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إشراقة 
يف ه�����ذا ال����ع����دد ن���ع���ود اإل��ي��ك��م 

م���������ش����اف����ح����ن.. ب���ج���م���ل���ة م��ن 

امل��وا���ش��ي��ع ال��ط��ب��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ال��ت��ي ن���ود م���ن خ���الل طرحها 

رف��ع درج��ة الوعي ل��دى القراء 

الكرام، حيث ن�شع بن اأيديكم 

اآخ������ر امل�������ش���ت���ح���دث���ات ال��ط��ب��ي��ة  

ب���ف���روع���ه���ا امل���خ���ت���ل���ف���ة. وه�����ذا 

اإمي��ان��ًا مّنا ب��ال��دور ال��ذي نقوم 

به يف خدمة املجتمع، والأفراد 

امل�شتفيدين من خدماتنا.

ال����ع����ودة يف  ت���ك���ون  اأن  ن��ت��م��ن��ى 

نكون  واأن  التطلعات،  م�شتوى 

م�����ش��اه��م��ن يف  ب����ث ال��ث��ق��اف��ة 

ال�����ش��ح��ي��ة، م��ت��م��ن��ن اأن ي��ح��وز 

ه��ذا ال��ع��دد ر���ش��اك��م، واأن ينال 

اإعجابكم.

وقفة نبوية 
ر�صول اهلل - �صلى اهلل  نهانا 

عليه و�صلم - عن اإكراه املري�ض 

حيث  وال�صراب،  الطعام  على 

روى عقبة بن عامر اأن ر�صول 

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   - اهلل 

مر�صاكم  تكرهوا  »ال  ق��ال:   -

على الطعام، فاإن اهلل يطعمهم 

وي�صقيهم«.

اهلل  ر�صول  اأمرنا  قد  وكذلك 

 - و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   -

ي�صته���ي،  ما  املري��ض  باإطعام 

فيقول �صلى اهلل عليه و�صلم: 

اأحدكم  مري�ض  ا�صتهى  »اإذا 

فليطعمه«.

في هذا العدد

الطرق الصحيحة
 الستعمال األدوية

أنفلونزا الفيروس التاجي
 الجديد »كورونا«

هل تستخدم الجانب األيمن
45 أم األيسر من المخ؟ 3

»اإلنجاز الطبي«
النجاح هو الفخر بتجاوز أسباب الحاالت

ملحق               الطبي ال�شهري
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ع��ددًا  الطبي  التعليم  ق�شم  ق��دم 

م���ن امل��ح��ا���ش��رات ���ش��ب��اح ك���ل ي��وم 

ث����الث����اء ت���ن���اول���ت ج����وان����ب ط��ب��ي��ة 

التخ�ش�شات  من  لعدد  خمتلفة 

�شمن املوا�شيع التي مت طرحها 

يف تلك املحا�شرات: 

اآلم الأذن وتداعيات �شكواها

ي���ردد ال��ع��دي��د م��ن امل��ر���ص��ى على 

عيادة االأذن لل�صكوى من اآالمها؛ لذا 

ا�صت�صاري  ب�صيوين  ح�صام  د.  ق��ام 

االأنف واالأذن واحلنجرة مب�صت�صفيي 

باإلقاء  امل�صركة  اخلفجي  عمليات 

حما�صرة عن اآالم االأذن يوم الثالثاء 

بامل�صت�صفى؛  ل��ل��ع��ام��ل��ن  م��اي��و   4

عن  ال��ن��ا���ص��ئ  االأمل  ب��ن  للتفريق 

مر�ض يف االأذن نف�صها اأو عن مر�ض 

مبكان اآخر، مثل الرقبة اأو الفك اأو 

االأ�صنان اأو البلعوم االأنفي اأو احللق، 

ال�صائع  وهو  االأذن  يف  ي�صمع  لكنه 

بن املر�صى.

بالك�صف على  االأذن  ويقوم طبيب 

الو�صطى  اأو  اخل��ارج��ي��ة  االأذن 

الكت�صاف املر�ض وعالجه، وعندما 

مر�ض  وج��ود  عدم  الك�صف  يظهر 

باالأذن واأن املر�ض مبكان اآخر يقوم 

بالتوجه  املري�ض  بن�صح  الطبيب 

اإىل الطبيب املخت�ض.

ويف بع�ض االأحيان يكون اأمل االأذن 

مثل  اآخ���ر  مل��ر���ض  مبكراً  م��وؤ���ص��راً 

البلعوم  اأو  االأنفي  البلعوم  اأورام 

احلنجري اأو قاع الل�صان.

اإ�شابات الأطفال

ت��ع��ت��ر اإ����ص���اب���ات االأط����ف����ال من 

اأق�صام  يف  تواترها  ال�صائع  االأمور 

ال����ط����وارئ؛ ل���ذا ق����ام  د. ع���ادل 

الطوارئ  ق�صم  مدير  العزيز  عبد 

مايو   13 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم 

للعاملن  حما�صرة  باإلقاء   2014

امل��و���ص��وع  ه���ذا  ع��ن  بامل�صت�صفى 

تطرق فيها اإىل:

للنب�ض  االأويل  الفح�ض  اأه��م��ي��ة 

التنف�ض  و�صرعة  ال���دم،  و�صغط 

للطفل، وكذلك الفح�ض االإكلينيكي 

ال�صامل، لتحديد خطورة االإ�صابة 

مع عمل اأ�صعة على الراأ�ض والعنق 

وع��ل��ى ال�����ص��در وع��ل��ى احل��و���ض؛ 

اأو  ك�صور  وج��ود  ع��دم  من  للتاأكد 

حالة  يف  الطفل  و�صع  ثم  �صروخ، 

املركزة  الرعاية  داخ��ل  اال�صتباه 

لالأطفال حتى يتم االطمئنان على 

حتديد  يجب  كما  مت��ام��اً.  حالته 

للحياة  املهددة  احلرجة  احل��االت 

جراحي  تدخل  اإىل  حتتاج  التي 

اإج���راء  ي�صتلزم  م��ا  وه��و  ف���وري، 

ال��ف��ح��و���ص��ات، مثل:  امل��زي��د م��ن 

الدقة،  عالية  املقطعية  االأ�صعة 

واأ�صعة الرنن املغناطي�صي.

وق��د ق��ام د. ع��ادل بعر�ض اأف��الم 

من  مرحلة  كل  تعك�ض  تو�صيحية 

هذه املراحل.

عالج حالت اآلم

 البطن احلادة

البطن  اآالم  حاالت  ت�صخي�ض  يعتر 

للطبيب  ���ص��دي��داً  حت��دي��اً  احل����ادة 

ال�صائعة  املعالج، وهي من احلاالت 

اأ. د.  ل��ذا ق��ام  ال��ط��وارئ؛  يف ق�صم 

اجل��راح��ة  ا�صت�صاري  ال��ف��ل  ح���ازم 

للعاملن  حما�صرة  باإلقاء  العامة 

امل��و���ص��وع  ه���ذا  ع���ن  بامل�صت�صفى 

املثايل  العالج  اأن  اإىل  فيها  تطرق 

اأخ��ذ  ع��ل��ى  يعتمد  احل����االت  ل��ه��ذه 

املري�ض  من  دقيقة  مر�صية  ق�صة 

االإكلينيكي  ال��ف��ح�����ض  ي�صاحبها 

هذه  مقاربة  خ��الل  وم��ن  ال�صامل. 

احل����االت ي��ج��ب حت��دي��د احل���االت 

احلرجة املهددة للحياة التي حتتاج 

وهناك  ف��وري،  جراحي  تدخل  اإىل 

اأي�صاً احلاالت امللحة التي قد حتتاج 

وفحو�صات مكملة حت�صرياً  عالجاً 

للجراحة يف خالل 4-6 �صاعات.

والتي  اإحلاحاً  االأقل  ويف احلاالت 

يكون املري�ض فيها م�صتقراً ي�صتلزم 

الفحو�صات،  م��ن  امل��زي��د  اإج����راء 

عالية  املقطعية  االأ���ص��ع��ة  م��ث��ل: 

املغناطي�صي  الرنن  واأ�صعة  الدقة، 

ومناظري اجلهاز اله�صمي. 

ويجب اأال نن�صى اأن بع�ض احلاالت 

الباطنية ميكن اأن تكون �صبباً الأمل 

البطن احلاد، مثل: حاالت جلطة 

االلتهاب  ح��االت  احل���ادة،  القلب 

الرئوي، وحاالت االرتفاع ال�صديد 

يف ال�صكر بالدم.

محاضرات طبية
ج���زءاً  وال��ت��دري��ب  التعليم  يعتر 

م�صت�صفى  يف  وم��ه��م��اً  اأ���ص��ا���ص��ي��اً 

يف  امل�����ص��رك��ة  اخل��ف��ج��ي  عمليات 

تعتمد  حيث  التخ�ص�صات،  جميع 

اخل��دم��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ع���ادة على 

اخلدمة  متلقي  احتياجات  درا�صة 

احتياجاته  ذل��ك  يف  مب��ا  نف�صه، 

التخطيط  اأو  القريب  املدى  خالل 

خلدمات اأف�صل على املدى البعيد.

وال ميكن حتقيق ذلك اإال بوجود تعليم وتدريب م�صتمرين 

ملقدمي اخل��دم��ة ���ص��واء ك��ان ذل��ك ع��ن ط��ري��ق اإت��اح��ة 

من  متخ�ص�صة  علمية  درجات  على  للح�صول  الفر�ض؛ 

خالل فتح املجال للدرا�صات العليا اأو الدورات التدريبية 

املتخ�ص�صة والندوات اأو التدريب على راأ�ض العمل.

اأق�صام  اإىل عدة  التدريب والتعليم الطبي  ويتفرع ق�صم 

هي:

1.  ق�صم التعليم الطبي: وهو حا�صل على اعراف الهيئة 

حما�صرات  ويقدم  ال�صحية،  للتخ�ص�صات  ال�صعودية 

ودورات متخ�ص�صة لالأطباء، وينظم موؤمترات وندوات 

يوم ثالثاء  يقدم فيه حما�صرة كل  ما  اأهم  طبية، ومن 

اأي�صاً  ويدر�ض  الطب،  اآخر حتديثات  من خاللها  يقدم 

مب�صت�صفى  ع��وجل��ت  ال��ت��ي  احل��رج��ة  احل����االت  بع�ض 

عمليات اخلفجي امل�صركة، ويراأ�ض هذا الق�صم د.علي 

جمال  يف  متخ�ص�ض  عمل  فريق  وي�صاركه  اإ�صماعيل، 

التعليم والتدريب الطبي.

اعراف  على  حا�صل  وهو  التمري�ض:  تعليم  ق�صم   .2

ال�صحية، ومزود مبكتبة  للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة 

التخ�ص�صات،  جميع  يف  الكتب  باأحدث  متكاملة  طبية 

دورة  اأهمها:  لعل  للتمري�ض  متخ�ص�صة  دورات  ويقدم 

العالج الوريدي، ودورة العناية التمري�صية املتخ�ص�صة، 

اإىل  باالإ�صافة  املر�صى،  لنقل  اليدوية  املناولة  ودورة 

املحا�صرات امل�صتمرة عن عر�ض احلاالت.

وي�����ص��م م��درب��ن  ���ص��ام،  اإجن��ل��ن  الق�صم  ت��راأ���ض ه���ذا 

راأ���ض  على  للتدريب  التمري�ض  جم��ال  يف  متخ�ص�صن 

العمل اأي�صاً.

على  حا�صل  وه��و  احل��ي��اة:  لدعم  ال��ت��دري��ب  ق�صم   .3

اعراف جمعية القلب ال�صعودية، كما ح�صل على ترتيب 

التا�صع  واملركز  ال�صرقية،  املنطقة  على  الثاين  املركز 

على م�صتوى اململكة، وح�صل موؤخراً على اعراف من 

اجلمعية باإعطاء »دورة االإنعا�ض املتقدم لالأطفال« وبهذا 

االعراف يعتر املركز من بن اأربعة مراكز متخ�ص�صة 

يف اململكة التي تقيم هذه الدورة، ويعد هذا االعراف 

د.  الق�صم  هذا  يراأ�ض  للمركز،  ال�صاد�ض  االعراف  هو 

م�صطفى حافظ ومب�صاركة نخبة من املدربن.

بتطوير  يهتم  ق�صم  وهو  والتطوير:  التدريب  ق�صم   .4

املوظفن واملوظفات ال�صعودين واملقيمن اأي�صاً، ويقدم 

دورات اإدارية لغري الكوادر الطبية، كذلك ينظم ويرتب 

وامل��وؤمت��رات  وال��ن��دوات  ل��ل��دورات  االبتعاث اخل��ارج��ي 

مكونة  تعليمية  باإ�صراف جلنة  وذلك  املوظفن،  جلميع 

من اأربعة روؤ�صاء اأق�صام يراأ�صهم مدير امل�صروع.

�شطام ال�شمري

مدير مركز التدريب

جانب من اإحدى املحا�شرات

التدريب والتعليم الطبي
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يف �صبتمر 2012 مت ر�صد اأول حالة مر�صية بالفريو�ض 

تويف  حيث  �صعودي،  ملري�ض  جدة  م�صت�صفيات  اأح��د  يف 

واحلاالت  احلن  ذلك  ومنذ  حاد،  وتنف�صي  كلوي  بف�صل 

ال�صعودي����ة  يف  العامل  يف  احل���االت  ومعظم  ازدي��اد،  يف 

وا�صح  وال�صبب غري  العامل)  حاالت  من   %50 من  (اأكرث 

حتى االآن.

واأعلى ن�صبة وفاة منه تكون يف اأ�صحاب االأمرا�ض املزمنة 

وذوي املناعة ال�صعيفة (اأكرث بقليل من 50%)؛ لذلك اأطلق 

الوباء  ذلك  اجلديد،  ال�صار�ض  وب��اء  عليه  العلماء  بع�ض 

الذي اأودى بحياة اأكرث من 900 مري�ض واأ�صاب اأكرث من 

8400 حالة يف عام 2013.

طرق العدوى

هناك احتمال قوي اأنها تنتقل كما يف االأنفلونزا العادية من 

اإن�صان اإىل اإن�صان اآخر بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، 

اأن  بال�صعيف  لي�ض  احتمال  وهناك 

ينتقل  اأن  ي�صتطيع  الفريو�ض 

كاالإبل  م�صاب  حيوان  من 

االإن�����ص��ان  اإىل  وال��غ��ن��م 

املخالط.

الأعرا�ض

ح�صانة  ف����رة  ب��ع��د 

اإىل7  (م��ن2  ق�صرية 

اأعرا�ض  اأي��ام) حتدث 

باأعرا�ض  جداً  �صبيهة 

االأن��ف��ل��ون��زا ال��ع��ادي��ة يف 

اأكرث من 95% من امل�صابن 

اجلديد،  التاجي  بالفريو�ض 

يف  و�صعيف  ه�ض  الفريو�ض  اأن  ثبت  حيث 

وجود مناعة قوية وتغذية �صليمة وحمافظة 

على �صحة اجل�صم (باالبتعاد عن التدخن 

واملخدرات).

اأما يف حاالت �صعف مناعة اجل�صد نتيجة 

البدن يف كبار  اأو وهن  االأمرا�ض املزمنة 

ال�صن اأو االأطفال ال�صغار فاإن االأمور قد 

خطرية  م�صاعفات  ح��دوث  اإىل  تتطور 

مثل االلتهاب الرئوي، الت�صمم الدموي، 

االأع�صاء  اإىل  الفريو�ض  ينتقل  وق��د 

االأخرى م�صبباً خلاًل يف وظائفها، مثل 

ف�صل تنف�صي وكلوي حاد. 

 

ت�شخي�ض املر�ض

ال���ت���اري���خ امل��ر���ص��ي وال��ك�����ص��ف 

االأ�صعة  مع  املعملية  والفحو�صات  الطبي 

ت�صخي�ض  يف  ت�صاعد  قد  الت�صخي�صية 

الت�صخي�ض  اأن  اإال  وم�صاعفاته  املر�ض 

يف  الفريو�ض  روؤي��ة  من  ياأتي  احلقيقي 

املزارع املنا�صبة لنموه. 

العالج

عالج  اللحظة  ه��ذه  حتى  يوجد  ال   

ف��ع��ال ل��ل��م��ر���ض، امل���ت���اح ح��ال��ي��اً هو 

للحفاظ على  املنا�صبة  الطبية  الرعاية 

العمليات احليوية جل�صم املري�ض وعالج 

للمري�ض  الكامل  ال��ع��زل  م��ع  امل�صاعفات 

لتجنب انت�صار العدوى.

الوقاية

هناك  اأن  اإال  االآن،  حتى  للفريو�ض  مانع  لقاح  يوجد  ال 

بالفريو�ض مثل:  االإ�صابة  احتمال  تقلل من  وقائية  طرقاً 

اأو  وال�صابون  باملاء  اليدين  غ�صل  ال�صخ�صية،  النظافة 

ال�صعال،  اأو  العط�ض  عند  واالأن��ف  الفم  تغطية  الكحول، 

تنظيف االأ�صطح واالأر�صيات باملنظفات واملطهرات، عزل 

ال�صريرية عند وجود  الراحة  املري�ض يف غرفة م�صتقلة، 

املتكاملة، جتنب  ال�صليمة  التغذية  اأنفلونزا،  اأو  برد  نزلة 

التدخن، التهوية ال�صليمة، اأخذ التدابري الوقائية للطقم 

الطبي املعالج للمري�ض وزائري املري�ض.

أنفلونزا الفيروس التاجي الجديد »كورونا«

لي�ض  اأن ت�صر ب�صحة اجلنن،  التي ميكن  االأ�صا�صية  العوامل  اأحد  التدخن  اإن    

املدخنن)  اأماكن  يف  (التواجد  ال�صلبي  التدخن  اأي�صاً  بل  فقط  املبا�صر  التدخن 

واإذا كانت االأم من املدخنن فعليها التوقف فوراً قبل التفكري يف احلمل، حيث اإنها 

تعر�ض جنينها اإىل الكثري من امل�صاكل مثل عدم اكتمال منوه اأو �صغر حجمه عن 

املعدل الطبيعي.

     هذا اإىل جانب اأن التدخن يزيد اأي�صاً من فر�ض �صقوط احلمل، (والدة طفل 

ميت اأو م�صوه)، ويف حالة اإذا كان اأحد الوالدين يدخن، فهذا يزيد من خطورة املوت 

املبكر للطفل يف اأول الوالدة.

  واأنه كلما زاد التدخن زادت اخلطورة على الطفل، ويحرمه من االأك�صجن، ويوؤدي 

اإىل موته اأو ت�صوهه، هذا اإىل جانب تعر�ض الطفل اإىل تقل�صات ع�صالت الرجل 

واالآالم التي حتدث يف الرجل عالمة على وجود م�صاكل، وعدم انتظام يف الدورة 

الدموية، وذلك نتيجة التدخن.

اأما بالن�صبة للتدخن ال�صلبي فاإن ا�صتن�صاق دخان ال�صجائر من االأ�صخا�ض الذين 

الذين  االأطفال  اأما  للطفل،  يت�صبب يف وجود م�صاكل �صحية  االأم  يدخنون بجوار 

الهوائية  ال�صعب  باأمرا�ض  لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  هم  التدخن  لرائحة  يتعر�صون 

والربو، وميكن اأن يعانوا من الكثري من امل�صاكل فى النمو.

ما أثر تدخين 
األم على جنينها 

أثناء فترة 
الحمل؟

أ.د. محمد علي السيد
أستاذ األمراض الصدرية بطب عني شمس

استشاري مبستشفى عمليات اخلفجي املشتركة

د. خالد الشرقاوي
ا�شت�شاري ال�شحة املهنية 

م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة 
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يجب  دواء  الأي  ا�صتعمالك  قبل 

ال�صيديل  اأو  الطبيب  اإخ��ب��ار 

اإذا كان لديك اأي نوع من اأنواع 

للطعام  كانت  �صواء  احل�صا�صية 

اأو لالأدوية اأو الأي من املواد، مثل 

الكريت وغريه.

كنت  اإذا  اإخ��ب��اره  يجب  وكذلك 

مري�صاً باأحد االأمرا�ض املزمنة، 

مثل: ال�صكر اأو كنت تاأخذ حمية 

خا�صة؛ الأن اأكرث االأدوية حتتوي 

يكون  املكونات  من  خليط  على 

باآثار ا�صتعمالها  املخت�ض عارفاً 

مع بع�صها البع�ض.

وي��ج��ب ع��ل��ى ال��ن�����ص��اء اإخ��ب��ار 

قبل  ال�����ص��ي��ديل  اأو  ال��ط��ب��ي��ب 

احلمل  بوجود  الدواء  ا�صتعمال 

ف��رة  ب��ن��ي��ة احل��م��ل خ���الل  اأو 

بع�ض  الأن  ال����دواء؛  ا�صتعمال 

خلقية  ع��ي��وب��اً  ت�صبب  االأدوي����ة 

اأخ��رى خالل  م�صاكل  اأو  للوليد 

من  نوع  اأي  وا�صتعمال  احلمل، 

االأدوي���ة خ��الل احلمل من دون 

بع�ض  ي�صبب  طبية  ا�صت�صارة 

امل�����ص��اك��ل؛ ل���ذا ي��ج��ب االم��ت��ن��اع 

غري  لن�صائح  اال���ص��ت��م��اع  م��ن 

دواء  اأي  با�صتعمال  املخت�صن 

خالل فرة احلمل.

اأما االأم املر�صع فيجب اأن تعلم 

اأن بع�ض االأدوية ينتقل تاأثريها 

احلليب،  من خالل  الطفل  اإىل 

وق����د ت�����ص��ب��ب ت����اأث����ريات غري 

يجب  لذا  الر�صيع؛  مرغوبة يف 

اإخبار الطبيب اأو ال�صيديل باأن 

االأم يف فرة الر�صاعة.

بع�ض  ياأخذ  ال�صخ�ض  كان  واإذا 

دون  من  ت�صرف  التي  االأدوي���ة 

مثل   ،»OTC« ط��ب��ي��ة  و���ص��ف��ة 

م��ع��دالت  اأو  االأمل  م�����ص��ك��ن��ات 

فيجب  وغ���ريه���ا،  احل��م��و���ص��ة 

اإخبار الطبيب وال�صيديل بذلك 

مع قراءة الن�صرة املرفقة بعناية 

قبل اال�صتعمال.

تخزين الأدوية

بتخزين  ت��ق��وم  ْن 
َ
اأ امل��ه��م  م��ن 

ودليل  �صحيح،  ب�صكل  اأدوي��ت��َك 

يت�صمن  ال�����ص��ح��ي��ح  ال��ت��خ��زي��ن 

الن�صائح التالية:

• اح��ف��ظ االأدوي�����ة ب��ع��ي��داً عن 
متناول االأطفال.

علبها  يف  االأدوي������ة  اح��ف��ظ   •

االأ�صلية.

• اح��ف��ظ االأدوي�����ة ب��ع��ي��داً عن 
احلرارة وال�صوء املبا�صر.

ب��االأدوي��ة املحتوية  ال حتتفظ   •
اأق���را����ض  اأو  ك��ب�����ص��والت  ع��ل��ى 

باحلمام اأو قرب مغ�صلة املطبخ 

اأو يف االأماكن الرطبة االأخرى؛ 

الأنها ت�صبب تلف وحتلل االأدوية.

باإحكام،  االأدوي���ة  علب  اأغلق   •
وتخل�ض من القطن املوجود يف 

ي�صاعد  قد  الأن��ه  العلب؛  بع�ض 

العلبة  فتح  بعد  الرطوبة  على 

لال�صتعمال.

• ال تَْخزُن االأدوية يف الّثالجِة ما 
ب�صرورة  ال�صيديل  يخرك  مل 

ذلك. 

• ال حتفظ االأدوي��ة ال�صائلة يف 
درجة التجمد داخل »الفريزر«

ال�صيارِة  اأدويتَك يف  تَ��ْرُك  ال   •
لفرات طويلة من الوقت. 

القدمية،  باالأدوية  ال حَتتْفُظ   •
ي�صل  ال  مبكان  منها  وتخل�ض 

اإليه االأطفال. 

الطرق الصحيحة الستعمال األدوية
هذه ن�شائح عامة لكيفية ا�شتعمال الأدوية ب�شورة �شحيحة وحتتوي على التايل:

�صوف  االإر���ص��ادات  لهذه  اتباعك 

نتائج فح�ض  ي�صاعد على ظهور 

ب�صكل ممتاز  املغناطي�صي  الرنن 

املعالج  طبيبك  لك  ي�صرح  �صوف 

الرنن  فح�ض  عمل  من  الغر�ض 

املغناطي�صي.

م������ا ه������و ال����ت���������ش����وي����ر  ب����ال����رن����ن 

املغناطي�شي؟

اآمنة  تقنية  ي�صتخدم  ت�صوير  هو 

ت�صمح للطبيب بروؤية مقاطع ذات 

تفا�صيل دقيقة الأجزاء من ج�صم 

االأ�صعة  ا�صتعمال  دون  املري�ض 

ال�����ص��ي��ن��ي��ة، وب��ع��د االن��ت��ه��اء من 

التقرير  يُر�َصل  �صوف  ت�صويرك 

اإىل طبيبك  عن طريق احلا�صب 

امل��ع��ال��ج ال����ذي ���ص��وف يُ��خ��رك 

بتفا�صيل النتائج.

بالرنن  الت�شوير  ي�شتدعي  ه��ل 

امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي ح���ج���ز م���وع���د اأم 

مبجرد  الت�شوير  ع��م��ل  ميكنني 

طلبه من قبل طبيبي؟

ي��ح��ت��اج امل��ري�����ض الأخ����ذ م��وع��د 

م�صبق قبل عمل الت�صوير.

م������ا الإج������������������راءات وحت���������ش����رات 

الفح�ص؟

باختالف  التح�صريات  تختلف 

جزء اجل�صم املراد ت�صويره.

ما كيفية عمل الفح�ص؟

الت�صوير  �صرير  على  اال�صتلقاء 

وال��ت��زام ال��ه��دوء خ��الل الفح�ض 

وع����دم احل���رك���ة، وع��ن��د ب��داي��ة 

�صوت  ت�صمع  ���ص��وف  الت�صوير 

ج��زء من عمل  ع��اٍل هو  �صجيج 

فال  �صرر  اأي  منه  لي�ض  اجلهاز 

داعي للقلق.

احلقن  ي�صتلزم  الفح�ض  كان  اإذا 

املمر�صة  ت�صع  ف�صوف  بال�صبغة 

اإب����رة ���ص��غ��رية يف ال��وري��د حتى 

خ��الل  للحقن  ج���اه���زاً  ت�صبح 

ال�صبغة  اأن  ع��ل��م��ا  ال��ت�����ص��وي��ر، 

امل��ع��ط��اة يف ف��ح��و���ص��ات ال��رن��ن 

املغناطي�صي اآمنة.

الفح�ض غري موؤمل على االإطالق 

ت�صتخدمه  جر�صاً  تُعطى  و�صوف 

اإذا اأردت التحدث مع االإخ�صائي 

يف حال عدم الراحة.

الفح�ض تختلف من فح�ض  مدة 

الآخر، وتعتمد على الع�صو املراد 

ت�صويره، ولكن على وجه العموم 

دقيقة   30 بن  ما  ت��راوح  امل��دة 

و�صاعة كاملة. 

ع���ادة ق��د ي��ح��ت��اج امل��ري�����ض الأن 

يف  ت��ق��ري��ب��اً  ���ص��اع��ات   4 يق�صي 

امل�صت�صفى يف يوم الت�صوير لكرثة 

االإجراءات املتعلقة بالفح�ض.

هل هناك اأي موانع لعمل الرنن 

املغناطي�شي؟

نعم، هناك عدة اأمور من املمكن 

الرنن  فح�ض  عمل  تعرقل  اأن 

لدى  يكون  اأن  مثل  املغناطي�صي، 

املري�ض:

• جهاز منظم نب�صات القلب.
• زراعة يف االأذن اأو العن.

• اأي حمفز ع�صبي.
ال��دم��وي��ة  االأوع���ي���ة  يف  م�صابك 

ح�صب موقعها.

زراعة  خاللها  عمليات متت  اأي 

معادن غري متوافقة مع الت�صوير 

بالرنن املغناطي�صي ب�صكل عام.

بذلك  طبيبك  اإخ��ب��ار  فيجب   

حتى  االأ�صعة  لق�صم  القدوم  قبل 

مع  التعامل  الطبيب  ي�صتطيع 

اإذا  املذكورة  االأم��ور  اأي من هذه 

ح�صل وكانت لديك. 

من  على  ينطبق  نف�صه  احل���ال 

لديهم رهبة من االأماكن املغلقة، 

طريقة  الطبيب  يحدد  و���ص��وف 

اأخرى مالئمة (اإما حتت التخدير 

العام اأو فح�ض اآخر ينا�صبك).

ماذا عن املراأة احلامل اأو املر�شع 

ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ت�����ش��وي��ر ب���ال���رن���ن 

املغناطي�شي؟

تاأثري  على  قاطع  دليل  يوجد  ال 

امل��راأة  على  املغناطي�صي  الرنن 

احلامل اإىل االآن، على الرغم من 

الت�صوير  عمل  عدم  يُف�صل  ذلك 

االأوىل على  �صهورها  للحامل يف 

هنالك  يكن  مل  م��ا  تقدير،  اأق��ل 

�صبب مهم لعمله يحدده الطبيب 

املعالج.

املر�صع  للمراأة  بالن�صب����ة  اأم����ا 

الت�صوير  ع��م��ل  م��ن  م��ان��ع  ف��ال 

ر�صاعة  موا�صلة  بل ميكنها  لها، 

طفلها ب�صكل طبيعي.

احتياطات  ات��ب��اع  ه��ل يجب علي 

الرنن  فح�ص  عمل  بعد  معينة 

املغناطي�شي؟

ال، بل من املمكن ممار�صة حياتك 

وهناك  طبيعي،  ب�صكل  اليومية 

اإر�صادات م�صورة يقدمها يف هذا 

العدد ق�صم العالج الطبيعي. 

إرشادات وتعليمات بخصوص فحص تصوير الرنين المغناطيسي

نصائح تهمك 
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تغذية النفس والجسد 

هل تستخدم الجانب األيمن أم األيسر من المخ؟

فيما  االإدراك  الب�صري مبفردات  العقل  يعمل  ثم  حولنا  ما  ب��اإدارك  تبداأ  املعرفة 

مفردات جمردة  االإن�صان  فيها  ي�صتخدم  عقلية  عملية  فالتفكري  التفكري،  ي�صمى 

تخت�صر الواقع املدرك يف �صكل لغة مكونة من كلمات ومفاهيم، يربط بينها منطق، 

واختيار  ي�صاعدانه يف حتديد  املعرفية  ومهارته  العقلية  لقدراته  االإن�صان  معرفة 

الوظيفة املالئمة له.

يف هذا اجلزء نحاول اأن ن�صاعدك يف حتديد ما متلكه، وحتديد ما يالئمك يف 

احلياة.

أ.د. علي إسماعيل عبد الرحمن
اأ�صتاذ الطب النف�صي م. بجامعة االأزهر

ا�صت�صاري مب�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صركة

 • مييل اإىل التجريب والركيب واالخراع.

 • اخليال هو حمور تفكريه واأ�صلوب تفكريه تلقائي ي�صتخدم احلد�ض (التوقع).

 • ذاتي التوجه (يعتمد على نف�صه يف التف�صري).

 • مكاين يتذكر الوجوه.

 • يف�صل االإر�صادات الرمزية.

 • يحب االأ�صئلة املقالية.

 • يحب الر�صم ومعاجلة الرموز.

 • يجيد ويحب ا�صتعمال الت�صبيهات واال�صتعارات.

 • تتحكم فيه امل�صاعر.

 • يهتم باأوجه ال�صبه.

 • ي�صتجيب لنرة �صوت املتحدث، ويتاأثر بها.

 • ي�صتعمل حركات يديه اأثناء الكالم.

 • ال ي�صتطيع اأن يجل�ض جل�صة ر�صمية.

 • يحب خلفية �صوئية باهتة.

 • لي�ض لعامل الزمن اإح�صا�ض لديه.

 • ينظر اإىل املو�صوع كفكرة واحدة متكاملة.

 • يحب وجود خلفية �صوتية.

 • يف�صل تناول �صيء اأثناء الدرا�صة.

 • ال يف�صل حل االألغاز.

 • ال ي�صتطيع فهم القاعدة من غري مثال.

 • ال ي�صتطيع تطبيق القاعدة يف حياته اليومية بعد تعلمها.

 • يتاأثر مبا يقراأ.

 • يحب اأن يو�صح الهدف من الدر�ض.

 • ين�صى كثرياً من التفا�صيل بعد �صماعها.

 • ال يحب القراءة.

 • يحب التجربة.

 • يتذكر الكلمات املركبة ال�صعبة.

 • يطبق القاعدة يف حياته اليومية بعد اأن يتعلمها.
 • يقراأ ب�صكل ناقد وحتريري.

 • ي�صتطيع اأن ي�صتخل�ض الهدف من الدر�ض.

 • ي�صتطيع تذكر كثري من التفا�صيل بعد �صماعها وقراءتها.

 • يحب اأن ينمي مهارات القراءة.

 • يتذكر الكلمات املب�صطة وي�صعب عليه تذكر الكلمات املركبة.

 • ال يحب ا�صتعمال احلركات.

 • يحب اجلل�صة الر�صمية.

 • يحب ال�صوء الباهر.

 • اإح�صا�صه بالزمن كبري.

 • يح�صن ربط االأفكار ببع�صها.

 • يحب الهدوء اأثناء الدرا�صة.

 • ال يف�صل تناول االأ�صياء اأثناء الدرا�صة.

 • يحب حل االألغاز.

 • ي�صتطيع فهم القاعدة من غري مثال.

 • يف�صل التف�صري اللفظي والتعليمات الوا�صحة.

 • يحب االأ�صئلة االختيارية.

 • يحب الكالم والكتابة.

 • ال يحب وال يجيد ا�صتعمال الت�صبيهات واال�صتعارات.

 • لديه القدرة على ال�صيطرة على م�صاعره.

 • يهتم بالتفا�صيل.

 • ي�صتجيب ملعنى الكلمة املقولة.

الجانب األيسرالجانب األيمن
 • مييل اإىل حتليل الظروف واالأ�صباب.

 • احلقائق تكون حمور تفكريه واأ�صلوب تفكريه مدرو�ض.

 • منظم وي�صتخدم العقل.

 • منطقي (يعتمد على النظريات يف التف�صري).

 • مو�صوعي ورقمي.

 • يتذكر االأ�صماء.
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إنسانيات 

من اأقدم املمر�شات يف م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة 

بل من املوؤ�ش�شن له، بذلت وما زالت تبذل الكثر من وقتها 

وجهدها يف خدمة املر�شى واملراجعن واإدارة امل�شت�شفى، لقد 

ا�شتمتعت كثرًا باحلديث معها ولو خ�ش�شنا لها هذا العدد 

ومواقف  ق�ش�ص  من  حياتها  حتتويه  ما  ي�شع  فلن  باأكمله 

ومواعظ.

عمليات  مب�شت�شفى  العمل  يف  بدايتها  عن  �شاألتها  عندما 

اخلفجي امل�شرتكة اأ�شرت على اأن تبداأ بذكر بدايتها يف ال�شرق 

الأو�شط، حيث ذكرت اأنها بداأت العمل يف العام 1982 وحتى 

للجامعة  الطبي  املركز  يف  املركزة  العناية  وحدة  يف   1985

امل�شت�شفى  يف  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد  ببروت،  الأمركية 

الولدة  املركزة حلديثي  العناية  بتبوك يف وحدة  الع�شكري 

كم�شرفة متري�ص يف الفرتة من 1985 وحتى 1994، ثم عملت 

يف م�شت�شفى الريا�ص الع�شكري يف الفرتة من 1994 وحتى 

1998 يف وحدة العناية املركزة لالأطفال والعامة، فيما بداأت 

العام  امل�شرتكة منذ  م�شت�شفى عمليات اخلفجي  العمل يف 

الذي  الطبي  الطاقم  �شمن  كانت  الآن، حيث  وحتى   1998

�شارك واأ�شرف على اإعداد امل�شت�شفى قبل الفتتاح يف مبناه 

العناية  وحدة  يف  امل�شت�شفى  افتتاح  بعد  وعملت  اجلديد، 

املركزة وتدرجت يف العمل حتى اأ�شبحت م�شرفة متري�ص.

اأن  امل�شت�شفى  لفتتاح  الأوىل  ال�شنوات  يف  ذكرياتها  ومن 

العيادات اخلارجية كانت ت�شتقبل يف اليوم الواحد ما يزيد 

اأن  على 1500 مراجع، حيث كان الكل يعمل بجد من اأجل 

اأكمل  على  الطبية  خدماته  تقدمي  يف  امل�شت�شفى  ي�شتمر 

يطراأ  قد  الذي  واخللل  النواق�ص  وتدارك  وتطويره  وجه، 

عليه يف بداياته.

ومما ذكرت اأن اخلفجي من اأف�شل الأماكن التي عملت فيها، 

حيث اإنها مدينة �شغرة وهادئة، كما اأنها املدينة التي منها 

بداأت دخولها الإ�شالم.

�شاألتها عن بداية تقبلها للدين الإ�شالمي والدافع لدخوله 

اأجابت باأنها بداأت تقراأ عن الإ�شالم منذ كانت يف الريا�ص، 

حيث كانت اإحدى املمر�شات يف امل�شت�شفى الع�شكري م�شلمة، 

وجتلب لها الكتب التي تتحدث عن الإ�شالم بالإجنليزية.

بن  فيما  وجدته  الذي  الت�شابه  كان  الدافع  اأن  ذكرت  فيما 

الكني�شة  يف  تدر�ص  كانت  اإنها  حيث  وامل�شيحية،  الإ�شالم 

اأوقات  نف�ص  هي  بها  ي�شلون  اأوقات  خم�شة  هناك  وكانت 

ال�شالة يف الإ�شالم، ولكنها تختلف يف الو�شيط حيث قالت: 

اإنني عندما اأ�شلي بعد اأن اأ�شلمت اأح�ش�شت باأنني اأ�شع عبئًا 

عن كاهلي عندما اأدعو اهلل تعاىل واأناجيه، بينما يف ال�شابق 

اهلل  وبن  بيننا  كو�شيط  لب�شر  واأوجاعنا  ن�شكو همومنا  كنا 

تعاىل، واأنت اأعلم بالب�شر قد ل يحفظ �شرًا، ول يحل لك 

اأمرًا.. فهو �شخ�ص ي�شمع ملجرد ال�شماع فقط.

يف نهاية حديثي معها �شاألتها عن اأمنياتها امل�شتقبلية لها اأو 

لعائلتها اأجابت: اأمتنى من اهلل اأن تكون عائلتي بخر دائمًا، 

كما اأمتنى اأن ي�شلم كل النا�ص، اأما اأمنيتي اخلا�شة يل فهي 

اأن اأموت واأدفن يف اأحد البالد الإ�شالمية.

مرمي هي ممر�شة بكل ما حتمله الكلمة من معان اإن�شانية 

بالرغم من كل م�شاغل  تفارق وجهها  دائمًا ل  فابت�شامتها 

ومتاعب احلياة. 

انضم حديثًا للمستشفى
ان�شمت للطاقم الطبي يف م�شت�شفى عمليات اخلفجي امل�شرتكة طبيبتان للجلدية والأ�شنان هما:

د. �شلوى حممد الوحيدي: اإخ�صائية اأمرا�ض جلدية، حا�صلة على درجة املاج�صتري يف االأمرا�ض 

اجللدية والتنا�صلية، عملت يف العديد من امل�صت�صفيات داخل اململكة العربية وخارجها، حيث عملت 

ملدة 4 �صنوات كطبيبة مقيمة يف م�صت�صفى بريدة املركزي، كما عملت ملدة 9 �صنوات اإخ�صائية اأمرا�ض 

جلدية يف الهيئة امللكية يف اجلبيل.

واالأ�صنان  الفم  جراحة  يف  البكالوريو�ض  درجة  على  حا�صلة  اأ�صنان  طبيبة  العنزي:  فهد  عنود  د. 

للعلوم  عجمان  جامعة  م�صت�صفى  يف  االمتياز  �صنة  اأمت��ت  والتكنولوجيا،  للعلوم  عجمان  جامعة  من 

والتكنولوجيا. 

شخصية العدد

حالة ال تنسى ..
د. فهد الحلوي

ا�صت�صاري اجلراحة رئي�ض ق�صم اجلراحة يف

 م�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صركة

مريم سوال 

نوال العنزي
د. فهد احللوي ود. خالد الرفاعي وهما ي�صعان اللم�صات االأخرية على اآخر عمل جراحي للمري�صة

من االأعمال التي يفتخر بها م�صت�صفى عمليات 

�صكان  من  مري�صة  ق�صة  امل�صركة  اخلفجي 

اخلفجي، لديها ورم �صرطاين يف نهاية القولون، 

ومت ا�صتئ�صال الورم بنجاح، وجرى عمل فتحة 

نهاية  تلتحم  البطن؛ حتى  ا�صطناعي يف  �صرج 

االأمعاء الباقية بعد اال�صتئ�صال ب�صكل جيد على 

املري�صة بعد ذلك  واأر�صلت  تغلق فيما بعد،  اأن 

ملتابعة العالج باالأدوية الكيماوية وباالأ�صعة.

ح�صل لديها م�صاعفات نتيجة للعالج الكيمائي 

وكادت  لديها،  ال�صرج  ت�صيق  حيث  وال�صعاعي 

اأن تن�صد من �صدة  و�صلة القولون مع امل�صتقيم 

الت�صيق؛ مما يعني اأنها لن ت�صتطيع اإمرار الراز 

ب�صكل طبيعي بعد ذلك، واأن تظل معتمدة على 

الإخراج  البطن؛  يف  اال�صطناعية  ال�صرج  فتحة 

الف�صالت، مما ي�صبب لها اإزعاجاً كبرياً وخا�صة 

اأثناء وجودها يف جمتمع اأو مع زوارها..

مدينة  يف  امل�صت�صفيات  اأ�صهر  املري�صة  زارت 

حوايل  منها  كثري  على  تردد  وظلت  الريا�ض، 

واإغ��الق  الت�صيق،  معاجلة  اأم��ل  على  ال�صنتن 

لتتمكن  البطن؛  يف  اال�صطناعية  ال�صرج  فتحة 

مل  ولكنها  طبيعي،  ب�صكل  االإخ��راج  عملية  من 

حت�صل على نتيجة، بل قيل لها اإن ن�صبة جناح 

العمل اجلراحي لن تتجاوز %2.

اخلفجي  عمليات  م�صت�صفى  املري�صة  راجعت 

ذلك  فتبدل  ويائ�صة،  حمبطة  وهي  امل�صركة، 

االإحباط اإىل اأمل.. وبعون من اهلل تعاىل اأدخلت 

امل�صت�صفى، واأجريت لها عمليات متعددة، ومعقدة 

تكللت بالنجاح حيث متت اإزالة الت�صيق، وانتهت 

البطن،  يف  اال�صطناعي  ال�صرج  فتحة  باإغالق 

طبيعي  ب�صكل  االإخ��راج  على  ق��ادرة  واأ�صبحت 

و�صكرت اهلل  الدموع فرحا،  تذرف  مما جعلها 

على ما اأمت لها من �صفاء وعافية، وقد زاد من 

التي  والتحاليل  الفحو�صات  جميع  اأن  فرحتها 

اأجريت لها بعد هذه ال�صنن اأثبتت �صفاءها من 

الورم ال�صرطاين متاماً.

وقد كانت فرحة الطبيبن كبرية بهذا االإجناز؛ 

على  االبت�صامة  يرى  وهو  ي�صعد  الطبيب  الأن 

وجه املري�ض بعد ال�صفاء.
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افتتاح مكتب التنويم والخروج 

بجانب  خا�صاً  مكتباً  امل�صركة  م�صت�صفى عمليات اخلفجي  اإدارة  خ�ص�صت 

اال�صتقبال الرئي�صي للمهام التالية: 

• اإنهاء اإجراءات تنومي املر�صى.
• اإنهاء اإجراءات اخلروج. 

• اإ�صدار تبليغ الوالدة و�صهادات الوفاة. 
• ا�صتقبال طلبات التقارير الطبية وت�صليمها

اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني

 »31 مايو من كل عام«

يف  و�صركاوؤها  العاملية  ال�صحة  منظمة  حتتفل 

كل مكان يف 31 مايو من كل عام باليوم العاملي 

املخاطر  اإبراز  مع  التدخن،  عن  لالمتناع 

اإىل  والدعوة  التبغ  بتعاطي  املرتبطة  ال�صحية 

و�صع �صيا�صات فعالة للحد من ا�صتهالكه.

للوفيات  منفرد  �صبب  اأهم  التبغ  تعاطي  ويعد 

العاملي، علماً  ال�صعيد  تفاديها على  التي ميكن 

كل  واحد من  روح  اإزهاق  اإىل  يوؤدي حالياً  باأنه 

ع�صرة بالغن يف �صتى اأنحاء العامل. 

يقرب  م�����ا  بحي�������اة  الع�����املي  التبغ  وباء  يودي 

من 6 مالين �صخ�����ض �صنوي���اً، منهم اأكرث من 

الذين  املدخنن  غري  من  �صخ�ض   600  000

غري  ب�صكل  الدخان  ا�صتن�صاق  ب�صبب  ميوتون 

مبا�صر. واإن مل نتخذ التدابري الالزمة ف�صيزهق 

�صخ�ض  مالين   8 من  اأكرث  اأرواحاً  الوباء  هذا 

�صنوياً حتى عام 2030.

و�صت�صجل ن�صبة 80% من هذه الوفيات التي ميكن 

الوقاية منها يف �صفوف االأ�صخا�ض الذين يعي�صون 

يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل.

ويكمن الهدف النهائي لليوم العاملي لالمتناع عن 

التدخن يف امل�صاهمة يف حماية االأجيال احلالية 

املدمرة،  ال�صحية  العواقب  هذه  من  واملقبلة 

والبيئية  االجتماعية  امل�صائب  من  واأي�صاً  بل 

واالقت�صادية لتعاطي التبغ والتعر�ض لدخانه.

»موقع منظمة ال�صحة العاملية«

نبذة عن األيام  الصحية العالمية
اليوم العاملي للثال�شيميا

»8 مايو من كل عام«

يحدث  وراث��ي  ا�صطراب  هو  الثال�صيميا  مر�ض 

م�صتوى  بانخفا�ض  وي��و���ص��ف  ال����دم،  خ��الي��ا  يف 

الهيموغلوبن، وانخفا�ض عدد كريات الدم احلمراء 

مادة يف  هو  والهيموغلوبن  الطبيعي.  املعدل  عن 

خاليا الدم احلمراء حتمل االأك�صجن، لذلك فاإن 

انخفا�ض الهيموغلوبن ي�صبب فقر الدم.

نوع  على  الثال�صيميا  واأع��را���ض  عالمات  تعتمد 

لديهم  تظهر  االأط��ف��ال  فبع�ض  و�صدته،  امل��ر���ض 

ال��والدة، يف حن  منذ  واأعرا�صه  املر�ض  عالمات 

تظهر االأعرا�ض لدى بع�صهم االآخر خالل العامن 

لدى  تظهر  ال  وق��د  ال��ط��ف��ل،  عمر  م��ن  االأول����ن 

االأطفال امل�صابن با�صطرابات يف جن واحد من 

الهيموغلوبن.

يفّعل اليوم العاملي للثال�صيميا يف الثامن من مايو 

ال�صحية  الرعاية  »حق  �صعار  حتت  عام  كل  من 

ال��ك��رى  الثال�صيميا  م��ر���ص��ى  جلميع  اجل��ي��دة 

تر�صيخ  اإىل  خالله  من  ن�صعى  وال��ذي  وغ��ريه��ا« 

اخلدمات  اإىل  والو�صول  العالج  يف  املر�صى  حق 

الطبية.

وتنظم وزارة ال�صحة حملة تثقيفية لزيادة الوعي 

واأ�صرهم  للم�صابن  املر�ض  ه��ذا  ح��ول  ال�صحي 

املر�ض  هذا  مع  التعاي�ض  وكيفية  عامة،  واملجتمع 

والوقاية منه.

باإجراء  الزواج  على  املقبلن  ال�صحة  وزارة  وتلزم 

فح�ض ما قبل الزواج حلماية االأجيال القادمة من 

انتقال العديد من االأمرا�ض الوراثية، ومنها مر�ض 

الثال�صيميا. 

اإح�شاءات حملية

ال���زواج  برنامج  اخلا�صة  االإح�����ص��اءات  ح�صب 

ال�صحي يبلغ عدد االإ�صابات امل�صجلة بالثال�صيميا 

حوايل 100 حالة �صنوياً يف حن يبلغ عدد حاالت 

احلملة حوايل 4500 حالة.

»موقع وزارة ال�صحة ال�صعودية«

اليوم العاملي لرتفاع �شغط الدم

 »17 مايو من كل عام«

الأنه  ال�صامت؛  القاتل  ال��دم  �صغط  ارتفاع  يعد 

لي�صت له اأعرا�ض وا�صحة، وقد بينت الدرا�صات 

العاملية اإ�صابة اأكرث من 1.5 مليار ن�صمة يف جميع 

واأن حوايل 7 مالين  املر�ض،  بهذا  العامل  اأنحاء 

�صخ�ض ميوتون �صنوياً من ارتفاع �صغط الدم.

حيث و�صل معدل ارتفاع �صغط الدم يف الرجال 

ح��وايل  الن�صاء  ب��ن  بلغ  ح��ن  يف   %28.6 اإىل 

23.9% - اأقل بكثري من الرجال. جتدر االإ�صارة 

مبا�صر  وب�صكل  توؤدي  اليومية  ال�صلوكيات  اأن  اإىل 

حيث  ال��دم،  �صغط  ارتفاع  مبر�ض  االإ�صابة  اإىل 

النوم  �صاعات  ع��دد  ال�صعودين  من   %50 يهمل 

املطلوبة ل�صحة اجل�صد وخا�صة يف املدن الكرى.

يوم 17 مايو من  العاملية  ال�صحة  حددت منظمة 

كل عام ليكون اليوم العاملي ل�صغط الدم؛ بهدف 

والتوعية  خطورته  م��دى  على  ال�صوء  ت�صليط 

لتفادي  رئي�ض؛  �صبب  منه  الوقاية  اإن   حيث  به، 

كثري من املخاطر ال�صحية املرتبطة به والتي من 

اأهمها: ال�صكتة الدماغية واأمرا�ض القلب والكلى.

ت�صري بع�ض التقارير اإىل اأن 25% من ال�صعودين 

من اجلن�صن يعانون من �صغط الدم، واأن معدل 

ممن   %21 بلغ  ال���دم  �صغط  ب��ارت��ف��اع  االإ���ص��اب��ة 

جتاوزوا 15 عاماً.

»موقع جامعة امللك �صعود للعلوم ال�صحية«

إحضار إثبات الشخصية عند المراجعة

اأ�صدرت اإدارة م�صت�صفى عمليات اخلفجي امل�صركة التعميم التايل: 

 اإىل كل موظفي اال�صتقبال مينع منعاً باتاً اإدخال اأي مري�ض عن طريق 

نظام احلا�صب قبل التاأكد من هوية املراجع، والتحقق من الوثائق التالية: 

االإقامة بالن�صبة لالأجانب، بطاقة االأحول اأو ال�صركة للموظفن، وبطاقة 

العائلة الأفراد اأ�صرة املوظف.
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كاريكاتير

اأم��ام •  ب���»ن��ع��م«  التالية  االأ�صئلة  ع��ن  اأج���ب 

اأم��ام  وب���»ال«  عليك  تنطبق  التي  العبارات 

كانت  واإذا  تنطبق عليك،  التي ال  العبارات 

تنطبق عليك عبارة ما يف بع�ض االأحيان - 

ال غالب الوقت - فاأجب ب�»اأحياناً«.

يف •  طويلة  لفرات  االإن��رن��ت  اأم��ام  اأجل�ض 

اأو  �صاعات  ع�صر  اإىل  ت�صل  الواحد  اليوم 

اأكرث.

اأ���ص��ع��ر ب����اأن ع��الق��ات��ي االج��ت��م��اع��ي��ة مع • 

اأ�صدقائي ومعاريف اأ�صبحت �صعيفة.

اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي م��دم��ن اإن���رن���ت.. اأق��ارب��ي • 

واأ�صدقائي يقولون ذلك عني.

التفكري يف االإنرنت قلياًل ال يفارق خيايل • 

اأ�صدقائي  بن  اأو  عملي  يف  اأت��واج��د  حن 

واأهلي.

يف •  اأو  ي��دي  يف  والتعب  االإج��ه��اد  ي�صيبني 

ظهري من كرثة اجللو�ض اأمام الكمبيوتر.

اأ�صعر بالرغبة يف احلديث عن مغامراتي يف • 

االإنرنت مع معاريف واأ�صدقائي.

الكمبيوتر •  اأغ��ل��ق  ح��ن  ال��رغ��ب��ة  تتملكني 

بالعودة اإليه بعد قليل.

على •  واهتماماً  احراماً  اأجد  باأنني  اأ�صعر 

�صبكة االإنرنت اأكرث مما يف غريه.

عن •  دوم��اً  يوؤخرين  االإنرنت  على  جلو�صي 

االأ�صحاب  لقاء  اأو  والع�صاء  الغداء  مواعيد 

اأو النوم.

قبل •  اأفعله  م��ا  ه��و  الكمبيوتر  جهاز  غلق 

النوم، وفتح اجلهاز هو اأول �صيء اأفعله بعد 

اال�صتيقاظ.

اأ�صعر من كرثة جلو�صي اأمام الكمبيوتر باأن • 

حياتي املهنية (اال�صتذكار بالن�صبة للطالب) 

متعرثة.

لو •  اأمام االنرنت حتى  اأ�صتمر يف اجللو�ض 

�صعرت ببع�ض التعب اأو النعا�ض.

طويلة •  لفرات  اأجل�ض  حن  بالندم  اأ�صعر 

اأمام االإنرنت.

اأ�صابني •  االإن��رن��ت  اأم���ام  ط��وي��اًل  جلو�صي 

بالك�صل.

ينتابني �صيق �صديد عند انقطاع النت عني • 

ل�صبب ما من االأ�صباب.

هل أنت 
مدمن لإلنترنت

بحثًا  اأياديكما  ل  اأقبِّ

ر�شاكما فطريق  عن 

اجل������ن������ة ي�������ب�������داأ م���ن 

خاللها.

ت�����دع�����ون�����ا ال�����دن�����ي�����ا؛ 

ل��ت��ل��ه��ي��ن��ا، ول���ك���ن اأي 

ت���وف���ي���ق ن��ب��ح��ث ع��ن��ه 

بعيدًا عنكما؟

قد تكون احلياة غر 

كانت  اإن  معنى  ذات 

بال ر�شاكما!

 اأحمد العمري

ملحق               الطبي ال�شهري

رئي�ض التحرير: مدير دائرة العالقات العامة واحلكومية

م. ريا�ص عبد الرحمن احل�شن

رئي�ض اللجنة الت�صغيلية امل�صركة

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

مدير التحرير: ناظر ق�صم ال�صوؤون االإعالمية

ف�����ار�ص ف�����راج ال�شب���يع������ي
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مدير دائرة الخدمات الطبية 
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                           رئي�ص التعليم الطبي

مراجعة لغوية:
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