؟�أعرا�ض بطانة الرحم المهاجرة
تكون بح�سب مكانها و�شدتها ،فعلى
�سبيل المثال �إذا كانت في ع�ضلة
الرحم ت�سبب �آالما ،ونزفا ،و�صعوبة
في الحمل� ،أما في المباي�ض ت�سبب
�أك�ي��ا��س��ا دم��وي��ة وت�ن�ت��ج عنها �آالم
وا�ضطرابات في ال��دورة ال�شهرية،
وك �ث �ي��را م ��ن م��ري �� �ض��ات ال�ب�ط��ان��ة
المهاجرة يحدث عندهن الت�صاقات
في الحو�ض ،من �ضمنها الت�صاقات
وان �� �س��داد ف��ي ق �ن��وات ف��ال��وب ،ما
ي�سبب �صعوبة في الحمل.
ه��ل معنى ذل��ك �أن�ه��ا ق��د تكون�سببا في حدوث العقم؟
ن�ع��م ،ت�سبب �صعوبة وت ��أخ��را
في الحمل وف��ي بع�ض الأح�ي��ان قد

ت�سبب العقم ،وذل��ك بح�سب �شدة
االلت�صاقات وعمقها داخل الحو�ض.
 كيف يتم الت�شخي�ص؟م��ع الأ�� �س ��ف ،معظم مري�ضات
ال �ب �ط��ان��ة ال �م �ه��اج��رة ي �ل �ج ��أن �إل��ى
ال�ف�ح����ص ال �ط �ب��ي م �ت ��أخ��رات ج �دًا
لعدم وعيهم بوجود م�شكلة ،حيث
�إن معظم الأحيان يعتبرن الألم مع
الحي�ض �أم ��را طبيعيا .فالتاريخ
المر�ضي والفح�ص ال�سريري مهم
ج ��دا لتقييم ال �ح��ال��ة ،ب� ��أن ت�صف
المري�ضة بدقة الأل��م ال��ذي ي�سبق
ن� � ��زول ال �ح �ي ����ض وت �ت �ح �� �س��ن م��ع
انتهائه ،وتكون الآالم �أ�شد مع مرور
ال�سنوات ،حيث تحتاج المري�ضة
ال��ى م�سكنات قوية وق��د تلج�أ �إلى
الطوارئ.
ف �م��ع ال �ف �ح ����ص ال �� �س��ري��ري من
الممكن �أن نكت�شف تورما في البطن
ب�سبب ت�ضخم الرحم �أو المباي�ض
في الحاالت المت�أخرة وا�ستخدام
�أ�شعة الألترا�ساوند التي ت�ساعدنا
ك�ث�ي��ر ًا ف��ي اكت�شاف ت�غ��دد ال��رح��م،
و�أكيا�س الدم في المبي�ض �أو ت�ضخم
قنوات فالوب ،وفي بع�ض الأحيان
نحتاج �إل��ى عمل رنين مغناطي�سي
وت�ح��ال�ي��ل معملية معينة لتحديد
درجة ن�شاط المر�ض وت�أثيره على
الخ�صوبة.
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عالج المر�ضى يتحدد بح�سب العمر والرغبة في الإنجاب
�أحدث العالجات الطبية الآن هو التدخل الجراحي بتقنية المنظار
 ما العالج؟ع�لاج المر�ضى يتحدد بح�سب
ال �ع �م��ر وال��رغ��ب��ة ف ��ي الإن� �ج ��اب،
ف��ال �م��ري �� �ض��ات ال�����ص��غ��ي��رات ف��ي
ال�سن يتم معالجتهن بم�سكنات
و�أدوي ��ة هرمونية لتثبيط ن�شاط
ال �ب �ط��ان��ة ال �م �ه��اج��رة وال� �ح ��د من
ت�أثيرها ال�سلبي على الخ�صوبة،
وعند �صعوبة الحمل يتم تن�شيط
المباي�ض مع محاوالت وطرق عدة
من خالل �أطفال الأنابيب.
�أم ��ا بالن�سبة �إل ��ى المري�ضات
ال�لات��ي ال يرغبن ف��ي الإن �ج��اب �أو
المتقدمات في العمر فيتم عالجهن
ع��ن ط��ري��ق ا��س�ت�ئ���ص��ال ال�ب�ط��ان��ة
ال �م �ه��اج��رة وال ��رح ��م وت��ك��ون عن
طريق المنظار الجراحي.
 هل �أورام الرحم تحتاج �إلىا�ستئ�صال الرحم بالكامل في كل
الحاالت؟ وكيف يتم ا�ستئ�صال هذا
النوع من الأورام؟
�أكثر �أورام الرحم �شيوعا هي
الأورام الليفية ،حيث ت�شكل 30
�إل� ��ى  % 80م��ن ال �ن �� �س��اء بح�سب
العوامل البيئية والوراثية ،وهناك
�أي�ضا التعدد الرحمي وهو نوع من
ان��واع اورام الرحم ،كما �أن هناك
�أنواعا �أخرى �سرطانية في الرحم
م���ص��دره��ا ب�ط��ان��ة ال��رح��م �أو عنق
الرحم.
�أورام ال� ��رح� ��م ال� �ح� �م� �ي ��دة،
وخ���ص��و��ص� ًا الأل� �ي ��اف� ،إذا كانت
�صغيرة �أو غير عميقة ال ت�سبب
�أع��را� �ض��ا وي�ج��ب متابعتها فقط،
والتدخل الجراحي يكون فقط في
ح��ال��ة ع��دم اال�ستجابة للعالجات
الهرمونية �أو الكبيرة في الحجم �أو
في ح��االت التحوالت ال�سرطانية،
وي �ت��م ت�ح��دي��د ط��ري�ق��ة ا�ستئ�صال

الرحم الجزئي �أو الكامل بح�سب
ال� �م� �ك ��ان وع�� ��دد الأل�� �ي� ��اف و� �س��ن
المري�ضة ورغبتها في الإنجاب �أو
عدمها.
هل هذه الأورام وراثية؟ن �ع��م� ،أورام ال ��رح ��م الليفية
والتغدد الرحمي لها عالقة بعوامل
وراثية وبيئية.
هل هناك طرق للوقاية منها؟ال يوجد ط��رق ج��ذري��ة للوقاية
من هذه الأورام ،ولكن �أن�صح دائم ًا

بالفح�ص ال ��دوري والمتابعة مع
الطبيب المخت�ص.
 م��ا �أه ��م ال�ع�لاج��ات الجديدةلأورام الرحم؟
م��ن �أح� ��دث ال �ع�لاج��ات الطبية
الآن هو التدخل الجراحي بتقنية
المنظار ،والتي تتم بعمل ثقوب
�صغيرة الحجم ف��ي ج��دار البطن
ب� ��دون ع �م��ل � �ش��ق ك �ب �ي��ر ،وه ��و ما
ي�ساعد على �سرعة ال�شفاء والعودة
�إل� ��ى ال �ح �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،فبع�ض

�أورام ال��رح��م الليفية �أي �� �ض � ًا من
الممكن عالجها بتقنية الهايفو،
وهي تقنية يقوم بها �أطباء الأ�شعة
ولي�س جراحي المناظير ،و�أي�ضا
يتم عمل جراحات مناظير عديدة
بتقنية الروبوت؛ حيث يتم تثبيت
الروبوت في جدار بطن المري�ضة
ويكون الجراح في غرفة التحكم،
حيث يقوم بخطوات الجراحة عن
بعد وهي في الحقيقة تكون باهظة
التكاليف ونتائجها �أي�ض ًا جيدة.
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�صيدلية يو�سف محمود ح�سين
ق�صة نجاح وريادة كتبت منذ عام 1938م
ت�أ�س�ست �صيدلية يو�سف محمود ح�سين في ثالثينيات القرن
الما�ضي من قبل المرحوم يو�سف محمود ح�سين ،وهي من �أوائل
ال�صيدليات في البحرين ،وهي الآن تحت �إ�شراف و�إدارة �أحمد وعبد
العزيز يو�سف محمود ح�سين.
وقال ال�سيد مختار باقر مدير عام ال�شركة �إنه في عام 1938
�أخ ��ذت �شركة يو�سف محمود ح�سين وك��ال��ة �شركة (PARK-
� )DAVISصانعة دواء ( )benylinالمعروف لل�سعال.
بالإ�ضافة �إلى �شركات الأدوية الأخرى مثل نيكوال�س لبورتيري
�صانعة �أ��س�ب��رو على �سبيل المثال وغ�ي��ره م��ن الأدوي� ��ة ،و�شركة
جون�سون اند جون�سون المتخ�ص�صة في منتجات العناية بالأطفال،
و��ش��رك��ة كولجيت بالموليف �صانعة معجون الأ� �س �ن��ان ال�شهير
والوحيد في ذلك الوقت.
كل ه��ذه ال�شركات وكالتها ح�صريا لنا .الجدير بالذكر �أننا
ال��وك�لاء لي�س ف��ي البحرين فقط ،ب��ل �أي�ضا ت�شمل جميع مناطق
الخليج كالمنطقة ال�شرقية لل�شقيقة المملكة العربية ال�سعودية ودولة
الإمارات ال�شقيقة.
فنحن الوكيل الح�صري لأكبر �شركات الدواء العالمية ،والتي
تمثل الن�صيب الأك �ب��ر م��ن �أدوي���ة ع�لاج��ات الأم��را���ض المختلفة
كال�ضغط والجلطات والأمرا�ض الأخرى حتى النادرة والميكروبية
وال�ف�ي��رو��س�ي��ة .وم��ن ه��ذه ال���ش��رك��ات �شركة ف��اي��زر كوربوري�شن
الأمريكية ،بوهرنجر الألمانية )ELI LILLY( ،الأمريكية،

نوفارت�س فارما ال�سوي�سرية والتي ت�شاركنا في وكالتها �صيدلية
البحرين ،و�شركة �سانوفي الفرن�سية التي �أي�ضا ت�شاركنا �صيدلية
البحرين في وكالتها و�شركات �أخرى.
ومن جهة �أخ��رى ،نحن �أي�ضا وكيل ح�صري ل�شركات عالمية
م�شهورة في �صناعة الأجهزة الطبية بمختلف �أنواعها في مجال
�أج�ه��زة التنف�س ال�صناعي ،و�أج�ه��زة الغ�سيل الكلوي (م��ا يعرف
با�سم الدينزة) والأج�ه��زة المختبرية في مجال التحاليل الطبية
والمختبرات ال�صناعية.
نقوم بتجهيز الم�ست�شفيات الكبرى في القطاعين العام والخا�ص
والمراكز ال�صحية و�صيانتها على �أعلى م�ستوى.
وال �أحد ين�سى �أن وقت جائحة كورونا ،وخا�صة في بدايتها
وتبعاتها غير المعروفة كان ي�ستلزم الو�ضع التعاون بين القطاع
الخا�ص (ال�صيدليات الخا�صة) مع الم�س�ؤولين في وطننا الحبيب
البحرين وعلى ر�أ�سهم �صاحب ال�سمو الملكي الأمير �سلمان بن
حمد �آل خليفة ولي العهد الأمين من توجيهات وتو�صيات �صاحب
الجاللة الملك المفدى حمد بن عي�سى �آل خليفة ،و�صاحب ال�سمو
الملكي الأمير خليفة بن �سلمان �آل خليفة -رحمه الله -لعمل ما يلزم
على وجه ال�سرعة وت�شكيل لجنة مكافحة كورونا وال�سهر على �صحة
المواطن والمقيم وبالتعاون الم�ستمر مع ال��وزارات الحكومية،
وخا�صة وزارة ال�صحة وم�ست�شفى ق��وة ال��دف��اع البحرين والتي
كانت تحمل على عاتقها م�س�ؤولية الم�شتريات وال�ل��وازم الطبية

الخا�صة مثل الكمامات وواقيات الوجه والمعقمات و�أجهزة التنف�س
ال�صناعي وغيرها.
والمبادرة ال�سريعة من قبل لجنة المكافحة المر�ؤو�سة من قبل
�سمو ولي العهد بتخ�صي�ص ميزانية خا�صة بالتن�سيق مع وزارة
المالية ل�شراء كل ما يلزم على وجه ال�سرعة.
وبف�ضل م �ج �ه��ودات ��س�م��وه و�إ� �ش��راف��ه الم�ستمر ع��ن كثب،
ا�ستطاعت المملكة التغلب على هذه الأزمة بالرغم من عدم تعطيل
كلي للأن�شطة االقت�صادية والتعليمية.
نعم كانت هناك تحديات كبرى ف��ي ب��داي��ة الأزم ��ة ،وخا�صة
في �سد حاجة ال�سوق بالن�سبة �إل��ى الكمامات والمالب�س الواقية
للطاقم الطبي ،والتي كنا ن�ستوردها من ال�صين مع �صعوبة ال�شحن
بالطائرات وط��رق ال��دف��ع ،ففي ذل��ك ال��وق��ت كانت ط��ائ��رة ال�شحن
ال�صينية ت��ذه��ب �إل��ى �أوروب� ��ا وع�ل��ى متنها ب�ضائع للبحرين مع
احت�ساب كامل الكلفة ،ولكن الحمد لله ا�ستطعنا تجاوز المحنة
بم�ساعدة الوزارات والهيئات المعنية مثل نهرا.
�أما عن نظرتنا العامة لمجال اال�ستثمار في القطاع ال�صحي في
البحرين ،المناخ م�شجع لال�ستثمار ،ولكن بالن�سبة للأدوية قد يكون
الو�ضع غير مجز ،كما ينبغي ولكن �سلوانا و�أهم ما ي�شغلنا الجانب
الإن�ساني ،وخا�صة في توفير الدواء الالزم لعالج المري�ض من �أجل
�إنقاذ حياته على وجه ال�سرعة.
وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز.
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الدكتورة فضيلة سلمان النجار:

�سل�س البول لدى الن�ساء ..الأ�سباب والحلول
الجهاز البولي هو �أحد الأجهزة الحيوية الها ّمة في ج�سم الإن�سان ،وهو عبارة عن جهاز حيويّ كغيره من �أجهزة الج�سم يتكوّ ن من عدّة �أع�ضاء ،وهي الكليتان،
والحالبان ،والمثانة ،والإحليل ،بحيث � ّإن ّ
لكل منها وظيفة مع ّينة� ،إال � ّأن مه ّمة هذا الجهاز ب�شكل عام هي تخلي�ص الج�سم من ال�سوائل والأمالح الزائدة عن حاجته� ،إذ
يقوم ب�صناعة البول وحفظه �إلى حين موعد �إخراجه �إلى خارج الج�سم ،وقد تتع ّر�ض هذه الأع�ضاء لم�شاكل معينة ت�ؤدي �إلى الإ�صابة ببع�ض �أنواع الأمرا�ض المتعلقة
بالجهاز البولي ،مثل �سل�س البول الذي �سن�سلط ال�ضوء عليه في هذا المقال.
�سل�س البول هو الخروج الال �إرادي للبول وعدم التحكم في المثانة ،يظهر المر�ض عند ال�سيدات من عمر � 20إلى � 65سنة بين  %40-%20وتزداد الن�سبة مع تقدم
العمر ومع وجود عوامل اخرى حيث �إن له �أ�سبابا عدة و�أنواعا مختلفة ..حاور الخليج الطبي الدكتورة ف�ضيلة �سلمان النجار ا�ست�شارية �أمرا�ض الن�ساء والوالدة،
اخت�صا�صية جراحة ال�سل�س البولي والجراحة الت�شيدية في الحو�ض والمهبل بم�ست�شفى الكندي.

 ما هو ال�سل�س البولي؟ وما هي �أنواعه؟هو خروج البول الال �إرادي من فتحة الإحليل
�أو بمعنى �آخر عدم التحكم في المثانة ،وتعتبر
م�شكلة �شائعة ومن �أكثر الم�شاكل �إحراجا لدى
الن�ساء .ولكن الآن تغير الو�ضع وب��د�أت الن�ساء
تتحدث في هذا المو�ضوع من دون �إحراج.
�أم��ا بالن�سبة ل�ل�أن��واع ف ��أول ن��وع ه��و �سل�س
البول االجهادي :وفيه يحدث ت�سرب في البول
عندما يكون هناك �ضغط على المثانة عن طريق
الكحة �أو ال�سعال والعط�س� ،أو عند �صعود الدرج،
وحمل �أ�شياء ثقيلة �أو في حالة القيام بالن�شاط
البدني وهو االكثر �شيوعا.
ال�ن��وع الثاني ه��و �سل�س ال�ب��ول االلحاحي:
وهو ثاني االكثر �شيوعا وعادة تعاني المري�ضة
م��ن الحاجة �إل��ى ال��ذه��اب للحمام ب�شكل مفاجئ
وفي بع�ض الأحيان يحدث تبول ال �إرادي قبل
الو�صول �إل��ى الحمام ،وي��أت��ي �سل�س البول
االل �ح��اح��ي ف��ي ع ��دة � �ص��ور م�ن�ه��ا ت�ك��رار
ال��ذه��اب �إل���ى ال �ح �م��ام ،و�أن ت�ك�ون
ال�ح��اج��ة �إل��ى ال�ت�ب��ول مفاج�أة
فت�شعر ف �ج ��أة ب���ض��رورة
الذهاب للحمام ،وهذا

النوع ي�سمى بالمثانة الع�صبية ب�سبب ا�ضطراب
ع�صبي �أو ب�سبب داء ال�سكري ،وم�شاكل نف�سية مع
القولون الع�صبي.
ال �ن��وع ال�ث��ال��ث وه��و �سل�س ال �ب��ول الفي�ضي
و�أحيا ًنا ي�سمى الوظيفي ويكون في كبار ال�سن وال
توجد م�شكلة في المثانة وال�سبب الرئي�سي التقدم
في العمر ووجود م�شكلة ع�صبية لدى المري�ض فال
يمكنه ادراك الإح�سا�س بالبول� ،أو عجز ج�سدي
ال ي�ستطيع التحرك �إلى الحمام فيحب�س المري�ض
البول داخل المثانة حتى يتراكم ،ويتبول ب�سبب
الفائ�ض في المثانة.
النوع الرابع وهو �سل�س البول المختلط ،وهو
ع�ب��ارة ع��ن �أك�ث��ر م��ن ن��وع وي�ك��ون ع��ادة الجهدي
واال�ضطراري.
 ما هي �أ�سباب ال�سل�س البولي؟يختلف ال�سبب بح�سب نوع ال�سل�س.
ال�سل�س الجهدي :ع��ادة يحدث ب�سبب �ضعف
ف��ي �صمام فتحة ال �ب��ول �أو �ضعف ف��ي ع�ضالت
قعر الحو�ض ف�ي��ؤدي �إل��ى ن��زول ف��ي المثانة �أو
ازاحة عن مو�ضع فتحة االحليل في�ؤدي �إلى نزول
البول مع الكحة �أو القيام ب�أي مجهود وهذا الخلل
يحدث ع��ادة ب�سبب زي��ادة ال��وزن وخ�صو�صا �إذا
تجمعت ال�شحوم على البطن �أو وج��ود �أورام
�أو الياف في الرحم �أو ب�سبب الإم�ساك المزمن
وال ��والدات المتكررة �أو الكحة الم�ستديمة مثل
مر�ضى الربو �أو الح�سا�سية فبذلك يتم ال�ضغط
على المثانة وي�ؤدي ذلك �إلى ت�سرب البول ب�شكل
مفاجئ �أو ب�سبب �ضعف في ع�ضالت قاع المهبل
ونزول المثانة.
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تعرف على طرق الوقاية من ال�سل�س البولي
وبالن�سبة ل�سل�س البول االلحاحي ف�إنه يكون ب�سبب م�شاكل
�صحية �أدت �إلى الإ�صابة في الجهاز الع�صبي مما ي�ؤدي ذلك �إلى
توتر في الع�صب المغذي للمثانة� ،أو كمر�ضى ال�سكري.
وه �ن��اك �سل�س ال �ب��ول االل �ح��اح��ي ال �م ��ؤق��ت وي �ك��ون ل��دى
المر�ضى ممن ي�شربون الكحوليات والكافيين والم�شروبات
الغازية بكثرة وبكميات كبيرة و�أي�ضا من يتناولون االطعمة
المليئة بالبهارات ومنتجات الحليب والحم�ضيات ،وكذلك
مر�ضى القلب وال�ضغط نظ ًرا �إل��ى �أن االدوي��ة الخا�صة بهم
تعمل على ارتخاء في الع�ضالت وت�ضعف قدرة عمل الع�ضلة
وال�صمام.
�سل�س ال �ب��ول المختلط ه��و �سل�س ب��ول ي�شمل ال�سل�س
الجهدي وااللحاحي ،الأع��را���ض واال�سباب تكون خليطا من
النوعين ال�سابقين.
�سل�س البول الوظيفي يحدث عادة عند المر�ضى كبار ال�سن
ب�سبب اعاقة ج�سدية �أو عوائق خارجية �أو م�شاكل عقلية ت�ؤدي
�إلى الت�أخر في الو�صول �إلى المرحا�ض في الوقت المنا�سب.
عوامل الخطورة :ال��وراث��ة ،والتقدم في العمر ،وعيوب
خلقية ف��ي الم�سالك البولية ،والحمل ،وال���والدة ،وال�سعال
المزمن ،وانقطاع الطمث ،وم�شاكل ع�صبية ،وداء ال�سكري،
وهبوط ع�ضالت و�أع�ضاء الحو�ض.
 كيف يكون الت�شخي�ص؟عند ت�ك��رار م�شكلة �سل�س ال�ب��ول يجب مراجعة الطبيب
المخت�ص
عند الت�شخي�ص يجب تحديد نوع ال�سل�س ويظهر ذلك عن

طريق الفح�ص ال�سريري بالإ�ضافة �إلى الفحو�صات والتحاليل
الطبية التي ت�ساعد في تحديد نوع ال�سل�س البولي .ونعطي
المري�ض مفكرة التبول اليومي ( )voiding diaryيكتب
فيها بالتحديد كمية ال�سوائل المتناولة في اليوم ،ومواعيد
وعدد مرات التبول في اليوم ،وعما �إذا كان هناك �سل�س بول
في كل مرة �أم ال ،فهذه اال�ستبانة مهمة جدا في الت�شخي�ص حيث
تحدد نوع ومدى حدة �سل�س البول بدقة ،و�أي�ضا ن�ستخدم جهاز
ال�سونار للفح�ص وخ�صو�صا لكبار ال�سن لنعرف منه هل هناك
احتبا�س في المثانة ب�سب وجود ورم في المثانة �أو ح�صى �أو
�ضيق في فتحة المثانة .هذا كله ي�شخ�ص بجهاز االلترا�سوند
بالإ�ضافة �إل��ى الفح�ص المهبلي عن طريقه نتمكن من معرفة
وجود �ضعف في الع�ضالت �أو هبوط في المثانة �أو الرحم �أو
الم�ستقيم وغيرها.
 هل هناك طرق للوقاية؟تكمن طرق الوقاية في معرفة ال�سبب ،ف�إذا كانت الم�شكلة
ب�سبب زيادة في الوزن تنتهي مع خف�ض الوزن ،واذا كانت من
االم�ساك �أو من الربو والح�سا�سية فيتم عالج الم�سبب اال�سا�سي
للم�شكلة قبل ال�شروع في العالج.
وفي حالة �سل�س البول الجهدي يعتمد العالج على �شدة
الحالة ف�إذا كان الت�سرب يحدث مرة كل ا�سبوع �أو ا�سبوعين
فهذا ال�ن��وع يعتبر خفيفا وتتم معالجته ع��ن طريق معالجة
اال�سباب مع العالج الطبيعي لع�ضالت الحو�ض والمهبل� ،أما
اذا كانت ال�شكوى متكررة ومع اي حركة �أو كحة يحدث ت�سرب
فقد تحتاج الحالة �إلى التدخل الجراحي با�ستخدام المعالق

(� )slingأو حقن المواد المالئمة عند فتحة االحليل و�أحيانا
في الحاالت الم�ستع�صية تتم عملية زرع �صمام �صناعي .النوع
االل�ح��اح��ي� :إذا ل��م يكن ه�ن��اك التهاب ف��ي ال�ب��ول فيعالج عن
طريق االمتناع عما ذكرناه �سابقا من م�شروبات وم�أكوالت
مع العالج الطبيعي عن طريق التحفيز الكهربائي وتقوية
ع�ضالت الحو�ض وتدريب المري�ض على حب�س المثانة وتقليل
�ساعات التردد وع��دد م��رات التردد على الحمام في�ساعد ذلك
كثيرا مع العالج باالدوية �إذا ا�ستدعت الحالة �أو تحبيط ن�شاط
المثانة المفرط بالبوتوك�س وفي بع�ض الحاالت وب�سبب نق�ص
هرمون اال�ستروجين لدى الن�ساء المتقدمات في العمر يزيد
ال�ضعف فنعو�ض ذلك بالكريمات المهبلية التي تحتوي على
اال�ستروجين من �أجل تقوية ع�ضالت المثانة وتقليل التهيج.
في بع�ض حاالت كبار ال�سن يمكن تثبيت حلقة في المهبل
لت�ضغط على فتحة البول وبالتالي تزيد من القدرة على التحكم
في البول،
لب�س الحفا�ضات عند الكبار.
�إر�شادات للم�صابين ب�سل�س البول
المحافظة على �شرب  2.5لتر �أو �أكثر من الماء.
التقليل �أو التوقف من �شرب الكافيين والمنبهات.
مراقبة الوزن وتقليل الوزن الزائد.
القيام بتمارين تقوية ع�ضالت الحو�ض با�ستمرار.
تجنب الإم�ساك والتدخين.
ال يوجد عالج بديل للطب في حل م�شكلة �سل�س البول.
يحدث �أحيانا �سل�س البول ولكن م�ؤقتا ينتهي بعد الوالدة.
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الدكتور عبدالعزيز محمد:

ه�شا�شة العظام �أهم �أ�سباب الإ�صابة بالك�سور
الك�سور االن�ضغاطية هي �أكثر �أنواع الك�سور التي ت�صيب فقرات العمود الفقري وهناك ما يقارب اثنين �إلى ثالثة ماليين
ك�سر ان�ضغاطي يحدث في العالم كل عام ،ولكي نعرف �أكثر عن الك�سور االن�ضغاطية �أ�سبابها و�أعرا�ضها وطرق عالجها حاور
الخليج الطبي الدكتور عبدالعزيز محمد ا�ست�شاري جراحة العظام والعمود الفقري بم�ست�شفى النور.
 ما هي الك�سور االن�ضغاطية؟الك�سور االن�ضغاطية هي ك�سور تحدث لفقرات العمود الفقري نتيجة �إ�صابتها به�شا�شة العظام ،وت�ؤدي هذه الك�سور
�إلى تغيير في �شكل الفقرة بحيث تجعل العمود الفقري يفقد القدرة على اال�ستقامة ويبد�أ
في تكوين التحدب ،ومن المعروف �أن ه�شا�شة العظام هي �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إلى ه�شا�شة عظام ج�سم الإن�سان ،والك�سور االن�ضغاطية للفقرات هي �أكثر �شيوعً ا،
وتحدث في مراحل عمرية �أكثر مبكرة من الك�سور في الأماكن الأخرى.
والجدير بالذكر �أن خطورة الإ�صابة بالك�سور االن�ضغاطية
للعمود الفقري تتزايد م��ع ه�شا�شة العظام ويمكن �أن تقا�س
ه�شا�شة العظام با�ستخدام الأ�شعة ال�سينية ويطلق على عامل
اله�شا�شة ( )T-SCOREو�إذا كان �أقل من  2.5يعتبر ال�شخ�ص
لديه ه�شا�شة �شديدة وتكون الفقرات عر�ضة للك�سر من �إي ا�صابة
ب�سيطة مثل ال�سقوط من الكر�سي �أو داخل دورة المياه �أو حتى
من حمل �أ�شياء ب�سيطة.
 ما هي �أ�سباب الك�سور االن�ضغاطية؟في الأ�شخا�ص الأ�صحاء تكون فقرات العمود الفقري قوية
تتحمل القوى واالجهاد اليومي ،وتحدث هذه الك�سور عندما
نتعر�ض لحوادث مثل الحوادث المرورية وال�سقوط من �أعلى� ،أما
بالن�سبة للمر�ضى م�صابي ه�شا�شة العظام فتكون لديهم الفقرات
ه�شة و�ضعيفة وم��ن ال�سهل �أن تحدث الك�سور االن�ضغاطية
ب�سهولة نتيجة لأي جهد ب�سيط ،ومن �أهم هذه الأ�سباب ما يلي:
-1ه�شا�شة العظام ،وهو مر�ض منت�شر و�شائع في العالم و�أكثر
�شيوعا في الن�ساء عن الرجال ،في الن�ساء بعد �سن الخم�سين
وبالن�سبة للرجال بعد �سن ال�ستين عاما.
وي�ساعد على ح��دوث��ه نق�ص فيتامين (د) ونق�ص عن�صر
الكال�سيوم ،وال �ع��ادات الغذائية غير ال�صحية وع��دم ممار�سة
ريا�ضة الم�شي بانتظام.
وكل ذلك ي�ؤدي �إلى �ضعف الفقرات ويجعلها غير قادرة على
تحمل المجهود اليومي ،وتبد�أ باالن�ضغاط التدريجي مما ي�ؤدي
�إلى ظهور التحدب للظهر ،ومع التعر�ض لأي حادث ب�سيط ف�إنه
ي�ؤدي �إلى الك�سور الحادة الم�صحوبة ب�آالم �شديدة وعدم الحركة
�أو الجلو�س لعدة �أ�سابيع �أو �شهور.
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مر�ضى الك�سور االن�ضغاطية ال يحتاجون �إلى تدخل جراحي
التغذية ال�صحية وممار�سة الريا�ضة من �أهم طرق الوقاية
�-2أمرا�ض الغدد ال�صماء ،وهو االقل �شيوعا،
وتكون هذه الغدد م�س�ؤولة عن تنظيم الكال�سيوم
وفيتامين (د) و�سالمة العظام ب�شكل ع��ام ،ومن
�أه��م هذه الغدد هي الغدة (الجاردرقية) وتكون
قريبة من الغدة الدرقية وتفرز هرمون ()PTH
الم�س�ؤول عن تنظيم عملية توزيع الكال�سيوم في
الج�سم والعظام.
-3الأورام الخبيثة ،وهذه قد تنت�شر بالعمود
ال�ف�ق��ري وت � ��ؤدي �إل ��ى �ضعفها وجعلها عر�ضة
للك�سور االن�ضغاطية.
�إذن ما هي الأعرا�ض؟الغالبية العظمى من الأ�شخا�ص الم�صابين
به�شا�شة العظام تكون الأعرا�ض لديهم �صامتة،
ومع مرور الوقت تظهر وت�ؤدي �إلى تحدب العمود
الفقري وخا�صة الفقرات ال�صدرية وهذا يحدث
بكثرة في الن�ساء عن الرجال.
�أم��ا االع��را���ض ال �ح��ادة فتظهر بعد التعر�ض
ل�ل�ح��وادث الب�سيطة كما ذك��رن��ا مما ينتج عنها
�آالم �شديدة وع��دم القدرة على الم�شي �أو حتى
الجلو�س وفي كثير من الأحيان ت�صعب الحركة
الجانبية في حالة اال�ستلقاء مما يتطلب �ضرورة
العناية الطبية والت�شخي�صية و�سرعة العالج.
هل هناك طرق للوقاية؟الوقاية دائ� ًم��ا خير و�سيلة م��ن ال�ع�لاج ،بل
تكون نتائجها �أف�ضل من العالج نف�سه ،التغذية
ال�صحية ال�سليمة هي العامل الأول للوقاية من
ه�شا�شة العظام وبالتالي من الك�سور الم�صاحبة
لله�شا�شة.
ويجب تناول غذاء يحتوي على خ�ضراوات
متعددة وفواكه وبروتينات وفيتامينات و�أهمها
فيتامين (د) ،و(ب )12وال�ك��ال���س�ي��وم وال��زن��ك
والمغن�سيوم.
مع االنتظام في ممار�سة الريا�ضة وهي عامل
ال يقل اهمية ع��ن التغذية ال�صحية ،واالبتعاد
تماما عن التدخين حيث �أثبتت ال��درا��س��ات �أنه
ي�سبب اله�شا�شة في عمر مبكر.
ما هو العالج؟غ��ال�ب�ي��ة ال�م���ص��اب�ي��ن ب�ك���س��ور ان���ض�غ��اط�ي��ة ال

يحتاجون �إلى عمليات جراحية ،ويمكن معالجتهم
عن طريق الراحة التامة خ�لال فترات الأل��م مع
�أدوي��ة م�سكنة ،وبع�ض الحاالت قد تحتاج �إلى
�أحزمة رابطة للعمود الفقري �أثناء التنقل ،وعادة
يبد�أ الألم بالزوال تدريجيا وفي خالل ا�سبوع �إلى
ثالثة ي�ستطيع المري�ض �أن يتحرك ب�شكل �أف�ضل
وبعد ثالثة �شهور يختفي الألم تماما.

وفي بع�ض الحاالت تكون �آالم مبرحة ت�ستمر
لفترة طويلة ،وهنا نحتاج �إلى التدخل الجراحي،
وتوجد �أكثر من طريقة �أحدثها الإبرة اال�سمنتية
التي تتحول �إلى �صلبة لتثبيت الك�سر في خالل
ع�شر دقائق وكذلك يتم ا�ستخدام البالون لتعديل
و�ضعية الفقرة وال�م�ح��اول��ة �إل��ى �إرج��اع�ه��ا �إل��ى
و�ضعها الطبيعي.

56

العدد ( - )15661ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون -
الأحد  25جُ مادى الآخرة 1442هـ  7 -فبراير 2021م

الدكتور �إبراهيم العو�ضي:

ال يوجد �سن معين لتقويم الأ�سنان
الأ�سنان هي �سر االبت�سامة الدائمة والمظهر
الجذاب ل��ذا من المهم ج��دا االهتمام ب�صحة
الأ�سنان والمحافظة عليها ،وللحفاظ عليها
ا� �س��رار ع��دي��دة لتجميلها وتقويمها لذلك
قابلنا الدكتور �إبراهيم العو�ضي ا�ست�شاري
تقويم الأ�سنان بعيادات المركز الأيرلندي
التخ�ص�صي Isc
ماهو العمر المنا�سب لتقويم الأ�سنان؟
ال ي��وج��د �سن م�ح��دد لتركيب التقويم
فيمكن ان يفكر المري�ض في و�ضع التقويم
في الثمانين من العمر وينجح العالج وفي
�أطفال من عمر �سبع �سنوات نبد�أ في عالجهم
وو�ضع التقويم وهي تكون حاالت تحتاج �إلى
ذلك كالذين لديهم ع�ضه معكو�سة وه�ؤالء تكون
�أ�سنانهم اللبنية غير �صحيحة فيتم تعديلها تقويم
م�ؤقت ولي�س كامل و�إذا كانت الفلجة بين الأ�سنان
اكثر من  ٥مللي فمن ال�ضروري التقويم مبكرا،وفي
الحاالت العادية نبد�أ التقويم من � ١٠سنوات.
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 ٪٩٠مــــن مـــــر�ضـــى التهــــاب اللــثـــــة
ي�شفـــوا تمـــامــا مــع العـــالج ال�صحيـــــح
ماهي �أنواع التقويم ؟
يكون التقويم اما متحرك وهو ال�شفاف،و�أما ان يكون
ثابتا وله اكثر من نوع كالون الأبي�ض �أو الملون ويكون
اختيار التقويم ح�سب الحالة ويمكن للمر�ضى االختيار
اي�ض ًا ولكن الأهم تحديد الحالة من جهة الطبيب
ما هي مدة و�ضع التقويم؟
المدة في ال�ح��االت العادية من ع��ام ال��ي � ١٨شهر اما
الحاالت الآخرين التي تحتاج مدة �أط��ول غالبا ما تكون
ه�ن��اك ج��راح��ة م��ع التقويم وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ق��د يحتاج
المري�ض �إلى مدة ت�صل �إلى � ٣سنوات.
ما هو الفرق بين تنظيف الأ�سنان وتبيي�ضها ؟
�أوال تن�ضيف الأ� �س �ن��ان وه��و ان ن��زي��ل طبقة الجير
المتراكمة ف��وق الأ�سنان وهناك مر�ضى معر�ضين اكثر
من الآخ��ري��ن كدائمى �شرب الكافيين وه���ؤالء يحتاجون
التنظيف ك��ل � ٣شهور ام��ا ال�ب��اق��ي فكل � ٦شهور يكون
كافي،.وفوائد التنظيف عديدة فهى تمنع التهاب اللثة الن
الجير ي�سبب تراجع للثة وبعد ذلك ي�ؤدي �إلى ت�أكلها فكل
هذا من اجل المحافظة على �صحة اللثة والأ�سنان .
اما بالن�سبة للتبيي�ض فالمينا نوعين وهما نوع يتلون
مع مرور الوقت وبفعل ت�صبغات الكافيين والنوع الثاني

يكون المينا من الأ�سا�س �صفراء اللون فالتبي�ض هنا يعالج
كلتا الحالتين ويكون فعال معهما و�أي�ضا التبي�ض ي�ساعد
من الناحية النف�سية النه ي�ضفي جمال للأ�سنان فيزيد من
الثقة بالنف�س مع االبت�سامة ،والتبي�ض االن اكثر �سهولة
من قبل فهناك تبي�ض منزلي ويكون تركيره قليل ليكون امن
اكثر وهناك التبي�ض دخل العيادة وي�ستطيع الطبيب ان
يحدد درجة ح�سا�سية الأ�سنان وهل الأ�سنان تتحمل �أم ال.
هل هناك موانع من التبي�ض؟
ح�سا�سية الأ�سنان وتراجع اللثة يمكنهما �إعاقة التبي�ض،
ال�سن المنا�سب اي�ض ًا يكون بع�ض � ١٨سنة .
ماهى �أعرا�ض اللثة المري�ضة؟
اه��م ع��ر���ض للثة المري�ضة ه��و ال �ن��زف ويظهر ال��دم
بعد غ�سيل الأ��س�ن��ان ب�أ�سبوع كامل ولي�س بعد غ�سيلها
مبا�شرة،وفي ه��ذه الحالة على المري�ض ان ي��داوم على
غ�سيل �أ�سنانه ب�شكل جيد حتى ال يتطور الأمر فالتهاب اللثة
يبد�أ في الطبقة العليا ويتطور الأمر �إلى العظم ويت�أكل.
ماهو العالج؟
ال �ع�لاج ي �ك��ون بغ�سيل الأ� �س �ن��ان ب�ط��ري�ق��ة �صحيحة
ومنتظمة  ٪٩٠من المر�ضي يتح�سن المر�ضى و�إذا اهملت
لفترة ت�صل البكتيريا �إلى تحت اللثة وفي هذه الحالة علينا

�سرعة التوجه �إلى طبيب الأ�سنان حتى ال ت�صل �إلى العظم
ونحتاج �إلى التنظيف والعالج وقد ي�صل مدة العالج �إلى
 ٦جل�سات.
لماذا ين�صح �أطباء الأ�سنان بالفح�ص ال��دوري كل ٦
ا�شهر؟
كل حالة تختلف في احتياجها لزيارة طبيب الأ�سنان
فمر�ضى ال�سكر و�أ�صحاب المناعة ال�ضعيفة يحتاجون
�إل��ى زي��ارة الطبيب من �شهر �إل��ى � ٣شهور ح�سب الحالة
و�أي�ضا من يتكون عندهم الجير ب�شكل �سريع فعليهم بزيارة
الطبيب كل � ٣شهور،اما الأ�شخا�ص الطبعيين فنن�صحهم
بالزيارة كل � ٦شهور .
كيف نعتني ب�صحة �أ�سناننا بال�شكل ال�صحيح؟
يجب ان نفرق باالعتناء بالأ�سنان واالعتناء باللثة
فالعناية هنا يجب ان تكون مزدوجة بتنظيف للثة ونظام
الدايت للأ�سنان ،الدايت �أو النظام الغذائي يجب ان نتجنب
تناول ال�سكريات بين الوجبات ف�إذا اردنا التحلية فيكون
دخل الوجبة حتى نعطي فر�صة للعاب ان يقاوم البكتيريا
حتى ال يكون ال�سن طول الوقت عر�ضه للخطر،والتنظيف
يكون مرتين في اليوم على الأقل والمعجون يحتوي على
الفلوريد واالنتظام في الفح�ص الدوري.

58

العدد ( - )15661ال�سنة ال�ساد�سة والأربعون -
الأحد  25جُ مادى الآخرة 1442هـ  7 -فبراير 2021م

الدكتور مهران كازروني:

التــو�سيــع البــالـونـي نقلــة نـوعيــة
فـــي عـــــالج الجــيــــوب الأنفـيــــة
التهاب الجيوب الأنفية يعد من الأمرا�ض التي تعر�ض ال�شخ�ص للإ�صابة بالعديد من الم�ضاعفات
ال�صحية ،كال�شعور بال�صداع ال�شديد وعدم التركيز ،ويزداد الأمر �سوء ًا في حالة ن�شوب رياح محملة
بالأتربة ،ومن خالل هذا الحوار نتعرف �أ�سباب الإ�صابة بالتهاب الجيوب الأنفية الأعرا�ض و�أحدث
طرق عالجه في لقاء مع الدكتور مهران كازروني ا�ست�شاري �أمرا�ض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة
بم�ست�شفى الكندي.
 ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟تتكون الجيوب الأنفية من تجاويف هوائية تنت�شر في الجمجمة وجانبي الأن��ف ،وه��ي مبطنة
بالأغ�شية المخاطية وتمتلئ بالهواء ،وتحتوي على فتحات �صغيرة موجودة بينها وبين الأنف ،وت�سمح
بمرور المخاط منها للأنف ،ويمكن �أن ينجم احتقان الأنف عن �أي �شيء يهيج الأن�سجة الأنفية �أو ي�ؤدي
�إلى التهابها.

كما تعد ح ��االت ال �ع��دوى مثل ال �ب��رد �أو االنفلونزا
وحاالت الح�سا�سية من الم�سببات ال�شائعة الحتقان الأنف
ور��ش��ح الأن��ف مما ي ��ؤدي �إل��ى التهاب الجيوب
الأنفية ،وم��ن ثم ت��ورم والتهاب الم�ساحات
الموجودة داخل الأنف ،كما يتداخل هذا مع
ت�صريف المخاط وي�ؤدي �إلى تراكمه وقد
ينتج عنه تغير بلون �إفرازات الأنف �إلى
الأ�صفر �أو الأخ�ضر.
وق��د ي�صعب التنف�س عبر الأن��ف
�إذا كانت م�صابة بالتهاب الجيوب
الأنفية ال�ح��اد ،وق��د ت�شعر بتورم
ال�م�ن�ط�ق��ة ال�م�ح�ي�ط��ة بالعينين
والوجه ،وقد ت�شعر ب�آالم ناب�ضة
في الوجه ،و�صداع.
ت� �ت� ��� �ش���اب���ه �أع� � ��را�� � ��ض
وع�لام��ات التهاب الجيوب
الأنفية المزمن والتهاب
الجيوب الأنفية الحاد،
ول�ك��ن االل�ت�ه��اب الحاد

يكون ع��دوى م�ؤقتة في الجيوب الأنفية وترتبط غالبا
بنزالت البرد� ،أما االلتهاب المزمن فت�ستمر �أعرا�ضه 12
�أ�سبوعا على الأق��ل ،ولكن قد ت�صاب بنوبات ح��ادة من
التهاب الجيوب الأنفية الحاد قبل تطور الحالة �إلى التهاب
الجيوب الأنفية المزمن.
والجدير بالذكر انه ال تعد الحمى عالمة �شائعة اللتهاب
الجيوب الأنفية المزمن ،ولكن من الممكن �أن تظهر عند
�إ�صابتك بالتهاب الجيوب الأنفية الحاد.
 ما هي �أ�سبابه؟ وهل لها عالقة بالجينات الوراثية؟هو لي�س من الأمرا�ض الوراثية �إنما من الممكن �أن
يكون ال�شخ�ص م�صابا ب�أمرا�ض وراث�ي��ة �أخ��رى وهذه
الأم��را���ض ت�ت��زام��ن معها الإ��ص��اب��ة المتكررة اللتهابات
الجيوب.
في �أغلب الأحيان يكون �سبب التهاب الجيوب الأنفية
الحاد هو نزالت البرد وهو عدوى فيرو�سية ،وفي بع�ض
الحاالت تتطور �إل��ى ع��دوى بكتيرية ،وتت�شابه عالمات
و�أعرا�ض كل من التهاب الجيوب الأنفية المزمن والحاد،
غير �أن االلتهاب المزمن ي�ستمر مدة �أطول وي�سبب تعبا
�أكبر.
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تتح�ســن معـظـــم حـــاالت الجيــــوب
الأنفيــة الحــــادة مـن تلقــاء نف�سهــا
ت�شمل الأ� �س �ب��اب ال���ش��ائ�ع��ة اللتهاب
الجيوب الأنفية المنمنمات ما يلي:
ع��دوى الجهاز التنف�سي :هي الأكثر
�شيوعا ،نزالت البرد يمكن �أن ت�ؤدي �إلى
ال�ت�ه��اب وزي���ادة �سمك �أغ�شية الجيوب
الأنفية ومنع ت�صريف المخاط ،قد تكون
هذه االلتهابات فيرو�سية� ،أو بكتيرية� ،أو
فطرية.
انحراف الحاجز الأن�ف��ي ،وال�سالئل
الأنفية ،الح�سا�سيات مثل حمى الق�ش �أو
غيره من �أمرا�ض الح�سا�سية.
ال�ت�ع��ر���ض المنتظم ل�ل�م�ل��وث��ات مثل
ال�سجائر وملوثات الهواء.
الحاالت المر�ضية الأخرى ،وقد ت�ؤدي
م�ضاعفات الحاالت مثل التليف الكي�سي،
وف��ي��رو���س ن �ق ����ص ال �م �ن��اع��ة ال �ب �� �ش��ري،
وارتجاع المريء المعدي.
 م��ا ه��ي �أع��را���ض ال�ت�ه��اب الجيوبالأنفية؟
غ��ال�ب��ا م��ا ت�ن�ط��وي �أع ��را� ��ض ال�ت�ه��اب
الجيوب الأنفية الحاد على ما يلي:
 �إف� ��رازات �سميكة ب�ل��ون ا�صفر �أواخ�ضر من الأنف �أو من م�ؤخرة الحلق.
 ان�سداد الأنف �أو احتقانه مما ي�سبب�صعوبة في التنف�س من خالل الأنف.
 �ألم و�شعور ب�ألم عند اللم�س وتورمو�ضغط حول العينين �أو الخدين والأنف
�أو الجبهة ،وه��ي الأع��را���ض التي ت��زداد
�سوءا عند االنحناء للأمام.
 ت�ت���ض�م��ن ال �ع�ل�ام��ات والأع ��را� ��ضالأخرى ما يلي:
ال ��م االذن ،ال �� �ص��داع� ،أل���م ف��ي الفك
ال�ع�ل��وي والأ� �س �ن��ان تغير حا�سة ال�شم،
ال�سعال والتنحنح ،رائحة الفم الكريهة،
الإرهاق.
 هل هناك طرق للوقاية منه؟ينبغي اتخاذ ه��ذه الخطوات لتقليل
خطر الإ�صابة بالجيوب الأنفية:
 تجنب ال�ت�ه��اب ال�ج�ه��از التنف�سيال� �ع� �ل ��وي :ع ��ن ط��ري��ق ع� ��دم االخ��ت�ل�اط
بالم�صابين بنزالت البرد ،غ�سل اليدين
بالماء وال�صابون وخا�صة قبل الوجبات.

 ال�ت�ح�ك��م ف��ي �أن� ��واع الح�سا�سية:المتابعة مع الطبيب لبقاء �أعرا�ضك قيد
ال�سيطرة.
 تجنب دخ ��ان ال���س�ج��ائ��ر وال �ه��واءالملوث.
 ا�ستخدام جهاز مرطب للجو. �إذا كيف يكون الت�شخي�ص؟بالإ�ضافة �إلى الت�شخي�ص الإكلينيكي
والفح�ص البدني هناك طرق �أخرى يمكن
�أن ي�ستخدمها الطبيب منها:
 التنظير الأنفي ،ودرا�سات ت�صويرالأ�شعة حيث يو�ضح الفح�ص بالت�صوير

المقطعي ( )CTوالرنين المغناطي�سي
( )MRIتفا�صيل الجيوب الأنفية ،وال
ين�صح بعمل الت�صوير لت�شخي�ص التهاب
الجيوب الأنفية الحاد غير المعقد.
و�أي�ضا عينات من الأن��ف والجيوب
الأن �ف �ي��ة ق��د ت���س��اع��د ع �ي �ن��ات االن���س�ج��ة
(المزارع) من االنف او الجيوب االنفية
في اكت�شاف ال�سبب.
واختبار الح�سا�سية.
 كيف يكون العالج؟ وهل من طرقحديثة للعالج؟
تتح�سن معظم حاالت التهاب الجيوب

الأنفية الحاد من تلقاء نف�سها ،وعادة ال
تحتاج �إال �إلى �أ�ساليب العناية ال�شخ�صية
لتخفيف الأعرا�ض.
قد يو�صي الطبيب بعالجات للم�ساعدة
ف��ي تخفيف �أع��را���ض ال�ت�ه��اب الجيوب
الأنفية منها :بخاخ الأنف الملحي يمكن
بخه ف��ي االن��ف اكثر م��ن م��رة ف��ي اليوم
ل�شطف مر�آتك االنفية.
الكورتيكو�ستيرويدات الأنفية ت�ساعد
ه��ذه البخاخات الأنفية في الوقاية من
االلتهاب وعالجه.
ع�ق��اق�ي��ر �إزال�� ��ة االح��ت��ق��ان ،عقاقير
م�سكنة ،الم�ضادات الحيوية ق��د تكون
�ضرورية في بع�ض الحاالت.
العالج المناعي �إذا كانت الح�سا�سية
احد ا�سباب التهاب الجيوب الأنفية فقد
يفيد اللجوء �إلى جرعات الحقن الم�ضادة
للح�سا�سية (العالج المناعي) التي ت�ساعد
في تخفيف رد فعل الج�سم تجاه مثيرات
الح�سا�سية المحددة في عالج الأعرا�ض.
الجراحة قد تكون جراحة الجيوب
الأن�ف�ي��ة بالمنظار خ�ي��ارا ف��ي حالة عدم
اال�ستجابة للعالج والدواء.
الجدير بالذكر �أن �أح��دث و�أه��م طرق
العالج بالتو�سيع البالونيBallon( ،
 ،)Sinuplastyوت �ع �ت �ب��ر ط��ري�ق��ة
التو�سيع البالوني نقلة نوعية لعالج
الجيوب االنفية غير الجراحية ،فهذه
الطريقة �أ�سا�سها تو�سيع االوعية التاجية
في عمليات القلب والتي تو�ضح �أنه يمكن
عن طريق ال�ضغط فتح االوعية الدموية
المغلقة ،فيمكن تطبيق الطريقة ذاتها دون
ازال��ة العظام او الغ�شاء المخاطي ،يتم
فقط تو�سيع االغ�شية المخاطية لت�سهيل
م ��رور ال �ه��واء عبر ال�ق�ن��وات الهوائية،
وق��د ال تتنا�سب طريقة البالون م��ع كل
المر�ضى ،وفي هذه الحالة يجب اللجوء
الى الطريقة التقليدية ،ومن الت�شخي�ص
يمكن الجمع م��ا بين الطريقتين ،وفي
ه��ذه الحالة ت�ك��ون خ�ط��ورة ح��دوث �أي
التهابات مخاطية �أقل مقارنة بالعمليات
الجراحية.
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نصائح الدكتورة كوثر العيد

للوقاية من السكري وضغط الدم
ي�ؤدي اتباع �أنماط الحياة ال�صحية والمواظبة عليها �إلى فوائد عديدة تكون نتيجتها
النهائية الوقاية من الأمرا�ض غير ال�سارية ،منها ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض
القلب وت�صلب ال�شرايين وغيرها من الأمرا�ض الأخرى ،هكذا بد�أت حديثها الدكتورة كوثر
العيد ا�ست�شارية ال�صحة العامة رئي�سة جمعية �أ�صدقاء ال�صحة.
ولديها بع�ض الن�صائح التي تعزز ال�صحة الج�سدية والعقلية والنف�سية واالجتماعية،
وقالت� :إن ممار�سة الن�شاط البدني اي نوع من انواع الريا�ضة التي يف�ضلها ال�شخ�ص مثل
الم�شي او الجري ،ال�سباحة ،تمارين الأيروبيك ،ركوب الدرجات الهوائية او الت�أمل وهي
�إح��دى الريا�ضات الروحية والنف�سية التي ت�ساعد على التخل�ص او التكيف مع �ضغوط
الحياة ،ويمكنك ممار�سة الن�شاط البدني المعتدل والمنتظم مدة ن�صف �ساعة على االقل 5
ايام في اال�سبوع وبالن�سبة �إلى الن�شاط البدني المتو�سط والعالي ال�شد يمكنك ممار�سته على
الأقل  20دقيقة ثالثة �أيام �أ�سبوعيا.
كما ا�ضافت الدكتورة كوثر ان الغذاء ال�صحي يحافظ على �سالمة الج�سم ،وبالتالي
يقينا من خطر الإ�صابة باالمرا�ض ب�شكل م�ستمر ،و�أي�ضا يمد الج�سم بالطاقة الالزمة التي
تمكنه من القيام باالعمال اليومية ،وت�ساعد على تح�سين نف�سيته ب�شكل ملحوظ ،واي�ضا من
ال�ضروري االمتناع تماما عن التدخين ،والتدخين ال�سلبي ،وقد ت�ساعدكم في ذلك العيادات
المتخ�ص�صة في ذلك.
وم��ن �أن�م��اط الحياة ال�صحية التخفيف من التوتر بقدر الإم �ك��ان ،فقد تغيب
االهتمام بال�صحة النف�سية عن الكثير ،ولكنها مهمة و�ضرورية ك�صحة الج�سد
لما لها من ت�أثير على جميع �أجهزة الج�سم ،فعندما يتوتر ال�شخ�ص يفرز
الج�سم هرمونات للرد ،وان لم يحدث �شيء يخفف من هذا التوتر تبد�أ
الم�شاكل في الظهور ك��آالم الع�ضالت وال�صداع ،ا�ضطرابات النوم،
وغيرها من الأعرا�ض� ،إذ يواجه الأف��راد في هذا القرن �صعوبات
و�ضغوط حياتية كثيرة ،واذا ل��م يتم تفريغ التوتر والقلق
والإجهاد ب�صورة �سليمة فقد يتوجه الى �سلوكيات �ضارة
وغير �صحية ،ولذلك يجب علينا اال�سترخاء واخذ ق�سط
وفير من الراحة والتفريغ النف�سي عن طريق القيام
بالن�شاطات التي يف�ضلها مثل الريا�ضة او اليوجا او
�أي ن�شاط �آخر ي�شعره بالراحة والر�ضا.
و�أخيرا عمل الفحو�صات الدورية للك�شف
المبكر عن عوامل الخطورة البيولوجية،
والتي يمكن تقاديها باتباع الأنماط
ال�صحية ال�سابقة.

كـالم فـي الصحـة

المولود الجديد
�إن��ه لمن دواع��ي �سروري �أن �أكتب في هذه اللحظة التي
تغلبني فيها فرحتي ب�إ�صدار العدد الأول من ملحق الخليج
الطبي الذي طالما انتظرت لحظة �صدوره منذ �أن كلفت ب�إعداده
وتحريره ،وا�سمحوا لي �أن �أطلق عليه المولود الجديد،
ففرحتي به مختلفة عن الجميع ،فكل مقال فيه يولد ويكتب
تكون له معي حكاية ،وعندما اقر�أ �سطوره �أتذكر كيف بحثت
وتفح�صت كل معلومة في �أكثر من موقع وم�صدر لأكتبها ،وكل
طبيب تف�ضل م�شكورا بمقال �صحفي له ذك��رى وب�صمة في
ذاكرتي.
نخبة من �أهم الأطباء في البحرين والوطن العربي �شاركوا
في الملحق بعلمهم ،ونطمع �أن يزيد عدد �أطبائنا يوما بعد
يوم؛ فنجاحنا م�ستمد من وجودكم.
الهدف من �إ��ص��دار الملحق �أن يكون لنا ر�سالة وا�ضحة
وب�صمة ق��وي��ة ف��ي ال�صحافة الطبية كما ع��ودن��اك��م ،هدفنا
ت�سليط ال�ضوء على كل النواحي الطبية ،فكما تعرفون �أن
�أكثر الموا�ضيع التي تهم الب�شرية هي الموا�ضيع المتعلقة
بال�صحة.
و�أي�ضا من �أهم �أهدافنا �أن يكون الخليج الطبي هي الوجهة
التي يق�صدها الأطباء و�أي�ضا القراء الباحثون عن المعلومات
الطبية الموثوقة الم�صدر ف�أعددنا الخليج الطبي لي�صبح منبرا
للأطباء ومالذا لمن يهتمون ب�آخر الم�ستجدات الطبية.
وق��د �أدرك�ن��ا �أهمية وج��ود ملحق طبي متخ�ص�ص ي�صدر
ب�شكل دوري عن دار ن�شر عريق لها تاريخ وب��اع طويل في
ال�صحافة البحرينية هي دار �أخبار الخليج لل�صحافة والن�شر
فحلُمنا وتحقق حلمنا.
في الخليج الطبي نقدر �أهمية التعاون الكامل مع القطاع
الطبي الخا�ص ووزارة ال�صحة وهيئة تنظيم المهن ال�صحية
لتعزيز الوعي ال�صحي لكل �شرائح المجتمع والحث على
ممار�سة الأنماط ال�صحية ال�سليمة.
ويت�شرف ملحقنا في ع��دده الأول ب��أن يت�ضمن مجموعة
من المقاالت الطبية الثرية التي �شارك فيها نخبة من الأطباء

رئيس التحرير

أنور عبدالرحمن
الجريدة اليومية األولى في البحرين

المتميزين في مجالهم والتي ال �أبالغ �إذا قلت �إنها مو�سوعة
طبية �شاملة.
وفي النهاية �أتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى رئي�س
التحرير الأ�ستاذ �أن��ور عبدالرحمن على ما قدمه لي من دعم
وت�أييد وم�ساندة ،ولمدير االت�صاالت والت�سويق الأ�ستاذ
عبدالمجيد حاجي.
و�شكر خا�ص لزميلي العزيز فا�ضل من�سي على جهده الكبير
في الإخراج الفني والتن�سيق حتى يخرج لكم العدد بالم�ستوى
الالئق.
با�سمي وا��س��م ا��س��رة �أخ �ب��ار الخليج ن�ضع بين �أيديكم
�إ�صدارنا الأول ،راجين من المولى عز وجل �أن يوفقنا لما
فيه الخير و�أن ت�ستفيدوا كل الإف��ادة من ملحقنا .والله ولي
التوفيق.
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