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ملحق طبي متخصص يصدر عن أخبار الخليج

ق�صة نجاح..
وروعة التفاني
«الخليج الطبي» يفتح ملف السياحة العالجية

د .عبدالوهاب محمد
يتحدث عن
المنظومة
الصحية في البحرين
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ويتجدد اللقاء
يـتـجــدد الـلـقــاء مــن جــديــد قــراءنــا األعـ ــزاء بكل
شوق في العدد الثاني من ملحق الخليج الطبي.
مــن عــادتــي أال أتـطــرق إلــى مــا كــان مؤلما فيما
فات من أحــداث ،ولكن تجبرنا الظروف في بعض
األحيان ,ونظرا إلى استمرارها معنا ,الى أن نتأمل
جيدا ما يــدور حولنا لنتعلم من محنة الوباء أن
ه ـنــاك أم ــل ،فـبـعــد ازدي ـ ــاد أعـ ــداد ال ـح ــاالت بـصــورة
تدعو الى القلق ,وبفضل اهلل ,وااللتزام بالقرارات
الحكيمة وبتعليمات الفريق الطبي ,ومع تزايد أعداد
األشـخــاص الملقحين ثــم إقـبــال الشباب الصغير
عليه أيضا ,فتح مجال كبير لتقليل عدد الحاالت،
فتراجعت األعداد تراجعا ملحوظا ،وأصبحنا على
أبواب المرور من هذه المحنة القاسية.
وقتا عصيبا وأياما تمر ببطء ولكنها أتاحت لنا
وقفة تأمل إلع ــادة ترتيب أفـكــارنــا ،والتحام قوتنا
وجعل القيادة البحرينية نموذج ًا رائد ًا في صياغة
مفهوم جديد إلدارة المحن والتي تحولت بفضل
اهلل والتزام المواطن والمقيم إلى منح حقيقة.
ووض ـع ـنــا ثـقـتـنــا ف ــي أطـبــائـنــا ف ـكــانــوا عـلــى قــدر
المسؤولية ،ودائما نضع الطب وأهله في الصدارة،
فأهال بهم في بيتهم في منبرهم الخليج الطبي.
في العدد الثاني يلتقي نخبة كبيرة من أطباء
ال ـب ـحــريــن لـمـنــاقـشــة أه ــم األحـ ـ ــداث ف ــي الـســاحــة
الطبية من تداعيات أزمة كورونا وتحدياتها وكيف
أثــرت على القطاع الصحي وتوفير أقصى رعاية
طبية للمواطنين مرورا بموضوع الساعة تحقيق
أهداف الرؤية االقتصادية لتصبح البحرين المناخ
األمثل لالستثمار في القطاع الطبي ووصوال إلى
حلم المستثمرين البحرينيين في المجال الطبي

رئيس التحرير:
أنور عبدالرحمن
الجريدة اليومية األولى في البحرين

بتحويل البحرين مـقـصــد ًا للسياحة العالجية،
المراكز الطبية والمستشفيات عليها عــبء كبير
ونجحت في مسؤوليتها فوجب علينا إلقاء الضوء
عليها ،كــل هــذه الـمـقــاالت الشيقة وأكـثــر بجانب
أخـ ــرى مـتـنــوعــة ألطـبــائـنــا األف ــاض ــل ف ــي مـحــاولــة
منهم إلفــادة القارئ وهو في منزله ويقرأ ملحقه
المفضل..

إعداد وتحرير:
لمياء إبراهيم
سيد أحمد

إخراج وتنفيذ:
فاضل منسي

مدير االتصاالت والتسويق
عبدالمجيد حاجي
Email: amajeed.haji@gmail.com
Email: local@aakgroup.net
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الدكتورة مريم الجالهمة في حوار خاص:

�أفخر بح�صولي على و�سام الكفاءة
من ح�ضرة �صاحب الجاللة ملك البحرين
يشهد الـقـطــاع الـصـحــي حــالـيــا تـطــورات
ونقالت نوعية من شأنها تحسن الخدمات
الصحية المقدمة ،وااللتزام باستراتيجيات
وطـنـيــة وخ ـطــط بـعـيــدة ال ـم ــدى ت ــم وضعها
لتحقيق األه ــداف الـتــي رسمتها الحكومة
الرشيدة.
وم ـمــا ال ش ــك فـيــه ان الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية
ب ـق ـيــادة ال ــدك ـت ــورة م ــري ــم ع ــذب ــي الـجــاهـمــة
الرئيس التنفيذي للهيئة كــان عليها عبء
كبير في هــذه المرحلة وأثـنــاء ازمــة جائحة
كورونا ،لذلك حاور الخليج الطبي الدكتورة
مــريــم الـجــاهـمــة لــإجــابــة ع ــن الـكـثـيــر من
أسئلتنا:

 -1ما هو دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن في الرقابة وتنظيم
عمل المؤسسات الصحية القائمة؟
تعد الهيئة هي الجهة المستقلة والمسؤولة عن مراقبة تطبيق
نـظــم الـمـهــن وال ـخــدمــات الـصـحـيــة وتـطــويــرهــا بقطاعيها الحكومي
وال ـخــاص بمملكة الـبـحــريــن ،ويشتمل ذلــك على إجـ ــراءات التنظيم
والرقابة المحددة قانونا والمتعلقة بترخيص المؤسسات الصحية
مــن مـسـتـشـفـيــات ،وم ــراك ــز طـبـيــة ،وع ـي ــادات خــاصــة ،وم ــراك ــز لـمــزاولــة
المهن الطبية المعاونة ،ومراكز صيدلية ،وكذلك الترخيص لمزاولة
العاملين بـهــذه الـمــؤسـســات الـمـهــن الصحية بجميع تخصصاتهم،
كما يشتمل أيضا على تسجيل وتسعير ال ــدواء ،وترخيص المصانع
الدوائية ،والرقابة على األجهزة الطبية .باإلضافة إلى بحث شكاوى
الـمــرضــى ،وإثـبــات حــدوث األخـطــاء الطبية ،وكــذلــك منح الموافقات
المتعلقة بإجراء األبحاث الطبية السريرية ،وتقرير حدوث األخطاء
الطبية ،وانتهاء بسلطة المساءلة التأديبية لمزاولي المهن الصحية
بالمملكة عن كل أوجه المخالفات المهنية.
كـمــا تـعــد الهيئة الــوطـنـيــة لتنظيم الـمـهــن وال ـخــدمــات الصحية
هي الجهة المنوط بها قانونا إجراء عملية التقييم لكل المؤسسات
الـصـحـيــة الـمــرخـصــة ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن ف ــي الـقـطــاعـيــن الـخــاص
والحكومي .وتهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات
الصحية بمملكة الـبـحــريــن ،بما يضمن الـكـفــاءة العالية والسالمة
والسرعة الالزمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع
الحكومي أو القطاع الخاص ،وفقا ألفضل األســس العلمية ومعايير
الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.
 -3حققت الهيئة مناخا جاذبا للمستثمرين في القطاع الصحي
(انتشار المراكز الطبية) ..ما هي توقعاتكم لنمو الخدمات الطبية في
المملكة في الفترة القادمة؟
شهد القطاع الخاص نموا مطردا منذ عام  2016إذ صدر القانون
رقــم  21لسنة  2015بـشــأن المؤسسات الصحية الخاصة ال ــذي فتح
مجال االستثمار في القطاع الصحي لغير المهنيين ،ما أدى إلى تلقي

طلبات كثيرة من مستثمرين لفتح مراكز طبية جديدة؛ فقد ارتفع عدد
المراكز الطبية المرخصة من  136مركزا طبيا في عام  2016إلى 275
مركزا طبيا في عام  .2019أما في عام  2020فقد بلغت الطلبات لفتح
مؤسسات صحية  136طلبا حتى أكتوبر ،حصل  19منها على موافقات
نهائية و 73على الموافقة المبدئية وال يزال  44طلبا قيد الدراسة.
وقد بادرت الهيئة بفتح مكتب المستثمرين بموظف بدوام كامل
للرد على جميع االسـتـفـســارات والمساعدة فــي دخــول المستثمرين
الجدد إلى سوق الرعاية الصحية الناشئة في المملكة .وتقدم هذه
المبادرة خدمة كاملة للمستثمرين من طرح مقترحاتهم لالستثمار
إلــى التراخيص واإلجـ ــراءات النهائية الــازمــة لبدء التنفيذ .وكانت
المبادرة الثانية التي تم إطالقها هي خط اتصال االستعالم/المعلومات
مفتوحا عن طريق رسالة بريد
للهيئة ،وأطلقت الهيئة خط اتصال
ً
إلكتروني مراقبة مع سياسة تنظيمية حول وقت االستجابة .وقد قللت
هذه المبادرة بشكل كبير من وقت االستجابة لالستفسارات المقدمة
إلى الهيئة ،ومن ثم حسنت العديد من درجات رضا عمالئنا.
 -3كيف استطاعت الهيئة في ظل جائحة الكورونا توفير الدواء
والمعدات الطبية والحماية الشخصية واألهــم التأكد من جودتها؟
(على الرغم من معاناة بعض الدول من عدم توافرها)
بالطبع نظرا إلى انتشار جائحة كورونا عبر العالم كانت هناك
صعوبات كبيرة في توفير األدوية واالجهزة الطبية ،وقد تفهمنا ذلك؛

لذلك تم اصــدار تعميم من الهيئة بإمكانية استيراد هذه المنتجات
من دون الحاجة إلى التسجيل شريطة توفير شهادات الجودة من دون
المتطلبات األخرى بشكل مؤقت ،كما قامت الهيئة بتقييم المعقمات
والـكـمـمــات ال ـتــي يـتــم تصنعيها محليا أو اس ـت ـيــرادهــا ،وق ــد اص ــدرت
تحذيرات وسحبت أو منعت بعضها نظرا إلى كونها أما غير مستوفاة
االشتراطات أو مــزورة .باإلضافة إلى قيام الهيئة بتقييم والتصريح
ألدوية عالج كورونا وأجهزة فحص الفيروس.
 -4الهيئة لها دور أساسي في مراقبة األدوية وتسجيلها ،هل هناك
أي موانع في تسجيل أي دواء أو مكمل غذائي جديد؟ وهل هناك بالد
معينة ال يصرح بدوائها؟
تسجيل األدويــة له متطلبات حددها المرسوم بقانون رقــم ()18
لسنة  1997بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية إذ نصت
المادة  64على:
يحظــر تــداول األدويــة والمستحضرات الصيدلية ،ســواء كانت
محضرة محليا أو مستوردة من الخارج ،إال بعد تسجيلها في الهيئة.
ويقدم طلب التسجيل إلى الهيئة مرفقا به ما يأتي:
 -1شهــادة رسمية من السلطة الصحية في بلد المنشأ تثبت أن
الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب تسجيله مصرح باستعماله،
ويتداول بالفعل بنفس المواصفات والتركيبات المصدرة به.
 -2ش ـهــادة تـثـبــت أن الـمـصـنــع أو ال ـشــركــة الـمـصـنـعــة ل ـل ــدواء أو

العدد ( - )١٥٨١١السنة السادسة واألربعون -
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�أثناء جائحة كورونا �أ�صدرنا تعليمات با�ستيراد منتجات
من دون الحاجة �إلى الت�سجيل ب�شرط توفير �شهادات الجودة
المستحضر الصيدلي الذي تصدره تتبع بشأنه أسس الممارسة
العلمية الصحيحة للتصنيع ،وأنها تخضع للتفتيش الصحي
على فترات مختلفة.
 -3شهادة ثابت فيها سعر بيع الدواء أو المستحضر الصيدلي
المطلوب استيراده للجمهور في بلد المنشأ وأسعار تصديره إلى
الدول المجاورة لدولة البحرين.
 -4عـيـنــات مــن الـ ــدواء أو المستحضر الـصـيــدلــي المطلوب
تسجيله.
 -5ث ــاث نـســخ مــن ال ـن ـشــرات الــدوائ ـيــة الـخــاصــة ب ــال ــدواء أو
المستحضر الصيدلي المطلوب والتي توزع معه.
 -6ملف مختصر عــن الــدراســات العلمية التي أجــريــت على
الــدواء أو المستحضر الصيدلي ،والدراسات المفصلة عن ثبــات
فعاليته تحت الظروف الجوية المختلفة وطريقة تحليله.
ومما سبق يتبين اشـتــراطــات سالمة وج ــودة ال ــدواء وضمان
عدم دخول أدوية مزورة إلى المملكة ،كما سمح القرار رقم ()32
لسنة  2020بإصدار الئحة نظام تسجيل األدوية والمستحضرات
الصيدلية وتـحــديــد أسـعــارهــا وإعــانـهــا إذ نصت ال ـمــادة  20على
شروط استيراد أدوية من دون تسجيل ،شريطة اآلتي:
أن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي المطلوب ذا أهمية
وال يوجد له بديل مسجل متوافر بالمملكة ،وأن تكون األدويــة
أو المستحضرات الصيدلية مسجلة ل ــدى اللجنة الخليجية
المركزية أو لدى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أو الهيئات الــدولـيــة المعتمدة ،كما يجب على الجهة الطالبة
التحقق من عدم توافر بديل مسجل للمستحضر المطلوب لدى
وكــائــه ،وفــي حــال عــدم وج ــود بــديــل مسجل للمستحضر يجب
إشعار الهيئة.
كـمــا نــص ال ـقــرار عـلــى أن ــه يمكن أن تُستثنى بـعــض األدوي ــة
والـمـسـتـحـضــرات الـصـيــدلـيــة ل ـعــاج ال ـح ــاالت الـ ـن ــادرة وال ـطــارئــة
واألورام الـتــي ليس لها بــديــل مسجل مــن االش ـتــراطــات المشار
إليها في ( )3و( )4و( )5من هذا البند ،وذلك بحسب قائمة أدوية
عالج الحاالت الطارئة المرفقة بهذا القرار أو بناء على موافقة
المجلس.
 -5ف ــي ظ ــل وج ـ ــود جــائ ـحــة ك ــورون ــا ل ـجــأتــم ل ـص ــرف ال ـ ــدواء
للمرضى عن بعد ،هل سيستمر ذلــك مع تطويره إذا أمكن بعد
انتهاء األزمة؟ وهل كانت هناك صعوبات في بداية األمر؟
كجهة رقابية قمنا بوضع اشتراطات توفير األدويــة عن بعد
للتوصيل المنزلي وذلك قبل الجائحة ،إذ صدر قرار رقم ( )63لسنة
الصـيد َلة
 2019بإصدار الئحة اشتراطات وإجراءات مزاولة ِمـ َهن َّ
والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع األدويــة والمستحضرات
الصيدلية والمنشآت الدوائية حيث حدد القرار اشتراطات خدمة
توصيل الصيدليات العامة األدوي ــة والمستحضرات الصيدلية
ونطاق خدمة التوصيل وواجبات المسؤول عن خدمة التوصيل.
وقــد ب ــادرت العديد مــن الصيدليات والـقـطــاع الحكومي بتوفير
هــذه الـخــدمــة ،مــا قلل الحاجة إلــى زي ــارة المؤسسة فقط ألخذ
الدواء وسهل عملية الحصول على الدواء وخصوصا لكبار السن
وأصحاب األمراض المزمنة ،وبالتأكيد هذه اآللية ستستمر حتى
بعد الجائحة إذ اثبتت نجاحها بالفعل.
 -6ما هي التعديالت التي قامت بها الهيئة بخصوص قانون
مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان والصيدلة؟
ت ــم دراس ـ ـ ــة ال ـم ـق ـت ــرح الـ ـم ــرف ــوع م ــن ق ـب ــل ج ـم ـع ـيــة األط ـب ــاء
البحرينية إلى المجلس األعلى لتعديل القانون ،وقامت الهيئة
بدعوة جميع الجهات ذات العالقة وخرجنا بمقترح قانون جديد
يغطي كــل الـجــوانــب والـمـسـتـجــدات ،منها متطلبات الترخيص
وتـنـظـيــم اإلج ـه ــاض وتـقــريــر ال ــوف ــاة الــدمــاغـيــة ،وت ــم وض ــع فصل
كامل للمسؤولية الطبية وأخالقيات المهنة ،كما نظم اإلجراءات
التأيبية وسيتم رفعه بعد اق ــراره مــن المجلس األعـلــى للصحة
خالل هذا العام إلى مجلس الوزراء الموقر.
 -7تحرص الهيئة على تلقي شـكــاوي المرضى عند حــدوث
األخطاء الطبية والمهنية ،ما دور الهيئة في التحقق من تلك
الشكاوى وحلها؟
تنبع أهمية دور الهيئة من كونها جهة مستقلة تختص قانونا
بالتحقيق فــي األخ ـطــاء الطبية ،وقــد اتـخــذت الهيئة ع ــددا من
اإلجراءات لضمان سالمة المرضى والتقليل من حدوث األخطاء
الـطـبـيــة س ــواء ل ــدى الـمـمــارسـيــن أو داخ ــل بـيـئــة الـعـمــل ،وتشمل

اإلجراءات ما يأتي:
* إجراء تقييم دوري للمؤسسات الصحية والذي على ضوئه
سيتم تصنيف هذه المؤسسات بناء على مؤشرات عالمية للجودة
من أجل خلق ثقافة الجودة وتنافسية في األداء وليكون المواطن
والمقيم مطلعين على المستويات الصحية في هذه المؤسسات.
ومن أهم هذه المؤشرات سالمة المرضى ومكافحة العدوى.
* ف ــرض ن ـظــام الـتـعـلـيــم الـمـهـنــي الـمـسـتـمــر وربـ ــط ســاعــاتــه
بـتـجــديــد تــراخـيــص المهنيين الـصـحـيـيــن ،والـ ــذي مــن شــأنــه أن
يضمن اس ـت ـمــرار اط ــاع م ــزاول ــي الـمـهـنــة عـلــى الـمـسـتـجــدات في
عالم الطب والصحة وضمان استمرارية التدريب المهني وربطه
باستمرار مزاولة المهنة.
* التدقيق على شهادات المهنيين واالستعانة بشركة عالمية
في ذلك.
وح ــول اخـتـصــاص الهيئة بالتحقيق فــي األخ ـطــاء الطبية
ف ـقــد حـ ــددت الـ ـم ــادة  4م ــن ق ــان ــون رق ــم  38لـسـنــة  2009بــإنـشــاء
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البنود  9و10
اختصاصات الهيئة في ذلك كما يأتي:
 .9دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها.
 .10م ـســاءلــة ال ـمــرخــص ل ـهــم تــأدي ـب ـيــا ع ـمــا ي ـقــع مـنـهــم من
أخطاء مهنية ومخالفات ألحكام قانون مزاولة المهنة أو ألصول
ومقتضيات وآداب المهنة.
وتـحــال الشكوى إلــى اللجنة التأديبية المختصة ،وتستند
اللجنة في عملها إلى المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة  1989بشأن
مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان في المادة ( )27التي
نصت على :ال يكون الطبيب مسؤوال عن الحـالة التي وصل إليها
الـمــريــض إذا تبين انــه بــذل العنايــة الــازمـ ـ ــة ،ولـجــأ إلــى جميع
الــوســائــل الـتــي يستطيعها مــن كــان فــي مثل ظــروفــه لتشخيص
المرض وعالج المريض ،ولكنه يكون مسؤوال في األحوال اآلتية:
أ  -إذا ارتكب خطأ أدى إلى األضــرار بالم ــريض نتيج ــة الجهل
بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب اإللمام بها.
ب  -إذا لـحــق ض ــرر بــالـمــريــض نتيجة إله ـمــال الـطـبـيــب أو
تقصيره في العناية به.
ج  -إذا أج ــرى عـلــى مــرضــاه ت ـجــارب أو أب ـحــاثــا علمية غير
معتمدة من قبل وزارة الصحة ،وترتب على ذلك اإلضرار بهم.
وإذا ثبت من خالل التحقيق وجود خطأ طبي يشكل جريمة
بحكم الـقــانــون فيحال المخالفون مباشرة إلــى النيابة العامة
بموجب قــرار من الرئيس التنفيذي .أمــا إذا تبين وجــود إهمال
يتطلب إجــراء تأديبيا فقط فتحدد اللجنة نوع العقوبة بحسب
درجة ونوع اإلهمال مستندة في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم
( )7لسنة  1989بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان
إذ حدد القانون نوع العقوبة التأديبية والتي تكون كاآلتي بحسب
نوعية ودرجة المخالفة:
 .1اإلنذار.
 .2اإليقاف عن العمل مدة ال تتجاوز السنة.
 .3إلغاء الترخيص بمزاولة المهن وشطب اسم المزاول من

سجالت الهيئة.
وتعمل اللجان وفق الئحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي
المهن الصحية الصادرة بقرار رقم ( )10لسنة  2015من رئيس
المجلس األعلى للصحة.
وتعتمد العقوبات التأديبية الصادرة من اللجان فقط بعد
عرضها على المجلس األعلى للصحة الذي يناقشها باستفاضة،
وله في ذلك إرجاع القرار إلى اللجان التأديبية إلعادة التحقيق
فــي حــال ارت ــأى عــدم تناسب العقوبة مــع المخالفة أو الحاجة
إلى استيضاح أمر ما بالتحقيقات .ولمزاول المهنة الذي صدر
بحقه قرار تأديبي أن يتظلم من ذلك القرار ويطلب إعادة النظر
فيه أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس األعلى للصحة .ومن هنا
تصان حقوق المريض ومزاولي المهنة.
ومن هنا نؤكد لكم أننا بدورنا قد وضعنا نصب أعيننا هدفا
استراتيجيا مهما لحفظ حقوق المرضى وصونها وضمان وجود
مؤسسات صحية منظمة وملتزمة وذات جودة.
 -8نــالــت الــدك ـتــورة مــريــم الـجــاهـمــة الـعــديــد مــن األوسـمــة
والتكريمات من داخل البحرين وخارجها ..ما وقع هذه التكريمات
على شخصكم؟
الحمد هلل ،نفخر بالحصول على ما نلناه من أوسمة وتكريم
سواء على صعيد اإلنجازات الشخصية أو التكريم للهيئة ذاتها
على إنجازاتها ،فعلى الصعيد الشخصي أعلى وسام نحمل شرفه
هو وسام الكفاءة من لدن حضرة صاحب الجاللة ملك مملكة
البحرين ،وكذلك التكريم من صاحبة السمو الملكي األميرة
سبيكة بـنــت إبــراه ـيــم آل خليفة قــريـنــة عــاهــل ال ـبــاد المفدى
رئيسة المجلس األعـلــى لـلـمــرأة ،كما نلت تكريم رواد الصحة
من حكومة اإلم ــارات العربية المتحدة ووســام مجلس التعاون
للخدمة المدنية والتنمية اإلداري ــة وكذلك جائزة اقليم شرق
المتوسط من منظمة الصحة العالمية لجهود مكافحة التبغ.
أما على صعيد إنجازات الهيئة فقد حازت الهيئة جائزة أفضل
الممارسات الحكومية في عام  2018في الملتقى الحكومي 2018
إذ تــم تسليم الـجــائــزة مــن قبل صــاحــب السمو الملكي األمير
خليفة بــن سلمان آل خليفة رئـيــس الـ ــوزراء ،كما نــالــت الهيئة
جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مؤتمر مينابار للشرق
األوســط وشمال إفريقيا في عام  ،2019ومؤخرا حصلت الهيئة
على جــائــزة التميز فــي التواصل مــع العمالء مــن قبل صاحب
السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
النائب األول لمجلس الوزراء.
ولكل هذه الجوائز والتكريمات وقع إيجابي لدينا وتقدير
كبير؛ فأوال يمثل تقدير قيادة وحكومة بلدنا العزيز لعملنا وفي
ذات الوقت يعطينا إحساسا بالمسؤولية لبذل المزيد من العطاء
وتحقيق التمييز فــي األداء ،وال ـهــدف هــو أن نـكــون فــي خدمة
وطننا الحبيب الذي أعطانا الكثير ،فمن واجبنا رد الجميل وأن
نكون عند حسن الظن فينا ،فعملنا هو تكليف وليس تشريفا،
ومسؤولية نصبو إلى تحملها بكل أمانة وصدق ،داعين المولى
القدير أن يوفقنا في ذلك.
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م�ست�شفى ال�سالم التخ�ص�صي..
يقدم المعايير العالمية لل�صحة

تأسست مستشفى السالم التخصصي عام  2015انطالقا من شعور القائمين عليها بالمسؤولية المجتمعية ،ولنقل التطورات العلمية والثورة الطبية العالمية
بشكل عام إلى مملكة البحرين وتم افتتاح المستشفى رسميا في مارس .2019
فكرة إنشاء المستشفى نبعت من الشيخ عبداهلل فؤاد والشيخ علي العوضي رحمهما اهلل و د .جمال صالح وبدافع وطني إلنشاء صرح طبي يضاهي المستشفيات
والمراكز الطبية العالمية بأيدي بحرينية ،فتم جمع أكثر من عشرين استشاريا بحرينيا من مختلف التخصصات الطبية النطالق صرح مستشفى السالم التخصصي
وهدفهم الرئيسي مستقبل جديد للرعاية الصحية في البحرين.
حاور الخليج الطبي الدكتور رامز العوضي الرئيس التنفيذي لمستشفى السالم التخصصي:
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الدكتور رامز العو�ضي :لنا الريادة في تطوير
الخدمات ال�صحية في القطاع الطبي الخا�ص
ما الذي يميز مستشفى السالم التخصصيعن باقي المستشفيات األخرى؟
أول ما يميز المستشفى هو مبنى المستشفى
نفسه فقد تــم بـنــاؤه منذ الـبــدايــة وفـقــا للمعايير
الـعــالـمـيــة لـيـصـبــح مستشفى ول ـيــس كـمـبـنــى آخــر
وتــم تحويله ،لذلك هو يتميز بتصميمه الفريد،
وبـتـصـمـيــم غــرفــه الـفـخـمــة وال ـمــري ـحــة لـلـمــرضــى،
م ــع م ــراع ــاة ال ـس ــام ــة ل ـل ـمــرضــى وال ـعــام ـل ـيــن في
المستشفى.
مستشفى السالم التخصصي كــان له الريادة
فـ ــي ت ـط ــوي ــر الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي مـخـتـلــف
التخصصات ،انفردنا بأجهزة طبية غير موجودة
في مستشفيات القطاع الخاص بمملكة البحرين،
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ال ال ـح ـص ــر جـ ـه ــاز الــرن ـيــن
المغناطيسي ( )MRIجـهــاز ذو مــواصـفــات خاصة
من حيث الدقة التشخيصية والحداثة ()Tesla 1.5
كما يتميز بمساحته الواسعة التي تتيح للمريض
ال ـحــريــة داخ ــل ال ـج ـهــاز فــا يـشـعــر بــأنــه ف ــي مـكــان
ضـيــق أو مـخـتـنــق كـبــاقــي أج ـه ــزة الــرن ـيــن األخ ــرى
فــا داع ــي لـلـتــوتــر ،وكــذلــك بالنسبة إلــى األطـفــال
فيمكن تزويده بألوان مبهجة ويعرض بداخله أفالم
كارتون .وكذلك جهاز األشعة المقطعية هو األحدث
واألدق واألسرع.
وبالنسبة إلــى جـهــازي الـســونــار وجـهــاز اإليكو
فلدينا في المستشفى أجهزة رباعية األبعاد (،)D4
وجهاز رســم القلب بالمجهود فهو األحــدث ويوفر
جميع وسائل السالمة للمرضى.
باإلضافة إلى أجهزة المختبر العالية الجودة
والتي تضمن أدق النتائج للفحوصات المختبرية
مثل جهاز  Cepheid PCRوالذي يعطي أدق نتيجة
لمسحة «كوفيد »19-في أقل من ساعة.
وباإلضافة إلى أحدث األجهزة الطبية بالعناية
ال ـمــركــزة وع ـنــايــة األط ـف ــال ال ـخــدج وأج ـه ــزة غــرف
الـعـمـلـيــات ،واآلالت الـجــراحـيــة ومـنــاظـيــر الـجـهــاز
الهضمي بما فيها منظار ( )ERCPالمنظار األحدث
واألدق.
أصبحنا نتميز بتوفير األجـهــزة ذات الجودة
الـعــالـيــة فــي مختلف التخصصات لتلبية حاجة
المريض.
مع العلم أن أهم ما يميزنا هو الطاقم الطبي،
فقد تم اجتذاب أفضل الخبرات من أكثر المؤسسات
الطبية تميزا محليا وعالميا من أطباء استشاريين
وطاقم تمريض وجميع مقدمي الخدمة الطبية
لضمان أعلى مستويات الخدمة الصحية لمرضانا.
 م ــاذا عــن األق ـســام الطبية والـخــدمــات التيتقدمها المستشفى؟
يـحـتــوي مبنى المستشفى الـمـكــون مــن أحــد

عشر طابقا على  100سرير وخمس غرف عمليات
مجهزة تماما ووح ــدة عناية مــركــزة تحتوي على
ثـمــانــي أسـ ــرة ،وه ــي تعتبر أك ـبــر عـنــايــة مــركــزة في
مستشفيات القطاع الخاص باإلضافة إلــى وحدة
غسيل الكلى.
كما لدينا أكبر قسم استقبال لحاالت الطوارئ
إذ ي ـح ـتــوي ع ـلــى  13س ــري ــرا م ـج ـه ــزا ،وي ـت ــم عمل
الفحوصات من أشعة وسونار داخل قسم الطوارئ
للحاالت الطارئة فال يحتاج المريض إلى االنتقال.
وب ـجــانــب أط ـب ــاء الـ ـط ــوارئ يــوجــد أط ـب ــاء من
مختلف التخصصات األخــرى في قسم الـطــوارئ،
ومـنـهــا أط ـب ــاء األط ـف ــال وأط ـب ــاء ال ـن ـســاء والـ ــوالدة
واألم ــراض الباطنية والجراحة العامة على مدار
 24ساعة الستقبال الحاالت.
وتشتمل أق ـســام المستشفى عـلــى األم ــراض
الباطنية والجهاز الهضمي ،الغدد الصماء ،أمراض
القلب واألوعية الدموية ،أمراض الكلى ،األمراض
الصدرية ،األمــراض الروماتيزمية ،أمــراض المخ
واألع ـص ــاب ،األم ــراض الـجـلــديــة ،أم ــراض النساء
والتوليد ،قسم األطفال ،الجراحة العامة والجهاز
الـهـضـمــي ،جــراحــات األوع ـيــة الــدمــويــة ،جــراحــات
ال ـع ـظــام ،ج ــراح ــات الـمـســالــك الـبــولـيــة ،جــراحــات
األنف واألذن والحنجرة ،جراحات األورام ،جراحة
األطـ ـف ــال وج ــراح ــات الـتـجـمـيــل ،ق ـســم األس ـن ــان،
وحدة المناظير واألشعة التشخيصية والتداخلية
وعيادة عالج األلم وما إلى ذلك تحت إشراف نخبة
من االستشاريين من ذوي الخبرات الواسعة.
ب ـج ــان ــب األق ـ ـسـ ــام ال ـم ـس ــان ــدة م ـث ــل خ ــدم ــات
اإلسعاف ،المختبر ،العالج الطبيعي والصيدلية

يعملون على مدار  24ساعة.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى قــاعـتـيــن لــاج ـت ـمــاعــات تـقــام
فيها المؤتمرات والمحاضرات العلمية ،ومواقف
للسيارات والتي تتسع لـ 260سيارة.
 م ــا ه ــي رســالـتـكــم وهــدف ـكــم ف ــي مستشفىالسالم التخصصي؟
رس ــال ـت ـن ــا ت ـق ــدي ــم أعـ ـل ــى م ـع ــاي ـي ــر ال ــرع ــاي ــة
والممارسات الطبية وتوفير حلول صحية متكاملة
تفوق التوقعات وبأسعار معقولة.
أم ــا ع ــن أه ــداف ـن ــا ف ـهــي أن ت ـك ــون مستشفى
الـســام التخصصي الخيار األول والمفضل في
منطقة الخليج للمرضى واألطـبــاء والموظفين
وذل ــك بـتــوفـيــر أع ـلــى مـسـتــويــات الــرعــايــة الطبية
وبأعلى مستويات الجودة والنزاهة ،وأعيننا دائما
عـلــى االرت ـق ــاء بمستوى الـخــدمــات الـمـقــدمــة في
المستشفى.
مــا هــي خطتكم المستقبلية لـهــذا الصرحالطبي؟
ال ـح ـمــد هلل ،ك ــان ــت ل ـنــا الـ ــريـ ــادة ف ــي تـطــويــر
ال ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،وتــم
افتتاح وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى في
شهر يونيو ال ـجــاري ،واآلن نتطلع إلنـشــاء وحــدة
الـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل لتكون
الوحدة الرائدة في مستشفيات القطاع الخاص.
كما و يحرص مستشفى السالم التخصصي
عـلــى تـقــديــم أفـضــل الـخــدمــات الطبية ومـســانــدة
الـقـطــاع الـصـحــي الـحـكــومــي لتمثيل المنظومة
ال ـص ـح ـيــة ل ـم ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ب ـم ــا ي ـع ـكــس رؤى
وتطلعات حـضــرة صــاحــب الـجــالــة الملك حمد

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
اهلل ورعــاه التي تضع جودة عمل القطاع الصحي
وصحة المواطن كأحد أهم األولويات ،وبما يحقق
الــروئ الطموحة لصاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الــوزراء حفظه اهلل ،وانطالق ًا من هذه المسؤولية
استحدث مستشفى الـســام التخصصي برنامج
« وطني « ليشمل موظفي القطاع الحكومي في
مختلف الـ ـ ــوزارات واقــارب ـهــم مــن ال ــدرج ــة االول ــى
والـغـيــر مشمولين بـنـظــام الـتــأمـيــن بتخفيضات
مجانية على جميع خدمات المستشفى ،وترسيخ
مبدأ التغطية الصحية الشاملة لهم بما ينعكس
ايجابي ًا على مسار التعاون مع مختلف القطاعات
الحكومية.
وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ـن ــا جـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ من
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ف ـن ـحــن نـعـتـبــر
مكملين للقطاع الحكومي وبيننا وبينهم صور
تعاون عدة.
ه ـن ــاك تـنـسـيــق كـبـيــر ب ـيــن ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
والقطاع الصحي الحكومي وبين الهيئة الوطنية
لـتـنـظـيــم ال ـم ـه ــن والـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ب ـق ـيــادة
الــدكـتــورة مريم الجالهمة فهي تقود المنظومة
الطبية باحترافية شديدة ونفخر بإنجازاتها في
هــذا الـمـجــال ،تتمتع الــدكـتــورة مــريــم بمرونة في
التعامل والتفاهم مــع القطاع الصحي الخاص
مع حرصها الدائم على مصلحة وصحة المواطن
وتطلعها إلــى رفــع مستوى الخدمات الطبية في
المملكة.
 ما نظرتكم إلى مشروع السياحة العالجيةفي مملكة البحرين؟
م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـم ـل ـنــا ون ـح ــن ن ـض ــع ال ـس ـيــاحــة
الـعــاجـيــة نـصــب أعـيـنـنــا ،وخ ـصــوصــا بـمــا تتميز
بــه البحرين مــن مــوقــع فــريــد ومميز فــي منطقة
الـخـلـيــج وتــوف ـيــر الـخـصــوصـيــة ووس ــائ ــل ال ــراح ــة
للزائرين من البالد المجاورة كالسعودية والكويت.
فـ ـم ــن خ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب بـ ـع ــض األط ـ ـبـ ــاء
المتخصصين من البالد العربية المجاورة نعلن
فتح مجال التعاون في المجال الطبي ،كما أننا
فــي إطــار اإلع ــداد لبرنامج األطـبــاء الــزائــريــن من
ال ـخ ـب ــراء األج ــان ــب ف ــي تـخـصـصــات طـبـيــة ن ــادرة
ودقيقة لنوفر على المرضى عناء السفر وتكاليف
الـعــاج فــي الـخــارج بتوفير الخدمة الطبية على
يــد خبير أجنبي وبــأسـعــار الـخــدمــات الطبية في
البحرين.
فمثل هذه الخدمات بالطبع تستقطب أكبر
عــدد مــن الـمــرضــى مــن ال ــدول العربية الـمـجــاورة
وتنشط السياحة العالجية داخل البحرين.
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الخليج الطبي ينفرد في حوار خا�ص مع الدكتور
عبدالوهاب محمد عن المنظومة ال�صحية في البحرين
تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال الصحة
ن ـظ ــر ًا إلـ ــى م ــا حـقـقـتــه م ــن إن ـ ـجـ ــازات ك ـب ـيــرة ط ـ ــوال نهضتها
المشهودة ،وقد حظيت الرعاية الصحية باهتمام بالغ كونها
ضـمــن أول ــوي ــات بــرامــج الـحـكــومــة الـتـنـمــويــة ،بـمـشــاركــة جميع
الجهات ذات العالقة ،على ضمان توفير خدمات صحية ذات
جودة عالية منظمة ومتكاملة ،عادلة ومستدامة وفي متناول
الجميع فــي مملكة الـبـحــريــن ،وال ت ــزال النهضة الصحية
سارية على قــدم وســاق .ولكي نوضح الرؤية للقارئ حاورنا
الدكتور عبدالوهاب محمد استشاري أول الجراحة العامة
وج ــراح ــة ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي والـمـنــاظـيــر الـجــراحـيــة ورئـيــس
مستشفى ال ـنــور التخصصي ،رئـيــس جمعية المستشفيات
الخاصة ،رئيس مجلس أمناء الرعاية الصحية االولية وعضو
المجلس األعلى للصحة و عضو لجنة الصحة في غرفة تجارة
وصناعة البحرين.

 ما التحديات التي واجهت القطاع الصحي الخاصفي ظل أزمة كورونا؟

إننا والحمد والشكر هلل نعيش في هذه المنطقة اآلمنة
مــن الـعــالــم والـتــي حباها اهلل بكل وســائــل السالمة
واالطمئنان وأبعد عنا وعن منطقتنا الكوارث
سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر كما
هــو حــاصــل فــي الـعــديــد مــن دول العالم
من أعاصير وبراكين وفيضانات وأوبئة
موسمية وحــروب وغيرها من الكوارث.
وال شــك أن هــذه الجائحة التي حلت
ع ـل ـي ـنــا وأصـ ــابـ ــت أعـ ـت ــى دول وش ـع ــوب
العالم وتسببت في الكثير من األزمات
والتحديات فاقت إمكاناتها وتسببت
في الخسائر التي لم يتم حصرها
حتى اآلن.
وال بـ ـ ـ ـ ـ ــد أن نـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــر أن
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
المعمول بها في كل دول العالم
عجزت وبكل طاقاتها أن تتصدى
لهذه الجائحة ،حيث لم تبين
أن استعداداتها غير متوازية
وال متكافئة مــع ق ــدرات هــذا
ال ـف ـي ــروس ال ـف ـت ــاك ،فتلك
ال ـ ـ ــدول والـ ـحـ ـك ــوم ــات رغ ــم
ق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـه ــائـ ـل ــة ف ـقــد
تــرن ـحــت ت ـحــت وطـ ــأة هــذه
الجائحة.
ويـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــب أال ن ـ ـن ـ ـسـ ــى
أن ت ـف ـش ــي هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس
وقدرته على االنتشار السريع
وتـمـكـنــه م ــن ال ـت ـحــور الـمـتـكــرر
وقدرته على التصدي للقاحات
المتوافرة والمستجدة إال أنه قادر
على االنتشار ،وقد شل اإلمكانات
المتاحة لدى كل الــدول ،فنحن في
حالة حرب مع الفيروس بكل ما أوتينا
من علم وخبرة وأي وسائل أخــرى قد
يكتشفها العلماء والمختصون.
ولـ ـك ــن ب ـف ـض ــل اهلل وكـ ــرمـ ــه وت ـك ــات ــف

الجميع وااللـتـفــاف حــول القيادة الرشيدة واتـبــاع التعليمات
الصادرة عن اللجنة التنسيقية ومن الفريق الطبي ،التحمت
الجهود بكل أطيافها العامة والـخــاصــة ومــن كــل المواطنين
والمقيمين فــأديـنــا الــواجــب الـمـنــوط بـنــا تـحــت ق ـيــادة واعـيــة
ومؤهلة واستبقنا األحــداث لوضع الحلول العلمية والعملية.
وبـ ــادر الـفــريــق الـطـبــي ب ــدراس ــة جـمـيــع االح ـت ـمــاالت والـحـلــول
الصالحة لمجتمعنا.
وال يخفى على أحــد أن المستشفيات الحكومية لدينا
تـمـتــاز ب ـك ـفــاءة بـشــريــة ولــوجـسـتـيــة كـبـيــرة وإم ـك ــان ــات معملية
وخبرات ووسائل التشخيص والعالج على أرفع مستوى وبحسب
المقاييس العالمية.
أمــا الـقـطــاع الصحي الـخــاص فهو الحلقة األضـعــف من
حيث اإلمكانيات البشرية والمادية واللوجستية مقارنة بتلك
المتوافرة لدى المؤسسات الصحية الحكومية .وهذا يدفعنا
إلى الدراسة والتقصي في صدق هذه الحقيقة ووضع الحلول
المناسبة للنهوض بقدرات القطاع الخاص حتى يتمكن من
أخ ــذ مـســاحــة أك ـبــر م ــن الـمـســؤولـيــة وأن ي ـكــون أك ـثــر جـهــوزيــة
لتحمل أعباء مثل هــذه الـكــوارث جنبا إلــى جنب مع خدمات
المؤسسات الحكومية ،فالهدف األهم هو تسخير كل الجهود
واإلمكانات العامة والخاصة لتأمين صحة وسالمة المواطنين
والمقيمين.
وال يخفى على أحد أن المستشفيات والمراكز والعيادات
ال ـخــاصــة تــاحـمــت مــع ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي فــي وح ــدة واح ــدة
مكملة بعضها بعضا .تأتمر المستشفيات الـخــاصــة بــأوامــر
الفريق الطبي وتنفذ قرارات المجلس األعلى للصحة وكذلك
القرارات الصادرة عن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم
المهن الصا وطنيا.
فمازالت المستشفيات الخاصة مكانا آمنا إليواء المرضى
م ــن الـمـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة ال ـتــي ت ــم إخ ــاؤه ــا وإع ــداده ــا
الستقبال المرضى المصابين بالجائحة.
ورغــم الضرر الكبير الــذي تتكبده المستشفيات الخاصة
نتيجة القرارات المنظمة لسير العمل فيها ،ومنها منع مزاولة
العديد من النشاطات التشخيصية والعالجية ونــزوح العديد
مــن ال ـكــوادر التمريضية ،والـمـســاعــدة لــانـخــراط فــي القطاع
الحكومي وت ـكــرار اإلصــابــة الجائحة بين العاملين ،وحــاالت
الغياب واإلجازات المرضية المتكررة فإنها ال شك أثرت سلبا
على القطاع الخاص ،وخاصة فيما يتعلق باالستقرار المادي
والقدرة على االستجابة لمسؤولياتها المالية تجاه العاملين
لديها لكنها مازالت صامدة رغم شح هذه الموارد وقلة األفراد،
ومازالت تضع كل إمكاناتها تحت تصرف الدولة حتى نجتاز
معا هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر إن شاء اهلل.
وينبغي أال ننسى في هذا الوقت العصيب أن نرفع خالص
الشكر واالمتنان والتقدير إلى حكومتنا الرشيدة التي بادرت
بتقديم المساهمة المالية الكبيرة للمؤسسات الوطنية حتى
تتمكن هــذه المؤسسات مــن الـصـمــود واالسـتـمــرار فــي تقديم
خدماتها رغم الظروف االقتصادية الحرجة التي عصفت بكل
بالد العالم ونحن معهم .ولن تتمكن أي دولة في العالم مهما
بلغت قوتها وقدراتها من السيطرة على هذه الجائحة سيطرة
كاملة رغــم محاوالتها بــزيــادة األس ــرة فــي المستشفيات رغم
ضرورة هذه الزيادة وال بالتوسع في إعداد األجهزة الضرورية
للتنفس الصناعي وال بالتوسع في مراكز العناية المركزة فكل
ما فعلته قيادتنا الحكيمة بكل سرعة وحكمة واقتدار إنما هي
قواعد مهمة فقط لعالج المصابين والحفاظ على سالمتهم
وراحتهم ومنع حدوث المضاعفات الوخيمة لهم .ورغم الكلفة
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الدكتور عبدالوهاب :تدريب الأطباء في م�ست�شفيات
المملكة م�شروع وطني يحتاج �إلى مزيد من االهتمام
لــذلــك ،فــإن الحل األمـثــل على الـمــدى القريب أو البعيد
واألسرع واألقل كلفة على الدولة والمجتمع والفرد هو باتباع
السياسات والتعليمات االحترازية والمواظبة عليها والتقيد
بــالـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،وع ــدم االخ ـت ــاط وارت ـ ــداء الـكـمــامــات
والمحافظة على مستوى عال من النظافة الشخصية.
ولنتذكر أن المستشفيات مكان آمن لتلقي العالج ،لكنها
ليست مبنية لغرض الوقاية مــن األوبـئــة أيــا كــانــت ،فالوقاية
س ـل ــوك ش ـخ ـصــي وم ـج ـت ـم ـعــي ومـ ــا عـلـيـنــا اآلن ه ــو أن نـطــور
استراتيجية مــا بـعــد الـجــائـحــة ون ــدرس ونـحـلــل كــل الـتـجــارب
والمعوقات ومكامن النجاح والقوة وأسباب الضعف أو النقص
من حيث الطواقم والكوادر واإلمكانات ،ووضع أطر للسياسات
المستقبلية الـتــي تعتمد على خـبــرات الـحــاضــر واسـتـشــراف
المستقبل حتى نكون أكثر قدرة وجاهزية وخاصة في القطاع
الصحي الخاص الذي ينتظر ما يستحقه من دعم وتشجيع.
وال بد من تطوير االستراتيجية التي تحث وترسخ أسس
التعاون الـجــاد بين كــل القطاعات الخاصة والعامة لتطوير
وتجديد التشريعات التي ستتكفل بالقضاء على المعوقات
التي تعرقل التطوير وأن تسهم هذه القرارات في رسم خارطة
ال ـطــريــق للمستقبل وأن تـتــوجــه ال ـج ـهــود االسـتـثـمــاريــة بكل
طــاقــاتـهــا إل ــى العنصر الـبـشــري وتسخير اإلم ـكــانــات الـمــاديــة
واللوجستية فــي تـطــويــره حتى ننطلق للمستقبل بكل ثقة
واقتدار.
 كيف ترى التعاون بين القطاع الصحي الخاصبالقطاع الحكومي؟
يعلم الجميع أن الخدمات الصحية في مملكة البحرين
ليست ولـيــدة الـيــوم بــل إن جــذورهــا تـعــود لعقود طويلة حين
اف ـت ـق ــرت ال ـم ـن ـط ـقــة ك ـل ـهــا إلـ ــى أب ـس ــط اإلمـ ـك ــان ــات الـصـحـيــة
والعالجية فال عيادات وال مستشفيات وال خدمات صحية وهذا
في نهاية القرن الثامن عشر .وحين تم إنشاء أول مستشفى
حكومي في البحرين تحملت حكومة البحرين تكاليف الرعاية

تنمية فر�ص
اال�ستثمار
في القطاع
الخا�ص مرهونة
بتطوير وتعديل
الت�شريعات

الصحية للمواطنين والمقيمين بــدون أي استثناء ومــن ثم
توسعت هذه الخدمات في جودتها وتنوعها مع مرور السنين،
حتى أصبحت نموذجا للخدمات الصحية المتكاملة فأنشئت
المستشفيات والمراكز الصحية ،وابتعثت المئات من الكوادر
الـصـحـيــة والـطـبـيــة إل ــى خ ــارج المملكة السـتـكـمــال الـتــدريــب
التخصصي في الجامعات والمستشفيات األوروبية واألمريكية
وبعض دول الشرق األقصى وكانت ومازالت وزارة الصحة هي
المنوط بها لتنظيم وتطوير جودة الخدمات الصحية وكذلك
مستشفى قوة الدفاع ومستشفى الملك حمد الجامعي ،فهذه
الـصــروح الطبية الكبيرة تحقق أهــدافـهــا الرئيسية فــي خلق
ف ــرص الـعـمــل الـمـنــاسـبــة للمتخصصين ف ــي ال ـطــب والـعـلــوم
الصحية والتمريضية إلى جانب فرص التدريب للمستجدين
من األطباء واهتمامهم بتشجيع العاملين للتخصص العالي
والتميز على مدى العقود الماضية ،ونجحت هذه المؤسسات
التي نعتبرها رائدة في هذا المجال وبتوفيق من اهلل أن تضع
اســم البحرين عاليا على قائمة الــدول التي حققت إنجازات
علمية وطبية وحصلت على إشادات إقليمية وعالمية .وأخص
هنا ما تم إنجازه في مجال تطوير العنصر البشري الذي يمثل
العمود الفقري لنهضة أي مجتمع أو أمة.
وكــانــت وم ــازال ــت المستشفيات الـحـكــومـيــة هــي المحطة
األولـ ـ ــى واألهـ ـ ــم ل ـطــال ـبــي ال ـع ـنــايــة ال ـط ـب ـيــة وال ـ ـعـ ــاج .وتــأتــي
المستشفيات الـخــاصــة فــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة رغ ــم اإلمـكــانــات
المتوافرة فيها وهذه شهادة تحسب للقطاع الصحي الحكومي
ال ــذي ظــل يـحــافــظ عـلــى ه ــذا الـمـسـتــوى الـعــالــي مــن الـجــودة
واإلمـكــانــات البشرية والـطــاقــة االستيعابية وأح ــدث األجـهــزة
والمعدات التي تمتلكها.
قــرار إنشاء المستشفيات الخاصة في البحرين لم يبدأ
إال في أواخــر القرن الماضي ،حيث القــى التأييد والتشجيع
مــن لــدن صاحب السمو الملكي الـمــرحــوم األمـيــر خليفة بن
سلمان آل خليفة ،حيث أمــر بفتح المجال أمــام المواطنين
والمستثمرين للتوجه لالستثمار في القطاع الصحي الخاص.
وكانت هذه نقطة البداية لنهضة جديدة في هذا القطاع
الحيوي الذي تمكن في فترة قصيرة أن يستقطب العديد من
األطباء ومن رجال األعمال إلنشاء عيادات ومراكز ومستشفيات
معظمها تركزت في العاصمة.
ولسنا هنا فــي مجال المقارنة بين القطاعين فــا شك
أن القطاع الحكومي هــو الــرائــد وسيظل كذلك فــي مجاالت
عدة كالتدريب وعالج الحاالت المستعصية واألبحاث العلمية
وتعليم طلبة كليات الطب.
وكــم نتمنى أن تستمر عــاقــات الـتـعــاون بين المؤسسات
الحكومية فيما بينها لتشمل معها المؤسسات الخاصة لما
فيه مصلحة الوطن والمواطنين ،فال يمكن لقطاع أن يعمل
بعيدا عن اآلخر ألن الجزء مكمل للكل ،فكل األطــراف تعمل
على تطوير سبل التعاون والمشاركة والمنافسة المهنية في
تقديم ما هو أرقى وأفضل.
وليس من اإلنصاف أن نتخيل أن العالقة بين القطاعين
ال تتحلى بالتقدير واالحترام المتبادل بين القائمين على هذه
المؤسسات والمنسوبين إليها وأن تستمر المنافسة المهنية
فيما بينهم لصالح المريض وسالمته والعمل على االرتقاء
بالخدمات الصحية إلى أعلى المستويات.
لكن ما يهمنا أيضا أن نوضح أن القطاع الخاص في حاجة
إلى مؤازرة دائمة من القطاع الحكومي أكثر من حاجة األخير

للقطاع الخاص ،ولكن في أي حال من األحوال نكمل بعضنا
بعضا.
لكني أرى ض ــرورة تقنين هــذه العالقة ضمن أطــر مهنية
وقانونية تحمي وتحافظ على مصالح كل طرف حتى نضمن
ال ـت ـطــور ف ــي ك ــل الـقـطــاعـيــن ون ـت ـفــادى االزدواجـ ـي ــة ف ــي بعض
الخدمات ونشجع عمل األطباء ومــن في حكمهم من العمل
واالن ـت ـقــال بـيــن المستشفيات حـيــن ال ـض ــرورة ..لــذلــك هناك
ضرورة قصوى لعمل البرامج المشتركة للمتدربين من األطباء
والـكــوادر الصحية باإلضافة إلــى تبادل الخبرات اإلكلينيكية
وتطوير أساليب وبرامج األبحاث العلمية المشتركة.
وقد تشكلت لجنة تعنى بهذا األمر من قبل الفريق الدكتور
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى
للصحة ووفقنا اهلل إلى إصــدار البروتوكول الخاص بالتعاون
بين المستشفيات يشمل جميع الـمـجــاالت ونتمنى أن يتم
العمل ببنوده في المستقبل القريب إن شاء اهلل.
 ما هي رؤيتكم للمنظومة التأمينية والخطةالمستقبلية ومدى قدرتها على تغطية االحتياجات
الصحية في المملكة؟ وما انعكاس ذلك على القطاع
الصحي الخاص؟
إن الـبـحــريــن تمتلك الـمـقــومــات ال ـضــروريــة الـتــي تؤهلها
أن ت ـكــون م ــرك ــزا إقـلـيـمـيــا لـلـعــاج ال ـخ ــاص والـ ــذي يـشـمــل ما
نسميه بالسياحة العالجية التي نعمل جاهدين على تطويرها
الستقطاب إخواننا وأقربائنا من الــدول المجاورة وذلــك ألن
الـمـقــومــات الـبـشــريــة وال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة والـ ـل ــوازم اللوجستية
والتقنية الجراحية والعالجية الحديثة والمعدات واألجهزة
المتطورة المتوافرة في المملكة وأيضا متوافرة في باقي دول
مجلس التعاون الخليجي ،وهــذا يسعدنا أن تكون الخدمات
المتوافرة في دولنا بينها الكثير من التشابه.
ولكن البحرين لها مكانتها الخاصة والخاصة جــدا في
قلوب إخواننا وأهالينا في الخليج.

�ضرورة تقنين
العالقة بين
القطاع الطبي
الخا�ص والحكومي
لتفادي ازدواجية
بع�ض الخدمات
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ال�سياحة العالجية في حاجة �إلى ا�ستراتيجية وطنية
تم التو�سع في القطاع ال�صحي الخا�ص حتى تجاوز عدد
الم�ست�شفيات  23م�ست�شفى و 25مركزا عاما و 41مركزا تخ�ص�صيا
وال ننسى أن الـعــاج الـخــاص فــي المملكة هــو حــديــث عهد
ألن حكومة البحرين كما ذكرنا وعلى مدى عقود طويلة تحملت
المسؤولية الكاملة لعالج المواطنين والمقيمين وحتى الوافدين
على نفقة الــدولــة مهما بلغت التكاليف بــل تـجــاوزت فــي تحمل
المسؤولية اإلضافية للمواطنين ،حيث قامت بتسفير أصحاب
الحاالت المرضية المستعصية إلى خارج المملكة كما الحال في
باقي دول الخليج ومازال هذا العطاء قائما ومستمرا.
إن أول مستشفى للعالج الخاص في البحرين أنشأ في عام
 1901بأيدي أجنبية وهــو مستشفى اإلرسالية األمريكية والــذي
واكـبــه إنـشــاء مستشفى فيكتوريا البريطاني .أمــا المستشفيات
الخاصة والمراكز الطبية وحتى العيادات الخاصة فقد افتتحت
فــي الـعـقــديــن األخ ـيــريــن مــن ال ـقــرن الـمــاضــي وش ـهــدت المملكة
توسع وازدي ــاد فــي المنشآت الصحية الخاصة حتى تـجــاوز عدد
المستشفيات  23مستشفى و 25مركزا طبيا عاما و 41مركزا طبيا
تخصصيا  135عيادة خاصة مع قدرة استيعابية لألسرة قد تصل
إلى  800سرير.
ولنا أن نتصور أن تطبيق نظام الضمان الصحي قد يؤثر على
القطاع الصحي الخاص بصورة قد تفوق إمكانيات المستشفيات
الخاصة من القوى البشرية والتخصصات المتوافرة فيها وطاقتها
االستيعابية في الوقت الحاضر ..وينبغي أن نؤكد هنا أن التطورات
المستقبلية في أنظمة القطاع الصحي الحكومي ستفتح مجاال
أكبر وأوســع لتقنين وتطوير سبل الراحة ،حيث ستكون العنصر
األه ــم فــى منظومة الـعـنــايــة والــرعــايــة ب ــه ،وخــاصــة فيما يتعلق
باختياره للطبيب المعالج له.
أيضا بادرت الحكومة إلى فتح  9مراكز صحية تعمل على مدار
الساعة وقريبا سيعلن فتح  5مراكز متميزة ومجهزة بكل ما يحتاج
إليه المريض مع افتتاح ثالثة مراكز صحية جديدة.
ورغــم هــذا التوسع في الخدمات الحكومية فإننا مازلنا في
حاجة إلى المزيد وذلك للوصول إلى النسبة العالمية من حيث
أعداد األسرة والمستشفيات واألطباء وباقي العاملين .وتجربتنا
مع الجائحة أكدت لنا هذه الحقيقة وبدون أدنى شك وليس من
العدل أن نلقي مسؤولية الخدمات الصحية والعالجية برمتها
على عاتق الدولة وال يمكن أن ننفرد بهذا المبدأ الذي ال يتماشى
في وقتنا الحاضر مع متطلبات العصر ومع ما هو متبع في كل
بقاع العالم.
ومع هذا التطور النوعي سيكون في متناول المواطن ثالثة
خ ـي ــارات لينتقي مــا يـنــاسـبــه بـحـســب الـنـظــام الـجــديــد للضمان
والتأمين الصحي.
المواطنون كلهم سيستفيدون من الحزم اإللزامية من دون أن
يتحمل الفرد أي تكاليف للعالج سواء في الصحة األولية أو في
المستشفيات الحكومية ،ونظرا إلــى الحرية المتاحة للمريض
في اختيار طبيبه ،فسنرى المنافسة المهنية الراقية بين األطباء
لتقديم األفضل لمرضاهم.
أما إذا أراد المريض أن يعالج في المستشفيات الخاصة فعليه
أن يختار حزمة النظام التأميني المدعم من الحكومة بنسبة
 %60من التكاليف والفرد يتحمل  %40فقط من التكاليف نفسها
وله حرية تلقي العالج في المكان الذي يختاره مع وجود بعض

االستثناءات.
أما الذي يختار الحزمة الثالثة فهو التأمين الشامل والذي
يـغـطــي كــل المستشفيات الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة وتـشـمــل معظم
العالجات وشركات التأمين التي تعمل في البحرين هي ملزمة
بــدفــع ه ــذه الـتـكــالـيــف لـلـمــؤمـنـيــن لــديـهــا وال ـف ــرد يـتـكـفــل بكامل
مصاريف االشتراك.
لــذا يـكــون االنـتـقــال إلــى الـنـظــام الـجــديــد سهال ويـسـيــرا رغم
التغيير الجذري الذي نلمسه في أساليب التعامل مع المرضى
وهــو ال شــك أنــه خـطــوة إيجابية وضــروريــة لــأمــام ويـجــب علينا
أن نـتـعــاون ونتكاتف مــن أجــل إن ـجــازه وضـمــان نجاحه وه ــذا هو
النظام الــذي يقربنا إلــى األنظمة الحديثة والمتبعة فــي كثير
م ــن دول ال ـعــالــم ال ـم ـت ـقــدم .وي ـب ـقــى ه ـنــا أن نـعـمــل ع ـلــى تـطــويــر
استراتيجية جديدة لالستثمار في القطاع الصحي آخذين في
االعتبار المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية في الحسبان،
وذلك بوضع األسس والمعايير التي تستقطب المستثمر من جهة
وتوجيهه إلى المجال الذي تفتقده وتحتاج إليه الدولة ،وبذلك
يشكل مشروع الضمان الصحي التيسير الذاتي استجابة حقيقية
لما يحتاج إليه القطاع الصحي الستكمال كل التخصصات الطبية
والصحية التي نتطلع إليها ،حيث إن المملكة تتميز بالعديد من
العوامل الجاذبة ،وحتى نستفيد من تجارب الماضي وخاصة مع
الـظــروف االستثنائية التي نعيشها بسبب الجائحة ،فــإن هناك
حاجة ماسة الــى التوسع في بناء المراكز الطبية المتخصصة
وعــدم تـكــرار الـخــدمــات الـمــوجــودة حاليا ،والـتــي تشبع المجتمع
من أعدادها المتكاثرة وذلــك لمحدودية قدراتها في االستجابة
للكوارث واألزمات الصحية بل من الواجب على المعنيين أن يكون
الـتــوســع فــي استكمال ال ـكــوادر واألق ـســام المعنية بالتخصصات
الدقيقة والتقنيات الحديثة واستقطاب الكوادر العلمية المؤهلة
في التخصصات النادرة حتى تصل الخدمات الصحية إلى مرحلة
من التكامل الحكومي والخاص.
وال بــد أن أشـيــر هنا إلــى أن دور القطاع الـخــاص فــي تحمل
مسؤولية الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسالمتهم يزداد
أهمية ويتضاعف مع مرور األيام وهو يشكل جزءا مهما ومكمال
للخدمات الصحية الحكومية فلها دور الشريك الفعال في القيام
بمهامها بكل أمانة وتقنية عالية.
لذلك ينبغي أن تكون األهــداف واحــدة وتكون استراتيجيات
العمل موجهة من اجل مجتمع موحد ويكون التعامل من منطلق
سد الثغرات والنواقص حيث يعزز كل فريق عمل اآلخر ،ملتزمين
بقواعد الجودة ،منفتحين على تبادل الخبرات متعاونين في عمل
الدراسات الميدانية االكلينيكية المشتركة ونشر األبحاث العلمية
من أجل رفعة البالد ومكانتها في المحافل العلمية.
إن من أولويات وضروريات المرحلة القادمة هيكلة المؤسسات
الصحية استجابة الستراتيجية التسيير الــذاتــي للمستشفيات
واالهتمام الذي يوليه للعنصر البشري والتزامها بتطوير القوى
العاملة فــي كــل التخصصات الصحية والطبية العامة والـنــادرة
وكذلك تأكيد استدامة الخدمات الصحية على مستوى عال من
الجودة والسالمة لضمان األمان والسالم للمواطنين والمقيمين
والزائرين.

إن الـمـكـتـسـبــات وال ـم ـن ـج ــزات ال ـت ــي تـحـقـقــت خ ــال الـفـتــرة
الماضية أثبتت قدرتنا على اجتياز األزمات وتخطيها واالستفادة
من دروسها رغم قسوتها وان نعمل متكاتفين لجعل البحرين في
مركز الــريــادة ونعمل مــن أجــل تفوقها على المستوى الخليجي
والعربي والدولي ..إن مسيرة التفوق والعطاء تؤكد أننا سنكسب
الرهان على استدامة الخدمات الصحية وعلى المستوى الذي
تــرضــى بــه ال ـق ـيــادة الـتــي تــؤمــن بــأنـهــا مــن الـمــرتـكــزات األســاسـيــة
للتنمية الوطنية التي عليها يبنى المزيد من االزدهــار والتقدم
لهذا الوطن المعطاء.
 ما هي وجهة نظركم في مستقبل القطاع الصحي فيالبحرين؟
ســأبــدأ بــالــرد عـلــى ه ــذا ال ـســؤال بــاالسـتـعــانــة بــأقــوال صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء الموقر حيث قال« :إن االستثمار في المواطن من
خالل التعليم والخدمات الصحية كونها ثروة وطنية ..وإن اإلبداع
والـتـفــوق هــو روح البحرين الـتــي مــن خاللها حققنا نجاحا في
مواجهة جائحة فيروس كورونا ..وإن مجتمعنا البحريني أثبت أن
لديه كوادر وطنية مخلصة وروحا جامعة وعزما يتغلب على أكثر
التحديات».
وإن سـمــوه يسعى لتطوير الـخــدمــات الصحية والتعليمية
لضمان جودتها واستدامتها وفق متطلبات الحاضر والمستقبل.
واالهــم في مقولة سموه ..إن كانت هناك سفينة تحمل دول
العالم للخروج من تحدي هذا الفيروس فنحن في مقدمة هذه
السفينة.
إنـهــا كـلـمــات تــدخــل الــراحــة والطمأنينة فــي نفوسنا وتــدعــو
إلــى المزيد من التفاؤل واإلص ــرار على السعي الحثيث لضمان
الحياة الكريمة والمستقبل الواعد لألجيال القادمة بفضل من
اهلل وكرمه.
لقد كانت هذه األزمة الصحية المباغتة مقياس اختبار لقدرة
بلدنا وقيادتنا الختبار صالبتها وتمكنها من المواجهة الحقيقية
لهذه الجائحة التي عصفت بكل دول العالم.
ف ـب ــادرت الـبـحــريــن بــاسـتــراتـيـجـيــة حكيمة مــن أج ــل التعبئة
الصحية الشاملة بتوفير وســائــل التشخيص السريعة واآلمـنــة
ووضعت معايير للعالج والمتابعة ووفرت اللقاحات منذ األسابيع
األولــى لتوفرها عالميا .حينها أدركــت القيادة مدى خطورة هذه
الـجــائـحــة فــأمــرت التغطية الـشــامـلــة لـكــل ت ــراب المملكة بهدف
حصر الخسائر والتبعات إلى أصغر وأقل مدى ممكن .ورغم شدة
هذه الجائحة وانتشارها وتخطيها كل الحدود وبشكل فتاك على
كل األمم الدانية والقاصية فلم تترك بلدا إال وداهمت ..فقاست
من ويالتها أقوى األمم والشعوب في العالم رغم قدراتها الهائلة
مقارنة بنا ..إال أننا رغم كل ما تكبدناه ال بد أن نعتز ونفتخر بأن
البحرين بقيادة وتوجيهات حكيمة مــن جاللة الملك المفدى
والمجلس التنفيذي برئاسة صاحب السمو الملكي ولــي العهد
األمير سلمان بن حمد آل خليفة والمتابعة الحثيثة من الشيخ
محمد بــن عـبــداهلل آل خليفة رئـيــس المجلس األعـلــى للصحة
ال ـفــريــق الـمـتـمـيــز الـ ــذي عـمــل تـحــت ه ــذه ال ـق ـيــادة فـقــد سجلوا
بالعلم والــوعــي الصحي والمجتمعي مستوعبين ومستفيدين
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اكتفاء القطاع ال�صحي من الكفاءات في الطب
العام ونق�ص �شديد في تخ�ص�صات نادرة
من الخبرات والتجارب اإلقليمية والعالمية في التفاعل مع هذه
الكارثة الصحية إلى أن وفقها اهلل لرسم االستراتيجية المالئمة
للتعامل اإليجابي مع األزمة بكل كفاءة وخبرة واقتدار .فلم يكن
غريبا أن نكسب اإلش ــادة واالعـتــراف العالمي أن تجتاز العقبات
الصعبة واحدة تلو األخرى ،واإلحصاءات اليومية خير شاهد على
هذا النجاح.
وال شك أن تكاتفنا حول قيادتنا وتفاعلنا اإليجابي مع األزمة
وااللـتــزام بكل الـقــرارات التي تم تفعيلها من أجل الصالح العام
كان له األثر الكبير في الحد من انتشار الجائحة واحتواء الكارثة
ويسرت على المصابين من كل الطوائف والملل أن يصلوا إلى
مراكز العالج المنتشرة في أرجــاء المملكة ليتلقوا كل الرعاية
والعالج ومتابعة أحوالهم حتى بعد العودة إلى مساكنهم.
إن العمل الجاد والمخلص في سبيل تحقيق الغايات السامية
الـتــي تصب فــي مصلحة المواطنين والمقيمين ال بــد أن تأتي
ثمارها التي نعيشها ونلمسها في حياتنا اليومية.
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـح ــري ـن ــي ي ـح ـت ــذى ب ــه ف ــي س ــرع ــة االس ـت ـجــابــة
للمتغيرات وال ـم ـبــادرة السريعة إلــى االسـتـعــانــة بــوســائــل جديدة
وحلول مستحدثة أكثر فاعلية وقوة لحل المعضالت.
إن ال ـق ـطــاع الـصـحــي ال ـخــاص فــي حــاجــة مــاســة إل ــى الــدعــم
الـمـسـتـمــر م ــن ال ـح ـكــومــة لـتـتـمـكــن م ــن أداء دوره ـ ــا ع ـلــى الــوجــه
الصحيح .وهذا يتطلب مراجعة وتحديث التشريعات والقرارات
الـتــي تـخــص االسـتـثـمــار فــي الـمـشــاريــع الصحية الـخــاصــة ليس
فقط لبناء المستشفيات وإنما للتوسع في الصناعات واألجهزة
والمستلزمات الطبية الـضــروريــة والمكملة للخدمات الصحية
والتي ال نزال نعتمد كليا على استيرادها من الخارج.
وأن ي ـقــوم ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري ال ـخــاص بــاالسـتـثـمــار فــي هــذه
الصناعات التي ستضمن لنا األمن الصحي حتى نصل إلى مرحلة
االكـتـفــاء الــذاتــي معتمدين بعد اهلل على العناصر واإلمكانيات
الوطنية .لذا وجب علينا إعادة النظر في سياسة السوق المفتوح
فــي الـقـطــاع الـصـحــي ال ـخــاص حـتــى تـكــون أكـثــر دق ــة فــي تحديد
نوعية االستثمار وليس تكرارا لمراكز قائمة وال بد لنا من تطوير
اللوائح والتشريعات التي توصي بالتركيز واالهتمام بالجودة تمنع
المنافسة التجارية من قبل غير المختصين وغير المؤهلين إذا
انحرفت عــن االلـتــزام بأخالقيات المهنة وتمنعهم عــن محاولة
تغيير مسارها المجتمعي واإلنساني إلى سلعة ال هدف منها إال
الربح وكسب المال.
لــذا وجــب علينا جميعا أن نعمل من أجــل االرتـقــاء بمستوى
وكفاءة العاملين في القطاع الصحي بشقيه العام والخاص وسد
الـقـصــور فــي الـعــديــد مــن الـتـخـصـصــات الطبية والـصـحـيــة التي
تحتاج إلى الدعم المستمر من قيادتنا الحكيمة والعمل الجاد
مــن أج ــل تـطــويــرهــا بحسب رؤي ــة مملكة الـبـحــريــن االقـتـصــاديــة
 .2030وال اسـتـثـنــي ه ـنــا مـهـنــة صـحـيــة أو تـخـصـصــا بـعـيـنــه ،إذ
ال ب ــد أن ت ـصــل أي ـ ــادي الـتـغـيـيــر وال ـت ـطــويــر إل ــى ك ــل الـقـطــاعــات
الصحية ،وكــذا العاملين فيها وأخــص القطاع الصحي الخاص
الذي يتطلع إلى المزيد من الدعم والمعونة من القطاع التجاري
والـمــؤسـســات الـمــالـيــة للمساهمة فــي الـمـشــاريــع الصحية حتى
يـنـهــض وي ـق ــوم ب ـ ــدوره ف ــي الـمـســاهـمــة الـفـعــالــة جـنـبــا إل ــى جنب
مــع الـخــدمــات الصحية الحكومية فــي تحمل األع ـبــاء المالية
والتكاليف العالجية المتزايدة والمتضاعفة عام بعد عام ،آملين

أن يتحمل الـقـطــاع الـخــاص مسؤوليات أكـبــر وأشـمــل فــي خدمة
مملكتنا كامتداد طبيعي للخدمات الصحية الحكومية.
لهذا فإن األمــر مرهون بتطوير استراتيجية متكاملة لرسم
خــارطــة المستقبل لـلـقـطــاع الـصـحــي ال ـخــاص تتكفل بالسعي
إلن ـش ــاء مـسـتـشـفـيــات ذات طــاقــة اسـتـيـعــابـيــة أك ـبــر وب ـمــواص ـفــات
تتماشى مع مستجدات العصر الــذي نعيشه شريطة أن تشتمل
ه ــذه المستشفيات عـلــى كــل الـتـخـصـصــات الـطـبـيــة ،وخــاصــة
الـنــادرة منها والتي نحن في أمــس الحاجة إليها وأن تكون
إضــافـ ًـة نوعية إلــى مــا هــو قــائــم وتـكــون االسـتـعــانــة بــالـكــوادر
األجـنـبـيــة م ـق ـصــورة فـقــط عـلــى أص ـح ــاب ال ـخ ـبــرة واإلل ـم ــام
بالتقنيات الـحــديـثــة فــي ط ــرق الــوقــايــة وال ـع ــاج واألب ـحــاث
الطبية والمقدرة المهنية والتعليمية لتدريب المتخرج حتى
تكون الخدمات التشخيصية والعالجية والتعليمية على أعلى
مستوى لسد حاجة مجتمعنا المتنامي.
لذا فإن إصرارنا على كسب الجوالت القادمة والتحديات
التي أمامنا لن يتم إال إذا تيقنا بأن الهدف الرئيس هو تحفيز
الجميع ممن يعملون في القطاع الصحي العام والخاص من أجل
األداء المتميز واإلخــاص في العمل والبحث عن أفضل السبل
لالرتقاء بالمنظومة الصحية ضمانا لجودتها واستدامتها
وفــق متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل حتى نرتقي
إلى مستوى ال يقل عن مثيالتها في الدول المتقدمة.
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متى يكون فقر الدم خطيرا؟
الدكتور عبداهلل العجمي:

لي�ست كل حاالت فقر الدم ب�سبب الحديد
الحديد عنصر مهم ومفيد للجسم ،يدخل في تكوين الدم وينقل األكسجين إلى الدماغ والعضالت وتوافره بنسبة معتدلة
ومتوازنة في الجسم يعني صحة جيدة ،بينما نقصه لسبب أو آلخر يعني اإلصابة بفقر الدم أو االنيميا ،والحديد ليس السبب
الوحيد فسوف نتعرف على كل ما نريد أن نعرفه عن فقر الدم في حوارنا مع الدكتور عبداهلل العجمي استشاري أمراض وأورام
الدم والجهاز الليمفاوي:
ما أسباب حدوث فقر الدم؟
في البداية أحب أن أوضح أن فقر الدم عرض لمرض
وهـنــاك أم ــراض كثيرة تسبب فقر ال ــدم ،منها األمــراض
الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والثالسيميا ونوعا الفا
أيضا فقر
وبيتا وهما نوعا تكسير الــدم الوراثي ويوجد ً
ال ــدم الـنــاتــج عــن بعض المكمالت الـغــذائـيــة مثل نقص
شيوعا وأيـ ًـضــا نقص حمض
الحديد وهــو الـنــوع األكـثــر
ً
الفوليك وفيتامين (ب )12ويمكن أن يكون نتيجة أمراض
النخاع العظمي الــذي يعتبر هو مصنع الــدم فــأي خلل
فيه يسبب فقر الــدم ،وبعض األمــراض المزمنة كالكلى
والروماتيزم واألورام السرطانية تسبب فقر الــدم ،وعلى
الطبيب عند اكتشافه لفقر الدم أن يبحث عن سببه أو ًال
قبل البدء في العالج.
ما هي أنواع فقر الدم؟
شيوعا الناتج من
فقر الدم البسيط وهو النوع األكثر
ً
نظرا لتعرضهم للدورة
نقص الحديد ،والنساء عرضة له ً
الشهرية وبالتالي يفقدون عنصر الحديد أكثر ،وفقر
الدم المنجلي منتشر بصورة كبيرة في البحرين ألسباب
وراثية والتالسميا ونقص الخميرة وتكون في شكل نوبات
غير مستمرة.
هل هناك أعراض تظهر على مصاب االنيميا؟
ع ـنــد وج ـ ــود ان ـي ـم ـيــا أو ف ـقــر دم ي ـك ــون ه ـن ــاك نقص
في الهيموجلوبين ووظيفته األساسية نقل األكسجين
مــن الــرئــة إلــى األنسجة وعـنــد اإلصــابــة بفقر ال ــدم يقل
األكسجين ويشعر المريض بــاإلرهــاق المستمر والــدوار
مــع ســرعــة ضــربــات القلب مصاحبا لضيق فــي التنفس
حادا قد يصل
وفي بعض األحيان تساقط للشعر وإذا كان ً
بالمصاب إلى اإلغماء.
هل هناك عادات غذائية خاطئة تساهم في فقر الدم؟
أنصح دائما بالتغذية المتوازنة السليمة ،والحديد
يـتــوافــر ب ـصــورة كـبـيــرة فــي الـلـحــوم ال ـح ـمــراء وأي ـ ًـض ــا في
بعض الخضراوات ولكن نسبة امتصاصها اضعف .وعلينا
تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد األكل
مباشرة ألنها تقلل من امتصاص الحديد وكذلك أدوية

المعدة التي تقلل نسبة الحموضة.
كيف نقي أنفسنا وأطفالنا من فقر الدم؟
يجب االهتمام بتغذية األطفال تغذية صحية
وال ـتــأكــد مــن وج ــود جـمـيــع الـعـنــاصــر الـغــذائـيــة في
الــوج ـبــات كــالـبــروتـيـنــات وال ـن ـشــويــات وال ـخ ـضــراوات
والـفــاكـهــة ،وإع ـطــاء الجسم فـتــرة كافية قبل تناول
الشاي مث ً
ال ،وأهم شيء الفحوصات الطبية المتكررة
ً
وخاصة
لالطمئنان على نسبة الحديد في الجسم
عـنــد ال ـن ـســاء وال نــأخــذ ال ـعــاج بــالـحــديــد مــن دون
معرفة السبب األساسي حتى يصبح العالج فعاال.
ما هي طرق العالج؟ وهل لها أي آثار جانبية؟
العالج يعتمد على تحديد نوع فقر الدم ونبحث
لـنـصــل إل ــى الـمـسـبـبــات حـتــى يـتــم ال ـعــاج بالشكل
الصحيح ويشعر المريض بزوال األعراض ،والعالج
يكون إما بأقراص الحديد وإما بحقن وريدية ويتم
االختيار بحسب رغبة المريض فالحقن أصبحت
أكثر أمانا وتقلل من مدة العالج فيشعر المريض
بتحسن سريع .وننصح مرضى ما بعد
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـخ ـس ـي ــس ب ـ ـضـ ــرورة
أخــذ الحديد حقنا وأصحاب
أمـ ـ ــراض ال ـق ــول ــون ال ـمــزمــن
لضمان امتصاص الحديد
بشكل كبير.
أم ــا اآلث ـ ــار الـجــانـبـيــة
لألقراص فهي اإلمساك
واآلم ال ـب ـطــن ف ــي بعض
األوقات.
وأؤكــد ضــرورة تفادي
نـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدم لـ ـم ــري ــض
االنـيـمـيــا مــن دون داع،
ف ـ ـم ـ ـع ـ ـظـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ذل ــك
ونـ ـكـ ـتـ ـف ــي ب ـع ــاج ـه ــا
بحقن الحديد.
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حوار خا�ص مع خلود مطر حول تحديات
التطوير العقاري في القطاع ال�صحي..

اال�ستثمارات العقارية تتجه نحو تطوير م�شاريع الرعاية ال�صحية

ت ـت ـعــدد ال ـم ـشــاريــع ال ـع ـقــاريــة م ــن ح ـيــث أهــداف ـهــا
وأشـكــالـهــا ،وت ـطــورت طبيعتها واتـجـهــت نحو تطوير
م ـش ــاري ــع ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،والـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـجــذب
االستثمارات من القطاعين العام والخاص على حد
سواء.
ولدينا العديد من االستفسارات في هذا المجال..
لــذا حــاور الخليج الطبي سيدة األعـمــال البحرينية

خ ـل ــود م ـط ــر م ــدي ــر عـ ــام ش ــرك ــة سـ ـف ــاري لـلـمـشــاريــع
واألع ـم ــال ،ومــركــز بــرايــم كير الطبي وعـضــو جمعية
التطوير الـعـقــاري البحرينية والـتــي ب ــدأت حديثها
قائلة:
في الوقت الــذي تواجه فيه الرعاية الصحية في
مملكة الـبـحــريــن بـعــض الـتـحــديــات غـيــر المسبوقة
وبــاألخــص مــع تفشي جائحة كــورونــا ..هـنــاك فرص
استثمارية كثيرة واعــدة .فقد تم تحقيق تقدم كبير
ف ــي ق ـطــاع الــرعــايــة الـصـحـيــة ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن
عبر تحسين فــرص الحصول على خــدمــات الرعاية
الصحية بمستوياتها الثالثة ،وتطوير بنية تحتية
قوية للرعاية الصحية.
وهـ ـ ــذا ال ـق ـط ــاع ه ــو م ــوض ــع اه ـت ـم ــام ك ـب ـيــر ل ــدى
جميع دول العالم في ظل التغيرات الديموغرافية،
والـتــوقـعــات الـمـتــزايــدة بظهور تحديات مشابهة لما
نشهده في الوقت الراهن وارتفاع التكاليف المرتبطة

بالتقنيات المبتكرة واألدوي ــة واللقاحات الجديدة،
وهو ما حدا بحكومة البحرين إلى تنفيذ سلسلة من
الـمـبــادرات االقـتـصــاديــة للتصدي لتلك التحديات.
وقــد أعلنت حكومة البحرين تطوير مشروع مجمع
طبي جديد بالقرب من منطقة الواجهة البحرية في
المحرق يتألف من مستشفى للوالدة ومركز لرعاية
المسنين ,كما أعلنت مستشفيات ومراكز متخصصة
كمركز عالج مرض التصلب اللويحي وغيره ،أما على
صعيد المنشآت الطبية الحالية فقد قامت الحكومة
بعدة إجراءات مطلوبة من أجل تحسين وتطوير هذه
المنشآت ،منها تطوير الخدمات الهندسية وتحســين
الـنـظـ ـ ــام االح ـت ـيــاطــي لـتــولـيــد الـطــاقـ ـ ــة الكهربائيــة
وتنفيذ خطة مبهرة لترميم المستشفيات والمراكز
الصحية.
أما على صعيد القطاع الخاص فهناك الكثير من
المشاريع الالفتة في مختلف مناطق البحرين.
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يجب تطوير اال�ستراتيجية العقارية مع تطور الرعاية ال�صحية
من وجهة نظرك لماذا االستراتيجية العقارية
مهمة؟
بحسب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية (نـهــرا) تعرف المؤسسة الصحية باآلتي:
»كل منشأة مرخص لها من الهيئة لمزاولة وتقديم
خدمات صحية تحت إشــراف ورقابة الهيئة ،والتي
تشمل دون حصر المستشفيات والـمــراكــز الطبية
والعيادات ومراكز ومحال ممارسة المهن المعاونة
والوحدات الصحية األخرى» .وتنقسم المستشفيات
إلـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أن ـ ـ ـ ــواع ،هـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـع ــام ــة
والتخصصية والتعليمية والتأهيلية ومستشفى
جراحة اليوم الواحد ،أما المراكز الطبية فتنقسم
أيـضــا إل ــى خمسة أنـ ــواع ،هــي الـمــركــز الـطـبــي الـعــام
ومــركــز طــب األس ـن ــان ومــركــز مـتـعــدد التخصصات
والمركز الطبي التخصصي ومركز طبي يعمل على
م ــدى  24ســاعــة ،أم ــا ال ـع ـيــادات فتنقسم إل ــى ثالثة
أنواع ،ومراكز المهن المعاونة إلى خمسة عشر نوعا،
منها مــراكــز الـطــب البديل والـعــاج الطبيعي على
سبيل المثال.
والجدير بالذكر أن االشتراطات الفنية تختلف
باختالف نوع المنشأة ،ويشترط أخذ موافقة جهات
حكومية مختلفة إلى جانب الهيئة الصحية كموافقة
البلدية والدفاع المدني ووزارة التجارة .ومما تجدر
اإلشادة به دعم هيئة التخطيط والتطوير العمراني
لبعض المشاريع الطبية الـتــي تعتبر ذات طبيعة
خاصة.
فــي صـنــاعــة تتغير بــاس ـت ـمــرار وب ـســرعــة ،تحتاج
الـمـسـتـشـفـيــات إل ــى أن ت ـك ــون ق ـ ــادرة ع ـلــى الـتـكـيــف
واالب ـت ـكــار لـلـبـقــاء عـلــى صـلــة وربـحـيــة بحيث تكون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ـع ــال ــة وت ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
االستراتيجية العامة للنظام الصحي في الدولة،
وتمثل عــامـ ً
ا مميزً ا للسوق ضمن مشهد تنافسي
لمقدمي الرعاية الصحية.
وم ــع ت ـطــور الــرعــايــة الـصـحـيــة يـجــب أن تتطور
االستراتيجيات العقارية وتتحول صناعة الرعاية
الـصـحـيــة نـحــو الــرعــايــة الـقــائـمــة عـلــى الـقـيـمــة ،ما
يجعل مبتكري سوق الصناعة الصحية أكثر كفاءة
وفعالية وق ــدرة على تصميم استراتيجية عقارية
ناجحة.
أم ــا فـيـمــا يـخــص ال ـم ـطــوريــن الـطـبـيـيــن فهناك
عــدة استراتيجيات للبدء بإنشاء مؤسسة صحية،
وم ــن ال ـم ـهــم مــاح ـظــة أن ــه ال يــوجــد اسـتــراتـيـجـيــة
واح ـ ــدة ت ـنــاســب جـمـيــع ال ـم ـطــوريــن إذ يـتـطـلــب كل
م ـش ــروع ت ـحــديــد ال ـم ـخــاطــر وال ـت ـحــديــات ف ــي ضــوء
دراســة الـجــدوى االقتصادية لهذه االستراتيجيات،
وهي تأجير العقارات القائمة بالفعل أو االستحواذ
ـض الـنـظــر ع ــن ال ـخ ـيــار الـ ــذي يتم
وال ـت ـطــويــر .وب ـغ ـ ّ
اخ ـت ـيــاره ،مــن الـمـهــم مــاحـظــة أن المستشفى ومــا
يقدمه مــن خــدمــات صحية وطبية هــو ال ــذي أنشأ
القيمة الفعلية ،كما يجب تقييم عدة عوامل عند

تـحــديــد الـنـهــج الـمـتـبــع ،مـنـهــا عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
ال ـق ـيــود الـحــالـيــة والمستقبلية لـلـســوق المحلية،
تكاليف البناء والتطوير ،مساحة العقار المطلوبة،
نــوع الخدمات المقدمة (على سبيل المثال رعاية
صحية أولية أو متخصصة) ،االلتزام االستراتيجي
وال ـم ــال ــي (اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـس ــوق االس ـت ـك ـشــاف ـيــة أو
االستثمار طــويــل األج ــل) ،توقعات النمو ،مستوى
التحكم فــي الـمـشــروع  ،مستوى الـمــرونــة المتوقع
(اإلنهاء المبكر ،التوسيع إلخ) ،سرعة في الوصول
والتمكن من السوق.
كيف تكون البداية الناجحة؟
يعد العمل مع مستشار مشاريع موثوق به في عمل
ّ
دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة من
األمـ ــور الـحـيــويــة ال ـتــي ال م ـنــاص مـنـهــا ،وي ـجــب أن
يكون هذا المستشار ذا كفاءة في تحسين العقارات،
وذل ــك للمؤسسات القائمة بالفعل الكـتـســاب فهم
شامل لمحفظتها الحالية ،وإنشاء فهم لمقاييس
األداء التي يمكن استخدامها على أساس مستقبلي،
والبدء في صياغة بدائل استراتيجية لدعم مبادرات
النظام األكبر .يمكن أن يؤدي ذلك إلى توحيد قيادة
المستشفى بشأن القرارات االستراتيجية المتعلقة
بــالـعـقــارات الـحــالـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى الـمـســاعــدة في
تحديد االستراتيجيات التخاذ ق ــرارات ذكية بشأن
المساعي العقارية الجديدة ،كما رأينا في تجربة
مستشفى اإلرسالية األمريكية الجديد في عالي.
عند اختيار مستشار ،من المهم التأكد أن المستشار

موضوعي ومستقل ،ويضع أهداف المجموعة الطبية
ومهمتها اإلنسانية السامية قبل مصالحها المالية
الـخــاصــة .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،سـيـقــوم المستشار
المتمرس بصياغة خطة خاصة لتالئم احتياجات
المنظمة وميزانيتها وجدولها الزمني.
من المهم أن يكون لألنظمة الصحية نهج منظم
لتقييم أفضل طريقة لتفعيل المبادرات االستثمارية
واالس ـت ـفــادة الـفـعــالــة مــن االسـتــراتـيـجـيــة الـعـقــاريــة
الحالية ،ويجب مراعاة العوامل االقتصادية وغير
االقتصادية فــي صياغة هــذه االستراتيجية ..وفي
زمن األنظمة الصحية المتغيرة باستمرار نالحظ
بشكل واضح أن غير القادرين على االبتكار أو غير
الراغبين فيه يواجهون خطر التخلف عــن الركب
وهذا كان واضحا مع انتشار جائحة كورونا.
وأيـ ـض ــا م ــن ال ـ ـضـ ــروري مــاح ـظــة أن ال ـع ـق ــارات
الطبية هي سلعة ذات قيمة في سوق المستثمرين.
عـلــى سبيل الـمـثــال أن يحمل الـمـبـنــى المستأجر
مــن المستشفى قيمة كـبـيــرة للمستثمرين بسبب
تاريخيا في
استقرار فئة األصــول وأدائها المستقر
ً
فترات الراحة ،ينظر المستثمرون إلى عقد إيجار
المستشفى الطويل األجل في ضوء مماثل للسند
المدعوم من المستشفى ألن تدفق الدخل من عقد
اإليجار مدعوم بائتمان المستشفى .باإلضافة إلى
االئتمان وراء التدفق النقدي ،تأتي ملكية العقارات
بطبيعتها مع فرصة لتقدير األصــول على المدى
الطويل.
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مدينة البحرين الطبية
�صرح طبي جديد في منطقة ال�سيف

فكرة إنـشــاء المركز تبلورت خــال عــام  2018مــن خــال تجمع عــدد من
االستشاريين البحرينيين إلنشاء مؤسسة طبية تقدم من خاللها خدمات
متميزة وكذلك االنـخــراط في التدريب والتطوير ،وبناء شــراكــات لتقديم
بعض الخدمات العامة وبعض الخدمات الغير منتشرة وهناك حاجة ماسة
لها .هكذا بدأ حديثه الدكتور عارف رجب رئيس مجلس اإلدارة واستشاري

جراحة الفم الوجه والفكين واستكمل قائال:
بعد الدراسة تم اختيار المكان في موقع متميز في منطقة السيف ليكون
سهل الوصول إليه من جميع المراجعين ســواء العاملين في المنطقة أو
الــزائــريــن وكــذلــك المواطنين وتــم تجهيز المكان ليواكب المراكز الطبية
المميزة.

وبالطبع جائحة كــورونــا أدت إلــى تغيير خطة الـبــدء وتأخيرها؛
لــذا بــدأ المركز باستقبال أول المراجعين في شهر يونيو  2020بأول
عـيــادة لــأمــراض الجلدية والليزر بقيادة د .حسين جمعة استشاري
الجلدية والتجميل الحاصل على البورد العربي في األمراض الجلدية
والتناسلية والزمالة المتقدمة في األمــراض الجلدية من سنغافورة،
ويـقــدم خــدمــات تشخيص وعــاج األم ــراض الجلدية ومنها البوتكس
والفيلر وحقن تذويب الدهون والتقشير الكيميائي وخدمات الليزر.
وكذلك انضم إلينا الدكتور حسن خلف أخصائي األمــراض الجلدية
الحامل للبورد العربي في األمــراض الجلدية وشهادة التخصص في
األمراض الجلدية.
ومــن ثــم تــم افتتاح المختبر بقيادة الــدكـتــورة مــاجــدة المعمري
استشارية علم األمراض وطب المختبرات وتشخيص األنسجة واألورام،
دكتوراه في الطب ،شهادة البورد األوروبي في علم األمراض التشريحي
وزمالة المجلس األوروبي (هولندا) في علم األمراض الجراحي واألورام
وعلم األمراض الخلوي.
وكذلك تم افتتاح قسم األشعة العامة ،وكذلك بدء عيادة الطب
العام بانضمام الدكتور سلمان الشهابي دبلوم الجراحة العامة ودبلوم

طب العائلة وطب الطوارئ.
واآلن الدكتورة كريستينا منصف والدكتورة فاطمة المتروك حيث
يـقــدم ه ــذا الـقـســم التشخيص المبكر لـمــرض الـسـكــر وط ــرق عالجه
كذلك تشخيص وعــاج مشاكل إرتـفــاع ضغط ال ــدم ،تشخيص وعــاج
أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وصحة المرأة وغيرها من
االسـتـشــارات وكذلك فحص التحمل الغذائي وفحص ما قبل الــزواج
والعمليات تحت التخدير الموضعي مثل استئصال الــورم الشحمي،
الشامات واألكياس الدهنية والعناية بالجروح.
في أكتوبر تم افتتاح قسم العالج الطبيعي والصيدلية ،و افتتاح
قسم األسنان بوجود فريق استشاري لألسنان من تخصص جراحة الفم
والفكين والوجه بقيادة الدكتور عارف رجب ،حاصل على شهادة الزمالة
من الكلية الملكية في إنجلترا وكذلك شهادة الــدكـتــوراه من جامعة
لـنــدن وأت ــم الـتــدريــب فــي مستشفى لـنــدن الملكي قسم جــراحــة الفم
والفكين والوجه حيث يتم تقديم الخدمات التشخيصية والجراحية
لمشاكل أسنان العقل و األسنان المطمورة ومشاكل الفم والجراحة
التقويمية للفكين وعــاج اإلصــابــات والكسور و زراعــة األسـنــان ،وطب
األسنان التحفظي والتعويضي وتجميل األسنان تحت إشراف كل من
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الدكتور عارف رجب:

ن�سعى لزيادة التخ�ص�صات
وتقديم مختلف الخدمات

الدكتورة نداء رضي ،طبيبة أسنان استشارية حاصلة على زمالة
الكلية الملكية والـعــديــد مــن دورات تجميل وع ــاج األسـنــان،
حـيــث ت ـقــوم بتشخيص وع ــاج أمـ ــراض الـعـصــب والـتــركـيـبــات
والحشوات ،الدكتورة أماني الهندي حاصلة على زمالة الكلية
الملكية للجراحين في أدنبره في الرعاية األولية لصحة الفم
واألسـنــان وشـهــادة سمارت من األكاديمية الدولية لطب الفم
والسموم وتقدم خدمة إزالة الحشوات بطريقة آمنة و تنظيف
وتبييض األسنان و الحشوات الوقائية وعالج العصب وتركيبات
األسنان..
وال ــدك ـت ــورة ي ـمــامــة ال ـج ــادر إس ـت ـشــاريــة تــرم ـيــم وتـعــويــض
وتـجـمـيــل األس ـن ــان حــاصـلــة عـلــى ش ـهــادة الماجستير وكــذلــك
( )MClinDentمن جامعة لندن ومــن مستشفى إيستمان
ومستشفى لندن الملكي ،وكذلك طب أسنان األطفال بقيادة د.
ديانا جاسم الحاصلة على الماجستير طب أسنان األطفال و
 ))M.Sci.Dentمن جامعة العلوم والتكنولوجيا في األردن و
زمالة الكلية الملكية للجراحين في أدنبره والدبلوما في تقويم
أسنان األطفال وصاحبة خبرة في عالج مشاكل أسنان األطفال
س ــواء تـحــت الـتـخــديــر الـمــوضـعــي أو ال ـعــام وت ـقــوم بتشخيص
وعــاج مشاكل أسنان األطفال وتقدم الحلول الوقائية أيض ًا
وتقويم األسنان ،بقيادة د .ليلى المال استشارية تقويم األسنان
والفكين حاصلة على زمــالــة الكلية الملكية للجراحين في
أدن ـبــره وش ـهــادة  ))M.Orthوتـعــالــج جميع مـشــاكــل األسـنــان
التقويمية؛ من تزاحم وعــدم تطابق األسـنــان المطورة وعدم
تطابق الفكين وطب األسنان الوقائي.
وص ــاح ــب ذل ــك اف ـت ـتــاح ع ـي ــادة األط ـف ــال ب ـق ـيــادة د .هـشــام
الـعـكــري اس ـت ـشــاري طــب األط ـفــال وال ـج ـهــاز التنفسي والــربــو

حاصل على زمالة الـبــورد العربي في طب األطـفــال و وزمالة
الجهاز التنفسي لألطفال من مانشستر -المملكة المتحدة
حيث يقوم على تشخيص وعــاج أمــراض األطـفــال الـحــادة و
المزمنة و أمراض الجهاز التنفسي والربو و تشخيص المواليد
الجدد والفحص الدوري واللقاحات الموسمية ،وكذلك عيادة
األورام االسـتـشــاريــة بــانـضـمــام د .شـبــر محمد الـحــاصــل على
شهادة البورد الكندي في الطب الباطني والبورد الكندي في
عالج األورام وصاحب خبرة أكثر من  20سنة في عالج األورام؛
حيث يقوم بتشخيص األورام ووضع خطط العالج المثلى مع
المراكز العالمية وتقديم االستشارات الطارئة لمرضى األورام
أث ـنــاء فـتــرة ال ـعــاج والـمـتــابـعــة ال ــدوري ــة لـمــرضــى األورام بعد
انتهاء العالج عيادة األنــف واألذن والحنجرة بقيادة الدكتور
عبدالكريم الساعي استشاري أمراض و جراحة األذن واألنف
والحنجرة الحاصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين-
المملكة المتحدة و زميل مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز األبحاث جراحة الرأس والعنق ولديه خبرة في جراحة
الــرأس والعنق والغدد اللعابية وزراعــة القوقعة وأجهزة األذن
الوسطى واعتالل السمع وجراحة المناظير لألنف والجيوب
األنفية وأمراض اللوزتين واختالل التوازن والصداع .
تــم افـتـتــاح ع ـيــادة الـطــب الـنـفـســي بـقـيــادة الــدك ـتــور حسن
فضل اسـتـشــاري الـطــب النفسي والـجـســدي للبالغين ،الــذي
يحمل خبرة كبيرة من مستشفيات أوروبية وسعودية يختص
بعالج اضطرابات المزاج كاالكتئاب والهوس وأمــراض القلق
المختلفة والهذيان ونوبات الهلع ،الوسواس القهري ،ومشاكل
النوم والذاكرة.
تم افتتاح عيادة أمراض الروماتيزم بقيادة د .عبد الخالق

العريبي اسـتـشــاري أم ــراض الــرومــاتـيــزم حاصل على الزمالة
فــي األم ـ ــراض الــرومــاتـيــزمـيــة والـ ـب ــورد ال ـعــربــي فــي األم ــراض
الباطنية ويـخـتــص بـعــاج الـتـهــاب الـمـفــاصــل (الــرومــاتــويــد)،
الذئبة الحمراء ،متالزمة األجسام المضادة (الفوسفوليبد)،
التهابات وخـشــونــة المفاصل والـتـهــابــات المفاصل الصدفي
وتصلب األنسجة متالزمة شوغرن (جفاف العين والفم)
وأخير ًا افتتاح عيادة العيون بقيادة د .مؤمن الريفي التي
تــم افتتاحها فــي شـهــر مــايــو الـمــاضــي د .مــؤمــن حــاصــل على
الــدكـتــوراه فــي طــب وجــراحــة العيون مــن كلية الجراحين في
لندن وإيرلندا وعضو الجمعيات األمريكية لجراحة القرنية
وال ـم ـي ــاه ال ـب ـي ـضــاء وج ــراح ــة وتـصـحـيــح ع ـيــوب ال ـن ـظــر رئـيــس
ومؤسس ألقسام العيون في جامعة البصرة – مستشفى المانع
والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد ومشهود له في
جراحة وتصحيح البصر
وفي الختام :المركز يسعى لزيادة التخصصات ولتقديم
مختلف الـخــدمــات وكــذلــك الـبــدء بأنشطة أخ ــرى فــي مجال
التطوير والـتــدريــب مــع جـهــات محلية ودول ـيــة لتكون إضافة
جديدة ،ونحن في طور االتفاقات الخارجية سوف يعلن عنها
في وقت الحق.
إحدى أهم األهداف في المركز أن نكون شركاء في الصحة؛
حيث إننا نكون جزء من نظام صحي تفاعلي يعمل على تطوير
الصحة للفرد والجماعة وات ـخــاذ ق ــرارات تشاركية ،حيث إن
المراجع يكون جزء من عملية اتخاذ القرار بشأن صحته في
النهاية وتقديم أحسن المشورات التي تساعده على ذلك.
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�سمارت كير الطبي..
رعاية �صحية متميزة

تأسس مركز سمارت كير الطبي ( )SCMCفي مايو عام  ،2019بهدف
استراتيجي هو ضمان التميز في الخدمات المقدمة في المركز للمرضى
مع الحرص على الجودة العالية وبأسعار تنافسية.
وأيضا استقطاب أمهر األطباء البحرينيين ومن الجنسيات األخرى
من ذوي الكفاءات والخبرات الواسعة ،ليس ذلك فحسب فنحن حريصون
على تبني الكوادر البحرينية في كافة المجاالت الطبية واإلدارية.

وت ـج ـس ـي ــدا لـ ــأهـ ــداف ال ـن ــاب ـع ــة م ــن رؤي ــة
البحرين االقتصادية  2030وتنفيذا للمبادرات
الوطنية للعمل على تحسين جودة الخدمات
الصحية فــي المؤسسات الخاصة المقدمة
للمواطنين واستدامتها بـجــودة عالية وفق

المبادئ األساسية التي تقوم عليها الرؤية
االق ـت ـصــاديــة وه ــي االس ـت ــدام ــة والـتـنــافـسـيــة
والعدالة ،لذلك فإن القطاع الطبي الخاص
يـتـمـتــع ب ــأزه ــى عـ ـص ــوره ت ـحــت راي ـ ــة حـضــرة
صــاحــب جــالــة الـمـلــك حـمــد بــن عـيـســى آل

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
وبقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء الموقر ودعمه المستمر للمستثمرين
في القطاع الصحي الخاص.
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الدكتور محمد حسين.

يقع مــركــز سـمــارت كير الطبي فــي موقع
متميز في قلب العاصمة المنامة وله مواقف
خــاصــة لـلـسـيــارات ،ونـفـخــر بكوننا أح ــد أهــم
المراكز الطبية المعترف بها في المنطقة
كمزود خدمات طبية عالية الجودة وبأسعار
تناسب الجميع.
يستقبل المركز آالف المرضى منذ إنشائه
إلــى ال ـيــوم وذل ــك وفـقــا لالستراتيجية التي
وضـعـتـهــا اإلدارة بــاحـتــرافـيــة عــالـيــة وبـهــدف
إرضاء المرضى وراحتهم.
أما بالنسبة للمركز وأقسامه فهو يحتوي
عـلــى ع ـيــادة األم ـ ــراض الـجـلــديــة والتجميل
وال ـل ـي ــزر وف ـي ــه ي ـتــم ت ـقــديــم خ ــدم ــات الـلـيــزر
والـفـيـشـيــل ،الـلـيــزر ال ـكــربــونــي ،إزالـ ــة الـتــاتــو،
الـتـجـمـيــل ب ــإب ــر ال ـبــوت ـكــس وال ـف ـي ـلــر ،الـلـيــزر
ال ـكــربــونــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أحـ ــدث األج ـهــزة
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ــوخ ــز بـ ــاإلبـ ــر ال ــدقـ ـيـ ـق ــة مـثــل
(الديرمابن والنانوبور) ،انتهاء بالفراكشنال
ل ـيــزر وأج ـه ــزة ت ــذوي ــب ال ــده ــون وش ــد الجلد
الحديثة (كاألوندا والكرايو والهايفو).
وعيادة األسنان وفيها تتم جميع عالجات
األسنان واإلجراءات التجميلية مثل التنظيف
والتبييض وغيرها.
وعـيــادة التغذية العالجية للمساعدة في
إنقاص الوزن ،وكل ذلك تحت إشراف فريقنا
الطبي الذين يتمتعون بخبرة عالية واسعة

الدكتورة بتول الموسوي.

الدكتورة واندا.

في مجاالت تخصصهم.
ك ـمــا نـتـطـلــع إل ــى تــوس ـعــة أق ـس ــام الـمــركــز
فــي المستقبل الـقــريــب ليشمل الـعــديــد من
التخصصات ويصل إلى المزيد من المرضى
داخل البحرين وخارجها في البالد المجاورة.
راحـ ــة ال ـمــرضــى أه ــم م ــا يشغلنا ويهمنا
وسالمتهم رقم واحد بالنسبة لنا ،لذا يلتزم
مركز سمارت كير الطبي بتقديم كافة خدماته
ض ـم ــن الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـعــال ـم ـيــة
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الدكتورة فاطمة بوقيس.

الدكتورة زينب آل مفتاح،

وب ــال ـت ــزام ت ــام بــاش ـتــراطــات الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لتنظيم المهن والخدمات الصحية ،وأيضا
بـكــل تــوجـيـهــات الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لمكافحة
فـيــروس كــورونــا واالسـتـمــرار فــي رفــد الجهود
الوطنية الملموسة والمبذولة لمواجهة هذا
التحدي الذي يمر به العالم أجمع والحفاظ
على سالمة الجميع في مملكة البحرين.
نحن جاهزون لتوفير أعلى معايير الرعاية
الصحية العالمية بمستوى ال يضاهى.
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الدكتورة نادية مطر تجيب:

هل يتعار�ض مر�ض ال�سكري
مع جراحات التجميل؟
أصبحت عمليات التجميل تجتذب الكثير من الناس ،ولم يعد األمر مقتصرا على النساء فقط ،فقد أصبحت ثقافة التجميل منتشرة مما تسبب في تشجيع عدد كبير
من األشخاص إلجرائها إال أنه ال تزال هناك نسبة تخوف تصيب البعض بسبب إصابتهم بمرض السكري .ولكي نلم بجوانب الموضوع تواصل الخليج الطبي مع الدكتورة
نادية مطر استشاري جراحة التجميل والترميم والحروق بمستشفى ابن النفيس وعضو الكلية الملكية االيرلندية ،الزمالة الفرنسية في جراحة التجميل.
هل هناك ما يدعو إلى القلق إذا أراد مريض
السكري أن يقوم بأي إجراء جراحي تجميلي؟
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن أمـ ـ ــراض أو
حــاالت معينة في صحتهم ال يعتبر ذلــك عائقا
إلجراء الجراحات التجميلية ,ولكن بعضهم قد
ال ي ـكــون مــن الـمــرشـحـيــن ومـنـهــم بـعــض مرضى
السكري.
لذلك من الضروري استشارة جراح التجميل
وإبالغه عن المرض ونوعية األدوية المستخدمة
وجميع المعلومات ذات الصلة بالتاريخ المرضي
مهمة جدا ,منها يحدد الجراح مدى مالءمة هذه
الحالة للعملية المطلوبة.
م ـثــا م ــري ــض ال ـس ـكــر الـ ـن ــوع األول وال ـثــانــي
ح ـيــن يـلـجــأ إل ــى ج ــراح ــة تـجـمـيـلـيــة م ـثــل شفط
الدهون ،عمليات تصغير الثدي ،شد البطن ،نحت
الجسم ..الخ يجب معرفته أن احتمالية اإلصابة
بــال ـم ـضــاع ـفــات أك ـث ــر م ــن غ ـي ــره م ــن األش ـخ ــاص
غ ـيــر ال ـم ـصــاب ـيــن بــال ـس ـكــري ،ل ــذل ــك اإلج ـ ـ ــراءات
واالس ـت ـعــدادات قبل وخ ــال وبـعــد العملية تكون
مكثفة.
وأضافت الدكتورة نادية أن ارتفاع نسبة السكر
يؤثر على:
التئام الجرح فتطول مدة االلتئام. انـفـتــاح أو الـتـهــاب ال ـجــرح وحـ ــدوث الـنــدبواآلثــار الغير مرغوب فيها أو غيبوبة سكرية في
حاالت معينة.
ارتفاع نسبة السكر التراكمي  A1Cفي الدم
دليل على أن المريض لديه صعوبة في تضبيط
نسبة السكر وبالتالي نسبة انفتاح الجرح تكون
ثالثة أضعاف عن غير المصاب وبالتالي تطول
مدة التشافي والبقاء في المستشفى والتعرض
إلى االلتهابات المتكررة والمختلفة وأيضا نتيجة
تجميلية غير مرضية للمريض والجراح.

لذا يجب التحكم في نسبة السكر قبل وخالل
وبعد العملية لنمنع ارتفاع السكر الحاد وخاصة
خالل الجراحة.
أث ـن ــاء ال ـج ــراح ــة الـتـجـمـيـلـيــة أو أي عملية
جراحيه تتأثر هرمونات خاصة في الجسم تسمى
(االنسولين والكورتيزول) لتعطي خاليا الجسم
الطاقة الالزمة من خالل السكر والدهون وبعد
انتهاء الجراحة ترجع نسبة السكر إلــى الوضع
الطبيعي ,أم ــا فــي حــالــة مــريــض الـسـكــر عندما
يـتـعــرض لعملية جــراح ـيــة وخ ــاص ــة العمليات
الكبيرة أو عدة عمليات في نفس الوقت ترتفع
نسبة السكر ارتفاع حادا في الدم وال ترجع إلى
الوضع الطبيعي بعد العملية.
كما أكدت الدكتورة نادية أن وضع مريض
السكري يعود طبيعيا مــع وضــع خطة عالج
واض ـح ــة ودق ـي ـقــة لـضـبــط نـسـبــة ال ـس ـكــر إلــى
ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي م ــن قـبــل طـبـيــب الـسـكــري
بالتعاون مع جراح التجميل وطبيب التخدير
والتعليمات الواضحة لطاقم التمريض.
ليتجنب مريض السكري المضاعفات
ل ـل ـجــراحــات الـتـجـمـيـلـيــة يجب
ع ـل ـيــه االلـ ـ ـت ـ ــزام ق ـب ــل الـعـمـلـيــة
بـ ـقـ ـي ــاس ن ـس ـب ــة الـ ـسـ ـك ــر واخـ ــذ
األدوية الموصوفة من الطبيب
الـ ـمـ ـع ــال ــج ب ــانـ ـتـ ـظ ــام وبـ ــاألكـ ــل
ال ـص ـح ــي ال ـ ـم ـ ـتـ ــوازن ،م ـمــارســة
الرياضة ،اإلقــاع عن التدخين
واخـتـيــار فــريــق طـبــي ذي خبرة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـ ـحـ ــاالت وم ـس ـت ـش ـفــى معتمد
ومـجـهــز وآمـ ــن لـضـمــان ســامــة
ال ـمــريــض ولـتـحـقـيــق النتيجة
التجميلية المطلوبة.

~

BHC ~~

Bahrain Health City
a.'.! hll ~~I C:i~-U)

..,.-:-!~'jl~l¥ ;,;.s~l

~~,...__~;..;,;.s~·

~J ...J~~~·

;~lJ ~..&4-JI._,;.I l""i .fJl-:.:...1

(' ~Lo, )"... ~ ..,...~,, ~4!' ~ ,..~'1 ~,;~1

.:_,~1 ~~..,....,~ ~;l-:.:...1

"'")liJ-~IJ~I ~~ ..... ,..;;~I

.;rS--1' .. ~ ;,;.s~l

J.)~t L~ ;;J,;.s~•

,.,JI' ~· ;~', Jt...l..,., ....J. ,.;Jl.:.:.-1

.:,.~YI ~~~ -.,;;l.:.:...'

~

.:...- ;,;.s.)JI

. _ ~ ;,_;i.S~I

......,_;,. ~- ! p

f''JJ';I ~~~;~I

:;.l,.;.s ~I

r'-'~

~~~·

.,..z...:. :;J,;.s.)Jt

.:,.~~...,.J.o$;~1

-·-

~

:..- ;,.:;.s~·

«,.o..s... _;.1 JAI ~

..,.C. L-J I f'.:! ;SJ I ¥ J ,.;.s ~I
...._YI 1 .:,.~Yt ~~~,...,.,~l o$;l.:.:...l

..;....;..a ;_- J,_:;.s ~I
...~411 .;.......JI ~~ ~~ ..j;l-:.:...1

--~I~ :i),.;.s~l

.:.,~'lt~'<',z ..;;~1

.!Jj~· ~~

:;;,.:;.s.)J•

rL...&.~

,._ ~

~~.~u

:;;,..:;..s~ 1

.:,.~~ ..,.J. ti;l-:.:...1

.;~' ~1..1 :;J,_:;.s~l

.J~YI,~I ~~~,~

24

العدد ( - )١٥٨١١السنة السادسة واألربعون -
األربعاء  ٢٧ذوالقعدة 1442هـ  ٧ -يوليو 2021م

م�ست�شفى الكندي..

يتبنى توجيه اال�ستثمار في القطاع ال�صحي
قام مستشفى الكندي بتركيز جهوده لتوفير الخدمات المخصصة للمرضى لتساهم في تعزيز
جــودة الحياة وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة ،ومع افتتاح مستشفى الكندي عام  ،٢٠٠٨و أصبح
الحلم بــإنـشــاء الــرعــايــة الطبية ذات ال ـجــودة العالية متحققا لـتــرافــق مــع مجموعة المستشفيات
البحرينية ذات السمعة العالية.
ومنذ ذلك الحين ،سعى مستشفى الكندي للوفاء بوعده في التطور المستمر من
خالل توفير التكنولوجيا األحــدث والخبرة األكفأ والجودة االستثنائية والتركيز على
سالمة المريض ،من خالل حصوله على االعتمادين الدولي والوطني للجودة ،وتتواصل
اآلن الجهود من اجــل المزيد من العطاء ،لــذا حــاور الخليج الطبي الدكتورة ابتسام
الدالل استشارية أمراض اللثة والرئيس التنفيذي ومؤسسة المستشفى لمعرفة المزيد
عن مستشفى الكندي.

كيف جاءت فكرة إنشاء المستشفى؟
بعد سنوات طويلة من العمل في أروقة
مستشفى السلمانية وقسم الطوارئ وشغل

الـعــديــد مــن الـمـنــاصــب اإلداري ـ ــة الصحية
بـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة وال ـن ـه ــرا وغ ــرف ــة ال ـت ـجــارة
وصـنــاعــة الـبـحــريــن واف ـت ـتــاح عـيــادتــي عــام

 ،1993نما لــدي الطموح بتوفير خدمات
طـبـيــة بـمـقــايـيــس مـتـمـيــزة ،وق ــد ســاعــدنــي
في بلورة هذه الفكرة زمالئي من األطباء

الــذيــن عـمـلــت مـعـهــم لـسـنــوات طــويـلــة في
ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي وق ــد اس ـت ـغــرق مــوضــوع
تمويل المشروع والتخطيط والتراخيص
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء واس ـ ـت ـ ـيـ ــراد أحـ ــدث
األج ـهــزة وال ـم ـعــدات واسـتـقـطــاب الـشــركــاء
واختيار الكادر الطبي ثالث سنوات تقريبا،
تـحــولــت خــالـهــا ال ـع ـيــادة إل ــى ورش ــة عمل
حتى ســاعــات مـتــأخــرة مــن الـمـســاء ،حيث
لــم يـكــن االسـتـثـمــار فــي الـقـطــاع الصحي
شائعا وقــد أبــدت العديد
في ذلــك الحين
ً
من الجهات تخوفها ،إذ اعتبرت الموضوع
مـغــامــرة إال أن اإلصـ ــرار عـلــى إن ـجــاز عمل
متميز يـخــدم الــوطــن وي ــرد الـعـطــاء الــذي
قــدمــه لنا خــال حياتنا العملية كــان قد
تحول إلى شغف.
وريـثـمــا يفكر الـشــركــاء فــي االستثمار
ك ـنــت ق ــد أش ــرف ــت ع ـلــى إت ـم ــام ال ـب ـنــاء وتــم
االف ـت ـتــاح فــي الـثــانــي مــن مــايــو ع ــام 2008
بينما تم توقيع الشركاء في فترة الحقة.
كــانــت ال ـبــدايــة بـسـيـطــة ب ــدأن ــا بـقـســم طب
الفم واألسـنــان مصطحبة معي آالفــا من
المرضى الذين كانوا معي لسنوات طويلة،
كذلك ابتدأنا بعيادة الحساسية والنسائية
والجراحة والباطنية واألطفال والتخدير
لـلـعـمـلـيــات وعـ ـي ــادة  24س ــاع ــة ،ل ـقــد نمت
سـمـعــة المستشفى ن ـظـ ًـرا إل ــى الـخــدمــات
الـمـتـطــورة الـتــي يـقــدمـهــا فــريــق ذو كـفــاءة
جدا من األطباء وتوفير مناخ جاذب
عالية ً
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بمنا�سبة افتتاح المبنى الجديد للم�ست�شفى

الدكتورة ابت�سام الدالل:
نعلن قرب افتتاح ق�سم
لت�شخي�ص وجراحة الأورام
ال�سرطانية و�آخر للقدم ال�سكري
للعمل ومنح الثقة للموظفين واألطباء
ووجود الشفافية وتقديم الرعاية الطبية
مصحوبة باإلتقان وبالمحبة والشغف
دائما.
لتقديم األفضل ً
م ــا ال ـه ــدف م ــن الـتــوسـعــة الـجــديــدة
لمبنى المستشفى؟
ف ــي الـحـقـيـقــة ل ــم تـعــد المستشفى
تستوعب طموحات اإلدارة والعدد الكبير
من المرضى واألطباء الراغبين بالعمل
فــي ه ــذه األجـ ــواء الـمــريـحــة وم ــع وجــود
أرض م ـج ــاورة ك ــان الـتـفـكـيــر بالتوسعة
حتم ًيا مــن أجــل تقديم خــدمــات طبية
غـيــر مـتـكــررة بــاإلضــافــة إل ــى اسـتـحــداث
أقسام غير مــوجــودة في القطاع الطبي
ال ـخــاص وتـحــديــث ال ـخــدمــات الحالية،
وهذا يعني تبني فكرة توجيه االستثمار
في القطاع الصحي .ولعل قسم تشخيص
وج ــراح ــة األم ـ ــراض الـســرطــانـيــة وقـســم
القدم السكري مع توفير الفرق الطبية
الــازمــة وأحــدث األجـهــزة للقسمين هي
أهم ما يقدمه هذا المشروع ،فضال عن
أحــدث أجهزة التشخيص باألشعة مثل
التصوير بالرنين المغناطيسي ،MRI
واألش ـعــة المقطعية  ،CTوأخ ــذ عينات

بــالـمــامــوغــرام بــاإلضــافــة إلــى زي ــادة عدد
األسرة بمقدار ثالثة أضعاف ،وستضفي
أج ـ ــواء الــرفــاه ـيــة ع ـلــى غ ــرف الـمــرضــى
وأجنحة الوالدة الغاية في الرقي شعو ًرا
كبيرا بالتعافي السريع وبالبهجة التي
ً
ت ـش ـي ـع ـهــا اإلط ـ ــال ـ ــة ال ـم ـت ــأل ـق ــة ل ـح ـيــاة
جديدة.
ما الذي يميز مستشفى الكندي؟
ن ـح ــن ن ـع ـت ـمــد ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ــرع ــاي ــة
الصحية على أعلى المعايير العالمية
وندعمها من خــال تطويرنا المستمر،
نـ ـق ــوم ب ــاس ـت ـق ـب ــال الـ ـم ــرض ــى وت ـق ــدي ــم
الــرعــايــة الصحية بـجــودة عالمية تحت
إش ــراف نخبة كـبـيــرة مــن االسـتـشــاريـيــن
ذوي الخبرات الواسعة الذين يثق فيهم
الـمــرضــى ،يتميز المستشفى بأقسامه
المتعددة فلدينا في المستشفى أقسام
أه ـم ـهــا :طــب وج ــراح ــة ال ـفــم واألس ـن ــان،
قسم الجراحة العامة وجراحة المناظير
واألورام وأمراض النساء والــوالدة وقسم
األمـ ــراض الباطنية والـجـهــاز الهضمي
والكبد ،أمراض الغدد الصماء وجراحة
التجميل وقسم أمــراض القلب وضغط
الـ ــدم وأم ـ ــراض وج ــراح ــة األذن واألن ــف

والـحـنـجــرة وأمـ ــراض وجــراحــة الـعـظــام،
أمـ ــراض الــرومــات ـيــزم وهـشــاشــة الـعـظــام،
وأمـ ـ ـ ــراض الـ ـم ــخ واألعـ ـ ـص ـ ــاب وأمـ ـ ــراض
الحساسية وأم ــراض المسالك البولية
واألم ــراض الجلدية والتجميل والليزر
وأم ـ ـ ـ ــراض الـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـن ـف ـســي وال ـط ــب
الـنـفـســي وال ـع ــاج الـطـبـيـعــي والـتــأهـيــل،
إلـ ــى ج ــان ــب ق ـس ــم األشـ ـع ــة وال ـم ـخ ـت ـبــر،
والـ ـصـ ـي ــدلـ ـي ــة ومـ ـخـ ـتـ ـب ــر ف ـس ـي ــول ــوج ـي ــا
األعصاب وأيضا لدينا الفحص الطبي
ل ـمــا ق ـبــل ال ـتــوظ ـيــف ومـ ــا ق ـبــل الـ ـ ــزواج،
لعمال الـمـنــازل ونــوفــر الفحص الطبي
العام باإلضافة إلــى كوفيد  ،19العيادة
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ل ـم ـض ــاع ـف ــات اإلص ــاب ــة
بالفيروس نفسه أو تحوره.
ولعل مستشفى الكندي هو الوحيد
في القطاع الخاص الذي يقدم خدمات
غاية في التميز لرعاية الفم واألسنان
على يد فريق من االستشاريين مكون من
 12طبيب أسنان من بين االستشاريين
والمتخصصين وممارسي طب األسنان
الـعــامـيــن ضـمــن  8تـخـصـصــات لتقديم
رعاية مهنية عالية الجودة ،ناهيك عن
ق ــدرة هــذا القسم فــي المستشفى على

اس ـت ـي ـعــاب الـ ـح ــاالت ال ـط ـب ـيــة ال ـحــرجــة
للمرضى والتي تحتاج إلى تقديم رعاية
جدا خالل عالج األسنان.
خاصة ً
والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ـ ــه ف ــي ال ـف ـتــرة
الـقــادمــة سيتم توسعة غــرف العمليات
الستيعاب العمليات المعقدة جـ ًـدا مع
الدعم اللوجستي والطبي لقسم العناية
المركزة الجديد والذي يسمح باستقبال
حاالت مرضية جراحية متقدمة.
سيرافق كــل ذلــك تحديث للعيادات
واألجـهــزة وعـيــادة ال ــ 24ساعة باإلضافة
إلى خدمات اإلسعاف.
وكان لتوفير مواقف للسيارات درجة
كبيرة من األهمية حيث خصصت خمسة
طوابق لذلك ،كذلك تم توفير كافتيريا
غاية في الرقي والحداثة ومطبخ مجهز
بأحدث التقنيات من أجل راحة المرضى
باإلضافة إلــى قاعة مؤتمرات وخدمات
أخــرى كغرف الـصــاة وغيرها ،وسـيــزداد
م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـكـ ـن ــدي تـ ـمـ ـي ــزً ا ب ـخــدمــات
طبية تضاهي أعلى المقاييس الدولية
وذات جــودة متناهية في الدقة ويستمر
فــي تبنيه لـلـكــوادر البحرينية فــي كافة
المجاالت الطبية واإلدارية.

الم�ست�شفى حا�صل على االعتمادين الدولي والوطني للجودة
تميز بتقديم كافة الخدمات التخ�صي�صية بق�سم الفم والأ�سنان بمهنية
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مركز ابن حيان الطبي..

مركز �شامل وبر�ؤية طبية حديثة
الدكتور �سيد ال�صفار :ن�ؤمن بالم�ستقبل الواعد للقطاع الطبي الخا�ص
نجح مركز ابن حيان الطبي في ترسيخ نفسه ككيان موثوق
به كواحد من أكبر األسماء الرائدة في مجال الرعاية الصحية
في مملكة البحرين لما يوفره المركز من مجموعة الخدمات
الصحية ذات معايير الـجــودة العالية ضمن المواصفات
المحلية والعالمية ،ليس ذلــك فحسب فهو يوفر أيضا
كوكبة مــن أمـهــر األط ـبــاء فــي مملكة البحرين لتحقيق
خدمة طبية تضاهي الخدمات العالمية على أيدي أطباء
وكفاءات بحرينية.
وعلى الرغم من الظروف التي مر بها العالم والقطاع
الطبي في ظل جائحة كورونا ،فإن مركز ابن حيان الطبي
أعلن أنه في صدد افتتاح توسعة لفرع البديع خالل الربع
الثالث من هذا العام.
وقد أوضح الدكتور سيد محمد الصفار رئيس مجلس
اإلدارة ،أن التوسعة تشمل إضافة خدمات طبية وتخصصات
تفتقر إليها منطقة شــارع الـبــديــع ،إذ يوفر المركز حاليا
خــدمــات ،الطب العام وطــب العائلة ،طب األطـفــال ،العظام
وال ـك ـس ــور ،ال ـطــب ال ـن ـف ـســي ،ط ــب ال ـمــخ واألعـ ـص ــاب وخــدمــات
المختبر.
كـمــا سـتـتــم إضــافــة أق ـســام جــديــدة إل ــى ال ـمــركــز مـثــل أقـســام
النساء والوالدة ،األذن واألنف والحنجرة ،النطق والسمع ،طب
األس ـن ــان ،األمـ ــراض الـجـلــديــة وال ـل ـيــزر ،طــب أم ــراض
الجهاز الهضمي ،طــب المسالك البولية،
طـ ــب ال ـ ـجـ ــراحـ ــات الـ ـع ــام ــة خ ــدم ــات
األشعة والسونار ،خدمات التحاليل
م ــا ق ـبــل ال ـتــوظ ـيــف ،ح ـيــث يـهــدف
المركز إلــى أن يكون مركزا طبيا
شـ ــامـ ــا ي ـ ـقـ ــدم خ ـ ــدم ـ ــات ط ـب ـيــة
لجميع أفراد األسرة.
وأضـ ـ ــاف ال ــدك ـت ــور ال ـص ـفــار
على التوسعة قــائــا :مجلس
إدارة مركز ابن حيان الطبي

يــؤمــن بالمستقبل الــواعــد للقطاع الطبي الـخــاص فــي مملكة
البحرين وان الحاجة الى خدمات طبية متخصصة على مستوى
عال من الجودة وفي متناول الجميع هي حاجة متنامية بقدر
الـتـنــامــي الـسـكــانــي للمملكة ومـتـســارعــة بـتـســارع تـطــور القطاع
الصحي في المملكة ،لذلك يسعى مركز ابن حيان الطبي ليكون
احد المساهمين الفاعلين في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية
والمشاركين في رفــع مستوى جــودة هــذه الخدمات التزاما منا
بالمسؤولية المجتمعية.
كـمــا أن ـنــا نـفـخــر ب ــأن ال ـمــركــز يـضــم ع ــددا مــن االسـتـشــاريـيــن
واالختصاصيين ذوي الخبرات العالية والمتميزة في تخصصاتهم
ال ــذي يـحــوز ثقة الـمــرضــى ونسعى دائـمــا الستقطاب الخبرات
الوطنية واألجنبية التي تثري الطاقات العلمية والطبية للمركز
لتحقيق أح ــد أه ــم أهـ ــداف ال ـعــاج لـلـمــرضــى وه ــو التشخيص
الــدقـيــق لـلـحــاالت ،حيث نــولــي اهتماما كبيرا بتجهيز المركز
بــأحــدث األج ـهــزة الطبية الـحــديـثــة ،لـمـســاعــدة الـطــاقــم الطبي
للتوصل الى التشخيص الدقيق للحاالت المرضية المختلفة.
إن ســرعــة ودقـ ــة الـتـشـخـيــص م ــن أه ــم أهــداف ـنــا ف ــي الـمــركــز
مــع االلـتــزام الـتــام باشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية.
كما أننا نسعى لتقديم خدمات طبية ،في إطار مختلف عن
اإلطــار التقليدي للمستشفيات والعيادات الطبية حيث يسعى
ال ـمــركــز لـخـلــق تـجــربــة ايـجــابـيــة مختلفة لـلـمــريــض عـنــد زي ــارة
الـمــركــز ،وتطبيق أنظمة ال ـجــودة لتحليل احتياجات المرضى
والزوار وتوقعاتهم بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم الحلول
المناسبة لرفع مستوى جودة الخدمات الطبية ورضى المرضى
والزوار.
ويتمتع القطاع الطبي الخاص في المملكة بأزهى عصوره
في ظل عهد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعــاه وبقيادة صاحب
السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد آل خليفة ولــي العهد
ورئيس مجلس الوزراء الموقر.
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كورونا وم�ضاعفاته عند الأطفال
رغ ــم ك ــون األط ـفــال أق ــل عــرضــة لــإصــابــة بفيروس
ك ــورون ــا وأع ــراض ــه ال ـشــديــدة إال أن ــه لــوحــظ ف ــي اآلون ــة
األخيرة ازدياد في حاالت اإلصابة بين األطفال ومازال
األطفال أقل الفئات عرضة لإلصابة بالمضاعفات التي
قد تحدث نتيجة اإلصابة بكوفيد19-؟
حـ ــاور «الـخـلـيــج ال ـط ـبــي» الــدك ـتــور إس ـح ــاق مـبــارك
استشاري أمراض األطفال مركز ابن حيان الطبي:
ما عوامل خطورة إصابة األطفال بفيروس كورونا؟
واألقل نسبة في الحاجة إلى تلقي الرعاية الطبية داخل
المستشفى؟
 حديثا تم التعرف على أن وجود كمية الفيروساتالـمــوجــودة فــي مـجــاري التنفس العلوية عند األطفال
مساوية لتلك الـمــوجــودة لــدى البالغين رغــم االعتقاد
السائد بأن األطفال أقل نقال للعدوى من البالغين في
بداية الوباء والذي استند إلحصائيات في تلك الفترة.
غـيــر أن الـتـفـسـيــرات الـحــالـيــة تــرجــع ذل ــك إل ــى إغ ــاق
المدارس واألنشطة التي يشارك فيها األطفال -ما هي
األعراض؟
تبلغ مدة حضانة الفيروس عند األطفال من يومين
ألربعة عشر يوما وهــي ال تختلف عن الكبار بمتوسط
ستة أيــام ،وتتفاوت األعــراض التي تصيب األطفال في
شــدتـهــا ،وتتمثل فــي ارت ـفــاع فــي درج ــة ال ـحــرارة وإنـهــاك
ووجع الرأس ،والكحة وسيالن األنف وألم الحلق وصعوبة
التنفس ووجع البطن والقيء واإلسهال وفقدان الشهية
وأكثرها شيوعا الكحة وارتفاع درجة الحرارة وهي تتشابه
كثيرا مع أعراض اإلنفلونزا .وبينت الدراسات أن  %16من
األطفال ال يعانون من أي أعراض.
ومقارنة بالكبار ،مازالت الدراسات تبين أن األطفال
م ــازال ــوا أق ــل عــرضــة لــإصــابــة الـشــديــدة ولـكــن ال يعني
ذلــك عــدم إصــابــة األطـفــال نهائيا بــاألعــراض الشديدة
ل ـكــوف ـيــد .19وتـشـيــر ال ـمــؤشــرات إل ــى أن الـفـئــات األكـثــر
إصــابــة ب ـمــرض كــوف ـيــد 19الـشــديــد هــم األط ـف ــال األقــل
مــن عـمــر الـسـنــة واألط ـف ــال الــذيــن يـعــانــون مــن مشاكل
صحية سابقة ،وباألخص من أصحاب األمراض الوراثية
واالسـتـقــابـيــة واألمـ ــراض العصبية وتـشــوهــات القلب،
باإلضافة إلى بقية األمراض المتعلقة بالربو والسمنة
والسكر ومرض أنيميا الدم المنجلية وأمراض المناعة.

ماذا عن المضاعفات؟
 تتشابه المضاعفات التي قد تصيب األطفال منذوي اإلصابة الشديدة بمرض كوفيد 19مع البالغين،
منها مضاعفات الجهاز التنفسي والتهاب عضلة القلب
والفشل الكلوي بــاإلضــافــة لتسجيل ح ــاالت ن ــادرة من
اإلصــابــة بمتالزمة التهابات األجـهــزة الـمـتـعــددة ،وهي
عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة لدى مرضى كوفيد-
 19ممن هم أقل من  21سنة مصحوب بتضرر في عدة
أعضاء رئيسية في الجسم مثل القلب والرئتين والجهاز
الهضمي التهابات األجهزة المتعددة.
ما هو العالج؟
ال يزال عالج كوفيد 19في معظمه عالجا
يعنى بالتعامل مع األعراض والمضاعفات دون
وجــود عــاج محدد فــي فئة األط ـفــال ،بالنسبة
لعالج رمديسفير  ،Remdesivirفقد تم التصريح
به لالستخدام لمن هم أكبر من  12سنة ممن
تــزيــد أوزانـ ـه ــم عـلــى  40كـيـلــوجــرامــا م ــع وج ــود
تصريح باالستخدام الطارئ لمن دون  12سنة
وأكثر من  3.5كيلوجرامات.
وم ــازال ــت الــوقــايــة أه ــم األم ـ ــور ال ـتــي يجب
مراعاتها من أجل حماية األطفال من اإلصابة
بالمرض ،وأهم وسائل الوقاية هي التطعيمات
التي تم التصريح بها لمن هم فــوق الثانية
عشرة والتي أثبتت فعالية في منع اإلصابة
ال ـ ـشـ ــديـ ــدة بـ ـك ــوفـ ـي ــد 19-بـ ـي ــن األطـ ـف ــال
بنسبة عالية وم ــازال العمل جــاريــا في
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــري ــري ــة ع ـلــى األعـ ـم ــار
تحت سن الثانية عشرة ،حيث من
المؤمل أن تمنح منظمة الغذاء
والـ ـ ــدواء األمــري ـك ـيــة الـتـصــريــح
لالستخدام الطارئ للقاحات
فـ ـ ــايـ ـ ــزر ب ـ ـح ـ ـلـ ــول س ـب ـت ـم ـبــر
الـ ـ ـق ـ ــادم وأن ي ـم ـت ــد ه ــذا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح لـ ـيـ ـشـ ـم ــل
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال فـ ـ ــوق ســن
الستة أشهر بنهاية
العام الجاري .2021
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مركز الخليج الطبي وال�سكر
يفتتح ق�سم العالج بالأوك�سجين لخدمات القدم ال�سكري

الدكتور �أحمد الع�شري :عالج القدم ال�سكري يحتاج �إلى تدخل فريق طبي من عدة تخ�ص�صات
يـنـفــرد مــركــز الـخـلـيــج الـطـبــي والـسـكــر بـعــاج ال ـقــدم السكري
ومضاعفاتها حيث تأسس المركز بــاألســاس لعالج مشاكل مرض
السكري ،وكل ما يصيب مريض السكري من مشاكل صحية مثل
زي ــادة ال ــوزن ومشاكل الـغــدة الدرقية ومشاكل العيون ،وأول ــت إدارة
المركز أهمية كبيرة في عيادة القدم السكريلضرورة العالج المبكر
لتفادي المضاعفات التي قد تؤدي في النهاية إلى فقدان القدم،
حيث توفر العيادة طاقما طبيا متخصصا ذا خبرة وكفاءة عالية
من اختصاصيي جراحة القدم السكري وطاقم تمريض متخصص
وم ــدرب على أعـلــى مستوى وأيـضــا خـبــرة فــي عــاج مشاكل القدم
الـسـكــري .باإلضافة إلــى قسم خــدمــات األظــافــر النامية ومشاكل
التشققات التي تصيب قدم مريض السكري ،هذا ما دفعالمركز إلى
إضافة قسم خاص وهو قسم العالج باألوكسجين وهو يعتبر عالجا
من نوع جديد يسهم ويساعد في التئام الجروح واألنسجة بشكل
أســرع .ومن المعروف أن القدم السكري من المضاعفات الشائعة
لمرض السكر ،وقد يصاب بها العديد من مرضى السكري إذا لم
يتم التحكم في مستوى السكر في الدم ،القدم السكري لها أعراض
وطرق وقاية عديدة يوضحها لقراء الخليج الطبي الدكتور أحمد
العشري اختصاصي جراحة عامة وجراحة القدم السكري بمركز
الخليج الطبي والسكر.
 ما هو القدم السكري؟ال ـقــدم الـسـكــري هــو أح ــد أخ ـطــر مــا قــد ي ـحــدث ل ـقــدم مريض
الـسـكــري ،وهــو على هيئة تـقــرح أو ت ــورم أو ج ــروح نتيجة األسـبــاب
التالية:
االعتالل العصبي ،أو قصور في الــدورة الدموية أو االلتهابات
البكتيرية.
 ما مدى خطورة مرض السكري على أوعية القدم؟تصلب الشرايين يتقدم بصورة أسرع ويكون تأثيره أقوى على
شرايين مرضى السكري ،ومــع مــرور الــوقــت قــد يــؤدي إلــى انسداد
كــامــل للشرايين وقـصــور ال ــدورة الــدمــويــة وخـصــوصــا بــالـقــدم ،مما
يؤدي إلى تفاقم اإلصابات وااللتهابات بشكل سريع وكبير ،وتصلب
الشرايين بصورة عامة هو عبارة عن تراكم المواد التي تحتوي على
الدهون والكوليسترول تدريجيا على جــدار الشرايين وقد تصيب
أي مريض.

ـ هل هناك طرق للوقاية؟
نعم هناك طــرق عديدة للوقاية أهمها المتابعة والمحافظة
عـلــى مـسـتــوى الـسـكــر فــي ال ــدم ل ـت ـفــادي ارت ـفــاعــه ،مـمــا يــؤثــر على
األعصاب والدورة الدموية للقدم.
 ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي. ترطيب القدم يوميا. متابعة أي تغيير في القدم مع اختصاصيي القدم السكريبدون تأخير.
 قص األظافر بطريقة صحيحة وطبية لتفادي المضاعفات. االلتزام بارتداء األحذية المغلقة المريحة لحماية القدم. تفادي ارتداء األحذية الضيقة. ضــرورة فحص األحذية بشكل منتظم لتفادي وجــود أجزاءحادة داخل الحذاء.
 عدم استخدام الماء الساخن.الكشف الدوري على القدم بانتظام كل ثالثة أشهر. إذا ما هو العالج وهل هناك جديد؟يحتاج عــاج الـقــدم السكري إلــى تــدخــل فــريــق طبي مــن عدة
تـخـصـصــات مـنـهــا ال ـجــراحــة ال ـعــامــة وج ــراح ــة ال ـع ـظــام ،واألوع ـي ــة
الدموية واختصاصيي سكر.
يختلف العالج بحسب حالة كل مريض ودرجة إصابته ،ويشمل
العالج للقدم السكري من التنظيف الجراحي للجرح والغيارات
الــازمــة بـصــورة منتظمة وتـنــاول الـمـضــادات الحيوية بحسب نوع
البكتيريا الموجودة بالجرح بعد عمل مزرعة ،وتتراوح مدة العالج
من عدة أشهر الى سنة بحسب استجابة الجرح للعالج وتعتمد على
المريض بطبيعة الجرح وانتظامه في العالج والوقاية.
أما بالنسبة إلى الجديد في العالج ،فمع تقدم األبحاث الطبية
ظـهــرت ط ــرق وأنـ ــواع جــديــدة فــي الـعــاجــات فـهـنــاك غ ـيــارات طبية
جــديــدة تـســاعــد عـلــى ســرعــة الـتـئــام ال ـجــروح وال تـحـتــاج إل ــى تعدد
الــزيــارات المتكررة ،كما ظهرت أجهزة طبية جديدة تقوم بعملية
التنظيف الجراحي لجروح القدم السكري عن طريق إزالة االنسجة
المصابة مع المحافظة على األنسجة السليمة.
باالكتشافات الحديثة ومزجها باألسس الجراحية تمكنا من
تحسين سرعة التئام الجروح والقضاء على االلتهابات.
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مركز ( )RKالطبي..
نحو عالم �صحي �أجمل

مركز الــدكـتــورة رانـيــة كايد الطبي هــو المركز الــرائــد لألمراض
الجلدية والتجميل واألسنان ،تأسس في منطقة السيف بهدف توفير
أعـلــى مستوى ممكن مــن الــرعــايــة الصحية فــي مـجــاالت األم ــراض
الجلدية والتجميل غير الجراحي والعالج المتطور للشعر واألسنان
على أيــدي أمهر األطباء البحرينيين وتحت اشــراف الدكتورة رانية
كايد طبيبة األمــراض الجلدية والليزر ،وفي جولة خاصة للخليج
الطبي في مركز ( )RKالطبي لنتعرف على احدث االجهزة والعالجات
الموجودة في المركز كان لنا لقاء مع الدكتورة رانية كايد.
 بالتفصيل ..ماذا يوجد في المركز للعناية بالوجه والبشرة؟أوال :يــوجــد لدينا افـضــل اطـبــاء األم ــراض الجلدية المؤهلين
والذين يعالجون الحاالت الطبية الخاصة بالجلد ويساعدون ايضا
عـلــى تـجــديــد جـمــال ون ـضــارة ال ـب ـشــرة ،بــاسـتـخــدام أح ــدث التقنيات
المتقدمة.
ثانيا :مجال التجميل في تقدم مستمر ويسمح بتوفير العديد
من الحلول التجميلية التي من شأنها إظهار الجمال ،ويتميز المركز
بوجود أكثر من نوع واكثر من جهاز لجلسات تنظيف البشرة ،والتي
تتناسب وتعالج كافة مشاكل البشرة بما فيها البشرة الحساسة التي
يصعب التعامل معها ومنها على سبيل المثال:
 -1جهاز اكوا بيور(.)AQUAPURE
وه ــو أح ــدث أج ـهــزة تنظيف الـبـشــرة يـنــاســب ع ــاج حــب الشباب
والتجاعيد ،والتصبغات والنضارة.
 -2جهاز ريجوفا بيور (.)REJUVAPURE
ألول مرة في مركز في البحرين جهاز الريجوفابيور وهو الجهاز
األحدث ويحتوي على خطوات أكثر من ضمنها التقشير الكريستالي
الذي يفيد في إزالة الطبقة السطحية للجلد ويعمل على تنشيط
الخاليا مما يسهم في إبراز نضارتها ،وتخفيف التصبغات وتنظيف
المسام.
ك ـمــا يـتـمـيــز ال ـج ـه ــاز ب ــوج ــود ال ــدي ــرم ــارول ــر وال ـم ـي ــزو (كــوكـتـيــل
الفيتامينات) الــذي يتم اختياره وبرمجته بحسب مشكلة البشرة
المراد عالجها.
 -3الفيشل الضوئي (.)pan
من العالجات التي يتميز بها أر كي ،فبالرغم من أن هذه الجلسة
تسبب تقشيرا في البشرة اال انها عالج آمن ومناسب في كل فصول
السنة ولكل االعمار.
وننفرد بخلطة مميزة لعالج حب الشباب وبشهادة كل من جربها
وتم عالجه بها وهي تعتبر من الحلول المثالية لعالج حب الشباب
النشط والتصبغات وممكن استخدامها للمرضى الذين يتناولون
حبوب الرواكوتان فيعتبر العالج األمثل والفعال.
 -4األوكسجينو (.)OXYGENO
في رأيــي أن من الظلم تصنيف هــذا الجهاز مع أجهزة تنظيف
ال ـب ـشــرة ،ألن امـكــانـيــاتــه أك ـثــر مــن م ـجــرد جـلـســة تـنـظـيــف ،الجلسة
تستغرق فــي ح ــدود  70دقيقة وتعتمد على سنفرة للوجه بسيطة
تعتمد على تفاعل بين خلطة توضع على الوجه والجهاز تؤدي إلى
تطاير االكسجين مــا يساعد فــي تنشيط ال ــدورة الــدمــويــة وتحفيز
الـكــوالجـيــن ،وه ــذه السنفرة يمكن أستخدامها لمنطقة الشفايف
والــركــب واالك ــواع وحتى األبــط (المناطق الداكنة) وهــي تعتبر حال
مثاليا لتفتيح هذه المناطق وعالج للتصبغات.
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جمعنا جميع اهتمامات المر�أة تحت �سقف واحد
مركز �آر كيه (� )RKشامل يهتم بالب�شرة وال�شعر والج�سم والأ�سنان

ويتم استخدام موجات الراديو وموجات صوتية نافعة جدا لشد
الوجه وتقليل عالمات تقدم السن والتجاعيد.
ومن مميزات جلسة االوكسجينو انها تعمل على تنشيط الدورة
الليمفاوية ولها دور فعال في إزالة السموم من الوجه والرقبة وحتى
فروة الرأس.
جلسة االوكسجينو جلسة متكاملة منعشة بمكونات عضوية
كاملة تصلح للمرأة الحامل والمرضع ،مركزنا أول مركز أضاف
خدمة األوكسجينو لعمالئه.
 ماذا يوجد في مركز ار كي لشد الوجه؟ -1جهازالهايفو الذهبي
وهو أحدث تقنية «موجات صوتية» وبأقل ألم ،الجلسة معتمدة
ك ــل  4-3أش ـهــر بـحـســب ال ـحــالــة وال ـع ـمــر وتـسـتـخــدم ل ـح ــاالت خط
االبتسامة وشد الوجه ،الرقبة ،رفع الحاجب ،خطوط تقدم السن
التجاعيد حول العين ،شد الذراعين ،شد منطقة الرقبة.
 -2جهاز النوفا فور بلس ()NOVA FOUR PLUS
مــن األج ـهــزة المتقدمة (مــوجــات الــراديــو) وفيها يمكن عمل
الـجـلـســة مــن دون اس ـت ـخــدام اإلب ــر الــدقـيـقــة أو فــي حــالــة الــرغـبــة
في الحصول على نتيجة افضل يفضل مع اإلبــر الدقيقة أو في
الحاالت الشديدة.
يتميز هذا الجهاز بتوفير خطة عالج متكاملة ســواء للجسم
أو للوجه ،فهو فعال لشد ونحت الجسم ورفع المؤخرة والتصبغات
وعالمات تمدد الجلد وعــاج السيلوليت ،كما انها اثبتت فعالية
كبيرة في عالج الذقن المزدوج ،وندب حب الشباب وآثار العمليات
الجراحية.
يتم فحص الحالة من قبل الطبيب ومن ثم يتم وضع خطة
العالج.
هل هناك لديكم حلول لجسم مثالي؟بالتأكيد كما ذكــرنــا مميزات الجهاز السابق للجسم ،فنحن
ايضا أول مركز في البحرين يحصل على جهاز ( )inshapeوهو جهاز
يعتمد على موجات مغناطيسية تساعد في تقوية عضالت الجسم
من دون تعب أو مجهود.
ألننا نهتم بالتطور وكــل ماهو جديد ومفيد وفعال استطعنا
تجميع كل اهتمامات المرأة في مكان واحد لتسهيل مهمة االختيار
عليها وتقديم المشورة الطبية من جانبنا.
لـيــس ذل ــك فـحـســب فـقــد ت ـعــاونــا م ــع ( )diet delightبـتــواجــد
اس ـت ـشــاريــة ت ـغــذيــة لـتـقــديــم ال ـبــرنــامــج ال ـغ ــذائ ــي إلن ـق ــاص الـ ــوزن،
وللحصول على أفضل النتائج مع برنامج متكامل في نحت الجسم.
 تميزتم في المركز بعالج الشعر كيف كان ذلك؟نـعــم ،لدينا جـهــاز الرجينيرا الـعــاج بالخاليا الجذعية وهو
جهاز معتمد من قبل  FDAويعتبر العالج األمثل للصلع الوراثي
والتساقط المزمن.
المركز مهتم جدا بعالجات مشاكل الشعر ولذلك انضم إلى
طاقمنا الطبي الدكتور بافان راج اختصاصي األمــراض الجلدية
لعالج الصلع الــوراثــي بأحدث التقنيات ،جلسة واحــدة في السنة
كفيلة بوقف التساقط وتحسن نمو الشعر بنسبة تصل إلى .%60
 ما الذي يميز مركز الدكتورة رانية كايد؟نتميز بالليزر ،إجراءات الليزر تكون ناجحة على أيدي الخبراء
في التقنيات وتحت اشــراف االطباء والموظفين المدربين ،نحن
أول مركز في البحرين لديه جهاز الثندر وهو جهاز حائز على أفضل
أجـهــزة األم ــان ،وهــو األس ــرع وأق ــل ألـمــا ومناسب للبشرة السمراء
والبيضاء.
باإلضافة إلى التجميل غير الجراحي بحقن البوتكس والفيلر
والبروفيلو لنضارة الوجه ،فنحن في المركز نضع لكل مريض خطة
عالجية تناسبه إلعطاء أفضل النتائج.
كما نـحــرص كــل الـحــرص على توفير كــل مــا هــو جــديــد وآمــن
وبأسعار تنافسية وعروض متنوعة.
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الدكتور هاني ال�ساعاتي:

عمليات ال�سمنة من الألف �إلى الياء
تتعدد أنــواع جــراحــات السمنة بين الكثير من الجراحات
المختلفة حيث لكل جــراحــة منهم خصائصها ومميزاتها
وغالبا ما يقف المريض حائرا أمام أنواع العمليات المختلفة
وأي ن ــوع يـصـلــح ل ــه ،وحـ ــاور الـخـلـيــج الـطـبــي الــدك ـتــور هــانــي
الـســاعــاتــي اسـتـشــاري الـجــراحــة الـعــامــة والمناظير والسمنة
بمستشفى السالم التخصصي.
*ما أهمية العمليات الجراحية لمرضى السمنة المفرطة؟
 م ــرض الـسـمـنــة ه ــو م ــرض الـعـصــر ال ـحــديــث وغــال ـبــا مايصاحبه أمــراض عديدة منها الضغط والسكري واالختناق
الـلـيـلــي عـنــد ال ـن ــوم ،مـشــاكــل فــي الـمـفــاصــل وأم ـ ــراض القلب
وارتفاع في الكوليسترول.
لذلك تسمى أمراض السمنة باألمراض االستقالبية وهي
العمليات الكيميائية التي تحدث في جسم اإلنسان مثل تحول
السكر إلى دهون ،والدهون إلى بروتينات والعكس.
فكلها تغيير في المواد األساسية في الغذاء من نمط إلى
نمط آخر ومن ثم يتم تخزينها ،لذلك سمي مرض استقالبي،
حيث تكون فيه نسبة التخزين والبناء أكثر من الحرق والهدم.
وقــد حــذرت منظمة الصحة العالمية مــن مــرض العصر،
ومن انتشاره وخاصة في الدول المتقدمة المرفهة.
ولألسف السمنة أصبحت مرتبطة ومهددة للفئات العمرية
الـصـغـيــرة بـسـبــب نـمــط ال ـح ـيــاة غـيــر الـصـحــي م ــن الــوجـبــات
السريعة والحياة قليلة الحركة والبعيدة عن ممارسة الرياضة،
وبالفعل أصبح هناك توجهات للحد من انتشار المرض في
بداية المراحل العمرية الصغيرة من عمر الحضانة ،فمثال
في بعض الدول األوروبية منعوا في اإلعالنات الربط بين بيع
الوجبات السريعة واأللعاب لألطفال وفي منطقة الخليج تم
رفع سعر المشروبات الغازية بغرض عزوف الناس عن شرائها
ألضرارها الكثيرة.
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اختيار نوع العملية بح�سب �إر�شادات
الطبيب من �أهم �أركان نجاح العملية
*ما المعايير التي على أساسها يتم تأهيل المريض لعمليات
السمنة؟
 يـعـتـمــد ال ـط ـب ـيــب ع ـلــى م ــا يـسـمــى بـكـتـلــة الـ ـ ــوزن ()BMIكمقياس البدانة وذلك عن طريق عملية حسابية بسيطة بحيث
يكون ناتج قسمة وزن الشخص بالكيلوجرام مقسوما على مربع
الطول بالمتر ،وبناء عليه يتم تصنيف درجة البدانة.
إذا كانت كتلة الوزن أقل من  35فال يؤهل المريض إلجراء
العملية.
أما إذا كانت  35مع وجود مرض مزمن مثل الضغط والسكر
ومشاكل في المفاصل وغيرها فهو مؤهل للعملية.
وإذا كــانــت أكـثــر مــن  40فـمــا ف ــوق فـهــو تـعــد سمنة مفرطة
ويحتاج إلى عمل جراحة إلنقاص الوزن.
أما بالنسبة إلى من هم أقل من  35وال يوجد لديهم أي من
األمراض المزمنة ،فالمريض يحتاج إلى مستشار تغذية ومدرب
رياضي للمساعدة على إنقاص الــوزن بتغير في نمط الحياة
ويمكن االستعانة ببلون المعدة وأيضا األدوي ــة المساعدة في
التخسيس المرخصة من هيئة الدواء والغذاء  FDAوهي عبارة
عن إبر شهرية أو أسبوعية.
*ما أنواع العمليات وكيف يتم اختيار العملية المناسبة؟
 العملية األول ــى هــي عملية تكميم المعدة وتعتمد علىاسـتـئـصــال ع ـمــودي لـجــزء مــن الـمـعــدة مــا ي ـقــارب مــن %80-75
وبــالـتــالــي تصغير حجمها وتقليل كمية الـطـعــام الـتــي يمكن
تناولها فــي الــوجـبــة الــواحــدة وفيها يتم قــص الـجــزء الخاص
بـهــرمــون ال ـجــوع ال ــذي يـكــون فــي رأس الـمـعــدة لــذلــك ال يشعر
المريض بالجوع مطلقا بعد إجراء العملية ،يفقد من  50إلى
 %60من الــوزن الزائد من الجسم في مدة تتراوح من سنة إلى
سنة ونصف.
هذه العملية مناسبة جدا لألفراد المحبين للطعام بشراهة
ويأكلون كميات كبيرة.
العملية الثانية هي تحوير المسار الكالسيكي وهي تعتبر
مــن العمليات الــرائــدة وفيها يتم استئصال جــزء مــن المعدة
مــع تقليل سطح االستيعاب وامـتـصــاص األطـعـمــة وفيها يتم
امتصاص الطعام في أربعة أمتار فقط ،وأيضا استئصال الجزء
الخاص بالجوع من المعدة ،وهي تعتبر المعيار الذهبي لعالج
الـسـمـنــة الـمـفــرطــة ومــرضــى الـسـكــر ت ـحــديــدا ،ألن فـيـهــا تغيرا
هرمونيا غير معروف فتساعد العملية في أن يزول مرض السكر
من النوع الثاني.
وهذه العملية مناسبة جدا لمرضى االرتجاع فعملية التكميم
غير مناسبة لهم ،لذلك اختيار نــوع العملية بحسب إرش ــادات
الطبيب من أهم أركان نجاح العملية.
والنوع الثالث هو التحوير المصغر أو ذو الوصلة الواحدة
وفيها ال نقوم باستئصال أي شيء كما هو الحال في التحوير
الكالسيكي وإنـمــا نقوم بفصل المعدة طوليا مــن المعدة األم
فتكون في الشكل مثل التكميم ،وتكون نفس الفكرة يتم التخلص
مــن منطقة الـجــوع ويـكــون قــدرة المعدة على استيعاب الطعام
محدودا ،وفيها يتم توصيل األمعاء بطريقة معينة مع بعضهم.
لها نفس مميزات التكميم ولكنها ال تصلح لمرضى االرتجاع،
وأيضا ينقصون من  50إلى  %60من وزنهم الزائد في خالل سنة

إلى سنة ونصف.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر عالجا
لتأخر اإلنجاب وتكيسات المبايض فيتم تحويلهم من ِقبل
األط ـبــاء قـبــل عمليات الـحـقــن الـمـجـهــري ،والـحـمــد هلل بعد
إجرائهم التحوير المصغر يحدث الحمل بشكل سريع ومن
دون عالج.
*هل هناك فحوصات قبل العملية؟
 ي ـخ ـض ــع ال ـ ـمـ ــريـ ــض ل ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـشـ ــاراتوالفحوصات التي تركز على أكثر من جهاز في الجسم منها
فحص الـسـكــري والـكــورتـيــزون وال ـغــدة الــدرقـيــة ،ألن خمول
ال ـغــدة مــن الممكن ج ــدا أن يــؤثــر عـلــى ســرعــة ن ــزول ال ــوزن
بالشكل المطلوب وفحوصات السونار على الكبد للتأكد
من حجمه وبعدها يتبع المريض نظاما غذائيا
مدة  6أسابيع لتقليل حجم الكبد.
ث ــم يــأتــي دور الـمـنـظــار التشخيصي
لالطمئنان على صحة المعدة وخلوها
مــن األورام وجــرثــومــة ال ـم ـعــدة وأنـهــا
مهيأة إلجراء العملية.
ثـ ــم األش ـ ـعـ ــة ال ـم ـل ــون ــة ل ـل ـتــأكــد
مــن عــدم وجــود فتق فــي الحجاب
الحاجز وارتجاع.
وتـحــديــد نــوع العملية يكون
باالتفاق مع المريض بعد األخذ
بـ ـمـ ـش ــورة ال ـط ـب ـي ــب وتــوج ـي ـهــه
توجيها صحيحا.
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن
ال ـم ــري ــض ب ـعــد الـعـمـلـيــة عليه
ال ـم ــواص ـل ــة ع ـل ــى نـ ـظ ــام غ ــذائ ــي
مـ ـعـ ـي ــن ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـن ـت ـي ـجــة
المطلوبة وهو األسبوع األول سوائل فقط
واألسبوع الثاني سوائل مع مخفوقات البروتين
واألسـ ـب ــوع ال ـثــالــث األكـ ــل الـل ـيــن ع ـلــى أال يــزيــد
على  700سعر حــراري في اليوم وبعد  5أسابيع
يستطيع المريض أن يأكل بشكل طبيعي أكال
صحيا ولكن بكمية قليلة.
م ــع ال ـم ــواظ ـب ــة ع ـلــى ال ـم ـك ـمــات ال ـغــذائ ـيــة
والفيتامينات ،وتكون هناك متابعة أسبوعية ثم
شهرية.
*هل هناك أي مضاعفات من عمليات إنقاص
الوزن؟
 ال ت ـخ ـل ــو أي ع ـم ـل ـيــة مـ ــن ال ـم ـض ــاع ـف ــاتالمحتملة نسبة النزيف ال تتعدى  %5أثـنــاء أو
بعد العملية وااللتهابات تكون نسبتها  %2وهذه
المضاعفات تـحــددهــا حــالــة الـمــريــض الصحية
نفسها ،والتسريب يكون  %1في فئات معينة مثل
الـمــدخـنـيــن لــذلــك ننصح بــوقــف الـتــدخـيــن قبل
العملية ،واآلن يتم استخدام أعلى التقنيات في
التدبيس للحد من مشاكل التسريب.
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«الخليج الطبي» تفتح ملف السياحة العالجية
الدكتور حمد الحلو يتحدث عن م�ستقبل ال�سياحة العالجية في البحرين

ال�سياحة العالجية تواكب ر�ؤية 2030
أكــد الــدكـتــور حمد الحلو استشاري
جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى،
رئيس مجلس إدارة شركة « »KMHآفاق
األهـمـيــة الـقـصــوى لـلــرؤيــة االقتصادية
 ،2030وأنها نبراس يسترشد به جميع
البحرينيين للوصول إلى النهضة االقتصادية المنشودة
والتي أرســى قواعدها صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
هــذه الــرؤيــة الطموحة تــذكــر فــي طياتها الـتــالــي «أن

ً
ـدا للطب الحديث
البحرين سوف تصبح
مركزا رائـ ً
والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة،
وسيكون في متناول جميع المرضى حرية
االختيار بين مقدمي الرعاية الصحية في
القطاعين العام والخاص بحيث تستوفي
جميع الــمــؤســســات الصحية المعايير
العالمية في تقديم خدماتها».

والثابت أن هذه الرؤية الفذة وهذا الهدف
الرفيع يشحذ الهمم ويستنهض طاقات جميع
المهتمين في الشأن الطبي للعمل واإلنجاز.
وال شك أن تحقيق هذا الهدف سيرافقه
نشاط ملحوظ في جميع القطاعات الطبية
في مملكة البحرين ومنها ما يعرف بالسياحة
العالجية ،وال شك أن الزخم الناتج من تنشيط
السياحة العالجية سيكون محفزا لوصولنا إلى
الهدف بشكل أسرع.
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«الخليج الطبي» تفتح ملف السياحة العالجية
االنجازات التي يحظى بها القطاع الطبي بالمملكة لم تكن لتتحقق لوال
الدعم واالهتمام ال�سامي من جاللة الملك و�سمو ولي العهد رئي�س الوزراء
مقومات السياحة
العالجية يف البحرين

الحديث عن السياحة العالجية ليس
بجديد وتم تناوله سابقا وتؤكد الشواهد
أن الطبيب البحريني كان مقصدا لكثير
من المرضى من دول الخليج العربي في
السنوات الماضية وبفضل الثقة المتنامية
في قطاعنا الصحي الذي نجح بالفعل في
استقطاب الكثير من المرضى عن طريق
التطور المؤسسي الالفت كالذي نراه في
مــركــز الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن خـلـيـفــة للقلب
فـهــو يـعـتـبــر م ـن ــارة طـبـيــة عـظـيـمــة ومــركــز
التميز في عــاج السمنة في المستشفى
الـعـسـكــري ،ومــركــز الـبـحــريــن ل ـ ــأورام في
مـسـتـشـفــى ال ـم ـلــك ح ـمــد ال ـجــام ـعــي لما
تقدمه هــذه الـمــراكــز والمستشفيات من
جـ ــودة ف ــي ال ـخ ــدم ــات وب ــأس ـع ــار تنافسية
وعلى أيدي أمهر األطباء.
ال شــك أن اقـتـصــاد مملكة البحرين
وال ـ ــذي حـقــق ن ـم ــو ًا مـلـحــوظـ ًا عـلــى مــدى
العقود الماضية بل ولديه إمكانات واسعة
للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة
وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة
الـتــي يشهدها الـعــالــم فــي الــوقــت الــراهــن
وخاصة مع انحسار جائحة كورونا وهذه
التحديات تشكل القوة الدافعة للتغيرات
واإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـم ـن ـش ــودة و س ـ ــوف ت ـبــدأ
ح ـكــومــة ال ـب ـحــريــن ب ــاالب ـت ـع ــاد تــدري ـجـ ًـيــا
عــن مجرد تقديم الـخــدمــات ،وتــركــز بــد ًال
م ــن ذل ــك ع ـلــى وض ــع س ـيــاســات حكومية
فعالة ذات رؤى مستقبلية ،وتطبيقها في
الـقـطــاعــات الـحـيــويــة كــاالقـتـصــاد والـمــال
وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة والـتـعـلـيــم والـتـنـمـيــة
االجتماعية والبيئة.
وال ـ ـثـ ــابـ ــت مـ ــا تـ ـنـ ـف ــرد الـ ـبـ ـح ــري ــن مــن
م ــوق ــع مـتـمـيــز ف ــي مـنـطـقــة دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ،يـشـكــل ب ــواب ــة لـ ـق ــارات ال ـعــالــم،
فباإلضافة إلى الحوافز االقتصادية التي
تقدمها البحرين كاإلعفاء من الضرائب
المباشرة وحرية حركة رأس المال ،تمنح
البحرين حرية الملكية األجنبية الكاملة
لموجودات الشركات في معظم قطاعات
االق ـت ـص ــاد وم ـن ـهــا ال ـق ـطــاع ال ـط ـبــي وه ــذه
عوامل جذب كبريات المجموعات الطبية
العالمية على غــرار كليفالند كلينك في
إمـ ــارة أبــوظ ـبــي ،كـمــا أن الـبـحــريــن موطن

الـسـيــاحــة الـعــاجـيــة بالشكل الصحيح
نـحـتــاج إل ــى تـكــاتــف الـجـهــود الحكومية
والـقـطــاع الصحي ال ـخــاص .ال يفوتني
أن اذكـ ـ ــر ال ـن ـه ــج الـ ـث ــاب ــت فـ ــي اجـ ـت ــذاب
االختصاصيين المؤهلين فــي الرعاية
ال ـص ـح ـيــة ،وت ـش ـج ـيــع أخ ــاق ـي ــات األداء
المتميز بين جميع العاملين في قطاع
الرعاية الصحية.

اجلمعية البحرينية
للسياحة العالجية

ثقافة غنية وقديمة وتــراث ثقافي خصب
وبيئة طبيعية ذات جمال خاص وكل ذلك
من عوامل الجذب السياحي.
كذلك سوف يؤدي نمو قطاع السياحة
الـعــاجـيــة إل ــى إي ـجــاد ف ــرص عـمــل بشكل
متزايد لتوظيف المواطنين البحرينيين
الداخلين إلى سوق العمل ،كما أنه سيؤدي
ـض ــا إل ــى زي ـ ــادة فــرصــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
أي ـ ً
البحرينية لالنتقال إلــى وظــائــف أفضل
وزي ـ ــادة دخـلـهــم بــاالنـتـســاب إل ــى قـطــاعــات
واعـ ــدة مـثــل الـقـطــاع الـسـيــاحــي والـقـطــاع
الطبي.

تطور القطاع الصحي

كـ ـم ــا أك ـ ـ ــد ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور الـ ـحـ ـل ــو أه ـم ـي ــة
ال ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ـس ــدي ــدة وب ــرن ــام ــج عـمــل
الـحـكــومــة ال ـحــالــي ال ــداع ــي ال ــى تحسين
ج ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـق ــدم ــة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وأن ال ـس ـي ــاح ــة ال ـعــاج ـيــة

فــي مملكة الـبـحــريــن قــد تـكــون مــن أهــم
االسـتـثـمــارات الـتــي تعتبر ذات مستقبل
واعد.
يــأتــي ذل ــك ال ـت ــزام ـ ًا ب ــرؤي ــة ال ـق ـيــادة
وتـجـسـيــدا ل ــأه ــداف الـنــابـعــة م ــن رؤي ــة
ال ـب ـحــريــن االق ـت ـصــاديــة  ،2030وتنفيذ
المبادرات الوطنية الرامية الى مواصلة
ت ـح ـس ـي ــن ج ـ ـ ــودة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـيــة
ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن واس ـت ــدام ـت ـه ــا
ب ـجــودة عــالـيــة وف ــق ال ـم ـبــادئ األســاسـيــة
ال ـتــي ت ـقــوم عـلـيـهــا ال ــرؤي ــة االقـتـصــاديــة
وهــي :االستدامة والتنافسية والعدالة.
فمنذ انطالقها شهد الـقـطــاع الصحي
في مملكة البحرين تطورا كبيرا ،تمثل
ف ــي تــوفـيــر الــرعــايــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
والمتكاملة الوقائية منها والعالجية،
وتــم رفــع الــوعــي الصحي وتوفير أفضل
ال ـخ ــدم ــات واإلم ـك ــان ـي ــات التشخيصية
والـ ـع ــاجـ ـي ــة ،ولـ ـك ــي ت ـك ـت ـمــل م ـن ـظــومــة

ولـ ـتـ ـط ــوي ــر وت ـن ـظ ـي ــم هـ ـ ــذا ال ـق ـط ــاع
ال ـح ـيــوي ف ــي مـمـلـكـتـنــا الـحـبـيـبــة نحن
اآلن بصدد وضــع اللبنة األول ــى إلنشاء
الجمعية البحرينية للسياحة العالجية
لضمان حقوق المواطنين المسافرين
لـ ـلـ ـخ ــارج وح ـ ـقـ ــوق األطـ ـ ـب ـ ــاء ال ــزائ ــري ــن
وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي وضـ ــع ال ـب ـحــريــن على
الخارطة الدولية للسياحة العالجية.
وأض ـ ــاف الــدك ـتــور حـمــد الـحـلــو أنـنــا
ننتظر بشغف خطة تطويرية من أجل
ت ـن ـش ـيــط الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ال ـط ـب ــي،
وخصوصا مع البدء تدريجيا بعودة حركة
السفر ،ونتطلع إلى تطوير هذا المجال
لتسهيل عملية سفر المرضى من وإلى
ال ـب ـح ــري ــن مـ ــع ضـ ـم ــان ك ــام ــل ال ـح ـقــوق
ولتحقيق ال ـهــدف االقـتـصــادي الـمــرجــو
من السياحة العالجية فهي مصدر قوي
من مصادر الدخل القومي للبالد التي
يقصدها الناس للعالج والتعافي ،فهناك
الـعــديــد مــن ال ـبــاد ال ـتــي تعتمد بشكل
كبير من دخلها على السياحة العالجية،
فقد بلغ حجم سوق السياحة العالجية
العالمية  ٤٤.٨مليار دوالر أمريكي في
عام  ،٢٠١٩لذلك نحتاج أوال إلى أن نهيئ
المناخ الجيد للسياحة العالجية ،وأن
نجذب المواطن والمقيم بحيث يكون
وطنه هو الخيار األول للعالج.
إذ كانت الــرؤيــة االقتصادية تدعونا
ج ـم ـي ـعــا إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي وض ــع
مملكتنا الغالية ضمن السلسلة القيمية
العالمية ،وتحديد مصادر جديدة لقوتها
االقتصادية المستقبلية ،فمن يدري فلم
ال ن ـكــون قـبـلــة الـسـيــاحــة الـعــاجـيــة في
العالم متسلحين باإلنتاجية واالبتكار
والطموح الجماعي السامي.
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السياحة العالجية في البحرين ..أمل يتحقق
الدكتور خالد مهران :نعمل على تعزيز ال�شراكة المجتمعية

لتطوير القطاع ال�صحي في المملكة
يشير مفهوم السياحة العالج ّية ( )Medical Tourismبحسب مركز
السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبأنّه السفر من بلد إلى آخر لتلّقي
الرعاية الطب ّية ،وكذلك بالرجوع إلــى تعريف منظمة االقتصاد والتعاون والتنم ّية
العالم ّية ( )OECDفإنّها تـ ّـعــرف السياحة العالج ّية بأنّها السفر عبر الحدود
الدول ّية بقصد تلقّ ي بعض أشكال العالج الطبي ،وتسمى «سياحة» عالجية الختالفها
عن «الرحالت» العالجية ،وذلك ألن الشخص الذي يقوم بها ال يكون ملتزما باإلقامة
أو بزيارة المرفق الطبي فقط بل يستطيع أن يجمع بين العالج واالستشفاء وزيارة
المعالم السياحية للدولة التي يزورها.
ليس ذلك فحسب فهناك أنــواع عديدة من السياحة العالجية تظهر منها أهمية
السياحة العالجية للبلد .لذلك حاور الخليج الطبي الخبير الدولي الدكتور خالد
مهران الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لمجموعة « »KMHآفاق القابضة.
 ما مفهوم السياحة العالجية؟السياحة العالجية أصبح لها اآلن مفهوم أشمل عن ذي قبل المقصود بها الحصول
عـلــى خــدمــات طـبـيــة غـيــر مـتــاحــة فــي الـبـلــد الـمـقـيــم بــه ال ـمــريــض ،أو تقنيات
طبية دقيقة غير متوافرة ومنها أيضا السياحة االستشفائية في
المنتجعات الصحية.
وتمثل السياحة العالجية مجاال جديدا تثبت فيه الدول
تفوقها وتميزها وقدرتها على بناء اقتصاد تنافسي من خالل
قطاع طبي متميز وقوي.
تعتمد السياحة العالجية بشكل أســاســي على تطوير
الـقـطــاع الـصـحــي وال ـخــدمــات الصحية فــي الـبـلــد وأيـضــا
تـطــويــر ال ـخــدمــات الـسـيــاحـيــة وربـطـهـمــا ســويــا مــن أجــل
ضمان خدمة المرضى السائحين.

كل مقومات ال�سياحة العالجية
متوافرة لدينا من ال�صروح الطبية
والكفاءات والتقنيات والبحرين
الواجهة الأف�ضل لهذه ال�سياحة
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السياحة العالجية في البحرين ..أمل يتحقق
برنامج الأطباء الزائرين يلعب دورا �أ�سا�سيا ومهما في ال�سياحة العالجية

لدينا مراكز طبية متميزة يق�صدها المر�ضى من جميع الدول المجاورة
وتنقسم السياحة العالجية إلى نوعين
النوع األول أشرنا إليه بالعالج في الخارج
في بعض البالد الذائعة الصيت بالسياحة
الـعــاجـيــة مـثــل الـهـنــد وتــرك ـيــا وال ــوالي ــات
المتحدة األمريكية وألمانيا ومصر.
وف ـي ـهــا يـتـلـقــى ال ـم ــري ــض ع ــاج ــه مع
وجود جزء ترفيهي له والمرافقين معه.
أما عن النوع الثاني فهو ما نسعى إليه
بجعل البحرين قبلة السياحة العالجية
في منطقة الخليج العربي بشكل خاص
وال ـشــرق األوس ــط بشكل ع ــام ،وب ــأن تكون
الخيار األول بالنسبة للمواطن والمقيم
ومحطة جذب للمرضى من الخارج.
ولما ال فمملكة البحرين تتميز بعناصر
جذب سياحية ممتازة منها المناخ معتدل
وثابت معظم أيام السنة وبنية تحتية في
قطاع المواصالت ويشهد قطاع السياحة
بشكل عــام تطورا كبيرا وملحوظ وجاذبا
للسياح الخليجيين واألجانب.
المراكز الطبية والمستشفيات على أتم
استعداد الستقبال المرضى فــي العديد
من التخصصات مثل جراحات التجميل
والجلدية واألسنان ،وننفرد بوجود مراكز
طبية تعتبر مقصدا للمرضى من البالد
المجاورة وليس فقط من البحرين مثل
مركز جراحة السمنة والسكر بالمستشفى
العسكري بقيادة اللواء طبيب بروفيسور
ال ـش ـيــخ خ ــال ــد ب ــن ع ـلــي آل خـلـيـفــة قــائــد
الخدمات الطبية الملكية ،ومركز البحرين
لألورام بقيادة اللواء طبيب الشيخ سلمان
بــن عـطـيــة اهلل آل خليفة ومــركــز الشيخ
محمد بن خليفة للقلب.
بــرنــامــج األط ـبــاء الــزائــريــن يلعب دورا
أســاس ـيــا ومـهـمــا فــي الـسـيــاحــة الـعــاجـيــة،
ف ـع ـلــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن وج ـ ـ ــوده مـ ــن ق ـب ــل فــي
البحرين فهو ليس بجديد إال أنه يحتاج
إلــى تطوير كبير فيما يخص استقطاب
األطـبــاء مــن التخصصات الدقيقة وذوي
الخبرات ،فدورهم غير مقصور فقط على
مراجعة المرضى وإجــراء العمليات ولكن
يشمل أيضا تدريب األطباء البحرينيين
الكتساب الخبرات.
ومن خالل برنامج الطبيب الزائر يتم
رفــع مـعــدالت الـعــاج داخــل البحرين إلى
أكثر من  %95وبأسعار العالج بالبحرين
وال يتكبد المريض أو الدولة عناء السفر
والمصاريف المرتفعة للعالج في الخارج.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن الـبـحــريــن بصدد
تطبيق مـشــروع الـضـمــان الصحي قريبا،
وفيه يتم توفير التأمين الصحي لجميع

الـمــواطـنـيــن والمقيمين وبــالـطـبــع ســوف
يخلق تنافسية عالية بين المستشفيات
الحكومية والخاصة.
كما أن األشخاص الذين ال يملكون
تــأمـيـنــا صحيا أو تأمينهم م ـحــدود هم
األك ـ ـثـ ــر ب ـح ـثــا عـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات األخ ـ ــرى
مثل السياحة العالجية ،وكلما ارتفعت
أس ـعــار خــدمــات الــرعــايــة الـصـحـيــة قلت
العالجات والعمليات التي يتم تغطيتها
مــن خــال التأمين الصحي ،وقــد تفوق
االستقطاعات التي يتحملها الشخص
في التأمين الصحي كلفة السفر للخارج
لتلقي ال ـعــاج ول ـهــذا يتجه األشـخــاص
الــذيــن ال يمكنهم تحمل كلفة التأمين
الصحي للسفر للخارج كبديل منطقي
وهنا يكون دور القطاع الصحي بتقديم
حـ ــوافـ ــز تــأم ـي ـن ـيــة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـج ــذب
السياحي العالجي وهناك عمليات معينة

قــد يـطــول فيها االن ـت ـظــار وال يتحملها
التأمين الصحي مثل عمليات السمنة
ون ـم ـت ـلــك ف ــي ال ـب ـحــريــن الـمـسـتـشـفـيــات
الـمـعـتـمــدة فــي ج ــراح ــات الـسـمـنــة وأكـفــأ
وأمهر األطباء.
 إذا مـ ــا ال ـم ـط ـل ــوب اآلن لـيـكـتـمــلال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وتـ ـصـ ـب ــح الـ ـبـ ـح ــري ــن ج ــاه ــزة
الستقبال المرضى السائحين؟
كـ ــل مـ ـق ــوم ــات ال ـس ـي ــاح ــة ال ـعــاج ـيــة
مـ ـت ــواف ــرة لــدي ـنــا م ــن ال ـ ـصـ ــروح الـطـبـيــة
والكفاءات والتقنيات ،ما يجعلنا الواجهة
الفضلى لهذه السياحة ،ما ينقصنا ربما
هــو تقنين العمل فــي هــذا الـمـجــال بما
يـتـيــح لـلـمــريــض االطـ ــاع عـلــى الـجـهــات
الطبية المعتمدة والمصرح لها بتقديم
هذه الخدمات.
وإنعاش قطاع السياحة يشكل جزءا
كبيرا من رؤية  2030والسياحة العالجية

ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن الـسـيــاحــة ويـجــب أن
نعمل على تحقيق أهــدافـهــا وخصوصا
مــع الـبــدء الـتــدريـجــي لـلـعــودة لنشاطات
الحياة وحركة السفر وفتح جسر الملك
فهد.
كما نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة
المجتمعية لتطوير القطاع الصحي في
المملكة بين القطاع الصحي الحكومي
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص لـتـهـيـئــة
الـمـنــاخ الطبي الستقبال الـمــرضــى من
الخارج بالضمانات المطلوبة من خالل
مستشفى موثق ومعتمد دوليا وحاصل
على شهادات الجودة.
وأن يـكــون هـنــاك مكاتب متخصصة
تنسق السفر وتضمن للمريض حقوقه
وســام ـتــه وب ــأس ـع ــار م ـح ــددة ق ـبــل سـفــره
إلجراء أي عملية وحتى عودته إلى بلده
معافى وسالما.
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مركز الجنان الطبي..
المركز الرائد في تقديم الرعاية ال�صحية ال�شاملة

الدكتور محمد �سلمان :
مركز الجنان الطبي ملتزم بتقديم �أرقى الخدمات الطبية وبمعايير عالمية
تــأســس مــركــز ال ـج ـنــان الـطـبــي فــي سـنــة  2019فــي منطقة
عالي في المحافظة الشمالية ،وافتتح وباشر بتقديم الخدمات
الصحية والطبية في شهر مايو من العام .2019
وكانت الخدمات المقدمة تشتمل على خدمات الطب العام
وطــب العائلة واج ــراء الفحوصات الطبية وسحب عينات الدم
إلجراء الفحوصات المختبرية بالتعاون مع عدد من المختبرات
المعتمدة .وكــان للمركز العديد من المشاركات في الفعاليات
الصحية التي اقيمت ضمن الرقعة الجغرافية باإلضافة الى
مشاركة واسعة في الفعاليات الصحية للمحافظة الشمالية.
ومن ضمن الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها مركز
الجنان الطبي فحوصات ما قبل الزواج – فحص الخريجين ما
قبل الدخول للجامعة ،وكذلك فحوصات الخريجين الجامعيين
المقبلين على العمل والرياضيين.
وبعد مضي سنة من العمل والخدمات التي قدمها المركز
للمراجعين والمجتمع تم انتقال ملكية المركز الــى عــدد من
ال ـشــركــاء وت ــم بـعــد ذل ــك تـقــديــم ال ـخــدمــات الـطـبـيــة م ــع بــدايــة
شهر يونيو ( )6من سنة  2020لتبدأ مرحلة جديدة من تقديم
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة وال ـص ـح ـيــة ،وت ـطــويــرهــا وتــوسـيــع
الخدمات.
ف ـبــالــرغــم م ــن ظـ ــروف جــائـحــة
كورونا وتأثيرها المحلي والعالمي
اال ان اإلدارة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة سـعــت
لتعزيز وتطوير الخدمات الطبية
وزيــادة التخصصات ،والتي تهدف
ال ــى تـقــديــم خــدمــات صـحـيــة ذات
ج ـ ــودة عــال ـيــة ل ـخــدمــة ال ـمــواطــن
والمقيم.
تــواصــل الـخـلـيــج الـطـبــي مع
الــدكـتــور محمد سـلـمــان المدير
ال ـط ـبــي ل ـل ـمــركــز ل ـن ـت ـعــرف على
مــا يـقــدمــه الـمــركــز مــن خــدمــات
والخطط المستقبلية لتطويره،
وتحدث قائال:
س ـع ــت االدارة ال ـج ــدي ــدة
ب ـ ـ ــإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات طـ ـبـ ـي ــة
جــديــدة لمركز الجنان الطبي
م ـ ــن األشـ ـ ـه ـ ــر األول ـ ـ ـ ــى ل ـتــولــي
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة .ووضـ ـع ــت خطة
ت ـطــويــر اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بـثــاث
مراحل:
ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى وال ـتــي
ان ـجــزت فــي األش ـهــر االخ ـيــرة
مـ ـ ــن س ـ ـنـ ــة  2020ب ــإض ــاف ــة

الخدمات الطبية التالية:
عيادة أمراض طب األطفال
عيادة األمراض الجلدية
خدمات الليزر والهايدروفيشل
خدمات فحص السونار باألمواج فوق الصوتية
مع االستمرار بتقديم خدمات الطب العام وطــب العائلة
والفحوصات المختبرية بسحب عينات الدم وإرسالها لمختبرات
محلية واقليمية معتمدة وكــذلــك تقديم الـخــدمــات الصحية
والعالجية بكوادر طبية وتمريضية محترفة تحرص على تقديم
خدمات صحية متميزة.
المرحلة الثانية:
عملت اإلدارة على توسعة الـخــدمــات وزي ــادة التخصصات
الطبية من خالل ضم مبنى جديد للمركز وزيادة عدد مواقف
السيارات لتوفير أفضل سبل للراحة للمراجعين ومن خالل ضم
المبنى الجديد ومع بداية هذا العام تم اطالق المرحلة الثانية
التي تشمل إضافة التخصصات التالية:
عيادة طب األسنان
عيادة األمراض الباطنية وامراض الروماتيزم
عيادة األمراض الوراثية والجينات
عيادة الجراحة العامة والجراحة التجميلية
عيادة جراحة العظام والكسور
عيادة األمراض النسائية والتوليد
خدمات الحجامة العالجية
وقد تم البدء في تقديم خدمات هذه العيادات بعد استكمال
وتوفير المستلزمات الرئيسية وضمن اشتراطات الهيئة الوطنية
لتنظيم الـمـهــن وال ـخــدمــات الصحية وب ـك ــوادر طبية وصحية
متميزة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
مع استكمال االجراءات للمرحلة الثانية وانطالق الخدمات
الجديدة سيتمكن مركز الجنان الطبي من تقديم خدمات طبية
متكاملة ومتنوعة ستساهم فــي رفــد القطاع الصحي وتعزيز
صحة المجتمع.
المرحلة الثالثة:
وضمن خطة االدارة الجديدة للمركز العمل على اطالق
المرحلة الثالثة للمركز بتوفير تخصصات جديدة تشمل العالج
الطبيعي والرعاية الصحية المنزلية والعيادة الطبية المتنقلة
الستكمال التخصصات وتكاملها ليكون مركز الجنان الطبي
من المراكز الــرائــدة في مجال تقديم الرعاية الصحية لكافة
فئات المجتمع.
الشراكات االستراتيجية:
حــرص مركز الجنان الطبي بــإدارتــه الجديدة على تعزيز
مـبــدأ الـشــراكــة الفعالة مــع عــدد مــن الـمــؤسـســات الصحية في
القطاع الخاص لتعزيز الخدمات الصحية .ومن اهم الشراكات
توقيع اتفاقية تعاون وتبادل للخبرات والخدمات مع المستشفى
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الإدارة الجديدة �سعت لتطوير
الخدمات ولزيادة التخ�ص�صات الطبية
الملكي للنساء واألطفال واتفاقية تعاون مع مركز الحكيم لألشعة
وعدد من مختبرات التحليالت المرضية.
المسؤولية المجتمعية:
التزاما منا بالمسؤولية المجتمعية تم التنسيق مع المحافظة
الشمالية للمشاركة والمساهمة الفعالة في دعم مشروع ضم مدينة
عالي ضمن المدن الصحية التي تعزز مفهوم الصحة المثالية.
المشاركة في مسابقة الرابح االكبر التي تقيمها المحافظة
الـشـمــالـيــة بــالـتـعــاون مــع وح ــدة تـعــزيــز الـصـحــة فــي وزارة الصحة
وجمعية اصــدقــاء الـصـحــة مــن خ ــال تهيئة الـمـشــاركـيــن بــإجــراء
الفحوصات والقياسات المطلوبة للمشاركة وكذلك بتقديم الدعم
والجوائز للفائزين لتعزيز مبدأ الصحة المثالية ومحاربة السمنة
التي تزيد من مخاطر األمراض.
ما الخدمات الجديدة التي يقدمها مركز الجنان الطبي؟
سـعـيــا م ــن االدارة ال ـجــديــدة لـلـمــركــز ف ــي ت ـطــويــر ال ـخــدمــات
الصحية والطبية تم وضع خطة لتقديم خدمات صحية متنوعة
وجديدة وتوفير باقات صحية مختلفة تناسب احتياج المجتمع
وت ـت ـمــاشــى م ــع ال ــواق ــع ال ـص ـحــي .وم ــن ه ــذه ال ـخ ــدم ــات وال ـبــاقــات
التشخيصية والعالجية:
* فحوصات الرياضيين المؤهلين للمشاركة فــي الفعاليات

الرياضية وممن يرغبون في االنخراط بالنشاطات الرياضية والتي
تهدف الى فحص لياقتهم البدنية والجسمانية واجراء الفحوصات
المختبرية للتأكد من سالمتهم من االمراض والتأكد من حالتهم
الصحية قبل ممارسة الرياضة.
* ع ـيــادة الـطـفــل الـسـلـيــم وال ـتــي ت ـقــدم خــدمــات فـحــص دوري
لألطفال من الوالدة حتى السنة الخامسة من العمر تهدف للكشف
المبكر عــن االم ــراض وكــذلــك لتعزيز صحة الطفل وضـمــان نمو
وتطور الطفل بالشكل الصحيح والسليم.
* العيادة الطبية المتنقلة والتي ستكون نقلة نوعية في تقديم
الـخــدمــات الطبية ووص ــول مـقــدم الـخــدمــة الطبية للمحتاجين
لـهــذه الـخــدمــات دون الـحــاجــة الــى خــروجـهــم مــن الـمـنــزل وكذلك
ستقوم بتقديم خدمات طبية وصحية ضمن مختلف الفعاليات
المجتمعية.
* عـيــادة كـبــار المواطنين والـتــي تـقــدم اسـتـشــارات وفحوصات
مـخـتـبــريــة دوري ـ ــة ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء ح ـســب ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة وبـمــا
تقتضيه الحاجة للكشف المبكر عــن األم ــراض مما يساعد في
عالجها بشكل افضل واســرع .وستكون هناك  3باقات متنوعة من
الـفـحــوصــات اسـتـنــادا للفئة الـعـمــريــة وحـســب مــا يـظـهــره السجل
المرضي للشخص وستكون بالتعاون مع عــدد من المستشفيات

والمختبرات التخصصية.
* االس ـت ـش ــارة ع ــن ب ـعــد وال ـت ــي ظ ـه ــرت ال ـحــاجــة ل ـهــا ف ــي ظل
الظروف الحالية لجائحة كورونا والتي تفرض علينا االلتزام التام
بالتعليمات ومنها التباعد االجتماعي لتقليل انتشار المرض.
* الفحوصات التخصصية والتي تستهدف عددا من األمراض
واالخ ـتــاالت الصحية مثل خلل الهرمونات – الحساسية وعــدم
تحمل الطعام – امراض الدم الوراثية وغير الوراثية.
في األخير:
مــركــز الجنان الطبي ملتزم بتقديم خــدمــات طبية وصحية
بجودة عالية وضمن المواصفات المحلية والعالمية وااللتزام التام
باشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وك ــل التعليمات والـتــوجـيـهــات الـتــي تـصــدرهــا اللجنة التنسيقية
الــوطـنـيــة لمكافحة ف ـيــروس كــورونــا واالس ـت ـمــرار فــي رف ــد الجهود
الوطنية المبذولة لتجاوز هذا التحدي والمساهمة في الحفاظ
على صحة وســامــة الجميع فــي مملكة البحرين فــي ظــل العهد
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عــاهــل الـبــاد الـمـفــدى حفظه اهلل ورع ــاه وبـقـيــادة صــاحــب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه.
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الدكتور محمد المهدي

في حوار �شامل عن رجفة اليدين
لي�ست كل �أنواع الرجفة وراثية
رجفة اليد التي تدعى رعشة اليدين حالة صحية شائعة
تصيب عددا كبيرا من األشخاص ،بالطبع لها أسباب لكن هل
هذه األسباب وراثية؟ وكيف يكون تشخيصها ،وطرق عالجها؟
حاور الخليج الطبي الدكتور محمد المهدي استشاري أمراض
المخ واألعصاب والقسطرة العالجية للمخ والنخاع الشوكي
مجمع الخليج الطبي .))GULF GATE
 ما هي رجفة اليدين؟تعتبر رعشة أو رجفة اليدين من أكثر أمــراض األعصاب
شيوعا وهي عبارة عن اهتزاز األصابع والكفين بشكل تلقائي
في وضع السكون أو يزيد بالحركة واستخدام اليدين وقد تأتي
منفردة أو مصحوبة برعشة في الفم ،أو الذقن أو كل الرأس أو
حتى اهتزاز الجسم كله.
والرعشة تعتبر من الحركات الــاإراديــة التي ال يستطيع
المريض التحكم في ظهورها إال باتخاذ الوضع الذي تختفي
فيه.
فالرعشة الحركية تختفي بالسكون والرعشة التي
ت ـظ ـهــر ب ــال ـس ـك ــون ت ـخ ـت ـفــي أثـ ـن ــاء ال ـح ــرك ــة،
كما يــزيــد القلق والـتــوتــر مــن حــدة وسرعة
الرجفة.
وعــادة ما تظهر الرعشة في أواسط
العمر والعمر المتقدم وقلما تظهر في
الصغار والشباب ويكون السبب حينها
القلق والتوتر في أغلب الحاالت.
 هل الرجفة وراثية؟ليست كل أنواع الرجفة وراثية
ك ـم ــا ي ـع ـت ـقــد الـ ـبـ ـع ــض ،فــالـقـلـيــل
منها له عنصر وراثــي حسب نوع
الــرعـشــة ال ـتــي يـتــم تشخيصها
ب ــواسـ ـط ــة ط ـب ـي ــب األع ـ ـصـ ــاب
المختص.
 إذا م ـ ــا ه ـ ــي أسـ ـب ــابالرجفة؟
ال ــرج ـف ــة أو الــرع ـشــة
لها أسباب متعددة أهمها
الرجفة الحميدة وهي
أك ـث ــر األنـ ـ ـ ــواع شـيــوعــا
وتـ ـصـ ـي ــب األط ـ ـ ـ ــراف
وق ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـم ـ ـتـ ــد إل ـ ــى
ال ـح ـن ـج ــرة فـتــؤثــر
ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــوت أو
ت ـ ـم ـ ـتـ ــد ل ـ ـلـ ــرأس
ف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى
اهتزازه وعادة
م ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـكـ ـ ــون
فيها عنصر
وراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

تستجيب جيدا للعالج.
أما النوع الثاني فهو جزء من مرض باركنسون الذي يجتمع
فيه الرعشة مع تيبس العضالت وبطء الحركة الذي قد يتطور
إلى مراحل متطورة بعد مضي فترة طويلة.
ومن أهم أسباب رعشة اليدين وجود نشاط زائد لهرمونات
الغدة الدرقية وعادة ما تكون مصحوبة بخفقان في القلب وعدم
تحمل الجو الدافئ والعصبية والتوتر.
وقد تظهر رعشة اليدين كأثر جانبي لبعض األدوية كبعض
موسعات الشعب الهوائية أو بعض مقويات عضلة القلب ،وهناك
أيضا بعض األدويــة النفسية في جرعاتها العالجية أو بسبب
تـعــاطــي بـعــض الـعـقــاقـيــر وق ــد تـحــدث الــرعـشــة بسبب القصور
الـشــديــد بالكبد أو الكلى أو بسبب إصــابــات مخية تــؤثــر على
المراكز العميقة في المخ المسؤولة عن تنظيم وليونة وسالسة
الحركة كما للمخيخ دور رئيسي في تنظيم الحركة واالتزان.
وهنا تأتي أهمية استشارة طبيب األعصاب نظرا إلى تعدد
أنواع وأسباب رعشة اليدين.
 كيف يكون التشخيص؟التشخيص الصحيح هو أساس العالج وتحسن األعراض
وتبدأ مراحل التشخيص بالتاريخ المرضي وتحليل الرعشة
ومكوناتها والـســؤال عن أسبابها أو عوامل الخطورة المؤدية
إليها ثــم الكشف الـســريــري وتــوصـيــف نــوع الــرعـشــة مــن حيث
توزيعها على أطراف الجسم وكيفية حدوثها وإذا ما كانت في
مرحلة السكون أو الحركة أو كليهما ثم الكشف عن األعراض
المصاحبة مثل تيبس العضالت وكيفية المشي والثبات ثم
الكشف على أجهزة الجسم لبيان كفاءتها وعدم مساهمتها في
حدوث الرعشة ،ثم يأتي دور بعض التحاليل واألشعة كالرنين
المغناطيسي واألشعة النووية تبعا لتشخيص كل حالة.
 ما هو العالج؟يـتــوقــف ال ـع ــاج عـلــى تـشـخـيــص سـبــب الــرع ـشــة فالبعض
بسيط األعـ ــراض وال يـحـتــاج إل ــى ع ــاج أو يـحـتــاج فـقــط إلــى
التوقف عن األدويــة المسببة للرعشة ،وكثير منها يحتاج إلى
عــاج دوائ ــي فقط أو قــد يحتاج المرضى فــي بعض الحاالت
المتقدمة إل ــى ال ـعــاج بــالـحــث العميق للمخ عــن طــريــق زرع
منظم للحركة.
ويعتبر الـعــاج ب ــدواء الـبــروبــرانــولــول (انـ ــدرال) مــن أشهر
العالجات للرعشة الحميدة والرعشة الناتجة عن فرط نشاط
الغدة الدرقية.
وهناك دراســات جارية على عالجات تجريبية مثل العالج
بــالـخــايــا الـجــذعـيــة أو الـعــاجــات الجينية وه ــي مــا زال ــت في
مرحلة البحث ولم يصرح بها كعالج فعال حتى اآلن.
وبعيدا عن األدويــة والجراحات فإن تحسين نمط الحياة
وممارسة النشاط والعالج الطبيعي يسهمون في تحسن حالة
المريض تبعا لسبب الرعشة.
ويعتمد نجاح العالج على التشخيص الصحيح والمبكر
ل ـنــوع الــرع ـشــة وع ــاج سـبـبـهــا إن وج ــد والـتـحـكــم فـيـهــا وع ــاج
األعــراض المصاحبة كاإلمساك المزمن وهبوط الضغط في
بعض حاالت الباركنسون.
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الدكتور با�سل الحايكي :الق�صور
الكلوي الحاد و�أهم طرق الوقاية
الكلى مــن أهــم األعـضــاء فــي جسم اإلن ـســان إذ تقوم
بتصفية الــدم وإزال ــة السموم مــن الجسم وترسلها إلى
المثانة ،وتخرج أثناء التبول.
ويحدث القصور الكلوي الحاد عندما تفقد كليتك
القدرة على تصفية الدم بشكل كاف ،ويتداخل ذلك مع
صحة ووظــائــف الـكـلــى ،ولـكــي نـعــرف أكـثــر عــن األسـبــاب
وط ــرق الــوقــايــة وال ـعــاج ح ــاور الخليج الـطـبــي الــدكـتــور
باسل الحايكي استشاري أمــراض الكلى بمستشفى ابن
النفيس.
 ما هو القصور الكلوي الحاد؟إصابة الكلى الحادة أو ما كان يعرف سابقا بالقصور
الكلوي الحاد هو عبارة عن خلل حاد في وظائف الكلى،
وخالفا للقصور الكلوي الذي غالبا ما يصيب األشخاص
المصابين بــأمــراض ومشاكل مزمنة فإصابة الكلى قد
تصيب أي شخص بغض النظر عن عمره ووضعه الصحي
السابق لذلك ومع األسف الشديد قد تؤدي اصابة الكلى
الحادة إلى القصور أو الفشل الكلوي المزمن إذا لم يكن
هناك تشخيص وعالج مبكر-.ما هي أسباب إصابة الكلى
الحادة؟
هناك ثالثة أسباب رئيسية وهي:
-1أسباب متعلقة بالجفاف ونقص الترويه للكلى
وأسبابها كثيرة وشائعة مثل فـقــدان الـســوائــل من
الجسم مثل القيئ واإلس ـهــال والـتـعــرق الشديد
وهي حــاالت يبدأ عالجها بالوقاية عن طريق
الحرص على تجنب الجفاف مع الحرص على
تناول كميات كافية من السوائل وتعويض
اي ف ـق ــدان لـلـســوائــل ول ـكــن ه ـنــاك فـئــات
يجب االهتمام بهم في شــرب السوائل
كاألطفال وكبار السن فيجب التأكد
من شربهم الكمية الكافية حتى ال
يكونوا عرضة لـحــدوث مضاعفات
اصابة الكلى الحادة.
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الحر�ص على �شرب كميات كافية من ال�سوائل
تنا�سب العمر والوزن والحالة ال�صحية
-2أسـ ـب ــاب مـتـعـلـقــة ب ـح ــدوث انـ ـس ــداد في
م ـج ــرى ال ـم ـســالــك ال ـبــول ـيــة وذل ـ ــك ألس ـبــاب
شيوعا تضخم البروستات في
عديدة أكثرها
ً
الرجال وأورام الحوض عند النساء ،كما أن
مـشــاكــل أع ـص ــاب ال ـع ـمــود ال ـف ـقــري أو بعض
أدوية الجهاز العصبي قد تسبب ذلك.
في بعض األوقات قد يشعر البعض بعدم
الـقــدرة على التبول بالرغم مــن الرغبة في
ذلــك ،وفــي حــاالت أخــرى يكون هناك سلس
بــولــي أو ف ـقــدان السيطرة على ال ـبــول ،وهو
مؤشر على وجود مشكلة ومع األسف الشديد
قد يعاني البعض في صمت والعالج في هذه
الحاالت يكون سهال وسريعا جدا ويؤدي إلى
تعافي فــي وظــائــف الكلى عــن طريق طبيب
المسالك البولية الــذي يقوم بفتح مجرى
الـتـبــول عــن طــريــق الـقـسـطــرة الـبــولـيــة وفــي

جراحيا.
بعض األحيان قد يتم التدخل
ً
-3حـ ـ ــدوث م ـشــاكــل ف ــي ال ـك ـلــى نـفـسـهــا أو
فــي األوعـيــة الدموية التابعة لها مثل أخذ
أدوية ،او صبغات أشعة ضارة للكلى أو حدوث
انخفاض شديد في ضغط الدم أو التهابات
في الكبيبات الكلوية وغالبا ما يحدث هذا
ال ـن ــوع م ــن اإلص ــاب ــة الـكـلــويــة ال ـح ــادة خــال
ال ــوج ــود ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات وب ــاألخ ــص في
وحدات العناية المركزة.
وطبعا في هذه الحاالت التدخل السريع
والمبكر يكون له دور كبير في التعافي وإنقاذ
ال ـك ـلــى م ــن ال ـف ـشــل ال ـك ـلــوي ال ـم ــزم ــن ،وفــي
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ق ــد ت ـصــل إلــى
االحتياج إلى تعويض وظائف الكلى بشكل
مؤقت عن طريق الغسيل الدموي.
-م ــا هــي نصائحك لـلــوقــايــة مــن أم ــراض

الكلى الحادة؟
-1ال ـحــرص على شــرب كميات كافية من
ال ـس ــوائ ــل ت ـنــاســب ال ـع ـمــر وال ـ ـ ــوزن وال ـحــالــة
الصحية.
-2أخذ المشورة الطبية في حاالت مشاكل
تقطع سلس البول أو ضعف تدفقه وحاالت
تـضـخــم الـبــروسـتــاتــا أو الـمـشــاكــل النسائية
المتعلقة بتدفق البول.
-3عالج ارتفاع ضغط الدم ومعرفة أسباب
ذلـ ـ ــك ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ت ـش ـخ ـيــص صـحـيــح
وال ـت ــأك ــد م ــن عـ ــدم وج ـ ــود م ـشــاكــل متعلقة
بالكلى ،فضغط الــدم قد يكون مؤشرا على
وجود مشاكل في الكلى يجب االنتباه اليها.
-4ت ـج ـنــب ب ـقــدر اإلمـ ـك ــان أخ ــذ اي ادوي ــة
غير ضــروريــة وب ــدون اسـتـشــارة ومتابعة مع
الطبيب.
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الم�ست�شفى الملكي للن�ساء والأطفال

رعاية راقية ...ت�ستحقها الأ�سرة
تأسس المستشفى الملكي للنساء واألطفال عام  2019في منطقة الرفاع ،بهدف رئيسي وهو توفير الرعاية الطبية المتميزة
والراحة للمرضى من النساء واألطفال بأسعار تنافسية ،وباستخدام أحدث المعدات واألجهزة وخبرات طبية كبيرة على مستوى
عالمي ،تبلغ سعة المستشفى  50سريرا ،وتقدم للمرضى مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المتميزة في جميع التخصصات،
فيوجد  30تخصصا طبيا مختلفا منها النساء وال ــوالدة واألط ـفــال وحتى التخصصات الدقيقة ،وأيـضــا األم ــراض الجلدية
والتجميل ،مركز الخصوبة ،عيادة الجهاز الهضمي ،الطب النفسي ،األمراض الباطنية والروماتيزمية ،قسم الجراحة ،التخدير
وعالج األلم جراحة السمنة والمناظير طب األسنان وطب وجراحة العظام وغيرها .كما يضم المستشفى فئات مختلفة من غرف
المرضى منها الجناح الديلوكس والجناح الفاخر (المجلس والرويال) من أجل خلق إقامة مريحة وفاخرة يشعر المرضى بالراحة
النفسية والطمأنينة.

الدكتورة مريم الأحمدي
استشاري ورئيس قسم أمراض النساء
والوالدة تخصص تشوهات األجنة

نحن ننفرد في المستشفى الملكي للنساء واألطفال
بتقديم رعاية صحية كبيرة للسيدات ســواء قبل الحمل
في مرحلة االستعداد له من خالل معالجة أي مرض قد
يعوق الحمل مثل السمنة المفرطة أو تغير في الهرمونات
أو أي مشكلة في الغدة يتم معالجتها ثم تستعد للحمل
مــع أمـهــر اسـتـشــاريــي أم ــراض الـنـســاء وال ـ ــوالدة مــن ذوي
الخبرات الــواسـعــة ،وبالنسبة إلــى مــن تعاني مــن مشاكل
الحمل أو صعوبة في الحمل فلدينا مركز الخصوبة الذي
يهتم بعالج تأخر اإلنجاب مجهز تماما بأحدث األجهزة
وعلى أعلى مستوى لضمان النتائج المرجوة.
الـجــديــر بــالــذكــر أنـنــا المستشفى ال ـخــاص الوحيد
الـمـجـهــز بــالـحـضــانــات السـتـقـبــال األط ـف ــال ال ـخ ــدج مع
وجــود استشاريين لمتابعة حالة األطفال الخدج وأيضا
المستشفى الـخــاص الوحيد الــذي لديه متابعة دقيقة
وتشخيص حاالت تشوهات األجنة.

الدكتور حاتم �شوقي

استشاري أمراض النساء والوالدة ورئيس قسم الخصوبة
المستشفى الملكي للنساء واألط ـفــال هــو المستشفى األول والــوحـيــد الــذي
يقوم على خدمة جميع فروع أمراض النساء وجميع فروع أمراض األطفال في كل
تخصصاتهم الدقيقة.
بــالـنـسـبــة إل ــى قـســم الـخـصــوبــة ف ــي الـمـسـتـشـفــى الـمـلـكــي فـهــو وحـ ــدة مستقلة
متخصصة في عالج مشاكل تأخر اإلنجاب.
وتنقسم الوحدة إلى قسمين األول عيادة الخصوبة وفيها تتم مراجعة المريض
ووضع الخطة العالجية ومن ثم استكمال الفحوصات الطبية المتاحة كلها داخل
المستشفى ،وأيضا يتم فيها متابعة التبويض ومتابعة الحمل لحين الوالدة.
أما القسم الثاني يحتوي على معمل األجنة ومعمل للتجميد وغرفة للتلقيح
المجهري وأخذ الخزعات ومعمل ألمراض الذكورة.
يتم ذلك بأحدث األجهزة والتقنيات على أيدي استشاريين متخصصين وعدد
سنوات خبرة طويلة .تعمل الوحدة من  8صباحا إلــى  6مساء الستقبال الحاالت
طوال أيام األسبوع .إن ما يقدمه المستشفى الملكي من خدمات عالية المستوى في
وحدة الخصوبة ال تضاهى في المستشفيات األخرى وبأسعار تنافسية.

الدكتور يا�سر الدرازي
استشاري ورئيس قسم
الجراحة العامة والمناظير

قامت فكرة المستشفى على متابعة حاالت
النساء واألط ـفــال ،ولكن بعد إقـبــال المرضى
على المستشفى زاد طموح إدارة المستشفى،
وتــم افتتاح قسم الجراحة الــذي القــى إقباال
كبيرا وانضم المزيد من أطباء الجراحة إلى
القسم في تخصصات مختلفة ،مثل جراحة
األطفال إلجراء الجراحات المعقدة وجراحة
السمنة إلجراء عمليات السمنة المفرطة.
قد تم إجراء عمليات الغدة الدرقية وأورام
الثدي ،وتجرى حاليا جراحات الطوارئ مثل
الزائدة الدودية والـمــرارة والفتاق ،كما نتوقع
انضمام المزيد من استشاريي الجراحة إلى
الفريق الطبي في القريب العاجل.

الدكتور ح�سن يو�سف

استشاري األمراض الباطنية
والروماتيزم ورئيس قسم الطوارئ
ن ـس ـت ـق ـبــل ف ـ ــي عـ ـ ـي ـ ــادات األمـ ـ ـ ــراض
الـبــاطـنـيــة حـ ــاالت أم ـ ــراض ال ـطــب الـعــام
ال ـمــزم ـنــة م ـثــل ال ـس ـك ــري وض ـغ ــط ال ــدم
وأم ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـغـ ــدة ال ــدرقـ ـي ــة واألمـ ـ ـ ــراض
الروماتيزمية.
ك ـم ــا ن ـس ـت ـق ـبــل ف ــي ق ـس ــم الـ ـط ــوارئ
جميع ال ـحــاالت الـطــارئــة عـلــى م ــدار 24
س ــاع ــة ط ـ ــوال أي ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع ،ونـسـتـقـبــل
ال ـحــاالت الـحــرجــة فــي الـعـنــايــة الـمــركــزة
ال ـت ــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى ســريــريــن مـجـهــزيــن
الستقبال الحاالت.
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الدكتور �أ�شرف الرفاعي
استشاري التخدير والرعاية المركزة
وعالج اآلالم ورئيس األطباء

يـعـتـبــر قـســم الـتـخــديــر م ــن أه ــم أقـســام
فــي المستشفى ألنــه القسم الـمـســؤول عن
توفير جميع اإلجراءات المالئمة للعمليات
للنساء واألط ـفــال مثل الـجــراحــات العامة
والتجميل والـمـنــاظـيــر ،واألط ـف ــال وجميع
ال ـت ـخ ـص ـصــات األخـ ـ ــرى ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن
قـســم الـتـخــديــر ي ـقــدم ع ــاج األل ــم الـمــزمــن
عن طريق التشخيص الدقيق لمصدر األلم
والقيام بعدة إجــراءات تداخلية بالحقن أو
التردد الحراري لعالج وتسكين مصدر األلم
وتختص العيادة في عالج بعض آالم مثل آالم أسفل الظهر وآالم الرقبة والكتف وآالم
األورام السرطانية .كما يتم التعامل مع األلم الحاد بعد العمليات الجراحية بأحدث
الوسائل والعالجات التي تضمن راحــة المريض بعد إجــراء العمليات الجراحية مثل
استخدام مضخات ضخ الدواء المسكن لأللم ،وذلك بناء على حاجة المريض.
إننا نفخر بالتطور الكبير الذي شهده المستشفى خالل العام الماضى بزيادة عدد
التخصصات وباستقطاب عــدد كبير من األطباء البحرينيين المعروفين ،وذلــك لرفع
مستوى الخدمات الطبية في المستشفى.
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الدكتور طارق المعداوي

استشاري ورئيس قسم األمراض النفسية
قسم الطب النفسي واإلرشاد األسري من
األقـســام المهمة والـضــروريــة فــي المستشفى
ألن ـ ـ ــه ي ـه ـت ــم ب ــالـ ـصـ ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة ل ـل ـس ـيــدة
واألطفال.
أوال بالنسبة إلــى الـنـســاء :الـعـيــادة تقدم
اإلرش ــاد النفسي للمتزوجين الــذيــن يعانون
من صعوبة في اإلنجاب وتحضيرهم للعالج،
ومـتــابـعــة الـسـيــدات أث ـنــاء الـحـمــل لالكتشاف
المبكر ألي اضطرابات النفسية ،الوقاية من
اكتئاب ما بعد الــوالدة وعــاج اكتئاب ما بعد
الوالدة ،عالج اضطرابات سن المراهقة لدى اإلناث والذكور.
ثانيا بالنسبة لألطفال :العيادة تساعدهم في الكشف المبكر عن اضطرابات النمو
المختلفة لعالج حــاالت التوحد والتأخر العقلي ومتالزمة داون ،كما نقدم التدخل
العالجي لحاالت فرط النشاط وتشتت االنتباه لألطفال والعالج األسري.

الدكتور هيثم الخواجة

الدكتورة زحل غندور
استشاري أمراض الجهاز
الهضمي والكبد

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى الـ ـمـ ـلـ ـك ــي ل ـ ـيـ ــس ف ـقــط
مستشفى لـلـنـســاء والـتــولـيــد ،ولـكــن يوجد
لدينا قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد
وفيه نقوم بمراجعة حاالت الجهاز الهضمي
ال ـع ــام ــة م ـث ــل أل ـ ــم ال ـب ـط ــن واالضـ ـط ــراب ــات
المتعلقة بالحموضة ومـتــازمــة الـقــولــون
العصبي وأمــراض الكبد والـمــرارة ،والكشف
المبكر عن أورام الجهاز الهضمي والوقاية
م ــن أنـ ـ ــواع ال ـس ــرط ــان الـمـخـتـلـفــة لـلـمـعــدة
والـ ـق ــول ــون ،وذلـ ــك ع ــن ط ــري ــق التشخيص
المبكر بالمنظار فيوجد لدينا أحــدث أجـهــزة المناظير والتقنيات الحديثة لراحة
المرضى ،كما يوجد لدينا عالج السمنة غير الجراحي عن طريق بالون المعدة الذي
أثبت فاعلية كبيرة في عالج السمنة المتوسطة وبعض حاالت السمنة المفرطة.

استشاري ورئيس قسم األطفال والعناية
القصوى لألطفال حديثي الوالدة
يتميز قسم األطفال بأنه يوفر الرعاية
المتكاملة للطفل منذ مرحلة الحمل وما
تحمله من متاعب قد تواجه الجنين أثناء
الـحـمــل م ــن خ ــال الـمـتــابـعــة م ــع اسـتـشــاري
األط ـفــال حــديـثــي الـ ــوالدة وال ـخــدج لتسهيل
مرحلة الحمل وعمل خطة ال ــوالدة لتفادي
أي مخاطر قد تواجه الطفل أثناء الــوالدة،
وتوفير أقصى عناية بعد ال ــوالدة مــن خالل
وح ــدة العناية الـقـصــوى لــأطـفــال الـخــدج ال ـمــزودة بــأحــدث االج ـهــزة الطبية وتستمر
رعايتهم لما بعد خروج الطفل من المستشفى من خالل المتابعة في المركز المتميز
لطب وجراحة األطفال ،والذي يضم عدة تخصصات لمتابعة نمو وتطور الطفل سواء
كانت الحاالت بسيطة أو معقدة .كما نستقبل الحاالت الطارئة على مدار  24ساعة طوال
أيام األسبوع ،وبالنسبة إلى الخطط المستقبلية لقسم األطفال فنحن بصدد إضافة
تخصصات أخرى لكي نستكمل الرعاية الالزمة لألطفال.

الدكتورة �أنا�ستازيا �أثانا�سيو
استشاري جراحة العظام والطب
الرياضي وطب نمط الحياة

يـسـتـقـبــل ط ـ ــوارئ ال ـع ـظــام ع ـلــى مـ ــدار 24
ساعة جميع المرضى من الجنسين ،كما نقوم
فــي الـعـيــادات بمراجعة الـمــرضــى مــن النساء
واألط ـ ـفـ ــال ف ـق ــط ،وك ــذل ــك ف ــي ق ـســم ال ـعــاج
الـطـبـيـعــي ،يـتــابــع الـقـســم جـمـيــع ح ــاالت آالم
ال ـع ـظ ــام وال ـم ـف ــاص ــل وال ـع ـض ــات ع ــن طــريــق
العالج الجراحي والعالج التحفظي ،وننفرد
فــي المستشفى بــالـمــركــز الـمـتـمـيــز لهشاشة
العظام.
وتـ ــوجـ ــد ل ــدي ـن ــا الـ ـع ــاجـ ــات ال ـت ــداخ ـل ـي ــة
الـجــديــدة مثل الـعــاج بالبالزما ويحقن مـكــان األل ــم (المفصل) ليساعد على التئام
األنسجة وتخفيف األلم ،فهو من أحدث العالجات وأكثرها فاعلية وأمان .الجدير بالذكر
أن لدينا غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى.

ق�سم الجلدية والتجميل
يتمتع قسم األمراض الجلدية والتجميل بأنه يحمل طابعا مميزا ومنفردا ،فلدينا
اختصاصية أمراض جلدية وهي شيلي شيتي التي تتمتع بخبرة تزيد على  7سنوات في
طب الجلدية من عالج مشاكل البشرة والشعر ،والدكتور باولو هيباسيو استشاري جراحة
التجميل الــذي يمتلك خبرة أكثر من  16عاما في الجراحة التجميلية والترميمية،
ومن األطباء الزائرين دكتور (أندرو أوردون) من بيفرلي هيلز والدكتور سانجاي باراشار
والدكتور كارل جالد استشاري جراحة تجميل النساء للعمليات الدقيقة النسائية ،في
خصوصية وراحة تامة للنساء.
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الدكتور وئام ح�سين في حوار
�شامل عن �أمرا�ض الغدة الدرقية
تعد الغدة الدرقية من أكثر اضطرابات
الغدد الصماء شيوعا في البحرين وعلى
الرغم من عدم وجود إحصائيات أو دراسات
مـحــددة لتقدير نسبة اإلصــابــة بالمرض
إال أنــه يقدر بأكثر من  %10في البالغين
ويكون في النساء أكثر من الرجال ،ويتم
تشخيصه متأخرا في كثير من الحاالت
ولكي نعرف أكثر عن أمراض الغدة الدرقية
حاور الخليج الطبي الدكتور وئام حسين
استشاري غــدد صماء وسكري مستشفى
رويــال البحرين ،والبورد األمريكي للغدد
الصماء
*ما الغدة الدرقية بشكل عام؟
 تعد الـغــدة الــدرقـيــة مــن أكـبــر الغددال ـص ـمــاء ف ــي ال ـج ـســم وت ـك ــون ع ـلــى شكل
فراشة وتقع أسفل العنق.
وظيفتها األســاسـيــة هــي التحكم في
التمثيل الغذائي في الجسم وتنتج الغدة
الدرقية هرمونات تؤثر بشكل أساسي في
كــل عـضــو ونـسـيــج وخـلـيــة فــي الـجـســم إذا
تركت من دون عالج وقد تسبب ارتفاع في
مستويات الكوليسترول وأم ــراض القلب
والعقم وضعف العضالت وهشاشة العظام
ومشاكل في الوزن.
أهم المشاكل المتعلقة بالغدة وشائعة
تقسم على أنها متعلقة بإنتاج الهرمون
إما أن تكوم أكثر من الالزم أو الطبيعي أو
أن تكون أقل جدا ،وأيضا الناتجة عن زيادة
نمو الغدة الدرقية ما يتسبب في الضغط
على الرقبة وهيكلها أو الظهور ببساطة
ككتلة في الرقبة.
وت ـش ـك ـيــل ال ـع ـق ـيــدات أو ال ـك ـتــل داخ ــل
الغدة الدرقية شيء مقلقل ألنه قد يدل
على وجود سرطان الغدة الدرقية.
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اكت�شاف المر�ض مبكرا ي�سهل
ال�سيطرة على ا�ضطرابات الغدة
*كيف تعمل الغدة الدرقية؟
 ع ـنــدمــا ت ـفــرز ال ـغ ــدة الــدرق ـيــة الـكـثـيــر منالهرمونات يستخدم الجسم الطاقة بشكل أسرع
مما ينبغي وتسمى هــذه الحالة بفرط نشاط
الغدة الدرقية.
وعندما ال تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من
الهرمونات يستخدم الجسم الطاقة بشكل أبطأ
مما ينبغي وتسمى هــذه الحالة بقصور الغدة
الدرقية.
والـجــديــر بــالــذكــر أن مــن الـصـعــب تشخيص
أمراض الغدة الدرقية ألن األعراض تكون متشابه
م ــع أعـ ـ ــراض األم ـ ـ ــراض األخـ ـ ــرى ف ـمــن الـسـهــل
الخلط بينهم ،ولكن لحسن الحظ هناك فحص
دم يمكنه تحديد اضطرابات الغدة الدرقية قبل
ظهور األعراض ،فعندما يكتشف المرض مبكرا
من السهل السيطرة على االضطراب مبكرا
وق ــد تـسـتـمــر أم ـ ــراض ال ـغ ــدة ال ــدرق ـي ــة مــدى
الحياة ولكن مــع المتابعة الطبية الصحيحة
يمكن للمرضى أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية.
*ما أعراض خمول الغدة الدرقية؟
 األع ــراض الشائعة تـكــون الـشـعــور بالتعبال ـعــام ،قـلــة الـتــركـيــز والـنـسـيــان ،آالم الـعـضــات،
اإلم ـســاك وج ـفــاف الـشـعــر ،زيـ ــادة الـ ــوزن وغ ــزارة
الــدم في فترات الحيض ،وقــد يحدث أيضا في
بعض الحاالت تباطؤ في معدل ضربات القلب
والتحسس من البرد وانتفاخ حول العينين.
أما بالنسبة إلى األطفال فقد يتأخر النمو
الجسدي والعقلي عن الحد الطبيعي
والـجــديــر بــالــذكــر أن هــرمــون الـغــدة الدرقية
يعد مهما للمرأة حتى تتمكن من الحمل ،كما
أنه مهم أيضا لنمو الجنين خاصة في األشهر
الثالثة األولــى ،الحمل آمن تماما عند النساء
اللواتي يخضعن لهرمون الغدة الدرقية البديل
أي المنتظمين على الــدواء وتعليمات الطبيب
المعالج وقد يحتاج الطبيب أثناء فترة الحمل
إلى تعديل الجرعة.
*وماذا عن فرط نشاط الغدة الدرقية؟
 تتعدد تسمية فــرط نشاط الغدة الدرقيةمثل الغدة الدرقية النشطة وزيــادة إفــراز الغدة
الدرقية ولكن مــرض جريفز هــو الشكل األكثر
شيوعا للمرض ،وينتشر بشكل عائلي ويمكن أن
يحدث في أي عمر ونسبته تزيد عند النساء أكثر
من الرجال ثماني مرات.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى األعـ ـ ــراض فـهــي ال تظهر

بـشـكــل ع ــام دف ـعــة واح ـ ــدة ،إن ـمــا ت ـعــود األع ــراض
وال ـعــامــات إل ــى تــأثـيــرات الـكـمـيــات ال ــزائ ــدة من
ه ــرم ــون الـ ـغ ــدة ال ــدرقـ ـي ــة ف ــي وظ ــائ ــف الـجـســم
والتمثيل الغذائي بطريقة مبسطة يتم تسريع
جميع عمليات التمثيل الـغــذائــي كمثال يكون
معدل النبض سريعا (أكثر من  )100ويزداد عمل
األمعاء أي تبدأ أعــراض اإلسهال وتعمل الغدد
العرقية بشكل مفرط ،وأيضا يتم تحفيز الجهاز
العصبي بحيث يصبح المريض عصبيا
كـ ـم ــا تـ ـشـ ـم ــل األعـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـش ــائـ ـع ــة ض ـعــف
العضالت ،ورعاش اليد وفقدان الوزن غير المبرر
واضطرابات النوم وتضخم الغدة الدرقية وقلة
فترات الحيض
كما تحدث أحيانا مشاكل في الرؤية ،وتهيج
وانتفاخ في العين وعدم تحمل الحرارة
*هل يعد سرطان الغدة شائعا؟

 سرطان الغدة الدرقية غير شائع ولكنأظهرت الدراسات أن معدل اإلصابة به يزداد
 %4س ـن ــوي ــا ،وال ي ـ ــزال ه ــو ث ــام ــن أك ـث ــر أنـ ــواع
ال ـســرطــانــات شـيــوعــا ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
االمريكية ،ولكن األهم من ذلك أنه ثاني أكثر
أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في عمر
معين في دول الخليج
س ــرط ــان الـ ـغ ــدة ال ــدرقـ ـي ــة ه ــو أكـ ـث ــر أنـ ــواع
أورام الـغــدد الـصـمــاء الخبيثة شيوعا ولكنه
يـشـكــل ح ــوال ــي  %1فـقــط م ــن جـمـيــع األورام،
وذلــك بسبب التقدم في دقة أجهزة الفحص
وحمالت التوعية لها دور مهم في االكتشاف
الـمـبـكــر والـتـشـخـيــص يـعـتـمــد ع ـلــى التقييم
الخلوي بسحب بعض الخاليا بإبرة صغيرة
في العقدة.
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«�شفاء الجزيرة»

يحتفل بمرور �سبعة ع�شر عاما من الرعاية الطبية العالية الجودة
مــركــز شـفــاء الـجــزيــرة الطبي مــن أوائــل
المراكز الطبية الخاصة الرائدة في المملكة،
ي ـقــدم أح ــدث ال ـخــدمــات والــرعــايــة الصحية
العالية الجودة منذ إنشائه في عام .2004
يلتزم المركز بتقديم رعاية صحية ذات
كفاءة عالية ،كما يوفر الخدمات المتطورة
والمجهزة تجهيزً ا عاليا بمجموعة واسعة
من الخدمات التي تضمن الراحة للمرضى
والموظفين.
مركز شفاء الجزيرة له فرعان في مملكة
البحرين أولهما مركز طبي متخصص واآلخر
مــركــز لـطــب األس ـنــان ولـيــس لــه ف ــروع أخــرى
في البحرين .يقع المركز الطبي في مبنى
من سبعة طوابق في المنامة مجهز بأحدث
المرافق ومعدات المختبرات الحديثة ،تحت
رؤيــة وإشــراف رئيس مجلس اإلدارة والعضو
المنتدب الدكتور (كي تي محمد ربيع اهلل).
وأشــار الرئيس التنفيذي السيد حبيب
رحمن إلى أن المركز يقدم خدمات الرعاية
الـصـحـيــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة وب ــأس ـع ــار في
متناول الجميع وبجودة عالية.
وتـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ج ـم ـي ــع األق ـ ـسـ ــام
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة :أم ـ ـ ــراض الـقـلــب
وطــب المسالك الـبــولـيــة ،وجــراحــة العظام،
واألمراض الجلدية والتجميل ،وطب النساء،
وطــب األط ـفــال ،واألن ــف واألذن والحنجرة،
وط ــب ال ـع ـيــون واألش ـع ــة ،وال ـجــراحــة الـعــامــة
والطب العام ،والطب الباطني وقسم العالج
الطبيعي والتأهيل.
بجانب الخدمات المساندة مثل قياس
ال ـب ـص ــر ،وع ـ ــاج ال ـص ــوت والـ ـك ــام ،مخطط
ص ــدى ال ـق ـلــب ،وم ـســح  64شــريـحــة بــاألشـعــة
ال ـم ـق ـط ـع ـي ــة ،وتـ ـص ــوي ــر ال ـ ـثـ ــدي ب ــاألشـ ـع ــة،
والموجات فــوق الصوتية الرقمية ،واألشعة
السينية الــرقـمـيــة ،والـصـيــدلـيــة ،والمختبر
والوحدات الفنية الداعمة.
وي ـق ــدم ال ـمــركــز مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة من
الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين
على حد سواء ،ويوفر للمرضى والزوار تجربة
آم ـن ــة ف ــي الـمـسـتـشـفــى خـ ــال ف ـت ــرة انـتـشــار
وب ــاء كــوفـيــد .ونعمل وفــق جميع اإلج ــراءات
وال ـبــروتــوكــوالت االح ـتــرازيــة الـخــاصــة ب ــوزارة
الصحة لحماية المرضى والموظفين ،بما
في ذلك التباعد االجتماعي اإللزامي وارتداء
أقـنـعــة الــوجــه وأدوات الـحـمــايــة الشخصية.
وي ـج ــري ال ـمــركــز ال ـط ـبــي اخ ـت ـبــار RT-PCR
لـلـكـشــف ع ــن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي مـخـتـبــره
الخاص بأقل كلفة بالتعاون مع وزارة الصحة
لألشخاص الذين يعانون من األعراض .كما
أن لدينا اختبارات األجسام المضادة ،وأيضا
نوفر للمرضى المتعافين من «كــوفـيــد،»19-
فـحـ ًـصــا ك ــام ـ ًـا لـتـحــديــد الـمـضــاعـفــات الـتــي
قــد تـظـهــر بـمـجــرد انـتـهــاء الـمــرحـلــة ال ـحــادة
م ــن ال ـم ــرض وعــاج ـهــا ومــراق ـب ـت ـهــا .فقمنا
بتخصيص باقتين من الفحوصات الطبية
لما بعد «كوفيد »19-متوافرة بأسعار معقولة.
وي ـع ـت ـبــر م ــرك ــز ش ـف ــاء ال ـج ــزي ــرة الـطـبــي
المكان األنسب لذوي األجور المنخفضة.

يحتوي المركز على مرافق واسعة لوقوف
ال ـس ـيــارات بـمــا فــي ذل ــك مــوقــف س ـيــارات من
طابقين وآخر بجوار المبنى .باإلضافة الى
موقف سيارات خاص لألطباء والموظفين،
أيضا.
وتوجد خدمة صف السيارات ً
مركز شفاء الجزيرة الطبي لديه ثالث
ص ـي ــدل ـي ــات داخـ ـلـ ـي ــة ،ف ــي ال ـط ــاب ــق األرضـ ــي
وال ـط ــاب ــق األول وال ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي ،وتـعـمــل
صيدلية الطابق األرضي على مدار الساعة.
وي ـح ـتــوي عـلــى غ ــرف ال ـمــرضــى ف ــي الـطــابــق
األرض ـ ــي وال ـط ــاب ــق األول وال ـط ــاب ــق الـثــالــث
وال ـط ــاب ــق ال ــراب ــع وال ـت ــي ت ـضــم أك ـثــر م ــن 30
سريرا.
ً
قـســم الـمـخـتـبــرات فــي ال ـمــركــز هــو أحــد
المختبرات الرائدة في المملكة ،والذي يضم
أح ــدث أنـ ــواع األج ـه ــزة إلجـ ــراء الـفـحــوصــات
المخبرية المعقدة ،وتم تجهيز قسم األشعة
بعدد  64شريحة مقطعية ،وتصوير الثدي
باألشعة الرقمية ،واألشعة السينية الرقمية،
وأج ـه ــزة ال ـمــوجــات ف ــوق الـصــوتـيــة الــربــاعـيــة
األب ـع ــاد .كـمــا أن قـســم أم ــراض الـقـلــب مــزود
( ،) Echo & TMTومراقبة النبض (هولتر)،
ومــراق ـبــة ضـغــط ال ــدم الـمـتـنـقــل ،وتخطيط
القلب بالمجهود ،وتصوير األوعية التاجية
باألشعة المقطعية ،والتقييم قبل الجراحة
للجراحة غير القلبية.
ج ـه ــزت وح ـ ــدة عـ ــاج ال ـن ـطــق ال ـصــوتــي
بأجهزة قياس السمع النقية ،وأجهزة قياس
ط ـب ـلــة األذن ،وت ـق ـي ـيــم الـ ـك ــام واخ ـت ـب ــارات
وخدمات عالج النطق.
ويعمل بالمركز مجموعة متخصصة
م ــن ال ـط ــاق ــم ال ـط ـب ــي ال ـق ــائ ــم بــال ـخــدمــات
الـطـبـيــة والـتـمــريـضـيــة ،تــم تــدريــب الـفــريــق
جـ ـ ـي ـ ـ ًـدا م ـ ــن ذوي ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
مختلفة من الرعاية الطبية من جامعات
ومـسـتـشـفـيــات عــالـمـيــة .يـضــم قـســم الـطــب
عاما وفــي الطب الباطني
العام  13طبي ًبا ً
لــدي ـنــا  4أط ـب ــاء مـتـخـصـصـيــن ،ولــدي ـنــا 24
مـتـخـصـ ًـصــا فــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت بـمــا في
ذلــك ثالثة متخصصين في طب األطفال
وثالثة استشاريين في طب األسرة واألشعة
وطب النساء.
وبــالـنـسـبــة إل ــى قـســم طــب األس ـنــان في
مركز شفاء الجزيرة الطبي فيقع في مبنى
منفصل ،ويضم المركز تسعة أطباء أسنان،
وتوفر عيادات األسنان بيئة صحية ممتعة،
م ــع مـهـنـيـيــن ذوي خ ـب ــرة مــدرب ـيــن تــدري ـب ـ ًا
مـمـتــازا لـضـمــان رعــايــة وراحـ ــة أف ـضــل .كما
يقدم المركز رعــايــة متخصصة فــي تقويم
أيضا.
األسنان وتركيبات األسنان وطب اللثة ً
ويتبع المركز مجموعة شفاء الجزيرة
الطبية ،مجموعة الرعاية الصحية الرائدة
فــي دول مجلس الـتـعــاون الخليجي ،التي
تقدم خــدمــات الــرعــايــة الصحية المتميزة
من خالل العديد من العيادات المتخصصة
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي .لقد كانت منارة الضوء لمساعدة
عاما.
المرضى ألكثر من ً 40

ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ اي ﻓﺮوع
أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

أﻗـــﻞ ﺳــﻌـــﺮ و أﻗـــﻞ ﻣـــﺪة

ﻛــﻮﻓـــﻴــد ١٩

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺤﺔ
اﻷﻧﻔﻴﺔ اﻟﺒﻠﻌﻮﻣﻴﺔ

اﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪك اﻵن 17288000

ﻛــﻮﻓـــﻴــد ١٩

اﺧــﺘــﺒﺎر اﻻﺟــﺴـﺎم
اﻟـــﻤـــﻀـــﺎدة

16171819

اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم | أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ | اﻷﺷﻌﺔ | اﻷﻃﻔﺎل | اﻷذن واﻷﻧﻒ واﻟﺤﻨﺠﺮة | أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة
ﺟﺮاﺣﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم | اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ | اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ | اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻌﻴﻮن | اﻷﺳﻨﺎن | ﻃﺐ أﺳﻨﺎن اﻷﻃﻔﺎل | واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ | ﻗﺴﻢ اﻷﺷﻌﺔ | اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
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الدكتور نورالدائم يو�سف:

الجلطة القلبية..

كــــل دقـيقـــة تـمــر مهـمــة
مــن أخـطــر األم ــراض الـتــي تصيب القلب تجلط
الــدم داخــل الشرايين وعــدم سريانه بشكل طبيعي
وعدم قدرته على الضخ لكل أنحاء الجسم ،ما يسبب
الشعور بأعراض خطرة قد تهدد حياة اإلنسان إن لم
يتم التعامل معها بشكل سريع.
كان لنا لقاء مع الدكتور نورالدائم يوسف استشاري
أمــراض القلب والقسطرة التداخلية بمركز الشيخ
محمد بن خليفة بن سلمان التخصصي ليجيب عن
أسئلتنا.
 كيف تحدث الجلطة القلبية؟وظيفة الـشــرايـيــن التاجية تــزويــد عضلة القلب
بالدم المحمل باألكسجين ،يتأثر تدفق الدم
ف ــي هـ ــذه ال ـش ــراي ـي ــن ن ـت ـي ـجــة مــرض
الشريان التاجي الناتج عن تراكم
الــدهــون والكالسيوم أو الخاليا
االلتهابية على شكل لويحات
داخل هذه الشرايين ،وتحدث
ال ـج ـل ـط ــة ع ـن ــد تـ ـم ــزق جـ ــدار
هذه اللويحات ما يؤدي إلى
تـجـمــع الـصـفــائــح الــدمــويــة
مكونة خثرات دموية حول
هــذه الـلــويـحــات ،وبالتالي
ي ـن ـتــج عـ ــن ذل ـ ــك انـ ـس ــداد
ال ـشــراي ـيــن وت ـل ــف عضلة
القلب.
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ارتفعت ن�سبة الإ�صابة عند ال�شباب ب�سبب العادات الغذائية
ال�سيئة والتدخين وعدم ممار�سة الريا�ضة وال�سمنة المفرطة
 ما هي أعراض الجلطة القلبية؟ـوعــا
أع ـ ــراض الـجـلـطــة الـقـلـبـيــة األك ـث ــر شـيـ ً
تتمثل في شعور المريض بألم حاد في الصدر
وض ـيــق فــي الـتـنـفــس ،إال أن األع ـ ــراض تتنوع
وت ـت ـف ــاوت م ــن م ــري ــض إل ــى آخ ـ ــر ..م ـن ـهــا :ألــم
يوصف بضغط في الصدر أو الفك أو الظهر
ومناطق أخرى في القسم العلوي من الجسم،
كما يعتبر التعرق والغثيان ،والتقيؤ والشعور
بالقلق والسعال ،والــدوخــة مع تسارع ضربات
القلب من األعراض.
 إذا ما هي األسباب؟هناك عوامل تزيد من احتمالية اإلصابة
بالجلطة القلبية من أهمها:
 -1العمر :تزيد نسبة اإلصابة عند الرجال
من عمر  45سنة فأكثر ،وعند النساء من عمر
 55سنة فأكثر.
 -2مرض السكري.
 -3ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول
والدهون الثالثية.
 -4التدخين العادي والتعرض لمدة طويلة
للتدخين السلبي.
 -5ارتفاع الكولسترول والدهون الثالثية.
 -6البدانة وقلة النشاط البدني ،واألشخاص
الــذيــن يـمــارســون الــريــاضــة بانتظام يتمتعون
بصحة جيدة.
 -7التاريخ العائلي :إذا كــان أحــد أشقائك
أو والــديــك وأج ــدادك قــد تـعــرض الزم ــة قلبية
مبكرة (قبل سن  55للذكور و 65لإلناث) فأنت
معرض أكثر من غيرك لإلصابة بجلطة قلبية.
 -8التوتر ،والمخدرات :إن استخدام األدوية
مثل الكوكايين واألمفيتامين يؤدي إلى حدوث
انقباض في الشرايين التاجية قد يسبب جلطة
القلب.
 كيف يكون العالج؟كــل دقيقة تمر على المريض بعد إصابته
بالجلطة تتدهور فيها أنسجة القلب ،وعلى
ال ـم ــري ــض ال ــذه ــاب ب ـســرعــة إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى
الستعادة تدفق الــدم للقلب مــرة أخــرى ومنع
تلف عضلة القلب ،وذلك عبر الشريان التاجي
المغلق.
يـبــدأ الـعــاج بــاسـتـخــدام أدوي ــة تمنع تخثر
الــدم ،باإلضافة إلى األدويــة التي تقلل العبء
على القلب وتحسن تدفق الدم عبر الشرايين
التاجية باإلضافة إلى مسكنات األلم وأحيانا
األكـسـجـيــن ،وف ــي ح ــال ع ــدم تــوافــر القسطرة
العالجية يمكن استخدام أدوية إذابة الجلطة.

 ماهي القسطرة العالجية؟ وكيف تعمل؟القسطرة العالجية أو رأب األوعية الدموية
(زرع الــدعــامــات) ع ـبــارة عــن عملية تـتــم عــادة
بالتخدير الموضعي عن طريق شريان الرسغ
أو ال ـف ـخــذ وت ـس ـت ـخــدم لـفـتــح شــراي ـيــن الـقـلــب
الـ ـمـ ـس ــدودة ،ح ـيــث ي ـتــم إدخـ ـ ــال ب ــال ــون صغير
ونـفـخــه ب ـص ــورة مــؤقـتــة ف ــي ال ـشــريــان المغلق
للمساعدة على توسيعه ،كما يتم راب األوعية
بوضع أنبوب شبكي سلكي صغير دائــم يعرف
باسم الدعامة للمساعدة في دعم فتح الشريان
وتقليل احتمالية تضييقه وانسداده مرة أخرى.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ب ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت قــد
تستدعي التدخل الجراحي ويتم في العملية
تجاوز انسدادات الشرايين التاجية عن طريق
تحويل مسار األوعية الدموية الستعادة تدفق
الدم إلى القلب.
ول ـل ـتــأكــد م ــن تـحـقـيــق ال ـق ـس ـطــرة للنتائج
الـ ـم ــرج ــوة ي ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ـ ــدث ج ـي ــل مــن
الـ ــدعـ ــامـ ــات الـ ـت ــي تـ ـف ــرز ال ـ ـ ـ ــدواء وال ـت ـص ــوي ــر
بالموجات الصوتية داخــل الشرايين التاجية
وعالج االنسدادات المعقدة بالليزر أو الموجات
الصادمة.
 في الفترة األخيرة انتشر الموت المفاجئب ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب ب ـس ـب ــب ج ـل ـط ــات الـ ـقـ ـل ــب ..مــا
تفسيرك؟

ف ـع ــا اخ ـت ـل ـف ــت األرق ـ ـ ـ ــام وارتـ ـفـ ـع ــت نـسـبــة
اإلص ــاب ــة عـنــد ال ـش ـبــاب بـشـكــل مـخـيــف ،وذلــك
بسبب العادات الغذائية السيئة والتدخين منذ
عمر مبكر وعــدم ممارسة الــريــاضــة ،والسمنة
المفرطة وبالطبع اإلهمال في متابعة العوامل
الـمـســاعــدة لــإصــابــة بــالـجـلـطــات ،مـثــل ارتـفــاع
الكولسترول وضغط الدم ،ومن األسباب النادرة
أيضا استخدام المواد المخدرة وبعض األدوية
مثل الستيرويد وحبوب منع الحمل ،وكذلك
التسلخ التلقائي للشريان الـتــاجــي والعامل
ال ــوراث ــي واألمـ ــراض المصاحبة بــزيــادة تخثر
الدم.
 ماهي نصيحتك لتجنب اإلصابة بجلطاتالقلب؟
إن العوامل التي تؤدي إلى اإلصابة بمرض
الشرايين التاجية للقلب تنقسم إلــى عوامل
ثابتة ال يمكن التحكم فيها كالعمر والجنس
والــوراثــة ،وعوامل متغيرة يمكن التحكم فيها
والـسـيـطــرة عليها كـعــادتـنــا الـيــومـيــة الخاطئة
مثل التدخين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة
والـضـغــوط النفسية بجانب اإلصــابــة بمرض
الـسـكــري وضـغــط ال ــدم وارت ـف ــاع الـكــولـسـتــرول،
وت ـكــون الــوقــايــة بالتحكم فــي عــوامــل الخطر
المتغيرة ومحاولة السيطرة عليها وتغييرها
إلى عادات يومية صحية.
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الدكتور عبد الخالق العريبي:

الخطة العالجية ال�صحيحة والدعم المعنوي
للمري�ض من �أهم طرق عالجه من الروماتويد
تؤدي المفاصل دورا مهما في حياة االنسان وتعتبر الوظيفة الرئيسية لها تسهيل حركة الجسم ،واي مرض يؤثر فيها سيلقي
بظالله على ممارسة الشخص ألنشطته اليومية وتصيب المفاصل أنواع مختلفة من األمراض منها الروماتويد وتواصل الخليج
الطبي مع الدكتور عبدالخالق العريبي استشاري الباطنية والمفاصل والروماتيزم بمستشفى الكندي التخصصي.

 ما هو الروماتويد؟الــرومــاتــويــد هــو الـتـهــاب الـمـفــاصــل المتناظر ذاتــي
المناعة ونقصد بالمتناظر بأنه التهاب مفصلي غالبا
ما يصيب المفاصل في كال الجانبين (األيمن واأليسر)
بـشـكــل مـتـمــاثــل ،بـحـيــث يـصـيــب مفصلي الــرسـغـيــن او
االصابع على الطرفين وهكذا في بقية المفاصل.
وذاتــي المناعة النــه يحدث نتيجة خلل في الجهاز
المناعي لجسم االنسان بحيث يصبح هذا الجهاز نشطا
جــدا لكنه غير قــادر على التفريق بين عــدوه وصديقه
(يهاجم أعضاء الجسم) فيطلق اجساما مضادة تهاجم
خاليا ومفاصل الجسم محدثة التهابا شديدا فيها.
 ما أسبابه؟ وهل هناك عوامل خطورة؟سبب حدوث الخلل الذي يحدث في الجهاز المناعي
للمصاب (اسـتـجــابــة مناعية خــاطـئــة) كما أشــرنــا إلى
ذلك أعاله ،ولكن لألسف لم تتم معرفة األسباب التي
أدت إلــى هــذا الخلل المناعي ليومنا هــذا ،ورغــم ذلك
يعتقد انه يكون ناتجا عن عدة عوامل مساعدة تسمى
عوامل الخطر ،التي أدت الى هذا الخلل المناعي الذي
يطلق أجساما مضادة تهاجم بطانة المفصل (الغشاء
السينوفي المغطى المفصل والمؤول عن إفراز السائل
الــزاللــي الكثيف) مسببة التهابا فــي المفاصل يــؤدي
إلى مرض الروماتويد المزمن .ويعتقد ان هذه عوامل

الروماتويد

هو التهاب المفا�صل
المتناظر ذاتي المناعة
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يعتبر العامل الوراثي �أحد عوامل
الخطر لحدوث مر�ض الروماتويد
الخطر عبارة عن مزيج من العوامل الوراثية
والعوامل البيئية كالتغيرات الهرمونية خالل
فترة االنـجــاب للنساء وتـنــاول اق ــراص منع
الحمل المحتوية اساسا على االستروجين،
والـ ـنـ ـس ــاء الـ ــاتـ ــي لـ ــم ي ــرض ـع ــن ال ــرض ــاع ــة
الطبيعية البنائهن او الــاتــي يعانين من
الحيض غير المنتظم ،او الــاتــي تعانين
م ــن تـكـيــس ال ـم ـبــايــض او ان ـق ـطــاع الـطـمــث
المبكر ،وايـضــا هـنــاك عــوامــل خطر أخــرى
كالتعرض المتكرر لاللتهابات الميكروبية
والتدخين ،السمنة ،واالستخدام المفرط
لألجهزة الحديثة الذكية ،أو العمل فترات
طويلة على الحاسوب التي تنهك المفاصل
الصغيرة لليدين.
 هل هو مرض وراثي؟يعتبر العامل الوراثي أحد عوامل الخطر
لـحــدوث مــرض الــرومــاتــويــد ،فقد وجــد أنه
يصيب  %4من التوائم غير المتماثلة و%15
من التوائم المتماثلة ،ورغم ذلك فال يعتبر
الروماتويد من االمراض الوراثية الحقيقة،
فهناك ما يقل عن  %95من المرضى ليس
لهم تاريخ عائلي.
ً
إذا ما أعراضه؟تـخـتـلــف األع ـ ــراض م ــن شـخــص ال ــى آخــر
تبعا لشدة االصابة من عدمها ،ولكن االغلب
يعانون من ألم شديد وتيبس صباحي يستمر
أكثر من ساعة ،وخصوصا في مفاصل األصبع
والرسغين ،وقد يتعدى ذلك الصابة العديد
مـ ــن ال ـم ـف ــاص ــل فـ ــي وق ـ ــت واح ـ ـ ــد ك ـم ـفــاصــل
المرفقين والكتفين والركبتين والكاحلين،
مما يسبب للمريض شلال كامال في مفاصله
تجعله عاجزا عن القيام بأمور الحياة اليومية
كلبس المالبس او حتى فتح قنينة ماء.
وق ــد يــؤثــر الــرومــاتــويــد عـلــى ال ـعــديــد من
أجهزة الجسم كالعين والرئة والقلب والكلى،
فيعاني الـمــريــض مــن اح ـمــرار فــي عينيه أو
ح ـمــى وت ـع ــب عـ ــام ف ــي ال ـج ـســم وص ـعــوبــة في
التنفس أحيانا.
 كيف يكون التشخيص؟ال يوجد تحليل مخبري وحيد قــادر على
تشخيص مريض الــرومــاتــويــد ،وانـمــا يعتمد
التشخيص على مجموعة متكاملة مجتمعة

مـ ــن ال ـم ـع ــاي ـي ــر يـ ـح ــدده ــا ط ـب ـيــب االمـ ـ ــراض
الــرومــاتـيــزمـيــة ،منها تقييم الـتــاريــخ الطبي
للمريض والــذي غالبا ما يتصف باالعراض
الحقيقة للمرض (المذكور أعــاه) كما ذكره
ال ـمــريــض وال ـف ـحــص ال ـس ــري ــري االكـلـيـنـيـكــي
وال ـ ـف ـ ـحـ ــوصـ ــات ال ـم ـخ ـب ــري ــة ومـ ـنـ ـه ــا ع ــوام ــل
االل ـت ـه ــاب ــات (ك ـعــامــل ال ـتــرس ـيــب وع ــام ــل سي
الـتـفــاعـلــي) وع ــوام ــل الــرومــاتــويــد واالج ـســام
الـ ـمـ ـض ــادة ف ــي الـ ـ ــدم وايـ ـض ــا ت ـع ـت ـبــر االش ـع ــة
السينية والتلفزيونية او المغناطيسية من
أهم عوامل التشخيص ،وخصوصا في غياب
عالمات الروماتويد في الــدم ،وهــو ما يطلق
عليه الروماتويد السلبي.
 ما العالج وهل هناك جديد؟ي ـت ـط ـلــب عـ ــاج ال ــروم ــات ــوي ــد ح ـســن ادارة
للمرض عن طريق شراكة القرار بين الطبيب
والـمــريــض وصـبــر الـمــريــض والـتــزامــه بخطة
العالج ،وإيمانه المطلق بأن الشافي هو اهلل،
ودع ــم اســرتــه وتشجيعه والـبـعــد عــن مـصــادر

المعلومات المضللة.
أمـ ــا ع ــن الـ ـع ــاج ف ـي ـح ـتــوي ع ـلــى األدوي ـ ــة
والعالج الطبيعي والمهني وممارسة التمارين
الرياضية بانتظام.
وبالنسبة للعالجات الدوائية فهي تتدرج
ب ـي ــن م ـ ـضـ ــادات االلـ ـتـ ـه ــاب ــات (االسـ ـتـ ـي ــرودي ــه
واالستيروديه) واالدوية المعدلة للمرض وهي
األهم وركن الزاوية في عالج مرض الروماتويد
وهـ ـ ــي أدويـ ـ ـ ــة ت ـق ـل ـي ــدي ــة كــال ـم ـي ـثــوتــروك ـس ـيــت
والبالكونيل واالرفــا والسلفاسالزين وغيرها،
واالدوية البيولوجية الغالية الثمن التي يتم
انتاجها بالهندسة الوراثية وتعمل على إبطال
مفعول المواد االلتهابية كالهيوميرا والنبرل
والسمزيا والرمكيد والسمبوني وغيرها.
واخ ـي ــرا أمـ ــراض الــرومــات ـيــزم هــي أم ــراض
تجيد التخفي وتحتاج إلى مريض واع وطبيب
متمرس يبحث عنها بين معاناة مريضه ودقة
فحصه وفطنته.

54

العدد ( - )١٥٨١١السنة السادسة واألربعون -
األربعاء  ٢٧ذوالقعدة 1442هـ  ٧ -يوليو 2021م

مركز ( )RKالطبي

يقدم الحل الأمثل لعالج ت�ساقط ال�شعر

الدكتور بافان راج:

العالج بالخاليا الجذعية �أحدث و�أهم طرق عالج ت�ساقط ال�شعر
الـ ـشـ ـع ــر أحـ ـ ــد أهـ ـ ــم عـ ــامـ ــات ال ـص ـحــة
وال ـج ـمــال وت ــرب ــط ال ـعــديــد م ــن ال ــدراس ــات
ب ـي ـنــه وب ـي ــن ال ـث ـقــة بــال ـن ـفــس ،ولـمـســاهـمــة
مــراكــز التجميل فــي الـكـثـيــر مــن الحلول
للحفاظ على جمالنا ولكي نعرف أحدث
ط ــرق ع ــاج مشكلة تـســاقــط الـشـعــر حــاور
«ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـطـ ـب ــي» الـ ــدك ـ ـتـ ــور بـ ــافـ ــان راج
أخصائي األم ــراض الجلدية بمركز ()RK
الطبي الــدكـتــورة رانـيــا كايد للتعرف على
الحل النهائي لعالج هذه المشكلة.
ـ ما هو الصلع الوراثي؟
ي ـعــانــي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــرج ــال وال ـن ـســاء
مــن داء الـصـلــع ال ــوراث ــي وتـســاقــط الشعر
ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر .وأش ـ ـ ــارت ال ـ ــدراس ـ ــات إلــى
وج ــود أك ـثــر مــن  %80مــن ال ــرج ــال فــي سن
السبعين يتأثرون بفقدان الشعر والصلع
ال ــوراث ــي ،وم ــا يـصــل إل ــى  %42مــن الـنـســاء
ـض ــا يــواج ـهــن تـســاقــط الـشـعــر ف ــي نفس
اي ـ ً
ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـع ـم ــر .وي ـع ـت ـبــر ال ـش ـع ــر مــن
ال ـس ـم ــات الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـج ـمــال وال ـم ـظ ـهــر
الحسن ،لذلك فإن لتساقط الشعر تأثيرا
كـبـيــرا عـلــى إدراك ال ـمــرء وت ـقــديــره لــذاتــه،
ومن الممكن أن تنعكس هذه الظاهرة على
الحالة المزاجية والنفسية لإلنسان فتصل
إلى مرحلة االكتئاب.
وقــد انحصرت الموافقة من قبل إدارة
ال ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء فــي الــوقــت ال ـحــالــي على
المينوكسيديل والفيناسترايد ،ولكنها تعد
ً
خاصة
من األدوية ذات الفعالية المحدودة،
من ناحية التأثير ،ناهيك عن وجود بعض
اآلثار الجانبية لها.
وم ـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ـل ـق ــى ال ـع ــاج ــات
القائمة الـتــي تــركــز على تنشيط الخاليا
ال ـجــذع ـيــة ل ـب ـص ـيــات ال ـش ـعــر ال ـك ـث ـيــر من
نظرا إلى فعاليتها في تعزيز نمو
االهتمام ً
بصيالت الشعر وتجديدها وتطويرها.
كيف يكون التشخيص؟
يتم تشخيص تساقط الشعر النمطي
بوجود خلل أو نقص في الخاليا السفلية
للشعر ،بينما تحتفظ الخاليا الجذعية
بحيويتها .وهــذا المفهوم قابل ألن يضع
ظــاهــرة تساقط الشعر الـعــادي فــي ظــروف
عـكـسـيــة .وتـسـتـمــر ط ــرق ال ـع ــاج الـحــالـيــة

والجديدة لالستفادة من استجابة الخاليا
ـاس ــا وتـحـفـيــزهــا
ال ـجــذع ـيــة ال ـم ــوج ــودة أس ـ ً
لمعالجة تساقط الشعر وتعزيز نموه.
كيف يكون العالج بالخاليا الجذعية؟أصبح نقل الخاليا الجذعية المتعددة
شيوعا وقبو ًال كخيار عالجي
القدرات أكثر
ً
ل ـت ـســاقــط ال ـش ـع ــر .وت ـش ـم ــل مـ ـص ــادر ه ــذه
ال ـخــايــا الـجــذعـيــة الـ ـق ــادرة عـلــى تجديد
بصيالت الشعر األنسجة الدهنية ،نخاع
ال ـع ـظــام ،بـصـيــات الـشـعــر الـصـحـيــة وغير
المصابة ،باإلضافة إلى دم الحبل السري.
وتتم طريقة العالج عبر حقن الخاليا
الجذعية المشتقة من هــذه المصادر في
منطقة فروة الرأس التي تعاني من فقدان
ال ـش ـعــر م ـمــا أظ ـه ــر ف ـعــال ـيــة وس ــام ــة هــذه
العملية مــع تحسن كبير فــي نـمــو الشعر
بعد العالج من خالل التجارب والدراسات.
ت ـقــوم التقنية الـمـعــروفــة بـ ـ Regenera
 Activaبــاس ـت ـئ ـصــال الـ ـخ ــاي ــا ال ـجــذع ـيــة
الناضجة من أنسجة فــروة الــرأس بجانب
خـلـيــة مـحـضــرة مـسـبــقً ــا وي ـتــم حـقـنـهــا في
المنطقة الـمـصــابــة فــي ف ــروة ال ـ ــرأس ،في
حين الحصول على هــذه األنسجة المراد
عالجها من خالل خزعة يتم إدخالها في
جـهــاز يسمى  Rigeneraconويـتــم ضغطها
برفق على الميكروبالدات بسرعة ثابتة ،من
دون إتالف البنية الخلوية لألنسجة.
تحتوي الفروع الدقيقة القابلة للحقن
على أنسجة وخاليا خارجية وعوامل نمو
مشتقة مــن خــايــا ال ـمــريــض نـفـســه ،دون
الحاجة لتدخل الطرق والمواد الكيميائية،
وعادة ما تظهر النتائج المرجوة بعد مرور
 4إلى  6أشهر من فترة العالج.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ــه يـنـصــب التركيز
ً
بيولوجيا
حديثا على الجزيئات النشطة
ً
التي تفرز الخاليا الجذعية ،كعوامل النمو
والسيتوكينات والكيموكينات وغيرها ،التي
تـعـتـبــر مـنـظـمــة رئ ـي ـس ـيــة مـحـتـمـلــة لـ ــدورة
تجديد بصيالت الشعر.
وتقدم االكتشافات الجديدة المتعلقة
بالعالجات القائمة على الخاليا الجذعية
خطوات مشجعة نحو تطوير عالجات أكثر
فعالية ونجاحا لتساقط الشعر.
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الدكتور �إميل حنا يجيب:
فيتامين «د» ..كيف يحميك من م�ضاعفات كورونا؟
فيتامين «د» واحــد من أهــم الفيتامينات التي ينصح بتناولها دائـ ًـمــا لتعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من
ايضا دور اساسي في
الفيروسات والعدوى
وخصوصا في ظل وجود فيروس كورونا الذي يؤثر على الجهاز المناعي ،وله ً
ً
تنظيم كمية الكالسيوم في الجسم .ولكي نتعرف على أهميته وجرعاته ومصادره الطبيعية وعالقته بعالجات فيروس
كورونا يواصل «الخليج الطبي» مع إميل حنا رئيس وحدة الروماتيزم والتأهيل وهشاشة العظام بمركز الخليج الطبي
والسكري الذي أجاب عن العديد من تساؤالتنا:
*فيتامين «د» وأهميته:
يعرف فيتامين «د» بأنه فيتامين أشعة الشمس ،إذ
يتم إنتاجه في الجسم نتيجة التعرض ألشعة الشمس.
ي ـس ــاع ــد فـ ــي امـ ـتـ ـص ــاص ال ـك ــال ـس ـي ــوم فـ ــي األمـ ـع ــاء
والـمـحــافـظــة عـلــى تـ ــوازن ال ـم ـعــادن ف ــي جـســم اإلن ـس ــان،
ونقصه يسبب ضعف العظام نتيجة لفقدانها الكالسيوم
الموجود بها ،فيؤدي ذلك إلى لين العظام عند األطفال،
وه ـشــاشــة ال ـع ـظــام وض ـعــف ال ـع ـضــات عـنــد ال ـك ـبــار ،مما
يسبب األلم والضعف واإلرهاق الشديد.
وترجع أهميته إلى تقوية جهاز المناعة في الجسم
عامة ،لذلك ينصح باستعماله مع األدوية المعالجة في
بعض األمراض مثل:
 أمــراض المناعة الروماتيزمية كالذئبة الحمراءوالروماتويد.
 -مرض السكري.

 بـعــض األم ـ ــراض الـســرطــانـيــة ك ـســرطــان الـقــولــونوالثدي.
 أمراض القلب واالوعية الدموية وأمــراض الجهازالتنفسي.
*كيفية إنتاج فيتامين «د» في الجسم:
 %80من فيتامين «د» في جسم اإلنـســان ينتج من
الجلد أما الـ %20الباقية فيتم امتصاصها من األمعاء.
فيتامين «د» الـمــوجــود تحت الجلد يمر بتغييرات
وذلك بعد تعرضه لألشعة فوق البنفسجية من الشمس
تسمى هــذه التغييرات بالهيدركسلة األول ــى فــي الكبد
والثانية في الكلى.
وم ـ ــن ال ـك ـل ــى ي ـص ـبــح ال ـم ـش ـتــق ال ـه ــرم ــون ــي ال ـف ـعــال
لفيتامين «د» الــذي يقوي العضالت والـعـظــام ويساعد
األمعاء في امتصاص الكالسيوم.
*الوقت المناسب للتعرض ألشعة الشمس:
ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ف ـي ـتــام ـيــن «د» خ ـ ــال وق ــت
الظهيرة من  1-11بعد الظهر ،حيث تتوافر األشعة فوق
البنفسجية الخاصة بفيتامين «د» وهي ( ،)UV-Bلكن
صباحا وعند الغروب نحصل من الشمس على لون داكن
بأقل نسبة من فيتامين «د».
نظرا إلــى ارتـفــاع درجة
ويجب الحرص في الصيف ً
الحرارة.
*أسباب اإلصابة بنقص فيتامين «د»:
 عدم التعرض ألشعة الشمس في الوقت الصحيح. نقص فيتامين «د» في الطعام. أم ــراض الجهاز الهضمي الـتــي ت ــؤدي إلــى نقصامتصاص الكالسيوم من األمعاء.
*فيتامين «د» وكبار السن:
كـبــار الـســن هــم اكـثــر عــرضــة لــاصــابــة بنقص
فيتامين «د» وذلك لعدة أسباب منها:
 أنهم أقل عرضة ألشعة الشمس. نقص تناول فيتامين «د» في األطعمة. أمـ ـ ــراض ال ـك ـلــى ال ـمــزم ـنــة والـ ـت ــي ت ــؤديإلــى عــدم تكوين المشتق الهرموني الفعال
لفيتامين «د».
 نقص امـتـصــاص الكالسيوم فياألمعاء.
 أمراض الغدة الدرقية.*األطعمة ال ـتــي تـحـتــوي على
فيتامين «د»:
 األسماك كالسلمون األحمر،السردين ،والتونة.
 -الكبد البقري.

 منتجات األلبان ومشتقاتها. زيت كبد الحوت. األط ـع ـمــة الـمــدعـمــة بـفـيـتــامـيــن «د» بــالـمـكـمــاتالغذائية مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب.
*التشخيص والعالج:
ي ـت ــراوح ال ـم ـعــدل الـطـبـيـعــي لفيتامين «د» مــا بين
 125-50نانومول/لتر
ويعتبر الـشـخــص مـصــابــا بنقص فيتامين «د» إذا
كانت نسبته تقل عن  30نانومول/لتر ،وفي هذه الحالة
يعالج الشخص من نقص فيتامين «د» بجرعات عالية
ولمدة معينة حتى الوصول إلى المستوى الطبيعي ،ثم
يوميا للمحافظة
تخفض الجرعة إلى ألف وحدة دولية
ً
على مـسـتــواه فــي الـجـســم .ويـجــب أن يـكــون ذلــك تحت
إشراف الطبيب المختص ألن زيادة فيتامين «د» لفترة
طــويـلــة ت ــؤدي إل ــى حـصــى فــي الـكـلــى واض ـط ــراب ــات في
القلب.
الحرص على تعرض الوجه واليدين فقط ألشعة
الشمس إلنها تمد الجسم مــن  400-200وحــدة دولية
وهي غير كافية.
استعمال المستحضرات الواقية من الشمس ساعد
كثيرا في االصابة بنقص فيتامين «د».
*كورونا والدول االسكندنافية:
بعض بـلــدان ال ــدول االسكندنافية قامت بتشجيع
البالغين وكـبــار الـســن على تـنــاول المكمالت الغذائية
المدعمة بفيتامين «د» واالغذية الغنية بفيتامين «د»،
فبالرغم من قلة تعرضهم ألشعة الشمس إال أن معدالت
فيتامين «د» لديهم ال تشير إلــى النقص وقــد سجلت
نسبيا فــي االصــابــة والــوفـيــات المرتبطة
مـعــدالت أقــل
ً
بجائحة كورونا.
*عالقاته بعالج فيروس كورونا:
قام باحثون في جامعة ليفربول بفحص االرتباط
بين مستويات فيتامين «د» ومـعــدل الــوفـيــات بفيروس
كورونا وكانت النتيجة أن فيتامين «د» يساعد في دعم
جهاز المناعة ،إذ تم تسجيل أعلى اإلصابات والوفيات
وكانت بين السكان الذين لديهم معدالت منخفضة في
فيتامين «د».
وأك ـ ـ ــدت دراس ـ ـ ــة أخـ ـ ــرى م ــن ج ــام ـع ــة نـ ـ ــورث وس ـت ــرن
بالواليات المتحدة أن المرضى الذين يعانون من نقص
حاد في فيتامين «د» هم االكثر عرضة لالصابة بفيروس
كورونا.
كذلك تعزز الدراسة االدلة التي تشير إلى أن مرضى
كورونا الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين «د»
زادت نسبتهم في النجاة والشفاء من المرض.
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الدكتور �سامي جوده :لي�س كل �ألم
�أ�سفل الظهر يعني انزالقا غ�ضروفيا
االنــزالق الغضروفي من الحاالت المرضية الشائعة التي تصيب الكثير من الناس وتسبب ألما شديدا يعيق عن
الحركة في بعض األحيان ،كما أن الحركة يمكن أن تزيد األمر سوءا .في حوارنا مع الدكتور سامي جوده استشاري
جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري ،سألناه عن كل ما يخص االنزالق الغضروفي ..بدأ حديثه معنا:

 ما هو االنزالق الغضروفي؟الغضروف هــو وس ــادة مرنة بين فـقــرات العمود
الفقري ،ويكون مكونا من جزءين كبسولة محيطة
م ــن الـ ـخ ــارج ون ـ ــواة لـيـنــة م ــن الـ ــداخـ ــل ،ووظـيـفـتــه
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة هـ ــي امـ ـتـ ـص ــاص ال ـ ـصـ ــدمـ ــات وت ـق ـل ـيــل
االحتكاك بين الفقرات مع إضافة قدر من مرونة
الحركة بالعمود الفقري.
هناك اعتقاد سائد بــأن آالم أسفل الظهر هي
في أغلبها نتيجة لــانــزالق الغضروفي وهــذا غير
صحيح ،فليس كل ألم أسفل الظهر يعني انزالقا
غضروفيا ،وليس كل انزالق غضروفي يعني جراحة،
وليس بالضرورة أن تكون الجراحة كبيرة كما يشاع
أحيان ًا ،ولكن في بعض الوقت يتطلب األمر تثبيتا
للفقرات بمسامير وغـيــرهــا .الـجــديــر بــالــذكــر أن
آالم أسفل الظهر هي من األعراض األكثر
شيوع ًا ،وتأتي في المرتبة الثانية
بـعــد ال ـص ــداع كـسـبــب للغياب
المتكرر عن العمل.
وفـ ـ ــي حـ ــوالـ ــي  %80مــن
حاالت ألم أسفل الظهر فإنه
ال يوجد سبب واضح ومحدد،
ولكن األغلب هو شد عضلي
أو تــوتــر ف ــي األربـ ـط ــة بين
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـقـ ـ ــرات أو ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
المفاصل الفقارية ،وكلها
أسباب بسيطة وخاصة في
اآلالم غير المزمنة.
 ما هي أسبابه؟قـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــرج ـ ـ ــع أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب
االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ـ ـغ ـ ـضـ ــروفـ ــي
إل ـ ــى ب ـع ــض ال ـم ـم ــارس ــات
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة كـ ــرفـ ــع أوزان

ثقيلة مــع االنـحـنــاء أو الـتـفــاف ال ـجــذع ،وع ــادة ما
ي ـكــون بـعــد ال ـثــاث ـيــن ،وم ــع ب ــداي ــة حـ ــدوث تـغـيــرات
بالغضروف ذاته ،وفي قليل من األحيان يكون هناك
عامل وراثي ،ونمط الحياة غير الصحي كالجلوس
أو قيادة السيارة فترات طويلة وعامل زيادة الوزن.
 إذا ما هي األعراض؟ي ـن ـتــج ع ــن االن ـ ـ ــزالق ال ـغ ـض ــروف ــي آالم شــديــدة
بــال ـســاق وي ـط ـلــق عـلـيـهــا ع ــرق ال ـن ـســا وه ــي تسمية
خــاطـئــة ،فـهــو عـصــب ولـيــس عــرقــا ولـيــس مـقـصــور ًا
فقط على النساء ،وآالم بالظهر وتنميل أو تخدير
بالساق ،وفــي بعض الـحــاالت المتقدمة قــد يكون
هناك ضعف في عضالت القدم أو الساق أو تؤثر
على التحكم في البول.
وفي مثل هذه الحاالت ينبغي مراجعة الطبيب
المختص ،وقــد يحتاج الـمــريــض إلــى عمل بعض
الفحوصات كالرنين المغناطيسي على الفقرات
القطنية.
 ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك طـ ـ ــرق لـ ـل ــوق ــاي ــة م ـ ــن االنـ ـ ـ ــزالقالغضروفي؟
بالطبع إن الوقاية خير من العالج ..ينبغي لنا
المحافظة على الوزن ،وتجنب الممارسات الخاطئة
في حياتنا اليومية مثل الجلوس فترات طويلة أو
حمل أوزان ثقيلة ..وأنصح دائم ًا بممارسة الرياضة
بانتظام.
 ما هو العالج؟العالج في أغلب الحاالت يكون دوائيا وتحفظيا،
أم ــا فــي ال ـح ــاالت الـمـتـقــدمــة ف ـعــادة ت ـكــون بحاجة
إلى التدخل الجراحي .وعمليات الغضروف األصل
فيها رفــع الضغط عــن العصب ســواء كانت تجري
بالميكروسكوب أو غيرها ،أمــا نسبة الحاجة إلى
تثبيت الـفـقــرات بالمسامير والـشــرائــح فهي نسبة
قليلة جد ًا ومحصورة في حاالت محددة.
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الدكتور ح�سن خلف:

تعرف على �أحدث عالجات الأكزيما
األكزيما مرض جلدي يسبب التهاب البشرة واحمرارها ،وتعتبر الحكة من أكثر أعــراض األكزيما التي تسبب انزعاجا
للشخص المصاب .ولكي نتعرف أكثر على أسبابها وهل يمكننا التغلب عليها وكيف يمكن عالجها ،حــاور الخليج الطبي
الدكتور حسن خلف طبيب األمراض الجلدية بمدينة البحرين الطبية:

 ما هي األكزيما؟األكــزي ـمــا هــي حــالــة جـلــديــة تجعل
بشرتك تعاني من الحكة.
األطباء ال يعرفون ما الذي يسببها.
األكزيما غالبا ما تحدث لألشخاص
الــذيــن يـعــانــون مــن أم ــراض الحساسية
مـ ـث ــل الـ ـ ــربـ ـ ــو ،وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـص ـط ـل ــح آخ ــر
لألكزيما وهو «التهاب الجلد التأبيني».
 ما هي أعراض األكزيما؟أع ــراض األكزيما يمكن أن تشتمل
عـلــى حـكــة ش ــدي ــدة وت ـغ ـيــرات ال ـل ــون في
األشخاص ذوي البشرة الفاتحة قد تبدو
الـمـنــاطــق الـمـصــابــة بــاألكــزي ـمــا حـمــراء
أو وردي ـ ــة ،فــي األش ـخ ــاص ذوي الـبـشــرة
الداكنة قد تظهر بنية داكنة أو أرجوانية
أو رمادية.
معظم األشخاص الذين يعانون من
األكــزيـمــا تـبــدأ لديهم األع ــراض األولــى
قبل أن يبلغوا  5سنوات .ولكن األكزيما
يمكن أن تظهر في الناس من مختلف
األعمار.
أم ــا ف ــي ال ــرض ــع واألطـ ـف ــال الــذيــن
تقل أعمارهم عن  2سنة ،تميل األكزيما
إل ــى الـتــأثـيــر عـلــى ال ـجــزء األم ــام ــي من
الذراعين والساقين أو الخدين أو فروة
الـ ــرأس( .ال تـتــأثــر منطقة الحفاضات
عادة).
وفي األطفال األكبر سنا والبالغين،
غــال ـبــا م ــا ت ــؤث ــر األك ــزي ـم ــا ع ـلــى جــانـبــي
الرقبة وأمام الكوع وخلف الركبتين.
وفي األطفال األكبر سنا والبالغين،
يمكن أن يصبح الجلد أكثر سمكا بمرور
الوقت ،وحتى يمكن أن تظهر الندوب من
كثرة الحكة.
 هـ ــل هـ ـن ــاك اخـ ـتـ ـب ــار لـتـشـخـيــصاالكزيما؟
ال يـ ــوجـ ــد اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ول ـ ـكـ ــن يـمـكــن
لــأطـبــاء معرفة مــا إذا كنت تعاني من
األكزيما مــن خــال النظر إلــى بشرتك
ومن خالل طرح األسئلة عليك.
 مـ ــاذا يـمـكــن أن نـفـعــل لـلـحــد مناألعراض؟
يـ ـمـ ـكـ ـن ــك اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـك ــريـ ـم ــات
وال ـ ـمـ ــراهـ ــم ال ـم ــرط ـب ــة ال ـس ـم ـي ـك ــة غـيــر
ال ـم ـع ـطــرة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـب ـش ــرة من
الجفاف الشديد.
إذا كــان ذلــك ممكنا ،يمكنك أيضا

م ـحــاولــة تـجـنــب أو ال ـحــد م ــن األش ـيــاء
التي يمكن أن تجعل االكزيما أكثر سوءا.
وتشمل هذه:
ال ـ ـصـ ــابـ ــون الـ ـق ــاس ــي أو م ـن ـت ـجــات
التنظيف ،الـعـطــور ،ارتـ ــداء ال ـصــوف أو
األقمشة االصطناعية (مثل البوليستر).
 كيف يتم عالج األكزيما؟هناك عالجات يمكن أن تخفف من
أعــراض األكزيما .لكن الحالة ال يمكن
عــاج ـهــا بـشـكــل ن ـهــائــي وم ــع ذل ــك فــإن
حــوالــي نـصــف األط ـفــال الــذيــن يعانون
من األكزيما يتخلصون منها في الوقت
الذي يصبحون فيه بالغين.
تشمل عالجات األكزيما ما يلي:
ال ـكــري ـمــات ال ـمــرط ـبــة أو ال ـمــراهــم
 تساعد هــذه المنتجات فــي الحفاظعلى رطوبة بشرتك .أفضل وقت لوضع
ال ـكــريــم أو ال ـمــرهــم ال ـمــرطــب ه ــو بعد
االستحمام مباشرة.
ك ــريـ ـم ــات ال ـس ـت ـي ــروي ــد والـ ـم ــراه ــم
 ي ـم ـكــن أن ت ـســاعــد ف ــي عـ ــاج الـحـكــةوالتورم ،حبوب مضادات الهيستامين -
مضادات الهيستامين هي األدويــة التي
يتناولها الناس غالبا للحساسية .يجد
بعض األشـخــاص المصابين باألكزيما
أن مضادات الهيستامين تخفف الحكة.
آخ ـ ــرون ال يـعـتـقــدون أن األدوي ـ ــة تفعل
أي ش ــيء .يجد العديد مــن األشـخــاص
المصابين باألكزيما أن الحكة أسوأ في
الـلـيــل ،األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى صعوبة
في الـنــوم .إذا كــان لديك هــذه المشكلة
يـ ـج ــب ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث م ـ ــع ط ـب ـي ـب ــك ح ــول
ه ــذا ال ـمــوضــوع .قــد يــوصــي بـمـضــادات
الـهـيـسـتــامـيــن ال ـتــي يـمـكــن أن تساعد
أيضا في النوم.
ال ـ ـعـ ــاج ب ــالـ ـض ــوء :خـ ـي ــار ع ــاج
آخــر يسمى «ال ـعــاج الـضــوئــي» ،لكن
األطباء ال يستخدمونه كثيرا .أثناء
ال ـع ــاج بــال ـضــوء تـتـعــرض بشرتك
ل ـن ــوع خـ ــاص م ــن الـ ـض ــوء يـسـمــى
باألشعة فوق البنفسجية.
يوصي األطباء عادة بالعالج
بـ ــال ـ ـضـ ــوء لـ ــأش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن
ال ي ـت ـح ـس ـن ــون مـ ــع ال ـع ــاج ــات
األخرى.
 ه ــل يـمـكــن الــوقــايــة مناألكزيما؟

ال يـ ـع ــرف الـ ـخـ ـب ــراء مـ ــا إذا كــانــت
هناك طريقة لمنع األكزيما .األطفال
الــذيــن لديهم أحــد الــوالــديــن أو اإلخــوة
المصابون باألكزيما لديهم خطر أعلى
لإلصابة بها .بالنسبة لهؤالء األطفال
قد تكون العناية الجيدة بالبشرة مفيدة،
وخاصة في المناطق الباردة أو الجافة.
تشمل العناية الجيدة بالبشرة استخدام
الـكــريـمــات الـمــرطـبــة أو ال ـمــراهــم .لكن
األطباء ال يعرفون حتى اآلن ما إذا كان
هذا يساعد بالفعل في منع األكزيما.
إذا كنت تستخدم الكريم أو المرهم
على المولود الجديد ،فمن المهم غسل
يديك أوال .هذا يساعد في خفض خطر
اإلصــابــة بالجراثيم على جلد الطفل
التي يمكن أن تسبب العدوى .كما أنها
فكرة جيدة الستخدام المنتجات التي
تأتي في أنبوب بدال من جرة.
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الـدكـتــورة وفـــاء �أجـــور:

�سرطان عنق الرحم

يمكن الوقاية منه بالك�شف الدوري واللقاح
يعد ســرطــان عنق الــرحــم ثالث أكثر أن ــواع السرطانات
شيوع ًا بين النساء في أنحاء العالم ،وفقا لمنظمة الصحة
العالمية ،فدائم ًا تهتم النساء بأورام الثدي والكشف الدوري
عنها ويقل االهتمام بالرحم وعنق الرحم والمبايض نظر ًا
إل ــى قـلــة الـتــوعـيــة ،لــذلــك ح ــاور الخليج الـطـبــي الــدكـتــورة
فــاطـمــة ع ـمــران أج ــور اسـتـشــاري أم ــراض الـنـســاء وال ــوالدة
تخصص جراحة أورام نساء.
 ما هو سرطان عنق الرحم؟يعد سرطان عنق الرحم رقم  11من األورام األكثر شيوعا
في منطقة الخليج ويعد ثالث أكثر السرطانات النسائية
شيوعا بعد سرطان الثدي والمبايض ،ويمثل نصف مليون
حــالــة جــديــدة كــل ع ــام وت ـقــدر نسبة حــدوثــه حــوالــي %10
بالنسبة الى باقي األورام و %9بالنسبة إلى األورام
المسببة للوفاة.
ومــع ذلــك ومــن حسن الـحــظ أن هــذا النوع
م ــن الـ ـس ــرط ــان لـ ــه ف ـح ــص م ـب ـكــر لــاك ـت ـشــاف
يسمى الـفـحــص الـنـســائــي الــداخـلــي أو مسحة
(الـبــابـسـمـيــر) .ولــذلــك نـجــد أن نسبة الــوفـيــات
تــراجـعــت بـعــد اكـتـشــاف ه ــذا الـفـحــص ،فـهــو من
األورام التي يسهل عالجها ودرجة نجاح عالية إذا
تم االكتشاف مبكرا ,كما أنه السرطان الوحيد
الذي له تطعيم يعطي الوقاية المطلوبة وذلك
بالوقاية من الفيروس المسبب لهذا النوع من
السرطان وهو فيروس الورم الحليمي (.)HPV
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�أن�صح ال�سيدات ب�إجراء م�سحة عنق الرحم
ب�صورة دورية بعد مرور � 3سنوات من الزواج
 هــل هـنــاك أن ــواع منه ومــا هيعوامل الخطورة المسببة له؟
هذا الفيروس له عدة أنواع منها
ال ـق ـل ـيــل ال ـخ ـط ــورة وهـ ــي الـمـسـبـبــة
للثواليل الجلدية التناسلية ومنها
الشديد الخطورة المسبب للتغيرات
في خاليا عنق الرحم.
وه ـن ــاك ع ــوام ــل خ ـط ــورة أخ ــرى
مسببة لسرطان عنق الــرحــم وهي
م ــرض ن ـقــص ال ـم ـنــاعــة المكتسبة
(اإليـ ـ ـ ــدز) وق ـل ــة ال ـم ـنــاعــة وحـ ــدوث
ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي خــايــا ع ـنــق الــرحــم
(تغييرات ما قبل الخبيثة) وأيضا
العالقات الجنسية المتعددة وعدم
إجـ ــراء الـفـحــص الـنـســائــي المبكر،
والـتــدخـيــن ،واالت ـصــال المباشر أو
غـيــر الـمـبــاشــر بــأشـخــاص يحملون
هذا الفيروس.
كيف يتم التشخيص؟ال ـت ـش ـخ ـي ــص يـ ـت ــم ع ـ ــن ط ــري ــق
الكشف النسائي وعمل خزعة من
عنق الــرحــم وعمل ســونــار (األشعة
فوق الصوتية) ومن ثم عمل أشعة
الــرن ـيــن المغناطيسي لـلـتــأكــد من
وجود الورم في مكانه أو انتشر إلى
مناطق أخرى مثل الغدد اللمفاوية
أي لـتـحــديــد مــرحـلــة ال ـ ــورم بشكل
مبدئي وبـعــد ذلــك نلجأ إلــى عمل
عـمـلـيــة بـسـيـطــة إكـلـيـنـيـكـيــة تحت
التخدير العام وعمل منظار القولون
والمثانة لتشخيص مرحلة الورم.
 ما هو العالج؟ي ـع ـت ـم ــد ال ـ ـعـ ــاج عـ ـل ــى مــرح ـلــة
المرض إذا كان في مرحلة مبكرة يتم
إج ــراء عملية جراحية الستئصال
ال ــرح ــم كـلـيــا م ــع ال ـم ـبــايــض وعـنــق
الــرحــم والـغــدد الليمفاوية إذا كان
عمر المريضة فــوق ســن األربعين،
أم ــا إذا كــانــت تـحــت س ــن األربـعـيــن
فيتم استئصال عنق الــرحــم فقط
وإذا كان في مراحل متقدمة أي في
المرحلة الثانية وما فوق وكان عنق
الرحم أكبر من  4سم فيكون العالج
بالعالج اإلشعاعي والكيماوي وفي
بعض الحاالت ما بين عمر  40و 60

عــامــا يـكــون للمريضة الـخـيــار بعد
أخذ العالج الكيميائي واإلشعاعي
وكان بالفعل هناك استجابة وصغر
حـجــم ال ـ ــورم م ــع اخ ـت ـفــاء الـخــايــا
المنتشرة خارج عنق الرحم فيمكنها
استئصال عنق الرحم موضع الورم.
 م ــا ه ــي نـصــائـحــك لـلـسـيــداتللحفاظ على صحتهم؟
أنـصــح ال ـس ـيــدات دائ ـمــا بــإجــراء
مسحة عـنــق الــرحــم ب ـصــورة دوري ــة
لكل الـسـيــدات بعد مــرور  3سنوات
م ــن الـ ـ ــزواج (ب ـعــد س ــن  21بحسب

م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة) ثــم
ك ــل سـنـتـيــن ب ـعــد ذل ــك لــاكـتـشــاف
الـمـبـكــر ،كـمــا أن ـصــح ب ـعــدم الـتــأخــر
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاج واس ـ ـت ـ ـشـ ــارة الـطـبـيـبــة
الـنـســائـيــة إذا ط ــرأ عـلــى المريضة
أي جديد في حالتها أو إذا شعرت
بــأي أعــراض مثل النزيف أو األلم
أو االلتهابات وعالجها أوال بــأول،
ك ـم ــا أنـ ـص ــح ب ــال ـت ـغ ــذي ــة الـسـلـيـمــة
والمواظبة على الرياضة واالبتعاد
تماما عن التدخين وتجنب التوتر
بقدر اإلمكان لتقوية جهاز المناعة

وشرب الماء بكثرة والنوم الكافي.
وم ــن ال ـض ــروري أخ ــذ التطعيم
الـ ـ ــوقـ ـ ــائـ ـ ــي ضـ ـ ــد ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس الـ ـ ـ ــورم
الحليمي ويـمـكــن الـحـصــول عليه
مــن ســن  9إلــى  45سنة وهــو عبارة
عــن  3جــرعــات وتمنح الــوقــايــة من
أرب ــع أن ــواع مــن الـفـيــروســات األكثر
شـيــوعــا وأح ـيــانــا تعطي وقــايــة من
أنواع أخرى غير معروفة ،باإلضافة
إلى عالج الثآليل عن طريق الكي
ب ــال ـل ـي ــزر ك ـل ـم ــا ت ـ ــواج ـ ــدت إل ـ ــى أن
تختفي نهائي ًا.
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مركز برايم كير الطبي:
الحجامة من �أهم العالجات البديلة ولها فوائد عديدة
يتجه العديد مــن األشـخــاص االن الى
نظرا إلى فوائدها
الطب البديل ,كالحجامة ً
الـعــديــدة والمختلفة للجسم ،وبـعــد تزايد
عدد المشاهير والرياضيين العرب واألجانب
الذين قاموا بتجربة الحجامة ونقل فوائدها
لمتابعيهم على مواقع التواصل االجتماعي
فقد أسـهــم ذلــك فــي ظـهــور الحجامة على
الساحة الطبية بشكل كبير.
ولـ ـك ــي نـ ـع ــرف اكـ ـث ــر ع ــن ك ــل م ــا يـخــص
الحجامة وفوائدها حــاورت الخليج الطبي
المعالج بالحجامة محمد الجبن بمركز
برايم كير الطبي وعضو الجمعية البحرينية
للحجامة.
ما هي الحجامة؟الحجامة هى سحب الجلد عن طريق
إف ـ ــراغ كـمـيــة م ــن الـ ـه ــواء م ــن ال ـك ــاس ــات ثم
إحـ ــداث فـتـحــات دقـيـقــة بالجلد عــن طريق
ال ـت ـشــريــط وإخ ـ ـ ــراج ال ـ ــدم الـ ـه ــرم الـمـحـمــل
بشوائب عالية ضارة من تلك الفتحات في
اماكن معينة بالجسم.
هل هناك أنواع من الحجامة؟نعم ،الحجامة النبوية (الرطبة) ,هي
ال ـتــي ي ـكــون فـيـهــا تـشــريــط بـسـيــط مــن غير
إحـ ـ ــداث ت ـش ــوه للجلد ,وهـ ــي إمـ ــا أن تـكــون
وقائية تُعمل بصفة دورية ويفضل عملها كل
 3شـهــور ،وأمــا عالجية وتـكــون لعالج مرض
معين.
والـنــوع الثاني الحجامة الجافة :تكون
بــواس ـطــة وض ــع ال ـكــاســات مــن دون تشريط
ويـتـفــرغ منها الحجامة المتزحلقة حيث
يتم فيها دهن مواضع الجسم بالزيوت ثم
تحريك أكواب الحجامة.
م ــا ه ــي الـ ـح ــاالت ال ـتــي تـسـتـخــدم لهاالحجامة؟
تعمل الـحـجــامــة بصفة دوري ــة للوقاية
وتقوية الجهاز المناعي للجسم ،ونلجأ إلى
الحجامة في الحاالت المرضية المختلفة
كصداع الــرأس وآالم الظهر وآالم المفاصل
وحاالت العقم وغيرها.
تـعــالــج الـحـجــامــة الـكـثـيــر مــن ال ـحــاالت
المرضية المختلفة وتخفف من اعراضها.
قيل «إن في الحجامة شفاء».
اذا ما هي فوائدها؟ه ـنــاك الـعــديــد مــن ال ـفــوائــد للحجامة

نستطيع ان نــذكــر بـعـضـهــا مـنـهــا :تنشيط
الدورة الدموية ،الحفاظ على صحة الجهاز
الـمـنــاعــي وم ــن ثــم الـحـمــايــة مــن األم ــراض
وال ـف ـي ــروس ــات ،ك ـمــا أن ل ـهــا دورا ك ـب ـيــرا في
تحسين الحالة النفسية المزاجية وتحمي
مــن االكـتـئــاب والـتــوتــر وغـيــرهــا مــن أمــراض
العصر ،كما انها تحسن من وظائف الدماغ
وتعالج الـصــداع وأم ــراض العيون والجيوب
األنفية ،وايضا الوقاية من التهاب المفاصل
والتخلص من األحماض الزائدة في الجسم
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى ن ـس ـبــة الـ ــدهـ ــون الـثــاثـيــة
والـسـكــر والـضـغــط والـكــولـيـسـتــرول والكثير
من الفوائد األخرى.
هل النتائج المرجوة تكون سريعة؟الحجامة من أسرع العالجات لألمراض
وت ـت ـفــاوت م ــن م ــرض آلخ ــر وم ــن اسـتـجــابــة
جـســم آلخر ,فعلى سبيل الـمـثــال الـصــداع
وآالم الـ ـ ــرأس نـ ــرى اس ـت ـجــابــة ف ــوري ــة لــدى
المرضى وفــي بعض األم ــراض األخ ــري قد
تحتاج ألكثر من جلسة وهناك الكثير من
ال ـ ـحـ ــاالت تـتـحـســن ف ــي ج ـل ـســة واحـ ـ ــدة من
الحجامة.
هــل هـنــاك اي ش ــروط أو مــوانــع لعملالحجامة؟
الجوع أو الشبع الشديد.
ارتفاع درجة حرارة المحجوم.
مرضى السرطان المعالجون بالعالجات
الكيميائية واإلشعاع.
المصابون بالفشل الكلوي.
المرضى المصابون بسيولة الدم.
يمنع عـمــل الـحـجــامــة لـلـمــرأة الحامل
في الثالثة أشهر األولــى وبعد ذلــك يسمح
بعملها م ــع االم ـت ـنــاع ع ــن عـمــل الـحـجــامــة
اسفل الظهر والبطن والركبة ومشط القدم.
يمنع عمل الحجامة مباشرة على أي
التهاب جلدي شديد.
هـ ـ ــل تـ ــوجـ ــد ت ـع ـل ـي ـم ــات خـ ــاصـ ــة يـجــباتباعها بعد الحجامة؟
عدم الجهد وأخذ قسط من الراحة في
هذا اليوم.
ما هي أفضل أيام الحجامة؟افضل األيــام تكون في تاريخ 17و19و21
من األشهر العربية ولكن يمكن إجراؤها في
أي وقت.
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الدكتور محمد ح�سين :عمليات التجميل غير
الجراحية هي الأكثر انت�شارا و�أمانا اليوم
فــي األع ـ ــوام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة ،أصـبـحــت عمليات
التجميل مــن األم ــور الروتينية التي تقوم بها النساء
والرجال على حد سواء للحفاظ على مظهرهم الشبابي
إذ إن ــه أصـبــح مــن الطبيعي االه ـت ـمــام بـجـمــال البشرة
ونضارتها بـطــرق مـتـعــددة ،ولـكــي نـعــرف أكـثــر عــن طرق
التجميل غير الجراحية حاور الخليج الطبي الدكتور
محمد عبد القادر حسين اختصاصي األمراض الجلدية
والتجميل بالليزر بمركز سمارت كير الطبي.
*هل هناك عمر محدد للتجميل؟
 التجميل عموم ًا يقوم بإصالح المشاكل والعيوبســواء التي تسبب الــزمــن فــي ظهورها أو تلك الناتجة
عن األمراض والحروق أو بعد عمليات التكميم وفقدان
ال ــوزن الـشــديــد يـكــون هـنــاك تــرهــات جلدية فــي أماكن
مختلفة من الجسم ولذلك ال يوجد عمر محدد يمكن
التصريح به للبدء في العالجات التجميلية ،فكل حسب
حالته مع اعتبار أن أغلب اإلجراءات يفضل عملها بعد
البلوغ ،أما في حال الضرورة الطبية يتم أخذ موافقة
ولي األمر لمن هم دون الثامنة عشر.
*ما أحدث طرق تجميل الوجه غير الجراحي؟
 في السنوات األخيرة تطورت كثير ًا وسائل وطرقالتجميل الــا جــراحــي فــي مـحــاولــة لـعــاج األشـخــاص
الذين ال يستطيعون إجراء العمليات الجراحية ألسباب
م ـت ـعــددة وأص ـب ــح ال ـي ــوم ه ـن ــاك ال ـمــزيــد م ــن االه ـت ـمــام
والتطوير ولم تعد تقتصر على التقشير الكيميائي أو
العالجات الموضعية ،فمثال تطور جهاز الليزر الجزيئي
وأصبح بإمكاننا اآلن عالج التصبغات والحفر والندبات
وآثار العمليات الجراحية والحروق.
كـمــا ظـهــر ج ـهــاز (ال ـهــاي ـفــو) لـشــد الـجـلــد المترهل
فــي الــوجــه والــرقـبــة والـجـســم فــي وقــت بسيط مــن دون
أي جــراحــة بــاإلضــافــة إلــى الليزر الكربوني وهــو الحل
األمثل الــذي يقوم بإزالة التاتو بجميع ألوانه ويعالج
التصبغات والكلف والنمش وتفتيح الشفاه وإكسابها
قدر ًا من النضارة.
وال يمكننا أن ننسى الــدور المهم لحقن البوتكس
والفيلر في تجميل الوجه وكل حالة لها استخداماتها
باإلضافة إلى البالزما التي تلعب دورا مهما في التجميل
اآلن فلم يقتصر دور البوتكس على التجاعيد التعبيرية
فــي الــوجــه فقط ،بــل يستخدم أيضا لعالج االبتسامة
الـلـثــويــة ال ـتــي تـظـهــر كــامــل األس ـن ــان وجـ ــزءا كـبـيــرا من
ً
تسببة لهم بالحرج ،وكذلك لعالج
اللثة عند الضحك ُم
تجاعيد الرقبة وعالج فرط التعرق في الوجه أو اليدين
أو تحت اإلبط.
أما بالنسبة إلى الفيلر فيستخدم لملء الفراغات
والخطوط بالوجه وحــول الفم ومــلء الوجنات وكنتور
الشفايف وتكبيرها وإصالح األنف الال جراحي وتكبير
الذقن الصغير وتكبير زاوية الفك (تكساس) باإلضافة

إلى النضارة.
*هل تقنية الهايفو تعتبر خيارا أمثل لشد الوجه
والرقبة؟ وفاعليته تستمر مدة محددة ويتم إعادته مرة
أخرى؟
 الهايفو تقنية حديثة ظهرت لعالج ترهل وارتخاءالجلد بسبب العمر أو فـقــدان ال ــوزن مــا سبب ترهالت
جلدية وتطورت خالل السنوات الماضية لتعطي مزيدا
من النتائج وتقلل وقــت النقاهة بعد اإلجــراء وعموما
الهايفو من أفضل الخيارات غير الجراحية لشد الجلد
وال تــوجــد ل ــه أع ـ ــراض جــانـبـيــة وت ـظ ـهــر الـنـتـيـجــة بعد
الجلسة مباشرة وتستمر النتائج في الظهور على مدار 6
أشهر التالية وتستمر هذه النتيجة مدة تتراوح من عام
إلى ثالثة أعــوام حسب الجلد والعمر وقد نحتاج عدة
جلسات تكرر كل شهر للوصول إلى النتيجة المرغوبة.
*هل هناك حل فعال لمشكلة الذقن المزدوج؟
 فــي ح ــاالت الــذقــن ال ـم ــزدوج (ال ـل ـغ ـلــوغ) الـشــديــدينصح بــإجــراء جــراحــة شفط الــدهــون وقــد تحتاج إلى
شد الجلد أيضا .أما في الحاالت المتوسطة والبسيطة
فيمكننا استخدام إبر اإلذابة التي تحقن موضعي ًا على
عدة جلسات ويتبعها جلسات بجهاز االونــدا للحصول
عـلــى أفـضــل نتيجة ويـجــب المحافظة بـعــد ذل ــك على
هذه النتائج بعدم زيادة الوزن الكبيرة واالستمرار على
الجلسات فترات متباعدة.
*م ـ ـ ـ ــاذا ل ــديـ ـك ــم لـ ـل ــوج ــه ال ـم ـج ـهــد
إلعطائه نضارة من جديد؟
 يعاني الجميع فــي فـتــرة مــا منالوجه المجهد وبخاصة مرحلة ما بعد
المرض أو بعد رحلة الحمل والــوالدة،
أو األشـخــاص الــذيــن يعانون مــن كثرة
الضغوط العصبية وقلة النوم وأولئك
ال ــذي ــن ال ي ـت ـنــاولــون ال ـط ـعــام الصحي
وي ـت ـجــاه ـلــون ش ــرب ال ـم ـيــاه بــالـكـمـيــات
الكافية ولذلك نحتاج باستمرار العناية
بالبشرة وقد تكون بوسائل العناية في
المنزل أو في العيادة ،ونبدأ بالعناية
المنزلية تكون بالكريمات الموضعية
التي تحتوي على مواد محفزة إلنتاج
الكوالجين ومنشطة للخاليا باإلضافة
إلــى واق ــي الشمس ذي معامل حماية
ال يقل عن  45مع التأكيد على وضعه
كل ساعتين أثناء التعرض للشمس أو
الضوء الشديد.
وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى ال ـع ـي ــادة ق ــد نـبــدأ
بتنظيف الـبـشــرة الـعـمـيــق واسـتـخــدام
الـ ـك ــريـ ـم ــات وال ـ ـمـ ــاس ـ ـكـ ــات ال ـم ـن ـش ـطــة
للخاليا والبشرة ،وقد نستخدم الليزر

الكربوني لتوريد الشفايف وإزالة التصبغات السطحية
وتــوحـيــد ل ــون الـبـشــرة ،أم ــا جـهــاز (الــديــرمــا ب ــن) وجـهــاز
(النانوبور) ُيستخدم مع الميزوثيرابي في ذات الجلسة
حـيــث يـســاعــد ال ـب ـشــرة عـلــى االم ـت ـصــاص بـشـكــل أس ــرع
والــوصــول إلــى الطبقات العميقة مــن الجلد ُمنشط ًا
ومفتح ًا للون البشرة ُمعالج ًا
خاليا الكوالجين ُموحد ًا ُ
لحب الشباب وآثاره من حفر وندبات وتصبغات .كذلك
الـبــازمــا والـفـيـلــر فهما حـقــن لـلـنـضــارة بــاإلضــافــة إلــى
التقشير الكيميائي وأخيرا جهاز الليزر الجزئي.
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الدكتورة مريم باقي:

هناك حاالت ت�صل �إلى حد الهو�س
الجلدي والتجميلي في فترة الكورونا
أصاب فيروس كورونا العالم بحالة من الخوف والقلق خشية اإلصابة به ،وبما أن النظافة والتعقيم هما السالح
األكثر فعالية في مواجهته تهافتت الناس على استخدام المعقمات ومواد التنظيف بشكل قد يصل إلى حد المبالغة
مما أثر عليهم جسديا ونفسيا ،ولكي نتعرف على أضرار ذلك حاور الخليج الطبي الدكتورة مريم باقي استشارية
األمــراض الجلدية وزميلة ماونت سياناي نيويورك في طب الجلد والصدفية والتجميل غير الجراحي بمركز
نضارة للجلدية والتجميل.

 ما هي التغييرات التي طــرأت على المرضى أثناءفترة كورونا؟
فترة كــوفـيــد 19-صاحبتها تغيرات عــديــدة أولـهــا في
البدايات أثناء االلتزام بالتباعد االجتماعي والمكوث في
البيت لمدة طويلة ،تولد لدى االشخاص القلق والحزن
ودرجات من االضطراب واالكتئاب ،سواء كانت مرضية أو
نفسية طارئة بسبب األزمة.
النقطة الثانية هي المبالغة في التعقيم والتطهير
والتي وصلت إلى حد الهوس وخصوصا بالنسبة للمرضى
الذين يعانون من األكزيما والصدفية ووصــل األمــر إلى
درجـ ــة مــرضـيــة ال يستطيع الـجـلــد تـحـمـلـهــا ،الـجـلــد ال
يتحمل كمية التنظيف والتعقيم المبالغ فيها فبدأت
األعـ ــراض تظهر عليهم عـلــى شـكــل حـكــة وأل ــم واح ـمــرار
وتشققات وتــزيــد األع ــراض أكـثــر عند مــرضــى الصدفية
واألكزيما.
وأضــافــت الــدك ـتــورة مــريــم أن ال ـنــاس فــي ه ــذا الــوقــت
لجؤوا إلى تفريغ القلق عند طبيب الجلدية والتجميل،
في محاولة لعمل إجــراءات تجميلية ال يحتاجون إليها
ف ـهــم داخ ـ ــل ال ـم ـنــزل م ـت ـب ـعــون إرش ـ ـ ــادات ال ـســامــة بـعــدم
االخـتــاط فأصبحوا يــروا وجوههم من خــال مكالمات
الفيديو فيمكننا ان نقول انهم اكتشفوا عيوبا بسيطة
ولكنها أصبحت واضحة لديهم ،والحقيقة انهم في هذه
الفترة اصبحوا اكثر اهتماما بأنفسهم فقاموا بتجربة
ال ـعــديــد مــن وص ـفــات الـعـنــايــة بــالـبـشــرة وكــذلــك الـشـعــر،
فظهرت لهم العيوب البسيطة التي كانت تغطى بالمكياج
اليومي.
وال ـجــديــر بــالــذكــر هـنــا ان ــه عـنــدمــا ن ـخــرج م ــن دائ ــرة
االهتمام الصحية إلى دائرة الهوس أو الدائرة المرضية
كما تسمى هنا يكمن الخطر.
فـقــد تــأتــي الـمــريـضــة إلص ــاح عـيــب غـيــر واض ــح وال
يحتاج إلــى إصــاح ،ويمكن أن تكون في سن العشرينات
ولكنها تحب أن تقلد أو تشغل نفسها بتجربة شيء جديد.
بالنسبة ل ــي ،إذا كــانــت الـمــريـضــة ال تـحـتــاج إل ــى أي

إج ـ ــراء ل ــإص ــاح ف ــأرف ــض تـمــامــا عـمــل أي إج ـ ــراء حتى
لــو ك ــان تـحــت مسؤوليتها فـهــو فــي الـنـهــايــة إج ــراء طبي
وليس بالشيء البسيط ،له أصوله ومضاعفاته في بعض
األوقات ،فدائما أنصح المرضى بذلك.
أمــا بالنسبة للنقطة األخ ـيــرة المتعلقة بهوس
التعقيم والنظافة الزائدة فنحن كأطباء نشجع على
االهتمام بالنظافة الشخصية والتعقيم الصحيح غير
المضر بالجلد ،فالزيادة تضر البشرة ،فقد خلق اهلل
لنا إفرازين على الجلد والبشرة هما العرق والدهون؛
للترطيب ولكي تعيش البكتيريا النافعة وتموت
البكتيريا الضارة ،فعند استخدامنا للمعقمات
التي بالطبع تحتوي على مواد كيميائية فإنها
تؤثر على الــوســط الحامضي ( )PHللبشرة
وت ــزي ــد م ــن ن ـس ـبــة ال ـج ـف ــاف وال ـت ـش ـق ـقــات
ويكون هناك فرصة لاللتهابات ،فتظهر
ع ـلــى ال ـج ـلــد بـشـكــل احـ ـم ــرار أو حـكــة،
قـشــور ،أمــا إذا كــانــت الـحــالــة متقدمة
يتطور الوضع إلى التهابات بكتيرية
أو فيروسية.
 ما هي نصائحك للمرضى فيهذه الحالة؟
أمــان وســامــة المريض قبل كل
شــيء ،فيجب أن ننتبه للتعقيم بأن
يكون بشكل معتدل مع المحافظة
على النظافة الشخصية مع األخذ
فــي االعتبار بالترطيب المستمر
بمرطب طبي خــاص لليدين ،أما
بالنسبة للمرضى الــذيــن يعانون
م ــن ال ـج ـفــاف فـيـجــب اس ـت ـبــدال
غسول اليد العادي بآخر مرطب
مصنع في شركة طبية خال من
ال ـع ـطــور ل ـكــي يـخـفــف م ــن تأثير
الجفاف.
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ما هو «بطانة الرحم المهاجرة» ..وما �أعرا�ضه وعالجه؟

الدكتور مورات كو�ش� :أعرا�ض مر�ض
البطانة المهاجرة تتح�سن مع الحمل والر�ضاعة
تعاني الكثير من النساء منه وال يعرف
عنه إال القليل ويصيب  %10-7من السيدات
في عمر الخصوبة وقد يتسبب في صعوبة
الحمل واإلنـجــاب وزارت «الخليج الطبي»
ال ــدك ـت ــور م ـ ــرات ك ــوش اس ـت ـش ــاري أم ــراض
وال ـتــول ـيــد وأمـ ـ ــراض أورام ال ـن ـســاء وبــدأنــا
حديثنا معه.
ما هو بطانة الرحم المهاجرة بوضوح؟
هــو ع ـبــارة عــن وج ــود الـنـسـيــج الرحمي
خ ــارج الــرحــم بمعنى أنــه قــد تـخــرج بعض
األن ـس ـجــة م ــن ال ـغ ـشــاء الـمـلـتـصــق ب ـجــدار
الرحم الداخلي إلى األعضاء القريبة منها
وغالبا ما تكون في تجويف الحوض.
إذا ما هي األعراض؟
ت ـظ ـهــر األع ـ ـ ــراض ع ـلــى ص ـ ــورة ألـ ــم في
البطن والحوض مصاحبة للدورة الشهرية،
ويتكرر مع كل دورة وفي بعض األحيان يكون
األلم شديدا ويستدعي زيارة عيادة أمراض
ال ـن ـســاء .وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك وجـ ــود نــزيــف
م ـت ـكــرر ،كـمــا يـتـسـبــب ال ـم ــرض ف ــي عــوامــل
وثانيا ألنه
جسدية ونفسية أوال بسبب األلم
ً
مرض مزمن؛ لذا يجب عالجه بشكل فعال
وح ــاس ــم ،حـيــث يعتبر مــن اش ــد األم ــراض
ألما تبعا ألحــدث الــدراســات .وتعتمد هذه
الـخــايــا فــي نـمــوهــا عـلــى اض ـط ــراب إف ــراز
هرمون االستروجين .وبالرغم من اعتماد
هــذه األنسجة الراحلة على االستروجين
فإن األلم قد ال يرتبط مع الدورة الشهرية،
فـقــط فـمــن الـمـمـكــن أن يـكــون فــي أي من
أجزاء الجسم المصابة كالفخذ و الكتف،
المثانة ،أو أن يكون ألما أثـنــاء التبول أو
التبرز وقد يكون مصحوبا بنزيف.
وتتراوح األعراض ما بين الخفيفة التي
تستجيب للمسكنات أو الـشــديــدة التي
تستدعي سرعة التوجه إلى المستشفى.
كيف يتم تشخيص هذا المرض؟

يتم التشخيص بمعرفة التاريخ المرضي
الدقيق والفحص السريري ،وتعد الموجات
ال ـصــوت ـيــة م ــن أهـ ــم أدوات الـتـشـخـيــص
إض ــاف ــة إل ــى األش ـع ــة الـمـقـطـعـيــة ،وفــي
حاالت قليلة يستدعي التشخيص عمل
منظار للبطن والحوض.
ما هو العالج؟
يبدأ عالج هذا المرض من التشخيص
ال ـص ـح ـي ــح وتـ ـت ــم ع ـل ــى أسـ ــاسـ ــه ال ـخ ـطــة
العالجية ويكون عن طريق أدوية هرمونية،
وقــد تحتاج إلــى التدخل بالمنظار ويكون
ذلــك في الحاالت الشديدة .ومــن الجدير
بالذكر أن األعــراض تتحسن أثناء الحمل
والرضاعة وتحتاج إلى متابعة مستمرة مع
الطبيب.
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الدكتور تامر �شحاتة :تتعدد �أ�سباب �آالم
الكتف وعالجات المناظير تطورت كثيرا
مــع نمط الـحـيــاة االن اصـبــح %10
تقريب ًا من مرضى العظام يشكون من
آالم بــالـكـتــف بجميع أن ــواع ــه .وتـكــون
الشكوى غالب ًا عبارة عن آالم تحديدا
في الحركة ،خلخلة ،صعوبة أو ضعف
فــي الـحــركــة وع ــدم ال ـقــدرة عـلــى الـنــوم
على المفصل الـمـصــاب ،لــذلــك حــاور
الخليج الطبي الــدكـتــور تامر شحاته
اخ ـصــائــي ج ــراح ــة ال ـع ـظــام واص ــاب ــات
المالعب الذي بدأ حديثه قائ ًال:
يعتبر مفصل الكتف أكثر مفاصل
ال ـج ـســم م ــرون ــة .فــال ـك ـتــف عـ ـب ــارة عن
مفصل كروي بين أعلى عظمة العضد
(الكرة) وتجويف لوح الكتف (الحق).
وبسبب كبر حجم الكرة عن الحق
نسبي ًا ...فذلك يجعله أكثر المفاصل
عرضة للخلع واإلصابة.
يـتـكــون مفصل الـكـتــف مــن ثــاثــة:
عـظــام الـتــرقــوة ،ول ــوح الـكـتــف ،العضد
وع ـ ـ ــدة مـ ـف ــاص ــل صـ ـغـ ـي ــرة :األخ ــرم ــي
الترقوي ،العضدي اللوحي.
وبسبب تكوين مفصل الكتف وما
حوله من أنسجة وأربطة وأوت ــار ،فقد
يتسبب ذلك بأمراض وإصابات وأيض ًا
إجهاد.
ما هي أسباب آالم الكتف ؟
تتعدد أسباب آالم الكتف ومنها:
 -1الـخـلــع :وه ــو ع ـبــارة عــن خــروج
رأس عظمة العضد (الكرة) عن تجويف
(الـحــق) .وذلــك بسبب امــا اإلصــابــة أو
ضعف األربطة حــول المفصل ،كذلك
أي ـض ـ ًا يـمـكــن أن ي ـكــون خـلــع المفصل
األخـ ــرمـ ــي ن ـت ـي ـجــة اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ي ـحــدث
ذلــك للرياضيين وللمرضى العاديين
كإصابة أو حركة زائدة عن الطبيعي.
 -2إص ــاب ــة الـكـفــة ال ـ ـ ــدوارة :الكفة
الدوارة هي مجموعة أوتار مسؤولة عن
الــدوران الخارجي للكتف ورفع الكتف
لــأع ـلــى ،وق ــد ي ـحــدث ت ـمــزق ف ــي أحــد
األوت ــار أو جميع األوت ــار امــا جزئي ًا أو
كام ًال ،مما يــؤدي إلى صعوبة في رفع
الكتف أو صعوبة في الدوران الخارجي
بــاإلضــافــة ال ــى آالم ش ــدي ــدة .ويـحــدث
ذلــك بسبب اإلصــابــة أو نتيجة السن
المتقدم وخشونة المفصل.

 -3قطع الغضروف في لوح الكتف:
وهو غضروف بيضوي في لوح الكتف،
يزيد من تجوف الحق ويحدث نتيجة
اإلصابة مما يــؤدي إلــى خلع بمفصل
الـكـتــف او اآلالم مــع حــركــة الـكـتــف أو
خلخلة.
 -4متالزمة انحشار الكفة الــدوارة
أو انحشار الكتف :وهو عبارة عن ضيق
بــالـمـســافــة ال ـتــي ي ـمــر ب ـهــا وت ــر الـكـفــة
ال ـ ــدوارة وذل ــك ام ــا لتضخم المفصل
األخرمي الترقوي أو التهاب بالوتر أو
زيادة في حجم الكيس الزيتي الخاص
للوتر ،يؤدي ذلك إلى صعوبة في رفع
الكتف مع ضعف باألوتار والعضالت،
ويحدث هذا اثر إصابة أو إجهاد شديد
مع العبي كرة الطائرة واليد والسباحة
وال ـت ـن ــس أو م ــع ال ـم ــرض ــى ال ـعــادي ـيــن
الــذيــن يــرفـعــون اذرع ـهــم ف ــوق مستوى
الرأس بكثرة أو بصورة متكررة.
 -5التهاب مفصل الكتف التيبسي
(الكتف المتجمد):
وهـ ـ ــو ال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ف ـ ــي الـ ـح ــافـ ـظ ــة أو
المحفظة حول مفصل الكتف ،يؤدي
ذلـ ــك إلـ ــى ت ـي ـبــس ف ــي ال ـح ــرك ــة وع ــدم
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ال ـح ــرك ــة أو الـ ـن ــوم على
المفصل المصاب ،وع ــاد ًة ما يتعرض
لـ ــه م ــرض ــى الـ ـسـ ـك ــري أو ال ـم ـص ــاب ــون
ب ــارتـ ـف ــاع ض ـغــط ال ـ ــدم أو الـمـصــابـيــن
بمرضى ارتفاع مستوى الكوليسترول
والدهون الثالثية.
ما هي طرق التشخيص؟
ت ـع ـت ـم ــد طـ ـ ــرق ال ـت ـش ـخ ـي ــص عـلــى
ال ـطــرق الـعــامــة ال ـعــاديــة مـثــل الكشف
الـ ـس ــري ــري أو اإلك ـل ـي ـن ـي ـكــي .واألش ـع ــة
كاألشعة الـعــاديــة ،الـمــوجــات الصوتية
والرنين المغناطيسي وبعض التحاليل
الطبية.
إذا ما هي طرق العالج؟
نبدأ أوال (العالج التحفظي):
وهـ ـ ــو الـ ـ ـع ـ ــاج الـ ـ ــدوائـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــاج
الطبيعي ال ــذي قــد ي ــؤدي إلــى تحسن
م ـل ـح ــوظ فـ ــي ب ـع ــض الـ ـ ـح ـ ــاالت ،وق ــد
يحتاج المريض إلى حقن حول األوتار
أو داخل المفصل اما بــ(الكورتيزون أو
البالزما) والتي قد تساعد في تخفيف

األلم وتحسين الحركة.
هــل هـنــاك تــدخــات جــراحـيــة ،وما
هي أنواع الجراحات؟
ت ـع ـت ـم ــد ال ـ ـتـ ــدخـ ــات الـ ـج ــراحـ ـي ــة
على مــدى استجابة المريض للعالج
التحفظي من عدمه .ففي حالة عدم
اإلستجابة أو استجابة طفيفة يكون
الـ ـق ــرار بـ ـض ــرورة ال ـتــدخــل ال ـجــراحــي،
معظم تلك الحاالت يتم عالجها عن
طريق منظار الكتف.
ما هو منظار الكتف الجراحي؟
ال ـم ـن ـظ ــار الـ ـج ــراح ــي هـ ــو عـمـلـيــة
جراحية يتم التشخيص فيها والعالج
عن طريق  4 – 3فتحات صغيرة بطول
 1سـم لدخول المنظار وآالت العالج،
وقد تطورت المناظير تطور ًا مذه ًال في

العقدين األخيرين ،فيمكن التوصيل
وخياطة األوتار المقطوعة ،كما يمكن
أيض ًا إزالة التيبس بحافظة الكتف في
حاالت الكتف المتجمد.
ويـ ـمـ ـك ــن أيـ ـ ـضـ ـ ـ ًا إرج ـ ـ ـ ــاع غـ ـض ــروف
المفصل إلى موضعه الصحيح ومنع
الخلع وأيض ًا التوسيع حول األوتار في
حاالت انحشار الكتف.
ومــا يميز جــراحــات المنظار أنها
ال تتطلب فتح المفصل فتحات كبيرة،
وذلك لتقليل إصابة األنسجة واألوتار
واألع ـص ــاب وال ـنــدبــات ح ــول المفصل
وأيض ًا تقليل مضاعفاته بنسبة كبيرة
جـ ــداً .وأخـ ـي ــر ًا يـســاعــد الـمـنـظــار على
الـ ـع ــودة لـلـحــركــة وال ـح ـي ــاة الطبيعية
بصورة أسرع من الجراحات العادية.

Dental Department cover all the specialties

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ اﻟﻔﻢ واﺳﻨﺎن ﻳﻀﻢ ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
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Covid -19 Test (PCR)

Laboratory & Neurophysiology Labortaory

اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ وﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﺒﺸﺮة واﻟﻠﻴﺰر
19 ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻮﻓﻴﺪ

اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ وﻣﺨﺘﺒﺮ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻋﺼﺎب
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