ٍّ
لمسن
تفريغ نزيف داخلي كامل بالمخ
عمره 130عام ،وآخر عمره  100عام
المستشفيات بين النقص والكمال..
تاريخ المنشآت الصحية وتطورها

العدد األول يناير ٢٠١٦م

الغيرة عند األطفال ..إن غريزة التملك
عند األطفال هي غريزة فطرية تولد معه
بداية عمره

مرض
السكري
يعد مرض السكري
ّ

من أكثر األمراض الشــائعة على
مستوى العالم

د .فوزية آل جار اهلل  ..منطقتنا
معرضة لحاالت الربو أكثر من غيرها.

ميزان

السعودة في القطاع الصحي

طوارئ

فيروس كورونا الشرق األوسط ..

وصفة

مرض أكثر من  3/4الكرة األرضية

رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ
إن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ رﻋﺎﻳﺔ
ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة
وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ.

رؤﻳﺘﻨﺎ
ﺗﻜﻤﻦ رؤﻳﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن
أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺧﺎص ،ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ.

ﻗﻴﻤﻨﺎ
 .1إﺣﺘﺮام أﺧﻼﻗﻴﺎت وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :
ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮارﺛﺔ ﻟﻤﺮﺿﺎﻧﺎ.
 .2اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺘﻄﻠﻊ ﻟﻓﻀﻞ :
ﻧﻄﻤﺢ وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟ®ﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ
وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ.
 .3اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ :
ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ°ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج.
 .4اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ :
ﻧﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺴﻖ وﻣﺘﻤﻴﺰ.
 .5اﺑﺘﻜﺎر :
ﻧﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق وأﻧﺠﺤﻬﺎ ﻓﻲ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ وإدارة اﻟﻌﻤﻞ.

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

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

كلمة المدير العام

Core Values
1. Ethical and Cultural Sensitivity :
Being sensitive to the ethical and cultural
backgrounds of our patients, visitors and employees.
2. Excellence :
Delivering excellence in all clinical and
non-clinical activities.
3. Compassion:
Responding to the emotional needs of
patients and their families during the
treatment process.
4. Team work:
Recognizing the power of coordinated input in
the undertaking of projects and in the delivery
of care.
5. Innovation:
Operating with a commitment to seeking out
and providing effective progressive procedures.

د.فوزية آل جارهللا
استشارية الحساسية والمناعة ورئيسة
قسم الحساسية والمناعة بمستشفى
الحياة الوطني بالرياض والمديرالعام
لشركة اإلنماء للخدمات الطبية

إن الرسالة التي يحملها كوادر شركة اإلمناء للخدمات الطبية تفرض علينا
الدقة يف اختيار كوادر الشركة الطبية واإلدارية بحيث تكون على أعلى
املستويات العلمية والفنية حتى نستطيع حتقيق األهداف املنشودة للشركة
حسب اخلطط اإلستراتيجية املوضوعة لذلك ،والتي تهدف يف مجملها
إلى اإلرتقاء مبستوى اخلدمات الطبية بالقطاع اخلاص معتمدةَ على
األسس العلمية احلديثة من خالل تطبيق أعلى نظم اجلودة والسالمة
العاملية،واملضي قدماً يف برامج اإلعتماد الدولي ملنشآتنا الصحية.
ولم يقتصر دورنا يف القطاع الصحي اخلاص على ما ذكر فقط بل
ومن واجبنا الوطني وشعورنا املسؤولية جتاه مجتمعنا فإننا نهتم بدور
القطاع الصحي اخلاص بتثقيف وتوعية املجتمع جتاه املشكالت الصحية
واألمراض التي قد يكون لها دوراً سلبياً يف مسيرة اخلطط التنموية
باململكة .وقد كان ملستشفياتنا دوراً إيجابياً وفعاالَ يف حتقيق ذلك من
خالل إقامة احملاضرات والندوات التوعوية والزيارات امليدانية للجهات
واملؤسسات والشركات املختلفة لتفعيل الرسالة اإلنسانية للقطاع الصحي.

• ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻹﻧﻤﺎء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
• اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌﻼج.
• ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.
• أﻗﺴﺎم ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻄﺒﻴﺒﺎت ،واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺎت
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ واﻟﺤﺎﺋﺰات ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻻت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
• ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض  41ﻋﻴﺎدة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ .
• ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺴﻴﺮ  52ﻋﻴﺎدة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
• ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺠﺎزان  29ﻋﻴﺎدة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻮارئ واﻹﺳﻌﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  24ﺳﺎﻋﺔ.

حتياتي
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المحتويات

 20عيادة
منطقتنا معرضة حلاالت
الربو أكثر من غيرها
20

08

السعودة يف القطاع الصحي..
احلاجة تؤدي إلى التميز!..
يواجه القطاع الصحي يف
اململكة العربية السعودية
ٍ
حتديات عديدة

08

كلمة العدد
عبد هللا سليمان الهزاع
نائب المديرالعام لشركة
اإلنماء للخدمات الطبية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
نرحب بكم باإلطاللة اجلديدة للمجلة التثقيفية ملجموعة مستشفيات
احلياة الوطني (الرياض -عسير-جازان) ،مجلة احلياة.
تتشرف مجموعة مستشفيات احلياة الوطني بتقدمي هذه املجلة للمواطن
والعميل ،كخدمة مجتمعية تساهم يف نشر الوعي الصحي والثقافة الطبية
واملستجدات يف املجال الطبي .وخدمة مضافة إلى خدماتها العالجية
والرعاية الطبية التي تتماشى مع أفضل املعايير العاملية والتي تفخر
بالتميز يف تقدميها.
مجموعة مستشفيات احلياة الوطني هي سلسلة مستشفيات تتكون
من كل من :مستشفى احلياة الوطني الرياض ،مستشفى احلياة الوطني
خميس مشيط ،مستشفى احلياة الوطني جازان .متتلك وتدار تلك
املجموعة من قبل شركة اإلمناء للخدمات الطبية ومقرها الرياض.
شركة اإلمناء للخدمات الطبية هي شركة متخصصة بتقدمي اخلدمات
الطبية املتكاملة عن طريق امتالك وإدارة املستشفيات وتوفير التجهيزات
الطبية والصيدالنية ،باإلضافة إلى امتالكها مجموعة املستشفيات ،كما
متتلك املجموعة شركة متخصصة (شركة جيفك) التي تعمل يف مجال
توفير األجهزة ،واملستلزمات الطبية واملنتجات الصيدالنية.
وإننا إذ نأمل أن يكون ما نقدمه يف هذه املجلة يرقى لتطلعاتكم ويحقق
اإلضافة التي تأملونها منا ،وذلك من خالل املعلومة باإلضافة إلى خدماتنا
الطبية التي نتشرف بتقدميها لكم كما يستحق اهتمامكم وتقديركم ومثلما
يرقى إلى املستوى األمثل واألفضل.
نسعد بتواصلكم دوماً ،كما يسعدنا تلقي إقتراحاتكم ومالحظاتكم.
نتمنى لكم عافية دائمة وحياة صحية ...ولكم منا أطيب التحايا.

ميزان

10

16

34

مشرط

اهتم الفن التشكيلي بالطب
والطبابة على مر التاريخ
40

 44مقص

طوارئ
األعراض عادية واملرض
خطير! ..سمى متالزمة الشرق
األوسط التنفسية أو بفيروس
كورونا اجلديد ،أو كورونا نوفل
أو بالفيروسة املكللة.

16

ترتفع حاالت مرضى السكري
يوماً بعد يوم بسبب غياب
الوعي الصحي.

 40نقاهة

تاريخ املنشآت الصحية
وتطورها ...متتاز مهنة الطب
بأنها املهنة األكثر إنساني ًة بني
املهن التي عرفتها اإلنسانية
جمعاء

10

 34مجهر

ٌ
مرض أخطر مما نتوقع ...وال
الغضب»،
ينال العال من طبعه
ُ
بهذا البيت يلخص عنترة صفة
الغضب التي تعيب اإلنسان
ّ
وحتط من قدره

44
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رئيس مجلس اإلدارة

محمدبن ناصر آل جار اهلل

المديرالعام

د .فوزية آل جار اهلل

عبداهلل سليمان الهزاع

مساعد المديرالعام
للشؤون الطبية

نائب المديرالعام

مساعد المديرالعام
لشؤو ن التشغيل

مديرتطويراألعمال

د .حسني سعد حصوصة

د .نايف حمدان العتيبي
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المشرف العام
على المجلة

د .إيناس حسن سليمان

د .محمد نبيل القزاز
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•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

ٍّ
لمسن
تفريغ نزيف داخلي كامل بالمخ
عمره  130عام ،وآخر عمره  100عام
صــرح د .محمــد لطفــي زمــزم مديــر
التشــغيل مبستشــفى احليــاة الوطنــي
بعســير أن مستشــفى احليــاة الوطنــي
اســتقبل مســناً عمــره  130عــام يعـــاني
مــن نزيــف وجتمــع دمــوي حـــاد حتــت األم
اجلافيــة باملـــــخ بالناحيــة اليمنــى وذلــك
لإلرتفــاع الكبيــر يف عمــر املريــض وألنــه
يعانــي مــن تدهــور شــديد بجميــع وظائــف
اجلســم وفشــل كلــوي وســيولة شــديدة
بالــدم عالجــه ســابقا مــن جلطــة باملــخ.
وقــد مت اســتقبال املريــض وتنوميــه
بالعنايــة املركــزة مبستشــفى احلياة الوطني
حيــث قــام الطاقــم الطبــي بإجــراء جميــع
الفحوصــات الطبيــة وتشــخيص احلالــة
تشــخيصاً دقيقــاً والســيطرة علــى حالــة
املريــض ثــم أجريــت لــه العمليــة اجلراحيــة

بالتخديــر الكلــي ومت تفريــغ التجمعــات
الدمويــة والســيطرة علــى النزيــف.
وصــرح الدكتــور بأنــه بفضــل اهلل
وتوفيقــه متاثــل املريــض للشــفاء وقــد
أوضحــت األشــعة التفريــغ الكلــي
للنزيــف بعــد العمليــة ،كمــا أضــاف أن
الكــوادر الطبيــة واإلمكانيــات العالجيــة
والتجهيــزات الطبيــة مبستشــفى احليــاة
الوطنــي ســاهمت بشــكل كبيــر يف التعامل
مــع احلالــة ومتاثلهــا للشــفاء.
وأضــاف د .محمــد لطفــي زمــزم أنــه:
ٍ
حالــة مماثلــة اســتقبل مستشــفى
يف
ً
احليــاة الوطنــي بعســير رجـا عمــره 100
عــام يعـــاني مــن نزيــف وجتمــع دمــوي
حـــاد حتــت األم اجلافيــة باملــخ بالناحيتني
اليمنــى واليـســـرى ونظــرا لصعوبــة حالــة

املريــض ،مت اســتقبال املريــض وعــرض
علــى استشــاري جراحــة املــخ واألعصــاب
والــذي قــام مبناظــرة احلالــة وإجــراء
الفحوصــات الطبيــة بتشــخيص وتبــن
أنــه يعانــي مــن تدهــور شــديد بجميــع
وظائــف اجلســم وتضخــم بعضلــة القلــب.
فتقــرر تنوميــه بالعناية املركزة مبستشــفى
احليــاة الوطنــي حيــث قــام الطاقــم الطبي
بالســيطرة علــى حالــة املريــض وتقــدمي
أفضــل عنايــة طبيــة لتأهيلــه وحتســن
مؤشــراته احليويــة ثــم مت إجــراء العمليــة
اجلراحيــة بالتخديــر املوضعــي نظــراً
لكبــر ســن املريــض ومت تفريــغ التجمعــات
الدمويــة والســيطرة علــى النزيــف
بالناحيتــن وقــد أوضحــت األشــعة
التفريــغ الكلــي للنزيــف بعــد العمليــة.

الحياة و السكري

أقامــت مستشــفى احليــاة الوطنــي
احتفــاالً كبيــراً مبناســبة اليــوم العاملــي
للســكري والــذي يصــادق ســنويا 14

نوفمبــر ،وذلــك يف أســواق الســدحان
أفنيــو وخريــص والعثيــم مــول ،حيــث
توجــه فريــق عمــل بقيــادة د.محمــود

األشــقر وفريــق محتــرف مــن التمريــض
ومتــت توعيــة املرضــى عــن أخطــار
مــرض الســكري وطــرق الوقايــة منــه،
كمــا قــام الفريــق بالكشــف الطبــي
وقيــاس الضغــط ونســبة الســكر لبعــض
مــن مرتــادي الســوق ومنســوبي األســواق
كنــوع مــن الدعــم واالحتفــال بهــذا اليــوم
ومشــاركة املرضــى.
ولقــد نظمــت مستشــفى احليــاة الوطني
هــذه االحتفاليــة مــن خــال
إدارة شــركة االمناء و مستشــفى احلياة
الوطنــي بــإدارة ســعادة الدكتــورة فوزيــة
أل جــاراهلل ،حيــث نتقــدم بالشــكر إلــى
إدارة شــركة أســواق العثيــم والســدحان
لتعاونهــم معنــا يف إجنــاح هــذا االحتفال
ونشــر الوعــي الصحــي وتتمنــى للجميــع
دوام الصحــة والعافيــة

إقبال كبير على معرض
الكشف المبكر لسرطان
الثدي في جازان

استئصال ورم
خبيث بالفص
األمامي للمخ
لمقيم يمني
صــرح د .محمــد لطفــي زمــزم مديــر
التشــغيل مبستشــفى احليــاة الوطنــي
يف خميــس مشــيط أن املستشــفى
اســتقبل مراجعــاً يف العقــد الرابــع
مــن العمــر يعانــي مــن صــداع حــاد
مــع قــيء مســتمر وزغللــة بالعــن
وضعــف شــديد باإلبصــار مــع تشــنجات
باجلانــب األيســر مــن اجلســم ،ومت
عــرض احلالــة علــى استشــاري
جراحــة املــخ واألعصــاب بتشــخيص
احلالــة والكشــف املبدئــي تبــن وجــود
ارتشــاح شــديد بالعصــب البصــري
وبعدمــا أجريــت الفحوصــات الالزمــة
تبــن أن هنــاك ورم خبيــث قطــره 5
ســم بالفــص األمامــي مــن املــخ وهــو
الســبب الرئيســي للتشــنجات ويضغــط
علــى مراكــز اإلبصــار والعصــب
البصــري ومت إجــراء جراحــة عاجلــة
الســتئصال الــورم.
وقــد صــرح الدكتــور بأنــه مت اســتئصال
الــورم متامــاً ومتاثــل املريــض للشــفاء،
بفضــل اهلل مــن خالل اإلمكانيات البشــرية
والعالجية والتجهيزات الطبية مبستشــفى
احليــاة الوطنــي خميــس مشــيط التــي
ســاهمت بشــكل كبيــر يف التعامــل الســليم
مــع احلالــة ومتاثلهــا للشــفاء.

استئصال
ورم داخل عنق
الفخذ عمره 13
عامًا

افتتــح مديــر عــام الشــؤون الصحيــة مبنطقــة جــازان
د .أحمــد بــن أحمــد الســهلي معــرض الكشــف املبكــر
عــن ســرطان الثــدي الــذي أقامتــه مستشــفى احليــاة
يف جيــزان ،بالتزامــن مــع احلملــة الوطنيــة العامــة
لســرطان الثــدي ،وذلــك يف الراشــد مــول ،حيــث
شــهد إقبــاالً كبيــراً مــن زوار املــول محقق ـاً غايتــه يف
التوعيــة بضــرورة الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثدي.
رافــق د .محمــد الشــمراني املديــر الطبــي يف
املستشــفى ولفيــف مــن رجــال األعمــال واإلعالميــن،
حيــث وقفــوا علــى برنامــج التوعيــة والعيــادة الطبيــة
املجانيــة التــي أقامهــا مستشــفى احليــاة لقيــاس

الضغــط والســكر بإشــراف أطبــاء مــن قســم الطــوارئ
وممرضيــه.
وقــد قــام مســؤول املعــرض بتكــرمي إدارة التســويق
علــى املجهــود الــذي بذلتــه خــال فتــرة املعــرض
والتعــاون املشــترك فيمــا بينهمــا.

صــرح األســتاذ أحمــد الغريــب مديرالتســويق
ملستشــفى احليــاة الوطنــي يف جــازان أن املستشــفى
قامــت وبالتنســيق مــع إدارة شــركة الكهربــاء بعمــل
عــدد مــن الزيــارات ملكاتــب خدمــات شــركة الكهربــاء
للمنطقــة اجلنوبيــة (جــازان – بيــش – صبيــا -
أحــد املســارحة – صامطــة – الــدرب – اخلشــل
– احلقــو – بنــي مالــك – فيفــا) وذلــك لعمــل دورة
لإلســعافات األوليــة لتوعيــة املوظفــن طبي ـاً وكانــت

إدارة التســويق قــد نظمــت هــذه الــدوره وبصحبتهــا
عــدد مــن األطبــاء املتخصصــن املتميزيــن وهــم:
د.محمــود مرســي أخصائــي الباطنــة و د.
محمدعرفــات أخصائــي النفســية وعــدد مــن
املمرضــن لقيــاس الضغــط والســكر مجانـاً وكان
هنــاك تواصــل بــن املوظفــن واألطبــاء حيــث مت
توزيــع البروشــورات علــى احلضــور ومت أخــذ
بعــض الصــور توثيقــاً للحــدث.

زيارات طبية لشركة
الكهرباء
صرحــت د.إينــاس ســليمان ،مديــر تســويق
مستشــفى احليــاة الوطنــي بالريــاض أنــه قــد
أجريــت عمليــة ناجحــة ملريضــة كانــت تعانــي
مــن ورم داخــل عنــق عظمــة الفخــذ األيســر
منــذ  13عامــاً ،حيــث لــم ينجــح اســتئصال
الــورم رغــم محــاوالت املريضــة املتكــررة ،حتــى
زارت مستشــفى احليــاة يف مدينــة الريــاض
وقــام فريقنــا الطبــي بعــون اهلل ورحمتــه
باســتئصال هــذا الــورم وتثبيــت عنــق عظمــة
الفخــذ بنجــاح ،ممــا ســاعد املريضــة علــى
احلركــة عقــب إجــراء اجلراحــة ومتكنــت مــن
املشــي يف اليــوم التالــي للجراحــة.
يذكــر أن فريــق اجلراحــن يتكــون مــن:
االستشــاري د.محمــد ســعيد إســماعيل
مبســاعدة د.محمــد صفــوت ود.الســيد صــاح.
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ميزان

وجاءت

كلمــة الفالــح خــال
حفلــة تخــرج الدفعــة
الـــ 18مــن احلاصلــن علــى شــهادة
االختصــاص الســعودية والدبلــوم
مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات
الصحيــة يف الريــاض منتصــف العــام
اجلــاري ،حيــث أوضــح أنــه علــى رغــم
العــدد الكبيــر مــن اخلريجــن إال أن
اململكة تشــهد توســعاً يف إنشــاء املرافق
الصحيــة ،متوقعـاً أن تتضاعــف الســعة
الســريرية يف مستشــفيات وزارة
الصحــة ،فضــ ً
ا عــن املنشــآت يف
القطاعــات األخــرى والقطــاع اخلــاص.
وقــال الفالــح« :ســيكون مــن أولوياتنا
التوطني يف مجال
التمريض من أولويات
وزارة الصحة

التركيــز علــى تنفيــذ خطــط توطــن
القوى العاملة يف القطاع الصحي ،مبا
يتــاءم مــع منظومــة تنميــة رأس املــال
البشــري ،الــذي هــو احملــور األساســي

تزداد الحاجة
ألطباء سعوديين
عامًا بعد عام
حفلــة تخريــج الدفعة الـــ 18من األطباء
والصيادلــة والتمريــض احلاصلــن
علــى شــهادة االختصــاص الســعودية
والدبلــوم أمــس ،شــهدت تخريــج
 1172طبيبــاً وطبيبــة ســعوديني ،يف
 75تخصصـاً صحيـاً ،وســتة برامــج يف
مجــال الزمالــة والدبلــوم.
من جانبه ،أكد األستاذ عميرالعتيبي
مديــرإدارة املــوارد البشــرية مبستشــفى
احليــاة الوطنــي بالريــاض ،إننــا يف
مجموعــة مستشــفيات احليــاة الوطنــي
نعمــل جاهديــن علــى اســتقطاب تلــك
الكفــاءات الســعودية بأفضــل العــروض
املهنيــة ،دعم ـاً لقيمــة املواطنــة ومتشــياً

السعودة في القطاع الصحي

الحاجة تؤدي
إلى التميز!
الكوادر الوطنية يف
القطاع الطبي هاجس
املرحلة القادمة

ـات
يواجــه القطــاع الصحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحديـ ٍ
عديــدة ،الســعودة منهــا ،فقــد ّ
أكــد وزيــر الصحــة رئيــس مجلــس أمنــاء
الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة المهنــدس خالــد الفالــح،
مؤخــر ًا أن القطــاع الصحــي الســعودي يواجــه تحديــ ًا كبيــر ًا
فــي توطيــن الوظائــف الطبيــة ،مشــيراً إلــى أن عــدد الممارســين
الصحييــن الســعوديين أقــل بـــ 30فــي المئــة مــن إجمالــي األطبــاء
العامليــن فــي وزارة الصحــة ،الفت ـ ًا إلــى أن النســبة تقـ ّ
ـل بشــكل كبيــر
فــي مجــال التمريــض ،مشــدداً علــى أن مــن أولويــات الــوزارة التركيــز
علــى توطيــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الصحــي.

يحيي محمدالقحطاني
املديرالتنفيذي ملستشفى احلياة
الوطني بالرياض

للتنميــة الوطنيــة ويفــي مبتطلبــات
القطــاع الصحــي ،وال شــك أن الهيئــة
الســعودية للتخصصــات الصحيــة
تُعــد شــريكاً لــوزارة الصحــة يف إنفــاذ
اخلطــط االســتراتيجية يف املــوارد
البشــرية ورســم اخلطــط واإلشــراف
عليهــا ملســتقبل صحــي زاهــر ،والكوادر
الوطنيــة يف التخصصــات الطبيــة
متيــزت بشــهادة اجلميــع علــى مســتوى
العالــم ،ومشــاركاتهم يف األبحــاث
العلميــة والتطويــر ستســهم يف بنــاء
قاعــدة صلبــة للخـــدمات الصحيــة يف
الوطــن» .وأفــاد بــأن هــذه الدفعــة مــن
خريجي شــهادة االختصاص الســعودية
والدبلــوم تُعــد الدفعــة األولــى التــي
تكســر حاجــز األلــف خريــج وخريجــة
منــذ إنشــاء الهيئــة.

عميرالعتيبي
مديراملوارد البشرية مبستشفى
احلياة الوطني بالرياض

التحديات كبيرة
ومستشفى
الحياة يتحدى..
وينجح
مــع التوجهــات واألســس االســتراتيجية
للمستشــفى منــذ إنشــائها.
يطلــق مصطلــح الســعودة علــى
عمليــة إحــال املواطنــن الســعوديني
مــكان العمالــة الوافــدة يف وظائــف
القطــاع اخلــاص .وقــد بــدأت أولــى
محــاوالت الســعودة اجلــادة يف العــام
 1975م ،حيــث اكتشــف املعنيــون أنــه
يوجــد موظــف ســعودي واحــد مقابــل
كل  3موظفــن غيــر ســعوديني يف ســوق
العمــل الســعودي ،وهــي نســبة كبيــرة
كمــا يــرى املســؤولون الســعوديون الذين

إبراهيم بن محمدآل فهد
املديرالتنفيذي ملستشفى احلياة
الوطني بعسير

يواجهــون حتديــاً حقيقيــاً يف توظيــف
العمــال الســعوديني يف الوظائــف
املختلفــة يف البــاد .وأن هــذا اإلجــراء
كفيــل باحلــد مــن مشــكلة البطالــة
التــي انتشــرت مؤخــراً بــن الشــباب
الســعودي.
يف اخلالصــة فــإن أفضــل طريقــة
للســعودة هي تأهيل املواطن الســعودي
يف جميــع مجــاالت العمــل النظريــة
والعمليــة بشــكل يعطــي املواطــن قيمــة
ســوقية عاليــة مــع وضــع قوانــن تكفــل
حــق جميــع األطــراف (صاحــب العمــل
 العامــل  -العميــل).إال أن التحــدي أكبــر مــن ذلك بكثير،
فســوق اململكــة هــو مــن أكبــر أســواق
العمــل ال يف املنطقــة وحســب بــل علــى
مســتوى العالــم ،وبحســب مســؤولي
القطــاع الصحــي ،فــإن ســعودته تتطلب
أكثــر مــن أربعــن عام ـاً.

مستشفى الحياة.
يتحدى ..وينجح

يؤكــد األســتاذ يحيــى القحطانــي،
املديــر التنفيــذي ملستشــفى احليــاة
الوطنــي يف الريــاض ،أن نســبة
تأهيل الكوادر الوطنية
الطريق األفضل لسعودة
القطاع الصحي

الســعودة يف املستشــفى يف منـ ٍـو مطــرد،
ومــن فضــل اهلل نســتقطب كل عــام
أفضــل الكــوادر الصحيــة الوطنيــة ،مــن
أطبــاء وممرضــن وفنيــن وموظفــن.
ولعــل تلــك هــي امليــزة األساســية
ملستشــفى احليــاة التــي أصبحــت ذات
طابــع وطنــي واضــح يف كل أقســامها
وتخصصاتهــا.
يحتاج القطاع الصحي
لتضافر جميع اجلهود
لتوطينه واالرتقاء به

مــن ناحيتــه أكــد األســتاذ إبراهيــم
بــن محمــد آل الفهــد املديــر التنفيــذي
ملستشــفى احليــاة الوطنــي يف عســير
أن القطــاع الصحــي يعانــي مــن نقــص
الكــوادر الفنيــة الســعودية بالعمــوم،
ويقــول إن إنشــاء كليــات للعلــوم الطبيــة
جامعيــة متنــح درجــة البكالوريــوس يف
تخصــص التمريــض والعلــوم الصحيــة
أصبــح ضــرورة ملحــة يف ظــل احتيــاج

بيئة العمل
النموذجية في
مستشفى الحياة
شكلت عامل جذب
للكوادر الوطنية

الســوق الســعودي مــن هــذا التخصــص
يف القطاعــن العــام واخلــاص مبينــاً
أن توطــن أو ســعودة القطــاع الصحــي
يف مجــال التمريــض والعلــوم الصحيــة
يحتــاج إلــى نحــو  40عامـاً حســب رأي
املختصــن ،ورغــم كل تلــك التحديــات
إال أننــا اســتطعنا توفيــر نســبة ســعودة
عاليــة يف املستشــفى بفضــل بيئــة
العمــل النموذجيــة التــي نعمــل بهــا.
األســتاذ علــي الشــهري ،مديــر
إدارة املــوارد البشــرية لشــركة اإلمنــاء،
أوضــح لنــا أن مفهــوم الســعودة ،ينطبــق
متامـاً علــى ســعي منشــأة مستشــفيات
احليــاة رغــم كل التحديــات وقلــة املوارد
يف القطــاع الصحــي ،ولكــن مــع توفيــر
بيئــة عمــل منوذجيــة ،وســمعة طيبــة
اســتقطبنا الكــوادر الســعودية التــي
نســعى لهــا ،ولــم نقــف عنــد هــذا احلــد
بــل إن ســعينا باجتــاه الســعودة هــو
ســعي دائــم ومــدروس لنظــل كما عهدنا
عمالؤنــا ،املستشــفى الســعودي بجميع
تفاصيلــه.

علي الشهري
مديرإدارة املوارد البشرية لشركة
اإلمناء للخدمات الطبية
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التراث

العربــي زاخــر باألحكام
واملســؤوليات الطبيــة،
وعلــى الرغــم مــن التطــور املهــم ملهنــة
الطــب ،نســتطيع أن جنســد ماهيــة
تراثنــا الطبــي وأثــره مــن خــال رؤيــة
علميــة وعمليــة ملهنــة الطــب ،ومعرفــة
جتمــع بــن العمــق والبســاطة يف
إيصــال خالصــة تراثيــة فائقــة األهميــة
للمهتمــن بالتــراث العلمــي العربــي
عامــة ،والطبــي خاصــة .وقــد أفــردت
لهــذا الكتــب واملصنفــات لالســتدالل
علــى الطــب الشــريف والســامي،
ولعــل كتــاب «شــرف الطــب يف التــراث
العربــي» للدكتــور محمــد ياســر زكــور
جمــع مــا أراد قولــه التــراث واألطبــاء
عبــر الزمــان مــن وصايــا وحــوادث،
ووقــف علــى أهــم اجلوانــب الطبيــة
املضيئــة يف تراثنــا العربــي ،وكيــف أفــاد
قدامــى العــرب مــن الطبيعــة واحليــوان
وغيرهمــا يف اكتشــاف بعــض األدويــة
التــي كانــت مبنزلــة التريــاق الشــايف
للكثيــر مــن األمــراض التــي عرفتهــا
البشــرية وقتئــذ ومازلنــا حتــى اليــوم
نســتفيد منهــا أو مــن بعضهــا علــى
األقــل.

العرب هم أول من
أسسوا لثقافة
وأخالقيات
المنشآت الصحية
والمستشفيات

المستشفيات بين النقص والكمال

تاريخ المنشآت
الصحية وتطورها
تمتــاز مهنــة الطــب بأنهــا المهنــة األكثــر إنسـ ً
ـانية بيــن المهــن التــي عرفتهــا
اإلنســانية جمعــاء ،ال بــل إن لهــذه المهنــة الشــرف األكبــر فــي التــراث
العربــي ،عندمــا يغــوص المــرء فــي أعمــاق تراثنــا العربــي الطبي
فإنــه يصــاب بالدهشــة ممــا كان عليــه آباؤنــا وأجدادنــا ومــا نحن عليــه اليوم.

بقلم :د.نايف العتيبي
استشاري باطنة وأمراض معدية
مساعد المديرالعام للشؤون الطبية
بشركة اإلنماء للخدمات الطبية

التقنية اليوم أصبحت جزءاً ال
يتجزأ من أي منشأة طبية

خطــوات المنشــآت الطبيــة
األولــى
مــرت هــده املهنــة بالعديــد مــن املراحــل
يف الوطــن العربــي ،كان املســتوى فيهــا
غيــر مســتقر نوعــاً مــا ،وظهــرت عبــر
العصــور منشــآت صحيــة ســاعدت
األطبــاء علــى مزاولــة املهنــة يف أحســن
الظــروف ،منهــا اخلــاص ومنهــا العــام،
يقــول املؤرخــون بــأن أقــدم املبانــي
التــي خصصــت للطبابــة يف التاريــخ
هــي املعابــد املصريــة الفرعونيــة
واليونانيــة ،ومنــه جــاء الثعبــان املقــدس
«أســقليبيوس» والــذي هــو شــعار الطــب
إلــى يومنــا هــذا.
كانــت تلــك اخلدمــات تاريخيــاً
مجانيــة وأتــت كلمــة  Hospitalاملرادفــة
لكلمــة مستشــفى يف الزمــن املعاصــر
مــن كلمــة  hospitalityوتعنــي الضيافــة.
وتطــورت املنشــآت الطبيــة لــدى
العــرب واملســلمني عــن غيرهــا حتــى
وأن الكثيــر عــد البيمارســتان ،هــو
مفهــوم ثــوري يف الصحــة والعــاج.
مــا الــذي تتوقــع أن تــراه حــن
تدخــل اليــوم إلــى أي منشــأة طبيــة؟
أطبــاء وممرضــات وتقنيــون يركضــون
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ما نراه اليوم من تطور يف
جسد املستشفيات م ّر
مبراحل تطور طويلة

غرفة العمليات
هي القلب النابض
ألي منشأة طبية
ويجب أن تتوفر بها
مواصفات عديدة

تزويــد الغرفــة بــدورة ميــاه مســتقلة.
ويجــب علــى املنشــأة تخصيــص
محطــة متريــض مجهـــزة لــكل أربعــن
ســريراً علــى أن متــد هــذه احملطــة
بأثــاث خــاص بحفــظ امللفــات
والســجالت وأخــرى حلفــظ األدويــة
واملهمــات واآلالت الطبيــة الالزمــة
للعمــل التمريضــي وتوفيــر أجهــزة
اتصــال.
بدأت املنشآت الطبية بطبيب
جامع لتنتهي بالتخصصات
واألقسام

حولــك يف كل مــكان .نعــم! أكادمييــون
وتقنيــون .كانــت هــذه حلظــة دخــول
العلــم إلــى املستشــفى وقــد رافــق هــذه
الثــورة حتــول يف املقاربــة العلميــة يف
الطــب مــن العلــوم الرصديــة إلــى العلوم
التجريبيــة والتطبيقيــة.
والبيمارســتان كلمــة فارســية معناهــا
«محــل املريــض» ،أوجــد البيمارســتان
منــذ عهــد الساســانيني ومتيــز
عــن باقــي دور العنايــة بأنــه ملحــق
بأكادمييــة علميــة بــدالً مــن دار عبــادة.
وجــاء العصــر اإلســامي ليســتثمر
يف جلــب األطبــاء املعاجلــن وإدخــال
الطــب العالجــي والعلــم التطبيقــي إلــى
هــذا املــكان ،فــكان بيمارســتان دمشــق
املؤســس عــام 707هـــ أول مستشــفى
إســامي وانتشــرت املستشــفيات يف
العالــم اإلســامي بشــكل الفــت.
فبينمــا بقــي الطــب والعــاج أســير

الكنائــس واملعابــد يف أوروبــا وباقــي
العالم .كان األطباء املســلمون يؤسسون
املنشــآت الطبيــة العظيمــة ،وكانــوا
أول مــن فــرق بــن املستشــفى العــام
ودور العجــزة واملصحــات التــي يعــزل
فيهــا املجانــن واملســاجني وأصحــاب
األمــراض اخلطيــرة مثــل اجلــذام .
وكان البيمارســتان ينقســم إلــى عــدة
أقســام بينهــا قســم لألمــراض الباطنية
وآخــر للجراحــة وقســم للكحالــة
(أمــراض العيــون) وقســم للتجبيــر،
كمــا كان لــكل مريــض ســرير وفــرش
كامــل خــاص بــه «آنيــة الطعــام والغطــاء
واللبــاس ملنــع انتشــار األوبئــة».
المستشفياتاألولى
مــع تطــور العلــم والتشــخيص تطــورت
مبانــي وأقســام املستشــفيات إلــى
مــا بلغتــه اليــوم .ورغــم اســتمرار

أخذ الغرب عن
العرب ثقافة
الخصوصية
للمريض وفصل
أغراضه عن بقية
المرضى

وجــود املستشــفيات العامــة غيــر
املتخصصــة ،إال أن ظهــور املستشــفيات
االختصاصيــة كان حتميــة ضروريــة
لتطــور الطــب وتعمــق االختصاصــات
الطبيــة .وتنقســم املنشــآت الصحيــة
اليــوم إلــى عــدة أقســام رئيســية نذكــر
منهــا:
» »مستشــفيات ومراكــز جراحــة
اليــوم الواحــد
» »العيادات واملستوصفات الصحية
» »مراكز التشخيص
» »مراكز الطب البديل والتكميلي
» »املنشآت الصيدالنية
» »املنشآت الصحية األخرى

د.نايف العتيبي
استشاري باطنة وأمراض معدية
ومساعد املديرالعام للشؤون
الطبيةبشركة اإلمناء للخدمات
الطبية

ويســتند إنشــاء هــدا النــوع مــن املراكــز
إلــى قوانــن صارمــة دوليــة نذكــر منهــا:
» »أن تكــون حجــرات املنشــأة الطبية

هنالك شروط وقوانني
دولية صارمة ألي
منشأة صحية

جيــدة التهويــة واإلضاءة
» »أن تكــون املنشــأة مــزودة بوســائل
تغذيهــا بامليــاه النقيــة بصفــة
مســتمر ة
» »أن تكــون املنشــأة مــزودة بوســائل
الصــرف الصحــي املناســبة
» »أن تــزود املنشــأة بالوســائل
واألدوات الصحيــة الالزمــة
للتخلــصمــنالقمامــةوالفضــات
» »أن تــزود املنشــأة باألجهــزة
الالزمــة إلطفــاء احلرائــق
» »أن تكــون املنشــأة مجهــزة بوســائل
اإلســعاف األوليــة

» »وتنقســم غــرف أقامــة املرضــى يف
املنشــآت الطبيــة التــي بهــا أســرة
للعــاج إلــى املســتويات اآلتيــة :
» »جنــاح ويشــمل غرفــة نــوم بهــا
ســرير واحــد وملحــق بهــا صالــون
ودورة ميــاه مســتقلة
» »الدرجــة األولــى املمتــازة وتتكــون
مــن غرفــة واحــدة بهــا ســرير
واحــد ودورة ميــاه مســتقلة
» »الدرجــة األولــى وتتكــون من غرفة
واحــدة بهــا ســرير واحــد ولهــا
دورة ميــاه مشــتركة
» »الدرجــة الثانيــة وتتكــون من غرفة

واحــدة بهــا ســريران ولهــا دورة
ميــاه مســتقلة أو مشــتركة
» »الدرجــة الثالثــة وال يزيــد عــدد
األســرة بالغرفــة الواحــدة عــن
أربعــة أســرة ولهــا دورة ميــاه
خاصــة بهــا أو مشــتركة.
وتــزود كل غرفــة مــن غــرف املرضــى
باملنشــأة بأثاث ســهل التنظيف ال يعوق
التهويــة واإلضــاءة وال تقــل املســاحة
املخصصــة لــكل ســرير عــن  8متــر،
علــى أن تؤســس دورة ميــاه وحمــام لــكل
عشــرة أســرة علــى األكثــر يف حالة عدم

كمــا يشــترط توافــر االشــتراطات اآلتية
يف حجرة العمليات باملنشــآت:
» »أال تقــل مســاحة احلجــرة التــي
جتــرى بهــا العمليــات الصغــرى
واملتوســطة عــن  12متــر مربــع
علــى األقــل علــى أال يقــل طــول
أحــد األضــاع عــن  3متــر أمــا
احلجــرة التــي جتــرى بهــا عمليات
كبــرى فــا تقــل مســاحتها عــن 20
متــر مربــع ويجــوز التجــاوز عــن
األبعــاد املوضحــة بنســبة %10
بالنســبة للمنشــآت القائمــة فعــا
وقــت العمــل بهــذا القــرار.
» »أن تكــون األبــواب والنوافــذ جيــدة
الصنــع ومحكمــة وأن يكــون
زجاجهــا ســليماً دائمــاً ويف حالــة
اســتعمال جهــاز التكيــف يفضــل
اســتعمال نظــام التكيــف املركــزي
املــزود باملرشــحات.
» »أن تكــون احلجــرة مــزودة بضــوء
صناعــي كاف فــوق منضــدة
العمليــات وأن تكــون هنــاك أجهزة
إضــاءة احتياطيــة للعمــل يف حالــة
مجلة الحياة_
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مشرط
انقطــاع التيــار الكهربائــي.
» »تــزود احلجــرة باحلــد األدنــى
علــى األقــل مــن اآلالت اجلراحيــة
وأجهــزة التخديــر و اإلفاقــة
ووســائل اإلســعاف التــي تتناســب
مــع نــوع العمليــات التــي جتــرى
بهــا.
» »يلحــق باحلجــرة يف حالــه إجــراء
عمليــات جراحيــة كبــرى غرفــة
أو مــكان لإلفاقــة يكــون مجهــزا
بالتجهيــزات املناســبة
» »يف حالــة عــدم وجــود قســم
للتعقيــم املركــزي باملنشــأة
الطبيــة التــي بهــا جنــاح للعمليــات
يلحــق بحجــرة العمليــات غرفــة
للتعقيــم تكــون مــزودة علــى األقــل
بأتــوكالف يعمــل بالبخــار وفــرن
تعقيــم بالهــواء الســاخن وعــدد
مناســب مــن علــب التعقيــم.
» »يلحــق باحلجــرة مــكان لتغييــر

المنشآت الطبية
في المملكة
العربية السعودية
تخضع لمراقبة
متواصلة

املالبــس وغســل أيــدي اجلراحــن
وهيئــة التمريــض.
» »يجــب أن تتوافــر صيدليــة بــكل
منشــأة طبيــة بهــا مئــة ســرير
فأكثــر.
» »يجــب أن يــزود املطبخ بتغذية مياه
نقيــة والوســائل املناســبة للصــرف
وللتخلــص مــن الفضــات وأن
تكــون التهويــة واإلضــاءة جيــدة
وأن تــزود األبــواب والشــبابيك
بســلك.
» »يجب أال يقل مســتوى التجهيزات
الطبيــة باملنشــأة عــن مســتوى
التجهيــزات الطبيــة مبستشــفى
وزارة الصحــة اخلاصــة.
» »يجــب أن يتوفــر بــكل منشــأة طبية
بهــا عشــرون ســريراً فأكثــر عــدد
مناســب مــن األطبــاء املقيمــن
علــى أال يقــل عددهــم عــن طبيــب
مقيــم لــكل عشــرين ســريرا.

على املنشأة الطبية أن تراعي
جميع شرائح املجتمع من
زوار ومرضى وكبار سن وذوي
ٍ
االحتياجات اخلاصة

المنشــآت الصحيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية:
يعــد قطــاع الصحــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية قطــاع لــه األولويــة فقــد
اهتمــت اململكــة بــه وخصصــت لــه كل
املــوارد والظــروف املناســبة لينجــح
ويســتمر ،وأســس املركــز الســعودي
العتمــاد املنشــآت الصحيــة هــده املهمة
علــى عاتقــه وهــو اجلهــة الرســمية
املخولــة ملنــح شــهادات اعتمــاد اجلــودة
لكافــة املرافــق الصحيــة احلكوميــة
واخلاصة التي تعمل يف اململكة العربية
الســعودية .وينبثــق املركــز أساســاً عــن
مجلــس اخلدمــات الصحيــة ،ويعتبــر
جهــة غيــر هادفــة للربــح ،يتولــى بشــكل
أساســي تقييــم املنشــآت الصحيــة
بغــرض حتديــد مــدى التزامهــا بتطبيــق
معاييــر اجلــودة وســامة املرضــى التــي
صممهــا املركــز لتحقيــق مســتويات

معايير اجلودة والسالمة
يف السعودية من أعلى
املعايير الدولية

تعقد سنوياً يف اململكة العديد
من املؤمترات والندوات وورش
العمل لالرتقاء باخلدمات الطبية

عاليــة للجــودة وســامة املرضــى يف
املستشــفيات أو غيرهــا مــن املنشــآت
الصحيــة هــو عمليــة تكامليــة شــاملة
ال تتعلــق فقــط بخدمــات الرعايــة
الســريرية التــي يقدمهــا الطاقــم الطبي
للمرضــى بــل متتــد إلــى كافــة مكونــات
اخلدمــة الصحيــة مبــا فيهــا معاييــر
ومواصفــات البنــاء والتصميــم ونظــم
التشــغيل املتبعــة.
بنــاء علــى ذلــك ،قام املركز الســعودي

بوضــع دليــل علمــي مســتند إلــى أفضــل
املمارســات املتعلقــة باملواصفــات الفنية
واملعاييــر االسترشــادية لتصميــم وبنــاء
املنشــآت الصحيــة اآلمنــة ،ويعــد هــذا
الدليــل أحــد احملــاور الرئيســية يف
نشــاطات املركــز.
اشــتمل الدليــل علــى كافــة
املواصفــات واملعاييــر االسترشــادية
الواجــب توافرهــا يف مبانــي املنشــآت
الصحيــة بدايــة باملوقــع ،واملســاحة،

وضع المركز
السعودي دليل
علمي للمواصفات
والمعايير في
تصميم وبناء
المنشآت الصحية

ومقاييــس ومواصفــات مــواد البنــاء
املســتخدمة ،مــروراً بأنظمــة تكييــف
الهــواء ،واإلضــاءة املناســبة ،ونظــم
التحكــم باحلريــق ،واملواصفــات
اخلاصــة بتوفيــر املــاء والكهربــاء علــى
مــدار الســاعة ،ومكافحــة العــدوى،
ومراعــاة ذوي االحتياجــات اخلاصــة
عنــد وضــع تصميــم بنــاء املستشــفى،
وانتهــا ًء باملعاييــر املتعلقــة باألنظمــة
الكهربائيــة وامليكانيكيــة ،وباملجمــل كل
مــا لــه عالقــة بتوفر متطلبات الســامة
حلمايــة املرضــى والعاملــن والــزوار.
وعلــى الرغــم مــن كل هــده القوانــن
الصارمــة املعتمــدة مــن أجــل حمايــة
هــدا القطــاع ،إال أنــه يواجــه حتديــات
عــدة علــى اعتبــار أنــه مــن أكثــر
القطاعــات حساســية ،وقــد أبرمــت
حولــه يف اململكــة مؤمتــرات وملتقيــات
عــدة لتطويــره واالرتقــاء بــه.
إن القطــاع الطبــي اليــوم بلــغ مبلغــاً
كبيــراً مــن التقــدم واالزدهــار ،وفرضــت
الكشــوفات الطبيــة علــى املنشــآت أن
تكــون مواكبــة لهــا ،وهــذا مــا تعجــز
عنــه الكثيــر مــن املنشــآت ألســباب
عــدة أهمهــا العامــل املــادي ،واجلغــرايف
والتقنــي .لهــذا تتفــاوت مقــدرة منشــأة
طبيــة عــن أخــرى ،ولهــذا تقــام كل عــام
تقييمــات متكــررة ومراقبة مســتمرة من
قبــل وزارة الصحــة للتصنيــف والوقوف
علــى خدمــات كل منشــأة علــى حــدة.
لقــد حدد املختصــون أهم التحديات
التــي تواجــه املنشــآت الصحية والقطاع
الطبــي يف اململكــة خاصــة والوطــن
العربــي عمومــاً .وحددوهــا كمختصــن
يف عــدة مســائل ال بــد مــن مواجهتهــا
والتغلــب عليهــا لعــل أهمهــا عــدم وجــود
أسـرّة كافيــة نســبياً مــع النمــو الســكاني
الكبيــر الــذي تشــهده اململكــة ،مــع
محدوديــة عــدد املستشــفيات اخلاصــة
يف اململكــة.
إننــا يف مستشــفى احليــاة نعمــل
جاهديــن علــى حتقيــق أرقــى اخلدمــات
املعتمــدة عامليــاً يف القطــاع الصحــي
واملنشــآت املختصــة.
مجلة الحياة_
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طوارئ
تسمى متالزمة الشرق األوسط التنفسية أو
)Middle East Respiratory Syndrome (MERS
بفيروس كورونا الجديد ،أو كورونا نوفل أو بالفيروسة
المكللة ،وهو فيروس تاجي تمت رؤيته ألول مرة في جدة
بالمملكة العربية السعودية ،في  24سبتمبر  2012عن طريق
الدكتور المصري محمد علي زكريا ،المتخصص في علم
الفيروسات بعدما نجح في عزل فيروس من رجل توفي في
أعقاب ضيق حاد في التنفس وفشل كلوي.

وقد

فيروس كورونا الشرق األوسط

األعراض عادية
والمرض خطير!

التشخيص الصحيح
واملبكر قد يحد من
خطورة الفيروس

أُطلــق عليــه يف البدايــة عــد ٌد
مــن األســماء املختلفــة مثــل:
شــبيه ســارس أو ســارس الســعودي
يف بعــض الصحــف األجنبيــة ،واتفــق
مؤخــراً علــى تســميته فيــروس كورونــا
املســبب ملتالزمــة اجلهــاز التنفســي
الشــرق أوســطي ويرمــز لــه اختصــاراً
MERS-CoV
ينتمــي فيــروس كورونــا الشــرق
األوســط إلــى إحــدى العوائــل
الفيروســية الكبيــرة املعروفــة بتأثيرهــا
علــى اإلنســان واحليوان وتســمى باســم
كورونــا فيريــدي « »Coronaviridaeوقــد
مت اكتشــاف أول فيــروس مــن هــذه
العائلــة يف العــام 1960م.
تتميــز هــذه العائلــة الفيروســية أثناء
تكاثرهــا بأنهــا عنــد وصــول مادتهــا
الوراثيــة إلــى ســيتوبالزم اخلليــة
املصابــة تعامــل كمرســال احلمــض
الريبــي النــووي « ،»RNAمبعنــى أن
خطــوة النســخ مســتثناة يف دورة
حيــاة فيروســات هــذه العائلــة مقارنـ ًـة
بالفيروســات األخــرى ،مثــل :فيــروس
اإلنفلونــزا ،وفيــروس احلصبــة،
وفيــروس حمــى الــوادي املتصــدع
حيــث خطــوة النســخ تكــون أساســية
يف تكاثرهــا .ولذلــك رمبــا يكــون تكاثــر
فيروســات كورونــا أســرع مــن غيــره
فتــكاً لغيــاب خطــوة النســخ.

د.محمدالشمراني
املديرالطبي مبستشفى احلياة
الوطني بجازان

ظهر هذا
الفيروس أول
ما ظهر في جدة
2012

عندمــا تــويف أول مريــض بســبب
اإلصابــة بفيــروس كورونــا مختلــف
عــن األنــواع املعروفــة ســابقاً وكانــت
اإلصابــة يف الســعودية ،ويف ســبتمبر
 2012م أصــدرت منظمــة الصحــة
العامليــة حتذيــراً عامليــاً عــن ظهــور نــوع
جديــد مــن فيروســات كورونــا يف كل
مــن اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر،
حيــث أُصيــب شــخصان ودلــت النتائــج
األوليــة يف عــدة مختبــرات عامليــة علــى
أن فيــروس كورونــا اجلديــد يشــبه
إلــى حــد مــا فيــروس ســارس ،ولكنــه
مــع وجــود عــدد مــن االختالفــات مــن
أبرزهــا انخفــاض نســبة انتشــاره بــن
النــاس مــع إرتفــاع نســبة الوفيــات التــي
تصــل إلــى حوالــي  ٪٥٠خصوصــا
عنــد كبــار الســن واملصابــن بأمــراض
مزمنــة .وبحســب آخــر إحصائيــة
نشــرتها منظمــة الصحــة العامليــة يف
 24أبريــل  ،2014مت تشــخيص 254
حالــة مؤكــدة يف العالــم تــويف منهــم .93
وقــد اعتبــرت الســعودية األكثــر إصابــة
بالفيــروس والــدول األخــرى التــي ثبــت
وجــود حــاالت فيهــا هــي بريطانيــا،
قطــر ،األردن ،فرنســا ،اإلمــارات
وتونــس وأمريــكا واليونــان وإيطاليــا.
ويــردف د.علــي« :مــن جهــة أخــرى،
لوحــظ أن  ٪٨٠مــن احلــاالت يف
الســعودية كانــت يف الذكــور ،ولكــن قــد
يصعــب اســتخالص أن الفيــروس أقــل
تأثيــراً علــى النســاء حيــث قــد يكــون
للنقــاب دو ٌر يف تقليــل معــدل اإلصابــة
ألنــه يحمــي الفــم واألنــف مــن انتقــال
الفيروســات».

اكتشفت حاالت مصابة
بفيروس كورونا
ببريطانيا وأمريكا واليونان

د .عبداهلل الفردوس
املديرالطبي مبستشفى احلياة
الوطني بالرياض

قصة الفيروس
يقــول د .علــي بــن علــي ،املديــر الطبــي
يف مستشــفى احليــاة بعســير« :بــدأت
قصــة فيــروس كورونــا يف يونيــو ٢٠١٢
مجلة الحياة_
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طوارئ
سبب الكورونا
املديــر الطبــي يف مستشــفى احليــاة
مبدينــة جــازان ،الدكتــور محمــد
الشــمراني ،يوضــح أســباب الكورونــا
بقولــه« :إلــى اآلن لــم يعــرف مصــدر
هــذه الســالة الفيروســية لكــن هنالــك
العديــد مــن االحتمــاالت:
كأن يكــون أحــد فيروســات كورونــا
التــي تصيــب اإلنســان ســابقة الذكــر
حــدث لــه تطفيــر ،وبالتالــي أصبحــت
الســالة اجلديــدة املطفــرة قــادرة
علــى إصابــة الكلــى وهــي اخلاصيــة
غيــر املوجــودة يف فيروســات كورونــا
األخــرى .أو أن يكــون الفيــروس
أحــد فيروســات كورونــا التــي تصيــب
احليــوان يف األصــل ونتيجــة إلصابــة
اإلنســان بــه أصبــح الفيــروس حتــت
ضغــط ممــا أدى إلــى تكيفــه وأصبــح
الفيــروس قــادراً علــى إصابــة اإلنســان
وبالتالــي قدراتــه اإلضافيــة متثلــت
يف القــدرة علــى إصابــة خاليــا الكلــى
بــدالً مــن إصابــة اجلهــاز التنفســي
فقــط ،يعتقــد أن اخلفافيــش هــي
مصــدر الفيــروس األساســي ولكــن لــم
يثبــت بشــكل قطعــي».
ويؤكــد كالم الدكتــور محمــد ما جاء
يف دراســة حديثــة حيــث متكــن فري ـ ٌق
طبــي مشــترك مــن وزارة الصحــة
ٌ
الســعودية مــع جامعــة كولومبيــا
األميركيــة ومختبــرات «إيكــو الب»
الصحيــة األميركيــة مــن عــزل فيــروس
«كورونــا الشــرق األوســط» املســبب
لاللتهــاب الرئــوي احلــاد مــن إحــدى
العينــات مــن اخلفافيــش باململكــة.
وذكــرت الدراســة أن فحــص «البلمــرة»
اجلزيئيــة اخلــاص بالفيــروس قــد
أجــري علــى عينــات جــرى جمعهــا
مــن  96خفاشــاً حيــاً متثــل ســبع
فصائــل مختلفــة ،وأيضــاً علــى 732
عينــة مــن مخلفــات اخلفافيــش يف
املناطــق التــي ســجلت فيهــا حــاالت
مؤكــدة للمــرض يف الســعودية.
وأضافــت أن عينــة واحــدة مــن
خفــاش حــي آكل للحشــرات أظهــرت
وجــود تركيبــة جينيــة مطابقــة %100
لفيــروس «كورونــا الشــرق األوســط».
كمــا أظهــرت الدراســة أيضــاً وجــود
فيروســات متعــددة أخــرى مــن فصيلــة
كورونــا يف  %28مــن العينــات التــي مت
فحصهــا.
مــن جهـ ٍـة أخــرى ،أظهــرت دراســة

تتشابه أعراض الكورونا
األولية مع أعراض
االنفلونزا

لم يثبت طبيًا
مصدر الفيروس
بشكل قطعي

أخــرى أعدهــا فريــق هولندي نُشــرت
يف دوريــة «النســت» لألمــراض
املعديــة ،أن اإلبــل وحيــدة الســنام
قــد تكــون مصــدر فيــروس كورونــا
الشــرق األوســط التــي تســتخدم يف
املنطقــة مــن أجــل اللحــوم واحلليــب
والنقــل والســباقات .وجمــع فريــق
البحــث الهولنــدي  349عينــة دم مــن
مجموعــة متنوعــة مــن املاشــية مبــا

يف ذلــك اإلبــل واألبقــار واألغنــام
واملاعــز مــن عمــان وهولندا وإســبانيا
وتشــيلي ،وأظهــرت الفحوصــات
وجــود أجســام مضــادة لفيــروس
كورونــا الشــرق األوســط يف جميــع
العينــات اخلمســن املأخــوذة مــن
اإلبــل يف عمــان بينمــا لــم يتــم العثــور
علــى األجســام املضــادة يف باقــي
احليوانــات.

ال يوجد عالج نوعي
للكورونا حتى اليوم
اﻋﺮاض
اﻋﺮاض

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻛﺜﺮ
اﻛﺜﺮ
اﻧﺘﺸﺎرا
اﻧﺘﺸﺎرا
ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﲡﻔﻒ اﻷﻳﺪي
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎً
واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺎدﻳﻞ
ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﲡﻔﻒ اﻷﻳﺪي
واﻟﺼﺎﺑﻮن
ﺑﺎﳌﺎء
ﻧﻈﻴﻔﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎً
واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺎدﻳﻞ
ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
ﻧﻈﻴﻔﺔ

ارﺗﺪاء اﻟﻘﻨﺎع
إﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﲔ
اﻟﻮاﻗﻲ
اﳌﺼﺎﺑﲔ
ارﺗﺪاء اﻟﻘﻨﺎع
إﺑﻘﺎء ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﲔ
اﻟﻮاﻗﻲ
اﳌﺼﺎﺑﲔ

اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻨﺰل

اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﻨﺰل

ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺟﻬﻚ ﲟﻨﺪﻳﻞ
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ وﺟﻬﻚ
ﺗﻄﻬﻴﺮ اﻷﺷﻴﺎء
اﻻﺗﺼﺎل ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ٍ
ورﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل
ﺑﺄﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ
ﰲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺟﻬﻚ ﲟﻨﺪﻳﻞ
ﻻ ﺗﻠﻤﺲ وﺟﻬﻚ
اﻷﺷﻴﺎء
اﻻﺗﺼﺎل ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺗﻄﻬﻴﺮﻋﻦ
ﺳﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ
ٍ
ورﻗﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل
ﺑﺄﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ
ﰲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﺳﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ

اﻗﻞ
ﺷﻴﻮﻋﺎ
اﻗﻞ
ﺷﻴﻮﻋﺎ
ﺣﺎﻻت
ﺣﺎﻻتﻣﺔ
ﻣﺘﻘﺪ
ّ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ّ

ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ

اﻟﻘﻲء

اﻟﻘﻲء

اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي

اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي

اﻟﺴﻌﺎل
اﻟﺴﻌﺎل

اﻹﺳﻬﺎل

اﻹﺳﻬﺎل

اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي

اﳊﻤﻰ
اﳊﻤﻰ

أعراض قد نستخف بها
يجيبنــا الدكتــور عبــداهلل الفــردوس،
املديــر الطبــي يف مستشــفى احليــاة
مبدينــة الريــاض ،حيــث يقــول« :تــؤدي
اإلصابــة بفيــروس كورونــا الشــرق
األوســط يف العــادة إلــى التهــاب قنــاة
التنفــس العلويــة وبأعــراض مشــابهه
لإلنفلونــزا مثــل العطــاس ،والســعال،
وانســداد اجليــوب األنفيــة ،وإفــرازات
مخاطيــة مــن األنــف مــع ارتفــاع درجــة
احلــرارة لتصــل إلــى حوالــي  39درجــة
خــال  24ســاعة مــن بــدء االعــراض،
وأيضــاً قــد يــؤدي إلــى إصابــة حــادة يف
اجلهــاز التنفســي الســفلي ،وااللتهــاب
الرئــوي .باإلضافــة إلــى التأثيــر علــى
اجلهــاز التنفســي فــأن فيــروس كورونــا
الشــرق األوســط قــد يــؤدي إلــى
فشــل الكلــى مــع احتمــال كبيــر للوفــاة
خصوصــاً لــدى املســنني أو مــن لديهــم
أمــراض مزمنــة أو املثبطــن مناعيــاً».
ويكمــل د .عبــداهلل« :نســتطيع أن
نعــد مــن أعراضــه الســعال ،القــيء
واإلســهال يف بعــض احلاالت،احلمــى،
العطــاس والتهــاب رئــوي حــاد ،كمــا
ميكــن الكشــف عــن الفيــروس بالعــزل
أو املجهــر اإللكترونــي .أو االختبــارات
املصليــة ،وتقنيــة .»PCR
العالج ..الوقاية أوالً
يقــول د .محمــد الشــمراني أن ال يوجد
عــاج نوعــي للفيــروس ،وتعــد األدويــة
املســتخدمة هــي للمســاندة فقــط،
وتهــدف يف الغالــب إلــى خفــض درجــة
حــرارة املريــض مــع اســتخدام الوســائل
املدعمــة للتنفــس .مت التوصــل مبدئيــاً
إلــى لقــاح أولــي واقــي مــن الفيــروس
ولكــن مــا زال يف مرحلــة االختبــارات
األوليــة.
إمنــا ميكــن الوقايــة مــن اإلصابــة بهــذا
الفيــروس عبــر الوســائل اآلتيــة:
» »جتنــب رذاذ املريــض أثنــاء
ا لعطــا س .
» »عدم مالمسة األسطح امللوثة.
» »عــدم مالمســة العــن واألنــف
والفــم قــدر املســتطاع.
» »عــدم اســتخدام األغــراض
الشــخصية للمريــض ،مثــل
واألحلفــة.
الوســادات
ً
» »غســل اليديــن جيــدا باســتخدام
املــاء والصابــون.

» »ارتــداء الكمامــات الواقيــة يف
األماكــن املزدحمــة.
» »جت ّنُــب مخالطــة الشــخص
املصــاب عــن ُقــرب.

د.علي بن علي
املديرالطبي مبستشفى احلياة
الوطني بعسير

ال يجب االستخفاف
بأعراض صحية
طارئة وعلينا
التوجه للطبيب
في حال استمرارها

مــن جهتــه يؤكــد د .علــي بــن علــي أنــه
ُ
الشــخص مصابــاً بفيــروس
إذا كان
كورونــا اجلديــد ،فيجــب عليــه مــا يلــي:
» »أن ي ِ ّ
ُغطــي ف َمــه مبنديــل ورقي عند
َ
ّ
العطــاس أو الســعال ،ثــم يتخلــص
مــن املنديــل يف ســلَّة املهمــات.
» »جت ّنُــب التواصــل مــع األشــخاص
اآلخريــن للوقايــة مــن العــدوى.
ويضيــف د .علــي« :كمــا علينــا أن نعلــم
أنــه هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي
تؤخــذ يف احلســبان كعوامــل محفــزه
لظهــور ســالة فيروســية جديــدة،
مثــل :ســفر اإلنســان مســافات بعيــدة
والتنقــل بــن البلــدان ،ونقــل املواشــي
مــن البلــدان البعيــدة ،وقطــع الغابــات،
وتغيــر الظــروف املناخيــة .ونأخــذ هنــا
علــى ســبيل املثــال تأثيــر تغيــر املنــاخ يف
إنتــاج ســالة فيروســية جديــدة وذلــك

كمــا حــدث يف عــام 1990م يف جنــوب
شــرق الواليــات املتحــدة حيــث أدت
الظاهــرة املعروفــة باســم النينــو إلــى
زيــادة أعــداد الفئــران وبالتالــي زيــادة
نســبة تعــرض اإلنســان لألمــراض
التــي تأتــي منهــا ،فإننــي أوصــي دائمــاً
بالوقايــة أثنــاء الســفر ،والكشــف
الطبــي املتكــرر.
ويختتــم الدكتــور عبــداهلل الفــردوس
التحقيــق عــن كورونــا بقولــه « :إن
أعــراض الفيــروس تبــدأ كاالنفلونــزا
بســعال واحتقــان باحللــق وارتفــاع يف
درجــة احلــرارة إال أنهــا تتطــور لتصــل
إلــى التهــاب رئــوي حــاد مــا يــؤدي
الــى تلــف احلويصــات الهوائيــة
وتــورم أنســجة الرئــة .كمــا قــد مينــع
الفيــروس وصــول األكســجني إلــى
الــدم مســبباً قصــوراً يف وظائــف
أعضــاء اجلســم ،مــا قــد يــؤدي إلــى
الوفــاة يف حــاالت معينــة».
ويلفــت د .الفــردوس إلــى أننــا علينــا
أن جنعــل محيطنــا أكثــر نظافــة ووقايــة
وأن نهــوي بيوتنــا وغرفنــا كلمــا تســنى
لنــا للوقايــة مــن األمــراض عمومــاً.

النظافة والتعقيم هي
أحد أهم سبل الوقاية من
الفيروس
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عيادة
د فوزية آل جار اهلل
استشاري أمراض الحساسية والمناعة ورئيس
قسم الحساسية والمناعة والطب التنفسي
بمستشفى الحياة الوطني بالرياض
المدير العام لشركة اإلنماء للخدمات الطبية

لمجلة الحياة:

منطقتنا معرضة
لحاالت الربو أكثر
من غيرها

د.فوزية آل جاراهلل
استشاري أمراض احلساسية واملناعة
ورئيس قسم احلساسية واملناعة مبستشفى
احلياة الوطني بالرياض

تعتبــر أمــراض الحساســية مــن أكثــر األمــراض انتشــاراً فــي المملكــة العربيــة الســعودية بســبب الغبــار الــذي يجتــاح المنطقــة
مــن وقــت آلخــر ،مجلــة الحيــاة التقــت د .فوزيــة الجــار اهلل والتــي تعتبــر مــن أوائــل الطبيبــات الســعوديات الالتــي تخصصــن فــي
أمــراض الحساســية ،هــذا االختصــاص الدقيــق وكان هــذا الحــوار:
الربو حالة شائعة يف اململكة
وال بد من عالجه

املنطقة بحاجة اخصائيني
يف احلساسية واملناعة بسبب
احلاجة املتزايدة لها

بدايـ ً
ـة ،عرفينــا عليــك أكاديميًا
وشخصيًا
أنــا استشــاري ورئيــس قســم
احلساســية واملناعــة والطــب
التنفســي يف مستشــفى احليــاة،
ومديــر عــام شــركة اإلمنــاء
للخدمــات الطبيــة ،نلــت الدكتــوراه،
 ،MD، FAAP، MBBSكمــا أحمــل
ماجســتير يف إدارة األعمــال
 -Fellowshipأمــراض احلساســية
واملناعــة مــن كنــدا ،وماجســتير يف
إدارة األعمــال يف مجــال الرعايــة
الصحيــة مــن إيرلنــدا.
تخصصكــم فــي الحساســية
والمناعــة هــو تخصــص دقيــق،
بــم تحدثينــا عــن هــذا التخصص
ولــم اخترتمــوه تحديــدًا؟

أمراض الحساسية
والمناعة في
منطقتنا منتشرة
بسبب الطقس
والغبار

نعــم هــو تخصــص دقيــق ،وقــد
اخترتــه بســبب انتشــار حــاالت
احلساســية يف جميــع األعمــار يف
اململكــة العربيــة الســعودية ونــدرة
وجــود استشــاريني وأخصائيــن
يف هــذا املجــال لذلــك تخصصــت
بــه ملســاعدة املرضــى يف عــاج
وجتنــب جميع مســببات احلساســية
والوقايــة مــن مضاعفاتهــا وآثارهــا
الســلبية.
مــاذا عــن قســم الحساســية
والمناعــة فــي مستشــفى
الحيــاة؟
يعد قســم الحساســية والمناعة
فــي مستشــفى الحيــاة أحــد
أهــم األقســام وأكبرهــا فــي
المستشــفى ،ويتميــز لدينــا
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عيادة
بــم تحدثونــا عن مستشــفيات
الحياة كمنشــأة ومــا ميزاتها؟
إن فريــق العمــل بــاإلدارة املركزيــة
لشــركة اإلمنــاء للخدمــات الطبيــة
هــو مصــدر جناحنــا وتطورنــا
حيــث أن التناغــم والترابــط
بــن إدارات الشــركة والعمــل
الــدؤوب واملتواصــل بــروح الفريــق
الواحــد هــو الســمة املميــزة
للنهــوض مبســتوى أداء الشــركة
واملستشــفيات التابعــة لهــا .ويتميز
فريــق العمــل مبجموعــة مــن
اخلبــراء واالستشــاريني مــن ذوي
اخلبــرات العامليــة يف التخصصات
املختلفــة بالقطــاع الصحــي.
لقــد ســعينا منــذ بدايــة إنشــاء
املستشــفيات علــى مراعــاة دقــة

كفاءة مستشفى احلياة أتت من
كفاءة أقسامه التخصصية

الوقاية واحلرص يخففان
من أمراض احلساسية لدى
مرضى الربو

بوجــود طبيبــات اخصائيــات
واستشــاريات يعملــون تحــت
إشــرافي لمســاعدة المرضــى
فــي:
» »تشــخيص وعــاج جميــع حــاالت
حساســية القصبــات الهوائيــة
والربــو الشــعبي املزمــن واملوســمي
لألطفــال والكبــار.
» »تشــخيص وعــاج جميــع حــاالت
حساسية األنف والعني املوسمية
واملزمنــة للكبــار والصغــار.
» »عــاج حــاالت حساســية األدويــة
واألطعمــة ولــدغ احلشــرات.
» »عــاج حــاالت احلساســية
الشــديدة باســتخدام عقــار
الزوليــر باحلقــن حتــت اجللــد.
» »عــاج حــاالت حساســية األنــف
والصــدر باســتخدام األمصــال
حتــت اللســان.
» »كمــا يتميــز القســم بوجــود غرفــة

مسببات
الحساسية كثيرة
وال بد من التنبه
للروائح واألتربة
والمواد الكيماوية

التصميــم وكفــاءة التجهيــزات
الطبيــة مــع تقــدمي اخلدمــات
الفندقيــة الراقيــة املدعومــة
بكــوادر طبيــة وإداريــة مؤهلــة مت
اختيارهــا بعنايــة لتوفيــر بيئــة
عمــل متميــزة تخــدم رؤيتنا بتقدمي
رعايــة صحيــة فائقــة تتوافــق مــع
أعلــى معاييــر اجلــودة والســامة
جهــة أخــرى ،مت
العامليــة ،مــن
ٍ
اختيــار موقــع كل مستشــفى بدقــة
بالغــة حرصــاً منــا علــى امتــداد
شــبكة الرعايــة الصحيــة املتكاملــة
للمحافظــات واملــدن املختلفــة
باململكــة العربيــة الســعودية .حيث
تتــم دراســة املواقــع املقترحــة بــكل
مدينــة بنــاء علــى حاجــة املجتمــع
خلدمــات الرعايــة الصحيــة.

قسم الحساسية
في مستشفى
الحياة مزود
بأحدث األجهزة
وبخيرة الكوادر
الطبية

خاصــة للرعايــة التنفســية حيــث
يتــم إجــراء اختبــارات حساســية
اجللــد عــن طريــق الوخــز ،وعمــل
اختبــارات قيــاس كفــاءة الرئتــن،
وعمــل اختبــارات احلساســية عــن
طريــق قيــاس نســبة غــاز أكســيد
النيتروجــن مــن التنفــس
بأحــدث األجهــزة.
تعتبــر المنطقــة مــن المناطــق
الغباريــة ،هــل هــذا يعنــي أن
مرضــى الربــو فــي المنطقــة
أكثــر نســبيًا؟
نعــم تعتبــر اململكــة العربيــة
الســعودية مــن املناطــق التــي
تــزداد فيهــا نســب املرضــى
املصابــن باحلساســية والربــو
الشــعبي وذلــك بســبب انتشــار
األتربــة والغبــار والتقلبــات اجلويــة
املتكــررة.

بما تنصحين مرضى الربو؟
ينصــح مرضــى الربــو بالبعــد عــن
مســببات احلساســية بقــدر اإلمــكان
مثــل األتربــة والروائــح النفــاذة وروائح
الكيماويــات وعــوادم الســيارات
واملنظفــات وارتــداء الكمامــات عنــد
االضطــرار للتعــرض ألي منهــم .كمــا
ينصــح املرضــى باملتابعــة مــع األطبــاء
املتخصصــن يف مجــال احلساســية
والربــو ألخــذ العــاج املناســب
حلاالتهــم وعــدم تطــور احلالــة.
ماهي أكثر مسببات الحساسية
في المملكة العربية السعودية؟
» »لقاحات بعض األشجار والغبار
واألتربة
» »لدغ احلشرات مثل (حشرة
الفراش ،النمل األسود وغيرها)
واملواد الكيماوية وعوادم السيارات.
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آالم أسفل الظهر

مرض أكثر
من ¾ الكرة
األرضية
منط احلياة اليومية
سبب رئيسي بآالم أسفل
الظهر

د.محمدسعيد اسماعيل
استشاري جراحة العظام ورئيس
قسم جراحة العظام مبستشفى
احلياة الوطني بالرياض

تعــد آالم أســفل الظهــر مــن األمــراض األكثــر شــيوع ًا فــي العالــم؛ حيــث أن
حوالــي  %80مــن النــاس يشــكون منهــا ،وتصنــف تلــك اآلالم فــي مجموعة
أمــراض الروماتيــزم الحركيــة ،أي الناتجــة عــن الجهــد والحركــة فــي أغلــب
األحيــان .وأظهــرت االحصائيــات أن  %45ممــن يُعانــون مــن آالم أســفل الظهــر
يكــون ســبب معاناتهــم ناتــج عــن الغضــروف «الديســك».
مجلــة احليــاة التقــت .د .محمــد
ســعيد اســماعيل استشــاري جراحــة
العظــام ورئيــس قســم جراحــة العظــام
مبستشــفى احليــاة الوطنــي بالريــاض
حيــث أوضــح أن أســباب آالم أســفل
الظهــر حســب األهميــة هــي:
» »الرضــوض :املقصــود بهــا حــركات
صغيــرة متكــررة تصيــب الشــباب،
أو أصحــاب املهــن الصعبــة ،أو
ربــات البيــوت واملســافرين يف
ســيارة ملســافات طويلة واملزارعني
والرياضــن يف حالــة دوران والتواء
العمــود الفقــري أو الســقوط علــى
املقعــدة.
» »انحال لــي أو خشــونة :ويصيــب
كبــار الســن بحكــم النمــو

غياب الرياضة
من حياتنا
اليومية يزيد من
آالم الظهر

الفســيولوجية،
والوظائــف
وجفــاف الغضاريــف ،وضعــف
اجلســم بشــكل عــام .مثــال علــى
ذلــك آالم أســفل الظهــر املزمــن
» »االنحنــاء الزائــد لألمــام يف أســفل
الظهــر ،ورجــوع الصــدر للخلــف
ومراحلــه األربعــة :االنحنــاء،
االنفصــال يف الفقــرات ،االنــزالق،
واملرحلــة األخيــرة هــي ضيــق قنــاة
النخــاع الشــوكي ،وعندهــا يحــدث
صعوبــة يف الســير وآالم يف عضلــة
الســاق.
» »التهابــي :ويحــدث عنــد أغلــب انــواع
مرضــى الروماتيــزم ،مثــل تصلــب
العمــود الفقــري ،أو الصدفيــة
الروماتزميــة ،وغيرهــم.

» »معــدي :كمــا يف حالــة احلمــى
املالطيــة وااللتهابــات الفيروســية
والتهابــات املســالك البوليــة أو الســل
وغيرهــم.
» »وراثــي :كمــا يف قصــر أحــد األطراف
الســفلية أو تشــوهات خلقيــة يف
ً
مثــا القــدم
القــدم أو احلــوض،
املنبســطة.
» »نفســي وعصبــي :آالم دون وجــود
مشــكلة عضويــة.
» »ورمــي أو ســرطاني :رئيســي أو ثانــوي
كســرطان الــدم أو العظــم.
» »مشــاكل األوعيــة الدمويــة :مثــل
انســداد األوعيــة.
» »عمليــات البنــاء والهــدم والتغذيــة
ومشــاكلها :كالســكري وهشاشــة
العظــام.
ويوضــح د .محمــد جمــال استشــاري
العظــام يف مستشــفى احليــاة
بعســير ،أن أســباب آالم الظهــر
الناجتــة عــن الرضــوض واألمــراض
االنحالليــة تُقســم إلــى قســمني مــن
حيــث الشــدة وعامــل الزمــن:

يجب تشخيص
حالة آالم أسفل
الظهر طبيًا

د .محمد جمال
استشاري جراحة العظام ورئيس
قسم جراحة العظام مبستشفى
احلياة الوطني بعسير

ألم حاد ومفاجئ:
» »وهــو بالعــادة ألــم شــديد يأتــي بعــد
جهــد أثنــاء رفــع جســم ثقيــل ،أو
حركة ســريعة خاطئــة ،أو رضوض
خفيفــة متكــررة ،كمــا يحــدث عنــد
أصحــاب املهــن اليدويــة ،أو أثنــاء
اجللســات غيــر الصحيــة املتكــررة
يف املكتــب أو عنــد مشــاهدة

التلفزيــون أو الكمبيوتــر ويف هــذه
احلــاالت غالبــاً مــا يكــون الســبب
انزالقــاً غضروفيــاً .ويتبــادر
للذهــن  3أســئلة مهمــة وهــي:
» »ما هو الغضروف؟
» »هــو مــادة لزجــة محاطــة بأليــاف،
توجــد بــن املفاصــل ،كمــا هــو احلــال
بــن الفقــرات؛ لتســاعد علــى احلركة
وامتصــاص الضغــط.
» »ما هو االنزالق الغضرويف
(الديسك)؟
» »هــو خــروج الغضــروف مــن مكانــه،
حيــث أنــه يتحــرك بــن الفقــرات،
عنــد االنحنــاء لألمــام أو اخللف ،ويف
االعتــدال يعــود لوضعــه الطبيعــي.
» »لكــن هنــاك حــاالت ال يعــود
الغضــروف ملكانــه ويظــل خــارج
الوضــع الطبيعــي ،وهــذا يســمى
االنــزالق ،ومنهــا :رفــع جســم ثقيــل
(حيــث يحــدث فتــق يف الغشــاء
احمليــط للغضــروف ممــا يســاعد
الغضــروف علــى اخلــروج) .ويف
حــاالت أخــرى يتأخرالغضــروف يف
العــودة للوضــع الطبيعــي.
» »ملــاذا تتعــرض منطقــة أســفل الظهــر
لإلصابــة باالنــزالق أكثــر مــن
املناطــق األخــرى يف اجلســم؟
» »ألن أســفل الظهــر أكثــر حركــة مــن
غيــره ،ويكــون الفــراغ بــن الفقــرات
أوســع ،ولهــذا الغضــروف يتحــرك
بحريــة.
ألم مزمن:
حيــث يشــكو املريــض مــن آالم أســفل
الظهــر ملــدة أكثــر مــن  3أشــهر ،وتكــون
اآلالم متكــررة خاصــة عنــد العــودة
للبيــت مســاء؛ حيــث يبــدأ املريــض
بالشــعور بــاآلالم ،وتكــون شــدتها حســب
عملــه يف النهــار ،فــإذا كان صعباً وشــاقاً
تكــون اآلالم أشــد ،ومنهــم مــن يســتيقظ
يف الصبــاح وهــو يتألــم وبعــد عدة دقائق
مــن احلركــة تختفــي اآلالم ،وهكــذا.
وحســب شــدة اآلالم يخــرج
الغضــروف ،وتبعــاً لهــذا ميكــن
لــآالم أن متتــد إلــى األرجــل وتنتهــي
باإلصبــع الكبيــر أو الصغيــر ،وقــد
يشــعر املريــض باضطــراب يف
كهربــاء اجلســم أي التنميــل أو اخلــدر
واضطــراب يف االحســاس ،وقــد
يشــعر املريــض بــاآلالم عنــد الســعال
والعطــاس وتزيــد مــع التعــب.

د .رزق يوسف
استشاري جراحة العظام ورئيس
قسم جراحة العظام مبستشفى
احلياة الوطني بجازان

التشخيص والعالج
الدكتــور رزق محمــد يوســف استشــاري العظــام فــي
مستشــفى الحيــاة بجــازان يشــرح مراحــل التشــخيص
والعــاج ،حيــث يقــول« :يعتمــد التشــخيص علــى روايــة
المريــض منــذ البدايــة وكيفيــة حــدوث اآلالم ونتحقــق بـ:
» »الفحــص الســريري :حيــث
يتــم فحصــه يف حالــة الوقــوف
والســير واالســتلقاء.
» »األشــعة العاديــة :حيــث توضــح
بشــكل غيــر مباشــر تشــنجاً يف
العضــات أو ضيــق يف الفــراغ
بــن الفقــرات.
» »الصــور امللونــة :وتلــك الطريقــة
لــم تعــد تســتخدم وكذلــك
التصويــر الطبقــي والرنــن
ا ملغنا طيســي .
» » ُيكــن أن يُجــرى للمريــض
تخطيــطللعضــاتواألعصــاب.
» »فحــص الــدم :ويف هــذه احلالــة
يكــون طبيعــي.
» »أمــا عــن العــاج فيجيــب الدكتــور
رزق« :هنــاك عــدة طــرق لعــاج
أو تخفيــف تلــك اآلالم ،وهــي:
» »الراحــة :وهــي أهــم شــيء يف
العــاج ،ألن التعــب والعمــل
الشــاق هــو الســبب.
» »الــدواء وهــذا يقــرره الطبيــب
حســب احلالــة.
» »احليــاة اليوميــة الصحيحــة:
حيــث يُنصــح املريــض بـــ:
» »عــدم رفــع األشــياء ،أو االنحنــاء
لألســفل بــل يجب ثنــي الركبتني،
وليــس االنحنــاء وشــد الشــيء
إلــى اجلســم وهكــذا.
» »اجللــوس الصحيــح أي يجــب
أن يكــون اجللــوس علــى كرســي
بزاويــة قائمــة ،بحيــث تكــون

مؤخــرة اجلســم مالصقــة
للكرســي ويكــون هــذا يف أي
مــكان حتــى يف الســيارة.
» »النــوم يكــون بوضــع لــوح مــن
اخلشــب حتــت فرشــة جيــدة
أي ال صلبــة وال لينــة ،مــن أجــل
االنحنــاءات املوجــودة يف الظهــر
ويجــب االحتــراس فــا نــوم
مباشــرة علــى األرض أو علــى
لــوح خشــب.
» »الســير علــى األقــدام وركــوب
الدراجــة واخليــل والســباحة
علــى الظهــر.
» »ننصــح ربــات البيــوت برفــع
إحــدى القدمــن علــى مرتفــع
بســيط عنــد جلــي األوانــي و
عنــد نشــر الغســيل بوضــع ســلة
الغســيل علــى مرتفــع لتفــادي
االنحنــاء املتكــرر.
» »اجلراحة.
» »العــاج الطبيعــي يف بعــض
احلــاالت فهــو جيد ويحتوي على
املســاج ،التدليك واســتعمال املاء
والكمــادات واألمــاح املعدنيــة
والطــن بأنواعــه ،وغيرهــا.
» »التماريــن الرياضيــة الطبيــة
والشــد :أي ممكــن أن يضــع
املريــض مشــد أو حــزام ألســفل
الظهــر حســب احلالــة ويجــب
االنتبــاه حلقيبــة التالميــذ
املدرســية حيــث تكــون خفيفــة
وموزعــة جيــداً علــى الكتفــن.
مجلة الحياة_
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» »زيادة نسبة اإلصابة بحب الشباب
وتصبح البشرة دهنية.
» »اإلجهاض املتكرر بسبب ارتفاع
نسبة  LHيف اجلسم .
» »قد يصاحب املرض ارتفاع يف
ضغط الدم وكذلك مرض السكري.

تكيس المبايض
ّ

األسباب
والعالج
فــي أربعينيــات القــرن الماضــي ،اكتشــف عالمــان أحدهمــا يدعــى شــتاين واآلخــر يدعــى ليفيثــال بعــض الحــاالت لتكيّــس
المبايــض المتكــررة إلنــاث فــي أواخــر العقــد الثانــي وأوائــل العقــد الثالــث مــن العمــر وذلــك بوجــود اضطرابــات فــي
الــدورة الشــهرية متمثلــة فــي تأخــر نــزول الــدورة الشــهرية وزيــادة الــوزن مــع زيــادة هرمــون الحليــب وقصــور فــي الغــدة الدرقيــة وفــي أغلــب
هــذه الحــاالت تكــون زيــادة الشــعر هــي الســمة الظاهــرة علــى هــذه الحــاالت وكذلــك زيــادة الــوزن وتتركــز فــي منطقــة الجــذع واألرداف.

د.سامي جورج
استشاري نساء وتوليد ورئيس
قسم النساء والتوليد مبستشفى
احلياة الوطني بجازان

و يعد

تكيــس املبايــض مــن
ّ
النســائية
األمــراض
الشــائعة جــداً ،وتتفــاوت نســبة اإلصابة
بــه مــن بلــد إلــى آخــر ،وتتــراوح نســبة
اإلصابــة باملــرض بــن  % 10-5وهنــاك
تزايــد لهــذه النســبة بــدون معرفــة
األســباب.
ويف تعريــف املــرض ،نســتطيع أن
نقــول أنــه مــرض يصيــب املبايــض
حيــث يحــدث فيهــا اضطــراب لعمليــة
اإلباضــة الطبيعيــة بســبب خلــل

هرمونــي يف اجلســم ،ويكــون أحيانــاً
متالزمــاً مــع عــدة أعــراض تظهــر
معــاً علــى املريضــة وحينهــا يســمى
مبتالزمــة تكيــس املبايــض مثــل
اضطرابــات الــدورة الشــهرية وازديــاد
وزن اجلســم وظهــور الشــعر اخلشــن
يف مناطــق مختلفــة مــن جســم املــرأة،
وأحيان ـاً ال يكــون للمــرض أي أعــراض
وميكــن اكتشــاف وجــوده مصادفــة أثنــاء
الفحــص الروتينــي للمريضــة.
أسبابه وأعراضه
وعــن أســباب ظهوراملــرض ،ســألنا الدكتور
ســامي جــورج ،استشــاري أمــراض النســاء
يف مستشــفى احليــاة يف جــازان ،فأجــاب:
«األســباب احلقيقيــة لظهــور املــرض غيــر
معروفــة ويعتقــد أن هنــاك طبيعــة وراثيــة
للمــرض ،كمــا يعتقــد بــأن جينــه مــن النــوع
املتغيــر إال أن املوروثــة اجلينيــة للمــرض
غيرمكتشــفة إلــى اآلن .
وأكثــر األعمــار إصابــة بهــذا املــرض

هــو يف ســن املراهقــة حيــث حتــدث
زيــادة ســريعة للــوزن يف هــذا العمــر
وكذلــك حتــدث تغيــرات هرمونيــة
ســريعةوظهور الشــعر وتبــن بعــض
الدراســات أن فعاليــة مســتقبالت
هرمــون األنســولني لهــا عالقــة حيــث
التســتجيب املســتقبالت بســهولة
لألنســولني ممــا يــؤدي لزيادتــه يف
اجلســم والتــي تــؤدي إلــى زيــادة الــوزن
وعــن أعــراض املــرض يشــرح د.
ســامي جــورج« :ســبق و ذكرنــا أن
أعــراض املــرض متفاوتــة جــداً وميكــن
أن يتــم اكتشــاف املــرض بالصدفــة
أثنــاء الفحــص الــدوري للمريضــة ويتــم
تشــخيصه باالعتمــاد علــى صــورة
املبيــض ب( األلتــرا ســاوند ) وهــي
وجــود  12-9بويضــة بحجــم  10-8ملــم
منتشــرة يف محيــط املبيــض.
أما األعراض الباقية فهي:
» »اضطــراب يف الــدورة الشــهرية وهذا

االضطراب يأتي على شــكل انقطاع
أو تباعــد يف الــدورة واالنقطــاع قــد
يكــون أولــي أو ثانــوي معتمــداً علــى
درجــة اإلصابــة باملــرض.
» »ضعــف و اضطــراب يف عمليــة
التبويــض وهــذا يــؤدي إلــى تأخــر
احلمــل و حــاالت عقــم أوليــة
وثانويــة.
» »عــادة تكــون الزيــادة يف الوزن متمركزة
يف اجلــذع واألطــراف حيــث يكــون
معــدل وزن املريضــة وزيــادة يف الــوزن
حيــث يكــون معــدل وزن املريضــة
 30KG>BMIو هــذا يحــدث بســبب
اضطــراب يف مســتوى الدهــون يف
اجلســم ومنهــا مــادة .Leptin
» »ظهــور شــعر خشــن يف مناطــق
مختلفــة مــن جســم املــرأة ومنهــا
الذقــن ومنطقــة الشــارب وكذلــك
أســفل البطــن والصــدر وهــذا
يحــدث نتيجــة اضطــراب يف
الهرمــون الذكــري.

والتغيرات الهرمونية
التشخيص
ّ
إن التغيــرات الهرمونيــة التــي حتــدث
يف تكيــس املبايــض ال تبــدو واضحــ ًة
متامــاً ،ولكــن أهمهــا هــي ارتفــاع
مســتوى هرمــون األنســولني يف أكثــر
مــن  %50مــن احلــاالت ،وهــذا الهرمــون
يفــرز مــن غــدة البنكريــاس ووظيفتــه
األساســية هــي التصاقــه بغشــاء اخللية
ومــن ثــم يحمــل جزيئــات اجللوكــوز
وميررهــا مــن الــدم إلــى داخــل اخلاليــا
التــي تقــوم باســتخدامها إلنتــاج الطاقــة
والقيــام بعمليــات األيــض.
تكيــس املبايــض فهــذه
أمــا يف ّ
اجلزيئــات غيــر قــادرة علــى القيــام
بهــذا العمــل رغــم التصاقهــا الطبيعــي
بجــدار اخلليــة ممــا يجعــل هــذا الوضــع
حافــزاً لغــدة البنكريــاس باالســتمرار
بفــرز الهرمــون لتعويض نقــص الفعالية
وبالتالــي ارتفــاع نســبة الهرمــون .
وينعكــس هــذا التأثيــر علــى
املبايــض ،وميكــن تلخيصهــا يف نقطتني
أساســيتني -:
» »اضطــراب يف اســتجابة املبايــض
لإلشــارات الهرمونيــة الصــادرة
مــن الدمــاغ واملســؤولة عــن تكويــن
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البويضــات ممــا يــؤدي إلــى توقــف
منــو البويضــات مبكــراً وبقائهــا يف
املبايــض علــى شــكل أكيــاس صغيــرة
متجــاورة .
» »ازدياد إفراز الهرمون الذكري من
املبايض وكذلك زيادة حتسس
خاليا اجلسم لهذا الهرمون.

» »ويضيف د .سامي جورج :إن
تشخيص املرض ليس باألمر
الصعب يف الوقت احلالي ويعتمد
على ثالث عوامل :
» »أوالً  :الفحص السريري للمريضة
ومشاهدة األعراض املذكورة
سابقاً .
» »ثانياً  :إجراء بعض الفحوصات
املختبرية مثل :
» »ارتفاع هرمون  LHمقارنة مع
هرمون .FSH
» »ارتفاع يف مستوى هرمون األنسولني
رغم أن مستوى السكر يف الدم
طبيعي وهذا يرجع إلى عدم فعالية
مستقبالت الهرمون مما يترتب
عليه زيادة يف إفرازه .
» »ارتفاع مستوى الهرمون الذكري
.Testosterone
» »ارتفاع مستوى هرمون احلليب
» »وأحيانــاً يكــون املــرض مصاحبــاً
الضطرابــات يف هرمــون احلليــب.
ثالثــاً  :الطريقــة املثلــى لتشــخيص
احلالــة هــي بإجــراء فحــص (األلتــرا
ســاوند ) البطنــي أو املهبلــي ويفضــل
الفحــص املهبلــي لدقته حيث تصل دقة
التشــخيص فيــه إلــى  %100بينمــا تكــون
هنــاك احتمــاالت اخلطــأ يف الفحــص
البطنــي بنســبة  %30واملنظــر املعــروف
لتكيــس املبايــض هــو ظهــور (String of
 )pearlsأكيــاس صغيــرة يتــراوح عددهــا
مــن  12-9أو أكثــر بقيــاس  10-8ملــم
منتشــرة علــى شــكل حلقــة مثــل حبــات
اللؤلــؤ وكذلــك يحــدث تضخــم يف حجم
املبيــض ويــزداد حجمــه مــرة ونصــف
إلــى ثــاث مــرات عــن احلجــم الطبيعي
كمــا يالحــظ زيــادة تركيــز نســيج
املبيــض يف الوســط.
الحل والعالج:
ســألنا الدكتــور محمــد أحمــد
ماهــر استشــاري أمــراض النســاء
يف مستشــفى احليــاة بعســير ،عــن
العــاج األمثــل ملــرض تكيــس املبايــض،
فأجــاب« :ينصــب عــاج مــرض تكيــس
املبايــض علــى األعــراض املصاحبــة لــه
حيــث ال يوجــد عــاج شـ ٍ
ـاف مــن هــذا
املــرض  ،إمنــا تتــم املعاجلــة كالتالــي :
أوالً :اضطرابــات الــدورة الشــهرية:
وذلــك باســتخدام حبــوب منــع احلمــل
أو حبــوب البروجيســترون بانتظــام
مــع اســتخدام حبــوب Metformine

بجرعــات تتناســب مــع وزن املصابــة
واالســتمرار يف أخذهــا حلــن انتظــام
هرمونــات اجلســم .
ثاني ـاً :ظهــور الشــعر اخلشــن  :ويف
هــذه احلالــة يتــم بأخــذ حبــوب مضــادة
للهرمــون الذكــري ولكن هــذه العالجات
تتطلــب فتــرة مــن  8-6شــهور حلــن
حــدوث تغيــرات يف خشــونة الشــعر .
ثالث ـاً :زيــادة الــوزن :هنــاك رابــط
قــوي جــداً بــن زيــادة الــوزن واملــرض
وكال األمريــن يؤديــان إلــى بعضهمــا

هنالك رابط قوي
بين زيادة الوزن
وتكيس المبايض
ّ
أكــد د .احمــد ســعيد استشــاري
امــراض النســاء والــوالدة يف مستشــفى
احليــاة الوطنــي أن زيــادة الــوزن ممكــن
أن تترافــق مــع اضطراب يف الهرمونات
وهــذه بدورهــا تــؤدي إلــى حالــة
التكيــس والعكــس صحيــح ،إذ ميكــن
أن تكــون االضطرابــات الهرمونيــة
هــي الســبب يف ازديــاد الــوزن وينصــح
جــداً باســتخدام البرامــج الغذائيــة و
إجــراء التماريــن الرياضيــة لتخفيــف
الــوزن لكــي يتــوازن هــذا االضطــراب
الهرمونــي.
رابعــا :العقــم :ويقســم عــاج العقــم إلــى
نوعني:
» »العالج اجلراحي.
» »العالج الدوائي.
العالج الدوائي:
وهنــا تنقســم العالجــات الدوائيــة أيضاً
إلى:
النــوع األول هــو حبــوب الـــ
( )Metformineالتــي تســاعد علــى
انتظــام هرمونــات اجلســم وتقلــل مــن
شــدة املــرض وتزيــد مــن اســتجابة
املبايــض للعالجــات املنشــطة ويجــب
االســتمرار علــى هــذه العالجــات ملــدة
تتــراوح بــن  12-3شــهراً وهــذه الفتــرة
تعتمد على مســتوى هرمون األنســولني
يف هــذه احلالــة وكذلــك يســاعد هــذا
العــاج علــى عــدم حــدوث اســتجابة
مفرطــة عنــد اســتخدام إبــر أو حبــوب
تنشــيط املبايــض وأيضــاً ينصــح
باســتخدام هــذه احلبــوب خــال فتــرة
األشــهر األولــى مــن احلمــل لتقليــل

نســبة اإلجهــاض يف هــذه الفتــرة .
أمــا العــاج الثانــي فهــو إعطــاء
املريضــة هرمونــات حتريــض اإلباضــة
إمــا علــى شــكل حبــوب  Clomidأو
إبــر الهرمونــات  FSH,LHمــع املراقبــة
الدقيقــة للمبايــض وحتديــد أيــام
اإلباضــة وعنــد حــدوث اإلباضــة تكــون

د.أحمد سعيد
استشاري نساء وتوليد ورئيس
قسم النساء والتوليد مبستشفى
احلياة الوطني بالرياض

نســبة حــدوث احلمــل حــوال . %40
والعــاج الثالــث يكــون باســتخدام
تقنيــة الهندســة الوراثيــة )GNRH
 )Agonist Antagonist protocolوأدوية
منشــطة وبضوابــط هرمونيــة لضبــط
وتنشــيط وظائــف املبيــض.
العالج اجلراحي:
الطريقــة القدميــة للتدخــل اجلراحــي
للمبيــض هــي باســتئصال جراحــي
جلــزء مــن املبايــض وهــذه حتتــاج إلــى
فتــح بطــن املريضــة ممــا قــد ينتــج
عنــه التصاقــات والتــي تــؤدي بدورهــا
إلــى العقــم ولــم يعــد لهــذه العمليــة أي
اســتخدام يف الوقــت الراهــن.
أمــا العمليــات احلديثــة فهــي بإجراء
تثقيــب للمبايــض عــن طريــق املنظــار
البطنــي ونســبة جناحهــا تصــل مــن
 %70-50إذا أجريــت بدقــة ،مــع األخــذ
يف االعتبــار احلــرص الشــديد يف
مســألة تثقيــب املبيــض حتــى ال تــؤدي
إلــى نتائــج عكســية ميكن معهــا القضاء
نهائي ـاً علــى وظيفــة املبيــض بــدالً مــن
عالجهــا.
ويختتــم د .ماهــر مداخالتــه بقولــه:
قــد يكــون لهــذا املــرض مضاعفــات
بعيــدة األمــد مثــل:
» »مرض السكري.
» »مرض سرطان الرحم.
» »ارتفاع ضغط الدم.
» »بعض أمراض القلب والشرايني.
» »اضطــراب وإفــراط الدهــون يف
اجلســم.
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وصفة
إن غريــزة التملــك عنــد األطفــال هــي غريــزة فطريــة تولــد معــه بدايــة عمــره،
فهــو يريــد أن يمتلــك كل حنــان األم وداللهــا وجميــع األلعــاب وأصنــاف
الطعــام ومــا إلــى ذلــك مــن أشــياء صغيــرة ممــا قــد يولــد الشــعور
بالغيــرة عنــد أي تهديــد بالمنافســة أو المشــاركة خاصـ ً
ـة مــن األخــوة
ومــن هــم بعمــره .إن هــذا الشــعور الفطــري يولــد مــع اإلنســان وتتعــدد
ابتــداء بغيــرة الطفــل عنــد والدة أخ جديــد ووصــو ًال إلــى غيــرة
أشــكاله
ً
اإلنســان ورغبتــه فــي التفــوق والوصــول إلــى أعلــى المراتــب والدرجــات.

المشكلة واألسباب:
إن الغيــرة لــدى الطفــل قــد تنشــأ يف
مرحلــة حمــل أمــه بأخيــه اجلديــد وقبــل
قدومــه ،إذ يتولــد لديــه الشــعور أن حــب
الوالديــن واهتمامهمــا بــه قــد ّ
ولــى بغيــر
رجعــة ،مــن هنــا يتوجــب علــى األهــل
إرضــاء الطفــل جيــداً والعمــل علــى
زيــادة ثقتــه بنفســه أوالً والتأكيــد لــه بأنــه
ســيبقى الطفــل احملبــوب واملدلــل .ولــن
يتأثــر حبهمــا لــه بقــدوم الطفــل اجلديــد.
إضافـ ًـة إلــى وعــي الوالديــن التــام إجتــاه
منــح الرعايــة واحلــب للجميــع دون تفرقــة
بالفعــل!.
عندمــا يكبــر الطفــل ويتجــاوز مرحلــه
عمريــة معينــة يصبــح أكثــر وعيــاً وقــدره
علــى تفهــم مســتجدات احليــاة املرتبطــة
بقــدوم الطفــل اجلديــد ،ولكــن قــد
تتولــد الغيــرة بشــكل عكســي مــن الطفــل
األصغــر جتــاه أخيــه األكبــر خصوصــاً
عنــد ذهابــه للمدرســة وإهتمــام األهــل
بتجهيــزه وتدريســه أو تقــدمي الهدايــا عند
تفوقــه.

الدكتورة عائشة الرفاعي
استشاري أطفال وحديثي الوالدة

الغيرة عند األطفال

د.عائشة الرفاعي
استشاري أطفال ورئيس قسم
األطفال مبستشفى احلياة
الوطني الرياض

أمر ال يجب
ٌ
االستخفاف
به!

يتفشى مرض السكري يف
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بنسبة %24

كيــف تعــرف أن طفلــك يعانــي
مــن مشــاعر الغيــرة:
ســتالحظ علــى طفلــك عــدة مؤشــرات
تدلــك علــى غيرتــه ،منهــا:
» »العدوانيــة :فيرفــع الطفــل صوتــه
للحصــول علــى مايريــد ورمبــا
ضــرب أشــقائه اآلخريــن أو حتــى
املولــود اجلديــد.
» »النكــوص أو(التقهقــر) :أي التراجــع
إلــى مراحــل ســابقة كتب ـوّل الطفــل
علــى نفســه بعــد جتــاوز املرحلــة ،أو
طلــب الرضاعــة أو مناغــاة أخيــه
جلــذب االنتبــاه إليــه .
» »اإلنطوائيــة :أحيانــاً مييــل الطفــل
الغيــور إلــى الصمــت واالنــزواء
واالبتعــاد عــن األخريــن .

» »اضطرابــات جســدية :يالحــظ علــى
الطفــل اضطرابــات عــدة كفقــدان
الشــهية وقلــة النــوم والصــداع
والشــعور بالتعــب ونقــص الــوزن
والتقيــؤ.
» »اضطرابــات نفســية :حيــث يبــدو
علــى الطفــل البغضــاء واإلنفعــاالت
احلــادة واخلــوف الشــديد مــن
العتمــة أو الذهــاب للمدرســة.
تجاوز المشكلة:
باحلــب واحلنــان والوعــي ميكــن جتــاوز
املشــكلة بســهولة ،فيتوجــب إشــراك
الطفــل يف كل اإلســتعدادات الالزمــة
إلســتقبال املولــود اجلديــد كاختيــار
املالبــس او اســم املولــود وهنــا ننصــح
الوالديــن بالتالــي:
» »علــى األم أن التظهــر أملهــا أو
تعبهــا أمــام طفلهــا وخاصــة بعــد
الــوالدة فيجــب عليهــا أن تضمــه
وتعبرلــه عــن حنانهــا واإلعتــذار لــه
عــن غيابهــا واملبــادرة بالســؤال عــن
نفســه ومــاذا كان يفعــل يف غيابهــا.
» »يف لقائهــا األول مــع طفلها عليها أن
حتــرص علــى أال يشــاهدها وهــي
حتتضــن أو ترضــع املولــود اجلديــد
» »عــدم إحلــاق الطفــل باحلضانــة أو
الروضــة تزامنــاً مــع ميــاد الطفــل
اجلديــد وإذا كان يف ســن املدرســة
يجــب التمهيــد مســبقاً لهــذا حتــى
اليتغيــر روتــن احلياة التــي اعتادها
الطفــل فجــأة أو يظــن أن أمــه تريــد
ابعــاده وبالتالــي يفقــد شــعوره
باألمــان والراحــة.
» »إحضــار هدايــا جديــدة للطفــل
الكبيــر وإخبــاره أن أخــاه الصغيــر
قــد أحضرهــا لــه.
» »استشــارة الطفــل يف وضــع مالبــس
أخيــه يف خزانتــه والســماح لــه بــأن

يســاعد يف ترتيبهــا.
» »التحــدث مــع الطفــل واإلجابــة عــن
أســئلته وإخبــاره أنــه كان مثــل أخيــه
الصغيــر وميكــن اإلســتعانة بالصــور
يف إفهامــه مــدى حــب الوالديــن لــه.
» »ترتيــب مــكان مســتقل لنــوم الطفــل
األكبــر قبــل والدة األخ اجلديــد حتى
اليتفاجــأ بــأن أحــداً حــل محلــه يف
حضــن أمــه.
» »مشــاركة الطفــل يف رعايــة املولــود
اجلديــد مثــل إحضــار حاجياتــه
ومداعبتــه واللعــب معــه واملســاعدة
يف حمــام أخيــه بشــرط أن ال يكــون
يف ذلــك أذى ألي منهــم.
» »إشــعار الطفــل بالثقــة :كالطلــب
منــه مراقبــة أخيــه مــع مراقبــة مــن
األهــل دون أن يشــعر ثــم التحــدث
للجميــع عــن تعاونــه وحبــه ألخيــه.
» »ترديــد كلمــة أخيــك وأختــك
وحبيبــك للتقريــب بينهــم.
» »عــدم توبيــخ الطفــل الكبيــر إذا
أظهــر غيرتــه مــن أخيــه وتركــه يعبــر
عــن شــعوره احلقيقــي حتــى يرتــاح
أفضــل مــن إحلــاق األذى بالصغيــر.
» »الســماح للطفــل مبخالطــة أطفــال
آخريــن قبــل قــدوم املولــود اجلديــد
ألن هــذا قــد يشــغل الطفــل عــن أمه
وعــن املولــود
» »عــدم اســتخدام العنــف معــه كعــاج
للغيــرة فقــد يتولــد لديــه شــعوراً
زائــداً باإلحبــاط والرغبــة يف
اإلنتقــام.
» » تخصيــص وقــت للعــب واحلديــث
مــع الطفــل إذ يســاعد ذلــك علــى
طمأنتــه وإزالــة الغيــرة مــن نفســه.
» »عــدم جعــل الغيــرة مصــدراً للفكاهة
كمــا يجــب جتنــب انتقــاده وتوبيخــه
لئــا يفقــد ثقتــه بنفســه.
» »إذا ضعفــت شــهية الطفــل فيجــب
أن تتولــى األم اطعامــه والتحــدث
اليــه ومالعبتــه وهــذا يســاعده علــى
التخلــص مــن غيرتــه.
» »العــدل واملســاواه بــن األبنــاء وعــدم
املقارنــة بــن األخوة مطلقــاً وخاصة
أمــام الغربــاء .
» »عندمــا يكبــر األبنــاء يجــب تعويدهم
علــى اقتســام كل شــئ بينهــم مثــل
األلعــاب أو األكل وتربيــة الطفــل
علــى الثقــة بنفســه واحترامــه لذاتــه
وكذلــك بحبــه اآلخريــن واللعــب
معهــم.
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زيارة

وف ًق ا

لندن ،المدينة األكثر
حضورًا عبر التاريخ
«لنــدن» ،فــي أحــرف االســم مــا يكفــي أن نتخيــل حجــم الجمــال والدهشــة والعراقــة والتاريــخ .تلــك التــي يقــول عنهــا
صمويــل جونســون« :إن كنــت قــد مللــت مــن لنــدن ،فأنــت قــد مللــت مــن العالــم إذن».
دوم ـ ًا مــا نتخيــل أنفســنا نعــرف تلــك المدينــة إن كنــا زرناهــا أم لــم نفعــل ،إال أننــا فــي الحقيقــة ال نعرفهــا
بــكل تأكيــد ،حتــى وإن كنــا قــد ســكنا بهــا لســنوات! .نعــم إنهــا المدينــة األكثــر ذكــراً وحظ ـ ًا عبــر التاريــخ.

يف كل شبر من مدينة
لندن قصة ،ويف كل شارع
من شوارعها حكاية

ألســاطير تاريــخ ملــوك
جليفــري
بريطانيــا
مومنــاوث ،فــإن بروتــوس الطــروادي
اكتشــف مدينــة لنــدن عقــب
هزميتــه للعمالقــة اجلبابــرة يأجــوج
ومأجــوج .و ُعرفــت لنــدن باســم
كايرترويــا ،ترويــا نوفــا ،واملعروفــة
يف الالتينيــة بالطــروادة اجلديــدة.
امللــك «لــود» هــو الــذي ا ّد عــى أنــه
ســ ّمى مدينــة كايــر لوديــن بهــذا
االســم الــذي اشــتقت منــه تســمية
لنــدن احلاليــة.
بــدأت لندن كمســتوطنة رومانية بعد
الغــزو الرومانــي عــام  43ميالديــة .ويف
القــرون التــي تلــت ســقطت يف أيــدي
األنغلــو ساكســونيني والنورمانديــن،
لكــن لنــدن التــي نعرفهــا اليــوم بــدأت
تتشــكل يف العصــور الوســطى فقــط.
حيــث شــهدت هــذه احلقبــة إنشــاء أول
جســور لنــدن.
يف القــرن الســادس عشــر ،أ ّدت
التجــارة املزدهــرة مــع الــدول األخــرى
إلــى جعــل لنــدن مركــزاً جتاريــاً هامــاً.
أمــا مــا مييــز القــرن الســابع عشــر فهــو
الطاعــون أو املــوت األســود عندمــا
مــات نصــف ســكان لنــدن .وحريــق
لنــدن الكبيــر ،الــذي د ّمــر فيــه  %60مــن
املدينــة مبــا يف ذلــك كاتدرائيــة ســانت
بــول القدميــة.
ومــع توســع اإلمبراطوريــة البريطانيــة
وبــدء الثــورة الصناعيــة ،ازدهــرت لنــدن
كمركــز جتــاري يف القــرن الثامــن عشــر،
يف حــن شــكل القــرن التاســع عشــر لنــدن
العصــر الفكتــوري ،وهــو عصر اإلنشــاءات
العظيمــة يف لنــدن ،الــذي شــهد بنــاء
خطــوط الســكك احلديديــة واألنفــاق التي
تنتشــر حاليــاً عبــر املدينــة كاملــة.
لنــدن هــي عاصمــة اململكــة
املتحــدة .تقــع جنــوب شــرق إجنلتــرا
علــى ضفــاف نهــر التاميــز ويف إحــدى
الروايــات أن الرومــان بنــوا منــذ زمــن
بعيــد مدينــة قــرب منبــع التاميــز،
وأســموها «لندينيــوم» وهــذا هــو أصــل
تســمية لندن باســمها املعــروف ،واليوم،
يبلــغ عــدد ســكانها مــع ضواحيهــا 13
مليــون نســمة ،لتكــون بذلــك أكبــر مــدن
االحتــاد األوربــي.
اعتــادت لنــدن أن تبهــر زائريهــا
والســاكنني فيهــا بــكل الطــرق املمكنــة،
األطعمــة واحليــاة الليليــة والرياضــة
واألزيــاء واملوضــة ،وصرعــات التســوق

العامليــة والتعليــم والفنــون املختلفــة
الراقيــة ..باختصــار ،هــذه املدينــة توفر
للســائح كل مــا يتمنــى إال أن عيبهــا
الوحيــد هــو أنهــا غاليــة جــداً .تلــك
النقطــة التــي يتفــق عليها معظــم زائري
املدينــة يجــب أن تكــون باحلســبان إن
فكرنــا بالتوجــه إليهــا.
ويعــد التنــوع الثقــايف العاملــي هــو
امللمــح الرئيســي الفريــد يف هــذه
املدينــة ،فتواجــدك يف لنــدن لــن يجعــل
أمامــك الفرصــة لتتــذوق الثقافــة
البريطانيــة فقــط ،بــل أيضــاً ســوف
يضمــن لــك االختــاط بالعــادات
والتقاليــد واألذواق واخللفيــات
للكثيريــن مــن املســافرين والســياح
والزائريــن  ،إلــى جانــب املهاجريــن
مــن مختلــف اجلنســيات العامليــة
..وبعــد تع ـوّدك علــى هــذا االختــاف

ولكــن ال بــد لزائــر لنــدن أن يــزور
معاملهــا األشــهر ،مثــل:

برج لندن

«»Tower of London
الــذي يعتبــر مــن أقــدم مبانــي املدينــة،
بنــاه ويليــم الفــاحت كمــا كان يلقــب،
ليســتخدم كحصــن ،كمــا كان يســتخدم
كســجن ،ومــن أشــهر ســجنائه :الســير
ويليــام راليــف وأليزابيــت األولى قبل أن
تصبــح ملكــة .واليــوم ،مت حتويــل البــرج
إلــى متحــف يضــم املجوهــرات امللكيــة.

البرلمان

«»Palace of Westminster
يتكــون مبنــى البرملــان مــن  1100غرفــة
باإلضافــة إلــى ممــرات يزيــد طولهــا عــن
ثالثــة كيلومتــرات ،كمــا ويحتــوي البرملــان

تعتبر لندن من
أكبر مدن العالم
وأكثرها ازدحامًا
وتنوعًا بشريًا

ليل لندن يحمل الكثير
من البهجة لزوارها

املبهــر ،ســوف تكتشــف أنــه بإمكانــك
أن تعيــش الشــخصية واحليــاة التــى
ترغــب فيهــا بهــذه املدينــة.

معالم ومزارات

يســتخدم الســياح والســكان على حد
ســواء وســائل النقــل العامــة يف لندن،
ومــن وســائل النقــل التــي تشــتهر
بهــا لنــدن علــى مســتوى العالــم،
احلافــات احلمــراء ذات الطابقــن،
ويقــوم متــرو األنفــاق بنقــل الــركاب
عبــر املدينــة منــذ عــام 1884م،
وتزخــر لنــدن باآلثــار واألبنيــة
التاريخيــة التــي ال مجــال حلصرهــا،

علــى بــرج ســاعة بيــغ بــن أشــهر ســاعة
يف العالــم ،والتــي يــزن جرســها الضخــم
أكثــر مــن  13طنــاً .ويف مــكان قريــب يقــع
ويستمنســر آبــي وهــي كنيســة قدميــة
يتــوج فيهــا ملــوك وملــكات بريطانيــا.

قصر بيكنغهام

هــو مقــر ملكــة إجنلتــرا .عندمــا تزوجــت
امللكــة فيكتوريــا األميــر ألبــرت يف عــام
1840م أخــذ علــى عاتقــه تنظيــم حالــة
التوظيف يف مقر الهيئة امللكية الرئيسي
احلالــي متامــاً .وشــاهدنا ظهــور قصــر
باكنغهــام الــذي نعرفــه اليــوم ،ويفتــح
القصــر أبوابــه للــزوار ســنوياَ.
مجلة الحياة_
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زيارة
كورتيــس حيــث كانــت أمهــا تعمــل
لديــه وعلّمهــا فــن التعامــل بالشــمع
وأتقنــت هــذا الفــن اجلميــل وبعــد
ذلــك اســتمرت لديهــا هــذه الهوايــة
حتــى أنشــأت معــارض لهــا ويف
النهايــة أسســت هــذا املتحــف الــذي
يحتــوي علــى متاثيــل للشــخصيات
العامليــة البــارزة يف جميــع املجــاالت.
وهنالــك متحــف فيكتوريــا وألبــرت
والــذي يضــم بــن جدرانــه واحــدة مــن
أكثــر مجموعــات الفنــون الزخرفيــة
والفنــون اجلميلــة أهميــة يف العالــم،
وقــد ســمي املتحــف علــى اســم امللكــة
فكتوريــا ،ملكــة اململكــة املتحــدة،
وزوجهــا األميــر ألبــرت.

قصر سانت جيمس

هــو أحــد أقــدم القصــور يف لنــدن،
ويقــع يف شــارع «بــول مــول» علــى شــمال
حديقــة ســانت جيمــس وقــد بنــاه امللــك
هنــري الثامــن يف القــرن الثانــي عشــر،
يف حــن تعــد بوابتــه مشــهورة يف لنــدن
حيــث أنهــا الوحيــدة املتبقيــة مــن املبنــى
القــدمي.

ميدان ترافالغار

ســاحة تقــع يف قلــب لنــدن ،تعــد مــن
أهــم الوجهــات الســياحية والتاريخيــة
يف بريطانيــا عامــة ولنــدن خاصــة،
حيــث كانــت تعتبــر مركــز للتظاهــرات
واالحتجاجــات واالعتصامات واخلطب
السياســية ومــا زالــت كذلــك إلــى اآلن،
كذلــك تعتبــر أشــهر نقطــة جتمــع يف
لنــدن إلقامــة االحتفــاالت ،كاحتفــال
رأس الســنة.

معلومات لندنية

لندن ال تعني التاريخ
فقط ،بل تعني
املستقبل أيضاً

جسر برج لندن

هــو جســر معلــق ومتحــرك يف مدينــة
لنــدن يف بريطانيــا يربــط بــن ضفتــي
نهــر التاميــز قــرب بــرج لنــدن الــذي
ينســب إليــه اجلســر يعتبــر اجلســر
أحــد معالــم مدينــة لنــدن .وأحــد أعلــى
ً
ارتفاعــا فيهــا.
اجلســور

واخلرائــط والطوابــع وقواعــد البيانات
وغيرهــا.
ومــن بــن محتويــات املكتبــة هنــاك
نحــو  14مليــون كتــاب ال يفوقهــا يف
ذلــك ســوى مكتبــة الكوجنــرس يف
الواليــات املتحــدة ،وكميــات ضخمــة مــن
املخطوطــات والعناصــر التاريخيــة يعود
أقدمهــا إلــى  2000ســنة قبــل امليــاد.

جسر لندن

واحــد مــن خمســة عشــر جس ـرًا متتــد
فــوق نهــر التاميــز ،الــذي يربــط بــن
مدينــة لنــدن وســاوثوورك يف وســط
لنــدن ،يقــع جســر لنــدن بــن جســر
شــارع ســكة احلديــد وجســر البــرج.
بــدأ بنــاء جســر لنــدن يف عــام 1967م،
ومت افتتاحــه يف يــوم  17مــارس ســنة
 ،1973ليحــل هــذا اجلســر محل جســر
لنــدن الشــهير.

المكتبة البريطانية

هــي املكتبــة الوطنيــة للمملكــة املتحــدة
ومقرهــا لنــدن وهــي إحــدى أكبــر
املكتبــات يف العالــم مــن حيــث حجــم
محتوياتهــا ،وتضــم املكتبــة نحــو 150
مليــون عنصــر مــن كل بقــاع العالــم
ومبختلــف اللغــات وبأشــكال مختلفــة،
ســواء املطبوعــة أو الرقميــة مثــل:
الكتــب واملخطوطــات والرســومات
واملجــات واجلرائــد والتســجيالت
الصوتيــة والتســجيالت املوســيقية
والفيديوهــات ،وبــراءات االختــراع

يتعين على
السائح أن يزور
 1169موقعًا
تاريخيًا ليقول
أني رأيت لندن

عين لندن

هــي عجلــة ســياحية ضخمــة أو
دوالب هــواء مت إنشــاؤه يف العاصمــة
البريطانيــة قبيــل مطلــع القــرن احلادي
والعشــرين  .ميكــن للشــخص ركوبهــا
ملشــاهدة معالــم مدينــة لنــدن والتمتــع
باملناظــر اجلميلــة أثنــاء دورانهــا حــول
محورهــا  .وميكــن للشــخص وهو راكب
عجلــة لنــدن العمالقــة أن يــرى كثيــرا
مــن األشــياء حتــى مســافة  40كيلومتــر
يف املتوســط .وأيضــاً رؤيــة بعض املعالم
البــارزة الشــهيرة مثــل  :كاتدرائيــة
ســانت بــول وقصــر وستمنســتر وقلعــة
وندســور .ويوجــد بهــذه العجلــة 32
كابينــة صغيــرة ميكنهــا أن حتمــل 15
ألــف زائــر يوميــاً

شارع أوكسفورد ستريت

 Oxford Streetهــو أطــول شــارع تس ـوّق

يف أوربــا ،ممــن املســتحيل التجــول
يف كافــة هــذه املتاجــر يف يــوم واحــد
لكثرتهــا .وعليــه ســتجد نفســك
مضطــراً لالســتراحة مــن وقــت آلخــر.
رمبــا يف أحــد املطاعــم أو املقاهــي.
خاصــة يف الشــوارع الضيقــة املتفرعــة
مــن شــارع أوكســفورد ســتريت .تفتــح
محــات ومتاجــر شــارع أكســفورد
ســتريت أيــام اإلثنــن إلــى الســبت مــن
الســاعة التاســعة صباحاً إلى اخلامسة
والنصــف ،وفيــه كل العالمــات التجارية
الكبيــرة يف العالــم.

المتاحف البريطانية

املتحــف البريطانــي الرســمي هــو
أقــدم متحــف يف اململكــة املتحــدة
 ،حيــث يضــم مجموعــة كبيــرة مــن
التحــف مــن جميــع أنحــاء العالــم ،وبــه
أيضــا واحــدة مــن أضخــم املكتبــات
يف العالــم .بينمــا يعــد متحــف
مــدام توســو مــن املتاحــف الشــهيرة،
حيــث يحتــوي علــى متاثيــل شــمعية
للمشــاهير ،وســمي هــذا املتحــف
نســبة إلــى مــدام تيســو مؤسســته؛
وولــدت مــدام تيســو التــي أسســت
هــذا املُتحــف يف عــام 1761م يف
ستراســبورغ ،وكان قــد تــويف والدهــا
قبــل أن تولــد رعاهــا طبيــب اســمه

» »هــل تعلــم أنــه بــن الثانــي
واخلامــس مــن ســبتمبر عــام
 1666م ،اندلــع أخطــر حريــق يف
تاريــخ لنــدن بــل والعالــم ،حيــث
دمــر حريــق لنــدن الهائــل جــزءاً
كبيــراً مــن املدينــة .وطــال معظــم
مبانــي املدينــة وكاتدرائيــة (St
 )Paul’sالقدميــة و  87كنيســة
وحوالــي  13000منــزل.
» »هــل تعلــم أن بــرج لنــدن متلــؤه
األســاطير ،فقــد تناقلــت األجيــال
بضــع قصــص خرافيّــة مفادهــا
أن أرواح أولئــك الذيــن أعدمــوا
يف البــرج ال تــزال تطوفــه ،ومــن
أبرزهــم «آن بولــن» الزوجة الثانية
للملــك هنــري الثامــن ،والكونتيســة

«مارغريــت بولــي « ،واألميــران
ابنــي امللــك
«إدوارد» و»ريتشــارد»
ّ
إدوارد الرابــع اللــذان قيــل ّأنَهمــا
اختفيــا يف البــرج .كمــا اشــتهر
البــرج بغربانــه التــي تُعشــش
علــى أراضيــه والتــي ارتبطــت
بنبــوءة قدميــة مفادهــا أنــه يف
اليــوم الــذي ســيغادر فيــه آخــر
الغربــان بــرج لنــدن فــإن عــرش
إجنلتــرا سيســقط ومعــه ستســقط
بريطانيــا العظمــى ،لذلــك حــرص
عــدد مــن امللــوك قدميــاً علــى
احلفــاظ علــى الغربــان وأراضــي
تعشيشــها يف البــرج.
» »يبلــغ طــول “عــن لنــدن” ،وهــي
عجلــة ســياحية ضخمــة يركبهــا
الســياح ملشــاهدة معالــم لنــدن،
حوالــي  424متــرأ ،مبــا يعــادل
مســاحة  4مالعــب كــرة قــدم
كبيــرة.
» »هــل تعلــم أن املســاحات اخلضــراء
تغطــي أكثــر مــن  %40مــن
إجمالــي مســاحة لنــدن ،مبــا
يعــادل  173كيلومتــرًا مربعًــا ،أي
مــا يعــادل  3أضعــاف مســاحة
منطقــة “منهاتــن” األمريكيــة يف
“نيويــورك”.
» »يبلــغ ســعر أغلــى شــقة يف لنــدن
(والعالــم) حوالــي  170مليــون
دوالر ،وهــو مــا يعــادل إجمالــي
النــاجت احمللــي جلمهوريــة “بــاالو”،
وهــي إحــدى جــزر احمليــط
الهــادي شــرقي “الفلبــن” ،وذلــك

تعتبر قصور لندن
هي األفخم واألهم
يف العالم

تستمر احلالة العمرانية
يف لندن بصروح معمارية
مدهشة كل عام

وفقــاً لبيانــات البنــك الدولــي.
» »يتحــدث ســكان لنــدن بأكثــر مــن
 300لغــة غيــر اإلجنليزيــة ،وتتنوع
مــا بــن البنغاليــة والغوجاراتيــة
والبنجابية والكانتونيــة واملاندرين
الصينــي.
» »تعــد محطــة متــرو “واترلــو” أكثــر
محطــات متــرو األنفــاق ازدحامــاً
يف لنــدن ،إذ يدخلهــا أكثــر مــن
 57ألــف شــخص خــال الــذروة
الصباحيــة فقــط.
» »إن وضعــت لنــدن علــى
محــرك بحــث غوغــل ســتجد
نتيجــة
١ ٬٩١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
بحــث .
» »متتلــك لنــدن واحــدة مــن أكبــر
شــبكات احلافــات يف العالــم،
مــع  19,500محطــة للحافــات
وحوالــي  8,500حافلــة.
» »يف لنــدن أكبــر عــدد مــن أثريــاء
العالــم ،ويبلــغ عددهــم 72
مليارديــراً .
» »تُعــرض حاليًــا ناطحــة الســحاب
األشــهر يف لنــدن “غيركــن” للبيــع
بســعر  650مليــون دوالر ،وهــو مــا
يعــادل تكلفــة شــراء  15طائــرة
“ايربــاص”.
» »يقــود النــاس يف لنــدن ســياراتهم
على اجلانب األيســر من الشــارع،
عــدا شــارع واحــد مــن املدينة وهو
ســافوي كــورت .ففي هذا الشــارع
يُطلــب مــن الســيارات قانونيــاً أن
تســير علــى اجلانــب األميــن.
وضــع هــذا القانــون يف عــام 1902
كــي تتمكــن الطبقــة الراقيــة مــن
الشــعب أن تنــزل مباشــرة مــن

عرباتهــم إلــى مســرح ســافوي.
ولــم يتــم تغييــر هــذا القانــون منــذ
ذلــك الوقــت.
» »هنــاك منطقــة مــن لنــدن تدعــى
نايتســبريدج ،وبالتالــي يكــون
اســمها الكلمــة الوحيــدة يف اللغــة
اإلجنليزيــة التــي حتــوي ســت
حــروف ســاكنة متتاليــة!
» »إن قيــادة ســيارات األجــرة
يف لنــدن أمــر يف منتهــى
اخلصوصيــة ،فلكــي تصبــح
ســائق أجــرة ينبغــي أن جتتــاز
“اختبــار املعرفــة” .والــذي يحتــاج
مــن ســنتني إلــى أربــع ســنوات
مــن الدراســة ،وينبغــي عليــك أن
حتفــظ أكثــر مــن  25000شــارع
و 20000معلــم .يف الواقــع ،وقــد
أثبتــت الدراســات أن وســطي
مخــوخ ســائقي ســيارات األجــرة
يكــون أثقــل مــن املــخ الطبيعــي.
» »يف عــام  ،1945وقــف ســرب
مــن الطيــور علــى عقــرب دقائــق
ســاعة «بيــغ بــن» البالــغ طولــه 14
قدمــاً ،ممــا ســبب تأخــر الوقــت
بخمــس دقائــق كاملــة.
» »لقــد مت بنــاء صــرح مــن أضخــم
صــروح لنــدن ألرواح مــن قتلوا يف
حريــق لنــدن الكبيــر عــام .1666
ولكنــه يف الواقــع بلــغ عــدد الذيــن
قتلــوا ثمانيــة أشــخاص فقــط.
إال أنــه اعتبــر كبيــراً كونــه تد ّمــر
مــا يقــارب مــن  %80مــن بيــوت
لنــدن .واعتبــر مــن تــويف منتحــراً
نتيحــة القفــز مــن علــى هــذا
الصــرح أكثــر بكثيــر ممــن ماتــوا
باحلريــق!.
مجلة الحياة_
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مرض
السكري

ّ
ّ
المر!
السكر

يعد مــرض الســكري مــن أكثــر األمــراض الشــائعة علــى
ّ
مســتوى العالــم ،و يقــدر المصابــون بــه بـــ  120مليــون
شــخص و يتوقــع أن يصــل العــدد إلــى  220مليون شــخص
مصــاب بحلــول ســنة  2020ميالديــة.
و مــرض الســكري هــو مــرض إســتقالبي (أيضــي)
مزمــن يتميــز بزيــادة مســتوى الســكر فــي الــدم نتيجة
لنقــص نســبي أو كامــل فــي األنســولين فــي الــدم أو
لخلــل فــي تأثيــر األنســولين علــى األنســجة ،ممــا ينتج عنه
مضاعفــات مزمنــة فــي أعضــاء مختلفــة مــن الجســم.
ترتفع حاالت مرضى السكري
يوم ًا بعد يوم بسبب غياب
الوعي الصحي

ويفرق

الدكتــور إمــام العــدس،
استشــاري الباطنيــة
يف مستشــفى احليــاة بعســير ،بــن
نوعــن مــن داء الســكري ،فيقــول:
«النــوع األول :ويعــرف بالنــوع املعتمــد
علــى األنســولني ويصيــب األطفــال
وصغــار الســن غالبــاً  ،ويحــدث هــذا

حذاري من
السمنة والكسل

النــوع لــدى  %10مــن إجمالــي مرضــى
الســكري .أمــا النــوع الثانــي :ويعــرف
بالنــوع غيــر املعتمــد علــى األنســولني
ويصيــب البالغــن وكبــار الســن وخاصة
الذيــن يعانــون مــن الســمنة .وقــد
أصبــح هــذا النــوع ظاهــرة لــدى صغــار
الســن أيضــاً وذلــك النتشــار الســمنة».
مجلة الحياة_
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ويضيــف د .إمــام العــدس« :يتــم
عــاج هــذا النــوع عــن طريــق اتبــاع
نظــام غذائــي ونشــاط رياضــي مــع
احملافظة على وزن طبيعي للجسم،
وعنــد فشــل هــذه احملــاوالت يف
ضبــط ســكر الــدم يحتــاج املريــض
إلــى أقــراص خافضــة للســكر».
أمــا عــن األعــراض فيصفهــا د .إمــام:
«عــادة مــا تكــون االصابــة بالنــوع األول
مفاجــأة وتشــمل األعــراض التالية:
 )1كثرة التبول.
 )2العطش وجفاف الفم.
 )3التعــب الشــديد وفقــدان
ا لطا قــة .
 )4اجلوع.
 )5نقص الوزن املفاجئ.
 )6عــدم وضــوح الرؤيــا (تشــوش
النظــر).
 )7التهابات متكررة.
أمــا اإلصابــة بالنــوع الثانــي فهــي

تدريجيــة وبالتالي يصعب اكتشــافها
حيــث ال تظهــر أي مــن هــذه
األعــراض علمــاً بــأن أعــراض هــذا
النــوع مماثلــة ألعــراض االصابــة
بالنــوع األول ولكنهــا أقــل حــدة».
العالج:
وعــن عــاج داء الســكري ،ســألنا
الدكتــور صــاح الديــن زكــي،
استشــاري الباطنيــة يف مستشــفى
احليــاة بجــازان ،فأجــاب« :ال
يوجــد عــاج واحــد لــداء الســكري
ولكــن اســتخدام العــاج املناســب
حتــت إشــراف الفريــق الطبــي
املعالــج ،مــن أطبــاء وأخصائيــي
تغذيــة ،باإلضافــة إلــى ممارســة
عــادات غذائيــة صحيــة والتماريــن
الرياضيــة ،فجميعهــا تؤمــن حيــاة
أفضــل للمصابــن بالســكري وتقلــل
مــن خطــر اإلصابــة باملضاعفــات».

العالج المناسب
والعادات الغذائية
الصحيحة تؤمن
حياة أفضل لمرضى
السكري

د.سعيد حسن
استشاري باطنة ورئيس قسم
األمراض الباطنيةمبستشفى
احلياة الوطني بالرياض

حافــظ علــى مســتوى الســكر يف
ا لــدم:
يــردف الدكتــور صــاح الديــن:
«ميكــن ملريــض الســكري احملافظــة
علــى مســتوى طبيعــي لســكر الــدم
باتبــاع اآلتــي:
» »النظــام الغذائــي الســليم:
يحتــاج املصــاب بالســكر إلــى
نظــام غذائــي صحــي متــوازن ،
يحتــوي علــى الســعرات احلراريــة
املطلوبــة ونســب مكونــات الغــذاء
مــن البروتينيــات والدهــون
والنشــويات كمــا يجــب أن يحتــوي
طعامــه علــى كميــات جيــدة مــن
األليــاف والفيتامينــات والعناصــر
الضروريــة األخــرى.
» »النشــاط البدنــي :يحتــاج مريــض
الســكري إلــى نظــام بدنــي متــوازن
بصــورة منتظمــة علــى أن يكــون
مبــا يعــادل نصــف ســاعة ثــاث

أﻋﺮاض ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﺷﻴﻮﻋ

اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ
وﻓﻘﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﳉﻮع

ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن اﳌﻔﺎﺟﺊ

اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﺘﻜﺮرة

ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺒﻮل

اﻟﻌﻄﺶ
وﺟﻔﺎف اﻟﻔﻢ

تناول السكر من مصادره
الطبيعية أفضل لصحتنا

ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ
)ﺗﺸﻮش اﻟﻨﻈﺮ(

مــرات أســبوعياً علــى األقــل.
وللنشــاط البدنــي دور يف تنشــيط
عمــل األنســولني وإنقــاص وزن
اجلســم.
» »العــاج الدوائــي :يتــم عــاج النــوع
األول مــن الســكري بهرمــون
األنســولني نظــراً العتمــاد هــؤالء
املرضــى عليــه .أمــا النــوع الثانــي
مــن الســكري ميكــن الســيطرة
عليــه عــن طريــق احلميــة الغذائية
والنشــاط البدنــي ،ويف حالــة
عــدم احلصــول علــى النتيحــة
املطلوبــة ميكــن اســتخدام أقــراص
خفــض الســكر ،وقــد يحتــاج هــذا
النــوع مــن الســكري إلــى اســتخدام
حقــن األنســولني عنــد عــدم قــدرة
أقــراص الســكر علــى خفــض
مســتوى ســكر الــدم.
» »إن التحكــم مبســتوى ســكر الــدم

يعطــي انعكاســاً صحيــاً يف منــع
أو تقليــل مضاعفــات الســكري
املزمنــة».
هــل هنــاك حــل لالســتغناء عــن
حقــن األنســولين ؟
اخلاليا اجلذعية  ..أمل جديد
مجلــة احليــاة التقــت الدكتــور
ســعيد حســن ،استشــاري الباطنيــة
يف مستشــفى احليــاة يف الريــاض،
وســألته عــن الكشــوفات الطبيــة
احلديثــة مــا إن كانــت متنــح
ً
أمــا ملرضــى الســكري ،حيــث
أجــاب« :ظهــرت دراســة حديثــة
حــول إمكانيــة اســتخدام اخلاليــا
اجلذعيــة التــي يتــم أخذهــا مــن
النخــاع العظمــي يف عــاج النــوع
األول مــن داء الســكري املعتمــد على
األنســولني مــدى احليــاة ،وبإمــكان

على مريض السكري أن
يغير من عاداته اليومية
السلبية

تعد الخاليا
الجذعية بمثابة
أمل جديد لهذا
المرض

د .صالح زكي
استشاري الباطنة ورئيس قسم
الباطنة واجلهاز الهضمي
مبستشفى احلياة الوطني بجازان

هــذه اخلاليــا اجلذعيــة أن تغنــي
مريض الســكر عن حقن األنســولني
ملــدة أربــع ســنوات متواصلــة ،إال أن
اســتخدامها ينبغــي أن يكــون قبــل
مــرور ثالثــة شــهور علــى اإلصابــة
بالســكري ألن بعــد هــذه الفتــرة
تكــون خاليــا البنكريــاس املنتجــة
لألنســولني قــد مت تدميرهــا بفعــل
املناعــة الذاتيــة .أمــا حــول إمكانيــة
اســتخدامها يف عــاج النــوع الثانــي
مــن داء الســكري ،يــرى الباحثــون
يف هــذه الدراســة أنهــا ال جتــدي
نفعــاً وذلــك ألن النــوع الثانــي عــادة
مرتبــط بالســمنة التي تقــوم بدورها
يف تقليــل عمليــة التمثيــل الغذائــي
وبالتالــي زيــادة مســتوى الســكر
يف الــدم ،إال أنــه ميكــن خلاليــا
البنكريــاس لــدى املصابــن بالنــوع
الثانــي مــن إنتــاج األنســولني يف
حالــة انتظــام املريــض علــى احلميــة
الغذائيــة .وأخيــراً أكــد الباحثــون
علــى ضــرورة إجــراء هــذه التجربــة
علــى أكبــر عــدد مــن املرضــى وملــدة
طويلــة ملقارنــة النتائــج».
زراعة وحقن خاليا البنكرياس
د .ســعيد حســن يشــرح وســيلة
أخــرى لشــفاء مــرض الســكري،
فيقــول« :تعتبــر زراعــة البنكريــاس
أحــد الوســائل العالجيــة الناجحــة،
إال أنــه يف بعــض األحيــان قــد يقــوم
جســم اإلنســان برفــض العضــو
اجلديــد عليــه بعــد أيــام أو بعــد
ســنوات مــن زراعتــه ،لــذا فــإن
عمليــة زراعــة العضــو قــد تتطلــب
اســتخدام أدويــة مثبطــة للمناعــة
مــدى احليــاة .أحــد الوســائل
البديلــة لزراعــة البنكريــاس هــي
حقــن خاليــا البنكريــاس يف الكبــد،
وقــد وجــد أن أخــذ اخلاليــا مــن
أكثــر مــن متبــرع واســتخدامها مــع
أدويــة مثبطــة للمناعــة قــد تصــل
مــدى جنــاح عملهــا إلــى  %80خــال
الســنة األولــى ،وتقــل إلــى %20
خــال اخلمــس ســنوات القادمــة».
كمــاأن هنــاك تطــور جديــد وهــو
احلصــول علــى بقايــا اخلاليــا
اجلذعيــة املوجــودة ببنكريــاس
املريــض وزرعهــا وإعــادة حقنهــا
لنفــس املريــض وهــو ماســوف
نتغلــب يف املســتقبل القريــب بــه
مجلة الحياة_
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مجهر
العالمات التجارية للحلوى
والشوكوال تشمل ضغطاً هائ ً
ال
على وسائل اإلعالم

دراسات وأرقام:
كشــفت وزارة الصحــة الســعودية
عــن نتائــج دراســة مســحية
أجرتهــا بالتعــاون مــع معهــد
القياســات الصحيــة والتقييــم
بجامعــة واشــنطن األميركيــة،
عــن أن معــدل انتشــار الســكر بــن
مواطنيهــا يقدر بـ.%13.4الدراســة
اوضحــت أن عــدد املصابــن
مــن الذكــور يقــدر بـــ 1.1مليــون
شــخص ،منهــم  546ألفــاً يتناولــون
عالجــا لــداء الســكر ،و 275ألفاً ال
يســيطرون علــى املــرض .أمــا عــدد
اإلنــاث املصابــات باملــرض فقدرتــه
الدراســة بـــ 775ألفــاً ،منهــم 356
ألفــاً يســيطرون علــى املــرض مــن
خــال العــاج ،مقابــل  196ألفــاً ال
يســيطرون عليــه.

يتفشى مرض السكري يف
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بنسبة %24

د.امام العدس
استشاري الباطنة ورئيس قسم
الباطنة مبستشفى احلياة
الوطني بعسير

علــى مشــكلة أعــراض األدويــة
املثبطــة للمناعــة.
يضيــف :د .ســعيد« :نقــدم يف
مستشــفى احليــاة ملرضــى الســكري
آخــر العالجــات التــي توصــل إليهــا
العلــم ،بواســطة فريــق طبــي مــن
أكفــأ األطبــاء احلائزيــن علــى
أعلــى الشــهادات واخلبــرات .حيــث
نســتقبل يوميــاً مرضــى الســكري
وقــد رافقنــا اآلالف مــن املصابــن
بهــذا املــرض يف رحلــة عالجهــم».
داء الســكري فــي الســعودية
خطــر حقيقــي
ٌ
لألســف ،تتصــدر اململكــة العربيــة
الســعودية املرتبــة األولــى يف
تفشــي مــرض الســكري يف الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،بنســبة
 ،%24واملركــز الســابع عامليــاً

رافقت مستشفى
الحياة آالف
المرضى في رحلة
عالجهم

بحســب إحصــاءات رســمية،
وهــو مــا يحــوّل املــرض إلــى
وبــاء وفــق تقديــر املتخصصــن.
فقــد ارتفعــت نســبة اإلصابــة
بالســكري بــدءاً مــن الثمانينيــات
وحتــى عــام  2014نتيجــة لتغيــر
منــط املعيشــة يف الســعودية ويف
منطقــة اخلليــج بشــكل عــام.
ممــا دعــي إلــى الشــعور بخطــورة
املوقــف حيــث دشــنت الســعودية
العديــد مــن حمــات التوعيــة مــن
أجــل مكافحــة االنتشــار الكبيــر
للمرض.هــذا وتوقــع املؤمتــر
الدولــي للســكري املنعقــد يف
اململكــة العربيــة الســعودية توقــع
أن يصــاب  %50مــن الشــعب
الســعودي بالســكري عــام ،2030
وهــو أمــر خطيــر ال بــد مــن النظــر
إليــه بجديــة.

توقع املؤمتر الدولي للسكري أن
يصاب  %50من الشعب السعودي
مبرض السكري عام !2030

طرق وأساليب المواجهة:
حــول طــرق مواجهــة املــرض عــن
طريــق الدولــة أوصــى باحثــون
ّ
للحــد
بتأســيس برنامــج وطنــي
مــن زيــادة عــدد املصابــن مبــرض
الســكري ،ويشــترك يف هــذا البرنامــج
وزارات عدة ،وتشمل« :وزارة الصحة،
وزارة التعليم ،وزارة الثقافة واإلعالم،
واملؤسســات الصحيــة يف القطاعــات
العســكرية ،واملستشــفيات اجلامعيــة،
ووزارة التخطيــط» ،ومــن خــال هــذا
البرنامــج يتــم عمــل قاعــدة بيانــات
لعــدد املصابــن مبــرض الســكري يف
اململكــة ،وأفضــل طريقــة للحصــول
علــى قاعــدة بيانــات دقيقــة هــي إدراج
هــذا املــرض ضمــن التعداد الســكاني،
وتعتبــر قاعــدة البيانــات مهمــة ملعرفــة
تأثيــر األنشــطة املخصصــة يف اجلــزء
الثانــي مــن البرنامــج؛ مــن خــال
قيــاس هــذه القاعــدة كل خمــس
ســنوات.
مجلة الحياة_
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نقاهة
الشــعر وأنــا أشــمط ،ولكــن قولي:
إنــك ملليــح ظريــف.

واحة العدد
» »بينمــا كان الطبيــب الفرنســي
املشــهور (دميــوالن) علــى فــراش
النــزاع ،التفــت فجــأة إلــى
زمالئــه األطبــاء ،الذيــن كانــوا
يحيطــون بــه ،وقــال :ســادتي،
إنــي أوصــي بثالثــة أطبــاء ..فظــن
األطبــاء احلاضــرون ،أن زميلهــم

رواية حقيقية إن لم تكن
من ٍ
احملصلة شعر ًا”.طيران ناس
يف
ّ
أمريكا الكتاوالروائيني

احملتضــر ،ســيذكر أســماء ثالثــة
منهــم ليديــروا املستشــفى مــن
بعــده ،ولكنهــم مالبثــوا أن ســمعوه
يقــول :املــاء والرياضــة واحلميــة.
» »و ّدت زوجــة خالــد بــن صفــوان
أن متادحــه ومتاحلــه فقالــت

قصص األطباء
الطريفة أكثر من
أن نحصيها

لــه :إنــك جلميــل يــا أبــا صفــوان!
فقــال خالــد :وكيــف تقولــن هــذا
وأنــا لســت يف عمــود اجلمــال وال
يف ردائــه والبرنســه ،فقالــت لــه:
ماعمــود اجلمــال؟ قــال :الطــول
ولســت بطويــل ،ورداؤه البيــاض
ولســت بأبيــض ،وبرنســه ســواد

» »عندمــا يختلــط الطــب بالقانــون
نحصــل علــى مــا يســمى بالطــب
العدلــي أو الشــرعي .وكان
الدكتــور بــول رياتــز أهــم طبيــب
شــرعي يف العالــم حيــث قــام
بتشــريح  160.000جثــة ،وكان
يف منتهــى الظــرف فــكان كلمــا
ســأله أحــد مــن املرضــى عــن
علتــه أجابــه« :ســنعرف ســر
مرضــك بعــد تشــريح جثتــك».
» »وكان كلمــا أقيمــت وليمــة فاخــرة
يف باريــس تصدرهــا الدكتــور بــول
لظرفــه ومكانتــه ،ويف إحــدى
هــذه احلفــات وكانــت لســيدة
موسوســة بالنظافــة والرفاهيــة،
تأخــر بــول عــن احلضــور ملــدة
غيــر قصيــرة علــى غيــر عادتــه.
وعندمــا وصــل بــادر إلــى االعتذار
للمضيفــة قائــا« :املعــذرة يــا
ســيدتي العزيــزة ،ولكننــي تأخرت
بســبب زبــون مضــى عليــه ثالثــة
أشــهر يف النعــش .واآلن اســمحي
لــي أن أذهــب وأغســل يــدي».
فتمتمــت املضيفــة بوجــه شــاحب:
«ليتــك فعلــت ذلــك قبــل أن
تصافحنــي».
» »أصــر رجــل أمام الطبيب النفســي
الشــهير بورالنســكي علــى أنــه
ابتلــع حصانــاً فقــال لــه بعــد أن
فقــد األمــل بتغييــر رأيــه :حس ـ ٌن
ســنجري لــك عمليــة إلخــراج
احلصــان وكانــت الفكــرة هــي
اعطــاؤه مخــدراً لفتــرة بســيطة
وإحضــار حصــان إلــى غرفــة
العمليــات أثنــاء غيبوبتــه ليتأكــد
مــن خروجــه ،وحينمــا أفــاق
أشــار الطبيــب إلــى احلصــان
وقــال ملريضــه :هــذا احلصــان لــن
يزعجــك بعــد اآلن ،فهــز املريــض
رأســه وقــال :ليــس هــذا احلصــان
الــذي ابتلعتــه وامنــا الــذي ابتلعتــه
أبيــض اللــون.
» »وكان أحــد أمــراء بنــي بويــه
ٌ
مــرض عصبــي امتنــع
أصابــه
معــه عــن تنــاول الطعــام ،وتوهــم

اهتم الفن التشكيلي بالطب
والطبابة على مر التاريخ

الظرف
جزء ال يتجزأ من
ٌ
شخصية الطبيب
المعالج

أنــه صــار بقــرة وينبغــي ذبحــه.
ُــرض علــى ابــن ســينا
فلمــا ع ِ
أخــذ شــفر ًة حــاد ًة وتقــ ّدم نحــو
األميــر وأضجعــه موهمًــا إيــاه
أنــه يريــد ذبحــه وهــو مستســلم.
وعنــد حلظــة معينــة صــاح ابــن
ســينا بصــوت مرتفــع« :هــذه بقــرة
نحيفــة هزيلــة ،أعلفهــا أوالً حتــى
تســمن» .وهنــا بــدأ األميــر يف
األكل بشــراهة ،وكان ابــن ســينا
ـدس يف طعامــه الــدواء حتــى مت
يـ ّ
لــه الشــفاء.
» »وقــد روى الطبيــب الســوداني
القديــر الطيــب أبــو بكــر أنــه
كان لديــه رجـ ٌـل مسـ ٌّـن يرقــد فــى
املستشــفى لـــهرم جســده ،يــزوره
شــاب كل يــوم ويجلــس معــه
ألكثــر مــن ســاعة يســاعده علــى
أكل طعامــه واالغتســال

اهلل هــل هــذا ابنــك؟ ،نظــر إليــه
املريــض ولــم ينطــق وأغمــض
عينيــه ،وقــال بصــوت خفيــض:
ليتــه كان أحــد أبنائــي  ..هــذا
اليتيــم مــن احلــي الــذي كنــا
نســكن فيــه ،رأيتــه مــرة يبكــي
عنــد بــاب املســجد بعدمــا تــويف
والــده و هدأتــه ،واشــتريت لــه
احللــوى ولــم احتــك بــه منــذ
ذلــك الوقــت ،لكنــه منــذ علــم
بوحدتــي أنــا وزوجتــي يزورنــا كل
يــوم لـــيتفقد أحوالنــا حتــى وهــن
جســدي فأخــذ زوجتــي إلــى
منزلــه وجــاء بــي إلــى املستشــفى
للعــاج» .فأصــر الطبيــب علــى
أن يســأل الشــاب ملــاذا يفعــل
ذلــك فانتظــره إلــى أن أتــى فقــال
لــه :ملــاذا يــا ولــدي تتكبــد هــذا
العنــاء كل يــوم؟ ،فأجــاب :مــا زال
طعــم احللــوى يف فمــي يــا عــمّ.

» »ويأخــذه يف جولــة بحديقــة
املستشــفى ،ويســاعده علــى
االســتلقاء ويذهــب بعــد أن
يطمئــن عليــه .فســأله« :مــا شــاء
مجلة الحياة_
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«مدينــة حســنة خصبــة ذات أنهــار وأشــجار ،يســكنها
طوائــف مــن العــرب ،وأكثرهــم مــن بنــي حنيفــة» ،بهــذا
الوصــف يصــف ابــن بطوطــة مدينــة الريــاض حيــث مــر
بهــا فــي أســفاره ،ويــروى ياقــوت الحمــوي أنــه اتخذهــا
األهالــي حدائــق أو «رياضــً» لهــم ،وصــارت المنطقــة
بشــكل عــام بمــا فيهــا مــن مــزارع ونخــل ومســاكن
تســمى بالريــاض.
إنهــا ريــاض اليمامــة واألعشــى والســوق التجــاري املزدهــر منــذ القــدم
واحلاضــرة املأهولــة عبــر الســنني التــي أصبحــت اليــوم أحــد أكبــر مــدن
العالــم وأســرعها منــواً ســكنياً وبشــرياً وجتاريـاً .تقــع الريــاض يف وســط
شــبه اجلزيــرة العربيــة ،ويف وســط اململكــة العربيــة الســعودية ،علــى
ارتفــاع حوالــي  600متــر فــوق ســطح البحــر .تقــع يف اجلــزء الشــرقي
لقلــب شــبه اجلزيــرة العربيــة ،بالتحديــد يف وســط شــبه اجلزيــرة العربية
علــى هضبــة رســوبية.
فيها من املعالم ما ال حصر له ،تاريخياً وجتارياً وصناعياً وهندســياً،
وقــد خلصهــا أغنوســتون يف كتابــه طائــر بــا أجنحــة والــذي صــدر عــام
 ،2009بقولــه :كنــت أعتقــد أن بــاب الطائــرة ســينفتح علــى رمــال المعــة
وفــراغ كبيــر ..إال أنــه انفتــح علــى إحــدى أضخــم املــدن التــي ميكــن للمــرء
أن يراهــا ،إنهــا مدينــة ضخمــة ومهيبــة وعظيمــة بــكل معنــى الكلمة».

مدائن صالح

أبها

تلــك التحفــة الهندســية التــي يقــول فيهــا «تشــارلز
داوتــي» أحــد أشــهر الرحالــة اإلنجليــز الذيــن جابــوا
جزيــرة العــرب فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع
ٌ
غــرف بــاردة بشــكل إعجــازي فــي هــذه
عشــر« :فيهــا
الصحــراء ،حيــث جعلــت واجهاتهــا باتجــاه الشــمال حتــى
ال تدخلهــا الشــمس ،كمــا صنــع المهندســون تيــار هــواء
ـكل دائــم ،ممــا يمنحــك شــعورًا عميقــً باألمــن
يهــب بشـ ٍ
والهــدوء ،ويجعــل هــذا المــكان مهيبــً بشــكل كبيــر».

أبهــا أو «إيفــا» كمــا كانــت تســمى قديمــً ،المدينــة
تحمــل بلقيــس
التاريخيــة التجاريــة والتــي كانــت منهــا ّ
إبلهــا بالهدايــا إلــى النبــي ســليمان عليــه الســام.
فهــي أقــدم حاضــرة تجاريــة فــي الجنــوب وجبــال عســير
ومــا زالــت تجمــع بيــن التاريــخ والمســتقبل فــي كل
تفاصيلهــا ،فمــا إن تنتهــي عينــاك مــن الدهشــة فــي
قلعــة أثريــة حتــى تجددهــا مــع بــرج تجــاري شــاهق ،إنها
أبهــا البهيــة ســيدة الجنــوب وجميلــة جبــال عســير.

إن املــكان املهيــب حقـاً والــذي يقصــده آالف الســائحني والزائريــن ســنوياً مــن
خــارج اململكــة ليقفــوا علــى أحــد أهــم حضــارات اجلزيــرة العربيــة القدميــة.
تقــع آثــار مدائــن صالــح يف محافظــة العــا الواقعــة علــى بعــد  300كلــم
شــمال املدينــة املنــورة و400غــرب مدينــة حائــل يف اململكــة العربية الســعودية،
كانــت تســمى مدائــن صالــح قدميـاً مبدينــة «احلجــر» ،وحــازت عــدة ألقــاب
أطلقهــا عليهــا علمــاء اآلثــار والباحثــون ،مثــل« :املتحــف املفتــوح» ،و»كنــز
الصحــراء املنســي» و»معجــزة اجلبــال» فهــي بحــق معجــزة فهــذه القصــور
العظيمــة املنحوتــة يف اجلبــال اســتطاع اإلنســان نحتهــا قبــل آالف الســنني
بــدون آالت ومعــدات ،ومــن هــذه اجلبــال أخــرج اهلل لقــوم ثمــود ناقـ ًة عظيم ًة.

يوجــد يف مدينــة أبهــا العديــد مــن املعالــم األثريــة التــي تعــزز من قيمتها
كواجهــة ســياحية وأثريــة تاريخيــة متفــردة ،مثــل قلعــة أبــو خيــال وقلعــة
شمســان وقلعــة الدقــل ومتحــف أملــع للتــراث وقريــة املفتاحــة ومركــز
امللــك فهــد الثقــايف وقصــر امللحــة وقصــر شــدا األثــري ،إلــى جانــب
األســواق الشــعبية التــي حافظــت علــى مكانتهــا وحضورهــا منــذ مئــات
الســنني ،وأبرزهــا ســوق الثالثــاء وســوق ربــوع آل يزيــد وســوق ســبت
بنــي رزام ،وســوق اجلمعــة  -الواديــن  -والتــي يتمكــن فيهــا الزائــر مــن
شــراء التحــف والتــذكارات واألزيــاء الشــعبية ،كمــا يوجــد العديــد مــن
املتنزهــات التــي تتميــز بجمالهــا وبتوفــر اخلدمــات فيهــا.

جازان

تلــك المدينــة العابقــة بالتاريــخ ،وجــدت بهــا آثــار منــذ
العــام  8000قبــل الميــاد ،المخــاف الســليماني وحــدود
المملكــة مــن الجهــة الجنوبيــة ونافذتهــا نحــو البحــر
األحمــر وجزيــرة فرســان الخالبــة وأكثر مناطق الســعودية
كثافــة ســكانية بالنســبة لمســاحتها.
أول مــن ســماها باســمها كان الشــاعر أبــو دهبــل اجلمحــي القرشــي
حيــث اقتطــع لــه اخلليفــة األمــوي ســليمان بــن عبــد امللــك أرضـاً مبنطقــة
الدارســة جــازان حيــث يقــول فيهــا:
سقى اهلل جازانا ومن حل ولية وكل مسيل من سهام وسردد
تقــع منطقــة جــازان يف اجلــزء اجلنوبــي الغربــي مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،ويحدهــا مــن الشــمال والشــرق منطقــة عســير ومــن الغــرب
البحــر األحمــر بطــول ســاحلي نحــو  330كــم ،ومــن اجلنــوب واجلنــوب
الشــرقي اليمــن ،وتعتبــر هــذه املنطقــة همــزة وصــل بــن التجــارة البريــة
والبحريــة للمنطقــة اجلنوبيــة إذ ان بهــا مينــاء جــازان ثالــث موانئ اململكة
مــن حيــث الســعة وتعتبــر البوابــة الرئيســية لــواردات اجلــزء اجلنوبــي
الغربــي مــن اململكــة وهــي محطــة اســتراحة للحجيــج القادمــن من اليمن
بحكــم موقعهــا علــى الطريــق الــذي يربــط بــن اليمــن ومكــة املكرمــة.
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الغضب

جتنب أسباب
الغضب تتجنب
هذه الصفة

ٌ
مرض أخطر مما نتوقع
«ال يحمــل الحقــد مــن تعلــو بــه الرتــب ..وال ينــال العــا مــن طبعــه
الغضــب» ،بهــذا البيــت يلخــص عنتــرة صفــة الغضــب التــي
ُ
ّ
وتحــط مــن قــدره ،فالغضــب عــدو العقــل  ،وهــو
تعيــب اإلنســان
لــه كالذئــب للشــاة مــا إن يتمكــن منــه حتــى أكلــه ،والغضــب مــن
الصفــات التــي إن تخلصنــا منهــا نلنــا مراتــب الصديقيــن والواصليــن.
د /محمد عبد العزيز
استشاري األمراض النفسية والعصبية ورئيس
قسم األمراض النفسية والعصبية بمستشفى
الحياة الوطني بالرياض

َعرَّف

الغضبَ
جمــ ٌع مــن
علمــاء اللغــة وغيرهــم،
العبــارات،
واختلفــت
فالغضــب يف اللغــة يعنــي
الشــدة ،ورجــل غضوب أي
شــديد اخللــق ،والغضــوب
احليــة اخلبيثــة؛ لشــدتها،
والغضبــة :الدرقــة مــن
جلــد البعيــر يطــوى
بعضهــا علــى بعــض
ســميت بذلــك لشــدتها.
وقيــل تغ ُّيــر يحصــل عنــد
فــوران دم القلــب ليحصــل

عنــه التشــفي يف الصــدر.
والغضــب هــو أحــد أهــم
موجبــات املــرض وعلــى
عــدة أصعــدة ،فهــو ســبب
للســكري وارتفــاع ضغــط
الدم واألعصاب والشــقيقة
والعديــد مــن األمــراض
الشــائعة .هــذا غيــر أنــه
نقــص نفســي واجتماعــي
يؤثــر علــى كينونتنــا بشــكل
كبيــر بــن النــاس.
أسباب الغضب
بواعــث الغضب ،وأســبابه

كلما ابتعدنا عن
الغضب اقتربنا من
الجمال

كثيــرة جــداً ،والنــاس
متفاوتــون فيهــا ،فمنهــم
مَــن يَغضــب ألمــر تافــه
ال يُغضــب غيــره وهكــذا،
فمــن أســباب الغضــب:
ِ
الكبــر والعُجــب :فالعجب
بالــرأي واملكانــة والنســب
واملــال ســبب للعــداوة إن
لــم يُعقــل بالديــن وذلــك
بــرده ودفعــه فالعجــب
الكبْــر ومــازم لــه،
قريــن ِ
والكبْــر مــن كبائــر الذنوب
ِ
فقــد قــال النبــي – صلــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم -

(ال يدخــل اجلنــة َمــن يف
قلبــه مثقــال ذرة مــن ِكبــر)
وعــن ابــن عبــاس – رضــي
اهلل عنهمــا – مرفوعــاً
(املهلــكات ثــاث إعجــاب
املــرء بنفســه وشــح مطــاع
وهــوى متبــع) ،وممــا
يــروى أن النبــي يحيــى
بــن زكريــا لقــي عيســى
بــن مــرمي -صلــى اهلل
عليهمــا وســلم -فقــال:
أخبرنــي مبــا يُقــرِّب مــن
رضــا اهلل  ،ومــا يُبعــد مــن
ســخط اهلل ؟ فقــال  « :ال
تغضــب «  .قــال  :الغضــب
مــا يبــدؤه ومــا يعيــده ؟
قــال « :التعــزز واحلميــة
والكبريــاء والعظمــة».
اجلــدال واملــراء :قــال
عبــد اهلل بــن احلســن:
«املــراء رائــد الغضــب
فأخــزى اهلل عقــا يأتيــك
بــه الغضــب» فاللجــدال
آفــات كثيــرة منهــا الغضب،
لهــذا نهــى عنــه ،قــال النبي
–صلــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم –« :أنــا زعيــم ببيــت
يف ربــض اجلنــة ملــن تــرك
املــراء وإن كان محقــاً».
املــزاح واالســتهزاء:
كثيــراً مــا يوصلنــا املــزاح
إلــى طــرق مســدودة
وبالتالــي حــاالت مــن
الغضــب والعــداوة ،فقــد
قيــل :إن املـــزاح بــدؤه
حــاوة  :لكنمــا آخـــره
عـــداوة يحتــد منــه الرجــل
الشــريف ويجتري بســخفه
ا لســخيف .
وقــد قيــل إن املــزاح
يقــف علــى مقدمــة
الغضب ،وقــال ميمــون
بــن مهــران « إذا كان املــزاح
أمــام الــكالم كان آخــره
اللطــم والشــتام».
بذاءة اللســان وفحشــه:
بشــتم أو ســب أو تعييــر
ممــا يوغــل الصــدور ويثيــر
الغضــب ،وقــد قــال النبــي –
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توظيف الغضب وإدارته
جتعل منه حافزاً للنجاح

صلــى اهلل عليــه وســلم ( :إن اهلل يبغــض
الفاحــش البــذيء).
ومــن أســباب الغضــب أيضــا :الغــدر
وشــدة احلــرص علــى فضــول املــال
واجلــاه .ويــرى الكاتــب جــورج لــوكاس،
أن اخلــوف يقــود الــى الغضــب ،والغضــب
الــى الكراهيــة ،والكراهيــة الــى املعانــاة».
نعــم إن الغضــب هــو خطيئــة العنــف
وعــدم الســيطرة علــى النفــس.
تأتــي كلمــة الغضــب مــن الكلمــة
اليونانيــة  ،kholêأي الصفــراء ،فقــد
أرجعــوا ســبب الغضــب الــى حركــة
الصفــراء يف اجلســم وأطلقــوا كلمــة
كوليــرا علــى احلركــة العنيفــة للصفراء.
كمــا أن الغضــب هــو حركــة مضطربــة
مــن الــروح تنحــو منحــى العنــف،
وتتجلــى مــن خــال ارتفــاع الصــوت
(الصــراخ) ،و كلمــات مهينــة وردات
فعــل قــد تبلــغ حــداً خطيــراً كالضــرب
بــأداة حــادة وبالتالــي القتــل.
وحســب علمــاء النفــس فــإن اخلــوف
أحــد مســيري الغضــب وإن بــدا أنه غائب
عنــه متامــا عندمــا يصــل الغضــب إلــى
أقصــى درجاتــه .وعليــه فالغضــب نــوع
مــن اجلنــون املؤقــت ،قــد يكــون أعمــى
ومدمــر للغايــة .و يعــرف الغضــب علــى
أنــه إنفعــال  .ويشــمل التأثيــر اجلســدي
للغضــب زيــادة يف معــدل ضربــات القلــب
وضغــط الــدم ،ومســتوياتاألدرينالني والن
ورادرينالني
يــرى علمــاء النفــس احلديــث الغضــب
علــى أنــه أحســاس أولــى ،وطبيعــي،

وناضــج مارســه كل البشــر يف بعــض
األوقــات وعلــى أنــه شــيئاً لــه قيمــة
وظيفيــة مــن أجــل البقــاء علــى قيــد
احليــاة .الغضــب ميكنــه تعبئــة املــوارد
النفســية التخــاذ أفعــال تصحيحيــة.
والغضــب غيــر املتحكــم فيــه ميكنــه
أن يؤثــر علــى الصــاح النفســي و
اإلجتماعــي.
أنواع الغضب
اشــتغل اخلبــراء يف الســلوك اإلنســاني
علــى حتديــد أنــواع الغضــب ،وتصنيفــه
ليســهل علــى األطبــاء والباحثــن دراســته
وعالجــه ،وقــد اتفــق معظمهــم علــى
ســبعة أنــواع ،هــي:
الغضــب املزمــن :وهــو نــوع من الغضب
الكامــن الــذي ال ينتهــي ،و الــذي يخــرج
علــى شــكل نوبــات مســتمرة مــن ردود
األفعــال جتــاه النفــس و االخريــن ،و
يكــون ســببه عــادة اســتياء عــام و شــامل
مــن احليــاة و النــاس ،وهــو خطيــر فهــو
ســبب يف اإلصابــة بضغــط الــدم و نقــص
املناعــة ،و يرتبــط عــادة يف حــاالت
االكتئــاب و اضطرابــات املــزاج.
الغضــب املتقلــب (املزاجــي) :هــو
الوصــول إلــى حالــة مــن الغضــب املتطايــر
بصــورة مفاجــأة ،أي االنتقــال مــن الهــدوء
العــام ،إلــى الغضــب العــارم ،و كأن هــذا
الشــخص مادة متفجرة ،هادئة إلى حني
وجــود شــرارة صغيــرة ،فتتحــول إلــى كارثة
تتفجــر بصــورة بدنيــة ولفظيــة جتــاه
األخريــن ،وميكــن التخلــص منهــا مــن

فرق العلماء بين
سبعة أنواع عامة
للغضب

د.محمد عبدالعزيز
استشاري األمراض النفسية
والعصبية ورئيس قسم النفسية
والعصبية مبستشفى احلياة
الوطني بالرياض

خــال تكثيــف مراقبــة النفــس ،و متالكها
قبــل الدخــول إلــى حالــة الغضــب ،و تعلــم
بعــض أساســيات إدارة الغضــب ،مثــل
تقنيــات التنفــس وغيرهــا.
الغضــب احلكمــي :و هــو حالــة
طبيعيــة ،يتولــد هــذا النــوع مــن الغضــب
بحكــم حــدوث موقــف أو حالــة تســتعدي
الغضــب ،و هــو عــادة يأخــذ ردة فعــل
معتدلــة و غيــر مقلقــة.
الغضــب الســلبي :وهــو شــكل مــن
أشــكال الغضــب الــذي يتفــن حاملــه
بــذكاء إلخفائــه عــن األخريــن ،و يبقــى
مكبوتــا يف داخــل الشــخص ،ليخــرج علــى
شــكل ســخرية ومــزاح الذع ،وصعوبــة
هــذا النــوع تكمــن يف أنــك ال تســتطيع
تقديــر إذا مــا كان هــذا الشــخص الــذي
ميــازح و يســخر فعــا غاضــب ،أو حتــى
مــا هــو ســبب غضبــه ،فهــو صــورة
غامضــة املالمــح للغضــب.
الغضــب ألســباب طاغيــة :وهــو عــادة
مــا يحــدث يف حالــة العجــز ،فمثــا
أن يكــون لــدى الشــخص  10دقائــق
أخيــرة لتقــدمي عمــل مــا ،ومــا زال لديــه
عمــل يحتــاج لســاعات ،فهــو يف حالــة
مــن العجــر التــام ،التــي تولــد لديــه
حالــة الغضــب ،وهــو شــديد االرتبــاط
باإلحبــاط و العجــز.
الغضــب االنتقامــي :وهــو شــعور
بالغضــب جتــاه شــخص أو جهــة معينــة،
يولــد مشــاعر انتقاميــة جتاههــا ،تســبب
قيــام الشــخص بأفعــال انتقاميــة عــن
تخطيــط مســبق ،مثــل التخريــب يف
املمتلــكات و غيرهــا ،و تقــدر خطــورة
هــذا النــوع مــن االنتقــام بنــاء علــى
خطــورة األفعــال االنتقاميــة التــي تنتــج
عنــه.
الغضــب مــن النفــس :و هــو حالــة مــن
االنزعاج من النفس ،و الشــعور بالفشــل،
و الضعــف ،و عــدم األهميــة أو غيرهــا
مــن املشــاعر الســلبية جتــاه النفــس ،ممــا
يولــد إســاءة للنفــس بطريقــة متعمــدة
مثــل االمنتــاع عــن الطعــام ،أو غيــر
متعمــد مثــل احلــاالت العاطفيــة الســلبية
التــي تســيطر علــى الشــخص.
عالج الغضب
هنالــك العديــد مــن التوصيــات التــي
تركهــا لنــا الطــب واإلســام للتخلــص مــن
الغضــب ،حيــث خلصناهــا يف:
» »االســتعاذة بــاهلل مــن الشــيطان:
فقــد قــال تعالــى ( َو ِإ َّمــا يَنْ َز َغ َّن َك ِم َن

فكر قبل أن تغضب
بالفرق بني الغ ّم والسرور

َّ
َّ
ـالل ِإ َّن ـ ُه
الش ـي َْط ِان نَ ـ ْز ٌغ َفاسْ ـتَ ِع ْذ ِبـ ِ
ُه ـ َو السَّ ـ ِـمي ُع الْ َع ِلي ـمُ) (فصلــت)36:
وعــن ســليمان بــن صــرد -رضــي
اهلل عنــه – قــال :كنــت جالســا
مــع النبــي -صلــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم -ورجــان يتجــادالن فاحمــر
وجــه أحدهمــا ،وانتفخــت أوداجــه،
فقــال النبــي -صلــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم( -إنــي ألعلــم كلمــة لــو قالهــا
ذهــب عنــه مــا يجــد لــو قــال أعــوذ
بــاهلل مــن الشــيطان ذهــب عنــه مــا
يجــد) وقــال ابــن القيــم -رحمــه
اهلل تعالــى – «وأمــا الغضــب فهــو
غــول العقــل يغتالــه كمــا يغتــال
الذئــب الشــاة وأعظــم مــا يفترســه
الشــيطان عنــد غضبــه وشــهوته».
» »تغييــر احلال :عــن أبــى ذر -رضــي
اهلل عنــه -أن رســول اهلل -صلــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم -قــال (إذا
غضــب أحدكــم وهــو قائــم فليجلس
فــإن ذهــب عنــه الغضــب وإال
فليضطجــع ).
» »تــرك املخاصمــة والســكوت :قــال
الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي
رحمــه اهلل« :ومــن األمــور النافعــة
أن تعلــم أن أذيــة النــاس لــك
وخصوصــا يف األقــوال الســيئة ال
تضــرك بــل تضرهــم إال إن أشــغلت
نفســك يف االهتمــام بهــا» .وقــال
الشــاعر :يخاطبنــي الســفيه بــكل
قبــح فأكــره أن أكــون لــه مجيبــا
يزيــد ســفاهة وأزيــد حلمــا :كعــود
زاده اإلحــرا ُق طيبــا
» »الوضــوء :عــن عطيــة الســعدي
رضــي اهلل عنــه  -قــال :قــالرســول اهلل -صلــى اهلل عليــه

في أحاديث
الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ما
يصلح كدليل وعالج
من داء الغضب

وآلــه وســلم( -إن الغضــب مــن
الشــيطان؛ وإن الشــيطان خلــق مــن
النــار ،وإمنــا تطفــأ النــار باملــاء فــإذا
غضــب أحدكــم فليتوضــأ)
» »اســتحضار األجــر العظيــم لكظــم
الغيــظ :فمــن اســتحضر الثــواب
الكبيــر الــذي أعــده اهلل تعالــى
ملــن كتــم غيظــه وغضبــه كان
ســببا يف تــرك الغضــب واالنتقــام
للــذات ،وبتتبــع بعــض األدلــة مــن
الكتــاب والســنة جنــد جملــة مــن
الفضائــل ملــن تــرك الغضــب منهــا
الظفــر مبحبــة اهلل تعالــى والفــوز
مبــا عنده ،قــال تعالــى َّ
(ال ِذيــ َن
َّ
يُنْ ِف ُقــو َن ِف السَّ ــر َِّاء وَالضــر َِّاء
ن الْ َغي َ
ْــظ وَالْع َِافــ َ
اظ ِمــ َ
ن َع ِــن
وَالْ َك ِ
َّ
ُ
ـاس وَالل ي ِ ُُّحــب ْ ُ ْ
ال ِس ِــن َ
ني) (آل
ال َّنـ ِ
عمــران )134:ومرتبــة اإلحســان
هــي أعلــى مراتــب الديــن ،وقــال
رســول اهلل -صلــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم( -ثالثــة مَــن َّ
كــن فيــه آواه
اهلل يف كنفــه  ,وســتر عليــه برحمتــه
وأدخلــه يف محبتــه) قيــل :مــا هــن يا
رســول اهلل ؟ قــالَ ( :مــن إذا أُعطــي
شــكر ،وإذا َقــدر غفــر ،وإذا َغضــب
فتــر) .كمــا أن تــرك الغضــب ســبب
لدخــول اجلنــة
» »وعــن أبــي الــدرداء -رضــي اهلل
عنــه – قــال :قلــت :يــا رســول اهلل
دلنــي علــى عمــل يدخلنــي اجلنــة.
قــال( :ال تغضــب ولــك اجلنــة).
» »اإلكثــار مــن ذكــر اهلل تعالــى :ألم يقل

اهلل تعالــى ( َّال ِذيـ َن آ َمنُــوا َوتَ ْط َم ِئـ ُّن
َّ
َّ
الل
الل أَال ِب ِذ ْك ِــر ِ
ُقلُوبُهُــ ْم ِب ِذ ْك ِــر ِ
تَ ْط َم ِئــ ُّن الْ ُقلُــوبُ ) (الرعــد)28:
فمــن اطمــأن قلبــه بذكــر اهلل تعالــى
كان أبعــد مــا يكــون عــن الغضــب
قــال عكرمــة -رحمــه اهلل تعالــى
يف قولــه تعالــى (وَا ْذ ُكــ ْر َرب ََّــك ِإ َذا
نَ ِس َ
ــيت) أي إذا غضبــت.
» »النظــر يف نتائــج الغضــب :فكثيــر
الغضــب جتــده مصابــاً بأمــراض
كثيــرة كالســكري والضغــط
والقولــون العصبــي وغيرهــا ممــا
يعرفهــا أهــل االختصــاص ،كمــا
أنــه بســببه تصــدر مــن الغاضــب
تصرفــات قوليــة أو فعليــة ينــدم
عليهــا بعــد ذهــاب الغضــب روي
عــن علــي -رضــي اهلل عنــه -أنــه
قــال «لــذة العفــو يلحقهــا حمــد
العاقبــة ،ولــذة التشــفي يلحقهــا
ذم النــدم».
» »اجتنــاب وإزالــة أســباب الغضــب:
وقــد ذكــرت جملــة منها .قــال
الشــيخ الســعدي –رحمــه اهلل
تعالــى– «ومــن األســباب املوجبــة
للســرور وزوال الهــم والغــم :الســعي
يف إزالــة األســباب اجلالبــة للهمــوم،
ويف حتصيــل األســباب اجلالبــة
للســرور ،وذلــك بنســيان مــا مضــى
مــن املــكاره التــي ال ميكنــه ر ُّدهــا،
ومعرفتــه أن اشــتغال فكــره فيهــا
مــن بــاب العبــث واحملــال ،وأن ذلــك
حمــق وجنــون».
من تخلص من الغضب
يبلغ مرتبة احملسنني
وهي أعلى املراتب
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طبيب

الزهراوي

الزهراوي بح ٌر من العلوم
فريد عصره وسابقه

سيد
ّ
الجراحين

إن كنــت قــد قمــت بعمليــة جراحيــة ناجحــة ،أو قلعــت ضرس ـ ًا بسالســة،
إن كنــت قــد ف ّتــت حصــى بالتنظيــر ،أو أنــك أوقفــت نزيــف أحدهــم
بالقطــن أو بربــط أوردتــه ،إن كنــت قــد جرحــت ووضعــت الصقــ ًا
طبي ـ ًا...إن كنــت جراح ـ ًا أو طالــب علــم ،مريض ـ ًا أم ُمعالِج ـ ًا ،فأنــت تديــن ـ
بعد اهلل ـ للعالم العربي الكبير ،أبا القاســم ،خلف بن عباس الزهراوي.
بقلم د .محمد خليفة،
استشاري الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة العامة
بمستشفى الحياة الوطني بالرياض

حينما

كان العالــم القــدمي وأوروبا
يعيشــان مرحلــ ًة حرجــ ًة
مــن التخلّــف والتغ ّيــرات السياســية
الداميــة واحلــروب واالقتتــال اليومــي ،كان
العالــم اإلســامي يف أوج تطــوره وازدهــاره
يعيــش مــا يســمى بالعصر الذهبــي .خالل
هــذه الفتــرة ،قــام مهندســو وعلمــاء وجتــار
العالــم اإلســامي باملســاهمة يف دفــع هذا
العالــم إلــى األمــام علــى جميع املســتويات،
يف الفــن والزراعــة واالقتصــاد والصناعــة
واألدب واملالحــة والفلســفة والعلــوم
والتكنولوجيــا والفلــك والطــب.
واتســعت حــدود البــاد اإلســامية مــن
الهنــد حتــى األندلــس ،حيــث اجتــه لهــا
طالبــو العلــم مــن كل العالــم لينهلــوا مــن
أعظــم حضــارة علميــة عرفهــا التاريــخ،
ومــن األندلــس أم العلــوم و الفــن و اآلداب
حيــث كان للطــب مالمحــه اخلاصــة
وشــخصيته املميــزة؛ وحتديــداً مــن قرطبة
خــرج للعالــم واحــد مــن أهــم وأعظــم
األطبــاء واجلراحــن عبــر التاريــخ ،هــو أبو
القاســم خلــف بــن عبــاس الزهــراوي ذلــك
الرجــل الــذي تديــن لــه البشــرية بالعديــد
مــن الكشــوفات واإلجنــازات الطبيــة.
الجراح األول
ّ
هــو خلــف بــن العبــاس املكنــى بأبــي
القاســم الزهــراوي ،وذلــك نســبة إلــى
مدينــة الزهــراء باألندلــس ،التــي ولد فيها
يف أواخــر القــرن الثالــث هجــري.
لقــد كان أبــو القاســم الزهــراوي مــن
عائلــة تنتمــي إلــى األنصــار ـ فأصلــه مــن

املدينــة املنــورة ـ ولكنــه نســب ملــكان والدتــه
فقيــل لــه الزهــراوي ،ولذلــك كان يلقــب
باألنصــاري ،ويذكــر الدكتــور محمــود
احلــاج قاســم محمــد :بــأن الزهــراوي
قــد ولــد عــام 936م وتــويف عــام ،1013
و حســب أغلــب املصــادر يبقــى تاريــخ
ميــاده عمومــاً غيــر مؤكــد بالتحديــد.
عــاش الزهــراوي يف قرطبــة ،حيــث
درس وعلّــم ومــارس الطــب واجلراحــة.
ولــم يتــم اإلشــارة الســم الزهــراوي إال مــن
خــال كتابــات ابــن حــزم الــذي ع ـ ّده مــن
ضمــن أعظــم أطبــاء األندلــس .أمــا أول
مــن كتــب ســيرته الذاتيــة فهــو احلميــدي
يف كتابــه «جــذوة املقتبــس يف ذكــر علمــاء
األندلــس» ،الــذي كتبــه بعــد  60عا ًمــا مــن
وفــاة الزهــراوي حيــث قــال عنــه أنــه« :مــن
أهــل الفضــل والديــن والعلــم»
التحــق الزهــراوي بالعمــل يف
أسســه
مستشــفى قرطبــة ـ والــذي كان قد ّ
اخلليفــة عبدالرحمــن الناصــر ـ حيــث
كان يُعمِ ــل النظــر يف الطــرق والوســائل
املســتخدمة يف عــاج املرضــى ،ومــع
املطالعــة وتلــك املتابعــة اجلــادة تكونــت
شــخصيته العلميــة ،ورســخت قناعاتــه يف
املضمــار الطبــي ،وكانــت قاعــدة االنطالق
لديــه واســتقرار فكــرة اجلراحــة وأهميــة
مزاولــة الطبيــب لفــن اجلراحــة بــدالً مــن
أن يــوكل ذلــك ملــن كان يســمى إلــى ذلــك
احلــن ـ صاحــب الصنعــة ـ وهــو عــادة
احلجامــن أو احلالقــن ،ولذلــك فــإن
مــن
ّ
الزهــراوي كان أول مــن مــارس اجلراحــة
وحــذق فيهــا وصبــر علــى االنتقــادات التي

صبر الزهراوي كثير ًا
على منتقديه حتى
وصل إلى مبتغاه

وجهــت إليــه حتــى بــرع وأبــدع وصــار عاملًــا
فيهــا .ولذلــك يقــول الدكتــور أحمــد طــه:
«إن الزهــراوي علــم مــن أعــام الطــب
اجلراحــي لدرجــة أنــه ال يــكاد يذكــر
اســمه إال مقتر ًنــا مــع الطــب اجلراحــي».
ٌ
إنجازات ال تحصى
تخصــص الزهــراوي يف عــاج األمــراض
بالكــي كأول تخصــص علمــي منهجــي،
ّ
كمــا اختــرع العديــد مــن أدوات اجلراحــة،
كالتــي تدخــل أو تخــرج األجســام الغريبــة
مــن وإلــى احللــق والتــي تفحــص األذن

وغيرهــا ،وهــو أول مــن وضــع مالحظاتــه
واكتشــف احلمــل املنتبــذ عــام  963م ،أو
احلمــل خــارج الرحــم ،كمــا أنــه أول مــن
وضــح األنــواع املختلفــة ألنابيــب البــذل،
ّ
وأول مــن عالــج الثؤلــول باســتخدام
أنبــوب حديــدي ومــادة كاويــة ،وهــو أول
مــن اســتخدم خطافــات مزدوجــة يف
العمليــات اجلراحيــة ،وأول مــن توصــل
إلــى طريقــة ناجحــة لوقــف النزيــف بربــط
الشــرايني الكبيــرة «قبــل بــاري بســتمائة
عــام» .وقــد وصــف الزهــراوي احلقنــة
العاديــة واحلقنــة الشــرجية واملالعــق

اخلاصــة خلفــض اللســان وفحــص الفــم،
ومقصلــة اللوزتــن ،واجلفــت وكالليــب
خلــع األســنان ،ومناشــير العظــام واملــكاوي
واملشــارط علــى اختــاف أنواعهــا.
أيضــاً وصــف الزهــراوي وســيلة
متنــع املثقــاب مــن أن يختــرق جتويــف
اجلمجمــة ،وهــذه الوســيلة تتكــون مــن
قطعــة مــن املعــدن أوســع مــن قطــر
الثقــب الــذي يحدثــه مثقــاب اجلمجمــة،
فتقــوم مبفعــول احلــدادة ملنــع انثقــاب األم
اجلافيــة واألغشــية واملــخ.
كمــا جنــد يف كتابــات الزهــراوي
إشــارات لعمــل بعــض الغــدد الصمــاء
فذكــر الفــرق بــن الــورم احلميــد واخلبيث
للغــدة الدرقيــة وذكــر حــاالت العقــم يف
الرجــال والنســاء وحــاالت اخلنثــى.
الزهــراوي ً
أيضــا أول مــن وصــف
عمليــة القســطرة ،وصاحــب فكرتهــا
واملبتكــر ألدواتهــا ،وهــو الــذي أجــرى
عمليــات صعبــة يف شــق القصبــة
الهوائيــة ،وكان األطبــاء قبلــه مثــل ابــن
ســينا والــرازي ،قــد أحجمــوا عــن إجرائهــا
خلطورتهــا ،كمــا جنــح يف إزالــة الــدم مــن
جتويــف الصــدر ،ومــن اجلــروح الغائــرة
كلهــا بشــكل عــام .والزهــراوي هــو أول
مــن صنــع خيطا ًنــا خلياطــة اجلــراح،
واســتخدمها يف جراحــة األمعــاء خاصــة،
وصنعهــا مــن أمعــاء القطــط ،وأول مــن
مــارس التخييــط الداخلــي بإبرتــن
وبخيــط واحــد ُمث ّبَــت فيهمــا.
ويف التوليــد واجلراحــة النســائية،
كان أول مــن وصــف وضعيــة «فالشــر»
للــوالدة والتــي يجــري بهــا العمــل حتــى
اليــوم ،وطــرق تدبيــر الــوالدات العســيرة،
وكيفيــة إخــراج املشــيمة امللتصقــة،

وضع الزهراوي العديد من
املؤلفات الهامة

واحلمــل خــارج الرحــم ،وطــرق عــاج
اإلجهــاض ،وابتكــر آلــة خاصــة الســتخراج
اجلنــن امليــت ،وهــو أول مــن اســتعمل
آالت خاصــة لتوســيع عنــق الرحــم ،وآالت
الســتئصال أورام األنــف وهــي كالســنارة،
وآالت الســتخراج حصــى املثانــة بالشــق
والتفتيــت عــن طريــق املهبــل.
كمــا أنــه أول مــن بحــث يف التهــاب
املفاصــل والســل يف فقــرات الظهــر،
قبــل برســيفال بــوت بســبع مئــة عــام،
وأول مــن أشــار إلــى اســتخدام النســاء يف
التمريــض ،وهــو أول مــن اســتعمل القطــن
إليقــاف النزيــف .كمــا صنــع الزهــراوي
أول أشــكال الالصــق الطبــي الــذي مــا زال
يســتخدم يف املستشــفيات إلــى اآلن.
وللزهــراوي إضافــات مهمــة ج ـ ًّدا يف
ــن،
علــم طــب األســنان وجراحــة الف َّك ْ ِ
فكتــب يف تشــوهات الفــم وســقف احللــق،
وشــرح كيفيــة قلــع األســنان بلطــف،
وأســباب كســور الفــك أثنــاء القلــع ،وطــرق
اســتخراج جــذور األضــراس ،وطــرق
تنظيــف األســنان ،وعــاج كســور الفكــن،
واألضــراس النابتــة يف غيــر مكانهــا،
وبــرع يف تقــومي األســنان .واعتنــى بالطــب
النباتــي وعلــم التغذيــة.
مؤلفاته
للزهــراوي مؤلفــات عديــدة أثــرى بهــا
املكتبــة العربيــة واعتمدتهــا كبــرى كليــات
الطــب يف العالــم ،مثــل «مقالــة يف عمــل
اليــد» و«مختصــر املفــردات وخواصهــا».
إال أن درة أعمــال الزهــراوي هــو كتابــه
«التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف» عــام
1000م ،الــذي كتبــه علــى مــدى  50عا ًمــا
مــن ممارســته للطــب ،وهــو مــن ثالثــن

د.محمد خليفة
استشاري جراحة عامة
ورئيس أقسام اجلراحة العامة
مبستشفى احلياة الوطني
بالرياض

ما قام به
الزهراوي لم يجرؤ
أن يقوم به أي
طبيب قبله

مجلــداً مــن املمارســات الطبيــة جمــع فيــه
العلــوم الطبيــة والصيدالنيــة يف زمانــه،
وغطــى نطاقــاً واســعاً مــن املوضوعــات
الطبيــة منهــا طــب األســنان والــوالدة أمــا
محتــواه األبــرز فــكان يف اجلراحــة .قــال
ابــن حــزم يف كتــاب التصريــف« :ولئــن
قلنــا إنــه لــم يؤلــف يف الطــب أجمــع منــه
وال أحســن للقــول والعمــل يف الطبائــع،
لنصدقــن» ،وترجمــه جيــراردو الكرميونــي
إلــى الالتينيــة يف القــرن الثانــي عشــر،
كمــا ظــل الكتــاب معمــوالً بــه خلمســة
قــرون يف أوروبــا العصــور الوســطى،
وكان املصــدر األساســي للمعرفــة الطبيــة
بأوروبــا القدميــة ،واســتخدمه األطبــاء
واجلراحــون كمرجــع لهــم.
كمــا يقــول الزركلــي ،خيــر الديــن،
املــؤرخ الدمشــقي املعــروف ،أنــه اقتنــى
للزهــراوي مخطوطــة مغربيــة بخــط
أندلســي مرتبــة علــى احلــروف مــن
األلــف إلــى اليــاء ،بعنــوان «كتــاب فيــه
أســماء العقاقيــر باليونانيــة والســريانية
والفارســية والعجميــة ،وتفســير األكيــال
واألوزان ،وبــدل العقاقيــر وأعمارهــا،
وتفســير األســماء اجلارية يف كتب الطب.
قالوا عنه
قالــت عنــه املستشــرقة األملانيــة الدكتــورة

«زيغريــد هونكــة» « :الزهــراوي أول مــن
توصــل إلــى طريقــة ناجحــة لوقــف النــزف
مــن الشــرايني لكــن ممــا يدعــو لألســف
أنــك لــو ســألت طالــب طــب عــن مبتــدع
أول طريقــة ناجحــة إليقــاف النزيــف مــن
الشــرايني لــرد عليــك فــى احلــال :إنــه
اجلــراح الفرنســى أمبــرواز باريــه»
و قــال عنــه عالــم الفســيولوجيا
«هالــر»« :كانــت كتــب أبــى القاســم
الزهــراوي املصــدر الــذي اســتقى منــه
العلــوم جميــع مــن ظهــر مــن اجلراحــن
بعــد القــرن الرابــع عشــر».
وأضــاف املستشــرق «جــاك ريســلر
فــى كتابــه «احلضــارة العربيــة»  :شــرح
جــراح كبيــر  -هــو أبــو القاســم الزهــراوى
 علــم اجلراحــة وابتكــر طرقــاً جديــدةفــى اجلراحــة امتــد جناحهــا فيمــا وراء
حــدود أســبانيا اإلســامية بكثيــر وكان
النــاس مــن جميــع أنحــاء العالــم املســيحى
يذهبــون إلجــراء العمليــات اجلراحيــة فــى
قرطبــة».
الطبيــب الشــهير ابــن أبــي أصيبعــة
يقــول عــن الزهــراوي« :كان طبي ًبــا
فاضـ ً
ا خبيـ ًرا باألدويــة املفــردة واملركبــة،
جيــد العــاج ،ولــه تصانيــف مشــهورة يف
صناعــة الطــب ،وأفضلهــا كتابــه الكبيــر
«التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف» ،وهــو
كتــاب تــام يف معنــاه».
الطبيــب واملــؤرخ الفرنســي غوســتاف
لوبــون وصفــه بأنــه« :أشــهر جراحــي
العــرب ،فهــو أول مــن وصف عملية ســحق
احلصــاة يف املثانــة علــى اخلصــوص،
ف ُع ـ َّدت مــن اختراعــات العصــر احلاضــر
حــقّ».
علــى غيــرِ ٍ
أيضــاً ،وصفــه دونالــد كامبــل مــؤرخ
الطــب العربــي يف كتابــه الشــهير «تأثيــر
الزهــراوي علــى أوروبــا»« :ألغــت طــرق
الزهــراوي طــرق جالينــوس ،وحافظــت
علــى مركــز متميــز يف أوروبــا خلمســمئة
عــام .كمــا ســاعد علــى رفــع مكانــة
اجلراحــة يف أوروبــا املســيحية».
ويف القــرن الرابــع عشــر ،استشــهد
اجلــراح الفرنســي (غــي دي شــولياك)
بكتــاب «التصريــف ملــن عجــز عــن
التأليــف» أكثــر مــن  200مــرة .ووصفــه
اجلــراح بيتــرو أرغاالتــا بقولــه «بــا شــك
هــو رئيــس كل اجلراحــن» .وقــد ظــل
تأثيــر الزهــراوي حتــى عصــر النهضــة.
حتــى وأن إســبانيا قــد ك ّرمتــه بإطــاق
اســمه علــى أحــد شــوارع قرطبــة القريبــة
مــن جامــع قرطبــة.
مجلة الحياة_
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شركة

اإلمنــاء للخدمــات الطبيــة إحــدى الشــركات الطبيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية
التــي تعمــل علــى إدارة املستشــفيات وكذلــك تشــغيل املستشــفيات واملشــاريع الطبيــة
والشــركة معتمــدة مــن مجلــس اعتمــاد املنشــآت الصحيــة «الســباهي» وحاصلــة علــى شــهادة االعتمــاد
التــي تخولهــا إدارة وتشــغيل املستشــفيات الطبيــة.
ومتتلــك الشــركة ثــاث مستشــفيات هــي مستشــفى احليــاة الوطنــي بالريــاض ومستشــفى احليــاة
الوطنــي بعســير ومستشــفى احليــاة الوطنــي بجــازان ،ونتجــه إلــى التوســع يف الفتــرة القادمــة ،حيــث لدينــا
توســعة بطاقــة مائــة ســرير يف مستشــفى الريــاض وترخيــص لبنــاء بــرج جديــد يف مدينــة الريــاض.
وتقــدم مستشــفيات شــركة اإلمنــاء جميــع اخلدمــات الطبيــة مــن جميــع التخصصــات اجلراحيــة وغيــر
اجلراحيــة ويقدمهــا نخبــة مــن االستشــاريني واالستشــاريات الســعوديني والعــرب مــن كافــة التخصصصات
الدقيقــة ،كمــا مت جتهيــز جميــع املستشــفيات بأحــدث األجهــزة والتقنيــات احلديثــة .وجميــع العمليــات
التــي جتــري يف املستشــفيات هــي عمليــات نوعيــة علــى مســتوى املنطقــة ،وقــد اكتســبت الشــركة كذلــك
ثقــة اجلهــات احلكوميــة متمثلــة يف وزارة الصحــة ووزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة ووزارة التعليــم العالــي
وشــركة أرامكــو وشــركة الكهربــاء وغيرهــا ،حصلــت علــى الكثيــر مــن العقــود ،حيــث مت توقيــع عقــود طويلــة
املــدى لتقــدمي اخلدمــات الطبيــة للجهــات املعنيــة ولقــد مت بتوفيــق اهلل كســب ثقــة هــذه الــوزارات وثقــة
املرضــى بنفــس الســوية.
ومــن أولويــات شــركة اإلمنــاء حصــول جميــع مستشــفياتها علــى االعتمــاد الدولــي للجــودة فقــد بــدأ العمــل
يف مستشــفى احليــاة الوطنــي فــرع خميــس مشــيط ومت بعــون اهلل احلصــول علــى االعتمــاد يف شــهر مايــو
ســنة 2015م وجــاري العمــل حاليــاً علــى احلصــول علــى شــهادة االعتمــاد ملستشــفى احليــاة الوطنــي الريــاض،
وكذلــك مستشــفى احليــاة الوطنــي بجــازان ،ونؤكــد أن جميــع ماتقدمــه الشــركة للمستشــفيات مــن اعتمــادات
رســمية يســبقها ويلحــق بهــا ،الســعي احلقيقــي الــذي تبحــث عنــه الشــركة يف الوصــول إلــى تقــدمي خدمــة
طبيــة مميــزة والوصــول إلــى كســب رضــا املريــض وموثوقيتــه.
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