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ALKINDI Deliver Excellent
Medical Service which includes:
• 24 hours Department
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• Dental Department cover all the specialties
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• Obstetrics, Gynaecology,
Urogynaecology &. IVF
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• General &. Laparoscopic Surgery and
Surgical Oncology
• Orthopedic Surgery
• Urology &. Andrology
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• Ear, Nose &. Throat
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• Gastroenterology &. Liver Diseases
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• General Internal Medicine, Endocrinology&.
Diabetes
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• Cardiovascular&. Internal Medicine
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• Neurology
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• Rheumatology &. Osteoporosis
• Respiratory (Pulmonary diseases)
• Dermatology&. Cosmetology &.laser
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• Covid -19Test (PCR}
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• Allergy, Immunology&. Clinical Pathology
• Psychiatry&. Psychotherapy for Adult&. Children
• Physiotherapy&. Rehabilitation
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• Dietitian Clinic
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AI Kindi Deliver Excellent
Outstanding supporting services
that includes:
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• Maternity&. Neonate nursery
• Endoscopy Department
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• Radiology Department
• Pharmacy
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• Operations Theatres
• Laboratory &. Neurophysi
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اللقاء
ويتجد ُد
ُ

ُ
يواصل ملحقُ
عدده
الخليج
الطبي من خالل ِ
ِّ
ِ
منبرا طب ًّيا لألطباء والقراء،
طريقه
الثالث شق
ِ
ِ
ً
وي ـس ـت ـهـ ُّـل ال ـ ـعـ ــد َد ال ـ ــذي ي ـح ـتــوي ع ـلــى ك ـث ـيـ ٍـر من
مطول
بحوار
المواضيع المتنوعة على صفحاته
ٍ
ٍ
ِ
م ــع ال ـل ــواء بــروف ـي ـســور الـشـيــخ خــالــد ب ــن عـلــي آل
الخدمات الطبية الملكية بموضوع
قائد
ِ
خليفة ِ
ُ
اللقاء
ويتطرق
الملحق يــوم الطبيب البحريني،
ُ
ـوة دفــاع البحرين في
ـدة جوانب منها دو ُر قـ ِ
إلــى عـ ِ
تطوير
الطبيب
القطاع الصحي في البحرين ،ودو ُر
ِ
ِ
ِ
ـوة الدفاع في إرســاء سبل الوقاية
البحريني في قـ ِ
وال ـعــاج فــي أزم ــة كــورونــا لتعب َر البحرين إلــى بر
األم ــان ،قصص بطولية للصفوف األمــامـيــة بين
أيديكم اليوم.
ُ
الخليج الطبي
تسلط
صفحات العدد سوف
وفي
ِ
ُ
المؤسسة الملك َّي ِة اإلنسان َّي ِة في
دور
ِ
الضو َء على ِ
دع ـ ِـم الـقـطـ ِـاع الطبي فــي مملكة البحرين وحــوار
األمين العام للمؤسسة سعادة الدكتور
خاص مع
ِ
مـصـطـفــى ال ـس ـيــد ع ــن دور ال ـمــؤس ـســة ف ــي خــدمــة
ُ
يشمل
وتنمية القطاع الصحي في المملكة ،كما
الـ ـح ــوا ُر ال ـع ــدي ـ َد م ــن ال ـم ــواق ـ ِـف اإلن ـســان ـيــة الـتــي
ـدات في
تواجهها الـمــؤسـسـ ُـة عند تـقــديـ ِـم الـمـســاعـ ِ
ممتع سيبقى في
بحوار
الداخل والخارج ،أعدكم
ٍ
ٍ
الذاكرة.
الملحق الطبي عــدد نوفمبر فــي ُحـلـ ٍـة جديدة
ويـنــاقـ ُ
ـوم الطبيب
ـش قـضــايــا الـســاعــة ويـحـتـفـ ُـل ب ـيـ ِ
البحريني مع أطبائه الذين ال يكفيهم يوم واحد
بالطبع.
ً
ـوارات الطبية
ـدد
ويـضـ ُـم الـعـ ُ
مجموعة مــن ال ـح ـ ِ
طبيب متخصص
الشيقة ،فقد جمعنا لكم أكث َر من
ٍ
ـات الـحــديـثــة وال ـت ـطــورات
ونــاقـشـنــا مـعـهــم ال ـعــاجـ ِ
الـطـبـيــة الـحــاصـلــة فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة وال يــزال
التطور الطبي العلمي مستمرا ويظل الطب في

رئيس التحرير:
أنور عبدالرحمن

جعبته الكثير.
في العدد الذي بين أيديكم أيضا مجموعة من
أخبار الصحة والطب المتنوعة من خالل استضافة
بـعــض المستشفيات الـخــاصــة وال ـمــراكــز الطبية
لنستعرض المستجدات الطبية وما يقدمونه من
خــدمــات طبية للمواطنين والمقيمين لتغطية
الجديد على الساحة الطبية وما يهم القراء.
إنـنــا نعمل ونـحــرص دائـمــا على إطالعكم بكل
جديد فيما يتعلق بصحتكم محليا وعالميا.
أتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة

إعداد وتحرير:
لمياء إبراهيم
سيد أحمد

بقلم :ملياء إبراهيم سيد أحمد

إخراج وتنفيذ:
فاضل منسي

مدير االتصاالت والتسويق
عبدالمجيد حاجي
Email: amajeed.haji@gmail.com
Email: local@aakgroup.net

الجريدة اليومية األولى في البحرين
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اللواء بروفي�سور ال�شيخ خالد بن علي �آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية:

توجيهات �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء
داعم قوي على تخطي محنة الوباء وعلى
الإنجازات التي حققناها في فترة وجيزة
مـنــذ بــدايــة أزم ــة كــورونــا وبــدأ
معها العمل الــدؤوب بمستشفى
قـ ــوة دف ـ ــاع ال ـب ـحــريــن .مـنـظــومــة
ع ـمــل ق ــاده ــا بــاحـتــرافـيــة ال ـلــواء
ب ــروفـ ـيـ ـس ــور الـ ـشـ ـي ــخ خـ ــالـ ــد بــن
علي آل خليفة قــائــد الخدمات
الـطـبـيــة الـمـلـكـيــة ون ــائ ــب رئـيــس
الفريق الوطني الطبي للتصدي
ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،س ـ ـبـ ــاق مــع
ال ــزم ــن م ــن أجـ ــل ال ـت ـغ ـلــب على
ف ـيــروس ش ــرس ،تـحــديــات كثيرة
متعددة مررنا بها نتعرف عليها
ألول مــرة مــن سـيــادتــه فــي حــوار
خ ــاص لـلـخـلـيــج الـطـبــي والـ ــدور
الكبير الــذي لعبته المستشفى
العسكري في تلك الفترة وكيف
اقتربنا من الحياة الطبيعية في
ظل هذه األزمة العالمية.
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واجهنا الكثير من التحديات وتغلبنا عليها بالجهود
المت�ضافرة مع جميع القطاعات ال�صحية في البحرين
*الطبيب البحريني فــي قــوة دفــاع
البحرين كــان لــه دور فـعــال فــي إرســاء
سبل الوقاية والعالج في أزمــة كورونا،
لتعبر البحرين إلى بر األمان وقد كان،
ماذا كانت رؤيتكم؟
 مـنــذ ب ــداي ــة ظ ـهــور وبـ ــاء كوفيد  19ف ــي دي ـس ـم ـبــر  .2019الـبـحــريــنكــانــت مــن أوائ ــل ال ــدول الـتــي استعدت
لـ ـه ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء ،ك ـ ــان هـ ـن ــاك اس ـت ـش ـعــار
بــأنــه س ــوف ي ـكــون وب ــاء عــالـمـيــا وقمنا
باتخاذ اإلجــراءات االحترازية ،وعملنا
على عــدة محاور أساسية منها كيفية
االستعداد للمرض ،ومــا خطة العالج
ال ـص ـح ـي ـح ــة؟ وك ـي ـف ـي ــة ال ــوق ــاي ــة مـنــه
(اللقاح) ،وتم تشكيل الفريق الوطني
لمكافحة فيروس كورونا الذي يترأسه
الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن ع ـ ـبـ ــداهلل رئ ـي ــس
المجلس األعلى للصحة وأنا نائبا له
بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى
الملك حمد الجامعي والمستشفيات
ال ـخــاصــة ف ــي الـبـحــريــن وك ــان الـفــريــق

يتكون من مجموعة من األعضاء من
جميع المستشفيات الحكومية كما أن
هناك ممثلين من نهرا.
فــي تـلــك الـفـتــرة واجـهـنــا تحديات
ك ـب ـيــرة أول ـه ــا االس ـت ـع ــداد ل ــزي ــادة عــدد
األسـ ـ ـ َّـرة ف ــي وحـ ــدة ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة،
وبالطبع ليس نحن فقط من واجهنا
هذا التحدي ولكن دول العالم كلها لم
تكن مستعدة لهذه األعداد الكبيرة من
المرضى ،قمنا في وقت قياسي بتجهيز
أس ــرة مجهزة تماما بــأجـهــزة التنفس
الصناعي وشاشات المراقبة.
وفي ذلك الوقت كان هناك نقص
شــديــد فــي تــوفـيــر األج ـهــزة فــي العالم
كـلــه وكـ ــان عـلـيـنــا تــدبـيــرهــا وتــوفـيــرهــا،
والتحدي األهم هو توفير الكادر الطبي
من أطباء وفريق التمريض فمثال كل
ســريــر رعــايــة مــركــزة يحتاج إلــى ثالثة
ممرضات بالتناوب على مدار  24ساعة،
وكذلك فنيين التنفس الصناعي.
ك ــل ه ـ ــذه ال ـص ـع ــوب ــات ت ــم الـتـغـلــب

عليها بالجهود المتضافرة مع جميع
القطاعات الصحية في البحرين ،بدأنا
أول رع ــاي ــة م ــرك ــزة ف ــي مستشفى قــوة
الدفاع بإنشائها في مواقف السيارات
وكــانــت لـعــدد  124ســريــرا وك ــان تحديا
كبيرا ،فإقامة عناية مركزة يحتاج إلى
عزل المنطقة وهواء نقي وجو مكيف
بالكامل وتزويدها باألكسجين لتناسب
معايير الرعاية المركزة وقــد تم ذلك
في سبعة أيــام والحمد هلل تم التغلب
عـلــى أول عقبة بالنسبة إلـيـنــا ،بــدأنــا
بتاريخ  1أبريل واستقبلنا أول مريض
في  7أبريل وهذا يعد إنجازا كبيرا تم
في وقت قصير.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه ك ــان ــت ه ـنــاك
توجيهات من سمو ولي العهد ورئيس
مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد
بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة إلى
 500ســريــر فبدأنا مباشرة بتجهيزها
م ــن خ ـ ــال إق ــام ــة م ــرك ــز ال ـح ـج ــر فــي
سترة بسعة  4000سرير وكان مخصصا

27

للعزل والحجر للبحرينيين واألجانب،
وبـسـبــب صـعــوبــة ظ ــروف الـعـمــل هناك
كان مخصصا للرجال فقط.
وفــي تــاريــخ  9أبــريــل بــدأنــا بإنشاء
وحدة العناية المركزة الميدانية التي
كانت بسعة  130سريرا باإلضافة إلى
 24سريرا للتعافي بمجموع  154سريرا
واستغرقت إقامته أسبوعين فقط.
الـحـمــد هلل أن ـنــا قــد ســارعـنــا بفتح
وحــدات الرعاية المركزة ألن بعد ستة
أش ـهــر ج ــاء الـتـحــور الـثــانــي للفيروس
(دلـ ـت ــا) وكـ ــان ســريــع االن ـت ـش ــار فـكــانــت
ح ــاالت اإلصــابــة فــي تــزايــد فــي العالم
كله وليس في البحرين فقط وكنا في
ذل ــك الــوقــت عـلــى أت ــم اس ـت ـعــداد لهذه
المرحلة.
وف ــي نـفــس تـلــك الـفـتــرة كـنــا نطلع
على أحدث تطورات الخطة العالجية
للفيروس وقمنا بتوفير جميع األدوية
المقترحة ،باإلضافة إلى أكثر من 40
دراسة موزعة على مستشفيات البحرين
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مركز جراحة ال�سمنة وال�سكر

و�صل �إلى الريادة بالعمل الجاد والفريق الطبي المتكامل
وكنت مسؤوال عن هذه الدراسات ونشر
بعضها .ثم ظهر اللقاح في ديسمبر
 2020وبدأنا بالسينوفارم ،السبوتنيك،
الفايزر واسترازنكا.
وكـ ــان ه ـنــاك تــوج ـي ـهــات م ــن سمو
ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد أن يـ ـك ــون نـ ـ ــوع ال ـل ـق ــاح
اختياريا حسب رغبة الشخص ،وقمنا
بتوفير عــدة أنــواع من اللقاح ،وكانت
هـنــاك دراس ــة شــاركــت فيها البحرين
عن لقاح السينوفارم ومدى فاعليته،
وكان لسرعة توافر اللقاح أثر بالغ في
تقليل نسبة اإلصابات.
وفـ ـ ــي أب ـ ــري ـ ــل اجـ ـتـ ـم ــع ف ـ ــي م ــرك ــز
الدراسات والبحوث ممثلون من مكتب
سمو ولي العهد رئيس الــوزراء األمير
سلمان بــن حمد وممثلون مــن وزارة
الداخلية ووزارة الصحة والمواصالت
لمتابعة غرف العزل المتنقلة.
وقد افتتح هذا المركز قبل بداية
الجائحة في أواخر فبراير  2019وأفادنا
في البحوث حيث كانت ومازالت وحدة
التحكم للبحرين كلها تعمل كخلية
نحل على جميع النواحي على مدار
الساعة ،لتوفير احتياجات المرضى
ونقل المرضى ،وبــروتــوكــوالت العالج
كلها كــانــت تــدبــر مــن مــركــز الــدراســات
والـ ـبـ ـح ــوث ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـط ــواق ــم
ال ـط ـب ـيــة م ــن مـسـتـشـفــى قـ ــوة ال ــدف ــاع
والسلمانية والملك حمد.
وت ـ ـ ــم تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـخ ــام ــس
وال ـس ــادس فــي مستشفى السلمانية
إلى عناية مركزة ،واثنين من المباني
التابعة ل ــوزارة الصحة تــم تحويلهم
أي ـض ــا إلـ ــى ع ـنــايــة م ــرك ــزة .ولـ ــم يكن
ذلــك أم ــرا سهال على اإلط ــاق ولكن
ب ـف ـضــل ت ـك ــات ــف ال ـج ـه ــود ك ـن ــا فــريـقــا
واحــدا لمكافحة هــذا الوباء وبالفعل
استطعنا تـجــاوز المحنة سويا وبعد
مــرور عامين تقريبا تـجــاوزنــا مرحلة
الخطر ،وأشــدد على أن طــوق النجاة
هو اللقاح.
الـجــديــر بــالــذكــر أن البحرين من
أوائـ ـ ــل الـ ـب ــاد ال ـت ــي أخ ـ ــذت ال ـجــرعــة
المنشطة ،ليس هـنــاك أي شــك أنها

تـمـنــع اإلص ــاب ــة وفـ ــي ح ــال ــة اإلص ــاب ــة
تكون اإلصابة خفيفة ،وعدد الوفيات
اآلن تقريبا  1393شخصا وهــذه تعد
نسبة قليلة مقارنة بالدول األخرى.
وكــانــت األولــويــة فــي تلقي اللقاح
ألصحاب األمراض المزمنة والمناعة
الضعيفة والسمنة المفرطة.
الفريق الطبي في المطار كان له
دور كـبـيــر ف ــي م ـنــع دخـ ــول ال ـف ـيــروس
من الـخــارج ووضــع بعض الــدول على
الـقــائـمــة ال ـح ـمــراء فــأحـكــم السيطرة
على الوضع.
شهد الجميع للبحرين في كيفية
إدارة األزمة ،ويعود الفضل األكبر إلى
سمو ولي العهد رئيس الــوزراء األمير
سلمان بــن حمد آل خليفة فقد كان
يجتمع معنا مرتين أسبوعيا ويعطي
ل ـن ــا ال ـت ــوج ـي ـه ــات بـ ـب ــذل كـ ــل ال ـج ـهــد
وتــوف ـيــر كــل االح ـت ـيــاجــات مــن أجـهــزة
أو دواء وكــان شديد الحرص على أن
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نبدأ قبل أي بلد آخر ،وكذلك بالنسبة
إلــى اللقاح تم توفيره في وقــت وجيز
للمواطن والمقيم مجانا.
*ماذا عن المرحلة القادمة؟
تقريبا اقتربنا من عودة الحياة إلى
طبيعتها ،فأصبحنا ن ـمــارس حياتنا
ال ـي ــوم ـي ــة بـ ـص ــورة عـ ــاديـ ــة ،الـ ـم ــدارس
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل ،الـ ـحـ ـف ــات
والمباريات مع أخذ كامل اإلجــراءات
االحترازية والتطعيمات بالكامل مع
الجرعة المنشطة.
مــن المؤكد أن الجهود المبذولة
كان لها أثر بالغ في تقليل اإلصابات
منذ أن بــدأنــا اإلج ـ ــراءات فمع نهاية
عام  2021الحظنا قلة عدد الحاالت،
وبالرغم من ذلك نحن ال نستطيع أن
نشعر بالراحة حتى اآلن ،ففي بعض
دول أوروبا تتزايد األعداد وربما يرجع
ذل ــك إل ــى تــأخــرهــم فــي أخ ــذ الجرعة
الـمـنـشـطــة وق ــد نـحـتــاج إل ــى جــرعــات

منشطة أخرى بعد  6أشهر أو أكثر ،ألن
هـنــاك تـفــاوتــا فــي األج ـســام المناعية
واسـتـمــراريـتـهــا فــي الـجـســم وسـيـكــون
ذلــك تبعا لما يستجد من توجيهات
الدراسات الصحية العالمية.
إن البحرين في طريقها للتعافي،
منذ شهر أو شهرين والـحــاالت بدأت
تقل فعليا وحسب اإلشارات الضوئية
ال ـت ــي وض ـع ـهــا ال ـف ــري ــق ال ــوط ـن ــي في
ط ــري ـق ـن ــا ل ـل ـت ـع ــاف ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـح ــاالت
اإليجابية اآلن ال تحتاج إلــى دخــول
مستشفى ،األعـ ــراض تـكــون بسيطة،
والوضع العام مطمئن جدا.
*ما دور الخدمات الطبية الملكية
ف ــي ال ـق ـطــاع الـصـحــي ف ــي الـبـحــريــن،
رغم الفترة الصعبة الماضية؟
 الخدمات الطبية الملكية كانل ـهــا دور ف ـعــال وك ـب ـيــر سـ ــواء ك ــان في
المركز اإلداري أو المستشفى ،فقد تم
توقيف الخدمة للمرضى مدة أسبوع
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في وقت �أزمة كورونا ا�ستقبلنا في الم�ست�شفى الع�سكري جميع مر�ضانا
واحد فقط واستمر فيها التطبيب عن
بـعــد ،مــع استقبال ال ـحــاالت الطارئة
فقط ،في ذلــك الوقت كانت الخدمة
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات األخ ـ ــرى متوقفة
وحاولنا بقدر المستطاع تغطية هذا
النقص وكنا حريصين على عدم توقف
أي عمليات في المستشفى العسكري
وعـلــى دخ ــول الـمــرضــى المحتاجين،
كـ ــان ت ـحــديــا ص ـع ـبــا ول ـك ــن اسـتـطـعـنــا
التغلب عليه وبـمــا أنـنــا قــد افتتحنا
مراكز العناية المركزة لخدمة مرضى
كــورونــا خارجيا فلم نكن بحاجة إلى
المساس بأي جزء من المستشفى.
ك ــان م ــا يـقـلـقـنــا ان ـت ـشــار الـمــرض
ب ـيــن ال ـطــاقــم ال ـط ـبــي فـحــرصـنــا على
تطعيم الكادر الطبي بالكامل وجميع
العاملين في المستشفى حتى عاملين
الـنـظــافــة وم ـقــدمــي ال ـط ـعــام ونجحنا
بجعل المستشفى مكانا آمنا محصنا
من كوفيد.
وبـفـضــل اهلل نـفـخــر ب ـعــاج جميع
م ــرض ــان ــا ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة الـعـصـيـبــة
ولــم نغلق أبوابنا بــل على العكس تم
استقبال جميع مراجعينا.
*مـ ـ ــركـ ـ ــز ول ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ل ـل ـت ــدري ــب
والـ ـبـ ـح ــوث ال ـط ـب ـيــة ل ــه دور م ـهــم في
ت ـطــويــر مـ ـه ــارات الـ ـك ــادر ال ـص ـحــي ،ما
التغير الذي أحدثه المركز في األداء

الطبي للجهات الصحية؟
 الـ ـم ــرك ــز هـ ــو ح ـل ـم ــي الـ ـخ ــاص،قـبــل تـقـلــدي منصب قــائــد الـخــدمــات
الطبية كنت مدير مركز التدريب ،حلم
تحقق بعد  12عاما واجهنا تحديات
كـبـيــرة فــي تحقيقه وســاعــدنــا الكثير
مــن الـشــركــات فــي الـتـبــرع إلقــامــة هذا
ال ـم ـشــروع ،فـبــالــرغــم مــن كـلـفــة إنـشــاء
المشروع فتجهيز المبنى تكلف أكثر،
يوجد فيه غرفة عناية مركزة وغرفة
عمليات للتدريب ،أي ممرض جديد أو
دكتور يجب أن يمر بمركز ولي العهد
لـلـتــدريــب عـلــى األق ــل م ــدة أسبوعين،
ل ـي ـك ــون ــوا م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ـع ـمــل داخـ ــل
المستشفى .باإلضافة إلــى ال ــدورات
التدريبية ،ففي فترة الوباء تم تدريب
عــدد كبير من الـكــوادر الطبية الفنية
ع ـلــى أج ـه ــزة الـتـنـفــس ال ـص ـنــاعــي في
فترة وجيزة لسد العجز الموجود في
ذلــك الــوقــت ،كــان لدينا  6فقط لعدد
 11سرير عناية مركزة وبعدها تضاعف
العدد فأقمنا دورات سريعة ،ودربنا فيها
 2300شخص من الكادر الطبي ،وكانت
ال ــدورة مدتها تـتــراوح مــن يومين إلى
ستة أيــام ،استطعنا تدريب عدد كبير
بسبب توافر الخدمات في مركز ولي
العهد كما أننا نقوم بتدريب األفــراد
من خــارج المستشفى العسكري مثل

وزارة ال ـص ـحــة م ــا يـعـمــل ع ـلــى توفير
األيـ ـ ــدي ال ـعــام ـلــة ال ـم ـط ـلــوبــة بــأســرع
وقــت وبــاألشـخــاص المتاحين لدينا،
فعلى سبيل المثال الممرضة العادية
يمكن بالتدريب في المركز أن تصبح
ممرضة رعاية مركزة وتسد احتياج في
المستشفى أو النقص الشديد الذي
كان موجودا في وقت الجائحة.
كل الدول واجهت عجز ونقص لكن
التحدي كان في كيفية التغلب عليه.
يوجد في المركز أجهزة المحاكاة
ف ــي أنـ ــواع ال ـجــراحــة الـمـخـتـلـفــة مثل
الـسـمـنــة وال ـجــراحــة ال ـعــامــة والـ ــوالدة
لـتــوضـيــح تـفــاصـيــل العملية وعــوامــل
األم ــان فـيـهــا .إن الـمــؤسـســة الصحية
التي تعتمد على مركز للدراسات تكون
على دراية بنتائج عملها.
هذا المركز حلم وتحقق فهو فريد
من نوعه في الشرق االوسط ،متكامل
يـ ـخ ــدم ال ـب ـح ــري ــن ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،لــذلــك
المكان مفتوح لتدريب جميع الكوادر،
ونحن نستعين بمدربين متخصصين
من جميع المؤسسات الصحية وليس
فقط من المستشفى العسكري ،كما
يتم اتباع البورد السعودي وهو برنامج
تــدريـبــي ق ــوي ومـمـيــز ،وبــالـنـسـبــة إلــى
المتدربين من السعودية يوجد مكان
مجهز للسكن عبارة عن غرفة مجهزة
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ت ــوفـ ـي ــرا ل ـل ــوق ــت والـ ـمـ ـس ــاف ــة ل ـم ـكــان
التدريب والعمل داخل المستشفى.
*مركز ج ــراح ــة الـسـمـنــة والـسـكــر
وصــل إلــى مستوى ري ــادي فــي الشرق
األوس ـ ـ ــط ب ـف ـضــل االهـ ـتـ ـم ــام الـكـبـيــر
ب ــه ،كـيــف وصـلـتــم إل ــى ه ــذه الـمـكــانــة
المميزة؟
بــدأ العمل فــي الـمــركــز عــام 2003
وحـ ـصـ ـلـ ـن ــا عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادة االعـ ـتـ ـم ــاد
األوروب ــي للمرة الثانية على التوالي
ب ــأعـ ـل ــى ن ـس ـب ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــر ،حـ ـي ــث ي ـعــد
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـس ـك ــري أول مــركــز
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ي ـح ـصــل عـلــى
االعتمادين األوروب ــي واألمــريـكــي في
جراحة السمنة والسكر.
وي ــأت ــي ب ـعــد ذل ــك تـقـيـيــم للمركز
يـتــم مــن خــالــه الـتــأكــد مــن استيفاء
متطلبات الجودة والسالمة وتطبيق
المعايير العالمية في هــذا المجال،
وت ـكــون ه ــذه المعايير صــارمــة ونـقــوم
بتطبيقها وتـسـجـيــل ن ـتــائــج الـمــركــز
وعــدد العمليات والحاالت التي نقوم
بـهــا ،ومتابعة المرضى بعد العملية
لــاطـمـئـنــان عـلــى الـنـتــائــج بـعــد مــرور
فترة على إجراء العملية ،مع الحرص
على إقامة المؤتمرات الطبية لتبادل
الخبرات ومتابعة الحاالت الصعبة.
الــريــادة ليست شيئا سهال ولكنها
ت ــأت ــي ب ــال ـع ـم ــل ال ـ ـ ـ ــدؤوب ال ـم ـس ـت ـمــر.
أج ـ ـ ــري فـ ــي الـ ـم ــرك ــز مـ ـن ــذ تــأس ـي ـســه
حــوالــي  2500عملية جراحية تكللت
كـلـهــا بــال ـن ـجــاح ،وأس ـه ـمــت ف ــي تغيير
حـيــاة مــرضــى السمنة المفرطة إلى
األفضل ،وال سيما أن  %88ممن أجروا
تـلــك الـعـمـلـيــات تـخـلـصــوا تـمــامــا من
األمـ ـ ــراض الـمـتـعـلـقــة بــالـسـمـنــة مثل
السكري مــن الـنــوع الـثــانــي ،فالسمنة
ال ـم ـفــرطــة مــرت ـب ـطــة ارت ـب ــاط ــا وثـيـقــا
بـ ـ ــاألمـ ـ ــراض الـ ـم ــزمـ ـن ــة الـ ـت ــي تـشـكــل
خطورة على حياة المريض.
وهـ ــذا ال ـن ـجــاح ك ــان ل ــوج ــود فــريــق
طـبــي مــن مختلف الـتـخـصـصــات من
أط ـب ــاء ال ـج ــراح ــة وأمـ ـ ــراض بــاطـنـيــة،
وط ـب ـيــب ت ـخ ــدي ــر ،وأطـ ـب ــاء الـنـفـسـيــة
وعالج طبيعي وأخصائي تغذية حتى
نصل إلــى هــذه النتيجة ،فالعمل في
ف ــري ــق ه ــو أس ـ ــاس ال ـن ـج ــاح وبــالـفـعــل
اكتسبنا ثقة المرضى وهــو مــا يدعو
إلى الفخر.
ال ــوص ــول إل ــى ال ـن ـجــاح أم ــر ليس
س ـهــا واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ـيــه ي ـح ـتــاج إلــى
فــريــق عـمــل متكامل ومـتـكــاتــف وهــذا
ما حدث في مركز السمنة والسكر في
المستشفى العسكري.
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األمين العام للمؤسسة الملكية اإلنسانية في حــــوار

سفير اإلنسانية لـ«الخليج الطبي»:

المواقف الإن�سانية
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ـــوار خاص عن دور المؤسسة في دعم القطاع الصحي

نتعلم الكرم في العطاء من جاللة الملك
والقيادة من �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد الإ�سراع في التنفيذ واتخاذ
القرارات الحا�سمة التي ت�صب في م�صلحة المحتاجين والمت�ضررين
ف ــي ت ــاري ــخ  14يــول ـيــو  2001أم ــر حـضــرة
صاحب الجاللة الملك حمد بــن عيسى آل
خليفة عــاهــل الـبــاد الـمـفــدى بــإنـشــاء لجنة
لكفالة األيتام البحرينيين ،كما أصدر جاللته
أمرا ثانيا في تاريخ  4نوفمبر  2001بتكليف
هــذه اللجنة بكفالة األرام ــل الــاتــي ال عائل
لهن ،وفي عام  2007تم إعــادة تسمية اللجنة
بالمؤسسة الخيرية الملكية وأص ــدر جاللة
الـمـلــك الـمـفــدى أم ــرا ســامـيــا بــإعــادة تنظيم
المؤسسة الخيرية الملكية ليكون جاللته
الــرئـيــس الـفـخــري لـهــا وتـعـيـيــن سـمــو الشيخ
نــاصــر ب ــن حـمــد آل خـلـيـفــة رئـيـســا لمجلس
األمناء.
تتولى المؤسسة القيام بأعمال الخير
والنهوض بدور العمل اإلنساني واالجتماعي
واالقتصادي ليعود بالنفع على المواطنين.
ولـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة أه ـ ـ ـ ـ ــداف م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ف ـ ــي ش ـتــى
ال ـم ـجــاالت وأراد «الـخـلـيــج الـطـبــي» أن يلقي
الـ ـض ــوء ع ـل ــى دور ال ـم ــؤس ـس ــة ف ــي ال ـن ـهــوض
بالخدمات الصحية في مملكة البحرين ،لذا
حاورنا الدكتور مصطفى السيد األمين العام
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
 -1م ــا ه ــو دور ال ـمــؤس ـســة الـمـلـكـيــة في
دعم الخدمات الصحية والقطاع الصحي في
البحرين؟
الـمــؤسـســة الملكية لــأعـمــال اإلنسانية
كمشروع إنساني ولد من إحساس قائد بشعبه
وتلمسه لهمومهم ومتابعته ألمــورهــم ،وقد
ان ـب ـثــق ه ــذا ال ـم ـش ــروع الـعـظـيــم الـ ــذي يـقــدم
خدماته ألكثر من  10000يتيم وأرملة والعديد
كريم
مــن المحتاجين والمستحقين بــدعـ ٍـم
ٍ
من جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه
وبـقـيــادة طموحة مــن سمو الشيخ نــاصــر بن
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
اإلنـســانـيــة وشـ ــؤون ال ـش ـبــاب ،وك ــان لـنــا شــرف
العمل فــي هــذه المؤسسة العريقة بالتعاون
مــع فــريــق مـمـيــز مــن الـعــامـلـيــن المخلصين
لتحقيق رؤى وتطلعات جاللة الملك لتشمل
المؤسسة جميع الـفـئــات المستحقة ،األمــر
الذي توجب معه االرتقاء بالخدمات المقدمة،
لذا فقد عملنا على وضع استراتيجية مهنية
للمؤسسة الملكية تحمل رؤى جاللة الملك

الـمـفــدى حفظه اهلل ورع ــاه الـتــي مــن أهمها
تحسين المستوى المعيشي ،وتأهيل األســر
المحتاجة ،وتحقيق الشراكة المجتمعية في
مختلف المجاالت ،وتنمية روح التضامن في
المجتمع البحريني الكريم وتنمية الموارد
وال ـم ـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة ،مــؤكــديــن حرصنا
عـلــى تـمــاســك األس ـ ــرة الـبـحــريـنـيــة وشـمــولـنــا
لها بالرعاية والمتابعة سعي ًا نحو مجتمع
مـسـتـقــر ل ـب ـنــاء مـسـتـقـبــل م ـش ــرق لمملكتنا
الغالية بقيادة سيدي حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتتولى المؤسسة القيام بأعمال الخير
والـ ـب ــر واإلح ـ ـسـ ــان وال ـن ـه ــوض ب ـ ــدور إن ـســانــي
واج ـت ـمــاعــي واق ـت ـص ــادي ي ـع ــود بــالـنـفــع على
المواطنين والقيام بكفالة األرام ــل واأليتام
ورعاية المسنين وذوى االحتياجات الخاصة
وتقديم المساعدات االجتماعية والصحية
والتعليمية والمساهمة في تخفيف األعباء
الـمـعـيـشـيــة ع ــن األس ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة وكــذلــك

ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إنـ ـش ــاء وت ـن ـم ـيــة ال ـم ـشــاريــع
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة غـ ـي ــر ال ــرب ـح ـي ــة
كـ ــدور األي ـت ــام ورع ــاي ــة الـطـفــولــة والـمـعــاقـيــن
ومــراكــز المسنين وري ــاض األط ـفــال وتأهيل
األس ــر المحتاجة ومــراكــز الـتــأهـيــل الصحي
والمساهمة فــي أعـمــال التنمية المستدامة
ك ــدع ــم بــرنــامــج إن ـش ــاء ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة والتنسيق مع األجهزة الحكومية
الـمـكـلـفــة بتنفيذ ب ــرام ــج وم ـشــاريــع ف ــي هــذا
المجال وأي أعـمــال خيرية أخ ــرى يــأمــر بها
جاللة الملك الرئيس الفخري للمؤسسة أو
يقرها مجلس األمناء.
وكـ ــان م ــن أه ــم ال ــرع ــاي ــات ال ـتــي تقدمها
الـمــؤسـســة لمنتسبيها مــن األرامـ ــل واألي ـتــام
الرعاية الصحية حيث تم تقديم مساعدات
ع ــاج ل ـحــوالــي  9000حــالــة صـحـيــة ،كـمــا تم
مــن خ ــال م ـشــروع ال ـفــارس تـقــديــم مضخات
اإلنسولين لحوالي  130طفال من المصابين
ب ــداء الـسـكــري مــن عـمــر ي ــوم واح ــد حـتــى 14
سـنــة .وقــد حــاز مـشــروع ال ـفــارس على تقدير
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دولي حيث بدأت بعض الــدول بتطبيق نفس
ن ـظــام الـمــؤسـســة ف ــي ال ـت ـعــاون بـيــن الـجـهــات
الــرسـمـيــة وال ـق ـطــاع ال ـخــاص لـتـقــديــم أفضل
الخدمات الصحية لأليتام والمحتاجين.
كما تــم توقيع اتفاقيات تـعــاون مــع أكثر
مــن  100مستشفى وع ـي ــادة خــاصــة لتقديم
خ ــدم ــات ط ـب ـيــة م ـجــان ـيــة أو ب ــأس ـع ــار رمــزيــة
لــأيـتــام واألرام ـ ــل ،كـمــا يـتــم مــن خ ــال مركز
اإلرش ـ ـ ــاد بــال ـمــؤس ـســة بـتـنـظـيــم ال ـع ــدي ــد من
حمالت التوعية الصحية والنفسية وكذلك
يتم االهتمام بأمور الصحة والسالمة وإنقاذ
الحياة عن طريق برنامج مسعف لكل أسرة
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ـم ـع ـيــة ال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
البحرينية وتوزيع الكتب التوعوية مثل كتاب
«ســامــة أطفالنا فــي عــالــم الـعـجــايــب» ،وغير
ذلك الكثير من المشاريع والبرامج الصحية
التي تقوم بها المؤسسة.
خــال الحملة الوطنية «فينا خـيــر» تم
دع ــم أك ـثــر مــن  100كـفـيــف مــن المحتاجين
الذين فقدوا وظائفهم .كما تمت صناعة أكثر
من  550ألف كمام وتوزيعها على وزارة الصحة
وال ــداخ ـل ـي ــة وس ـك ــن ال ـع ـم ــال وال ـم ـح ـتــاج ـيــن
بــالـتـعــاون مــع  181أس ــرة منتجة  33مشغال
ومـحــل خـيــاطــة .كما تــم الـتــواصــل مــع األســر
المكفولة من المؤسسة ضمن مبادرة (نسأل
عنكم) إلعطاء كبار السن االطمئنان والراحة
النفسية وتوفير األدوي ــة لهم ضمن برنامج
«دواؤك ف ــي ب ـي ـتــك» ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تنظيم
ح ـل ـق ــات لـ ــإرشـ ــاد االج ـت ـم ــاع ــي االف ـت ــراض ــي
لـ ــأرامـ ــل واأليـ ـ ـت ـ ــام ع ـب ــر ب ــرن ــام ــج ()Teams
وحـلـقــات تــوعــويــة مـبــاشــرة مــع المختصين.
والتعاون مع أكثر من  700متطوع ومتطوعة
م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن ،ل ـخــدمــة أهــل
البحرين ،كان لهم دور مشرف ووقفة وطنية
مخلصة خالل الجائحة.
كما قــامــت المؤسسة بــدعــم جـهــود وزارة
الصحة بتوفير  16ممرضا وممرضة يعملون
تحت إشراف الوزارة خالل الجائحة لتخفيف
آثــار كورونا الخطرة ،وكذلك تمويل مشاريع
وزارة التربية والتعليم لتوفير حواسيب آلية
ل ــذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة بـمــن فــي ذلــك
المكفوفون المسجلون بمدارس وزارة التربية

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

ا�ستراتيجيـة م�ساعدات البحرين ت�صـب في التنميــــــــ
والتعليم .وتوفير كــراســي كهربائية أو عادية
لذوي اإلعاقات الجسدية البسيطة والشديدة
وتــوف ـيــر س ـمــاعــات ديـجـيـتــال لـ ــذوي اإلع ــاق ــات
السمعية .وتوفير نظارات طبية لذوي اإلعاقات
البصرية .ودعم تمويل المناهج الدراسية على
طريقة برايل باستخدام الحاسوب للمكفوفين.
ك ـمــا ق ــام ــت ال ـمــؤس ـســة ب ـت ـمــويــل م ـشــروع
وزارة التنمية االجتماعية الـخــاص ببرنامج
المنح المالية للمشاريع التنموية المتميزة
للمنظمات األهـلـيــة الـعــامـلــة فــي مـجــال ذوي
االحتياجات الخاصة لعام  2008بمبلغ قدره
مائة ألف دينار وذلك ضمن اهتمام المؤسسة
بضرورة دعم هذه المنظمات لتمكينها من أداء
خدمات متميزة لذوي االحتياجات الخاصة.
كما أولت جانب الصحة النفسية اهتمام ًا
خــاص ـ ًا حـيــث دشـنــت خــدمــة اإلرشـ ــاد النفسي
ضمن سعيها لتقديم خدمات شاملة للفئات
المستفيدة من خدماتها ،بهدف مساندة األفراد
عـلــى اك ـت ـشــاف إمـكــانـيــاتـهــم وتـنـمـيــة قــدراتـهــم
وكـفــاءتـهــم النفسية واالجـتـمــاعـيــة والعقلية
التي تساعدهم على مواجهة ضغوطات الحياة
وال ـت ـك ـيــف اإلي ـج ــاب ــي مـعـهــا لـتـحـقـيــق الــرضــا
الــذاتــي والصحة النفسية ،كما يختص مركز
اإلرشاد بتقديم االستشارة النفسية والمساندة
االجتماعية المالئمة لفئتي األيتام واألرامل
وذلك لمساعدتهم على التكيف اإليجابي مع
ظرف الفقد ومساندتهم في تذليل الصعوبات
والـضـغــوطــات النفسية الـتــي تواجههم أو قد
تواجههم مستقب ًال في سبيل تنمية توافقهم
النفسي واالجتماعي ،وهذا المركز يعتبر األول
منه في الدول العربية وتم إعادة تنفيذ نفس
الـمـشــروع فــي مخيم الــزعـتــري لتخفيف آالم
األطفال الالجئين السوريين.
ك ـم ــا تـ ــم ت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة
للتخلف العقلي لـتــدريــب ذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخــاصــة ل ــدى الـجـمـعـيــة م ــن خ ــال م ـشــروع
زراع ـ ـ ــي ي ـت ــم خ ــال ــه اس ـت ـص ــاح ق ـط ـعــة أرض
وتــدريــب ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة مــن ذوي
التخلف العقلي على تعلم فنون الــزراعــة مع
صرف راتب شهري لهم وتخصيص العائد من
المشروع للمتدربين.
 -2للمؤسسة دور كبير ومهم ليس فقط
فــي البحرين ولـكــن يمتد خــارجـهــا مــن خالل
العمل اإلغــاثــي لـلــدول الشقيقة التي تحتاج
إلى مساعدات ..احك لنا عما تقدمه في هذا
المجال؟
ت ـن ـف ـيــذ ًا لـلـتــوجـيـهــات الـمـلـكـيــة الـســامـيــة
ل ـح ـضــرة ص ــاح ــب ال ـجــالــة ال ـم ـلــك ح ـمــد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
اهلل ورعاه بتكليف المؤسسة الملكية لألعمال
اإلنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية
إل ــى ال ـش ـعــوب والـ ـ ــدول الـشـقـيـقــة والـصــديـقــة
التي تمر بـظــروف إنسانية ،عملت المؤسسة
ال ـخ ـيــريــة الـمـلـكـيــة ع ـلــى ات ـخ ــاذ ال ـع ــدي ــد من
اإلج ــراءات والـخـطــوات والجهود لتنفيذ هذه
التوجيهات الملكية السامية ،وك ــان مــن أهم
هــذه األع ـمــال والـمـشــاريــع االهـتـمــام بالجانب
ال ـص ـحــي لـلـشـعــوب والـ ـ ــدول ال ـم ـن ـكــوبــة ،فــإلــى
جانب المساعدات اإلغاثية والصحية العاجلة
التي تشمل األدوي ــة واألجـهــزة الطبية عملت
المؤسسة على إنشاء مشاريع طبية دائمة في
الدول المنكوبة ،وكان من أهم هذه المشاريع:

* ب ـنــاء مــركــز مـمـلـكــة الـبـحــريــن الصحي
في خان يونس ،الذي يعتبر من أكبر المراكز
الـصـحـيــة ف ــي غ ــزة وي ـق ــدم خ ــدم ــات متكاملة
للمراجعين وهو بحجم مستشفى متكامل.
* إنشاء مصنع لألطراف الصناعية حيث
تــم تــركـيــب أطـ ــراف صـنــاعـيــة ألك ـثــر مــن 1400
م ـع ــاق م ــن ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال والـ ــرجـ ــال مع
تأهيلهم نفسي ًا ومهني ًا.
* افتتاح مركز التقنيات المساعدة للطلبة
المكفوفين بالجامعة اإلسالمية بغزة وذلك
ضمن برنامج تأهيل المكفوفين الذي تموله
المؤسسة في الجامعة.
* تمويل برنامج تدريب وتأهيل المكفوفين
وضـ ـع ــاف ال ـب ـصــر بــال ـت ـعــاون م ــع جــام ـعــة غــزة
اإلسالمية.
* بناء مركز مملكة البحرين الصحي في
شبورة.
* إرسال عشرة وحدات لتنقية مياه الشرب
تعمل بالتناضح العكسي يصل إنتاج كل وحدة
إلى  20.000جالون يوميا بحسب المواصفات
ال ـت ــي ح ــددت ـه ــا ال ـج ـه ــات ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة وب ـمــا
يتناسب مع طبيعة المياه في باكستان.
* بناء مستشفى البحرين التخصصي في
مقديشو ليخدم ما يقارب  3ماليين نسمة في
منطقة تفتقر إلى وجود مستشفى.
* تمويل مشروع مكافحة العمى وتصحيح
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الـبـصــر لـعــدد  4000مــواطــن صــومــالــي بمركز
البحرين لطب وجراحة العيون في مقديشو.
* مركز البحرين االجتماعي لإلبداع في
مخيم الزعتري بالمملكة األردنية الهاشمية
الذي يهتم بالجانب النفسي لالجئين.
* بناء مركز مملكة البحرين الصحي في
محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية.
* ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ــرت ـي ـب ــات اإلداري ـ ـ ــة
المتعلقة بــإدارة صندوق مكافحة االيبوال مع
المنسق اإلقـلـيـمــي لــأمــم الـمـتـحــدة بمملكة
الـبـحــريــن الـسـيــد بـيـتــر ج ــروه م ــان وتسلمهم
دعم مملكة البحرين كــأول دولــة مساهمة في
الصندوق على مستوى العالم .وغيرها العديد
من المشاريع والمساعدات الصحية.
وب ـن ــاء عـلــى ه ــذا فـقــد حـصـلــت الـبـحــريــن
على المركز األول عربيا والحادي عشر عالمي ًا
وفق مؤشر العطاء لمؤسسة كاف البريطانية،
حيث يعكس المؤشر حجم الجهود اإلغاثية
واإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـقــدمـهــا مـمـلـكــة الـبـحــريــن
للفقراء في العالم ،ومبادراتها لمساعدة الذين
يـعــانــون آالم ال ـصــراعــات وال ـح ــروب وال ـك ــوارث
الطبيعية س ــواء بــالــداخــل أو النازحين خــارج
بــادهــم ،حيث ال تقتصر الجهود البحرينية
على التبرعات والمساعدات والهبات والمنح
ال ـم ــال ـي ــة ،وإنـ ـم ــا ت ـش ـمــل ب ـن ــاء الـمـسـتـشـفـيــات
والـ ـم ــدارس وتـجـهـيــز ال ـخ ـيــام وتــوف ـيــر ال ـغــذاء

واألدوي ــة ،عــاوة على جهود العمل التطوعي
بـمـخـتـلــف أش ـكــال ـهــا ومـسـمـيــاتـهــا وغ ـي ــر ذلــك
الكثير.
وال ش ــك فـ ــإن تــوج ـي ـهــات ج ــال ــة الـمـلــك
ال ـســام ـيــة ودعـ ــم جــال ـتــه ال ـكــريــم وإنـســانـيـتــه
الكبيرة وعطفه على جميع المحتاجين في
مختلف ال ــدول الصديقة والشقيقة وكذلك
دعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
الـعـهــد األم ـي ــن رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ودع ــم
الشعب البحريني الكريم والجمعيات الخيرية
والمهنية كــان من أهــم العوامل التي أسهمت
في حصول مملكة البحرين على هذا اإلنجاز
الكبير.
كما أن اإلنجاز الكبير يــدل على المكانة
ال ـك ـب ـي ــرة وال ـم ـه ـم ــة الـ ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا مـمـلـكــة
البحرين ،ودورها الرائد في خدمة المحتاجين
ومساعدة المنكوبين في مختلف دول العالم،
ومـســارعـتـهــا الــدائـمــة لتقديم يــد ال ـعــون ،ومــا
حققته المؤسسة الملكية مــن نقالت نوعية
م ــن خ ــال م ــا أن ـجــزتــه م ــن م ـشــاريــع متميزة
وكبيرة على المستويين الداخلي والخارجي،
مــا وضعها الـيــوم مــع الـمــؤسـســات الــرائــدة في
العمل الخيري واإلنساني على مستوى العالم.
ول ـ ــو نـ ـظ ــرت إل ـ ــى م ـس ــاع ــدات ـن ــا اإلغ ــاث ـي ــة
تـجــد أن معظم تـلــك الـمـســاعــدات كــانــت على
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يــــــــة الم�ستـدامة �آبار مياه  ..مراكز طبية ومـدار�س
شكل مشاريع مؤسسية له ديمومتها كمصنع
األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـص ـن ــاع ـي ــة وم ـس ـت ـش ـف ــى وم ـك ـت ـبــة
ومـ ــدرسـ ــة ك ـم ــا ه ــو الـ ـح ــال ف ــي غـ ـ ــزة ،وم ـع ـهــد
للمعلمين ومستشفى وآبــار مياه في الصومال
ووحـ ــدات تنقية الـمـيــاه فــي بــاكـسـتــان ومجمع
البحرين العلمي في مخيم الزعتري لالجئين
السوريين فــي األردن ،ومستشفى ميداني في
تــركـيــا لــاجـئـيــن الـســوريـيــن إضــافــة إل ــى أب ــراج
ومـبــان استثمارية ومعهد وطني للتدريب في
الـبـحــريــن؛ فنحن نعمل على جانبين :جانب
إغــاثــي سريع تحتمه الـظــروف وجــانــب تنموي
بعيد ال ـمــدى يعمل عـلــى خــدمــة المتضررين
على الـمــدى البعيد .وه ــذا بفضل توفيق اهلل
سبحانه وتـعــالــى ثــم بفضل الـقـيــادة الــرشـيــدة
والحكيمة التي نتشرف بالعمل تحت قيادتها،
فجاللة الملك المفدى هو المؤسس والرئيس
ال ـف ـخ ــري ل ـل ـمــؤس ـســة ويـ ـق ــدم ل ـه ــا ك ــل ال ــدع ــم
وكــذلــك حكومتنا الــرشـيــدة ال تقصر فــي هذا
الجانب كما أن القيادة الطموحة لسمو الشيخ
نــاصــر بــن حمد آل خليفة لها كبير األث ــر في
تحقيق الـنـجــاح وكـمــا ذك ــرت ســابـقـ ًا فنحن في
جميع أعمالنا نعتمد على الجانبين اإلغاثي
والتنموي والعمل على مبدأ (ال تطعمني سمك ًا
ولكن علمني كيف أص ـطــاد) ،وذلــك مــن خالل
النظريات اإلداري ــة الحديثة التي تعتمد على
نظريتي موسيف وكريموك.
 .3حققت المؤسسة العديد من االنجازات
الـ ـت ــي ت ــدع ــو إل ـ ــى الـ ـفـ ـخ ــر ..م ــا ه ــي خـطـتـكــم
المستقبلية للتطوير داخل المملكة؟
ن ـح ــن ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ـل ـك ـيــة لــأع ـمــال
اإلنسانية نعمل بتوجيهات من سيدي جاللة
الـمـلــك وب ـق ـيــادة سـمــو الـشـيــخ نــاصــر بــن حمد
آل خليفة وف ــق خـطــة اسـتــراتـيـجـيــة طـمــوحــة،
وتعمل المؤسسة على تقديم الرعاية الشاملة
لأليتام واألرام ــل البحرينيين وتنشئة األيتام
التنشئة الصحيحة ليكونوا مواطنين صالحين
ويسهموا بشكل فعال في بناء وخدمة المجتمع
وذلك من خالل تقديم كل أنــواع الرعاية التي
تشمل الرعاية المعيشية ،والرعاية التعليمية،
وال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،إل ــى ج ــان ــب الــرعــايــة
الصحية واألس ــري ــة والـمـســاعــدات الموسمية،
وإلى جانب ذلك حرصت المؤسسة على العمل
بــاسـتــراتـيـجـيــة تـعـنــى بــال ـجــانــب ال ـت ـن ـمــوي في
المشاريع التي تنفذها داخل مملكة البحرين،
حيث تم بناء عدد من األبراج الوقفية والمشاريع
التنموية التي تنصب في توفير الرعاية لألسر،
وهناك المساعدات اإلنسانية لكل المواطنين
الـبـحــريـنـيـيــن ال ـتــي تـشـمــل م ـســاعــدات الـعــاج
والزواج والظروف المعيشية والطارئة ،وتقديم
مختلف أشكال الدعم للمواطنين بحسب ما
تتطلبه الحاجة وال ـظــروف .وتتجه المؤسسة
حــالـيــا إل ــى اسـتـثـمــار أم ــوال األي ـتــام فــي مجال
الـصـنــاعــات الـصـغـيــرة ،وذل ــك بــإنـشــاء ع ــدد من
المصانع الصغيرة بمنطقة الحد الصناعية،
وي ـت ــم حــال ـيــا إج ـ ــراء دراس ـ ــة جـ ــدوى ل ـع ــدد من
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي م ـج ــال ص ـنــاعــات
األغذية وأدوات التجميل ،والمجاالت األخرى
التي من الممكن أن تسهم فيها األسر في بداية
المشروع ،وسيتم اختيار األفضل منها .ويأتي
ه ــذا االس ـت ـث ـمــار ف ــي م ـجــال الـصـنــاعــة بــإنـشــاء
مصانع صغيرة ،بعد أن استثمرت المؤسسة في

مجال العقارات بإنشاء أبــراج الخير حيث تم
االنتهاء من ثالثة أبراج خيرية يخصص ريعها
للمشاريع اإلنسانية التي تقوم بها المؤسسة.
كما نعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية
مــن خ ــال إشـ ــراك الـمــؤسـســات وال ـشــركــات في
مشاريعنا وكــذلــك إش ــراك المتطوعين الذين
قــامــوا بــدور كبير خــال حملة فينا خير حيث
بلغ عــدد المتطوعين مــع المؤسسة الملكية
لألعمال اإلنسانية خــال جائحة كــورونــا أكثر
م ــن  700مـتـطــوع ومـتـطــوعــة م ــن الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،كانت لهم أدوار مختلفة في فعل
الـخـيــر وخـصــوصـ ًا خ ــال جــائـحــة كــورونــا التي
مـ ــرت ب ـهــا الـ ـب ــاد ،ح ـيــث ش ـ ــارك ال ـم ـت ـطــوعــون
باالتصال باألسر وإيصال السالل الرمضانية
واألدوي ـ ـ ـ ــة ال ـط ـب ـيــة إلـ ــى م ـن ــازل ـه ــم إلـ ــى جــانــب
الـمـســاهـمــة ف ــي صـنــاعــة ال ـك ـمــامــات وتغليفها
وإي ـصــال المستلزمات إلــى بقية المتطوعين
وتوزيعها.
وكــذلــك مــن الـمـشــاريــع المستقبلية التي
نعمل عليها حــالـيـ ًا بـنــاء مــركــز دراس ــة األوبـئــة
من ميزانية الحملة الوطنية فينا خير ،وهنا
يتجلى كرم سيدي جاللة الملك عندما أعلن
بناء مستشفى متخصص في عالج األوبئة إلى
جانب مركز دراسة األوبئة ،فنحن نتعلم الكرم
في العطاء من جاللة الملك ونتعلم من قيادة
سمو الشيخ ناصر اإلبــداع في التنفيذ بحسب
الـمـيــزانـيــة وال ــوق ــت ال ـم ـحــدد وبـحـســب حــاجــة
المتضررين في الداخل أو الخارج.
ومازالت المؤسسة تواصل جهودها لتدفع
ب ـع ـج ـلــة ال ـت ـق ــدم والـ ـتـ ـط ــور ،ف ـه ـن ــاك عـ ــدد مــن
المشاريع االستراتيجية والبرامج االستثمارية
والتنموية التي يجري تنفيذها.
 .4ما هي أوجه التعاون مع وزارة الصحة؟
تـعـتـبــر وزارة ال ـص ـحــة م ــن أه ــم شــركــائـنــا
االسـتــراتـيـجـيـيــن فــي عملها اإلن ـســانــي؛ فعلى
ال ـم ـس ـتــوى الـمـحـلــي ن ـحــن ن ـش ـتــرك م ــع وزارة
ال ـص ـحــة ف ــي م ـش ــروع الـ ـف ــارس الـ ــذي أطلقته
المؤسسة لتوفير مضخات اإلنسولين لألطفال
المصابين بالنوع األول من داء السكري ،كما
سبق أن تم التعاون مع الــوزارة في العديد من
المشاريع الصحية وخـصــوصـ ًا خــال جائحة
كورونا حيث قامت المؤسسة بانتداب  13من
منتسبيها الذين تم تدريبهم في أمور الصحة
وال ـس ــام ــة ومـ ـب ــادئ ال ـت ـمــريــض بــال ـت ـعــاون مع
جمعية الـمــرأة البحرينية لتنمية الـمــرأة في
كلية العلوم الصحية ،للتطوع في وزارة الصحة
بمستشفى الـسـلـمــانـيــة فــي مـكــافـحــة فـيــروس
كورونا في الصفوف األمامية.
أم ـ ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـخ ــارج ــي فـ ـ ــوزارة
الصحة شــريــك أســاســي فــي جميع مشاريعنا
الصحية واإلغاثية الخارجية من خالل الدعم
المستمر من قبل وزيرة الصحة األستاذة فائقة
الصالح وتوفير األجهزة واألدويــة الطبية لكل
حملة ،وكــذلــك اإلش ــراف على تنفيذ المراكز
الصحية والمستشفيات في الـخــارج ومرافقة
الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة لنا في
معظم الحمالت الخارجية.
كما قامت المؤسسة بتمويل مشاريع وزارة
الصحة لذوي االحتياجات الخاصة والمسنين
وذلك وفقا لآلتي:
* مـ ـش ــروع وح ـ ــدة أسـ ـن ــان مـتـنـقـلــة لـكـبــار

ال ـس ــن وذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة :وذل ــك
بتوفير األج ـهــزة وال ـمــواد واألدوات المعملية
واإلكلينيكية لهذه الوحدة.
* مـ ـش ــروع م ـع ـمــل أسـ ـن ــان خـ ــاص بـتــوفـيــر
التركيبات اإلضافية لكبار السن.
* مشروع توفير األجهزة المعينة للمسن
في المنزل.
* مـشــروع توفير أجـهــزة اكـتـشــاف اإلعــاقــة
السمعية.
 .5هــل هـنــاك تـعــاون دول ــي بين المؤسسة
الملكية والمؤسسات النظيرة؟
هناك تعاون كبير ووثيق ،فالمشاريع التي
يـتــم إن ـشــاؤهــا ف ــي ال ـب ـلــدان الـمـنـكــوبــة تخضع
ل ـش ــروط مـهـنـيــة تـتـبـنــاهــا مــؤس ـســات حكومية
ومنظمات رسمية تقوم بالتواصل معهم عبر
القنوات الرسمية وإشراك سفاراتنا في جميع
تـلــك ال ــدول لتسهيل وتنفيذ تـلــك المشاريع
التي يأمر بها جاللة الملك المفدى.
وج ـم ـيــع مـشــاريـعـنــا ت ـتــم م ــع الـمــؤسـســات
ال ــدولـ ـي ــة م ـث ــل م ـن ـظ ـمــة األون ـ ـ ـ ـ ــروا وم ـن ـظ ـمــة
اليونيسف واليونسكو ومنظمة غوث وتشغيل
الــاجـئـيــن وغ ـيــرهــا م ــن ال ـمــؤس ـســات الــدولـيــة
والمعتمدة مــن قبل األمــم المتحدة ،ولذلك
جميع مشاريعنا تحقق النجاح وتنفذ بحسب
الميزانية المعتمدة والجدول الزمني والتميز
في الجودة.
 .6هــل هـنــاك مــواقــف إنـســانـيــة تواجهكم
أثناء عملكم اإلغاثي؟
خالل عملنا تواجهنا العديد من المواقف
اإلنسانية التي ترسخ في القلب قبل الذاكرة،
فأنا ال أنسى األب الصومالي الذي كان كفيفا
مــدة عشرين عام ًا ولــم يتمكن من رؤيــة ابنته
إال بعد أن تم عالجه في مستشفى البحرين،
وقد أرسل سالمه وتقديره لنا بعد العملية ألنه
تمكن من رؤيــة ابنته بعد أن تم عالجه ضمن
مشروع مكافحة العمى وتصحيح البصر لعدد
 4000مواطن صومالي بمركز البحرين لطب
وجراحة العيون في مقديشو ،والــذي جاء إثر
موافقة مباشرة وفورية من سمو الشيخ ناصر
إلج ــراء عمليات تصحيح النظر ألربـعــة آالف
شخص مـصــاب بالعمى ،كما ال أنـســى حــارس
مستشفى الـبـحــريــن فــي مقديشو ال ــذي قتل
أثناء تنفيذ المشروع في حــادث إرهابي ودفع
حياته ثمن ًا لمشروع صحي ألهالي الصومال،
ولم يوقفنا ذلك عن متابعة تنفيذ المشروع.
وفــي باكستان كــانــت المشكلة فــي المياه
الملوثة وأهمية توفير المياه النظيفة وكــان
ثمن توصيل الـمـيــاه إلــى المناطق المنكوبة
يفوق سعر الماء وكانت الــدول المانحة تنقل
المياه فــي ق ــارورات بكلفة عالية ج ــداً ،فقمنا
بـتــوفـيــر  10م ـح ـطــات تـنـقـيــة ال ـم ـيــاه بــأسـلــوب
إب ــداع ــي وع ـل ـمــي بــالـتـنــاضــح الـعـكـســي بكلفة
بـسـيـطــة وف ــرت ال ـم ـيــاه الـنـظـيـفــة لـلـعــديــد من
المناطق.
 .7ما هو الموقف اإلنساني الذي أسعدك؟
مــن الـمــواقــف الـتــي ال ت ــزال مـحـفــورة في
قلبي الـمـسـنــة ال ـســوريــة فــي مخيم الــزعـتــري
إلي أثناء افتتاح مجمع
باألردن عندما جاءت ّ
مملكة البحرين السكني في المخيم فقالت
إنـهــا لــم تحصل عـلــى وح ــدة سكنية وال تــزال
ت ـع ـيــش ف ــي خ ـي ـمــة ال تـحـمـيـهــا ح ــر الـشـمــس

13
2

وال برد الشتاء ،فقلت للمسؤول عن المجمع
السكني لماذا لم تمنح هذه المرأة بيت ًا فقال
إن من شروطكم لتوزيع الوحدات السكنية أال
يقل عدد أفراد األسرة عن  6أشخاص لضمان
االس ـت ـفــادة الـقـصــوى لــاجـئـيــن ،فـقـلــت لــه إن
هذه المرأة تجاوزت التسعين من عمرها وهي
مستثناة من هذا الشرط ،فقال ولكن جميع
الوحدات قد وزعت فقلت له أعطها وحدة من
الوحدات المخصصة لمشروع «مركز اإلبداع»
وهو اسم مركز البحرين لإلرشاد النفسي ،ما
حدث بالفعل وبشكل فوري فانهالت دموع هذه
المسنة ورفعت يدها تدعو اهلل لجاللة الملك
وللبحرين بالحفظ من كل شر.
كـ ــذلـ ــك ال أن ـ ـسـ ــى فـ ــرحـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الصوماليين عندما افتتحنا أول مستشفى
تـخـصـصــي ف ــي ال ـص ــوم ــال م ـنــذ ع ـشــريــن سنة
وكذلك عند افتتاح آبــار الماء في الصومال،
سـ ـع ــادة الـ ـن ــاس ورؤيـ ـ ــة ع ـيــون ـهــم ت ــدم ــع فــرح ـ ًا
تـنـسـيــك ك ــل ال ـت ـعــب وال ـم ـشــاق وت ـجــد نفسك
ت ـشــارك ـهــم ال ـف ــرح ــة وت ـ ـ ــزداد ح ـم ــاس ـ ًا لـتـقــديــم
المزيد مــن هــذه المشاريع والـبــرامــج وتعرف
حينها عظم وبعد رؤيــة سيدي جاللة الملك
عندما يأمر بهذه المشاريع اإلنسانية.
 .8رأيت الكثير من اآلالم والجروح والدمار
أث ـنــاء عملك اإلغ ــاث ــي فـمــا هــو ال ــدرس الــذي
تعلمته؟
ربما أن من أهــم ما تعلمته خــال عملي
ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــة ه ــو م ــا ق ــال ــه سـ ـي ــدي جــالــة
الـمـلــك حـفـظــه اهلل ورعـ ــاه ب ــأن رق ــي األم ــم ال
يقاس فقط بمدى اهتمامها بشعوبها داخل
الـحــدود الجغرافية للبلد وإنـمــا يقاس أيض ًا
بما قدمته لإلنسانية ودعـمـهــا للمحتاجين
والمتضررين خارج حدودها الجغرافية ،وذلك
تـمــاشـيـ ًا مــع ديـنـنــا اإلســامــي الحنيف الــذي
يحثنا عـلــى تـقــديــم ال ـعــون والـعـمــل الـصــالــح،
وحجم العمل الذي تقوم به المؤسسة الملكية
لألعمال اإلنسانية وإنجازاتها ما كــان لها أن
تتحقق مــن دون الــدعــم الـكــريــم ال ــذي تلقاه
م ــن س ـي ــدي ج ــال ــة ال ـم ـلــك ال ـم ـفــدى حفظه
اهلل ورعـ ــاه وحـكــومـتـنــا الــرش ـيــدة بـقـيــادة سمو
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء وقيادة سمو
الشيخ نــاصــر ودع ــم الـ ــوزارات وأه ــل البحرين
الـخـيــريــن ومـجـلــس إدارة الـمــؤسـســة وجميع
الموظفين؛ فطبيعة عمل المؤسسة وسرعة
الـتـحــرك بـحــاجــة إل ــى دع ــم م ــادي ولوجستي
قوي من جميع أجهزة الدولة ،ونحمد اهلل أن
المواطنين واألجهزة الرسمية تتعاون معنا في
رفــع اســم البحرين عالي ًا بين صفوف الــدول
المتقدمة.
ك ـم ــا ت ـع ـل ـمــت م ـت ـعــة ع ـم ــل ال ـخ ـي ــر ألن ـنــا
ن ـش ـت ــرك م ــع ب ــاق ــي شـ ـع ــوب ال ـع ــال ــم وخ ــاص ــة
الفقيرة والمنكوبة في المشاعر واألحاسيس
اإلنسانية ،ومن أهم الدروس أن اإلنسان يجب
أن يـحــافــظ عـلــى ســامــة وأم ــن وط ـنــه وأب ـنــاء
وطنه ،وإذا عمل الجميع من أجل بناء الوطن
بجد وإخالص فإن السالم سيعم وليس هناك
شيء أفضل من عظمة السالم ،والسالم نعمة
من رب العالمين .وعلمتني تجربتي أن األمور
مهما تكون صعبة ومعقدة ال تحل بالقنابل
والـ ـم ــداف ــع وإنـ ـم ــا بــال ـق ـلــم وال ـع ـل ــم والـمـحـبــة
والتفاهم .والحمد هلل.

الخليج الطبي
2021م
نوفمبر2021م
1443هـهـ٢٢٢٢--نوفمبر
اآلخر1443
ربيعاآلخر
اإلثنين١٧١٧ربيع
واألربعون--اإلثنين
السادسةواألربعون
السنةالسادسة
(--)١٥٩٤٩السنة
العدد()١٥٩٤٩
العدد

الدكتور عيسى أمين:

تدهور �صحة الرجل الجن�سية

ظــاهـــرة منت�شــرة عــالميــا
الـضـعــف الـجـنـســي هــو عــدم
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
االن ـت ـصــاب أو ال ـح ـفــاظ عليه
ب ـمــا يـكـفــي ل ـم ـمــارســة الـحـيــاة
ال ــزوج ـي ــة الـطـبـيـعـيــة ،ووج ــود
مشكلة في االنتصاب من حين
إل ــى آخ ــر ال يـمـثــل بــال ـضــرورة
سببا يستدعي القلق ولكن إذا
كانت المشكلة مستمرة فإنها
ق ــد تـسـبــب ال ـض ـغــط الـنـفـســي
وتؤثر في ثقة المريض بنفسه،
ويكون ذلك مؤشرا على وجود
حــالــة مــرض ـيــة كــام ـنــة تحتاج
إلــى زيــارة الطبيب والـبــدء في
الـعــاج .حــاور الخليج الطبي
الدكتور عيسى أمين استشاري
أول جـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــالـ ــك
البولية واألم ــراض التناسلية
بمستشفى ابن النفيس.
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الخليج الطبي

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

العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

لي�س لدينا درا�سات كافية ت�ؤكد

ت�أثير كورونا على قدرة الرجل الجن�سية
*هل هناك تراجع في معدالت الخصوبة أو
تدهور في صحة الرجل؟ وما األسباب؟
ت ـع ـت ـبــر ظ ــاه ــرة ال ـع ـقــم لـ ــدى ال ــرج ــال أوالـتــدهــور فــي مستوى أداء الجهاز التناسلي
لـلــرجــال حــالــة عالمية ،لــوحــظ فــي دراستها
انتشار هــذه الظاهرة في معظم دول العالم
وربما تكون األسباب كما هو مفترض:
تغيرات طبيعية غير مرضية مثل التغير
المناخي أو الـنـظــام الـغــذائــي غير الصحي،
حتى أنه أصبح من المقبول تغيير المعايير
الخاصة بالسائل المخصب عن غير المخصب
نسبة إلى معايير عالمية سابقة.
أم ــا ع ــن األم ـ ــراض ال ـتــي م ــن الـمـمـكــن أن
تسبب عقما دائما أو جزئيا:
أوال ع ــوام ــل وراث ـ ـيـ ــة :م ـن ـهــا عـ ــدم وج ــود
الخصيتين لدى المولود أو عدم وصولها إلى
مكانها الطبيعي (كيس الصفن) في الوقت
الـمـنــاســب ،إلــى جــانــب عــوامــل وراث ـيــة جينية
ت ــؤدي إل ــى اخ ـتــال فــي التركيبة النسيجية
للخصية وضـمــور الخاليا المنتجة للخلية
المنوية والتي تعد من األسباب الدائمة للعقم
وثــانـيــا أس ـبــاب يمكن عــاجـهــا جــراحـيــا مثل
دوال ــي الخصيتين أو االن ـســداد فــي المجرى
المنوي أو التهابات الخصية أو االلتواء.
مع العلم أن هناك عوامل أخرى خارجية
مثل التعرض للحرارة الــزائــدة والكيماويات
أو بـعــض عــاجــات األورام الـســرطــانـيــة ســواء
ب ــاإلش ـع ــاع أو األدوي ـ ـ ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة وكــذلــك
األمـ ــراض التناسلية الناتجة عــن التهابات
جرثومية في المسالك البولية.
*كيف يكون التشخيص والعالج؟
 يالحظ أن هناك مجموعات كبيرة منالشباب والــذيــن يكونون قــادريــن على إنجاب
طفل واحد أو اثنين ثم يصاب الرجل بعدها
بالعقم الثانوي.
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال فـ ــإن ال ــرج ــل ال ـم ـصــاب
بالعقم األولــي أو الثانوي يلجأ إلى الطبيب
وي ـ ـكـ ــون ال ـت ـش ـخ ـي ــص عـ ــن ط ــري ــق ال ـف ـحــص

اإلكلينيكي لألعضاء التناسلية ،ثم بفحص
السائل المنوي في مختبر متخصص وكذلك
ف ـحــص ال ـه ــرم ــون ــات وب ــال ـت ــال ــي وب ـع ــد قـ ــراءة
النتائج يتم تصنيف حاالت العقم إلى الفئات
الـتــالـيــة فـئــة أولـ ــى تـحـتــاج إل ــى ع ــاج دوائ ــي
والـفـئــة الـثــانـيــة ع ــاج جــراحــي والـثــالـثــة إلــى
إخصاب مجهري واألخيرة ال يمكن إجراء أي
من المذكور كعالجات ممكنة وهي الفئة التي
تفتقد المكونات األســاسـيــة إلنـتــاج الخاليا
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المنوية.
*هل هناك عالقة بين اإلصــابــة بفيروس
كورونا كوفيد  19والقدرة الجنسية لدى بعض
الرجال؟
 بــالـنـسـبــة إل ــى م ــدى ال ـتــأثــر بالجائحةالعالمية كوفيد  19فإنه مــن السابق ألوانــه
االعـتـقــاد بالتأثير المباشر للفيروس على
صحة الرجل ونحتاج إلى دراسات علمية قوية
تؤكد أو تنفي هذا االرتباط.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الـدكتـور عـلي البقـالـي:

ع�سر اله�ضم الوظيفي
وكيفية التعامل معه
يعد عسر الهضم من أبرز المشاكل
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـهــا ال ـج ـهــاز
الهضمي والتي يمكن أن تؤثر في حياة
اإلنسان بشكل سلبي ،وعسر الهضم هو
ع ـب ــارة ع ــن أل ــم ف ــي الـمـنـطـقــة الــوسـطــى
العلوية من المعدة وشعور بعدم الراحة
يحدث دائما بعد تناول الطعام .ويمكن
أن ي ـصــاب بــه مختلف األش ـخ ــاص من
مـخـتـلــف األع ـ ـمـ ــار ،ول ـك ــي ن ـت ـعــرف أكـثــر
ع ـلــى مـشـكـلــة ع ـســر ال ـه ـضــم الــوظـيـفــي
وكـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مـعـهــا حـ ــاور الخليج
الطبي الدكتور علي البقالي استشاري
األمـ ــراض الباطنية والـجـهــاز الهضمي
والكبد والمناظير بمستشفى الكندي.
*ما عسر الهضم الوظيفي وهل هو
شائع؟
 نـعــم ،عـســر الـهـضــم الــوظـيـفــي هوحــالــة شــائـعــة ويمكنها االس ـت ـمــرار فترة
طــوي ـلــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـعــامــات
واألعـ ـ ــراض غــال ـ ًبــا م ــا تـظـهــر ع ـلــى نحو
متقطع ،وهذه العالمات واألعراض تكون
شبيهة بــأعــراض القرحة ،مثل األلــم أو
الشعور باالنزعاج في الجزء العلوي من
البطن ،وغال ًبا ما يكون ذلــك مصحو ًبا
باالنتفاخ والتجشؤ والغثيان وال يكون
لـهــا سـبــب واض ــح وتـسـمــى بــألــم الـمـعــدة
الالتقرحي.
*ما األعراض؟
 من أهم أعراضه:ألـ ــم أو ح ــرق ــان داخ ـ ــل الـ ـمـ ـع ــدة ،أو
االنتفاخ أو كثرة التجشؤ أو الغثيان بعد
تناول الوجبات.
الشعور باالمتالء (الشبع) المبكر
عند تناول الطعام.
قد يحدث أحيانًا ألم في المعدة غير
مرتبط بالوجبات أو قد يزول مع تناول
الوجبات.
*متى يمكننا زيارة الطبيب؟
 إذا كانت لديك مؤشرات وأعراضموعدا لزيارة
مستمرة تثير قلقك ،فحدد
ً
طبيبك المعالج.

اطلب العناية الطبية العاجلة في
الحاالت التالية:
القيء الدموي
البراز األسود القاتم
ضيق النفَس
أل ـ ــم ي ـم ـتــد ي ـن ـت ـشــر إل ـ ــى الـ ـف ــك أو
الرقبة أو الذراع
نقص الوزن مجهول السبب
*هل أسبابه معروفة؟
 ل ـي ــس هـ ـن ــاك س ـب ــب واض ــحلإلصابة بعسر الهضم الوظيفي،
وهـ ـ ــي حـ ــالـ ــة ي ـع ـت ـب ــره ــا األط ـ ـبـ ــاء
اض ـط ــرا ًب ــا وظـيـفـيــا ،م ــا يـعـنــي أن
االختبارات الروتينية قد ال تظهر
وجـ ـ ــود أي أمـ ـ ــور غ ـي ــر طـبـيـعـيــة.
بناء
وبــالـتــالــيُ ،تـشـ ّـخــص الـحــالــة ً
على األعراض.
*ما عوامل الخطر التي تزيد
من خطورة المرض؟
 م ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ـ ـتـ ــي قــدتــزيــد مــن خ ـطــورة ُع ـســر الهضم
الوظيفي
إذا كانت المريضة أنثى
اس ـت ـخــدام الـمـسـكـنــات التي
ُت ـص ــرف م ــن دون وص ـف ــة طبية
مـثــل األس ـبــريــن واأليـبــوبــروفـيــن
ال ـتــي يـمـكــن أن تـسـبــب مـشــاكــل
في المعدة.
ال ـ ـتـ ــدخ ـ ـيـ ــن  -ال ـ ـق ـ ـلـ ــق أو
االك ـت ـئ ــاب  -ح ـ ــدوث ان ـت ـهــاكــات
جسدية أو جنسية فــي مرحلة
ال ـط ـفــولــة  -بـكـتـيــريــا الـ َـمـلــويــة
ال َبوابية
*كيف يكون العالج؟
 الـعــاج يـحــدده الطبيبال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــج بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب حـ ــالـ ــة
المريض.
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الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتورة فرزانة السيد:

الزهايمر

هو ال�سبب الأكثر �شيوعا للخرف
مرض الزهايمر هو فقدان
تــدريـجــي ل ـلــذاكــرة واخ ـتــال
ف ــي ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي يـقــوم
بـهــا ال ــدم ــاغ ،كــاالسـتـيـعــاب
وال ـت ــرك ـي ــز وغ ـي ــره ــا ،ورت ــم
الـحـيــاة الـســريــع وضـغــوط
الحياة قد تخوننا ذاكرتنا
فـ ــي ب ـع ــض األحـ ـ ـي ـ ــان فـمــا
م ــدى خ ـط ــورة ذلـ ــك؟ وهــل
ي ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــي األم ـ ـ ـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ــارة
الطبيب أسئلة كثير تجيب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــورة ف ـ ــرزان ـ ــة
السيد استشاري أمــراض المخ
واألعصاب بمركز الخليج الطبي
والسكر في الحوار التالي:
*م ـ ــا ال ــزه ــايـ ـم ــر وه ـ ــل لـ ــه عــاقــة
بالخرف؟
 يعد الزهايمر هو السبب األكثر شيوعاللخرف ،وهو عبارة عن ضمور في خاليا المخ
الـسـلـيـمــة م ــا يـ ــؤدي إل ــى ت ــراج ــع مـسـتـمــر في
الذاكرة والقدرات العقلية والذهنية.
*ما أسبابه؟
 يعتقد العلماء أن مرض الزهايمر ناجمعــن مــزيــج مــن ال ـعــوامــل الــوراث ـيــة وال ـعــوامــل
البيئية األخرى ،وفيه تتضرر الخاليا العصبية
عن طريق تراكم بروتين يدعى بروتين البيتا

امايلويد ( )Beta Amyloidوالــذي يتسبب في
تلف وضـمــور فــي عملية االتـصــال بين خاليا
ال ــدم ــاغ ك ـمــا ت ـحــدث ع ـنــد مــرضــى الــزهــايـمــر
ت ـغ ـيــرات ف ــي أل ـي ــاف بــروت ـيــن (ت ـ ــاو) م ــا ي ــؤدي
إلى التوائها والتفافها مسببة ضعف في أداء
الدماغ.
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ً
*إذا ما األعراض؟
 هناك عدة مراحل لمرضال ــزه ــايـ ـم ــر وفـ ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
المبكرة منه يظهر فقدان
طـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــف فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة
والتركيز ،ويجب اإلشــارة
إل ـ ــى أن ـ ــه مـ ــن الـطـبـيـعــي
أن نـنـســى ب ـعــض األم ــور
ال ــروت ـي ـن ـي ــة ف ــي حـيــاتـنــا
مثل أيــن وضعنا مفتاح
سـ ـي ــارتـ ـن ــا أو أن نـنـســى
أس ـ ـمـ ــاء أش ـ ـخـ ــاص ن ـ ــادرا
مـ ـ ــا نـ ـلـ ـتـ ـق ــي ب ـ ـهـ ــم ولـ ـك ــن
مـ ـشـ ـك ــات الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ل ــدى
م ــرض ــى ال ــزه ــايـ ـم ــر تـشـتــد
وتـ ـتـ ـف ــاق ــم وتـ ـظـ ـه ــر ع ـن ــده ــم
هـ ــذه األع ـ ـ ــراض ال ـثــان ـيــة مثل
تكرار الجمل والمواضيع ،نسيان
مــواعـيــد مـهـمــة ،وض ــع األش ـي ــاء في
غـيــر مكانها الصحيح بــل وف ــي أمــاكــن
غ ـيــر مـنـطـقـيــة ،ن ـس ـيــان أس ـم ــاء األبـ ـن ــاء أو
األح ـف ــاد ،صـعــوبــة إدارة أمــوالـهــم وق ــد تتعقد
بالتدريج بعدم إدراكهم األرقام والتعامل معها،
ضـعــف ال ـقــدرة عـلــى ال ـق ــراءة والـكـتــابــة ،تدني
القدرة على الحكم واتخاذ القرارات الصائبة،
الصعوبة البالغة فــي تنفيذ أعـمــال ومهمات
تطلب تخطيطا دقيقا ،مشكالت فــي القدرة
عـلــى تـحــديــد الـمـكــان وال ــزم ــان وال ــوق ــت ،كما
ت ـحــدث لــديـهــم ت ـغ ـيــرات ف ــي الـشـخـصـيــة مثل
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العالج يعمل على �إبطاء تطور المر�ض ويحد من

الأعرا�ض الم�صاحبة
الـ ـم ــزاج الـمـتـقـلــب ،انـ ـع ــدام ال ـث ـقــة بــاآلخــريــن،
االنطواء االجتماعي ،العدوانية واالكتئاب.
*ه ـ ــل هـ ـن ــاك س ــن م ـع ـيــن ل ـب ــداي ــة ظ ـهــور
المرض؟
 مــرض الزهايمر يظهر عــادة فــوق سن 65عــامــا ولـكــن يمكن أن يظهر فــي حــاالت
معينة قبل سن األربعين عاما ،نسبة انتشار
الـ ـم ــرض ب ـي ــن األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح
أعمارهم من  65إلى  74عاما هي أقل من %5
أما بين الذين في سن  85عاما وما فوق فإن
نسبة انتشار المرض تبلغ نحو .%50
*هل هو وراثي؟
 يـ ـ ـ ـ ــزداد اح ـ ـت ـ ـمـ ــال إص ـ ــاب ـ ــة ال ـش ـخ ــصبالزهايمر إذا كان هناك مصاب من العائلة
من الدرجة األولى كما أن هناك بضع طفرات
جينية تزيد من خطر اإلصابة في عائالت
معينة .ويجدر بالذكر أن النساء أكثر عرضة
من الرجال باإلصابة بهذا المرض.
*ما العوامل التي تزيد من فرص اإلصابة
بمرض الزهايمر؟
 ه ـن ــاك ع ــوام ــل ك ــارت ـف ــاع ض ـغــط ال ــدموف ــرط الكوليسترول وع ــدم انـتـظــام السكر
كلها تــؤدي إلــى قلة تروية الــدم إلــى الدماغ
ما يزيد من فرص مشاكل الذاكرة والتركيز،
كما أن وجــود عامل وراثــي قــوي في العائلة
يزيد من فرص اإلصابة بهذا المرض.
*هـ ــل ال ـن ـس ـيــان الـ ــزائـ ــد ب ــداي ــة ال ـطــريــق
لإلصابة بالزهايمر؟
 ق ــد يـ ـك ــون ال ـن ـس ـي ــان الـ ــزائـ ــد ألس ـب ــابصحية أخــرى ،مثل نقص فيتامين  b12أو
اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية وقد
يـكــون مــن األع ــراض المصاحبة لالكتئاب،
فيجب التوضيح أن النسيان ال يعد سببا
مؤكدا لإلصابة بمرض الزهايمر.
*كيف يكون التشخيص؟
 -نبدأ بسرد التاريخ المرضي للحالة،

والتاريخ العائلي كما أن الفحص السريري
وإجـ ـ ــراء اخ ـت ـب ــارات ال ــذاك ــرة وال ـتــرك ـيــز هي
ف ـح ــوص ــات أس ــاس ـي ــة ل ـت ـش ـخ ـيــص ال ـح ــال ــة،
ويتبعها أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ
للتأكد مــن عــدم وج ــود سبب آخــر لمشاكل
فقدان الذاكرة.
*ما العالج؟
شاف لمرض الزهايمر
 ال يوجد عالجٍ
ولكن هناك عالجات تبطئ من تطور المرض
وتحسن التركيز إلى حد ما ،ومن الضروري
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ع ـ ــاج األع ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـص ــاح ـب ــة ل ـلــزهــاي ـمــر
مـثــل اض ـطــرابــات ال ـنــوم واألرق ،واالكـتـئــاب
والهلوسات البصرية.
*هل هناك طرق للوقاية؟
 لـلــوقــايــة مــن أمـ ــراض ال ــذاك ــرة عمومايـجــب الـتـحـكــم ف ــي بـعــض الـمـسـبـبــات مثل
ارتفاع ضغط الــدم والكوليسترول ،والسكر
في الــدم .والمواظبة على النشاط البدني
والعقلي واالجتماعي من شأنهم اإلقالل من
مرض الزهايمر ودمتم في صحة وسالمة.

الخليج الطبي
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كل ما تريد معرفته عن �ضغط الدم

الدكتور جالل كمال:

 %46من مر�ضى �ضغط الدم

ال يعلم ب�إ�صابته و %50ال يتبع عالجا
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االرتفاع ال�شديد في ال�ضغط ي�ؤدي �إلى ال�صداع
عالجات ال�ضغط متوافرة وتوجد عالجات مدمجة في حبة واحدة
يعد من األمراض األكثر شيوعا
ضغط الدم ُّ
ع ـنــد كـثـيــر م ــن ال ـن ــاس ع ـلــى ال ــرغ ــم أن ــه مــرض
صامت يشعر به المريض فجأة ،وله مضاعفات
كثيرة قد تؤدي إلى اإلصابة باألمراض المزمنة
نتيجة اإلهمال في متابعته وعالجه.
ح ــاور الخليج الـطـبــي الــدك ـتــور ج ــال كمال
استشاري طب العائلة في حوار شامل عن ضغط
الــدم لنتعرف عــن هــذا الـمــرض الصامت وكيف
نتعامل معه
*ما هو ارتفاع ضغط الدم؟
 ضغط الدم هو الضغط الذي يحدثه الدمعندما يضغط على جدران الشرايين.
يقاس عند انقباض القلب وهو الرقم األعلى
وعند انبساط القلب وهو الرقم األسفل.
االرتـ ـ ـف ـ ــاع هـ ــو ع ـن ــد ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـح ــد األق ـص ــى
للضغط بشكل مستمر وحسب إرشادات الجامعة
األمريكية للقلب وجمعية القلب األمريكية إذا
زادت القراءة عن 80/130
منظمة الصحة العالمية تستخدم 90/140
كحد أقصى.
* ما أسباب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته؟
 فــي معظم ال ـحــاالت ال يـكــون هـنــاك سببم ـبــاشــر ،ول ـك ــن م ــن األسـ ـب ــاب ال ـم ـع ــروف ــة :نمط
الحياة غير الصحي ،التدخين ،زيادة الوزن ،عدم
ممارسة الرياضة بانتظام ،زيــادة الصوديوم في
الغذاء ،قلة البوتاسيوم والمغنيسيوم ،استهالك
الـكـحــول ،الـقـلــق وال ـتــوتــر ،تـقــدم الـعـمــر ،كـمــا أن
هناك أسبابا وراثـيــة مثل وجــود مــرض الضغط
في أحد الوالدين ،أمراض الكلى المزمنة ،مرض
السكري ،أمراض الغدة الدرقية والغدة الكظرية،

توقف التنفس أثناء النوم ،بعض أنواع األدوية
أما بالنسبة إلى مضاعفات ارتفاع الضغط:
أهمها جلطات ونزيف الدماغ ،جلطات القلب،
تـصـلــب ال ـشــراي ـيــن ،فـشــل الـقـلــب ،ضـعــف النظر
وفقدان النظر ،ضعف الذاكرة ،أمراض الكلى
*ما مدى انتشار ضغط الدم؟
 يقدر من منظمة الصحة العالمية 1.28مليار من الفئة العمرية  79-30مصابين بمرض
الضغط %46 .ال يعلم بأنه مـصــاب .فقط %21
تحت التحكم الجيد للضغط ،وأكـثــر مــن %50
ال يعالج.
*هـ ــل ه ـن ــاك طـ ــرق ل ـلــوقــايــة م ـن ــه؟ وهـ ــل هو
وراثي؟
 الوقاية تبنى على نمط الحياة الصحي،المحافظة على الوزن المثالي ،األكل الصحي،
مـمــارســة الــريــاضــة بانتظام ،تقليل الـصــوديــوم،
عــدم التدخين ،تقليل الدهون في األكــل ،زيــادة
استهالك الفاكهة والخضراوات ،تقليل التوتر،
مــع المتابعة الجيدة المستمرة مــن األمــراض
المزمنة مثل السكر والغدة الدرقية.
العامل الوراثي كما ذكر سابقً ا إذا كان أحد
الوالدين مصابا تزيد من فرص اإلصابة.
*ما عالقة الصداع بالضغط؟ وهل له داللة
على ارتفاعه مثال؟
 الصداع مثله مثل أي ألم يمكن أن يسببارتفاع مؤقت لضغط الدم إلى أن يزول األلم.
وفي حالة ارتفاع شديد في الضغط يمكن أن
يؤدي هذا إلى الصداع.
*ما الجديد في عالجات الضغط؟
عالجات الضغط متوافرة بأنواع كثيرة وفي

مـعـظــم األح ـ ــوال تـكـفــي للتحكم ف ــي الـضـغــط،
تــوجــد عــاجــات مدمجة حيث نوعين أو  3في
حبة واحدة سهلة االستخدام.
اه ــم نقطة هــي االل ـت ــزام بــالـعــاج ومــراجـعــة
ال ـط ـب ـي ــب دور ًّيـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن  6-3أشـ ـه ــر ل ـت ـج ـنــب أي
مضاعفات وأي تغير في الضغط من ارتفاع أو
هبوط ويتم على أثرها تعديل أو تغيير العالج
حـســب الـنـتــائــج وال ـف ـحــوص وطـبـقــا لتعليمات
الطبيب المعالج.
*م ـ ـ ــاذا ع ــن انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـضـ ـغ ــط؟ م ــا م ــدى
خطورته؟ وكيف يمكننا السيطرة عليه؟
 انـخـفــاض الـضـغــط إذا قـلــت ال ـق ــراءة عن60/90
األعـ ــراض تـكــون الــدوخــة ،اإلغ ـمــاء ،اللوعة،
اإلعـ ـي ــاء ،ع ــدم ال ـتــرك ـيــز ،ص ـعــوبــة ال ـن ـظــر .وفــي
ال ـح ــاالت ال ـشــديــدة صـعــوبــة الـتـنـفــس ،خفقان
القلب.
األسباب كثيرة من أهمها الجفاف ،أمراض
القلب ،أمــراض الغدة الدرقية والغدد الصماء،
هبوط السكر ،الـنــزيــف ،التهابات الــدم وتسمم
الدم ،الحساسية المفرطة ،فقر الدم.
الخطورة على حسب األسباب .في الحاالت
الـشــديــدة وعند الشعور بــاألعــراض يجب زيــارة
الطبيب أو ال ـطــوارئ .والسيطرة عليها حسب
األسباب من قبل الطبيب المعالج.
ال ـج ـف ــاف م ــن األس ـ ـبـ ــاب ال ـش ــائ ـع ــة لـهـبــوط
الـضـغــط فــي فـصــل الـصـيــف حـيــث تــزيــد حاجة
الجسم إلى الماء والصوديوم بسبب التعرق .لذا
يجب علينا زي ــادة شــرب الـمــاء فــي هــذا الفصل
وتجنب أشعة الشمس المباشرة.

نمط الحياة ال�صحي والمتابعة الم�ستمرة للأمرا�ض
المزمنة �أهم طرق الوقاية من �ضغط الدم
21
2

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الم�ست�شفى الملكي

رعاية راقية ...ت�ستحقها الأ�سرة
يسعى المستشفى الملكي للنساء واألطفال منذ إنشائه إلى اآلن إلى ان ينفرد بمكانة متميزة بين المستشفيات األخرى بما
يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى من الجودة والسالمة ،من خالل كــوادر متميزة ذات خبرات عالية باستخدام أحدث
المعدات والتجهيزات وبأسعار تنافسية تخدم المواطنين والمقيمين .كان للمستشفى رؤية واضحة بأن يكون االختيار األفضل
واألول للمرضى وأن يكون من الرواد في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للنساء واألطفال في البحرين ويتحقق ذلك من خالل
وجود نخبة من األطباء الثقة ،واللقاء التالي نتعرف على مجموعة من أطباء المستشفى الملكي وما يتميزون به:

الدكتورة بسمة المناعي استشاري أمراض النساء والوالدة

الدكتور سالي عدنان استشاري الجراحة العامة والمناظير

«البوا�سير والحمل»

حمل �آمن

البواسير هي عبارة عن انتفاخ وتــورم األوردة في المنطقة السفلية من المستقيم
وفتحة الشرج وما حولها ،وهي مشكلة شائعة إلى حد كبير خالل الحمل ،تظهر في الغالب
في الجزء الثالث من الحمل .عادة ما تكون البواسير مشكلة قصيرة المدى ،ال تلحق أي
ضرر بصحتك أو صحة طفلك ،وتتطور مع تقدم الحمل نتيجة زيادة حجم الدم وضغط
الرحم في منطقة الحوض وهرمونات الحمل؛ هذا بدوره يمكن أن يتسبب في تورم األوردة
تتدلى حول فتحة
في الشرج أو المستقيم وظهور نتوءات جلدية أو عناقيد تشبه العنب ّ
الشرج أو داخله .يمكن عالج البواسير خالل الحمل
 تجنبي اإلمساك - .قومي بعمل مغطس ماء دافئ مدة 15 -10دقيقة عدة مرات خالل اليوم - .احرصي على إبقاء المنطقة
نـظـيـفــة وجـ ــافـ ــة - .اس ـت ـش ـيــري طـبـيـبــك لــوصــف
األدوية - .يجب على المرأة الحامل مراجعة
ال ـط ـب ـيــب ف ـ ــورا إذا أص ـب ـحــت ال ـبــواس ـيــر
مؤلمة وتؤثر على حياتها ،كأن تصبح
البواسير مخثّرة أو مــزرقّ ــة مع ألم
شديد أو نزيف حاد أثناء عملية
التغ ّوط.
ـادا
 بـعــد الـ ــوالدة؛ واعـتـمـ ًعلى تفاصيل حالتك ،إذا كنت
تحتاجين إلى إجراء الجراحة
يتم استئصال البواسير:
 .1اسـتـئـصــال الـبــواسـيــر
الكلي.
 .2تدبيس البواسير.
 .3جـ ـ ــراحـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــواس ـ ـيـ ــر
باستخدام الليزر.
ال ــوالدة الطبيعية مــع وجــود
البواسير

أن الحمل وال ــوالدة تجربة مهمة للمرأة تنتهي بـحــادث سعيد ،فيجب على الـمــرأة
الحامل أن تستمتع بهذه التجربة وتحاول االستفادة من خبرات األطباء.
يجب على المرأة الحامل االلتزام بالمراجعات مع طبيبها المختص ،وااللتزام بنظام
غذائي متكامل يوفر لها ولطفلها كل ما تحتاج إليه من بروتينات وفيتامينات وأمالح مثل
الكالسيوم وذلك باإلكثار من تناول اللحوم والسمك والفواكه والخضراوات وشرب الحليب
ومشتقاته واالبتعاد عن المنبهات كالشاي والقهوة .مع االنتظام في ممارسة الرياضة
الخفيفة طول فترة الحمل كالمشي واليوغا لتحافظ على لياقتها لتحسين
الحالة النفسية ويمكن زيادة الوقت لهذه الرياضات مع
التقدم في الحمل لمساعدة المرأة الحامل على
ال ــوالدة .ومــن المشاكل التي تواجه المرأة
في بداية الحمل هو الدلوعة والتوجيه
وه ــذه أع ــراض طبيعية بسبب ارتـفــاع
نسبة هرمون الحمل ،وللتغلب على
هــذه األع ــراض يجب عليها تناول
وجـ ـب ــات خ ـف ـي ـفــة واالبـ ـتـ ـع ــاد عن
الــوجـبــات الــدسـمــة واإلك ـثــار من
ش ــرب ال ـســوائــل حـتــى ال تصاب
بــالـجـفــاف ،ويـمـكــن اإلك ـثــار من
تناول الزنجبيل والليمون فهو
يـخـفــف مــن حـمــوضــة الـمـعــدة.
ام ـ ــا ف ــي ال ـش ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة فــي
الحمل فيجب عليها اإلكثار من
ســاعــات الــراحــة ومعرفة عالمات
الـ ـ ــوالدة الـمـتـمـثـلــة ف ــي نـ ــزول مــاء
ال ـج ـن ـيــن أو نـ ـ ــزول دم أو تـقـلـصــات
رحمية منتظمة.
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الدكتور حسين حمدي استشاري جراحة األطفال

الدكتور مايك بريستر استشاري جراحة العظام

عظام المر�أة والطفل

عمليات الأطفال الجراحية
جراحة األطفال من التخصصات الجراحية التي تتطلب مهارة عالية وتدريبا طويال
حتى يتمكن الـجــراح مــن تشخيص الـحــاالت الجراحية المختلفة لــدى األطـفــال والقيام
بالعمل الجراحي المناسب ،ومن أدق العمليات الجراحية تلك التي تجرى لألطفال الحديثي
الوالدة والخدج.
تم افتتاح قسم جراحة األطفال في المستشفى الملكي للنساء واألطفال في شهر مارس
 ..2021وخالل هذه األشهر القليلة تمكنا من إجراء العديد من العمليات الجراحية بما فيها
جراحات ألطفال حديثي الوالدة وأطفال خدج .نقوم في المستشفى
الملكي للنساء واألطفال بمعاينة جميع الحاالت الجراحية
لــأط ـفــال وتـشـخـيـصـهــا ب ــأح ــدث الــوســائــل وإجـ ــراء
جميع الفحوصات واألشـعــات الالزمة للتأكد
مــن التشخيص وات ـخــاذ ال ـقــرار المناسب
لـلـطـفــل وم ـنــاق ـشــة ال ـخ ـطــة الـعــاجـيــة
مــع األه ــل لـيـكــونــوا عـلــى دراي ــة تامة
بالخيارات المتاحة ،وكذلك جميع
المخاطر المحتملة ..وبعد ذلك
تجرى العمليات بأحدث األجهزة
والمعدات الجراحية وبمساعدة
ف ــري ــق ال ـت ـخــديــر ال ـ ــذي يــرأســه
الدكتور أشرف رفاعي استشاري
ال ـت ـخــديــر والـ ـ ــذي ل ــدي ــه خـبــرة
ط ــوي ـل ــة ف ــي ت ـخ ــدي ــر األطـ ـف ــال
والـ ـح ــديـ ـث ــي ال ـ ـ ـ ــوالدة والـ ـخ ــدج
أيضا.
ك ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
الملكي للنساء واألطـفــال بجراحة
المناظير لألطفال وهو تخصص نادر.

خيارات األكل الصحي ضرورية ،يجب إضافة الحليب واللبن والجبن والخضراوات
الورقية واألسماك والمكسرات إلى نظامك الغذائي ،أنت بحاجة إلى ما ال يقل عن
يوميا.
 1000مجم من الكالسيوم و 600وحدة دولية من فيتامين د
ً
أيضا ،يجب عليك ممارسة الرياضة بانتظام حيث يعد المشي والركض وصعود
الساللم ً
طرقا ممتازة للحفاظ على صحة العظام.
ً
كبيرا عن عظام البالغين،
ا
اختالف
األطفال
عظام
تختلف
ً
فهي أكثر ليونة فــي التركيب ولديها أل ــواح نمو،
حيث تنمو العظام منها.
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ال ـ ـط ـ ـفـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاب إلـ ــى
الـمـتــابـعــة الـطـبـيــة الـمـسـتـمــرة ،ألنــه
ـواعــا مختلفة
غال ًبا مــا يتطلب أنـ ً
ً
مقارنة بالكسور عند
من العالج
البالغين.
هـ ـن ــاك أيـ ـ ًـضـ ــا اخـ ـت ــاف ــات
كـ ـثـ ـي ــرة فـ ــي ت ـق ـن ـي ــات ج ــراح ــة
األطفال.
يشمل قسم جراحة عظام
األطفال في المستشفى الملكي
تشخيص وع ــاج األطـفــال ذوي
االحتياجات الخاصة والتشوهات
الخلقية وتشوهات المشي.

الدكتور بولو هيباسيو استشاري جراحة التجميل

الدكتورة سارة فاعور استشاري أمراض النساء والوالدة

تنوع عمليات التجميل

الك�شف الدوري

وفقا للجمعية الدولية للجراحة التجميلية التجميلية ( )ISAPSفي عام ( 2019قبل
الوباء) تم إجراء ما يقرب من  11.4مليون عملية جراحية تجميلية في جميع أنحاء العالم،
أجريت في البرازيل معظم العمليات الجراحية ( 1.5مليون) ومــن ثم يعتبرها الكثيرون
أفضل وجهة للجراحة التجميلية في العالم .من ضمن فريقنا الطبي وتمثيال لبلده األم
البرازيل الجراح التجميلي البرازيلي الدكتور باولو هيباسيو بخبرة تفوق الـ 17عاما وأكثر من
 3000عملية جراحية .الدكتور هيباسيو هو استشاري جراحة تجميل ورئيس قسم التجميل
فــي المستشفى الملكي للنساء واألط ـفــال (،)RHWC
حيث يقوم بإجراء جراحات تجميلية حديثة .تخصصه
ن ـحــت ال ـج ـســم ،وذلـ ــك بــاس ـت ـخــدام أحـ ــدث الـتـقـنـيــات
الجراحية ،وهو يقوم بعمليات كثيرة من ضمنها
شد المعدة ،وشفط الدهون بتقنية ،Vaser
ّ
وشد الجسم بعد خسارة
ورفع المؤخرةّ ،
ال ـ ـ ـ ــوزن ،وج ـم ـي ــع ج ـ ــراح ـ ــات الـ ـث ــدي،
وش ـ ّـد الــوجــه والـجـفــن ،وغـيــرهــا من
العمل ّيات .أكثر العمل ّيات الرائدة
ال ـت ــي أج ــراه ــا ال ــدك ـت ــور ه ــي شد
ال ـب ـطــن وك ــان ــت ال ـن ـتــائــج مـبـهــرة
شـ ـكـ ـلـ ـي ــا وضـ ـمـ ـنـ ـي ــا وخـ ـص ــوص ــا
للنساء الـلــواتــي كــن يعانين من
قلة الثقة بالنفس .أيضا يسهم
الــدكـتــور بــاولــو هيباسيو بخبرته
م ــن خ ــال إج ـ ــراء الـتـجـمـيــل غير
الـجــراحــي مثل البوتوكس والفيلر
والميزوثيرابي.

إن الكشف الدوري عن سرطان عنق الرحم يؤدي إلى انخفاض في عدد الحاالت الجديدة
سنوي ًا وانخفاض في عدد حاالت الوفاة؛ السبب هو أن الفحص المبكر يمنع سرطان عنق
الرحم بسبب قدرتنا على اكتشاف الخاليا غير الطبيعية مبكر ًا قبل أن تتحول إلى سرطان
ويساعدنا على اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة جد ًا بمرحلة يشفى منه .بالفحص نبحث
عن شيئين :عن وجود الـ HPVذ dالمخاطر العالية ،هل المرأة مصابة أم ال؟ وعن وجود خاليا
غير طبيعية أو سابقة للتسرطن (فحص الزجاجة).
توصيات الـ  - ))ACOG American College of Obstetrics and Gynecologyبدء الفحص
بعمر الــ 21بغض النظر عن سنوات النشاط الجنسي  -للنساء
بـيــن  21و 29سـنــة :فـحــص الــزجــاجــة كــل  3س ـنــوات فقط،
ال نـفـعــل ف ـحــص الـ ـ ـ ــ - .HPVلـلـنـســاء األك ـث ــر من
 :30فحص الزجاجة وفحص الـ HPVسنوي ًا
ع ــدة س ـن ــوات ،أو فـحــص الــزجــاجــة كــل 3
س ـنــوات وف ــي ح ــال فـحــص ال ـ ــ HPVلم
يـكــن مـمـكـنـ ًا ،الـتــوصـيــات ال تنطبق
على الـنـســاء الـتــي عندهن خاليا
غـيــر طـبـيـعـيــة أو ال ـن ـســاء الــاتــي
يعانين من سرطان عنق الرحم.
الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـ ــاتـ ـ ــي ت ـل ـق ـيــن
اللقاح يجب أن يتابعن بنفس
ال ـطــري ـقــة م ـثــل ال ـن ـســاء الــاتــي
ل ــم ي ـت ـل ـق ـيــن الـ ـلـ ـق ــاح .وال ـس ـبــب
أن ال ـل ـق ــاح ال ـم ــوج ــود (ال ـث ـنــائــي
وال ــرب ــاع ــي) ي ـح ـمــي ال ـن ـس ــاء ضد
بـعــض ال ـف ـيــروســات ذات الـمـخــاطــر
العالية وليس جميعها.
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الدكتور هيثم عبدالغفار:

الـــدليــل المتكــامــل للعنـــايـــة

بمنطقة الجفون

مـنـطـقــة ال ـع ـيــن تـعـتـبــر م ــن الـمـنــاطــق
الحساسة في الوجه ،ولذلك فهي تحتاج
الى اهتمام خاص للحفاظ على نضارتها
وحيويتها.
نقدم لكم بعض النصائح لتفادي بعض
المشاكل الشائعة مثل ظـهــور التجاعيد
الرفيعة واالنتفاخات والمشاكل األخرى.
وتواصل الخليج الطبي مع الدكتور هيثم
عبدالغفار استشاري طب وجراحة العيون
تخصص جراحة تجميل العيون والقنوات
الدمعية ومجرى العين.
م ــا ه ــي ط ــرق الـعـنــايــة بمنطقة حــول
العين؟
او ًال ،يجب إتباع روتين يومي للحفاظ
على هــذه المنطقة الحساسة باستخدام
ك ــريـ ـم ــات م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـع ـنــايــة بـمـنـطـقــة
الجفون .تحتاج الى مرطب للجلد يمكنه
اختراق هذه المنطقة وترطيبها.
ثــان ـي ـ ًا ،ال تعتمد عـلــى مــرطــب الــوجــه
ال ـعــادي للحفاظ على منطقة الجفون.
عليك باستخدام مرطب خــاص لمنطقة
الجفون .بعض أنــواع الكريمات المرطبة
ت ـح ـتــوي ع ـلــى مـ ــواد ال تـتـنــاســب م ــع هــذه
المنطقة مثل مادة الريتينويد.
ثــال ـث ـ ًا ،اق ــرأ ج ـيــد ًا مـحـتــويــات الـكــريــم
الـمــرطــب .مــن األفـضــل البحث عــن كريم
مــرطــب لمنطقة الـجـفــون ال ــذي يحتوي
على مــادة الريتينول ومشتقات فيتامين
(أ) ،ألن ال ـكــري ـمــات ال ـمــرط ـبــة لـلـجـفــون
عــاد ًة تحتوي على تركيزات أقــل من مادة
ً
مقارنة بالكريمات المخصصة
الريتينول
لمنطقة الوجه لتجنب التهيج في الجلد.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ،ت ـح ـت ــوي ال ـك ــري ـم ــات
المخصصة لترطيب الجفون على نسب
أعـ ـل ــى م ــن ب ـع ــض مـ ـ ــواد ال ـت ــرط ـي ــب مـثــل
حمض الهيالورونيك لتوفير نسب أعلى

من الترطيب لهذه المنطقة الحساسة.
ما هي أكثر مشاكل الجفون شيوعا وما
هي طرق عالجها؟
أوال الهاالت السوداء
مـ ــع وجـ ـ ــود ارت ـ ـبـ ــاط م ـب ــاش ــر ل ـظ ـهــور
الهاالت الـســوداء مع قلة النوم والسهر،
وتغير نمط الحياة ,وال ـنــوم الكافي قد
ال يكفي إلزالــة الهاالت الـســوداء لوجود
عـ ــوامـ ــل وراثـ ـ ـي ـ ــة ت ـس ــاه ــم فـ ــي ظ ـه ــوره ــا.
بالنسبة لـطــرق ال ـعــاج الـمـتــوفــرة حاليا
فهي تشمل :بعض الكريمات التي تحتوي
ع ـلــى م ـ ــادة ال ـكــاف ـي ـيــن أو فـيـتــامـيــن كــاف
اللذين قد يساهما بتقليل هذه الهاالت
بــدرجــة كـبـيــرة ،وكــريـمــات تفتيح البشرة،
عــاج الجلد بالليزر إلزالــة
الـخــايــا الـمـتـضــررة ،بعض
أنـ ـ ـ ــواع ال ـت ـق ـش ـي ــر ،ال ـف ـي ـلــر
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات شـ ــد ال ـج ـف ــون
السفلية.
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا :انـ ـتـ ـف ــاخ ــات
الجفون
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــل
االهـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـه ـ ــذا
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر مـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــر ًا
لتفادي اللجوء الى
إجراء جراحي.
ل ـل ـت ـق ـل ـي ــل مــن
ظهور االنتفاخات
في الجفون يمكن
اتـبــاع اآلت ــي :خذ
ق ـ ــدر ًا كــافـيــا من
الــراحــة ،تجنب
شـ ـ ــرب ال ـ ـمـ ــواد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــة
م ـث ــل ال ـش ــاي
أو الـ ـقـ ـه ــوة
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منطقة العين من المناطق الح�سا�سة التي تحتاج
�إلى اهتمام خا�ص للحفاظ على ن�ضارتها وحيويتها
س ــت س ــاع ــات ق ـبــل الـ ـن ــوم ،عــاج
الحساسية باألخص في منطقة
الـعـيــون لتجنب ف ــرك العينين،
شـ ــرب ك ـم ـيــات كــاف ـيــة م ــن ال ـمــاء
يومي ًا ،استخدم كريمات الجفون
يومي ًا.
ث ــالـ ـث ــا :الـ ـخـ ـط ــوط الــرف ـي ـعــة
والتجاعيد
استخدم كريمات العين التي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى مـ ــادة الــريـتـيـنــول،
تعتبر هــذه الـمــادة مــن مشتقات
ال ـف ـي ـتــام ـيــن أل ـ ــف ،وت ـس ــاع ــد في
ت ـســريــع عـمـلـيــة ت ـجــديــد الـجـلــد
وتحفيز إنتاج مــادة الكوالجين.
من األفضل استخدامها ليال.
أما بالنسبة للصباح ،فاستخدام
كريم مخصص لمنطقة الجفون
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـش ـت ـق ــات ال ـش ــاي
األخـ ـض ــر ف ـهــو ال ـخ ـي ــار األف ـض ــل.
الحتوائه على الكثير من مضادات
األك ـســدة ،التي تساعد فــي تقليل
تكسر مادة الكوالجين في الجلد،
مما يساهم في الوقاية من تكوين
الخطوط الرفيعة والتجاعيد في
منطقة الجفون.
رابعا :اإلحمرار وتهيج الجلد
ن ـ ـ ـظـ ـ ــر ًا ل ـل ـط ـب ـي ـع ــة ال ــرقـ ـيـ ـق ــة
وال ـح ـس ــاس ــة لـلـجـلــد ف ــي منطقة
الجفون ،تحتاج أي تغييرات الى
وق ــت أطـ ــول لـلـتـعــافــي .إذا لــديــك
ح ـســاس ـيــة ألي مـ ـ ــادة ك ــان ــت مـثــل
العطور ،البخور أو بعض أنواع مواد
التجميل ،فمن األفضل تجنبها.
وعليك بزيارة الطبيب المختص
فــور ًا لبدء العالج ،قد تطول فترة
ال ـعــاج ع ــدة أســابـيــع حـتــى ترجع
األنسجة الى طبيعتها.
إذا ما هو العالج؟
حقن القليل من مــادة حمض
الهيالورونيك (الفيلر) في منطقة
الجفن السفلي قد يخفي الهاالت
الـســوداء .حقن هــذه الـمــادة يغير

زاويـ ـ ــة ان ـع ـك ــاس الـ ـض ــوء ف ــي هــذه
المنطقة ،مما يضفي عليها الكثير
مــن اإلش ــراق والـجـمــال .المرضى
األكـبــر سـنـ ًا ،يحتاجون الــى حقن
مادة الفيلر في منطقة الوجنتين
ايض ًا للحصول على نتائج أفضل.
ول ــانـ ـتـ ـف ــاخ ــات ف ـ ــي ال ـج ـفــن
السفلي قــد تـكــون الـجــراحــة هي
الحل األمثل
مع التقدم في السن والنقصان
التدريجي لمادة الكوالجين في
الجلد ،يبدأ بــروز دهــون محجر
العين من خالل الجفون .يمكن
لمادة الفيلر في البداية تحسين
األم ــر ،ولـكــن تبقى عمليات شد
الجفون هي الحل األمثل .أغلب
هــذه العمليات تستغرق حوالي
 30دقـ ـيـ ـق ــة ،وت ـ ـقـ ــام ب ــاس ـت ـخ ــدام
التخدير الموضعي .تعتبر هذه
العمليات من الحاالت اليومية،

يذهب المريض إلى المنزل بعد
فترة وجيزة من العملية.
للخطوط الرفيعة والـهــاالت
السوداء ،يكون العالج بالليزر
مع وجود العديد من التقنيات
السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـل ـي ــزر وال ـم ــوج ــات
الراديو مغناطيسية ،جميع هذه
التقنيات تساهم في تجديد مادة
ال ـكــوالج ـيــن ف ــي ال ـج ـل ــد .يجب
األخ ــذ بعين االعـتـبــار نــوع جلد
المريض ،فبعض أنواع الليزر ال
تتناسب مع الجميع .باإلضافة
لذلك أغلب المرضى يحتاجون
الــى جلسات مـتـعــددة للحصول
على نتائج مرضية.
تغيير نمط الحياة والتغذية
يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن م ـشــاكــل
منطقة الجفون
مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــادات ال ـس ـي ـئــة ال ـتــي
يمارسها البعض هي التدخين،
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مــن األفـضــل تجنب هــذه الـعــادة
الـسـيـئــة ال ـتــي ُتـعـجــل مــن ظهور
عالمات تقدم السن في الوجه،
نــاهـيــك عـمــا تسببه مــن اض ــرار
عامة في جميع أجــزاء الجسم.
ال ـن ــوم ال ـكــافــي اي ـض ـ ًا مـهــم ج ــد ًا
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى نـ ـض ــارة الـبـشــرة
والوجه ،تبدأ تغييرات في الظهور
مبكر ًا لدى محبي السهر .شرب
كـمـيــات كــافـيــة مــن ال ـمــاء يومي ًا
يساهم في تجنب جفاف الجلد،
مـ ـم ــا يـ ــؤخـ ــر ظ ـ ـهـ ــور ال ـخ ـط ــوط
ال ــرف ـي ـع ــة وال ـت ـج ــاع ـي ــد .تـجـنــب
تـ ـن ــاول األغـ ــذيـ ــة الـ ـت ــي تـحـتــوي
ع ـل ــى ن ـس ــب مــرت ـف ـعــة مـ ــن مـ ــادة
الـ ـص ــودي ــوم ،اح ـت ـبــاس ال ـســوائــل
فــي الجسم بسبب ارتـفــاع نسبة
الصوديوم في الجسم قد يؤدي
إلى ظهور انتفاخات في الجفون
السفلية.
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الرئيس التنفيذي للمستشفى الملكي روهيت سريفاستافا:

الم�ست�شفى الملكي
الوجهة المف�ضلة للن�ساء والأطفال في البحرين
المستشفى الملكي للنساء واألطفال يعد المستشفى
الــوحـيــد فــي المملكة المتخصص فــي تـقــديــم الــرعــايــة
الطبية للنساء واألط ـفــال ،ومنذ إنشائه فــي عــام 2019
يقدم المستشفى رعــايــة صحية عالية الـجــودة لجميع
مرضاه عبر  30تخصص ًا طبي ًا ،بسعة  50ســريــراً ،حيث
إن الرعاية الطبية مدعومة بتقنيات طبية متقدمة في
جميع األقسام ،كما أن لدينا فريقا طبيا يشمل مجموعة
من االستشاريين من ذوي الخبرات العالمية ،باإلضافة
إلى طاقم التمريض المدرب على أعلى مستوى لراحة
وخدمة المرضى ،هكذا بدأ روهيت سريفاستافا الرئيس
التنفيذي للمستشفى الملكي للنساء واألطـفــال
حديثه معنا ،واستكمل قائال:

الـتـمـيــز ،هــي طــب األط ـفــال وحــديـثــي ال ـ ــوالدة ،وأم ــراض
النساء والـ ــوالدة ،وجــراحــة المناظير وجــراحــة السمنة،
والتجميل ،وأطفال األنابيب .IVF
وي ـت ـم ـيــز الـمـسـتـشـفــى ب ـفــري ـقــه ال ـط ـبــي ذي الـخـبــرة
العالية ،حيث يضم أكثر مــن  40استشاري ًا وأخصائي ًا،
مــدعــوم ـ ًا بـخــدمــة الـطـبـيــب الـمـقـيــم عـلــى م ــدار الـســاعــة
ل ـض ـمــان اس ـت ـم ــراري ــة ال ــرع ــاي ــة ،وي ـح ـمــل أك ـث ــر م ــن %80
مــن ال ـكــادر الطبي الجنسية البحرينية بــاإلضــافــة إلى
الجنسيات المختلفة.
يزور المستشفى نحو  150إلى  200شخص يومي ًا،

حـيــث يـحـظــون بــدرجــة عــالـيــة مــن االه ـت ـمــام والــرعــايــة.
واسـتـنــاد ًا إلــى  ٨٩١تقييم ًا ،على مــوقــع فــي فـتــرة زمنية
قصيرة ،تمكنا من تحقيق تقييم  4.9من  ،5على تقييم
« ،»Stars 5 Google Review ofليس فقط فــي المنافسة
ولكن فــي الــواقــع تفوقنا على المستشفيات الموجودة
في السوق منذ فترة طويلة جداً .أيض ًا ،في فترة زمنية
قصيرة ،تمكنا من الحصول على  ١٩.٦ألف متابع على
بــرنــامــج الـتــواصــل االجـتـمــاعــي انـسـتـجــرام «،»Instagram
حيث ننشر باستمرار وننصح متابعينا بآخر األخـبــار،
وباقاتنا ،وجلساتنا الحية.
خدمات املركز التخصصي لألطفال

يـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــي لـ ــأط ـ ـفـ ــال
بالمستشفى أول مــركــز متميز لـطــب وجــراحــة
األط ـفــال فــي البحرين ،ويـقــدم المركز نحو 10
خدمات لتخصصات مختلفة لألطفال ،تتضمن
طب األطـفــال الـعــام ،وحديثي ال ــوالدة ،وأمــراض
الجهاز الهضمي ،وأمراض الحساسية والمناعة،
وط ــب ال ـع ـظــام ،وط ــب الـقـلــب ،وال ـج ــراح ــة ،وطــب
أسنان األطفال ،والطب النفسي ،ووحدة العناية
ال ـمــركــزة لــأط ـفــال .وي ـحــرص المستشفى على
توسيع القسم من خالل المزيد من التخصصات
الـفــائـقــة لتحقيق رؤي ـتــه لـيـكــون وج ـهــة الــرعــايــة
الصحية المفضلة لجميع النساء واألطفال.
الـجــديــر بــالــذكــر أن ـنــا نـفـخــر ب ــأن تجتمع كل
االختصاصات الرئيسة فــي طــب األط ـفــال ،تحت
مظلة المستشفى الملكي للنساء واألط ـفــال ،إذ
إننا ننفرد في ذلــك على مستوى المملكة ،مثال
ذل ــك ،اس ـت ـشــاري ال ـج ـهــاز الـهـضـمــي لــأط ـفــال هو
االستشاري الوحيد تقريب ًا في البحرين ،وكذلك
اس ـت ـشــاريــة حـســاسـيــة األط ـف ــال وق ـســم العظمية،
المتخصص بـعــاج الـتـشــوهــات الخلقية ،وهناك
قسم جراحة األطفال ،والطب النفسي العالجي.

التخصصات واخلدمات

العالجية يف املستشفى امللكي

ي ـت ـم ـي ــز ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـم ـل ـك ــي ب ـت ـق ــدي ــم كــل
الخدمات العالجية للنساء واألطفال في أكثر من
 30تخصصا ،منها أمــراض النساء وال ــوالدة وطب
األط ـف ــال وحــديـثــي ال ـ ــوالدة ،واألم ـ ــراض الجلدية
والتجميل ،وع ـيــادة الخصوبة وأط ـفــال األنــابـيــب،
وأم ـ ــراض الـجـهــاز الـهـضـمــي ،وج ــراح ــة التجميل،
وال ـع ـن ــاي ــة ال ـم ــرك ــزة ل ـحــدي ـثــي الـ ـ ـ ــوالدة ،وج ــراح ــة
المناظير وجراحة السمنة ،وطب األسنان ،وطب
العظام ،والعالج الطبيعي ،وطــب األســرة ،وعيادة
الطب النفسي ،والجراحة العامة وجراحة الثدي
والـتـغــذيــة ،بجانب األق ـســام الـمـســانــدة مثل قسم
األش ـعــة والـمـخـتـبــر ،والـصـيــدلـيــة وقـســم ال ـطــوارئ
الذي يستقبل الحاالت  24ساعة.
أهم ما مييز املستشفى

ت ــم تـصـمـيــم الـمـسـتـشـفــى الـمـلـكــي بــالـطــابــع
الحديث في منطقة الرفاع ليخدم شريحة كبيرة
من المواطنين.
ويحتوي على جناحين رئيسين للمستشفى
منحيين بمحاذاة ردهــة زجاجية تسمح بدخول
ال ـ ـضـ ــوء ال ـط ـب ـي ـعــي ،مـ ــا ي ـخ ـلــق أج ـ ـ ــواء مــريـحــة
وج ــذاب ــة ،فـيـمــا يـحـتــوي اي ـضــا عـلــى واح ـ ــدة من
أحدث وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة
بين المستشفيات الخاصة في البحرين ،ووحدة
عناية مركزة لتلبية االحتياجات الطبية الطارئة.
وك ــون ــه الـمـسـتـشـفــى الــوح ـيــد ف ــي المملكة
المخصص لعالج النساء واألطفال تركز اإلدارة
ع ـلــى ت ـطــويــر  5تـخـصـصــات رئ ـي ـســة ف ــي مــراكــز

املركز امللكي ألطفال األنابيب واخلصوبة

يـضــم الـمــركــز فــريـقـ ًا يتمتع بــالـخـبــرة العالية
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة اآلبـ ـ ــاء
المحتملين عـلــى إدراك فــرصـهــم فــي الـنـجــاح في
الـحـمــل مــن خ ــال خ ـي ــارات الـخـصــوبــة المختلفة
المتاحة ،ويتكون المركز من مجموعة من األقسام،
أب ــرزه ــا مـعـمــل األج ـن ــة ،ومـعـمــل الـتـجـمـيــد ،وغــرفــة
المراقبة ،وغرفة التلقيح داخل الرحم ،وغرفة نقل
األجنة ،ومعمل أمراض الذكورة ،ومعمل اإلنعاش.

27

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتور حكيم العريبي:

ان�سداد الأنف� ..أ�سبابه وعالجه
�أبرز الأ�سباب :التدخين �أو البقاء فترة طويلة في جو ملوث �أو حدوث تغييرات هرمونية
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وجــراحــة األن ــف واألذن والـحـنـجــرة وتجميل
األنف بمستشفى السالم.
 ما هو انسداد األنف؟األن ـ ـ ــف وج ـ ـيـ ــوب األن ـ ـ ــف مـ ـغـ ـط ــاة بـطـبـقــة
غشائية حساسة للتغييرات التي نواجهها في
الجو المحيط من اختالف في درجة الحرارة
أو وجود غبار أو روائح قوية أو غريبة.
كذلك هي حساسية للتغييرات الهرمونية
في أجسامنا أو التغييرات التي قد تنتج من
بعض األدوية.
هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات ت ـش ـمــل ت ـه ـيــج األن ـس ـجــة
واحتقانها وبالتالي تــزداد في سمكها ،األمر
الذي يجعلها أضخم في الحجم من المعتاد
وب ــال ـت ــال ــي ن ـش ـعــر ب ــانـ ـس ــداد األن ـ ــف وص ـعــوبــة
التنفس ،ربـمــا تـكــون هــذه التغييرات مؤقتة
وبالتالي يختفي االنسداد مع زوالها.
وهـ ـن ــاك ب ـعــض ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـت ــي تستمر
ألي ــام مثل الــزكــام وكــذلــك يختفي االن ـســداد
ب ـعــد ال ـش ـفــاء م ــن ال ــزك ــام م ــا ل ــم يـتـسـبــب في
مـضــاعـفــات ،لـكــن عـنــدمــا ت ـتــورم األن ـس ـجــة أو
األغ ـش ـي ــة ل ـف ـت ــرات طــوي ـلــة ي ـ ــؤدي ذلـ ــك إلــى
تــراكــم إف ـ ــرازات األن ــف وال ـج ـيــوب مـمــا يجعل
غزوها بالميكروبات أسهل في وجــود افــرازات
راكدة فتستوطن الميكروبات جيوبنا االنفية
وتعطي افــرازات أكثر مع شعور باأللم وتغيير
في حاسة الشم.
 ماذا عن األسباب؟ه ـن ــاك ب ـعــض االسـ ـب ــاب الـمـتـعـلـقــة بـقــوة
المؤثر وطول فترة التعرض له مثل التدخين
أو الـبـقــاء فـتــرة طويلة فــي جــو مـلــوث ،وجــود
حساسية مزمنة أو حدوث تغييرات هرمونية
مثل التي تحدث أثناء الحمل.
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�أبرز العالجات :الوقاية بعدم التعر�ض للغبار واالتربة والتدخين
خفف من ا�ستعمال قطرات االنف المزيلة لالحتقان وال ت�ستعملها �أكثر من � 5أيام
كما ان هناك اسبابا تتعلق بالصحة العامة
للشخص مثل ضعف المناعة الناتج عن األمراض
أو سلوكيات غير صحية مثل عدم النوم الكافي ،أو
عدم شرب الماء بكميات كافية أو بسبب الخمول.
ك ــذل ــك ت ــوج ــد أس ـب ــاب أو اسـ ـتـ ـع ــدادات داخ ــل
األنـ ــف م ــن الـنــاحـيــة الـتــركـيـبـيــة وهـ ــذه األس ـبــاب
تؤدي إلى انسداد األنف الذي يشعر به المريض
كـلـمــا ت ـعــرض لـمــؤثــر خــارجــي أو هــرمــونــي ،ومــن
أشهر هــذه األسـبــاب وجــود انـحــراف في غضروف
األنــف (الجزء الفاصل بين فتحتي األنــف) هذا
االنـحــراف يسبب تضيقً ا في جهة من الجهتين
ويعيق تصريف اف ــرازات األنــف الطبيعية ويــزداد
األمر سوءا عندما يصاب هذا الشخص بالزكام.
 هل هي مشكلة شائعة؟هــذه المشكلة تـكــون عند البالغين أكـثــر من
األطفال ولكن االطفال أكثر معاناة والسبب في
ذلــك تضخم الشحمية لديهم وتـكــون عالمتها
الشخير والـتـنـفــس مــن ال ـفــم ،وت ـكــرار االفـ ــرازات
االنفية.
 ماذا عن العالج؟يجب عالج االسباب وعدم االهمال سواء عند
ال ـك ـبــار أو االط ـف ــال ،الن ســرعــة رج ــوع األغـشـيــة
إلــى طبيعتها وتعافيها تقلل من فرصة تضخم
اللحميات أو الدخول في تغييرات مزمنة.
ع ـ ــاج انـ ـ ـس ـ ــداد األن ـ ـ ــف ب ـش ـك ــل ع ـ ــام لـجـمـيــع
األسـبــاب هــو أو ًال الــوقــايــة بعدم التعرض للغبار
واالتــربــة والتدخين ،وكذلك رفــع مناعة الجسم
بــالـسـلــوكـيــات الـصـحـيــة وت ـكــون بــال ـمــداومــة على
االستنشاق كلما رجعنا إلى المنزل واعتباره جزءا
من النظافة الشخصية.
كما ننصح في حالة اإلصابة بالزكام باستنشاق
البخار إلرخاء المخاط وتنظيف الجيوب األنفية
أو الجلوس في الحمام وتكون المياه الساخنة فيه
جارية.
خفف مــن استعمال قـطــرات االن ــف المزيلة
لالحتقان وال تستعملها أكـثــر مــن  5أي ــام ،ففي
حالة استخدامها لفترات أطول يجعل المشكلة
أسوأ ويجب استبدالها بقطرات األنف المالحة أو
غسول االنف فهي آمنة ومتوافرة في الصيدليات.
وبـ ـع ــض ال ـ ـحـ ــاالت قـ ــد ت ـس ـت ــدع ــي اس ـت ـخ ــدام
المضادات الحيوية وهذا ما يحدده الطبيب.

إمــا إذا تـكــررت الحالة فيجب معرفة السبب
ف ـقــد ت ـك ــون مــزم ـنــة وت ـح ـتــاج ل ـل ـعــاج ال ـجــراحــي
مثل تعديل غضروف األنــف وتصغير اللحميات
واستئصال الشحمية في األطفال.
 متى يجب زيارة الطبيب؟الحاجة إلى الطبيب تكون عندما يحدث لك
عارض صحي حتى لو كنت تعتقد انه بسيط ألن
سرعة زيارة الطبيب تؤدي إلى سرعة االستجابة
للعالج.
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وم ــن الـ ـض ــروري زيـ ــارة الـطـبـيــب إذا اسـتـمــرت
االعـ ــراض ألكـثــر مــن  10أي ــام ،أو إذا عــانـيــت من
ارت ـفــاع درج ــة ال ـح ــرارة الكـثــر مــن  3اي ــام ،أو كــان
هناك تغيير في لون االفرازات إلى اللون االخضر
أو األصفر ومصحوبة بألم في الجيوب األنفية،
أو اذا ك ـنــت ت ـعــانــي م ــن ال ــرب ــو أو ت ـت ـنــاول ادوي ــة
مثبطة لـجـهــاز الـمـنــاعــة ،وأي ـضــا عـنــد ظ ـهــور دم
فــي افـ ــرازات األن ــف أو إف ــراز شـفــاف مستمر بعد
التعرض إلصابة في الرأس.
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الرؤية
مشكلة في
الحول هو
ِ
ُ
عد َم نظر العينين إلى النقطة نفسها
في الوقت ذاته ،وهو غالبا ما يبدأ في
سن الطفولة المبكرة .ولتشخيص
الحول أسبابه وعالجه حاور الخليج
ال ـط ـب ــي ال ــدكـ ـت ــورة ح ـص ــة ال ـع ـم ــاري
استشاري طب وجراحة عيون
األطـ ـ ـف ـ ــال والـ ـ ـح ـ ــول ب ـمــركــز
ال ـخ ـل ـيــج ال ـط ـب ــي وال ـس ـكــر
َ
لنتعرف عن ِّ
يخص
كل ما
ُ
حول األطفال.

الدكتورة حصة العماري:

الحول عند الأطفال ..كيف نكت�شفه ونعالجه
*مـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـحـ ــول
واالنحراف؟
 ق ـ ــد يـ ـخـ ـل ــط الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــناألشـخــاص بين مشاكل العيون
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـح ــول
واالن ـحــراف ،ولكن في الحقيقة
ه ـنــاك اخـ ـت ـ ٌ
ـاف واضـ ــح بينهما
م ــن ح ـيــث األسـ ـب ــاب واألع ـ ــراض
والعالج.
ال ـ ـحـ ــول :ه ــو ح ــال ــة مــرضـيــة
مرئية تتمثل في فقدان التوازي
ب ـيــن ال ـع ـي ـن ـيــن ،إذ ت ـك ــون إح ــدى

ال ـع ـي ـن ـي ــن فـ ــي وضـ ـ ــع مـسـتـقـيــم
بينما تتحرك العين األخرى إلى
الداخل أو الخارج أو إلى األعلى
أو األس ـ ـفـ ــل ،وي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
هــذا االضـطــراب ثابتا ومستمرا
ويمكن أن يكون مؤقتا.
أم ـ ـ ـ ــا ان ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن أو
االستجماتيزم :فهو نوع من أنواع
عيوب اإلبصار التي تسبب عدم
وض ــوح ال ــرؤي ــة ،ويـنـتــج عــن عــدم
انتظام شكل أو تحدب القرنية،
ما يسبب عدم قدرة شبكية العين
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ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز ال ـص ـح ـيــح عـلــى
األش ـي ــاء ،وبــالـتــالــي ال يستطيع
ال ـش ـخــص أن ي ــرى ب ــوض ــوح ،ما
يسبب شعورا دائما بعدم الراحة
وآالما مزمنة في الرأس.
ويتم تصحيح انحراف العين
عــن طريق الـنـظــارات الطبية أو
العدسات الالصقة أو عن طريق
عمليات تصحيح النظر.
*متى يمكن اكتشاف الحول؟
 يمكن اكتشاف الـحــول فيأي مرحلة عمرية بدءا من السنة

األول ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر ،وال ـج ــدي ــر
بالذكر أنه من الطبيعي أن يكون
ل ــدى األط ـف ــال ال ــرض ــع حديثي
ال ــوالدة حالة مــن الـحــول تعرف
باسم (العيون المتقاطعة) خالل
األشهر األولى من الوالدة والتي
تنتهي على األغلب في عمر 4-3
أشـهــر وفــي حــال اسـتـمــرار وجــود
الحول فربما يكون السبب وجود
حول دائم ويجب مراجعة طبيب
عـ ـي ــون م ـخ ـت ــص وع ـ ـ ــدم إهـ ـم ــال
الحالة.

الخليج الطبي
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يمكن عالج الحول في �أي مرحلة عمرية
وكلمــا كـان العـالج مبكــرا كــان �أف�ضـل
*هـ ــل يـمـكــن م ـعــال ـجــة جميع
حاالت الحول؟
 ن ـع ــم ،ي ـم ـكــن عـ ــاج معظمحــاالت الحول لكن هناك بعض
أنـ ـ ــواع الـ ـح ــول ال ـش ـل ـلــي ال ـكــامــل
يصعب عالجها وشفاؤها بشكل
تام ولكن يمكن مساعدة المريض
لجعل العين أكثر استقامة.
*هل الحول وراثي؟
 ال ـ ـحـ ــول ي ــرتـ ـب ــط ب ـع ــوام ــلمتعددة على الرغم من أن السبب
فــي االن ـح ــراف أن ــواع معينة من
الحول إال أنه في معظم الحاالت
يـبـقــى مـجـهــوال أو غـيــر مـعــروف
بصورة كاملة.
هناك عوامل وراثية مختلفة
(حـ ــاالت ح ــول فــي تــاريــخ عائلي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــاب) وعـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــل ب ـي ـئ ـي ــة
(الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــداج ،نـ ـق ــص ال ـ ـ ـ ــوزن عـنــد
ال ــوالدة ،مشاكل حديثي الــوالدة
وغـيــرهــا) وعــوامــل بـصــريــة طــول
النظر المتوسط إلــى الشديد،
وفــرق في العيب االنكساري بين
العينين.
ضعف الرؤية في عين واحدة،
وعـ ــوامـ ــل ع ـص ـب ـيــة م ـث ــل ال ـش ـلــل
ال ـ ــدم ـ ــاغ ـ ــي ،ضـ ـع ــف األع ـ ـصـ ــاب
وغيرها التي مــن شأنها جميعا
أن تــزيــد م ــن اح ـت ـمــال اإلصــابــة
بالحول
*ما أفضل عمر لعالج الحول؟
 يمكن عــاج الـحــول فــي أيمــرح ـلــة ع ـمــريــة وك ـل ـمــا ت ــم ذلــك
ف ــي مــرح ـلــة م ـب ـكــرة كـ ــان أفـضــل
والفرصة أمــام الطفل لتحقيق
نـ ـم ــو ب ـ ـصـ ــري سـ ـلـ ـي ــم ف ـ ــي ك ـل ـتــا
العينين يكون أكبر.
*كيف يتم عــاج الـحــول عند

األطفال؟
 ع ــاج ال ـح ــول يـعـتـمــد علىنوعه وعلى أسبابه وهناك طرق
مختلفة لعالج الحول وهي:
 -1الـ ـنـ ـظ ــارة ال ـط ـب ـي ــة :ع ــادة
تستخدم لألطفال الذين يعانون
مــن ال ـحــول األن ـســي المصاحب
لطول النظر.
 -2التمارين وتغطية العين:
ع ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي وجـ ــود
ضعف النظر في عين عن أخرى
عند األطفال.
 -3ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــور :ه ـ ــي نـ ـظ ــارة
تستخدم إلصــاح ازدواج الرؤية
خـصــوصــا عـنــد البالغين الــذيــن
يصابون بالحول.
 -4التدخل الـجــراحــي :ويتم
اختيار وسيلة العالج المناسبة
للحالة بناء على رؤيــة الطبيب
المعالج وقد تحتاج إلى أكثر من

طريقة فقد يحتاج الشخص إلى
تدخل جراحي مع ارتــداء نظارة
طبية بعد الجراحة.
وم ــن أح ــدث تـقـنـيــات الـعــاج
حقن مادة البوتكس (المستخدم
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل) يـ ـحـ ـق ــن فــي
عضالت العين المصابة لتعود
العينين إلــى وضعها الطبيعي،
وهــذا اإلجــراء يتم خالل دقائق
م ــن دون ال ـحــاجــة إل ــى جــراحــة
وم ــن دون تغيير وض ــع أو شكل
عضالت العين.
وه ـ ـ ــي م ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـي ــوم
ال ــواح ــد ونـتــائـجـهــا ج ـيــدة وقــد
تغنينا عــن الـتــدخــل الـجــراحــي
ف ــي عــديــد م ــن الـ ـح ــاالت وعـلــى
األخص حاالت الحول األنسي.
*كيف يؤثر الحول في الرؤية
عند األطفال؟
 -عند وجود الحول وفقدان
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الـ ـت ــوازي ب ـيــن الـعـيـنـيــن تصبح
ال ـع ـيــن الـمـسـتـقـيـمــة أو األك ـثــر
إحكاما هــي المهيمنة فــي هذه
الـحــالــة تبقى ق ــوة اإلب ـصــار في
هــذه العين طبيعية ألن العين
وصلتها بالمخ تعمل كما يجب،
أم ــا الـعـيــن الـمـنـحــرفــة فتصبح
ضـ ـعـ ـيـ ـف ــة وال ت ـ ــرك ـ ــز ب ــال ـش ـك ــل
المطلوب ،كما أن اتصالها بالمخ
يكون بطريقة غير صحيحة.
وفي حال لم يتم عالج الحول
في مراحل مبكرة سيقوم المخ
بتجاهل الصور المرئية القادمة
من العين األضعف في النهاية،
مــا ينتج عنه مــا يعرف بالعين
الكسولة ،والتي تسبب ضبابية
الرؤية ما يضر الرؤية واإلدراك
عند األط ـفــال وقــد تصبح هذه
المشكلة دائمة في حال لم يتم
عالجها.
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م�ست�شفى الكندي
ي�ستحدث تقنية جديدة للك�شف عن الغدد الحار�سة لت�شخي�ص وعالج �سرطان الثدي
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الدكتورة �أمل الري�س:

�أمل جديد لمر�ضى �سرطان الثدي مع تقنية ال�سنتيماج من دون �إ�شعاع نووي
الدكتور رائد المرزوق:

الماج�سيد وال�سنتيماج هما الأحدث حاليا في جراحات �أورام الثدي
في حوار خاص وشامل عن الجديد في عالجات سرطان الثدي حاور الخليج الطبي الدكتورة
أمل الريس استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي واألورام والدكتور رائــد المرزوق استشاري
الجراحة العامة وجراحة األورام في مستشفى الكندي لتعرف كل جديد في التشخيص والعالج:
 في شهر التوعية بسرطان الثدي ما جديد مستشفى الكندي وقسم الجراحة لمريضات أورامالثدي؟
قالت الدكتورة أمل الريس إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي ،وفيه يتم نشر أحدث
التطورات ،ودائما نقول إنه كلما تم اكتشاف الورم في مرحلة مبكرة كانت خيارات العالج المتاحة
أكثر ،ونتائج التحسن والشفاء التام أكبر لذلك الكشف المبكر مهم .السيدات فوق األربعين الالتي
ال يشكون من شيء عليهن بالفحص الدوري السريري من ثم يتبعه فحص الماموجرام وإن استدعى
أشعة الموجات الصوتية ثم يتبعها الرنين المغناطيسي باإلضافة إلى الخزعة إذا استدعى األمر
بحسب ما يحدده الطبيب المعالج.
والهتمامنا بصحة مرضانا تــم إضــافــة جـهــاز السنتيماج الــذي
يعمل بتقنية الكشف عن الغدد الحارسة في منطقة اإلبــط ،والذي
يعتبر ج ــزءا ال يـتـجــزأ مــن تشخيص مــراحــل ال ــورم وم ــن ثــم خطة
العالج .
تــم إدخ ــال تقنية فحص الـغــدة الـحــارســة فــي التسعينيات في
 1995-1994كانت متبعة في السابق للكشف عن وصول الــورم إلى
الـغــدد اللمفاوية فــي المنطقة المحيطة فــي حــاالت الميالنوما
(أحد سرطانات الجلد) وتم استخدام نفس التقنية للكشف سواء
عن الغدد اللمفاوية المصابة أو غير المصابة في تشخيص وعالج
أورام الـثــدي منذ ذلــك الحين ،وتــم إج ــراء عــدد مــن الــدراســات..
وبالفعل أثبتت هذه الطريقة فعاليتها للحد من الحاجة إلى
تنظيف الغدد اللمفاوية الموجودة في اإلبــط والتي قد يصل
عــددهــا أحيانا إلــى مــا يفوق  40غــدة لمفاوية ،ويعتبر تدخال
كبيرا فــي وظيفة هــذه الـغــدد التي تكون مسؤولة عــن تصفية
الـســوائــل وال ـمــادة اللمفاوية مــن الـيــد ،وهــو مــا يتسبب فيما
يصل إلى  %50- 40من حدوث تورم اليد وهو معروف بالوذمة
اللمفاوية ( )lymphoedemaالتي يصحبها ألــم وصعوبة في
استخدام اليد باإلضافة إلى تغير في الشكل الجمالي للجلد
والذراع.
وهي أحد األمور التي نضطر إليها عندما تكون الغدد
اللمفاوية مصابة ،إنما في حال األورام المبكرة ،وبالتحديد
األورام التي ال يتجاوز حجمها اإلجمالي  5سم ،وفي حال
عــدم وج ــود اشتباه فــي غــدد ليمفاوية مصابة فــي اإلبــط
فـمـعـنــى ذل ــك ع ــدم وج ــود غ ــدد لـمـفــاويــة ف ــي اإلب ــط عند
الفحص السريري ،أو باألشعة أو في إحدى طرق التشخيص األخرى المعتمدة
منها مثال ( ..)PET-CTفي هذه الحاالت تكون المريضة مستحقة لفحص الغدة الحارسة.
وعليه يتم استخدام أنواع مختلفة من الصبغات التي تساعد على الكشف عن هذه الغدد أثناء
العملية ،إحدى الصبغات الرئيسية التي تستخدم في هذه الطريقة من الكشف هي الصبغة الزرقاء
ويوجد منها عدة أنواع ( )Isosulfan Blue Lymphazurinوفي حال عدم توافر أي منها يتم استخدام
صبغة ( )Methylene Blueلتعزيز فرص الحصول على الغدة الصحيحة في اإلبط ويتم استخدام
صبغتين كحد أدنى في هذه التقنية.
تطور التقنيات العالجية
وأضاف الدكتور رائد المرزوق أنه منذ عام  2008قمنا بإدخال تقنية الكشف عن الغدد الحارسة
باستخدام مادة نووية تسمى (التكنشيم  ،)99ووقتها أحدثت نقلة نوعية في عالج أورام الثدي في
البحرين ،وكــان ذلــك فــي مستشفى السلمانية الطبي ومــن بعدها بحوالي عشر سـنــوات أدخلتها
المستشفيات األخرى.
اآلن نـقــوم ب ــإدخ ــال صبغة جــديــدة وه ــي تقنية (ال ـنــانــو م ـج ـنــت) ..نـقــوم بــاسـتـخــدام جزيئات
صغيرة جدا من المغناطيس يتم حقنها في منطقة الثدي أثناء العملية لتتمركز هذه الجزيئات
المغناطيسية في الغدد الليمفاوية الحارسة ويتم الكشف عنها باستخدام جهاز السنتيماج.

تتميز التقنية الجديدة بعدم وجود إشعاع نووي وعدم الحاجة إلى أخذ المريضة إلى وحدة
األشعة كما هو معتاد مع تقنية التكنشيم للحقن يــوم العملية أو في يــوم سابق ،كذلك تعرضنا
في السابق لفترات لم يتوافر فيها المادة المشعة ألسباب جغرافية لها عالقة بعدم توافر المادة
في المفاعالت النووية وصعوبة نقلها ،فمادة النانو مجنت تتميز بإعطائنا نتائج ممتازة ،فهي في
الدراسات األخيرة تتفوق نسبيا على مادة (التكنشيم  )99في تحديد الغدة الحارسة ،ومن مميزاتها
إمكانية القيام بالحقن في العيادة ويستمر الحقن مدة أسبوع قبل التدخل الجراحي ،ما يجعل
األمر أكثر سهولة بالنسبة إلى المريضة وخاصة مع حالة القلق والتوتر التي تكون عليها المريضة
يوم العملية ،فالرحلة تكون مباشرة إلى غرفة العمليات وليس من وحدة األشعة إلى غرفة العمليات.
كما تتميز بــأن سعرها أقــل مــن ال ـمــواد األخ ــرى الـتــي كــانــت تستخدم فــي الكشف عــن الغدد
الحارسة ،وفي هذا السياق ومع اعتماد التقنية نفسها نقوم باستخدام (ماجنت سيد) ..وكما هو
واضح من اسمه فهو عبارة عن نواة مصنوعة من المغناطيس المصغر نقوم باستخدامها لتحديد
أماكن األورام في عمق الثدي ،في بعض الحاالت يكون الورم مبكرا جدا وال يمكن االستدالل عليه
عن طريق الفحص االعتيادي فتستدل عليه عن طريق ( )wire localizationوهو تحديد أماكن
ال ــورم باستخدام سلك ضعيف يوضع تحت إشـعــاعــات الـمــامــوجــرام أو
الـمــوجــات ف ــوق الـصــوتـيــة أو أحـيــانــا أشـعــة الرنين
المغناطيسي.
وهــذه التقنية يمكن أن تستخدم فــي تحديد
أماكن األورام واالسـتــدالل عليها كذلك عن طريق
جهاز السنتيماج أثناء العملية حتى تكون تقنيا أكثر
سهولة وأكثر راحة حتى ال تالحظ المريضة خروج
أي شيء غريب خارج من الثدي وال تكون دائمة الحذر
حتى ال يتحرك السلك ويسبب لها أي مضاعفات.
تعتبر هذه الطريقة هي األحدث واألكثر اعتمادا
فــي ال ــدول األوروبـ ـي ــة ،كــذلــك تــم إدخــالـهــا إل ــى معظم
مستشفيات ع ــاج األورام فــي شـمــال أمــريـكــا ،وتعتبر
تقنية السنتيماج والماجسيد هــي األح ــدث حاليا في
جراحات أورام الثدي والمتعلقة بتحديد أماكن األورام.
 ماذا عن الجديد في جراحات أورام الثدي؟نواصل دائما في البحث عما هو األفضل واألحــدث
فيما يمكن أن نقدمه لمريضات سرطان الثدي بالنسبة
إلــى جــراحــات سرطان الـثــدي .واستئصال األورام لم يعد
ح ـكــرا عـلــى الـعـمـلـيــة الـتـقـلـيــديــة كــاالسـتـئـصــال الـكـلــي أو
االستئصال الجزئي مع شكل مختلف تماما للثدي ..حاليا
هناك تطور كبير حــدث فــي مجال جــراحــة الـثــدي فأصبح
هناك جراحات ترميمية وتجميلية يتم فيها استئصال الورم
مع المحافظة على الشكل الجمالي سواء باستخدام أنسجة
الثدي الذاتية مع تغيير أماكنها لتجنب مكان الورم السابق
مع الحرص والمحافظة على االمتالء والشكل الجمالي أو في
حال الحاجة إلى االستئصال الكلي.
كذلك هناك خيارات مطروحة تعتمد على حالة المريضة ومرحلة الورم ،ويتم مناقشة الخيارات
مع معظم المريضات ســواء بالترميم باستخدام أجهزة السليكون أو األجـهــزة التي تخلق مكانا
الستقبال كيس سيليكون فيما بعد أو إن لم يتسن ذلك يتم التعاون مع أطباء التجميل والترميم
للترميم عن طريق األنسجة الذاتية للمريضة ،وكذلك في دور الخدمات التجميلية المساندة مثل
الوشم لخلق شكل حلمة الثدي.
كما أكدت الدكتورة أمل الريس أن الجينات لها عالقة مع أورام الثدي إذا كان هناك وجود تاريخ
عائلي في وجود ثالث نساء في درجة قرابة أولــى ،كذلك الجينات التي كانت معروفة سابقا كانت
محدودة واآلن عدد الجينات عرف أكثر ،وبناء على التوصيات الجديدة أي مريضة يتم تشخيصها
تحت الخمسين عاما وحتى إن كان ال يوجد تاريخ عائلي يتم الفحص عن الجينات ،وهو ما يصل
إلى  14جينا من خالل مالحظاتنا األولية هناك أنواع من الطفرات الجينية غير االعتيادية التي تم
تسجيلها في مريضات سرطان الثدي.
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مركز ابن حيان الطبي...
أيد �أمينة
مركز �شامل بر�ؤية طبية حديثة� ..أنتم في � ٍ
منذ تأسيس مركز ابن حيان الطبي ونحن نضع نصب أعيننا
خدمة المرضى وراحتهم ،فمنذ افتتاح الفرع األول كان هدفنا
الرئيسي توفير رعاية طبية متميزة ،باستخدام أحدث األجهزة
الطبية وبخبرات بحرينية بمستوى علمي وتدريبي عال ...هكذا
بدأ الدكتور عمار العنيسي الرئيس التنفيذي لمركز ابن حيان
حديثه معنا عن المركز واستطرد قائال:
المركز يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتميزة
ف ــي ع ــدة تـخـصـصــات فـيــوجــد لــديـنــا ال ـمــخ واألعـ ـص ــاب ،الـنـســاء
والــوالدة ،األطفال ،الطب النفسي ،العظام ،األمــراض الباطنية

والجهاز الهضمي والكبد ،طب العائلة ،عيادة السمع والنطق،
كـمــا سيتم إضــافــة أق ـســام طبية جــديــدة لـخــدمــة أكـبــر ع ــدد من
المواطنين والمقيمين ،وستكون أقسام األنف واألذن والحنجرة،
طــب األس ـنــان ،األم ــراض الجلدية والـلـيــزر ،المسالك البولية،
الـجــراحــة الـعــامــة بــاإلضــافــة إل ــى الـخــدمــات الـمـســاعــدة األشـعــة
والسونار ،المختبر ،خدمات فحوصات ما قبل التوظيف ،حيث
يهدف المركز إلى ان يكون مركزا طبيا شامال يقدم خدمات طبية
لجميع أفراد األسرة.
ويقدم المركز خدماته الطبية للمرضى يوم الجمعة.

الدكتور أحمد الصائغ

الدكتور محمد الساعي

الدكتورة فايزة الطواش

استشاري األمراض الباطنية والجهاز الهضمي

استشاري طب األطفال

اختصاصية النساء والوالدة
ي ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز رعـ ــايـ ــة
صحية كبيرة للسيدات ســواء
ق ـب ــل ال ـح ـم ــل م ــن اس ـت ـش ــارات
وف ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة
االسـتـعــداد مــن خــال معالجة
أي م ــرض ق ــد يـعـيــق الـحـمــل،
ومتابعة الحمل واستشارات ما
بعد الوالدة ،وأيضا الفحوصات
الـ ــدوريـ ــة ال ـن ـســائ ـيــة وم ـتــاب ـعــة
صـحــة ال ـم ــرأة ،بــأحــدث أجـهــزة
السونار لضمان أفضل النتائج.

ق ـ ــدم ال ــدكـ ـت ــور ال ـســاعــي
أكثر من  35عاما من العطاء
في القطاع الطبي الحكومي
والخاص ،خبرة طويلة نفخر
بوجودها في مركز ابن حيان
الـ ـطـ ـب ــي ل ـت ـش ـخ ـيــص وعـ ــاج
أم ـ ـ ـ ــراض األطـ ـ ـف ـ ــال ال ـ ـحـ ــادة
وال ـم ــزم ـن ــة ،ف ـحــص حــديـثــي
الـ ــوالدة ،فـحــوصــات األطـفــال
الدورية.

ن ـس ـت ـق ـب ــل ف ـ ــي عـ ـي ــادة
األمراض الباطنية والجهاز
الهضمي حاالت اضطرابات
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدة واالض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول ـ ــون
ال ـ ـع ـ ـص ـ ـبـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرح ـ ــي،
وم ـت ــازم ــة ك ـ ــرون وال ـت ـهــاب
ال ـ ـك ـ ـبـ ــد الـ ـ ـم ـ ــزم ـ ــن وعـ ـم ــل
جميع الفحوصات الالزمة
للمرضى.

الدكتور محمد الصفار

الدكتورة كبرى السيد

الدكتورة فاطمة النجار

استشاري أمراض المخ واألعصاب

استشاري طب العائلة

استشاري الطب النفسي

يـ ـق ــدم م ــرك ــز اب ـ ــن ح ـيــان
ال ـط ـب ــي خـ ــدمـ ــات ق ـس ــم ال ـمــخ
واألعصاب تحت إشراف الدكتور
م ـح ـمــد ال ـص ـف ــار ،ح ـيــث ي ـقــدم
خدمات متكاملة في تشخيص
وعالج أمراض المخ واألعصاب
مـنـهــا ع ــاج ال ـص ــداع النصفي،
ح ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرع ،ال ـت ـص ـل ــب
المتعدد ،الــزهــايـمــر ،باإلضافة
إلى أمراض األعصاب الطرفية
والعضالت.

تـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة
كـ ـب ــرى ج ـم ـي ــع الـ ـح ــاالت
ال ـمــزم ـنــة مـنـهــا الضغط
وال ـس ـكــر والـكــولـيـسـتــرول
تشخيص وعــاج أمراض
الغدة ،وفحوصات ما قبل
الزواج وفحوصات النساء
الدورية.
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الدكتور رمزي العريض
استشاري األنف واألذن والحنجرة

يتميز المركز بعيادة األنــف واألذن والحنجرة وبخبرة
الدكتور العريض الكبيرة ،إذ يعالج أمراض األنف والجيوب،
وأمــراض األذن الخارجية حــاالت الشخير وصعوبات النوم،
وحاالت الغدد اللعابية والليمفاوية وتشخيص وعالج مشاكل
السمع للبالغين واألطفال ،ويقدم المركز خدمات الجراحات
ألمراض األنف واألذن والحنجرة.

34

ع ـي ــادة ال ـطــب الـنـفـســي في
الـ ـم ــرك ــز م ــن األق ـ ـسـ ــام الـمـهـمــة
والضرورية الهتمامها بالصحة
ال ـن ـف ـس ـيــة ،ح ـيــث ي ـق ــدم ال ـمــركــز
خ ــدم ــات عـ ــاج أم ـ ـ ــراض الـقـلــق
واالكتئاب وعــاج حــاالت ما بعد
الصدمة ،ونقوم باستقبال حاالت
ال ـ ــوس ـ ــواس ال ـقـ ـه ــري والـ ــذهـ ــان،
ونـقــدم جلسات الـعــاج المعرفي
ال ـس ـلــوكــي ،ونـهـتــم بـتـقــديــم هــذه
الخدمات في جو آمن وصحي.

االختصاصية شفيقة الدمستاني
اختصاصية السمع والنطق
ولحل مشاكل تأخر النطق والسمع لدى األطفال نقوم
بتقديم خدمات لعالج اضطرابات النطق والتأخر اللغوي،
التأهيل السمعي ،اضطرابات النطق العصبية ،واضطرابات
ع ـضــات الـنـطــق وال ـعــاجــات الـسـلــوكـيــة األخـ ــرى مــن خــال
جلسات فردية.
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مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي

يحتفل بمرور �سبعة و�أربعين عاما من الرعاية الطبية البحرينية المتميزة
م ـن ــذ ان اف ـت ـت ـحــت عـ ـي ــادة ال ــدكـ ـت ــور عـ ـب ــداهلل ك ـمــال
أبوابها عام  1974بتخصص واحد هو طب العائلة تلبية
الحتياجات المرضى وخدمة المواطن البحريني فعملت
ال ـع ـيــادة  24ســاعــة وتـمـيــزت بموقعها الـفــريــد فــي وســط
المنامة لتخدم أكـبــر شريحة مــن المواطنين فــي ذلك
الوقت ،ولسهولة انتقال المرضى من وإلى المستشفيات
األخرى.
واسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـعـ ـي ــادة ف ــي ال ـت ــوس ــع وزاد ف ـي ـهــا ع ــدد
التخصصات إلى ان أصبحت اآلن مركز الدكتور عبداهلل
كـمــال الـطـبــي ،الـصــرح الطبي الـمـعــروف ال ــذي يثق فيه
الجميع.
أكمل مسيرة الــدكـتــور عـبــداهلل كمال الــدكـتــور جالل
كمال استشاري طب العائلة والمدير الطبي والدكتورة
سميرة كمال استشاري طب العائلة .وفــي الـحــوار اآلتي
مــع الدكتور جــال كمال ســوف نتعرف على تطور مركز
الدكتور عبداهلل كمال الطبي:
الرؤية والرسالة
يعد مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي من أهم مراكز
الرعاية الصحية في القطاع الخاص في مملكة البحرين
باستخدام المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.
فـمـنــذ إن ـشــائــه كــانــت لـنــا رؤيـ ــة واض ـح ــة ه ــي تقديم
خــدمــاتـنــا الـطـبـيــة بــاحـتــرافـيــة وجـ ــودة فــائـقــة وذل ــك بــأن
يصبح مركزا رائدا ومرجعا للرعاية الصحية المتكاملة
في المملكة من خالل مجموعة من المرافق والخدمات
الـطـبـيــة ذات ج ــودة عــالـمـيــة الـمـسـتــوى لتحسين صحة
المرضى.
ورســالـتـنــا تـقــديــم أف ـضــل ج ــودة فــي م ـجــال الــرعــايــة
الصحية في ظل بيئة آمنة ،وموثوقة ،وذلــك من خالل
مقدمي رعاية طبية مدربين على أعلى مستوى ،وخبرات
كـبـيــرة مــع فـكــر مـتـقــدم حــديــث وم ــراف ــق عــالـيــة ال ـجــودة،
وأحدث التقنيات الطبية ،واضعين نصب أعيننا مصلحة
المرضى وعائلتهم في المقام األول.
تخصصات مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي
وأضاف الدكتور جالل كمال أن المركز اآلن يحتوي
على خمسة عشر تخصصا ونطمح إلى توسعته في الفترة
القادمة ،منها طب العائلة ،والطب العام ،وأمراض القلب،
وأمـ ــراض الـمــخ واألع ـص ــاب ،وال ـطــب الـنـفـســي ،وأم ــراض
الـ ـص ــدر وطـ ــب األطـ ـف ــال وال ـج ـل ــدي ــة ،وج ــراح ــة الـعـظــام

والـمـفــاصــل ،وأم ــراض النساء وال ــوالدة والـطــب المهني،
تحت إشــراف نخبة متميزة من األطـبــاء المتخصصين
باإلضافة إلى طاقم التمريض المدرب بكفاءة عالية.
بجانب الخدمات المساندة في المركز قسم األشعة
حيث يشمل كــل فـحــوصــات األشـعــة السينية والـمــوجــات
الصوتية وفحوصات التدفق الدموي واألوعية الدموية
وال ـس ــون ــار الـنـســائــي ثــاثــي ورب ــاع ــي األب ـع ــاد وال ـمــوجــات
الـصــوتـيــة للقلب (اي ـك ــو) وك ــل الـفـحــوصــات المختبرية
وكذلك الصيدلية التابعة للمركز حيث يتم تقديم كل
ال ـخــدمــات مــن خ ــال مـنـظــومــة رب ــط إلـكـتــرونـيــة رقمية
احترافية ،كما يقدم مركز الدكتور عبداهلل كمال الطبي
ك ــل ال ـخ ــدم ــات مـشـمــولــة بــالـتـغـطـيــة الـتــأمـيـنـيــة محلي ًا
وإقليمي ًا ودولي ًا.
كما يوفر المركز فحوصات كورونا بالسيارة الفحص
المعتمد للسفر  PCRوالفحص السريع ،وفحص العمالة
الوافدة الخدمة االعتيادية والمتميزة وفحوصات ما قبل
العمل وفحص ما قبل الــزواج وفحوصات التأمين على
الحياة.
ولــديـنــا مــواقــف مخصصة لـسـيــارات الـمــرضــى تصل
سعتها إلى  83سيارة.
نتطلع إلى إضافة المزيد من الخدمات والتخصصات
الطبية في القريب العاجل كتخصصات الجهاز الهضمي
والـ ـكـ ـب ــد ،وأمـ ـ ـ ــراض ال ـك ـل ــى ،والـ ـج ــراح ــة ال ـع ــام ــة وق ـســم
السمعيات لتوفير خدمات اشمل للمواطنين والمقيمين
والسـتـقـطــاب إخــوانـنــا مــن دول الخليج الـمـجــاورة حيث
تـتـمـيــز الـبـحــريــن بــأنـهــا واح ــة طـبـيــة عــاجـيــة يقصدها
الجميع.
إن ـنــا نــديــن بـكــل الـفـضــل لــإن ـجــازات ال ـتــي حققتها
مملكة البحرين في القطاع الطبي العام والخاص والتي
مــا كــانــت لـتــوجــد ل ــوال تــوجـيـهــات ودع ــم ح ـضــرة صاحب
الجاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أيده
اهلل ،ومتابعة صاحب السمو الملكي األمـيــر سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه
اهلل ،ودعم المجلس األعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب
الـشـيــخ محمد بــن ع ـبــداهلل آل خليفة رئـيــس المجلس
األعلى للصحة وإرشادات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية (نهرا) بقيادة الدكتورة مريم عذبي
الجالهمة.
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الدكتورة سميرة كمال:

فح�ص ال�شعر مهم للك�شف عن معظم الأمرا�ض
تحليل الـشـعــر فـحــص عـلـمــي يـتــم إج ـ ــراؤه لعينة
مــن الـشـعــر لمعرفة الـتـغـيــرات الـتــي تـحــدث لمكونات
الجسم ،ولكن ما فائدة فحص الشعر وما الحاالت التي
تستفيد منها وغيرها من األسئلة تجيب عنها الدكتورة
سميرة كـمــال اسـتـشــاري طــب الـعــائـلــة ،ال ـبــورد العربي
لطب العائلة وطب المجتمع ودبلوم التغذية العالجية
والعضو المنتدب بمركز الدكتور عبداهلل كمال.
*ما فوائد الفحص عن طريق الشعر؟
 تتعدد فوائد فحص الشعر فهو يعكس لنا عملاألعضاء ،فالجسم يحتوي مجموعة من األمالح ولها
عالقات متوازنة مع بعضها فنسب هذه األمالح تعكس
الوظائف الحيوية فــإذا ظهر خلل في األمــاح يصبح
لدينا خلل في الوظيفة.
فائدتها تعكس عمل األعضاء وتسبق النتيجة في
فحص الشعر قبل ظهورها في فحوصات الــدم بعشر
سنوات.
*ما األمراض التي تكشفها هذه الفحوصات؟
 ه ــذا ال ـنــوع مــن الـفـحــوصــات يكشف عــن معظماألم ــراض تقريبا مثل أم ــراض الـغــدة الدرقية فهناك
 5أو  6أن ــواع مــن الممكن أن تظهر فــي نسب طبيعية
بالفحوصات الـعــاديــة فــي حين يظهر الخلل بها في
فحص الشعر ،وأم ــراض أخــرى مثل :السكري ،ضغط
الدم ،خلل في الغدة الكظرية ،الصداع النصفي ،وحتى
األمـ ــراض النفسية ف ــإن الـنـقــص فــي بـعــض العناصر
يعني أن هناك تغيرا في الحالة المزاجية فعلى سبيل
الـمـثــال نـقــص الـبــوتــاسـيــوم يسبب ال ـحــزن الـشــديــد أو
نـقــص م ـعــدن ال ـن ـحــاس فـ ــإذا نـقــص هـ ــذان الـعـنـصــران
يسبب ذلك اكتئاب للمريض.
وفي بعض الحاالت تكون العالقة ما بين عنصري
الـ ـص ــودي ــوم وال ـب ــوت ــاس ـي ــوم ع ـك ـس ـيــة ت ـ ــؤدي أي ـض ــا إلــى
االكـتـئــاب ،وكــذلــك نقص المغنسيوم لــه عالقة وثيقة
بالتقلب المزاجي واإلحساس بالخوف الذي قد يصل
إلــى مرحلة الهلع وهــو مــن العناصر األســاسـيــة التي
قد يغفل عنها األطباء وترجع أهميته أيضا للوقاية
مــن هشاشة العظام وهــو مــن العناصر الــذي يفقدها
الجسم سريعا.
*حاالت التعب العام التي ال تظهر في تحاليل الدم
العادية هل توضحها هذه الفحوصات؟
 هناك حــاالت تعب عــام ال تظهر فــي التحاليل،تـقــريـبــا نـسـبــة  %95م ــن الـ ـح ــاالت ال ـم ـت ــرددة ل ــدي في
العيادة يكون بسبب ارتفاع معادن معينة وهي (معادن

الخمول) مثل الكالسيوم ونقص في (معادن النشاط)
وهي البوتاسيوم والصوديوم وهي من الحاالت الشائعة
والـتــي تكون الشكوى الرئيسية فيها التعب واإلره ــاق
العام.
*ه ــل يـتـحـســن ال ـمــريــض ب ـعــد اك ـت ـشــاف الـعـنــاصــر
الناقصة في الجسم؟
 نعم ،يتحسن المريض جدا بعد اكتشاف العناصرالناقصة والـبــدء فــي الـعــاج ،وتتفاوت نسبة التحسن
عند المريض حسب الخلل الــذي يعاني منه ،وعــادة
فحص الشعر يأتي بالنتائج المرجوة.
*ما أهم العناصر التي يمكن أن تكون ناقصة في
الجسم وال تكشف في التحاليل العادية؟

 المعادن بشكل عام تمثل نسبة بسيطة في الدملــذلــك الكشف عــن طــريــق ال ــدم لــن يعطينا النتيجة
الـصـحـيـحــة ،الـكــالـسـيــوم والـمـغـنـسـيــوم يـمـثــان نسبة
بسيطة في الــدم لذلك  %99من المعادن موجودة في
أعضائنا وهــذه هي أحد أهم أسباب مشاكلنا المزمنة
التي نعاني منها.
أود أن أذكــر أنه كان لدي مريض يعاني من مرض
الباركنسون ومعروف أن مرضى الباركنسون يعانون من
نقص في مادة الدوبامين ،وبعد فحص الشعر وجدنا
خـلــا ف ــي م ــادت ــي ال ـن ـحــاس وال ــزن ــك وم ــع تعويضهما
بالمكمالت الغذائية تحسنت حالته جدا وساعده ذلك
كثيرا في عالجه.

حاالت التعب العام ال تظهر في التحاليل العادية
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الدكتور حسن فضل يجيب:

ما هي �آثار فيرو�س كورونا
على ال�صحة النف�سية؟
منذ ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة
عــال ـم ـيــة ت ــوق ــع ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
والصحة النفسية أن تظهر جائحة مــوازيــة من
األمراض النفسية كنتيجة سببية.
وكانت هــذه التخمينات مبنية على ما حدث
من براءات سابقة وفيروسات مشابهة مثل mers
.- h1n1
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـحــة ال ـت ــوق ـع ــات بـظـهــور
أمــراض مثل القلق واالكتئاب ومتالزمة ما بعد
الـصــدمــة ،كما بينت دراس ـتــان كبيرتان إحداهما
في إيطاليا وشملت المرضى الذين احتاجوا الى
دخــول المستشفى واألخــرى في اسبانيا وشملت
كافة المرضى اال انه اآلن وبعد مرور الوقت فقد
بينت الدراسات ان األثــر النفسي لهذا الفيروس
قــد فــاق مــا كــان متوقعا وتــم التركيز أيـضــا على
المتعافين من كوفيد ..19-
واس ـت ـك ـمــل ال ــدك ـت ــور ح ـســن ف ـضــل اس ـت ـشــاري
الطب النفسي بمستشفى الكندي حديثه وقال
ان من ابرز ما جاء في دراسة بريطانية قامت بها
جامعة اوكسفورد وتتبعت المصابين والمتعافين
ل ـمــدة  6أش ـه ــر ،وبـيـنــت ان واحـ ــدا م ــن ك ــل ثــاثــة
أش ـخــاص أصـيــب بـمــرض نفسي وت ــم تشخيصه،
ومن المالحظات المهمة أيضا ان لفيروس كورونا
قدرة كبيرة على عمل مضاعفات نفسية ،فإذا قارنا
المرضى المصابين باالنفلونزا العادية بنفس
شدة اإلصابة بدنيا ،سنجد ان احتمالية اإلصابة
بمرض نفسي عن مرضى كورونا الضعف.
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القلق والإكتئاب

هما الأكثر �شيوعا لدى الم�صابين بكورونا
ول ـعــل م ــن الـمـثـيــر لــاه ـت ـمــام أن
اآلث ــار النفسية والعصبية لوحظت
ف ــي م ــرض ــى ك ــوفـ ـي ــد 19-ال ــذي ــن لــم
يعانوا من أعراض جسمانية أو كانت
أعراضهم خفيفة.
القلق واالكـتـئــاب هما المرضان
األكثر شيوعا لدى المصابين بكورونا
وبنسبة حوالي  %30من المرضى.
واستنتجت إحــدى الــدراســات ان
إمكانية اإلصابة باالكتئاب تتناسب
طـ ــرديـ ــا مـ ــع ش ـ ــدة ال ـ ـمـ ــرض ووج ـ ــود
االلتهاب الشديد ،فقد قاموا بقياس
ن ـس ـبــة ال ـب ــروت ـي ــن  -س ــي الـتـفــاعـلــي
ونـسـبــة الـفــرتـيــن ( )fevretinف ــي دم
المرضى والـلــذيــن ي ــدالن على شدة
االلتهاب والتفاعل المناعي ،وتبين
أنه كلما زادت نسبتها تزيد احتمالية
اإلصــابــة بــاالكـتـئــاب ،وه ــذا االكتئاب
المرتبط بالعوامل البيولوجية يكون
غــال ـبــا م ـص ـحــوبــا بـ ــاإلرهـ ــاق ونـقــص
التركيز أكثر من األعــراض األخرى،
م ـمــا يـجـعــل االس ـت ـجــابــة ل ـم ـضــادات
االكتئاب المشهورة أقل من المتوقع،
لذا يفضل استخدام أنواع أخرى.
وحـ ــالـ ــة الـ ـه ــذي ــان مـ ــن الـ ـح ــاالت
الـ ـش ــائـ ـع ــة عـ ـن ــد مـ ــرضـ ــى ال ـك ــوف ـي ــد
مــوجــودة بشكل أكـبــر عـنــد المرضى
ال ــذي ــن ت ــم إدخ ــالـ ـه ــم إل ـ ــى ال ـع ـنــايــة
المركزة.
ومثل هذه الحاالت تشكل تحديا
كـبـيــرا لــأط ـبــاء الـمـتــابـعـيــن لـهــؤالء
ال ـمــرضــى وال ـس ـبــب ف ــي ذل ــك يــرجــع
إل ــى أن الـطــريـقــة ال ـتــي تـظـهــر فيها
األعــراض غالبا تكون غير تقليدية،

فباإلضافة إلى األعراض الكالسيكية
مثل تأثر الــذاكــرة والــوعــي والتركيز
والهلوسة ،قد تضفي أعراضا أخرى
م ـثــل إحـ ـج ــام ال ـمــريــض ع ــن ال ـكــام
وقلة الحركة وتيبس العضالت وقد
يتم تفسيرها بأنها اكتئاب ولكن في
الواقع هي حالة ()Akinetic mutism
المرتبطة بالهذيان المتثبط ،التي
تدل على ان المريض ليس في وضع
جيد ويحتاج إلى مزيد من التقييم
للتأكد من عدم وجــود جلطات على
سبيل المثال.
والجدير بالذكر أن البروتوكوالت
الدوائية االعتيادية لعالج الهذيان
قد تكون أكثر ضررا لهؤالء المرضى،
لـ ــذا ي ـجــب اتـ ـب ــاع خـ ـط ــوات عــاجـيــة
مختلفة.
فـمـثــا م ــن األدويـ ـ ــة ال ـج ـيــدة في
االسـتـخــدام لمثل هــذه الـحــاالت هو
مــادة الميالتونين التي تعتبر آمنة
نسبيا وعلى الرغم من أنها قد تقلل
المناعة بعض الشيء إال أن ذلك قد
يكون مرغوبا لغالبية المرضى نظرا
لــوجــود تفاعل التهابي مناعي قوي
ويجب تثبيطه في جميع األحوال.
واستكمل الدكتور حسن حديثه
قائال انه لوحظ زيادة عدد الحاالت
الـجــديــدة مــن أع ــراض الــذهــان لدى
م ــرض ــى ك ــورون ــا أو ال ـم ـت ـعــاف ـيــن من
المرض حتى أن هناك دراسة صينية
الحظت زيادة حاالت الفصام بنسبة
 %25لدى هؤالء المرضى.
ولكن هــذا ال يعني بالضرورة أن
كورونا تؤدي إلى الفصام فهو معروف

عموما أن التعرض للفيروسات بشكل
ع ــام أو أي ض ـغــوط بــدنـيــة ونفسية
شــديــدة قــد يكون العامل الــذي أدى
إلى ظهور المرض في هذا التوقيت
ب ـ ــال ـ ــذات وك ـ ـ ــان ل ــدي ـه ــم االسـ ـتـ ـع ــداد
الجيني لذلك من األساس.
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا األع ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ــذه ــانـ ـي ــة
فــي ك ــورون ــا قــد ي ـكــون لـهــا تفسيرات
أخرى مثل ان تكون جزءا من حاالت
ال ـهــذيــان أو ع ــرض جــانـبــي مــن أحــد
األدوي ــة المستخدمة فــي الـعــاج ،أو
ح ـتــى دل ـي ــا ع ـلــى ح ـ ــدوث م ـتــازمــة
المناعة الذاتية االلتهابية للدماغ.
أمـ ــا ع ــن أسـ ـب ــاب إص ــاب ــة مــرضــى
ك ــوف ـي ــد  19-ب ـ ــاألع ـ ــراض الـنـفـسـيــة
بنسبة كبيرة
أجاب الدكتور حسن:
 -1يـعـتـبــر ه ــذا ال ـم ــرض خليطا
مــن ال ـظــروف البيئية والبيولوجية
ول ـكــن عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـظــروف
البيئية لها دور مثل العزل المؤسسي
والـخــوف على النفس واألق ــارب كما
يتخيل معظم ال ـنــاس اال انـهــا غير
كافية لتفسير هــذه الـظــاهــرة وذلــك
ألن العوامل البيولوجية التي يسببها
ال ـم ــرض م ـثــل اخ ـت ــال األم ـ ــاح في
الدم وقصور وظائف الكلى أو التهاب
الـكـبــد و نـقــص األكـسـجـيــن لـهــا دور
كبير في ظهور األمراض النفسية.
 -2يـ ـ ــؤدي ه ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس إل ــى
ال ـت ـهــاب ش ــدي ــد ف ــي ال ـج ـســم بسبب
ت ـح ـف ـيــز ل ـل ـم ـنــاعــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،وهـ ــذا
سـبــب م ـع ــروف ل ــأع ــراض النفسية
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا اذا دخـ ـ ـل ـ ــت الـ ـخ ــاي ــا

المناعية في الحاجز الــذي يفصل
الــدمــاغ عــن ال ــدم وأدت إلــى التأثير
على وظيفة الدماغ.
 -3يــؤدي االلتهاب الــذي يحفزه
ه ــذا ال ـف ـيــروس إل ــى سـهــولــة ح ــدوث
جلطات في الجسم ،ومن المعروف
أن حــدوث الجلطات هو عامل قوي
يؤدي إلى األعراض النفسية.
 -4ل ـق ــد ع ـ ــزى ب ـع ــض األطـ ـب ــاء
والـبــاحـثـيــن فــي بــدايــات كــورونــا الــى
أن الـ ـفـ ـي ــروس ل ــه ق ـ ــدرة ع ـلــى عمل
م ـضــاع ـفــات نـفـسـيــة وع ـص ـب ـيــة ،ألنــه
قادر على الدخول الى الدماغ ،وعلى
الرغم من أن حدوث ذلك ممكن في
الحاالت الشديدة جدا اال انه تبين
حاليا انه شيء نادر الحدوث.
ن ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــح مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــد م ــن
المضاعفات النفسية :
 -1أه ــم نـصـيـحــة عـلــى اإلط ــاق
هي تجنب اإلصابة بالفيروس ،وذلك
يكون بأخذ اللقاح ،فقد اكتشف ان
حتى اإلصابات الخفيفة أو عديمة
األعــراض قد ينتج عنها مضاعفات
نفسية وعصبية شديدة.
 -2رفـ ـ ـ ــع الـ ـ ــوعـ ـ ــي بـ ـ ــاألمـ ـ ــراض
النفسية لدى أفراد المجتمع وكافة
العاملين الصحيين وذلــك للتعرف
على األعراض باكرا.
 -3ال ـ ـ ـتـ ـ ــوجـ ـ ــه إلـ ـ ـ ـ ــى أصـ ـ ـح ـ ــاب
االختصاص لتقييم هؤالء المرضى
وذل ـ ـ ــك ل ـص ـع ــوب ــة ال ـت ـش ـخ ـي ــص فــي
بعض األحـيــان ويتم اختيار العالج
المناسب من حيث الفعالية واألمان،
لهذه الفئة من المرضى بالذات.

�أهم ن�صيحة هي تجنب الإ�صابة بكورونا من الأ�سا�س ب�أخذ اللقاح
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مركز المعار�ض ..

وداعا
ً

�أكبر �شاهد على ق�صة نجاح البحرين في الت�صدي لكورونا
كتب فاضل منسي:

في إطار مواصلة الجهود بما يتماشى مع متطلبا 
ت
المرحلة الحالية من مسار التعامل مع فيروس كورونا،
قــامــت وزارة الصحة بنقل جميع الـمـعــدات والـخــدمــات
الـتـي يتم تقديمها بمركز البحرين الــدول ـي للمعارض
وال ـمــؤت ـمــرات الـخــاصـة بــالـتـصــدي لـفـيــروس ك ــورون ــاإل ـى
مستشفى الـبـحــريـن ال ــدول ـي ومـجـمـع س ـتــرة وذلـ ـك بما
يتماشى مع مستجدات مسارات التصدي للفيروس.

وب ــدأت عملية نـقـل جميع المستلزمات والـمـعــدا 
ت
مـن الـقــاعــات الخمس المشرفة على عمليات الفحص
والـتـطـعـيـم وال ـت ـنــوي ـم ف ـي مــرك ـز ال ـم ـعــارض بـ ـ ــإدارة ف ــرق
متخصصة بذلك .
وشهدت« أخبار الخليج » عملية نقل كل التجهيزات
ال ـطـبـي ـة وال ـم ـع ــدات م ـن م ــرك ـز ال ـم ـع ــارض ب ــوج ــود ف ــرق
متخصصة لذلك ،فيما بقيت خدمة الفحص السريع
للمركبات مستمرة عبر أربعة مسارات حتى يتم تجهيز
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كل االستعدادات لعملية نقلها إلى المنطقة الجديدة .
وأك ــدت الـ ــوزارة ف ـي تـصــريـح ســابـق اسـتـمــرار خــدمــا 
ت
الـتـطـعـيـم بــال ـمــراك ـز الـصـحـيـة يــوم ـيــا ،وال ـع ـم ـل مستمر
حتى الوصول إلى األهــداف المنشودة للحملة الوطنية
للتطعيم وتحقيق المناعة المجتمعية وأعـلـى درجــات
األمن الصحي بمملكة البحرين .
مـقــابـل ذل ــك ،ش ـهــدت مــواق ـع ال ـتــواص ـل االجـتـمــاعـي
عملية إغالق المركز بتناقل الصور للحظات األخيرة مع
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 تالحم �أبناء الوط ن
وفزعتهم تحت راية

فريق البحرين
قاد البالد �إلى نجاحات متوالية
شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية واإلداري ة
والمتطوعين وفريق البحرين على ما بذلوه
من جهود على مدار األشهر الماضية ،حتى
الــوصــول إلـى مرحلة األم ــان وخصوصا مع
ان ـطــاق الـحـمـلـة الــوطـنـيـة للتطعيم الـتـي
أثمرت تطعيم غالبية سكان البالد .
وأش ـ ـ ــاروا إلـ ـى أن م ــرك ـز ال ـم ـع ــارض ك ــان
شــاهــدا على م ــروءة وشـهــامـة أه ـل البحرين
بـعــدمـا اش ـت ــدت جــائـحـة ك ــورون ـا ف ـي أيــامـهـا
األولـ ــى ،وشــاهــدا على تــاحـم أب ـنــاء الــوطـن
وفزعتهم تحت راي ـة فــريـق البحرين الــذي
ق ــاد ال ـبــاد إل ـى نـجــاحــات مـتــوالـيـة تضمنت
زرع الوعي في أبناء الوطن والمقيمين إلى
عمليات الفحص والعالج والتطعيم.
وأشـ ـ ــادوا بــال ـتــزام الـجـمـيـع ب ــاإلرش ــادات
ال ـص ـح ـي ـة وت ـط ـب ـي ـق ال ـت ـب ــاع ـد االج ـت ـم ــاع ـي
وممارسة السلوكيات الصحيحة ،مـا أسهم
ف ـي تـعــزيـز ق ــدرة المملكة عـلـى ت ـجــاوز هــذه
المحنة والـبــدء مـجــددا فـي عمليات البناء
واالزدهـ ـ ــار والـتـنـمـيـة الـشــامـلـة ف ـي مختلف
ال ـم ـجــاالت .وبـيـنــوا أن الـجـهــود المضيئة،
والـعـمـل الـمـتــواصـل ال ــذي تـبــذلـه الـطــواقـم
الطبية وفريق البحرين على مدار الساعة،

كانت وال تــزال تهدف في المقام األول إل 
ى
الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين
وســام ـت ـهــم ،وهـ ـو م ـا قــابـلـه ت ـع ــاون وتـكــاتـف
وتعاضد غير مـحــدود مـن قبل المواطنين
والمقيمين ،حتى تمت هذه الجهود وحققت
غايتها في حفظ الوطن.
وأشــاروا إلى أن مملكة البحرين سجلت
نجاحا وتميزت منذ استعداداتها االستباقية
لمكافحة ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وه ـو أم ـر أسـهـم
في تقليل عــدد المصابين بالفيروس ،وبث
االط ـم ـئ ـنــان ف ـي ن ـفــوس الـجـمـيــع ،مــؤكــديـن
أن اإلش ــادة الواسعة التي حصدتها مملكة
البحرين مـن مختلف ال ــدول والمنظمات،
منها منظمة الصحة العالمية؛ كانت نتيجة
عمل وطني مخلص ،وتفان وتضحية كبيرة
م ـن ال ـطــواق ـم الطبية والـتـمــريـضـيـة الــذيـن
يـعـتـبــرون خ ـط ال ــدف ــاع األول ف ـي مــواجـهـة
الفيروس.
وقـ ـ ـ ـد مـ ـثـ ـلـ ـت الـ ـ ـش ـ ــراكـ ـ ـة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ـة
ومــؤس ـســات ال ــدول ـة المختلفة م ـع الـقـطــاع
الصحي حجر أساس في عمل مركز الفحص
الوطني بأرض المعارض منذ بداية تأسيسه
حتى يومه األخير .
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الدكتورة سعيدة البلوشي:

عالمات و�أعرا�ض �سن الي�أ�س للمر�أة

وكيفية التغلب عليها
عند انقطاع الطمث عند
الـنـســاء وتــوقـفــه بشكل نهائي
تـ ـص ــاب ال ـ ـمـ ــرأة بـ ـع ــام ــات مــا
يطلق عليه «سن اليأس» ونظرا
إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـس ـبــب ال ـك ـث ـيــر مــن
الـمـشـكــات النفسية لـلـمــرأة،
فـمــن األف ـضــل أن تـتــأقـلــم مع
الــوضــع الجديد مــع المعرفة
ال ـتــامــة ب ـجــوانــب ال ـمــوضــوع..
لـ ـ ــذا ح ـ ـ ــاور ال ـخ ـل ـي ــج ال ـط ـبــي
الدكتورة سعيدة عبدالرحمن
ال ـب ـلــوشــي اس ـت ـش ــاري أم ــراض
النساء والوالدة تخصص علم
األجـ ـن ــة بـمـجـمــع الـسـلـمــانـيــة
ال ـط ـب ــي ،ل ـن ـت ـعــرف ال ـعــامــات
وأعـ ـ ـ ـ ــراض سـ ــن ال ـ ـيـ ــأس ل ــدى
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المرأة وكيفية التغلب عليها.
ما هي فترة سن اليأس؟
تدخل المرأة سن اليأس عندما
تتوقف الدورة الشهرية (الحيض)
مــدة سنة كاملة ،وال تـكــون الـمــرأة
خاللها قادرة على الحمل.
قبل أن تدخل المرأة سن اليأس،
ستعاني من مرحلة انتقالية تعرف
باسم فترة ما قبل انقطاع الحيض
( ،)Perimenopauseوالتي تبدأ في
منتصف أو أواخ ــر األربعينات من
العمر ،وتمتد مــن عــدة أشـهــر إلى
بضع سنوات ،قبل أن تنقطع الدورة
ـامــا لـمــدة سنة بشكل
الشهرية تـمـ ً
متتال.
ما هي أعراض تلك الفترة؟
خـ ــال ف ـت ــرة م ــا ق ـبــل ان ـق ـطــاع
الحيض تتغير الهرمونات ،وتظهر
األعراض التالية:
عدم انتظام الدورة الشهرية.
دورة شهرية أطول أو أقصر من
المعتاد.
دورة شهرية غزيرة أو خفيفة.
هبات الحرارة.
التعرق الليلي.
مشاكل في النوم.
جفاف في المهبل.
تغيرات في المزاج.
زيادة في الوزن.
ترقق الشعر.
جفاف البشرة.
فقدان امتالء الثدي.
وه ـ ــل ت ـس ـت ـمــر األعـ ـ ـ ــراض م ــدة
طويلة؟
ف ــي م ـع ـظــم ال ـ ـحـ ــاالت تـ ـت ــراوح
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ــزمـ ـنـ ـي ــة بـ ـي ــن ع ــام ـي ــن
و 10أع ـ ـ ــوام ،وع ـ ـ ــاد ًة م ــا ت ـك ــون من
منتصف األربعينات إلــى منتصف
الخمسينات.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن الــوصــول

إلى مرحلة سن اليأس يعني توقف
الــدورة الشهرية وتوقف التبويض،
فــإنــه قــد تستمر بـعــض األع ــراض
بعد ذلك لدى المرأة .ويرجع ذلك
إل ــى مـجـمــوعــة مــن ال ـعــوامــل التي
تـتـحـكــم ف ــي مـ ــدى اس ـت ـم ــرار هــذه
األعراض ،وتشمل:
سن البلوغ والحمل.
العوامل الوراثية.
نمط الحياة المتبع.
النظام الغذائي.
الصحة العامة.
كيف يمكن تقليل أعراض فترة
انقطاع الطمث؟
طــرق طبيعية لتقليل أعــراض
انقطاع الطمث منها:
تناول أطعمة غنية بالكالسيوم
وفيتامين د
يرتبط الكالسيوم وفيتامين د
بصحة العظام الجيدة ،لذلك من
المهم الحصول على ما يكفي من
هذه العناصر الغذائية في نظامك
الغذائي.
وه ـنــاك ال ـعــديــد مــن األطـعـمــة
م ـث ــل ال ـ ــزب ـ ــادي ،ال ـج ـب ــن ،وك ــذل ــك
الخضراوات الورقية ،مثل الكرنب
والسبانخ تحتوي على الكثير من
الكالسيوم أيـ ًـضــا .كما أنـهــا وفيرة
فـ ــي الـ ـت ــوف ــو والـ ـ ـف ـ ــول والـ ـس ــردي ــن
وغيرها من األطعمة.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى فـيـتــامـيــن د
فـ ـ ـض ـ ــوء ال ـ ـش ـ ـمـ ــس هـ ـ ــو الـ ـمـ ـص ــدر
الــرئ ـي ـســي ل ــه ،ألن ال ـب ـشــرة ت ـفــرزه
عـنــدمــا تـتـعــرض ألش ـعــة الـشـمــس.
وم ــع ذل ــك ،مــع الـتـقــدم فــي الـســن،
ت ـص ـب ــح الـ ـبـ ـش ــرة أقـ ـ ــل ك ـ ـفـ ــاءة فــي
صنعها.
وت ـش ـم ــل الـ ـمـ ـص ــادر ال ـغ ــذائ ـي ــة
الغنية الزيتية األسماك والبيض.
ويمكن أن يساعد اتـبــاع نظام

الخليج الطبي
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توعية الن�ساء حول هذه المرحلة �ضروري
 ..والعالج الهرموني �آمن لبع�ض الحاالت
غذائي غني بالفواكه والخضراوات في
منع عدد من أعــراض انقطاع الطمث،
لكونها غنية بالفيتامينات ،والمعادن
ومـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة ،كـمــا أن ـهــا مفيدة
لـفـقــدان الـ ــوزن ،وقــد تساعد أيـ ًـضــا في
منع عدد من األمراض.
تناول األطعمة التي تحتوي على
االستروجين
االستروجين النباتي هو مركبات
ن ـبــات ـيــة ط ـب ـي ـع ـيــة ي ـم ـكــن أن ت ـحــاكــي
ت ــأث ـي ــرات ه ــرم ــون االس ـت ــروج ـي ــن في
الجسم ،لذلك ،قد تساعد في موازنة
ال ـه ــرم ــون ــات ،وتـ ـن ــاول ت ـلــك األطـعـمــة
يـسـهــم فــي تقليل مـخــاطــر الـتـعــرض
للهبات الساخنة ،وتشمل فول الصويا
وم ـن ـت ـج ــات الـ ـص ــوي ــا ،الـ ـت ــوف ــو ،ب ــذور
الكتان ،وبذور السمسم والفول.
وج ـ ـ ـ ــدت إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات أن
األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـغ ــذائـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـتــوي
ع ـلــى نـسـبــة عــال ـيــة م ــن ف ــول الـصــويــا
كــانــت مرتبطة بانخفاض مستويات
الـكــولـيـسـتــرول وضـغــط ال ــدم وتقليل
شدة الهبات الساخنة والتعرق الليلي
بـيــن الـنـســاء الــائــي ب ــدأن فــي دخــول
سن اليأس.
شرب كميات كافية من الماء
أث ـنــاء انـقـطــاع الـطـمــث ،غــالـ ًبــا ما
ت ـعــانــي ال ـن ـســاء م ــن ال ـج ـفــاف ،وذل ــك
نتيجة انـخـفــاض مـسـتــويــات هــرمــون
االستروجين ،يساعد شرب  12-8كو ًبا
م ــن ال ـم ــاء يــومـ ًـيــا ف ــي تـخـفـيــف هــذه
األعراض ،ويمكن أن يقلل شرب الماء
أي ـ ًـض ــا م ــن االن ـت ـفــاخ الـ ــذي يـمـكــن أن
يحدث مع التغيرات الهرمونية.
تقليل السكر واألغذية المصنعة
ترتبط األنظمة الغذائية الغنية
باألطعمة المصنعة والكربوهيدرات
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــررة بـ ـ ــزيـ ـ ــادة خـ ـط ــر اإلصـ ــابـ ــة
باالكتئاب وتدهور صحة العظام لدى
النساء بعد سن اليأس.
تناول األطعمة الغنية بالبروتين
يمكن أن يساعد تـنــاول البروتين
بانتظام طــوال اليوم في منع فقدان

كتلة العضالت الهزيلة الـتــي تحدث
مــع تـقــدم الـعـمــر ،بــاالضــافــة إلــى أنها
تـســاعــد ف ــي تـعــزيــز ال ـش ـعــور بــالـشـبــع،
وفقدان الوزن.
كـ ـي ــف يـ ـت ــم عـ ـ ــاج أع ـ ـ ـ ــراض تـلــك
الفترة؟
ال يـتـطـلــب ان ـق ـط ــاع ال ـط ـمــث أي
عالج طبي .بل تركز طرق العالج على
تخفيف مؤشرات المرض واألعــراض
والوقاية من الـحــاالت المزمنة التي
قــد ت ـحــدث مــع الـتـقــدم فــي الـعـمــر أو
التحكم فيها .قد يتضمن العالج:
العالج الهرموني:
الـ ـع ــاج ب ـه ــرم ــون اإلس ـتــروج ـيــن
ه ــو أف ـض ــل خـ ـي ــارات ال ـع ــاج الـفـعــال
لتخفيف َه َّبات الحرارة الناتجة عن
تاريخك
وبناء على
انقطاع الطمث.
ِ
ً
طبيبك
الطبي والعائلي ،قد يوصي
ِ
بـ ـع ــاج اإلسـ ـت ــروجـ ـي ــن ب ــأق ــل جــرعــة
وأقـ ـص ــر إط ـ ــار زم ـن ــي الزم لتخفيف
األع ـ ــراض .إذا كـنـ ِـت تنعمين بــوجــود
الرحم فستحتاجين إلى البروجستين
باإلضافة إلــى اإلستروجين .يساعد
أيضا على الوقاية من
اإلستروجين ً
فقدان العظام .قد يكون الستخدام
العالج الهرموني على المدى الطويل
ب ـع ــض م ـخ ــاط ــر اإلصـ ــابـ ــة ب ـســرطــان
الــرحــم واألوع ـي ــة الــدمــويــة وســرطــان
الثدي ،ولكن البدء بتناول الهرمونات
فــي وق ــت قــريــب مــن انـقـطــاع الطمث
أظهر فوائد لبعض السيدات .ويجب
الـتـحــدث إل ــى الـطـبـيــب ب ـشــأن فــوائــد
ومخاطر العالج بالهرمونات وما إذا
لحالتك.
كان خيا ًرا آمنًا بالنسبة
ِ
االستروجين المهبلي:
لتخفيف أعراض جفاف المهبل،
يمكن استخدام اإلستروجين مباشر ًة
داخ ــل الـمـهـبــل عــن طــريــق استعمال
كريم أو قرص أو حلقة مهبلية .يفرز
هذا العالج كمية صغيرة من هرمون
اإلسـ ـت ــروجـ ـي ــن ت ـم ـت ـص ـهــا األن ـس ـج ــة
الـمـهـبـلـيــة .وي ـم ـكــن أن ي ـســاعــد على
ت ـخ ـف ـيــف أعـ ـ ـ ــراض جـ ـف ــاف ال ـم ـه ـبــل

واالنـ ـ ــزعـ ـ ــاج أث ـ ـنـ ــاء الـ ـجـ ـم ــاع وب ـعــض
أعراض الجهاز البولي.
م ـض ــادات االك ـت ـئــاب المنخفضة
الجرعة:
يـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـخـ ـف ــف مـ ـ ـض ـ ــادات
االك ـت ـئــاب ذات الـصـلــة بـفـئــة األدويـ ــة
ال ـتــي ُي ـط ـلــق عـلـيـهــا مـثـبـطــات إع ــادة
امـتـصــاص السيروتونين االنتقائية
من َه َّبات الحرارة الناتجة عن انقطاع
الـطـمــث .قــد تـكــون جــرعــة منخفضة
من مضادات االكتئاب لمعالجة َه َّبات
الـ ـح ــرارة مـفـيــدة لـلـنـســاء ال ـلــواتــي ال
يستطعن تناول هرمون اإلستروجين
ألسـ ـب ــاب صـحـيــة أو ل ـل ـن ـســاء الــائــي
ي ـح ـت ـجــن إلـ ـ ــى مـ ـ ـض ـ ــادات االكـ ـتـ ـئ ــاب
الضطراب حالتهن المزاجية.
الجابابنتين ( ،Graliseو،Horizant
وNeurontin):
ت ـ ـمـ ــت الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى دواء
المرضية،
الجابابنتين لعالج النوبات َ
ـض ــا أنـ ــه ي ـســاعــد على
ول ـك ــن ث ـبــت أي ـ ً
تقليل َه ـ َّبــات ال ـح ــرارة .وه ــذا ال ــدواء
مـفـيــد لـلـنـســاء ال ــات ــي ال يستطعن
استخدام عالج اإلستروجين وللنساء
الالتي يعانين من َه َّبات الحرارة لي ً
ال.
أدوية للوقاية من هشاشة العظام
وعالجها:
ـاء ع ـلــى اح ـت ـيــاجــات ك ــل ف ــرد،
ب ـن ـ ً
قــد يــوصــي األط ـب ــاء ب ــأدوي ــة للوقاية
م ــن هـشــاشــة ال ـع ـظــام .ت ـتــوافــر أدوي ــة
عديدة تساعد على الحد من فقدان
العظام وخطر التعرض للكسور .قد
مكمالت فيتامين
يصف ِ
لك الطبيب ّ
 Dالـغــذائـيــة لـلـمـســاعــدة عـلــى تقوية
العظام.
هل هناك أي مخاطر من العالج
الهرموني؟
ب ــال ــرغ ــم م ــن ف ــوائ ــد ال ـهــرمــونــات
التعويضية في سن اليأس العديدة،
ف ــإن ــه ي ــوج ــد ب ـعــض ال ـم ـخــاطــر الـتــي
تتخللها ،مثل :زي ــادة خطر اإلصابة
باألمراض التالية:
أمراض القلب والسكتة الدماغية
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إن العالج بالهرمونات التعويضية
في سن اليأس ال يزيد خطر اإلصابة
بأمراض القلب بشكل كبير في حال
عاما.
البدء بالعالج قبل سن ً 60
وإن ت ـنــاول أق ــراص اإلسـتــروجـيــن
مرتبط بــزيــادة خطر اإلصــابــة بشكل
قليل بالسكتة الدماغية.
الخثرات الدموية
إن حبوب الهرمونات التعويضية
ف ــي س ــن ال ـي ــأس ق ــد تــزيــد م ــن خطر
اإلصابة بالخثرات الدموية ،في حين
أن اللصقات والجل ال تزيد من خطر
اإلصابة.
سرطان الرحم
إن الـعــاج باالستروجين لوحده
ي ــزي ــد م ــن خ ـطــر اإلص ــاب ــة بـســرطــان
الــرحــم؛ لـهــذا يـتــم اسـتـخــدامــه فقط
عند النساء الالتي خضعن الستئصال
الرحم.
سرطان الثدي
إن ج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــال الـ ـه ــرم ــون ــات
ال ـت ـعــوي ـض ـيــة ف ــي س ــن الـ ـي ــأس تــزيــد
خطر اإلصــابــة بسرطان الـثــدي عند
استخدامها لــدة تزيد على سنة ،ما
عدا االستروجين المهبلي.
م ـ ــوان ـ ــع اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـه ــرم ــون ــات
التعويضية في سن اليأس
يجب تجنب استخدام الهرمونات
ال ـت ـع ــوي ـض ـي ــة ف ـ ــي س ـ ــن الـ ـ ـي ـ ــأس فــي
الحاالت اآلتية:
اإلصابة بالسرطان.
اإلصابة بأمراض القلب أو الكبد.
اإلصابة بنوبة قلبية.
اإلصابة بالسكتة الدماغية.
اإلصابة بالخثرات الدموية.
وفـ ــي ال ـخ ـتــام اود ال ـتــوض ـيــح ان
ت ــوعـ ـي ــة الـ ـنـ ـس ــاء حـ ـ ــول سـ ــن الـ ـي ــأس
وكيفية إدارته مرحلة مهمة ،واالفضل
تسميتها مرحلة انقطاع الدورة بشكل
نهائي ،وهي بداية جديدة لمرحلة في
حياة المرأة ألنها مرحلة فسيولوجية
يجب التأقلم معها لتحسين جــودة
الحياة من خالل التغيير.
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الدكتورة سعاد المنفردي:

الإقالع عن التدخين تحدي
النيكوتين المادة الم�سببة للإدمان
يصادف اليوم العالمي لمرض االنـســداد الرئوي المزمن  2021يــوم األربـعــاء  17نوفمبر,
هدفه هــو زي ــادة الــوعــي وتـبــادل المعرفة ومناقشة طــرق تقليل عــبء مــرض االنـســداد الرئوي
المزمن في جميع أنحاء العالم.
عــامــل رئـيـســي لـمــرض االن ـس ــداد ال ــرئ ــوي الـمــزمــن هــو تــدخـيــن الـتـبــغ  ،ولـكــن قــد تساهم
التعرضات البيئية األخ ــرى مثل التعرض لــوقــود الكتلة الحيوية وتـلــوث الـهــواء .إلــى جانب
التعرض تهيئة العوامل المضيفة األفــراد لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن وتشمل
هذه االضطرابات الجينية وتطور الرئة غير الطبيعي والشيخوخة المتسارعة.
لذا حاور الخليج الطبي الدكتورة سعاد المنفردي أخصائي األمراض الصدرية واضطرابات
النوم بعيادة إيليا.
هل التبغ يسبب اإلدمان؟
يعتقد الكثير من الناس أن تدخين السيجار أكثر أمانًا من تدخين السيجارة لكن كالهما
يواجهان نفس المخاطر بما في ذلك السرطان .مضغ التبغ أو منتجات التبغ الذي
أيضا .يحتوي التبغ الذي ال ُي َد ّ َخن
ال يدخن ليس أكثر أمانًا من السجائر ً
على ما يقرب من  30مادة كيميائية مسببة للسرطان .تصف منظمة
حاليا ما يقرب من
الصحة العالمية التدخين بأنه وباء يسبب
ً
 6ماليين حالة وفاة سنو ًيا وسيؤدي إلى  8ماليين حالة وفاة
سنو ًيا بحلول عام  2030إذا استمرت االتجاهات الحالية.
ح ــوال ــي  %80 - %60م ــن ال ـمــدخ ـن ـيــن ال ـحــال ـي ـيــن
يستوفون المعايير لإلدمان ،على سبيل المثال:
 لديهم صعوبة التوقف عن التدخين ،الرجوعللتدخين بعد التوقف واالستمرار على الرغم من
معرفة الضرر من التدخين.
الـنـيـكــوتـيــن هــو ال ـم ــادة األســاس ـيــة المسببة
ل ــإدم ــان ف ــي ال ـت ـبــغ ومـ ــع الـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
األخرى يزيد خطر اإلدمان.
ما هي أعراض انسحاب أو التوقف عن التبغ
( النيكوتين)؟
يـعـتـبــر ال ـن ـي ـكــوت ـيــن م ـ ــادة مـسـبـبــة ل ــإدم ــان
وتــوجــد ه ــذه ال ـمــادة فــي جميع منتجات التبغ
مثل السجائر والتبغ المصنع وسوائل السجائر
اإللكترونية وتبغ الغليون والشيشة.
أك ـثــر األع ـ ــراض شـيــوعــا الن ـس ـحــاب النيكوتين
هي الرغبة الشديدة في النيكوتين ،الغضب والقلق،
االكتئاب ونفاذ الصبر وصعوبة النوم ،الجوع أو زيادة
الوزن وصعوبة التركيز.
األعـ ــراض ت ـكــون أك ـثــر ش ــدة فــي األيـ ــام األولـ ــى ثــم تقل
تدريجيا خالل  4 – 2أسابيع.
كيفية مواجهة أعراض انسحاب النيكوتين؟
غالبا ،أعــراض انسحاب النيكوتين تثير الضيق واإلحباط لمعظم
الناس .وال يتمكنون من االستمرار والثبات في مهمة اإلقالع عن التدخين ،وهذا
أمر يفسر التأثير القوي إلدمان النيكوتين على الجسم والعقل.
الشغف للسيجارة هو واحد من أصعب األعراض التي يجب مواجهتها بالنسبة للكثير من
المدخنين ويمكن لهذه الخطوات ان تساعدك على تجاوز الشغف بدون إشعال سيجارة:
الرغبة في التدخين :اصبر على الرغبة وحاول تأخير إشعال السيجارة او مارس المشي
السريع .الشغف أو الرغبة سوف يذهبا بعيدا ويتالشا في النهاية.
التنفس العميق :خذ بضع أنفاس عميقة هادئة.
شرب الماء :إنه يساعد على تخفيف الرغبة الفموية للسيجارة.
قطع دائرة الرغبة في التدخين :القيام بعمل شيء آخر.
المناقشة :تحدث عن أفكارك ومشاعرك وعن أضرار التدخين على صحتك وصحة عائلتك
بتأثير السلبي عليهم.
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كيفية التعامل مع أعراض انسحاب النيكوتين؟
أع ــراض انسحاب النيكوتين مــن الجسم تصل إلــى ال ــذروة بعد  3-1أيــام مــن اإلق ــاع عن
التدخين ثم تنخفض خــال فترة  4-3أسابيع .بعد هــذا الــوقــت ،يقوم الجسم بطرد معظم
النيكوتين ،وتكون آثار االنسحاب نفسية بشكل أساسي.
بعد ساعتين من آخر سيجارة يكون الجسم قد أزال بالفعل حوالي نصف النيكوتين .تستمر
مستويات النيكوتين في االنخفاض في األيام القليلة القادمة حتى ال يعود يؤثر على الجسم.
أيضا في مالحظة التغييرات اإليجابية.
إلــى جانب أعــراض االنسحاب سيبدأ المدخن ً
يمكن أن تكون هذه تحسينات في حاسة الشم والتذوق ،وكحة أقل ،وتنفس أسهل ،وخاصة عند
ممارسة الرياضة.
األعراض ما بين أسبوع إلى أسبوعين
الرغبة في تدخين السجائر
أكثر حدة خالل األسبوع األول ولكن يمكن أن يستمر بضعة شهور .حاول ان تصبر
نفسك عن الرغبة وتمارس المشي السريع .واالبتعاد عن التدخين السلبي.
الشهية وإحساس بالجوع
 م ــادة الـنـيـكــوتـيــن تــرتـبــط بمستقبالت فــي ال ــدم ــاغ يرسلإش ــارة إلــى الناقالت العصبية السيروتونين والدوبامين من
الــدمــاغ .تعمل هــاتــان الـمــادتــان الكيميائيتان على تقليل
الجوع ،لذلك عندما تقلع عن التدخين وبسبب انسحاب
النيكوتين مــن الــدمــاغ سترغب فــي تـنــاول المزيد من
المأكوالت من الكربوهيدرات والحلويات .يجد الكثير
ـضــا أنـهــم يــأكـلــون لـمــلء الــوقــت الــذي
مــن ال ـنــاس أيـ ً
اعتادوا فيه على التدخين .األسبوعان األوالن هما
األسوأ  -يكسب معظم الناس حوالي  5كيلوجرامات
أثناء محاولتهم اإلقالع عن التدخين.
 اتباع نظام غذائي صحي. شــرب الماء أو المشروبات والوجبات قليلةالسعرات الحرارية.
اإلمساك والغازات.
نقص النيكوتين يسبب تباطؤ حركة األمعاء.
 شرب السوائل (ماء دافئ قبل وجبة اإلفطار مابين نصف إلى ساعة) وإضافة األلياف إلى نظامك
الغذائي مع ممارسة التمارين الرياضية.
األعراض ما بين  4 – 2أسابيع.
التهيج ونفاد الصبر واألرق.
يستمر من  2إلى  4أسابيع – تجنب شرب الكافيين بعد
الساعة الـســادســة مـســاء .وم ــارس التمارين الرياضية مــدة 30
دقيقة يوميا  -سيساهم هذا في تخفيف التوتر وتعزيز النوم الجيد،
ويساعد في السيطرة على زيادة الوزن.
خــذ حـمــامــات ســاخـنــة ،اسـتـخــدم تقنيات االسـتــرخــاء مثل تمرين التأمل
والتنفس العميق أو ممارسة تمارين اليوجا.
التعب
يستمر مــن  2إلــى  4أســابـيــع فعليك بــالـنــوم فـتــرات قيلولة (ألن شـهــوة الجسم إلى
النيكوتين تقل بشكل مؤقت في فترة النوم العميق) ،وال ترهق نفسك.
نقص التركيز
يستمر ألسابيع قليلة عليك بتقليل حجم العمل وتجنب ضغوطات.
جفاف الحلق والسعال والتنقيط من األنف
يتم عملية تنظيف الرئتين من المخاط فعليك بشرب السوائل أو مذيب للبلغم.
ال تيأس إذا لم تنجح تجربتك في اإلقالع عن التدخين أول مرة .فهناك العديد من
العالجات المختلفة لمساعدتك على اإلقالع عن التدخين.
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Dr. Suad Ali Al-Monfaradi (MBBS, CTTS,DCTM,MSc.(UK)
Pulmonologist & Sleep Disorders
Certified Tobacco Treatment Specialist
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الفيرو�سات الكبدية..

عالمات ب�سيطة وم�ضاعفات خطرة

يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــد فـ ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
الـعـلــويــة الـيـمـنــى مــن الـبـطــن ،وي ــؤدي
ال ـعــديــد م ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـح ـيــويــة ال ـتــي تــؤثــر
على التمثيل الغذائي فــي جميع أنـحــاء الجسم.
وقــد حــاور «الخليج الطبي» الدكتور جهاد القميش
اس ـت ـش ــاري األمـ ـ ــراض الـبــاطـنـيــة وأمـ ـ ــراض الـجـهــاز
الهضمي والـكـبــد بمستشفى اب ــن النفيس في
حوار شامل عن أمراض الكبد والفيروسات
الكبدية وأحدث طرق العالج.
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الدكتور جهاد القميش:

تطور مذهل في عالج فيرو�سات الكبد وعمليات زراعة الكبد

تليف الكبد �أهم �سبب لأورام و�سرطان الكبد
ما هي أسباب التهاب الكبد؟
تتعدد أسباب التهاب الكبد ولكن أهمها فيروسات
الكبد ومن أهم الفيروسات (فيروس أ  )Aالذي ينتقل
عن طريق الفم باألكل والشرب الملوث.
و(فيروس ب )Bو(ج  )Cاللذان ينقالن عن طريق
الـ ــدم وس ــوائ ــل ال ـج ـســم ب ــاإلب ــر ال ـم ـلــوثــة واالت ـص ــال
الجنسي.
وم ــن أه ــم أس ـب ــاب ال ـت ـهــاب ال ـك ـبــد ه ــي الـسـمــوم
والعقاقير واألدوية المختلفة والكحول.
كذلك هناك العديد من أمراض المناعة المؤدية
إلى التهاب الكبد أو ما يسمى التهاب الكبد المناعي،
وأخيرا وليس آخرا هناك العديد من أمراض الكبد
الوراثية النادرة.
هل هناك أعــراض واضحة تظهر على المريض
عند إصابته بأحد فيروسات الكبد؟
التهاب الكبد اما ان تكون أعراضه حادة وشديدة
أو مزمنة وخفيفة ،األع ــراض ال ـحــادة ع ــادة تتمثل
فــي الـتـعــب والـ ـح ــرارة وف ـق ــدان الـشـهـيــة يتبعها ألــم
في البطن واصفرار البول والجسم (اليرقان أو أبو
صفار).
أما األعراض المزمنة فتكون معدومة في البداية
ثم تبدأ بأعراض خفيفة كالتعب واإلرهــاق وتتطور
مع تطور الحالة إلى ان تــؤدي إلى أعــراض اختالل
وظائف الكبد ومن ثم تليفه وتلفه.
كيف يكون التشخيص؟
لتشخيص أمـ ــراض الـكـبــد ع ــادة يـقــوم الطبيب
ب ــدراس ــة األعـ ـ ــراض وف ـحــص ال ـمــريــض ســريــريــا ثم
عمل الفحوصات المبدئية كتحاليل ال ــدم والـبــول
وعمل أشعة صوتية على الكبد وهذه عادة تؤدي إلى
التشخيص المبدئي ومن ثم عمل فحوصات خاصة
ودقيقة للوصول إلى التشخيص النهائي للبدء في
العالج.
هل هناك طرق للحماية من الفيروسات الكبدية؟
نعم ،أهم سبل الحفاظ على الكبد والوقاية من
أمراضه تكون كاآلتي:
بتناول األكــل الصحي والنظيف ،واالبتعاد عن
األدوية والكحول ،واالبتعاد عن استخدام اإلبر غير
المعقمة والمخدرات واالتصال الجنسي بدون وقاية،
والمواظبة على الرياضة والحفاظ على وزن مثالي،
وأخيرا مراجعة الطبيب مبكرا عند وجود أي أعراض
من اجل الفحص والعالج المبكر.

هل اإلصابة بأحد فيروسات الكبد تعني اإلصابة
بأورام الكبد؟
جميع أمـ ــراض الـكـبــد الـمــزمـنــة مهما اختلفت
أسبابها سواء فيروسية أو غيرها قد تؤدي إلى التهاب
مزمن بالكبد ،ومن ثم إلى تليف وتشمع الكبد ومن
الممكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الكبد.
تليف الكبد هو أهم سبب ألورام وسرطان الكبد،
وهنا تكمن أهمية التشخيص والعالج المبكر لمنع
تليف وسرطان الكبد ،أما مرضى تليف الكبد فيجب
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عليهم الفحص الدوري الكتشاف أي ورم مبكرا لكي
يتم عالجه.
ما هي طرق العالج؟
عــاج أمــراض الكبد يتم بعد تشخيص السبب،
والحمد هلل هناك تطور مذهل حــدث فــي السنوات
القليلة الماضية لعالج فيروسات الكبد وخصوصا
الـنــوع ج  Cوب  Bبــأدويــة فعالة جــدا ،وكــذلــك هناك
تطور كبير في عالج األسباب األخرى إضافة إلى أن
هناك تطورات كبيرة في زراعة الكبد.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتور عادل عبدالعال:

من �أهم فوائد العالج بالأك�سجين زيادة مناعة
الج�سم وتقوية مفعول الم�ضادات الحيوية
الـعــاج باألكسجين هــو مــن أحــدث الـطــرق العالجية رغم
أنه معروف منذ زمن طويل ،لكنه انتشر في الفترة األخيرة
وبــالـفـعــل أثـبــت نـجــاحــه مــع كثير مــن ال ـحــاالت والـعــديــد من
األمراض .ولكن ما هي هذه األمراض وكيف يعمل هذا النوع
من العالج هذا ما سوف نعرفه من الدكتور عــادل عبدالعال
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اخـتـصــاصــي ال ـعــاج بــاألكـسـجـيــن الـعــالــي الـضـغــط والـعـنــايــة
بالجروح بمركز الخليج الطبي والسكر.
 -1ما هو العالج باألوكسجين المضغوط؟
ي ـن ـطــوي الـ ـع ــاج بــاألك ـس ـج ـيــن ع ـلــى ت ـن ـفــس (اس ـت ـن ـشــاق)
المريض لألكسجين النقي بنسبة  %100تحت ضغط أعلى
بمعدل مرتين أو أكثر من الضغط العادي داخل غرفة العالج
الخاصة والذي يساعد على ذوبان أكثر لألكسجين في بالزما
الدم بشكل أسرع ويضمن وصوله إلى جميع خاليا الجسم.
هناك أنواع مختلفة من الغرف للعالج باألكسجين تحت
الضغط العالي التي تؤدي الوظيفة نفسها ،النوع األول
ع ـبــارة عــن غــرفــة أحــاديــة الـمـكــان مصممة لشخص
واحــد ،أمــا النوع اآلخــر فهو غرفة كبيرة متعددة
المكان يمكنها احتواء أكثر من شخص في آن
واحد.
 -2ما دواعي استخدام العالج باألكسجين؟
يستخدم العالج باألكسيجين ألغراض
كثير وله فوائد عديدة منها:
إن ال ـعــاج باألكسجين يساعد على
التالي:
* زيــادة نسبة األكسجين في بالزما
الدم.
* زيادة المناعة بجسم اإلنسان.
* تنشيط وتكوين األوعية الدموية
ومنع انسدادها.
* التئام وشفاء الجروح والقروح.
* تقوية وتنشيط مفعول المضادات
الحيوية بالجسم.
* تخفيف عملية تخثر الــدم بتثبيط
تكدس الصفائح الدموية.
* تنشيط عملية تكاثر الخاليا ويسهم
في زيــادة قــدرة أنسجة الجسم * على البناء
وخاصة األنسجة التي تتعرض للهدم.
* قتل بعض البكتيريا ومنع انتشار البعض
اآلخ ــر ،زي ــادة قــدرة الجسم الدفاعية على اجتثاث
أنواع خطيرة من الجراثيم المرضية.
* نمو وتكوين الخاليا الجذعية.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

يتم تكرار العالج بح�سب الحالة المر�ضية ويحددها الطبيب المعالج

العالج بالأك�سجين و�أهم الأمرا�ض التي يعالجها
* تنشيط الفعاليات األيضية ذات العمل
الـبـطــيء قـبــل ال ـعــاج الـتــي ت ــؤدي األعـمــال
الـحـيــاتـيــة الـمـهـمــة ف ـقــط ،وذلـ ــك بــإنـعــاش
فعاليات خاليا الجسم المهمة للشفاء.
* زيــادة قــدرة الجسم على التخلص من
األورام الناجمة عن ارتشاح وتجمع السوائل
( )Edemaفيقلل مــن االنـتـفــاخــات والـتــورم
والنزيف الشرياني.
 -3هل تنفع لكل المرضى أما أن هناك
مرضى محددين له؟
عالج األكسجين لحاالت كثيرة منها:
عـ ــاج الـ ـح ــروق وال ـح ــد م ــن ال ـت ـشــوهــات
الناتجة عنها.
* بعض التهابات المفاصل والروماتيزم.
* األنيميا المستثناة بسبب فقد الدم.
* نوبات األنيميا المنجلية.
* التسمم وااللتهاب الالهوائي.
* ال ـق ـصــور ال ـح ــاد أو ال ـمــزمــن لــأوعـيــة
الدماغية.
* األم ـ ـ ــراض ال ــدم ــاغ ـي ــة ال ـمــزم ـنــة غير
الوعائية مثل مرض الزهايمر ،شلل العصب
الوجهي ،الصداع النصفي (الشقيقة).
* التوحد.
* الشلل الدماغي الجزئي.
* االكتئاب.
* كدمات العمود الفقري.
* األمراض الجلدية مثل الصدفية.
* بعض األمراض األخرى مثل :أمراض
التنحي الناتجة عــن الـغــوص أو الطيران،
إصــابــات وأمـ ــراض ال ـغــوص مـثــل االنـصـمــام
(بـفـقــاعــات الـغــاز أو ال ـه ــواء) ،مــرض تقليل
الـضـغــط (كـ ــازيـ ــرون) ،تـهـتــك ال ــرئ ــة ،تهتك
األذن ،خدر النيتروجين.
* الجروح المصاحبة لمرضى السكري.
* غرغرينا القدم.
* تأخر التئام الجروح (الجروح المزمنة
البطيئة الشفاء).
* إصابات الدماغ الحادة.

* الجلطات الحادة  /انسداد الشرايين.
* حاالت شلل ما بعد جلطات المخ.
* التصلب المتعدد.
* التسمم بالغازات مثل غاز أول أكسيد
الكربون.
* هبوط السمع الفجائي ،طنين األذن.
* االنقطاع الدموي الطرفي لإلصابات
الحادة.
* اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـس ــاح ـق ــة ع ـن ــد خ ـيــاطــة
األطراف الممزقة.
* القصور الحاد للشرايين المحيطة.
* إع ـ ـ ـ ـ ــداد وحـ ـ ـف ـ ــظ الـ ـ ــرقـ ـ ــع الـ ـجـ ـل ــدي ــة
المرفوضة.
* التهاب العظام المزمن.
* التهاب الفك السفلي المزمن.
* ال ـ ـ ـجـ ـ ــروح الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات
اإلشعاعية للعظام واألنسجة الرخوة
* بعض الخراجات الدماغية.

49
2

* الـ ـتـ ـق ــرح ــات الـ ـجـ ـل ــدي ــة والـ ـس ــري ــري ــة
وتقرحات الركود الدموية.
* ق ـص ــور األوعـ ـي ــة ال ــدم ــوي ــة الـمـحـيـطــة
الدقيقة.
 -4وهل هذا العالج يتم تكراره؟
ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ي ـتــم ت ـك ــرار ال ـعــاج
بحسب الحالة التي تتطلب مثل التوحد
وبعض الحاالت المزمنة.
 -5كيف تتم الجلسات؟
* ت ـق ــدي ــم االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ـط ـب ـي ــة وذلـ ــك
بمناقشة المريض حول النتائج اإليجابية
والسلبية للعالج ،باإلضافة إلى المضاعفات
الممكنة مع تقييم حالة المريض الصحية
بشكل عام.
ي ـتــم تـقـيـيــم ال ـل ـيــاقــة ال ـبــدن ـيــة وال ـحــالــة
الـصـحـيــة قـبــل ك ــل جـلـســة عــاج ـيــة ،وذل ــك
ل ـض ـمــان س ــام ــة ال ـم ــري ــض خـ ــال ســاعــات
العالج المحددة.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتور فريد خليفة:

العالجات الجديدة
�ضربة قا�ضية لل�سرطان
50
1

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

هناك عدة نظريات لل�سبب الرئي�سي
لل�سرطانات و�أهمها دور الجينات
الكشف المبكر عن مــرض السرطان
ومهما اختلفت أنواعه ،قد يكون منقذا
لحياة المصاب ،ولذلك ال بد من أخذ
أي عــارض على محمل الجد والتوجه
ف ـ ــورا إلـ ــى ال ـط ـب ـيــب ال ـم ـخ ـتــص إلجـ ــراء
الفحوصات الالزمة.
ك ـ ـيـ ــف ن ـ ـقـ ــي أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وع ـ ـ ــن أحـ ـ ــدث
العالجات ،أسئلة يجيب عليها الدكتور
فــريــد خـلـيـفــة اس ـت ـش ــاري عـ ــاج األورام
ال ـس ــرط ــان ـي ــة ب ـم ــرك ــز ال ـخ ـل ـي ــج ال ـط ـبــي
والسكر:
*ما أسباب األورام السرطانية؟
 مــرض السرطان يكون نتيجة نموغ ـيــر طـبـيـعــي وع ـش ــوائ ــي لـبـعــض خــايــا
ال ـج ـســم ،بـحـيــث تـنـقـســم ه ــذه الـخــايــا
ب ـ ـصـ ــورة ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـج ـســم ال ـس ـي ـطــرة
عليها وتــؤدي إلى تدمير خاليا الجسم
المحيطة بها أو تنتشر إلى أماكن أخرى
عن طريق األوعية الدموية والالمفاوية.
وهناك عدة نظريات للسبب الرئيسي
لـلـســرطــانــات وأهـمـهــا دور الـجـيـنــات في
ذلك ألنها تتحكم في كيفية أداء خاليا
الجسم ووظيفتها وانقسامها ،وأعتقد
أن السرطان ينجم عن حدوث تغيرات في
بعض جينات الجسم وأن هذه التغيرات
قد تكون موروثة في بعض الحاالت.
ولـكــن فــي معظم ال ـحــاالت قــد تنجم
ف ــي مــرحـلــة ح ـيــاة اإلنـ ـس ــان إم ــا نتيجة
خطأ أثناء انقسام الخلية أو بسبب تلف
ال ـمــادة الــوراثـيــة عند الـتـعــرض لعوامل
بيئة معينة ،وبشكل أوضح فإن الجينات
تعطي األوامر للخلية للنمو واالنقسام
واالختفاء.
الـ ـخ ــاي ــا ال ـس ــرط ــان ـي ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
سنوات ،لكي تؤدي إلى تكوين كتلة يمكن
اكتشافها ولذلك فإن العوامل المساعدة
التي قد تــؤدي إلــى اإلصــابــة بالسرطان
عـلــى مــر الـسـنـيــن أدت إل ــى زيـ ــادة نسبة
السرطان حاليا فعدد حاالت السرطان
عالميا سنة  2020وصلت إلى  19مليونا
وستزيد إلى  40مليونَ حالة سنة .2040

*ما أهــم الـعــوامــل الـتــي تساعد على
اإلصابة بالسرطان؟
 ال ـع ـم ــر ،ك ـل ـمــا تـ ـق ــدم ال ـع ـم ــر زادتاحتمالية اإلصابة بالسرطان.
التدخين ،كلما زاد عدد السجائر وعدد
سنين التدخين زادت نسبة اإلصابة وقد
تصل إلى احتماالت اإلصابة بـ.%90
الكحوليات  -4السمنة المفرطة -5
عدم ممارسة الرياضة بانتظام.
 -6التعرض للشمس فـتــرات طويلة
واإلصابة المتكررة بحروق الشمس.
 -7البيئة المحيطة بالشخص مثل
التعرض لـمــواد مسرطنة فــي العمل أو
التعرض إلشعاعات معينة.
 -8التاريخ العائلي.
*هل هناك طــرق للوقاية من األورام
السرطانية؟
 هناك عدة طرق للوقاية منه أهمها: تناول الطعام الصحي مثل األطعمةالغنية باأللياف كالخضراوات والفواكه
والحبوب الكاملة.
 ات ـبــاع نـظــام غــذائــي غـنــي بــالــدهــونالصحية غير المشبعة والـمــوجــودة في
األسـ ـم ــاك وال ـم ـك ـســرات وزيـ ــت الــزي ـتــون
وتجنب األطعمة المقلية.
 التقليل من األطعمة التي تحتويع ـلــى نـسـبــة عــال ـيــة م ــن ال ـس ـكــر وتـجـنــب
شرب الكحوليات.
 االبتعاد عن اللحوم المصنعة وتناولاللحوم الحمراء بكميات معقولة.
 مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط الـ ــريـ ــاضـ ــيوالمحافظة على الوزن الصحي.
 الوقاية من أشعة الشمس في الفترةما بين  10صباحا والرابعة ظهرا.
 اإلقالع عن التدخين. الـ ـكـ ـش ــف الـ ـمـ ـبـ ـك ــر لـ ـبـ ـع ــض أنـ ـ ــواعالسرطان مثل الثدي عن طريق تصوير
الثدي باألشعة السينية والملونة بدءا
من سن  40سنة.
 فـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات سـ ـ ــرطـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــولـ ــونوالمستقيم من سن  50ويشمل التنظير
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السيني كل  5سنوات واختبار البراز مرة
سنويا.
وبالنسبة إلى عنق الرحم مسحة عنق
الــرحــم للسيدات بــدايــة مــن ســن  21كل
 3سـ ـن ــوات ح ـتــى  29س ـن ــة ،ث ــم م ــن بعد
الثالثين عام كل  5سنوات.
ســرطــان الــرئــة الكشف المبكر يكون
عــن طــريــق الـتـصــويــر الـمـقـطـعــي بــدايــة
مــن ســن الخمسين والــذيــن بلغت مــدة
تدخينهم  30عاما.
*ما أحدث طرق العالج؟
 العالج يشمل طــرق مختلفة منهاالعالج الجراحي واإلشعاعي والكيميائي
والهرموني وعالج موجه وعالج مناعي.
وقــد يتلقى المريض أكثر مــن عالج
وت ـع ـت ـمــد طــري ـقــة الـ ـع ــاج ع ـلــى مــرحـلــة
اكتشاف الورم السرطاني.
ه ـ ـنـ ــاك أربـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــراح ـ ــل ل ـل ـس ــرط ــان
والـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــص الـ ـمـ ـعـ ـمـ ـل ــي لـ ـلـ ـكـ ـش ــف عــن
خ ـصــائــص ال ـســرطــان وح ــال ــة الـمــريــض
الصحية العامة والتاريخ المرضي.
ال ـســرطــان بــوجــه ع ــام يمكن الشفاء
منه ،إذا تم عالجه في مراحله األولية،
وتصل نسبة الشفاء في المرحلة األولى
والـ ـث ــانـ ـي ــة إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  ،%90وت ـصــل
المرحلة الثالثة نسبة الشفاء فيها إلى
أكثر مــن  ،%50أمــا الرابعة وهــي مرحلة
انتشار المرض في أجــزاء مختلفة من
ال ـج ـســم فـتـحـتــاج إل ــى ج ـهــد كـبـيــر لكي
يتحول من مرض مميت يمكن التعايش
م ـعــه إلـ ــى مـ ــرض م ــزم ــن م ـثــل الـضـغــط
والسكر.
وهناك أدويــة حديثة أثبتت نجاحها
فــي ه ــذا ال ـصــدد مـنـهــا ال ـعــاج الـمــوجــه
وهــي أدويــة تؤخذ عن طريق الفم ،وقد
أثبت فاعليته في عالج أنــواع كثيرة من
السرطان مثل الرئة والثدي والقولون.
العالج اآلخر الذي ظهر حديثا وأثبت
فاعليته هو العالج المناعي ويستخدم
ف ــي م ـع ـظــم أن ـ ـ ــواع الـ ـس ــرط ــان ومـهـمـتــه
تنشيط الخاليا المناعية من جديد.
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أهــــــل
يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل «ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
الطبي» عمله يوما بعد
يــوم مع األطـبــاء األكفاء
يـ ـ ــدا بـ ـي ــد ،ف ــأت ــذك ــر مـنــذ
بــدايــة عـمـلــي فــي جــريــدة
«أخ ـ ـبـ ــار ال ـخ ـل ـي ــج» حـتــى
يومنا هذا إقدام أطبائنا
وتـ ــرح ـ ـي ـ ـب ـ ـهـ ــم ال ـ ـشـ ــديـ ــد
بالمشاركة بالمقاالت في
الصفحة الطبية ،وسرعة
االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع
بالموضوعات ،ما أتاح لنا
إفادة أكبر عدد من القراء
فــي وق ــت صـعــب هــو وقــت
وب ــاء ك ــورون ــا ،ك ــان يحتاج
الجميع إلى التعرف على
معلومات صحية دقيقة
م ـ ــن م ـخ ـت ـص ـي ــن ووع ـ ــي
ص ـ ـحـ ــي ك ـ ـنـ ــا م ـط ــال ـب ـي ــن
نـحــن وأط ـب ــاؤن ــا بــإظـهــاره
وتوضيحه فــي الصفحة
الطبية.
م ـه ـن ــة ال ـ ـطـ ــب م ـه ـنــة
شريفة ونبيلة وإنسانية
في المقام األول ،أساسها
الــرحـمــة ورسـلـهــا األطـبــاء
ال ــذي ــن ي ـم ــارس ــون دوره ــم
بإتقان وتفان ،وهي تجمع

ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـع ـ ـلـ ــم واألخـ ـ ـ ـ ــاق
والــرح ـمــة وأن ـبــل مــا فيها
الـ ــدعـ ــوات ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا
الطبيب من مرضاه ،لذلك
فإن إعالن جائزة الطبيب
ال ـب ـح ــري ـن ــي وت ـخ ـص ـيــص
أول أربـ ـع ــاء م ــن نــوفـمـبــر
من كل عام يوما للطبيب
ال ـب ـحــري ـنــي جـ ــاء تـكــريـمــا
ل ــأطـ ـب ــاء ال ـب ـحــري ـن ـي ـيــن
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ف ــي الـبـحــث
العالجي والطبي.
يوم الطبيب البحريني
ي ـ ـ ــوم نـ ـسـ ـع ــد ب ـ ــه ج ـم ـي ـعــا
ونـحـتـفــل ف ـيــه بــأطـبــائـنــا،
وك ـعــادة «الـخـلـيــج الطبي»
يحتفل كل عــام باألطباء
دائمي المشاركة والتعاون
ف ـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـح ــة ال ـط ـب ـي ــة
تـقــديــرا مـنــا لمجهودهم،
ون ـبــدأ بــال ـلــواء بروفيسور
الشيخ خــالــد بــن علي آل
خ ـل ـي ـفــة ق ــائ ــد ال ـخــدمــات
الطبية الملكية .والدكتورة
مريم الجالهمة الرئيس
التنفيذي للهيئة الوطنية
لـتـنـظـيــم ال ـم ـهــن الطبية
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة،
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وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور عـ ـب ــدال ــوه ــاب
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اث ـ ـ ـ ــرى
الملحق الطبي بموضوع
مـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ال ـب ـحــريــن
وك ـي ـف ـيــة ت ـطــويــرهــا ،ومــن
جراحي المسالك البولية
وأم ـ ـ ـ ــراض ال ـك ـل ــى زخـ ــرت
الصفحة بالدكتور عيسى
أم ـ ـيـ ــن ،والـ ــدك ـ ـتـ ــور حـمــد
ال ـح ـل ــو ،وال ــدكـ ـت ــور بــاســل
الحايكي ،والدكتور أيمن
رئـ ـي ــس ،وال ــدكـ ـت ــور كــاظــم
زبـ ـ ــر .وم ـ ــن أط ـ ـبـ ــاء ال ـمــخ
واألع ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاب ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة
فـ ـ ـ ــرزانـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ب ــأه ــم
مقاالت الصفحة الطبية
والــدك ـتــور نـســريــن السيد
والـ ــدك ـ ـتـ ــور وئ ـ ـ ــام حـسـيــن
والــدك ـتــور اس ـعــد الــدفـتــر،
وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة خـ ــولـ ــة عـلــي
تــأل ـقــوا ب ــإع ــداد مــواضـيــع
في مجال تخصصهم عن
الغدد الصماء.
وفي القلب توسعنا مع
ن ـخ ـبــة ك ـب ـيــرة م ــن أط ـبــاء
القلب أذكر منهم الدكتور
حسام نور ،والدكتور عادل

خـلـيـفــة ،والــدك ـتــور سعيد
الـسـعـيــد وال ــدك ـت ــور هيثم
أمـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ف ـ ــواز
الـ ـب ــردول ــي وال ــدكـ ـت ــور نــور
الدائم يوسف.
أمـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ــى
أطباء األمــراض الجلدية
والتجميل فتناولوا معنا
جـمـيــع ال ـج ــوان ــب تقريبا
في الفترة السابقة ،منهم
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ط ـ ـ ــارق س ـع ـيــد،
والدكتورة حنان المعرفي،
والـ ــدك ـ ـتـ ــورة ران ـ ـيـ ــا ك ــاي ــد،
والــدكـتــورة نضال خليفة،
وال ــدكـ ـت ــورة م ــري ــم ب ــاق ــي،
والـ ــدك ـ ـتـ ــور ح ـس ــن خ ـلــف،
والدكتورة أمينة التميمي.
أطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــراحـ ـ ــة
ع ـ ـسـ ــاهـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة؛
فـ ـق ــد حـ ــاول ـ ـنـ ــا سـ ــويـ ــا أن
نـغـطــي ب ـقــدر الـمـسـتـطــاع
أك ـث ــر ال ـم ــوض ــوع ــات الـتــي
تـهــم الـ ـق ــارئ ،ف ـكــان معنا
الـ ــدك ـ ـتـ ــورة أم ـ ــل ال ــري ــس،
والــدك ـتــور رائ ــد ال ـم ــرزوق،
وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ص ـ ـ ـ ــادق ع ـبــد
اهلل ،وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة سـهـيــر
السعد ،والــدكـتــور حمدي
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الطــــب
الشناوي ،والدكتورة نادية
مطر ،والدكتور عبدالنبي
العرادي ،والعقيد طبيب
ظ ــاف ــر كـ ـم ــال ،وال ــدك ـت ــور
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــي،
والدكتور هاني الساعاتي،
وال ــدكـ ـت ــور أح ـم ــد جـ ــواد،
وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور رانـ ـ ـ ــي األغـ ـ ــا،
والدكتور أحمد العصفور،
والــدكـتــور شــريــف خشبة،
والــدكـتــورة ســالــي عــدنــان،
والدكتور فريد خليفة.
وأكثر المقاالت قــراءة
لجراحين العظام الدكتور
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز مـ ـحـ ـم ــد،
وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور عـ ـل ــي ج ـع ـفــر
الـعــرادي ،والدكتور قريب
اهلل أحمد ،والدكتور علي
ك ــراش ــي ،وال ــدك ـت ــور يــاســر
السواد.
وبالنسبة إلى أطبائنا
الجهاز الهضمي الدكتور
جهاد القميش ،والدكتور
علي البقالي ،والدكتورة
مهيبة عبداهلل ،والدكتور
أحمد الصائغ ،والدكتور
ميثم الصددي ،والدكتورة
فاطمة العلوي.

الدكتور عبد العجمي
بتخصصه أمــراض الــدم،
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى طــب
ال ـعــائ ـلــة فــالـحـقـيـقــة أنــه
حملت الصفحة الطبية
ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــاالت
الـطـبـيــة مــزي ـنــة بــأسـمــاء
أطـبــائـهــا ،منهم الــدكـتــور
جـ ــال ك ـم ــال وال ــدك ـت ــورة
رانــا العمادي ،والدكتورة
ف ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوع،
والـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــورة س ـ ـم ـ ـيـ ــرة
كـ ـم ــال ،وال ــدكـ ـت ــور ه ـشــام
ال ـش ـيــخ ،وال ــدكـ ـت ــورة أمــل
الغانم ،والــدكـتــورة سمية
الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ،والـ ــدك ـ ـتـ ــورة
كـبــرى الـسـيــد ،والــدكـتــورة
زه ــرة خليفة ،والــدكـتــورة
رابعة الهاجري ،والدكتور
مروان الشهابي ،والدكتور
أحمد عمران ،والدكتورة
حنان الحميدان.
وفي األمراض النفسية
الــدك ـتــورة ش ــارل ــوت كامل
وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ع ـب ــدال ـس ــام
خ ـش ـبــة وال ــدكـ ـت ــور حسن
فضل.
ال ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــور فـ ـ ــاضـ ـ ــل

الـ ـصـ ـب ــاغ بـ ـم ـق ــاالت ــه عــن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة وال ـم ـن ــاع ــة،
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـصـ ــدريـ ــة
الــدكـتــورة سـعــاد المنفرد
والــرومــاتـيــزمـيــة ســاعــدنــا
فـ ــي ت ـق ــدي ـم ـه ــا ال ــدك ـت ــور
عـ ـب ــدالـ ـخ ــال ــق ال ـع ــري ـب ــي
والدكتورة فاطمة حاجي،
وأمراض النساء والوالدة
تـ ـ ــألـ ـ ــق ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوارات
طبيبات أم ــراض النساء
الـشـهـيــرات فــي البحرين
م ـن ـه ــم الـ ــدك ـ ـتـ ــورة مــريــم
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،والـ ــدك ـ ـتـ ــورة
وفـ ـ ــاء أج ـ ـ ــور ،وال ــدكـ ـت ــورة
سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري،
والدكتورة فضيلة النجار،
والـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــورة حـ ـفـ ـص ــة
الـ ـب ــوعـ ـك ــري ،وال ــدكـ ـت ــورة
سعيدة البلوشي.
أطباء أمراض األطفال
الدكتور أسامة عبدالكريم
والدكتور خديجة العلي.
أم ـ ـ ـ ــا األن ـ ـ ـ ـ ــف واالذن
وال ـ ـح ـ ـن ـ ـجـ ــرة فـ ـ ـك ـ ــان ل ـنــا
ن ـص ـيــب ك ـب ـيــر بــأط ـبــائ ـنــا
ال ـن ـش ـط ــاء هـ ــم ال ــدك ـت ــور
حكيم العريبي ،والدكتور
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مهران كازروني ،والدكتور
ن ـب ـي ــل تـ ـ ـم ـ ــام ،وال ــدكـ ـت ــور
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم الـ ـس ــاع ــي،
والــدكـتــورة أمــانــي السني،
والـ ــدك ـ ـتـ ــورة ه ــال ــة رض ــي،
والــدكـتــورة ديـنــا الشبيب،
والدكتور لؤي العكري.
العيون الدكتور جالل
الموسوي ،والدكتور هيثم
ع ـب ــدال ـغ ـف ــار ،وال ــدكـ ـت ــورة
نــدى اليوسف ،والدكتورة
خ ــات ــون ع ـلــي ،والــدك ـتــورة
حصة العماري.
األسنان الدكتور عارف
رجـ ــب ،وال ــدك ـت ــور محمد
إسماعيل ،والدكتورة هالة
الـسـيــد ،والــدك ـتــور عيسى
مـطــر ،والــدكـتــور إبراهيم
العوضي.
عـلــم ال ــوراث ــة الــدك ـتــورة
شيخة العريض ،والدكتورة
هـ ـ ــدى ع ـ ـمـ ــران وال ــدكـ ـت ــور
هشام يوسف.
إل ــى كــل طبيب كــل يــوم
وأن ــت بخير سليم معافى
لـتـهــب ب ـع ــون اهلل الـصـحــة
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادة ل ـ ــآخ ـ ــري ـ ــن
كعادتك.
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الدكتورة كبرى السيد:

عالمات كثيرة تدل على نق�ص فيتامين (د)

والعالج في �أ�شعة ال�شم�س
يـتـمـتــع فـيـتــامـيــن (د) بــأهـمـيــة كبيرة
لـلـجـســم إذ إن ــه يـعـتـبــر فـيـتــامـيــن الـعـظــام
بفضل الدور الذي يلعبه ،فبدونه ال يمكن
تخزين الكالسيوم والفوسفور في العظام.
ولكن كيف يمكننا شحن مخزون فيتامين
(د) في أجسامنا؟ تجيب عن هذا السؤال
ال ــدكـ ـت ــورة ك ـب ــرى ال ـس ـي ــد اسـ ـتـ ـش ــاري طــب
العائلة بمركز ابن حيان.
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ف ـ ـي ـ ـتـ ــام ـ ـيـ ــن (د) م ـ ـ ــن أه ـ ــم
الفيتامينات في الجسم ،فهو المسؤول عن
امتصاص الكالسيوم الــازم لنمو العظام
وإعطائها القوة والصالبة ،وكلنا نعرف أن
ضعف الـعـظــام وفـقــدهــا لكثافتها يــؤديــان
إلى الهشاشة المسؤولة عن حدوث الكسور.
فـيـتــامـيــن د سـ ــواء ك ــان يــؤخــذ بشكل
طبيعي عن طريق التعرض ألشعة الشمس
أو يــؤخــذ عــن طــريــق ال ــدواء يجب أوال أن
يتحول داخل الجسم إلى الصورة الفعالة
كي يستفيد منه الجسم.
ويوجد فيتامين د في صورتين األولى
( )D3والثانية هي ( )D2وكلتاهما تحتاج
إلى عمليات داخل الجسم كي تتحول إلى
الصورة الفعالة منه.
ما هي أهم مصادر فيتامين (د)؟
تعتبر أشعة الشمس هي أكبر مصدر
ل ـف ـي ـتــام ـيــن ( د ) إذ ي ـت ـك ــون الـفـيـتــامـيــن

داخــل الجسم عند التعرض لألشعة فوق
البنفسجية في أوقات محددة أثناء النهار،
وأيضا يوجد هذا العنصر المهم في بعض
أنواع األطعمة مثل:
• األسماك الدهنية وأهمها السلمون
والتونا
• البيض وخصوصا صفار البيض
• الحليب
• كبد البقر
ورغم أن فيتامين (د) من الفيتامينات
التي تخزن في أجسامنا إلى حين الحاجة
إال أن مشكلته تكمن في صعوبة الحصول
عـلــى ال ـم ـقــدار الـكــافــي ألجـســامـنــا .وتبين
أكثر من  2000دراســة أجريت في الواليات
الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة أن مــا ي ـقــارب %77
من األمريكيين مصابون بنقص فيتامين
د ،ويـحـتــاج اإلن ـســان الـبــالــغ إلــى مــا يقرب
مــن  800إلــى  1000وحــدة دولـيــة فــي اليوم
لتغطي حاجته من الفيتامين.
وعلى الرغم من وجود بعض األعراض
المرتبطة بوجود نقص فيتامين (د) فإن
الطريقة الوحيدة التي يستطيع الشخص
التأكد منها هــي قياس معدل الفيتامين
في الجسم.
ويـعــرف النقص بالمعدل ال ــذي يقل
عن (20 ml / mg( 50 L / nmol
مــا هــي أهــم األسـبــاب الـتــي ت ــؤدي إلى
نقص فيتامين د؟
تتعدد األسباب منها:
• عدم التعرض الكافي ألشعة الشمس
 ل ــون ال ـب ـشــرة ال ــداك ــن (إذ إن زي ــادةص ـب ـغــة ال ـم ـيــان ـيــن ت ـت ـع ــارض م ــع تـكــويــن
الفيتامين).
 أمراض الكبد والكليتين• األم ـ ــراض الـمــرتـبـطــة بــاضـطــرابــات
الهضم واالمتصاص
• السمنة
• بعض أنواع األدوية مثل أدوية الصرع

• استخدام واقي الشمس
ما هي عالمات نقص فيتامين (د)؟
من أهم عالمات نقص فيتامين (د):
• آالم ال ـع ـظ ــام وال ـم ـف ــاص ــل (أس ـف ــل
الظهر)
• تشنجات عضلية
• تعب عام
• تساقط الشعر
• االكتئاب
• التعثر والسقوط وخصوصا لكبار
السن
• بعض أنواع السرطان
• األمراض المرتبطة بضعف المناعة
إذا ما هو العالج؟
• ف ــي ال ـبــدايــة ع ــاج مـسـبـبــات نقص
فيتامين (د)
• تـ ـن ــاول ف ـي ـتــام ـيــن ( د) ع ـل ــى شـكــل
أقراص أو إبر يحدد جرعتها الطبيب
 زيادة التعرض ألشعة الشمس فياألوقات الصحيحة.

كيف يمكننا �شحن مخزون فيتامين (د)؟
54
1

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتورة خديجة العال :لين العظام عند الأطفال يمكن الوقاية منه

ونق�ص فيتامين (د) �أكثر �أ�سبابه �شيوعا
عندما تكون العظام لينة عند األطفال
ت ــؤث ــر عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــي وتـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـقــوس
الـ ـس ــاقـ ـي ــن ،ول ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ل ـي ــن ال ـع ـظــام
وط ــرق الــوقــايــة وس ـبــل ال ـعــاج ك ــان لـقــاؤنــا
مع الدكتورة خديجة العال استشاري طب
األطفال وأمراض السكري والغدد الصماء
بمجمع السلمانية الطبي.
ما هي أسباب لين العظام عند األطفال؟
يعتبر نقص فيتامين دال السبب األكثر
شيوعا في أغلب الـحــاالت ،فهو يلعب دورا
مهما في امتصاص الكالسيوم من األمعاء،
وم ـ ــن األس ـ ـبـ ــاب األخـ ـ ـ ــرى ن ـق ــص فـ ــي اح ــد
الـمـكــونــات الرئيسية للعظام كالكالسيوم
والفوسفات وفي حاالت نادرة يكون السبب
خلال جينيا وراثيا.
ال تـخـلــو ع ـيــادتــي بـمـجـمــع السلمانية
الطبي مــن  5 -4حــاالت أسبوعيا ألطفال
مصابين بلين العظام ،يتم تحويلهم من
المراكز الصحية بسبب تقوس الرجلين
الـ ــذي يــاح ـظــه الـ ــوالـ ــدان م ــع بــدايــة
الوقوف أو المشي.
ول ـ ـيـ ــن ال ـ ـع ـ ـظـ ــام ي ـع ـت ـب ــر مــن
ال ـحــاالت الـتــي يمكن الوقاية
منها وتجنب حدوثها (عدا
الحاالت التي تكون بسبب
خلل جيني) ،لذلك رأيت
مــن ال ـض ــرورة تسليط
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــوء ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة
مبسطة على أهم النقاط
الرئيسية.
ما هي أعراضه؟
تتمثل األعراض في:
ـ انتفاخ في المعصمين والكاحلين.
ـ تقوس الرجلين كما هو موضح في
الصورة.
_ تأخر في انغالق اليافوخ.
ـ التأخر في الحبو والمشي.
ـ التأخر في ظهور األسنان.
وف ــي ال ـح ــاالت ال ـشــديــدة كـســور في
العظام.
م ــن ه ــم األكـ ـث ــر ع ــرض ــة لــإصــابــة
بنقص فيتامين د؟
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* األط ـ ـفـ ــال ال ــرض ــع ال ــذي ــن يــرض ـعــون
رض ــاع ــة طبيعية حـيــث أن أغ ـلــب األم ـهــات
يعانون من نقص فيتامين د ،كما أن حليب
األم ال يحتوي على كمية كافية من فيتامين
د.
* األط ـفــال الــذيــن ال يتعرضون ألشعة
الشمس حيث أن األشعة فــوق البنفسجية
ب م ـه ـمــة ل ـت ـحــويــل م ــرك ــب  7ه ـيــدروك ـســي
كولسترول الموجود في الجلد إلى فيتامين
د ( كولي كالسيفرول).
* األطفال أصحاب البشرة الداكنة حيث
أن نسبة امتصاص أشعة الشمس تكون أقل.
* األطـفــال الــذيــن يعيشون فــي مناطق
يغلب فيها الشتاء ألشهر طويلة فيقل فيها
التعرض ألشعة الشمس.
* األطـفــال الذين ال يتناولون األغذية
الغنية بفيتامين د.
ومـ ـ ــن أمـ ـثـ ـل ــة بـ ـع ــض األغ ـ ــذي ـ ــة ال ـغ ـن ـيــة
بفيتامين د:
األس ـم ــاك م ـثــل :ال ـســال ـمــون وال ـســرديــن
وال ـتــونــة ،ص ـفــار الـبـيــض ،الـفـطــر ،الحليب
ومـنـتـجــات األل ـب ــان (مــدعــم بفيتامين د)،
البروكلي ،األفوكادو ،البابايا ،السبانخ.
كيف يكون التشخيص والعالج؟
ي ـ ـتـ ــم تـ ـشـ ـخـ ـي ــص ال ـ ـحـ ــالـ ــة ب ــال ـف ـح ــص
ال ـســريــري وأخ ــذ عينة دم وبـعــض األحـيــان
عمل أشعة إذا استدعى األمر .ويتم العالج
على حسب السبب كإعطاء فيتامين دال،
كالسيوم أو الفوسفات.
وماذا عن طرق الوقاية؟
ت ـت ـعــدد ط ــرق ال ــوق ــاي ــة وت ـب ــدأ م ــن فـتــرة
الحمل:
•على األم الحامل أن تحافظ على نسبة
فيتامين د والكالسيوم بمعدل طبيعي في
دم ـه ــا ،وذلـ ــك بـعـمــل ال ـف ـحــوصــات ال ــدوري ــة
أثناء الحمل ،واإلهتمام بالتغذية الصحية
المتوازنة ،وعالج النقص إن وجد.
•إعطاء فـيـتــامـيــن د لـكــل طـفــل يرضع
رضاعة طبيعية منذ الوالدة.
•التعرض ألشعة الشمس.
•تناول األط ـع ـمــة الـغـنـيــة بـفـيـتــامـيــن د
والكالسيوم.
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�أهم طرق حماية �صحة الفم
الدكتور محمد إسماعيل:

العناية ب�صحة الفم ا�ستثمار في ال�صحة العامة
* ه ــل ت ـع ـلــم أن ص ـحــة الـفــم
تقدم أدلة حول الصحة العامة؟
أو أن الـمـشــاكــل فــي الـفــم يمكن
أن تــؤثــر عـلــى بـعــض مــن أج ــزاء
الجسم؟
بدأ الدكتور محمد إسماعيل
أخصائي تجميل األسنان بمركز
( )Rkالطبي حديثه حول أهمية
الـعـنــايــة بصحة الـفــم واألس ـنــان
قائال:
مثل أجــزاء الجسم األخــرى،
يعج الـفــم بالبكتيريا معظمها
غـ ـي ــر ضـ ـ ـ ــار ،والـ ـ ـف ـ ــم ه ـ ــو نـقـطــة
دخول هذه البكتيريا إلى الجهاز
الهضمي والجهاز التنفسي.
عاد ًة ما ُتبقي دفاعات الجسم
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة والـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـج ـيــدة
ب ـص ـحــة الـ ـف ــم ،م ـث ــل الـتـنـظـيــف
بـ ــال ـ ـفـ ــرشـ ــاة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــط ي ــوم ـ ًـي ــا،
البكتيريا تحت السيطرة ،ولكن
ب ـ ــدون ن ـظــافــة ال ـف ــم الـمـنــاسـبــة،
يـمـكــن أن تـصــل ه ــذه البكتيريا
إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ق ــد تـ ـ ــؤدي إل ــى
الـ ـتـ ـه ــاب ــات ال ـ ـفـ ــم ،م ـث ــل ت ـســوس
األسنان وأمراض اللثة.
وأيضا ،يمكن أن تقلل بعض
ً
األدويــة -مثل مزيالت االحتقان
ومضادات الهيستامين ومسكنات
األل ــم ومـ ــدرات ال ـبــول وم ـضــادات
االكتئاب -من تدفق اللعاب.
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الأبحاث ت�ؤكد �أن الم�صابين ب�أمرا�ض اللثة يواجهون
�صعوبة في التحكم بم�ستويات ال�سكر في الدم
اللعاب يغسل الطعام ويقوم بتحييد األحماض التي
تنتجها البكتيريا في الفم ،ما يساعد على الحماية من
الميكروبات التي تتكاثر وتؤدي إلى اإلصابة باألمراض.
وتشير الدراسات إلى أن بكتيريا الفم والتهابات اللثة
قد تلعب دو ًرا في بعض األمراض .ويمكن لبعض األمراض،
مثل مرض السكري ،أن تقلل من مقاومة الجسم للعدوى،
ما يجعل مشاكل صحة الفم أكثر حدة.
* ما هي الحاالت المرضية التي يمكن ربطها بصحة
الفم؟
عدم العناية بصحة الفم والتهابات اللثة قد يساهم
في اإلصابة بأمراض وحاالت مختلفة ،من ذلك:
 .1التهاب عضلة القلب .تحدث عدوى الغشاء الداخلي
لعضلة القلب أو الصمامات عاد ًة عندما تنتشر البكتيريا
أو الجراثيم األخرى من جزء آخر من الجسم ،مثل الفم،
عبر مجرى الدم وتلتصق بمناطق معينة في القلب.
 .2أمــراض القلب واألوعية الدموية .على الرغم من
تماما ،تشير بعض األبحاث إلى
أن الصلة غير مفهومة
ً
أن أمراض القلب والشرايين المسدودة والسكتة الدماغية
قد تكون مرتبطة بااللتهابات وااللتهابات التي يمكن أن
تسببها بكتيريا الفم.
 .3مضاعفات الحمل والــوالدة :تم ربط التهاب اللثة
بالوالدة المبكرة وانخفاض الوزن عند الوالدة.
 .4االلتهاب الرئوي :يمكن أن تنتقل بكتيريا معينة
في الفم إلــى الرئتين مسببة االلتهاب الرئوي وأمــراض
الجهاز التنفسي األخرى.
* ماذا عن تأثير بعض الحاالت المرضية على صحة
الفم؟ وما هي هذه الحاالت؟
 .1داء السكري :من خالل الحد من مقاومة الجسم
للعدوى ،فإن مرض السكري يعرض اللثة للخطر .لذلك
يالحظ أن أمــراض اللثة أكثر شيوعا وشــدة بين مرضى
السكري.
تظهر األب ـح ــاث أن األش ـخ ــاص الـمـصــابـيــن بــأمــراض
اللثة يواجهون صعوبة في التحكم في مستويات السكر
في الدم.
يمكن للعناية المنتظمة باللثة أن تحسن السيطرة
على مرض السكري.
 .2هـشــاشــة ال ـع ـظــام :يــرتـبــط م ــرض ضـعــف وهشاشة
العظام بفقدان العظام اللثوية (العظم الماسك لألسنان)
وفـقــدان األسـنــان .تحمل بعض األدوي ــة المستخدمة في
خطرا طفيفً ا لتلف عظام الفك.
عالج هشاشة العظام
ً
وهناك عدة حاالت مرضية األخرى قد تكون مرتبطة
بصحة الفم منها:
 اضطرابات األكل. التهاب المفاصل الروماتويدي. أنواع معينة من السرطان. اضطراب الجهاز المناعي الذي يسبب جفاف الفم.* هل هناك طرق لحماية ووقاية صحة الفم؟
لحماية صحة الفم ،يجب العناية بنظافة الفم جيدا
يوميا وتشمل:
ً
يوميا بفرشاة
 .1تنظيف األسنان مرتين على األقــل
ً
ذات شـعـيــرات ناعمة بــاسـتـخــدام معجون أسـنــان يحتوي
على الفلورايد.

 .2استخدام الخيط يوميا.
 .3استخدم غسول الفم إلزالة بقايا الطعام المتبقية
بعد تنظيف األسنان بالفرشاة والخيط.
 .4ات ـب ــاع ن ـظــام غ ــذائ ــي ص ـحــي والـتـقـلـيــل م ــن ت ـنــاول
األطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة.
 .5استبدل فرشاة أسنانك كل ثالثة أشهر أو أقل إذا
كانت الشعيرات متناثرة أو متآكلة.
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 .6زيارة طبيب األسنان لعمل الفحوصات وتنظيفات
األسنان بشكل منتظم.
 .7تجنب التدخين.
 .8يجب على المريض عند زيارة طبيب أسنان اإلبالغ
عــن األدويـ ــة الـتــي يتناولها وعــن التغييرات فــي الصحة
العامة.
العناية بصحة الفم استثمار في الصحة العامة.
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الدكتور ياسر السواد:

�أ�سباب �آالم الرقبة و�أهم طرق عالجها
آالم الرقبة من أكثر اآلالم انتشارا بين كثير
من الناس ولها أسباب عديدة ،وقــد يمتد
األلـ ــم م ــن الــرق ـبــة إل ــى ال ـ ــذراع ويعيق
ع ــن أداء األع ـم ــال ال ـيــوم ـيــة .وك ــان
للخليج الطبي حوار مع الدكتور
ياسر السواد استشاري جراحة
ال ـع ـظ ــام وال ـع ـم ــود الـفـقــري
بمستشفى ابن النفيس
*ما هو ديسك الرقبة؟
وما أعراضه؟
 هـ ـ ــو ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــنآالم فـ ـ ـ ـ ـ ــي أس ـ ـ ـفـ ـ ــل
ال ـ ــرأس م ــن الـنــاحـيــة
الخلفية ،وتمتد إلى
ال ــرق ـب ــة وإلـ ـ ــى أع ـلــى
الـ ـكـ ـتـ ـفـ ـي ــن وت ـ ـ ـ ـ ــزداد
مـ ــع اإلجـ ـ ـه ـ ــاد وبـ ــذل
الـمـجـهــود والـجـلــوس
فـ ـت ــرات طــوي ـلــة وتـقــل
ف ــي فـ ـت ــرات اإلج ـ ـ ــازات
وال ـع ـط ــات األسـبــوعـيــة
وقــد يصاحب هــذه اآلالم
ن ـ ــوع مـ ــن أن ـ ـ ــواع ال ـ ـصـ ــداع،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـصـ ـي ــب ال ـم ـن ـط ـق ــة
الـخـلـفـيــة م ــن الـ ـ ــرأس ،وتـ ــزداد
حــدت ـهــا م ــع ال ـت ـع ــرض لـضـغــوط
نـفـسـيــة أو ج ـســديــة أو م ــع تقلبات
الـمـنــاخ ول ــدى الـنـســاء ت ــزداد مــع دخــول
الدورة الشهرية.
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التدخل الجراحي لعالج �آالم الرقبة
ين�صح به عندما تكون الآالم ناتجة عن انزالقات
غ�ضروفية في الفقرات العنقية وت�ضغط على الأع�صاب
ف ــي ال ـمــرضــى ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ضـيــق في
القناة الشوكية وضغط على النخاع الشوكي أو
الذين يعانون من انزالق غضروفي في الفقرات
العنقية وفــي بعض الحاالت قد يصاحب األلم
خدران وتنميل في األصابع
في الحاالت المتقدمة قد يكون هناك ضعف
في العضالت وتأثير في وظيفة الساقين ايضا
*ما األسباب؟
 يكاد يجمع أطباء العظام على أن أبرز هذهاألسباب يكون ناجما عن:
إجهاد منطقة الرقبة وأسفل الــرأس وأعلىالكتفين
الجلوس فترات طويلة بطريقة خاطئة وعندالدراسة أو الكتابة أو عند استخدام الحاسوب.
استخدام الوسادة الخاطئة عند النوم يسهمفي ظهور آالم الرقبة.
استخدام الهاتف الخلوي والهاتف األرضيفترات طويلة مع ثني الرقبة ناحية الكتف مما
يضيف إجهادا غير عادي على الرقبة.
خشونة في الفقرات التي تقع في منطقةالرقبة ،والتهابات عضلية مزمنة.
االن ــزالق الغضروفي فــي الـفـقــرات العنقيةوفي هذه الحالة قد تمتد اآلالم لتشمل الكتف
والذراع والساعد وكذلك األصابع وقد يصاحبها
خدر وتنميل.
هـنــاك فئة مــن الـمــرضــى تـكــون لديهم أورام
ســرطــانـيــة أو غـيــر ســرطــانـيــة تــؤثــر فــي الـفـقــرات
العنقية وتؤدي إلى آالم مبرحة في هذه المنطقة.
*ماذا عن العالج؟

 ع ــادة مــا تستجيب األنـ ــواع األك ـثــر شيوعامن آالم الرقبة الخفيفة إلى المتوسطة بشكل
جيد للرعاية الــذاتـيــة فــي غـضــون أسبوعين أو
ثالثة أسابيع وإذا استمر ألم الرقبة فقد يصف
لــك الطبيب مسكنا قــويــا لــألــم بــاإلضــافــة الى
مرخيات العضالت وم ـضــادات االكـتـئــاب ثالثية
الحلقات لتخفيف اآلالم
وأيـضــا جلسات الـعــاج الطبيعي عــن طريق
العالج البدني وتمارين تقوية الرقبة واستخدام
ال ـح ــرارة والـثـلــج والتحفيز الـكـهــربــائــي وغيرها
من التدابير للمساعدة في تخفيف األلم ومنع
تكراره.
التحفيز الكهربائي لــأعـصــاب عبر الجلد
( )TENSويتم فيها وضــع األقـطــاب الكهربائية
ع ـلــى ال ـج ـلــد ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـم ـنــاطــق الـمــؤلـمــة
لتوصيل نـبـضــات كهربائية صـغـيــرة قــد تخفف
األلم.
والـ ـط ــوق ال ـنــاعــم الـ ــذي ي ــدع ــم رق ـب ـتــك وقــد
يـســاعــد فــي تخفيف األل ــم عــن طــريــق تخفيف
الضغط عن الهياكل الموجودة في الرقبة ومع
ذلك إذا استخدم ألكثر من  3ساعات في المرة
الواحدة أو ألكثر من أسبوع إلى أسبوعين فقد
يكون ضرر الطوق أكثر من نفعه.
ثــم يــأتــي دور الـتــدخــل الـجــراحــي لـعــاج آالم
الرقبة وينصح به عندما تكون اآلالم ناتجة عن
انزالقات غضروفية في الفقرات العنقية وتضغط
على األعصاب ما تؤثر في الــذراع وال تستجيب
للعالج التحفزي فإن التدخل الجراحي يصبح
ضروريا.

وتعتبر عملية روتينية تجري عادة عن طريق
فتحة ال تتجاوز بضعة سنتيمترات في مقدمة
الـعـنــق ،ويـتــم خاللها اسـتـخــدام الميكروسكوب
الطبي.
الغضروف الصناعي للرقبة
ب ـع ــد اس ـت ـئ ـص ــال االنـ ـ ـ ــزالق ال ـغ ـض ــروف ــي فــي
ال ـف ـق ــرات الـعـنـقـيــة ي ـم ـكــن وضـ ــع ط ـعــم عظمي
صناعي مكان الغضروف لدمج الفقرتين معا ،أو
ما يعرف بالغضروف الصناعي الذي يتم وضعه
مـكــان غـضــروف المريض ال ــذي يتم استئصاله
وفائدته تكمن فــي أنــه بــدال مــن دمــج الفقرتين
وان ـعــدام الـحــركــة بينهما فــإنــه ســوف ي ــؤدي إلى
المحافظة على الحركة بين الفقرتين التي تمت
إزالة الغضروف من بينهما.
*ما الخطوات التي يجب اتخاذها للتعافي
بعد استئصال الديسك؟
 خالل فترة التعافي يجب أن يستمر المريضفــي ارتـ ــداء ال ـم ـشــدات ،ويتجنب الـقـيــادة م ــدة 6
أسابيع على األقل ألسباب تتعلق بالسالمة ،كما
يجب على المريض التوقف عن التقاط األشياء
مــن األرض عــن طريق انحناء الخصر وينصح
باالنحناء عند الركبتين ،وتجنب حمل األشياء
الثقيلة وأن يبقى الشق جافا لتجنب االلتهابات
وقــد يصعب الـجـلــوس فــي الـبــدايــة يمكن أن
تكون فترة الجلوس  20دقيقة وبعد ذلك زيادتها
تــدري ـج ـيــا ،ال ـم ـشــي يـشـجــع ع ـلــى ال ـم ـشــي أث ـنــاء
فترة التعافي ولكن المهم عدم اإلرهــاق ،العالج
الطبيعي ويمكن العودة إلى العمل في غضون 2
الى  4أسابيع بعد الجراحة.

خالل فترة التعافي يجب �أن ي�ستمر المري�ض في
ارتداء الم�شدات ويتجنب القيادة مدة � 6أ�سابيع
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الدكتور أيمن رئيس

يتحدث عن التقنيات الجراحية
الحديثة في عالج �أمرا�ض الكلى
تـعــد الـكـلــى أح ــد أج ـه ــزة الـجـســم الـمـهـمــة ال ـتــي ت ـســاعــده على
التخلص من السموم ،وتنتشر أمــراض الكلى بشكل متزايد بداية
من التهابات الكلى البسيطة إلى الفشل الكلوي ،ولهذا وبمناسبة
اليوم العالمي للكلى  11من مارس حاور «الخليج الطبي» الدكتور
أيمن رئيس استشاري المسالك البولية ورئيس قسم الجراحة في
المستشفى العسكري للتعرف على أمراض الكلى.
ما هي أنواع أمراض الكلى؟تنقسم أمـ ــراض الـكـلــى إل ــى األم ـ ــراض الـبــاطـنـيــة أي ال ـتــي لها
عالقة بأمراض الضغط والسكر ،واألمراض الجراحية كأورام الكلى
الخبيثة وحصوات الكلى وإنسداد حوض الكلى.
وبالتأكيد عند المحافظة على نمط حياة صحي وعالج مرض
ضغط الدم والسكري فإنها تقي من مرض الفشل الكلوي وتباعاته
من الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.
كما أن هناك انتشارا ملحوظا لإلصابة بحصوات الكلى.
ما أسباب اإلصابة بحصوات الكلى؟حصوات الكلى لها عدة أسباب وهي عدم شرب الماء بكمية كافية
وخصوصا في شهر رمضان المبارك ،عدم التعويض بشرب كمية
كافية بعد االفطار يؤدي إلى الجفاف ويرفع من نسب اإلصابة
بحصوات الكلى ،فيجب شرب من لتر ونصف إلى لترين ما
بين اإلفطار والسحور ،والسبب الثاني هو احتواء الغذاء
عـلــى نسبة عــالـيــة مــن األمـ ــاح والـبــروتـيـنــات بكمية
كـبـيــرة ،والـسـبــب الـثــالــث مــرض الـنـقــرس وارتـفــاع
وأيضا في حاالت انسداد
نسبة االمالح في الدم،
ً
حوض الكلى.
ما هي طرق عالجها؟تتعدد طرق العالج في حصوات الكلى ،صغيرة
الـحـجــم ت ـكــون أص ـغــر مــن  5مـلــي يـمـكــن متابعتها
باالشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية ،للتأكد
من صغر حجمها وعدم تطور حجم الحصوات ،وفي
بعض الحاالت النادرة يتم عالج الحصوات الصغيرة،
وبالنسبة للسيدات الالتي يرغبن في االنجاب يجب
تنظيف الكلى والتأكد بأن الكلى خالية من الحصوات.
ومن طرق العالج المهمة منظار الحالب ويستخدم
فــي الـحـصــوات أسـفــل الـحــالــب ،ومـنـظــار الـكـلــى الـمــرن
يستخدم في تفتيت الحصوات األقــل من  2سم وتكون
فــي الـكـلـيــة نـفـسـهــا ،وم ـن ـظــار الـكـلــى لـلـحـصــوات االكـبــر
حجما وهــو يـكــون منظارا جــراحـيــا ،وأيـضــا هـنــاك جهاز
تفتيت ح ـصــوات الكلى بــالـمــوجــات الـصــادمــة ويستخدم
في حاالت الحصوات األصغر من  2سم إذا لم يكن هناك

60
1

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

تطور كبير ي�شهده حاليا ق�سم الجراحة في الم�ست�شفى الع�سكري
انسداد أسفل الحالب ويستخدم بتخدير بسيط
وليس كام ً
ال ويتم فيه عالج الحصوات من جلسة
واحدة.
كــل بحسب حــالـتــه ،والـحـمــد هلل أصـبــح عــاج
ح ـ ـصـ ــوات ال ـك ـل ــى مـ ـتـ ـع ــددا وم ـ ـتـ ــوافـ ــرا بــالـنـسـبــة
للجراحين وأكثر تقبال لدى المرضى حيث تجرى
هذه العمليات كحاالت يومية.
ماذا عن أورام الكلى هل هي وراثية؟أورام الكلى الخبيثة في معظم األحيان غير
وراث ـي ــة وي ـكــون الـسـبــب الــرئـيـســي لـهــا الـتــدخـيــن،
وهناك حاالت تكون لها عوامل وراثية.
أكـثــر مــن  %80مــن أورام الكلى يتم اكتشافها
عن طريق الصدفة عند إجــراء أشعة بالموجات
الصوتية على منطقة البطن بعد شكوى المريض
من آالم في الظهر أو آالم في البطن ،وإذا وصل
المريض إلى مرحلة وجود نزيف دموي في البول
مــع وج ــود ألــم ف ـعــادة تـكــون مرحلة متقدمة من
مراحل الورم.
كيف يتم عالج أورام الكلى؟في السابق كنا نلجأ إلى الجراحات المفتوحة
ويـحـتــاج الـمــريــض إلــى الـمـكــوث فــي المستشفى
من  5إلى  7أيام ،أما اآلن فمع المنظار الجراحي
أصبح العالج أكثر تقبال لدى المرضى ومضاعفاته
أصبحت أقل من الجراحة العادية ويتم استئصال
الورم من الكلى أو استئصالها كليا إذا لزم األمر
ويستطيع العودة لممارسة حياته الطبيعية بعد
أسبوع من إجراء العملية بالمنظار،
باإلضافة إلى العالج الحراري لمن ال تسمح
حالتهم الصحية إلجراء العملية.

ع ــاج ان ـســداد ح ــوض الـكـلــى فــي الـســابــق كــان
عن طريق عمليات مفتوحة واآلن تتم بالمنظار
عن طريق  3فتحات صغيرة في بطن المريض،
من دون تعريض المريض لمضاعفات الجراحة
المفتوحة.
شهد قسم الجراحة بالمستشفى العسكريتطورا كبيرا في الفترة الحالية ،كيف حدث ذلك؟
نـكـمــل ال ـعــام الـمـقـبــل ع ـقــدا مــن ال ــزم ــان منذ
أن بــدأنــا فــي تـقــديــم مـنــاظـيــر الـكـلــى الـمـتـطــورة
والمسالك البولية لمرضى المستشفى العسكري

ما الذي يميز العالج الحراري عن العالجاتاألخرى؟
تقنية ال ـعــاج ال ـح ــراري تقنية تــم تطويرها
وتم استحداث جهاز المايكروف المتوافر حاليا
فــي مستشفى ق ــوة ال ــدف ــاع وبـمـعــاونــة اسـتـشــاري
األشـعــة التداخلية بتخدير موضعي للمريض،
وي ـتــم الـتـخـلــص مــن الـ ــورم مــن دون أن يتعرض
المريض ألي مضاعفات من الجراحة سواء كانت
بالمنظار أو عملية مفتوحة ونتائجها ممتازة مع
الـحــاالت المتقدمة فــي السن أو الــذيــن حالتهم
الصحية ال تسمح بإجراء جراحة.
ماذا عن أسباب حوض الكلية وأعراضها؟أكـ ـث ــر حـ ـ ــاالت ان ـ ـسـ ــداد ح ـ ــوض ال ـك ـل ـيــة ت ـكــون
خلقية ،فــإمــا أن يــولــد المريض بعيب خلقي أو
أن يـكــون هـنــاك شــريــان عــابــر أم ــام مـخــرج حوض
الكلية يؤدي إلى انسداده ،وأيضا من أهم أسبابه
حصوات الكلى.
وبالنسبة لألعراض تكون شكوى المريض من
ألم شديد في جانبه ،نزيف في البول ،أو التهابات
بــولـيــة مـتـكــررة مــع ارت ـف ــاع فــي درج ــة ال ـح ــرارة أو
تكوين حصوات كبيرة الحجم في الكلى.
-ماذا عن العالج؟
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وه ــذا الـتـطــور الـمـلـحــوظ ال يتحقق اال بـتــوافــر
الـكــوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتــوافــر سبل
العالج الحديثة وأحدث التقنيات ويعود الفضل
في ذلك لقائد الخدمات الطبية الملكية اللواء
البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة لدعمه
وتشجيعه الدائم لمواكبة التطور الطبي وتقديم
أفـضــل الـخــدمــات للمرضى وك ــان لــه فـضــل كبير
في ابتعاثي للخارج عام  2006وشدد على أهمية
ج ــراح ــات الـمـنــاظـيــر ال ـم ـت ـطــورة وأن ـه ــا مستقبل
الجراحات وكانت نظرته ثاقبة.
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الدكتورة ندى اليوسف»:

�أعرا�ض جفاف العين ال ت�ستهينوا بها
م ـتــازمــة ج ـفــاف الـعـيــن هي
ع ـ ــدم قـ ـ ــدرة ال ـع ـي ــن ع ـل ــى إف ـ ــراز
م ــا يـكـفــي م ــن ال ــدم ــوع ،أو عــدم
قدرتها على الحفاظ على طبقة
طبيعية من الدموع لحمايتها.
ويـعـتـبــر م ــن أك ـثــر األمـ ــراض
شيوعا بين أمراض العيون ،لذا
ح ــاور الخليج الطبي الــدكـتــورة
ندى اليوسف استشاري أمراض
وجـ ــراحـ ــة ال ـع ـي ــون رئ ـي ــس قـســم
العيون بالمركز الطبي الجامعي
ل ـن ـت ـع ــرف عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــا يـخــص
جفاف العين.
ما أسباب جفاف العيون؟
تـ ـتـ ـع ــدد األسـ ـ ـب ـ ــاب فـبـعـضـهــا
يـ ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا بـ ـتـ ـق ــدم ال ـســن
وبعضها يكون مرتبطا بأمراض
ال ـم ـن ــاع ــة ال ــذاتـ ـي ــة م ـث ــل أن ـ ــواع
مــن الــرومــاتـيــزم ،تـكــون مرتبطة
ارتباطا شــديــدا بجفاف العين.
وأحـ ـي ــان ــا جـ ـف ــاف ال ـع ـي ــن ي ـكــون
بسبب تناول بعض األدويــة وقد
ي ـكــون بـسـبــب ال ـع ــوام ــل البيئية
م ـث ــل ال ـت ـع ــرض ب ـك ـث ــرة ل ـح ــرارة
ال ـش ـم ــس وال ـم ـك ـي ــف وال ـ ـمـ ــراوح
ومكيف السيارة كل ذلــك يسهم
في جفاف العين ،ومن األسباب
ال ـم ـه ـم ــة أيـ ـض ــا ع ــاق ــة ج ـفــاف
الـ ـعـ ـي ــن بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األج ـ ـهـ ــزة
الــذكـيــة؛ فيجب ات ـبــاع تعليمات
معينة عند استخدامها بحسب
توصيات األكــاديـمـيــة األمريكية
ل ـطــب وج ــراح ــة ال ـع ـي ــون يــوجــد
قانون اسمه ( )20 20 20بمعنى
أن عند استخدم األجهزة الذكية
كــل عشرين دقيقة تأخذ العين
راحة مدة عشرين ثانية ،وتكون
بــالـنـظــر ع ـلــى ش ــيء بـعـيــد على
األقل عشرون مترا.
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قطرات البالزما
�أحدث العالجات لحاالت الجفاف ال�شديد
دائـمــا ننصح األش ـخــاص المضطرين
لـلـجـلــوس ســاعــات طــويـلــة أم ــام الـشــاشــات
المضيئة بــأن يكون لهم منفذ يطل على
ال ـ ـخـ ــارج ل ـك ــي ي ـط ـب ـقــوا الـ ـق ــان ــون ،ف ــرؤي ــة
األشياء البعيدة تريح العين وتعمل على
استرخاء عضالت العين.
وك ــذل ــك ن ــوج ــه ن ـفــس الـنـصـيـحــة إلــى
ط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس ع ـنــدمــا ي ـج ـل ـســون أم ــام
شــاشــات الكمبيوتر عليهم بتطبيق نفس
القانون ،فاتباع هذه اإلرشادات يساعد في
تقليل الـصــداع وتقليل اإلج ـهــاد ،وكذلك
يقلل مــن الجفاف ويعطي العين فترات
راحــة من الشاشة ،كما ننصح بالمواظبة
على القطرات المرطبة.
ماذا عن األعراض؟
بالنسبة إلى األعراض تكون بالشكوى
من احمرار في العين واإلحساس بجسم
غريب مثل الرمال وأحيانا يشعرون بتعب
فــي العين ،وأح ــد أع ــراض الجفاف إفــراز
العين للدموع وذلك يكون كرد فعل.
ًإذا كيف يكون التشخيص؟
يـتــم التشخيص فــي ع ـيــادات العيون
الـتـخـصـصـيــة وف ـي ـهــا ي ـتــم ف ـحــص الـعـيــن
بــاسـتـخــدام ج ـهــاز ال ـشــق الـضــوئــي وأث ـنــاء
الفحص نضع قطرة ملونة ويوجد إضاءة
خاصة في الجهاز لونها أزرق نستطيع أن
نحدد الدموع ألنها تكون أصبحت ملونة
فمنها نحدد مقدارها ،باإلضافة إلى ذلك
يتم الكشف عن جفاف القرنية عــادة ما
يرتبط جفاف العين وجفاف القرنية مع
بعضهما ،وهـنــاك طريقة أخــرى لفحص
الـ ـجـ ـف ــاف اسـ ـم ــه ف ـح ــص (ش ـ ــرم ـ ــر) وه ــو
عبارة عن شريط معقم عليه تدريج مثل
الـمـسـطــرة ويـتــم وض ــع قـطــرة م ـخــدرة في
عين المريض وهذا الشريط يوضع على
الـجـفــن الـسـفـلــي ليمتص ال ــدم ــوع ومنه
نعرف مقدار الدموع التي تفرزها العين.
ما أهم طرق الوقاية؟
بالنسبة إلى مرضى جفاف العين من
الضروري أن يركزوا على التغذية الغنية
بــاألومـيـجــا  3أو المكمالت غــذائـيــة التي
تحتوي عليها ،وع ــدم الـتـعــرض المباشر
ل ـه ــواء الـمـكـيــف م ـثــل مـكـيــف ال ـس ـي ــارات،
استخدام السليم المقنن لألجهزة الذكية،

وبمعالجة العوامل التي تعزز من جفاف
العين.
ما أحدث طرق العالج؟
هناك طــرق متعددة مــن الـعــاج منها
اسـتـخــدام الـقـطــرات الـمــرطـبــة أو الــدمــوع
الصناعية وتكون أنواعا يحددها الطبيب
المختص بحسب الحالة؛ ألن فــي بعض
األحـ ـي ــان س ـبــب ال ـج ـفــاف ق ــد ي ـكــون إف ــراز
الـ ـغ ــدد الــده ـن ـيــة ل ـيــس كــاف ـيــا فـنـسـتـخــدم
قطرات مرطبة لتعويض الطبقة الدهنية

ول ـيــس ف ـقــط الـطـبـقــة الــدم ـع ـيــة ،وأوص ــي
بالقطرات األحــاديــة الجرعة فـهــذا النوع
ال يحتوي على م ــواد حافظة على عكس
عبوات القطرة العادية.
كما توجد عــاجــات أخــرى منها مثال
نقوم بوضع سدادة من مادة السليكون في
فتحة القناة الدمعية في الجفن السفلي
أو يـتــم وضـعـهــا فــي السفلي والـعـلــوي في
حاالت الجفاف الشديد؛ لتعمل على منع
الــدمــوع مــن الـمــرور مــن العين إلــى األنــف
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وبالتالي تظل الدموع التي تفرزها الغدة
الدمعية قليلة في العين ونحافظ عليها
ويستفيد الشخص من دموعه الطبيعية.
وع ـ ــن أحـ ـ ــدث الـ ـع ــاج ــات اآلن تــوجــد
قطرات البالزما التي يتم تحضيرها من دم
المريض الذي يعاني من الجفاف الشديد،
وذلك بفصل كرات الدم عن البالزما ويتم
استخدامها لما تحتويه من مواد محفزة
لنمو الـخــايــا الـجــديــد فــي حــالــة جفاف
القرنية والجفاف الشديد.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

كيف نحافظ على �صحة �أ�سنان �أطفالنا؟
الدكتور محمد حمزة:

ت�سو�س الأ�سنان �أكثر م�شاكل الأ�سنان �شيوعا عند الأطفال
تنظيف األسـنــان واالهـتـمــام بها اهتماما جـيــدا بشكل
صحيح منذ الطفولة يؤثر على صحة الفم المستقبلية
لألطفال ،وقد تبنى على أساسه مراحل نمو وتطور األسنان.
وف ــي الـ ـح ــوار ال ـتــالــي يـحــدثـنــا الــدك ـتــور مـحـمــد حـمــزة
أخصائي طب أسنان األطفال بمستشفى الكندي عن صحة
الفم عند األطفال وكيفية العناية الجيدة بأسنانهم.
 -1االهتمام بصحة األسنان يبدأ مبكرا ما هي الخطوات
الصحيحة للمحافظة على صحة األسنان؟
االهتمام بصحة أسنان األطفال من األفضل أن تبدأ
من فترة الحمل بحيث يجب تثقيف األم قبل الوالدة ،وذلك
بإعطائها المعلومات الكافية عن طــرق التغذية السليمة
لـلــرضــع وف ــوائ ــد الــرضــاعــة الطبيعية وكيفيتها وأوقــات ـهــا.
بحيث تكون األم على دراية كافية بصحة فم وأسنان المولود.
ومــن خــال عملنا فــي مـجــال أسـنــان األط ـفــال نالحظ
غياب المعلومات التثقيفية والصحية لألمهات.
وبعد الــوالدة يجب زيــارة طبيب األسنان بعد بــزوغ أول
ســن لبني وذل ــك فــي عـمــر سـتــة شـهــور تـقــريـ ًبــا ،وت ـكــون هــذه

الزيارة لفحص أسنان الطفل واللثة وإلعطاء األم اإلرشادات
الالزمة فيما يخص تنظيف األسنان والتغذية السليمة.
 -2ما هي أكثر مشاكل األسنان شيوعا عند األطفال؟
وكيفية تجنبها؟
ت ـســوس األس ـن ــان ه ــو م ــن أك ـثــر األم ـ ــراض شـيــوعــا عند
األطـ ـف ــال ،وق ــد يـتـسـبــب ف ــي ع ــدم ح ـضــورهــم بــان ـت ـظــام في
المدرسة نظرا لأللم المستمر.
والتسوس مرض كباقي األمراض يمر بمراحل متعددة،
هـنــالــك الـمــرحـلــة األول ـيــة والـمــرحـلــة المتوسطة ومرحلة
م ـتــأخــرة ،وهـنــا تكمن فــائــدة الـفـحــص الـ ــدوري مـمــا يمكن
الـطـبـيــب مــن اكـتـشــاف الـتـســوس فــي مــراحـلــه األول ـي ــة مما
ينعكس على طريقة الـعــاج مــن حيث الـتــدخــل العالجي
وكلفة العالج.
ول ـكــي نـتـجـنــب ه ــذا ال ـم ــرض يـجــب ف ــي ال ـب ــدء تثقيف
األمـ ـه ــات واآلبـ ـ ــاء ع ــن ص ـحــة أس ـن ــان األطـ ـف ــال وإرش ــاده ــم
للتغذية الصحية السليمة وطرق تنظيف األسنان.
أيضا والتي الحظناها من خالل
ومن المشاكل الشائعة ً
عملنا هو لجوء آباء األطفال لخيار خلع األسنان اللبنية
ً
نتيجة لمفهوم خاطئ عند معظم األمهات
كعالج وذلك
واآلباء بعدم أهمية األسنان اللبنية.
وه ـ ـ ــذا يـ ـق ــودن ــا ل ــذك ــر أه ـم ـي ــة األسـ ـن ــان
ال ـل ـب ـن ـي ــة ،وم ـ ــن أه ـ ــم وظـ ــائـ ــف األسـ ـن ــان
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اللبنية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية حيث
تساعد األسنان على مضغ الطعام وتسهيل عملية الهضم
باإلضافة إلى حفظ المسافات لألسنان الدائمة مما يقلل
مــن مشاكل األط ـبــاق مستقبال والـلـجــوء إلــى عــاج تقويم
ً
مستقبل.
األسنان
ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ي ـك ــون خ ـلــع األسـ ـن ــان ه ــو الـخـيــار
الوحيد وفي هذه الحالة يجب وضع أجهزة تعرف بحافظ
المسافة لحماية األطـفــال مــن مشاكل األطـبــاق مستقبال
وحفظ المسافات لألسنان الدائمة.
 -3ما أهمية الكشف الدوري لألطفال؟
كما ذكرنا سابقً ا عن أهمية الكشف الــدوري فهو يعتبر
من المراحل الوقائية في عالج األسنان بحيث يمكن الطبيب
من اكتشاف المرض في بدايته مما يساهم في نجاح العالج
بنسبة عالية ،ويوفر الوقت والجهد وكلفة العالج.
 -4ما الــذي يميز قسم أسنان األطـفــال في مستشفى
الكندي؟
ي ـت ـم ـيــز ق ـس ــم أس ـ ـنـ ــان األط ـ ـفـ ــال ب ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـك ـنــدي
بتوفير كافة أنواع العالجات ابتداء من العالجات الوقائية
والتحفظية (الحشوات وعالج العصب والتلبيسات) وانتهاء
بعالج األطفال تحت التخدير الكامل في حاالت األطفال
الغير متعاونين واألطفال ذوي الهمم ،حيث أنه مجهز تماما
بالمعدات الحديثة لراحة مرضانا الصغار.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

الدكتور علي رضا كراشي:

مخاطر تهدد
�سالمة طفلك
ب�سبب لعبة
الترامبولين
لعبة الترامبولين المطاطية
مــن األل ـعــاب الـجــاذبــة لألطفال
ف ـ ـهـ ــم يـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــون ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض
مهاراتهم في القفز واللياقة وقد
تجذب الكبار في بعض األحيان
كنوع من الرياضة والترفيه.
يـكــاد ال يخلو بـيــت مــن هــذه
ال ـل ـع ـبــة ك ـمــا يـكـثــر وج ــوده ــا في
أم ــاك ــن ال ـتــرف ـيــه ال ـع ــام ــة ،ولـكــن
ألطباء العظام رأيا آخر في هذا
ال ـن ــوع م ــن األل ـع ــاب ألن ـهــا تـهــدد
سـ ــامـ ــة األط ـ ـ ـفـ ـ ــال وت ـع ــرض ـه ــم
إلصابات خطيرة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ــدك ـ ـتـ ــور عـ ـل ــي رض ــا
كراشي استشاري جراحة العظام
والكسور بمستشفى ابن النفيس
ان م ـ ــع ت ـ ـطـ ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
وانـ ـتـ ـش ــار االج ـ ـهـ ــزة ال ـم ـح ـمــولــة
والـكـمـبـيــوتــر ف ــإن ت ـحــرك ولـعــب
االطـ ـ ـف ـ ــال اصـ ـب ــح ق ـل ـي ــا حـيــث
ي ـق ـضــي األطـ ـف ــال ف ـت ــرة طــويـلــة
ام ـ ــام االجـ ـه ــزة م ــن دون حــركــة،

لذلك فإن لعبة الترامبولين من
األلعاب المحببة للكبار وخاصة
االطفال وسهل وضعها في البيت
مـمــا يتيح للجميع االسـتـمـتــاع
بها ومن فوائد هذه اللعبة:
تـ ـنـ ـشـ ـي ــط وتـ ـحـ ـفـ ـي ــز ع ـمــلالقلب والدورة الدموية.
ت ـ ـقـ ــويـ ــة ع ـ ـضـ ــات ال ـج ـس ــموخاصة األطراف السفلية.
تساعد على فقدان الوزن.اكـ ـتـ ـس ــاب ب ـع ــض ال ـم ـه ــاراتالحركية والرشاقة.
 التخلص من التوتر.وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـف ــوائ ــد
المذكورة فإنها تعتبر من األلعاب
الخطيرة على الكبار والصغار،
وخاصة ان ممارستها تحتاج الى
اشراف المتخصصين.
 لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاذا تـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر لـ ـعـ ـب ــةال ـ ـتـ ــرام ـ ـبـ ــول ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن األلـ ـ ـع ـ ــاب
الخطيرة؟
ع ـ ــادة م ــا ت ـس ـبــب ال ـك ـس ــور او

تـ ـم ــزق ــات فـ ــي االربـ ـ ـط ـ ــة ال ـل ـي ـنــة
لـ ـلـ ـمـ ـف ــاص ــل ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ك ــاح ــل
ال ـقــدم ،الــرقـبــة ،الــرســغ ،وتسبب
إصــابــات فــي العمود الفقري او
الـ ـ ــرأس ،م ـمــا يـسـتــدعــي ال ـعــاج
الطبيعي أو التدخل الجراحي.
وع ـلــى األه ــل ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
االح ـتــرازيــة الــازمــة لتقليل أو
م ـنــع اإلص ــاب ــات ال ـتــي ق ــد تغير
مصير حـيــاة الـطـفــل الجسدية
والعقلية.
وهذه اإلصابات تحدث للكبار
واالط ـ ـ ـفـ ـ ــال خ ــاص ــة تـ ـح ــت ســن
السابعة ويفضل أن تكون لعبة
فردية وليست جماعية.
 مــا االح ـتــرازات الــازمــة إنوج ــدت اللعبة واالض ـط ــرار إلــى
المشاركة فيها؟
-1ت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد عـ ــدد
األطـ ـ ـف ـ ــال خ ـ ــال ال ـل ـع ــب ب ـهــذه
الـلـعـبــة الـجـمــاعـيــة وخ ــاص ــة أن
مـعـظــم االص ــاب ــات ال ـتــي تـحــدث
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بين األطـفــال مــن أوزان وأعـمــار
مـخـتـلـفــة وم ـت ـبــاي ـنــة وع ـ ـ ــادة مــا
ي ـصــاب فـيـهــا األط ـف ــال األصـغــر
عمرا واألقل وزنا.
المراقبة المستمرة من قبلاألهـ ــل و ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن هــذه
اللعبة.
تـ ــوج ـ ـيـ ــه األط ـ ـ ـفـ ـ ــال أثـ ـن ــاءال ـل ـعــب وم ـن ـع ـهــم م ــن ال ـق ـفــزات
والـشـقـلـبــاظــات الـخـطـيــرة الـتــي
قد تسبب الكسور والرضوض أو
إصابات العمود الفقري.
يـجــب أن تـكــون هــذه اللعبةتحت إشراف المتخصصين.
ي ـج ــب ال ـتــأكــد م ــن أن هــذهاللعبة مغلقة بشكل جيد.
حماية هذه اللعبة بالوسائدالقماشية والشبكات حولها ،وكل
ذلــك ال يــوفــر الحماية الكافية
ل ــأطـ ـف ــال ،ولـ ــذلـ ــك ال تـشـجــع
األكاديمية األمريكية على توفير
هذه اللعبة بالمنازل.

الخليج الطبي
العدد ( - )١٥٩٤٩السنة السادسة واألربعون  -اإلثنين  ١٧ربيع اآلخر 1443هـ  ٢٢ -نوفمبر 2021م

م�ست�شفى ابن النفي�س
يحتفل بيوم الطبيب البحريني و�سط ح�ضور كوكبة من الأطباء
راق وم ـب ـه ــج اح ـت ـفــل
فـ ــي احـ ـتـ ـف ــال ٍ
مستشفى اب ــن الـنـفـيــس ب ـيــوم الطبيب
البحريني وال ــذي حــدده صاحب السمو
الـمـلـكــي األم ـي ــر خـلـيـفــة ب ــن س ـل ـمــان آل
خليفة رحمه اهلل ليكون أول أربعاء من
شهر نوفمبر تكريما لألطباء البحرينيين
المتميزين في البحث العالجي والطبي.
حـضــر الـحـفـ َـل مـجـمــوعـ ٌـة كـبـيــرة من
أطباء المستشفى الذين أبدوا سعادتهم
بــاالحـتـفــال ســويــا بمثل ه ــذه المناسبة
التي جاءت بمثابة تقدير على مجهودهم
طوال العام في خدمة المرضى وتطوير
مستوى العالج والخدمة في مستشفى
ابن النفيس.
وأعرب الدكتور حسن العريض رئيس
مـجـلــس إدارة مـسـتـشـفــى اب ــن الـنـفـيــس
ف ــي تـصــريــح خ ــاص لــ«الـخـلـيــج الـطـبــي»
عــن س ـعــادتــه بــاالح ـت ـفــال ب ـيــوم الطبيب
البحريني بصفته طبيب بحريني ،وقال
إنه يفخر دائما بعمله كطبيب وبخدماته
الـ ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـب ـحــري ـنــي
ويقدرها المواطن والمقيم ،ما يدفعنا
إلى مواصلة عملنا وخدمتنا.
ك ـم ــا ن ـف ـخــر ب ـح ـكــوم ـت ـنــا ال ــرش ـي ــدة
التي خصصت يوما للطبيب البحريني
تقديرا لمجهودات األطباء في المملكة
خ ـصــوصــا م ــع الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة الـتــي
م ــررن ــا بـهــا جـمـيـعــا وكـ ــان ف ــي الـمـقــدمــة
الطبيب ،إن الصحة والـشـعــور بــاألمــان
أهــم مــا يطلبه الـمــريــض منا وه ــذا ما
نسعد بتقديمه لــه بخبرتنا الطويلة
حتى يصل المريض إلى بر األمان.
وكـ ـلـ ـن ــا فـ ـخ ــر ب ــالـ ـف ــري ــق ال ــوط ـن ــي
البحريني ال ــذي اسـتـطــاع بحنكته أن
يمر بالبحرين إلى بر األمان وبفضلهم
نـشـعــر بــال ـقــرب مــن ع ــودة ال ـح ـيــاة إلــى
طبيعتها ما يدفعنا إلى مواصلة عملنا
في مستشفى ابن النفيس في خدمة
أهل البحرين.
وبسؤاله عن الخطط المستقبلية
لـلـمـسـتـشـفــى أج ـ ـ ــاب« :إنـ ـن ــا وبـحـمــد
اهلل وب ـع ــد مـ ــرور ع ـشــريــن ع ــام ــا على
إنشاء مستشفى ابــن النفيس هناك
ت ـطــورات كبيرة فــي المستشفى منذ
ذل ــك الـحـيــن بــدأنــا أرب ـعــة أو خمسة
أطـ ـب ــاء ووص ـل ـن ــا اآلن إل ـ ــى سـبـعـيــن

طبيبا في جميع التخصصات الطبية،
وبالتالي المستشفى يضم مجموعة من
االستشاريين ذوي الخبرات الكبيرة في
بلدنا البحرين.
وبالنسبة إلى التطورات المستقبلية
لــديـنــا الكثير مــن األح ــام الـتــي نحلم
بتحقيقها حتى تـكــون واقـعــا ملموسا،
كــالـتــوســع فــي نــوعـيــة الـخــدمــات فــي كل
تـخـصــص وح ـت ــى طــري ـقــة ال ـف ـحــوصــات
سنطور منها في المرحلة القادمة مع
اس ـت ـحــداث شــامــل للتقنيات واألج ـهــزة
الـمــوجــودة فــي المستشفى ،فعلينا دور
طبي كبير هو أن نواكب التطور الطبي
التكنولوجي حتى نكون على استعداد
تام لمساعدة المرضى.
كـ ـم ــا أع ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للمستشفى بيتر كـيـنــدي عــن سعادته
بــاالح ـت ـفــال ب ـيــوم الـطـبـيــب الـبـحــريـنــي
والـ ــذي تمنى ألط ـبــاء المستشفى في
ه ـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـقــدم
والعلو وفي هذه المناسبة نعد بالتطور
المستمر في مستشفى ابن النفيس.
وقالت الدكتورة وفاء أجور استشاري
أم ـ ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـس ــاء وال ـ ـ ـ ـ ــوالدة واألورام
ال ـن ـســائ ـيــة« :إن ـن ــي يـسـعــدنــي ويـشــرفـنــي
وجـ ــودي ال ـيــوم فــي اح ـت ـفــال مستشفى
ابـ ــن ال ـن ـفـيــس وسـ ــط زم ــائ ــي األط ـب ــاء
بمناسبة ي ــوم الـطـبـيــب الـبـحــريـنــي في

عامه الثاني».
وأض ــاف الدكتور علي مـيــرزا القيم
«أن االحتفال بيوم الطبيب البحريني
يـخـلــق م ـب ــادرة رائ ـع ــة بـتـكــريــم األط ـبــاء
وبتخصيص يوم لالحتفال بهم وأتمنى
ل ـج ـم ـيــع األط ـ ـبـ ــاء ال ـت ــوف ـي ــق وال ـن ـج ــاح
ول ـم ـس ـت ـش ـفــى اب ـ ــن ال ـن ـف ـيــس االزده ـ ـ ــار
والتقدم».
وم ـ ــن ج ــان ـب ــه أك ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور هــانــي
ال ـح ـم ـي ــدان اسـ ـتـ ـش ــاري أمـ ـ ــراض الـمــخ
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واألعصاب سعادته بإقامة احتفال بيوم
الطبيب البحريني وقال إنه فخور جدا
ب ـكــونــه م ــن ض ـمــن فــريــق اب ــن النفيس
الطبي الــذي برغم الـظــروف الصعوبة
ل ــم ي ـكــل ولـ ــم ي ـتــوقــف ع ــن ت ـقــديــم كل
الخدمات الصحية بكامل طاقته.
شـ ـ ـك ـ ــرت الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــورة نـ ـ ــاديـ ـ ــة م ـطــر
اسـتـشــاري جــراحــة التجميل والترميم
إدارة مستشفى ابن النفيس على فكرة
إقامة احتفال صغير ألسرة المستشفى
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