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جمال جعفر يفتتح فعاليات 

يوم ال�سحة العاملي

ثمانية اأنواع من الإ�ساءة 

ت�ساعد على عالج الكتئاب

العدد »36«                                                                                                                                                                            اأبريل 2012 

يف فعاليات يوم ال�صحة العاملي التي قامت دائرة اخلدمات الطبية بتنظيمها 

ومب�صاركة �صركة دلة ال�صحية امل�صغلة مل�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صرتكة , 

اتت التعليقات من قبل امل�صوؤولني ومن قبل الزوار على حد �صواء متتدح العمل 

الذي قدم يف هذه الفعاليات حيث كان بها من الرثاء العلمي الكثري , وحقيقة 

ل��وال ت�صافر اجل��ه��ود مل��ا ك��ان ه��ن��اك جن��اح ي��ذك��ر او ا���ص��ادة ت�صل ول��ك��ن العمل 

وجودته  كانا ابلغ ر�صالة من قبلنا للمجتمع يف حتقيق روؤيتنا كم�صت�صفى له 

بعد اجتماعي ا�صافة لبعده ال�صحي والتوعوي .

يف هذه الفعاليات قدمت املحا�صرات وو�صعت حمطات طبية وادارية للزائرين 

قدمت لهم زيادة حقيقية يف التوعية والتثقيف ال�صحي واحاطتهم بكل جديد 

يف عامل الطب وفق كل حمطة واخت�صا�صها  وهذا ما مل�صناه من خالل توا�صلنا 

مع الزوار واحلديث معهم .

ودعمنا وجعلوا من  الفعاليات  ه��ذه  بزيارتنا يف  ق��ام  كل من  ن�صكر  يف اخلتام 

جناحنا يف تنظيم  اليوم العاملي  نربا�صًا ولوالهم ملا و�صلنا اىل ما و�صلنا اليه .

املحرر 

اإ�شراقة

احلبة ال�شوداء:

احلبة ال�صوداء وت�صمى بحبة الربكة اأو الكمون االأ�صود اأو ال�صونيز, وقد ُعِنَيت باالهتمام من قبل 

الطب احلديث ملا احتوته من م�صتخل�صات نافعة لل�صحة, وعالج لكثري من االأمرا�ض, وتقوية جلهاز املناعة لالإن�صان .. 

عن عائ�صة � ر�صي اهلل عنها � اأنها �صمعت النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم- يقول : » اإن هذه احلبة ال�صوداء �صفاء من كل داء, 

ام , قلت : وما ال�صام ؟ قال : املوت « )رواه البخاري ( .. اإال من ال�صَّ

وقفة نبوية ...

اقراأ يف هذا العدد 
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ملحق        الطبي

اأهم امل�ساكل التي يتعر�ض لها كبار 

 ال�سن والأمرا�ض امل�سببة لكل م�سكلة 

ال�سحة اجليدة

 ت�سيف حياة لل�سنني
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يوم ال�صحة العاملي

يف ال�صابع من اأبريل من كل عام يحتفل العامل بيوم ال�صحة 

العاملية  ال�صحة  منظمة  تاأ�صي�س  ذك��رى  يف  ذل��ك  و  العاملي 

التابعة للأمم املتحدة ، حيث يتم يف كل عام ت�صليط ال�صوء 

على اأحد البحوث الطبية بهدف توعوي �صحي و علمي. وقد 

اأقيمت فعاليات هذا العام حتت عنوان ال�صيخوخة وال�صحة: 

»ال�صحة اجليدة ت�صيف حياة لل�صنني« ملا يحتاجه كبار ال�صن 

من رعاية خا�صة اأثناء التقدم بالعمر.

تنظيم حفل يوم ال�صحة العاملي

وانطلقاً من الدور ال�صحي الذي تقوم به عمليات اخلفجي 

امل�صرتكة يف حمافظة اخلفجي ممثلة يف م�صت�صفى عمليات 

اخلفجي امل�صرتكة نظم م�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صرتكة 

فعاليات  واحلكومية  العامة  العلقات  دائ��رة  مع  بالتعاون 

 2012 ابريل  15و16  يومي  م��دى  على  العاملي  ال�صحة  ي��وم 

جمال  م.  امل�صرتكة  الت�صغيلية  اللجنة  رئي�س  افتتح  حيث 

الإدارة  بح�صور  وذل��ك  ابريل   15 يف  الفعاليات  جعفر 

للخدمات  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ن  املكونة  التنفيذية 

ال�صناعية د. علي امللحان واملدير التنفيذي للأعمال 

الأعمال  لإدارة  التنفيذي  واملدير  اخلطيب  م.حممد 

للموارد  التنفيذي  واملدير  الأرك��ي��ا  ع��ب��دال��روؤوف  م. 

ا�صتقبالهم  كان يف  املجادي حيث  قا�صم  م.  الب�صرية 

مدير دائرة اخلدمات الطبية حزاب ال�صمري ومدير 

دائرة العلقات العامة واحلكومية �صليمان الر�صيدي، 

ومدير امل�صروع يف �صركة دلة للخدمات ال�صحية كما 

الدوائر يف عمليات اخلفجي  مديرو  الفتتاح  ح�صر 

مل�صت�صفى  الطبي  والطاقم  الأق�صام  ونظار  امل�صرتكة، 

العمليات . 

بداية احلفل

م�صت�صفى  يف  املحا�صرات  قاعة  يف  الف��ت��ت��اح  ب��داأ 

الذكر  من  عطرة  باآيات  امل�صرتكة  اخلفجي  عمليات 

دلة  �صركة  يف  الطبي  املدير  رح��ب  بعدها  احلكيم 

باحل�صور  عكا�صة  اإبراهيم  د.  ال�صحية  للخدمات 

بعد ذلك قدم املدير الطبي لدائرة اخلدمات الطبية 

حزاب ال�صمري كلمة رحب فيها باحل�صور مقدراً لهم 

م�صاركتهم يف افتتاح الفعاليات بعدها حتدث عن يوم 

ال�صيخوخة  العام  هذا  �صعار  مبيناً  العاملي  ال�صحة 

وال�صحة  واأهميته يف رفع من�صوب ال�صحة والنتاجية 

ملرحلة  الفرد  لي�صل  بال�صحة  الهتمام  خ��لل  من 

للإح�صائية  وتطرق   ، بال�صحة  متمتعاً  ال�صيخوخة 

العامل  يف  العمر  معدل  ارتفاع  تو�صح  التي  العاملية 

ب�صكل عام ويف اململكة ب�صكل خا�س وبني اأن الو�صول للهدف 

ال  يكون  ل  ال�صيخوخة  �صن  حتى  �صحية  بحياة  املن�صود 

بت�صافر اجلهود من قبلنا ومن قبل الفرد باتباعه الر�صادات 

�صكر  كلمته  ختام  ويف  �صحية  ل�صيخوخة  لي�صل  ال�صحية 

ال�صمري احل�صور كما �صكر كل من �صاهم يف جناح الفعاليات، 

التي حتتوي على  ال�صحية  دعا احل�صور لفتتاح اخليمة  ثم 

ال�صحية  الثقافة  تخدم  التي  ال�صحية  املحطات  من  العديد 

الفتتاح  �صريط  بق�س  جعفر  جمال  ال�صيد  قام  حيث  للزائر 

قام  حيث  اخليمة  يف  ال�صحية  للمحطات  اجلميع  توجه  ثم 

باخلدمات  بالتعريف  كل حمطة  املتواجد يف  الطبي  الطاقم 

اآخر  عن  نبذة  و�صرد  ال�صحية  املحطة  من خلل  تقدم  التي 

العامة  التي ت�صهم يف احلفاظ على ال�صحة  الطبية  البحوث 

ملا للوقاية من اأهمية. ويف اخلتام وقع احل�صور على جم�صم 

التفاحة اخل�صراء التي جت�صد احلياة ال�صحية و املتجددة يف 

و�صط اخليمة.

حمتويات اخليمة الطبية

احتوت اخليمة على حمطة لقيا�س النظر ، حمطة مكافحة 

اجل�صم،  كتلة  حمطة   ، ال��ذاك��رة  فح�س  حمطة   ، التدخني 

ه�صا�صة  قيا�س  حمطة   ، ال��دم  و�صكر  ده��ون  قيا�س  حمطة 

ال�صمع فيما �صارك م�صت�صفى وزارة  العظام ، حمطة قيا�س 

املنزيل  الطب  خدمة  فيها  ق��دم  حمطة  خ��لل  من  ال�صحة 

واأهدافها وعملها وم�صتحقيها وكيفية امل�صاركة يف دعم هذه 

اخلدمة وتطويرها، كما احتوت اخليمة على حمطة خا�صة 

و�صركة  الطبية  دائرة اخلدمات  امل�صت�صفى ممثلة يف  ب��اإدارة 

دلة للخدمات ال�صحية يقدم من خللها معلومات عن جميع 

اإ�صافة  امل�صرتكة  اخلفجي  عمليات  م�صت�صفى  يف  اخلدمات 

امل�صت�صفى  يف  العلج  مل�صتحقي  ا�صتف�صار  اأي  عن  للإجابة 

وتلقي مقرتحاتهم .

ت�صميم اخليمة الطبية

والتق�صيم  املكيفة  الكبرية  بامل�صاحة  اخليمة  ت�صميم  وات�صم 

الفني املميز لتي�صري حركة الزوار اإىل جانب املعدات 

الطبي  للت�صخي�س  واملتخ�ص�صة  احلديثة  التقنية 

ترتيب  مت  امل��دخ��ل  ي�صار  و  مي��ني  فعلى  الدقيق، 

عدد من املكاتب الطبية للمراجعة، واأمام املدخل 

و  الطبية  لل�صت�صارات  مركز  ت��واج��د  مبا�صرة 

الإجابة عن اأ�صئلة الزوار وتله مبا�صرة  ويف نهاية 

الرواق ردهة الطعام والتي �صملت وجبات غذائية 

�صحية يف تنا�صق مع �صعارات الفعالية.

كلمة مدير اخلدمات الطبية

�صكر  ال�صبوعية  ال��درة  جلريدة  خا�س  لقاء  ويف 

ال�صيد حزاب ال�صمري اللجنة التنفيذية على الدعم 

والتوجيه املميز لهذا الربنامج وتقدم بال�صكر لدائرة 

اخلدمات  ودائ���رة  واحلكومية  العامة  ال��ع��لق��ات 

املبذولة  جهودهم  على  الأع��م��ال  و  الجتماعية 

ووجه كلمة �صكر اأخرى جلميع دوائر العمليات على 

“العمل   : قوله  معززا  الربنامج  دعم  يف  جهودهم 

اجلماعي و�صيلة لتحقيق اأ�صمى الغايات”. 

يف  العمليات  دوائ��ر  �صتى  جهود  ت�صافرت  فقد 

من  اأك��ر  وا�صتغرقت  على  الكبرية  اخليمة  بناء 

ثلثة اأ�صابيع لإنهائها، وقد جاء التنظيم من دائرة 

ق�صم  من  م�صاركات  و�صل�صلة  الطبية  اخلدمات 

الجتماعية  اخلدمات  ودائ��رة  العامة  العلقات 

و�صركة  الطبية  للخدمات  دلة  و�صركة  والأع��م��ال 

مرياج. 

جعفر يفتتح فعاليات يوم الصحة العالمي  في الخيمة الطبية
تحت شعار : »الصحة الجيدة تضيف حياة للسنين« 

تغريدة طبية : 
قدماء امل�صريني كانوا ي�صتخدمون ق�صرة ال�صف�صاف كعالج لالآالم واالأوجاع, لكنهم مل يكونوا يعرفون اآنذاك اأن ما كان يخف�ض درجة حرارة اجل�صم وااللتهاب كان حم�ض ال�صف�صاف.« 

واأتت كتب اأبقراط, الطبيب اليوناين الذي عا�ض من �صنة 460 اإىل 377 قبل امليالد, على ذكر تلك املادة, وقالت اإن اأوراق ال�صف�صاف ميكنها تخفيف االآالم واحلمى.« اأعاد يف القرن ال� 18 

اإدوارد �صتون, اكت�صاف االأ�صربين, عندما كتب تقريرا عن كيفية اإعداد م�صحوق حلاء ال�صف�صاف الذي اأفاد نحو 50 مري�صا عانوا من اأمرا�ض الربد وغريها. اأما االأ�صربين الذي نعرفه 

اليوم, فقد خرج اإىل حيز الوجود يف اأواخر 1890 يف �صكله احلايل, عندما ا�صتخدمه الكيميائي فيليك�ض هوفمان يف باير باأملانيا لتخفيف اآالم الروماتيزم عن والده. وابتداء من عام 

1899, بداأ توزيع مادة على �صكل بودرة لهذا العن�صر على االأطباء الإعطائها للمر�صى, واأ�صبح هذا العقار حديث ال�صاعة, وبداأ يباع على �صكل اأقرا�ض دون و�صفة طبية يف عام 1915.

االركيا يخ�صع لفح�ض العيونجعغر يق�ض �صريط االفتتاح

جعفر خالل جولته يف اخليمة الطبية

املحطات الطبية يف اخليمة الطبية

امللحان والر�صيدي يوقعان على تفاحة ال�صحة
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اإجناز طبي يف ق�سم االأطفال حلالة تعترب من احلاالت النادرة 

يف حالة تعترب من احلاالت التي من النادر 

احلياة  اهلل  م�شيئة  بعد  من  لها  يكتب  اأن 

والدة طارئة حيث  �شيدة يف حالة  ح�شرت 

كيلو  وي��زن   29 ال�  اال�شبوع  يف  الطفل  ولد 

غرماً و 200 غرام وقد كان يف حالة حرجة 

جداً و�شع على اأثرها داخل احل�شانة حتت 

م��ادة  اإع��ط��اوؤ  مت  فيما  ال�شناعي  التنف�س 

مكملة لنمو الرئة ( survanta  ) ، ا�شتمر 

اأي��ام  خم�شة  م��دة  ال�شناعي  التنف�س  حتت 

منها:  امل�شاعفات  من  عدد  خاللها  حدث 

االأوىل مت  امل��رة  ال�شرة مرتني يف  نزيف يف 

اجل��راح يف  له  اأج��رى  فيما  للطفل  دم  نقل 

املرة الثانية عدداً من 

النزيف  لوقف  الغرز 

ك���م���ا ن���ق���ل ل����ه دم 

وبالزما ، كما حدثت 

لها  اأعطي  بع�س  له 

ج����رع����ات خم��ت��ل��ف��ة 

حيث  ل��ل��ت�����ش��ن��ج��ات 

ب�����ش��ك��ل  وق���ف���ه���ا  مت 

تدريجي مع مالحظة التغريات عليها اأثناء 

وقفها ، كما اأعطي من�شطات للتنف�س وبداأ 

ف�شله عن جهاز التنف�س تدريجياً ، ثم متت 

تهيئته ملرحلة الر�شاعة وكانت ال�شعوبة يف 

التنف�س  ان�شباط  عدم 

مم��ا ا���ش��ط��ر م��ع��ه اأن 

ت��ب��داأ ال��ر���ش��اع��ة عن 

طريق انبوب يف املعدة 

م���ع وج�����ود ال��ت��غ��ذي��ة 

بداية  ومع   ، الوريدية 

الر�شاعة  يف  التح�شن 

تقليل  ب���داأ  ت��دري��ج��ي��اً 

يف  الزيادة  وا�شحاً  وبدا  الوريدية  التغذية 

بالتدريج  الر�شاعة  زيادة  وا�شتمرت  الوزن 

الوريدية  التغذية  عن  اال�شتغناء  مت  حتى 

الر�شاعة  اأنبوب  اال�شتغناء عن  ثم مت  ومن 

مع  الفم  طريق  عن  بالر�شاعة  وا�شتبدل 

ا�شافة الفيتامينات . 

اجريت له اأثناء ذلك العديد من الفحو�شات 

مثل اأ�شعة تلفزيونية ملتابعة عمل املخ اإ�شافة 

 ، والدم  الكلى  لوظائف  خا�شة  لفحو�شات 

وكانت فرتة وجوده يف احل�شانة  قد و�شلت 

ما يقارب ال� 60 يوماً ت�شافرت خاللها جهود 

اأطباء ق�شم االأطفال  فريق كامل موؤلف من 

واخلدمة االجتماعية وطاقم متري�س وحدة 

املواليد اخلدج حيث كان لهم الدور االأكرب 

واعطاء  م�شتمر  ب�شكل  احلالة  متابعة  يف 

تقارير مب�شتجدات احلالة لالأطباء . 

ادخل املري�س عبدالرحمن �شامل احلربي  75 عاماً ، م�شت�شفى 

بالبطن  ح��اد  امل  من  يعاين  وك��ان  امل�شرتكة  اخلفجي  عمليات 

خاللها  املري�س  ي�شتجب  ومل  متوا�شلة  ايام  ِل�ثالثة  عليه  تكرر 

للعالجات املعطاة له ، ومن خالل الفحو�شات ومتابعة اجلراحني 

له مب�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة تبني ان املري�س م�شاب 

مو�شعيا  التهابا  له  �شببت  والتي  الدودية  بالزائدة  حاد  بالتهاب 

بالبطن مع ت�شكل كتلة التهابية م�شببة لهذه االآالم املربحة ، وبعد 

مع  الدودية  الزائدة  اجراء جراحة عاجلة ال�شتئ�شال  التاأكد مت 

اجراء عملية غ�شيل  وتنظيف للبطن حت�شن املري�س وخرج من 

امل�شت�شفى وهو بحالة ممتازة .

ل�شن  بالن�شبة  النادرة  احل��االت  من  تعترب  احلالة  هذه  ان  علماً 

املري�س والذي كان يف منت�شف العقد ال�شابع .

ملواعيد  تطرقنا  اإذا 

الب�شر  قدرات  فح�س 

العمرية  امل��راح��ل  يف 

املختلفة وفق الن�شائح 

خم�س  فهناك  الطبية، 

مواقيت  اأو  حم��ط��ات 

م���ن ع��م��ر االإن�������ش���ان 

يُ��ن�����ش��ح ف��ي��ه��ا ب��اإج��راء 

االإب�����ش��ار:  ق���درات  فح�س 

وهو  ال����والدة،  بعد  االأوىل 

االأطفال  طبيب  به  يقوم  ما 

قبل  للمولود  فح�شه  عند 

امل�شت�شفى.  من  اأم��ه  خ��روج 

من  االأطفال  طبيب  ويتاأكد 

ع��دم وج���ود ع��ي��وب خلقية 

اأي  العينني وعدم وجود  يف 

ا�شطرابات اأخرى يف حركة 

ال���ع���ني وق������درات ال��ع��ي��ن��ني 

من  وغريها  االإب�شار  على 

ل�شالمة  ال��ع��ام��ة  اجل��وان��ب 

العينني من ناحية 

ال�����ت�����ك�����وي�����ن 

ومن  والنمو 

ن�����اح�����ي�����ة 

متهما  �ش���ال

خالل عملية 

نف�شها.  الوالدة 

وال��ث��ان��ي��ة ت��ك��ون بني 

���ش��ن ال��راب��ع��ة واخل��ام�����ش��ة، 

دخ���ول  ق��ب��ل  حت���دي���دا  اأي 

امل��در���ش��ة االب��ت��دائ��ي��ة. ويف 

التاأكد  يتم  الفح�س  ه��ذا 

م��ن ع��دم وج��ود ق�شور يف 

الب�شر وعدم وجود  قدرات 

العينني  يف  ب�����ش��ري  ك�شل 

ومن املهم التنبيه اإىل اإنه يف 

حال الحظ االأب اأو االأم اأي 

�شكوى من الطفل يف روؤيته 

تركيز  اأوالح��ظ��ا  ل��الأ���ش��ي��اء 

عني  ا�شتخدام  على  الطفل 

اأو  ال��روؤي��ة  اأخ���رى يف  دون 

وجود  اأو  العينني  حركة  يف 

عدم تنا�شق بينهما، فعليهما 

طبيب  على  االأم���ر  ع��ر���س 

يتاأكد  بدوره  الذي  االأطفال 

ويطلب  ال�شكوى  �شحة  من 

ال��ف��ح�����س م��ن ق��ب��ل طبيب 

العيون املتخ�ش�س يف عيون 

كانت  م��ا  واإذا  االأط���ف���ال. 

يف  �شليمة  االإب�شار  قدرات 

مرحلة ما قبل ال�شابعة، فاإن 

الب�شرية  احل��ال��ة 

ت�شتقر،  عادة 

وذل�������������ك 

ب�������ش���رط 

تكون  اأال 

ث��������م��������ة 

ع����ي����وب يف 

جانب االنك�شار 

الب�شري، اأي ق�شر النظر 

هذه  ويف  النظر،  ط��ول  اأو 

احلاالت يجب تكرار فح�س 

قدرات االإب�شار �شنويا وفق 

املتابع  الطبيب  توجيهات 

حلالة عيني الطفل. 

بعد  ه��ي  الثالثة  وامل��ح��ط��ة 

ع�شرة،  الثامنة  �شن  ب��ل��وغ 

وه���و م��ا يُ��ج��رى ع���ادة قبل 

عند  اأو  اجل��ام��ع��ة  دخ����ول 

ط��ل��ب احل�����ش��ول على 

ال�شيارة  قيادة  رخ�شة 

اأو غريها.  اأما الرابعة 

ب���ل���وغ �شن  ب��ع��د  ف��ه��ي 

االأربعني، وذلك لفح�س 

ال��ع��ني مل��ت��اب��ع��ة م��ق��دار 

���ش��غ��ط ال���ع���ني وم���دى 

احلاجة ال�شتخدام نظارة 

الكثري  وت��ن�����ش��ح  ل��ل��ق��راءة. 

م��ن امل�����ش��ادر ال��ط��ب��ي��ة م��ْن 

و�شن  االأربعني  �شن  بني  هم 

فح�س  يُ��ج��روا  اأن  �شنة   64

العني مرة كل ثالث �شنوات.  

وم��ا يهم ف��وق االأرب��ع��ني هو 

العني  �شغط  �شالمة  متابعة 

امل��اء  م��ن  العد�شة  و�شالمة 

ال�شبكية  و�شالمة  االأبي�س 

من تاأثريات مر�س ال�شكري 

بتقدم  امل��رت��ب��ط  ال��ت��ل��ف  اأو 

العمر.  واأخريا فاإن املحطة 

اخل��ام�����ش��ة ه���ي ب��ع��د �شن 

ال���65 وذل��ك م��رة كل �شنة. 

يخ�س  فيما  بالعموم  وه��ذا 

اخلم�س.  العمرية  املحطات 

ول��ك��ن جت���در االإ����ش���ارة اإىل 

طبيب  م��راج��ع��ة  ����ش���رورة 

ال��ع��ي��ون ل��ف��ح�����س ق����درات 

االإب�شار عند مالحظة املرء 

اأي ا�شطرابات فيه، وكذلك 

ق�شر  ت�شخي�س  مت  م��ا  اإذا 

واأي�شا  النظر،  يف  ط��ول  اأو 

الطبيب  ل��ن�����ش��ائ��ح  ات��ب��اع��ا 

يف ح���ال وج����ود االإ���ش��اب��ة 

ارتفاع  اأو  ال�شكري  مبر�س 

اأمرا�س  اأي  اأو  ال��دم  �شغط 

على  حمتملة  تاأثريات  ذات 

العينني.

ال�شرق االأو�شط 

مواعيد فح�ص الب�سر

.  .  .  . ص    ض  ي  ر  مل  ة    ر  د  ا  ن  ة    ل  ا   ح 
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د. رندة ح�سني

ا�ست�ساري اأمرا�ض القلب – م�ست�سفى عمليات 

اخلفجي امل�سرتكة 

ثمانية اأنواع من االإ�ساءة ت�ساعد على عالج االكتئاب

ت��������ؤدي امل�������س���اع���ر ال�����س��ل��ب��ي��ة ع���ن���د ك��ب��ار 

ال�سن املت�لدة عن عدم مقدرتهم على 

ب�����س��ك��ل طبيعي  ن�����س��اط��ات��ه��م  مم��ار���س��ة 

اإىل االإ���س��اب��ة مب��ر���ض االك��ت��ئ��اب، فمن 

م��ث��ل  االإن�����������س�����ان  ج�������س���م  اأن  امل�����ع�����روف 

بالية،  اأ�سبحت  ا�ستهلكت  كلما  االآل��ة 

ل����ذل����ك ي�������ردد ال���ك���ث���ر م�����ن االأط�����ب�����اء 

وهي  اأال  �سريبة«  ل��ه  العمر  »اإن  ع��ب��ارة 

 خ�������س���ارة ال�������س���ح���ة ب�����س��ك��ل ت���دري���ج���ي.

ال�سيخ�خة  ع��ام��ات  ت��ظ��ه��ر  ف��ع��ن��دم��ا 

امل��رء ي�ساب بن�ع م��ن االإح��ب��اط،  على 

خ�س��سا اإذا اأثرت على قدراته العقلية 

واأ����س���ي���ب ب���اخل���رف ال�����ذي ي����ؤث���ر على 

الذاكرة، اإال اأن هناك اأ�ساليب �ساعدت 

ع��ل��ى وق��اي��ة ك��ب��ار ال�����س��ن م��ن التعر�ض 

ملثل ه��ذه امل�����س��اك��ل؛ ف���اإىل ج��ان��ب اتباع 

التمارين  نظام غذائي جيد وممار�سة 

ال���ري���ا����س���ي���ة؛ ب�����ننّ ع�����دد م����ن االأط����ب����اء 

واالأب���ح���اث اأن االإن�����ارة اجل��ي��دة حتمي 

كيف؟ ولكن  االكتئاب،  من  ال�سن   كبار 

االكتئاب حاله كحال االأمرا�ض االأخرى، 

االأب����ح����اث  م����ن  االآالف  ع��ل��ي��ه  جت�����رى 

االأم��ث��ل  ال��ع��اج  وال��درا���س��ات الكت�ساف 

ي�سمل عدة  االكتئاب  اإن مر�ض  اإذ  ل��ه؛ 

الطفيف  االكتئاب  فهناك  م�ست�يات، 

وامل���ت��������س���ط وال���ع���م���ي���ق، وك�����ل م��ن��ه��م��ا  

 ي��ت��ط��ل��ب ط��ري��ق��ة م��ع��ي��ن��ة يف ال���ع���اج.

وحل�سن احل��ظ ف��اإن��ه م��ع ت��ق��دم الطب 

وال����درا�����س����ات، ب��ي��ن��ت ال�����س��ح��اف��ي��ة ب���ال 

�سبن�سر اأن عاج االكتئاب اأ�سبح اأ�سهل 

مما يت�س�ر البع�ض، فيمكن من خال 

االأ�س�اء اجليدة احلد من االكتئاب عند 

 االأ�سخا�ض الذين يعان�ن من اخلرف.

ف���االإ����س���اءة اجل���ي���دة ت�����س��اع��ده��م على 

وتباط�ؤ  امل��ع��ريف  التده�ر  م��ن  التقليل 

ف���ق���دان ق���درات���ه���م ال���ظ��ي��ف��ي��ة، وب��ي��ن��ت 

درا������س�����ة ن�������س���رت يف جم���ل���ة اجل��م��ع��ي��ة 

االأ���س��ي��اء  روؤي����ة  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  الطبية 

ب������س���ح ت��ب��ن��ي ث��ق��ة ج���ي���دة ب��ال��ن��ف�����ض، 

وت���ع���زز م��ت��اب��ع��ة االأف�������راد ل��ن�����س��اط��ات��ه��م 

الي�مية دون اأن ي�ؤثر عليهم �سنهم، اإىل 

ت�ساعدهم  االأ���س���اء اجليدة  اأن  جانب 

 ع���ل���ى اإت����ق����ان ال���ع���م���ل ب�������س����ر اأف�������س���ل.

التي  ب��االإ���س��اءة اجل��ي��دة تلك  ويق�سد 

امل�سابيح  و���س��ع  خ��ال  م��ن  ن�ستمدها 

يف ع��دة اأم��اك��ن يف امل��ن��زل، اأو باالأماكن 

ال���ت���ي ي��ج��ل�����ض ب��ه��ا ال�����س��خ�����ض امل�����س��ن، 

اأن ت�سيء ب�سكل جيد،  واحلر�ض على 

على  يبعث  بطبعه  اخل��اف��ت  ف��ال�����س���ء 

التعليمات  بع�ض  ه��ذه  لذلك  ال��ك��اآب��ة. 

اأن  ال��ت��ي يجب  ب��االأم��اك��ن  يتعلق  فيما 

 ت������س��ع ب��ه��ا االأ�����س�����اء وق������ة ال�����س���ء:

غرفة  يف  لل�سرير  امل��ج��اور  امل�سباح   -1

ت��ك���ن ق���ت��ه 100واط. اأن   ال��ن���م ي��ج��ب 

اإط������ف������اء  ع���������دم  ع�����ل�����ى  احل�������ر��������ض   -2

االأ���������س���������اء مت�����ام�����ا ع����ن����د ال������ن�������م، ب��ل 

اإب����ق����اء ����س����ء خ���اف���ت ع����ر م�����س��اب��ي��ح 

ب���ال���غ���ر����ض. ت����ف����ي  ق���ل���ي���ل���ة  ق��������ة   ذات 

و�����س����اط����ع  ق����������ي  �������س�������ء  وج�������������د   -3

ف�������ق م�����ائ�����دة ال����ط����ع����ام، ف��ال�����س��خ�����ض 

ع���ن���دم���ا ي�������س���اه���د ال����ط����ع����ام ب��������س����ح 

امل��ت��ع��ة. ب��ق��م��ة  وي�����س��ع��ر  �سهيته   تنفتح 

ال��ل��ي��ل��ي،  ب���ال���ك�������س���اف  اال����س���ت���ع���ان���ة   -4

ال�����س��خ�����ض مم��ن  ك�����ان  اإذا  خ�����س������س��ًا 

املنزل. حديقة  يف  اجلل��ض   يف�سل�ن 

اإ�������س������اءة  ذي  م���������س����ب����اح  ت������ف�����ر   -5

ج����ي����دة ل���ل���ح���م���ام، خ�������س��������س���ًا ال�����ذي 

ي����������س����ع ب������ه ح������������ض اال�����س����ت����ح����م����ام، 

ف���ك���ث���ر م�����ن االأ�����س����خ����ا�����ض ي��ف�����س��ل���ن 

مم���������ار����������س���������ة ب�������ع���������������ض اأ��������س�������ال�������ي�������ب 

 اال����س���رخ���اء يف ح������ض اال���س��ت��ح��م��ام.

6- و�سع و�سباح ذي اإنارة جيدة يف املمر 

 ب��ن غ��رف��ة ال��ن���م واحل��م��ام اأو املطبخ.

االإن������������������ارة  م������ف������ات������ي������ح  ت������ب������دي������ل   -7

ب���������اأخ���������رى �����س����ه����ل����ة اال��������س�������ت�������خ�������دام ، 

 خ�����س������س��ًا ال���ت���ي ت����ج���د يف احل���م���ام.

8- اإبقاء ك�ساف يعمل على البطاريات 

احتياطًا، خ�س��سًا يف احلمام.

�سحتك – الريا�ض

وغ�شل  الفم  بتنظيف  االهتمام  عدم  اإن 

قديوؤدي  و�شحيح،  دوري  ب�شكل  االأ�شنان 

اإىل تعر�س القلب مل�شاكل خطرية.

الدرا�شة  على  القائمون  العلماء  والحظ 

اأن هناك نوعاً خطرياً من البكترييا يوجد 

ب�شكل دائم يف فم االإن�شان وي�شبب جلطات 

دموية تعر�س حياة االإن�شان للخطر والذي 

وهو  ال�شغاف  التهاب  ي�شبب  قد  ب��دوره 

اأحد احلاالت املر�شية النادرة واخلطرية 

على �شحة االإن�شان.

ويف موؤمتر جلمعية علم االأحياء الدقيقة 

بكترييا  اأن  الباحثون  اأو�شح  الربيطانية، 

»جوردو العقدية« من املمكن اأن تت�شلل اإىل 

ويف  اللثة.  نزيف  من خالل  ال��دم  جمرى 

على  البكترييا  تعمل  ذل��ك،  ح��دوث  حالة 

جتلط الدم وتختبئ داخل اجللطات حامية 

وامل�شادات  املناعي  اجلهاز  من  نف�شها 

احليوية التي يتناولها االإن�شان.

واأ����ش���اف ال��ع��ل��م��اء: ع��ن��دم��ا ي����زداد منو 

اجللطات داخل الدم وت�شل اإىل �شمامات 

القلب، فاإنها ت�شبب التهاب ال�شغاف وذلك 

عندما تتعر�س �شمامات القلب لالإ�شابة 

م�شببة اأ�شرارا خطرية واأحيانا قاتلة.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، ذك���ر ع��ل��م��اء م��ن جامعة 

اجلراحني  وكلية  الربيطانية  »بري�شتول« 

يعملون  اأن��ه��م  االأمل��ان��ي��ة  دبلن  يف  امللكية 

على تطوير عقار جديد ملنع جتلط الدم 

والتهاب ال�شغاف.

اأولية قام بها العلماء يف  واأ�شارت درا�شة 

2010 اإىل اأن عدم االهتمام ب�شحة الفم 
يزيد من خماطر االإ�شابة باأمرا�س القلب 

مثل النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.

ال��ربوف�����ش��ور  ق���ال  نف�شه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 

اأط��ب��اء  »دام��ي��ان وامل�����ش��ل��ي«، م��ن جمعية 

النتائج  ه���ذه   : ال��ربي��ط��ان��ي��ني  االأ���ش��ن��ان 

اأمرا�س  بني  العالقة  فهم  يف  ت�شاعدنا 

اللثة واأمرا�س القلب. كما ن�شح ب�شرورة 

تنظيف الفم وغ�شل االأ�شنان مرتني يوميا. 

تنظيف 

الأ�سنان 

وتاأثريها 

على �سحة 

القلب
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ت��ع��ت��ر ب�����ص��م��ة الأ���ص��اب��ع 

اآي�����ات اهلل يف  اأح�����دى 

خلقة ، فب�صمة الإ�صبع 

نتوءات  عن  عبارة  هي 

اجللد  ب�صرة  يف  ب���ارزة 

مميز  �صكل  �صخ�ص  ولكل  وخطوط،  منخف�صات  جتاورها 

خا�ص به ، وقد ثبت اأنه ل يوجد اأي تطابق اأو متاثل للب�صمة 

بني �صخ�صني يف العامل حتى يف التوائم املتماثلني من بوي�صة 

واحدة ، هذه  اخلطوط ترتك اأثرها على كل ج�صم تلم�صه  

خ�صو�صا الأ�صطح املل�صاء . لذلك فاإن التعرف على ب�صمة 

الإ�صبع اأحد اأنواع املقايي�ص احليوية امل�صتخدمة يف التحقق 

من الهوية و توثيقها يف العامل .

ال�����ش��ب��ب يف ا���ش��ت��ح��داث ال��ب�����ش��م��ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��م��ل��ي��ات 

اخلفجي امل�شرتكة : 

ونظرا لأهمية ملف املري�ص وما يحتويه من معلومات 

اأو  عليها  الط��اع  يجوز  ل  خا�صة  طبية 

ا�صتخدامها ال من قبل املري�ص نف�صة 

وحر�صا من ادارة امل�صت�صفى على 

الطبية  املعلومات  ه��ذه  �صرية 

انتحال  اأي  م��ن  ل��ه��ا  وح��ف��اظ��ا 

ب��داأ  لذلك  ا�صتخدام  �صوء  او 

التفكري يف تطبيق نظام الب�صمة 

مب�صت�صفى  للمر�صى  اللكرتونية 

عمليات اخلفجي امل�صرتكة وان�صاء 

بنك متكامل للمعلومات جلميع موظفي 

اىل  يهدف  وعائاتهم  امل�صرتكة  العمليات 

وي�صهل  مري�ص  ك��ل  هوية  على  التعرف 

ل��دى  ال��ط��ب��ي  ملفه  اىل  ال��و���ص��ول 

لدى  كذلك  و  الت�صجيل  موظف 

وبالفعل   . امل��ع��ال��ج  الطبيب 

يف  الب�صمة  نظام  تطبيق  مت 

اخلفجي  عمليات  م�صت�صفى 

امل�صرتكة عام 2011 م . 

وكيفية  املتبعة  الب�شمة  اآل��ي��ة 

عملها ؟

الب�صمة  عمل  امل��راج��ع  على  يجب 

مكتب  اىل  امل���راج���ع  يح�صر  ت�صجيلها 

ال�صخ�صية  هويته  م�صطحباً  واحدة  مرة  الب�صمة  ت�صجيل 

ويتم تخزين معلوماته على النظام واأخذ ب�صمة ال�صبع ول 

ي�صتغرق وقت الت�صجيل اأكرث من ثاث دقائق لكل مري�ص 

ويف كل زيارة له بدلً من اإبراز هويته يُكتفى بو�صع 

املتوافر  الب�صمة  جهاز  على  الإ���ص��ب��ع 

يف  ال�صتقبال  موظفي  جميع  عند 

امل�صت�صفى .

 ه����ل ه���ن���ال���ك اآث��������ار ج��ان��ب��ي��ة 

ع��ل��ى  ت�����رتت�����ب  ����ش���ح���ي���ة  اأو 

ا�شتخدامها؟ 

الب�صمة الإلكرتونية مل يثبت 

او  �صحية  اث���ار  اأي  ل��ه��ا  ان 

هذه  لن  الن�صان  على  جانبية 

الأ���ص��ع��ة  يف  ت�صتخدم  ل  الأج��ه��زة 

م�صتخدمة  وهي   ، الأ�صبع  ب�صمة  ق��راءة 

املوجودة  الإلكرتونية  الأجهزة  من  العديد  يف 

 ، اليومية  احل��ي��اة  اأغ��ل��ب جم���الت  يف 

يف  اجلهاز  ت�صبب  يخ�ص  فيما  اأم��ا 

انتقالها  اأو  اجل��ل��دي��ة  الأم���را����ص 

جميع  �صاأن  اجلهاز  ه��ذا  ف�صاأن 

يومي  ب�صكل  امل�صتخدمة  الأدوات 

لوحات  اأو  امل�صاعد  كا�صتخدام 

الأب�����واب  م��ق��اب�����ص  اأو  امل��ف��ات��ي��ح 

وغريها والتي مل تثبت اأي خطورة يف 

ا�صتخدامها، ومع هذا فان جهاز الب�صمة 

اخلفجي  ع��م��ل��ي��ات  مب�صت�صفى  الل��ك��رتون��ي��ة 

مري�ص  اأي  قبل  من  ا�صتخدامه  قبل  تعقيمه  يتم  امل�صرتكة 

بوا�صطة م�صحة طبية وكذلك بعد ا�صتخدامه، كما ي�صتطيع 

املري�ص اي�صا تعقيم ال�صبع قبل ا�صتخدام الب�صمة اأو بعده. 

اأهميتها والدعوة اىل طلب الت�شجيل فيها 

بعد كل ما تقدم يت�صح لنا اهمية الب�صمة يف املحافظة على 

معلومات املر�صى وتقييد الو�صول اليها ال من قبل املري�ص 

نف�صه وبالتايل حفظها من اأي عبث او �صوء ا�صتخدام لذلك 

على  امل�صرتكة  اخلفجي  عمليات  م�صت�صفى  اإدارة  حر�صت 

ر�صالة  نوجه  ل��ذا   ، امل�صرتكة  العمليات  ملوظفي  توفريها 

الت�صجيل يف  العمليات ب�صرورة �صرعة  اىل جميع موظفي 

برنامج الب�صمة اللكرتوين حفظاً ملعلوماتهم الطبية وتقييد 

يرتتب  قد  مما  �صخ�صياتهم  انتحال  ولعدم  اليها  الو�صول 

الطبيب  ان  حيث  نف�صه  املري�ص  على  تعود  ا�صرار  عليه 

على  اعتماداً  املر�ص  ك�صوفاته  بع�ص  يف  ي�صخ�ص  املعالج 

الزيارات ال�صابقة . 

نــا�سر �ســلحـان ال�ســبيعي 

من�سق عالقات املر�سى م�ست�سفى 

عمليات اخلفجي امل�سرتكة

Hepsera Tab      متوافر يف ال�صيدلية

بريطانيا: زراعة �صريحة اإلكرتونية ب�صبكية 

العني الثنني من فاقدي الب�صر

ال�شكل ال�شيدالين:

كل قر�ص يحتوي على 10 ملجم اأديفوفري ديبيفوك�صيل.

دواعي اال�شتعمال:

ي�صتعمل اأديفوفري ديبيفوك�صيل لعاج مر�ص التهاب الكبد املزمن

B وتكرار ال�صابة الفريو�صية لدى البالغني والذين ثبتت لديهم من نوع

اجلرعة وطريقة اال�شتعمال:

البالغون )من 18اإىل65 عاما(:

قر�ص   ) ملجم   10 هي  ديبيفوك�صيل  اأديفوفري  اأق��را���ص 

واحد) مرة واحدة يوميا عن طريق الفم مع اأو بدون طعام.

االأطفال واملراهقون ) اأقل من 18 عاما(:

لدى  ديبيفوك�صيل  اأديفوفري  وفعالية  �صامة  تثبت  مل 

املر�صى الذين هم دون 18 عاما.

امل�شنون ) اأكرب من 65 عاما(:

لدى  ديبيفوك�صيل  اأدي��ف��وف��ري  وفعالية  �صامة  تثبت  مل 

املر�صى الذين جتاوزت اعمارهم �صن ال� 65 عاما.

�شعف وظيفة الكلى:

يتم تخل�ص اجل�صم من اأديفوفري عن طريق الكلية، لذلك 

بخلل  امل�صابني  املر�صى  لدى  تعديل فرتات اجلرعة  يلزم 

كلوي. 

�شعف وظيفة الكبد:

ب�صعف  امل�صابني  املر�صى  ل��دى  اجلرعة  تعديل  يلزم  ل 

وظيفة الكبد.

بي. بي. �شي. العربية :

يف عملية رائدة متكن اأطباء بريطانيون بالتعاون مع �شركة اأملانية من اإعادة 

بت�شبيغ  مبر�ض  اإ�شابتهم  ب�شبب  ب�شرهم  ف��ق��دوا  ملر�شى  الب�شر  م��ن  ق��در 

ب��زرع ما ي�شبه ال�شبكية االكرتونية يف العني لتحل  ال�شبكية. وق��ام االأطباء 

حمل اخلاليا احل�شا�شة لل�شوء. وهي من �شنع �شركة اأملانية. وكان الرجالن 

ج���زءا م��ن ف��ري��ق ال��ت��ج��ارب ال�����ش��ري��ري��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت يف م�شت�شفى جامعة 

ه��ذه  ي��ق��ود  ل��ن��دن.وك��ان  ك��ول��ي��دج يف  ل��ل��ع��ي��ون وم�شت�شفى كينجز  اأك�����ش��ف��ورد 

التجارب كال من االأ�شاتذة اجلراحني روبرت ماكالرين وتيم جاك�شون. وكان 

املري�شان كري�ض جيم�ض وروب��ن ميلر قد فقدا الب�شر ب�شبب حالة مر�شية 

اخلاليا  فيها  تتوقف  ح��ال��ة  وه��ي  ال�شبغي،  ال�شبكية  التهاب  با�شم  ت��ع��رف 

امل�شتقبلة لل�شوء يف اجلزء اخللفي من العني تدريجيا عن العمل. وتت�شمن 

اجلراحة و�شع ال�شريحة االإلكرتونية خلف ال�شبكية حيث توجد و�شلة رقيقة 

ت�شل اإىل وحدة حتكم حتت اجللد يف املنطقة الواقعة خلف االأذن. وعندما 

يدخل ال�شوء اإىل العني وي�شل اإىل ال�شريحة، يثري هذا ال�شوء املناطق التي 

وقد  ال��دم��اغ.  اإىل  ومنه  الب�شري  الع�شب  اإىل  االلكرتونية  اال���ش��ارات  تر�شل 

متكن رجل فنلندي عام 2010 والذي زرعت له �شريحة جتريبية من اأن يحدد 

�شكل احلروف، ولكن زراعة ال�شريحة التي اأجريت لهذا ال�شخ�ض الفنلندي 

كانت داخل املعمل فقط،، بينما هذه ال�شرائح التي ا�شتخدمت يف بريطانيا 

�شرائح حممولة ميكن التنقل بها.
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م�صت�صفى العمليات ي�صتحدث نظام الب�صمة للمراجعني

حرصًا على سرية المعلومات الطبية 

خرب طبي
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مب�صت�صفى  الدموي  الغ�صيل  مركز  وافتتاح  ان�صاء  مت 

تاريخ  2006/12/02م  امل�صرتكة يف  عمليات اخلفجي 

ل���ص��ت��ق��ب��ال احل����الت امل��زم��ن��ة واحل�����ادة واحل���رج���ة . 

والفني  الطبي  بطاقمها  بذاتها  قائمة  وح���دة  وه��ي 

ي�صرف  فني  دائمة  ب�صفة  فيها  يتواجد  حيث  والداري 

املياه  تنقية  وحمطة  الطبية  والج��ه��زة  احل��الت  على 

طبي  ط��اق��م  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة   . ب��ال��وح��دة  تعمل  ال��ت��ي 

 . الدموية  التنقية  يف  متخ�ص�صني  وممر�صني   خا�ص 

باحلا�صب  م��رت��ب��ط  دق��ي��ق  ب��ن��ظ��ام  م����زودة  وال���وح���دة 

اليل ل��ت��دوي��ن ج��م��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��ق��اري��ر 

اخل��ا���ص��ة ب��ك��ل م��ري�����ص .  وال���وح���دة ان�����ص��ئ��ت على 

وح���دات  ث���اث  اىل  مق�صمة  ف��ه��ي  ع��امل��ي��ة   مقايي�ص 

بالفريو�ص  امل�صابون  باملر�صى  خا�ص  الول  الق�صم 

الكبدي » �صي « والق�صم الثاين خا�ص باملر�صى امل�صابني 

غري  للمر�صى  الثالث  والق�صم  »اأ«  الكبدي  بالفريو�ص 

امل�صابني باأي من الفريو�صني ال�صابقني .

اجلدير بالذكر اأن كل ق�صم من الق�صام الثاثة له طاقم 

 متري�صي خا�ص به حر�صا على عدم انتقال العدوى .

ني�������و�ص   فري���ز  باأجه������زة  م��������زودة  والوح�����دة 

ذات   ULTRAPURE WATER 4008S
ت��ق��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة وك���ذل���ك ب��ه��ا حم��ط��ة مل��ع��اجل��ة امل��ي��اه 

ذات  مياه  على  للح�صول  اجل��ودة  عالية  مبر�صحات 

بتعقيمها  تقوم  واملحطة   . ال�صتاء  يف  عالية  ح��رارة 

متنقلة  حم��ط��ات  ث��اث  وهنالك  وكيميائيا  ح��راري��ا 

مل��ع��اجل��ة امل��ي��اه تعمل حت��ت ال���ظ���روف ال��ط��ارئ��ة يف 

. ط��ارئ  �صبب  لأي  الرئي�صية  املحطة  توقف   حالة 

املحافظة على البيئة كانت ومازالت من اأهم الهداف 

وراعى  امل�صرتكة  اخلفجي  عمليات  اليها  ت�صعى  التي 

امل�صت�صفى ذلك يف اختبار معاجلة ال�صرف ونظامه لذا 

من  الناجت  ال�صرف  ملعاجلة  تركيب حمطة خا�صة  مت 

وحدة الغ�صيل وفق احدث التقنيات املتبعة حتى ل يكون 

 هنالك اأي اثار جانبية على البيئة يف مدينة اخلفجي . 

والوحدة على ات�صال دائم مع املركز ال�صعودي لزراعة 

الكلى  زراع���ة  لعمليات  امل��ر���ص��ى  لإع����داد  الع�����ص��اء 

ال�صناعية  الكلى  وح��دة  وتقوم   . توافرها  حالة  يف 

مب�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صرتكة بتطعيم املر�صى 

و���ص��د فريو�ص  ال��وب��ائ��ي ب  ال��ك��ب��دي  الل��ت��ه��اب  �صد 

) الوبائي  الكبدي  اللتهاب  مر�صى  وعزل  النفلونزا 

اىل  ادى  املر�صى مما  باقي  عن  تاما  عزل  ج)  اأو  ب 

اأي  وعدم حتول  كبدي ب  التهاب  حالت  وجود  عدم 

باللتهاب  ال�صابة  اىل  بالوحدة  املر�صى  من  مري�ص 

امل�صابني  املر�صى  ع��دد  ان  حيث  ج  اأو  ب  الكبدي 

ثاثة  ك��ان  الوحدة  افتتاح  منذ  ج  الكبدي  باللتهاب 

 . الن�صبة �صفر  بعام 2012  والن   مر�صى عام 2006 

اأي ان معدل التحول كان �صفرا وهذا املعدل املنخف�ص 

جدا ل يوجد يف باقي امل�صت�صفيات التي بها معدلت 

التحول من 20% اىل 40% وهذا ما يذاع به يف موؤمتر 

باأن   2009 ابريل  يف  بالريا�ص  الثالث  العاملي  الكلى 

عمليات  م�صت�صفى  فيها  مب��ا  ارام��ك��و  م�صت�صفيات 

اخلفجي امل�صرتكة هي القل على م�صتوى اململكة يف 

معدل التجرثم ومعدلت التحول اىل اللتهاب الكبدي 

الفريو�صي ب اأو ج .

مــاذا تعلم عن فقر الدم كمر�ض  الف�صــل الكلوي وحدة غ�صيل الكلى

 م��اهو فقر الدم ؟

يحدث فقر الدم عندما تنق�ص عدد 

الكريات احلمراء املوجودة يف اجل�صم 

ووظيفة الكريات احلمراء هي حمل 

الك�صجني من الرئة اىل كل انحاء 

اجل�صم فينتج عنه امداد اجل�صم بالطاقة 

ال�صرورية لجناز العمال اليومية له . 

  ميكن لفقر الدم ان ي�شبب :

 - �صحوب الوجة.

 - ال�صعور بالتعب والرهاق .

 - نق�ص �صهية الطعام .

 - ا�صطراب النوم .

 - ت�صو�ص الذهن .

 - ال�صعور بالدوخة وال�صداع .

- ال�صعور بت�صارع نب�صات القلب - ال�صعور 

 ب�صيق التنف�ص .

 - ال�صعور بالحباط والرهاق . 

  ماهي م�شببات فقر الدم ؟

- المرا�ص مثل مر�ص الكلى اأو مر�ص 

الكبد اأو اليدز اأو امرا�ص املناعة مثل 

 الذئبة احلمامية .

- بع�ص المرا�ص التي تخرب الكريات 

 احلمراء مثل فقد الدم املنجلي . 

- �صياع الدم ب�صبب احلوادث 

اأو العمليات اجلراحية اأو 

 تقرحات املعدة .

- نق�ص احلديد يف اجل�صم ، 

او اأي من فيتاميني (ب ، اأ) 

اأو حم�ص الفوليك ال�صرورية 

 ل�صنع الكريات احلمراء .

 - �صوء التغذية

 لذا قبل البدء يف معاجلة 

فقر الدم يجب اأن ياأخذ 

الطبيب الفحو�صات الازمة 

 لكي يجدد �صبب فقر الدم .

 ملاذا يحدث فقر الدم 

للمر�شى املعاجلني بالديلزه ) 

 غ�شيل الكلية ال�شناعي ( ؟

ت�صنع الكلى ال�صناعية يف اجل�صم هرمونا 

ا�صمة هرمون ا�صطناع الدم » ايبوتني«  

وعندما متر�ص او تف�صل الكلى فهي ت�صبح 

غري قادرة على �صنع ذلك الهرمون . 

وينخف�ص م�صتواه يف الدم وبالتايل يوؤدي 

اىل نق�ص كريات الدم احلمراء وال�صابة 

 بفقر الدم .

 هل كل مري�ض الديلزه معر�ض لفقر 

 الدم ؟

معظم مر�صى الكلى معر�صون لفقر 

الدم ومن املمكن ان يحدث فقر الدم  

يف مرحلة مبكرة من املر�ص ثم يزداد 

مع الوقت ويتقدم املر�ص وتف�صل الكلية 

يف اداء وظيفتها اأو يف �صنعها لهرمون 

 ا�صطناع الدم وياحظ فقر الدم اأكرث 

 -  اذا كنت م�صابا بداء ال�صكري 

- اذا كانت وظيفة الكلى قد و�صلت اىل 

م�صتوى منخف�ص جدا والف�صل الكلوي 

و�صل اىل اعلى م�صتوى .

- اذا كان املري�ص انثى .    

  كيف يعالج فقر الدم ؟

- اذا كان ال�صبب يف فقر الدم مر�ص 

 الكلى فعندئذ يعالج ب� :-

- اأدوية حمر�صة على ا�صطناع الدم مثل 

هرمون ا�صطناع الدم الطبيعي من تعمل 

من اجل التعوي�ص  عن نق�ص هذا الهرمون 

 يف اجل�صم . 

- اماح احلديد حيث ان اجل�صم يحتاج 

اىل احلديد ل�صنع الكريات احلمراء 

وخا�صة عندما تاأخذ ادوية هرمون 

ا�صطناع الكريات احلمراء فبدون وجود 

احلديد لن يعمل الهرمون جيدا 

ما الهدف من عالجنا لفقر الدم عند 

 مر�شى الكلى ؟

ه��دف الع��اج الذي يعطى ملر�صى 

الكلى هو الو�صول اىل م�صتوى خ�صاب 

دم11جم% على القل وكلما اقرتبنا من 

هذا الهدف ف�صياحظ عودة الن�صاط 

واحليوية جل�صمه و�صي�صعر باأنه اقل تعبا 

مما كان عليه .

كيف يعطى دواء هرمون ا�شطناع الدم 

 » ايبوتني « ؟

- يعطى الدواء بطريقتني  الأوىل عن 

طريق احلقن حتت اجللد     والثانية عن 

 طريق احلقن بالوريد 

كم كمية االيبوتني التي يحتاجها 

املري�ض؟

�صي�صف لك طبيبك كمية كافية من 

اليبوتني لزيادة خ�صاب دمك ب�صكل 

تدريجي للو�صول اىل امل�صتوى املن�صود 

وتعتمد كمية  اليبوتني على:   - امل�صتوى 

 احلايل خل�صاب  الدم 

 - مدى ا�صتجابة ج�صمك للعاج باليبوتني 

- نوع اليبوتني الذي �صي�صفه لك الطبيب 

 ويوجد ثاثة انواع من اليبوتني حاليا 

1-  ايبوتني الفا »ايريك�ص« وايبوتني بيتا 

 »روكورمون« 

2- اليبوتني متو�صط التاأثري مثال على 

 هذا املجموعة داربي بويتني » ارني�صب « 

  C.E.R.A  3 اليب�����وتني ط��ويل التاأثري-

كيف ميكن للطبيب ان يعرف فيما اذا 

 كنت ا�شتجيب للعالج بااليبوتني اأم ال ؟

طبيبك �صوف ياأمر بفح�ص م�صتوى 

خ�صاب الدم مرة كل �صهر.هذا الفح�ص 

 ميكن اأن يخر طبيبك كيف

تتقدم بالعاج ورمبا بقوم بتغيري جرعة 

الإيبوتني  تبعا لذلك زيادة اأو نق�صا.

هل ميكن ان احتاج اىل عالج ا�شايف من 

امالح احلديد .؟

يحتاج ج�صمك اإىل احلديد ل�صنع الكريات 

احلمراء. عندما تبداأ بتناول الإيبوتني 

حيث �صيبداأ ج�صمك ب�صنع كريات 

حمراء اأكرث وي�صتهلك احلديد املخزون 

يف ج�صمك ب�صرعة اأكر . بالإ�صافة 

لذلك عندما تقوم بالغ�صيل الدموي فاإن 

بع�ص الدم ي�صيع يف مر�صح (الفلرت) مما 

يوؤدي بالتايل لنق�ص يف كمية احلديد يف 

ج�صمك ، لذا �صتحتاج على الأغلب لكمية 

اإ�صافية من احلديد.

ومن دون الكمية الإ�صافية من احلديد لن 

 يعمل الإيبوتني ب�صكل �صحيح .

ما  كمية احلديد التي �شاأحتاجها؟

الهدف من اعطائك احلديد هو الو�صول 

اىل م�صتوى خ�صاب الدم 11،0 جم % 

وطبيبك �صيقرر كمية احلديد الازمة 

لذلك و�صيعتمد يف قراره على :

م�صتوى خ�صاب الدم لديك

جرعة اليبوتني التي تتلقاها

نتائج فحو�صات احلديد .

كيف يتم فح�ض م�شتوى احلديد لدي؟

يوجد فح�صان مهما للدم ميكن 

بوا�صطتهما حتديد خمزون احلديد لديك 

هذان الفح�صان هما:

م�صتوى اإ�صباع الروتني الناقل 

للحديد»تران�صفرين« ويجب اأن يكون على 

القل %20

م�صتوى الروتني اخلازن للروتني 

»فريتنب« يجب ان يكون اكرث من200نغ/

مل عندما عندما تقوم الغ�صيل الدموي

كم مرة يجب اأن يعاد فح�ض م�شتوى 

 احلديد يف الدم؟

اإذا كنت حتت العاج 

بالإيبوتني من اجل فقر 

 الدم ف�صيتم فح�ص الدم من 

اجل م�صتوى احلديد مرة 

كل �صهر حتى ي�صتقر 

 م�صتوى خ�صاب الدم لديك

ولكن عندما ي�صتقر فقر 

الدم لديك اأو اأن فقر الدم 

لديك ل يحتاج للعاج 

ف�صيتم فح�ص م�صتوى 

احلديد مرة كل ثاثه ا�صهر

 كيف �شيعطى احلديد يل ؟

الف�صل ان يعطى حقنا عن 

طريق الوريد. يتم ذلك عادة 

اثناء جل�صة الغ�صيل الدموي عن طريق 

حقن احلديد يف انبوب الدم الذي مير يف 

جهاز الغ�صيل 

 كم ت�شتمر معاجلة فقر الدم ؟

رمبا �صتحتاج اىل معاجلة  فقرالدم ما 

بقيت حيا واحيانا حتى بعد زراعة كلية 

 جديدة لك .

فلرمبا حتى الكلية اجلديدة التي زرعت 

لك ل ت�صتطيع اأن ت�صنع كمية كافية 

من هرمون ا�صطناع الدم الازم ل�صنع 

الكريات احلمراء  لديك  واأحد ال�صباب 

لذلك .

رمبا تكون اأدوية منع الرف�ص للكلية 

املزروعة . لذا رمبا �صتحتاج لا�صتمرار يف 

تلقي عاج فقر الدم بعد زراعة كلية لك

ماذا �شيحدث اذا مل يعالج فقر الدم 

 لدي ؟

اذا مل يعالج فقر الدم فلرمبا حتدث 

م�صاعفات خطرية على �صحتك من هذه 

امل�صاعفات ان يعمل قلبك ب�صكل �صعيف 

وب�صعوبة اكر ويوؤدي ذلك اىل ت�صخم 

القلب ولاأ�صف فاإن هناك الكثري من 

املر�صى ي�صابون بت�صخم القلب حتى قبل 

الو�صول ملرحلة الغ�صيل الكلوي وبع�صهم 

ميكن ان يتوفى يف هذه املرحلة . وبناء 

على ذلك فاإن التدخل وعاج فقر الدم 

مبكرا ميكن ان ي�صاعد يف جتنب حدوث 

ت�صخم القلب لدى مر�صى الكلى .

اأعد حمتوى هذه ال�شفحة 

د . حممد العجمي ا�صت�صاري اأمرا�ص

الكلى ومدير وحدة الغ�صيل الكلوي 

مب�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صرتكة



اإن مر�ض الروماتويد املف�صلي هو اأحد االلتهابات املزمنة التي 

االأغ�صية  وت�صيب  للج�صم،  املناعي  اجلهاز  يف  خلل  من  تن�صاأ 

مفا�صل  مثل  ال�صغرية  املفا�صل  خا�صة  للمفا�صل،  املبطنة 

اليدين والر�صغني، وقد ي�صيب اأي�صاً 

املرفق  مثل  اجل�صم  مفا�صل  باقي 

والكاحل   والفخذ  والركبة  والكتف 

ومف�صل الفك.

ما املق�صود باملر�ض املناعي؟

ول��ك��ي ن��ف��ه��م ك��ي��ف ي��ح��دث امل��ر���ض 

عمل  اآلية  نعرف  اأن  فيجب  املناعي 

الطبيعي.  للج�صم  الدفاعي  اجلهاز 

اأن  يجب  الطبيعي  املناعي  فاجلهاز 

يتعرف ويقتل بع�ض االأج�صام االأجنبية الغريبة عن اجل�صم التي 

اجل�صم  يهاجم  عندما  ذاتياً  املناعي  املر�ض  وي�صمى  توؤذيه  قد 

جهازه املناعي ومبعنى اآخر غياب الدفاع الذاتي الطبيعي .

يكون  الذي  ال��زاليل  الغ�صاء  يتحول  املف�صلي  الروماتويد  ويف 

يغزو  »ال�صبل«  ي�صمى  حمبب  خ�صن  ن�صيج  اإىل  امل�صاً  ع��ادة 

جتويف املف�صل ، يقوم هذا الن�صيج بعد ذلك باإطالق اإنزميات 

تلتهم الغ�صروف و العظام و االأن�صجة اللينة.

اأ�صباب الروماتويد

اإن �صبب الروماتويد مازال جمهوالً ويعتقد الباحثون اأن هناك 

بع�ض العوامل االلتهابية قد تلعب دوراً يف بدء املر�ض فقد تكون 

ظاهرة ناجتة عن عن�صر التهابي عند ال�صخ�ض ذي اال�صتعداد 

لكنه   ، �صن  اأي  املف�صلي يف  الروماتويد  يحدث  قد  و  الوراثي 

عادة ما يبداأ بني �صني الع�صرين واخلام�صة واالربعني.

املا�صي  يف  اأن���ه  ال��درا���ص��ات  وت��ب��ني 

املر�ض  هذا  مع  الطبيب  يتعامل  كان 

واالأدوية  امل�صكنات  باإعطاء  بب�صاطة، 

الال�صتريودية امل�صادة لاللتهاب، اإىل 

اأن يحدث ت�صوهات. وقد تغريت هذه 

امل��دم��ر،  امل��ر���ض  ه��ذا  م��ع  ال�صيا�صة 

املر�ض  هذا  مع  التعامل  يجب  ولهذا 

مبكراً منذ بدايته وباأكرث من دواء يف 

الوقت نف�صه.

عالقة الروماتويد بالغذاء : 

بالرغم من عدم وجود غذاء معني ملر�ض الروماتويد املف�صلي 

اأن  اإىل  ت�صري  الدالئل  بع�ض  اأن  اإال   ،

ت��ن��اول زيت  االع��را���ض ق��د تقل م��ع 

الدهنية  باالأحما�ض  الغني  ال�صمك 

والتي   3 اوميجا  ب�  امل�صبعة  العديدة 

ت��وج��د يف ال�����ص��ل��م��ون و امل��اك��ري��ل و 

ال�صردين ، وقد يكون من املفيد اأي�صاً 

على  الدهنية  االحما�ض  تلك  تناول 

�صكل كب�صوالت .
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حتت

املجهر

- ا�صت�صاري ورئي�ض ق�صم املختربات يف 

م�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صرتكة 

دك���ت���وراه ال��ب��اث��ول��وج��ي��ا االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 

وحتليالت االأمرا�ض ال�صرطانية – املعهد 

القومي لالأورام – جامعة القاهرة.

مب�صت�صفى  املختربات  ق�صم  رئي�ض   -

ال�صرطة الع�صكري بالعجوزة. 

مب�صت�صفى  املختربات  ق�صم  رئي�ض   -

ال�صرطة الع�صكري مدينة ن�صر.

- ا���ص��ت�����ص��اري حت��ال��ي��ل اأم���را����ض ال��دم 

مب�صت�صفى �صرطانات االأطفال بالقاهرة 

.57357

اأم��را���ض  حتاليل  مبعمل  ا�صت�صاري   -

الدم مب�صت�صفى املعادي الع�صكري. 

مب�صت�صفى  امل��خ��ت��ربات  ا�صت�صاري   -

العالجية  واملوؤ�ص�صة  ال�صرطة  اأكادميية 

بالقاهرة .

للكيمياء  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  ع�صو   -

التحليلية وال�صريرية .

- ع�صو اجلمعية امل�صرية الأمرا�ض الدم. 

- �صارك يف كثري من املوؤمترات الدولية  .

االلتهاب الروماتويدي 

املف�صلي

الدكتور / حممد هاين فريد  

حمطات طبية

اأراه كل �صباح يف توقيت مل يتغري منذ �صنوات ، ياأتي ملقياً 

ال�صالم متوجهاً لزيارة فلذة كبده ، مل مينعه كرب �صنه اأو 

احلياة  ان  رغم  التوقيت  هذا  ن�صيان  عن  احلياة  م�صاغل 

مع  تعاطينا  يف  مفرو�صا  اأم��راً  الن�صيان  يجعل  مبا  مليئة 

االأحداث اليومية ، ولكن قلب االأب ال يعرف هذه املربرات 

وال يجد لها عذراً الن االبوة يف مفهومها احلقيقي  هي 

اخلوف واحلب واحلنان والت�صحية واالإيثار مع االأبناء من 

دون انتظار مقابل .

تبدلت  لو   ، نف�صي  يف  اأت�صاءل  جعلتني  ال�صخ�صية  هذه 

االأدوار هل �صرنى وفاء االأبناء مبثل وفاء هذا االأب ، اأم 

بها  وااللتهاء  احلياة  مب�صاغل  �صنتعلل 

وعدم وجود الوقت  املنا�صب للزيارة، اأو 

و�صع املربرات التي جنهز بها االأعذار 

الأنف�صنا يف عدم التوا�صل مع من كانوا 

�صبباً يف وجودنا ، وهنا فقط �صيظهر 

�صدق وفائهم لنا وزيف ما نحمله من 

اأعذار لهم .

احلث على اأن نكون من البارين بوالدينا 

مقوالت  خ��الل  م��ن  الي��ك��ون  اأال  يجب 

ا�صتحياء  على  نظهرها   اأو  بها  نتغنى 

اإميانا يف دواخلنا  اأن يكون  ، بل يجب 

ويكون يف القلب مو�صع الدم يف الوريد 

اأن  ع��ل��م��ن��ا  ول���و   ،

ه����ذه ال��دن��ي��ا قد 

ال�صعادة  متنحنا  

اإليهم  لبادرنا  اأوال 

ت�����ص��ي��ع  ال  ح���ت���ى 

ويعي�ض  الفر�صة 

ق����ل����ب����اً ج���ف���اه���م 

اأينما  ير�صم مالحمها  ذكرى  وقع  وعلى  وع��ذاب  ب�صدمة 

ذهب اأو تواجد .

لوالدينا من فوق الرتاب اأو حتته.

ال�����ل�����ه�����م  األ����ب���������ص����ه����م����ا ال����ع����اف����ي����ة ح����ت����ى ي���ه���ن���اآ 

ب���امل���غ���ف���رة ح���ت���ى ال  ل���ه���م���ا  ، واأخ�����ت�����م   ب��امل��ع��ي�����ص��ة 

اجلنة  دون  ه��ول  كل  اكفهما  اللهم   ، ال��ذن��وب  ت�صرهما 

اأرحم الراحمني ي��ا  برحمتك   .. اإي��اه��ا  تَُبلِّْغهما   حتى 

وال   ، غ���ف���رت���ه  اإال  ذن����ب����ا  ل���ه���م���ا  جت���ع���ل  ال  ال���ل���ه���م 

ح����وائ����ج  م�����ن  ح����اج����ة  وال   ، ف���رج���ت���ه  اإال   ه���م���ا 

الدنيا هي لك ر�صا ولهما فيها �صالح اإال ق�صيتها.

د. اأحمد لطفي 

دكتوراه الروماتيزم والتاأهيل والطب الطبيعي

وفاء الآباء

اأحمد العمري / اخلدمة االجتماعية



ت�شدر عن م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة

 بالتعاون مع ق�شم ال�ش�ؤون الإعالمية 

بدائرة العالقات العامة واحلك�مية

هاتف: 037652000 داخلي:7345 فاك�س: 037660912

اإخراجمراجعة طبيةاإعداداإ�شـــــراف

حزاب احلزاب ال�صمري

مدير دائرة اخلدمات الطبية 

�صليمان ال�صعيد

م�صرف ال�صئون االإدارية 

نوال العنزي - اأحمد العمري

علي العازمي  - اأمين اجلنوبي

د.حممد العجمي

رئي�ض ق�صم االأمرا�ض الباطنية

م�صطفى �صورابوالن

	  

الأخرية
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�شوف اأدع اجلروح 

القدمية متر .. معرتفًا 

بها و�شتمر، ان اجلرح 

�شيخبو ويت�شاءل 

و�شتقل احتماالت 

عودته !! 

واأنا من يحدد حلظة 

اختفائه ،،،

ال�صقوط املتكرر :

يتعر�ض حواىل 30% من هم فوق ال� 65 �صنة لل�صقوط 

الك�صور  يف  يت�صبب  قد  مما   ، امل�صي  اأثناء  املتكرر 

 Fracture neck واالإ�صابات واأ�صهرها ك�صر عظمة الفخذ

و�صرائح  طبية  م�صامري  تركيب  يتطلب  مما   of femur

الإ�صالح الك�صر حيث ال يلتئم الك�صر تلقائياً يف هذه 

ال�صن ، مما ي�صبب اخلوف من احلركة وامل�صي خ�صية 

ال�صقوط ، ومن االأ�صباب املوؤدية اإىل ال�صقوط املتكرر:

ال���������ص����ق����وط  ن���ت���ي���ج���ة ����ص���ع���ف االإب�����������ص�����ار 

 وع��������������دم  روؤي��������������ة ال������ط������ري������ق ج�������ي�������داً .

اأخ���رى  اأم���را����ض  وج����ود  نتيجة  اإغ���م���اءه  ح����دوث 

...اإل��خ ال�صعبية  النزلة   ، املعوية  النزلة  مثل   ح��ادة 

التاجي  ال�صريان  �صيق  واأ�صهرها   : القلب  اأمرا�ض 

ال�صريان  ان�صداد  نتيجة  وذلك   Ischemic heart disease

ال�����ص��راي��ني  ت�����ص��ل��ب   ، للقلب   امل���غ���ذي  ال��ت��اج��ي 

على  ال���ده���ون  ل��رت���ص��ب  Atherosclerosis  وذل����ك 

و�صعفها  ت�صلبها  اإىل  ي��وؤدي  مما  ال�صرايني  ج��در 

ال��دم  و���ص��ول  ع��دم  يف  يت�صبب  وذل��ك  وان�صدادها 

. Cardiomyopathy للمخ جيداً ، اعتالل ع�صلة القلب 

مر�ض  وهو   :  Alzheimer’s dementia الزهامير  مر�ض 

ينتج عنه ق�صور يف وظائف الذاكرة والرتكيز باملخ مما 

 ينتج عنه كرثة الن�صيان ، وعدم الرتكيز يف اأي �صيء .

مر�ض  وهو   :  Parkinson’s disease باركن�صون  م��ر���ض 

للدوبامني  املنتجة  انخفا�ض عدد اخلاليا  ينتج من 

 Substantia ب�  املعروف  املخ  Dopamenrgic cells  يف جزء 

رع�صة  وج���ود  امل��ر���ض  ه��ذا  اأع��را���ض  وم��ن    nigra

اإىل ت�صلب الع�صالت وع�صالت  باليدين باالإ�صافة 

ال  كما  تعبريات  اأي  عليه  تظهر  ال  بحيث  الوجه 

يوؤدي  امل�صي بطريقة طبيعية مما  ي�صتطيع املري�ض 

 . اليومية  الن�صاطات  اأداء  على  القدرة  ع��دم   اإىل 

ال�صائعة  االأمرا�ض  من  وهو   :  Depression االك��ت��ئ��اب 

وع��دم  ال��رتك��ي��ز  ع��دم  اإىل  وي����وؤدي  ال�صن  ك��ب��ار  يف 

. للحياة  رف�صه  نتيجة  نف�صه  على  املري�ض   حر�ض 

وج���ود  م��ث��ل   :  Arthropathy امل����ف����ا�����ص����ل   اع�����ت�����الل 

الركبة  مف�صل  مثل  ال��ك��ربى  باملفا�صل  التهابات 

والظهر  بالركبة  خ�صونة  ووج��ود   ، الفخذ  ومف�صل 

مع  بينهما  امل��وج��ود  ال��غ�����ص��روف  ج��ف��اف  نتيجة 

. احل��رك��ة  �صعوبة  اإىل  ذل��ك  وي���وؤدي  العمر   تقدم 

: نتيجة فقدان االت��زان ، �صعف   Disability االإع��اق��ة 

�صعف   ، طبيعية  غري  بطريقة  امل�صي   ، الع�صالت 

.Cognitive impairment االإدراك  وق��ل��ة   االإب�����ص��ار 

ا�صطراب درجة الوعي : حتدث ا�صطرابات عديدة 

 ، العمر  يف  التقدم  مع  والرتكيز  الوعي  درج��ة  يف 

لالأحداث  الن�صيان وخ�صو�صاً  وي�صاحب ذلك كرثة 

القريبة مما يوؤدي اإىل ن�صيان التاريخ والزمن واملكان 

اأحياناً ، ومن اال�صباب املوؤدية اإىل اإ�صطراب درجة 

الوعي :

وج���ود اأم���را����ض ح���ادة م��ث��ل : 

التهاب   ، ال�صعبية  ال��ن��زالت 

ي�صبب  مما  البولية  امل��ج��اري 

ارت���ف���اع يف درج����ة احل����رارة 

وا�صطراب يف الوعي .

اإ����ص���ط���راب ن�����ص��ب��ة االأم����الح 

واملعادن باجل�صم مثل : زيادة 

بولينا الدم Uremia ، انخفا�ض 

 ، Hypernatremia ال�����ص��ودي��وم 

انخفا�ض ن�صبة ال�صكر يف الدم 

Hypoglycemia ، انخفا�ض ن�صبة 

الكال�صيوم Hypocalcaemia  ، نق�ض فيتامني B12، زيادة 

انخفا�ض  الدرقية،  الغدة  ن�صبة هرمون  اإنخفا�ض  اأو 

درجة حرارة اجل�صم فجاأة ، الغيبوبة الكبدية .

نتيجة   Hypoxia ال��دم  يف  االأك�صجني  ن�صبة  اإنخفا�ض 

جلطة  وج��ود   ، Pneumonia رئ��وي  بالتهاب  االإ�صابة 

. Pulmonary embolism بال�صريان الرئوي

امل�صنني  ان  ال��دواء حيث  زائ��دة من  بجرعة  الت�صمم 

اأن  املمكن  فمن  القريبة  االأح��داث  ين�صون  ما  غالباً 

ياأخذ العالج مرتني ، ومن اأهم العقارات التي ت�صبب 

ت�صمم الديجوك�صني Digoxin  ( اأحد اأدوية القلب ) ، 

الدوبامني ، الكحوليات .

اإ�صابات باملخ تكرث يف كبار ال�صن مثل :   - اجللطة 

Stroke نتيج�����ة وجود جلطة ت�ص��د �صرايني املخ، اأو 
نتيجة حدوث نزيف يف املخ نتيجة �صعف ال�صرايني 

ي      اأ ح����دوث  م���ع  ه��ا  ر ن��ف��ج��ا امل��خ��ي��ة و���ص��ه��ول��ة ا

 اإرتفاع             يف          �صغط          الدم .                                                                    

- حدوث �صيق يف �صرايني املخ يعود اإىل طبيعته بع����د                                      

                              .Transient Ischemic attack       فرتة 

االأغ�������ص���ي���ة  ب������ني  - وج���������ود جت����م����ع دم���������وي 

           .Chronic subdural hematoma  ال�صحائية 

الدم  �صغط  مر�ض  ينت�صر   :Hypertension الدم  �صغط 

املرتفع بني كبار ال�صن و ذلك نتيجة ت�صلب ال�صرايني، 

اإىل  املرتفع  ال�صغط  نوبات  اإىل  ت��وؤدي  اأن  ميكن  و 

فقدان الوعي اأو الدوار .

ال�صكري Diabetes mellitus : وهو من االأمرا�ض املنت�صرة 

يف كبار ال�صن وخ�صو�صاً من 

وذلك   ، البدانة   من  يعانون 

نتيجة عدم قدرة البنكريا�ض 

على اإفراز االأن�صولني ، فعند 

ح���دوث ن��وب��ات م��ن ارت��ف��اع 

 Diabetic ال����دم  يف  ال�����ص��ك��ر 

املري�ض  يفقد   ketoacidosis

غيبوبة  يف  وي��دخ��ل  ال��وع��ى 

�صكر ، كذلك انخفا�ض ن�صبة 

 Hypoglycemia ال�صكر يف الدم

وذلك نتيجة اخذ االأن�صولني 

اأو االأقرا�ض املخف�صة لل�صكر وعدم االأكل بعدها .

مر�ض الزهامير : يوؤدي اإىل ا�صطراب درجة الوعي .

بع�ض االأمرا�ض النف�صية ال�صائعة يف كبار ال�صن مثل : 

االكتئاب ، الف�صام ( وفيه يعاين املري�ض من هلو�صة 

القلق   ،  ( باالإ�صطهاد  اإح�صا�ض  مع  وب�صرية  �صمعية 

Anxiety النف�صي

الوعي يجب  ا�صطراب يف درجة  وفى حالة حدوث 

عمل الفحو�صات ح�صب ال�صك يف ال�صبب ومنها :

وال�صوديوم  ال�صكر  ن�صبة  قيا�ض   : بالدم  فحو�صات 

 والبوتا�صيوم والكال�صيوم بالدم ، عمل وظائف كبد وكلى .

اأزم���ة  وج���ود  ع��ن  للك�صف   ECG ق��ل��ب  ر���ص��م  ع��م��ل 

. بال�صدر  اأمل  اأي  وجود  حالة  يف  اأو  و�صببها   قلبية 

. CT brain عمل اأ�صعة مقطعية على املخ

عمل  يجب  احل��رارة  بدرجة  ارتفاع  وج��ود  حالة  يف 

اأ�صعة على ال�صدر للك�صف عن وجود التهاب رئوي، 

 culture ومزرعة Urine analysis كما يجب عمل حتليل بول

للك�صف عن وجود التهابات يف املجاري البولية، واإذا 

للدم بكترييا  مزرعة  يجب عمل  ال�صبب  يكت�صف  مل 

Blood culture ملعرفة وجود بكترييا بالدم ت�صبب احلالة. 

العناية بكبار ال�صن :

يجب عمل الفحو�صات الدورية االآتية الأي م�صن وهى:

. ال�������������������دم  ��������ص�������غ�������ط  ق��������ي��������ا���������ض   .1 

عن  الك�صف   : ت�صمل  ب��ال��دم  فحو�صات  عمل   .2

 ال�صكرى ، وظائف الكبد و الكلى ، �صورة دم كاملة .

.  ECG ق�������ل�������ب  ر����������ص���������م  ع�������م�������ل   .3 

. ك��������ام��������ل  ب������������ول  حت�����ل�����ي�����ل  ع������م������ل   .4 

عمل  يجب  معني  مر�ض  وج��ود  يف  ال�صك  عند   .5

تاأخري. دون  ف���وراً  باملر�ض  اخلا�صة   الفحو�صات 

�صبط  مع  الطبيب  عند  ال��دوري  الك�صف  يجب  كما 

البع�ض حتى ال تتداخل  االأدوية املختلفة مع بع�صها 

 تفاعالتها وال توؤثر كرثة االأدوية على �صحة املري�ض. »4«

ب�صورة  حياته  ممار�صة  على  امل�صن  معاونة  يجب 

طبيعية وذلك بعمل االآتي :

وذل��ك   :  Physiotherapy الطبيعي  ال��ع��الج 

»5«  . ال���ع�������ص���الت  ���ص��ح��ة  ع���ل���ى   ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

 Occupational therapy الوظيفي  ال��ع��الج 

اليومية  احلياة  اأن�صطة  ممار�صة  خالل  من  وذلك   :

بع�ض  وتوفري   ، املالب�ض  وترتيب  كالطبخ  الب�صيطة 

االأعمال الب�صيطة التي تتفق مع حالته و ت�صاعد على 

رفع معنوياته . »5«

وذلك من خالل  الالزمة  الفيتامينات  واأخذ  التغذية 

اخل�����ص��راوات وال��ف��اك��ه��ة م��ع االإك��ث��ار م��ن االأل��ي��اف 

لتجنب االإم�صاك ، االإكثار من �صرب ال�صوائل لتجنب 

واالأك��الت  والتوابل  ال��ده��ون  عن  والبعد  اجل��ف��اف، 

ال�صعبة اله�صم . 

اإىل  واخل����روج  �صليمة  اجتماعية  ع��الق��ات  ع��م��ل 

. واالك��ت��ئ��اب  للوحدة  يتعر�ض  ال  حتى   املجتمعات 

مواعيد  وي��راع��ي  باملنزل  امل�صن  يرعى  م��ن  توفري 

اأو جلي�صة  اأقاربه  عالجه والعناية به �صواء اكان من 

م�صنني .»4«
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