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إشراقة 
ي��اأت��ي ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن )نف�س من 

العديد  ث��ن��اي��اه  ب��ن  احل��ي��اة( يحمل 

م���ن امل���وا����ش���ي���ع ال���ت���ي مت�����س ال��ك��ث��ر 

لفوائد  تطرقنا  ففيه   .. الفئات  من 

ال��ت��رع ب��ال��دم وال��ر���ش��اع��ة الطبيعية 

م��ن خ���الل م��ن��ظ��ور اإ���ش��الم��ي وط��ب��ي,  

ك�����ذل�����ك ع����رج����ن����ا ع����ل����ى امل������خ������درات 

والإدم����������ان.. الآث�������ار وامل�����ش��اع��ف��ات.. 

وخ����ط����وات ال����ع����الج ب���الإ����ش���اف���ة اىل 

املتنوعة  وامل��ق��الت  الثابتة  الأب����واب 

ال��ت��ي ت���ع���ودمت ع��ل��ي��ه��ا.. ون��ت��م��ن��ى اأن 

يكون يف م�شتوى تطلعاتكم.

وقفة نبوية 
وج��ل  ع����ّز  اهلل  رح���م���ة  م���ن   الر�شاع 

وح���ك���م���ت���ه, ف���ال���ط���ف���ل يف ب���ط���ن اأم����ه 

��رة, ثم  يتغذى ب��ال��دم ع��ن طريق ال�����شُّ

اإذا انف�شل فاإنه ل ي�شتطيع اأن ياأكل 

ول ي�����ش��رب, ف��ج��ع��ل اهلل ل���ه وع��اءي��ن 

معلقن يف �ش����در الأم, واخت���ار اهلل - 

اأن يكونا يف ال�شدر؛ لأن   - ع��ّز وج��ل 

ذل���ك اأق����رب اإىل ال��ق��ل��ب, ولأن����ه اأق���رب 

وت��رق  ال��ول��د,  الأم حتت�شن  ك��ون  اإىل 

ل���ه وحت����ن ع��ل��ي��ه, ث���م ج��ع��ل اهلل � ع��ّز 

وج���ل � ه���ذا ال��وع��اء وع����اًء ل يجتمع 

فيه اللنب كما يجتمع يف غره لكنه 

ي��ج��ت��م��ع ب���ن ع�����ش��ب وحل����م و���ش��ح��م 

ال��ع��دول عن  ينبغي  واأن���ه ل  متفرقًا, 

باإ�شقائه لبنًا  هذه احلكمة العظيمة 

النا�س -  �شناعيًا - كما يفعل بع�س 

واتفق الأطباء على اأن لنب الأم خر 

اآخ����ر, وه����ذا هو  ل��نب  اأي  للطفل م��ن 

الذي يليق بحكمة اهلل تعاىل الكونية 

األ  للمراأة  ينبغي  ول��ه��ذا  وال�شرعية, 

اإر�شاع ولدها ملدة �شنتن, كم��������ا  تدع 

{َواْل���َواِل���َداُت  تع���ال��������ى:  اهلل  ق����������������ال 
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امل�شدر ال�شرح املمتع على زاد امل�شتقنع - املجلد الثالث ع�شر

في هذا العدد

األنيميا المنجلية
منتدى الخفجي الطبي يقيم  مؤتمر

التبرع بالدم ما هو.. وما فوائده؟عالج األلم بمستشفى الخفجي األهلي 34 2

» من أهم معايير الجودة في المستشفيات «
سالمة المرضى بمنع انتشار العدوى

ملحق               الطبي ال�شهري
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والثالثني  احلادي  م�ساء  اختتمت 

التوعية  حملة  املا�سي  مايو  م��ن 

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا اجل��دي��د التي 

ن��ظ��م��ه��ا م�����س��ت�����س��ف��ى ع��م��ل��ي��ات 

�سركة  ب���اإدارة  امل�سرتكة  اخلفجي 

دلة للخدمات ال�سحية، وا�ستمرت 

احلملة ل�ستة اأيام بداأت يوم االثنني 

2014/5/26 يف اأربع اأماكن خمتلة 

مل�ست�سفى  الرئي�س  املبنى  �سملت 

عمليات اخلفجي امل�سرتكة، ومبنى 

مل�ست�سفى  التخ�س�سية  العيادات 

عمليات اخلفجي امل�سرتكة، ومبنى 

املكاتب الرئي�س لعمليات اخلفجي 

امل�سرتكة، واأ�سواق املزرعة.

توعية  ع��ل��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  رك���زت 

كورونا  فرو�س  باأ�سباب  ال��زوار 

وكيفية  واأع���را����س���ه،  اجل���دي���د، 

ال��وق��اي��ة م��ن االأ���س��ب��اب امل��وؤدي��ة 

لالإ�سابة به.

بالتوعية  احلملة  اهتمت  كما 

ال�سخ�سية  ال��ن��ظ��اف��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

اليدين  نظافة  على  واملحافظة 

ق��ام  ح��ي��ث  وتعقيمها  بغ�سلها 

املواقع  كافة  يف  التوعية  فريق 

ا�ستخدام  كيفية  ب�سرح  املحددة 

خلوها  من  للتاأكد  التعقيم  جل 

م��ن ال��ف��رو���س��ات. ك��م��ا وزع��ت 

ال��ن�����س��رات ال��ت��وع��وي��ة ل��ك��ل من 

فرو�س كورونا اجلديد، ونظافة 

ال�سخ�سية.  والنظافة  اليدين، 

�سغرة  عينات  ت��وزي��ع  مت  وق��د 

ال��زوار،  على  اليدين  تعقيم  جلل 

فيما تواجد طبيب يف كل حمطة 

على مدى االأيام ال�ستة؛ لالإجابة 

اأي ا�ستف�سار طبي من قبل  على 

الزوار . 

نطاق  يف  املختلفة  امل�ست�سفيات  مع  املثمر  والتعاون  العلمي  للن�ساط  ا�ستمرارا 

عمليات  م�ست�سفى  يف  امل�ستمر  الطبي  التعليم  فريق  قام  اخلفجي،  حمافظة 

اجلمعة  م�ساء  االأه��ل��ي  اخلفجي  م�ست�سفى  مع  بالتعاون  امل�سرتكة  اخلفجي 

ال�ساد�س من يونيو املا�سي بتنظيم املوؤمتر التا�سع ع�سر لنادي اخلفجي الطبي 

حتت عنوان (عالج االأمل) �سارك فيه اأ. د. حممود نا�سف - ا�ست�ساري التخدير 

مب�ست�سفى عمليات اخلفجي امل�سرتكة - مبحا�سرة عن ف�سيولوجيا االأمل اأ�سار 

التي  والنظريات  االإن�سان،  به  ي�سعر  وكيف  وم�ساراته،  االأمل  تعريف  اإىل  فيها 

التخدير مب�ست�سفى  النحا�س - رئي�س ق�سم  اأماين  اأعقبه د.  و�سعت لتف�سره، 

اخلفجي العام - مبحا�سرة عن الطرق املتعددة لتقييم االأمل، وركزت على اأهمية 

اعتبار االأمل، العالمة اخلام�سة التي يجب اأن تفح�سها املمر�سات لكل املري�س 

الذين تيوافدون على العيادات اخلارجية للم�ست�سفيات. وقام د. حممد �سامي 

املختلفة  للطرق  بالتطرق   - االأهلي  اخلفجي  مب�ست�سفى  التخدير  -اأخ�سائي 

لعالج االأمل احلاد �سواء بالعقاقر اأو التخدير املو�سعي وا�سار اإىل تقنية جديدة 

�سوف يتم ا�ستخدامها قريبا يتمكن املري�س من خاللها بتقليل زمن ال�سعور باالأمل 

عن طريق احلقن الذاتي.

وختم د. م�سطفى - رئي�س ق�سم التخدير مب�ست�سفى اخلفجي االأهلي - اللقاء 

باحلديث عن العالجات املختلفة لالأمل املزمن م�سرا للعالجات النف�سية واأهمية 

ا�ستخدام اال�سرتخاء والتاأمل وغرها من الفنيات النف�سية مع ا�ستخدام العقاقر 

امل�سكنة لالأمل، وكذلك احلقن املو�سعي وغرها من العالجات احلديثة، واأ�سار 

اأي�سا اإىل بع�س اأمرا�س االأمل ال�سهرة مثل اأمل الع�سب اخلام�س الوجهي املزمن.

االأهلي  اخلفجي  م�ست�سفى  على  واأث��ن��وا  املتحدثني  مع  احل�سور  تفاعل  وق��د 

ال�ست�سافة املنتدى، وح�سن تنظيمه له.

مستشفى عمليات الخفجي المشتركة ينظم
حملة فيروس كورونا الجديد

منتدى الخفجي الطبي يقيم مؤتمر عالج األلم بمستشفى الخفجي األهلي

اأقام مركز التعليم الطبي امل�ستمر 

اخلفجي  عملي�������ات  مب�ست�سفى 

املحا�سرات  من  ع��دداً  امل�سرتكة 

الطبية خالل الن�سف الثاين من 

املا�سيني  يونيو  من  واالأول  مايو 

مبعدل حما�سرة كل ثالثاء بداأت 

الفم  ال��ت��ه��اب��ات  ع��ن  مبحا�سرة 

قدمها  اكت�سافها وعالجها  لالأطفال وطرق  املختلفة 

د. يا�سر فتحي - رئي�س ق�سم االأطفال بامل�ست�سفى - 

ثم حما�سرة اأخرى عن االلتهاب الفرو�سي الكبدي 

ال��ع��دوي  وط���رق   A،B ،C ،D املختلفة  ب��اأن��واع��ه 

 - ال�سريف  خالد  د.  قدمها  العالج  وكيفية  والتاأثر 

واأعقبته   - بامل�ست�سفى  اله�سمي  اجلهاز  ا�ست�ساري 

د. نادية حممود اأحمد ا�ست�ساري املعامل بامل�ست�سفى 

عن اأحدث طرق حتاليل الفرو�سات الكبدية وخا�سة 

لالأم احلامل وللر�سيع.

وختمت الن�ساظ د. ليال - ا�ست�ساري اأمرا�س الن�ساء 

امل��راأة  ا�ستعداد  كيفية  عن   - بامل�ست�سفى  والتوليد 

للحمل وخا�سًة من لديها بع�س االأمرا�س امل�ساحبة 

للحمل كال�سكري واأمرا�س القلب واالأمرا�س النف�سية.   

نشاط قسم التعليم الطبي

د. نادية حممود اأحمد
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اأم��را���س ال���دم ال��وراث��ي��ة ه��ي جمموعة 

االأبوين  من  تنتقل  التي  االأم��را���س  من 

يف  ال�سبب  ي��ك��ون  وال��ت��ي  االأب���ن���اء،  اإىل 

وتكوين  تركيب  يف  خلل  وج��ود  حدوثها 

غر  فت�سبح  احل���م���راء،  ال���دم  ك��ري��ات 

الطبيعية  وظائفها  اأداء  على  ق���ادرة 

وظ���ه���ور االأع�����را������س امل��ر���س��ي��ة على 

امل�����س��اب، وم���ن اأه����م اأن�����واع اأم��را���س 

واالأنيميا  الثال�سيميا  ال��وراث��ي��ة:  ال��دم 

.Sickle cell Anemia  املنجلية 

 تنتقل ه��ذه االأم��را���س م��ن االآب���اء اإىل 

(اجلينات)  املورثات  طريق  عن  االأبناء 

املوجودة على الكرومو�سومات، ففي حال 

وجود ا�سطراب يف جينات كل من االأم 

 %25 بن�سبة  احتماالً  هناك  فاإن  واالأب، 

اأن يولد الطفل م�ساًبا باملر�س.

االأبوين �سليًما واالآخر  اأحد  اإذا كان  اأما 

اأن  املمكن  فمن  خم��ت��اًل،  جيًنا  يحمل 

ينتقل املر�س اإىل بع�س االأبناء وي�سبحوا 

حاملني لل�سفة املر�سية.

 اأنيميا اخلاليا املنجلية

اأنيميا اخلاليا املنجلية هي اأحد اأمرا�س 

الدم الوراثية التي يحدث فيها ا�سطراب 

يف اجل��ي��ن��ات امل�����س��وؤول��ة ع���ن ت��ك��وي��ن 

الهيموجلوبني، ويت�سبب يف الت�ساق هذه 

الكريات داخل االأوعية الدموية الدقيقة، 

واالأك�سجني  ال��دم  تدفق  يقل  وبالتايل 

ذلك  ع��ن  وينتج  اجل�سم،  اأع�����س��اء  اإىل 

ل��دى  ل���الأزم���ات  امل�ساحبة  االأع���را����س 

اأمل  ومنها:  املنجلية،  باالأنيميا  امل�سابني 

�سديد، �سيق يف التنف�س، وغره ذلك.

الأعرا�س

اأج���زاء  ن��وب��ات م��ت��ك��ررة م��ن االأمل يف   •
خمتلفة من اجل�سم ح�سب مكان ح�سول 

وان�سداد  احل��م��راء،  ال��دم  خاليا  تك�سر 

االأوعية الدقيقة مثل:

اأح��د  اأو  امل��ف��ا���س��ل  اأو  ال��ب��ط��ن  اآالم   •
االأطراف.

• فقر الدم املزمن.

• التهابات متكررة.
• اأعرا�س �سوء التغذية، وق�سر القامة، 

وبطء النمو.

• ت�سوهات يف العظام.
• خمول واإعياء.

• م�سكالت يف الروؤية. 
امل�شاعفات

ان�����س��داد  نتيجة  امل�����س��اع��ف��ات  حت���دث 

االأوعية الدموية الدقيقة، وتك�سر خاليا 

هذه  ومن  مبكًرا،  وموتها  احلمراء  الدم 

امل�ساعفات:

• اجللطات املختلفة يف القلب اأو املخ.
• زيادة االإ�سابة بااللتهابات.

• الرقان.
• تكوين احل�سوات املرارية.

• ا�سطرابات وفقدان الب�سر. 
• تاأخر النمو عند االأطفال.

العالج

اإن الهدف االأ�سا�سي من عالج اأنيميا   •
اخلاليا املنجلية هو تقليل تكرار احلاالت 

االإ���س��ع��اف��ي��ة واالأزم�����ات ال��ط��ارئ��ة ل��دى 

امل�ساعفات،  امل�ساب واحلد من حدوث 

امل�ساب  قدرة  وحت�سني  االأمل،  وتخفيف 

على التعاي�س مع املر�س.

• يحتاج امل�ساب باأنيميا اخلاليا املنجلية 
امل�ساعفات  تكرار  ملنع  امل�ستمرة  للعناية 

وتدهور احلالة ال�سحية.

• يُعطى امل�ساب باأنيميا اخلاليا املنجلية 
على  للم�ساعدة  الفوليك  حم�س  حبوب 

تكوين كريات الدم احلمراء.

• اأث��ن��اء ح��دوث االأزم���ات ل��دى امل�ساب 
با�ستخدام  امل�ساحب  االأمل  ع��الج  يتم 

امل�ساب  ج�سم  واإم��داد  االأمل،  م�سكنات 

بال�سوائل.

• لعالج االأمل قد ت�ستجيب بع�س احلاالت 
الالو�سفية،  االأمل   م�سكنات  ال�ستخدام 

يف حني حتتاج حاالت اأخرى ال�ستخدام 

مثل  اأق��وى  مفعول  ذات  ل��الأمل  م�سكنات 

امل���ورف���ني وامل��ي��ري��دي��ن وغ��ره��ا حتت 

اإ�سراف طبي داخل امل�ست�سفى. 

يوري����ا  الهيدروك��سي  دواء  ي�ستخ����دم   •
امل�سابني  لبع�س   (Hydroxyurea)

خا�سة   - االأزم���ات  ح��دوث  ملنع  كوقاية 

التنف�سي-  باجلهاز  املتعلقة  االأع��را���س 

كاآالم ال�سدر و�سيق التنف�س.

اللقاحات  اأخ��ذ  على  احلر�س  ينبغي   •
امل�سابني،  لالأطفال  خا�سة  الروتينية 

وكذلك اللقاحات املو�سمية �سنويًّا كلقاح 

االأنفلونزا ملنع االإ�سابة بالعدوى.

باأنيميا  قد تتاأثر العني لدى امل�سابني   •
اخلاليا املنجلية، وقد حتدث م�ساعفات 

ينبغي  ل��ذا  الب�سر؛  ف��ق��دان  اإىل  ت���وؤدي 

ب�سورة  والك�سف  املتابعة  على  احلر�س 

منتظمة لدى طبيب العيون.

• ميكن زراع���ة ال��ن��خ��اع ل��ع��الج ح��االت 
االإ�سابة باالأنيميا املنجلية.

• يجب اللجوء للراحة، وجتنب التعر�س 
لل�سغوط اليومية.

ت�ساعد  املنتظمة  الريا�سة  ممار�سة   •
على الراحة، وتقلل من فر�سة التعر�س 

لنوبات اأمل.

الوقاية من مر�س الأنيميا املنجلية

الطبي  الفح�س  ب��اإج��راء  االل��ت��زام  اإن 

احلد  على  ي�ساعد  ال��زواج  قبل  ال�سامل 

بني  املنجلية  االأنيميا  مر�س  انتقال  من 

الطبية  التحاليل  تظهر  حيث  االأجيال؛ 

احتمال وجود جينات م�سابة بخلل لدى 

الذين ال تظهر  الرجل، خا�سة  اأو  املراأة 

عليهم االأعرا�س املر�سية.

فوائد 
الرضاعة 

الطبيعية 
للطفل

د محمد العجمي
رئي�س ق�سم االأمرا�س الباطنية 

»م�ست�سفى العمليات امل�سرتكة«

د. صابر أحمد محمد
اإ�ست�سارى طب االطفال 

 م�ست�سفى عمليات اخلفجي امل�سرتكة

األنيميا المنجلية

يقول اهلل تع��������اىل : {والوالدات ير�سعن اأوالدهن 

حولني كام���لني مل�������ن اأراد اأن يت������م الر�ساع�����ة} 

(البقرة: 233).

 وقال الر�س�����ول الكرمي عليه ال�س�����الة وال�س�������الم: 

(يحرم من الر�ساع ما يحرم من النَّ�َسب).

واملقاالت  االأبحاث  اآالف  العلم احلديث يف  وياأتي 

بالن�سبة  االأم  حليب  اأهمية  على  ليوؤكد  العلمية 

لالأطفال واالآثار اخلطرة التي تنتج من ا�ستبداله 

باحلليب ال�سناعي . 

يحتوي حليب االأم على م�ساد حيوي طبيعي يقي 

وي��ق��وي اجلهاز  االأم��را���س،  م��ن  م��ن كثر  الطفل 

املناعي،  كما يحتوي حليب االأم على مواد م�سادة 

الطفل على  ت�ساعد  واجلراثيم  وال�سموم  للبكرتيا 

مقاومة حاالت الت�سمم.

وتوؤكد الدرا�سات اأن ملعقة واحدة من حليب االأم 

حتوي م�سادات حيوية تقتل ماليني اجلراثيم.

اأن ن�سبة العوامل التي تزيد من  اأثبتت الدرا�سات 

قدرة جهاز املناعة لدى الطفل تزداد يف حليب اأمه 

اأكرث عر�سة للجراثيم، وانظروا  كلما كُر واأ�سبح 

بهذه  االأم  حليب  زود  تعاىل  اهلل  اأن  كيف  معي 

حاجة  مع  كميتها  ت��زداد  وكيف  املناعية،  العوامل 

الطفل لها.

لال�ستعمال  وجاهز  معقم  باأنه  االأم  حليب  يتميز 

درجة  وحتى  التح�سر  اأو  للتعقيم  بحاجة  ولي�س 

للت�سخني).  بحاجة  (لي�س  للطفل  منا�سبة  حرارته 

للر�سيع،  ح�سا�سية  ي�سبب  ال  االأم  حليب  اأن  كما 

مثل:  اخلطرة  االأم��را���س  من  كثر  من  ويحميه 

اأنواع  وبع�س  ال�سرايني،  وت�سلب  ال�سكري،  البول 

الكلى،  واأمرا�س  وال�سمنة،  والك�ساح،  ال�سرطان، 

واأمرا�س عديدة.

توجد  االأم - ال  به حليب  يتميز  اأمر مهم  هنالك 

هذه امليزة يف اأي نوع اآخر من اأنواع احلليب - وهو 

اأنه يتطور مع منّو الطفل، ويتنا�سب مع منو ج�سمه 

بعك�س احلليب ال�سناعي الثابت الرتكيب والذي يتم 

تغير نوعه كل عدة اأ�سهر مع تطور عمر الطفل.

يعتر حليب االأم من اأ�سهل االأغذية ه�سماً الحتوائه 

على خمائر ها�سمة بالن�سبة للطفل املولود حديثاً. 

االأم من �سرطان  الطبيعية تقى  الر�ساعة  اأن  كما 

الثدي. 

وال بدَّ من التذكر باأن الر�ساعة الطبيعية لالأطفال 

ح��دي��ث��ي ال�����والدة حت��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��ز ع���اٍل من 

الروتينات امل�سادة  لنمو البكرتيا واإعطائه كميات 

كبرة من االأج�سام امل�سادة لالأمرا�س.

الر�ساعة الطبيعية تقى الطفل من اال�سطرابات 

على  الطفل  ي�ساعد  االأم  حليب  اأن  كما  النف�سية، 

اإيجابياً  الطفل  �سلوك  على  ويوؤثر  ذكائه،  تنميه 

وح�سن بناء ج�سده وعقله.

ن�سبة الر�ساعة الطبيعية  12-24 % يف ال�سعودية 

و80 % من االأطفال يفطمون يف ال�سهر االأول.

االأمم  و�سندوق  العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سي 

من  وغرها  (يوني�سيف)  الطفل  لتنمية  املتحدة 

لطفلها  االأم  ر�ساعة  ت��دوم  ب��اأن  ب�سدة  املنظمات 

يف  اأ�سهر  �ستة  ع��ن  تقل  ال  مل��دة  ح�سري  ب�سكل 

يتم  ذل��ك  بعد  الطفل،  عمر  م��ن  االأوىل  املرحلة 

اإدخال بع�س االأطعمة ال�سائلة واخلفيفة يف النظام 

الغذائي للطفل على اأن تبقى الر�ساعة م�ستمرة اإىل 

عمر �سنتني اأو اأكرث.

وذكرت درا�سة اأجراها باحثون �سعوديون عام 2012 

ب�سكل  املر�سعات  ال�سعوديات  االأم��ه��ات  ن�سبة  اأن 

ح�س����ري ملدة �ست����ة اأ�سه������ر ال تتعدى 24-12.2 %. 

علما باأن الر�ساعة الطبيعية والن�ساط البدين واالأكل 

ومر�س  ال�سمنة  ن�سبة  تقليل  يف  ي�ساعد  ال�سحي 

ال�سكرى بني االأمهات املر�سعات.
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تعتر وحدة التعقيم ( اإمدادات االأدوات املعقمة ) واحدة من اأهم 

وحدات منع انت�سار العدوى بامل�ست�سفى.

اإدارة ق�سم التمري�س وتقع يف الطابق االأر�سي،  تتبع الوحدة  

وتلعب دوراً مهماً يف منع انت�سار العدوى من خالل توفر االأدوات 

واالأواين املعقمة، وكذلك مواد الت�سميد والكتان جلميع اأق�سام 

بالوحدة  ويعمل  اجلراحة،  وغرف  احلرجة،  العناية  ووح��دات 

جمموعة من الفنيني املدربني وذوي اخلرة حتت اإ�سراف مدير 

الوحدة، لتوفر اخلدمات املهنية للم�ست�سفى باأكمله.

وقد مت جتهيز الوحدة ب�سكل جيد بالعديد من االأجهزة احلديثة 

املوجات  با�ستخدام  والتعقيم  ال��غ��ازي،  البالزما  معقم  مثل: 

احلرارية  وال�سدادات  التطهر،  غ�ساالت  واأح��دث  ال�سوتية، 

املتطورة. 

توفر  على  امل��درب��ني  العاملني  مع  املتطورة  االأج��ه��زة  وتعمل 

للموارد وحمافظة على  باقت�ساديات موفرة  املعقمة  املنتجات 

البيئة مع توفر بيئة �سناعية اآمنة للعاملني.

وت�ساهم الوحدة يف �سالمة املر�سى من خالل اتباع �سيا�سات 

امل�ست�سفى واالأق�سام اخلا�سة بتعليمات وبروتوكوالت مكافحة 

العدوى. 

وتهتم الوحدة مبراقبة اجلودة والتحكم فيها يف خمتلف مراحل 

والتدقيق  وال�سجالت  القيا�س  موؤ�سرات  با�ستخدام  العمل 

ج��ودة  م��ع  للمر�سى  ال�سالمة  لتوفر  واخل��ارج��ي؛  الداخلي 

اخلدمات املقدمة، وتهدف الوحدة لتوفر املعقمات بكفاءة عالية 

اإر�سال  بكمية �سحيحة يف الوقت واملكان املنا�سبني حيث يتم 

املواد املعقمة مبا�سرة  اإىل وحدة العناية املركزة والعمليات من 

خالل م�سعد خا�س باملواد املعقمة فقط.

�سندي�س كابرا /مدير الوحدة 

وحدة التعقيم في مستشفى عمليات الخفجي المشتركة

حت�سياًل لالأجر وعماًل بقوله تعاىل: 

النا�س  اأحيا  فكاأمنا  اأحياها  »وم��ن 

اآالف بل  جميعاً« يف كل �سنة يحتاج 

ماليني املر�سى اإىل عمليات نقل الدم 

اأو اأحد م�ستقاته.

من  كمية  �سحب  هو  بالدم  وال��ت��رع 

مل)   450) بحوايل  تقدر  املترع  دم 

االإن�سان  دم  م��ن   (%  8) بن�سبة  اأي 

الطبيعي، وهذه العملية ت�ستغرق اأقل 

لتلبية  مهمة  وه��ي  �ساعة،  رب��ع  م��ن 

احلاجة امل�ستمرة للدم.

والدم الب�سري كاأي ع�سو من اأع�ساء 

اجل�سم ال ميكن تعوي�سه اإال بوا�سطة 

ي�ستطع  مل  واإذا  ن��ف�����س��ه،  اجل�����س��م 

التعوي�س كما يف حاالت ف�سل نخاع 

ال��ع��ظ��ام اأو ع��دم وج���ود وق��ت كاف 

للتعوي�س عند فقد كميات كبرة من 

االإ�سابات  اأو  احل���وادث  اأث��ن��اء  ال��دم 

املختلفة اأو اأثناء العمليات اجلراحية 

الكبرة عند وجود نزيف �سديد فاإنه 

ال بديل لتعوي�س ذلك الدم املفقود اإال 

له، الأن  بوا�سطة ترع �سخ�س �سليم 

االإن�سان هو امل�سدر الوحيد للدم ومن 

اإن�سانياً  بالدم عماًل  الترع  كان  هنا 

نبيالً.

• ماهي فوائد التربع بالدم؟
- تن�سيط الدورة الدموية، حيث يتم 

خاليا  الإن��ت��اج  العظم  نخاع  تن�سيط 

الدم املختلفة بعد الترع بالدم.

االإ���س��اب��ة  اح��ت��م��ال  م��ن  التقليل   -

ال�سرايني؛  وان�سداد  القلب  باأمرا�س 

الأن الترع بالدم يقلل ن�سبة احلديد 

زيادة  اأن  علمياً  ثبت  والتي  ال��دم  يف 

ن�سبة احلديد تزيد من ن�سبة االإ�سابة 

من هذه االأمرا�س.

من  بالدم  الترع  عند  التاأكد  يتم   -

الك�سف  اإج���راء  بعد  املترع  �سالمة 

الطبي عليه من قبل طبيب بنك الدم.

بالدم  املترع  خلو  من  التاأكد  يتم   -

تنتقل  ال��ت��ي  املعدية  االأم��را���س  م��ن 

ع��������ن طري�����ق الدم مث����ل: اأمرا�س 

والتهابات  املكت�سبة  املناعة  نق�س 

ج،  ب،  نوع   م��ن  الفرو�سية  الكبد 

والزهري واملالريا، وذلك بعد اإجراء 

الفحو�سات املخرية.

يقوم  ملا  النف�سية  بالراحة  ال�سعور   -

به املترع من عمل جليل ملا فيه من 

اأجر وثواب.

الدم  كمية  تعوي�ض  يتم  متى   •
املتربع به؟

- يتم تعوي�س �سائل الدم خالل 12 

– 72 �ساعة.
الدم خالل  بروتينات  تعوي�س  يتم   -

3 – 4 اأيام.

الدم احلمراء  كرات  تعوي�س  يبداأ   -

ب��ع��د 3 اأي�����ام وي��ك��ت��م��ل خ���الل 4 – 

8 اأ�سابيع.

• ما هي احلاالت التي مينع فيها 
التربع بالدم؟

عملية  له  اأجريت  الذي  ال�سخ�س   -

نقل دم اأو اأحد مكوناته اأو اأجريت له 

اأثني  من  اأق��ل  لفرتة  عملية جراحية 

ع�سر �سهراً.

باأحد االأمرا�س  ال�سخ�س امل�ساب   -

عن  تنقل  اأن��ه��ا  ثبت  وال��ت��ي  املعدية 

بجرثومة  امل��ل��وث  ال���دم  نقل  ط��ري��ق 

التهاب الكبدي  اأو  ك��االإي��دز  املر�س 

الفرو�سي والزهري واملالريا... الخ.

باأحد االأمرا�س  ال�سخ�س امل�ساب   -

وال�سرع  والقلب  كال�سرطان  املزمنة 

بال�سكري  امل�ساب  ال�سخ�س  وكذلك 

ي��ح��ت��اج اإىل االأن�����س��ول��ني يف  ال����ذي 

عالجه.

اأمرا�س  باأحد  امل�ساب  ال�سخ�س   -

الدم كفقر الدم والتال�سيميا... الخ، 

احل�سا�سية  باأمرا�س  امل�ساب  كذلك 

كالربو اأو احل�سا�سية من االأدوية.

وال���ت���رع ب��ال��دم ال ي��ع��ر���س امل��ت��رع 

مر�س،  ب��اأي  االإ�سابة  من  الأي خطر 

عملية  يف  ت�ستخدم  التي  ف���االأدوات 

ت�ستخدم  وال  معقمة  ال���دم  �سحب 

ل�سخ�س اآخر، ويتم التخل�س منها بعد 

عملية الترع مبا�سرة.

هل  ال�����س��ي��دات  تت�ساءل  م��ا  وك��ث��راً 

ميكنهن اأن يترعن بالدم؟

واجلواب: نعم، ولكن يف�سل اأال يكون 

ذلك يف فرتة احلمل اأو االإر�ساع.

مرة  بالدم  الترع  االإن�سان  وي�ستطيع 

عدد  ي��زي��د  ال  اأن  على  �سهرين  ك��ل 

الترع على خم�س م��رات يف  م��رات 

العام.

ومن االأف�سل تناول قليل من الطعام 

وع��دم  ب�ساعتني  ب��ال��دم  ال��ت��رع  قبل 

قبل  االأقل  �ساعة على  ملدة  التدخني 

وب��ع��د ال��ت��رع وع���دم م��غ��ادرة �سرير 

اإال  الترع  عملية  انتهاء  بعد  الترع 

بعد 5 دقائق على االأقل.

ومي��ك��ن ال��ع��ودة مل��م��ار���س��ة االأع��م��ال 

اليومية بعد الترع بالدم مع احلر�س 

على تناول ال�سوائل.

بعد  للمتربع  الن�شائح  اأه��م   •
انتهائه من عملية التربع؟

- اال�سرتخاء والراحة ملدة 10 – 15 

دقيقة.

كاجلري  العنيفة  الريا�سة  جتنب   -

وحمل االأثقال.

بعد  التدخني  جتنب  االأف�سل  من   -

الترع.

مت  ال��ت��ي  ال����ذراع  ا�ستعمال  ع��دم   -

االأ�سياء  حمل  يف  منها  ال��دم  �سحب 

الثقيلة ملدة 12 �ساعة.

- تناول بع�س املرطبات بعد الترع  

واالإكثار من �سرب ال�سوائل.

- عدم اإزالة الال�سق الطبي من مكان 

اإبرة الترع ملدة 1 – 3 �ساعات.

- اإذا تكونت كدمة زرقاء حتت مكان 

االإبرة فال تقلق �ستزول تلقائياً.

- ي�ستح�سن عدم ال�سفر بالطائرة اأو 

ت�سلق االأماكن املرتفعة ملدة (6 – 8) 

�ساعات.

• ماهي اخلطوات املتبعة للتاأكد من 
�شالمة الدم الذي ينقل للمري�ض؟

- ي��ت��م احل�����س��ول ع��ل��ى ال����دم من 

املترعني املتطوعني على اأن يجتازوا 

على  االإج��اب��ة  بعد  الطبي  الفح�س 

�سحتهم  بتاريخ  تتعلق  التي  االأ�سئلة 

فيهم  ت��ت��وف��ر  اأن  وع��ل��ى  ال�����س��اب��ق��ة 

ال�سروط العامة للترع بالدم.

- جترى حتاليل وفحو�س دقيقة على 

كل وحدة دم ملعرفة الف�سيلة والتاأكد 

من خلوها من االأمرا�س املعدية.

- جت���رى اخ��ت��ب��ارات ال��ت��واف��ق بني 

وحدات الدم املنقول واملر�سى، وذلك 

للتاأكد من �سالمة وفعالية الدم.

الدم  لنقل  بديل  يوجد  هل   •
التقليدي؟

ال��دم  - م��ن املمكن اال���س��ت��ف��ادة م��ن 

اخلا�س بك عن طريق عملية » نقل 

اأخذ  طريق  عن  وذلك  الذاتي«  الدم 

وفق  املري�س  دم  من  وح���دات  ب�سع 

�سروط معينة، وتخزينها؛ ال�ستعمالها 

املزمع  اجل��راح��ي��ة  العمليات  اأث��ن��اء 

القيام بها يف وقت الحق.

ال��دم  - م��ن املمكن اال���س��ت��ف��ادة م��ن 

العمليات  بع�س  اإج��راء  اأثناء  املفقود 

مرة  للمري�س  واإع��ادت��ه  اجل��راح��ي��ة 

اأخ����رى، وذل���ك ب��ا���س��ت��خ��دام اأج��ه��زة 

خا�سة م�سممة لهذا الغر�س.

نصائح تهمك 

التبرع بالدم ما هو.. وما فوائده؟
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تغذية النفس والجسد 

اأكر  من  حاليًّا  املخدرات  م�سكلة  تعد 

العامل  دول  تعانيها  التي  امل�سكالت 

من  لها  ملا  ملحاربتها؛  جاهدة  وت�سعى 

اأ�سرار ج�سيمة على النواحي ال�سحية 

واالجتماعية واالقت�سادية واالأمنية.

واملحلية  الدولية  االإج���راءات  وتكلف 

املخدرات والتوعية  انت�سار  ملكافحة 

ب������اأ�������س������راره������ا، وي����ك����ل����ف ع����الج 

دوالر  م��ل��ي��ار   120 املدمنني حوايل 

�سنويا، ومتثل جتارة املخدرات 8% من 

جمموع التجارة العاملية.

العوامل التي ت�شاعد على االإدمان

الوالدين  الأن  االأبناء:  �سد  القهر    -1

بلوغ  وعند  الطفل  واإرادة  عقل  يلغيان 

يتعلم  اأن  دون  اال�ستقالل  �سن  االب��ن 

فاإنه  والنمط غر االعتمادي  ال�سلوك 

�سوف يكون �سهل االنقياد لالآخرين.

للتدليل  نتيجة  املت�سيبة  االأ���س��ر   -2

ي�ساء  ما  عمل  للطفل  تتيح  واالإباحية 

اأن  يف  يف�سل  وب��ال��ت��ايل  متابعة  دون 

اإح��رتام��ه  ويف   ت�سرفاته  يف  يتحكم 

حياته  م�ستقبل  يف  ويتعر�س  ل��ذات��ه، 

يف  يتحكم  وال  االآخ��ري��ن،  من  لالإيحاء 

التمييز بني  لعدم قدرته على  �سلوكه؛ 

ما ي�سره وما ينفعه.

3- جمال�سة اأو م�ساحبة رفاق ال�سوء.

4- البطالة والفراغ.

5- اجلهل باأخطار ا�ستعمال املخدر.

عالمات اكت�شاف اإدمان االأوالد

احلياة  منط  يف  املفاجئ  التغر   -1  

العمل  عن  واالنقطاع  املتكرر  كالغياب 

اأو الدرا�سة.

تدين  اأو  الدرا�سي  امل�ستوى  تدين   -2

اأدائه يف العمل.

طويلة  لفرتات  البيت  من  اخلروج   -3

والتاأخر خارجه لياًل.

يتعلق  ف��ي��م��ا  ب�����س��ري��ة  ال��ت��ع��ام��ل   -4

بخ�سو�سياته.

5- تقلب املزاج وعدم االهتمام باملظهر 

والغ�سب الأتفه االأ�سباب.

6- ال��ت��ه��رب م��ن حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة 

والالمباالة.

7- االإ�سراف وزيادة الطلب على النقود.

االأ����س���دق���اء  ت��غ��ي��ر جم��م��وع��ة   -8

واالن�سمام اإىل »�سلة« جديدة.

9- امليل اإىل االنطواء والوحدة.

نتيجة  امللحوظ  ال���وزن  ف��ق��دان   -10

فقدان ال�سهية.

الوقاية من االإدمان

اإن املنهج الوقائي يف مكافحة االإدمان 

ال�سحي  ال�سلوك  تنمية  على  يعتمد 

امل�ساركة  خا�سة  الن�سء  عند  النف�سي 

عن  والبعد  االآخ��ري��ن  م��ع  الوجدانية 

اإىل حب  االأنانية  تتحول  الذاتية حتى 

مهارات  ثم  للجماعة  وح��ب  االآخ��ري��ن 

التفكر املنطقي.

اأدوار والديه يف ُح�شن التن�شئة

اكت�ساب  على  االأب��ن��اء  م�ساعدة   –1

امل���ه���ارات ال��ت��ي ت��رف��ع م��ن ق��درات��ه��م 

يف  الثقة  على  فت�ساعدهم  املعرفية 

اأنف�سهم وعدم ال�سعي اإىل خلق اأوهام 

يف  الثقة  على  ح�سولهم  خ��الل  م��ن 

النف�س نتيجة تقليدهم لالآخرين.

واملخاطر  احلقائق  االأبناء  تعليم   -  2

ال��ن��اج��م��ة ع���ن ا���س��ت��ع��م��ال اخل��م��ور 

واملخدرات.

لل�سحة  االأ�سا�سية  املبادئ  تعليم   -  3

العامة وطرق حماية اأنف�سهم.

ل�سلوك  ح���دود  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن   –4

االأ���س��رة،  داخ���ل  عليها  متفق  االأب��ن��اء 

ومي��ك��ن م��راج��ع��ت��ه��ا ك��ل ف���رتة زمنية 

لتعديلها.

وتعاطي  جت��رب��ة  ح��رم��ة  –اإظهار   5

املخدرات.

6 –  ت�سجيع االأبناء على اأن�سطة اأخرى 

مثل الهوايات والريا�سة و ذلك ي�ساعد 

على وقايتهم من االإدمان.

لن�ساط  ي��ح��ت��اج��ون  االأب���ن���اء  اأن  ك��م��ا 

جماعي مع االأ�سرة من زيارات لالأهل 

ورحالت مع االأ�سرة اإىل اأماكن ترفيهية 

واأماكن العبادات.

ن�ساط  اإىل  ملحة  احلاجة  اأن  كما 

وقائي م�سرتك بني االأ�سرة والهياكل 

االجتماعية املحيطة مثل: النوادي، 

والن�ساط  اخل��ري��ة،  واجل��م��ع��ي��ات 

م�سادر  عن  بالك�سف  يهتم  ال��ذي 

اأف��راد  كل  داخ��ل  االإن�سانية  القوة 

مل�سلحة  تنميتها  وط���رق  االأ���س��رة 

اجلميع.

اأحد  اأن  معرفة  اأو  ال�سك  حالة  يف 

االأبناء  يتعاطى املخدرات فاالأف�سل 

هذه  يف  مبا�سرة  معه  التحدث  هو 

و�سبب  بها،  االهتمام  وعن  امل�سكلة 

اآث��ار  م��ن  لها  مل��ا  العلم  عند  القلق 

خطرة  وع�سبية  ونف�سية  �سحية 

يكون  اأن  والب��د  لها،  اهلل  ولتحرمي 

�سوف  التي  لالأ�سباب  متفهما  املتابع 

حازماً  يكون  واأن  مل�سكلته،  يذكرها 

والوقوف  منها،  االنتهاء  �سرورة  يف 

اإهانته؛  تخطيها، وجتتب  بجانبه يف 

والدفاع  االإنكار  اإىل  يتحول  ال  حتى 

عن نف�سه ورف�سه للم�ساعدة. 

الأنه  الغ�سب؛  املتابع  يحذر  اأن  ويجب 

واالإهتمام  احل��زم  ع��ن  ي�سغله  �سوف 

واحلب.

بذوي  االت�سال  اإىل  االأم��ر  يحتاج  كما 

 - االإدم���ان  زم��الء   - ال�سوء  اأ�سدقاء 

لتو�سيح خطورة تركهم الأبنائهم بدون 

اإجن��اح  يف  م�ساعدتهم  وطلب  ع��الج، 

خطة العالج.

كان الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - اإذا 

قدم له اأي اأكل اأو غذاء ياأكل منه وي�سربه 

فيه  لنا  ب��ارك  اللهم  ي�سبع:  اأن  بعد  يقول 

واأرزق��ن��ا خ��راَ منه ما ع��دا احلليب فكان 

اإذا �سرب احلليب يقول: اللهم بارك لنا فيه 

وزدنا منه.

اأف�سل من  يوجد  اأن��ه ال  ي��دل على  وذل��ك 

ال�سغار،  اأو  للكبار  �سواءاَ  كطعام  احلليب 

يكون احلليب  اأن  اهلل  كانت حكمة  ولذلك 

فطام  حتى  عامني  ملدة  الكامل  الغذاء  هو 

املتكامل.  النمو  على  ي�ساعد  الأنه  الطفل؛ 

يحتوي  اأن��ه  ووج��د  لقد مت حتليل احلليب 

على العديد من العنا�سر املهمة والتي من 

جداَ  ه��ام  عن�سر  وه��و  الكال�سيوم  اأهمها 

يعتمد عليه يف بناء العظام واالأ�سنان وعند 

االأ�سنان،  �سعف  ي�سبب  اجل�سم  يف  نق�سه 

الع�سالت  ق��وة  يف  وقلة  العظام،  وتقو�س 

والت�سنجات اأحياناَ، واآالم ع�سبية مما يوؤثر 

على الكبار وال�سغار على حد �سواء.

يرتاوح معدل احتياجنا للكال�سيوم بني 800 

جم لالأطفال ومن 1500/1200 للكبار.

اأك��واب حليب  اإىل ثالثة  وهذا يعادل كاأ�ساً 

يومياَ وتعوي�س الباقي مب�ستقات احلليب.

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى قيمة  اأي�������س���اَ  واحل��ل��ي��ب 

بالروتينات  غني  فهو  جداَ  عالية  غذائية 

املفيدة  املعدنية  والعنا�سر  والفيتامينات 

لبناء اجل�سم.

بالعظام  الكال�سيوم  تخزين  يتم  ما  وغالباَ 

اأثناء النمو حتى �سن اخلام�سة والثالثني ثم 

يحدث فقدان تدريجي للكال�سيوم بعد هذا 

ال�سن، فت�سعف العظام وت�ساب باله�سا�سة 

عند الكر خ�سو�سا لدى الن�ساء.

فيتامينات  على  يحتوي  اأي�����س��ا  احلليب 

العني  ل�سالمة  املهم   (A) منها  وبروتينات 

واالإب�سار وفيتامني (د) الذي ي�ساعد على 

امت�سا�س الكال�سيوم باالإ�سافة اإىل فيتامني 

(ب) املهم ل�سالمة االأن�سجة واالأع�ساب.

الكال�سيوم  اإىل  يحتاج  االإن�سان  اأن  ورغ��م 

طوال فرتة حياته اإال اأن هناك فرتات معينة 

وخ�سو�ساَ  اأك��ر  كميات  اإىل  فيها  يحتاج 

فرتة بناء اجل�سم ومنوه وهي فرتة الطفولة 

واملراهقة، وبينما يقل هذا االحتياج يف فرتة 

اأخرى  مرة  يحتاج  اأن��ه  اإال  ال� 40  و  ال� 30 

اإىل املزيد من الكال�سيوم خالل كر ال�سن 

وال�سيخوخة.

الالكتوز  �سكر  على  يحتوي  اأي�ساَ  احلليب 

وهو نوع من اأنواع الكيبوهيدرات، ويحتوي 

على جزء من الدهون وذلك الإعطاء طاقة 

للج�سم الأداء الوظائف اليومية.

هناك بع�س الدرا�سات التي اأو�سحت اأن من 

فوائد احلليب بالذات عند االأطفال تقليل 

على  للمحافظة  االإ�سافة  ون�سبة  الدهون 

اأ�سنان �سحية قوية.

لذلك علينا احلر�س يف تعليم اأطفالنا على 

ببع�س  وذل��ك  يومياَ،  احلليب  �سرب  ع��ادة 

الو�سائل منها:

اأمام  احلليب  ب�سرب  الوالدين  مبادرة   .1

الرئي�سة  الوجبات  يف  وو�سعها  اأطفالهم 

�سواء يف املدر�سة اأو املنزل.

احلليب  م�ستقات  اختيار  يف  التنويع   .2

املحببة لدى االأطفال واإ�سراكهم يف االختيار 

لتحببهم يف احلليب.

3. املثابرة واال�ستمرار الأنه يوؤدي اإىل االإقناع 

ويحتاج ذلك اإىل جهد من القطاع التعليمي 

باالإ�سافة للمنزل.

4. توزيع وجبات �سحية يف املدار�س حتتوي 

على احلليب وم�ستقاته.

5. اإعطاء حوافز ل�سرب احلليب.

6. توفر احلليب دائماَ يف املنزل، وتقدميه 

وجبة  اأو  ملون  (كاأ�س  للطفل  �سهي  ب�سكل 

حمببة للطفل مثل الكورن فليك�س).

7. التذكر باأهمية احلليب وذكره يف  القراآن 

وال�سنة اأو ربطه مع املنا�سبات الدينية مثل 

االإفطار بعد ال�سيام اأو مع التمر..

ختاماَ دفع الن�ساء للر�ساعة الطبيعية حيث 

اأن احلليب الطبيعي يعطي مناعة اأكرث من 

الر�ساعة ال�سناعية من االإ�سابة باالأمرا�س 

البكترية اأو الفرو�سية .

البوابه االإلكرتونية لوزارة ال�سحة

ال�شموم املمتعة واملميتة

الحليب وفوائده

أ.د. علي إسماعيل عبد الرحمن
اأ�ستاذ الطب النف�سي م. بجامعة االأزهر

ا�ست�ساري مب�ست�سفى عمليات اخلفجي امل�سرتكة
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إنسانيات 

اإبراهيم خالد ال�شقعبي ا�شم رمبا يتذكره العديد من العاملن 

يف املجال ال�شحي - لي�س يف اخلفجي فقط - فهو من اأقدم 

عمليات  م�شت�شفى  يف  عملوا  الذين  ال�شعودين  املوظفن 

اخلفجي امل�شرتكة.

الطبية  العامة للخدمات  العربية  ال�شركة  بالعمل يف  التحق 

)جاما( حيث بداأ العمل قبل افتتاح املبنى احلايل للم�شت�شفى 

يف مكتب خم�ش�س ل�شركة جاما مع ادارة امل�شروع يف مكاتب 

�شركة الزيت العربية - �شابقاً - حيث مت اإن�شاء ق�شم للحا�شب 

الآيل جلمع وادخال املعلومات اخلا�شة باملراجعن من موظفي 

ال�شركة و احلكومة مع عائالتهم.

كان �شمن فريق التن�شيق املخ�ش�س لهذه املهمة.

اأن  ذكر  البدايات  يف  عملكم  طبيعة  كانت  كيف  �شوؤاله  وعند 

امل�شت�شفى القدمي كان عبارة عن مبنين )مبنى للعيادات  واملبنى 

الثاين لالإدارة والتنومي والعمليات( وذكر اأن اأول �شخ�شن تعرف 

عن  كم�شوؤول   - الرميان  حممد  كانا  معهما  وعمل  عليهما 

املبنى الثاين -  وعيد خليفه - م�شوؤول عن املبنى الأول - فكان 

ات�شاله الدائم بهما جلمع البيانات منهما للمرحلة الأولية 

لالإعداد والتن�شيق لبدء العمل باملبنى اجلديد وبعد اكتمال 

جمع البيانات مت النتقال ق�شم احلا�شب للمبنى اجلديد يف 

امل�شت�شفى.

طوال فرتة عملة مع �شركة جاما تدرج يف العمل بالعديد من 

الأق�شام حيث انتقل للعمل يف ق�شم ال�شجالت الطبية حيث 

�شارك يف تاأ�شي�س ق�شم ال�شجالت الطبية من خالل العمل على 

عملية دمج ال�شجالت القدمية واحلديثة للمر�شى: ليت�شنى 

لالأطباء اجلدد العاملن مع جاما الطالع على حالة املري�س 

بالكامل .

كان اأول تعامل له مع املراجعن واملر�شى بعد انتقاله للعمل يف 

ق�شم التقارير الطبية وبالغات الولدة اإ�شافة اإىل مهام الإ�شراف 

على الوبائيات واحلالت املعدية, والتن�شيق مع ال�شوؤون ال�شحية 

للتبليغ عن حالت العدوى التي يتم اكت�شافها يف امل�شت�شفى.

انتقل للعمل يف ق�شم العالقات احلكومية ا�شافة لإ�شرافه على 

ق�شم الأمن واملوا�شالت وجزء من ق�شم �شوؤون املوظفن, وا�شتمر 

يف العمل يف العالقات احلكومية مع ال�شركة ال�شعودية للرعاية 

الطبية حيث مت ا�شافة ق�شم الرتاخي�س الطبية والتن�شيق يف 

كل ما يخ�س الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية اإىل مهامه 

الوظيفية.

عمل على التن�شيق للح�شول على موافقة اإجراء اختبار الهيئة 

ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية يف م�شت�شفى عمليات اخلفجي 

امل�شرتكة, وقد مت اجراء الختبار يف امل�شت�شفى حتى 2010 حيث 

اإىل �شركة برومرتك عر  مت حتويله يف جميع انحاء اململكة 

النرتنت.

من اجلدير بالذكر اأنه ح�شل اأثناء عمله يف امل�شت�شفى على 

دبلوم يف اإدارة الأعمال وبكالوريو�س يف الإعالم والعالقات العامة.

ويف كلمة اأخرة له يف نهاية احلوار متنى التوفيق للجميع, كما 

متنى اأن يكمل تعليمه يف نف�س جمال درا�شته.

انضموا حديثًا لكادر العمل بالمستشفى

- د. خالد زكريا قندقلي مدير الت�سغيل يف �سركة دلة للخدمات ال�سحية. 

- دينا كا�ستيليو اأخ�سائية حت�سني اجلودة.

- د. غزاله افتخار اأخ�سائية ن�ساء ووالدة، عملت يف م�ست�سفى االأفالج ملدة 4 �سنوات.

- د. اأ�سامة فندي بطاينة ا�ست�ساري ن�ساء ووالدة عمل يف مركز امللك ح�سني الطبي حا�سل على البورد 

االأردين.

شخصية العدد

حالة ال تنسى
د. خالد الشريف

 اإ�ست�ساري اجلهاز اله�سمي مب�ست�سفى عمليات اخلفجي

ا�ستاذ م�ساعد بطب القاهرة

نوال العنزي 

من  تعانى  امل�ست�سفى  اإىل  املري�سة  ح�سرت 

اأ���س��ه��ر بعد ول��وج  ا���س��ه��ال م��زم��ن منذ ع��دة 

العديد من امل�ست�سفيات للعالج دون جدوى.

وه���زال  ح��ال��ة �سعف  امل��ري�����س��ة يف  وك��ان��ت 

كيلو   20 م��ن  اأك��رث  خ�سرت  حيث  �سديدين 

جرام من وزنها.

لها  املبدئية  الفحو�سات  وعمل  تنوميها،  مت 

التي اأظهرت وجود فقر دم �سديد، وا�سطراب 

بن�سبة االأمالح بالدم.

املحاليل،  اإع��ط��ائ��ه��ا  يف  ال��ف��ور  على  ب��داأن��ا 

وامل�����س��ادات احل��ي��وي��ة ال��الزم��ة، ول��ك��ن دون 

حت�سن يذكر.

كما مت عمل اأ�سعة باملوجات ال�سوتية، واأ�سعة 

مقطعية على البطن، واأظهرت نتائج االأ�سعة 

عدم وجود اأي  �سيء غر طبيعي.

وبعد  وللمعدة،  للقولون  منظار  عمل  فقررنا 

اأن اأجريناه لها والذى اأظهر وجود اآثار التهاب 

�سديد باالأمعاء الدقيقة.

للفح�س،  واأر�سلت  الالزمة،  العينات  اأخذ  مت 

واأظهرت وجود �سوء امت�سا�س نتيجة االإ�سابة 

»Coeliac Disease«  وهو مر�س  مبر�س 

مناعي نادر ي�سيب االأمعاء الدقيقة.

بداأنا بالعالج الفوري للحالة، وذلك عن طريق 

منع االأغذية التي حتتوى على مادة اجللوتني 

وبف�سل  للمناعة،  املثبطة  االأدوي��ة  اإعطاء  مع 

االإ���س��ه��ال،  وت��وق��ف  احل��ال��ة،  حت�سنت  اهلل 

االأدوي��ة،  كل  واأوقفنا  الزيادة،  وزنها يف  وبداأ 

يف  وه��ي  امل�ست�سفى  من  املري�سة  وخرجت 

حاله م�ستقرة.
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أخبار المستشفى 

يقدم ق�سم رعاية املر�سى نطاق عري�س من 

اخلدمات للمر�سى وذويهم واملتمثلة يف :

1 – اال�ستقبال املركزي واملواعيد.

2 – ال�سجالت الطبية.

3 – التقارير الطبية. 

4 – التنومي واخلروج.

5 – عالقات املر�سى.

اأهمية  من  اخلدمات  هذه  متثله  وملا 

بداأ  امل�سرتكة  اخلفجي  عمليات  م�ست�سفى  ملراجعي  ق�سوى 

الق�سم؛  عمليات  هند�سة  الإعادة  درا�سة  اإعداد  على  العمل 

لتنعك�س بخدمات اأرقى واأ�سرع ملراجعي امل�ست�سفى.

فقد مت �سياغة اآلية العمل اجلديدة لتقدمي هذا الكم الهائل 

من اخلدمات من خالل نخبة من املوظفني �سوف يتم تدريبهم  

الكتابية  االإجراءات  متميزة يف خمتلف  يتمتعوا مبهارات  كي 

واالإدارية يف جمال الرعاية ال�سحية، ومن خالل عملهم جنباً 

�ستكون  ال�سريري  املجال  العاملني يف  زمالئهم  مع  اإىل جنب 

اخلفجي  عمليات  م�ست�سفى  ملراجعي  املقدمة  اخلدمات 

امل�سرتكة متميزة على مثيالتها يف هذا املجال.

بعد اكتمال تدريب املوظفني �سيتم ت�سغيل الق�سم للعمل بحلته 

اجلديدة لتقدمي خدماته على مدار ال�ساعة، و�سيكون باإمكان 

مراجعي امل�ست�سفى احل�سول على اإجازاتهم املر�سية، واإ�سعار 

مراجعتهم امل�ست�سفى، واإثبات التنومي واملرافق - يف اأي وقت 

حتى خارج الدوام الر�سمي - وهذا خالف ملا كان يجري يف 

اأوقات  يف  اخلدمات  هذه  على  احل�سول  ارتباط  من  ال�سابق 

اأكرث  الطبية  التقارير  طلب  اأ�سبح  وكذلك  الر�سمي،  الدوام 

�سهولة وعلى مدار ال�ساعة بعد �سياغة اآلية اإليكرتونية لطلب 

التقارير عو�ساً عن العمل اليدوي �سابقاً وما يحمله من بطئ 

وكرثة اأخطاء.

ونحن كفريق عمل يف م�ست�سفى عمليات اخلفجي امل�سرتكة ال 

ناألوا جهداً يف تطوير ما نقدمه من خدمات ملراجعي امل�ست�سفى 

رغبة يف ك�سب ر�ساهم وثقتهم.

حممد الثبيتي / عالقات املر�شى 

إعادة خطط عمليات قسم رعاية المرضى 

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات 

26 يونيو 2014م

ت�سر االإح�سائيات ال�سادرة عن الرنامج العاملي 

اأن  اإىل  املتحدة  لالأمم  التابع  املخدرات  ملكافحة 

هناك 230 مليون �سخ�س ي�ستخدمون املخدرات 

اخلا�سة  االإح�سائيات  بلغت  بينما  ال��ع��امل،  يف 

مبجمعات وم�ست�سفيات االأمل يف اململكة العربية 

ال�سعودية لعام 1433ه�.

املتعافون املراجعون  املنومون

 املتابعون

 يف الرعاية

الالحقة 

5875 66492  160  16977  

األيام الصحية العالمية

اليوم العاملي ل�شرب احلليب 

1 يونيو 2014 م

يحتفل باليوم الوطني ل�سرب احلليب يف االأول من 

به  باالحتفال  العامل  بداأ  وقد  عام،  كل  من  يونيو 

منذ عام 2001 م.

وت�سعى الهيئات العاملية من خالل هذا االحتفال 

اإىل توعية املجتمعات حول كل ما يتعلق باحلليب 

من حيث م�سادره، وقيمته الغذائية، واأهميته يف 

احلماية من االأمرا�س، والتمتع بال�سحة.

اليوم العاملي للمتربعني بالدم

 14 يونيو 2014

ج��راء  م��ن  ام����راأة   800 نحو  تتوفى  ع��ام  ك��ل  يف 

م�ساعفات احلمل اأو الوالدة.

وحتدث كل هذه الوفيات تقريباً يف البلدان النامية. 

ال�سحراء  ج��ن��وب   - اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة  وت�ستاأثر 

وي�ستاأثر  الوفيات،  ن�سف هذه  باأكرث من  الكرى- 

جنوب اآ�سيا بثلثها تقريباً.

اإىل  بالن�سبة  وتبلغ خماطر وفيات االأمومة ذروتها 

املراهقات الالئي تقل اأعمارهن عن 15 �سنة.

ال�سبب  وبعدها  ال��والدة  اأثناء  احل��اد  النزف  ويُعد 

االأمد.  الطويل  والعجز  واملر�س  للوفيات  الرئي�س 

وم��ع ذل��ك ف���اإن اإت��اح��ة ال���دم امل��اأم��ون، ومنتجات 

الر�سيد  واال�ستعمال  كافية،  بكميات  املاأمونة  الدم 

واملاأمون لعملية نقل الدم، ما زاال ي�سكالن حتديني 

كبرين يف كثر من البلدان.

اأنيميا اخلاليا املنجلية

 19 يونيو 2013م

االأنيميا املنجلية اأحد اأمرا�س الدم الوراثية التي 

امل�سوؤولة  اجلينات  يف  ا���س��ط��راب  فيها  يحدث 

الت�ساق  يف  ويت�سبب  الهيموجلوبني،  تكوين  عن 

الكريات داخل االأوعية الدموية الدقيقة، وبالتايل 

اأع�ساء اجل�سم،  اإىل  يقل تدفق الدم واالأك�سجني 

وتنتج عن ذلك االأعرا�س امل�ساحبة لالأزمات لدى 

�سديد،  اأمل  ومنها  املنجلية،  باالأنيميا  امل�سابني 

و�سيق يف التنف�س، وغرها من االأعرا�س.

 اإح�شائيات حملية

مر�س اأنيميا اخلاليا املنجلية هو اأحد االأمرا�س 

يهدف  ال��ذي  ال�سحي  ال��زواج  برنامج  امل�سمولة 

اإىل الك�سف املبكر، وتقدمي امل�سورة واالإحالة عند 

ال�سرورة، فمنذ تاريخ 1425/1/1ه� وحتى نهاية 

بلغ عدد املفحو�سني 2.539.485  عام 1433ه� 

املنجلية  اخلاليا  اأنيميا  احلاملني  ن�سبة  وكانت 

4.3 %، اأما امل�سابون فبلغت ن�سبتهم 0.3 %.

الحمد هلل على السالمة 

تعر�س الزميالن با�سم ال�ساحي - مدير امل�سروع 

وعبدالعزيز   - ال�سحية  للخدمات  دلة  �سركة  يف 

- حلادث  ال�سركة  يف  االإداري  املدير   - الع�سكر 

�سر اأثناء توجههما ملدينة الريا�س يف عطلة نهاية 

اأدخال على  االإ�سابات  بع�س  ونتج عنه  االأ�سبوع، 

العالج،  لتلقي  الريا�س؛  دلة يف  م�ست�سفى  اأثرها 

لل�سفاء  يتماثالن  وهما  امل�ست�سفى،  غ��ادرا  وقد 

فحمداً هلل على �سالمتهما.



األخيرة

كاريكاتير

من خالل هذا االختبار �سوف تعلم عن �سخ�سيتك الكثر، وتعرف كيف 

الب�سيطة  االأ�سئلة  اأجب على هذه  االآخ��رون من وجهة نظرهم،  يراك 

وب�سدق:

  •  متى ت�شعر بن�شاطك الكامل؟ 

(a) يف ال�سباح.

 (b) خالل فرتة الظهر وبداية فرتة امل�ساء.

(c) يف الفرتة املتاأخرة من الليل. 

  • اأنت عادة مت�شي ... 

 (a) على نحو �سريع، مع خطوات طويلة. 

 (b) على نحو �سريع مع خطوات �سريعة وق�سرة.

 (c) ب�سرعة قليلة والراأ�س مرتفع، ترى العامل اإىل االأمام. 

(d) ب�سرعة قليلة والراأ�س منخف�س.

(e) بطيء جداً.

  • عندما تتحدث اإىل النا�س... 

(a) تقف وذراعك مثني حولك.

 (b) يداك تكونان مت�سافحتني. 

(c) تكون اإحدى اأو كلتا اليدين حول وركك.

 (d) مت�سك اأو تدفع من تتحدث اإليه.

(e) تلعب باأذنك، اأو تلعب بذقنك، اأو تلعب ب�سعرك. 

  • عندما تكون مرتاحًا جتل�س فاإن... 

(a) ركبتك منحنية مع رجلك جنباً اإىل جنب.

 (b) رجلك ت�سكل تقاطع. 

 (c) رجلك تكون ممدة اأو ممدودة ب�سكل م�ستقيم. 

 (d) اإحدى رجليك ملتفة اأو مطوية حتتك.

  • عندما يكون هناك �شيء ي�شحك تكون ردة فعلك... 

(a) ت�سحك �سحكة كبرة من خاطر.

 (b) ت�سحك لكن لي�س ب�سوت عاٍل.

(c) ت�سحك بينك وبني نف�سك ب�سوت خافت.

 (d) ابت�سامه خجولة. 

  • عندما تذهب اإىل حفلة اأو اجتماع كبر فاأنت ... 

(a) تدخل ب�سكل قوي حتى ينتبه لك االآخرون.      

 (b) تدخل ب�سكل هادئ وتبحث عن اأي �سخ�س تعرفه. 

(c) تدخل بطريقه هادئة جداً وحتاول اأن يالحظك احلا�سرون. 

 • اأنت متعب من العمل وتبذل كل جهدك يف العمل وازعجك اأو 

 قاطعك اأحدهم فهل؟

(a) ترحب بوقت للراحة.

 (b) ت�سعر بغ�سب كبر. 

(c) يكون �سعورك خمتلط بني احلالتني. 

  • اأي من الألوان التالية تف�شل اكرث ؟ 

(a) االأحمر والرتقايل.

(b) االأ�سود.

 (c) االأ�سفر اأو االأزرق الفاحت. 

(d) االأخ�سر.

 (e) االأزرق القامت اأو البنف�سج. 

(f) االأبي�س.
(g) البني اأو الرمادي. 

  • عندما تكون يف ال�شرير يف الليل, قبل النوم ت�شتلقي واأنت ... 

(a) ت�ستلقي ممد على ظهرك.                      

 (b) ت�ستلقي على وجهك وبطنك. 

(c) ت�ستلقي على طرف واحد، منطٍو.

 (d) ت�سع اإحدى يديك حتت راأ�سك. 

(e) ت�ستلقي وراأ�سك مغطى. 

 • اأحيانا حتلم اأنك ...

 (a) تقع. 

 (b) تعارك اأو تقاوم. 

 (c) تبحث عن �سخ�س اأو عن �سيء. 

 (d) تطر اأو تعوم. 

 (e) غالباً ما حتلم. 

 ( f) اأحالمك دائماً �سعيدة. 

كيف يراك اآلخرون 
من وجهة نظرهم

اب��ت�����ش��ام��ة   .. الأم������ل 

ط��ف��ل ي��ل��ه��و ل ي��ع��ب��اأ 

مبن حوله , حلظات 

ت���ق���ي���ده���ا  ل  م����������رح 

م�����������ش�����اك�����ل احل������ي������اة 

وهمومها 

الأم������ل ح���ي���اة اأخ����رى 

اأن  واحل���������ي���������اة   ...

ت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���ش��ع��ور 

ب�����ال�����ي�����اأ������س ي�����ح�����اول 

الت�شلل اإليك.

نوال العنزي ,,

ملحق               الطبي ال�شهري

رئي�س التحرير: مدير دائرة العالقات العامة واحلكومية

م. ريا�س عبد الرحمن احل�شن

رئي�س اللجنة الت�سغيلية امل�سرتكة

م. عب�����د الل�ه نا�ش�����ر اله�������الل

مدير التحرير: ناظر ق�سم ال�سوؤون االإعالمية

ف�����ار�س ف�����راج ال�شب���يع������ي

ام
ع

ف 
را

ش�����
د.سعود الذيباإ�

مدير دائرة الخدمات الطبية باإلنابة 

املحررون: نوال العنزي - اأحمد العمري

مراجعة طبية :    د. علي اإ�شماعيل 

                           رئي�س التعليم الطبي

مراجعة لغوية:

عبداهلل مهدي ال�شمري

�شعيد حممد ح�شب اهلل

 E-mail: nafas-alhayat@hotmail.com :ًاإخراج : م�شطفى �شورابوالنللمرا�سلة اإلكرتونيا
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حديث الصورة

مشاركة 
فنية

ف��واز  يحيى  د.  ي�سارك 

اخ�������س���ائ���ي اجل���راح���ة 

يف ه��ذا ال��ع��دد ب��اإح��دى 

لوحاته التي تتحدث عن 

روؤيته ملدينة اال�سكندرية 

ليخرنا  ال�سيد،  ومهنة 

لي�س  فنان  الطبيب  اأن 

فقط مب�ساعدته ملر�ساه.


