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د.فوزية آل جارهللا
استشارية الحساسية والمناعة ورئيس
قسم الحساسية والمناعة بمستشفى
الحياة الوطني بالرياض والمديرالعام
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وﺣﺪة اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻘﺴﻢ:
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻓﻮزﻳﺔ آل ﺟﺎر ا
ﺧﺪﻣﺎتإﺷﺮاف
ﺗﺤﺖ
اﻟﻘﺴﻢ:
ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺼﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺮﺑﻮ
وﻋﻼج ﺟﻤﻴﻊ
• ﺗﺸﺨﻴﺺ
.
اﻟﻜﺒﺎر
و
ﻟﻃﻔﺎل
واﻟﻤﻮﺳﻤﻲ
اﻟﻤﺰﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺼﺒﺎت اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ واﻟﺮﺑﻮ
•

اﻟﻜﺒﺎر .
ﻟﻃﻔﺎل و
واﻟﻤﻮﺳﻤﻲ
اﻟﻤﺰﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺒﻲ
واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
اﻧﻒ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت
وﻋﻼج
• ﺗﺸﺨﻴﺺ
واﻟﺼﻐﺎر .ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻧﻒ واﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ
وﻋﻼج ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ
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• ﻋﻼج ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ادوﻳﺔ واﻃﻌﻤﺔ وﻟﺪغ اﻟﺤﺸﺮات .
• ﻋﻼج ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ادوﻳﺔ واﻃﻌﻤﺔ وﻟﺪغ اﻟﺤﺸﺮات .
ﺑﺎﻟﺤﻘﻦ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﺪﻳﺪة
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺣﺎﻻت
ﻋﻼج
• •
اﻟﺰوﻟﻴﺮﺑﺎﻟﺤﻘﻦ
ﻋﻘﺎراﻟﺰوﻟﻴﺮ
ﻋﻘﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﺪﻳﺪة
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﺣﺎﻻت
ﻋﻼج
اﻟﺠﻠﺪ .
ﺗﺤﺖ
اﻟﺠﻠﺪ .
ﺗﺤﺖ
• ﻋﻼج ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻧﻒ واﻟﺼﺪر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻣﺼﺎل ﺗﺤﺖ
• ﻋﻼج ﺣﺎﻻت ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻧﻒ واﻟﺼﺪر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻣﺼﺎل ﺗﺤﺖ
اﻟﻠﺴﺎن .
اﻟﻠﺴﺎن .
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ﺧﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻦ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﺧﺘﺒﺎرات
ﻃﺮﻳﻖ .اﻟﻮﺧﺰ .
ﻗﻴﺎساﻟﺠﻠﺪ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﺧﺘﺒﺎرات
ﻋﻦاﻟﺮﺋﺘﻴﻦ
ﻛﻔﺎءة
اﺧﺘﺒﺎرات
-ﻋﻤﻞﻋﻦاﻟﺮﺋﺘﻴﻦ
ﻛﻔﺎءة
اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس
ﻃﺮﻳﻖ .ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻏﺎز أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻤﻞاﺧﺘﺒﺎرات
-ﻋﻤﻞاﺟﻬﺰة .
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ
اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ
ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ ﻏﺎز أﻛﺴﻴﺪ
ﺑﺄﺣﺪثﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ
اﺧﺘﺒﺎرات
 ﻋﻤﻞاﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺑﺄﺣﺪث اﺟﻬﺰة .
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ً
خطوة بخطوة
نحو الريادة
إن شركة اإلمناء للخدمات الطبية املالك واملشغل ملجموعة مستشفيات
احلياة الوطني (الرياض-عسير-جازان)مبا متلك من تاريخ مشهود لها
يف مجال الرعاية الصحية املتكاملة؛ حرصت دائماً على أن تكون يف
الصدارة يف املجال الطبي وذلك بالدقة يف اختيار كوادر الشركة الطبية
واإلدارية ذات املستويات العلمية والفنية لتحقيق األهداف املنشودة
للشركة حسب اخلطط اإلستراتيجية املوضوعة لذلك ،والتي تهدف
إلى اإلرتقاء مبستوى اخلدمات الطبية واإلدارية باملجموعة من خالل
تطبيق أعلى نظم اجلودة والسالمة العاملية واملضي قدماً يف احلصول
على برامج االعتماد الدولي ملنشآتنا الصحية ،ويبدو ذلك جلياً يف
حصولنا وحصدنا لشهادةإعتماد الهيئة العاملية العتماد املنشآت
الصحية للجودة جي-سي-آي( )J-C-Iيف جميع مستشفيات احلياة
الوطني وكذلك شهادة املجلس املركزي العتماد املنشآت الصحية
سباهي ( )CBAHIواختيارنا كأكثر 100عالمة جتارية سعودية رواجاً
على مستوى اململكة العربية السعودية.
ونحن بعون اهلل يف شركة اإلمناء للخدمات الطبية نؤمن بثقة عمالئنا
الكرام بنا وما حققناه من متيز وتطور ،وبأننا قادرون على اإلستمرار يف
الوصول إلى أعلى درجات الريادة يف القطاع الصحي اخلاص باململكة
العربية السعودية وأعلى مستويات اجلودة والسالمة.
واهلل املوفق
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المحتويات

14

ميزان

28

غرفة العمليات:
مركز التح ّول من حياة إلى حياة

إنجاز يتطلب المزيد من
الحرص والمسؤولية
د .طاهر يحيي محمد صميلي
المديرالتنفيذي
لمستشفى الحياة الوطني – جازان

18

24

مشرط

 34مجهر
أمراض املدارس
 7أمراض والوقاية واحدة

 38نقاهة

طوارئ

السياحة الصحية
نعم...اململكة تنافس

الثورة التكنولوجية..
لكل فائدة ضرر

إن احلصول على هذا االعتماد ما هو إال حصيلة جهود مشكورة بذلت من اإلدارة العامة
لشركة اإلمناء للخدمات الطبية ترجمتها على الواقع جهود إدارة اجلودة بالشركة وجهود
العاملني باملستشفى الذين وضعوا لهم الهدف والتزموا بتحقيقه .هذا االعتماد يعتبر دلي ً
ال
قاطعاً على جودة ما نقدمه باملستشفى ودلي ً
ال قاطعاً على التزامنا مبعايير سالمة املرضى
واملراجعني والعاملني؛ فمستشفى احلياة الوطني بجازان هو البيئة اآلمنة لكل من زاره.
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إن هذا اإلجناز يتطلب منا بذل اجلهود للحفاظ عليه واستغالل الفرص املتاحة للتحسني
بحيث يكون التميز حليفنا يف جودة اخلدمة وشموليتها يف منطقة جازان  .كما أن هذا يزيد
من ثقة طالبي اخلدمة باملستشفى.
باسمي واسم كل منسوبي مستشفى احلياة بجازان ،أتقدم بالشكر اجلزيل لإلدارة
العامة بشركة اإلمناء على الدعم الالمحدود الذي قدم إلدارة املستشفى وأشكر إدارة
اجلودة بالشركة ،كما أتقدم بجزيل شكري لكل العاملني باملستشفى على جهودهم التي
بذلوها أثناء التقييم ،وأطلب منهم وأحثهم جميعاً على احلفاظ على ما وصلنا إليه والسعي
للمزيد من النجاح .أمتنى للجميع التوفيق والنجاح واستحضار أن املرحلة القادمة تتميز
عن املراحل السابقة لالعتماد وتتطلب منا املزيد من اجلهد .وليعلم اجلميع أن اجلودة
واالعتماد ليست فخامة أو حبراً على ورق إمنا هي أسلوب أداء يجب أن يطبق ويت ّبع.

برنامج وطني:
جندد الوالء بفكرة متميزة
متاشياً مع رؤية ٢٠٣٠

تاج االعتم ــاد
يكلل بنجاح ملسيرة ومجهود
شاق ملستشفى (احلياة-جازان )

تبعاً الستراتيجية شركة اإلمناء للخدمات الطبية ،املالك واملشغل ملجموعة مستشفيات
احلياة الوطني (الرياض -عسير -جازان) ،والتي ترتكز على متيز وشمولية وجودة
اخلدمات الطبية املقدمة ،سعت الشركة وبذلت جهداً كبيراً للرقي مبستوى اخلدمات
املقدمة لطالبيها ومن ذلك سعيها للحصول على شهادات االعتماد الوطنية()CIBAHI
والدولية( )JCIAبدءاً بالرياض وعسير ،وانتها ًء مبستشفى احلياة الوطني بجازان .وقد
حصل املستشفى على شهادة ال جي سي آي واحلمد هلل ،بعد تقييم جلنة االعتماد ٢٤
أبريل حتى  ٢٧أبريل .٢٠١٧

عيادة

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ  /محمد بن ناصر آل جار اهلل

المدير العام

د .فوزية آل جار اهلل

نائب المدير العام

hayatnationalhospitals

أ .عبداهلل سليمان الهزاع

مساعد المدير العام للجودة
والسالمة

مساعد المدير العام
للشؤون الطبية

مدير التسويق وتطوير األعمال

د .حسني سعد حصوصة

أ .نانسي مصطفى عطعوط
د .محمد نبيل القزاز

• •جميع املواد املنشورة والصور املرافقة ،تتمتع بحماية احلقوق الفكرية وامللكية ،ومينع إعادة إنتاج أو نشر املواد كلياً أو جزئياً بدون إذن من الناشر.
• •اآلراء الواردة يف املجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي مستشفى احلياة الوطني.
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حياة

نجاح جديد يضاف
ٌ
لقسم جراحة
المخ واألعصاب
بالرياض

من عسير..استئصال ورم
خبيث لفتاة عمرها  19عامًا

دخلت المريضة إلى مستشفى الحياة في الرياض وهي تعاني من آالم مبرحة ومزمنة بالفقرات العنقية،
وعلى الرغم من زياراتها المتعددة لمراكز ومستشفيات متخصصة وعيادات األطباء التي ال تحصى ،إال أن اآلالم
كانت تتزايد عليها إلى أن وصلت مستشفى الحياة الوطني حيث قام األطباء بعمل أشعة رنين مغناطيسي
على الفقرات العنقية وهنا كانت المفاجأة حيث أظهرت األشعة وجود تآكل خطير في الفقرات العنقية
نتيجة وجود درن بالفقرات مع تجمع صديدي ضاغط بشدة على النخاع الشوكي العنقي مما يهدد حياتها.
حيث أظهرت األشعة جناحاً منقطع
النظير للجراحة.

د/بهاء الدين جابر
استشاري جراحة املخ
واألعصاب

وعلى الفور ،قام الدكتور " بهاء الدين
جابر" استشاري جراحة العمود
الفقري ،بتحضير املريضة جلراحة
كبرى عاجلة قبل أن تسوء األمور لدي
املريضة التي خضعت لعملية جراحية
دقيقة استمرت أربع ساعات حتت
رعاية طاقم من األطباء املتخصصني
للحفاظ على سالمتها القصوى ،بدءاً
من طبيب التخدير والفريق املعاون
والدكتور جابر استشاري جراحة
العمود الفقري والفريق املعاون و أطباء
الرعاية املركزة.
وبحمد اهلل ،خرجت املريضة من
العمليات إلى العناية املركزة لتصبح
على خير ما يرام وأمت صحة وعافية

هون عليك..
ّ
قد يكون األلم نعمة!
طالبة طب تعاني من آالم مبرحة يف
منطقة احلوض ،هذا األلم كان نعمة
عليها بحسب تعبير د.أحمد سعيد،
استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد
مبستشفى احلياة الوطني الرياض،
الذي وصف احلالة بقوله :للوهلة
األولى ال أحد منا يريد أو يستحسن
ذكر كلمة األلم ولكن أحياناً يكون األلم
هو املعبر عن إشكالية كبيرة ميكن
اإلهتداء به يف تشخيص تواجدها ،مبا
ميكن من حل هذه املشكلة بتشخيصها
وذلك بداية وحسمها يف األخير ،وهذا
ما حدث فعلياً مع طالبة الطب والتي
كانت تعاني من آالم مبرحة مبنطقة
احلوض مع إضطراب بالدورة الشهرية
اعتادته لسنني وامتدت آالم احلوض
صعوداً إلى البطن وهذا استدعى
أخذها جلرعات عالية من املسكنات
بكافة أنواعها والتي كانت تتأمل من
وراء تعاطيها أن تتحسن حالة األلم
املالزم لها تقريباً طيلة شهر.
يردف د .أحمد :وبطبيعة احلال كان
األلم يتحسن بشكل طفيف بسبب
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املسكنات ثم ال يلبث أن يعاودها من
جديد مع تضخم ملفت بالبطن لدرجة
أنها لم تعد قادرة على احلركة بسبب
حجم االنتفاخ مع صعوبة شديدة
بالتنفس ،وقد ساءت حالتها بشكل
كبير يف األيام األخيرة رغم رحلة بحثها
الطبي من مستشفى إلى أخرى ،حيث
لم تواجه الطالبة مثل هذه املشكلة من
قبل ،وبزيارتها ملستشفانا وبعمل أشعة
الرنني املغناطيسي لهذا الورم الضخم،
اتضح وجود ورم كبير أعلى املبيض
األمين ضاغط على الكبد واألمعاء
واحلجاب احلاجز ،وبعد أخذ كافة
االحتياطات واحملاذير الطبية وعمل
الفحوصات الطبية الالزمة ،وعند عمل
التدخل اجلراحي يف خالل ساعات
من وصولها للمستشفى وتشخيصها،
تبني وجود غرغرينا باملبيض والذي
حمل ورماً كبيراً وصل تقريباً إلى ما
يقارب حجم طفل حديث الوالدة وهذا
استدعى لألسف إستئصال املبيض
مع الورم كام ً
ال لتمدد الغرغرينا يف
كالهما ،وخرجت املريضة متعافية من
العمليات وبعدها من املستشفى بال أية
مضاعفات.
ويف ختام حديثه يقول د .أحمد :من
خالل عرض احلالة السابقة يتبني أن
األلم يف حد ذاته شيء غير محبب

د /أحمد سعيد
استشاري أمراض النساء
والتوليد

للنفس ،ولكن وحتت وقع األلم يتناول
املريض مسكنات من تلقاء نفسه ،وهذا
منتشر جدا ُ بني املرضى أياً كان مستوى
ثقافتهم ،األمر الذي يؤدي إلى إخفاء
أصل املشكلة وعليه تكون الرسالة
الواجب توجيهها لكل السيدات خاص ًة
من مراجعينا أن يتحاشني استخدام
هذه املسكنات بشكل مفرط بدون
ضوابط طبية أو معايير أمان تؤدي إلى
ماال حتمد عقباه ،فتتأذى منه خصوبة
السيدات ويف النهاية نأمل أن نكون قد
ألقينا الضوء لبعض املشاكل الطبية
التي حتدث دوماً يف مجمتمعنا وال يتم
إلقاء الضوء عليها.

استمراراً للتطور اجلراحي الذى
تشهده مستشفى احلياة الوطني يف
عسير ،قام فري ٌق طبى مكون من د.
ظافر الشهري ،استشاري اجلراحة
العامة وجراحات املناظير والسمنة،
ود .أحمد العليان سعد ،أخصائي
اجلراحة العامة وجراحات املناظير
والسمنة ،بإجراء جراحة استئصال ورم
حليمى خبيث بالغدة الدرقية ،وتشريح
للعقد الليمفاوية املركزية اخلارجية
املتصلة بأعصاب الرقبة الرئيسية،
والشريان السباتي ،ملقيمة تبلغ من
العمر  19عاماً ،ومن املعروف أن هذه
العملية اجلراحية من العمليات املعقدة
والدقيقة جداً ،وقد متت العملية بنجاح
باهر حيث لم حتتج املريضة لنقل
دم ،وأفاقت بعد العملية مباشر ًة وكان
كالمها طبيعي جداً وكذلك مستوى
الكالسيوم فى الدم طبيعى جداً،
وقد غادرت املريضة املستشفى فى
صحة جيدة فى اليوم الثالث إلجراء
اجلراحة .ونحن من خالل مجلتنا نرفع
التهاني لقسم اجلراحة العامة( ،وحدة
جراحة املناظيروالسمنة) مبستشفى
احلياة الوطني بعسير.

اجلراحة
بعسير

تثبيت كسر بالعمود الفقري
لشاب بعد سقوطه من
ارتفاع  10أمتار

سقط الشاب من ارتفاع  10أمتار أثناء تركيبه الفتة مضيئة
على الطريق ،وعلى الفور مت حتويله إلى قسم الطوارئ
يف مستشفى احلياة بجازان ،وهو يعانى من ألم شديد
أسفل الظهر وعدم القدرة على احلركة (شلل) مع فقدان
اإلحساس بالطرفني السفليني وعدم القدرة على التحكم
فى البول ،وعلى الفور مت إجراء أشعة مقطعية وتصوير
بالرنني املغناطيسي للعمود الفقري ،والذى أظهر وجود
كسر انفجاري بالفقرة القطنية الثانية ،وانضغاط جلذور
األعصاب بسبب الكسر ،ومت حتضير املريض إلجراء
جراحة عاجلة بواسطة دكتور أحمد الشرقاوي ،استشاري
جراحة األعصاب مبستشفى احلياة الوطنى يف جازان،
يساعده فيها دكتور محمد صابر ،أخصائي جراحة
األعصاب ،ومت حترير جذور األعصاب من الضغط الواقع
عليها ومت تثبيت الكسر بالفقرة بواسطة شرائح ومسامير
من مادة التيتانيوم حتى ال يكون هنالك تفاعل مع أنسجة
اجلسم باستخدام رقعة عظمية .وقد استغرقت اجلراحة
قرابة الساعتني ،لم ينتظر املريض بعدها سوى وقت قليل
ليستعيد احلركة بالطرفني السفليني ،وبحمداهلل ،مت انقاذ
املريض من شلل محقق واستعاد كامل احلركة ويف صباح
اليوم التالى للجراحة رفعت القسطرة البولية حيث أنه
استعاد القدرة على التحكم فى البول.
مجلة الحياة
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إفتتاح وحدات الغسيل
الكلوي بقسميه
(رجال -نساء)

حتت رعاية مدير عام الشؤون الصحية
الدكتور محمد بن علي الهبدان  ،وعلي
هامش اللقاء الثاني ملستثمري القطاع
اخلاص الذي أقيم مؤخراً مت افتتاح
الوحدات اجلديدة مبستشفى احلياة
الوطني بعسير  ،وهي وحدات احلروق
وعناية األطفال والقسطرة القلبية
والكلية الصناعية  ،واستمع لشرح
مفصل من البروفيسور علي بن محمد
آل بن علي املدير التنفيذي ملستشفى
احلياة الوطني بعسير .وأبدي الدكتور
الهبدان إعجابه بالتجهيزات احلديثة
لوحدات املستشفى الذي يعد رافداً
أساسياً وشريكاً استراتيجياً يف
اخلدمة الصحية باملنطقة اجلنوبية ،
وشرح املدير التنفيذي مراحل إنشاء
الوحدات وتأكيده على التسهيالت التي
يقدمها املستشفى للمواطنني واملقيمني
 ،مركزاً على برنامج ((وطني)) الذي
يعد برنامجاً رائداً يف املنطقة يحصل
فيه املنضمون على خصومات يف جميع
أقسام املستشفى متاشيا مع رؤية
اململكة  ، 2030ثم تال افتتاح الوحدات
احلديثة .وعلى نهاية حفل االفتتاح
اجتمع املدير العام للشؤون الصحية
مع منسوبي القطاع الصحي اخلاص،
ونوقش الكثير من القضايا واملعوقات
التي تواجه القطاع اخلاص يف سبيل
الوصول إلى حلول تعود بالنفع على
املنظومة الصحية بشكل عام.
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افتتاح الوحدات
اجلديدة مبستشفى
احلياة الوطني
بعسير

ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح وﺣﺪة اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻮي
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ) ﻋﺴﻴﺮ  -ﺟﺎزان (
ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﺴﻢ:
• ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﺪﻣﻮي ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي اﻟﻤﺰﻣﻦ ﺑﻮاﻗﻊ ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴ
ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺤﺎﻟﻴﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﻋﻼج اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ واﻋﺘﻼل اﻟﻐﺪة اﻟﺠﺎردرﻗﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻈﺎم.
• وﺗﺤﺘﻮي اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﻐﺴﻴﻞ اﻟﺪﻣﻮي ..ﻗﺎﻋﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺳﻠﺒﻲ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت وﻗﺎﻋﺔ ﻟﻤﺮﺿﻰ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻴﺮوس ﺑﻲ ..ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻃﺒﻘ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى.

www.hayathospitals.com

920000094
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تطويـر
الـخدمــات
بمستشفى
الحياة
الوطني
الرياض

يحيي محمدالقحطاني
املديرالتنفيذي ملستشفى
احلياةالوطني الرياض

حرصت إدارة مستشفى
الحياة الوطني  -الرياض
علـى مواكـبــة التطـور
الـسـريــع والـمتــالحــق
للتقنية الحديثة فى مجال
الخدمـات الصحيـة وذلك
بتوسيـع قاعـدة الخدمات
الطبية بإفتتاح الوحدات
الـطـبـيــة المتخصصــة
للتخصصــات الـدقيـقــة
وتـوفيــر أحــدث األجهـزة
والمعدات الطبية عالميـ ًا
من خالل دراسة المميزات
األفضل باألجهزة فى دقة
النتائج وسالمة المرضى
وإستقطــاب الكفـاءات
البشـريـة مـن الطـاقــم
الـطبـــي والـتمـريــض
والفنييـن ذو الخبـرة فـى
مجالهم  .و هذه التطورات
بناءا على توجيهات ورؤية
مـن قبـل شركـة اإلنمــاء
للخدمات الطبية.
الوحدات الطبية المتخصصة:
•وحدة غسيل الكلى:
مت توفير وحدة غسيل الكلى فى أطار
خطة التوسع فى تقدمي اخلدمات
الطبية النوعية للمراجعني و توفير
كافة التخصصات الدقيقة حيث توفر
الوحدة من خالل برتوكول العمل كافة
سبل الراحة للمراجعني و ذويهم و
تطبيق أعلى معايير اجلودة فى عمل
الوحدة.
•وحدة قسطرة القلب:
يتوفر بالوحدة أحدث أجهزة قسطرة
القلب من إحدى أكبر الشركات العاملية
املتخصصة فى تأسيس هذه الوحدات
و توفر طاقم طبي من األطباء و
الفنيني و التمريض له خبرة طويلة فى
حاالت القسطرة القلبية التشخيصية و
التداخلية من خالل خبرات فى مراكز
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طبية متخصصة و متقدمة .
وايضا يف إطار خطة التطوير واألهتمام
بخدمة العمالء حرصت إدارة مستشفى
احلياة الوطني -الرياض على تسهيل
إجراءات تقدمي اخلدمات للمراجعني
بسرعة و انسيابية من خالل عدة
إجراءات تشمل :
•الصيدلية اخلارجية :
حيث مت انتقال الصيدلية اخلارجية
إلي موقع مميز داخل املستشفى
ساهم فى راحة و سرعة تقدمي صرف
االدوية للمراجعني من خالل عدد ستة
منافذ تعمل مع على مدار اليوم و مت
تخصيص أحد املنافذ ملرضى الدفع
النقدي ومنفذ لكبار السن إضافة إلي
عدد (  ) 4منافذ خلدمة كافة مراجعي
املستشفى وذلك وفقا آللية العمل
بالنظام الرقمي ألولوية احلضور .
•البرامج اخلاصة :
حيث مت تخصيص إستقبال خاص
ملشتركي البرامج املجتمعية وهي :
برنامج التميز -:
وهو برنامج أنشئ لإلعراب عن شكرنا
وإمتنانا ملراجعى املستشفى ومكافأتهم
بخصومات وخدمات راقية وهي مبثابة
التقدير الواجب للمراجعني كلما قاموا
بزيارة املستشفى و تتوفر عدد ثالث
مستويات لعضوية برنامج التميز
كالتالي :
1.1العضوية الزرقاء العائلية .
2.2العضوية الفضية العائلية.
3.3العضوية الذهبية العائلية.
برنامج وطني -:
أنشئ ملنسوبي اجلهات احلكومية
والوزارات واإلدارات والعسكريني ليعبر
عن والئنا للوطن العزيز ودور القطاع
اخلاص يف دعم صحة املواطنني
وجتسيدا لدورنا يف خدمة الوطن
وإعتزازاً بانتمائنا لهذا الوطن الغالي
ومواطنينا األعزاء .ومتاشياً مع رؤية
 . 2030ومينح البرنامج خصومات
ملنسوبي اجلهات احلكومية وذويهم
كالتالي :
 )50%(1.1على الكشف بالعيادات
اخلارجية.
 )40%(2.2على اخلدمات ( التحاليل
و االشعة ).
)25%(3.3على التنومي و العمليات.

ويعمل اإلستقبال املختص لهذه البرامج
ملدة ( 11ساعة ) يومياً من الساعة
8:30صباحاً حتى  9:30مساءاً وتقوم
منسقة البرامج بتسجيل عضوية
املراجعني اجلدد وتعريفهم باملميزات
واخلدمات التي تقدم لهم من خالل
اإلشتراك بالبرامج  .ثم حتويلهم
لإلستقبال اخلاص مبراجعي الدفع
النقدي حيث يتم تنفيذ آلية اخلدمة
املميزة ملراجعي الدفع النقدي.
•اخلدمة املميزة ملراجعي الدفع
النقدي :
حيث يتم تقدمي اخلدمات من خالل
اإلستقبال اخلاص للشرائح املذكورة
ويتضمن خدمة مرافقة املراجع
خالل تقدمي اخلدمات بكافة مرافق
املستشفى ( الصيدلية  -املختبر -
األشعة ( وكذلك تخصيص مواعيد
لكافة عيادات األطباء فى كل
التخصصات على مدار اليوم.
•مكتب الدخول و اخلروج :
حيث مت انتقال املكتب ليكون قريباً من
العيادات اخلارجية وقسم الطوارئ
وتتم أجراءات دخول وخروج املرضي
يف انسيابية وخصوصية حرصاً على
راحة املراجعني
•مكتب عالقات املرضي :
يأتى التواصل مع املراجعني و إستطالع
آرائهم فى اخلدمات املقدمة لهم
واإلستفادة من مالحظاتهم فى تطوير
اخلدمات ضمن خطة إدارة املستشفى
فى تعزيز برامج التواصل مع املراجعني
واحلرص على الرد على آرائهم
ومالحظاتهم .
يأتي هذا فى إطار اإللتزام بأعلى
معايير اجلودة واحلرص التام على
سالمة املرضى وذويهم مع التأكيد
على تيسير اجراءات تقدمي اخلدمات
للمراجعني.
وتنفيذاً لرؤية شركة اإلمناء للخدمات
الطبية فى تطوير اخلدمات واحلرص
على راحة املراجعني.

يحيي محمد القحطاني
المدير التنفيذي
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مستشفى الحياة الوطني
الرياض ( ) 2
(  300سرير ) االفتتاح 2020

مستشفى الحياة الوطني
أبها
(  350سرير ) االفتتاح 2020

بإدارة

مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )

مجلة الحياة

13

ميزان
صناعة تستعيد تقويم األعضاء
"اجلراحة صناعة يُنظر بها يف تعريف
أحوال بدن اإلنسان إلعادة العضو
إلى حالته الطبيعية" هكذا عرفها
ّ
القف الكركي ،اجلراح العربي
ابن
املعروف،فاجلراحة تقنية طبية
ترتكز على التدخل الطبي لعالج
األنسجة املصابة،وال تكون كذلك إال
باتباع إجراءات جراحية وحتضيرات
اجلراحية
للعمليات
اعتيادية
كالتخدير والبيئة املعقمة واألدوات
اجلراحية واخلياطة أو التدبيس إذ
تعتبر جميع أنواع العمليات اجلراحية
إجراءات مكتملة ومترابطة.

غرفة العمليات
التحول
مركز
ّ
من حياة إلى حياة
في الحقيقة ،ال بد من التقديم بأن غرفة العمليات اليوم أصبحت
ً
نزهة قياس ًا لما كانت عليه ،حيث قامت الكشوفات والتقدم الطبي
بتحويل غرفة العمليات من غرفة باردة صامتة ال يُرى فيها غير أجهزة
مخيفة إلى مكان يعيد األمل والصحة والسعادة.
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الغرفة األوسع
وأنت متر يف املمر املؤدي إلى غرفة
العمليات تستشعر أهمية املكان
وخصوصيته ،فالسكون يعم املكان
ورائحة التعقيم تدل على الوجهة،
على بابها جند لوح ًة صغير ًة تنصح
بذلك "ممنوع الدخول واإلزعاج" إذن
أنت يف حضرة غرفة العمليات التي
فيها حتسم األمور وتتغير احلياة
بعونه تعالى ،تلك الغرفة املعزولة فال
خال من الفيروسات،
يدخلها إال كل ٍ
وإليها يدخل كل مريض طواعية ليضع
جسده أمانة يف أيدي جراحية ويلتزم
النصائح ويطيع األوامر فهو مسجى
على طاولة خاصة كاملة التجهيز
ميكن تعديل وضعيتها أو رفعها
لألعلى حسب رغبة اجلراح.
متتلك طاولة الغرفة أذرعاً جانبية يتم
وضع الذراعني عليها خالل العملية
وربطها حتى ال تتدلى الذراع خارج
الطاولة وتتعرض لألذى ،ويف بعض
العمليات يحتاج اجلراح إلى إمالة
الطاولة ،ولذلك يتم ربط أحزمة
خاصة حول املريض حتى ال يقع عن
الطاولة خالل ذلك.
ليس كل تخدير يفقد الوعي
فور تعقيم املريض وارتدائه املالبس
اخلاصة بإجراء العملية اجلراحية ال
يجد أقرب له من جهاز التخدير الذي
متخصص يتولى الرعاية
طبيب
يتواله
ٌ
ٌ
الشاملة للمريض منذ حلظة إعطاء
املخدر حتى اإلفاقة ،وال شك أن
املخدر يختلف باختالف حالة املريض
بحيث يتالءم مع تركيبته الصحية
والعمرية والنفسية أيضاً ،فهناك ثالثة

أنواع مختلفة من التخدير ،األول يفقد
املريض وعيه وينام بشكل كامل وخالله
يصبح كامل اجلسم غير حساس لأللم
 ،وهناك التخدير املوضعي ،وفيه يبقى
املريض مستيقظاً ،ويتم تخدير بقعة
صغيرة من اجلسم ،والنوع الثالث هو
التخدير الناحي وفيه يبقى املريض
ُمستيقظاً ،ويتم تخدير منطقة واسعة
من اجلسم كما يف التخدير النصفي.
ويتم التخدير داخل غرفة العمليات
بجهاز متخصص يوجد عادة عند
رأس طاولة العمليات فهو جهاز
معقد يحتوي على الكثير من األجزاء
الصغيرة ،حيث يستخدم إلعطاء
غازات التخدير إلى املريض ،كما
أنه يستخدم يف مراقبة العالمات
احليوية للمريض (القلب ،األوكسجني،
احلرارة ،وغيرها) خالل العمل
اجلراحي وهناك عدة أسالك وأنابيب
تصل بني جهاز التخدير وبني فتحات
خاصة يف اجلدار أو السقف ،وأسالك
أخرى يتم وصلها إلى املريض أثناء
العملية.
رقابة صارمة وعيون ترصد
للجراح داخل غرفة العمليات
عيون ترقب كل حركة سواء داخل
جسد املريض أو من خالل الشاشات
املوجودة بجانبه حيث جند شاشة
مراقبة العالمات احليوية ،واملعلومات
التي يتم عرضها على هذه الشاشة
تختلف من جهاز آلخر فيقوم
طبيب التخدير مبراقبة املريض من
خالل هذه الشاشة ،حيث تعرض
عادة معلومات أساسية مثل سرعة
النبض ،الضغط الدموي ،أوكسجني
الدم ،معدل التنفس ،تخطيط القلب
الكهربائي ،درجة احلرارة ،باإلضافة
إلى معايير أخرى وبالقرب منها توجد
منابع الغازات التي تكون موجودة يف
اجلدران أو السقف ،وهي عبارة عن
متديدات مركزية تصل من خاللها
غازات التخدير واألوكسجني إلى
غرفة العمليات وتكون هذه املنابع ذات
ألوان مختلفة ،ويتم توصيلها بجهاز
التخدير من خالل أنابيب خاصة.
وبعد أن يستلقي املريض على
طاولة العمليات يتم توصيله بعدد
من األسالك واألنابيب منهااألسالك
اخلاصة بتخطيط القلب الكهربائي
ويتم وصلها بالصقات خاصة توضع

تطور جراحي
تشهده
مستشفى
الحياة الوطني

ساهم التقدم الطبي
يف حتويلها من غرفة
صامتة إلى مكان يعيد
األمل
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ميزان

كافة االحتياطات
تتخذ فال وجود
للمفاجآت في
مستشفيات
الحياة الوطني
على الصدر وسلك مقياس
األكسجني وهو عبارة عن سلك يف
نهايته ملقط صغير يحتوي على ضوء
أحمر ويتم وضعه على إصبع اليد
أو القدم ملراقبة األوكسجني يف الدم
وغيرهما مثل األنبوب اخلاص بقياس
الضغط وأنابيب التخدير.
الدراما تلعب بلغة القواطع
كثير ما تدلل الدراما التلفزيونية
على غرفة العمليات بكشافها الضوئي
وطاولة األدوات التي تنذر ببدء
اجلراحة فقدوم الطاولة بأدواتها
املعقمة وتشغيل ضوء العمليات بكاملة
له داللته يف غرفة العمليات حيث
توضع بجانب املريض طاولة معدنية
خاصة عليها أدوات جراحية مختلفة
يستعملها اجلراح خالل العملية
باإلضافة إلى الشاش اجلراحي
واملعدات األخرى التي يتم االحتياج
إليها ا خالل العمليةويف بعض األحيان
تكون هناك أكثر من طاولة لألدوات.
ويف أعلى غرفة العمليات وفوق
املريض مباشرة يوجد ضوء العمليات
متدلياً من السقف ،وهو عبارة عن
ضوء ساطع للغاية يتحكم به اجلراح
خالل العملية إلضاءة منطقة العملية
بشكل جيد.

أجهزة إلكترونية متقدمة
وفريق متريض ماهر

األجهزة والتأمين
يف غرفة العمليات ال وجود
للمفاجآت ،فجميع االحتياطات مت
اتخاذها سواء كانت العمليات صغيرة
أو متوسطة أو حتى كبيرة فنجد
جهاز التخثير الكهربائي الذي يكون
يدوياً أو إلكترونياً ،ويحتوي على
عدة مفاتيح وأسالك .ويستخدم هذا
اجلهاز إليقاف النزف يف ساحة العمل
اجلراحي ،حيث يعتمد على تطبيق
تيار كهربائي يولد حرارة موضعية
داخل اجلرح على األوعية الدموية
التي تنزف مما يؤدي إلى إغالق
الوعاء وإيقاف النزف .وميتلك جهاز
التخثير الكهربائي صفيحة معدنية أو
لوحة الصقة توضع على ساق املريض،
أيضاً يوجد جهاز مص املفرزات الذي
يستخدم يف سحب الدم والسوائل
من ساحة العمل اجلراحي ،وسحب
املفرزات من الفم والبلعوم عند اإلفاقة
من التخدير .وهو يحتوي على زجاجة
خاصة تتجمع فيها السوائل التي يتم
سحبها ويتم إفراغها بعد العملية كما
جند يف الغرفة لوحة الصور الشعاعية
التي تكون معلقة على اجلدار يف غرفة
العمليات ،وهي لوحة مضيئة مشابهة
للوحة املوجودة يف عيادة الطبيب ،حيث
يقوم اجلراح بوضع الصور الشعاعية
للمريض عليها بهدف الرجوع إليها
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عند احلاجة إللقاء نظرة على املشكلة
املوجودة لدى املريض أثناء العملية
ويف مكان قريب توجد خزانة املواد
الطبية التي حتتوي على عدة رفوف،
توضع فيها املواد الطبية التي ميكن أن
يحتاج إليها اجلراح أثناء العملية ،مثل
اخليوط واألدوات املختلفة والشاش
املعقم والالصق الطبي وغيرها من
املواد الطبية.
فع ً
ال هي اسم على مسمى ،غرفة
العمليات ،إال أننا يف مجموعة
مستشفيات احلياة الوطني نؤكد على
أننا نسعى دوماً وفق آخر الكشوف
العلمية أن تكون غرفة العمليات لدينا
نقطة حتول من حياة إلى حياة ،واهلل
املوفق.
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مشرط

تاج االعتماد
يكلل بنجاح لمسيرة
ومجهود شاق لمستشفى
”الحياة الوطني “
هنأت دكتورة فوزية آل جار اهلل المديرالعام لشركة
اإلنماء للخدمات الطبية المالك والمشغل
لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني (الرياض-
عسير-جازان) منسوبي مستشفى الحياة الوطني
بجازان حيث حصلت مستشفى الحياة الوطني
جازان على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المتحدة
(جي-سي-آي) في أبريل سنة 2017م ،وشهادة
اعتماد المجلس المركزي سباهي على ذات درب
شقيقاتها مستشفيات الحياة الوطني الرياض-
عسير وتوج التعب والمجهود بالنجاح المعهود
لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني (الرياض-
عسير-جازان) وذلك بفضل سياسة التطوير التي
وضعتها المدير العام لشركة اإلنماء للخدمات
الطبية دكتورة فوزية آل جار اهلل منذ تأسيسها
والتي كانت أحد أهم أهدافها التطويرية أن تقدم

خدماتها بمستويات تساير أحدث الممارسات
الطبية والعلمية في العالم ،واستقطبت
لذلك أكفأ الكوادر البشرية واالستشارية لتقديم
الخدمات األمثل في كل مرافقها ،مما أدى إلى أن
ينعكس األمر على مجموعة مستشفيات الحياة
ورفع عدد عمالئها وترجم إلى نجاحات متالحقة
وشهادات عديدة ،كان آخرها شهادة اإلعتماد التي
تقدمها اللجنة الدولية المتحدة إلعتماد المنظمات
الصحية ( )JCIوالمجلس المركز سباهي والتي
نالتها مستشفى الحياة في جازان مؤخر ًا.
والجدير بالذكر بأنها ليست المرة األولى التي
تحصل فيها إحدى مستشفيات الحياة على
اإلعتماد ،فلقد حصلت كل من مستشفى الحياة
الوطني بالرياض وعسير على شهادة (الجي-
سي-آي)(.)JCI
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مشرط

مستشفياتنا حاصلة على إعتمادات الجودة والسالمة الدولية والمحلية

منهج
الجودة
ومبدأ
االستمرارية

وقد استقبل منسوبو مستشفى
احلياة الوطني بجازان اعتماد منشأتهم
بحفاوة واستحقاق .مجلة احلياة التقت
بالدكتور طاهر صميلي املدير التنفيذي
جلازان إذ أشاد باملجهود الذي
بذله فريق مستشفى احلياة الوطني
بجازان ولم يبخل بوقت أو جهد يف
سبيل الوصول للهدف املرسوم ،وكان
دائماً ٍ
حتد يكسبه كل من انضم إلى
فريق عمل كان يخطط ويضع أهداف
التقدم والتطور والنجاح له املديرالعام
لشركة اإلمناء للخدمات الطبية دكتورة
فوزية آل جاراهلل ،ولقد أكد د .مجدي
إبراهيم مدير التشغيل مبستشفى
احلياة الوطني بجازان على تصريح
املدير التنفيذي حيث أشار إلى أن خطة
العمل وخارطة الطريق التي مت وضعها
من جانب دكتورة فوزية آل جاراهلل وقام
بتنفيذها فريق عمل مدرب ومؤهل
على حتقيق النجاح من خالل حصوله
املتكرر على شهادات اإلعتماد قبل فترة
بسيطة يف مستشفيات احلياة الوطني
الشقيقة يف كل من الرياض وعسير
ليس ببعيد أن تصل إليه مستشفى
احلياة الوطني بجازان.
وأفادت مساعد املدير العام للجودة
والسالمة ،األستاذة نانسي عطعوط
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بشركة اإلمناء للخدمات الطبية يف
حديث عما مت من إجنازات داخل
مجموعة مستشفيات احلياة الوطني
حيث صرحت أن هنالك سلسلة
جناحات متصلة مبجموعة مستشفيات
احلياة الوطني جعلتها حتصد شهادات
االعتماد.
األستاذة نانسي عطعوط مساعد
املدير العام للجودة والسالمة شرحت
لنا بشكل أكادميي لنتعرف على اعتماد
الـ( )JCIوالسباهي ،ومتى تأسس؟
وما مدى احتياج املنشآت الطبية
لهذه االعتمادات؟ إذ قالت" :إن مفهوم
االعتماد الصحي هو العملية التي تقوم
من خاللها املؤسسة املانحة لالعتماد،
بتقييم املؤسسة الصحية ،وحتدد فيما
إذا كانت هذه املؤسسة تفي باملعايير
املوحدة ،املتفق عليها (محلياً  /دولياً)
والتي ُو ِض َع ْت للمحافظة على نوعية
الرعاية الصحية املقدمة وحتسينها،
هذه املعايير حتقق أفضل ما ميكن
الوصول إليه لتأمني سالمة وفعالية
وجودة الرعاية الصحية واحملافظة
عليها واستمراريتها ،مع مراعاة حقوق
املرضي وضمان رضاهم عن اخلدمة
املقدمة ،وقد مت إنشاء اللجنة الدولية
املتحدة العتماد املنظمات الصحية
( )JCIعام  ،1997والتي تعد رابطة

تكليف يضاعف من
جهود المحافظة
على مستوى
الجودة ويدفع إلى
مزيد من الترقي
خاصة غير ربحية للجنة الدولية
املتحدة ،بهدف حتسني نوعية وسالمة
الرعاية الصحية باملرضى".
وأردفت أ /نانسي أن شهادة اإلعتماد
التي تقدمها اللجنة الدولية املتحدة
إلعتماد املنظمات الصحية ( )JCIمن
أكثر الشهادات التي تسعى املنظمات
الصحية للحصول عليها نظراً لعملية
التقييم التي تشمل كافة النواحي
اإلجرائية ،الطبية واإلدارية ،لتتوافق
مع املعايير التي حتظى بها أفضل
املستشفيات بالعالم.
أما عن السباهي  ،CBAHIأوضحت
مساعداملديرالعام للجودة والسالمة أنه
اختصارالسم املركز السعودي العتماد
املنشآت الصحية ،وهو اجلهة الرسمية
املخولة مبنح شهادات االعتماد جلميع
منشآت الرعاية الصحية العاملة يف

القطاعني العام واخلاص باململكة
العربية السعودية ،ونوهت بأن املركز
السعودي العتماد املنشآت الصحية
قد انبثق من املجلس الصحي السعودي
كمنظمة غير هادفة للربح .وتكمن مهام
املركز الرئيسية يف وضع معايير جودة
الرعاية الصحية وسالمة املرضى
التي يتم مبوجبها تقييم جميع منشآت
الرعاية الصحية إلقامة الدليل على
التقيد بتلك املعايير.
وأكدت مساعد املدير العام للجودة
والسالمة على أنه يعتبر منح االعتماد
سارياً ملدة ثالث سنوات إال إذا متت
اإلشارة لغير ذلك من قبل اللجنة ،ويف
نهاية السنوات الثالث يجب أن يعاد
تقييم املؤسسة لكي يعاد منح االعتماد".
ما هي معايير احلصول على هذا
االعتماد ،وما املقصود مبعيار ،سألنا
استشارية حتسني اجلودة التي أفادت أن
تعريف املعيار هو دليل أو مقياس يقدر
أو يقاس به الشيء أو يستخدم كأساس
لصنع القرار ،وحزمة بيانات وشروط
تقررها اجلهة التي تقدم االعتماد يف
حتديد اجلودة املتوقعة ،وعن معايير
كال االعتمادين )JCI( ،و ،CBAHI
أجابت" :توجد بعض االختالفات بني

االعتمادين ،على الرغم من التالقي يف
العديد من املعايير ،وتطبق املعايير على
كل االقسام بال استثناء ،إدارية ومالية
وطبية وتشغيلية ومتريضية وصيانة.
وتتراوح مدة اإلعداد األمثل لتقرير
اجلهة بني  12و  24شهراً.
عالمية المعايير
من جانبه ،أوضح الدكتور محمد
عبدالفتاح ،مديراجلودة مبستشفى
احلياة الوطني بجازان ،أن اإلعالن
عن حصول مستشفى احلياةالوطني
يف جازان على االعتمادالدولي
للمستشفيات الـ" "JCIهو داللة
واضحة على التميز املهني وااللتزام
باملعاييرالدولية يف تقدمي اخلدمات
الطبية".
ويضيف د .محمد عبدالفتاح" :ال
شك أن حسم املنافسة لصالح مستشفى
احلياة الوطني،وحصولها على االعتماد
الدولي للمستشفيات جاء وفق تطبيق
معايير كثيرة ،تؤكد تفرد احلياة يف
األداء ومتيزهايف املستوى املهني فض ً
ال
عن االلتزام باملعاييرالدولية يف تقدمي
اخلدمات الطبية للمرضى ،أيضا
جاءت مستويات اجلودة العالية لتكون
داللة واضحة على رفع درجة األمن

والسالمة يف الرعاية الصحية للمرضى
بشهادة أعضاء اللجنة الدولية املوفدة.
وكما يعد احلصول على االعتماد الدولي
تتويجا جديدًا ،إال أن ذلك
للمستشفيات
ً
يعد أيضاً تكلي ًفا يضاعف من اجلهود
للمحافظة على هذا املستوى ،كونه أحد
أعلى االعتمادات العاملية املتخصصة يف
جودة منشآت الرعاية الصحية بسبب
أسسه ومعاييره احملددة والصارمة.
وتركز شهادة االعتماد على حتسني
سالمة رعاية املرضى ،وتقدمي خدمات
االعتماد ومنح الشهادات ،إضافة
إلى اخلدمات التي تهدف إلى دعم
ومساعدة املؤسسات الصحية على
تنفيذ حلول عملية تتمحورمعاييرها
حول املريض ،وتركز أيضاً على إدارة
وتنظيم األنشطة الالزمة لضمان
اجلودة العاملية يف تقدمي الرعاية
الصحية .
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مشرط

جهود مشرفة
يصف د .طاهر صميلي ،املدير
التنفيذي ملستشفى احلياة الوطني
بجازان ،أن اجلهد املشترك هو
أساس النجاح ،فيقول" :تعد جهود
العاملني املضنية وعملهم الدؤوب،
السبل احلقيقية للحصول على
الشهادة اجلديدة حيث شارك اجلميع
باملستشفى السيما إدارة اجلودة
والسالمة ومختلف األقسام الطبية
واإلدارات ،يف تطبيق أفضل قواعد
حتسني جودة جميع اخلدمات سوا ًء من
الناحية السريرية أواإلدارية فض ً
ال عن
اإلجراءات املوجهة لتحسني العمليات.
وتطبق مستشفى احلياة أساليب
ملموسة يف إطار حتسني العمليات
الطبية ،واستخدام سبل الترغيب
والتشجيع ،ويف حالة وقوع أخطاء
يكون االتهام موج ًها للنظام املتبع يف
املستشفى بشكل متكامل حتى تتحقق
األهداف املنشودة نحو الريادة و
التفرد ،بوجودإشراف شامل على جميع
عناصرالتشغيل مثل :الشؤون اإلدارية،
واملالية ،والتسويق ،واملشتريات.
وحقيقة ال ميكننا أن جنهل أن
املستشفيات قد انتقلت من تطبيق
ضمان اجلودة إلى منظومة إدارة
اجلودة الشاملة ،بأضالعها الثالثة

جنود مجهولون
يردف مدير التشغيل د .مجدي
إبراهيم ملستشفى جازان" :قطعاً
ال يأتي النجاح من فراغ ،فتطبي ًقا
لرؤية شركة اإلمناء للخدمات الطبية
وحصول مستشفيات املجموعة على
شهادة االعتماد من اللجنة املشتركة
الدولية حيث سبقت إلى ذلك شقيقتنا
(مستشفى احلياة بالرياض وبخميس
مشيط) ،فقد بدأت خطتنا باملستشفى
بقسم اجلودة حتت إشراف املديرالعام
د.فوزية آل جار اهلل مباشرة للحصول
على هذاالنجاح حيث مت تشكيل فريق
فني لكل فصل من فصول املشروع
ومتت مراجعة كافة املعايير األمر الذي
أعقبه وضع خطة العمل.

عملهم يف وقت زمني محدد ومبظلة
من الدعم املستمرمن إدارة املستشفى
وإدارة شركة اإلمناء ،بدأنا مبراجعة
كافة الوثائق املطلوبة للمشروع
وإعدادها يف ملفات مخصصة تعدت
املئتي ملف ،أعقب ذلك مرحلة التعليم
والتدريب وفيها مت تنظيم خطة تدريبية،
اعتمدت على محاضرة يومية يقوم بها
مسؤول كل فصل بتوضيح احملتوى
الفني للفصل اخلاص به والتركيزعلى
مايجب مشاركته من أقسام املستشفى.
وخالل مرحلة التطبيق مت التأكيد
على أن املغزى الفني للمعايير هو
ما يطبق فعل ًيا يف جميع األقسام ،ما
دفع فريق اجلودة لزيارةجميع أقسام
ك ً
ال من مستشفى الرياض وجازان يف
مختلف مواعيد اليوم لتدريب العاملني،
والتأكد من التطبيق العملي واستيعاب
مضمون املعايير ،أيضاً قام فريق
اجلودة باستكمال كافة مؤشرات األداء
باملستشفيات ليكون لكل قسم مؤشر
أو أكثر لتتعدى بذلك املئة مؤشر،
كما مت جمع كافة البيانات وحتليلها
ووضع الرسوم البيانية ملعدالتها واتخاذ
القرار بالقيام مبشاريع حتسني عندما
تستدعي احلاجة لذلك".

وعلى طريق النجاح وقف كثي ٌر من
اجلنود املجهولني ،مت تكليفهم بإجناز

الحصول على االعتماد
تختم مساعد املدير العام للجودة

(العميل ،والتحسني املستمر ،وفريق
العمل املجتهد) من خالل مجموعة
من املمارسات التي تتم بأساليب
متنوعة جتعلها فاعلة ،ما يجعل هذا
التصديق على نظام الرعاية الصحية
دلي ً
العلى التزام املستشفى بتقدمي
أفضل مستويات الرعاية الصحية
ملرضاها،وضما ًنالتوفربيئةآمنة للحد
من املخاطرالتي قديتم التعرض لها.
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األستاذة نانسي حديثها بالقول:
"حلظات فارقة تفصل بني النجاح
والفشل ،فعلى مدار أربعة أيام قام فريق
مختص من اللجنة الدولية املشتركة
( )JCIبزيارة املؤسسة الصحية املهنية،
للتأكد من االلتزام مبعايير اجلودة
العاملية وعناصرالقياس املعتمدة لديها،
كما سجلت مستوى قياس رضاء املرضى
عن اخلدمات املقدمة من حيث توافرها
مدارالساعة،ومراعاةحقوقه
على
مفض ً
العن التحقق من وجود برامج
لتأهيل وتدريب كافة الكوادر الطبية
بشكل دوري ،تطويراألداء ومواكبة
آخرالتقنيات الطبية ،األمر الذي جعلنا
نؤمن بأن حتقيق اجلودة مسؤولية تقع
على عاتق اجلميع ،ليظهر دور كل
فرد يف حتقيق هذا اإلجناز وحصول
املستشفى على االعتماد(.. )JCI
يا له من إجنازعظيم حظي به مرضى
مجموعة مستشفيات احلياة الوطني
يف الرياض وعسير وجازان مع العاملني
باملستشفى ،فإلى األمام دائماً".
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طوارئ

الثورة
التكنولوجية ..
لكل فائدة ضرر

الثورة التكنولوجية
حتتل أهمية كبرى يف
حياة األشخاص

ٌ
متصل بمن حولك” هذه حقيقة ال يمكن
أنت مستخدم للتكنولوجيا إذن أنت
سلمة
تجاهلها في حياتنا اليومية ،بل هي حقيقة ترتقي في التأكيد عن ُ
م َ
ريكارد “أنا أفكر إذن أنا موجود” فلم تعد الثورة التكنولوجية رفاهية يمكن
االستغناء عنها بل تحولت لتصبح من أبرز االختراعات التي شهدها التاريخ
جزءأساسي في
البشري في القرن العشرين -عصر تقنية المعلومات-و ُ
ّ
مجتمعات ،ومن الغرابة أنه كما كان لتلك الثورة وجه مشرق
حياة الدول وال ُ
مظلم ومضار كبيرة على حياة األشخاص وصحتهم.
كان لها أيض ًا وجه ُ

كلمة إغريقية برغم حداثتها
لك أن تتعجب إذا عرفت أن كلمة
تكنولوجيا هي يف األصل كلمة
إغريقية تَعني علم دراسة الصناعات
والفنون واحلرف فهي كلمة تنقسم إلى
فن ومهارة
قسمني  technoومعناها ّ
اكتساب األشياء ،أ ّما  Logiaفهي تَعني
طريقة التّعبير لتكون كلمة تكنولوجيا

مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )

ُمجتمع ًة معناها التّعبير عن طريقة
اكتساب األشياء،ويف العصر احلالي
يرتبط َمفهوم التّكنولوجيا ارتباطاً
واإللكتروني
التقني
وثيقاً بالتق ّدم
ّ
ّ
الذي شهده العالم ،وأصبح يعتمد
الصناعات والفنون
عليه يف إجناز ّ
التي يُعبر ُمصطلح التّكنولوجيا فيها
على وجود أجهزة إلكترون ّية ُمتط ّورة.

التكنولوجيا
ساهمت في نجاح
عمليات جراحية
معقدة ودقيقة
بفضل أجهزتها
المتقدمة

كما

التكنولوجيا
األرقام
حتتل الثورة التكنولوجية يف الفترة
احلالية أهمية كبرى يف حياة
األشخاص فقد رصدت أحدث
التقارير أن عدد مستخدمي
اإلنترنت عاملياً بلغ نحو  3.5مليار
شخص ُيثلون حوالي  %47من
إجمالي سكان العالم ووفقاً لدراسة
أعدتها مؤسسة  IHSالعاملة يف
مجال البحوث االقتصادية يبلغ عدد
أجهزة الهاتف الذكي املستخدمة
عاملياً نحو  4مليارات هاتف ذكي
كما يصل عدد مستخدمي تطبيقات
التراسل والتواصل االجتماعي إلى5
مليارات مستخدماً عام ،2016
وفيما يتعلق باإلنفاق على تطبيقات
التراسل والتواصل واالتصال فقد
بلغت يف العام  2016قرابة  54مليار
دوالر ومتوقع أن تشهد ارتفاعاً إلى
نحو  74مليار دوالر يف العام 2020
لتؤكد بذلك سطوتها على اهتمامات
املليارات من سكان األرض.
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طوارئ
سيدة االختراعات الحديثة بال
منافس
ساهمت الثورة التكنولوجية يف إجناز
الكثير من األعمال وظهور العديد من
االكتشافات يف مجاالت ،الصناعة،
الزراعة ،وحتى أنها جعلت العالم
قرية صغيرة ميكن لكل إنسان أن
يتواصل مع غيره بسهولة ،كذلك يف
املجال الطبي كان لها دورها فنجدها
قد ساهمت بشكل فاعل يف تطوير
املضا ّدات احليوية وابتكار أجهزة
طب ّية حديثة يف مجاالت تخطيط
القلب والتصوير اإلشعاعي يف
تشخيص األمراض ،والوصول إلى
نتائج ُمذهلة يف هذا النطاق.
وكان للتكنولوجيا احلديثة دور فاعل
يف إدخال تكنولوجيا ساهمت يف جناح
عمل ّيات جراح ّية معقّدة ودقيقة مثل
اجلراحة باملنظار والقسطرة ،أيضاً يف
تكنولوجيا صناعة الدواء مما ساع َد
كثيراً يف شفاء احلاالت املُستعص ّية،
وتسهيل العمل على الطواقم البشرية
من أط ّباء ومتريض وصيادلة.
كما ساهمت شبكة اإلنترنت ووسائل
االتّصاالت احلديثة من أجهزة
الهواتف املتنقلة وتطبيقاتها يف سهولة
التواصل حتى داخل غرف العمليات
بني الفرق الطبية داخل الدول
وخارجها وإمكانية تبادل اخلبرات
واآلراء ما ساهم يف إنقاذ املرضى يف
أي مكان وعلى أية حالة مرضية.
أضرارها تجاوزت حد الحياة
اليومية
ال يوجد شيء يف الدينا كامل يف
خصائصه ،ومن ذلك التكنولوجيا
حيث ظهر لها العديد من اآلثار
السلبية التي أثرت بشكل واضح على
احلياة اليومية ولعل أول تلك اآلثار
إدمان التّكنولوجيا الذي أدى بشكل
واضح يف إزالة حواجز اخلصوص ّية
لألفراد بل وتطور إلى حد االختراق
كلما زادت التكنولوجيا تطوراً كما
ساهم استخدام التكنولوجيا يف ميل
الكثيرين لإلنطوائية والعزلة ،وتراجع
التّواصل مع األصدقاء والعائلة.
ومن الناحية الطبية فقد أدى
االستخدام املفرط للتكنولوجيا إلى
حدوث خلل يف منو اجلهاز العصبي
عند األطفال وانتشرت أمراض شتى
ذات تأثير واضح على العني فقد أكد

األطباء أن اجللوس أمام شاشات
الكمبيوتر ينتج عنه التركيز الدقيق
وعدم إغماض العني مبعدالتها
الطبيعية وهذا يترتب عليه جفاف
العني وبالتالي يشعر املريض بآالم
العني إلى جانب ذلك تتأثر احلواس
األخرى باألرق مثل األذن من خالل
اإلنصات إلى املوسيقى الصاخبة
أثناء اجللوس أمام احلاسب اآللي،
ومن فرط اإلستخدام اليومي أيضاً
وتو ّفرها يف متناول الفرد طوال الوقت
والسمنة.
تفاقمت مشكالت الكسل ّ ُ

األخطار تتزايد
إنما الحلول أيضًا
موجودة

خطر النفايات الطبية
يهدد حياة البشر حال حرقها

خطر ال يمكن تجاهله
النفايات
ٌ
ظهرت بشكل واضح خالل السنوات
األخيرة مشكلة تفاقم النفايات
التكنولوجية التي حتتوي على مواد
الكادميوم والرصاص والزئبق التي ال
يعرف الكثير خطرها على الصحة بل
ويتم التخلص منها بطريقة عشوائية
عبر قنوات وموارد املياه اجلوفية ومن
هنا تكمن مخاطر األجهزة اإللكترونية
على صحة اإلنسان.
ومع ظهور أجيال جديدة من األجهزة
اإللكترونية املنزلية الذكية والكومبيوتر
احملمول والهواتف النقالة تفاقمت
مشكلةالنفايات التكنولوجية وأصبحت
متثل خطراً على صحة اإلنسان يتمثل
بحسب أخر أحصائية يف وجود
 130مليون جهاز هاتف محمول يتم
استهالكها سنوياً يف الواليات املتحدة
األمريكية وذلك يعني وجود ما يقرب
 65000طن من النفايات كمخرجات
لذلك االستهالك أيضاً يوجد يف أوروبا
6ماليني طن من النفايات اإللكترونية
التي حتتوي عناصر الكالسيوم
والرصاص ،كذلك يوجد نحو 50
مليون جهاز كومبيوتر محمول تتحول
سنوياً كنفايات يف الواليات املتحدة
وهي تضم مواد الكوبالت والزئبق
والزرنيخ والكروم غير القابلة للتحلل .
ويكون خطر النفايات اإللكترونية
محدقاً على حياة البشر حال حرقها
وتلوث الهواء وشبكات املياه والتربة
بها ،كما تسبب تلك النفاياتضرراً كبيراً
علىاجلهاز العصبي املركزي وتلف
الكلى والضرر املزمن بالدماغ وانتشار
األمراض اجللدية.
الشك أن انتشار التكنولوجيا ميثل أهمية
كبيرة على حياة اإلنسان لكنها تخبئ
أيضاً بداخلها وجه آخر يهتك بخصوصية
األشخاص ويدمر حياتهم بال تفريق.
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عيادة

برنامج

“وطني”

د.فوزية آل جارهللا

نجدد الوالء بفكرة
متميزة تماشيًا مع

 المدير العام لشركة اإلنماء للخدمات الطبية. نائب رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصةبمجلس الغرف السعودية.
 استشارية الحساسية والمناعة ورئيس قسمالحساسية والمناعة بمستشفى الحياة الوطني
بالرياض.

في البداية ،عرفينا عليك
أكاديميًا وشخصيًا ؟
أنا من مواليد اململكة العربية
السعودية ،حاصلة على بكالوريوس
الطب واجلراحة عام 1998م من جامعة
امللك سعود وعملت بعد تخرجي عام
 1999كطبيب أطفال مقيم مبستشفى
امللك فيصل التخصصي بالرياض،
ومت حصولي على أفضل طبيب مقيم
خالل فترة التدريب مبستشفى امللك
فيصل التخصصي ،ومت ترشيحي
الستكمال الدراسات العليا بجامعة
ماكماستر هاميلتون كندا منذ عام
2001م حتى عام 2005م وحتصلت على
شهادة الدكتوراه لذلك مت ترشيحي من
السفارة السعودية بكندا ومت تكرميي
كأفضل طالب مغترب بكندا يف عام
2005م.
وحصلت خالل الفترة من
2003م2005-م على زمالة يف تخصص
احلساسية واملناعة من جامعة
ماكماسترهاميلتون كندا والبورد
األمريكي يف طب األطفال يف عام
2004م .كماحصلت على دكتوراة يف
إدارة املستشفيات يف عام 2011م من
الكلية امللكية للجراحني بدبلن -

أيرلندا .وبعد أن عدت إلى اململكة
العربية السعودية أنشات قسم
احلساسية واملناعة والعالج التنفسي
مبستشفى احلياة الوطني بالرياض.
وأعمل منذ  2006كمدير عام لشركة
اإلمناء للخدمات الطبية.
ويف عام  2017مت انتخابي كنائب
رئيس اللجنة الوطنية للمستشفيات
اخلاصة مبجلس الغرف السعودية.
ماهو برنامج "وطني" ولماذا
أنشيء؟
برنامج وطني أنشيء ملنسوبي
اجلهات احلكومية جتسيداً لدورنا
يف خدمة الوطن .ومتاشياً مع رؤية
2030م ،وهوبرنامج يقدم ملنسوبي
اجلهات احلكومية والوزارات واإلدارات
والعسكريني ،ليعبر عن والئنا للوطن
العزيز ودورالقطاع اخلاص يف دعم
صحة املواطنني إعتزازاً بانتمائنا لهذا
الوطن الغالي ومواطنينا األحباء.
هل البرنامج معمم على جميع
مجموعة مستشفيات الحياة
الوطني (الرياض -عسير-
جازان)

نعم البرنامج معمم على مجموعة
مستشفيات احلياة الوطني (الرياض
 عسير  -جازان) يقوم البرنامج مبنحهذه الفئات خصومات كالتالي:
برنامج الخصومات:
 %50كشف.
 %40خدمات.
 %25على التنومي والعمليات.

مستشفيات احلياة الوطني (الرياض-
عسير  -جازان) .ملنسوبي البرنامج
وأسرهم يتلقون فيه جميع اخلدمات
اإلدارية مع وجود موظفة استقبال
ملرافقة املريضة إلنهاء جميع اخلدمات
بجميع أقسام املستشفى بداية من
العيادات إلى قسم األشعة واملختبر
حتى نهاية الزيارة بالصيدلية.

هل هناك أي تميز بالنسبة
للعسكريين بهذا البرنامج؟
نعم هناك خصم إضايف %10
مبستشفى احلياة الوطني  -جازان
على جميع اخلدمات ألسراملرابطني
على احلد اجلنوبي وذلك تقديراً
وامتناناً لهم.

حصلت مستشفى الحياة
على الكثير من الجوائز الخاصة
بالجودة كنموذج لتطور
بالمستشفيات
الخدمات
هل يمكننا الحديث عن تلك
الشهادات ؟
نعم حصلت مستشفيات احلياة
الوطني (الرياض  -عسير  -جازان)
على شهادة إعتماد الهيئة العاملية
املشتركة العتماد املنشآت الصحية
للجودة (جي-سي-آي ( )JCIوكذلك
حصلت على إعتماد املجلس
املركزي العتماد املنشآت الصحية
سباهي( )CBAHIومت إختيارنا
كأكثرمائة عالمة جتارية سعودية
رواجاً على مستوى اململكة العربية
السعودية.

متى تم إطالق برنامج وطني؟
مت إطالق برنامج وطني بالفعل منذ
بداية النصف الثاني من عام 2017م
وعليه إقبال جيد بجميع مستشفيات
احلياة الوطني .
ماهي التجهيزات التي تمت
لبرنامج وطني؟
مت جتهيز استقبال خاص بجميع فروع

خصومات وبرامج
خاصة نقدمها
إعتزازًا بانتمائنا
للوطن ومواطنينا

في إطار الفكر المتميز ،وتنفيذ ًا لسياسة التطوير التي
وضعتها إدارة شركة اإلنماء للخدمات الطبية ،المالك
والمشغل

لمجموعة

مستشفيات

الحياة

الوطني

(الرياض  -عسير -جازان) تلتقي مجلة سيدات األعمال مع
الدكتورة فوزية آل جار اهلل ،المديرالعام لشركة اإلنماء للخدمات
الطبية ،سيدة األعمال وصاحبة الفكر المتجدد والمبدع دائم ًا،
والتي تضع نصب عينها دوم ًا خدمة المجتمع السعودي من خالل
أعمالها التطويرية الهادفة ،حاورناها لنلقي الضوء على برنامج
“وطني” الذي تم طرحه مؤخر ًا بعد دراسة وافية ليكون أحد أهم
البرامج الناجحة التي تقدمها دكتورة فوزيةآل جار اهلل لخدمة
مجتمعها بعد برنامج التميز لجميع فئات المجتمع.
مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )
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وصفة
وتختلف أعراض متالزمة القولون
Irritable
(Bowel
العصبي
 )Syndromeإال يف ثالثة رئيسة
تتكرر على املريض دون أن يعرف
مرضه عبارة عن آالم متكررة يف
البطن وغازات كثيرة فض ً
ال عن عدم
ارتياح خالل عملية التغوط.

القولون
العصبي...
مرض العصر
الرقمي!

ما هو القولون؟
ً
القولون هو اسم لألمعاء الغليظة والتي متتد علوا من أسفل اجلهة
اليمنى يف التجويف البطني إلى ما حتت األضالع ،ثم عرضاً إلى
اجلهة اليسرى ،ثم نزوالً إلى أسفل اجلهة اليسرى يف احلوض،
وتتكون من مجموعة عضالت دائرية وطولية تتقلص بصورة منتظمة،
بحسب ما يصلها من نبضات عصبية عن طريق اجلهاز العصبي غير
اإلرادي ،وبحسب كمية ونوعية الطعام.

في ظل تسارع وتيرة الحياة وانتشار وسائل
التواصل الرقمي ،تظهر الكثير من األمراض التي
تُرهق اإلنسان وتُسيطر عليه دون أن يحدد مصدرها،
ص ِن َ
ف
من ذلك مرض القولون العصبي الذي ُ
على إنه أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوع ًا ،فلم
تسلم منه أي من المجتمعات سواء كانت عربية
أو غربية السيما في منطقة الخليج العربي ما أثار
جد ً
ال ولغط ًا كبير ًا بين األطباء من جانب والمرضى
من جانب آخر حول أسباب هذا المرض وعالجه.

متالزمة القولون العصبي
ملرض القولون العصبي العديد من املسميات واملصطلحات فهو
القولون املثار والقولون املتشنج وتهيج القولون إال إنه مشهور بشكل
كبير باسم القولون العصبي ويعرف لدى األطباء باختصاره العلمي
( ،)IBSفهو أكثر أمراض اجلهاز الهضمي انتشاراً وأقلها وضوحاً لدى
األطباء ،حيث يشكل املصابون به حوالي ( )%50من بني املرضى الذين
يراجعون عيادات أمراض اجلهاز الهضمي ،وحتى وقت قريب كان
االعتقاد بأنه أحد أعراض التوتر النفسي وليس مرضاً قائماً بذاته،
فالقولون العصبي ليس معناه أن املريض يعاني من مشكلة عضوية
يف اجلهاز الهضمي وإمنا هو اعتالل وظيفي مؤقت للجهاز الهضمي
عند حاالت معينة.

مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )

د .محمد فراج
استشاري الباطنة مبستشفى
احلياة الوطني بعسير

كيف يحدث المرض؟
يوجد يف األمعاء ما يقارب مئة مليون
مستقبلة عصبية تبطن جدران األمعاء
من الداخل ،وهو نفس العدد املوجود
يف دماغ اإلنسان لذلك يطلق أحياناً
على اجلهاز الهضمي بأنه "الدماغ
الثاني" ،ووجود هذا العدد الكبير
من املستقبالت العصبية ليس عبثاً
فاألمعاء حتتاج لهذا اجلهاز العصبي
لكي تقوم بعملها على أكمل وجه.
والغذاء وهو يف األمعاء يحدث له
العديد من التفاعالت ،واحلركة التي
مير بها وينتقل خالل األمعاء ليست
حركة عشوائية أو عادية ،ومعروف
أن بقايا الفضالت املارة يف القولون
تكون أقرب يف قوامها للسائل قبل
امتصاص املاء منها يف القولون،
وعند حدوث خلل يف اجلهاز العصبي
لألمعاء حتدث املشاكل .وعند
اإلصابة مبتالزمة القولون العصبي
فإن حركة عضالت اجلهاز الهضمي
خاصة التي حتيط بالقولون (األمعاء
الغليظة) تكون غير طبيعية حيث
تكون حركتها عشوائية وسريعة جداً
وعندها يكون البراز مائي إذ يعاني
املريض من اإلسهال ()Diarrhea
وذلك ألن الطعام لم يأخذ وقته
الكايف يف األمعاء الغليظة حتى يتم
امتصاص املاء منه ،وقد تكون حركة
العضالت بطيئة جداً وعندها يكون
البراز صلب وبالتالي يعاني املريض
من اإلمساك (،)Constipation
وذلك ألن الطعام قد أخذ وقتاً طوي ً
ال
يف القولون ما جعل امتصاص املاء
كثي ًرا.
سبب تسميته وانتشاره
تعد احلركة غير الطبيعية
والتقلصات العصبية جلدران
القولون هي السبب يف تسميته بهذا
االسم (القولون العصبي) وليس
بسبب احلالة النفسية والعصبية التي
ترافق مريض القولون العصبي ،ولعل

زيادة احلديث عن هذا املرض دفعت
الكثيرين للبحث يف نسب انتشاره،
حيث أكدت آخر اإلحصاءات أن
القولون العصبي يصيب  %20من أي
مجتمع ال سيما املجتمعات الغربية،
وتكون النساء أكثر عرضة لهذا
املرض حيث يوجد بني ()%24- %14
مصابات بهذا املرض مقابل نسبة
تتراوح بني ( %5ـ  )%19من الرجال.
ويقول املختصون أن نسبة تتراوح
بني ( )%40- %20من زيارات املرضى
لعيادة طبيب اجلهاز الهضمي تكون
بسبب أعراض القولون العصبي،
ويف أمريكا يوجد حوالي (25
 )55مليون شخص مصاب بهذااملرض ما يعني أن ما يقارب ثالثة
ماليني زيارة لألطباء سنوياً بسبب
اإلصابة بالقولون العصبي ،كما يكثر
اضطراب القولون لدى األشخاص
الذين مييلون إلى القلق ويتميزون
بالدقة والصرامة والذين يكبتون
مشاعرهم أولئك الذين يصابون
مبرض االكتئاب النفسي.
أعراض يجب مراعاتها
أعراض القولون العصبي كثيرة
ومتنوعة فهي تختلف بحسب نوع
وشدة املرض من شخص آلخر حسب
درجة اخللل احلادث يف وظيفة
القولون وحسب العمر واحلالة
النفسية ،وقد تتأرجح حالة مريض
القولون العصبي فتهدئ األعراض
يف أيام وفترات معينة وتعود بشدة أو
بشكل متفاوت يف أيام معينة.
وتتمثل األعراض يف انتفاخ البطن
نتيجة زيادة الغازات ومرافقة ذلك
مع آالم يف املنطقة السفلية من
البطن وصوت قرقرة صادرة من
البطن وقد يبدأ األلم يف االنتقال
إلى اجلهة اليسرى أسفل البطن عند
غالبية املرضى أو إلى اجلهة اليمنى
عند البعض منهم ،وكذلك قد يظهر
اإلمساك املتكرر أو اإلسهال املتكرر
أو االثنني معاً يف كثير من املرضى،
كما يشتكي املريض من عدم راحته
عند التغوط وصعوبة التبرز رغم
شعوره برغبة ملحة يف ذلك.
عند إهمال املرض أو اإلفراط يف
استخدام املهدئات قد يتطور املرض
ويبدأ الشعور بضيق يف الصدر وآلم

يف أعلى منطقة القلب نتيجة ضغط
الغازات على احلجاب احلاجز وقد
ميتد هذا األلم إلى اخللف باجتاه لوح
الظهر ،كما قد يعاني بعض املرضى
من احلموضة وسوء الهضم وتظهر
البواسير متزامنة مع حالة اإلمساك
الدائم ،بعدها بفترة وجيزة يبدأ
مريض القولون يف األغلب بالدخول
يف أعراض القولون املزمن وهنا
يحدث تدهور يف احلالة النفسية
للمريض مثل القلق والتوتر واالكتئاب
ونوبات الفزع واخلوف ،ويف النهاية
يتطور األمر إلى الوسواس القهري
وهي من أشد املراحل على مريض
القولون العصبي ،حيث يبدأ غالبية
املرضى باستخدام العالجات
واألدوية النفسية.
كذلك قد تظهر بعض األعراض
الغريبة عند نسبة كبيرة من
املصابني بالقولون العصبي ،ومن
هذه األعراض حدوث تن ّميل يف
اليدين والرجلني أو حرارة يف مناطق
معينة يف اجلسم مثل الظهر وأسفل
الظهر وبعض املرضى تتركز احلرارة
يف األطراف أو حتى حرارة يف
اجلوف ،وعدم القدرة على التنفس
والشعور باالختناق وزيادة ضربات
القلب ،كذلك قد يشتكي املريض من
الصداع أو الشقيقة وبعض مرضى
القولون العصبي قد يعانون من
مشاكل جنسية مثل ضعف الرغبة
اجلنسية والبرود اجلنسي ،وكل هذه
األعراض ال يوجد أي إثبات علمي
بأن القولون العصبي مسؤول عنها
مسؤولية مباشرة ،وقد تكون بعض
هذه األعراض مضاعفات لترك
العالج بشكل سريع.
الصحيح

أقصر

التشخيص
طريق للعالج
القولون العصبي هو اختالل وظيفي
وليس عضوياً ،ما يعني أن املصاب
بهذا املرض ال يعاني من مشكلة
عضوية يف اجلهاز الهضمي وإمنا
اعتالل مؤقت يف الوظيفة العصبية
جلدران القولون ،ولهذا فإن تشخيص
املريض يكون بإجراء فحص سريري
من خالل وصف املريض لألعراض
التي يعاني منها ،وبعدها ُترى بعض
الفحوص الطبية واملخبرية الستبعاد

أي أسباب عضوية قد تسبب أعراضاً
تشابه أعراض القولون العصبي،
ألنه من املعروف أن هناك الكثير
من أمراض اجلهاز الهضمي تسبب
أعراض شبيهة بأعراض القولون
العصبي ،وبعد أن يتأكد الطبيب
من عدم وجود أي أسباب عضوية
عند املريض سوف يبدأ بسؤاله عن
أنواع املأكوالت واملشروبات التي
تظهر معها احلالة ،وكذلك يتأكد
من اجلوانب النفسية للمريض وأنه
ال يعاني من القلق والتوتر واالكتئاب
وغيرها من املشاكل النفسية ،وأخيراً
قد يلجأ الطبيب إلى استخدام
منظار القولون الستبعاد أي أمراض
عضوية أخرى.
مرض مزمن وعالج طبيعي
قد يختلف عالج القولون العصبي
يف بعض األحيان نظراً لكونه يتبع
احلالة النفسية لدى املريض إال إنه
توجد منتجات طبيعية لعالجه أو
لتخفيف أعراضه تظهر يف صورة
أعشاب طبيعية بجانب األدوية
الفعالة التي ينصح بها الطبيب ولعل
البعد عن مسببات األعراض والقلق
اليومي واحلياتي هو أفضل الطرق
للعالج وأقصرها.

د .خالد مقبول
قسم الباطنية يف مستشفى
احلياة الوطني الرياض

الحياة
مجلةمجلة
الحياة_
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وصفة
َفراشة في ُمقدمة العنق
أو
الدرقية
الغدة
تظهر
( )Hypothyroidismكغدة كبيرة
احلجم على شكل فراشة يف مقدمة
العنق فهي تقوم بإفراز هرمونات
تتحكم يف سرعة األيض وتساعد
يف التحكم يف طاقة اجلسم ،وال
شك أن اختالل عمل تلك الغدة قد
يعمل على إسراع أو إبطاء عملية
األيض يف جسدنا نتيجة اختالل
إفراز هرموناتها وذلك بالزيادة أو
النقص ما يحدث معه شعور بسلسلة
من األعراض التي تؤثر على اجلسم
وحالته املِزاجية. .

انخفاض إفراز الهرمون ويزيد مع
زيادته وقد يصاحب ذلك حدوث
ارتفاع يف ضغط الدم وارتفاع يف
صوت الدقات والذي نسميه بخفقان
القلب.
العارض الرابع يظهر يف حدوث تغير
يف النشاط واحلالة النفسية ففي
حالة نقص اإلفراز مييل الشخص
إلى الكسل واخلمول والشعور
باالكتئاب أما يف حالة زيادة إفرازاتها
مييل الشخص إلى التوتر والقلق
والعصبية وسرعة احلركة والنشاط
الزائد.
العارض اخلامس دائماً ما يسبب
القلق الشديد لكل مرضى اختالل
هرمون الغدة الدرقية ويظهر يف
سقوط الشعر.

الغدة الدرقية
جد
جدها ٌّ
ّ
جد!
وهزلها ّ
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 ال أتناول كميات كبيرة من الطعام لكن وزني يزيد بال سبب! شعري يتساقط رغم اعتنائي به كثير ًا! أشعر بالقلق وأعاني من عرق شديد!دائم ًا نشكو من أعراض نجهل سببها الحقيقي والتخصص
الطبي المعالج لها ،وفور الكشف الطبي يكون الزم ًا التوجه
لعمل تحاليل على الغدة الدرقية التي جعلها اهلل تعالى في
جسم اإلنسان لتنظيم حالة الجسد ومقياس ًا للعوارض التي
تلحق به.

أعراض مفاجئة وجسم غير
متوازن
العارض األول الذي دائماً يشكو من
املريض هو اختالل هرمون الغدة
الدرقية وذلك بحدوث زيادة أو
نقصان يف الوزن وتغيرات غير مبررة
فإذا كان الوزن يقل بدرجة كبيرة عن
املعتاد فإن ذلك قد يكون مؤشراً
لزيادة إفراز هرموناتها وعلى العكس
إذا كان الوزن بالزيادة فرمبا يكون
ذلك ناجتاً عن نقص يف اإلفراز وهو
األكثر شيوعاً.
العارض الثاني الذي يكشف عن
وجود خلل بالغدة الدرقية هو دليل
مرئي بحدوث تورم يف الرقبة مكان
الغدة الدرقية إال أن هذه التورم قد
يكون مصاحباً ألمراض أخرى ليس
لها عالقة بالغدة الدرقية.
العارض الثالث الذي يشعر به
املريض وقتياً هو شعوره بحدوث
تغير يف معدل ضربات القلب حيث
ينخفض معدل ضربات القلب مع

العارض السادس هو اختالل قدرة
اجلسم على تنظيم درجة حرارته
حيث يشعر بالبرودة الشديدة أو
احلر وعدم احتمال احلرارة فنجده
يف حالة نقص إفراز الهرمون يشعر
بالبرودة حتى يف األوقات احلارة ويف
حالة زيادة إفراز الهرمون يحدث
تأثير معاكس حيث يزداد التعرق
وعدم احتمال درجات احلرارة.
وملرض اختالل هرمون الغدة
الدرقية أعراض أخرى مرتبطة
بنقص اإلفراز مثل جفاف البشرة
وتكسر األظافر إضافة إلى حدوث
وخز أو خدر يف اليدين ،أيضاً يحدث
لدى السيدات إمساك زيادة يف دم
احليض واإلحساس بالبرودة دائماً
وعدم التعرق وزيادة الوزن واإلرهاق
والكسل والنسيان وضعف الذاكرة
كذلك ضعف الرغبة اجلنسية
 Advertisementومن األعراض
التي تعاني من السيدات حدوث
تقلبات مزاجية وارتفاع يف مستوى
الكوليسترول يف الدم وصعوبة يف
السمع.
وإذا كانت السيدة تعاني من زيادة
يف إفراز الغدة الدرقية فإنها تكون
ضعيفة العضالت وتعاني من رعشة
يف اليدين ومشاكل يف اإلبصار مع
شكوتها الدائمة من اإلسهال وعدم
انتظام احليض دائماً تشعر بالقلق.

للتشخيص طرق عديدة
أو ًال :يبدأ تشخيص مريض اختالل
هرمون الغدة الدرقية بفحص الرقبة
وميكن القيام بذلك يف املنزل أمام املرآة
حيث يقوم املريض بإرجاع رأسه للخلف
وابتالع شربة من املاء وأثناء عملية البلع
يالحظ رقبته باللمس بحثاً عن أي
انتفاخات أو نتوءات ويكرر هذه العملية
أكثر من مرة وإذا مت مالحظة أي تغير
فيتوجب عليه التوجه للطبيب فوراً.
ثاني ًا :يف حالة توقع الطبيب أن
األعراض التي يعاني منها املريض
ناجمة عن اختالل يف هرمون الغدة
الدرقية فإنه يوجه بضرورة إجراء
اختبار لعينة من الدم وقياس نسبه
الهرمون املنظم للغدة الدرقية ()TSH
وإذا أظهر التحليل وجود زيادة يف
الهرمون فإن ذلك يعد دلي ً
ال على
انخفاض إفراز الغدة ويف حالة نقص
نسبة الهرمون فهذا دليل على حاله
زيادة إفراز الغدة.
نقص إفراز الغدة وزيادتها..
ما هي األسباب؟
يعرف مرض نقص إفراز الغدة
الدرقية (هاشيموتوهو) وهو مرض
مناعي متوارث يف كثير من العائالت
حيث يقوم جهاز املناعة مبهاجمة
الغدة الدرقية وإحداث خلل يف الغدة
النخامية  Advertisementوالتهاب
مؤقت يف الغدة الدرقية.
ويعرف مرض زيادة إفراز الغدة
الدرقية باسم (جرافز) وهو مرض
مناعي يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون
الغدة وإحدى عالماته املميزة هو
حدوث انتفاخ خلف العني يؤدي
إلى جحوظ العني وحدوث أورام أو
نتوءات يف الغدة.
سريعة

مضاعفات
المرضى
قد يظهر العديد من املضاعفات
التي تظهر على املريض إذا لم
يتوجه للطبيب مبكراً ففي حالة
نقص إفراز هرمون الغدة ،يزيد
معدل الكوليسترول يف الدم ما يجعل
املريض أكثر عرضة حلدوث جلطة
أو أزمة قلبية يف بعض احلاالت
اخلطيرة قد يؤدى النقص الشديد
يف هرمون الغدة إلى فقد الوعي

أو انخفاض شديد يف درجة حرارة
اجلسم ما يهدد احلياة.
يف حالة زيادة إفراز هرمون الغدة قد
حتدث مشاكل بالقلب وهشاشة يف
العظام عالج.
العالج وطرق الوقاية
يف حالة نقص إفراز هرمون الغدة
الدرقية عادة يصف الطبيب يف هذه
احلالة تناول أقراص لتعويض نقص
الهرمون ويؤدي ذلك إلى حتسن
املريض يف غضون أسبوعني حيث
يقل معدل الكوليسترول وينخفض
الوزن ويتحسن النشاط واحلالة
العامة وغالباً يحتاج املريض إلى
االستمرار عليه مدى احلياة.
ويف حالة زيادة إفراز هرمون الغدة
الدرقية يكون العالج عبارة عن أدوية
مضادة لهرمون الغدة و هي األكثر
استخداماً وغالباً ما تزول احلالة
بعد استخدامها لفترة ولكن أحياناً
يحتاج املريض إلى استخدامها لفترة
طويلة وهنا أدوية أخرى تستخدم
لعالج أعراض زيادة الهرمون مثل
سرعة النبض والرعشة خيار آخر
وهو استخدام اليود املشع بكورس
من  18-6أسبوع يقوم بتدمير الغدة
ولكن يف هذه احلالة على املريض بعد
ذلك أن يأخذ هرمون الغدة يف شكل
أقراص استئصال الغدة باجلراحة
ويتم يف حالة عدم استجابة املريض
لألدوية املضادة لهرمون الغدة أو
يف حالة وجود أورام يف الغدة ويف
هذه احلالة يجب على املريض بعد
اجلراحة أن يأخذ هرمون الغدة يف
شكل أقراص لتعويض النقص يف
الهرمون.

تهدد

د .محمد خليفة
استشاري ورئيس قسم
اجلراحة العامة
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مجهر
يف عددنا اجلديد أفردنا تقريراً
موسعاً عن أمراض العام الدراسي
لنتعرف عليها ونقف على طرق
الوقاية منها وكانت من أوائل تلك
األمراض.

أمراض المدارس
 7أمراض والوقاية واحدة
ً
عام دراسي جديد
مسرعة وحضر
مضت اإلجازة
ٌ
طويل ،الكل يستقبله بفرحة ما بعدها فرحة ،إال
أنها فرحة محفوفة بالحذر والتوجس حول كيفية
وقاية أبنائنا من األمراض التي تنتشر بين الطالب
بشكل شائع ،مثل نزالت البرد واإلنفلونزا ،واألمراض
البكتيرية والفيروسية وبعض األمراض الجلدية

التي تنتقل عن طريق االختالط واللعب ولمس
األجسام غير المعقمة.
في عددنا الجديد أفردنا تقرير ًا موسع ًا عن أمراض
العام الدراسي لنتعرف عليها ونقف على طرق
الوقاية منها وكانت من أوائل تلك األمراض.

د .عائشة الرفاعي
استشاري ورئيس قسم طب
األطفال مبستشفى احلياة
الوطني بالرياض
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التهاب العين
الطفل قد يصاب بالتهاب صديدي
يف عينيه ،وأعراضه عبارة عن
احمرار شديد فيهما مع حدوث
تورم يف اجلفنني وقد تصل يف بعض
األحيان إلى عدم مقدرة الطفل على
فتح عينيه وخروج إفرازات صديدية
صفراء اللون أو خضراء وهذا املرض
يكون شديد العدوى وينتقل بسهولة
عن طريق اللمس أو استخدام أدوات
اآلخرين أو النوم يف نفس الفراش.
وأكد األطباء أن  80 %من أمراض
العيون من املمكن جتنبها إذا مت اتباع
الطرق الوقائية البسيطة والتي منها
غسل الوجه عدة مرات يومياً وعدم
ملس العني باأليدي وزيارة الطبيب
بصفة دورية لعمل فحص دوري
فض ً
ال.
حشرات الشعر
من أكثر األمراض التي تنتشر بني
األطفال يف املدرسة فهي تنتقل من
طفل آلخر مبجرد حك فروة الرأس
واملشاركة يف اللعب وهذه احلشرات
صغيرة احلجم للغاية تعيش يف فروة
الرأس وتضع بيوضها فيها وقد يصل
األمر مع الطفل إلى اإلصابة بفقر
الدم يف حالة عدم عالجها.
تكمن ُسبل الوقاية من هذا العارض
املرضي يف إرشاد األطفال وإعطائهم
التعاليم التي يجب العمل عليها
باملدرسة ويترتب عليها عدم التصاق
الرأس أو الشعر باآلخر خصوصاً
وقت الرياضة كما يجب تنويه الطفل
على عدم استخدام أدوات الطفل
اآلخر خاصة فرشاة الشعر وقبعات
الرأس التي ميكن من خاللها انتقال
العدوى.
كذلك يف محيط األسرة ،فمن
الضرورة استخدام أنواع شامبو
تقي من القمل كما أن االستحمام
واستخدام الزيت يساعد على عدم
حركة القمل والتمشيط يساعد على
سقوطه.

التيتانوس
هو مرض ينتقل للطفل إذا جرح
أثناء لعبه وأعراضه تكون عبارة
عن تشنجات وتقلصات مؤملة يف
العضالت وللوقاية منه يعطى الطفل
حقنة حتت إشراف الطبيب.
السعال والبرد
يعاني معظم تالميذ املدارس من
نزالت برد تسبب أعراضاً حاده
كارتفاع درجه احلرارة واخلمول
وضعف الشهية وقد يصاحب ذلك
التهاب األذن وااللتهابات الرئوية فلو
كانت احلالة خفيفة ميكن أن يذهب
الطفل للمدرسة أما لو كانت مصحوبة
بحمى وارتفاع يف حرارة اجلسم
ورعشة ونعاس فيجب اإلبقاء على
الطفل يف املنزل واستشارة الطبيب
وغالباً ما يرجع الطفل مرة أخرى
إلى املدرسة بعد مرور أربع وعشرين
ساعة إذا حتسنت حالته أما لو كان
السعال شديداً ويبقى أمده طوي ً
ال
فالبد من استشارة الطبيب حتى
يحدد اإلجراء املناسب.
الجديري المائي
يعد أحد األمراض الفيروسية املعدية
ويحدث عن طريق التأثر بأحد
الفيروسات املعروف باسم «»VZV
فهو شائع بني األطفال خاصة من هم
حتت عمر 12عاماً ولكنه من املمكن
أن يصيب من هم يف عمر أكبر ومن
املمكن أن يصيب البالغني.
أعراضه تكون عبارة عن طفح يظهر
على اجللد يف مناطق معينة من اجلسم
ثم ينتشر يف اجلسم بأكمله متضمناً
الرأس والوجه وينتقل بني األطفال
عن طريق العطس أو السعال ويكون
حامل هذا املرض معدي مبجرد ظهور
املرض عليه وحتى أسبوع بعد الشفاء.
الحصبة
مرض فيروسي شديد العدوى
يسببه نوع من الفيروسات يؤدي إلى
مضاعفات خطيرة فهو ينتقل عن
طريق اجلهاز التنفسي للشخص
املصاب باملرض بواسطة الرذاذ
املتطاير أثناء السعال أو العطس أو
باالتصال املباشر مع إفرازات األنف
واحللق.

تتراوح فترة احلضانة ما بني 14-7
يوماً من اإلصابة ويكون الشخص
املصاب معدياً خالل هذه الفترة
حتى قبل ظهور األعراض مثل احلمى
والطفح اجللدي .لذلك عند إصابة
الطفل يف سن املدرسة باحلصبة
البد أن يتم عزله ومينع من الذهاب
للمدرسة حتى يتماثل للشفاء ملنع
انتشار املرض بني أقرانه من األطفال.
من أعراض املرض ارتفاع درجة
حرارة اجلسم إلى  39درجة مئوية أو
أكثر وملدة  4-3أيام مع رشح شديد
وسعال جاف واحمرار يف العينني
وظهور طفح جلدي عبارة عن بقع
حمراء تنتشر على الوجه ثم متتد إلى
الرقبة واألطراف العلوية من اجلسم
ثم اجلذع وباقي اجلسم تستمر حتى
اليوم السابع ثم تبدأ هذه األعراض
بالتالشي تدريجياً.
والوقاية من هذا املرض تكون بإعطاء
لقاح مضاد للحصبة حسب جدول
التطعيمات األساسية املعتمد من
وزارة الصحة يعقبها جرعات داعمة
من اللقاح يف عمر  6-4سنوات.
التهابات اللوزتين
اللوزتان هما خط الدفاع األول ضد
أية أمراض فهما ينتجان خاليا الدم
البيضاء التي تساعد اجلسم على
مكافحة العدوى وبكتيريا اللوزتني
القتالية والفيروسات التي تدخل
اجلسم عن طريق الفم ومع ذلك فإن
اللوزتني هي أيضاً عرضة لإلصابة
من هؤالء الغزاة.
ميكن أن يكون سبب التهاب اللوزتني
من قبل فيروس مثل نزالت البرد أو
عدوى بكتيرية مثل التهاب احللق
ووفقا لألكادميية األمريكية ألطباء
األسرة  AAFPما يقدر ب 15إلى
 % 30من حاالت التهاب اللوزتني هي
بسبب البكتيريا.
الوقاية خير من العالج
ال شك أن للمدرسة دور مهم يف وقاية
الطفل من اإلصابة باألمراض املعدية
حيث يجب على املسؤولني أن يُ َذكروا
التالميذ بكافة اإلجراءات الصحية
التي من ضمنها نظافة املالبس
واألدوات املستخدمة واالهتمام
بتغذية الطفل كي ترتفع كفاءة جهازه
املناعي.

كما يجب على األسرة أن حتافظ
على تطعيم أبنائها بالطعوم الدورية
واملوسمية وأن تزود الطفل باألغذية
التي متنحه العناصر الغذائية وحتميه
من األمراض مثل اخلضروات
والفواكه واخلبز واملعكرونة والدجاج
واللحوم واألسماك ،أيضاً أن حتثه
على شرب عصائر الفواكه الطبيعية
الحتوائها على فيتامينات ومعادن
هامة يحتاج جسمه إليها.
والبد أن يتعلم الطفل كيفية حماية
نفسه من الفيروسات بعدم ملس
األماكن املعرضة للفيروسات
واالهتمام بغسل اليدين باملاء
والصابون ملدة ال تقل عن عشرين
ثانية ثم غسلهما باملاء جيداً كذلك
البد من االهتمام مبمارسة الرياضة
بشكل منتظم حتى لو لعدة دقائق يف
اليوم.
عافى اهلل أبنائنا من األمراض -
فبالوقاية مير عامهم الدراسي دون
أمراض وينتهي بالنجاح والتوفيق
وحتقيق اآلمال.

التواصل الجسدي
والتزاحم الشديد
أبرز وسائل انتقال
عدوى األمراض
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زيارة

الرياض
الجديدة
مدينة تزهو
ومجتمع يتغير

الرياض الجديدة مدينة تزهو
ومجتمع يتغير
هي عاصمة عربية بطابع عاملي،
تتميز بعمارتها ذات الفخامة وشوارعها
الهادئة الضجرة وإضاءتها الواسعة
الالمعة ،فقد جاءت تسميتها من
بساتينها وحدائقها حيث يُروى أن
األرض قد جفت يف مطلع القرن الثاني
عشر امليالدي حتى هطل املطر وكست
األرض باخلضرة ،وأزهرت النباتات،
فكانت أشبه بالبساتني واحلدائق الغناء
فأطلق على هذا الروض اجلميل اسم
مدينة (الرياض) فهي املدينة اجلميلة
بعبقها ،الفخمة مببانيها عاصمة اململكة
ودُرة نهضتها.
والرياض أكبر مدن اململكة ،وواحدة
من أكبر مدن العالم العربي فهي تقع
على هضبة رسوبية يصل ارتفاعها
إلى نحو  600متر فوق سطح البحر
يف اجلزء الشرقي من هضبة جند،
وهي الواجهة األولى للمملكة كونها

العاصمة السياسية واإلدارية لها وأسرع
احلواضر منواً.

ال تتوقف عند حدود
مكانية أو زمانية
فالنهضة العمرانية
دليل فخامتها
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الفخامة عنوان مبانيها
 200عام أو أكثر مرت على نشأة
العاصمة السعودية الرياض وحكومة
اململكة ال تتوقف عند حدود معينة يف
النهضة بعمرانها وتنميتها لتكون منارة
اخلليج وفخامة مدنها ،واليوم وقد
أصبح ملواطني اململكة حُ لما يف رؤية
الرياض اجلديدة فقد اشتملت الرؤية
املستقبلية للمدينةاجلديدة فى العام
أراضي تسهم بشكل
 ،2030على توفير ٍ
كبير يف القضاء على مشكلة اإلسكان
وتوفر العديد منها إلقامة املشروعات
الترفيهية واخلدمية.
ولعل أبرز هذه املشاريع مركز امللك
عبداهلل املالي ومشروع النقل العام
(مترو  -حافالت) وتوسعة وتطوير
مطار امللك خالد الدولي وتطوير املواقع
التاريخية مثل حي الطريف التاريخي

وإنشاء أضخم املوالت ومراكز التسوق
يف العالم باإلضافة للعديد من املرافق
اخلدمية واحلدائق واملنتزهات ،كما
يالحظ اجلميع النهضة العمرانية يف
العديد من األبراج يف الرياض وظهور
(سكاي الين) للمدينة لم يكن موجوداً
يف املاضي القريب.
ولطاملا متيزت الرياض بأضخم
املشاريع املعمارية املصممة بأحدث
الطرازات واملجهزة بأحدث التقنيات
التكنولوجية فهي حتتوي على العديد
من ناطحات السحاب واملباني الضخمة
واملصممة بتصميمات عاملية،فنجد
برج جوهرة السعودية أعلى ناطحات
السحاب يف اململكة السعودية ومدينة
تقنية املعلومات واالتصاالت ودرة
الرياض أيضاً جند برج الراجحي
ومركز غرناطة التجاري ومركزالعليا
التجاري وحدائق امللك عبد اهلل
العاملية.

الترفيه ثقافة جديدة
واستهدفت الرؤية اجلديدة للمملكة
النهوض مبدينة الرياض توجها ًثقافياً
وحضارياً بالنظر إلى سياحة الترفيه
كونها مرتكزاً قوياً يساهم يف جودة حياة
املواطن السعودي ويرفع من مستوى
معيشته فالثقافة والسياحة يُعدان من
ال عن
أهم الواجهات احلضارية ،فض ً
كونهما ركيزة أساسية وركنان يف البناء
احلضاري.
ويف فترة سابقة أعلن صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد
العزيز آل سعود ولي ولي العهد رئيس
مجلس إدارة صندوق االستثمارات
العامة إطالق مشروع أكبر مدينة
ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية يف
اململكة ،وذلك مبنطقة (القِ دِ يّة) جنوب
غرب العاصمة الرياض ،لتكون األولى
من نوعها يف العالم مبساحة تبلغ 334
كيلو متراً مربعاً ،مبا يف ذلك منطقة
سفاري كبرى لتكون معلماً حضارياً

بارزاً ومركزاً مهماً يلبي رغبات
واحتياجات جيل املستقبل الترفيهية
والثقافية واالجتماعية يف اململكة.
درة الصحراء تتزين بعمرانها
تعد الرياض درة الصحراء ،وعروس
املدائن فقد استحوذت على العديد من
املشاريع العقارية الضخمة واجلامعات
الكبيرة خالفاً للمطارات الدولية التي
تسجل يف حجم خدماتها نسبة مرتفعة
من التشغيل الدولي واحمللي إضافة
إلى مشاريع عمرانية متميزة مثل برج
اململكة أحد أبرز معالم مدينة الرياض،
كما تتميز املدينة بطرُقها وشوارعها
التي تطورت كثيراً عن الفترات السابقة
فقد تطورتْ بشكل كبير ،وبلغت يف
متيُّزها وحسن تخطيطها لدرجة
تُضاهي مثيالتها يف كبريات مدُن العالم
املتقدِّم.

للمرأة أن تطمح
في عاصمة
الثقافة والحضارة
وتعتلي المناصب
القيادية

المرأة شريك في نهضتها
ويف الرياض اجلديدة ميكن للمرأة
أن تطمح ،فلم تكن الرؤية مبنية على
النهوض بالشكل دون اجلوهر وإمنا
بترسيخ فكر جديد يدعم الثقافة
والفنون ويهتم باملرأة باعتبارها شريك
يف املجتمع فقد سُ مح لها باملنافسة على
املناصب القيادية لتشغل املرأة وللمرة
األولى منصب أول رئيس يف سوق
األسهم من اإلناث ،أيضا مشاركتهايف
األلعاب األوملبية ،وما يزيدهم طموحاً
هو إنشاء قسم جديد للمرأة يف جهاز
الرياضة.
ولقد التزمت رؤية اململكة 2030
بتطوير القدرات النسائية لتمكينهن
من لعب دور أكبر يف االقتصاد ،بهدف
زيادة مشاركة النساء يف القوى العاملة
إلى  %30بحلول عام  2030بدالً من
نسبة  ،%22وهو ما يعني ضرورة أن
تكون الثقافة بداية لهن يف النهوض
وإثبات الذات.
مجلة الحياة
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نقاهة

السياحة الصحية
نعم...المملكة تنافس
ٌ
مقدرة وال يكون العالج إال َ
بقدر
قد ٌر والصحة
المرض ُم ّ
صدق من قال “إن كل شيء خلقناه بقدر” ،فلم تكن
األمراض التي ظهرت قديمًا وحديثًا إال من مقدرات
اهلل على خلقه ،فكما أوجد الداء أنزل معه الدواء وكما
جعل على أيدي الشفاء جعل أيضا في ينابيع الماء
وفي طينة البحار وتحت الرمال العديد من األسرار،
ليظهر نوع جديد من العالج استثمرته الدول وجعلته
على قائمة اقتصادها تحت مسمى السياحة العالجية.
وكما برزت أسماء كثيرة من الدول عربيًا وأوروبيًا
مثل األردن وتونس ومصر وألمانيا والتشيك وتركيا،
سعت المملكة العربية السعودية للدخول في مضمار
المنافسة على السياحة العالجية والتميز فيها خالل
السنوات الماضية بوضع برامج تطوير مكثفة للقطاع
الطبي،وأولت الهيئة العامة للسياحة والتراث

مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )

حمالت التوعية
تساهم بشكل
كبير في رفع الوعي
بالسالمة
الوطني اهتمامًا خاصًا بتنمية السياحة الصحية
واالستشفائية بتوفير البيئة المناسبة لها وتطوير
منتجاتها وخدماتها وبرامجها في ظل سعي المملكة
إلى تنويع مصادر الدخل القومي.

العالج بوجهات سياحية
ساهم تزايد املنتجعات واملراكز
الصحية التي تقدم العالج بنوعيات
مختلفة داخل اململكة يف انتشار ما
يعرف بالسياحة العالجية والتي أثرت
كثيراً يف إنعاش العقل وجتديد اجلسد
على حد سواء حيث تعتمد السياحة
العالجية على استخدام املصحات
املتخصصة واملستشفيات احلديثة
ذات التجهيزات الطبية املتقدمة
والكوادر البشرية املؤهلة ،وهناك دول
تفوقت على غيرها يف هذا املجال
وأصبحت ذات شهرة خاصة بهذا النوع
من السياحة مثل التشيك وأوكرانيا
وأملانيا وبعض الدول العربية كاألردن
وتونس واململكة العربية السعودية
وذلك بفضل ما حتظى به من خبرات
متقدمة ومراكز عالجية متطورة.
وقد يبدو للوهلة األولى أن هذا النوع
من السياحة خاص باملرضى فقط
الراغبني يف السفر بحثاً عن العالج
لكن يف املقابل أيضاً جندالسياحة
االستشفائية التي تعتمد على العناصر
الطبيعية التي جتذب األصحاء أيضاً
من راغبي التمتع بينابيع املياه املعدنية
أوالكبريتية كالبحيرات املوجودة يف
أندونيسيا أو التعرض لدفء الرمال
وأشعة الشمس بغرض االستشفاء من
بعض األمراض اجللدية والروماتيزم
وأمراض العظام يف واحة سيوة يف
مصر ،وال شك أن قناع من طني البحر
امليت يف األردن هو مبثابة إحياء لوجه
نضر وبشرة متجددة ملا يحتويه من
معادن تساعد يف محاربة التجاعيد
وعالمات التقدم يف السن والتخلص
من حب الشباب وعالج الصدفية.

ذاع صيت األحساء
ونالت عينها
الكبريتية شهرة
عالمية

مياه "عني احلارة" املوجودة يف املبرز
و"عني أم سبعة" ،أيضاً تتميز اململكة
بوجود مناطق ساحلية ميكن توظيف
طبيعتها البحرية كما فعلت أملانيا
وفرنسا وحتى بعض املدن األمريكية
الكبرى.

بدوره أيضاً يف توفير فرص استثمارية
ال متناهية وتكون منفذاً حيوياً لزيادة
املدخالت االقتصادية.
وال ريب يف أن جند اململكة على
خريطة السياحة الصحية فقد ذاع
صيت اإلحساء بوجود "عني جنم"
التي كانت تستقطب املئات من
املرضى القادمني إليها من الداخل
واخلارج وكان من أشهر زائريها امللك
عبدالعزيز ،طيب اهلل ثراه ،حيث
نصحه األطباء باالستشفاء يف مياهها
الكبريتية ،أيضاً يف مدينتي وادي
الدواسر وجازان توجدعيون حارة
لها قيمة عالج ّية كبيرة ويقصدها
الكثير من الباحثني عن االستشفاء
من داخل اململكة وخارجها فبحسب
ما أقره فريق من وزارة الصحة حتتوي
مياه بئر اجلوبة على  18مادة معدنية
مفيدة لإلنسان.
حقيق ًة ،فإن مناطق اململكة العربية
السعودية فيها الكثير من اخلصوصية
والتميز يف مجال االستثمار الصحي
ففيها 20موقعاً استشفائياً طبيعياً من
خيرة املواقع الصحية،إذ لديها تنوع يف
طبيعة مناطقها التي تالئم املرضى
على اختالفهم ،فالذين ال يناسبهم
طقس الصيف احلار ينصحهم األطباء
بالتوجه إلى املناطق ذات املناخ البارد
كالهدى يف الطائف أو عسير ،كذلك

وجهات ال يخطئها االقتصاد
تتعدد أمناط السياحة وعائداتها
بحسب ا ُ
خلطط التي تضعها كل دولة
وما متتلكه من خزائن طبيعية وخبرات
وبرامج تطوير وهو ما ظهر واضحاً يف
ظل النهضة االقتصادية التي تشهدها
اململكة العربية السعودية خالل
احلقبة األخيرة واالهتمام الكبير يف
تطوير املنظومة الصحية ،فقد ساهم
الدعم الذي شهدته السياحة الصحية
واالستشفاء وما تتمتع به اململكة من
مقومات طبيعية ومنشآت متميزة
لإليواء الصحي يف تقدمي منتجات
وبرامج سياحية قيمة.
االقتصادية
البرامج
وتتضمن
والصحية يف اململكة العمل على
وضع خطة شاملة تستهدف النهوض
باملنشآت الطبية بتجهيزها بخدمات
طبية عالية اجلودة وخبرات متميزة
مبا يساهم يف اجتذاب منظمي
الرحالت وتسويق برامج الصحة
واالستشفاء السياحية داخل اململكة.

خطة شاملة تستهدف
النهوض باملنشآت
الطبية مهني ًا وتقني ًا

تخطيط واستثمار المستقبل
تتزايد يوماً بعد يوم أعداد السائحني
عاملياً بقصد العالج فقد وصل عددهم
إلى نحو  3ماليني شخص مبعدل
إنفاق بلغ  78.5مليار دوالر ،وقالت
تقارير املنظمة العربية للسياحة
أن حجم إنفاق الدول العربية على
السياحة العالجية يف اخلارج يبلغ 27
مليار دوالر سنوياً،مما يجعل سياحة
االستشفاء يف مقدمة االهتمامات
السياحية .وقد ضعت اململكة خطة
واضحة للنهوض بالسياحة الصحية
وإجناح مشاريعها االستشفائية بإنشاء
هيئة حكومية مستقلة لتنمية السياحة
االستشفائية ،ووضع معايير وضوابط
للخدمات التي تقدم يف املواقع
االستشفائية ،والعمل على تأسيس
شراكة بني إدارة املواقع العاملة يف
هذا املجال والكليات العلمية الطبية
والسياحية يف اجلامعات ،أيضاً
توفير البنية الرئيسية جلذب أنظار
السائحني ألماكن االستشفاء وسهولة
التنقل واإلقامة بها.
يف الوقت الذي تتمتع فيه اململكة
بوجود كوادر تعمل على إجراء
العمليات النادرة منها العالج الكيماوي
لألورام وزراعة النخاع العظمي كذلك
العمليات التجميلية وعالجات السمنة
التي رمبا ال تتهيأ يف البلدان األخرى،
تعد السياحة الصحية فرصة كبيرة
إلضافة عائدات جديدة واستقطاب
الكثير من الزائرين ما يجعل اململكة
تتقدم دوالً عربية وأوروبية أخرى
بفضل ثرواتها وطبيعة جغرافيتها.

المملكة تنافس باالستشفاء
مؤخراً كشفت اململكة العربية السعودية
عن متيزها يف مجال االستشفاء
الصحي ملا لديها من مقومات السياحة
الصحية ،حيث تعد سياحة الصحة
واالستشفاء أحد املسارات الرئيسة
ملبادرة "السعودية وجهة املسلمني" التي
اعتُمِ َدت ضمن مبادرات "السياحة
والتراث الوطني" يف برنامج التحول
الوطني وتستهدف "السعودية وجهة
املسلمني"بتوفير فرص لالستشفاء
واالستجمام أمام املسلمني القادمني
إلى اململكة ،بجانب هدفهم الرئيس
وهو تأدية الشعائر والذي ينعكس
مجلة الحياة
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ٕاحالة

 5دول
تفوقت في
الطب ...
فخشيت
األمراض
مستشفياتها
تختار كل دولة مكانتها وموقعها الذي تتميز فيه بين
دول العالم وفي مختلف القارات ،وفي المجال الطبي
برزت أسماء دول احتلت مراتب متقدمة عالمي ًا في تجهيز
مستشفياتها وتأهيل كوادرها الطبية بسبب ما سجلته من
نجاحات كبيرة في الطب العالجي المتطور.
ومن أبرز تلك الدول ألمانيا ،أستراليا ،كندا ،واليابان ،وبلجيكا
ليكون التداوي فيها والعالج بمستشفياتها محاط ًا بنهج
مهني خاص وكوادر طبية مهرة وابتكارتكنولوجي وبنية
تحتية كذلك الكثير من الخدمات الموجهة باألساس إلى
العناية الشخصية بالمرضى.
ألمانيا األولى عالميًا
ميكننا التعرف عنها عن قرب حيث
جند الدولة األولى مكانة هي أملانيا،
قد نالت شهرتها بسبب ُولوجها إلى
عالم البحث الطبي والطب العالجي
مبفهوم متطور فالكثير من عياداتها
الشهيرة وأطبائها الكبار مؤهلون
بالعلوم واخلبرات ما يجعلها قِ بلة
املرضى من أرفع املستويات وأبرزها.
وتنافس أملانيا يف تقدمي خدماتها
الطبية بأسعار تنافسية إذا ما ُقورنت
ببلدان تقدم خدمات طبية عالية

اجلودة عالوة على ذلك تتميز أملانيا
أيضاً بظروف مناخية ومناظر طبيعية
تساعد على استرجاع الصحة.
ال شك أن عالمة "الطب يف أملانيا"
لها داللتها يف معايير اجلودة العالية
يف كافة أنحاء العالم بسبب كفاءة
التشخيص والعالج الطبي باإلضافة
إلى التقنيات املستخدمة يف غرف
العمليات اجلراحية ذات التطور
العصري فض ً
ال عن العالقات
اإلنسانية التي توفرها املستشفيات
وكوادرها للمرضى وعائالتهم ،السيما
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مستشفى جامعة
شاريتيه ،برلني ،أملانيا

نهج مهني خاص
وكوادر طبية
مهرة وابتكارات
تكنولوجية
متقدمة

الصغار منهم ،بحيث يترافق العالج
احلديث مع أجواء تضمن لهم الراحة
التامة كما تتوفر مرافق وخدمات
تتناسب مع متطلبات املرضى من ذوي
االحتياجات اخلاصة.
وميكن القول إن الكثير من املدن
األملانية حتولت إلى مراكز طبية
تستقطب املرضى من جميع أنحاء
العالم .فنجد برلني وهامبورغ كذلك
دوسلدورف وجهات مميزة يف الرعاية
الصحية والسياحة عالجية.
لندن مدينة الضباب ..والطب
أيضًا
ال تنازعها عاصمة أخرى على ظهر
األرض يف اسمها الذي اشتهرت به
فهي "مدينة الضباب” ،كما أن لندن
عاصمة العالج يف أوروبا ،فقد كشفت
على مدار سنوات طوال عن مزيد
من اخلبرات واألبحاث واجلوائز
العاملية يف محافل طبية متعددة حتى
ٍ
باحث عن عالج
أصبحت مقصدًا لكل
أو ٍّ
حل ملشكلة صح ّية صعبة.
وال جند مبالغة فيما نقلته أبحاث
ودوريات علمية كبيرة عن وضع
العاصمة اإلجنليزية لندن يف املرتبة
األولى يف عالج أمراض معينة ،ال
س ّيما األبحاث املتعلقة باخلاليا
اجلذع ّية التي يرتكز عليها كثير من
العالجات احلديثة بوصفها احل ّل
األمثل واألجنح واألكثر ضمانة للتغلّب
على بعض األمراض كذلك يف مرض
التجميلي الذي يلقى
والطب
السكري
ّ
ّ
رواجا كبي ًرا منذ سنوات ع ّدة.
ً
وقد سجلت الزيارات العالجية يف
لندن توافد عدد كبير من املرضى
األجانب من عرب وغربيني يحتاجون
إلى عمل ّيات يف العظام والقلب
واألسنان.

اليابان ...ومن للتفوق
التكنولوجي غيرها
يف العام  2016فاز العالم الياباني
يوشينوري أوسومي بجائزة نوبل يف
الطب بعد جتاربه الرائدة التي كشفت
عن كيفية تخلص اخلاليا من مكوناتها
املعطوبة وجتديد نفسها للمحافظة
على وظائفها احليوية ،لترسخ مكانتها
يف احملافل الطبية كدولة لها مكانتها
يف كل تفوق تكنولوجي وتطور علمي.
وترويج اليابان لنفسها كثيراً بتفوق
وسائلها الطبية السيما يف مجال
معاجلة األمراض السرطانية وتوفير
اخلدمات التمريضية ،كذلك وجود
أنظمة رعاية صحية متكاملة بعد
إجراء العمليات اجلراحية ،ويعد
انخفاض نفقات العالج يف اليابان
مقارنة بأوروبا عام ً
ال تنافسياً مهماً،
ما جعلها مقصداً ألعداد متزايدة
من األجانب الباحثني عن عالج
ألمراضهم.
وبرغم التقدم الطبي وكفاءة الكوادر
يف مستشفيات اليابان تبقى مشكلة
اللغة عائقاً كبيراً أمام كل راغب
يف العالج واالستشفاء لذلك تتجه
املستشفيات إلى طلب تقرير طبي
عن احلال قبل سفر املريض لتحديد
العالج احملتمل وإمكانية تطبيقه
واملدة الالزمة لإلقامة.
كندا  ...المواطنون األكثر صحة
تؤكد الدراسات واإلحصاءات
احلديثة أنه ال يوجد يف العالم من
هم أكثر صحة ومعافاة من الكنديني،
وهو ما استرعى حفيظة املتخصصني
واملهتمني بقضايا الصحة العامة،
فتتمتع كندا بجودة النظام العالجي
الكندي كندا فهي من الدولة الغنية يف
مواردهاولها شعبية كبيرة حيث يسعى

كثير من العرب واألجانب للجوء إليها
طلباً للمساعدة الطبية من أجل عالج
العديد من األمراض الصعبة.
بلجيكا ..الخبرات الطبية ال تقارن
تعد اململكة البلجيكية رائدة يف حقول
الطب والصيدلة لتفوقها الكبير
يف استخدام التكنولوجيا ووجود
طواقم من األطباء أصحاب اخلبرات
العريقة ،فقد تفوقت بلجيكا يف عالج
أمراض السمنة وإجراء عمليات
املعدة حيث شهدت إجراء أول عملية
يف العالم لربط املعدة فيعام 2005
وعالج الفتق يف احلجاب احلاجز عام
.2002
وتعد اململكة البلجيكية رائدة يف عالج
أمراض القلب والشرايني حيث مت
استخدام أحدث الطرق يف قسطرة
القلب باالستعراض املغناطيسي
واستخدام الطرق الفيزيولوجية
الكهربائية ومن أهم العمليات التي
ُترى يف بلجيكاعمليات حتويل مسار
الشريان التاجي وجراحة الصمامات
وجراحة اإليقاع القلبي وعمليات
التدخل اجلراحي للشريان التاجي
عن طريق اجللد كذلك عملية إزالة
الرجفان الداخلية وانتظام النبض
وتدير مستشفيات بروكسل قسماً
خاصاً للعالج باإلشعاع وعلم األورام،
وقسماً للعالج باإلشعاع اخلارجي
مجهزاً بالكامل للعالجات احلديثة،
واإلشعاع اخلارجي كما تعتبر
بلجيكا من رواد عالج أمراض الكبد
وفيروساته ،وتعالج مستشفياتها أيضاً
أغلب أشكال أمراض احلبل الشوكي
وترتبط بشكل خاص باجلراحة عالية
التقنية مثل زراعة اخلاليا القطنية
وبدالت األقراص العنقية واستبدال
النواة اجلزئي.
تورونتو ،كندا:
يوم الناس
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مقص
كلنا نشعر بالجوع ليالً
فنتسلل إلى المطبخ
للبحث عن الطعام ،إال
أن هذا األمر إن أصبح
عاد ًة فعليك أن تستعد
إلى الكثير من المشاكل
الصحية ال قدر اهلل،
وقد تنبه علماء الطب
قبل أكثر من نصف قرن
إلى تزايد نسبة البدانة
وانتشار مرض السكري
بشكل ملحوظ بين الرجال
والسيدات على حد سواء،
وكان سبب ذلك تلك
العادة التي يقع فيها
أغلب الناس  -عادة األكل
قبل النوم  -واالستيقاظ
لتناول الطعام حتى يمكن
مواصلة النوم بشكل
هادئ.

شغلت العادات الغذائية األطباء
حيث وظفوا بحوثهم الكتشاف
أسباب املشاكل الناجتة عنها وأخطار
املمارسات الغذائية اخلاطئة  ،وعلى
رأسها األكل قبل النوم ،فقد أطلق عليها
علماء الطب احلديث "متالزمة اجلوع
الليلي" فيما كشف باحثون من جامعة
كاليفورنيا األميركية إن األكل يف وقت
متأخر من الليل له أضرار كثيرة فهو
يؤدي إلى تدمير العقلويسبب الغباء
وذلك كنتيجة لهضم الطعام أثناء النوم
ما يضر بجزء من الدماغ يسمى "قرن
آمون"املتحكم بالذاكرة.
ال تقلق كثيرًا فتأكل أكثر
البحث والتدقيق يف عادة األكل قبل
النوم دفع الكثير يف مراكز األبحاث
إلى إجراء استطالعات رأي على
مجموعات مختلفة من األشخاص،
فقد كشفت دراسة حديثة أجريت
على ما يقارب الـ  500شخص كانوا
يتمتعون بصحة جيدة واليوم يعانون

البدانة ..داء يصيب
الرجل واملرأة ال فرق
بينهما

أطباء الباطنة من مستشفيات المجموعة

هل
تأكل قبل النوم؟
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مقص
الباحثون أيضاً أن املصاب باألكل لي ً
ال
دائما يختار املواد الكربوهيدراتية مثل
السكريات والنشويات احملفزة إلفراز
ما يسمي بكيماويات اإلحساس اجليد
كمحاولة تلقائية للعالج الذاتي من
مشاكل انحراف املزاج .

من متاعب حادة يف الشريان التاجي
واجلهاز الهضمي فيما كان سبب وفاة
عدد من العينة بالسكتة هو األكل قبل
النوم حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير
يف سكر الدم ومستويات الكوليسترول
ويزيد من مخاطر السكتة.

النهم
الليلي مرض
الممارسات
الخاطئة

املقارنات بني أشخاص وآخرين
كشفت أن األشخاص الذين ينتظرون
ما بني  60إلى  70دقيقة بعد تناول
طعام العشاء يكونون أقل عرضة
لإلصابة بالسكتة بنسبة  ،%66بينما
األشخاص الذين ينتظرون فترة قد
تصل لساعتني تقل لديهم اخلطورة
بنسبة  ،%76ومع كل  20دقيقة تأخر
يف دخول الفراش بعد تناول العشاء،
تقل مخاطر اإلصابة بالسكتة مبقدار
 %10إضافية ،وقالت مراكز طبية أن
االنتظار لساعة أو أكثر بني العشاء
وموعد النوم رمبا يرتبط بتقليل
مخاطر اإلصابة مبتالزمة الشريان
التاجي احلادة.
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طعام العشاء سر األمراض
رمبا يقع على ضغوط احلياة ومهام
العمل الكثير من أسباب األكل لي ً
ال،
فكثير منا ينهي عمله يف ساعات
متأخرة من النهار وقد نتناسى طعام
الغذاء حتى يأتي وقت العشاء ،فكثير
ممن يعانون من النهم الليلي أو الرغبة
يف األكل لي ً
ال يتناولون طعامهم اليومي
بعد الثامنة مسا ًء ما يجعلهم يصابون
بأمراض السمنة واجلهاز الهضمي،
كما أنهم يعانون أيضاً من اضطراب
يف حياتهم اليومية حيث جند املصاب
بالنهم الليلي لديه كثير من املمارسات
اخلاطئة يف حياته مثل عدم اإلحساس
باجلوع وانعدام الشهية أثناء النهار
كذلك جتاهله لتناول وجبة اإلفطار
أوتأخير تناولها لعدة ساعات مع
االحساس بالذنب مما مت تناوله
الليلة املاضية .أيضاً يعاني مرضى
النهم الليلي باألرق وصعوبة النوم لي ً
ال
وزيادة الشهية والشعور الدائم بالتوتر
والقلق الذي ترتفع معدالته لي ً
ال،ووجد

اخلضار والفاكهة
أفضل يف طعام
العشاء

التغذية الصحيحة بداية العالج
يعد سلوك الطعام غير السوي سبباً
رئيساً يف حياة غذائية غير مستقرة
فهو يؤدي إلى نوبات اجلوع الشره
واختيار مواعيد غير مناسبة لتناول
الطعام ،األمر الذي يتطلب يف البداية
ضرورة تغيير تلك العادات السيئة يف
تناول الوجبات للوصول إلى عالج
ناجح ملرض األكل قبل النوم أو النهم
الليلي ولذلك البد من اتباع عدد
النصائح لتصحيح السلوك الغذائي
وهي :
 تناول ثالث وجبات رئيسة يفمواعيد محددة هي طعام الفطور
والغداء والعشاء بكميات مناسبة
ومالئمة.
 جتنَّب تناول املأكوالت الغنيةبالكربوهيدرات النشوية يف ساعات
الليل فهي مواد ال حتتوي على قيمة
غذائية عالية بينما حتتوي على
سعرات حرارية تزيد من نسبة السمنة
ما يجعلنا نتفادى جميع املواد الغذائية
التي حتتوي على الكربوهيدرات
واألفضل من ذلك هو أكل مواد
غذائية كاخلبز األسمر احملتوي على
احلبوب الكاملة.
 ينبغي أن يكون طعام العشاء غنياًبالبروتينات ألنها تشبع اإلنسان أكثر
من الكربوهيدرات النشوية واستبعاد
املأكوالت احللوة والنشوية من البيت
أو إخفائها أثناء الليل.
 ضرورة أن يكون نصف العشاء مناخلضار ومن السلطات فالكثير من
احلميات الغذائية تسمح فقط بأكل
كميات قليلة من الطعام ولكن هذا غير
مفيد يف حالة اضطراب اجلوع الليلي.
ومن أجل جتنب السعرات احلرارية
الزائدة ينبغي أكل الكثير من اخلضار
الحتوائها على سعرات حرارية قليلة
(أقل من منتجات العجني واللحوم)
ويف الوقت نفسه جتعلنانشعر سريعاً
بالشبع.

"املعدة بيت الداء" ما يدفعنا لتنظيم
برنامجنا الغذائي وجباتنا اليومية
ونوعية الطعام الذي نتناوله وألهمية
ذلك ما يزال البحث العلمي يدرس
الكثير من احلاالت حول ظاهرة النَّهم
الليلي ،ولكن ثمة طرق عالجية حققت
بعض النجاح عبر مستحضرات طبية
نفسيةوعالجية وال شك أن استمرار
املشكلة بعد تصحيح سلوك األكل
اليومي يدفعنا للذهاب إلى الطبيب
فرمبا تكون هناك مسببات نفسية أو
جسدية أخرى.

العوامل
النفسية
والجسدية
تدخل ضمن
أسباب السمنة
د .مينى
استشاري اجلراحة العامة
واملناظير والسمنة

حقيق ًة ،البد وأن نتذكر جيداً أن
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طبيب
وج ٌه من وجوه التاريخ
اإلنساني الساطعة

ابن الهيثم
نصف علوم
أوروبا!

بطاقة تعريف
هو أبو علي احلسن بن الهيثم ،ولد
يف مدينة البصرة بالعراق ،يف عام 354
هـ965 ،م ،ونبغ يف العلوم التطبيقية،
بعد أن درس معظم نظريات اليونان يف
الرياضيات والطب ،وقد قال عنه ابن
الساعاتي :يجب أن يؤرخ العالم قبل ابن
الهيثم وبعد ابن الهيثم ،حيث أن هذا
الطبيب صحح العديد من املعتقدات
الطبية السائدة ،وأوجد بدائل صحيحة
لها ،وهو بذلك يكون من أوائل أطباء
العرب املعتمدين يف الغرب.
ألف وكتب ابن الهيثم أكثر من 200
كتاب ،وعمل على طائفة واسعة من
املوضوعات ،منها ما ال يقل عن 96
عمل علمي معروف ما زال باق ًيا منها
أكثر من  50عم ً
ال ،وخاصة يف علم
البصريات والذي لم يصل إلينا سوى
من خالل النسخ املترجمة إلى اللغة
الالتينية .كما ترجمت كتب ُه يف علم
الكون خالل العصور الوسطى ،إلى لغات
عدة ،ولعل أشهرها هو كتاب املناظر.
ومن مؤلفاته نذكر :ميزان احلكمة.
تصويبات على املجسطي ،قالة يف

املكان ،التحديد الدقيق للقطب ،رسالة
يف الشفق ،كيفية حساب اجتاه القبلة،
املزولة األفقية ،شكوك على بطليموس،
مقالة يف قرسطون ،إكمال املخاريط ،
رؤية الكواكب  ،مقالة فی تربیع الدائرة،
املرايا احملرقة بالدوائر ،حركة القمر،
شرح أصول إقليدس ،تكوين العالم،
مقالة فی صورة الکسوف ،مقالة يف
ضوء النجوم ،مقالة يف ضوء القمر،
مقالة يف درب التبانة ،كيفيات اإلظالل،
مقالة مستقصاة فی االشکال الهاللیة،
احلركة املتعرجة ،رسالة يف الضوء،
رسالة يف املكان ،تأثير اللحون املوسيقية
يف النفوس احليوانية ،اختالف منظر
القمر ،أصول املساحة ،أعمدة املثلثات،
املرايا احملرقة بالقطوع ،مقالة يف قوس
قزح ،الشكوك يف احلركة املتعرجة،
التنبيه على ما يف الرصد من الغلط،
ارتفاعات الكواكب ،مناذج حركات
الكواكب السبعة ،منوذج الكون ،رسالة
فی مساحة املسجم المکافئ ،خواص
املثلث من جهة العمود ،القول املعروف
بالغریب فی حساب املعامالت ،قول
فی مساحة الکرة ،اجلامع يف أصول
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رزم من الضوء
كان يشغله الضوء ،يفتح النافذة فتنهال ٌ
وكأنها وقعت على موشور ،يغلق النافذة والستائر،
فتكبر حدقتا العين وتبدآن بالتمييز في العتمة ،إن
هذا األمر لن يمر مرور الكرام لدى ابن الهيثم ،العالم
ً
وخاصة “الرياضيات” إذ يعد
المتفوق في العلوم كافة
من أوائل من أرسوا قواعد الرياضيات الخاصة بالدائرة
والمثلثات وحساب الزوايا أو “الجيب” حيث طبّق علماء
أوروبا نظرياته وعلى رأسهم الفرنسي رينيه ديكارت.
كما ال ننسى أنه أول من وضع تصور ًا الكاميرا أو “القمرة”
عن طريق االحتفاظ بالظالل.

أول طبيب للعيون
فدراساته كانت
مدخالً للتعرف
إلى علم البصر

مفنداً الكثير من النظريات القدمية
حول العني وطريقة الرؤية.
وسجل البن الهيثم العديد من
اإلجنازات والكشوف العلم ّية التي
تشرح مقدار جديته وعبقريته اكتشاف
ظاهرة انكسار الضوء تلك النظرية التي
غيرت العالم ،حيث مت ّكن ابن الهيثم من
خالل أبحاثه إثبات أن الضوء ينكسر
وأثبت انحراف الصورة عند مرور
ضوئي من خاللها ،بل ومتكن
شعاع
ّ
من حتديد درجة االنعطاف التي تتك ّون
عن طريق أشعة الضوء ،بنا ًء على زاوية
وقوعه ،وانتقاله من مكان إلى آخر،
وكيف ّية تك ّونه يف الوسط لتشكيل شعاع
ضوئي وهذا ما بني عليه الحقاً الكثير
ّ
من العلوم واالجنازات.
أما نظر ّية ابن الهيثم حول البصر،
فقد تركزت على دراسة العدسات
واحلدقات ومقاييسها وأنواعها
واعتُبرت دراسته هذه الكراسة األولى
لعلم البصر ّيات ،فطبيبنا هو أول عالم
مت ّكن من تشريح العني ،ووصف أجزائها
بدقة ،وأعطى تفسيراً علم ّياً واضحاً
لكيفية الرؤية ،باختالف النظر ّيات

السابقة ،وخصوصاًنظرية بطليموس
العالم والفيلسوف اليوناني ،والتي قال
فيها :إ ّن اإلنسان يتمكن من الرؤية،
عن طريق ضوء يصدر من العني نحو
األشياء التي حتيط فيها .وقد اعتمدها
العديد من العلماء ،وهو ما خالفه ابن
الهيثم الذي بني أ ّن النظر يحدث من
خالل الشعاع الذي يصدر عن األجسام
املرئ ّية التي حتيط باإلنسان ،والذي
يتوجه نحو العني.
ّ
ً
ابن الهيثم أيضا ميز ظاهرة الرؤى
الوهمية وذلك مبقارنته بني شيئني،
إحداهما قريب من مجال الرؤية،
واآلخر بعيد ،فيظهر لإلنسان أ ّن الشيء
القريب ،هو البعيد ،والعكس صحيح،
مما يؤدي إلى تكوين وهم الرؤية ،ومثال
ّ
عليها :رؤية القمر قريباً خالل الليل،
ويع ّد هذا الشكل وهماً بصرياً يظهر
أمام الشخص الذي ينظر نحو القمر.
ويعد كتاب "املناظر"أشهر أعمال ابن
الهيثم ويقع يف سبعة مجلدات كتبهايف
عشرة أعوام ،من  401إلى  411هـ ،وقد
ترجم الكتاب إلى الالتينية على يدي
رجل دين غير معروف يف نهاية القرن

احلساب ،كتاب يف حتليل املسائل
الهندسية.
مما قاله" :البحث عن احلقيقة يف
حد ذاتها أمر صعب ،والطريق إلى ذلك
وعر .فاحلقائق يكتنفها الغموض .اهلل
لم يعصم العلماء من اخلطأ ،ولم يحم
العلم من القصور والنقص .لو كان هذا
هو احلال ،ملا اختلف العلماء على أي
من مسائل العلم .لقد سعيت دوماً نحو
املعرفة واحلقيقة ،وآمنت بأني لكي
أتقرب إلى اهلل ،ليس هناك طريقة
أفضل من ذلك من البحث عن املعرفة
واحلقيقة" .يذكر أن ابن الهيثم تويف يف
العام 430هـ1040/م.
ابن الهيثم والضوء
من بني كل املوجودات ،انشغل ابن
الهيثم بالضوء ومنظومة وصوله إلى
العني ،فبدأ بدراسة الضوء ،وكيف ّية
انتقاله ،وعمل على حتليل األلوان،
ومن هنا نستطيع القول أن ابن الهيثم
كان أول طبيب عيون يف العالم وكانت
دراساته هذه مدخ ً
ال للتعرف إلى علم
البصر ووضع القواعد الصحيحة له،

الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشر
امليالديني .وكان لهذه الترجمة عظيم
األثر على العلوم الغربية ،كما طبعه
العالم "فريدريش ريزنر" عام ،1572
حتت عنوان "الكنز البصري :الكتب
للـ"هزَن" العربي ،وهو االسم
السبعة
َ
الذي يعرف به لدى الغرب ،ظهر أثر
هذا الكتاب على أعمال روجر باكون
الذي استشهد باسمه،وعلى أعمال
يوهانس كيبلر ،كما أسهم يف التطور
الكبير للمنهج التجريبي.
ابن الهيثم المجنون!
ورد يف كتاب "إخبار العلماء بأخبار
احلكماء" للقفطي أن ابن الهيثم قال" :لو
كنت مبصر لعملت بنيلها عم ً
ال يحصل
النفع يف كل حالة من حاالته من زيادة
ونقصان" .فوصل قوله هذا إلى اخلليفة
الفاطمي احلاكم بأمر اهلل واملعروف
ببطشه ونوبات جنونه ،فدعاه إلى مصر
لتنظيم فيضانات النيل وأمده مبا يريد
للقيام بهذا املشروع ،وهي مهمة التي
تطلبت حينئذ بناء سد يف املوقع احلالي
لسد أسوان وبعد أن تفقّد ابن الهيثم

املوقع أدرك عدم جدوى هذا املشروع
وصدم باستحالة تنفيذ أفكاره ،وخو ًفا من
ُ
غضب اخلليفة ،إدعى ابن الهيثم اجلنون،
فاحتجز مبنزله من عام  401هـ1011/م
حتى وفاة احلاكم يف عام  411هـ ،أي
بذات الفترة التي كتب فيها كتابه األشهر
"املناظر".
ارتبط ابن الهيثم باجلامع األزهر،
الذي كان مبثابة جامعة املدينة،وبعد
انتهاء فترة إقامته اجلبرية يف منزله ،كتب
عشرات األطروحات األخرى يف الفيزياء
والفلك والرياضيات .ثم سافر بعد ذلك
إلى األندلس ،حيث كان لديه متسع من
الوقت ملساعيه العلمية والتي شملت
البصريات والرياضيات والفيزياء والطب،
والقيام ببعض التجارب العلمية؛ وكتب
العديد من الكتب يف تلك املوضوعات.
أثره على العلم والعلماء
عرف الغرب بن الهيثم باسم
 Alhazenولقّبوه ببطليموس الثاني
PtolemaeusSecundusوبالفيزيائي
يف أوروبا القرون الوسطى .كما حظي
كتبه املناظر بسمعة كبيرة خالل

العصور الوسطى .يف عام  ،1834وقد
ظهر الكتاب بغالف النسخة الالتينية
التي تظهر كيف أحرق أرخميدس سفن
الرومان عند مهاجمتهم لسرقوسة
باستخدام املرايا املقعرة وقد اكتشفت
أعمال البن الهيثم حول مواضيع
هندسية يف مكتبة فرنسا الوطنية يف
باريس ،كما توجد بعض املخطوطات
األخرى يف مكتبة بودلني يف أكسفورد
ومكتبة ليدن.
وكان ابن رشد من أكثر املتأثرين
بأعمال بن الهيثم ،كما ط ّور العالم
كمال الدين الفارسي أعمال ابن الهيثم
يف علم البصريات ،وطرحها يف كتابه
فسر ثيودوريك
تنقيح املناظر .بعد ذلك ّ
من فرايبرغ ظاهرة قوس قزح يف القرن
الرابع عشر اعتما ًدا على كتاب املناظر
البن الهيثم .واعتمد العالم املوسوعي
تقي الدين الشامي على أعمال ابن
الهيثم ،وط ّورها يف كتابه نور حدقة
اإلبصار ونور حقيقة النظر.
ميا البن الهيثم ،أطلق اسمه
وتكر ً
على إحدى الفجوات البركانية على
سطح القمر،ويف  7فبراير  ،1999أطلق
اسمه على أحد الكويكبات املكتشفة
حدي ًثا ،وهو " "59239Alhazenويف
باكستان ،مت تكرمي ابن الهيثم بإطالق
اسمه على كرسي طب العيون يف جامعة
آغاخان.
يف العراق ،وضعت صورة ابن
الهيثم على الدينار العراقي فئة عشرة
دنانير منذ ثمانينيات القرن املاضي ثم
 10,000دينار الصادرة يف عام .2003
أيضاً ،ذكرت عاملة األعصاب "روزانا
غوريني" أنه "وف ًقا ملعظم املؤرخني ،فإن
ابن الهيثم رائد املنهج العلمي احلديث".
فقد وضع ابن الهيثم طرق جتريبية
صارمة ملراقبة التجارب العلمية للتحقق
من الفرضيات النظرية واستقراء
النتائج .بينما رأى بعض املؤرخني
العلميني يف جتاربه على فرضيات
بطليموس وتفسيرها مي ً
ال نحو
التجديد ،مما جعله ال يحظى باهتمام
كايف من املؤرخني.
ويذكر أن بحث ابن الهيثم يف
املتواليات وطريقته يف إيجاد مجموع
متواليات القوى ،لتحديد حجم سطح
مكافئ من خالل التكامل قد ظل مجهول
احلل والطريقة حتى العام  1997حيث
توصل إليه عالم الرياضيات يف جامعة
أكسفورد بيتر نيومان.
مجلة الحياة
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طبيب
موسوعية ابن الهيثم
لقد أثبت ابن الهيثم عبقريته يف
العديد من احلقول العلمية ففي
البصريات تبني أنه وضع أسس هذا
العلم كما وضع نظرية البصر النفسي
املتوهم ضارباً املثل بتفسير ظاهرة
ظهور القمر يف األفق القريب أكبر منه
يف السماء ،وهو النقاش الذي لم يتم
حله حتى يومنا هذا .كما نفى نظرية
بطليموس حول االنكسار ،وقال أن
صورة القمر زائفة وليست حقيقية.
وقال أن احلكم على مسافة كائن يعتمد
على ماهية ما هو موجود بني الكائن
والرائي .ويف حالة القمر ،ال يوجد
أشياء وسيطة ،لذلك ،وحيث أن حجم
الكائن يعتمد على بعد من يراه عنه،
وهو يف هذه احلالة مسافة غير محددة،
لذا يبدو القمر أكبر يف األفق .اعتمدت
أعمال من روجر باكون وجون بيكهام
وويتلو على تفسير ابن الهيثم ،وبدأ
تقبل فكرة وهم القمر تدريج ًيا كظاهرة
نفسية ،مع رفض نظرية بطليموس يف
القرن السابع عشر.
يف مجال الفيزياء الفلكية وامليكانيكا
السماوية ،ذكر ابن الهيثم يف أطروحته
اخلالصة يف علم الفلك أن األجرام
السماوية ميكن تفسير ظواهرها
قوانني الفيزياء .وضم كتابه ميزان
احلكمة نقاشات يف االستاتيكا
والفيزياء الفلكية وامليكانيكا السماوية.
كما ناقش نظرية جتاذب الكتل ،وكان
على دراية مبقادير التسارع من مسافة
ما الناجت عن اجلاذبية.كما ناقش ابن
الهيثم يف مخطوطته ميزان احلكمة
كثافة الغالف اجلوي لألرض وربط بينه
وبني االرتفاع ،ودرس ً
أيضا االنكسار يف
الغالف اجلوي .اكتشف أن الشفق
يبدأ أو ينتهي ،عندما تكون الشمس
حتت األفق بتسع عشرة درجة ،وحاول
قياس ارتفاع الغالف اجلوي على هذا
األساس .كمااكتشف ً
أيضا أن الفضاء
أقل كثافة من الهواء ،وهو ما أثبته بعد
ذلك ويتلو ،وكان لها تأثير كبير على
أعمال كوبرنيكس وتيخو براهي يف علم
الفلك.
يف علم الفلك انتقد ابن الهيثم يف
مخطوطته شكوك على بطليموس
العديد من أعمال بطليموس مبا يف
ذلك كتبه املجسطي والكواكب املفترضة
والبصريات ،مشي ًرا إلى الكثير من
املتناقضات التي وجدها يف هذه
مجموعة مستشفيات الحياة الوطني ( الرياض-عسير-جازان )

األعمال .اعتبر ابن الهيثم أن بعض
األجهزة الرياضية التي استخدمها
بطليموس يف علم الفلك ،وخاصة
معدل املسار ،فشلت يف اخلصائص
الفيزيائية للحركة الدائرية املنتظمة،
الذعا حول الواقع املادي
وكتب نقدًا
ً
لنظام بطليموس الفلكي ،مشي ًرا إلى
عبثية اقتراحه بالربط بني احلركات
الفيزيائية ،والنقاط واخلطوط والدوائر
الرياضية الوهمية.
كما ف ّرق ابن الهيثم بني علم التنجيم
وعلم الفلك ،وفنّد دراسة التنجيم،
وذلك بسبب األساليب التي يستخدمها
املنجمون التي تعتمد على التخمني بدالً
من التجربة ،ولتعارض التنجيم مع
اإلسالم.
يف الرياضيات ،اعتمد ابن الهيثم
يف عمله على أعمال إقليدس وثابت بن
قرة .فقد وضع نظا ًما للقطع املخروطي
ونظرية األعداد ،والتي تعتبر من
أقدم أعمال الهندسة التحليلية ،وربط
بني اجلبر والهندسة ،وهو ما استفاد
منه رينيه ديكارت يف تطوير الهندسة
التحليلية وإسحاق نيوتن يف التفاضل
والتكامل.
يف مجاالت الديناميكا وعلم احلركة،
أكد أن األجسام يف حركة دائمة ما لم
توقفها قوة خارجية أو يتغير اجتاهها.
كان هذا مماث ً
ال ملفهوم القصور الذاتي،
ولكنه لم يحقق تلك الفرضية بالتجربة.
كانت إضافته الرئيسية يف امليكانيكا
التقليدية ،تعريفه لقوة االحتكاك ،التي
أثبتها جاليليو جاليلي بعد عدة قرون،
وصيغت بعد ذلك يف قانون نيوتن األول
للحركة .ويف نفس املخطوطة ،عارض
فكرة أرسطو بأن الطبيعة متقت فراغ،
واستخدم الهندسة إلثبات أن املكان
هو فراغ ثالثي األبعاد بني األسطح
الداخلية للجسم الذي يحتويه .كما
اكتشف ابن الهيثم أيضا ًمفهوم القوة
الدافعة الذي أصبح جز ًء من قانون
نيوتن الثاني للحركة ،يف نفس الوقت
تقريباً الذي اكتشف فيه ابن سينا ذلك.
يف الهندسة ،ط ّور ابن الهيثم علم
الهندسة التحليلية وربط بني اجلبر
والهندسة .كما اكتشف ابن الهيثم
صيغة إضافة أول  100عدد طبيعي،
واستخدم ابن الهيثم برها ًنا هندس ًيا
إلثبات تلك الصيغة.
كانت أول محاولة البن الهيثم إلثبات
مسلمة التوازي اإلقليدية واملسلمة

اخلامسة يف كتاب العناصر إلقليدس،
باستخدام البرهان بنقض الفرض،
حيث قدم مفهومي احلركة والتحويل
يف الهندسة .كما اكتشف رباعي أضالع
المبرت ،الذي سماه بوريس إبراموفيتش
روزنفيلد بـ "رباعي أضالع ابن الهيثم-
ً
أيضا إثبات أوجه
المبرت" وحاول
تشابهها مع مسلمة بالي فير .كانت
نظرياته حول رباعيات األضالع مبا يف
ذلك رباعية المبرت ،أولى النظريات يف
الهندسة اإلهليجية والهندسة الزائدية.
هذه النظريات ،إضافة إلى بدائلها
املسلم بها مثل مسلمة بالي فير،
ميكن اعتبارها أول بداية للهندسة الال
إقليدية .كان ألعماله تأثي ًرا كبي ًرا على
علماء الهندسة الفرس كعمر اخليام
ونصير الدين الطوسي واألوروبيني
كويتلو وجرسونيدس وجون واليس
وساتشيريوكريستوفر كالفوس.
يف الهندسة األولية ،حاول ابن الهيثم
يف مخطوطته مقالة يف تربيع الدائرة
حل مسألة تربيع الدائرة باستخدام
األشكال الهاللية ،ولكنه توقف حينما
وجدها مهمة مستحيلة.تناول ابن الهيثم
ً
أيضا مشاكل أخرى هندسية أولية
إقليدية ومتقدمة أبولونية وأرخميدية،
وكان أول من ح ّل بعضها.
يف علم النفس واملوسيقى ،كان البن
الهيثم مخطوطة حول تأثير األنغام
على أرواح احليوانات ،والتي تعد أقدم
مخطوطة تتعامل مع تأثير املوسيقى
على احليوانات .يف تلك املخطوطة ،قال
سرعة اجلمل تزداد وتقل مع استخدام
احلداء ،وضرب أمثلة أخرى حول كيفية
تأثير املوسيقى على سلوك احليوان
وسيكولوجيته ،وقد أجرى جتاربه على
الطيور واخليول والزواحف .وحتى
القرن التاسع عشر ،اعتقد معظم
علماء الغرب بأن املوسيقى لها تأثير
واضح على ظاهر اإلنسان ،ولكن
التجارب أثبتت وجهة نظر ابن الهيثم
بأن املوسيقى لها تأثير على احليوانات
ً
أيضا .كما أكد العالم النفسي السوداني
عمر خليفة أنه ينبغي اعتبار ابن الهيثم
"مؤسس علم النفس التجريبي" ،لعمله
الرائد يف علم نفس اإلدراك البصري
واخلدع البصرية ،وهو ً
أيضا مؤسس
علم النفس الفيزيقي ،أحد مقدمات
لعلم النفس احلديث.
يف الفلسفة ،انتقد ابن الهيثم يف
مخطوطة رسالة يف املكان مفهوم

التوبوس عند أرسطو .فقد ذكر أرسطو
أن املكان هو الشئ ثنائي األبعاد الساكن
الذي يحتوي اجلسم ويتصل به .إال أن
ابن الهيثم اختلف مع ذلك ،وأثبت
أن املكان هو فراغ ثالثي األبعاد بني
األسطح الداخلية للجسم الذي يحتويه.
وأوضح أن املكان أقرب إلى فضاء،
مما ألقى الضوء على مفهوم املكان
عند رينيه ديكارت يف القرن السابع
عشر .بعد رسالة يف املكان ،كتب ابن
الهيثم مخطوطته قول يف املكان ،والتي
ق ّدم فيها إثباتًا هندس ًيا حول هندسية
املكان ،يعارض مفهوم أرسطو الفلسفي
حول املكان.
يعتقد البعض أن نظريات ابن الهيثم
حول األلم واإلحساس متأثرة بالفلسفة
البوذية ،فقد كتب أن كل إحساس هو
شكل من أشكال املعاناة ،وأن ما يدعوه
الناس باأللم هو مجرد مبالغة يف
التخيل؛ إذ ال يوجد فرق نوعي ولكن
فقط فرق ك ّمي بني األلم واإلحساس
العادي.

له مؤلفات
في علوم
الرياضة والفلك
والموسيقى
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آخيرًا

ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح وﺣﺪة
اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ

أ .نانسي عطعوط
مساعد املدير العام
للجودة والسالمة

ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ

منهج
الجودة
ومبدأ
االستمرارية

)اﻟﺮﻳﺎض-ﻋﺴﻴﺮ-ﺟﺎزان(

ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح وﺣﺪة
اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ
)اﻟﺮﻳﺎض-ﻋﺴﻴﺮ-ﺟﺎزان(

االستمرارية .وهو ما يعني ببساطة :احلفاظ واالستمرار يف التطوير ،ليس فقط لبلوغ النتائج املطلوبة ،إمنا
للوصول إلى الصورة شبه الكاملة لألداء والنتائج معاً ،ومواصلة هذا اجلهد بصورة دائمة ،كسعي ال ينتهي
للمحافظة على ثقافة اجلودة.
لذا لم يكن من الغريب أن تتبنى شركة اإلمناء للخدمات الطبية مبجموعة مستشفيات احلياة الوطني
(الرياض-عسير-جازان) هذه النظرية ،كجزء من رسالتها يف خدمة املجتمع ،حيث ال يعنيها فقط األداء
الطبي اجليد ،بل يجب أن يلتزم األداء بأعلى املعايير الطبية واإلدارية ،كي حتقق طموحات وتوقعات
مستفيدي اخلدمة ،وهذا ما يتضح من سعي الشركة كي حتصل كل املستشفيات التابعة لها على شهادات
االعتماد السعودية والدولية ،واالستمرار يف احلفاظ عليها وتطوير بنيتها التحتية وثرواتها البشرية ،وتسخير
كل الطاقات لهذا الهدف.
وقد حتقق بالفعل جزء كبير من هذه الرسالة يف العامني املاضيني ،وذلك بحصول كل املستشفيات باملجموعة
على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة ( )JCIAوهو أحد االعتمادات املرموقة يف العالم وأيضاً مت احلصول
على إعتماد اإلحتاد الوطني السعودي (السباهي)  CBAHIملستشفياتنا يف الرياض وخميس مشيط وجاري
العمل على احلصول على شهادة اإلعتماد يف فرع مستشفى احلياة الوطني بجازان وهو ما ستستمر الشركة
يف احلفاظ عليه مادامت قائمة يف خدمة املجتمع السعودي بكل أطيافه.

أﺣﺪث وﺣﺪة وﺟﻬﺎز
ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ

ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻃﺒﺎء وا ﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﺴﻢ:
• إﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت ﻗﺴﻄﺮة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ودراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة
اﻟﺒﻄﻴﻦ ا ﻳﺴﺮوا ﻳﻤﻦ ودورة اﻟﺪم اﻟﺼﻐﺮى )اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ(.
• اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻳﻴﻦ اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ.
• اﻟﻘﺴﻄﺮة اﻟﺘﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻼج ﻗﺼﻮر اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﻲ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت.

أ .نانسي عطعوط
مساعد املدير العام
للجودة والسالمة

• اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺈدﺧﺎل دراﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﻠﺒﻮاﻟﻘﺴﻄﺮة
اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﻃﻔﺎل ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ.

ﻟﻠﻤﻮاﻋﻴﺪ واﻻﺳﺘﻌﻼم ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ 920000094
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