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ق�شم التمري�ض يحتفل 

باليوم العاملي

مر�شــــى ال�شكـــري.. وال�شفـــر 

اأ�شباب تورم القدمني

العدد »37«                                                                                                                                                                            مايو 2012 

ت��ت��ع��ام��ل امل���ؤ���س�����س��ات ال��ط��ب��ي��ة يف وق��ت��ن��ا ال���راه���ن م���ع م��ت��غ��رات ت��ن��اف�����س��ي��ة تت�سم 

بالديناميكية و�سرعة التغير وحدته ، واإزاء هذه البيئة املتغرة وجب على القائمني 

عليها تبني ا�سرتاتيجيات ت�سمح لها بالتناغم مع هذه املتغرات للمحافظة على 

م�قعها التناف�سي وتط�يره ، ولعل من اأهم م�سادر امليزة التناف�سية التي ميكن اأن 

حتقق هذا الرهان لهذا الن�ع من امل�ؤ�س�سات ج�دة ما تقدمه من خدمات طبية ، 

وهذا ما ت�ستلزم على امل�سرفني عليها تبني اأفكار وبدائل يك�ن حم�رها اجل�دة ، 

ومن خالل هذه املعطيات ن�ساهد ما قامت به الإدارة الطبية من عملية تط�ير على 

عدة اأ�سعدة ويف م�سارات خمتلفة ، �ستجعل من اخلدمة الطبية املقدمة ذات ج�دة 

وقيمة حقيقية تع�د بالنفع على امل�ستفيدين وتخت�سر الكثر من ال�قت واجلهد 

يف ال��س�ل اإىل الأهداف املرج�ة .

اإ�شراقة

اء والقْرَع، و�سجرة اليقطني.وقد ثبت فى ))ال�سحيحني((: من حديث اأن�س بن مالك، اأنَّ خياطًا دعا ر�س�َل اهلِل �سلى  بَّ اء، وثمره ُي�سمى الدُّ بَّ واليقطني املذك�ر فى القراآن: ه� نبات الدُّ

اٌء وَقِديٌد، قال اأن�س: فراأيُت ر�س�َل اهلِل �سلى  ب اإليه ُخبزًا من �سعر، ومَرقًا فيه ُدبَّ اهلل عليه و�سلم لطعام �سَنعه، قال اأن�ٌس ر�سى اهلل عنه: فذهبُت مع ر�س�ِل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقرَّ

اَء من ذلك الي�م.وقال اأب� طاُل�َت: دخلُت على اأن�س بن مالك ر�سى اهلل عنه، وه� ياأكل الَقْرع، ويق�ل: يا لِك من �سجرٍة  بَّ ِحبُّ الدُّ
ُ
ْحَفِة، فلم اأزل اأ اء من َح�اىل ال�سَّ بَّ ُع الدُّ اهلل عليه و�سلم َيتتبَّ

اِك. ما اأحبَّك اإىلَّ حُلبِّ ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإيَّ

َها َت�ُسدُّ َقْلَب احَلِزين((. اء، فاإنَّ بَّ عن عائ�سَة ر�سى اهلل عنها قالت: قال ىل ر�س�ُل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))يا عائ�سُة؛ اإذا طَبْخُتم ِقْدرًا، فاأكِثوا فيها من الدُّ

فى الطب القدمي  ي�ساهم فى التخل�س من البلغم، ويذهب ال�سداع اذا �سرب او غ�سل به الراأ�س.....وه� ملني للبطن كيف ا�ستعمل، واذا لطخ بعجني و�س�ى فى الفرن او التن�ر وا�ستخرج ماوؤه و�سرب ببع�س ال�سربة اللطيفة �سكن حرارة احلمى 

امللتهبه، وقطع العط�س وا�سبح غذاء ح�سنا.... واذا طبخ القرع و�سرب ماوؤه ب�سىء من الع�سل ازاح األم احلنجره، واذا دق وعمل منه �سماد ينفع الورام احلادة فى الدماغ، واذا ع�سر جرادته وخلط ماوؤه بدهن ال�رد وقطر منها فى الذن نفعت به 

الورام احلاره واي�سا تنفع العني......  وفى الطب احلديث  تبني من حتليل القرع انه غنى بفيتامني اأ واي�سا ب وح�ام�س الل��سني والتروزين والبيب�ريزين..... وي�ؤكل القرع املطه� ي�ميا لطرد ال�س�ائل من اجل�سم مثل) اوزميا ، ان�سباب وغره( 

بحيث يق�سر لهذا الغر�س مقدار ن�سف كيل� من الثمره ويقطع مكعبات �سغره ت�سلق مع كميات من ال�سكر وتهر�س لت�سبح عجينة رخ�ه، ثم ي�ساف قليل من القرفه وتطهى ح�ساء مع احلليب وبدون ملح، وي�ستمر فى تناول هذا احل�ساء ي�ميا 

ملدة �ستة ايام، وبعد ت�قف ب�سعه ايام عن تناوله تكرر العملية ثانيه حتى ت�سل اىل النتيجه املطل�به... ويعالج القرع ت�سخم الربوت�ستانت عند ال�سي�خ وما ينتج عنه من ا�سطرابات التب�ل الالارادى.، وذالك با�ستخدام بذور القرع بحيث تنزع 

منه الق�س�ر وتدق لهر�سها قليال، ثم ي�ساف اليها املاء ال�ساخن بدون غليان بن�سبة فنجان واحد لكل 20 غراما من البذور، وبعد انتظار ب�سع دقائق يحلى بال�سكر وي�سرب �ساخنا

وقفه نبوية ...

اإقراأ يف هذا العدد 
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ملحق        الطبي

اخلدمات الفندقية : 

م�ساندة على مدار ال�ساعة وجهد متكامل



اأخبار امل�شت�شفى

2

�شمن ا�شتعدادات فريق مواجهة الكوارث يف م�شت�شفى عمليات اخلفجي مت اإجراء 

املعدات  اندالع حريق وهمي يف غرفة  اقت�شت  والتي  االأوىل داخلية   , جتربتني 

عليه خالل  ال�شيطرة  حيث متت  االأولية  ال�شحية  الرعاية  مبنى  يف  امليكانيكية 

20 دقيقة ونتج عنه اأربع اإ�شابات اثنان منها خطرية نقلوا لق�شم الطوارئ فيما 
مت التعامل مع الكارثة منذ بدايتها باإطالق النداء االأحمر والذي يدل على وجود 

التجمع  لنقطة  توجهوا  الذين  العاملني  جميع  من  املبنى  اإخللالء  مت  فيما  حريق 

املحددة ملبنى الرعاية ال�شحية االأولية . 

ات�شال  ورود  ت�شمنت  خارجية  الكوارث  مع  للتعامل  الثانية  التجربة  كانت  فيما 

عن وجود حادث ت�شادم بجانب امل�شت�شفى انه مبجرد ورود االت�شال مت اطالق 

الكوادر  كافة  ا�شتنفرت  كارثة خارجية حيث  يفيد وجود  والذي  االأخ�شر  النداء 

الطبية واالإدارية للتعامل مع الكارثة وقد توجهت �شيارات االإ�شعاف يرافقها عدد 

وار�شالها  احلادث  عن  الناجتة  اال�شابة  حاالت  ملعاينة  واملمر�شني  االأطباء  من 

خطرة  حللاالت   5 منها  كانت  اإ�شابة   15 الطوارئ  ق�شم  ا�شتقبل   , للم�شت�شفى 

وخم�شة اإ�شابة طفيفة فيما تويف 5 من امل�شابني يف احلادث . 

الكوارث  على  ال�شيطرة  فريق  والفني  الطبي  الفريق  م�شاندة  كان يف  وقد  هذا 

للخدمات  دلة  و�شركة  الطبية  دائرة اخلدمات  لكل من  العليا  االإدارة  املكون من 

ال�شحية حيث يتلقى فريق ال�شيطرة على الكوارث املعلومات من الطبيب امل�شرف 

على الكارثة وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات املنا�شبة لكل حالة من حيث التحويل 

للم�شت�شفيات االأخرى اأو ا�شدار االأوامر ب�شرف وتوفري بع�ض االأدوية واملعدات 

التي تنق�ض اأو ال تتوفر وحل امل�شاكل االأخرى ان حدثت . 

واملراقبني  الكارثة  ادارة  على  امل�شرف  الفريق  ا�شتدعاء  مت  التجربة  انتهاء  بعد 

الفريق  واجهة  التي  والتق�شري  اخللل  مواطن  التجربة حتديد  مناق�شة  اأجل  من 

واملتعاملني مع الكارثة وحتديد احللول املنا�شبة لتفادي حدوث ذلك فيما اذا واجه 

امل�شت�شفى كارثة حقيقية ال قدر اهلل , اأ�شرف على التجربتني ق�شم حت�شني اجلودة 

يف م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة . 

جتربتي حريق وحادث مروري

م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة يجري

تغريدة طبية : 

هناك مدر�شة طبية تعتمد على مبداأ العالج بال�شبيه اأو املثيل بحيث يعالج املري�ص باملواد التي ت�شبب اأعرا�ص املر�ص لل�شخ�ص 

ال�شليم ومثال ذلك عالج املالريا بنبات األكينا كونه ي�شبب اأعرا�ص املالريا يف حال تناولها �شخ�ص �شليم ..

يبدو اأن اأحد �شعارائنا اكت�شف ذلك منذ زمن حني قال ) وداوين بالتي كانت هي الداء (

اخلفجي  عمليات  م�شت�شفى  يف  التمري�ض  ق�شم  احتفل 

امل�شرتكة باليوم العاملي للتمري�ض وقد بداأ االحتفال بدخول 

عدد من طاقم التمري�ض يحملون اأعالم الدول التي ينتمي 

اإليها طاقم التمري�ض بامل�شت�شفى بعد ذلك اأدى اجلميع ق�شم 

يف  التمري�ض  مديرة  ا�شربينزا  ال�شيدة  األقت  ثم  التمري�ض 

العامل  اأن  فيها  بينت  اليوم  هذا  مبنا�شبة  كلمة  امل�شت�شفى 

يحتفل يف هذا اليوم لتكرمي اأولئك الذين يهتمون باملر�شى 

عندما يكونوا يف اأ�شد احلاجة لهم كما اأن حتديد 12 من 

تكرميا  جاء  امنا  للتمري�ض  العاملي  باليوم  لالحتفال  مايو 

لل�شيدة فلورن�ض نايتينجيل موؤ�ش�شة التمري�ض احلديث والذي 

يوافق يوم ميالدها , كما حتدثت ال�شيدة ا�شربينزا عن مهنة 

عديدة  �شنوات  املهنة  هذه  يف  بالعمل  وفخرها  التمري�ض 

تعاملت خاللها مع اأح�شن واأ�شواأ احلاالت , بعد ذلك وزعت 

�شهادات �شكر على جميع اأق�شام التمري�ض يف امل�شت�شفى كما 

قدمت دروع تقدير الأف�شل اأق�شام التمري�ض فيما نظم ق�شم 

خالل  من  التمري�ض  الطاقم  بني  م�شابقة  التمري�ض  تعليم 

االجابة على اأ�شئلة خا�شة مبهارات التمري�ض ومعايري اللجنة 

الفائزين  على  جوائز  توزيع  ومت   »JCIA« امل�شرتكة  الدولية 

دون  تو�شان  ال�شيد  األللقللى  احلفل  نهاية  ويف   , بامل�شابقة 

مدير الت�شغيل يف �شركة دلة للخدمات ال�شحية كلمة �شكر 

اأهمية وجود  مبيناً  امللحوظة  التمري�ض على جهودهم  فيها 

التمري�ض لي�ض فقط بالن�شبة للمري�ض بل حتى للطبيب , كما 

اخلدمات  لتطوير  اجلهود  ت�شافر  اأهمية  مدى  عن  حتدث 

على  للح�شول  يعمل  امل�شت�شفى  واأن  امل�شت�شفى  يف  الطبية 

ال�شهادة ي�شبح م�شت�شفى  واأنه بح�شولة على هذه   » JCIA«

يف  القليلة  امل�شت�شفيات  �شمن  امل�شرتكة  اخلفجي  عمليات 

ال�شرق االأو�شط التي حت�شل على هذه ال�شهادة , ويف نهاية 

كلمته �شكر احل�شور , ح�شر احلفل ال�شيد با�شم ال�شاحي 

مدير امل�شروع , ال�شيد عبد العزيز الع�شكر املدير االإداري يف 

�شركة دلة والدكتور ابراهيم عكا�شة املدير الطبي  .

ق�شم التمري�ص يحتفل باليوم العاملي للتمري�ص
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اخلــــدمات الفنـــــدقيــــــة
اداري��ة  اأرب��ع وح��دات  الفندقية  اإدارة اخل��دم��ات  تت�سمن 

تابعة لها  تت�سم بنف�س الهمية والفاعلية ومن بينها:

خدمات النظافة العامة ملرافق امل�شت�شفى

خدمات غ�شيل ونظافة اأطقم االأ�شرة ومالب�ض  املر�شى 

واملوظفني.

ق�شم التغذية 

ق�شم املطبخ 

خدمات نظافة مرافق امل�ست�سفى 

الداخلية  املرافق  نظافة  حيث  من  اال�شا�شي  الرافد  الفندقية  اخلدمات  اإدارة  ثمتل   حيث   

واخلارجية بجهود م�شكورة لكل الطاقم  العامل  حتت هذه املنظومة. وقد �شاهمت  الربامج 

اأولويات  حتديد  يف  للم�شت�شفى   التابعة  ال�شاملة  اجلودة  ق�شم  عليها  ي�شرف  التي  الداخلية 

قبل   من  معتمدة  توجيهية   وبروتوكوالت  �شيا�شات  بخلق  املرافق  لنظافة  العملية  التوجهات  

ق�شم �شحة البيئة وال�شالمة الذي يعتمد يف توجهاته اخلدماتية على املعايري العاملية ومبرجعية 

مرافق  نظافة   اإدارة  حتر�ض  لذا  وال�شالمة.  ال�شحة  بخدمات  اخلا�شة  الو�شية  الللوزارات 

امل�شت�شفى  على تقدمي  كل ما بو�شعها للحفاظ على  م�شتواى  يحاكي امل�شت�شفيات العاملية 

ال�شالمة  مفهوم  تطبيق  على   ال�شديد  احلر�ض  مع  له  املر�شوم  البياين  اخلط  على  ليحتفظ 

واجلودة ال�شاملة خالل فرتات تقدمي هذه اخلدمة على مدار اال�شبوع وخالل االربعة والع�شرين 

�شاعة يوميا . 

 خدمات غ�سيل ونظافة اأطقم ال�سرة ومالب�س املر�سى

هدفنا ال�شامي هو خدمة املري�ض حيثما حل وارحتل داخل مرافق م�شت�شفى عمليات اخلفجي 

لنكون ال�شند واملعني بعد اهلل �شبحانه وتعاىل حيث اأن اإدارة اخلدمات الفندقية  عليها اأن تواكب  

طرح ب�صاط اال�صرة وكل ما يحتاجه املري�ض اأثناء اإقامته وتنفيذا ملقت�صيات ال�صيا�صة اخلا�صة 

بكل مرفق خدماتي فاحلر�ض كل احلر�ض بالتقيد التام  بالنظافة العامة والبيئية التي  يعي�ض 

فيها املري�ض و االعتناء باأغطية  اال�شرة ب�شكل دوري  ومنهجي طيلة اليوم وحتت اإ�شراف طاقم 

التمري�ض. ولهذا كان من الواجب علينا مواكبة حتديث كافة 

االجهزة  املختلفة لق�شم املغ�شلة للحفاظ على منطنا الت�شغيلي العايل اجلودة  لنظل اوفياء  

الأهدافنا امل�شطرة يف خدمة كافة  مر�شانا �شفاهم اهلل و على خمتلف فئاتهم العمرية  يف كل 

االوقات وعلى مدار االربعة والع�شرين �شاعة  دون كل وال ملل. وتعمل هذه االدارة بال�شهر على 

مالب�ض  طاقم التمري�ض  واالطباء  بتوفري كافة احتياجات ق�شم العمليات وامل�شتعجالت وكافة 

االق�شام االخرى.

ق�سم التغذية

بكل  التغذية  ق�شم  الفندقية  االإدارة  ا�شا�شيات  من 

مكوناته الت�شغيلية  والذي وفرت له اإدارة امل�شت�شفى   

كل الدعم الالزم لنجاح عمله واأهدافه امل�صاهمة يف 

ملفاتهم  اختالف  على  املر�شى  كافة  مواكبة عالج 

الطبية وتو�شيات االطباء طيلة فرتة عالجهم . وي�شاهم هذا الق�شم   ب�شكل فعال يف التغذية 

ال�شحية للمر�شى عالوة على تكري�ض  عملهم  للبحث والتنقيب على اف�شل ال�شبل احلديثة 

امل�شت�شفيات االوربية واالمريكية والهيئات املتخ�ش�شة حتى نظل  على م�شتوى  التي تقدمها 

التطلعات والتطويرية  بكل اإحداثياتها. وي�شاهم فريق  ق�شم التغذي واحلمية اخلا�شة  على 

الزوار  تفعيله  وحث   و  الوعي  لرفع احل�ض  ال�شكري  ق�شم  العالجية يف  اال�شت�شارات  تقدمي 

على اأهمية الغذاء قبل الدواء وخماطر تاأثريات ال�شكري على �شحة االن�شان. وبهذه املنا�شبة 

نذكر اننا اأوجدنا كتيبات خا�شة متوفرة يف ق�شم عالج ال�شكري باللغتني العربية واالجنليزية 

ت�شاهم يف هذه التوعية النوعية  متمنيني ال�شحة والعافية لكافة مر�شانا وامل�شلمني جمعاء. 

ومن االإحداثيات اجلديدة التي  طبقت موؤخرا اإ�شراك موظفي  ق�شم التغذية مبراجعة وتقييم 

ملفات املر�شى وب�شفة يومية لتقريبهم على مراجعة كافة التقارير الطبية اخلا�شة بهم واإعداد 

املعادالت الغذائية اخلا�شة ح�شب الفئة العمرية  ومراحل الت�شخي�شية للمري�ض حتى يتالءم 

غذائه مع احتياجاته اليومية من ال�شعرات احلرارية  ال�شرورية ل�شفائه.   

ق�سم املطبخ  

موجه  توجيها كامال خلدمة املر�شى ح�شب نوعية عالجه  وملفه الطبي. فهناك وجبات 

تقدم على مدار اليوم بعناية فائقة وحر�ض �شديد  مبتابعة االأخ�شائيني املتواجدين . وقد وفر 

رئي�ض الطهاة  ا�شنافا متنوعة من الوجبات تختلف باختالف نوعية املري�ض ومتطلباته اليومية 

اإ�شافة على اأن مطعم املوظفني والزوار يقدم وجبات جمدولة على مدار اال�شبوع وباأ�شعار 

منا  م�شاهمة  تف�شيلية  

يف خلق جو من التقارب 

املوظفني  مللن  كللل  بللني 

والللل�لللشلللركلللة امللل�للشللغلللللة 

واملتمثلة يف  �شركة دلة 

ال�شحية.  للللللخللدمللات 

وقللللللد حللللدثللللت كلللافلللة 

الداخلية  التجهيزات 

م�شتوى  لرفع  للمطبخ  

وتكري�ض  االنللتللاجلليللة  

مللللفللللهللللوم الللل�لللشلللالملللة 

اللل�للشللحلليللة حلليللث اأنللنللا 

ن�شعى للحفا�ض وخالل 

التجهيز  مللراحللل  كللل 

املفهوم  هذا  اأهمية  على 

كل  تعبئة  علينا   ظروفها حتتم  بيئة  يف  نعمل  واأننا  خ�شو�شا  الداخلية   للجودة  ال�شامل 

خرباتنا  لتقدمي االجود واالف�شل.  

من م�شاريعنا احلالية واخلا�شة بق�شم اخلدمات الفندقية هو التحدي الكبري الذي اأقحمنا 

واجلودة  الفندقية  اخلدمات  عامل  وجريئة يف  جديدة  نقلة  لنا  والللذي  ميثل  فيه  نف�شنا 

ال�شاملة وهو العمل على احل�شول على �شهادة ذهبية  »JCIA« ت�شنف  �شمن ال�شهادات  

العاملية للخدمات ال�شحية وهي  �شرفا ومتيزا عاليا ومرموقا لكل ما ين�شد التميز.  واأملنا 

كبري يف حتقيق مبتغانا بعون من اهلل ثم بعون الفاعلني  واملخل�شني يف عملهم. 
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- البهاق هو 

�شبغي  خلل 

ملللكلللتللل�لللشلللب 

بللعلل�للض  ويف 

االحلللللليللللللان 

عائلي يتميز 

بلللللظلللللهلللللور 

ملللللنلللللاطلللللق 

بلللليلللل�للللشللللاء 

اجللد  علللللى 

ويلللنلللتلللج   ,

عللللن فلللقلللدان 

ال�شبغية  املللادة  وفقدان  ال�شبغية  اخلاليا 

املنتجة منها .

- البهاق من االأمللرا�ض الغري معدية , ولكن 

 . مع�شلة  منه  يجعل  للمر�ض  النف�شي  البلعد 

ويعلد البهاق وراثيا لكن ال يتبع قللانون ملندل 

ما  اأن  الدرا�شات  اأو�شحت  فقد   , الللوراثللي 

مر�شى  مللن   30% اىل   %  20 بللني  ن�شبته 

وكمله  االأ�للشللرة  يف  وجلللودة  �شجلوا  الللبللهللاق 

وراثي هنا تعني ان فئة من االقارب او اال�شر 

معر�شة لالإ�شابة بالبهاق اكرث من غريها كما 

هو احلال بالن�شبة ملر�شى ال�شكري لذلك ال 

يوجد مربر للتخوف على االطالق من انتقال 

البهاق من الوالدين او اأحدهما اىل االبناء . 

علما ان ال�شبب وراء هذا املر�ض ال يزال غري 

معروفا حتي االن 

- ي�شيب البهلاق كل االعراق ب�شورة مت�شاوية 

كما ي�شيب ال�شغار والكبار على حد �شواء , 

ولكن لوحظ اأن اال�شللابة به تقل بعد بلوغ �شن 

اخلم�شني �شنة .  

- يعتمد عللالج البهاق على عدة عوامل منها 

مكللان ظهوره على اجللد واي�شا مدة انت�شلاره 

ا�شلللافة اىل مدته الزمنية فكلما كللان عالج 

البهاق مبكرا كلما كانت النتائج ايجابية اكرث 

.  اما بالن�شبة لطرق العلالج فهي على ح�شلب 

اما  العالج  ويكون  للمري�ض  الذاتية  احللالة 

ن�صاط  علي  ت�صـاعد  التي  املو�صعية  باالأدوية 

الذاتية  املناعة  تهبيط  اأو  ال�شبغية  اخلاليا 

البنف�شجية  فللوق  باالأ�شعة  العالج  يكون  اأو 

ال�شبغية املعروفة با�شم 

كما  تعترب  التي   NARPOW RAWD
العالج  طلرق  اجنللح  مللن  الللدرا�للشللات  اثبتت 

يف  وا�شعة  م�شامات  ي�شيب  اللللذي  للبهاق 

اجللد .

 البهاق 

د. حامت اأبو عرجا 

 ا�شت�شاري الأمرا�ض اجللدية 

بني اخلطاأ وال�شواب

مر�شــــى ال�شكـــري.. وال�شفـــر 

امل�شافر  ال�شخ�ض  يهتم  ال  اأن  اخلطاأ  من 

حيث  من  �شفره  يف  ال�شحية  بالنواحي 

اأخذ االأدوية التي يتناولها الأمرا�ض مزمنة 

والتعرف على عناوين امل�شت�شفيات واأرقام 

هواتفها.. اإلخ. 

مثال  ال�شكري  بلللداء  م�شابا  كنت  فلللاإذا 

ال�شيف  عطلة  خللالل  لل�شفر  وتخطط 

تعي�ض  الللتللي  مدينتك  خلللارج  لق�شائها 

فيها, فيجب اأن حتر�ض على عدم ن�شيان 

ال�شكري  بعالج  اخلا�شة  واللوازم  االأدوية 

واأنت تعد حقائبك. 

االأمللرا�للض  ملكافحة  االأمللريكلليللة  املللراكللز 

م�شافر  لكل  تقدم   CDC منها  والوقاية 

من  احلللزمللة  هللذه  ال�شكري  مر�شى  مللن 

التعليمات: 

الللدواء  من  م�شاعفة  كمية  معك  خذ   *

وامل�شتلزمات )اأ�شرطة حتليل �شكر الدم + 

�شفرك,  يف  اإليها  �شتحتاج  التي  اجلهاز( 

اآخذا يف االعتبار احتماالت حدوث تاأخري 

يف موعد رحلة العودة اإىل ديارك. 

* احمل يف حقيبة يدك بع�شا من اأقرا�ض 

ال�شكر ووجبة خفيفة قد حتتاج اإليها. 

بلللاأرقلللام  * احللتللفللظ يف جللهللاز هللاتللفللك 

الطوارئ الأحد امل�شت�شفيات, وا�شم طبيب 

اخت�شا�شي ورقم هاتفه, وال تن�ض بطاقة 

التاأمني اخلا�شة بك. 

* احمل معك بطاقة طبية ت�شري فيها اإىل 

اأنك م�شاب بداء ال�شكري. 

التوقيت  فارق  على  ال�شفر  قبل  تعرف   *

تعديل  يف  وابللداأ  املق�شود  للبلد  الزمني 

جدول مواعيد تناول الدواء وفقا لذلك. 

* احمل معك جمموعة من اجللوكاجون 

حالة  يف  ال�شتعمالها   glucagon kit
النخفا�ض  تعر�شت  مللا  اإذا  اللللطلللوارئ 

مللفللاجللئ 

ل�شكر الدم. 

* واإذا كنت من م�شتخدمي حقن االإن�شولني 

وبطريقة  مللعللزول  كي�ض  يف  فاحفظها 

حتافظ بها على كفاءتها ومفعولها. 

اأعللداد  يف  ملحوظا  ازديللادا  العاملية  االإح�شاءات  تر�شد 

املتقدمة.  الدول  الن�شفي, خا�شة يف  بال�شداع  امل�شابني 

من  النوع  هللذا  لنوبات  املر�شى  هللوؤالء  معظم  ويتعر�ض 

ال�شداع ب�شكل متكرر من دون اأن تتم مالحظة العامل اأو 

العوامل التي ت�شبق ال�شعور بال�شداع 

وميكن ربطها على اأنها م�شبب ينظر 

اإليه بحذر يف امل�شتقبل, ويعترب ذلك 

هللوؤالء  لللدى  ال�شائعة  االأخللطللاء  من 

املر�شى. 

ال�شبب  االآن,  حللتللى  يلللللزال,  وال 

بنوبات  االإ�للشللابللة  وراء  احلقيقي 

معروف  غللري  الن�شفي  اللل�للشللداع 

وكللل ما مت  ب�شكل علمي حمللدد, 

قبل  االآن من  اإليه حتى  التو�شل 

اخلللللرباء والللعلللللمللاء يف الللعلللللوم 

جمموعة  حتديد  هو  الع�شبية 

ملللن املللحللفللزات وامللللثلللريات اأو 

ر�شدت  التي   »triggers« والبواعث  النواب�ض 

نوبة  حللدوث  يف  تت�شبب  اأو  جتلب  اأنللهللا  على  و�شجلت 

ال�شداع الن�شفي عند كثري من النا�ض. 

وعليه, فيمكن للمري�ض اأو ال�شخ�ض الذي يعاين من هذا 

التي  املحفزات  اأو  املحفز  يحدد  اأن  ال�شداع  من  النوع 

ت�شبق حدوث النوبة لديه كي يتجنبها بقدر االإمكان تالفيا 

ال�شداع  حمفزات  من  جمموعة  وهللذه  النوبة.  حلللدوث 

الن�شفي االأكرث �شيوعا: 

• طبيعة النوم, النوم الزائد جدا اأو القليل جدا عن 
ال�شاعات املتعود عليها يوميا. 

الطعام  وجللبللات  تللنللاول  مللواعلليللد   •
عن  الوجبة  تناول  فتاأخري  الرئي�شية, 

وقتها املعتاد قد يكون حمفزا حلدوث 

النوبة. 

• التغريات الطارئة يف االأحوال اجلوية. 
• الللتللعللر�للض لللللل�للشللو�للشللاء واالأ�لللشلللوات 
ال�شوء  اأو  القوية  الروائح  اأو  ال�شاخبة, 

ال�شاطع. 

املرتبطة  املفاجئة  الهرمونية  التغريات   •
بالدورة ال�شهرية عند الن�شاء. 

• القلق واالإجهاد اأو اأحدهما. 
• بع�ض االأطعمة اأو مكوناتها مثل الكافيني, 
اأو  الللتللريامللني,  وعن�شر  الللنللرتات,  وعن�شر  والللكللحللول, 

املحليات ال�شناعية. �شحة العظام مدى احلياة 

جريدة ال�شرق االأو�شط 

حمتملة  اأ�للشللبللاب  علللدة      هناك 

زيادة  مثل  العقب  التهاب  حلدوث 

الوزن اأو امل�شي لفرتات طويلة على 

اأحذية  ا�شتخدام  اأو  �شلبة  اأر�شية 

كمية  قلة  اأو  �شلبة  اأر�شية  ذات 

القدم  باطن  يف  املوجودة  الدهون 

مع التقدم يف ال�شن وكذلك امل�شي 

القدمني.  حايف  ال�شرياميك  على 

وهناك بع�ض احلاالت التي ال يكون 

فيها �شبب وا�شح حلدوث االلتهاب 

نللاجتللة  تلللكلللون  اللللتلللي  اأو 

علللن بللعلل�للض االأملللرا�لللض 

وعللادة  الروماتيزمية. 

ملللا يلل�للشللتللكللي املللريلل�للض 

اآالم  مللن  املري�شة  اأو 

اللللقلللدم  مللللوؤخللللرة  يف 

وحتللللللللللت الللللكللللعللللب 

تللللللزداد ملللع امللل�للشللي 

والوقوف وخ�شو�شاً 

يف الــ�ــصــبــاح الــبــاكــر وعــنــد اأخــذ 

اخلطوات االأوىل. 

املر�شى  مللن  العظمى  والغالبية 

الذي  التحفظي  للعالج  ت�شتجيب 

يللتللكللون ملللن ا�للشللتللخللدام االأدويلللللة 

امل�شادة اللتهابات العظام واملفا�شل 

العالج  امل�شكنة وجل�شات  واالأدويللة 

تقليل  على  ت�شاعد  التي  الطبيعي 

وعللمللل مترينات  االلللتللهللاب  �للشللدة 

لع�شالت   )Stretching( اإطالة 

اللل�للشللاق واأوتلللللار اللللقلللدم. كللمللا اأن 

ا�لللللشلللللتلللللخلللللدام 

االأحللللللللللذيللللللللللة 

املنا�شبة  الطبية 

والللتلللللبلليلل�للشللات 

الللطللبلليللة الللللليللنللة 

داخلللللل االأحلللذيلللة 

 )heel cup(

يلللل�للللشللللاعللللد علللللى 

امللتلل�للشللا�للض الللل�لللشلللدملللات عللنللد 

امللتهبة  املنطقة  ويحمي  امل�شي 

اأن  كما  ال�صديدة.  ال�صغوط  مــن 

الللتللي حتتوي  احلللقللن املللو�للشللعلليللة 

لاللتهاب  امللل�للشللادة  االأدويللللة  على 

املو�شعي  الللديللبللوملليللدرول  كلللدواء 

على  الق�شاء  يف  كللثللرياً  ت�شاعد 

وفعالية  ب�شرعة  العقب  التهاب 

خ�شو�شاً يف احلاالت املزمنة. اأما 

يف احلاالت التي ال ت�شتجيب لهذه 

االإبرة فاإن طريقة العالج التحفظي 

 shock( ب  املللعللروفللة  اجلللديللدة 

على  تعتمد   )ware therapy
تردد  ذات  �شوتية  موجات  اإطللالق 

مما  املري�شة  املنطقة  على  معني 

الدموية  الللدورة  اإىل حتفيز  يللوؤدي 

وبالتايل اإىل عالج االلتهاب.

د.يا�شر بن حممد البحريي 

– جريدة الريا�ض 

مثريات 

نوبة 

ال�شداع 

الن�شفي 

امل�شي 

حافيًا على 

ال�شرياميك 

يوؤدي اإىل 

التهاب 

العقب
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دائللرة  بللني  فيما  اجلللهللود  تت�شافر 

اخللللدملللات الللطللبلليللة و�للشللركللة دلللة 

من  وذللللك  ال�شحية  للللللخللدمللات 

العاملني  كافة  بني  التعاون  خالل 

عمليات  م�شت�شفى  يف  واالإدارات 

من  وبللدعللم  امل�شرتكة  اخلفجي 

لعمليات  الللتللنللفلليللذيللة  االدارة 

اخلللفللجللي امللل�للشللرتكللة مللن اأجللل 

احللللل�للللشللللول علللللللى اعلللتلللملللاد 

اللجنة  قللبللل  مللن  امل�شت�شفى 

 ,  »  JCIA« امل�شرتكة  الللدوللليللة 

امل�شرتكة  الدولية  اللجنة  وتعمل 

ال�شحية  الرعاية  موؤ�ش�شات  مع 

واملللوؤ�للشلل�للشللات  ال�شحة  ووزارة 

دولة   80 من  اأكللرث  يف  العاملية 

منذ العامل 1994 , حيث تقوم 

لتقييم  امل�شت�شفيات  بللزيللارة 

املقدمة  ال�شحية  الللرعللايللة 

ا�شتوفت  اإذا  مللا  وحتللديللد 

جمللمللوعللة ملللن املللتللطلللللبللات 

واملللعللايللري الللتللي تللهللدف اإىل 

حت�شني نوعية الرعاية ال�شحية 

التي  املعايري  اأن  كما   , املقدمة 

مت  امل�شرتكة  اللجنة  حتللددهللا 

و�شعها من قبل خرباء عامليون 

يف جمال الرعاية ال�شحية .

الدولية  اللجنة  تركيز  ين�شب 

على   )  JCIA  ( امل�شرتكة 

حتلل�للشللني جللللللودة اللللرعلللايلللة 

املر�شى  و�شالمة  ال�شحية 

ملللللن خللللللالل اخلللللللللربة يف 

و�شالمة  العدوى  مكافحة 

اللللللدواء و�للشللالمللة املللرافللق 

واللللتلللجلللهللليلللزات اإ�لللشلللافلللة 

اللللللجللنللة  تلللقلللدم  ذلللللك  اإىل 

اخلدمات  امل�شرتكة  الدولية 

والتعليمية  اال�للشللتلل�للشللاريللة 

م�شاعدة  اإىل  تللهللدف  الللتللي 

حلول  تنفيذ  يف  املللوؤ�للشلل�للشللات 

عملية وم�شتدمية .

الدولية  للجنة  اعتماد  اأن  كما 

ال�شحية   للموؤ�ش�شة  امل�شرتكة 

الرعاية  منظمة  ان  على  يدل 

وا�شح  التزام  لديها  ال�شحية 

من اأجل حت�شني �شالمة ونوعية 

من  للمر�شى  ال�شحية  الرعاية 

م�شتمر  ب�شكل  الللعللمللل  خلللالل 

فاإن  ولذلك  املخاطر.  من  للحد 

اأداة  اجللللودة  ل�شمان  االعتماد 

ال�شحية  الرعاية  ملنظمات  فعالة 

, مللن اأجللل ذلللك فللاإن اأي اجللراء 

من  امل�شتفيدين  مللن  يللطلللللب 

يف  املقدمة  ال�شحية  الرعاية 

اخلفجي  عمليات  م�شت�شفى 

امل�شرتكة كما اأن اأي اأوراق يطلب 

م�شلحة  يف  هي  امنللا  توقيعها 

ال�شحية  الرعاية  من  امل�شتفيد 

م�شتقبال  حقة  ول�شمان  املقدمة 

الطرفني  بللني  فيما  والللتللعللاون   ,

يف  التطوير  حتقيق  يف  ي�شاعدنا 

الرعاية الطبية املقدمة . 

) JCIA ( اعرتاف اللجنة الدولية امل�شرتكة

الغ�شب !!
يف   مللوجللود  ان�شانيه  �شفه  كلل  الغ�شب 

الكثري  لكن   , ال�شخ�شية   الب�شر  �شمات 

يرى ان هذه  ال�شفة �شفة لي�شت حميدة 

,  ومن املمكن ان ينتج عنها ابتعاد الكثري 

الغ�شوب خوفاً  ال�شخ�ض  النا�ض عن   من 

من نواجت هذا الغ�شب , و ما قد يتبع هذا 

الغ�شب من اذى نف�شي او ج�شدي !!

 و من املعروف ان الغ�شب ياأتي بعده الندم 

غ�شبه  رهينة  الغ�شوب  االن�شان  في�شبح 

وما نتج عن هذا من جــراح قد تلهب يف 

نفو�ض االخرين وي�شبح مديناً  لهم بجملة 

من االعتذارات  ي�شوقها ليربر لهم  نتيجة 

هذا الغ�شب , ان كانت نف�شه حتمل �شيء 

من العدالة !! 

لذا من الواجب علينا ان نرتك هذه ال�شفة 

وان نبتعد عنها حتى ال نخرج عن اطارنا 

الطبيعي والذي رمبا قد ت�شدر عنه افعال 

لل�شيطان  وتفتح  كم�شلمني  تر�شينا  ال 

يللريللده ليوقعنا يف  طريق وهلللذا  جللُل مللا 

املحاذير ال�شرعية التي نهى ال�شرع الكرمي 

عنها من قطيعة وحقد وكره !!

املذموم  للغ�شب  النفتح  ان  علينا  ويجب 

ان   , اأي�شا  علينا  الواجب  فمن   , ابوابناً 

نتجنب اجلدال ونبتعد عنه حتى ال ندخل 

يف ثورة الغ�شب , الأن الغ�شب له اأ�شباب 

و ال نريد ان ناأخذ بهذه اال�شباب حتى ال 

يكون لل�شيطان طريقاً �شالكاً فيما بيننا  !!  

ال�شلبي  املعنى  عللن  اخللللروج  اأردنللللا  وان 

ذو  اأخر  للغ�شب وجه  ان  لوجدنا  للغ�شب 

طابع ا�شالمي  ا�شيل, اال وهو   ) الغ�شب 

هو  وهللذا   ) لهم  واالنت�شار  ولر�شوله  هلل 

املعنى املحمود للغ�شب !!

يدعم تطوير الرعاية الطبية مل�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة

نهاية االإجازة بداية االجازة التخ�ش�ض ا�سم الطبيب 

2012/6/302012/7/18ا�ست�ساري تخدير د. حممد عطية ن�سيف 

2012/7/12012/7/20اخ�سائي باطني د. عمرو عبدال�سالم 

2012/07/072012/7/17اخ�سائي خمتربات د. عمر فتوح 

2012/7/72012/7/25لأخ�سائي اأ�سنان د. اأ�سامه حامد 

2012/7/212012/7/25اأخ�سائي نف�سي د. علي ا�سماعيل 

اإجازات الأطباء خالل الفرتة من  : 1 /2012/6 اإىل 2012/7/30

اأحمد العمري – اخلدمة الجتماعية 

رتكة 
ي امل�ش

�شت�شفى عمليات اخلفج
م
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د. رندا ح�سني 

 ا�ست�ساري اأمرا�س القلب 

م�ست�سفى عمليات اخلفجي 

امل�سرتكة

داخل  الأع��م��ال  وتنق�سم 

ه����ذا امل���ك���ان ذو ال��ط��اب��ع 

اأع�����م�����ال  اىل  اخل������ا�������س 

اك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ع���الج���ي���ة ، 

واعمال ت�سخي�سية

حالة   25 اىل   20 مابني  ت�شتقبل  فالعيادة 

املر�شية  االأنللواع  , مبختلف  يوميا  مر�شية 

مثل  واملللتللعللددة  املختلفة  القلب  حللللاالت 

الق�شور بدورة ال�شرايني التاجية , و�شعف 

ع�صالت القلب ، وهبوط االحقتاين للع�صلة 

والثانوي  االأويل  الللدم  �شغط  وارتللفللاع   ,

واأمرا�ض ع�شلة القلب االأولية �شواء ات�شاع 

القلبية  ال�شمامات  وامرا�ض   , ت�شخم  او 

والثالثي  والللرئللوي  واالورطللللي  كللاملللرتايل 

نتيجة  واالرجتللاع  بال�شيق  ت�شاب  والتي 

والعيوب  الللرومللاتلليللزملليللة  االلللتللهللابللات 

اي�شا بعالج  العيادة  , وتقوم  اخللقية 

للقلب  اخللللللقلليللة  الللعلليللوب  ملللر�للشللي 

من  انها  حيث   – املتعددة  بانواعها 

االأمرا�ض املنت�شرة يف املنطقة وهذه 

العيادة  طريق  عن  تقدم  اخلدمات 

كللذلللك   »  16 رقلللم   « اخلللارجلليللة 

املر�شى  تنومي  العيادة خدمة  تقدم 

بالعناية  �شواء  الداخلي  الق�شم  يف 

الرجايل  التنومي  ق�شم  اأو  املللركللزة 

املختلفة  القلب  الأمللرا�للض  والن�شائي 

احلرجة منها اأو غريها .                                                     

اأمللللللا الللل�لللشلللق االأخلللللللر مللللن اخللللدملللات 

العيادة  قبل  مللن  املللقللدمللة  الت�شخي�شية 

القلب  ت�شخي�ض  اجهزة  بالعيادة  فمتوفر 

املختلفة مثل جهاز فح�ض القلب باملوجات 

حتديث  مت  وقللد  والدويلر  ال�شوتية  فللوق 

هذا اجلهاز وا�شترياد احدث جهاز لفح�ض 

القلب باملوجات فوق ال�شوتية .                               

الدقيق  الللفللحلل�للض  علللللى  يلل�للشللاعللد  والللللذي 

احلركة  يف  الدقيقة  والللتللغللريات  للع�شلة 

الدويلر  فح�ض  كذلك  املختلفة  الجزائها 

القلب  يف  الللدم  ل�شريان  وامللللللون  الللعللادي 

وال�شرايني . فح�ض الدويلر امللون الأن�شجة 

ع�شلة القلب والذي يعطي فكرة عن تزويد 

الع�شلة بفح�ض االبعاد للقلب.                            

ومللدة  املختلفة  املللقللاطللع  يللو�للشللح  والللللذي 

كذلك   , التاجية  ال�شرايني  ب�شيق  تاأثريها 

يو�شح  والذي  الدوائي  االجهادي  الفح�ض 

ع�شلة مللللللللللدى  حيوية 

الللقلللللب 

يف  واالمكانية 

 اال�شتفادة من تو�شيع ال�شرايني اذا لزم االأمر .                                                              

كلللذللللك يلللوجلللد بللاجلللهللاز وجلللللود مللنللظللار 

 فلللحللل�لللض اللللقلللللللب علللللن طللللريللللق امللللللرئ 

االجللهللزة  وعلللن   Holter Monitor  

االخرى املتوفره يوجد جهاز هولرت    

واللللللذي يلل�للشللاعللد علللللى تلل�للشللجلليللل دقلللات 

اللللقلللللللب وتلللخلللطللليلللط اللللللللقلللب مللللللدة 24 

 �للشللاعللة واللللللذي تلل�للشللاعللد علللللى اكللتلل�للشللاف 

العالج  وبالتايل   – الللدقللات  انتظام  عللدم 

املنا�شب . 

باملجهود  القلب  ر�شم  جهاز  اأي�شا  ويوجد 

املبكر ل�شيق  اكت�شاف  ي�شاعد على  والذي 

�شرايني القلب

م�شرتكة  تعاونية  علليللادة  القلب  وعلليللادة 

مثل  امل�شت�شفى  يف  االخلللرى  االق�شام  مللع 

يقدم  والذي  االكلينيكية  الباثولوجيا  ق�شم 

املبكر ملر�ض  للت�شخي�ض  التحاليل املختلفة 

امل�شتقر  الغري  التاجية  ال�شرايني  ق�شور 

واثناء حدوث الذبحة ال�شدرية .                                                               

والذي  الت�شخي�شية  اال�شعة  ق�شم  كذلك 

امللدادة  مت  حيث  م�شرتك  قا�شم  يعمل 

امرا�ض  لت�شخي�ض  الللالزمللة  باالجهزة 

القلب بوا�شطة العمل امل�شرتك بني هذا 

الرنني  جهاز  مثل  القلب  وعيادة  الق�شم 

يو�شح  ان  ميكن  واللللذي  املغناطي�شي 

ميكن  وكللذلللك  املختلفة  القلب  اجلللزاء 

حتديد وجود تكل�شات ب�شرايني القلب عن 

طريق اال�شعة املقطعية .                                                           

املقطعية  اال�شعة  تركيب جهاز  يتم  و�شوف 

اجلللديللد املللتللعللدد املللقللاطللع واللللذي �شيتيم 

من  يكون  و�شوف  به  اال�شعة  ق�شم  تزويد 

ت�شخي�ض  علللللى  تلل�للشللاعللد  الللتللي  االجلللهلللزة 

ان  حيث   – التاجية  ال�شرايني  انلل�للشللداد 

التي  القلبية  الق�شطرة  عمل  ي�شاوي  عمله 

التداخلي  التو�شيع  على  عملها  �شيخت�شر 

فقط بالبالون والدعامة . 

 5 اىل  7 �شباحا  يوميا من  تعمل  العيللادة 

واجلمعة  اخلمي�ض  يومي  با�شتثناء  م�شاء 

وال�شحة  ال�شلفاء  عليها  القائمني  ويتمنى 

ان  دائللمللا  نتذكر  ان  تن�شى  وال   , للجميع 

�شعارنا هو » �شحتك يف قلبك « 

عيــــــادة القلـــــب

عي���ادة القلب مب�ست�سفى 

ع������م������ل������ي������ات اخل����ف����ج����ي 

امل���������س����رتك����ة ت����ع����ت����رب م��ن 

ذات اخل��دم��ات  الأم���اك���ن 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ع��ددة داخ���ل 

امل�ست�سفى .

باأمرا�ض  االإ�شابة  اإىل  ال�شن  كبار  من  العديد  يتعر�ض 

ي�شتطيع  وحتى  املر�ض  هذا  اآثللار  من  وللتخفيف  القلب, 

مري�ض القلب اأن يعي�ض حياته ب�شكل طبيعي, بعيداَ عن 

خماوف االإ�شابة باجللطات و�شيق التنف�ض نن�شحه مبا 

يلي:

·االلتزام باأخذ العالج باجلرعات املحددة واالأوقات املعينة 
التي حددها له طبيبه املخت�ض.

وبع�ض  واحلللرارة  الرطوبة  عن  بعيداً  بللاالأدويللة  ·احتفظ 
االأدوية القلبية تتلف بال�شوء.

·يجب على مري�ض القلب اأن يقلل من تناوله مللح الطعام ما 
اأمكن حتى يتجنب م�شاعفات مر�ض القلب.

·على مري�ض القلب االإقالع عن التدخني اإقالعاً تاّماً.
بالن�شبة  هللام  اأمللر  دوري  ب�شكل  القلب  طبيب  ·مراجعة 
على  الطبيب  ي�شاعد  الللدوري  فالك�شف  القلب؛  ملري�ض 

ت�شخي�ض امل�شاعفات التي قد ت�شيب املري�ض ب�شكل مبكر 

وبالتايل عالج اأي م�شكلة �شحّية قد ت�شيب املري�ض قبل 

تفاقمها.

الزيادة  الأن  يومّياً  نف�شه  يللزن  اأن  القلب  مري�ض  ·على 
يف  ال�شوائل  انحبا�ض  على  تدل  قد  الللوزن  يف  ال�شريعة 

اجل�شم, وهذا موؤ�شر على خلل ما يف اأداء وظيفة ع�شلة 

طبيب  يراجع  اأن  املري�ض  على  احلالة  هذه  ويف  القلب 

القلب مبا�شرة.

الريا�شّية  التمارين  مبمار�شة  القلب  مري�ض  ·ين�شح 
اخلفيفة حتت االإ�شراف الطبي املخت�ض.

الغذائية  بالطرق  منخف�شة  الللدم  دهنيات  على  ·حافظ 
والدوائية وابق وزنك مثالياً.

·جتنب الكحول.
·جتنب التوتر وا�شتمتع باال�شرتخاء.

اأعرا�ض اجللطة القلبّية

·االإح�شا�ض باالأمل ال�شديد وال�شيق يف ال�شدر اأو البطن اأو 
الذراع اأو الرقبة اأو الفك.

·التعرق ال�شديد وغالباً ما يكون عرقاً ذا طبيعة باردة.
·ال�شعور بالغثيان والرغبة يف التقيوؤ.

·ال�شعور بال�شعف العام وعدم القدرة على الرتكيز.

·عدم القدرة على التنف�ض.
·ال�شعور بال�شيق ال�شديد والقلق.

 االإجراءات الواجب اتباعها اإىل اأن يح�شر االإ�شعاف

·عليك اأوالً وقبل كل �شيء اأن حتافظ على هدوئك.
·اإذا كان الطبيب قد و�شف لك حبوب النيرتوجلي�شريين 
التي توؤخذ حتت اللّ�شان فيما �شبق فمن املفيد اأن تاأخذ 

حبة من هذه احلبوب اإىل حني ح�شور االإ�شعاف.

دخول  لت�شهيل  مفتوحاً  املنزل  باب  تبقي  اأن  اجليد  ·من 
االإ�شعاف.

·عليك اإىل حني اأن ياأتي االإ�شعاف اأن جتل�ض بو�شع مريح 
واأن تخفف من املالب�ض ال�شيقة مثل ربطة العنق وحزام 

اخل�شر.

·عليك اأاّل تقود �شيارتك بنف�شك اإىل امل�شت�شفى.
·عليك اأاّل جتزع وتخاف.

·عليك اأاّل تهمل اأي عر�ض من اأعرا�ض النوبة القلبّية ظّناً 
منك اأّنها �شوف تزول تلقائيا. ت
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حتت

املجهر
اأ�لللشلللبلللاب  علللللدة  هلللنلللاك   اإن 

عللللامللللة: اأ�لللللشلللللبلللللاب   اأوال 

يللوؤدى  - عند حلللدوث مللر�للض 

يللوؤدى  الكليتني  فى  ف�شل  اإىل 

الللقللدم. �شطح  فللى  ورم   اإىل 

�للشللعللف  حللللللللدوث  عللللنللللد   -

فلللى علل�للشلللللة الللقلللللب ويللرتكللز 

 الللللللللللورم عللللنللللد اللللكلللعلللبلللني.

علللنلللد  اأيللللللل�لللللللشلللللللا  و   -

 حللللللللللدوث فلللل�للللشللللل كللللبللللدى.

ي�شيب  احللللللاالت  هللللذه  فلللى 

الللتللورم الللقللدمللني بللاالإ�للشللافللة 

اأخلللرى  اأعلللرا�لللض  وجللللود  اإىل 

االأ�شا�شى بللاملللر�للض   مرتبطة 

اأ�لللشلللبلللاب خللا�للشللة  :  ثلللانللليلللا 

اأ�شباب ناجتة عن   -

االأوردة:  اإ�شابة 

وجللللود   .1
فى  جلطة 

ة  د ر و الأ ا

الللعللملليللقللة 

تلللللللللللللوؤدى 

تللللورم  اإىل 

اللللللللللطلللللللللرف 

امللللل�للللشللللاب وتلللكلللون 

باأ�شباب  م�شبوقة  الغالب  فى 

هذه  مثل  حلللدوث  اإىل  تلللوؤدى 

اجللطات مثل الرقود لفرتات 

اأمللرا�للض  حللللدوث  اأو  طللويلللللة 

 مزمنة م�شاحبة بقلة احلركة.

اأحللد  فللى  ان�شداد  2. حللدوث 
اأورام  وجلللود  نتيجة  االأوردة 

�للشللاغللطللة  اأجللل�لللشلللام  اأى  اأو 

على هللذا الللوريللد ممللا يللوؤدى 

امل�شاب. الللطللرف  تلللورم   اإىل 

�شرياين  نللا�للشللور  حلللدوث   .3

نتيجة اإ�شابة توؤدى 

حللللدوث  اإىل 

تللللو�للللشلللليللللل 

�لللشلللريلللانلللى 

وريللللللللللللللدى 

وتلللللللللللللللللللورم 

فلللللى اللللطلللرف 

 املللللللللل�لللللللللشلللللللللاب.

عن  ناجتة  اأ�شباب  وهناك   -

اللمفاوية: االأوعلليللة   اإ�للشللابللة 

اأوعللليلللة  اللللتلللهلللاب  1. وجلللللود 
جــروح  وجـــود  نتيجة  ملــفــاويــة 

ملللللوثللة ممللا يللللوؤدى اإىل تللورم 

اللللطلللرف امللل�للشللاب وخللا�للشللة 

 فلللى وجللللود مللر�للض اللل�للشللكللر.

2. وجود التهاب اأوعية 
مللللفلللاويلللة نللتلليللجللة 

وجللللللود جلل�للشللم 

اأو  غلللللريلللللب 

حلل�للشللا�للشلليللة 

ملللو�لللشلللعللليلللة 

مللللكللللان  يف 

 االإ�للللللشللللللابللللللة.

االإ�للللشللللابللللة   .3
مما  الللفللالريللا  بطفيل 

يوؤدى اإىل االإ�شابة مبر�ض داء 

تللورم.  اإىل  يللوؤدى  الللذي  الفيل 

الطرف امل�شاب ويكون التورم 

يف ازديلللاد مللع وجللود �شعوبة 

�شديدة فى العالج.

 اللللللللتللللللل�لللللللشلللللللخللللللليللللللل�لللللللض:

واأملللا اإن كللان الللتللورم اأقللل يف 

الــ�ــصــبــاح ويــرافــق فــقــط مع 

نتيجة  خفيف  باأمل  االإح�شا�ض 

النهار  ويلللزداد خللالل  الللتللورم 

يف  يكون  ما  اأكللرث  يكون  حتى 

امل�شاء ويخف مع 

الرجلني  رفع 

اأعلى  اإىل 

فلللليللللكللللون 

�للللشللللبللللبلللله 

احللتللبللا�للض 

الللل�لللشلللوائلللل, 

كللان  اإن  واللللتلللورم 

ي�شل اإىل ال�شاقني فهو احتبا�ض 

املفا�شل. مللن  ولي�ض   �شوائل 

اللل�للشللوائللل ميكن  واحللتللبللا�للض 

بال�شغط  اأي�شا  عنه  الك�شف 

اأ�للشللفللل  اأو  اللللقلللدملللني  علللللى 

ال�شغط  تللرك  فللاإن  ال�شاقني, 

اأي   - اأثلللرا  ثانية   )45( ملللدة 

ــد - كــان  انــ�ــصــغــاط يف اجلــل

هلللذا احللتللبللا�للض �للشللوائللل, ومللع 

اإعللللطللللاء ملللللدر للللللللبلللول فللللاإن 

يخف  الللل�لللشلللوائلللل  احللتللبللا�للض 

اإن  اللللتلللورم  يللخللف  بلليللنللمللا ال 

املفا�شل. التهاب  �شببه   كللان 

وتلللللورم الللقللدمللني والللرجلللللني 

ق�شور  �شببه  يكون  وال�شاقني 

اأو  الكليتني  ق�شور  اأو  القلب 

قلل�للشللور الللكللبللد مع 

نللللللللزول كللملليللة 

االأللللبلللوملللني, 

وتللللللللللللللللورم 

اللللقلللدملللني 

اأمللرا�للض  يف 

الللللكللللبللللد ال 

مبكرا,  يظهر 

ح�شول  بعد  واإمنللا 

 ووجلللللود �للشللائللل يف الللبللطللن.

التورم  ح�شول  اأ�شباب  ومللن 

يف الللرجلللللني هلللي االأدويللللللة, 

نف�شها  ال�شغط  اأدويللة  ومنها 

ال�شاقني  يف  دوايل  وجللود  اأو 

ال�شمنة,  مللن  يللعللانللون  مللن  اأو 

اللل�للشللوديللوم  ن�شبة  تفيد  وال 

�شبب  حتديد  يف  والبوتا�شيوم 

االألبومني  يحدد  واإمنا  التورم, 

ذلك, فاإن كان منخف�شا بع�ض 

وذلك  التورم,  يح�شل  ال�شيء 

 اإذا نق�ض االألبومني عن )25(.

مع  مللرتافللقللا  االأمل  كللان  واإذا 

مع  اأو  ال�صباح  يف  �صديد  اأمل 

اإحلل�للشللا�للض بللعللدم اللللراحلللة يف 

�صببه  ــكــون  ي فــقــد  الــ�ــصــبــاح 

التهاب يف املفا�شل, لذلك فاإنه 

اإىل كل هذه  املهم االنتباه  من 

ومتى  تزيد  ومتى  االأعللرا�للض, 

اأخرى  اأعرا�ض  ووجود  تخف, 

غري التورم, فكل ذلك ي�شاعد 

على معرفة �شبب التورم وهل 

اأم  ال�شوائل  يف  احتبا�ض  هللو 

اأ�شباب اأخرى.

موجودة  االإ�شابة  كانت  اإذا   -

كللانللت  اإذا   - الللطللرفللني  فلللى 

الطرفني  اأحلللد  فللى  االإ�للشللابللة 

بعمل  الللبللدء  يف�شل 

دوبلك�ض  اأ�للشللعللة 

علللللى االأوعلليللة 

اللللللدملللللويلللللة 

للللللللللللطلللللرف 

املللللل�لللللشلللللاب 

للللل�للللشللللهللللولللللة 

 الللتلل�للشللخلليلل�للض

عليكم  اهلل  اأدام 

العافية .

الأمرا�ض  الربيطانية  الزمالة  على  ح�شل 

الباطنية يف العام 2002 

الباطنية  اأمرا�ض  ماج�شتري  على  ح�شل 

والكلى عام 1990 من كلية الطب جامعة 

اأ�صيوط 

حلل�للشللل علللللى الللبللكللالللوريللو�للض يف الللطللب 

اأ�صيوط  واجلراحة من كلية الطب جامعة 

الطب  بكلية  م�شاعد  مدر�ض  تعيينه  مت   .

الباطنية  اأمرا�ض  بق�صم  اأ�صيوط  جامعة 

والكلى عام 1990 

مبركز  الكلى  الأمللرا�للض  كاأخ�شائي  عمل 

كواال المبور الأمرا�ض الكلى عام 1996 – 

 1997

علللملللل كلللاأخللل�لللشلللائلللي الأملللللرا�لللللض الللكلللللى 

و  بلللللنللدن  �شميث  هللامللر  مب�شت�شفيات 

عام  بدبلن  ومللطللر  بومنت  م�شت�شفيات 

 1999 – 1998

ا�شت�شاري  ثم  اأول  كاأخ�شائي  تعيينه  مت 

امللك  مب�شت�شفيات  الكلى  اأمرا�ض  مبركز 

ال�شمالية  باملنطقة  التخ�ش�شي  خللالللد 

والقريات من عام 2000 اإىل العام 2004 

عمل كا�شت�شاري المرا�ض الباطنة والكلى 

عمليات  مب�شت�شفى  الكلى  لوحدة  ورئي�ض 

اخلفجي امل�شرتكة منذ عام 2004 وحتى 

الوقت احلايل 

ح�شل طول فرتة خدمته يف اململكة العربية 

ال�شعودية على تقدير �شنوي بدرجة ممتاز 

الأمللرا�للض  ال�شعودية  اجلمعية  يف  ع�شو 

الكلى منذ عام 2006 

ع�شو يف اجلمعية العاملية الأمرا�ض الكلى  

» ISN « منذ عام 2000 

الطبية  املللوؤمتللرات  من  العديد  يف  �شارك 

اأو  باحل�شور  اإمللا  وذلللك  والعاملية  املحلية 

العاملي  املوؤمتر  اآخرها  كللان  و  كمحا�شر 

باململكة  الكلى  الأمرا�ض  الثالث  ال�شنوي 

العربية ال�شعودية مبدينة جدة يف فرباير 

 2008

باملنطقة  فهد  االأملللري  درع  على  ح�شل 

العلمية  للموؤمترات  الغربية  ال�شمالية 

العاملية عام 2003 

االأبحاث العلمية : 

املبكر  الت�شخي�ض  يف  املاج�شتري  ر�شالة 

مر�ض  لدى  التلقائي  الربيتوين  لاللتهاب 

التليف الكبدي ومر�ض النفروز 

املنظار  ا�شتخدام  يف  الللدكللتللوراه  ر�شالة 

التهاب  علللالج  يف  ال�شيكلوفو�شفاميد 

م�شايف الكلى نتيجة الذئبة احلمراء 

لدى  الكلى  العللتللالل  املبكر  الت�شخي�ض 

مللر�للشللى اللل�للشللكللر منللللوذج 2 علللن طللريللق 

ا�شتخدام م�شتوى مادة ال�شي�شتاتني » ج « 

بالدم 

حمطات طبية

د. حممد عبد ال�هاب العجمي 

ا�شت�شاري اأمرا�ض الباطنية والكلى ,

رئي�ض وحدة الكلى مب�شت�شفى

 عمليات اخلفجي امل�شرتكة 

اأ�شباب تورم القدمني

هناك فرقًا بني الف�سل الكل�ي احلاد والآخر املزمن، ولكل منهما 

الن�سائح الغذائية التي يجب اأن يتبعها املري�س ا�ستقرارًا حلالته 

ال�سحية، وهناك 12 ن�سيحة غذائية ملر�سى الف�سل الكل�ي احلاد 

وهى:

1- يجب االإقالل من تناول اخل�شار والفاكهة الطازجة الحتوائها 
على كميات عالية من البوتا�شيوم.

2- البد من تقليل كمية الفو�شفات يف الغذاء, ومن تلك االأطعمة 
الغنية بالفو�شفات البي�ض واللنب واجلنب.

3- عدم التعر�ض لل�شم�ض فرتات طويلة, خا�شة ال�شم�ض ال�شديدة 
اأو القيام مبجهود ع�شلي, حتى ال يحدث عرق �شديد, االأمر الذى 

يجعل املري�ض م�شطراً لزيادة حجم ال�شوائل التي هو يف غنى عنها.

4- عدم االإفراط يف تناول املياه الغازية.
5- ال يو�شع امللح يف اإعداد االأطعمة ملنع ارتفاع �شغط الدم.

6- لتقيل كمية االأمالح يف اخل�صار ت�صلق وي�صتغنى عن ماء ال�صلق 

وتغ�شل مرتني بعد ال�شلق.

حياة  على  حفاظاً  وذلللك  املحدد,  الغذائي  بالنظام  االلتزام   -7
املري�ض من حدوث امل�شاعفات.

بها  ال�شوديوم  ن�شبة  الرتفاع  املعلبات  تناول  عن  البعد  يجب   -8
والتي ت�شاف كمواد حافظة مثل بنزوات ال�شوديوم.

النظام  يف  له  املحددة  الربوتني  كمية  املري�ض  اإعطاء  يجب   -9
الغذائي.

10- تقدم اللحوم للمري�ض م�شلوقة بدون ماء احل�شاء.
11- احلد اأو االمتناع عن تناول االألبان.

بع�ض  وحتتوى  الطعام  فى  املوجود  ال�شوديوم  كمية  12- حتديد 
مثل اخل�شروات, حيث  ال�شوديوم  من  عالية  ن�شبة  على  االأطعمة 

بينما  �شوديوم,  مليجرام   9 على  يحتوى  جرام   100 كل  اأن  جند 

ترتفع هذه الن�شبة يف االألبان لت�شل اإىل ما يقرب من 500 مليجرام 

فى 100 جرام لنب.

12 ن�شيحة غذائية ملر�شى الف�شل الكلوي احلاد



	  

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�سمري

مدير دائرة اخلدمات الطبية 

�سليمان ال�سعيد

م�شرف ال�شئون االإدارية 

ن�ال العنزي - اأحمد العمري

علي العازمي  - اأمين اجلن�بي

د.حممد العجمي

رئي�ض ق�شم االأمرا�ض الباطنية

م�سطفى �س�راب�لن

الأخرية

ني
ت
ل
ا

8

ري
ت
ا
ك

ي
ر
ا
ك

د. خالد ال�شرقاوي ا�شت�شاري الطب املهني 

م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة 

	  

لنَّة,  مل يكن التنُي باأر�ض احلجاز واملدينة, مل ياأِت له ذكٌر يف ال�ُشّ

فاإَنّ اأر�َشه تُنافى اأر�َض النخل, ولكن قد اأق�شم اهلل به يف كتابه, 

التنُي  هو  به:  املُْق�َشَم  اأَنّ  وال�شحيح:  وفللواِئللِدِه,  منافعه  لكرثة 

املعروف.

ْرداء: اأُْهِدى اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  ويُذكر عن اأبى الَدّ

طبٌق من تنٍي, فقال:

))ُكلُوا((, واأكل منه, وقال: )) لو ُقلُْت: اإَنّ فاكهًة نزلْت من اجلنَّة 

ُع  تَْقطَ فاإنها  فُكلُوا منها  َعَجٍم,  الأَنّ فاكهة اجلنَِّة بال  قلُت هذه, 

الَبَوا�شري, وتنفُع من النْقِر�ض((. وفى ثبوت هذا نظٌر.

الكائن  العط�ض  وي�شكن  املحرورين,  �ض  ويَُعِطّ اأجوُد,  منه  واللَّحُم 

َعال املُْزمن, ويُِدُرّ الَبْول, ويفتُح �شَدَد  عن البلغم املالح, وينفُع ال�ُشّ

منفعة  الريق  والأكِله على  واملثانة,  الُكلَى  ويُوافق  َحال,  والِطّ الكبد 

عجيبة فى تفتيح جمارى الغذاء, وخ�شو�شاً باللَّوز واجَلْوز, واأكلُه مع 

االأغذية الغليظة ردئ جداً, والتُّوت االأبي�ض قريٌب منه, لكنه اأقُلّ تغذيًة 

واأ�شُرّ باملَِعَدة.

التني والطب احلديث

يف درا�شة خمربية اأجريت درا�شة على ثمار التني الطازجة واجلافة 

واللتان حتتويان على كمية جيدة انزمي الفي�شني, حيث اثبتت الدرا�شة 

ان انزمي الفي�شني له قدرة كبرية جدا يف قتل البكرتيا التي ت�شاحب 

القرحة.

 يقول الطب احلديث عن التني اأنه ها�شم وكثري االإغذاء وملني ومدر 

للوهن وال�شعف وا�شطرابات  للبول ومفيد الأمرا�ض  ال�شدر وي�شتخدم كعالج 

املعدة ولعالج االإم�شاك وجماري البول

معلومات حول فوائد التني توؤكد حقائق منها: - 

يحتوي على جمموعة متميزة من الفيتامينات وخا�شة فيتامني “ب” 

الذي ي�شارك يف تفعيل اآلية ت�شنيع كرات الدم احلمراء, وي�شاعد يف 

ا�شتقالب “الربوتينات”, وي�شهل امت�شا�ض معدن “املاغني�شيوم”. - 

ي�شاعد يف تنظيم ال�شغط ال�شرياين, وخف�ض كولي�شرتول الدم, ويف 

غني  غذاء  التني   - االإم�شاك.  وعالج  القولون  �شرطان  من  الوقاية 

باالألياف ذات الفوائد اجلمة يف الوقاية من �شرطان االأمعاء وخف�ض 

الكولي�شرتول؛ وبالتايل اإبعاد خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب. - التني 

م�شدر مهم للمعادن, وياأتي على راأ�شها “البوتا�شيوم” فللبوتا�شيوم دور 

مهم يف الوقاية من خطر القاتل ال�شامت, اأي ارتفاع ال�شغط ال�شرياين اإذ مينع 

تكر�ض �شفائح “الكولي�شرتول” على باطن ال�شرايني, ويقوم بطرد الفائ�ض من 

معدن “ال�شوديوم” خارج اخلاليا فيحافظ على توازن ال�شوائل.

يعترب التني من اأكرث فاكهة ال�شيف غنى باملاء ولذة 

اإال نا�شجاً على عك�ض غريه  يف الطعم, وهو يوؤكل 

غني  وهو  حام�شها.  يوؤكل  التي  الثمار  بع�ض  من 

باملعادن طازجاً وجمففاً. والتني من العائلة التوتية 

وهو �شيفي. والتني يزرع يف مناطق �شتى من العامل, 

ولكن موطنه الهالل اخل�شيب »بالد ال�شام والعراق«, 

ويزرع يف املناطق ذات ال�شتاء الدافئ ن�شبياً والتي 

تنمو يف  اأنواعه  بع�ض  اأن  كما  لل�شقيع.  تتعر�ض  ال 

املناطق ال�شخرية. وهو يرد اإىل ال�شعودية واخلليج 

من مناطق �شتى, اإال اأن املزارع احلديثة يف جنوب اململكة و�شمالها تزود ال�شوق 

والربي  والعادي  واالأمريكي  االإزمللرييل  منه  اأنللواع  والتني  منه.  كبرية  بكميات 

املعروف بفحل التني. كما اأن منه اأنواعاً �شغرية 

الطائف  مناطق  يف  تنمو  الطعم  لذيذة  احلجم 

ثمار  التني  »احلماط«.  هناك  وي�صمى  وجنوبها 

واأوراق: ثمرة التني ثمرة ح�شا�شة �شعبة القطف 

لزج  اأنزميي  �شائل  على  حتتوي  اأ�شجارها,  من 

ي�شهل  حتى  اللحم  تطرية  يف  ي�شتخدم  »اأبي�ض 

الأيدي  ح�شا�شية  ال�شائل  هذا  ي�شبب  ه�شمه«. 

قاطفي الثمار مبالم�شته. ونظراً ل�شعوبة تخزين 

يلجاأ  فاإنه  طويلة  لفرتات  الطازجة  التني  ثمار 

باملعادن وبخا�شة احلديد,  التني فهي غنية  اأوراق  توؤكل  اأن  لتجفيفها. وميكن 

كما اأن بها ن�شبة جيدة من الربوتني. واإن كان النا�ض يقت�شرون على و�شعها يف 

قواعد �شناديق الفواكه ال�شيفية االأخرى, اأو تغطيتها بها. التني فاكهة مفيدة: 

ثمار التني ثمار حلوة ذات طاقة حرارية جيدة اإذ ت�شل ن�شبة ال�شكر يف بع�ض 

اأنواعه اإىل %19 من وزن الثمرة. واأهم ما مييز التني هو احتواء ثماره على 

ن�شبة جيدة من الكال�شيوم والف�شفور ما يعني اأنه مهم لبناء العظام. ولتقريب 

100 جرام منه  واأن  للكال�شيوم,  اأن احلليب م�شدر مهم  نعترب  كنا  اإذا  االأمر: 

فيها حوايل 90 مليجرام من الكال�شيوم فاإن 100 جرام من التني اجلاف فيها 

حوايل 150 مليجرام من الكال�شيوم, كما اأن 100 جرام من التني الطازج فيها 

اأكرث من ثلث كمية ما حتويه 100 جرام حليب من الكال�شيوم. بجانب هذا فاإن 

ن�شبة الكال�شيوم اإىل الف�شفور يف التني تعترب مثالية حلاجة ج�شم االإن�شان, وهي 

التني ن�شبة جيدة من  اأن يف  الن�شبة املوجودة يف احلليب. كما  بذلك ت�شاهي 

»اأ« و »ج«, وحم�ض الفوليك والزنك وال�شوديوم  احلديد واملغن�شيوم وفيتامني 

ون�شبة عالية من البوتا�شيوم.
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ن�شف �شاعة من التدخني ال�شلبى

 قد توؤدى لتلف بطانة ال�شرايني 

ك�شفت درا�شة اأمريكية حديثة اأجراها باحثون من الكلية االأمريكية الأمرا�ض 

القلب عن اأن تعر�ض غري املدخنني لكميات �شغرية من دخان ال�شجائر ملدة 30 

دقيقة قد يوؤدى لتلف ملحوظ يف بطانة االأوعية الدموية وال�شرايني, وهو ما 

يوؤكد على خطورة التدخني ال�شلبى على �شحة االإن�شان وجاءت هذه النتائج يف 

درا�شة حديثة ن�شرت بدورية   

»the Journal of the American College of Cardiology«

وتكمن خطورة هذه النتائج على ال�شحة العامة لالإن�شان يف تعجيل االإ�شابة 

بت�شلب ال�شرايني, ورفع فر�ض االإ�شابة باالأزمات القلبية وال�شكتات الدماغية, 

دخان  الإنتاج  اآلة  با�شتخدام  قاموا  بعدما  النتائج  اإىل هذه  الباحثون  وتو�شل 

ال�شجائر برتكيزات حمددة, وقاموا بقيا�ض تاأثريها على 33 �شخ�شا من غري 

املدخنني، الذين تراوح اأعمارهم ما بني 18 و40 عاما

تراجعا حادا وملحوظا يف  اأنهم الحظوا  الدرا�شة  القائمني على  اأحد  واأ�شار 

وظائف االأوعية الدموية اخلا�شة لدى االأ�شخا�ض الذين قاموا با�شتن�شاق حتى 

كميات قليلة من دخان ال�شجائر, وملدة ن�شف �شاعة فقط, وكما الحظوا اأن 

االأ�شخا�ض الذين تعر�شوا لكميات �شغرية من دخان ال�شجائر الأوقات ق�شرية 

لدخان  التعر�ض  ال�شحة من  اأكرب على  له �شرر  كان  وعلى فرتات متقطعة, 

ال�شجائر لفرتة واحدة طويلة.
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