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كلمة  المدير العام 

إن مستشفيات احلياة الوطني ) الرياض _ عسير _ جازان( بإدارة 
رفع  العمل على  الطبية حتمل على عاتقها  للخدمات  اإلمناء  شركة 
وذلك  الطبية  التوعية  لنشر  املجتمع  لدي  الصحية  الثقافة  مستوى 
كافة  ذلك   سبيل  يف  سّخرت  وقد  اإلنسانية  رسالتها  من  انطالقاً 
اإلمكانيات الفنية واملالية والطاقات البشرية يف عصر يشهد تطوراً 
تقنياً يف مختلف أنواع العلوم الطبية. ونحن بهذا اإلصداراجلديد من 
ملراجعينا  والتوجيهات  اإلرشادات  بعض  بنشر  نستمر  احلياة  مجلة 
ولكن هذا ال يغني عن مراجعة وسؤال االستشاريني واألخصائيني يف 
يكون  أن  ونأمل  الوطني.  احلياة  املختلفة مبستشفيات  التخصصات 
ذلك إسهاماً فعاالً يف حتسني منط احلياة وتقليل معدالت األمراض. 
وحتسس مواقع اخلطر الصحي يف املجتمع بهدف التوجيه واإلرشاد 
لبناء مجتمع  اخلاطئة  السلوكيات  لتغيير  الواعي  الصحي  والتثقيف 

صحي سليم.

واهلل املوفق

د.فوزية آل جارهللا 
استشارية الحساسية والمناعة ورئيسة 
قسم الحساسية والمناعة بمستشفى 

 الحياة الوطني بالرياض والمديرالعام
لشركة اإلنماء للخدمات الطبية

Mission

To provide state-of-the-art comprehensive 
patient care, education, training, access to 
public awareness to the citizens of kingdom 
of saudi arabia, with the highest ethical 
standards and quality of care.

رسالتنا
رعاية  توفير  هي  الوطني،  الحياة  مستشفى  رسالة  إن 
السعودية  العربية  المملكة  في  للمرضى  شمولية 
معرفة،  من  العلم  إليه  توصل  ما  أحدث  باستخدام 
العامة،  والتوعية  والتدريب  التعليم  لتوفير  با�ضافة 
الجودة  ومعايير  مستويات  بأعلى  با�لتزام   وذلك 

وأخالقيات المهنة.

رؤيتنا
تكون  أن  في  الوطني  الحياة  مستشفى  رؤيا  تكمن 
المعايير  يطبق  خاص،  مرجعي  مستشفى  أفضل 

الدولية والمحلية للجودة وسالمة المريض.

Vision

To be recognized as best referral private hospital
applying for national and international quality and 
patient safety standards.

قيمنا
إحترام أخالقيات وثقافة المجتمع :   .1

نؤمن بضرورة تقديم الرعاية الصحية المنسجمة    
مع المعتقدات الدينية والثقافية المتوارثة  لمرضانا.  

الطموح والتطلع ل�فضل :  .2
نطمح ونتطلع للوصول ل®فضل في مجال رعاية    

وخدمة المرضى.  
التعاطف :  .3

نحرص على ا�ستجابة ل°حتياجات النفسية     
والعاطفية للمرضى  وعائالتهم أثناء فترة العالج.  

العمل بروح الفريق :  .4
نعمل ضمن فريق عمل منسق ومتميز.  

ا�بتكار :  .5
نلتزم بالبحث الدائم عن أفضل الطرق وأنجحها في    

رعاية المرضى وإدارة العمل.  

Core Values

1. Ethical and Cultural Sensitivity :
 Being sensitive to the ethical and cultural   
 backgrounds of our patients, visitors and employees.

2. Excellence :
 Delivering excellence in all clinical and   
 non-clinical activities.

3. Compassion:
 Responding to the emotional needs of   
 patients and their families during the   
 treatment process.

4. Team work:
 Recognizing the power of coordinated input in  
 the undertaking of projects and in the delivery  
 of care.

5. Innovation:
 Operating with a commitment to seeking out  
 and providing effective progressive procedures.

• مجموعة مستشفيات الحياة الوطني بإدارة شركة اإلنماء للخدمات الطبية.
• الثقة في التشخيص والعالج.

• تقنيات وخدمات طبية متميزة.
• أقسام متخصصة يقوم باإلشراف عليها نخبة من األطباء والطبيبات، واالستشاريين واالستشاريات

في جميع التخصصات الطبية من حملة الشهادات العلمية العالية والحائزين والحائزات على زماالت عالمية  
عالية ومن ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة.  

• مستشفى الحياة الوطني بالرياض 41 عيادة في كافة التخصصات الطبية .
• مستشفى الحياة الوطني بعسير 52 عيادة في كافة التخصصات الطبية.
• مستشفى الحياة الوطني بجازان 29 عيادة في كافة التخصصات الطبية.

• خدمات الطوارئ واإلسعاف على مدار 24 ساعة.
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كلمة  العدد 
مستشفى احلياة الوطني بجازان معلماً طبياً مرجعياً بارزاً يف املنطقة وشريكاً 
فاعال ًلوزارة الصحة يف تقدمي اخلدمات الطبية املتميزة لروادها سواء على 
دائماً  نسعى  فإننا  واملؤسسات  الشركات  مستوى  على  أو  الفردي  املستوى 
إلى تطوير خدماتنا واحلفاظ على متيزها. وقد ركزنا يف ذلك على ثالثة 
محاور هامة األول منها توفير التجهيزات واألجهزة الطبية املتطورة مثل جهاز 
الكثير  للمنطقة ويؤدي  يعتبر إضافة هامة  املتطور والذي  املقطعية  األشعة 
من الفحوصات اإلشعاعية املتقدمة والتي لم تكن متوفرة ومنها توفير أجهزة 
هامة ومتطورة أيضاً للمختبر ومنها توفير أجهزة تنفس صناعي عالية التردد 
ولذلك مت  املركزة  العناية  متنقل ملرضى  كلوي  الوالدة وجهازغسيل  حلديثي 
اعتماد ميزانية ضخمة خاصة بخطة التطوير الطبية للعام 2016م . واحملور 
الثاني توفيرالكفاءات املؤهلة من حيث الكم واجلودة مع وضع  برامج تدريب 
على رأس العمل لضمان استمرارية األداء املتميز واستحداث اخلدمات الطبية 
املطلوبة باملنطقة مثل جراحات املخ واألعصاب واملركزالتشخيصي اخلاص 
بفحص اللياقة الطبية والصحية وقريباً العديد من املراكز الطبية املتخصصة، 
كما نسعى إلى استقطاب الكوادر الطبية السعودية. واحملور الثالث السعي 

للحصول على برامج االعتماد الوطنية والعاملية.

ومع ذلك فإننا مبستشفى احلياة الوطني نسعى إلى تعزيز الشراكة املجتمعية 
بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم واجلهات احلكومية األخرى 
إلى  منا بأهمية ذلك خلدمة املجتمع والوصول إليه.  ونسعى دائماً  إمياناً 
اإلعالنية  السبل  بكافة  عمالئنا  إلى  والوصول  الطبية  اخلدمة  تقدمي 

واإلعالمية لتحقيق الهدف الذي نصبو إليه بتوفيق اهلل.

د. محمد الشمراني 
المديرالتنفيذي لمستشفى 

الحياة الوطني بجازان

www.forgoodadv.com
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 ورشة عمل
 المشورة والفحص

 الطوعي لمرض
اإليدز

قسم  قام  بأنه  جمعة  جهاد  د.  أشار 
مبستشفى  العدوى«  ومكافحة  »منع 
احلياة الوطني بالرياض حتت إشراف 
دكتورة هند جنيب السيد مديرة القسم  
العاملني  جلميع  توعية  ورشة  بعمل 
وذلك  اإليدز،  مرض  حول  الصحيني 
بحضور، املدير الطبي دكتور عبداهلل 
الفردوس ومدير التشغيل دكتور جهاد 
جمعة ومدير اجلودة وسالمة املرضى 
وبحضورجميع  حمدي حسني.  دكتور 

أفاد األستاذ أحمد الغريب مدير 
تسويق مستشفى احلياة الوطني 
بجازان بأنه استضاف مستشفى 
عدداً  بجازان  الوطني  احلياة 
كبيراً من أطباء القطاع الصحي 
سعادة  رعاية  حتت  اخلاص 
الدكتور محمد عبد العالي مدير 
مبنطقة  الصحية  الشؤون  عام 
اخلميس  يوم  وذلك  جازان، 
حيث  1437/04/11هـ  املوافق 

القطاع  شؤون  إدارة  قامت 
الصحي اخلاص وإدارة مكافحة 
األمراض املعدية ونواقل املرض 
بعنوان:  عمل  ورشة  بعقد 
الطوعي  والفحص  »املشورة 
ملرض اإليدز« يف قاعة املؤمترات 

باملستشفى.
عام  مدير  سعادة  قام  وقد 
سعادة  وكذلك  الصحية  الشؤون 
القطاع  شؤون  إدارة  مدير 

الصحي اخلاص بإلقاء كل منهما 
كلمته يف افتتاح الندوة تلتها كلمة 
سعادة الدكتور محمد الشمراني 
احلياة  ملستشفى  الطبي  املدير 

بجازان.
هذه  مثل  يف  املشاركة  وتعتبر 
كونها  األهمية  الندوات يف غاية 
من البرامج الوطنية الرائدة من 
أجل منع انتقال فيروس اإليدز.  

الحياة في معرض األسر 
المنتجة في جازان

شراكة توعوية
بين مواهب و الحياة

صّرح مدير تشغيل مستشفى احلياة الوطني بعسير 
التربية«  »مواهب  شركة  أن  زمزم  محمد  الدكتور 
الندوة  برنامج  أقامت  األهلية  والتدريب  للتعليم 
برعاية طبية من مستشفى  وذلك  األولى  الصحية 
احلياة الوطني بعسير، بحضور املدير العام للشركة 

األستاذ محمد الزهراني .

سبل  أهم  بأن  للحضور  وجهتها 
الوقاية املجتمعية من اإلصابة مبرض 
بتعاليم  التمسك  هو  اخلطير  االيدز 
الدين اإلسالمي وااللتزام بالعفة وأن 
إطار  فى  الزوجية  العالقات  تكون 
من  اهلل  ماحرمه  الزواج  والبعد عن 

عالقات غير سوية.
بأن  هند،  د.  أكدت  جانبها،  من 
على  بالكامل  قامت  العمل  ورشة 

وتطهير  لغسل  الصحيحة  الطريقة 
املالبس  وخلع  لبس  وكيفية  األيدى 
من  التخلص  كيفية  وأيضاً  الواقية 
األدوات احلادة والسرجنات وأن قسم 
منع ومكافحة العدوى يبذل كل اجلهد 
السبل  بكافة  األنظمة  كل  لتطبيق 
العدوى  انتقال  ومنع  للوقاية  املمكنة 

باملستشفى.

أخصائي  مصباح،  محمد  الدكتور  ألقى  حيث 
الوطني  احلياة  مبستشفى  الصدرية  األمراض 
ومت  الوبائية،  األمراض  بعنوان  محاضرة  بعسير، 
تكريــم املستشفى من قبل األستاذ محمد الزهراني 
املدير العام لشركة مواهب التربية ممثلة يف الدكتور 
طارق اجلمل، استشاري أمراض القلب والشرايني 
مصباح  محمد  والدكتور  الدموية،  واألوعية 
أخصائي األمراض الصدرية، واألستاذة نها صبري 

منسقة التسويق.
كما مت اإلعالن عن مذكرة تفاهم بني مستشفى 
التربية  مواهب  شركة  و  عسير   - الوطني  احلياة 
للتعليم والتدريب األهلية وهـذا يأتي ضمن البرامج 
احلياة  مستشفى  تنتهجها  التي  الطبية  التوعوية 

الوطني - عسير.

مرضه  طبيعة  أكانت  سواء  مريض، 
اإلجراء  ماهو  و  ال،  أم  معلومة 
األدوات  من  التخلص  عند  السليم 
املستعملة  »السرجنات«  أو  احلادة 
لتجنب حدوث الوخز اإلبري، وما هو 
التصرف السليم عند اإلصابة بالوخز 

اإلبري أثناء العمل القدر اهلل.
 واختتمت  د.هند جنيب،  واملتخصصة 
بنصيحة  العدوى،  ومكافحة  مبنع 

إدارة  مدير  محجوب  أحمد  دكتور  صرح 
مبستشفى  املديرالطبيي  ونائب  التدريب 
احلياة الوطني بالرياض. يف إطار األنشطة 
املدرسة  قامت  بأنه  والتوعوية  الصحية 
الثانوية 111 بإشراف إدارة املدرسة واملعلمة 
بدرية محمد الدوسري والطالبة ميساء علي 
الوطني  القحطاني بزيارة مستشفى احلياة 
بالرياض والقيام  بتوزيع الهدايا والورود على 
جميع املرضى املنومني واملرضى بالطوارىء 
والسرور  البهجة  إدخال  بهدف  والعيادات  

عليهم والتمنيات لهم بالشفاء العاجل.

الثانوية “١١١” 
في مستشفى 
دكتور  جهاد جمعةالحياة الوطني

 مدير التشغيل يف مستشفى 
احلياة الوطني بالرياض

السادة األطباء.
جنيب  هند  الدكتورة  قامت  وقد 
محاضرة  بإلقاء  القسم،  مديرة  السيد، 
وأعراضه  اإليدز  مرض  عن  تعريفية 
وآلية العدوى وطرق انتقاله من الشخص 
إمكانية  ومدى  السليم،  إلى  املصاب 
انتقاله من املريض إلى العامل الصحي.

حماية  كيفية  عن  هند  د.  ركزت 
اكتساب  من  نفسه  الصحي  العامل 
طريق  عن  املستشفى  داخل  العدوى 
العدوى  مكافحة  بتعليمات  االلتزام 
االحتياطات  اجراءات  وتطبيق 
أي  مع  التعامل  عند  القياسية 

مستشفى الحياة في الرياض:

ورشة توعية عن مرض نقص 
المناعة المكتسبة »اإليدز«

األستاذ أحمد الغريب
 مدير تسويق مستشفى احلياة 

الوطني جازان

د. منتصر الفيومي
 مدير التشغيل مبستشفى احلياة 

الوطني بجازان

د. محمد زمزم
 مدير تشغيل مستشفى
احلياة الوطني بعسير

مبستشفى  التشغيل  مدير  الفيومي  منتصر  د.  أكد 
فريق  ومشاركة  برعاية  بأنه  بجازان  الوطني  احلياة 
مبدعون من جازان، شارك مستشفى احلياة الوطني 
جازان، يف معرض األسر املنتجة والذي قد أقيم يف 

مجمع كادي مول على مدى 10 أيام مؤخراً.
حيث ضم املعرض 10 حرفيات متنوعة من أفضل 
حرفيات جازان، إضافًة إلى ركٍن ملواهب الرسم من 

نخبة الرسامات يف املنطقة.
التسويق  قسم  يف  متمثاًل  املستشفى  شارك  وقد 
احلياة  مستشفى  تسويق  مدير  وتنظيم  بإشراف 
طبية  عيادة  بإقامة  الغريب  أحمد  األستاذ  بجازان 
لفحص السكر وقياس الضغط مجاناً لرواد املعرض، 
وكان يضم الفريق الطبي طبيبة لتلقي االستفسارات 
السكر،  وفحص  الضغط  لقياس  ممرضة  الطبية، 
قسم التسويق لتوزيع البروشورات اخلاصة بالعيادات 

املتوفرة  واخلدمات  باإلمكانيات  احلضور  وتعريف 
وكذلك توزيع مجلة املستشفى يف املعرض، 

يذكر أن مدير عام السياحة، السيد رستم مقبول 
من  العديد  بحضور  املعرض  افتتح  من  كبيسي، 
الشخصيات الهامة ورؤساء بعض الصحف واملجالت 
وعدد كبير من املصورين لتغطية املعرض وقد قام 
القائمون على املعرض بالتعاون مع مستشفى احلياة 
الوطني بجازان بتكرمي مدير عام السياحة وتسليمه 
املعرض  هذا  لرعايته  وذلك  وتقدير،  شكر  شهادة 

واملساهمة يف إجناحه. 
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التي  بهيئتها  المستشفيات  تكوين  منذ 
اليوم، وهي مستمرة في تحسين  نعرف 

أنها تقدم  أدائها ورفع سوية خدماتها، حيث 
أسمى أنواع الخدمات اإلنسانية، األمر الذي ال 
ينفع معه أي تهاون أو تقصير. وهو ما شغل 

استراتيجيات  لوضع  واإلدارية  األكاديمية  المناهج 
المستشفيات. بجودة  خاصة  وتطبيقات 

الجودة في 
المستشفيات 

هل هي خيار؟
اجلودة
هي شعار
املرحلة القادمة

وإدارات  هيئات  لذلك  وتأسست 
املستشفيات  جودة  قياس  مهمتها 
وتقيم أعمالها بشكل دوري حيث إن 
اخلدمة التى الميكن قياسها الميكن 
منشأة  لكل  كان  لهذا  تطويرها، 
باجلودة  تعنى  خاصة  إدارة  صحية 

وتقييمها
مستشفى  حصلت  ومؤخراً، 
اعتماد  شهادة  على  عسير  احلياة 

للخدمات  اإلمناء  بشركة  عطعوط 
عن  لتحدثنا  بالرياض  الطبية 
ذلك، حيث أوضحت أن مستشفى 
حتسني  على  دائما  تعمل  احلياة 
عن  أدائها  ومراقبة  خدماتها 
واملؤشرات  البيانات  حتليل  طريق 
نانسي  األستاذة  وتوضح  الدقيقة. 
اجلودة  منظومة  »على  بقولها: 
على  تشتمل  أن  باملستشفيات 
إليها  الوصول  يتم  بيانات  قواعد 
وأن  االنترنت،  شبكة   طريق  عن 
يتم الرقابة الدائمة تقنياً على أداء 
اخلدمة ومستواها. وكذلك الرقابة 
اإلدارية  اإلجراءات  سالمة  على 
للتعليمات  مطابقتها  ومدى  املتبعة 
على  والرقابة  املنظمة،  واللوائح 
اإلدارية  العملية  عناصر  جميع 
حتديد  ليتم  هذا  باملستشفى. 
الفجوة إن - وجدت -  بني األداء 
احلقيقي واألداء حسب اإلرشادات 

واملعايير.

دكتور  لنا  ماأكده  هذا  للجودة.   jci
املدير  مساعد  حصوصة  حسني 
العام لشؤون التشغيل بشركة اإلمناء 
وأننا  بالرياض  الطبية  للخدمات 
على  للحصول  التجهيزات  بصدد 
كذلك  للجودة   jci اعتماد  شهادة 
مبستشفى احلياة بالرياض وجازان.
استشارية  التقت  احلياة  مجلة 
نانسي  األستاذة  اجلودة  حتسني 

اخلدمات املطلوبة 
كثيرة واجلودة عليها 
أن تواكب األمر 

االستاذة  نانسي عطعوط 
استشاري حتسني اجلودة

بشركة اإلمناء للخدمات الطبية

دكتور حسني حصوصة 
مساعد املدير العام لشؤون 

التشغيل بشركة االمناء للخدمات 
الطبية
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العتيبي  نايف  دكتور  ويضيف 
للشؤون  العام  املدير  مساعد 
للخدمات  اإلمناء  بشركة  الطبية 
يف  الرغبة  »إن  بالرياض:  الطبية 
اخلاصة  اإلدارة  برامج  تطبيق 
الرعاية  مجال  الشاملة يف  باجلودة 
يتسع  عاملي  هدف  لهي  الصحية 
لذلك  عام  بعد  عاماً  تطبيقه  نطاق 
األولى  املرتبة  يف  توضع  فاجلودة 
الصحية  الرعاية  أولويات  ضمن 
احلياة  مستشفيات  يف  األساسية 
بالرياض-عسير-جازان   الوطنى 
الرعاية  تقدمها  التي  فاخلدمات 
تأثير  ذات  األساسية  الصحية 
املواطنني  مباشر على حياة وصحة 
مفتاح  هي  فاجلودة  وأسرهم، 
النجاح يف عالم يعتمد اليوم أساساً 
العالم  يشهد  وحيث  املنافسة،  على 
يف  عديدة  متغيرات  اليوم  احلديث 
جميع امليادين سواء كانت اقتصادية، 

جودة المستشفيات ليست 
كغيرها!

إن االهتمام بجودة اخلدمات الطبية 
بقية  يف  اجلودة  إدارات  كل  تفوق 
القطاعات نظراً لتعلق األمر بصحة 
القيمة  هو  الذي  اإلنسان  وحياة 

العليا على األرض.
بجودة  االهتمام  هذا  تبلور  وقد   
اخلدمة الصحية بقيام املهتمني بهذا 
أبعاد جودة اخلدمة  املجال بتحديد 
مبثابة  تعد  األبعاد  وهذه  الصحية 
اخلدمة  جودة  لقياس  مؤشرات 

الصحية.
ومن املؤشرات العامة التي ميكن 
من خاللها احلكم على جودة األداء 

يف املنظومة الصحية هي:
التقليل من األخطاء الطبية. 1
لتنفيذ . 2 االنتظار  أوقات  قصر 

اخلدمات الطبية املطلوبة
للمريض . 3 الشخصي  االحساس 

باالحترام والعناية
بشكل . 4 الصحية  اخلدمات  توفير 

كامل ومتوازن لكل فئات املجتمع 
بدون متييز

واألخالقيات . 5 باملعايير  االلتزام 
الطبية واإلدارية

الوقت . 6 يف  الفعالة  اخلدمة  توفر 
واملكان املناسب للمريض.

تلك بعض املؤشرات العامة، بعضها 
يظل  اآلخر  والبعض  قياسه  ميكن 
الشخصية،  النظر  لوجهات  خاضعاً 

واخللفية التي ينطلق منها التقييم.
وهذه هي صعوبة حتديد مستوى 
الصحية  اخلدمات  يف  اجلودة 
سلعة  عن  تعبر  ال  كونها  املقدمة 
ومواصفات  شكل  لها  ملموسة 
إحساس  عن  تعبر  ولكنها  محددة، 
وفكر خاص ملستقبلي اخلدمة والذي 
الحتياجاتهم  تبعاً  تقييمهم  يختلف 
التي  نظرهم،  ووجهة  الشخصية 
ليست يف كل الوقت تعبر عن حقيقة 
ميكن تنفيذها، ولكن يف كل األحوال 
محل  االحتياجات  هذه  وضع  يجب 
عن  املستمر  والتنقيب  االهتمام 

مصادر رضا املرضى.

اختالف التفاصيل ال يعني 
اختالف المعايير

من  اجلودة  منظور  يختلف  قد 
بتركيزه  الصحية  اخلدمة  مقدم 
على تقدمي اخلدمة بالشكل املالئم 
فعالة،  نهائية  نتيجة  على  للحصول 
اخلدمة،  مستقبل  منظور  إلى 
اخلدمة  تلك  كانت  إن  ما  والسؤال 
بتوقعاته  وتفي  احتياجاته  تغطي 
جتاه املؤسسة الصحية أم ال، حيث 
بني  دائما  طردية  عالقة  هناك  أن 
يعانيها  التي  املرضية  احلالة  حدة 
على  باحلصول  وتوقعه  املريض 

خدمة مكافئة توازي احتياجه.
يقول د. حسني حصوصة مساعد 
بشركة  التشغيل  لشؤون  املديرالعام 
بالرياض:  الطبية  للخدمات  اإلمناء 
»قد يظن مقدم اخلدمة الصحية أنه 
بتركيزه على فرض النظم والتطبيق 
اللفظي للمعايير أنه قد أدى ما عليه 
جتاه املريض، ويف بعض األوقات قد 
وهو  التطبيق،  هذا  مردود  يعنيه  ال 
بهذا قد وقع يف أكبر خطأ ألنه لم 

 القوانين الصارمة
 إزاء الجودة أمٌر

 هام يرفع من
سوية الخدمات

 الجودة هي
 مفتاح النجاح

 في عالم تسوده
المنافسة

سياسية، اجتماعية وغيرها«.
حتقيق  على  العمل  آلية  وعن 
أقصى معايير اجلودة تقول األستاذة 
الرعاية  قطاع  أن  »حيث   نانسي: 
الصحية يف منو مستمر وكل يسعى 
الصحية  املنشآت  هذه  داخل  يف 
لتقدمي ما لديه من خبرات،  فأننا 
حريصون على تقدمي خدمة متميزة 
ذات جودة عالية من خالل تطبيقنا 
العلمية  بالطرق  اجلودة  لبرامج 
واإلحصائية احلديثة ووضع املعايير 
األداء  مستويات  وتقومي  املالئمة 
واحملافظة على مستويات عالية من 
بذلك  وتكون  والفني  اإلداري  األداء 
املدى  طويلة  متكاملة  استراتيجية 
ويكون  املنشأة  نهجها  على  تسير 

نتائجها مرضية«. 

منهجيات التقويم
احلديثة  الصحية  املنشآت  تعتمد 
لتطوير  ومناهج  أساليب  عدة  على 
من  ذلك  يتم  ما  وغالباً  أدائها، 
ألداء  والتقييم  اجلودة  إدارة  خالل 
 Hospital باملستشفى  األعمال 
وذلك   .Actual Evaluation
فى  قصور  أي  على  التعرف  بهدف 
املعايير  أو أي اختالف عن  التنفيذ 

واملواصفات احملددة.
مدير  حسني  حمدي  د.  ويحدد 
احلياة  مبستشفى  اجلودة  إدارة 
سمات  بعض  بالرياض،  الوطني 
يقول:  ومهامها، حيث  اجلودة  إدارة 
اجلودة  تولي  أن  منشاة  كل  على   «
من  بالكثير  تبدأ  حيث  األولوية، 
املواد  لوائح  وضع  منها  التفاصيل، 
اخلاصة  واملوضوعات  اإلرشادية 
ونشرها  بها  يتعلق  وما  باجلودة 
بحيث تكون متاحة يف كل األقسام، 
بيانات  قاعدة  استحداث  وميكن 
بني  واحلوارات  العمل  لورشات 
بحيث  اجلودة،  إدارة  قسم  موظفي 

يتم تبادل اخلبرات بني العاملني. 
ويكمل د.حمدي: وال بد من وضع 
استراتيجية توضح خطوات حتقيق 
اخلطط  ومتابعة  اجلودة  ضمان 
الزمنية واملنفذ فعاًل منها ، وحتديد 
اخلدمات التى يتعني التركيز عليها 
األقسام  أو  املاسة  األولوية  ذات 
التي تواجه مشاكل وحتديد أسلوب 

التحسني الذى سيتبع«.

قطاع الرعاية الصحية
يف تطور مستمر
 اليسمح بالتهاون

التنقيب املستمر عن 
مصادر رضا املرضى 
أحد عالئم اجلودة

د. نايف العتيبي
 مساعد املدير العام للشؤون 

الطبية بشركة اإلمناء للخدمات 
الطبية
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وطموح  ورغبة  احتياج  إلى  يلتفت 
من  ذلك،  كل  من  النهائي  املستفيد 
جانب آخر، فيجب أن يكون الهدف 
شكوى  معرفة  العالج  يف  األول 
يكون  أن  ويجب  املريض  واحتياج 
والتغلب  عالج  هو  النهائي  الهدف 
على هذه الشكوى، والتفاصيل التي 
للمريض  مفيدة  تعتبر  الهدفني  بني 
ولكنها ليست هدفاً ملراجعته لطلب 
العالج، وأفضل طريقة ملعرفة حتقق 
يف  تكمن  اجلانب  هذا  يف  اجلودة 
بطرق  العمالء  رضا  مدى  قياس 
على  منها  االستدالل  ميكن  مقننة 

جودة اخلدمة الصحية«.
نايف  الدكتور  يرى  جانبه،  من 
العتيبي مساعد املدير العام للشؤون 
للخدمات  اإلمناء  بشركة  الطبية 
الطبية بالرياض أن اجلودة الصحية 
بالدرجة  تعني  اإلدارية  الناحية  من 

املوارد  استخدام  بكيفية  األساسية 
املزيد  جذب  على  والقدرة  املتوفرة 
االحتياجات  لتغطية  املوارد  من 
متميزة.  خدمة  لتقدمي  الالزمة 
اخلدمة  تقدمي  أهمية  يشمل  وهذا 
الالزم  الوقت  يف  املناسبة  الصحية 
من  عاٍل  وبقدر  املقبولة  وبالتكلفة 
االهتمام، وكفاءة إدارية على املستوى 
إلى  إضافة  والتنفيذي،  التخطيطي 
شعارها  واحدة  راية  التحرك حتت 
ورسالتها  الصحية  املؤسسة  رؤية 
التي  القيم  هو  للنجاح  ووقودها 
إلى  للوصول  العمل  بها فريق  يؤمن 

هذا النجاح«.

نتائج الجودة وانعكاساتها
عطعوط  نانسي  األستاذة  أكدت 
بشركة  اجلودة  حتسني  استشارية 
أن  على  الطبية  للخدمات  اإلمناء 

نتائج اجلودة وانعكاساتها تكون يف 
النقاط التالية:

رضا املنتفعني والذي يعتبر نواة . 1
للتسويق غير املباشر

تقليل التكلفة.. 2
زيادة الفاعلية. 3
القدرة على املنافسة. 4
صنع القرارات بناء على . 5

معلومات حقيقية تنبع من قلب 
املؤسسة من خالل املؤشرات 
الفنية داخل جميع األقسام.

وحدة الهدف من خالل العمل . 6
رؤية  جتمعهم  واحد  فريق  يف 

ورسالة واحدة

احلصول على شهادات االعتماد . 7
املختلفة والتي تعطي ثقة ملقدمة 
يقدمه  ما  كفاءة  يف  اخلدمة 
إضافة لثقة املريض يف احلصول 

على خدمة مميزة.

الجودة بين الماضي والحاضر
احلديث  »الفكر  حمدي:  د.  يردف 
للجودة تطور من مجرد حل للشكاوي 
إلى  املقدمة من مستفيدي اخلدمة 
فكر تأكيد جودة اخلدمة من خالل 
معايير  على  بناء  اخلدمة  تنفيذ 
التحسني  بنظرية  واإلميان  معتمدة، 
يسبق  والذي  األداء  يف  املستمر 

زيادة  يف  ويبحث  املريض  شكوى 
فني  كادر  خالل  من  وذلك  رضاه، 
النظم  تطبيق  على  ومدرب  مؤهل 
مدعوماً  سليم،  بشكل  واملعايير 
احلقيقي  املعنى  تعي  رشيدة  بإدارة 
ملفاهيم اجلودة وتؤمن بأن التحسني 
على  أساساً  يقوم  لألداء  احلقيقي 
حتسني العمليات وليس على ترصد 
األخطاء لتتم معاقبة من أخطأ، وكل 
بيئة صحية  هذا يجب أن يكون يف 
مع  والشفافية  والتآلف  التعاون  من 
واألجهزة  البشرية  اإلمكانات  توفر 
لتنفيذ  الالزمة  واألدوات  الطبية 

اخلدمات الطبية.
يف اخلتام، إن كل تلك التفاصيل 
لن تكتمل دون توفر آلية علمية تزود 
احلقيقية  الفنية  باملعلومات  اإلدارة 
خالل  من  ومستمر  دوري  بشكل 
مؤشرات األداء املختلفة والتي تشمل 

جميع أقسام املنشأة الصحية.
اخلدمة  مقدمو  دائماً  ويبقى 
املسؤولية  أصحاب  هم  الصحية 
املجتمع  أمام  واألخالقية  املهنية 
املستمر  والسعي  مرضاهم  خلدمة 
للحصول على أفضل الطرق والوسائل 
املرضى  صحة  على  احلفاظ  يف 
من  األمثل  احلد  إلى  بهم  والوصول 
إليه  تسعى  ما  وهذا  والعناية  الرضا 
اإلمناء  بشركة  الرشيدة  القيادة 
بالرقي  للوصول  الطبية  للخدمات 
مبجموعة مستشفياتها من جودة يف 

اخلدمة ورعاية طبية شمولية. 

 قيم المستشفى
 هي أساس نجاح

 فريق عملها

االستفادة من كل تفصيل
 يعني اجلودة

العمل اجلماعي أساسي 
للحصول على مفهوم 
اجلودة  املأمول يف 
املنشأت الصحية 

اجلودة يف كل تفاصيل املنشآت 
غاية كل مريض، وهو ما 

نسعى له

 خدمة صحية
ذات جودة

د. حمدي حسني
 مدير إدارة اجلودة مبستشفى 

احلياة الوطني بالرياض
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أخصائية التغذية بمستشفى 
الحياة الوطني الرياض

 كل جهاز مناعي
 معرٌض ألن يصبح

 ضعيفًا وغير قادر
على لعب دوره

 العادات الغذائية
 السليمة يجب أن

تكون جزءًا من
 نمط حياتنا

 دور التغذية السليمة في اكتساب
الجسم مناعة طبيعية ضد األمراض

المناعة الطبيعية
إن  عبير  التغذية  أخصائية  وتؤكد 
الكائن  يف  موجودة  الطبيعية  املناعة 
الوالدة  قبل  وحتى  الوالدة  منذ  احلي 

خالل املرحلة اجلنينية.
يحمي  الذي  األول  الدفاع  خط 
اجلسم من األمراض وحتى بدء عمل 
الفطرية  واملناعة  املكتسبة.  املناعة 
غير متخصصة فقط بقواها الذاتية 
تبعد امليكروبات الدقيقة واجلسيمات 
الغريبة التي تغزو اجلسم. ويقوم جهاز 
القدرة  جناح  بزيادة  املكتسبة  املناعة 
املناعة  تصبح  حني  سيما  املناعية 
األمراض  وتنجح  غيرفعالة  الفطرية 

يف التملص منها.

المناعة المكتسبة
وأضافت أخصائية التغذية مبستشفى 

املناعة  إن  بجازان  الوطني  احلياة 
اكتسابها  يتم  مناعة  هي  املكتسبة 
خالل حياة الكائن احلي بعد تعرضه 
أن  إذ  متخصصة  وهي  لألمراض، 
ممرض  عامل  ضد  تعمل  خلية  كل 
املناعية  االستجابة  ووحيد  واحد 
املكتسبة تختلف من فرد ألخر وفق 
املكتسبة  املناعية  احلصانة  عامل 
التي مّر بها جسم كل شخص على 
التي  األمراض  وبحسب  انفراد 

تعرض لها خالل حياته. 

العالقة بين المناعة والغذاء
ألن  معرض  املناعي  اجلهاز  إن 
لعب  على  يقوى  ال  ضعيفاً  يصبح 
لعدة  اجلسم  على  الدفاع  يف  دوره 

أسباب منها: 
اإلجهاد يف العمل والتفكير. «

العصبية والتوتر الذهني. «
التعرض للبيئة امللوثة.  «
غير  « التغذية  أو  التغذية  ويظل سوء 

وراء  الرئيسي  العامل  السليمة 
فاإلفراط  املناعي،  اجلهاز  ضعف 
إلى  يؤدي  مثاًل  احللويات  تناول  يف 
اإلخالل باجلهاز املناعي ألنها تقلل 
على  البيضاء  الدم  كرات  قدرة  من 
التهام امليكروبات، كما أن زيادة نسبة 
السكر يف الدم تعتبر وسطاً مالئماً 
حالة  يف  امليكروبات  وتكاثر  لنمو 

اإلصابة بالعدوى.
ومبا أن اجلهاز املناعي يتأثر سلباً 
إذا  إيجابا  يتأثر  فهو  التغذية  بسوء 
ولكي  لذلك،  سليمة  التغذية  كانت 
أن  يجب  قوياً  مناعياً  جهازاً  نضمن 

نقومه بنظام غذائي صحي ومفيد.

أسس التغذية الصحية لجسم 
اإلنسان 

يف  يشترط  عبير  األخصائية  وتؤكد 
اإلنسان  جلسم  الصحيحة  التغذية 

ووقايته من األمراض توفر ما يلي:
امضغ الطعام جيداً وجتنب اإلسراع  «

تصاب  ال  حتى  الوجبة  تناول  يف 
الهضم.  واضطرابات  باالنتفاخات 
خمس  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
ثالث  من  أفضل  صغيرة  وجبات 
وجبات كبيرة، فالوجبة اخلفيفة بني 
نشاط  من  تزيد  الرئيسية  الوجبات 
التهام  شراهة  من  وتقلل  اجلسم 

الوجبة الرئيسية.
جتنب شرب املاء أثناء الوجبة حتى  «

املزمنة  االنتفاخات  إلى  تتعرض  ال 
بجرعات  الوجبات  بني  وتناوله 
إدرار  على  يساعد  فهذا  صغيرة 

البول والتخلص من السموم.
تناول كوباً من املاء على الريق صباحاً  «

من  كثير  من  ويقيك  صحتك  يفيد 
األمراض.

املعدة  « توسع  الطعام  تناول  زيادة 
وتزيد من الشهية اللتهام الوجبات، 
فال  الطعام  الى  حاجتك  وتزيد 
من  كبيرة  كميات  تناول  يف  تفرط 

الطعام. 
مباشرة  « الطعام  بعد  النوم  تتعود  ال 

وعملية  املعدة  أداء  يعرقل  فهذا 
أو  الدسم  الطعام  أن  كما  الهضم، 

الزائد يسبب اضطراب النوم.
فيجب  « جداً.  مهمة  اإلفطار  وجبة 

صحتك  على  حفاظاً  إغفالها  عدم 
السليمة.

ال تغفل تناول السلطات قبل الطعام  «
واألمالح. بالفيتامينات  غنية  فهي 
واخلضروات  الفاكهة  وتناول 
الطازجة حيث حتتوى على مضادات 

أكسدة طبيعية. 
مراعاة االحتياج املثالى من البروتني  «

حيث يحتاج جسم الشخص السليم 
إلى حوالي جرام واحد من البروتني 
املثالي،  وزنه  من  كيلوجرام  لكل 
البروتينية كاللحوم  األغذية  ويوفره 
بأنواعها واأللبان واألسماك والبيض 

والبقول يف الطعام.
الغنية  « األغذية  تناول  من  اإلكثار 

غالفها  مع  كاحلبوب  باأللياف 
واخلضراوات  البقول  وبذور 
محتواها  من  لالستفادة  الورقية 
املعدنية  والعناصر  الفيتامينات  من 

وأيضا تأثيراتها الوقائية ضد العديد 
من األمراض مثل ارتفاع دهون الدم 

والكوليسترول والسكر.
يفضل تناول األسماك مرة واحدة أو  «

الطعام األسبوعي عوضاً  مرتني يف 
من  لالستفادة  والدجاج  اللحم  عن 
املزايا الوقائية والعالجية لألحماض 
من  التشبع  عدم  عديدة  الدهنية 
يف  بوفرة  املوجودة   3 أوميجا  نوع 
الثالثية  الدهون  ارتفاع  زيوتها ضد 

والكوليسترول يف الدم.
احملتوية  « األغذية  تناول  جتنب 

مركب  من  مرتفعة  نسب  على 
الكـوليسـترول مــثل السمن احليواني 
البيض  وصفار  احليوانية  والدهون 
)كاملـــخ  احلـيوان  أعضاء  وحلم 
والكوارع(  والكلى  والكبد  واللسان 
الكوليسترول  تركيز  ارتفاع  لتجنب 
جدار  على  ترسبه  ثم  الدم  فـــي 

األوعية الـدموية يف اجلسم.
استعمال الزيوت النباتية املستخرجة  «

أو  أو دوار الشمس  الذرة  من جنني 
الدهون  عن  عوضاً  الزيتون  ثمار 
احليواني  والسمن  احليوانية 
والصناعي والزبد يف حتضير أطباق 
األحماض  على  الحتوائها  الطعام 
الدهنية الضرورية للجسم واملوجودة 

بنسب مرتفعة فيها.
السكر  « تناول  من  اإلكثار  عدم   

واحللوى واملشروبات احملالة بالسكر 
جسم  داخل  يتحول  السكر  ألن 
على  تترسب  دهون  إلى  اإلنسان 
جدار األوعية الدموية فيه، كما يؤدي 
عدم إزالة السكر امللتصق باألسنان 

بواسطة الفرشاة  إلى حدوث النخر 
فيها.

جتنب شرب املياه الغازية أثناء تناول  «
الطعام ألن الغاز املوجود فيها يتمدد 
فيؤدي  املعدة  داخل  احلرارة  بفعل 
فتحة  عبر  منها  الطعام  خروج  إلى 
البواب حتى دون اكتمال هضمه مما 
العصارة  بفعل  حتلله  فرصة  يضيع 

املعدية.
الرياضة  « أو  العمل  مزاولة  جتنب 

اجلسم  ملساعدة  مباشرة  األكل  بعد 
الهضم.  عملية  مهمته يف  إجناز  على 
جتنب شرب الشاي فور تناول الطعام 
يعيق  فيه  املوجود  التانني  مركب  ألن 
امتصاص العناصر املعدنية يف األمعاء 

كاحلديد والكالسيوم والفسفور.
حتتوي  « التي  املثالية  الوجبة  تناول 

اخلمسة  الغذائية  العناصر  على 
البروتينات والدهون والكربوهيدرات 
تغفل  فال  واألمالح؛  والفيتامينات 

عنصراً على حساب األخر.
التغذية السليمة هي أساس الصحة.  «

كل إنسان يحتاج إلى خمسة  عناصر 
غذائية وهي: 

املاء  « أن   عبير  األخصائية  وتشير 

 - )النشويات(  الكربوهيدرات   -
الفيتامينات   - الدهون   – البروتني 

واملعادن. 
تلك العناصر تستعمل لبناء اجلسم  «

هذه  فى  نقص  وجود  حالة  .وفى 
العناصر فى اجلسم تفقد األعضاء 
وظائفها  من  الكثير  املختلفة 
خلل  إلى  يؤدى  قد  مما  احليوية 

وأمراض مختلفة. 
وكل  «  ، أربعة مجاميع غذائية  هناك 

من  نسبة  على  حتتوي  مجموعة 
بأنواع  ممثلة  الغذائية  العناصر 
واألربعة   . األطعمة  من  مختلفة 

مجاميع هي: 
مجموعة احلليب ومشتقاته: حتتوي  «

على احلليب، األجبان، اللبنة، اللنب، 
الروب. 

مجموعة اللحوم: حتتوي على اللحم،  «
البقول،  البيض،  السمك،  الدجاج، 

واملكسرات. 
مجموعة احلبوب: حتتوي على األرز،  «

املعكرونيات بأنواعها، القمح، الذرة، 
واخلبز. 

واخلضروات:  « الفاكهة  مجموعة 
الفاكهة  أنواع  جميع  على  حتتوي 

واخلضروات.

الهرم الغذائي
إن الهرم الغذائي هو دليل للتغذية  «

الصحية، وهو يوصي بتناول أطعمة 
الكمية  إلى  اإلرشاد  مع  متنوعة، 
املناسبة من الطعام من كل مجموعة 

غذائية. 

خالصة
الصحي  « الغذاء  يصبح  عندما 

اإلنسان  تالزم  التي  العادات  من 
الصحي  الغذاء  فإن  حياته،  طيلة 
باألمراض.  اإلصابة  من  سيحميه 
جزءاً  الصحي  الغذاء  يصبح  ولكي 
من  له  بّد  ال  اإلنسان،  حياة  من 
اإلحاطة باملعلومات الصحيحة، وأن 
يكون لديه الدافع الذي يجعله يلتزم 

بالغذاء الصحي. 
بعض  « البرنامج  هذا  لك  قدم  لقد 

إلى  حاجة  يف  أنت  فهل  املعلومات. 
دافع أكبر للبدء باألكل السليم

الصحي  « بالغذاء  االلتزام  إن 
الكثير  فهناك  صعباً  أمراً  ليس 
الصحية  الغذائية  اخليارات  من 

واللذيذة. 

تشير أخصائية التغذية بمستشفى الحياة الوطني بالرياض عبير شحاتة بأن مما ال يعرفه كثير من الناس أن 
جسم اإلنسان يتعرض يوميًا للهجوم من ماليين الميكروبات واألجسام الغريبة، وأن هناك خط دفاع قوي مسؤول 

عن الدفاع ضد أي هجوم على الجسم والتخلص من آثاره الضارة بنظام دقيق يعرف باسم جهاز المناعة وهي إما 
طبيعيه أو مكتسبة.

عبيـــــر 
شحاتة
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املكتسبة وحدوث     العدوى 
املنشآت  داخل 
بقاء  فترة  طول  إلى  تؤدي  الصحية 
زيادة  إلى  ي  يؤد  مما  بها  املريض 
االقتصاد  على  ويؤثر  العالج  تكاليف 
القومي لذلك تعتبر مكا فحة العدوى 
رأس  على  تأتي  التى  األولويات  من 

قائمة إهتمامات وزارة الصحة.

تهتم وزارة  الصحة بمكافحة العدوى داخل مؤسساتها كجزء من 
اإلستراتيجية الشاملة للوقاية من نقل األمراض لما تشكله من قضية 

حيوية وملحة تشكل خطوة هامة على طريق السالمة والصحة المهنية، 
حيث تعتبر العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية من أهم المشاكل 

الصحية بما لها من أثر كبير فى زيادة معدل اإلصابة بالمرض و معدل 
الوفيات.

الدرع الحديدي لكل 
منشأة صحية

قسم مكافحة العدوى..

األوبئة يف املستشفيات 
أكبر منها بكثير 
يف اخلارج

تعتمد إستراتيجية البرنامج القومي 
ملكافحة العدوى على مكافحة حدوث 
ا  املنشآت  داخل  املكتسبة  العدوى 
التي  املهنية  املخاطر  وتقليل  لصحية 
يتعرض لها مقدموا اخلدمة الصحية 
أثناء  السليمة  املمارسات  ن  وضما 
تقدمي اخلدمات الصحية ورفع كفاءة 
ومهارة العاملني فى املجال الصحي. 

في  العدوى  مكافحة  أهمية 
المنشآت الصحية

أهمية برنامج مكافحة العدوى
يف  مكتسبة  بأمراض  اإلصابة  إن 
املنشآت الصحية مشكلة يعاني منها 
و  العالم،  أنحاء  جميع  يف  الكثيرون 
هذه األمراض هي التي تتم اإلصابة 
الرعاية  بأنشطة  القيام  أثناء  بها 
يشمل  وال  بها  ترتبط  أو  الصحية 
بها  مصاًبا  كان  التي  األمراض  ذلك 
أو  املستشفى  دخوله  وقت  املريض 
فترة  يف  كانت  أو  الصحية  املنشأة 
حضانة املرض، وتعتبر تلك األمراض 
بها داخل  تتم اإلصابة  أو  تنشأ  التي 
أسباب  أهم  من  الصحية  املنشآت 
ارتفاع  يف  تتسبب  أنها  كما  الوفاة، 
لدى  األمراض  ببعض  اإلصابة  حدة 
املرضى الذين يتلقون خدمات الرعاية 
التي  األمراض  وهذه  الصحية، 
الرعاية  ألنشطة  كمضاعفات  تأتي 
موارد  إهدار  يف  تتسبب  الصحية 
الرعاية الصحية وزيادة التكلفة، حيث 
باألدوية  العالج  بزيادة  ذلك  يرتبط 
وتوفير  املعملية  الدراسات  وإجراء 
إطالة  إلى  باإلضافة  للمرضى  املؤن 
فترة البقاء باملستشفيات، األمر الذي 
املرضى  حياة  على  بالسلب  يؤثر  قد 
حتى بعد اخلضوع للعالج، ومن ثم ال 
واحلد  العدوى  هذه  مكافحة  من  بد 

من انتشارها.
العوامل التي ساعدت على انتشار 

تلك األمراض يف املنشآت الصحية 
اللجوء  وزيادة  التكنولوجي  التقدم 
وزيادة  واجلراحية  الطبية  للتدخالت 
بضعف  املصابني  املرضى  أعداد 
ذلك  كان  سواء  املناعية  أجهزتهم 
األمراض  ببعض  اإلصابة  نتيجة 
أعداد  زيادة  وكذلك  ذلك  غير  أو 
يعانون  الذين  أو  السن  كبار  املرضى 
عما سبق  مزمنة، فضاًل  أمراض  من 
فإن زيادة استخدام املضادات احليوية 
غير  أو  املفرط  االستخدام  وخاصة 

 التقدم
التكنولوجي

 قد يسبب في
نقل العدوى

لقد كانت اململكة العربيه السعودية  
من أوائل الدول السباقة إلى بناء نظام 
فعال ومتكامل ملكافحة العدوى داخل 
حتقيق  أجل  من  الصحية  املنشآت 
الهدف املرجو والذ ي تعمل من أجله 
أال  املجتمع  داخل  فى  اجلهات  كل 
وهو ضمان جودة اخلدمات الصحية 

داخل املنشآت  الصحية.

بقلم:
 د. إيزيس نصيف

مديرة قسم منع ومكافحة العدوى 
بمستشفى الحياة الوطني بجازان

أخصائية ومديرة قسم منع ومكافحة العدوى 
بمستشفى الحياة الوطني بجازان
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الصحيح لها قد أدى إلى زيادة أعداد 
املضادات،  لهذه  املقاومة  امليكروبات 
اإلصابة  إلى  تؤدى  أسباب  وهناك 
هذه  من  للعالج  املقاومة  بالسالالت 
امليكروبات منها عدم االهتمام مببادئ 
الشديد،  واالزدحام  العامة،  الصحة 
ملكافحة  فعال  برنامج  وجود  وعدم 
على  القائمني  تدريب  وعدم  العدوى، 
بوسائل  وتوعيتهم  الصحية  الرعاية 

مكافحة العدوى.
برامج  بأن  خاطئ  اعتقاد  هناك 
وتفوق  مكلفة  العدوى  مكافحة 

إمكانيات معظم املستشفيات،
حيث  الصحيح،  هو  العكس  لكن   
املستشفيات  عدوى  مكافحة  أن 
يعتمد على التصرف الفطري السليم 
يتم  أن  وميكن  اآلمنة.  واملمارسات 
هذه  إن  التكاليف،  بأقل  تطبيقه 

اجلراثيم  من  كجزء  املستشفى 
املقيمة )النبيت اجلرثومي »الفلورا« 
املقيم( عنده، ثم يتطور املرض أثناء 
املريض يف املستشفى بسبب  إقامة 
مستوى  على  يطرأ  الذي  التغير 
بعض  لوصول  كنتيجة  أو  مناعته 
امليكروبات للمناطق املعقمة طبيعياً 
من اجلسم كما هو احلال يف تركيب 
عملية  إجراء  أو  وريدية  قسطرة 

جراحية.
مصدر عدوى خارجي: تأتي العدوى  «

امليكروبات  بعض  دخول  طريق  عن 
مصدر  من  املريض  جسم  إلى 
إليه  تنتقل  فقد  ثم  ومن  خارجي، 
غير  أو  مباشرة  بطريقة  العدوى 

مباشرة.

طرق انتقال )سراية( العدوى
وجود  مع  إال  العدوى  حتدث  ال 
ذلك  إلى  املؤدية  األساسية  العناصر 

وهذه العناصر. 
هي: عامل مسبب للعدوى، ومصدر 
لهذا العامل، وعائل معرض لإلصابة 
كله  ذلك  من  واألهم  العامل،  بهذا 
من  العامل  بها  ينتقل  طريقة  وجود 
التفاعل  ويعرف  العائل،  إلى  املصدر 

بني هذه العناصر جميًعا باسم
انتقال  »دورة  أو  العدوى«  »سلسلة 
على  التفاعل  ذلك  ويركز  املرض« 
هذه  جميع  بني  والعالقات  الروابط 

العناصر. 

الوقاية من اإلصابة بالعدوى 
في المستشفيات

تتحكم  رئيسية  مبادئ  ثالثة  هناك 
يتم  التي  األساسية  اإلجراءات  يف 
الصحية  املنشآت  يف  اتخاذها 

للحيلولة دون انتقال العدوى هي:
املصابني  « املرضى  على  التعرف 

الذين  املرضى  أو  وعزلهم، 
املرضى  أو  أعراض  تظهر عليهم 
إليهم  العدوى  انتقال  احملتمل 
عبر البيئة احمليطة )مرضى ذوي 
لها  مركب  أو  مغطاة  غير  جروح 

درنقة(.
القضاء على أو احلد من الوسائل  «

احملتملة النتشار العدوى بواسطة 
)األساليب  مثل:  امليكروبات 
املانعة للتلوث املتبعة عند احلقن(

سليمة  « طرق  اتباع  يتم  أن  ينبغي 
الشخصية  الواقيات  الستخدام 

 تطور أساليب
 مكافحة انتقال

 العدوى تشير
 إلى جودة

المنشأة الصحية

قسم  مديرة  نجيب  هند  د. 
في  العدوى  ومكافحة  منع 
الوطني  الحياة  مستشفى 

بالرياض 
العدوى أحد  يعّد قسم منع ومكافحة 
مستشفى  يف  األساسية   األقسام 
احلياة الوطنى بالرياض، حيث انطلق 
عمله مع إنشاء املستشفى ليكون الدرع 

احلامي للمنشأة.
مديرة  من   حالياً  القسم  ويتألف 
القسم،  وهي طبيبة متخصصة فى 
من  واثنني  العدوى  ومكافحة  منع 
منسقني مكافحة العدوى، ومقره يف 

الدور الثاني  باملستشفى.
من جهة أخرى، يعتبر القسم نواة 
ميثل  كما  العدوى،  مكافحة  للجنة 
باملستشفى  جلان  عدة  يف  القسم 
والصيدلة  البيئة  سالمة  جلان  منها 
املريض  سالمة  وجلنة  والدوائيان 
العمليات  وجلنة  اجلودة  وجلنة 

وغيرهامن اللجان.

الرؤية:
للوصول  مستشفى  أفضل  نكون  أن 
داخل  املكتسبة  العدوى  مبعدالت 

املنشآت الصحية إلى الصفر .

األهداف
خلق بيئة أنظف وأكثر أماناً للمرضى 
العاملني  وجميع  والزوار  وأسرهم 

الصحيني.

.HIV »املكتسب »اإليدز
موحدة  العدوى  مكافحة  مبادئ  إن 
على مستوى العالم، وقد يتم النهوض 
التوصيات  وتطوير  الفنية  باخلبرة 
الدول  يف  العدوى  مبكافحة  املهتمة 
التي تتوافر بها أنظمة مطورة للرعاية 
بأس  ال  وقت  بذل  مت  وقد  الصحية، 
تدريب  أجل  من  الدول  هذه  يف  به 
املتخصصني على التحكم يف العدوى.

طرق انتقال العدوى 
المكتسبة داخل المنشآت 

الصحية
خاللهما  من  يتم  مصدران  هناك 
أو  باملستشفيات  األمراض  انتقال 

املنشآت الصحية: 
مسبب  « يوجد  ذاتي:  عدوى  مصدر 

دخوله  وقت  املريض  داخل  العدوى 

خلق بيئة نظيفة  وآمنة 
للمرضى  جزء من 
عالجهم

مصادر العدوى 
متعددة وال بد من الوقاية 
منها

على  اتباعها  يف  تعتمد  املمارسات 
القيام  واعتياد  الصحيحة  املعرفة 

باإلجراءات السليمة.
املصمم  العدوى  مكافحة  فبرنامج   
بطريقة متوازنة يوفر مبالغ ال بأس بها 
ميكن  املثال  سبيل  فعلى  للمستشفى، 
مكافحة العدوى بني املرضى املوجودين 
طريق  عن  املركزة  الرعاية  وحدات  يف 
طريق  وعن  جيًدا  األيدي  تنظيف 

االلتزام باألساليب املانعة للتلوث. 
املضادات  وصف  من  بدالً  وذلك 
يف  تتسبب  قد  التي  املكلفة  احليوية 
على  عالوة  أخرى.  مشكالت  حدوث 
ذلك، قد يؤدى عدم االهتمام بأساليب 
احلقن اآلمنة إلى انتقال بعض األمراض 
الكبد  التهاب  مثل  بالدم  املوجودة 
 Hepatitis( »الفيروسي »بي« و »سى
البشري  املناعي  العوز  وفيروس   )B,C

أو تقليل  بحيث يتسنى احلد من 
للمرض  املسببة  األجسام  انتقال 
املريض  من  أو  آلخر  مريض  من 
منه  أو  الصحية  اخلدمة  ملقدم 
احتمالية  وافتراض  املريض.  إلى 
بالعدوى  املرضى  كافة  إصابة 
أو  أعراض  عليهم  تظهر  أن  دون 

عالمات العدوى.

االحتياطات القياسية:
لرعاية  املتبعة  اإلجراءات  أهم  وهي 
إذا  النظر عما  املرضى بصرف  كافة 

كانوا مصابني
بأمراض معدية أم ال وهي كاآلتي:

نظافة اليدين .. 1
معدات الوقاية الشخصية.. 2
األساليب املانعة للتلوث.. 3
السالمة والصحة املهنية.. 4
التعامل مع املفروشات واملالءات.. 5
نظافة بيئة املستشفى.. 6
املعدات . 7 وتعقيم  وتطهير  تنظيف 

الطبية.
إدارة النفايات الطبية.. 8
األدوات . 9 من  األمن  التخلص 

احلادة.
أداب العطس والسعال.. 10
أثناء . 11 اجلراحي  القناع  ارتداء 

بزل النخاع.

يؤدي االلتزام باإلجراءات 
المناسبة لمنع انتشار 

العدوى إلى اآلتي: 
املرتبطة  « بالعدوى  اإلصابة  منع 

يف  مبا  الصحية  اخلدمة  بتقدمي 
ذلك العدوى التي تنتقل أثناء إجراء 

العمليات.
تقدمي خدمات متميزة آمنة «
الرعاية  « خدمات  تكلفة  تقليل 

الصحية حيث أن الوقاية أقل تكلفة 
من العالج.

املوجودين  « األشخاص  حماية 
بالعدوى من  باملجتمع من اإلصابة 

املنشآت الصحية
املرتبطة  « بالعدوى  اإلصابة  منع 

يف  مبا  الصحية  اخلدمة  بتقدمي 
ذلك العدوى التي تنتقل أثناء

طاقم  « إلى  العدوى  انتقال  منع 
العمل. 

العدوى  « انتقال  تقليل  أو  منع 
املقاومة  امليكروبات  بواسطة 

ملضادات امليكروبات

 التطعيم أمر ملح
 وهام وال يجب
االستخفاف به
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طوارئ



القيم
احترام الثقافة املجتمعية.. 1
التميز فى اخلدمة املقدمة. 2
السرية التامة يف التعامل مع . 3

املعلومات اخلاصة باملرضى .
احترام اجلميع طوال الوقت.. 4
اإلصرار على التطوير املستمر ملواكبة . 5

أحدث سبل منع ومكافحة العدوى.

الخدمات التي يقدمها 
القسم

بروتوكوالت  « وتنفيذ  تطوير 
العدوى  ومكافحة  منع   وإجراءات 
ومبا  علمية  أسس  على  املعتمدة 
يتماشى مع أحدث املعايير الدولية 

املستشفيات  وسالمة  جلودة 
الالزمة للوقاية من انتقال العدوى 
الصحية  الرعاية  منظومة  يف 
بالتنسيق مع سائر األقسام،  كما 
لتحقيق  السنوية  اخلطط  يضع 

أهداف منع ومكافحة العدوى.
املعايير   « تطبيق  القسم  يراقب 

الدولية اخلاصة مبكافحة العدوى 
الصحية  الرعاية  نتائج  يراقب  و 
مكافحة  مؤشرات  إلى  بالنظر 
شهرياً  إبالغها  يتم  التي  العدوى 
واألقسام  املستشفى  قيادات  إلى 

املعنية بتلك املؤشرات.
يشرف القسم على التطبيق السليم  «

يف  والتعقيم  التطهير  إلجراءات 

كافة أقسام املستشفى.
العدوى  « مكافحة  قسم  يقدم 

فيما  األقسام  جلميع  املشورة 
األمراض  من  بالوقاية  يتعلق 

املعدية وانتقال اجلراثيم 
العدوى  « مكافحة  قسم  يقدم 

برنامج تعليمي وتدريبي للموظفني 
العمل  وخالل  التعيني  بداية  عند 
واجراءات  سياسات  يف  بانتظام 
الصلة  ذات  العدوى  مكافحة 

بطبيعة عملهم.
يشرف قسم مكافحة العدوى على  «

للمرضى  العزل  إجراءات  تطبيق 
معدية  بأمراض  املصابني 
ملنع  مقاومة  جلراثيم  واحلاملني 

انتشارها يف بيئة املستشفى 
يقوم القسم بعمل التقصي الوبائي  «

على أسس علمية يف حالة ظهور 
أي تفشى وبائي القدر اهلل.

ميارس قسم مكافحة العدوى دوراً  «
رئيسياً يف وضع سياسة استخدام 
باملستشفى  احليوية  املضادات 
بالتنسيق مع جلنة الصيدلة وذلك 
من  سالالت  ظهور  من  للوقاية 
يف  للمضادات  املقاومة  اجلراثيم 

بيئة املستشفى
العدوى  « مكافحة  قسم  يشرف 

املوظفني على  بالتعاون مع عيادة 
للعاملني  املهنية  الصحة  برنامج 
إجراءات  خالل  من  باملستشفى 
ضد  والتحصني  الطبي  املسح 
األمراض التي ميكن اإلصابة بها 

أثناء العمل.
مع  « العدوى  مكافحة  قسم  ينسق 

والهندسة  العامة  الصيانة  أقسام 
إجراءات  كفاءة  ملتابعة  الطبية 
أثناء  العدوى  انتشار  من  الوقاية 
إصالح  أو  صيانة  عمليات  أى 

وترميم يف املستشفى.
حمالت  « فى  القسم  يشارك 

مبنع  اخلاصة  املجتمعية  التوعية 
ومكافحة العدوى.

تبنى فعاليات األيام العاملية سنوياً  «
األيدي  لغسل  العاملي  اليوم  )مثل 

واليوم العاملي لإليدز، وغيرها(.
قسم  مديرة  جنيب  هند  دكتورة   
مبستشفى  العدوى  ومكافحة  منع 

احلياة الوطني بالرياض 

اإلنفلونزا  عن  معلومات 
وطرق الوقاية منها  

دورة انتقـــــال
(سراية) المرض

 العوامل المسببه
للعدوى

 ميكروبات مثل البكتيريا
والفيروسات والفطريات
العوامل املسببه للعدوى
 ميكروبات مثل البكتيريا
والفيروسات والفطريات

المضيف المعرض
لالصابه

 املرضى ومفدمو اخلدمه وطاقم
 املساعدين وجميع االشخاص

املوجودين باملجمتع
املضيف املعرض لالصابه

 املرضى ومفدمو اخلدمه وطاقم
 املساعدين وجميع االشخاص

املوجودين باملجمتع

اماكن الدخول
 االجزاء املفتوحة من اجللدواجلروح

 السطحيه ومواضع اجلراحه
واالغشيه املخاطيه

اماكن الدخول
 االجزاء املفتوحة من اجللدواجلروح

 السطحيه ومواضع اجلراحه
واالغشيه املخاطيه

اساليب االنتقال
 التالمس والرذاذ ووسيط ناقل

والهواء
اساليب االنتقال

 التالمس والرذاذ ووسيط ناقل
والهواء

مصدر و مستودع
المرض 

 االشخاص واملاء والتربه والهواء و
 االدوات واحملاليل

مصدر و مستودع املرض
 االشخاص واملاء والتربه والهواء و

 االدوات واحملاليل

 اماكن  خروج مسببات
المرض

 احلهاز التنفسى واجلهاز البولى
 واجلهاز التناسلى و اجلهاز الدورى

واجللدواالغشيه املخاطيه
اماكن  خروج مسببات املرض

 احلهاز التنفسى واجلهاز البولى
 واجلهاز التناسلى و اجلهاز الدورى

واجللدواالغشيه املخاطيه

هل تعلم ! ...    هل تعلمي !
األطفال أقل من 5 سنوات و النساء  «

احلوامل واملصابون باألمراض املزمنة 
من الفئات األكثر عرضة ملضاعفات 
خطيرة نتيجة اصابتهم باإلنفلونزا !!

التطعيم هو أفضل سبل الوقاية من  «
اإلنفلونزا !!

التي  « األمراض  أحد  هي  اإلنفلونزا 
ميكن الوقاية منها بالتطعيمات حيث 
أن التطعيم السنوي يقلل من اإلصابة 
باإلنفلونزا بنسبة قد تصل إلى %90!!

الدولية  « الصحية  املنظمات  توصي 
بأخذ  العاملية  الصحة  ومنظمة 

تطعيم اإلنفلونزا سنوياً  !!

إنه  اإلنفلونزا  تطعيم  بأخذ  بادر 
آمن وفعال

ماهي اإلنفلونزا ؟
شديد  فيروسي  مرض  اإلنفلونزا 
منها  مزعجة  أعراض  له  العدوى 
ارتفاع درجة احلرارة ورجفة وسعال 
باحللق  واحتقان  شديدين  وصداع 
وإرهاق شديد وآالم بالعضالت وقد 
خطورة  أكثر  مضاعفات  الى  تؤدي 
السحائي  او  الرئوي  اإللتهاب  مثل 

عرضة  األكثر  الفئات  يف  خاصة 
لإلنفلونزا وهي:

لإلنفلونزا   عرضة  األكثر  الفئات 
النساء  سنوات،    5 من  أقل  األطفال 
مرضى  السكري،  مرضى  احلوامل، 

الربو، مرضى القلب.

ما العالقة بني اإلنفلونزا والفئات 
األكثر عرضة ؟

سنوات،   5 من  أقل  األطفال  يتعرض 
باألمراض  واملصابون  احلوامل،  النساء 
الصدر  وأمراض  السكري  مثل  املزمنة 
خلطر  القلب  وأمراض  )الربو( 
مضاعفات نتيجة إلصابتهم باإلنفلونزا 

نظراً لضعف اجلهاز املناعي لديهم.
أي  )يف  احلوامل  النساء  تتعرض 
خلطر  احلمل(  مراحل  من  مرحلة 
باإلنفلونزا  إصابتهن  نتيجة  مضاعف 

مثل اإلجهاض والوالدة املبكرة .
شيوعاً  األكثر  املضاعفات  تشتمل 
بني األطفال على التشنجات احلرارية 
أن  وميكن  الوسطى  األذن  والتهاب 
تؤدي إلى الوفاة، وزيادة حدة األمراض 

املزمنة بني ذوي األمراض املزمنة.

 هنالك عدة
 اشتراطات على

 قسم مكافحة
 العدوى أن

يطبقها

كيف  ميكن الوقاية من اإلنفلونزا؟
إن أفضل وسيلة للوقاية من اإلنفلونزا 
هي التطعيم ضدها حيث أنه يقلل من 
اإلصابة باإلنفلونزا املوسمية بنسبة قد 

تصل إلى 90 %.

تطعيم اإلنفلونزا حماية 
التطعيمات  مع  يعطى  أن  وميكن 

األساسية من عمر 6 أشهر.
اإلنفلونزا  فيروسات  أن  ومبا 
عام  كل  يتغير  التطعيم  فإن  متجددة 
العاملية  الصحة  منظمة  إرشاد  حتت 

مما يستدعي التطعيم يف كل عام.

كيف تنتقل فيروسات اإلنفلونزا؟
بسهولة  اإلنفلونزا  فيروسات  تنتقل 

من شخص إلى آخر عن طريق:
الرذاذ املصاحب للسعال والعطس.. 1
بفيروسات . 2 امللوثة  األسطح  ملس 

اإلنفلونزا ومن ثم ملس العينني أو 
الفم أو األنف.

كما ميكن للشخص املصاب أن ينقل 
العدوى للمحيطني به قبل يوم من ظهور 
األعراض وحتى خمسة أيام بعد ظهور 
املرض ولذالك فإن الشخص املصاب 

بإمكانه أن ينقل العدوى لآلخرين قبل 
أن يعرف أنه مصاب.

هل تطعيم اإلنفلونزا آمن ؟
اإلنفلونزا  تطعيم  أن  األبحاث  أثبتت 
يحتوي  حيث  اآلمنة  التطعيمات  من 
وهي  الفيروس  على جزيئات  التطعيم 
غير معدية فال ميكن أن تسبب املرض.
وقد وجد أن أكثر األعراض اجلانبية 
هي  أحياناً  التطعيم  تصاحب  التي 
احلقن  موضع  يف  البسيط  اإلحمرار 
والذي قد يستمر ملدة 24 – 48 ساعة 

على أكثر تقدير.

أين يتوفر تطعيم اإلنفلونزا ؟
ميكنك زيارة أقرب مستشفى أو مركز 

صحي ألخذ تطعيم اإلنفلونزا .
الوطني  احلياة  مستشفى  قامت 
جلميع  توعوية  حملة  بعمل  بالرياض 
مرض  عن  بها  الصحيني  العاملني 
اإلنفلونزا  تطعيم  وأهمية  اإلنفلونزا 
جلميع  مجاناً  التطعيم  اعطاء  ومت 

العاملني الصحيني. 

االنفلونزا قد تكون
 قاتلة  أحياناً

تقع على قسم مكافحة العدوى 
مسؤولية جسيمة

يف احلفاظ على الصحة العامة 
داخل املنشأة

د. هند جنيب
 مديرة قسم منع و مكافحة 

العدوى بالرياض
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محمد  د.  التقت  »احلياة«  مجلة 
القلب  استشاري  حمودة  صالح 
مبستشفى  القلب  قسم  ورئيس 
بالرياض، حول هذا  الوطني  احلياة 

املرض الذي أصبح كابوساً حقيقاً:

هل أصبحت أمراض الشرايين  
التاجية كابوسًا حقًا؟

بأنه  صالح  محمد  دكتور  يجيبنا 
أن  العاملية  اإلحصائيات  تشير 
تزايد  التاجية يف  الشرايني  أمراض 
الدول  يف  فقط  ليس  وذلك  مستمر 
املتقدمة بل يف الدول النامية أيضاً، 
إلى  يصل  قد  التزايد  هذا  أن  كما 
الضعف مع حلول سنة 2030 وذلك 
الفئةاالعمرية  أن  إلى  باإلضافة 
أصبح  حيث  مختلفة  أصبحت 
الشباب  فئات  يف  متواجد  املرض 
قبل  النساء  يف  يؤثر  أصبح  كما 

الفحوصات الالزمة لتقييم احلالة.
وهنا نحب آن نؤكد أن اآلالم احلادة 
املفاجئة وخاصة يف  الذكور فوق سن 
عوامل  من  بأي  واملصابني  األربعني 
قد حتمل  سردها  السابق  اخلطورة 
يف طياتها حالة مرضية خطيرة قد 
تودي باحلياة يف وقت قياسي ولذلك 
للذهاب  القصوى  الضرورة  نؤكد 
طوارئ  وحدة  ألقرب  وقت  بأسرع  

يف أقرب مركز طبي.

كيف نتفادى اإلصابة 
بالمرض؟

من  أنه  يؤكد  حمودة  محمد  دكتور 
على   القضاء  أن  بالضرورة  املعلوم 
عامة  بصفة  املجتمع  يف  التدخني 
والنساء  الشباب  بني   وخاصة 
جتنب  أسباب  أهم  من  يعتبر  
بعض  أثبتت  وقد  الشرايني  أمراض 
غير  نسبة  أن  العلمية  اإلحصائيات 
قليلة من حاالت املوت الفجائي هم 

من املدخنني وخاصة يف الشباب .

الرياضة أول بند علينا التفكير 
به لتغيير منط حياتنا

 الدهون والدخان
 والسكري وضغط
الدم مربع الموت

د محمد صالح حمودة 
لمجلة الحياة:

على الرغم من التقدم القياسي في سبل 
تشخيص وعالج الذبحة الصدرية وأمراض الشرايين 
التاجية إالأنها مازالت تتربع على قمة األمراض التي 

تودي بالحياة بنسبة تفوق الكثير من األمراض بما فيها 
السرطان بكافة أنواعه .

الذبحة الصدرية  
كابوس العصر

ذلك  ويرجع  الطمث  انقطاع  سن 
نسبة  ارتفاع  إلى  أساسية  بصفة 
السيئة  الغذائية  والعادات  املدخنني 
انتشار  مع  الرياضية  التمارين  وقلة 
نسبة  يف  املطرد  واالرتفاع  السمنة 

مرض السكري.

*ماهي العوامل المسببة 
ألمراض الشرايين التاجية:

ألمراض  رئيسية  عوامل  عدة 
الشرايني، أهمها:

التدخني  «
مرض السكري  «
ارتفاع ضغط الدم  «
اختالل الدهون  «
السمنة املفرطة  «
قلة التمارين الرياضية  «

من  واضح  هو  كما  العوامل  وهذه 
املمكن جتنبها وعالجها ولكن هناك 
مثل  جتنبها  ميكن  ال  أخرى  عوامل 
واجلنس  العائلي  التاريخ  أو  العمر 
حيث أنه من املعلوم أن نسبة حدوث 
يف  العمر  تقدم  مع  تزداد  املرض 
اجلنسني كما أنها تزداد يف األقارب 
من الدرجة األولى للمرضى املصابني 
باملرض كما أن من املعلوم أن نسبة 
اإلصابة يف الذكور أعلى من اإلناث.

كيف نتأكد من اإلصابة 
بالمرض؟

التاجية  الشرايني  مرض  يرتبط 
حيث  الصدر  بآالم  وثيقاً  ارتباطاً 
الوحيد  العرض  تكون  قد  أنها 
الطبية   األوساط  يف  عليه  املتعارف 
.عندها  عام  بشكل  املرض  وبني 
يشعراملريض بآالم متكررة يف الصدر 
وخاصة عند بذل مجهود عضلي أو 

انفعاالت توترية.
ومفاجئة  حادة  تكون  قد  واآلالم 
احلالة  هذه  ويف  مستمر  تزايد  ويف 
يجب التوجه إلى طوارئ أقرب مركز 
إحتمالية  الستبعاد  احلال  يف  طبي 
وجلطات  احلادة  الصدرية  الذبحة 
بلوغ  حتى  الوقت  أن  حيث  القلب 
حيوياً  دوراً  يلعب  طبي  مركز  أقرب 
احلاالت  هذه  تشخيص  سرعة  يف 
األلم  كان  إذا  أما  معها.  والتعامل  
غير حاد ويختفي  بانقطاع  املجهود 
املريض  فعلى  ذلك  بعد  يتكرر  ثم 
استشارة عيادة امراض القلب لعمل 

اخلفيفة  الرياضة  ممارسة  أن  كما 
على األقل أربع مرات أسبوعياً ملدة 
مرة  كل  يف  دقيقة   30 عن  تقل  ال 
أمراض  جتنب  يف  الفعال  األثر  له 
إلى  وميتدأثره  التاجية  الشرايني 
بأمراض  اإلصابة  نسبة  انخفاض 

السكري وضغط الدم .
االهتمام بتجنب السمنة واحلفاظ 
نظم  باتباع  وذلك  املثالي  الوزن  على 
التمارين  وممارسة  معتدلة  غذائية 
املصابني  من  كنت  وإن  الرياضية، 
اختالل  او  الدم  أو ضغط  بالسكري 
العالج  على  ومة  املدا  يجب  الدهون 
معدالت  على  للحفاظ  الدوائي 
يف  والدهون  الدم  وضغط  السكر  
للتعليمات  تبعاً  املرغوب  املستوى 
العاملية ويجب أن نشير إشارة خاصة 
ملرض السكري حيث أنه أصبح يعادل 
اخلطورة  يف  القلب  جلطات  مرضى 
بأمراض  املصابني  نسبة  أن  كما 
الشرايني التاجية قد تصل إلى %50 
هؤالء  وننصح  السكري  مرضى  يف 

د. محمد صالح حمودة 
 استشاري القلب و رئيس قسم 
القلب مبستشفى احلياة الوطني 

بالرياض
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الدورية مع  املتابعة  املرضى بضرورة 
احلفاظ على نسبة الدهون منخفضة 

والرياضة بشكل دائم.

كيف أجيب نفسي على 
سؤال: هل أنا مصاب 

بالذبحة الصدرية؟
اإلجابة على هذا السؤال  يجب أن نقر 
الصدرية  الذبحة  مرضى  غالبية  أن 
يعانون من آالم بالصدر وهنا يجب أن 
نقارن بني حالتني مرضيتني مختلفتني 

تبعاً لطبيعة آالم الصدر:

الصدرية  »الذبحة  األولى:  احلالة 
احلادة غير املستقرة ـ احتشاء عضلة 

القلب احلادة«
متزايدة  فجائية  حادة  آالم 
مصاحبة بتعرق وصعوبة بالتّنفس 
بطريقة  تزاد  ثم  ضعيفة  تبدأ  أو 
متسارعة  حتى تصل إلى الدرجة 
أن  ميكن  االشتباه  وبهذا  احلادة، 

يتم التأكد من خالل:

تختفي  األحيان  معظم  ويف  ذهني، 
مع  أخرى  مرة  تتكرر  لكي  الراحة  مع 
حدوث اجلهد وقد تكون مرتبطة بقدر 
ثابت من اجلهد أو تتطور لتحدث مع 

أدنى مستويات اجلهد.

يف هذه احلالة يجب استشارة عيادة 
القلب إلجراء األبحاث اآلتية:

تخطيط القلب العادي. «
تخطيط القلب باملجهود العضلي. «
ويف معظم احلاالت يتم تشخيص  «

األبحاث  هذه  طريق  عن  احلالة 
ولكن هناك حاالت حتتاج ألبحاث 
أكثر حساسيه يف التشخيص مثل:

التصوير الطبقي متعدد الشرائح  «
  coroـangio( بواسطة الصبغة

)msct ـ
فحص اإليكو باملجهود  «

)stessEcho(
فحص املجهود بواسطة التالبوم  «

)stress thsliun(
إذاكانت األبحاث إيجابية، فيجب  «

واملتابعة  األدوية  تعاطي  البدء يف 
االهتمام  ضرورة  مع  للمريض 
لسن  وتقييم  اخلطورة  بعوامل 
اخلطورة واحتياج املريض إلجراء 

قسطرة قلبية وتدخل عالجي.

للعالج،  طرق  عدة  عن  نسمع 
بم  الذكية،  الدعامة  وخاصة 

تحدثوننا عنها؟
عند ما نتحدث عن العالج فيجب أن 
تودي  قد  التي  احلادة  احلالة  منيز 
فيها  الوقت  يلعب  حيث  باحلياة، 
ليس  التأثير،  يف  أساسياً  عاماًل 
فقط على حياة املريض بل على سبل 

العالج وتطور املرض بعد ذلك. 
الذبحة  ويف حالة تشخيص حالة 
احلادة واحتشاء عضلة القلب فيجب 
نقل املريض إلى وحدة قسطرة القلب 
يف احلال بعد إعطاء أدوية مثبطات 
إجراء  ويتم  الدموية،  الصفائح 
تدخل عاجل إلعادة تروية عضالت 
وتثبيت  التوسيع  طريق  عن  القلب 
عن  احلديث  يأتي  وهنا  الدعامات. 
الدعامات الدوائية التي أدت بصورة 
من  كثير  حياة  إنقاذ  إلى  واضحة 
يف  ملحوظ  انخفاض  مع  املرضى 
أنها  االنسدادحيث  يف  تكرار  نسبة 
يحتوي  تركيبها  بالذكية ألن  وصفت 
بقاء  على  حتافظ  فعالة  مواد  على 

الدعامة مفتوحة ومتنع أو حتد من 
نسبة االنسداد.

وحدة  توافر  عدم  حالة  ويف 
قسطرة القلب باملستشفى أو صعوبة 
نقل املريض يف وقت قياسي ألقرب 
اخلدمة،  هذه  يقدم  طبي  مركز 
للعقارات  املريض  إعطاء  فيجب 
املذيبة للجلطات يف احلال ويف أسرع 
التأكد من عدم وجود أي  وقت بعد 
األوقات  من  كثيراً  ويف  طبية  موانع 
اآلالم  وتختفي  املريض  تستقر حالة 
ويبدأ  القلب  عضلة  حالة  وتتحسن 
يف تعاطي األدوية املتعارف عليها يف 
إلرساله  متهيداً  احلاالت  هذه  مثل 

بعد ذلك لعمل القسطرة القلبية.
املريض  يستجب  لم  إذا  أما 
استمرار   مع  اجللطة  إذابة  لعقارات 
عدم  عالمات  ظهور  أو  الصدر  آالم 
فيجب  اإلكلينلكية  احلالة  استقرار 
إلى  املريض  لنقل  وبسرعة  اإلعداد 
أقرب مكان إلجراء القسطرة القلبية. 
الصدرية  الذبحة  ملرض  وبالنسبة 
مع  دوائياً  عالجهم  يتم  املستقرة 
التعامل مع عوامل اخلطورة  ضرورة 
النظام  من  ابتدءاً  سردها  السابق 
البدنية  الرياضة  ومزاولة  الغذائي 
واإلمتناع عن التدخني وانقاص الوزن 
املناسبة  املستويات  حتقيق  وضرورة 
وكذلك  والدهون  السكر  نسبة  يف 

ضغط الدم.
التي يجب على  ومن أهم األدوية 
املريض تناولها تلك التي متنع حدوث 
اجللطات وحتافظ على كفاءة عضلة 

القلب ومتنع تطور املرض وهي:
األجنتونسيه . 3 إنزمي  مثبطات 

كونفيرتاز.
مثبطات مستقبالت البيتا.. 4
عقار الستاتني للدهون الدم.. 5
الصفائح . 6 ومثبطات  أسبرين 

الدموية.
بعض  يف  املريض  يحتاج  قد  كما 

األحيان إلى:
مضادات الكاليسوم.

عقار النيتروجلسرين.
بصفة  املريض  متابعة  مراعاة  مع 
اخلطورة  عوامل  وتقيم  مستمرة 
الصدر  آالم  تواجد  ومالحظه  دورياً 

وتكرارها وخاصة مع بذل املجهود.

الذبحة  مرضى  يحتاج  هل   
إلجراء  المستقرة  الصدرية 

تخطيط القلب العادي.. 1
وخاصة . 2 بالدم  القلب  أنزميات 

الثربينني.

ويف حال كانت هذه االبحاث إيجابية 
انه  املريض على  التعامل مع  فيجب 
حالة قصور حاد بالشراين الناجيه.

سلبية  األبحاث  كانت  اذا  أما 
فيجب وضع املريض حتت املالحظة 
املكثفة، خاصة كبار السن أو تواجد 
السابق  اخلطورة  عوامل  أحد 
سردها وتكرار  تخطيط وانزميات 
سلبيتها  استمرار  من  لتأكد  القلب 
املريض  ينصح  سلبيتها،  ثبتت  فأن 
إلجراء  القلب  عيادة  يف  باملتابعة 
بعض االختبارات الضرورية لضمان 
استبعاد احتمالية الذبحة الصدرية

الصدرية  »الذبحة  الثانية:  احلالة 
املستقرة«

آالم الصدر املرتبطة باجلهد، وهي آالم 
حتدث عند القيام أو التعرض ملجهود 
مجهود  األحيان    بعض  ويف  عضلي 

 هل أنت قريب من
 الذبحة الصدرية؟

 على طبيبك أن
 يجيبك

 متابعة القلب
 واالنتباه إلى

 مستويات أدائه
 تقي من العديد

 من المشاكل
الالحقة

الفحص الدوري هام جدًا 
لكل إنسان

تقييم املرضى، حيث أن نسبة تكرار 
تطور  يف  هاماً  مؤشراً  يعد  تعاطيها 
العالج  تكثيف  إلى  واحلاجة  املرض 

أو القسطرة القلبية من عدمها.

* ختامًا، ما هي النصائح التي 
يجب لمريض الذبحة الصدرية 

األخذ بها؟
ولكني  النصائح  من  الكثير  هناك 
األهم  وهي  واحدة  بنصيحة  سأكتفي 
ومناشدًة  نداًء  أعدها  بل  واألخطر، 
من  الشباب،  جيل  وخاصة  للجميع 
االمتناع  بضرورة  والفتيات،  الفتيان 
صوره  بكل  التدخني  عن  باتاً  منعاً 
واالبتعاد عن املدخنني وكل السبل التي 
أهم  من  ألنه  وذلك  للتدخني،  تؤدي 
عوامل اإلصابة بالذبحة الصدرية وكما 
ذكرنا سابقاً فإن اإلحصائيات العلمية 
بها  اليستهان  نسبة  هنالك  أن  أثبتت 
من موت الفجاءة خاصة بني الشباب 

صغار السن هي من املدخنني.
مرضاً  ليس  كان  وإن  التدخني 
من  للكثير  بوابة  أنه  إال  ذاته،  بحد 
إرادة  إلى  إال  يحتاج  وال  األمراض، 
قوية وعزمية لإلقالع عنه أو جتنبه، 
حفظنا اهلل وحفظ شباب األمة من 
جميعاً  علينا  اهلل  وأدام  الداء  هذا 

نعمة الصحة والعافية. 

قسطرة قلبية؟
إجراء  املرض  هؤالء  يحتاج  قد 
بعض  يف  وذلك  قلبية  قسطرة 

احلاالت اآلتية:
من  « بالرغم  الصدر  آالم  تكرار 

العالج الدوائي املكثف
املجهود  « مع  الصدر  آالم  حدوث 

اليومي وتطورها يف الشدة واملدة 
مع مستوى منخفض من  وحدتها 

املجهود 
تطور املرض إلى ذبحة صدرية غير  «

مستقرة أو أزمات قلبية حادة.
اجلهد  « فحوصات  ثبتت  إذا 

جهد  مستوى  مع  عالية  إيجابية 
منخفض حتى ولو كان املريض ال 
يشكي آالماً صدرية أثناء املجهود 

العضلي اليومي العادي.

المتداولة  الحبوب  ماهي   *
التي تتناول تحت اللسان؟

السريعة  جلسرين  النيترو  أقراص 
خالل  مفعولها  يظهر  حيث  املفعول 
الصدر  آالم  أثناء  تعاطيها  من  ثواٍن 
والشرايني  لألوردة  موسعة  فهي 
كمية  انخفاض  على  يساعد  ما 
فيخفف  القلب  إلى  املرجتعة  الدم 
ويقلل من  القلب  العبء على عضلة 
ودرجة  لألكسجني  احتياجها  نسبة 
استقرار هذه احلبوب مهمة جداً يف 

هل فكرت بحياة صحية؟ 
راجع نفسك اليوم
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عيادة



د صفاء بأنه من املتوقع أفادتنا 
يف أي مجتمٍع أن نسبة 
اإلرضاع  يستطعن  ال  الالتي  األمهات 
الطبيعي على اإلطالق ال تتعدى نسبة 
ولم   ، تقدير  أقصى  على   %3 إلى   1
يتم معرفة السبب يف هذا على الرغم 
نسبة  أن  كما  السليمة.  التحاليل  من 
اإلرضاع  من  تتمكن  الالتي  األمهات 
إلى  أطفالها  يحتاج  إمنا  الطبيعي، 
لدى  اللنب  كمية  ألن  إضافية  رضاعة 
األم غير كافية، ال تتعدى 30 % يف أي 
مجتمع؛ وعلى هذا، ليس من املتوقع أن 
األلبان  إلى  حتتاج  األمهات  كل  تكون 
الصناعية فنجد أن حوالي 40 إلى %50 
من األمهات يف أمريكا وأوروبا يحتجن 

إليها لظروف العمل أو ماشابه.
 يف مجتمعاتنا تصل نسبة األمهات 
التى تلجأ إلى األلبان الصناعية من 80 
اقتصادي  يسبب عبء  إلى 85%، مما 
لتشكل  هذا  وتتعدى  بل  العائلة،  على 
واقتصادها  الدولة  على  مضافاً  عبئاً 
وعالج  الصناعية  األلبان  دعم  بسبب 

األمراض التى تزيد مع استخدامها.
القاضي  مها  دكتورة  وأكدت 
احلياة  مبستشفى  األطفال  استشارية 
األسباب  أهم  من  أن  بجازان  الوطني 
معرفة  عدم  ذلك  إلى  تؤدي  التى 

األمهات بأهمية الرضاعة الطبيعية:
األم  « لنب  مكونات  أن  أثبت  لقد 

تتناسب متاماً مع عمر الطفل فقد 
وجد أن تركيب اللنب يف األيام األولى 
من العمر عالي البروتينات والدهون 
قلياًل،  اللون  أصفر  يكون  ولذلك 
ويكون كثيف وقليل الكمية ليتناسب 
يف  الرضاعة  على  الطفل  قدرة  مع 
األيام األولى، ثم يبدأ يف التغّير إلى 
اللون األبيض تدريجياً وذلك لزيادة 
والبروتينات  الدهون  وتقل  الكمية 
السكريات  تزداد  بينما  تدريجياً 
على  الطفل  قدرة  زيادة  مع  اللبنية 

أفادتنا د صفاء بأنه من المتوقع في أي مجتمٍع أن نسبة األمهات الالتي ال 
يستطعن اإلرضاع الطبيعي على اإلطالق ال تتعدى نسبة 1 إلى 3% على أقصى تقدير،

ولم يتم معرفة السبب في هذا على الرغم من التحاليل السليمة. كما أن نسبة 
األمهات الالتي تتمكن من اإلرضاع الطبيعي، إنما يحتاج أطفالها إلى رضاعة إضافية 
ألن كمية اللبن لدى األم غير كافية، ال تتعدى 30 % في أي مجتمع؛ وعلى هذا، ليس من 
المتوقع أن تكون كل األمهات تحتاج إلى األلبان الصناعية فنجد أن حوالي 40 إلى %50 

من األمهات في أمريكا وأوروبا يحتجن إليها لظروف العمل أو ماشابه.

االنتباه إلى حليب األم 
كمصدر طبيعي وصحي 

حليب األم منجم 
فيتامينات كامل

الرضاعة وإلعطائه حاجته من املاء.
حجران  « حسام  دكتور  ويردف 

األطفال مبستشفى  طب  استشاري 
أثبت  لقد  بعسير  الوطني  احلياة 
لطفل  األم  لنب  تركيب  أن  أيضاً 
عن  يختلف  الرحمي  العمر  ناقص 
طفل كامل النمو حيث أن السعرات 
والبروتينات  والدهون  احلرارية 
واألجسام املناعية أعلى به ومتناسبة 

مع العمر الرحمي للطفل.
وتؤكد د. صفاء بأنه من هنا ظهرت  «

فكرة بنوك األلبان يف أوربا وأمريكا 
أيضاً  األلبان  مكمالت  تصنيع  ومت 
ألبان  من  بدالً  األمهات  ألبان  من 

البقر واملاعز.
وتضيف د. صفاء أن كمية األجسام  «

التي  »األمينوجلوبيولني«  املناعية 
الطفل  تكسب  األم  لنب  يف  توجد 
أن  خاصة  األمراض  ضد  املناعة 
مباشرة  تكوينها  يستطيع  ال  الطفل 
التكوين  يف  تبدأ  ولكن  الوالدة  بعد 
وتكون  على عمر ستة أشهر تقريباً 
كميتها أكثر يف األيام األولى للطفل 
واألطفال ناقصي العمر الرحمي وال 

توجد يف األلبان الصناعية.
السكريات يف لنب األم توجد متحدة  «

باحلليب  املوجودة  احلديد  بكمية 
وهذة  الكتوفيرين  يسمى  مركب  يف 
األلبان  يف  متوفرة  غير  التركيبة 
املشابهة للنب األم حتى اآلن لصعوبة 
أن  ووجد  سعرها  وغلو  تصنيعها 
إضافة هذة املادة حتمى الطفل من 
فقط  تعطى  ولذلك  األمعاء  التهاب 
من  يعانون  الذين  اخلدج  لألطفال 
هذه  إن  باألمعاء.  متكررة  التهابات 
املادة بهذا التركيب مينع البكتريا من 
االستفادة من احلديد وبالتالي مينع 
الطفل  امتصاص  ويسهل  تكاثرها 
املوجودة  السكريات  مع  للحديد 

باحلليب.
األم  « لنب  يف  سكريات  أيضاً  توجد 

لتنشيط ما يعرف بالبكتيريا املفيدة 
للجسم )البروبيتك( فتمنع استيطان 

وتكاثر البكتريا الضارة يف األمعاء.
أنزميات  « على  يحتوي  األم  حليب 

عليها  والقضاء  البكتريا  لتكسير 
وهذا غير متوافر يف األلبان املشابهة 

للنب األم.
حليب  « أن  القاضي  مها  د.  وتشير 

مناعية  محفزات  على  يحتوى  األم 
جتعل الطفل يبدأ يف إنتاج األجسام 
املناعية خاصة تلك التى حتميه من 
حالة  يف  خاصة  وتفرز  الفيروسات 
األم، ولذلك يف حالة إصابة  مرض 
تستمر  بأن  ينصح  باإلنفلونزا  األم 
األم يف رضاعة ابنها مع تغطية الفم 
واألنف أوالً ألنه لن يستطيع تكوين 

أجسام مناعية لنفسه بصورة كاملة 
املناعي  جهازه  لتحفيز  أيضاً  ولكن 
يف  املتوفرة  غير  احملفزات  بهذه 

األلبان التى تشبه لنب األم. 
لنب  « بسيوني  صفاء  د.  وأضافت 

لنمو  منشطات  على  يحتوي  األم 
بدأت  وقد  والعني  واملخ  األعصاب 
بعض الشركات يف إنتاج مثلها ولكن 
الطبيعية  الرضاعة  عملية  أن  تبني 
األم  بني  العالقة  توطد  نفسها 
العصبي  اجلهاز  وتنشط  والطفل 
درجات   10-5 من  فرق  ووجد 
 7-6 عمر  على  الذكاء  اختبار  يف 
األطفال  على  دراسة  يف  سنوات 
لهم  توفرت  الذين  بني  البرازيلني 
فرصة الرضاعة الطبيعية واألقل ملن 
مت تغذيتهم على األلبان الصناعية، 
وكذلك كانت نسبة االلتحاق بالتعليم 
العالي مرة ونصف أعلى يف األطفال 
الرضاعة  لهم فرصة  توفرت  الذين 
الطبيعية باإلضافة إلى زيادة الذكاء 

اإلجتماعي لهم.
وتؤكد د. صفاء بأن نتيجة إلختالف  «

يف  والبروتينات  الدهون  مكونات 
لوحظ  األم،  للنب  املشابهة  األلبان 
بدء ظهور أمراض يف األطفال وزيادة 
والشباب  البلوغ  مرحلة  يف  نسبتها 
وارتفاع  السمنة  مثل  والشيخوخة 
الكوليسترول  وارتفاع  الدم  ضغط 

والنوع الثاني من البول السكري.

تأثير الرضاعة الطبيعية على حدوث 
بعض األمراض أصبح معروفا:

الرضاعة الطبيعية لفترة 13 أسبوع  «
تقلل النزالت املعوية ملدة 7 سنوات.

الرضاعة الطبيعية ملدة 4 شهور تقلل  «
التهابات األذن لعمر 3 سنوات.

اسبوع  «  15 ملدة  الطبيعية  الرضاعة 
لسبع  الرئوية  األلتهابات  تقلل 

سنوات.
أشهر  « ملدة ستة  الطبيعية  الرضاعة 

الغدد  بسرطان  اإلصابة  تقلل 
الليمفاوية مدى احلياة.

جني  «  146 طبيعة  يف  تغير  لوحظ 
الذين يرضعون طبيعياً  يف األطفال 
يتناولون األلبان  الذين  عن األطفال 
الصناعية غير معروفة التأثير حتى 

اآلن.
له  « )فترضع  قال:  من  فسبحان 

أخرى(. 

حليب األم 
الطبيعي.. 

منجٌم صحّي

 هل نحتاج
 لأللبان

الصناعية؟

دكتورة صفاء بسيوني استشارية طب األطفال 
بمستشفى الحياة الوطني بالرياض

دكتورة مها القاضي
استشارية طب األطفال 

مبستشفى احلياة الوطني بجازان

دكتور حسام حجران 
استشاري طب األطفال 

مبستشفى احلياة الوطني بعسير

دكتورة صفاء بسيوني 
استشارية طب األطفال 

مبستشفى احلياة الوطني 
بالرياض
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وصفة



تفتيت حصوات
المسالك البوليه بالموجات الصوتية التصادمية 

أغنت العالجات احلديثة 
عن اجلراحة يف كثير من 
احلاالت

د. محمد مصطفى
 استشاري املسالك البولية 

مبستشفى احلياة الوطني بجازان

د. محمد عاشور
 استشاري جراحة املسالك 

البولية مبستشفى احلياة الوطني 
بعسير

د. خالد جمعة
 استشاري ورئيس قسم املسالك 
البولية مبستشفى احلياة الوطني 

بالرياض

29 مجلة الحياة_

هذه اآلية ذكرت نسف اجلبال إن 
الصور  فى  النفخ  طريق  عن 
صوتية  موجات  عن  عبارة  وهو 
هذه  اكتشاف  مت  وقد  تصادمية! 
احلقيقة فى بداية العقد الثامن من 
حيث   )1880( عشر  التاسع  القرن 
مت عمل أبحاث كثيرة بواسطة عدة 
بناء  فى  متخصصة  أملانية  شركات 
الغواصات ومت اكتشاف أن املوجات 
على  تدميري  أثر  لها  الصوتية 
الصخور، »وقد ذكر املولى عز وجل 
الصوتية  باملوجات  احلجارة  تفتيت 
منذ أكثر من 1400 عام« وأيضاً، من 
اجلدير ذكره أن الطائرات احلربية 
حلقت  لو  الصوت  من  األسرع 
حاجز  وكسرت  منخفض  بارتفاع 
مباٍن  تدمير  إلى  تؤدي  قد  الصوت 

نتيجة املوجات الصوتية العالية.
يقول د. محمد عاشور استشاري 
واملناظير  البولية  املسالك  جراحة 
بجازان:  الوطني  احلياة  مبستشفى 
آثار  من  العلم  تأكد  أن  ومنذ 
الشركات  بعض  بدأت  االهتزازات 
موجات  إصدار  بتقنية  جهاز  بعمل 

تأثير  لها  معينة  بترددات  صوتية 
يف  الستخدامه  وذلك  تصادمي 
البولية.  املسالك  حصوات  تفتيت 
استشاري  جمعة  خالد  د.  وصّرح 
بأن  البولية  املسالك  قسم  رئيس  و 
احلياة  مبستشفى  موجود  اجلهاز 

الوطني بالرياض و يعمل بنجاح.
كان  بالبعيدة  ليست  فترة  ومنذ 
يتم  البولية  عالج حصوات املسالك 
عن طريق إجراء جراحة الستخراج 
املريض  على  يؤثر  مما  احلصوات 
اجلراحة،  مكان  كبيرة  ندبة  وترك 
لطول  نظراً  مادياً  عليه  يؤثر  كما 
املريض  عودة  وتأخر  النقاهة  فترة 
إلى العمل وأيضاً املضاعفات ما بعد 

وصفة

قال تعالى ) َويَسأَلونََك َعِن الِجباِل َفُقل يَنِسُفها رَبّي نَسًفا ﴿١٠٥﴾ َفيََذرُها قاًعا 
َصفَصًفا ﴿١٠٦﴾ ال تَرى فيها ِعَوًجا َوال أَمًتا ﴿١٠٧﴾  صدق اهلل العظيم . سورة طه 

َماَواِت َوَمْن فِي األَرِْض إاِل َمْن َشاَء اللَُّه ُثمَّ  ورِ َفَصِعَق َمْن فِي السَّ ﴿ َونُِفَخ فِي الصُّ
نُِفَخ فِيِه أُْخرَى َفإَِذا ُهْم قَِياٌم يَْنُظُروَن( )68﴾ الزمر 

املسالك  أطباء  جعل  مما  اجلراحة 
أخرى الستخراج  يبحثون عن طرق 
هى  الطرق  هذه  ومن  احلصوات 
تفتيت حصوات املسالك البولية عن 
طريق التفتيت باملوجات التصادمية 
)ESWL(  دون احلاجة إلى جراحة.

من  سباقة  تطورية  نظرة  ويف 
الوطني  احلياة  مستشفى  إدارة 
بعسير لتطوير قسم جراحة املسالك 
البولية مت شراء أحدث جهاز لتفتيت 
باملوجات  البولية  املسالك  حصوات 
التصادميه )ESWL( وذلك سعياً من 
اإلدارة لراحة املرضى وتقدمي خدمة 
املخاطر  وتقليل  للمريض  متميزة 
واملضاعفات التي تعود على املريض 

من إجراء اجلراحة.
استشاري  مصطفى  محمد  د. 
احلياة  مبستشفى  البولية  املسالك 
الوطني بجازان يؤكد أن عملية تفتيت 
تفتيت  بجهاز  بسهولة  تتم  احلصى 
احلصى اجلديد، وتعتمد فكرة تفتيت 
باستخدام  البولية  املسالك  حصوات 
املوجات التصادمية على نوع احلصوة 
)صلبة أو هشة أو متوسطة الشدة( 
ومكانها )بالكلى أو احلالب( وحجمها، 
حيث أن املريض ممكن يحتاج جللسة 

واحدة أو أكثر وحيث أنه يتم التصويب 
على احلصوة من خارج اجلسم دون 
ودون  مخدر  إلى  املريض  يحتاج  أن 
اإلحتياج إلى تنومي املريض ألكثر من 
يوم حيث أن املريض يخرج بعد ساعة 
من إنتهاء جلسة التفتيت ويعود إلى 

عمله بعد فترة قصيرة جداً.

الدكتور محمد عاشور «
استشاري جراحة املسالك  «

البولية واملناظير.
زميل كلية اجلراحني امللكية  «

بجالسجو بإجنلترا.
عضو دائم بنقابة األطباء  «

 .GMC اإلجنليزية





ال يشبه تلك المدينة شيء، إنها المدينة الفريدة في كل شيء، 
عاصمة العالم القديم وحاضرتها األكثر تأثيراً في العصور الحديثة. 
يقول »بايهايدن« المؤرّخ النمساوي، إنها المدينة األكثر حظًا جغرافيًا 

في العالم. فهي الممتّدة بين قارتين، بين شرٍق وغرب، وهي ممرّ 
التاريخ والتقنية والتجارة والناس والثقافات.

إسطنبول مدينٌة 
للتاريخ والمستقبل

إسطنبول حضورها وتستمد 
تاريخها  من  اليوم 
التي  املميزة  وجغرافيتها  العظيم 
إسالمية،  بنكهة  أوروبية  منها  جعلت 
الشعور  ينتابك  زيارتها  يف  فأنت 
احلاسم أنك يف أوروبا بكل مفرداتها 
تغادرك  ال  ولكن  واحلضارية،  املدنية 
مبساجده  اإلسالم  مفردات  أبداً 

وتكاياه وتعامالته الطيبة يف الشارع.

يسكن يف إسطنبول
٢٠ مليون نسمة لهذا هي 
من أكبر مدن العالم

والُقسطنطينيَّة إنها  بيزنطة 
أكبر  وإسالمبول؛  واألِستانة 
مدن تركيا، واملدينة الوحيدة يف العالم 
عاصمة  وهي  قارتني.  يف  تقع  التي 
فكانت  القدمية،  اإلمبراطوريات  أهم 
الرومانية  لإلمبراطورية  عاصمة 
)330–395(، وعاصمة اإلمبراطورية 
سنة  حتى   395 عام  )منذ  البيزنطية 
سنة  حتى   1261 سنة  من  ثم   1204
اإلمبراطورية  وعاصمة   ،)1453
الدولة  ثم   ،)1261-1204( الالتينية 

العثمانية )1453–1922(.
مفتوحاً  اليوم تعد متحفاً  أنها  كما 
يف الهواء الطلق، بكل حذافيرها، ففي 
كل شارع هناك أثر ويف كل جتمع ثمة 

تاريخ. ومن أهم معاملها اليوم:

الجامع األزرق 
جامع السلطان  أحمد، ويعرف باسم 
يف   بني  إسطنبول  يف  األزرق  اجلامع 
السلطان  قام  عندما  1916م  عام 

أحمد األول ببنائه، ودفن داخله.
هو املسجد املعتمد لدى املعماريني 
العثمانية  املساجد  تفاصيل  لفهم 
حتفة  يعتبر  حيث  الكالسيكية، 
عاملنا  يف  نظيرها  قل  معمارية  
املساجد  أوائل  من  وهو  اإلسالمي، 
الليلية.  اإلنارة  على  اعتمدت  التي 
يقع مقابل متحف آية صوفيا ويزوره 

سنوياً ماليني السياح.

قصر توبكابي، متحف الباب 
العالي

توبكابي  قصر  بالتركية  يسمي 
وبالعربية   Topkapı Palace
مركزا  كان  العالي،  الباب  يسمي 
منذ   400 من  ألكثر  العثماني  للحكم 
إلى  عشر  اخلامس  القرن  أواسط 
وقد مت  التاسع عشر،  القرن  أواسط 
فيه  متحف  إلى  املكان  هذا  حتويل 
مجموعة هائلة من مقتنيات ومفردات 
إلى  إضافة  العثمانيني،  السالطني 

عمارته الهندسية املدهشة.

قصر السالطين، دولمابهتشه
Dolmabahce Palace  هو أحد 
لكونه  نظراً  إسطنبول  معالم  أهم 
العثماني  للحكم  األخير  احلكم  مركز 
الدولة  سقوط  حتى   1865 منذ 
1922، وهو خالصة الفن العثماني يف 
ويقع  والرفاهية،   والزخرفة  العمارة 

 ال تكفيك زيارة
 واحدة لترى كل

المدينة
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األوروبي  اجلزء  يف  حتديداً  القصر 
مضيق  ساحل  على  إسطنبول  من 

البوسفور.

ساحة تقسيم، شارع 
االستقالل  

يف  يزوره  شارعاً  أن  تصدق  هل 
زائر؟  نهاية األسبوع 3 ماليني  عطلة 
شارع  عن  تسأل  أن  إال  عليك  ما 
هذا  بعينك  لترى  وتزوره  االستقالل 
الكم الهائل من البشر الذين يقصدون 
هذا  يف  وأسواقها  املدينة  حيوية 

الشارع العريق.
 يسمي بشارع االستقالل ألنه شهد 
القدمي  النظام  على  األحزاب  ثورة 
العاملية  احلرب  وحلفاء  العثماني 
بالساحة  يتصل  أنه  كما  األولى، 
ساحة  وهي  إسطنبول  يف  األشهر 

تقسيم. 

آيا صوفيا 
يف  األهم  املعمارية  التحفة  إنها 
الشرق  بني  تدمج  حيث  إسطنبول، 
األوروبية  احلاضرتني  وبني  والغرب 
دخلها  عندما  لهذا  واإلسالمية، 
إمتام  بعد  جستينيان  اإلمبراطور 

»يا  داخلها:  صرخ  منه،  بأمر  بنائها 
تفوقت  فقد  إشهد  احلكيم،  سليمان 

عليك«.
عصر  يف  كنيسة  أعظم  كانت 
االمبراطورية البيزنطية، ومت حتويلها 
العثمانيني  فتح  بعد  مسجد  إلى 
لها  أضيفت  حيث  للقسطنطينية، 
للصالة،  الناس  ملناداة  مآذن  أربع 
كمال  مصطفى  حولها  ثم  ومن 
يف  احلديثة  تركيا  مؤسس  أتاتورك 
على  يشهد  متحف  إلى  العام ١٩٣٥ 
إسالمية  كنوز  ويضم  املنطقة  تاريخ 

ومسيحية ال تقدر بثمن. 

برج غلطة
يف  املعالم  أكبر  أحد  البرج  هذا  يعد 
على  بني  حيث  والشرق  إسطنبول 
ارتفاع 67 متراً، وتسع طوابق ملراقبة 
فيها،  تقع  التي  واحلرائق  املدينة 
وحركة  البحر  يف  السفن  ومراقبة 

الشوارع بشكل عام.
يبلغ قطر البرج ٩ أمتار وقد مت 
وكان من  بناؤه عام ١٣48 ميالدي 
مت  وقد  عصره،  يف  األبنية  أعلى 
اليوم  متاح  وهو  بالكامل  ترميمه 

للزوار.

 جراند بازار ، السوق المغلق 
املسقوفة  األسقف  أقدم  من  إنه 
الذي  بازار  اجلراند  إنه  العالم،  يف 
إلى عام 1461 ميالدي  تاريخه  يعود 
آالف محل   3 من  أكثر  على  ويحتوي 
العالم  أكبر أسواق  أنه من  يعني  مما 
من  تريد  ما  كل  جتد  فيه  أيضاً، 

املنتجات التركية األصيلة والتراثية.

مضيق البوسفور، الجسر
إن مشاهدة إسطنبول من البحر أمر يف 
غاية املتعة حيث توفر لك املدينة رحالت 
بحرية يف يخوت وقوارب سياحية كبيرة، 
بإمكانك من خاللها رؤية املدينة بشكل 
مختلف، وخاصة عند مضيق البوسفور 

واجلسر املعلق الكبير.

موالت إسطنبول
التجارية  بأسواقها  إسطنبول  تزخر 
احلديثة وذلك بسبب أنها أثبحت بوابة 
الشركات  التجارية، فكثير من  أوروبا 
وذلك  لتركيا  مصانعها  نقلت  الكبرى 

لتوفر اليد العاملة وجودتها.
ومن أهم موالت املدينة التجارية:  

  Galleria    مجمع غاليريا التجاري
منطقة  يف  يقع    :Merkezi  veri Al 

املطار،   طريق  من  بالقرب  أتاكوي 
وقد بني على غرار مركز غاليريا يف 
وميتد  املتحدة،  بالواليات  هيوسنت 
 138 وفيه  كم،   8000 مساحة  على 
متجراً. وعدة صاالت سينما ومالعب 
التزلج  صالة  تظل  إمنا  البولينغ، 
الشهيرة مزاراً خاصاً وعالمة متيزه.

 CAPITOL مجمع كابيتال التجاري
منطقة  يف  كابيتال  مجمع  يقع   :ALI
البوسفور  بالقرب من جسر  أكييادمي 
مجمع  1993،كأول  عام  تأسس  وقد 
جتاري يف اجلانب اآلسيوي من مدينة 
جتارياً  محاًل   129 ويضم  إسطنبول، 
ومجموعة  و10 صاالت سينما  عاملياً 

من املطاعم واملقاهي.
التجاري  أكمركيز  مركز 
أكمركيز   مركز  يقع    :Akmerkez
يف منطقة إتيلير، إحدى أرقى مناطق 
إسطنبول، ويتميز بكل تفاصيله ورقي 
ينال جائزة أفضل  محاله، مما جعله 
 ،1995 لعام  أوربا  يف  جتاري  مركز 
العام  يف  العالم  يف  مجمع  أفضل  ثم 
العالم،  إنه من أفضل موالت  التالي. 

ال شك أنك ستحبه.
 :Carousel مركز كاروسيل التجاري
تأسس املركز يف 1995 مبنطقة باكور 
األوربي،  إسطنبول  قسم  يف  كوي 
ألف  بـ50  يومياً  زواره  عدد  ويقدر 
شخص، وذلك لتنوع محاله وفعالياته 

على مدار العام.
  :Olivium  مركز أوليفيوم التجاري
والتي  اخلاصة  مبحاله  املركز  يتفرد 
العاملية  املاركات  أهم  فيها  جمع   على كل إنسان

 أن يرى إسطنبول
 مرة واحدة في

 حياته كما يقول
بوندانت

 موقع إسطنبول
 بين آسيا وأوروبا

 يجعل منها
 مدينة استثنائية

بحق

إسطنبول طعم أوروبا 
بأصالة الشرًق

التاريخ و اجلغرافيا 
ويقع  يف القسم األوروبي يف منطقة حليفا املدينة

زيتينبورنو،  وتستطيع رؤيته من بعيد 
جلمالية مبناه الرئيسي.

 Kanyon التجاري   مركز كانيون 
منطقة  يف  كانيون  يقع    :Levent
ليفنت جوهرة تاج حيث تعتبر املنطقة 
يف  التسوق  مراكز  ألكبر  جتمع  هي 
بالزجاج  وبني   صمم  وقد  املدينة 
واجلنائن، حتى تشعر وكأنك جزء من 
الطبيعة املجاورة واألفق املفتوح. يضم 
املركز 160 متجراً و9 صاالت سينما 

والعديد من املطاعم.
كمبينسكي  أستوريا  مول 
 Kempinski Residences
موالت  أفخم  أحد  إنه    :Astoria
العالمات  أرقى  جمع  فقد  العالم، 
وجهة  ليكون  احملال  وأكبر  التجارية 
السينما  وجنوم  األثرياء  يقصدها 
يف  فلكية  أرقاماً  محققاً  واملشاهير، 

مبيعاته.
بكل  اإلحاطة  نستطيع  ال  أخيراً، 
معالم هذه املدينة وال بتاريخها الطويل، 
ستختصر  أنها  شك  ال  زيارتها  إمنا 
عن  دوماً  القاصر  الوصف  من  الكثير 
كما  حقاً  العالم  مدينة  إنها  املشاهدة، 
نابليون  قول  يفسر  هذا  لعل  وصفت؛ 
بونابرت الشهير: »لو كان العالم كله دولة 

واحدة، لكانت إسطنبول عاصمتها«. 

زيارة
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التعاونيةبوبا

شركة اتحاد الخليج
 للتأمين التعاوني

شركة أكسا للتأمين التعاوني

شركة الدرع العربي
 للتأمين التعاوني

شركة جلوب مد السعودية

شركة خدمات المطالبات
وا�خطار المحدودة ( كارز )

ميد جلف

الشركة السعودية الفرنسية
للتأمين التعاوني & الشركة
العالمية للتأمين التعاوني

الشركة العربية السعودية
للتأمين التعاوني (سايكو )

العناية الشامبة السعودية 
لتسوية المطالبات التأمينية

شركة الراجحي
 للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي )

شركة سند للتأمين
وإعادة التأمين التعاوني ( سند )

شركة مالذ
 للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

شركة نكست كير السعودية

عناية السعودية

مجموعة مستشفيات الحياة الوطني (الرياض – عسير – جازان)
ترحب بجميع منسوبي شركات التأمين

•
•
•



أطباء أدباء، أدباء أطباء
مشاهير  من  العديد  أن  تعلم  هل 
األدب هم يف احلقيقة أطباء؟ ونذكر 
العجيلي  عبدالسالم  منهم:  لك 
وإبراهيم  املعروف،  السوري  الشاعر 
قصيدة  صاحب  املصري  ناجي 
كلثوم،  أم  غنتها  التي  األطالل 
إدريس  ويوسف  محمود  ومصطفى 
األديبة  مرشيد  وفاحتة  مصر،  من 
املغربية، ووليد الصراف من العراق، 
الذي  مناع  اهلل  عبد  السعودية  ومن 
ترأس حترير مجلة إقرأ فترة طويلة 
كان طبيباً، إضافة إلى ابن سينا وابن 
زهر األندلسي وحنني بن اسحق من 

القدامى.
أوليفر  كيتز،  جون  جند  العالم  ومن   
تشيخوف،  كولنز،  ابراهام  جولد، 

وغيرهم الكثير.
يقول  والطبابة  األدب  جمع  وعن 

إبراهيم ناجي:
الناس تسأل.. والهواجس جمٌة 

طٌب وشعٌر كيف يتفقان  
الشعر مرحمة النفوس وسره  

هبة للسماء ومنحة الديان  
والطب مرحمة اجلسوم ونبعه   

من ذلك الفيض العلي الشأن  

وجيه  السوري  الطبيب  يصف  بينما 
البارودي تلك العالقة بقوله:

أتيت إلى الدنيا طبيباً وشاعراً
أداوي بطبي اجلسم والروح بالشعر

أروح على احملموم أشفي أوامه
بأجمع ما أوتيت من قــوة الفكــــــر

لماذا يقال أذكى من أياس؟
يضرب املثل يف الذكاء بالقاضي إياس 
من  يبديه  كان  ملا  املزني،  معاوية  بن 
احلق  النظير يف حتديد  منقطع  ذكاء 
وإصابته دون الباطل، كما عرفت عنه 
جتري  العرب  جعلت  كثيرة  حوادث 

بأخباره، ولعلنا نذكر منها 
*مواقف من ذكاء إياس بن معاوية:

ذكر اجلاحظ أن إياس بن معاوية نظر 
هذا  فقال: حتت  أرض  يف  إلى صدع 

دابة محبوسة، 
من  له:  فقيل  حية،  هي  فإذا  فنظروا 
بني  ما  رأيت  إياس:  قال  علمت؟،  أين 
اآلجرتني ندّياً من بني جميع تلك الرحبة 

اجلافة، فعلمت أن حتتها شيئاً يتنفس.
صديقه،  عند  ماالً  رجٌل  *واستودع 

فخاصمه  الرجل،  فجحده  طلبه  ثم 
إلى إياس، فقال الطالب: إني دفعت 

املال إليه. 

عليم، يقول إياس: ما غلبني أحٌد قط 
كنت يف  أنني  ذلك  واحد  رجل  سوى 
مجلس القضاء يف البصرة ودخل علي 
رجل وشهد عندي أن البستان الفالني 
أنني  ولو  لي  وحدده  لفالن  ملك  هو 
قضيت أن البستان له النتقلت ملكية 
البستان إليه، لكنني أردت أن أمتكن 
من حكمي وأمتحن الشاهد فقلت له 
كم عدد شجر البستان.؟ سكت قلياًل 
وقال:منذ كم يحكم القاضي يف هذا 
سنة  كذا  منذ  له:  فقلت  املجلس؟ 
كم  القاضي  يا سيدي  الشاهد  فقال 
عدد خشب سقف هذا املجلس؟ فلم 
أعرف كم عدد خشب سقف املجلس 

وعرفت قصده. وأجزت شهادته.
حياته  يف  استمر  إياس  أن  ويذكر 
وقضائه حتى بلغ السادسة والسبعني 
األيام  من  يوماً  رأى  ثم  عمره  من 
نفسه يف املنام. حيث رأى نفسه وأباه 
يركبان فرسان ويتسابقان فلم يسبق 
مات  قد  أبوه  وكان  اآلخر.  أحدهما 
وعندما  سنة.  وسبعني  ستاً  وعمره 
ألهله  قال  فراشه  إلى  إياس  أوى 
أتدرون أية ليلة هذه..؟ قالوا ال قال 
يف مثل هذه الليلة استكمل أبي عمره، 

وملا أصبح وجدوه ميتاً.

واحة العدد
فسأله إياس: ومن حضر؟

قال: دفعته يف مكان قرب شجرة، ولم 
يحضرنا أحد.

قال إياس: فانطلق إلى ذلك املوضع 
وانظر الشجرة، فلعل اهلل تعال يوضح 
لك هناك ما يتبّي به حقك، لعلك دفنت 
مالك عند الشجرة ونسيت، فتتذّكر إذا 

رأيت الشجرة.
إياس  قال  الرجل،  مضى  فلما 
للمطلوب: اجلس حتى يرجع خصمك، 
فجلس وإياس يقضي بي الناس وينظر 
إليه، ثم باغته بقوله: يا هذا، ما قولك 
هل آن أوان أن يصل صاحبك موضع 

الشجرة التي ذكر؟
فقال املطلوب: ال. فاملسافة طويلة!

كيف  اهلل،  عدّو  يا  إياس:  له  فقال 
تعرف موضع الشجرة، إدفع لصاحبك!.

اّياس بن معاوية ثالثة  *ودخل على 

واحدة  أما  ملجالسيه:  فقال  نسوة، 
فمرضع، واألخرى بكر، والثالثة ثّيب.

املرضع  أما  قال:  فقيل: مب علمت؟ 
فإنها ملا قعدت أمسكت ثديها بيدها، 
الى  تلتفت  لم  دخلت  فلما  البكر  وأما 
رمقت  دخلت  فلما  الثّيب  وأما  أحد، 

بعينها مييناً وشماالً.
علم  ذي  كل  فوق  فإن  ذكائه،  ورغم 

األملاني كلنا  الفيزياء  أنشتاين عالم  ألبرت  يعرف 
األصل والسويسري اجلنسية، صاحب نظرية 
العشرين،  القرن  بداية  العالم  غزت  التي  النسبية 
والذي أصبح اسمه مرادفا للذكاء والعبقرية؛ إال أن 
موقعاً أملانيا وهو  »اليستفارس« كشف عن أن التاريخ 
قائمة  املوقع  وقدم  إينشتاين  من  أذكى  برجال  زاخٌر 
عربية  بينها ست شخصيات  من  كان  أسماء  بعشرة 

معرفاً بها، بوصفه اآلتي:
1 ابن سينا: أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن سينا،  «  

الطب خالل  مجال  يف  ثورةً  أحدث  ُمسِلًما  عاملًا  وكان 
كان  عشر.  احلادي  القرن  يف  الذهبي  اإلسالم  عصر 
كتبهم  أكادميي  نص   200 بني  من  تأثيًرا  األكثر  عمله 
شاملًة  موسوعًة  كان  والذي  الطب«،  يف  »القانون  هو 
م ابن  يف مجال الطب ذات حواٍش سابقة لعصرها. قدَّ
سينا مجموعة جديدة متاًما من البروتوكوالت الختبار 
مثل  إجراءات حديثة  نَت  تضمَّ والتي  األدوية اجلديدة، 
اختبار ذريات مختلفة واختبار عينة ذات حجم كبير. كما 
ن أفكاًرا يونانية يف الطب لم تُكن قد تُرِجَمت من  تضمَّ
قبل قط، مثل فكرة انتشار املرض عبر الهواء. كان كتابه 
قيًِّما للغاية فاستخدمته كل كليات الطب الُكبرى مرجًعا 

أساسًيّا حتى منتصف القرن الثامن عشر.   
2 ابن خلدون: يعتبر املؤرِّخون املعاصرون ابن خلدون  «

الروايات  ل  يُسجِّ معروف  مؤرِّخ  أول  هو  التأريخ،  أبو 
ولكن عمله  التاريخ.  د يف  ُمحدَّ أي حدٍث  املختلفة عن 
ميتد إلى أكثر من ذلك، فبرغم كونه عالَم كالٍم وفيلسوفاً 
وعالَم منطٍق، إالَّ أنَّه رأى نفسه مؤرًِّخاً باألساس، وهكذا 
بذل معظم جهوده يف كتابة أروع أعماله؛ كتاب »الِعبَر«، 
وهو تاريخ العالم. كان ينوي ابن خلدون أساساً أن يشمل 
بقية  ليشمل  الحًقاً  ع  توسَّ ولكنَّه  البربر  تاريخ  الكتاب 
العالم باإلضافة إلى رؤيته لعلم النحو والصرف العربي. 
ُمِدح الكتاب بوصفه »فلسفة تاريخ تَُعد بال شك أعظم 
عمٍل من نوعه لم يصنع مثله من قبل أي عقل يف أي 

مكان أو زمان«.     
3 الخوارزمي: يشتهر اخلوارزمي باختراع علم اجلبر  «

التي  العمليات  بإحدى  تيّمناً  أسماه  والذي  مبفرده، 
الكلمة  وتأتي  التربيعية،  املعادالت  حلّل  استخدمها 
اإلجنليزية التي تعني اجلبر؛ »Algorithm« يف احلقيقة 
من الترجمة الالتينية السمه؛ »Al-Gorithmi«. ميكنك 
للرياضيات،  ُمِحّبًاً  كان  أنَّه  استنتاج  األرجح  على  اآلن 
يف  املُختَصر  الكتاب   – الرياضيات  عن  كتابه  يحتوي 
حساب اجلبر واملقابلة – على خطوات حساب األعداد 
ا  التجارة واألعمال، ممَّ القانون وحتى  يف مجاالت من 
ذات  الدراسية  للكتب  األولى  األشكال  أحد  يجعله 

التطبيقات العملية. 

إسبانياً من القرن  « 4 ابن رشد: كان ابن رشد عاملاً 

ص يف كل شيٍء من القانون وحتى  الثاني عشر، تخصَّ
الفلسفة  يف  خاصًة  ص  وتخصَّ املوسيقى،  نظرية 
ويُعَرف يف الدوائر األكادميية الغربية بـ»أبي النظرية 
م يف عصره شرحاً  الغربية«. قدَّ العلمانية يف أوروبا 
راً جلمهورية أفالطون، باإلضافة إلى ترجمته  ُمتبصِّ
العديد من أعمال أرسطو إلى العربية.  اشتهر ابن 
رشد بني العلماء املسيحيني عندما كتب دحضاً نقدياً 
»تهافت  على  رًدا  التهافت«  »تهافت  عنوانه  الذعاً 
ث عنه  الفالسفة« الذي كتبه الغزالي )الذي سنتحدَّ
الحقاً(. كان الغزالي يُجادل بأنَّ الفلسفة األرسطية 
كانت معيبة من األساس وال تتناسب مع علم الكالم 
كان  الغزالي  بأنَّ  رشد  ابن  جادل  بينما  اإلسالمي. 
لكتاب  كتب شرحاً  كما  أرسطو،  فهم  وأساء  ُمخِطئاً 
كتب  ثم  سينا،  ابن  ألَّفه  الذي  الطب  يف  القانون 
موسوعته اخلاصة يف الطب، باإلضافة إلى نٍص آخر 
يف الفيزياء وآخر يف علم النفس. كان شهيًرا للغاية 
بني العلماء الغرب لدرجة أنَّ توما اإلكويني كان يُطِلق 
يُطلَق على أرسطو  كان  »الشارح« كما  ببساطة  عليه 

ببساطة »الفيلسوف«.    
مغاربياً  « أندلسياً  الزهراوي  كان  الزهراوي:   5

العمليات  أولى  تقنيات  بتأسيس  اليوم  يشتهر 
بعض  صنع  إلى  باإلضافة  وتصميمها،  اجلراحية 
أوائل األدوات اجلراحية. كان إسهامه األكبر كتاب 
التقنيات  بالتفصيل  يشرح  دليل  وهو  »التصريف«؛ 
أعماله  ومن  الطب.  يف  استخدمها  التي  املتنوعة 
 Liber Servitoris الرئيسية األخرى الكتاب الالتيني
الدواء  صنع  كيفية  بالتفصيل  فيه  يشرح  الذي 
أنَّه  إلى  باإلضافة  والتبخير.  التقطير  باستخدام 
ل كيفية ربط وعاء دموي لتخفيف األلم  أول من سجَّ
للفكرة  الغربي الالحق ملكيته  العاِلم  يُعِلن  قبل أن 
املنتبذ  للحمل  أول وصف  م  قدَّ كما  عام.  بستمائة 
)خارج الرحم( وُطُرٍق للتعامل مع الكتف املخلوع ما 

زالت تُدَرّس حتى اليوم.    
6 الغزالي: كان الغزالي عالَم كالٍم وفقيهاً وفيلسوًفاً  «

الغزالي  القرن احلادي عشر، كان إسهام  ُمسِلًماً يف 
ق له شهرًة يف عالَم العلوم هو كتاب »تهافت  الذي حقَّ
الفالسفة« املذكور سابًقاً، والذي حاجج فيه ضد آراء 
بدأ  متناقضة.  بأنَّها  رشد  ابن  ترجمها  كما  أرسطو 
بدأ  إذ  اإلسالمية،  الفلسفة  يف  جديداً  عهداً  نقده 
الفالسفة املسلمون ينتقدون أعمال العلماء اليونانيني. 
 400 حوالي  إلى  وصلت  التي  الغزالي  أعمال  تصل 
كتاٍب يُغطي مجموعة واسعة من املواضيع. كان له أثر 
خالد على كٍل من املجتمع العلمي اإلسالمي والغربي. 

 

1

2

3

4

5

6

علماء عرب أذكى من 
أينشتاين!

6
حسب صحيفة ألمانية
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جازان

كل ما يجب 
أن تعرفه عن 
الليزر  وإزالة 
الشعر 

يتطور العالم يوميًا وتأتي كل دقيقة 
بتكنولوجيا جديدة، وكان للطب والصناعة 
الطبية نصيبًا كبيراً في هذا التطور المدهش، 
ونقدم هنا إحدى التطورات التي أحدثت 
سمعتها واخذت مجال رائج في عالمها، وهي 
إزالة شعر الجسم بالليزر.

أصبح العالج بالليزر من أكثر 
العالجات طلبًا يف العالم   قل وداعًا للشعر

غير المرغوب

إحالة

تقدمت الوسائل التقليدية لقد 
وجتاوزت  الشعر  إلزالة 
حالقة  من  القدمية  األساليب 
احلالوة  أو  بالشمع  ونزع  ونتف 
الكيميائية  الكرميات  استخدام  أو 

وسيلة مؤقتة وغير مريحة. 
إننا يف عصر الليزر، وهو طريقة آمنة 
و فّعالة إلزالة الشعر غير املرغوب فيه 

بصورة شبه دائمة من  اجلسم.

آلية عمل الليزر
أفادت د. بثينة اخلالد بقسم اجللدية 
يف مستشفى احلياة الوطني بالرياض 
بدأت  االخيرة،  السنوات  خالل  بأنه 
بهدف  بالليزر  للعالج  بالتوجه  النساء 
يف  مناطق  عدة  من  الشعر  إزالة 
اجلسم، سواء كانت هذه املناطق مرئية 
الساقني،  الظهر،  الصدر،  مخفية:  أو 

حرارة تضعف بصيالت الشعر دون أن 
وتتم  داخلية،  مضاعفات  أي  حتدث 
حماية اجللد أثناء املعاجلة عن طريق 
عملية تبريد فعالة وذلك بضخ ملطف 
على اجللد يندفع بنفس سرعة عاليه 

تتزامن مع نبضه الليزر.
متأين  غير  الليزر شعاع  يعتبر  كما 
 DNA الـ  بتدمير  يقوم  لن  أنه  مبعنى 
سرطان  الليزر  اليسبب  لذا  للخاليا,، 
اجللد، وال يخترق الليزر الطبقات التي 
تأثير  أي  له  ليس  لذلك  اجللد  حتت 
أو  كالرحم  الداخلية  األعضاء  على 

املبايض مثاًل.
الشعر  إزالة  وأمان  فاعلية  تظهر   
الشعر  لون  على  اعتماداً  بالليزر 
داكن  الشعر  كان  فكلما  اجللد.  ولون 
كانت  كلما  ولون اجللد فاحت  وسميك 
النتائج أفضل والعكس فإذا كان لديك 
شعر أشقر، أبيض أو وبري فإن إزالته 
إلى  نفعاً  جُتدي  لن  التقليدي  بالليزر 
الليزر  من  جديدة  أنواع  ظهرت  أن 
فريكونسي  الراديو  بتقنيه  املدعم 
لتلك  تصلح  التي   )Radiofrequency(

األنواع. 

دورة حياة الشعرة
بثالث  حياتها  دورة  يف  الشعرة  متر 
 ،Anagen النمو  مرحلة  هي:  مراحل 
واملرحلة الثانية هي مرحلة التوقف عن 
النمو Catagen ثم تأتي املرحلة الثالثة 
وهي مرحلة السقوط Telogen و هذا 
دون  تدريجياً  الشعر  إلى جتدد  يؤدي 

أن نالحظ ذلك.
الشعر  يكون  النمو  مرحلة  فخالل 
يكون  بينما  الليزر،  لشعاع  حساساً 
أقل  التاليتني  املرحلتني  خالل 
من  مختلفة  نسب  وهناك  استجابة. 
الشعر يف أي مكان من اجلسم تكون يف 
احلاالت الثالث يف نفس الوقت؛ لذلك 
يصبح من الصعب إزالة الشعر نهائياً 
يف جلسة واحدة؛ ما يستلزم جلسات 

إضافية.

أسباب نمو الشعر الزائد 
أكد د. سامح عبد القدوس استشاري 
الوطني  احلياة  مبستشفى  اجللدية 
الشعر  غزارة  أسباب  من  بأن  بعسير 
أو  بالتشعر  واملسمى  النساء  لدى 

الشعرانية هي:
الوراثة  تعتبر  حيث  الوراثي:  العامل 
من أهم اسباب زيادة الشعر حيث إن 

أو  وتؤخر  الشعر،  بصيالت  وتفكك 
توقف منو الشعر اجلديد يف املنطقة 

املعرضة لألشعة.
على  يطلق  األحيان،  بعض  يف 
»إزالة  الشعر بالليزر اسم  إجراء إزالة 
الشعر إلى االبد«، على الرغم من أن 

هذا املصطلح ال يكون دقيقاً يف مجمل 
احلاالت. فالعالج ال يضمن عدم منو 
معظم  مطلق.  بشكل  مجددا  الشعر 
كمية  تخفيف  على  تساعد  العالجات 
ملحوظ.  بشكل  ينمو  الذي   الشعر 

ويصدر اجلهاز طاقًة حتول الليزر إلى 

الفخذين،  أعلى  الوجه،  اإلبط،  حتت 
وغيرها من املناطق.

مينع العالج بالليزر منو خاليا امليالنني 
ويف  اجللد  طبقات  يف  املوجودة 
بصيالت الشعر مجدداً. حيث تصيب 
امليالنني، ومتتص  الليزر خاليا  أشعة 

د. بثينة اخلالد
 قسم اجللدية يف مستشفى 

احلياة الوطني بالرياض
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االستعداد لهذا املرض قد يكون موروثاً 
مما  سائدة  كصفة  األم  أو  األب  من 
ينعكس على االبناء ولهذا جند أن زيادة 
شعر الوجه عند األم أو اجلدة تزيد من 
احتماالت منو الشعر الزائد يف الوجه 
عند االبنة كما أنه غالباً ما يكون هناك 
أكثر من فرد بالعائلة لديه زيادة نسبية 

يف منو الشعر.
مالحظة  ميكن  والِعرق:  الساللة 
الشرق األوسط  الشعرانية يف  انتشار 
ميكن  كما  األخرى  املناطق  من  أكثر 
مالحظة أنها تشاهد عند السمراوات 
وبني ذوات البشرة الداكنة أحياناً اكثر 
سيما  وال  الفاحتة  البشرة  ذوات  من 

الالتينيات والهنديات.
للهرمونات  إن  الهرمونات:  اضطراب 
شعر  منو  زيادة  على  جداً  مهم  تأثير 
اجلسم وميكن مالحظة ذلك من كون 
زيادة منو الشعر عن املعدل الطبيعي 
مناطق  بعض  يف  اإلناث  بعض  لدى 
واثناء  البلوغ  بعد  عادة  يبدأ  اجلسم 
احلمل او بعد سن االربعني وهو وقت 

حدوث التغيرات الهرمونية.
وخاصة  الهرمونات  اضطراب  إن 
)هرمون  الذكري  الهرمون  انتاج  زيادة 
يؤدي  النساء  بعض  لدى  االندروجن( 
ألن  وذلك  الشعر  ظهور  زيادة  إلى 
بصيالت  تنشط  املذكرة  الهرمونات 
غزارة  إلى  يؤدي  مما  اجلسم  شعر 
مصحوباً  أحياناً  يكون هذا  وقد  منوه 
الطمث  قلة  مثل  اخرى  بأعراض 
منو  وزيادة  الثدي  وضمور  توقفه  أو 
وغيرها  الصوت  وخشونة  العضالت 

دور  إلى  وباإلضافة  األعراض،  من 
الهرمون الذكري فإن هناك هرمونات 
زيادة  يف عملية  دوراً  تلعب  قد  أخرى 
احلليب  هرمون  مثل  الشعر  منو 
حبوب  أن  كما  وغيره،  )البروالكتني( 
التي  األنواع  تلك  خاصة  احلمل  منع 
وعلى  البروجسترون  مركبات  حتوي 
نسبة من االستروجني قد يكون لها اثر 
ظاهر على نشاط البصيالت وبالتالي 

إلى ظهور شعر اجلسم.
املبيض  يفرز  املبايض:  يف  خلل 
املرأة  تعطي  التي  األنوثة  هرمونات 
اإلجناب  على  والقدرة  األنوثة  صفات 
نعومة  على  الهرمونات  هذه  وتساعد 
ولذلك  فيه  الشعر  وتقليل منو  اجللد 
فإن أي خلل يف إفراز هذه الهرمونات 
تكون  قد  عكسية  نتائج  إلى  يؤدي 
الشعرانية ذات املنشأ املبيضي أحدها 
وهذا اخللل يحدث يف احلاالت اآلتية:

تكيس وتضخم املبيض: وهو عارض 
يعاني منه حوالي 2% من السيدات يف 
وهو  مختلفة  بدرجات  اإلجناب  سن 
حدوثاً،  الشعرانية  أسباب  أكثر  من 
وقد يترافق معه إضافة إلى زيادة منو 
الشعر سمنة واضحة أو زيادة يف حب 
الشباب ولذلك فإن أي امرأة تعاني من 
أو  مع سمنة  اجلسم  الشعر يف  زيادة 
زيادة حسب الشباب بدرجة كبيرة فإنه 
يجب فحصها باملوجات فوق الصوتية 
التكّيس من عدمه ألن  ملعرفة حدوث 
اصابتها  احتمال  يكون  احلاالت  هذه 
من  أكثر  املبايض  وتضخم  بتكيس 

غيرها.

احلميدة  سواء  املبيضية:   األورام 
رفع  إلى  يؤدي  وكالهما  اخلبيثة  أو 

االندروجينات املبيضية.
او  اليأس  سن  املبيضني بعد  فشل 

استئصال املبيضني.

تسبب  الكظرية:  الغدة  يف  خلل 
زيادة  كلوية  فوق  الغدد  اضطرابات 
يف منو شعر اجلسم وذلك ألنها تؤدي 
إلى زيادة افرازات الهرمونات املذكرة 
املنشأ  ذات  الشعرانية  هذه  وحتدث 
الكظري يف احلاالت اآلتية: أوالً فرط 
تضخم  يحدث  الكظري وهنا  التنسج 
للغدة فوق الكلوية إذ تفرز تلك الغدة 
الذكورة  هرمون  العادية  األحوال  يف 
عند النساء بنسبة معينة ولكن يف حالة 
تضخمها يزداد إفراز هرمون الذكورة 
وقد  الشعر  منو  فيزداد  املرأة  لدى 
واضطراب  الثدي  يف  ضمور  يحدث 

الدورة الشهرية.
الكظرية أو  الغدة  أورام  ثانياً: 
 CUSHING كوشينغ  متالزمة 
إلى  تؤدي  أيضاً  وهذه   SYNDROM

زيادة االندروجينات الكظرية وبالتالي 
زيادة منو الشعر.

اضطرابات  خلل يف الغدة النخامية: 
يف  زيادة  تسبب  قد  النخامية  الغدة 
من  أقل  بدرجة  ولكن  الشعر  منو 
اضطرابات املبايض والغدد الكظرية، 
وعندما حتدث الشعرانية ذات املنشأ 
النخامي فإنها حتدث نتيجة متالزمة 
الذي  الدموي  البروالكتني  فرط 
الشعرانية  إلى  باالضافة  يصاحبه 
ضخامة النهايات مع قصور يف الغدد 

االستعداد لإلجراء:
مع  مسبقة  جللسة  ضرورة  هنالك 
بالليزر،  إجراء العالج  قبل  الطبيب 
اجللدية  األمراض  طبيب  يتفق  حيث 
مع املريض على املناطق التي ستخضع 
لونه،  اجللد،  نوعية  وفق  للعالج، 
لرغبات  اضافة  وسمكه،  الشعر  لون 

الشخص نفسه.
يقوم الطبيب بالتأكد من عدم وجود 
اخلضوع  من  الشخص  متنع  دواعي 
األدوية  بعض  كتناول  بالليزر،  للعالج 
أو  الشباب(،  عالج حب  أدوية  )مثل 
يوجه  األحيان،  بعض  يف  غيرها. 
بإجراء  الراغب  الشخص  الطبيب 
الدم،  باختبارات  للقيام  العالج 
فحص مستويات الهورمونات يف الدم 
واداء  االستروجني،  )التستوستيرون، 
أن  من  يتأكد  لكي  الدرقية(،  الغدة 
ما  الرتفاع  نتيجة  ليس  الشعر  فائض 

يف مستويات هذه الهورمونات.
الشعر  إزالة  عالج  إجراء  قبل 
بالليزر، يجب حلق الشعر يف املنطقة 
الضروري  )من  منها  إزالته  املطلوب 
إعالم الشخص املتعالج بعدم استخدام 
وسائل إزالة الشعر االخرى مثل النتف، 
الشمع، اخليط أو األجهزة الكهربائية(.

سير العملية:
قبل العالج بالليزر، قد يتم دهن جلد 
املنطقة املراد عالجها مبرهم للتخدير 
املوضعي، خاصة يف املناطق احلساسة 
الوجه،  الفخذ،  أعلى  اإلبطني،  مثل: 
املرهم  هذا  يساعد  والصدر.  الظهر 
أشعة الليزر على اختراق طبقاٍت أعمق 

من اجللد.
يف املرحلة التالية، تقوم الطبيبة )أو 
الليزر  بتمرير جهاز  املدربة(  املمرضة 

على سطح اجللد يف املنطقة املطلوبة. 
حيث  اجللد،  الليزر  شعاع  يصيب 
يخترق خلية الشعر ويصيب امليالنني. 
تؤدي احلرارة الناجتة عن شعاع الليزر 

لتلف البصيالت.
هنالك حاجة الجراء عدة جلسات 
املوجود  الشعر  غالبية  إزالة  أجل  من 
يف املنطقة. قد تستدعي املناطق ذات 
إجراء  الكثيف،  أو  السميك  الشعر 

املزيد من اجللسات العالجية.

مخاطر االجراء:
طفيفة  جلدية  أصابات  حتدث  قد 
فقاعات،  ظهور  اجللد،  تقشر   -
اجللد،  يف  حروق  اجللد،  على  بثور 
بقع  )ظهور  التصبغ  لفرط  باإلضافة 
بنية اللون(. لذا ينصح بتجنب التعرض 
كرميات  واستخدام  الشمس  ألشعة 
ارتداء  أو  الشمس  أشعه  من  احلماية 
من  واق  مرهم  ودهن  واقية  مالبس 
أشعة الشمس خالل األيام األولى بعد 

العالج.

مرحلة ما بعد العملية:
بعد إزالة الشعر بالليزر قد تظهر بعض 
ردود الفعل احلساسية يف اجللد لعدة 
أيام بعد العملية، مبا يف ذلك احمرار 
اجللد، فرط احلساسية للمس، التورم، 

أو احلساسية لضوء الشمس.
املستحسن  من  السبب،  لهذا 
من  الشمس  ألشعة  التعرض  جتنب 
ملموسة  نتائج  على  احلصول  أجل 
العملية  تكرار  من  بد  ال  وملحوظة، 
مدار عدة جلسات.  مرات، على  عدة 
من املمكن أن يستغرق االنتهاء من هذا 
تتراوح بني عدة أسابيع  اإلجراء فترة 

حتى عدة أشهر.

نصائح هامة
اجللدية  أخصائية  أمني  هنادي  د. 
بجازان  الوطني  احلياة  مبستشفى 

أفادتنا ببعض النصائح:
املعالج  الطبيب  تخبري  أن  يجب   01

من  تعاني  كنت  إذا  الليزر  إجراء  قبل 
حساسية ضوئية معينة أو  أي مرض 
مناعي مثل الذئبة احلمراء فيروسات 
مثل الهربس البسيط املتكرر حول الفم 
الشباب  كعالج حب  تتعاطي عالج  او 
بعض  أو  الدم  أو مميع  )الرواكيوتان( 
الثوم  على  حتتوي  التي  الفيتامينات 

واجلنسنج.
بالشفرة  الشعر  بإزالة  قومي   02

وال  الليزر،  جلسة  إلى  الذهاب  قبل 
ألنهما  احلالوة  أو  الشمع  تستخدمى 
يزيالن الشعر من جذوره، وهذه التقنية 
فى األساس تستهدف الصبغة املوجودة 

فى بصيالت الشعر. 
04 ابتعدى متاًما عن أٍي من منتجات 

ويفضل  بالبشرة.  اخلاصة  التسمير 
استخدام  مبيضات اجللد قبل اجللسة 

ألصحاب البشرة الداكنة.
 3 ملدة  الشمس  عن  بعيداً  ابقي   05

شهور على األقل قبل موعد جلستك، 
فال ميكنك تطبيقه وبشرتك معرضة 
للشمس أو بها »تان«، ولهذا فإن فصل 

الصيف ليس مناسًبا.
06 الطبيب سوف يقوم باختبار آشعة 

موعدك  فى  بشرتك  على  الليزر 
اجللد  من  أنواعاً  هناك  ألن  األول، 
ال تستقبل عالجات الليزر التجميلية 

بشكل جيد.
07 إزالة الشعر بالليزر لن متكنك من 

احلصول على بشرة ناعمة وسلسة بعد 

فأنت حتتاجني  األولى،  العالج  جلسة 
على  للحصول  جلسات   8-5 بني  ما 

نتائج ملموسة.
جلستك قد تستغرق ما بني 20-  08

120 دقيقة، فهذا يتوقف على املنطقة 
املرغوب إزالة الشعر منها.

09 إزالة الشعر حول العني بالليزر أكبر 

خطأ، ألنها قد تكون شديدة اخلطورة 
التى  املنطقة  كانت  فأًيا  العني،  على 
منها،  الشعر  بإزالة  تقومني  سوف 
العني  واقي  بارتداء  تقومي  أن  عليك 

الذي سوف يعطيِك إياه الطبيب.
عدد  حتديد  للطبيب  ميكن  ال   10

اجللسات التي حتتاجينها بدقة إلزالة 
شعر اجلسم بالكامل مرة واحدة ولكن 
التي  للمعطيات  طبقاً  التنبؤ  ميكن 

أمامه
على  احلصول  تريدين  كنت  إذا   11

على  باملواظبة  عليك  مرضية  نتائج 
احملددة  أوقاتها  فى  اجللسات  عمل 

)تتراوح ما بيت 4-6 أسابيع(.
12 أفضل النتائج التي حتصلني عليها 

أكثر، فقبل  أو  بعد حوالى ثالثة أشهر 
هذه املدة سوف  تالحظى فرق خفيف.

 13 بعض أنواع الشعر واجللد ميكن أن 

تكون أصعب قلياًل فى العالج - لكنه 
الشعر  فإن بصيالت  ليس مستحياًل، 
من  أسهل  تكون  ما  عادة  السوداء 
الرمادي واألشقر واألحمر فى العالج 
صبغة  يستهدف  الليزر  ألن  وذلك 
الداكنة  البشرة  لون  أن  كما  الشعر، 
أيضا يكون من الصعب عالجها، لكنه 

ليس مستحياًل.
حماية بشرتك جيداً  أيضاً  عليك   14

بعد عمل جلسات  الشمس  أشعة  من 
الليزر ألن البشرة تكون أكثر حساسية 

من أي وقت مضى.
15 جتنبى إزالة الشعر بإحدى الطرق 

التقليدية بعد جلسات الليزر، فالشعر 
تلقاء  التساقط من  إلى  يحتاج  الزائد 

نفسه للحصول على أفضل نتائج.
العرق  ومزيل  العطور  أيضاً  جتنبى   16

 48 إلى   24 ملدة  الساخنة  واحلمامات 
راعي  العالج،  تلقى  بعد  فقط  ساعة 
االستحمام مباء فاتر فى األسبوع األول.

17 إزالة الشعر بالليزر ال تضمن لِك 

املرغوب  غير  الشعر  من   %100 إزالة 
فيه، ولكنها تقلل من منوه مرة أخرى 

وجتعله ينمو مبعدل غير ملحوظ.

التناسلية.
ذات  الشعرانية  حتدث  األدوية: 
استخدام  نتيجة  الدوائي  املنشأ 
احلمل  منع  مثل حبوب  األدوية  بعض 
االعصاب  ادوية  وبعض  والكورتيزون 
وغيرها  املينوكسيديل  مثل  والضغط 
معدل  من  تزيد  قد  االدوية  وهذه 
اجلرعة  عن  النظر  بغض  الشعر  منو 
املستخدمة. العالج  فترة  او   الالزمة 

مثل  الذكورة  هرمون  مركبات  إن 
االندروجني، الدانازول والتستوسترون 
والتي تستعمل يف عالج بعض امراض 
النساء او تستعمل يف بناء ومنو اجلسم 
أو تستعمل يف عالج النحافة الشديدة 
كل هذه املركبات قد تثير الشعرانية مع 
مالحظة أن االستجابة لها تعتمد على 
اجللد  يف  التستوستيرون  مستقبالت 

وحساسيتها للكمية املعطاة.
كما أن ملركبات هرمون األنوثة التي 
تستخدم احياناً يف سن اليأس وحبوب 
زيادة  على  واضح  تأثير  احلمل  منع 
النساء، وتلعب  الشعر لدى بعض  منو 
مركبات الكورتيزون مثل السترويدات 
دوراً  وغيرها    ACTH القشرية، 
شعر  بصيالت  تنشيط  يف  واضحاً 
طويلة. ملدة  اعطيت  اذا   اجلسم 

التي  األدوية  هذه  إلى  وباإلضافة 
أدوية  الشعرانية، فهناك  تسبب غالباً 
إمكانية  على  الدراسات  دلت  أخرى 
أن  اتضح  فقد  بالشعرانية  تسببها 
بعض املضادات احليوية مثل البنسلني 
عالج  يف  املستعملة  األدوية  وبعض 
املينوكسيديل  مثل  الدم  ارتفاع ضغط 
وكذلك بعض أدوية مرض البهاق مثل 
الفنيتوين  عقار  وكذلك  السورالني 
يؤدي  قد  الصرع  لعالج  املستخدم 

تناولها إلى منو شعر اجلسم بغزارة.
يحدث  السبب:  معروف  غير   -7
أن يحصل هناك زيادة يف منو الشعر 
لدى بعض النساء بدون أن يكون هناك 
هناك  فليس  لذلك  معروف  سبب 
عامل وراثي أو عائلي وال يوجد تاريخ 
للشعرانية  مسببة  ادوية  استخدام 
طبيعية  الهرمونات  نسبة  أن  كما 
والفحوصات كلها سليمة وبالنظر إلى 
يف  املذكرة  الهرمونات  نسبة  فحص 
ضمن  عادة  يبقى  تركيزها  فإن  الدم 
أو قلياًل فوق املعدل الطبيعي ويعتقد 
أن االستجابة الزائدة ملستقبالت هذه 
الهرمونات هي السبب يف حدوث هذا 

النوع من الشعرانية.

أتاح العلم الكثير  يف مجال 
التخلص  من الشعر 

الليزر إن لم يستخدم 
بشكل صحيح  قد يسبب 

العديد من املشاكل 

د. سامح عبد القدوس
 استشاري اجللدية يف مستشفى 

احلياة الوطني بعسير

د. هنادي أمني
 أخصائية اجللدية مبستشفى 

احلياة الوطني بجازان

 تختلف استجابة
 المريض لليزر
لعدة أسباب
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األورام 
الليفية

الليفية  األورام  رماح  دكتور  وعرف 
)أورام  سرطانية  غير  أورام  بأنها 
حوله.  أو  الرحم  يف  تنمو  حميدة( 
العضالت  من  الزوائد  هذه  تتكون 
تختلف  أن  وميكن  الليفية  واألنسجة 
يف احلجم. تُعرف األورام الليفية يف 
بعض األحيان بورم الرحم العضلي أو 

ورم عضلي ليفي.
بأن  النساء  من  العديد  تدرك  ال 
يكون  ال  عندما  ليفية  أورام  لديهن 
لديهن أي أعراض. ويعني هذا غالباً 
الليفية  األورام  تشخيص  يتم  أنه 
النسائي  الفحص  أثناء  بالصدفة 
التصوير  أو  اإلختبار  الروتيني، 

باألشعة.

ما الذي يسبب األورام 
الليفية؟

أجاب الدكتور رماح مصطفى كامل
النساء  قسم  ورئيس  استشاري 
الوطني  احلياة  مبستشفى  والتوليد 
لألورام  الدقيق  السبب  إن  بجازان 
ذلك،  ومع  معروف.  غير  الليفية 
بالهرمون  الليفية  األورام  ترتبط 
اإلستروجني  اإلستروجني.  األنثوي، 
الذي  األنثوي  التناسلي  الهرمون  هو 
التناسلي  )اجلهاز  املبيض  ينتجه 
األنثوي(. تتطور األورام الليفية عادة 
املرأة  عند  اإلجناب  سنوات  خالل 
من  سنة   50 إلى   16 من  )تقريباً 

العمر(.
متيل األورام الليفية إلى الزيادة يف 
احلجم عندما تكون مستويات هرمون 
مستوياتها،  أعلى  يف  اإلستروجني 
بأنها  أيضاً  وتُعرف  احلمل.  كأثناء 

أعمارهن بني 30-50 سنة.
تنمو  الليفية  األورام  أن  ويُعتقد 
حوالي  )عند  أكثر  متكرر  بشكل 
من  هّن  اللواتي  النساء  من   )%55
أيضاً  ويُعتقد  إفريقي.  كاريبي  أصل 
األحيان  من  كثير  يف  حتدث  أنها 
عند النساء األضخم كنتيجة الرتفاع 

مستويات هرمون اإلستروجني.

األعراض:
أفادت دكتورة نهلة ديب بقسم النساء 
مبستشفى احلياة الوطني بالرياض  

بأن 
بأن  تدرك  ال  النساء  من  العديد 
لديهن  ليس  ألنه  ليفية  أورام  لديهن 
أي أعراض. تواجه حوالي امرأة من 
ليفية  أورام  لديهن  نساء  ثالث  بني 

بعض األعراض.
الدورة الشهرية غزيرة أو مؤملة

األورام  بأن  نهلة  د.  أفادت   كما 
العادية  الطمث  دورة  التعطل  الليفية 
أن  ميكن  لكنها  الشهرية(  )الدورة 

تسبب نزيف غزير.
الشهرية  الدورة  تسبب  أن  ميكن 
احلاالت  بعض  يف  الغزيرة 
مما   ، احلديد  بعوز  الدم  فقر 
التعب  مثل  أعراض  إلى  يؤدي 

واخلمول وضيق يف التنفس )بحة يف 
الصوت(.

ألم البطن
أورام  لديك  كان  إذا  يؤكد  رماح  د. 
قد  كبيرة،  كانت  إذا  خاصة  ليفية، 
يف  )توّرم(  انتفاخ  أو  ألم  تواجهني 
يف  ألم  أيضاً  يواجهك  قد  بطنك. 

أسفل الظهر والساقني.
كثرة التبول واإلمساك

إذا كانت األورام الليفية تضغط على 
التبول  إلى  حتتاجني  قد  مثانتك، 
تضغط  أن  ميكن  متكرر.  بشكل 

املرض شائع جداً لدرجة أنه يصيب 
٤٠٪ من نساء العالم

قلق األورام الليفية 
والتخلص منها 

أنواع األورام الليفية
الشمرلي  محمود  دكتور  أفاد 
والتوليد  النساء  أمراض  استشاري 
بعسير  الوطني  احلياة  مبستشفى 
بأن األورام الليفية ميكن أن تنمو يف 
وصف  وقد مت  الرحم.  يف  مكان  أي 
األنواع اخلمسة الرئيسية من األورام 

الليفية أدناه:
األورام الليفية ضمن جدار الرحم  «

للرحم  العضلي  اجلدار  يف  تنمو 
لألورام  شيوعاً  األكثر  النوع  وهي 

الليفية التي ُوجدت عند املرأة.
األورام الليفية خارج جدار الرحم  «

تنمو خارج جدار الرحم يف احلوض 
وميكن أن تصبح كبيرة جداً.

الطبقة  « حتت  الليفية  األورام 
حتت  العضلة  يف  تنمو  املخاطية 
الرحم  جلدار  الداخلية  البطانة 

وتنمو يف وسط الرحم.
من  « تنمو  املعّنقة  الليفية  األورام 

وتُعلّق  للرحم  اخلارجي  اجلدار 
ساق  بواسطة  الرحم  جدار  على 

ضيقة.
الرحم  « عنق  يف  الليفية  األورام 

)عنق  الرحم  عنق  جدار  يف  تنمو 
الرحم(.

من ُتصاب؟
أجابنا دكتور رماح بأن األورام الليفية 
من   %40 حوالي  عند  تنمو  شائعة، 
حياتهن.  يف  ما  مرحلة  يف  النساء 
حتدث غالباً عند النساء ممن تتراوح 

صرح الدكتور رماح مصطفى كامل استشاري أمراض 
النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى 

الحياة الوطني بجازان بأن النزيف الرحمي من أكثر 
المشاكل النسائية التي تثير قلق السيدات وتؤثر على 

مجرى حياتهم وهو يرتبط بأسباب ومشاكل مرضية عديدة 
أهمها األورام الليفية )األلياف الرحمية(.

مستويات  تكون  عندما  تتقلص 
منخفضة،  اإلستروجني  هرمون 
تتوقف  )عندما  اليأس  بعد سن  مثل 
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سنة من العمر(.

األورام  مع  التعامل  يتم  كيف 
الليفية؟

أكد دكتور رماح بأن األورام الليفية  ال 
تسبب أعراضاً يف كثير من احلاالت، 
وليس هناك حاجة للعالج. ستتقلص 
الوقت،  مبرور  الليفية  األورم  غالباً 

وتختفي بدون أي عالج.
ومع ذلك ، تعاني حوالي امرأة من بني 
الليفية،  األورام  أعراض  نساء من   3
ميكن  الغزير.  النزف  أو  األلم  مثل 
وصف الدواء يف مثل هذه احلاالت. 
إذا لم يُجِد ذلك ، قد يوصى بتقنيات 

أخرى مبا يف ذلك اجلراحة. 
قد يكون هناك مضاعفات بسبب 
األورام الليفية، يف حاالت نادرة جداً 
صعوبة  أكثر  األمر  يجعلص  قد  مما 
على  تؤثر  أن  أو  حاماًل  تصبح  أن 

الطفل أثناء احلمل

د.نهلة ديب 
قسم النساء مبستشفى احلياة 

الوطني بالرياض

د. رماح  كامل 
استشاري أمراض النساء 

والتوليدورئيس قسم النساء 
والتوليد مبستشفى احلياة 

الوطني بجازان

د.محمود الشمرلي 
استشاري أمراض النساء 
والتوليد مبستشفى احلياة 

الوطني بعسير
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املستقيم  على  أيضاً  الليفية  األورام 
يسبب  قد  مما  الغليظة(،  )األمعاء 

اإلمساك.
ممارسة  أثناء  الراحة  عدم  أو  األلم 

اجلنس
قد  أنك  إلى  رماح  د.  أشار  كما 
أثناء  الراحة  عدم  أو  األلم  تواجهني 
كانت  إذا  اجلماع(  )عسر  اجلماع 
األورام الليفية تنمو لديك بالقرب من 
املهبل أو عنق الرحم )عنق الرحم( .

الفحوصات:
التصوير باألمواج فوق الصوتية

يُستخدم غالباً التصوير باملوجات فوق 
للتأكد من تشخيص  للرحم  الصوتية 
أن  أيضاً  وميكن  الليفية.  األورام 
يُستخدم الستبعاد أي أسباب أخرى 

محتملة لألعراض لديك.
املوجات فوق الصوتية عبر املهبل

يُستخدم  « أنه  رماح  د.  ويؤكد 
الصوتية  فوق  باملوجات  التصوير 
األحيان  بعض  يف  املهبل  عبر 
وهو  الليفية.  األورام  لتشخيص 
على  ينطوي  مؤلم  غير  إجراء 
املهبل.  يف  صغير  مسبار  إدخال 
يستخدم املسبار املوجات الصوتية 
جهاز  على  لرحمك  صورة  لتكوين 

أن  ميكن  التلفزيونية.  الصورة 
أو صلباً  مرناً  البطن  منظار  يكون 
، اعتماداً على العملية ، ولكن عند 
ما  غالباً  الليفية  األورام  تشخيص 
يتم استخدام منظار البطن الصلب.

يف  « صغيراً  شقاً  اجلّراح  يُجري 
من  البطن  منظار  وميّرر  اجللد، 
األعضاء  ويدرس  الشق  خالل 
واألنسجة داخل البطن أو احلوض.

اخلزعة الرحمية
وأفاد د. رماح بأنه ميكن استخدام  «

)عينة  خزعة  ألخذ  البطن  منظار 
أو  البطانة  داخل  من  األنسجة( 
رحمك. من  اخلارجية  الطبقة 

العّينة  إرسال  ذلك  بعد  وميكن 
الدقيق حتت  للفحص  املَخبر  إلى 

املجهر.

العــالج
أكدت د. نهلة بأنه قد ال يكون العالج 
توجد  ال  التي  احلاالت  يف  ضرورياً 
أو  الليفية،  لألورام  أعراض  فيها 

عندما تكون األعراض طفيفة.

أدوية لألعراض
اآلن  إلى  احلديث  العلم  يتوصل  لم 
الليف  انكماش  إلى  يؤدي  لعالج 

واختفاءه حيث إن األدوية املستخدمة 
الرحمي  النزيف  على  للسيطرة  هي 
 ، احلمل  منع  حبوب  بواسطة 
باإلضافة أي أدوية تؤدي إلى حدوث 
الكيميائي  اليأس  سن  من  حالة 
بخفض مستوى هرمون االستروجني 
احلالة  األلياف يف هذه  أن حجم  إذ 
يعود  ما  سرعان  ولكنه  يضمحل 
التوقف  عند  عليه  كان  الذي  للوضع 

عن اخذ الدواء.

الجراحة
أخذ  يتم  قد  بأن  رماح  د.  وأفاد 
كانت  إذا  اإلعتبار  بعني  اجلراحة 
شديدة  لديك  الليفي  الورم  أعراض 
األدوية  أشكال  جميع  تثبت  وعندما 

أنها غير فعالة.
العمليات  من  العديد  هناك  وأنه 
اجلراحية املختلفة املستخدمة لعالج 

األورام الليفية. 
استئصال الرحم هو إجراء عملية 
جراحية إلزالة الرحم. قد يوصى بها 
أو  كبيرة  ليفية  أورام  لديك  كان  إذا 

نزيف حاد.
أفضل  هو  الرحم  استئصال  إن 
الليفية.  األورام  عودة  ملنع  وسيلة 
كانت  إذا  إجراءها  توّدين  قد 
األورام الليفية لديك مزعجة للغاية 
من  املزيد  إجناب  يف  ترغبني  وال 

األطفال.
طريق  عن  الليفي  الورم  استئصال 

البطن
إجراء  هو  العضلي  الورم  استئصال 
عملية جراحية إلزالة األورام الليفية 
اعتبارها  وميكن  الرحم.  جدار  من 
الرحم،  استئصال  لعملية  كبديل 
ما  اللواتي  للنساء  بالنسبة  وخاصة 
ِزلن يرغنب يف إجناب األطفال. قد ال 
يكون استئصال الورم العضلي ممكن 
دائماً بحيث أنه يعتمد على ظروفك 
الشخصية، مثل حجم وعدد وموقع 

األورام الليفية لديك.
باستخدام  الليفي  الورم  استئصال 

املنظار 
عن  البطن  داخل جتويف  يوضع يف 
الصرة،  يف  صغيرة  فتحة  طريق 
أخرى  فتحات  ثالث  إلى  باإلضافة 
األدوات  إدخال  يتم  جداً(  )صغيرة 
األلياف  الستئصال  طريقها  عن 
من  املريضة  متكن  العملية  وهذه 
اليومية خالل  ملزاولة حياتها  العودة 

تستدعي  ال  إنها  كما  قصيرة،  فترة 
اإلقامة يف املستشفى إال ليوم واحد 
كحد أقصى. وهي اقل أملا من عملية 
األلياف  إزالة  أن  إال  البطن،  فتح 
حتتاج  باملنظار  الصغيرة  الرحمية 
الطبيب  قبل  من  مضاعف  ملجهود 
املعالج، كما حتتاج ملهارة عالية جداً 

وأدوات جراحية متطورة.
املعالج  الطبيب  بيد  القرار   ويبقى 
باختيار الطريقة إما عن طريق املنظار 
عوامل  عدة  هناك  الن  البطن  فتح  أو 
تؤخذ بعني االعتبار، وعملة فتح البطن 
بعض  يف  تفضل  األلياف  واستئصال 

احلاالت اخلاصة.

العالجات غير الجراحية
أيضاً  يوجد  أنه  رماح   د.  أشار  و 
عالجات غير جراحية متاحة باإلضافة 
التقليدية  اجلراحية  التقنيات  إلى 

لعالج األورام الليفية:.
استئصال بطانة الرحم

هو  الرحم  بطانة  استئصال  إن 
بديل  العضلي  الورم  استئصال  كما 
إزالة  ويتضمن  الرحم  الستئصال 
به عادة  يُنصح  للرحم.  املبطن  الغشاء 
من  القريبة  الليفية  األورام  مع  فقط 

السطح الداخلي للرحم.
املتضررة  الرحم  بطانة  إزالة  ميكن 
يف عدد من الطرق ، على سبيل املثال 
عن طريق استخدام طاقة الليزر، عروة 
ساخنة األسالك ، األمواج امليكروية أو 

 اليوم تستطيع
 تشخيص حالتك

 ببساطة من خالل
عدة وسائل

 هنالك عالجات
 كثيرة متاحة

لمرضى التليف
غير الجراحة

سوائل ساخنة يف بالون.
سد الشريان الرحمي

إجراء  هو  الرحمي  الشريان  انصمام 
واستئصال  الرحم  الستئصال  بديل 
الليفية.  األورام  لعالج  العضلي  الورم 
بأورام  للنساء املصابات  به  قد يوصى 

ليفية كبيرة.
يتم إجراء انصمام الشريان الرحمي 
قد  )طبيب  األشعة  طبيب  قبل  من 
السينية  األشعة  لتفسير  تدريبه  مت 
على  يعمل  وهو  باألشعة(.  والفحص 
الدم  تزّود  التي  الدموية  األوعية  عزل 
لهم  يسبب  مما  الليفية،  األورام  إلى 

التقلص.
حيث يتم إدخال أنبوب صغير داخل 
حتريكه  ويتم  احلوض  شرايني  أحد 
لليف  املغذي  الشريان  إلى  يصل  حتى 
من  يتم حق سدادات صغيرة  ثم  ومن 
انسداد  يحدث  حتى  األنبوب  خالل 
الليف،  انكماش  وبالتالي  الشريان  يف 
مما  البطن  يف  آالم  ذلك  ويصاحب 
املسكنات.  بعض  استخدام  يستدعي 
املتطورة  الطريقة  هذه  وباستخدام 
االستئصال  عن  االستغناء  ميكن  فانه 
وكما   - انه  إال  لأللياف  اجلراحي 
باإلمكان  يكون  لن  سابقاً-  ذكرنا 
دراسة أنسجة الليف باملختبر الستبعاد 

اخلطر السرطاني.
الطبيب  مهارة  تبقى  النهاية  ويف 
املعالج وخبرته صاحبة الدور األساسي  
يف اتخذا القرار حول األسلوب األصح 

هذا  أن  إلى  جاٍر،  يزال  ال  البحث  أن 
اإلجراء الغير مخترق للجسم له فوائد 
قصيرة إلى متوسطة األمد عندما يقوم 
تُعرف  لم  ذلك،  ومع  خبير.  طبيب  به 
كلياً اآلثار املترتبة على احلمل وأولئك 
يف  طفل  إجناب  يف  يرغنب  اللواتي 
هذا  يؤخذ  أن  ينبغي  لذلك  املستقبل، 

بعني اإلعتبار.

المضاعفات
ال تواجه معظم النساء أي من أعراض 
أن  ميكن  ذلك،  ومع  الليفية.  األورام 
تسبب األورام الليفية مضاعفات كبيرة 

يف بعض احلاالت النادرة.
خالل فترة احلمل

تزداد  أن  ميكن   ، احلمل  فترة  خالل 
األنثوي  التناسلي  الهرمون  مستويات 
خمسة  إلى  تصل  بنسبة  اإلستروجني 
يُعتقد  كما  املعتادة.  الكمية  أضعاف 
الرتفاع  نظراً  تنمو  الليفية  األورام  أن 
وهذا  اإلستروجني،  هرمون  مستويات 
تطور  مع  مضاعفات  إلى  يؤدي  قد 
الطفل، أو يسبب مشاكل أثناء املخاض.
يف حاالت نادرة جداً، ميكن أن تسبب 
املتكرر  اإلجهاض  الليفية  األورام 
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األولى(.
العقم

حتدث  قد  احلمل  على  القدرة  عدم 
األورام  فيها  تكون  التي  احلاالت  يف 
أن  ميكن  جداً.  كبيرة  للمرأة  الليفية 
متنع األورام الليفية الكبيرة يف بعض 
بة  املُخَصّ البويضة  التصاق  األحيان 
إلى بطانة الرحم، بالرغم من أن هذا 

نادر احلدوث. 

التشخيص الصحيح أول 
خطوة يف عالج األورام 
الليفية

ملراقبة الصورة التلفزيونية.
منظار الرحم

استخدام  « عند  رماح  د.  ويشير 
منظار الرحم، قد يكون من املمكن 
من  القريبة  الليفية  األورام  رؤية 
)األورام  لديك  الداخلية  البطانة 
الليفية ضمن اجلدار( والتي داخل 
الليفية  )األورام  رحمك  جتويف 
حتت املخاطية(. منظار الرحم هو 
لفحص  يُستخدم  صغير  تلسكوب 

داخل رحمك.
تنظير البطن

البطن  « منظار  أن  رماح  د.  أوضح 
هو عبارة عن أنبوب صغير يحتوي 
تنقل  وكاميرا.  للضوء  على مصدر 
الكاميرا صوره حية لداخل البطن 
ملراقبة  جهاز  إلى  احلوض  أو 

واألسلم واألكثر مالئمة ملريضته.

عالجات جديدة
هناك أيضاً اثنني من أحدث التقنيات 
تستخدم  والتي  الليفية،  األورام  لعالج 

التصوير بالرنني املغناطيسي. وهما:
استئصال بالتصوير بالرنني  «

ه بالليزر خالل  املغناطيسي املوَجّ
اجللد

املوجات فوق الصوتية املركزة  «
بالتصوير بالرنني املغناطيسي عبر 

اجللد
تَستخدم هذه التقنيات التصوير بالرنني 
يف  الصغيرة  اإلبر  لتوجيه  املغناطيسي 
ثم  استهدافه.  ليتم  الليفي  الورم  وسط 
يتم مترير طاقة الليزر، أو طاقة املوجات 
إلتالف  اإلبر  طريق  عن  الصوتية،  فوق 
طرق  استخدام  ميكن  ال  الليفي.  الورم 
األورام  أنواع  جميع  لعالج  هذه  العالج 
على  واملخاطر  الفوائد  أن  كما  الليفية، 

املدى الطويل غير معروفة.
من  الرغم  على  األدلة  بعض  تشير 

قد التبدو أعراض املرض 
بشكل مباشر
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توفيت عمته وهي في العشرينات من 
عمرها، توفيت أمام عينيه بمرض القلب 

وهو ينظر لها ليس بوسعه شيء، فقرر منذ 
تلك اللحظة أن يصبح هذا الطفل طبيبًا جراحًا 

مختصًا بالقلب وجراحته. طبيب مأل السمع 
واألبصار، غني عن التعريف ورفيع عن التكليف، 

أسس لنفسه ولنا سمعة تجاوزت اآلفاق حتى 
أصبح واحداً من خيرة أطباء العالم، إنه مجدي 

يعقوب الطبيب المصري الشهير.

كان يعاني من 
العنصرية  وسوء 
التعامل

 د. مجدي يعقوب
 الطبيب الموثوق

 لدى كبار
شخصيات العالم

ملك 
القلوب

الطبيب 
العربي مجدي 

يعقوب

2014

و يف منحت 
امللكة 

البريطانية 
اجلراح 
املصري 
مجدي 

يعقوب بقصر 
باكنجهام 

وسام 
االستحقاق 

الرفيع 
كتقدير كبير 

ملشواره 
الطويل

2012

وسام 
العظام 

للجمعية 
األمريكية 

للقلب

2011

قالدة 
النيل 
للعلوم 

واإلنسانية

2007

وسام 
االستحقاق 
لألكادميية 

الدولية لعلوم 
القلب

2007

اجلنسية 
الفخرية 

ملدينة 
بيرجامو 
اإليطالية

2007

جائزة 
فخر 

بريطانيا 
املقدمة 

من 
الديلي 
ميرور

2006

الوسام 
الذهبي 

للجمعية 
األوروبية 

لطب 
القلب

2004

جائزة 
اجلمعية 
الدولية 
لزراعة 
القلب 
والرئة

2003

جائزة 
منظمة 
الصحة 
العاملية 
خلدمة 

اإلنسانية
2003

جائزة 
أبوقراط 
الذهبية 

)موسكو( 
لدوره يف 
جراحة 

القلب

2001

جائزة 
قمة 

مؤسسة 
عيادة 

كليفالند 
لفشل 
القلب 1999

وسام 
العظام 

للجمعية 
األمريكية 

للقلب

1998

وسام 
ري فيش 
املقدمة 

من معهد 
تكساس 

للقلب عن 
إجنازاته 

يف 
جراحة 

القلب

لم ينكر العالم دور الدكتور مجدي في مجال تخصصه، بل تم تكريمه في أكثر من مناسبة 
ونال العديد من الجوائز واألوسمة المستحقة، الدافع من عمله إنساني بحت لكن الجوائز لها تأثير 

تحفيزي عليه، ومن بين هذه الجوائز:

جائزة Bradshaw Lectures  ألساتذة الكلية الملكية للطب
1998

منحت ملكة بريطانيا لقب فارس اإلمبراطورية للدكتور مجدي يعقوب ليصبح اسمه مسبوقًا بكلمة )سير(   
ويطلق عليه في اإلعالم البريطاني لقب ملك القلوب ويعتبر الوسام من أهم الجوائز التي نالها الدكتور مجدي.

1992
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الدكتور مجدي يعقوب يف 16 ولد
نوفمبر 1935 يف بلبيس ودرس 
وعمل  املصرية  القاهرة  جامعة  يف 
كطبيب يف عام 1957. بعد هذا انتقل 
الدكتور مجدي عام 1962 الى بريطانيا 
مستشفى  يف  الطب  مهنة  ومارس 
حتى  بها  مستمراً  من 1969  هارفيلد 
متت  مسيرته  وخالل   ،2001 العام 
األبحاث  قسم  مدير  ليصبح  ترقيته 

العلمية والتعليم منذ عام 1992. 

زراعة القلب
عالم  دخوله  منذ  مجدي  د.  اختص 
وزرع  نقل  بعمليات  القلب  جراحة 
اعتبر  االنسان  اجلراح  هذا  القلب، 
مهنته واحدة من الطرق التي بإمكانها 
انقاذ حياة الناس، ولم يتأخر يوماً يف 

حتقيق ذلك.

طبيب

ككل البدايات، كانت بدايته يف أوروبا 
جداً،  كثيرة  حتديات  مواجهاً  صعبة، 
لألطباء  الدونية  النظرة  تلك  أهمها 
العرب وقدراتهم وتأهيلهم، فكان على 
الدكتور مجدي إثبات وجوده طبياً يف 
بريطانيا كطبيب عربي مهاجر، وكان 

عليه القيام مبجهود مضاعف. 
نقل  بعملية  قام   1980 عام  يف 
والذي  موريس  دريك  للمريض  قلب 
عمليات  أشهر  من  واحدة  أصبحت 
نقل القلب يف العالم حيث ظل املريض 
وتويف  يف  عاما  احلياة 25  قيد  على 

يوليو 2005. 
تفانيه  الدكتور مجدي هو  ما مييز 
احملدود،  غير  واخالصه  العمل  يف 
يف  الدائم  تفكيره  هو  جناحه  وسر 
خدمات  تقدمي  ومحاولة  وطنه،  أبناء 
على  العربي  وللعالم  لهم  إنسانية 

الرغم من املكانة الرفيعة التي حصل 
يهمل  لم  أنه  إال  الغرب  لدى  عليها 
أهل مصر بل أخذ بيد زمالئه هناك 
نحو  قدما  املضي  على  وساعدهم 

النجاح يف مجال زراعة القلب.
اجلراح  ميزات  أهم  ومن 
يعقوب  مجدي  العاملي  والبروفيسور 
فاإلنسانية  شيء،  كل  قبل  إنسان  أنه 
والعمل اجلاد املسؤول، يشكالن خلطة 

النجاح السحرية.
أشهر  يعقوب  مجدي  الدكتور  هو 
يف  متخصص  مصري  قلب  جراح 
زراعة القلب. نال العديد من اجلوائز 
وعاملياً، أجنز ما يقارب  املهمة محلياً 
400 بحثاً يف طب و جراحة القلب و 

الصدر.
اجلراحة  مجدي  الدكتور  اعتزل 
يف  واستمر  عمره  من   65 يف  وهو 

نقل  لعمليات  كاستشاري  العمل 
مجدى  الدكتور  عاد  لكن  األعضاء، 
لطفلة  يعقوب الجراء عملية جراحية 
من  تبلغ  كانت  كالرك”  “هنا  تدعى 
من  تعاني  كانت  حيث  عامني،  العمر 
يتم  ولم  القلب،  يف  شديد  تضخم 
استئصال القلب األصلي، إمنا مت زرع 
قلب آخر. لكن قلبها الطبيعي استعاد 
سنوات.  عشر  بعد  الطبيعي  حجمه 
يعقوب عن  الدكتور مجدى  وهنا عاد 
ليقود جراحة  العمليات  اعتزاله  قرار 
للطفلة  الصناعي  القلب  إلزالة  كبرى 

حيث جنح يف إزالته.

إنجازاته
بإجنازات  يعقوب  الدكتور مجدي  قام 
لم  القلب  جراحة  مجال  يف  علمية 
بهذه  وانتقل  أحد،  اليها  يسبقه 
أخرى،  الى  مرحلة  من  اإلجنازات 
األمام  نحو  عمالقة  خطوة  وخطى 
محليا يف مصر وعامليا ومن اجنازاته:

أسس جراحة زرع القلب يف بريطانيا «
أسس مركز علوم القلب يف لندن «
أسس مركز مجدى يعقوب  «

المراض وأبحاث القلب يف أسوان
أسس جمعية Chain of Hope اخليرية  «

لرعاية االطفال يف دول العالم الثالث

صحح مئات العيوب اخللقية يف  «
األوعية الدموعية الكبري لدى 

األطفال حديثي الوالدة
أجرى عملية القلب املفتوح لنقل  «

شرايني القلب للممثل الكوميدي 
اإلجنليزي الراحل إيريك موركيمب 

الذي كان يدخن 60 سيجارة يف اليوم.
أجرى عملية مماثلة للممثل  «

املصري عمر الشريف
قام باإلشراف على من 18 رسالة  «

دكتوراه يف جراحة القلب ونشر 
أكثر من 1000 مقال علمي

أجنز ما يقارب 400 بحث يف طب  «

و جراحة القلب و الصدر
نشط يف مجال زراعة القلب يف  «

دول العالم الثالث خصوصا يف 
مصر، اخلليج، وإفريقيا السوداء

األبحاث  من  العديد  اجلراح  قاد  كما 
التي تعتبر معجزة يف عالم الطب، حيث 
من  كامل  بشرى  قلب  إنتاج  على  يعمل 
البحث  هذا  يعتبر  و  اجلذعية  اخلاليا 
من االجنازات التي ستغير علم جراحة 
الطبي  وفريقه  الدكتور  وجنح  القلب. 
للقلب  صمام  تطوير  يف  البريطاني 
متكون من اخلاليا اجلذعية. ويطمح الى 

صناعة قلب كامل يف مدة 10 سنوات. 

جوائــــزه



مستشفى 
عسير المركزي

آخيرًا

املستشفى التحويلي الوحيد مبنطقة عسير وبسعة سريرية تقدر ب 500 سرير وقد مت تشغيله يعتبر 
قبل أكثر من ثالثني سنة ويقدم خدمات صحية متميزة ومتطورة ويحتوي على معظم التخصصات 
التي يحتاجها املريض ويعمل به كفاءات سعودية متميزة باإلضافة إلى زمالئهم من اجلنسيات العربية وغير 

العربية يعملون جميعاً من أجل تقدمي خدمة أفضل للمريض. 

ميتاز مستشفى عسير بكونه املستشفى التعليمي الوحيد يف املنطقة حيث يعمل منسوبو كلية الطب جنباً إلى 
جنب مع زمالئهم من منسوبي وزارة الصحة وقد شكلوا جميعاً فريقاً واحداً وعملوا معاً على رفع اخلدمات 
بالدرجة  األورام  ويقتصر على حاالت  جداً  التحويل محدوداً  املنطقة حيث أصبح  الصحية ومستواها يف 
األولى وكذلك قدموا خدمة متميزة يف تعليم الطالب والطالبات وتخريجهم سواء يف كلية الطب أو الكليات 

الصحية األخرى.  

وكذلك  التداخلية  األشعة  ذلك  يف  مبا  األشعة  قسم  يف  متطورة  خدمات  بوجود  عسير  مستشفى  وميتاز 
قسطرة القلب واجلراح اآللي للمساعدة يف العمليات الصعبة وشهد املستشفى توسعة كبيرة ومتميزة يف 
قسم العناية املركزة والطوارىء. إن مستشفى عسير يعتبر صرحاً طبيا تفتخر املنطقة بوجوده فيها ولكن 
نظراً للتوسع يف اخلدمات الصحية والزيادة املضطردة يف عدد السكان فقد أصبح الزماً بأن يكون هناك 

أكثر من مستشفى وبإمكانيات متطورة حتى تواكب احلاجة والتقدم يف الطب. 

إن املنطقة مقبلة بإذن اهلل على نهضة صحية ممتازة وكل ما يتمناه املواطن هو دعم وإنهاء املشاريع القائمة 
حتت اإلنشاء مثل مدينة امللك فيصل الطبية واملدينة الطبية بجامعة امللك خالد حتى يستريح املواطن من 

تعب السفر واإلنتقال للبحث عن خدمة متقدمة وضرورية لصحته وسالمته.

د. علي بن علي
املديرالطبي ملستشفى احلياة  

الوطني عسير

د. علي بن علي
 املديرالطبي ملستشفى احلياة  

الوطني عسير
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يتقدم
رئيس �لس إدارة شركة

ا�مناء للخدمات الطبية ومنسوبو
�موعة مستشفيات احلياة الوطني

بخالص التها�
لصاحب السمو امللكي ا�م�

�مد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود
مبناسبة

مرور١٥ عام¢ أم�� ملنطقة جازان

شهدت املنطقة خاللها الكث� من ا�جنازات
واملشاريع التنموية واخل�ية لصالح املنطقة واملواطن

سائلني ا° العلي القدير له التوفيق والعون والسداد
¶ خدمة هذا الوطن املعطاء ¶ ظل قيادتنا الرشيدة 


