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كلمة العدد

ي�أتي ن�شر الوعي ال�صحي والتثقيف الطبي بني �أفراد املجتمع
�ضمن الأهداف الرئي�سة مل�ست�شفى الق�صيم الوطني ،فالر�سالة
التي يقوم عليها امل�ست�شفى هي ال�سعي �إلى �إ�ضافة قيمة حقيقة
�إيجابية للمجتمع ،وقد جنح امل�ست�شفى خالل ال�سنوات املا�ضية
يف امل�ساهمة الفاعلة يف ن�شر الوعي ال�صحي والثقافة الطبية
والغذائية يف املجتمع من خالل العديد من الو�سائل والقنوات
الإعالمية واالجتماعية ،فمن املبادرة وامل�شاركة بالفعاليات
واملنا�سبات املختلفة التي تقام يف مدن وحمافظات منطقة
الق�صيم� ،إلى الن�شاط امل�ستمر عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
ويف مقدمتها من�صة (تويرت)  ،ولي�س انتهاء باملطبوعات التوعوية
التي متثل هذه املجلة الدورية جملة (الق�صيم الوطني) �أهمها
و�أكرثها انت�شا ًرا.
ويف هذا العدد نوا�صل ن�شر املواد واملعلومات الطبية والتوعوية
املتنوعة ،التي �شارك فيها وكتبها الأط�ب��اء والأخ�صائيون يف
امل�ست�شفى � ،إ�ضافة �إلى م�شاركات بع�ض املوظفني واملوظفات،
والتي تتناول مو�ضوعات خمتلفة يف جم��االت الطب الوقائي،
وال�ع��ادات ال�صحية ال�سليمة التي ت�ساعد يف جتنب الكثري من
الأمرا�ض والإ�صابات .
وال �شك �أن االنطباعات االيجابية التي نلم�سها بعد �صدور كل
عدد تدفعنا �إلى بذل املزيد من اجلهد لإثراء املجلة باجلديد من
املقاالت واملو�ضوعات املفيدة واملتنوعة.
وكلنا �أمل ب�أن يحظى هذا العدد ب�إعجابكم ،و�أن جتدوا فيه ما
يحقق لكم املتعة والفائدة.
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في إطار المسؤولية االجتماعية:

مستشفى القصيم الوطني يبرم
اتفاقية تعاون مع جمعية " سكر "
لمكافحة السكري

حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل
بن عبد العزيز �أمري منطقة الق�صيم و من �ضمن مبادرات م�ؤ�س�سة
في�صل بن م�شعل املجتمعية "جمتمعي" و �أهمية الدور االجتماعي
للقطاع اخلا�ص يف دعم احلمالت التوعوية عن ال�سكر،مت توقيع
م��ذك��رة تفاهم ب�ين جمعية "�سكر" ميثلها رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية �أحمد التويجري و الرئي�س التنفيذي الدكتور عبد العزيز
الري�س عن م�ست�شفى الق�صيم الوطني و ي�أتي هذا الربنامج يف �إطار
امل�س�ؤولية االجتماعية التي يقوم بها امل�ست�شفى يف التوعية الطبية،
وم�شاركة املجتمع يف امل�ج��االت الطبية ،ومبوجب ه��ذه االتفاقية
ي�شارك امل�ست�شفى يف حمالت التوعية ال�صحية التي تنفذها جمعية
�سكر الهادفة �إل��ى التوعية وتعريف �أف��راد املجتمع كافة مبر�ض
ال�سكري من خالل الزيارات امليدانية والربامج الدعائية.
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أخبار المجتمع

أمير القصيم يدشن مبادرة "األولوية لهم"
لخدمة ذوي اإلعاقة وكبار السن
امل�صدر :وكالة الأنباء ال�سعودية وا�س
بريدة � 10شعبان  1440هـ املوافق� 15إبريل  2019م وا�س
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�شعل بن
�سعود بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم  ،يف مكتب �سموه مبقر
الإمارة اليوم ,مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
باملنطقة الدكتور فهد املطلق ،وعدد من امل�س�ؤولني وامل�س�ؤوالت
بالتنمية االجتماعية بالق�صيم ،الذين قدموا لل�سالم على �سموه،
واال�ستماع �إلى توجيهاته.
ود�شن �سمو �أمري منطقة الق�صيم خالل اللقاء مبادرة “الأولوية
لهم” ،التي �أطلقتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية على م�ستوى
مناطق اململكة يف نف�س اليوم ،التي تخت�ص يف بحث القطاعات
احلكومية والأهلية بعمل م�سار �سريع لتقدمي اخلدمات لذوي
الإعاقة وكبار ال�سن واملر�أة احلامل واملر�أة املر�ضعة.
و�شهد �سموه توقيع اتفاقية م�شرتكة بني فرع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بالق�صيم وجمعية عزم لرعاية ذوي الإعاقة  ،ووقعها
عن الفرع املدير العام الدكتور فهد املطلق ،وعن اجلمعية نائب
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية خالد املقيطيب ,وتهدف االتفاقية
�إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار ال�سن واحلوامل من خالل متابعة

تطبيق وتفعيل مبادرة “الأولوية لهم على �أر�ض الواقع ومتابعة
ذلك عرب زيارة عدد من القطاعات الأهلية واحلكومية وغريها
يف الأماكن العامة ،التي د�شنها �سمو �أمري الق�صيم اليوم.
و�أ�شاد �سمو الأم�ير في�صل بن م�شعل مببادرة ال��وزارة لت�أهيل
م�سار ًا خلدمة لذوي الإعاقة وكبار ال�سن ،منوه ًا �سموه باحلر�ص
الذي مل�سه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية
باملنطقة وزمالئه على خدمة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واملحتاجني
للخدمة من كبار ال�سن وغريهم انطال ًقا من ر�ؤية اململكة .2030
و�أو�ضح �سموه �أن توفري اخلدمات امل�ساندة للمعاقني وغريهم
املحتاجني للخدمة ،من خ�لال ه��ذا امل�سار ال��ذي يهدف �إلى
ت�سهيل احلركة والتنقل لذوي الإعاقة وكبار ال�سن يف القطاعات
احلكومية والأهلية جلعلهم قادرين على خدمة �أنف�سهم وتقدمي
اخلدمة لهم يف �أ�سرع وقت ممكن� ،سائ ًال اهلل �أن حتقق هذه
املبادرة الأهداف املرجوة من �إطالقها لتعزيز اخلدمة املجتمعية
والإن�سانية لذوي الإعاقة وكبار ال�سن يف اململكة ،الذي ت�أثر �سلب ًا
بعدة ممار�سات خاطئة.
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أنشطة المستشفى

بالتعاون مع جمعية ( سكر ) :

مستشفى القصيم الوطني ينفذ زيارة
ميدانية لفحوصات السكر

يف �إطار التعاون القائم بني م�ست�شفى الق�صيم الوطني وجمعية ( �سكر ) ،قام فريق من امل�ست�شفى بزيارة ميدانية ملقر �إمارة حمافظة
الر�س  ،بح�ضور �سعادة وكيل حمافظة الر�س الأ�ستاذ بدر بن حممد الع�ساف ،ومت خالل الزيارة �شرح خدمات الرعاية ال�صحية
ملر�ضى ال�سكري بكافة م�ستوياتها �إلى جانب عمل حتاليل وفحو�صات لل�سكر و�ضغط الدم والوزن  .كما ت�ضمنت الزيارة �شرح ًا من
املخت�صني عن طرق الوقاية من �أمرا�ض ال�سكر وال�ضغط.
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في إطار المشاركة المجتمعية :

مستشفى القصيم الوطني يشارك في المؤتمر
العلمي األول لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
�ضمن برنامج امل�شاركات املجتمعية� ،شارك م�ست�شفى
الق�صيم الوطني يف املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر العلمي
الأول جلمعية �أ�صدقاء بنوك الدم اخلريية الذي انعقد
خالل �شهر يناير املا�ضي يف مركز النخلة مبدينة بريدة،
و�شارك فيه جمموعة من الباحثني واملتخ�ص�صني من
داخل اململكة وخارجها.
وحظي امل�ؤمتر برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الدكتور في�صل بن م�شعل بن �سعود بن عبدالعزيز �أمري
منطقة الق�صيم رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الذي �أكد
�أن فعاليات امل�ؤمتر تدعو للفخر واالعتزاز  ،معرب ًا عن
�شكره وتقديره للم�شاركني يف �أوراق العمل والبحوث،
واجلهات امل�شاركة يف املعر�ض.
وح�ضر امل�ؤمتر ( )460م�شارك ًا و( )15حما�ضر ًا من عدد
من ال��دول ,بالإ�ضافة �إلى ور�شتي عمل جرى تقدميهما
لتعزيز �إدارة �أف�ضل لطرق التربع بالدم.
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مستشفى القصيم الوطني يشارك في
مهرجان الكليجا
�شارك م�ست�شفى الق�صيم الوطني بجناح خا�ص �ضمن الفعاليات
امل�صاحبة ملهرجان الكليجا بن�سخته احلادية ع�شرة ال��ذي �أقيم
يف �شهر مار�س املا�ضي يف مدينة بريدة ،ونظمته الغرفة التجارية
ال�صناعية مبنطقة الق�صيم يف مركز الق�صيم الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض مبدينة بريدة.
وت�أتي م�شاركة امل�ست�شفى يف هذا النوع من الفعاليات يف �إطار برنامج
خدمة املجتمع الذي ينفذه امل�ست�شفى على مدار العام ،وي�ساهم من
خالله بالتوعية ال�صحية والطبية بني �أفراد املجتمع.
املهرجان ا�ستمر على مدى ع�شرة �أيام  ،و�شاركت فيه ( )20جهة
حكومية و�أهلية و(� )100أ�سرة منتجة ،و�شهد فعاليات م�صاحبة
كم�سرح الطفل وعربات الفود ترك وور���ش عمل ودورات جمانية
خالل مدة املهرجان.
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مدير عام الشؤون الصحية
يزور مستشفى القصيم الوطني
بهدف التعرف على اخلدمات التي يقدمها م�ست�شفى الق�صيم الوطني ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي للم�ست�شفى الدكتور عبد العزيز بن
نا�صر الري�س مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة الق�صيم الأ�ستاذ مطلق بن دغيم اخلمعلي  ،وعدد من مدراء الإدارات ب�صحة
الق�صيم حيث مت �شرح جميع اخلدمات املقدمة وامل�ستجدات من م�شاريع تطويرية داخل امل�ست�شفى ،وقام الوفد بجولة على �أق�سام
امل�ست�شفى �شملت الزيارة ق�سم ق�سطرة القلب والأ�شعة والطوارئ والعيادات اخلارجية .
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مستشفى القصيم الوطني يشارك
في مهرجان ربيع بريدة ()40
�شارك م�ست�شفى الق�صيم الوطني بجناح خا�ص �ضمن فعاليات
رب �ي��ع ب��ري��دة ( ،)40وت��واج��د يف اجل �ن��اح ع��دد م��ن الأط �ب��اء
والأخ�صائيني لتقدمي خدمات الفحو�صات ال�سريعة للزوار،
والتوعية ال�صحية عن الأمرا�ض املزمنة وتداعيات ال�سمنة.
و�شملت الفحو�صات ،فح�ص ال�سكري وال�ضغط� ،إ�ضافة �إلى
التوعية ال�صحية والغذائية ،والإجابة عن �أ�سئلة الزوار الطبية.
املهرجان الذي نفذته �أمانة منطقة الق�صيم بالتعاون مع �إمارة
املنطقة �شهد حزمة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة التي القت
ا�ستح�سان الزوار مبختلف فئاتهم ،و�شارك فيه �أكرث من ()15
جهة حكومية و�أهلية وخريية ,و�أك�ثر من (� )110أ�سرة منتجة
بعدد من امل��أك��والت ال�شعبية واحل��رف وال�صناعات اليدوية،
و�أك�ثر من (� )160شاب ًا وفتاة من خالل منافذ البيع املنت�شرة
باملهرجان ,وعربات (الفود ترك) .
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المستشفى يعرض
فرص وظيفية في
معرض فرصتي
يف �إطار ا�سرتاتيجية توطني الوظائف ،والعمل على رفع ن�سبة
ال�سعودة يف امل��وارد الب�شرية يف امل�ست�شفى� ،شارك م�ست�شفى
الق�صيم الوطني بطرح الفر�ص الوظيفية املتاحة يف معر�ض
فر�صتي ال��ذي نظمته �إم���ارة منطقة الق�صيم بال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع الهيئة العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
( من�ش�آت )  ،يف مركز الق�صيم الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات،
حيث �شهد املعر�ض �إقب ً
اال كب ًريا من الزوار والإعالميني  .ويف
ختام املعر�ض مت تكرمي م�ست�شفى الق�صيم الوطني و الأركان
امل�شاركة وامل��وظ�ف�ين و الإع�لام�ي�ين امل�شاركني يف التغطية
الإع�لام�ي��ة .وق��د ��ش��ارك يف املعر�ض �أك�ثر م��ن ثمانني جهة
حكومية وخا�صة متخ�ص�صة يف التدريب والتوظيف وري��ادة
الأعمال والتجارة الإلكرتونية ،وا�شتمل على جل�سة رئي�سة حتت
عنوان " متكني ال�شباب وفق ر�ؤية اململكة � ، " ٢٠٣٠شارك فيها
وزير العمل والتنمية االجتماعية املهند�س �أحمد بن �سليمان
الراجحي.
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إنجاز طبي

يسجل مستشفى القصيم الوطني
انجاز جديد بنجاح عملية تفريغ مخ
واستئصال الغرغرينا لمريض
استقبل طوارئ مستشفى القصيم الوطني
مريض ستيني يعاني من أم��راض مزمنة من
سكر و ضغط ال��دم ،وأم��راض القلب و نزيف
شديد بالمخ و غـــرغرينــا بالساق تصل لحد
الركبة و تسمم دموي .
بالرغـــم من خطــــورة الحـالـــة والمـريــض لم
ً
مهيأ كما يجب للجراحة بسبب فحوصات
يكن
الموجات الصوتية القلبية والتي كانت  % 25إال
أن الفريق الطبي لم يستطع المجازفة بتركه
ينزف أكثر من ذلك ألنه كان سيفقد حياته بكل
تأكيد ،في تمــام الســاعــة العاشــرة والنصــف
مســاء م��ن نفــس ال��ي��وم أدخ���ل الـــمــريـض
ً
العمــليات وبـــاشــر الفــريــق الطــــبي الــحـالـــة
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حيــث قـام اســـتشـــاري الـمـــخ واالعـــصــاب
بــعـــمـــلـيــــة تـــفـــريـــغ الـــمـــخ وفــــــي نــــــفــــس
الـــوقــــت عمل اســـتــشـــاري الــــجــراحـة على
إســتـئـصال جـــذري لـــلغـــرغرينــا وتكللت الحمد
لله جميع هذه العمليات بنجاح.
تـــم بفــضل اللــــه تماثـــل المـــريــــض للـــشــفــاء
و هذه الحالة كانت من الحاالت المعقدة حيث
ك��ان الفريق الطبي قلق ح��ول م��دى استجابة
ً
نظرا لسوء وضعه الصحي
المريض للعملية
قبل ال��ج��راح��ة .ولحسن ال��ح��ظ ،فقد استجاب
بشكل جيد وقد حرصنا بشكل أساسي على
س�لام��ة وراح����ة ال��م��ري��ض ح��ي��ث تطلبت حالته
المعقدة عناية ومراقبة مستمرة.
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إنجاز طبي

عملية جراحية ناجحة باألمعاء تنقذ حياة مريض
بمستشفى القصيم الوطني
بحمد الله نجح فريق طبي بمستشفى القصيم
الوطني في انقاذ حياة مريض يبلغ من العمر واحد
وستون سنة بعد تعرضه اللتواء وانسداد معوي حاد
وهي من الحاالت عالية الخطورة باجراء جراحة دقيقة
وناجحة أسهمت في السيطرة على حالته وتماثل
للشفاء التام بعد ستة أيام من دخوله المستشفى .
استقبل طوارئ مستشفى القصيم الوطني
المريض وهو في حالة صحية سيئة حيث كان يعاني
من القيء المستمر واالمساك لمدة أربعة أيام
متواصلة وعدم القدرة على االخراج من الجسم
وارتداد في المعدة.

تحديد سبب االنسداد الحاد و بعد تحضير المريض من
أطباء التخدير والقلب تم اجراء عملية استئصال جزء
من األمعاء واعادة توصيلها لوجود التواء في األمعاء
بسبب أن المريض قبل عشرون عام قام بإجراء عملية
زائدة جراحية وسببت له التصاقات كثيرة في المنطقة.
بفضل من الله تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح
وتماثل المريض للشفاء بعد تلقيه العناية الالزمة
والجدير بالذكر أنه بعد اليوم الثالث تحسنت حالة
المريض وبعد ستة أيام تمكن المريض من مغادرة
المستشفى في حالة صحية ممتازة.

أوضح الفريق الطبي أن انسداد المعدة في حالة
َ
و
ً
سريعا قد يؤدي إلى انقطاع الدم
باشر الفريق الطبي الحالة بطريقة احترافية وتم عمل عدم مباشرته
الفحوصات الالزمة واألشعة المقطعية بالصبغة  CTعن المنطقة ويسبب غرغرينا وقد يؤدي الى الوفاة
 SCAN with contrastليتم تشخيص الحالة وتم -السمح الله-
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مقاالت طبية

الدكتور أحمد لطفي
إستشاري جراحة المخ و األعصاب
بمستشفى القصيم الوطني

آالم الظهر ..انتبه عند الجلوس
والنوم ورفع األشياء الثقيلة
ً
ً
خصوصا في عصرنا الحديث ،و أسباب تلك
انتشارا و
إن آالم الظهر هي من أكثر اآلالم

اآلالم متعددة ال نستطيع أن نحصرها في هذه المقالة و لكن نستطيع أن نقسمها إلى ثالثة

أقسام.

القسم األول و هو المصحوب بعالمات الخطر

حدوث خلل حاد بوظائف الأع�صاب مثل �سقوط القدم �أو
عدم التحكم يف البول و الرباز .
	�أن يكون الأمل بعد ا�صابة بالظهر .
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وجود تاريخ مر�ضي لأورام يف �أماكن �أخرى من اجل�سم .
	�أن يكون الأمل مرتكز ًا يف فقرة واحدة من العمود الفقري .
يرافق الأمل �إرتفاع يف درجة حرارة اجل�سم .
نق�ص غري مربر يف الوزن رغم تناول وجبات منتظمة كافية.
	�أن يكون الأمل يف �سن �صغرية جد ًا �أو كبرية جد ًا .

و هذه العالمات خطرة لأنها قد تدل على �أ�سباب خطرية مثل
الك�سور �أو الأورام �أو �إلتهابات �صديدية ،و يف هذه احلالة يقوم
الطبيب بالفح�ص لتحديد الفقرات التي ت�سبب امل�شكلة وال بد
من �إج��راء �أ�شعة رنني مغناطي�سي ثم يحدد العالج بناء ًا على
النتيجة وهو ما قد ي�شمل تدخل جراحي عاجل كما يف حاالت
ال�صديد �أو االنزالق الغ�ضرويف احلاد �أو الأورام ،لذا �إذا كانت
لديك �أي من هذه العالمات البد �أن ت�سارع مبراجعة جراح املخ و
الأع�صاب فور ًا و ال تت�أخر حتى ال ت�سوء حالتك .
و أما القسم الثاني و هو المصحوب بعالمات إصابة
العصب فهو نوعان :

الأول و هو ما يعرف بعرق الن�سا (�أمل من الظهر مع �أمل
بال�ساق من �أولها �إلى �آخرها) .
الثاين �أمل يف ال�ساق مع امل�شي مل�سافة معينة و قد يكون الأمل
يف �صورة �شد ع�ضلي �أو خدر.
�إذا كنت تعاين من �أعرا�ض الق�سم الثاين فال توجد عجلة لإجراء
�أ�شعة الرنني املغناطي�سي و لكن نبد�أ بالعالج الطبي والإلتزام
بالراحة و�إج��راء الأ�شعة يف حالة عدم ا�ستجابة احلالة للعالج
مل��دة ثالثة �أ�سابيع على الأق��ل و يحدد العالج بعدها �إذا كان
جراحي ًا �أو عالج طبي و طبيعي .

و في الختام ال بد �أن نو�ضح �أن �آالم الظهر قد تكون من
عاداتنا اخلاطئة يف اجللو�س و النوم و رفع الأثقال لذا ال بد
من حماية ع�ضالت الظهر و الرقبة و الفقرات باتباع الطرق
ال�صحيحة.
عند اجللو�س ال بد من وجود م�سند �أو دعامة للظهر مع عدم
االنحناء للأمام ،و عند رفع الأثقال ال بد �أن تكون قريبة من
اجل�سم ق��در الإم�ك��ان مع انحناء ب�سيط للخلف للحفاظ على
التقو�س الطبيعي للفقرات .و ال ي�سمح باالنحناء جللب الأثقال
من الأر�ض بل ننزل و�ضع القرف�صاء �أو ًال ثم نقوم برفع الثقل .
و ندعو اهلل �سبحانه و تعالى �أن ينعم عليكم بال�صحة و العافية
دوم ًا و �أن يجعلنا �سبب ًا لتخفيف �آالمكم،،

شيوعا تنتج
آالم الظهر األكثر
ً
عن عاداتنا الخاطئة في الجلوس و
النوم و رفع األثقال.

في حين أن القسم الثالث يصاحبه عالمات غير محددة

و ال ي�صاحبه عالمات من الق�سم الأول و ال الثاين و ما يجب
�أن نعرفه يف هذا الق�سم �أنه الأكرث �شيوع ًا و يف بع�ض الدرا�سات
ت�صل ن�سبته �إلى .% 85
وحاالت هذا الق�سم ت�ستجيب للعالج الطبي و الطبيعي و لكن يف
حالة عدم ا�ستجابته نلج�أ �إلى عالجه بو�سائل متعددة منها:
احلقن املو�ضعي حيث يتم حقن م��واد م�سكنة و م�ضادة
للإلتهابات يف مفا�صل الفقرات و حول خمارج الأع�صاب
و الآن يتم حقن م��ادة م�ستخل�صة من ال�صفائح الدموية
للمري�ض .
كي الأع�صاب امل�سببة للأمل بوا�سطة احلرارة الناجتة من
جهاز الرتدد احلراري .
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صيدالنيات

الدكتور فادي مجدي
صيدالين بمستشفى القصيم الوطني

االستخدام األمثل للمضادات الحيوية
يلجأ الكثير م��ن ال��ن��اس إل��ى ال��م��ض��ادات الحيوية كحل أول عند اإلح��س��اس ببعض

أع���راض التعب س���واء ف��ي ال��ج��ه��از التنفسي ،الهضمي أو ال��ب��ول��ي ،ب��ل وي��ص��ر بعضهم
ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب أو ال��ص��ي��دل��ي ل��وص��ف ال���م���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة ك��ع�لاج س���ح���ري ،وي��ف��رط

ال��ب��ع��ض ف��ي إس��ت��خ��دام��ه��ا بسبب أو ب���دون و ال��ب��ع��ض اآلخ���ر الي��ك��م��ل ف��ت��رة ال��ع�لاج حتى

آخ���ره���ا و ي��ح��ت��ف��ظ اآلخ�����رون ب��ب��ع��ض ال���م���ض���ادات ال��ح��ي��وي��ة إلس��ت��خ��دام��ه��ا ع��ن��د ال���ل���زوم!

و نظر ًا خلطورة هذه الت�صرفات اخلاطئة ،فمن الواجب علينا
التوعية بامل�ضادات احليوية ،متى تو�صف؟ كيف ت�ؤخذ؟ و خماطر
الإ�ستخدام اخلاطئ لها على �صحة الفرد و املجتمع.
امل�ضادات احليوية هي مركبات تعمل على قتل البكترييا (فقط)
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�أو منع منوها مم��ا ي�ساعد اجل�ه��از املناعي يف التغلب عليها
و التخل�ص منها و يوجد عائالت كثرية من امل�ضادات احليوية
ب�أ�شكال دوائية متعددة.
هناك ح��االت مر�ضية كثرية ال ت�ستدعي �إ�ستخدام امل�ضادات

احليوية منها� :إلتهابات ال�ف��م ،احل�ل��ق� ،أع��را���ض الإنفلونزا
(ارتفاع يف درج��ة احل��رارة� ،صداع� ،إح�سا�س بالإعياء)� ،آالم
الأذن اخلارجية ،ح�سا�سية اجليوب الأنفية ،الكحة (يف �أغلب
احلاالت) ،النزالت املعوية الفريو�سية و غريها من احلاالت التي
يكفي معها الراحة� ،إ�ستخدام حمفزات اجلهاز املناعي مثل:
خال�صات نباتات اجلن�سنج و الإ�شيني�سيا� ،شمع الع�سل الأبي�ض
و �أي� ًضا زيوت الأ�سماك املحتوية على الأوميجا  3بجانب م�ضادات
الأك�سدة كالزنك و ال�سيلينيوم و فيتامني  Cبالإ�ضافة لعالج
الأع��را���ض �سواء ًا بامل�سكنات �أو خاف�ض احل��رارة و م�ضادات
احل�سا�سية.
ولكن توجد ح��االت يجب معها و�صف امل�ضادات احليوية مثل
التهابات الأذن الو�سطى ،احتقان اللوزتني ،الإ�صابات اجللدية،
�إلتهابات املثانة و اجلهاز البويل و �إ�صابات �أخرى و لكن ب�شرط
حتديد نوع البكترييا امل�سببة للإ�صابة عن طريق عمل التحاليل
الالزمة و مزرعة امل�ضاد احليوي لتحديد �أن�سب م�ضاد حيوي
للحالة لزيادة فر�ص ال�شفاء يف �أق�صر وقت  ،ب�أقل التكاليف،
و �أخف الأ�ضرار و منع حدوث املقاومة البكتريية مع الإلتزام
ال�شديد بتعليمات الطبيب من حيث مدة العالج و توقيته اليومي.
يف حالة تعذر عمل التحاليل �أو �سحب العينات ي�أخذ الطبيب يف
عني الإعتبار �إ�ستخدام م�ضاد حيوي وا�سع املجال لتغطية �أغلب
�أنواع البكترييا املحتملة يف هذه الإ�صابة.

فقدان فاعلية الدواء عند حماولة �إ�ستخدامه مرة �أخرى من
الفرد نف�سه �أو الآخرين.
ع��دم �ضمان �إزال��ة البكترييا امل�سببة للمر�ض مما ي��ؤدي
ملعاودة الأعرا�ض بعد فرتة ق�صرية من العالج.
زيادة العبئ يف اكت�شاف م�ضادات حيوية مقاومة للبكترييا
املقاومة للم�ضادات الأخرى مما يعود بتكلفة عالية يف املنتج.
هناك بع�ض امل�ضادات احليوية لها موانع ا�ستخدام عديدة
قد ال تنا�سب ال�شخ�ص امل�ستخدم مما ي�سبب ظهور �أعرا�ض
جانبية.
زيادة تعار�ضات بع�ض الأدوية الأخرى مع بع�ض امل�ضادات
احليوية مما يفقدها الفاعلية املطلوبة.
يوجد هناك م�ضادات حيوية ممنوعة للأطفال؛ حيث �أن
اال�ستخدام اخلاطئ قد ي�ؤدي حلدوث �أ�ضرار �صحية بالغة.
وبناء على ما �سبق ،هناك �ضرورة ملحة للتوقف عن الإ�ستخدام
اخلاطئ للم�ضادات احليوية و ع��دم ال�ت�ن��اول ب�شكل مفرط
و الإلتزام مبا ين�صح به املخت�صون.

اإلستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية سواء في اختيار
المضاد الحيوي الغير مناسب للحالة أو ع��دم مالئمة
التركيز و الجرعات وأيضا عدم إكمال مدة العالج السليمة
بجانب اإلستخدام دون إستشارة المختصين يؤدي إلى
أضرار عديدة للفرد نفسه و المجتمع و التي تتمثل في:

م�ساعدة البكترييا يف تكوين مقاومة لهذا امل�ضاد احليوي و هذه
املقاومة ميكن للبكترييا نقلها بني بع�ضها البع�ض دون تعر�ض
بع�ضها لهذا امل�ضاد احليوي مما يفقد هذا الدواء فاعليته مثل
البني�سلني.

JCI

العدد 6

القصيم الوطني

21

حياة الناس

« أنت وهي عظماء»
ً
أحيانا أحاسيس ومشاعر وأحكام عن
تنتابنا
أنفسنا تكاد أن تكون معكوسة أو مغلوطة.
ً
عظيما
الله سبحانه وتعالى خلق اإلن��س��ان
ووص��ف��ه ب��ذل��ك «وإن���ك لعلى خلق عظيم»
وق��ول��ه «ول��ه��ا ع��رش ع��ظ��ي��م» .كلنا ُخلقنا
عظماء ولكن يجب أن نزيل الغبار عما يحجب
لنا عظمتنا وقدرتنا.

ه��ذا الغبار ال��ذي مب�ق��دوره هز ثقتنا ب�أنف�سنا ال ي�ستطيع
التما�سك �أمام ذرات ب�سيطة من الهواء املتطاير من �أفواهنا
�أو عند مل�سه ب�أحد �أ�صابع ال�سبابة .يجب �أن نبقى ونعي�ش
ومنوت عظماء كما خلقنا اهلل �سبحانه وتعالى ،ونتعلم ونكافح
من �أجل ذلك.
�أنا و�أنتم جميع ًا ن�ستطيع �أن نتعلم طريقة نف�ض هذا الغبار
ونتخل�ص من هذه امل�شاعر ال�سلبية التي ت�سيطر على بع�ضنا،
نحتاج �أن نتخيل ون��دون احتماالت ه��ذه امل�شاعر ال�سلبية
و�صورها ونعي�شها ،ونت�صور نظرة املجتمع لنا وجميع من
حولنا .نتخيل املواقف ال�صعبة التي �سنمر بها فيما لو ظل
احلال كما هو عليه.
علينا يف نف�س الوقت �أن ننتقل ب�أفكارنا �إلى امل�شاعر االيجابية
ونتخيلها ،ون�سرح طويال فيما قد نحرز من خاللها من تقدم
وجناحات ،نحاول بطريقة متكررة �أن نتخيل حجم الفوائد
التي �سنجنيها من جراء هذه امل�شاعر االيجابية .بل ون�سعى
دون كلل �أن نرتبط �أي�ضا ب�أنا�س ميلكون نف�س امل�شاعر،
لن�ضمن تعزيزها وت�شربها.
عادة ما يح�صل لنا ب�أن نعلق على كثري من الأحداث واملواقف
التي حتدث لنا ونكرر «�سبحان اهلل لقد كنت قبل قليل �أفكر
بهذا الأمر!!»
حتدث معي �أح��د الأ�صدقاء عن �أم��ر ح�صل له �أثناء قيادته
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الدكتور عبد العزيز نب نارص الريس
Rayesaziz@gmail.com

ل�سيارته الفارهة يف طريق امللك عبداهلل بالريا�ض وعلى الرغم
من ازدحام الطريق تفاج�أ �صديقي ب�إحدى ال�سيارات والتي
يقودها رجل ب�سيط ،باال�صطدام به من اخللف .يكمل �صديقي
ويقول عندما هممت بالنزول ملعاينة الأ��ض��رار التي حلقت
ب�سيارتي ،ب��ادر هذا الرجل الب�سيط بكلمة �سبحان اهلل ...
�أنني منذ بداية الطريق و�أنا انظر �إلى �سيارتك و�أحدث نف�سي
ب�أنه يجب علي �أال اقرتب من هذه ال�سيارة خوف ًا من حدوث
�شيء ال �أق��در على حتمله� .أنني جنحت مرتني ب�أخذ امل�سار
الأمين ولكنني وقعت يف الفخ �أخري ًا وا�صطدمت ب�سيارتك.
ما وراء هذه ال�صورة !! وال�صور الأخرى التي مبخيلة كل منا،
يتبادر ال�س�ؤال الذي ال نزال نكرره مرار ًا ،هل هذه الطريقة
من التخيل والتفكري والتحول من اجلانب ال�سلبي �إلى اجلانب
امل�ضيء وااليجابي ومعاي�شة وت��ذوق حالوته على م�ستوى
التفكري �أوال .هل كل هذا له �أ�سا� ًسا علمي ًا؟
لقد اختار �أغلب املعاجلون هذا الأ�سلوب ،بعد اطالعهم على
عدة تقارير عن الكثري من الأ�شخا�ص الناجحني فوجدوا
�أنهم ميتازون بقدرتهم على تخيل جناحاتهم وما يرتتب عليه
من فوائد ،ويتخيلون بنف�س الوقت الف�شل وما ينتج عنه من
عواقب� ،إنها باخت�صار طريقة تعتمد على الت�صور ال�سلبي
وااليجابي وترك النف�س لتختار.
لو ت�أملنا كتاب اهلل �سبحانه وتعالى �سوف نرى �أمثله متعددة

يف عالج امل�شاعر ال�سلبية وحتويلها �إلى م�شاعر ايجابية وقدم
لنا �سبحانه وتعالى ت�صورات ال ح�صر لها �سلبية وايجابية
وعر�ضها �أمامنا بكل و�ضوح وك�أننا نراها ثم ترك لنا حرية
االختيار ،فال تكاد �آية تتحدث عن النار �إال ومعها �آية تتحدث
عن اجلنة ،وال نكاد جند �آية تتحدث عن ال�سلوكيات والأعمال
ال�سيئة �إال ويتبعها �أي�ضا �آية تتحدث عن الأعمال ال�صاحلة
وثوابها وحما�سنها.
ولعلنا يف تدبر هذه الآي��ات معاين ودرو���س لنا ،ويقول اهلل
�سبحانه وتعالى (�أَن َت ُق َول َن ْف ٌ�س َيا ح�سرتي ع َلى َما َف َّرطتُ
ال�س ِاخ ِرينَ (� )56أَ ْو َت ُقول َل ْو �أَنَّ
نب َهّ ِ
فيِ َج ِ
الل َو ِ�إن ُكنتُ لمَ ِنَ َّ
اللهَّ هَ دَ انيِ َل ُك ْنت ِمنْ المْ ُ َّت ِق َني (� )57أَ ْو َت ُقول ِحني َت َرى ا ْل َع َذاب
َل ْو �أَنَّ ليِ َك� َّر ًة َف�أَ ُكون ِمنْ المْ ُ ْح ِ�س ِن َني (َ )58ب َلى َق ْد َجا َءت َْك
ا�س َت ْكبرَ ْ تَ َو ُك ْنتَ ِمنَ ا ْل َكا ِف ِرينَ (َ )59و َي ْو َم
�آ َيا ِتي َف َك َّذ ْبتَ ِب َها َو ْ
ا ْل ِق َي َام ِة َت َرى ا َّل ِذينَ َك َذ ُبوا َع َلى اللهَّ ِ ُو ُجوهُ ُه ْم ُم ْ�س َو َّد ٌة �أَ َل ْي َ�س فيِ
َج َه َّن َم َم ْث ًوى ِل ْل ُم َت َك رِّ ِبينَ (.))60
�إن هذه الآي��ات اخلم�س �أعطتنا ت�صورات ونتائج �سلبية ملا
ميكن حدوثه:
(�أَن َت ُق َول َن ْف ٌ�س َيا ح�سرتي) تت�ضمن احل�سرة والندم.
(�أَ ْو َت ُقول َل ْو �أَنَّ اللهَّ هَ دَ انيِ ) تت�ضمن �أحالما مل تتحقق.
(�أَ ْو َت ُقول ِح�ين َت � َرى ا ْل � َع� َ�ذاب) تت�ضمن متني الرجوع �إلى
املا�ضي مع �صعوبة �أن يحدث ذلك.
وبالنظر والتمعن والتدبر مب�ضامني م��ا ج��اء ب��آي��ة �أخ��رى
ال�سو ُء َو اَل
( َو ُي َن ِّجي اللهَّ ُ ا َّل ِذينَ ا َّت َق ْوا بمِ َ َفا َز ِت ِه ْم اَل يمَ َ ُّ�س ُه ُم ُّ
هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ ) جند �أن هذه الآية تت�ضمن جناحات متتالية

النجاة من عذاب اهلل يوم القيامة ،وجناح �آخر بانه لن يكون
هناك �أي �أمر �سيء يف امل�ستقبل اَ
ال�سو ُء) وجناح
(ل يمَ َ ُّ�س ُه ُم ُّ
�آخر �أي�ضا لن يكون هناك �أي حزن على ما م�ضى ( َو اَل هُ ْم
َي ْحزَ ُنونَ ).
القر�آن الكرمي مليء بهذه ال�شواهد وال�صور وقد ا�ستخدم
هذه الطريقة منذ �أربعة ع�شر قرنا ً.
فلنبد�أ رحلة التغيري فهي م�سئوليتنا نحن الب�شر فالتغيري الى
الأ�سو�أ �أم الى االف�ضل هي باختيارنا لأح��د النجدين جند
ال�سعادة �أم جند التعا�سة.
واجتاهات وميول،
�إن تغيري ما بالأنف�س من �أفكا ٍر ومفاهيم
ٍ
�أمر موكل للب�شر بق َّدر اهلل ،وذلك هو ما ُت�شري �إليه الآيات
الكرمية يف قوله تعالى} :ونف�س وما �سواها ،ف�أَلهمها فجورها
وتقواها ،قد �أفلح من زكاها ،وقد خاب من د�ساها{.
�أن��ت وهي و�أن��ا خلقنا عظماء ،فلن�ستمر بت�صحيح �أفكارنا
لتتبدل م�شاعرنا من الداخل فهي املحركة لنا ،فالإن�سان
خلق ب�أفكار ال تن�ضب ولي�س ب�أعذار ال تن�ضب ،خلق مل�ساعدة
االخ��ري��ن ال لتوقع امل�ساعدة من االخ��ري��ن ،خلق ل�يرى ب�أن
هناك ح ًال لكل م�شكلة ،وال لريى م�شكلة يف كل حل ،ويرى
احلل ال�صعب ممكنا ولي�س احلل ممكنا ولكنه �صعب� .أننا
نحن الب�شر البد لنا �أن نتعاي�ش ،ونفهم ،ونتوقع ،ونت�صور،
و�أعود و�أقول البد لنا �أن نتخيل ال�صور قبل وقوعها .
فحياتنا حراك اجتماعي متفاعل ومتجدد ول�سنا ازاء علوم
دقيقة ال تقبل الق�سمة !! .فهل نبد�أ بنف�ض ذلك الغبار ونغري
من �أنف�سنا ،نعم �إننا ن�ستطيع فلنتوكل على اهلل.
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مقال

الدكتور عوض العمري

عضالت من ورق
ً
مهما إلطالة عمر اإلنسان والبقاء بصحة وحيوية لفترات طويلة
عامال
ً
تمثل الرياضة

دون مراجعة طبيب ،أو المداومة على العالج ،وقد تتحول ممارسة الرياضة إلى شغف ببناء
جسم رياضي متسق ،وذلك شغف محمود وال يتم إال منذ الصغر وبإنفاق ساعات طوال في

الصاالت الرياضية ،وممارسة العادات الغذائية الصحيحة ،وترك السهر والتدخين.

م��ا يقلقني فع ًال ه��م (الريا�ضيون الك�سالى) الباحثون عن
من�صات التتويج ال��ذي��ن ي��ري��دون بناء �أج�سام قوية وجميلة
ومتكاملة ،ولكن ب�أ�سرع و�سيلة ،وال يطيقون �صرب ًا بالتدرج يف
بناء �أج�سامهم وع�ضالتهم ،فيبد�ؤون باللجوء �إلى و�سائل �أخرى
مثل العقاقري والهرمونات لتحقيق هدفهم �سريع ًا على ح�ساب
خ�سران الكثري من �صحتهم م�ستقب ًال ،وا�ستخدام املن�شطات
ظاهرة قدمية �ضاربة بالتاريخ ،حيث ا�شتهر الرومان ب�إعطاء
املن�شطات خليولهم لتزداد �سرعتها ،وقد ا�شتهر املت�سابقون
الريا�ضيون بتعاطي املن�شطات والهرمونات لتحقيق �أرق��ام
قيا�سية بامل�سابقات الدولية ،وال ين�سى التاريخ وف��اة مت�سابق
* نق ًال عن �صحيفة الوطن ال�سعودية
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ال��دراج��ات الربيطاين (�آرث��ر لينتون) بعد ا�ستخدامه جرعة
زائدة من املن�شطات �أثناء �سباق بوردو باري�س عام  ،1896وبالقرن
الالحق انك�شفت مئات الف�ضائح ب��ال��دورات الأوملبية ،خا�صة
بعد تثبيت فح�ص املن�شطات الإل��زام��ي بامل�سابقات الدولية،
وم��ن �أ�شهر الف�ضائح املعا�صرة �أ�سطورة ال��دراج��ات ال�سابق
الن�س �آرم�سرتوجن ،الذي اعتزل يف عام  2005بعد �أن �أحرز رقما
قيا�سي ًا بالفوز  7مرات يف دورة فرن�سا الدولية ل�سباق الدراجات،
ولكن مع عام  2012جردته الوكالة الأمريكية ملكافحة املن�شطات
(�أو�سادا) من �ألقابه ال�سبعة التي �أحرزها يف دورة فرن�سا بعد
اتهامه بتعاطي املن�شطات.

هناك م�ب�ررات يختلقها الريا�ضيون ال�ستخدام املن�شطات
والهرمونات ،ومنها ما ي�ؤخذ لزيادة ال��وزن ،ومنها ما ي�ؤخذ
لتح�سني الأداء الريا�ضي وزيادة حجم الع�ضالت ،ومن �أ�شهر
الهرمونات امل�ستخدمة هرمون النمو ،وهرمون الت�ستي�ستريون
(الذكورة) ،ويذكر �أن هرمون النمو يعمل على تفكيك الدهون
يف اجل�سم ويحولها �إلى ع�ضلة ،وبالتايل ينتج عنها ج�سم �ضخم
وع�ضلي ،ولكنها تكون ع�ضالت واهية و�ضعيفة ،وكما يقول املثل
ال�شعبي (من برة اهلل اهلل ومن جوة يعلم اهلل) ،وبالتايل يحتاج
الريا�ضي �إلى ا�ستخدام هرمون (الذكورة) ،حيث ي�ساعد على
تكوين الربوتني ،وي�سمح بتخزينه يف الع�ضالت بكميات كبرية،
مما ي�ؤدى �إلى تكوين الع�ضالت يف وقت �أقل من املعتاد.
طبيا من �أخطر الأعرا�ض اجلانبية وامل�ضاعفات ال�ستخدام
هرمون (الذكورة):
ارتفاع ن�سبة هرمون الت�ستو�ستريون يف ال��دم ،مما ي�ؤدي
ل�تراج��ع �إن �ت��اج ه��رم��ون الت�ستو�ستريون يف اخل�صيتني،
وبالتايل توقف �إنتاج احليوانات املنوية ،مما ي�ؤدي للإ�صابة
بالعقم.
ت�ضخم الثديني وه��ي ظاهرة ملحوظة عند م�ستخدمي
الهرمونات.
ت�ضخم الع�ضالت مما يزيد ال�ضغط على العمود الفقري
وعظام اجل�سم عموم ًا.
ت�أثر ع�ضلة القلب� ،أما الآثار الإجمالية ال�ستخدام املكمالت
الأخرى واملن�شطات فتتدرج من �أعرا�ض كاالكتئاب وت�ساقط
ال�شعر وظهور حب ال�شباب ،وزيادة العدوانية ب�سبب ارتفاع
هرمونات الذكورة والقلق والأرق� ،أما هرمون النمو الذي
قد ي�ستخدم لأغ��را���ض عالجية لبع�ض الأم��را���ض ،ولكن
ا�ستخدامه دون �إ�شراف طبي قد ي�ؤدي �إلى:
مر�ض ال�سكري.
ت�ضخم �أع�ضاء مثل القلب والكبد والكليتني.
ت�صلب ال�شرايني وارتفاع �ضغط الدم.
من الرائع حق ًا بناء ج�سم ريا�ضي متنا�سق ،وذل��ك بدال من
(كر�ش) متهدل (ي�سوء) الناظرين ،وليت الهدف يكون عمر ًا
�أطول و�صحة دائمة ،ولي�س من �أجل (اال�ستعرا�ض) �أو حتقيق
مكا�سب م�ؤقتة ،فنظرية (الغاية تربر الو�سيلة) قد تكون قاتلة
با�ستخدام هرمونات ومن�شطات قد تفقدك �آدميتك ،وت�صبح
مثل ح�صان يجري من �أجل الفوز ب�سباق.

مستشفى القصيم
الوطني ،والمسؤولية
االجتماعية
�أ�صبحت برامج امل�س�ؤولية االجتماعية
�أحد ركائز قطاع الأعمال ،ومع الر�ؤية
اجلديدة للمملكة ر�ؤية ( )2030وما
حتمله من �أدوار للقطاع اخلا�ص يف
التنمية االجتماعية ،اجتهت �شركات
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ال�سعودية
نايف نب نارص الجربوع
نحو و�ضع املزيد من الربامج اخلا�صة
بامل�س�ؤولية االجتماعية.
مدير إدارة العالقات العامة
وي�ع��د م�ست�شفى الق�صيم الوطني
بالمستشفى
من بني اجلهات التي ب��ادرت منذ �سنوات يف تنفيذ الكثري من الربامج
وامل�شاركات الرامية �إلى خدمة املجتمع وتطوير م�ؤ�س�ساته ورفع الوعي لدى
�أف��راده ،من خالل التعاون مع اجلمعيات اخلريية والتعاونية يف حتقيق
�أهدافها لتنمية املجتمع ،وامل�شاركة يف الأيام العالجية واالحتفاالت املهنية
باملنطقة ،وتقدمي الدعوة للمدار�س والكليات لزيارة امل�ست�شفى مما ي�سهم
يف تنوير الطالب وتثقيفهم �صحي ًا وت�شجيعهم لتحديد �أهدافهم املهنية يف
امل�ستقبل.
وخالل هذا العام (1440هـ) �سجل امل�ست�شفى ح�ضو ًرا مكث ًفا يف الفعاليات
واملنا�سبات التي تقام مبنطقة الق�صيم ،حيث �أ�صبحت م�شاركة امل�ست�شفى
يف هذه الفعاليات ثابتة ،وت��زداد بزيادة عدد الفعاليات وتنوعها ،كما
انتهى امل�ست�شفى �إلى توقيع اتفاقية تعاون نوعية مع اجلمعية اخلريية لداء
ال�سكري ( �سكر) بهدف تكثيف التوعية يف خطورة مر�ض ال�سكري وطرق
الوقاية منه� ،إ�ضافة �إلى تنفيذ زيارات ميدانية بالتن�سيق مع اجلمعية لعدد
من القطاعات احلكومية واملدار�س والأ�سواق وغريها.
وقد تنوعت م�شاركات امل�ست�شفى خالل هذا العام ما بني الزيارات امليدانية
لعدد من القطاعات احلكومية واخلا�صة� ،إل��ى امل�شاركة يف مهرجان
الكليجا ،ومهرجان ربيع بريدة ( ، )40مرو ًرا بالتواجد يف امل�ؤمتر العلمي
الأول لأ�صدقاء بنوك الدم الذي �أقيم يف بريدة مطلع ال�سنة امليالدية
احلالية ،كما �شارك امل�ست�شفى يف معر�ض فر�صتي الذي ا�ستهدف عر�ض
الفر�ص الوظيفية لل�شباب من اجلن�سني يف كافة التخ�ص�صات.
�إن امل�ست�شفى وهو يرفع عدد م�شاركاته يف املنا�سبات العامة يف املجتمع،
وي�سهم يف برامج التوعية الطبية للوقاية من الأمرا�ض املزمنة� ،إمنا ي�ؤكد
�أحد القيم التي يقوم عليها امل�ست�شفى وهي خدمة املجتمع وبرامج التنمية
امل�ستدامة التي ت�شهدها اململكة يف كافة املجاالت.
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مقاالت طبية

الدكتور زهري عقيالن
استشاري جراحة عامة و جراحة مناظري
بمستشفى القصيم الوطني

المناظير الجراحية في
مستشفى القصيم الوطني

قد يتعر�ض الكثري من الأ�شخا�ص للفتق (بالإجنليزية)Hernia :

وهو ما يحدث يف جدار الأمعاء نتيجة �ضعف يف الع�ضالت مما
ي�ؤدي �إلى خروج جزءمن الأمعاء خارج جدار البطن.
و�أنواع الفتق كثرية منها الفتق يف املنطقة الأربي (بالإجنليزية :
 )Inguinal herniaاليمني �أو الي�سرى �أو الفتق حول ال�سرة�أو قد
يكون فتق مرجتع بعد عملية ت�صليح �سابقة.
�أماالأعرا�ض فيكون الفتق يف �أغلب احلاالت غري م�ؤملو كل ما
ي�شتكي منه املري�ض هو بروز يف منطقة الفتق ولكن يف حال كان
عنق الفتق �ضيق قد ي�ؤدي �إلى اختناق الفتق  ،و يحتاج يف هذه
احلالة �إلى عملية جراحية عاجلة.
�إن التطور ال�سريع يف اجلراحة القليلة التداخلية عن طريق
املناظري اجلراحية �أدت �إل��ى �إمكانية �إج��راء عمليات ت�صليح
جميع �أنواع الفتوق يف جدار البطن عنطريق املناظري اجلراحية
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و ذل��ك عن طريق عمل ث�لاث فتحات �صغرية وتركيب �شبكة
داخلية ملنع رجوع الفتق .
وميتاز ت�صليح الفتق باملنظار عن غريه يف �سرعة متاثل املري�ض
لل�شفاء و �أثبتت الدرا�سات �أن الآالم بعدها خفيفة وحمتملة مما
ي�ساعد املري�ض للعودة �إل��ى ممار�سة حياته الطبيعية يف وقت
ق�صري  ،كما �أن احتمالية رجوع الفتق بعد عمل العملية عن طريق
املنظار �ضعيفة.
ويتوفر هذا النوع من جراحة املناظري يف م�ست�شفى الق�صيم
الوطني حيث مت جتهيز غ��رف��ة العمليات مبناظري جراحية
عالية اجل��ودة والدقة ويقوم الفريق اجلراحي ب�شرح مف�صل
للمري�ض قبل �إج��راء العملية وتعترب هذه العملية من جراحة
ال�ي��وم ال��واح��د حيث ي�خ��رج املري�ض م��ن امل�ست�شفى يف نف�س
اليوم .

يهنئكم مستشفى
القصيم الوطني بحلول

شهر رمضان المبارك
يتزامن حلول �شهر رم�ضان املبارك لهذا العام مع ف�صل ال�صيف وارتفاع يف درج��ات احل��رارة و من
املعروف �أن العادات الغذائية تتغري مع ال�صيام وقد يعاين البع�ض من م�شاكل �صحية خا�صة يف اجلهاز
اله�ضمي ،ولتجنب مثل هذه امل�شاكل �إليكم بع�ض الن�صائح الطبية:
• الرتكيز على �شرب املاء بكرثه حلماية الكلى
• القيام ببع�ض التمارين الريا�ضيه والنوم الكايف
• عمل الفحو�صات الطبيه الالزمة للت�أكد من �سالمة الو�ضع ال�صحي
• التقليل من الن�شويات واحللويات وتناول الفاكهه عو� ًضا عنها
• تناول اخل�ضراوات الطازجة بني الفطور و ال�سحور

نتمنى لكم صيام ًا مقبو ًال وإفطار ًا شهي ًا..
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مقال

محرك بحث أم طبيب ؟
ً
ً
بدال عن ذلك استعنت
ً
أعراضا مرضية ولم ترغب بالذهاب إلى الطبيب؟
يوما
هل اختبرت

بمحرك البحث !

الولوج إلى المعلومات في
منذ بدء عصر التكنولوجيا والتطور الصناعي والثقافي ،أصبح ُ

شتى أنواعها ،سواء كانت معلومات ثقافية ،علمية ،دراسية أو حتى ترفيهية بغاية السهولة
َ
وفي متناول اليد.

" �أنقر عالمة البحث " ُكل ما تريد معرفته يظهر لك على
ال�شا�شة مبختلف ال�صياغات و الإحتماليات فما هي �إال قاعدة
بيانات مليئة بكم هائل و �أعداد ال حت�صى من خمتلف املعلومات،
لنفرت�ض يوم ًا �أن��ك اختربت �أعرا� ًضا ج�سدية ك ��آالم البطن،
وعو� ًضا عن الذهاب �إلى الطبيب �أردت �أن ترى �أو ًال ماذا يكون �أو
ماهو ال�سبب يف الأمل ،لعله �شي ب�سيط �أو جمرد (مغـ�ص) �سيزول
يف وقت قريب وال ي�ستدعي احلاجة للذهاب الى الطبيب !
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تطبع �أح��رف كلمات (�أمل يف البطن) يف خانة البحث وتنقر
�أيقونة «�إبحث» النتائج مهولة !
�أول نتيجة تقر�أها  :لديك �أمل يف اجلانب العلوي الأمي��ن من
البطن ،يزداد الأمل مع الأكل الد�سم ،هذة هي ح�صوات املرارة .
جواب �آخر :تعاين من �أمل بطنك وي�صاحبه �إ�سهال وا�ستفراغ
متكرر لرمبا لديك ت�سمم غذائي  ،قد تكون الزائدة الدودية ،
�إلتهاب �أو عدوى يف الكلى �إذا كنت ت�شتكي من هذة الأعرا�ض

ف�أنت م�صاب ب�سرطان القولون ق��ر�أت ع��دة نتائج يف حمرك
البحث وكل نتيجة �أ�سوء من الأخرى ،وقد يجول يف ذهنك �أنك
فع ًال ُم�صاب بال�سرطان .
ت�صاب باجلزع وتهرع للم�ست�شفيات ،تخرب الطبيب املعالج
ب�أعرا�ضك ويخربك بالت�شخي�ص بناء على جمال درا�سته �أو
تعليمه وخربته ومعلوماته وي�صف لك العالج املنا�سب �إذ ًا مل تكن
تعاين من ح�صوات يف امل��رارة �أو �سرطان يف القولون ُكل مايف
الأمر �أنك تعر�ضت لت�سمم غذائي .
االنرتنت عامل وا�سع احليلة يبحر يف كافة جماالت احلياة ،فا�سبح
يف منطقتك الآمنة وال تغ�ص يف الأعماق فتغرقك وت�شتتك .
حمرك البحث يلعب دور ًا كبري ًا يف املجال الطبي حيث يزودنا
باملعلومات املهمة و الأبحاث املن�شورة يف املجاالت الطبية املختلفة
وي�ساعد ملن �أراد �أن يقوم بعمل بحث وعليه قراءة ومقارنة نتائج
البحوث الأخرى .
عندما ت�ستعني مبحرك البحث حلل م�شكلة وت�ستخدم كلمة،
�ستكون �شاملة ل�ع��دة م�ع��اين ي �ن��درج حتتها م�ئ��ات الأ��س�ب��اب

والأمرا�ض و�سيك�شف لك حمرك البحث كل هذه الأمرا�ض  ،لي�س
عر�ض مبهم لعله يكون
بنا ًء على �أعرا�ض كاملة وحمددة بل على ٍ
�أي ًا كان من الأمرا�ض.
املعلومات وحدها ال تكفي لت�شخي�ص املر�ض  ،بل اخلربة والر�ؤية
والقدرة على اطالق احلكم املنا�سب لكل مري�ض هذا ماي�ستطيع
فعله طبيبك وال ي�ستوعبه اجلهاز احلا�سوبي .
دمتم ب�صحة وعافية ..

المعلومات وح��ده��ا ال تكفي
ل��ت��ش��خ��ي��ص ال���م���رض  ،ب���ل ال��خ��ب��رة
والرؤية والقدرة على اطالق الحكم
المناسب لكل مريض هذا مايستطيع
فعله طبيبك وال يستوعبه الجهاز
الحاسوبي .

دارني عبد اهلل الغضيه
طبيبة امتياز
Darren-9418@hotmail.com
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الدكتور أرشف سعد
أخصايئ أول أطفال
بمستشفى القصيم الوطني

حساسية الصدر
ح�سا�سية ال�صدر �أو الربو ال�شعبي ( بالإجنليزية :
 )Asthmمن �أ�شهر الأم��را���ض املزمنة التي ت�سبب �ضيق يف
التنف�س والتهاب وتورم يف الغ�شاء املبطن للق�صبات الهوائية،
ترتفع معدالت الإ�صابة بح�سا�سية ال�صدر خا�صة بني الأطفال
يف ف�صل ال�شتاء ،وم��ن �أه��م العوامل التي ت�سبب نوبة الربو
ا�ستن�شاق �إح��دى امل��واد التي تت�سبب يف تهيج جهاز املناعة يف
اجلهاز التنف�سي ،و من ال�ضروري مراجعة الطبيب ملتابعة احلالة
الطبية; لأن ذلك ُي�سهم ب�شكل فعال يف ال�سيطرة عليه وكذلك
اتباع خطوات الوقاية التالية:
حتديد حمفزات احل�سا�سية وجتنبها واملهيجات املوجودة يف
الهواء اخلارجي ،مثل حبوب اللقاح ،والهواء البارد.
ارتداء املالب�س املالئمة عند اخلروج من املنزل مع احلر�ص
على تغطية الفم والأنف وهذا �سيمنح الدفء بعزل اجل�سم
عن الربودة املحيطة به.
Bronchial

احلر�ص على نظافة اليدين وتغطية الفم والأنف عند ال�سعال
�أو العطا�س .
تناول الأدوية العالجية كما هو حمدد يف الو�صفة الطبية.
�إن من املهم ج��د ًا ملري�ض الربو تعاونه ومتابعته مع الطبيب
املخت�ص لأجل الوقاية من تلف الرئة على املدى الطويل.
من املمكن �أن تختلف الأعرا�ض من �شخ�ص �إلى �آخ��ر �إال �أن
�أهمها هي �ضيق يف النف�س ،و�أمل ًا يف ال�صدر ،و�صعوبة النوم يف
الليل ب�سبب ال�سعال �أو ال�صفري وخا�صة لدى الأطفال.
يف حال وجود �أعرا�ض حادة �أو �شديدة ،يجب مراجعة امل�ست�شفى
فقد تدل الأعرا�ض على وجود التهاب رئوي حاد.
							

نتمنى لكم و لأطفالكم دوام ال�صحة و العافية.
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اظهري جمالك
ماهو الفيلر
AL-QASSIM NATIONAL HOSPITAL

JCI

هو عبارة عن عالج تجميلي ألحد أعضاء الجسم دون اللجوء
للتدخل الجراحي حيث يعمل على التخلص م��ن العيوب
التي تحدث للجلد وله دور كبير في استعادة امتالء الوجه
ً
شبابا وحيوية وخالية
الطبيعي للوصول إلى بشرة أكثر
من أي تجاعيد أو عيوب

استخداماته:
تعبئة اليدين
تعبئة الشفايف
تعبئة الجبين وجوانبه
تعبئة العيون الغائرة
تعبئة الذقن وتحديده

مقال

روان عبدالرحمن النغيميش
موظفة مركز األعمال
بمستشفى القصيم الوطني

مهارات تقديم الخدمة الطبية
المهارة عنصر مهم للممارس الصحي حيث تعتبر مهنة إنسانية مقدمة لكسب راحة

المريض هدفها الرئيسي ايصال مستوى صحي أمثل للفرد والمجتمع ويندرج تحتها مهارات

التواصل اللفظي والجسدي والقدرة على مراعاة الحالة النفسية للمريض وظروفه اإلجتماعية

مما يتناسب مع ثقافة المريض ،ويعرف مقدمي الخدمة ذو الكفاءة العالية على أنهم
أشخاص يمتلكون المهارات الالزمة لخلق أثر إيجابي في اآلخرين أثناء تفاعلهم ضمن موقف

ً
شيوعا وكلما نجح االنسان
معين والوصول لهدف ايجابي و الحديث هو أكثر وسائل االتصال
في اجادة فن الحديث و امتالك زمام الفصاحة كان أقدر على التأثير في اآلخرين وتوجيههم.
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أهم مهارات فن تقديم الخدمة
الصحية :
إن�صات :
مهارة ال َ
مبعنى الرتكيز العميق فيما يقوله املتحدث و�سط خ�ضوع تام
بعيد ًا عن الت�صنع والتكلف .
مهارة توجيه الأ�سئلة :
الو�ضوح يف ال�صياغة اللغوية وعدم وجود �أي نوع من الغمو�ض و
الإيجاز �أو الق�صر يف �صياغة ال�س�ؤال مع مراعاة الفروق الفردية
للم�ستهدفني .
مهارة �ضبط النف�س :
ترتكز على وجود الدافع يف حتقيق الأهداف حيث �أنه كلما زادت
الرغبة يف بذل اجلهود كلما زادت احتمالية النجاح والتم�سك
بالإرادة والقدرة كمولد ل�ضبط النف�س .
مهارة االقناع :
ن�شاط موجه مت�ضمن لعمل َيات االت�صال يهدف �إلى تغيري �أفكار

ومعتقدات و�سلوك وتوجهات الأ�شخا�ص نحو هدف معني عرب
وك�سب ر�ضاهم وت�أييدهم بالإقناع وهو من فنون
حتويل �آرائهم
ِ
التعبري عن الذات و�إي�صال الأفكار واالت�صال امل�ؤثر بالآخرين
عرب اخلطاب املعتمِ د على طالقة الل�سان والقدرة على التعبري
والبيان وترتيب الأفكار وتدفق املعاين والكلمات .
وبال �شك �أن ك�سب مهارات التوا�صل هو جوهر الأداء الذي
يتميز ب�إجناز كثري من العمل مع بذل مقدار من اجلهد الب�سيط
وهي قدرة عالية من الإتقان �سواء كانت ب�شكل منفرد �أو داخل
فريق مما يجعلها تت�سم بالدقة وال�سهولة وال�سيطرة و ت�ساعد
�أي� ًضا على االندماج ب�شكل ايجابي من خالل مهارة حتفيز الذات
ون�شر ثقافة التقدير واالح�ت�رام بني �أف��راد املجتمع  ..تقدمي
اخلدمة بجودة عالية عن�صر ًا بالغ االهمية يف ممار�سة الرعاية
ال�صحية فليبد�أ م�شوارك نحو �إتقان املهارات اليوم.
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سليمان الحريب
متخصص يف القدم السكري والجروح المزمنة
مستشفى القصيم الوطني

سالمة قدميك راحة لجسدك
ال���ق���دم ال��س��ك��ري��ة أو ق���دم م��ري��ض ال��س��ك��ر (ب��اإلن��ج��ل��ي��زي��ة )Diabetic foot :هي

ح���ال���ة ط��ب��ي��ة ت���ح���دث ب��ع��د االص���اب���ة ب���م���رض ال��س��ك��ري ب��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة  ،ح��ي��ث ت��ت��ع��رض
ف��ي��ه��ا ق����دم م���ري���ض ال��س��ك��ري ل�ل�أض���رار ك���ال���ت���ورم وال����ق����روح وال����ج����روح وذل�����ك نتيجة

االع���ت�ل�ال ال��ع��ص��ب��ي أو ق���ص���ور ف���ي ال������دورة ال���دم���وي���ة أو االل���ت���ه���اب���ات ال��ج��رث��وم��ي��ة.
أعراض القدم السكرية

�ضعف �أو عدم الإح�سا�س بالقدم .
الإح�سا�سات غري الطبيعية بالقدم مثل الربودة وال�سخونة .
الإح�سا�س بالوخز �أو اخلدر �أو التنميل .
الآم بالقدم بدون �إ�صابات �أو جروح .
ال �ت �� �ش��وه��ات وت �غ�ير ��ش�ك��ل ال��ق��دم م �ث��ل  :الإع� ��وج� ��اج او
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�إن �ح��راف ال �ق��دم �إل ��ى جهة معينة وت�غ�ير �شكل الأ��ص��اب��ع
(الأ�صابع املطرقية).
التورمات ب�أجزاء القدم خا�صة �سطح القدم  ،الباطن �أو
الكاحل � أو بكل القدم خا�صة اذا حدث يف قدم واحدة .
الفطريات ( العدوى الفطرية بني �أ�صابع القدم ).
خروج �صديد من القدم وهي عالمة مت�أخرة جدً ا.

الغرغرينة ( زرقة �أو �سواد بالأ�صابع �أو اجلوانب �أو باطن
القدم ).
عالمات القدم السكرية

التقرنات (الكاللو) وال�شقوق وال �ق��روح والبثور وعتامة
الأظافر وت�شققها.
تغري لون �أجزاء القدم مثل ميلها �إلى احلمرة �أو لون الغروب
�أو البيا�ض امل�شابه الذي ين�ش�أ عن غمرها يف املاء لفرتة طو
يلة.
اجلروح التى ال تلتئم.
عالج القدم السكرية

يعتمد ال�ع�لاج �أو ًال على ت�صنيف ال�ق��دم ال�سكرية ودرجاتها
(درجة �أولى  ،درجة ثانية  ،درجة ثالثة  ،درجة رابعة )،هنا
�سوف �أذكر جممل العالج ب�صفة �شاملة واحلقيقة هي تعتمد
على تركيبة اجل�سم وموقع الإ�صابة وتختلف من �شخ�ص �إلى
�شخ�ص �أخر.
�أو ًال  :ال�سيطرة على م�ستوى اجللوكوز ب��ال��دم  ،وال�ضغط،
والكول�سرتول �أول خطوة ملنع امل�ضاعفات.
ث��ان�ي�اً  :العالج يف احل��االت اجلافة  :تق ّيم احلالة �إذا كانت
غرغرينة ج��اف��ة فيجب املحافظة على ج�ف��اف املنطقة
امل�صابة والن�ضع �أي نوع من الكرميات  ،غالب ًا ماتكون هذه
الإ�صابة ب�سبب اعتالل الأوعية الدموية وهي �ضعف يف تروية
الدم للقدم ومن هنا نطبق املعادلة التالية :

قيا�س
�ضغط
القدم
قيا�س
�ضغط
اليد

=

ف�إذا كان الناجت  0,8و�أقل يتم
حتويل امل�صاب لق�سم الأوعية
الدموية لعمل الفحو�صات
وحتديد موقع االن�سداد وعمل
تو�سعة لل�شرايني ،وبعد ذلك
يعاد حتويل امل�صاب لعيادة
القدم ال�سكرية للمتابعة
و�إزالة وتنظيف الأن�سجة
( يف�ضل خالل ال�ست الأ�شهر
الأولى من بعد عملية تو�سعة
ال�شرايني ) .

ثالثاً  :العالج يف حاالت الغرغرينة الرطبة :
	�أخ��ذ م�سحة من املنطقة امل�صابة ,وعمل مزرعة واختبار
ح�سا�سية اجلراثيم للم�ضادات احليوية على �أن يبد�أ العالج
فور �أخذ العينة بامل�ضادات احليوية.
معاجلة العدوى ال�شديدة عن طريق �إزالة الأن�سجة امللتهبة .
تخفيف ال�ضغط على املنطقة امل�صابة.
رابعاً  :يف حاالت القرحة
التحكم بال�سكر .
عمل الغيارات .
تخفيف ال�ضغط على املنطقة امل�صابة .
بعض القواعد األساسية لمعالجة القدم السكرية

التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم لتكون يف املعدل الطبيعي.
	�إعادة حت�سني الدورة الدموية يف القدمني .
تنظيف و�إزالة الأن�سجة امليتة حول وداخل اجلرح.
معاجلة الإلتهابات بامل�ضادات احليوية املنا�سبة .
	�إزالة �أو تخفيف الوزن من منطقة التقرحات بكافة الو�سائل
املتاحة.
ا�ستخدام غيارات وم�ضادات خا�صة ت�ساعد على �إلتئام
التقرحات يف وقتها املنا�سب.
	�إ�ستخدام جهاز الفاك امل�ساعد على �إلتئام اجلروح.
و�أخري ًا العالج بالأك�سجني عايل ال�ضغط.
�أ�س�أل اهلل للجميع ال�صحة والعافية.

JCI

العدد 6

القصيم الوطني

35

مقاالت طبية

الدكتورة دانية محمد رشاد بعاج
أخصائية أمراض النساء والوالدة
بمستشفى القصيم الوطني

العمليات الجراحية وتحسن مستوى
الخصوبة لدى النساء
ً
سابقا معتقد أن بعض الجراحات العامة
كان لدى أطباء التوليد وأم��راض النساء

ق��د ت��ؤث��ر ب��ش��ك��ل س��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ع��دل ال��خ��ص��وب��ة ل���دى ال��م��رأة وه���ذا ق��د ي��ف��س��ر بعض
االم��ت��ع��اض المجتمعي عند ذوي أي ف��ت��اة ت��ق��وم ب��إج��راء أي ج��راح��ة و السيما جراحة

بطنية إذ أن ثقافة المجالت اإللكترونية وخاصة بعد ث��ورة التكنولوجيا نشرت بعض
األخطاء الطبية بين الناس ،في الدراسة التالية التي أجريت في المملكة المتحدة

)Population-based cohort study using the United Kingdom (U.K.
.)primary health care-based Clinical Practice Research Datalink (CPRD
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وحيث مت ن�شر الدرا�سة التي �أجريت بني عامي  1987و  2012يف
امل�ست�شفى التابع لكلية الطب يف جامعة Dundee
متت الدرا�سة على الأعداد التالية :
عدد ( )54675حالة �أجريت لها يف ال�سابق عملية عملية
ا�ستئ�صال الزائدة الدودية .
عدد(  ) 112607حالة �أجريت لها يف ال�سابق عملية اللوز
( ا�ستئ�صال اللوزتني ) .
عدد (� )10340أجريت لها العمليتني معا ً.
عدد ( ) 355244حالة مل جتر �أي جراحة �سابقة .
وق��د ج ��اءت ن�ت��ائ��ج م �ع��دالت احل�م��ل يف امل�ج�م��وع��ات ال�سابقة
كالآتي:
يف املجموعة الأولى  )29732( :بن�سبة . %54.4
يف املجموعة الثانية  )60078( :بن�سبة . %53.4
يف املجموعة الثالثة )6169( :بن�سبة . %59.7
يف املجموعة الرابعة )155079( :بن�سبة . %43.7
وقد وجدت الدرا�سة �أن هناك ارتباط بني �إج��راء ا�ستئ�صال
الزائدة الدودية �أو ا�ستئ�صال اللوزتني و بني معدالت حمل �أعلى
عند ال�سيدات التي �أجريت لهن �سابق ًا �إحدى هاتني اجلراحتني،
بل �أن ه��ؤالء ال�سيدات ح�صل احلمل لديهن ب�شكل �أ�سرع � ،أي
�أن ال�سيدة التي �أجرت ا�ستئ�صال زائدة �أو لوزتني لديها احتمال
حدوث حمل ب�شكل �أكرب بل و�أ�سرع من ال�سيدة التي مل يتم �إجراء
لها �أي من هذه الإجراءات.
بع�ض التف�سريات التي تو�صل �إليها الباحثون يف هذه الدرا�سة
ربط احتمال تغري امل�ستوى املناعي عند املر�أة بعد �إجراء �إحدى

هاتني اجل��راح��ات وب�ين تقبل احلمل ب�شكل �أك�بر على اعتبار
�أن تقبل اجلنني كج�سم غريب يحتاج �إل��ى درج��ة من التال�ؤم
املناعي وهناك النظرية االلتهابية عند نزع اللوزتني �أو الزائدة
باعتبارهما جزء من الدفاع البدين �ضد احلوادث .
ال��ذي مت ت�أكيده الآن هو �أن الت�أثري الإيجابي ال��ذي �أوجدته
الدرا�سة هو ت�أثري تراكمي على ن�سب احلمل و�سرعة حدوثه.
من املفيد بعد االط�لاع على هذه الدرا�سة الت�أكيد �أن الهدف
منها لي�س ن�صح ال�سيدات ب�إجراء �إحدى هاتني اجلراحتني و�إمنا
الت�أكيد على �أن مثل هذه اجلراحات يف ما�ضي املري�ضة قد يكون
مفيد لها ،و�أن القلق الذي ي�صحب �إجراءها عند الأهل يجب
�أن يتم ا�ستبداله بتفا�ؤل عند امل�ستقبل الإجنابي لدى ه�ؤالء
ال�سيدات.

ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ج���راح���ي���ة في
م��اض��ي ال��م��ري��ض��ة ق��د ي��ك��ون مفيد
لها عند ال��ح��م��ل ،وأن القلق ال��ذي
يصحب إجراءها عند األهل يجب أن يتم
استبداله بتفاؤل للمستقبل اإلنجابي
لدى هؤالء السيدات.
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توعية صحية

حمامات السباحة مكمن لألمراض
مع دخول ف�صل ال�صيف و�إرتفاع درجة احلرارة
يلج�أ النا�س �إلى ق�ضاء وقت ممتع يف امل�سابح� ،إال
�أن ذلك قد ي�شكل خطرا على �صحتهم ،و�سب ًبا يف
حدوث �أمرا�ض معدية للأطفال والكبار بح�سب
م��ا ��ص� ّرح ب��ه مركز ال�سيطرة على الأم��را���ض
والوقاية الأمريكي Centers for Disease Control
 and Preventionحيث �أن حوايل ثمانون باملئة
من حمامات ال�سباحة والربك خ�صو�ص ًا املغلقة
حتتوي على البكترييا و الفطريات ،التي ت�ؤدي
�إلى الإ�صابة بالإ�سهال ب�سبب ابتالع جرعات من

38

القصيم الوطني

العدد 6

املاء امللوث بامليكروبات.
و على الرغم من التعقيم الدائم وا�ستخدام
امل �ط �ه��رات يف ب��رك ال���س�ب��اح��ة� ،إال �أن ��ه يظل
ي�شكل خطر ًا على �صحة الإن�سان الحتوائه على
اجلراثيم التي ت ��ؤدي �إل��ى الإ�صابة مبا يعرف
ب�أمرا�ض امل�سبح و �أمرا�ض العيون امليكروبية،
و بع�ض الأمرا�ض اجللدية التي ترتبط بتلوث
املياه .
ندعو اجلميع لالهتمام بنظافة امل�سابح ،وجتنب
ال�سباحة يف امل�سابح والربك غري النظيفة.

مقاالت طبية

الدكتورة شريني مجدي
اخصائية طب أطفال
بمستشفى القصيم الوطني

الفحص المبكر لحديثي الوالدة :

الوقاية من مضاعفات األمراض
واكتشافها مبك ًرا

يستهدف برنامج فحص األطفال حديثي الوالدة الكشف المبكر عن األم��راض ،ومن ثم تقديم

الرعاية الطبية الالزمة في أسرع وقت وذلك للوقاية من مضاعفات المرض ويكون بعد فترة وجيزة
من الوالدة.

الآن �أ�صبحت برامج الفح�ص �إجبارية من قبل امل�ست�شفيات
وذلك لأهميتها الكبرية يف معرفة الأمرا�ض التي مل تكن ظاهرة
يف املرحلة الأول��ى من العمر حيث تتم معظم هذه االختبارات
من خالل قيا�س الأي�ض ون�شاط الإنزمي عن طريق عينات الدم.
�أول ا�ضطراب مت الك�شف عنه بوا�سطة برامج فح�ص حديثي
ال��والدة ِبي َل ُة الفينيل كيتون ( ، )PKUو هي حالة �أي�ضية تعني
عدم القدرة على حتلل احلم�ض الأميني فينيل �أالنني الأ�سا�سية و
ميكن �أن ي�سبب التخلف العقلي (ال قدر اهلل) والتي ال عالج لها
ما مل يتم الك�شف املبكر ،ومع االكت�شاف املبكر والتنظيم الغذائي
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ميكن الق�ضاء على الآثار ال�سلبية لهذا املر�ض �إلى حد كبري.

االضطرابات المستهدفة لفحص األطفال حديثي

الوالدة :

ا�ضطرابات الأحما�ض الأمينية ( بالإجنليزية Disorders :

 : ) of amino acid metabolismفح�ص حديثي الوالدة الذي
ولد مع ا�ضطراب الأحما�ض الأمينية ،بيلة الفينيل كيتون
( ،)PKUوالتي ميكن عالجها ب�سهولة عن طريق التعديالت
الغذائية ،ولكن قد ي�سبب التخلف العقلي ال�شديد �إذا مل يتم
حتديدها ومعاجلتها يف وقت مبكر.

ا�ضطرابات �أك�سدة الأحما�ض الدهنية (بالإجنليزيةFatty :

 : ) Acid Oxidation disordersتبني �أن �إدخ��ال فح�ص
ا�ضطرابات �أك�سدة الأحما�ض الدهنية ي�ؤدي �إلى انخفا�ض
م�ع��دالت امل��ر���ض وال��وف�ي��ات املرتبطة بتلك احل ��االت ،وقد
ا�ستهدف العديد من ا�ضطرابات �أك�سدة الأحما�ض الدهنية
لإدراج �ه��ا يف برامج فح�ص حديثي ال ��والدة .وك��ان نق�ص
�سل�سلة نازعة �أ�سيل-كوا متو�سطة احلجم ،و التي كانت
�سبب يف عدة حاالت ملتالزمة موت الر�ضع املفاجئ ،وكذلك
اال�ضطرابات الأكرث �شيوع ًا هي الغدد ال�صماء و هي عبارة
عن عيب ق�صور الغدة الدرقية اخللقي �أو ت�ضخم الغدة
الكظرية اخللقي وميكن �إجراء اختبار لكل من اال�ضطرابني
ب�إ�ستخدام عينات الدم التي مت جمعها على بطاقة فح�ص
حديثي الوالدة ويتم الفح�ص عن طريق قيا�س الثريوك�سني
( ،)T4الثريوتروبني �أو مزيج من كل التحاليل و ارتفاع -17α
هدروك�سيربوجي�ستريون هو العالمة الأولية امل�ستخدمة عند
الفح�ص.
ا�� �ض� �ط ��راب ��ات دورة ال� �ي���وري���ا �أو دورة الأورن�� �ث�ي��ن
( بالإجنليزية  : ) urea cycle disorder :حتدث عندما يعاين
امل�صاب من نق�ص يف �أحد �إنزميات دورة اليوريا ،و �إرتفاع ن�سبة
الأمونيا بالدم وعندها تتحول الأمونيا �إلى احلم�ض الأميني
جلوتامني ( )Glutamineالذي ي�سبب الغثيان ،التقي�ؤ ،وذمة
( )edemaيف الدماغ ،ا�ضطرابات يف درجة الوعي ،نوبات
( )seizuresوفرط التهوية ( .)hyperventilationومع مرور
الوقت تظهر ا�ضطرابات بنمو املري�ض وبالتنمية العقلية .كما
يظهر فرط الأمونيا بالدم ،لدى املر�ضى امل�صابني بخلل يف

تخزين الأحما�ض الأمينية �أورنيتني ( )Aorenitinو�أرجينني
( )arginine) - (Lysinuric protein intoleranceيف الكلية،
�أو خلل بناقل الأورن�ي�ت�ين �إل��ى امل�ت�ق��درات ،حيث يتواجد
�إنزمي  ،3لذا يتم ت�ضمني ا�ضطرابات دورة اليوريا يف برامج
فح�ص حديثي الوالدة .
اعتالل الهيموغلوبني ( بالإجنليزية :)Hemoglobinopathy :
ع�ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن الأم��را���ض التي ت�صيب هيكلية
الهيموغلوبني ،الربوتني الأ�سا�سي يف ال��دم و وظيفته نقل
الأوك�سيجني ،وتنتج هذه الأمرا�ض عن خلل وراث��ي ونوعي
للهيموغلوبني.
التليف الكي�سي (بالإجنليزية  : )Cystic Fibrosis :يتم
�إجراء فح�ص املواليد اجلدد للتحقق من �إ�صابتهم بالتليف
الكي�سي �أم ال  ،ونتيجة لذلك ميكن ت�شخي�ص احلالة خالل
الأ�شهر الأولى من الوالدة قبل تطور الأعرا�ض ،و من املهم
االنتباه �إلى عالمات التليف الكي�سي و�أعرا�ضه.

الفحوصات التي سيخضع لها الطفل  :تشمل
مجموعة من االختبارات والفحوصات للتحقق

من أية مشاكل أو حاالت طبية وهي:

عيوب القلب اخللقية ( بالإجنليزية :
� ) defectsأو �أمرا�ض القلب اخللقية ،وهي م�شكلة يف تركيب
القلب تظهر عند الوالدة ويتم الفح�ص بال�سماعة الطبية �أو
عن طريق الإيكو و مت �إ�ضافة قيا�س الت�أك�سج ( بالإجنليزية :
 ) Pulse oximetryو هي تقنية ت�ستخدم ملعرفة ن�سبة ت�أك�سد
الدم بطريقة غري مبا�شرة ( كون الطريقة املبا�شرة هي �أخذ
عينة من الدم ال�شرياين وحتليلها ) كما يقي�س اجلهاز عدد
Congenital heart
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ملفات طبية
نب�ضات القلب .وعلى الرغم من �أن قراءة اجلهاز لت�أك�سد
الدم ت�شبع الدم املحيطي بالأك�سجني  SpO2لي�ست دائما
مطابقة لقراءة ت�شبع الأك�سجني ال�شرياين  SaO2من حتليل
غ��ازات ال��دم ال�شرياين� ،إال �أن�ه��ا طريقة �آم�ن��ة ومريحة
وغري مكلفة لقيا�س ت�شبع الدم بالأك�سجني يف اال�ستخدام
ال�سريري.
ف�ق��دان ال�سمع (بالإجنليزية )hearing impairment :
مي�ك��ن �أن ي �ك��ون ل�ف�ق��دان ال�سمع غ�ير امل�شخ�ص للطفل
�آث��اره اخلطرية مبا يف ذلك اللغة والتفاعالت االجتماعية

أك��ث��ر أن���واع االس��ت��ج��اب��ة شيوع ًا
والتي يتم إختبارها خالل الفحص هي
بمنعكس ُمورُو ,ال��ذي
االستجابة ُ
سيترك رأس طفلك ليقع على مسافة
قصيرة بلطف وأمان ويستجيب برمي
ذراعيه مع م ّد أصابعه وساقيه ,و
ردود فعله هذه توضح ببساطة أن
كل شيء على خير ما يرام.

وال�ع��واط��ف وال �ق��درة املعرفية والأداء الأك��ادمي��ي نتيجة
الت�أخر يف الت�شخي�ص ،يتوفر جهاز مقيا�س ال�سمع يف
م�ست�شفى الق�صيم الوطني حيث يتم الك�شف على كل املواليد
بامل�ست�شفى ك�إجراء روتيني .
وخز الكعب الوليدي (بالإجنليزية )Neonatal heel prick :
ت�ؤخذ من كعب طفلك ب�ضع قطرات من ال��دم على ورقة
الرت�شيح (بطاقة عينة الفح�ص حلديثي الوالدة) بعدها يتم
�إر�سال العينة �إلى املخترب لفح�صها معظم اال�ضطرابات التي
يتم ت�شخي�صها تكون ا�ضطرابات �أي�ضية تتعار�ض مع قدرة
اجل�سم على اال�ستفادة من العنا�صر الغذائية التي ت�ساعد
يف احلفاظ على الأن�سجة �سليمة و�إن�ت��اج الطاقة ،كما �أن
الفح�ص ي�ساعد يف �إكت�شاف بع�ض اال�ضطرابات الهرمونية
يف الدم .

وكذلك يشمل الفحص كامل جسم :
 -الرأس

يعترب الر�أ�س املع�صور �أو امل�ضغوط �سمة �شائعة جد ًا لدى املواليد
ويحدث ذلك ب�سبب تعر�ض ر�أ�س الطفل لل�ضغط يف رحلته عرب
قناة ال��والدة وقد يتغري �شكله ،لكنه يعود �إلى و�ضعه الطبيعي
تلقائي ًا يف غ�ضون � 48ساعة.
 -األذن والعين

البد �أن تلقي ممر�ضة التوليد نظرة على عيني الطفل للتحقق
من �أية م�شاكل وا�ضحة �أو �إذا كان هناك �أي خلل بالعني ومن ثم
معاجلته.
 -الفم

يو�ضع الإ�صبع يف فم الطفل للت�أكد من �أن �سقف الفم كامل
و لديه ا�ستجابة للر�ضاعة والتحقق من عدم وج��ود فجوة يف
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�سقف احللق (ال�شقّ احللقي �أو �شراع احلنك امل�شقوق) والذي
يتطلب عملية جراحية ،وقد ي�ص ّعب على طفلك الر�ضاعة ،كما
�س ُيفح�ص ل�سان طفلك للتحقق من حالة الل�سان املربوط وحتدث
عندما يكون ل�سان طفلك مثبت ًا �إلى اجلزء ال�سفلي من فمه �أكرث
من املطلوب فيح ّد من حركته.
 -القلب

�سي�ستمع الطبيب �إلى نب�ضات قلب طفلك با�ستخدام ال�سماعة
الطبية ال�ستبعاد �أية �أ�صوات �إ�ضافية �أو نفخات �أي هدير القلب،
وهو �أمر �شائع يف الأيام القليلة الأولى لأن منط �سريان دم الطفل
يخ�ضع لتغيري كبري بعد الوالدة .
 -الرئة

�سي�ستمع الطبيب �أو ممر�ضة التوليد �إلى منط تنف�س طفلك و
وظائف الرئة و الهدف منه اال�ستماع بو�ضوح �إلى دخول الهواء
ب�شكل مت�سا ٍو يف كل من الرئتني .
 -األعضاء التناسلية

قد تبدو �أع�ضاء طفلك التنا�سلية منتفخة وداكنة اللون لأنه
تعر�ض لهرموناتك قبل والدته .رمبا ت�سبب له هذه الهرمونات
�أي� ًضا احتقان ًا يف الثديني بغ�ض النظر عن جن�س طفلك .خالل
الأ�سابيع القليلة الأولى ،قد يكون لدى املواليد الإناث �إفرازات
مهبلية �شفافة �أو بي�ضاء �أو حتتوي على دم ب�سيط نتيجة هذه
الهرمونات.
�أما بالن�سبة للمواليد الذكورُ ،يفح�ص كي�س ال�صفن للك�شف عن
اخل�صية العالقة .كما ُيفح�ص الع�ضو الذكري للت�أكد من وجود
الفتحة يف طرف الع�ضو ،ولي�س على اجلانب ال�سفلي.
�سيفح�ص الطبيب م�ؤخرة طفلك للت�أكد من �أن فتحة ال�شرج
لديه يف و�ضع طبيعي .ويحتمل �أن ت�س�ألك �إذا كان طفلك قد تبول
�أو �أخرج براز ًا داكن اللون .
 البشرةُ
ستفحص بشرة طفلك للكشف عن الوحمات بما
في ذلك:

وح� �م ��ات ال �ل �ق �ل��ق وه���ي وح� �م ��ات ح� �م ��راء �أو �أرج��وان��ي��ة
اللون على �شكل  Vتوجد على اجلزء اخللفي من رقبة الطفل.
البقع املنغولية وهي بقع زرقاء بلون قامت ،وعادة ما تكون على
امل�ؤخرة.
وحمات الفراولة �أو الفريز مناطق حمراء ناتئة �أو بارزة.

 -اليد والقدم

يتم فح�ص ذراعي طفلك ،ويديه ،و�ساقيه ،وقدميه .كما �ستع ّد

�أ�صابع يديه وقدميه وتفح�صها للت�أكد من عدم وجود جلد بني

الب��د أن تلقي ممرضة التوليد
نظرة على عيني الطفل للتحقق من
أية مشاكل واضحة أو إذا كان هناك
أي خلل بالعين ومن ثم معالجته.

الأ�صابع الأ�صابع الوتراء ،وكذلك راحة اليد للت�أكد من وجود
ثنيتني ،ت�سمى ثنيات الراحة � ،أحيان ًا يربط بني وجود الثنية
الواحدة الطويلة والإ�صابة مبتالزمة داون املنغولية ،لكن ال
يحتمل �أن يكون طفلك م�صاب ًا مبتالزمة داون املنغولية ،فهناك
غريها من العالمات اجل�سدية الوا�ضحة.

 -الورك

�سيتم حتريك وركي طفلك بلطف للتحقق من �إ�ستقرار مفا�صل
الورك و ت�شمل هذه احلركات فتح �ساقيه ب�شكل وا�سع ومن ثم
ثنيهما وفردهما �إذا اكت�شف ال�شخ�ص الذي يقوم بالفح�ص �أية
حالة من عدم اال�ستقرار �أو اخللع الوركي ،ف�ستُجرى مزيد من
الفحو�صات.
 -العمود الفقري

تفح�ص ا�ستقامة عمود طفلك الفقري التي من ال�شائع جد ًا
ل��دى الأط�ف��ال الر�ضع وج��ود جتويف �صغري ج��د ًا عند قاعدة
العمود الفقري ت�سمى النغزة العجزية يف معظم احل��االت ،ال
ي�سبب هذا التجويف �أية م�شاكل لكن �أحيان ًا ،قد ي�شري التجويف
العجزي العميق �إلى وجود م�شكلة يف اجلزء ال�سفلي من حبل
طفلك ال�شوكي وميكن �أن ي�ؤثر ذلك على وظيفة الع�صب يف هذا
املنطقة.
 -االستجابة الشعورية أو ردة الفعل

امل�ص ،والت�شبث،
ل��دى املولود اجلديد ردود �أفعال عديدة مثل ّ
واالم�ساك و �أكرث �أنواع اال�ستجابة �شيوع ًا والتي يتم �إختبارها
خالل الفح�ص هي اال�ستجابة ُمبنعك�س ُمو ُرو ( بالإجنليزية :
 ) Moro’s reflexوالذي �سيرتك ر�أ�س طفلك ليقع على م�سافة
ق�صرية بلطف و�أمان وي�ستجيب برمي ذراعيه مع م ّد �أ�صابعه
و�ساقيه قد يبكي قلي ًال لكن اطمئني �سيكون طفلك على ما يرام
و ردود فعله هذه تو�ضح بب�ساطة �أن كل �شيء على خري ما يرام.
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الصحة والعمل

الدكتورة هبة سيد أحمد
أخصائية الصحة العامة
بمستشفى القصيم الوطني

هل لصحة االنسان تأثير على العمل ؟
هل للعمل تأثير على صحة االنسان ؟
ع��ن��دم��ا ت��ق��وم ب���زي���ارة إح����دى االط���ب���اء ل��ط��رح م��ش��ك��ل��ت��ك ال��ص��ح��ي��ة واألع����راض

ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ت��ط��رح ع���دة اس��ئ��ل��ة م���ن ال��ط��ب��ي��ب ال��م��ع��ال��ج ول��ع��ل اه��م��ه��ا:

أي���ن ت��ع��م��ل؟؟ وه����ذا ي���دل ع��ل��ى أن ب��ع��ض األم�����راض ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��م��ك��ان ال��ع��م��ل.

هل ل�صحة الإن�سان ت�أثري على العمل؟ �إذا كان ال�شخ�ص م�صاب
مبر�ض ما فقد ي�ؤدي �إلى نق�ص معدل الإنتاج ،تكرار �إجازاته
املر�ضية وغيابه عن العمل والذي ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �سري
العمل زيادة معدل احلوادث داخل العمل وذلك ب�سبب امل�شاكل
ال�صحية التي يعاين منها  ،و من هنا يت�ضح لنا �أهمية الك�شف
الطبي قبل التوظيف للت�أكد من احلالة ال�صحية وقدرة اجل�سم
على العمل .
هل للعمل ت�أثري على �صحة االن�سان؟ نعم  .العمل ي�ؤثر على �صحة
االن�سان فهنالك عدة �أمرا�ض مكت�سبة من مكان العمل و�أمرا�ض
قد يكون م�صاب بها م�سبق ًا تزيد خطورتها بعد �إلتحاقك بالعمل
مثل :عند التعر�ض لبع�ض املواد يف مكان العمل.
ت�صنيف �أنواع املخاطر املهنية التي قد تواجه املوظف يف مكان
عمله :
بيولوجي  :على نطاق امل�ست�شفيات حيث قامت مديرية
ال�ش�ؤون ال�صحية بتطوير ق�سم ال�صحة البيئية و املهنية والتي
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تعمل على ت�سجيل ومراقبة الإ�صابات املهنية وعلى �سبيل املثال:
�إ�صابات الوخز بالإبر (بالإجنليزية  )Needle stick injury :والتي
تعترب �إ�صابات مهنية قد يكون الوخز من �شخ�ص م�صاب ب�إحدى
الأمرا�ض املعدية عن طريق الدم مثل (فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية االيدز ,التهاب الكبد الوبائي ب �أو ج) و دور التوعية
ال�صحية داخل امل�ست�شفى على كيفية التعامل مع هذه احلاالت
واحلر�ص على ارتداء م�ستلزمات ال�سالمة و الوقاية.
فيزيائي  :ال�ضو�ضاء وااله �ت��زاز وه��ي تعر�ض العمال يف
امل�صانع للأ�صوات العالية التي ت�ؤدي م�ستقب ًال �إلى فقدان ال�سمع
ولعل ارت��داء ال�سماعات الواقية ت�ساعد على التقليل من �شدة
ال�صوت  ،و�أي� ًضا التعر�ض �إلى كميات عالية من اال�شعاع التي ت�ؤثر
على نخاع العظم و ت�ؤدي �إلى اال�صابة بفقر الدم وم�ضاعفات
�أخرى .
كيميائي  :التعر�ض للمبيدات احل�شرية واملطهرات مثل
 GLUTERALDEHYDEوالتي ت�سبب الأزم��ة (ال��رب��و) وكذلك

التعر�ض لبع�ض الغازات املخدرة والتي ت�ؤدي �إلى تكرار االجها�ض
مثل . NITROUS OXIDES
نف�سي  :القيام مبهام كثرية وعلى �أكمل وجه ونق�ص الدعم
واحلافز من قبل امل�شرفني ،فالتعر�ض لل�ضغط النف�سي والإجهاد
يف مكان العمل قد ي�ؤثر على نف�سية املوظف والتي بدورها ت�ؤدي
�إلى نق�ص يف االنتاج .
نذكر بع�ض الأمرا�ض املهنية (بالإجنليزية Occupational :
 )diseasesو التي ي�صاب بها اال�شخا�ص نتيجة لعمله �أو مهنته
منها :
ال�ت�ه��اب اجل �ل��د املهني (ب��الإجن�ل�ي��زي��ة Occupational :
 : )Dermatitisهو �أحد الأمرا�ض اجللدية الناجمة عن التعر�ض
لبع�ض امل��واد يف مكان العمل وم��ن م�سبباتها القفاز الطبي
املطاطي.
متالزمة النفق الر�سغي (بالإجنليزية Carpal tunnel :
 :)syndromeمعظم حاالت متالزمة النفق الر�سغي ناجتة عن
عمل متكرر ينطوي على ثني الر�سغني � ،إال �أنه ميكن �أن يكون
ب�سبب التهاب املفا�صل وبع�ض الأمرا�ض .
اال� �ض �ط��راب��ات ال�ع���ض�ل�ي��ة ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ( ب��الإجن �ل �ي��زي��ة :
: )Musculoskeletal disorders
ه��ذه اال�ضطرابات تكون نتيجة للوقوف الطويل يف العمليات
الكبرية والتي ت�ستغرق �أك�ثر من ع�شر �ساعات مثل عمليات
العظام واجلراحات العامة والتي من خاللها يتعر�ض الطبيب
لال�ضطرابات الع�ضلية وميكن التقليل من اال�صابة بها عن
طريق التقليل من عدد العمليات اجلراحية التي يقوم بها.

العمل يؤثر على صحة االنسان
فهنالك عدة أم��راض مكتسبة من
مكان العمل
مر�ض ميناماتا ( بالإجنليزية )Minamata disease :
مت اك �ت �� �ش��اف ه ��ذا امل��ر���ض لأول م ��رة يف م��دي �ن��ة ميناماتا
يف عام  1956وقد جنم عن �إط�لاق ميثيل الزئبق من م�صنع
ال�ك�ي�م��اوي��ات ال�ت��اب��ع ل�ل�م��واد الكيميائية امل�تراك�م��ة يف املحار
والأ��س�م��اك ،والتي نتجت عن الت�سمم بالزئبق عندما �أكلها
ال�سكان .يف الوقت ال��ذي ا�ستمرت فيه الوفيات بني القطط
والكالب  ،ي�شار �إليه �أحيا ًنا با�سم مر�ض �شي�سو ميناماتا  ،و هو
متالزمة ع�صبية ناجته عن الت�سمم الزئبقي الوخيم .وت�شمل
الأعرا�ض ترنح  ،خدر يف اليدين والقدمني  ،و�ضعف عام يف
الع�ضالت  ،ت�ضييق جم��ال ال��ر�ؤي��ة وتلف ال�سمع وال�ك�لام .يف
احل��االت الق�صوى  ،يتبع اجلنون وال�شلل والغيبوبة وامل��وت يف
غ�ضون �أ�سابيع من ظهور الأعرا�ض ميكن �أن ي�ؤثر ال�شكل اخللقي
للمر�ض � ً
أي�ضا على الأجنة .

نظام ال�صحة املهنية
هو جزء من نظام الإدارة
داخل املن�ش�أة يعمل على
تطوير وتطبيق �سيا�سات
ال�سالمة وال�صحة املهنية
وتفادي املخاطر.

تخ�ص�ص ال�صحة املهنية
�أحد التخ�ص�صات الطبية التي
تخت�ص يف العالقة بني ال�شخ�ص
وعمله والعمل على توفري بيئة عمل
منا�سبة و�آمنه وخالية من م�سببات
الإ�صابات و الأمرا�ض املهنية.

االعتدال والعمل هما �أف�ضل
�أطباء االن�سان.
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ملفات طبية

الدكتور سعيد نب سعد الزهراين
استشاري علم النفس العيادي

تأثير األمراض على الذكاء
والقدرات العقلية
تتأثر القدرات العقلية  Mental Abilitiesلإلنسان التي ُيعبر عنها بمصطلح الذكاء

 Intelligenceبالكثير بالعوامل غير الجينية  Nongeneticالتي ُيقصد بها جميع العوامل
البيئية  Environmentalالتي يتعرض لها اإلنسان منذ تلقيح الحي المنوي للبويضة وعبر
مراحل عمره .وقد يمتد هذا التأثير ليكون له عواقب سلبية على حياته مما يحد من قدرته

على االعتماد على نفسه وتأدية واجباته الحياتية بكفاءة واقتدار .ويأتي هذا الملف العلمي
للتعريف بتأثر القدرات العقلية باألمراض المعدية  Infectious Diseasesوأمراض الجهاز

العصبي  Nervous System Diseasesواألمراض العضوية األخرى غير المرتبطة بالجهاز

العصبي .ولقد اعتمدنا في هذا الملف على عدد كبير من المصادر العلمية الموثوقة.

ت�أثري الأمرا�ض املعدية
ال يقت�صر ت�أثري الأمرا�ض املعدية على ج�سم الإن�سان بل ميتد �إلى
ُقد َراته العقلية �أو الذهنية .وقد يكون الت�أثري يف بع�ض احلاالت
�شديد ًا ،و ُي�لاح��ظ انت�شار تلك الأم��را���ض يف البلدان النامية
والبيئات الفقرية وهو ما ي�ضاعف من معاناة تلك البلدان.
الإ�صابة بالدودة ال�ش�صية :Hookworm Infestation
ُيعتقد ب�إ�صابة ما يقارب ثالثة �أرب��اع بليون �إن�سان بالدودة
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ال�ش�صية التي تت�سبب يف فقر دم حاد ونق�ص يف الربوتينات و�سوء
امت�صا�ص الغذاء .ولقد ُوج��د انخفا�ض يف ال� ُق��د َرات الذهنية
نتيجة للإ�صابة بهذه الدودة ي�صل �إلى ما يقارب  15درجة ذكاء.
ال�ت�ك�ي���س��ات امل��ذن �ب��ة ال�ع���ص�ب�ي��ة :Neurocysticercosis
تعود �أ�سباب هذا املر�ض �إلى الدودة ال�شريطية املرتبطة ب�أكل حلم
اخلنزير دون �أن يكون مطبوخ ًا جيد ًا .وتُعد الدودة ال�شريطية
اخلنزيرية من �أكرث الطفيليات امل�سببة للعدوى الدماغية حيث

ُيق َّدر امل�صابون به  50مليون �إن�سان م�سبب ًا � 50ألف وفاة �سنوي ًا.
وي��ؤدي هذا املر�ض �إلى تكي�سات يف املخ وزي��ادة �ضغط ال�سائل
املخي والتهاب ال�سحايا وال�صرع وفتور ال�شعور وفقدان الذاكرة
وال�ه�لاو���س .ولقد لوحظ ت�أثري ه��ذا املر�ض عندما ُي�صاحب
بال�صراع على ال ُقد َرات اللفظية وحتديد ًا الفهم اللفظي بدرجة
وا�ضحة.
ال �ت �ه��اب ال ��دم ��اغ ال �ف�ي�رو� �س��ي :Viral Encephalitis
وهو �أحد الأمرا�ض التي ت�صيب اجلهاز الع�صبي والتي ال ميكن
عزو حدوثها �إلى فريو�س حمدد بل �إلى العديد من الفريو�سات.
وت�شري الدرا�سات �إلى الت�أثري الكبري لهذا االلتهاب على ال ُقد َرات
العقلية وحتديد ًا القدرة اللفظية ،حيث ي�صل االنخفا�ض يف ِن َ�سب
الذكاء اللفظية �إلى ما يقارب  18درجة.
ال�ت�ه��اب ال�سحايا ال�سلي :Tuberculous Meningitis
ُيعد هذا املر�ض من �أكرث الأمرا�ض املُ ِعد َية امل�سببة للوفاة ،و ُيقدر
عدد امل�صابني به يف عام  2004يف حدود ت�سعة مليون �إن�سان.
وت�شري ال��درا��س��ات التتبعية للأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا بهذا
االلتهاب يف طفولتهم �إلى انخفا�ض وا�ضح يف ِن َ�سب ذكائهم حيث
ُي�صنف معظمهم �ضمن فئة التخلف العقلي الب�سيط.
ال �ت �ه��اب ال���س�ح��اي��ا ال ��� ُّ�س �ل��ي يف ال �ط �ف��ول��ة Childhood
 :Tuberculous Meningitisي�ؤثر ال�سل �أو التدرن على �أعداد
كبرية من الب�شر وحت��دي��د ًا يف البلدان النامية .و ُي�ق��در عدد
حاالت ال�سل اجلديدة يف عام  2004مبا يقارب  9مليون �إن�سان.
وت�شري درا�سة تتبعية على مدى طويل ملجموعة من الأفراد الذين
تعر�ضوا يف طفولتهم اللتهاب ال�سحايا ال�سلي �إلى انخفا�ض يف
ِن َ�سب ذكائهم عن املتو�سط مبقدار ي�صل �إلى  28درجة.
التهاب ال�سحايا ب��امل�ك��ورات ال��رئ��وي��ة Pneumococcal
 :Meningitisينت�شر هذا املر�ض الذي ي�سببه نوع من اجلراثيم
يف بلدان جنوب ال�صحراء الأفريقية ال�ك�برى ،وه��ي البلدان
املمتدة بني ال�سنغال غرب ًا و�أثيوبيا �شرق ًا .و ُيقدر عدد امل�صابني
جيل من الأج�ي��ال .وي�ؤثر
به يف ح��دود  3مليون �إن�سان يف كل ٍ
التهاب ال�سحايا اجلرثومي على نحو ب�سيط على ال ُقد َرات العقلية
وحتديد ًا على ُقد َرات اال�ستدالل اللفظي.
حمى القواقع  :Snail Feverتُعد البلهار�سيا �سبب حمى
القواقع .و ُيقدر الذين �أ�صيبوا بها مبا يقارب  200مليون �إن�سان،
حيث يعاين  %10منهم من مر�ض �شديد .وتت�سبب حمى القواقع
يف فقر دم مزمن �إذا مل يتم عالجها مبكر ًا .وت�ؤدى هذه احلمى
�إلى انخفا�ض يف ِن َ�سب الذكاء قد ي�صل �إلى  20درجة تقريب ًا .وقد
يتقل�ص هذا االنخفا�ض �أو يختفي متى ما مت عالج املري�ض.
داء الفيل  :Elephantiasisينتج هذا املر�ض عن طفيليات
�صغرية ج��د ًا ت َُ�سد الأوع�ي��ة اللمفاوية مما مينع ن��زوح ال�سائل

اللمفاوي م��ن الأط� ��راف وب��ال�ت��ايل ح��دوث ت ��و ّرم يف ال�ساقني
�أو ال��ذراع�ين �أو الثديني �أو الأع�ضاء التنا�سلية .وتنتقل هذه
الطفيليات عن طريق ل�سعة البعو�ض .و ُيقدر ع��دد امل�صابني
بهذا الداء بحوايل  120مليون �إن�سان .ولهذا املر�ض ت�أثري على
ال ُقد َرات العقلية ،ولكنه يظل ت�أثري ًا حمدود ًا.
اخللقي :Congenital Toxoplasmosis
داء املقو�سات
ّ
ي�سمى �أي� ًضا بداء القطط الذي ينتقل �إلى الإن�سان عن طريقها
�أو عن طريق اللحوم غري املطبوخة جيد ًا .و ُيقدر الذين �أ�صيبوا
به مبا يقارب  2بليون �إن�سان .ويظهر على  %13منهم عالمات
ع��دوى داخ��ل اجلمجمة .ويالحظ انخفا�ض يف ِن َ�سب الذكاء
الأطفال الذين مل يتم عالجهم حيث ي�صل ذلك االنخفا�ض �إلى
 12درجة تقريب ًا.
ال �ع��دوى اجل �ي��اردي��ة  :Giardia Infectionاجل�ي��اردي��ة
مكروبات معوية ميكن �أن ت�سب �إ�سه ً
اال مزمن ًا وفتور ًا .و ُيعتقد
بت�أثريها على ما يقارب  100مليون �إن�سان .و ُيالحظ انخفا�ض
ب�سيط يف ِن َ�سب ذكاء الأطفال الذين تعر�ضوا �إلى �أكرث من نوبة
�إ�سهال ب�سبب هذا العدوى .و ُيقدر ذلك االنخفا�ض يف حدود 4
درجات.

ال يقتصر تأثير األمراض المعدية
على جسم اإلن��س��ان بل يمتد إلى
ُقدرَاته العقلية أو الذهنية
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ع ��دوى ا ُ
حل �م�يراء  :Rubella Infectionت�سمى �أي� ًضا
باحل�صبة الأملانية .وع��اد ًة ما ت�صاب بها احلوامل مما ي�ؤدى
�إلى �إجها�ض الأجنة �أو عدوى خلقية للمواليد .ويقدر ب�أنها كانت
ت�صيب  %10من احلوامل قبل انت�شار لقاحاتها يف القرن امليالدي
املا�ضي .ومع ذلك يعتقد بوجود ما يقارب  100مليون �إن�سان
م�صاب بعدوى احل�صبة الأملانية اخللقية ممن �أ�صيبوا بها قبل
توفر اللقاحات �أو ممن يعي�شون يف البلدان الفقرية .وميكن �أن
ت�سبب هذه العدوى يف اختالالت قلبية وفقد ال�سمع كما ميكن �أن
تت�سبب يف حدوث التخلف العقلي الب�سيط.
ع��دوى ال��دودة الدائرية  :Roundworm Infectionتُعد
الطفيليات املعوية �أك�ثر انت�شار ًا يف البيئات الفقرية .و ُيقدر
تعر�ض �أكرث من بليون �إن�سان لها خ�صو�ص ًا يف املناطق املدارية.
وت�شري ال��درا��س��ات �إل��ى انخفا�ض يف ال � ُق��د َرات العقلية نتيجة
للإ�صابة بالدودة الدائرية ولكنه انخفا�ض حمدود ال يتجاوز 5
درجات ذكاء ،وقد يتال�شى هذا االنخفا�ض متى تلقى املري�ض
عالج ًا �سريع ًا.
عدوى ال��دودة ال�سوطية  :Whipworm Infectionتعي�ش
هذه الدودة يف الرتبة وتنتقل �إلى الإن�سان عن طريق مل�س البي�ض
�أو الريقات ،وهي ت�صيب  800مليون �إن�سان تقريب ًا .ولقد لوحظ
�أن لها ت�أثري ًا على ال ُقد َرات العقلية ال�سيما القدرة اللفظية ،ولكن
يظل ت�أثريها يف معظم احلاالت ت�أثري ًا حمدود ًا.
ف �ي��رو� � ��س ن� �ق� �� ��ص امل � �ن� ��اع� ��ة ال� �ب� ��� �ش ��ري ��ة Human
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اإلص��اب��ة ب��ال��م�لاري��ا دون تلقي
العالج المالئم قد يوثر على ال ُقدرَات
اللفظية والحسابية بدرجة كبيرة
" :Immunodeficiency Virusي��ؤث��ر مر�ض نق�ص املناعة
على ال ُقد َرات العقلية ال�سيما ال ُقد َرات اللفظية .وت�شري بع�ض
الدرا�سات �إل��ى �أن االنخفا�ض يف ِن َ�سب الذكاء اللفظية لدى
الأطفال قد ي�صل �إلى  18درجة تقريب ًا.
املالريا ُ :Malariaتعد املالريا من الأمرا�ض التي لها ت�أثر بالغ
على ال ُقد َرات العقلية .وت�شري الإح�صاءات �إلى تعر�ض ما يقارب
 2بليون �إن�سان �سنوي ًا للمالريا .و ُت�شري بع�ض الدرا�سات �إلى �أن
الإ�صابة باملالريا دون تلقي العالج املالئم قد يوثر على ال ُقد َرات
اللفظية واحل�سابية بدرجة كبرية ،حيث ُيقدر االنخفا�ض يف ِن َ�سب
الذكاء اللفظية �إلى ما يقارب  23درجة.
ت�أثري �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي
ً
ت�ؤثر �أمرا�ض و�إ�صابات اجلهاز الع�صبي املركزي وحتديدا الدماغ
وما ينتج عنها من �أتالف منت�شرة �أو مو�ضعية على ُقد َرات الإن�سان
العقلية .ويتفاوت م�ق��دار الت�أثري بح�سب العديد م��ن العوامل
املتفاعلة والتي من �أهمها ِحدَّة و ُمدَّة املر�ض ،ووقت حدوثه ،وحجم
الأت�لاف ،ومواقعها ،ونوعية ووق��ت التدخالت العالجية ،ومدى

فعالية تلك التدخالت.
�إ�صابات الدماغ ال�صدمية :Traumatic Brain Injury
تختلف ت�أثري �إ�صابات الدماغ ال�صدمية على ال� ُق��د َرات العقلية
ويعود ذلك �إلى العديد من العوامل الرئي�سة التي من �أهمها املرحلة
العمرية التي حدثت فيها الإ�صابة ،واملوقع الدماغي الذي حدثت
وحدَّتها ،ومدى انت�شارها ،وما �إذا �صاحبها غيبوبة ومدتها.
فيهِ ،
وب�شكل ع��ام؛ ي�صاحب الأت�ل�اف الالحقة للإ�صابة الدماغية
تدن يف ِن َ�سب الذكاء اللفظية ،يف حني
يف ن�صف الدماغ الأي�سر ٍ
ت�ؤدي �أتالف ن�صف الدماغ الأمين �إلى انخفا�ض ِن َ�سب الذكاء غري
اللفظية .وال يوجد �شك يف �أن حل��دوث الإ�صابات الدماغية يف
املراحل املبكرة من عمر الإن�سان ت�أثري ًا بالغ ًا على ُقد َراته العقلية،
حيث يرتبط بتلك املراحل منو الدماغ وب��دء الن�شاط الوظيفي
ملكوناته واكت�ساب املعلومات .و ُيقدر متو�سط االنخفا�ض يف ِن َ�سب
الذكاء الكلية مبا يقارب  9درجات ورمبا �أكرث.
ال�شلل املخي  :Cerebral Palsyهو �أحد الأمرا�ض املرتبطة
بنق�ص ال�شديد للأك�سيجني ال��ذي يتعر�ض لها الأط�ف��ال �أثناء
فرتة الوالدة .و ُيقدر عدد الأطفال الذين يعانون من هذا املر�ض
بحوايل  24مليون .وي�ؤثر ال�شلل املخي على ال ُقد َرات العقلية بدرجة
وا�ضحة .وغالب ًا ما ُي�صنف ذكاء املر�ضى �ضمن فئة التخلف العقلي
الب�سيط .و ُيقدر االنخفا�ض يف ِن َ�سب ذكائهم عن املتو�سط بحوايل
 33درجة.
ال�صرع ُ :Epilepsyيعد واح ��د ًا م��ن �أك�ثر ام��ر���ض اجلهاز
الع�صبي �شيوع ًا .و ُيقدر انت�شاره ما بني � %0.5إلى  %1يف عامة
النا�س ،وتزداد ِن�س َبة حدوثه يف البلدان النامية قيا� ًسا بالبلدان
ال�صناعية املتقدمة .ويعزى ال�صرع �إل��ى �أ�سباب عديدة منها
التهاب ال�سحايا وال�سل و�إ�صابات الدماغ .ولقد ُوجد �أن لل�صرع

ت�أثري على ال ُقد َرات اللفظية حيث تنخف�ض ِن�س َبة الذكاء اللفظية
لدى الأطفال امل�صابني بال�صرع بحوايل  12درجة قيا� ًسا ب�أقرانهم
الأ�صحاء.
ق� ��� �ص ��ور ال � �غ� ��دة ال �ن �خ��ام �ي��ة اخل� �ل� �ق � ّ�ي Congenital
ُ :Hypopituitarismيقدر عدد امل�صابني بهذا املر�ض الناجم
عن ق�صور الغدة النخامية بحوايل  3مليون �إن�سان حول العامل.
وي�صاحبه العديد من الأعرا�ض منها فقد ال�شهية ،وفقد الوزن،
والتعب املزمن .كما ي�ؤثر وب�شكل وا�ضح على ال ُقدرات العقلية.
ولقد لوحظ انخفا�ض كبري يف ِن َ�سب الذكاء اللفظية لدى الأطفال
اخللقي حيث ي�صل �إلى حوايل 23
الذين ق�صور الغدة النخامية
ّ
درجة قيا� ًسا بالأ�صحاء .وقد ُيعزى هذا االنخفا�ض �إلى النمو غري
الطبيعي للدماغ �أثناء مرحلة الطفولة املبكرة �أو �إلى االنخفا�ض يف
جلوكوز الدم �أو يف م�ستويات هرمون النمو.
مر�ض الت�صلب املتعدد :Multiple Sclerosis Disease
�أحد �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي التنك�سية  .Degenerativeويت�سم
هذا املر�ض ب�أتالف متعددة يف املادة البي�ضاء باجلهاز الع�صبي
املركزي .وعلى الرغم من عدم حتديد م�سبباته ب�شكل وا�ضح� ،إال
�أن ن�شوءه ُيعزَ ى �إلى عوامل عدة من �أه ُمها ما هو مرتبط بـالعدوى
 .Infectiousومم��ا ال �شك فيه �أن للجهاز املناعي Immune
 Systemدور ًا �أ�سا�سي ًا يف حدوث هذا املر�ض ،حيث ي�ؤدي اختالل
جهاز املناعة ال��ذات��ي �إل��ى هجوم خاليا ت��ي  T Cellsمبا�شرة
وباخلط�أ على �صفائح املايلني �أو النخاعني  Myelin Sheathالتي
ُتغطي حم��اور اخلاليا الع�صبية ،مما ي��ؤدي �إل��ى ت�ش ّكل لويحات
مت�صلبة  .Sclerotic Plaquesوعاد ًة ما يكون ظهور �أو ن�شوء هذا
املر�ض يف مراحل مبكرة من العمر� ،أي ما بني عمر � 20إلى 40
�سنة يف ما يقارب ثلثي املر�ضى ،وي�صاحب هذا املر�ض اختالل يف
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الوظائف الذهنية وال�سلوك يف مراحله املتقدمة .وتت�أثر ال ُقد َرات
غري اللفظية مبر�ض الت�صلب املتعدد �أك�ثر من ت�أثر ال� ُق��د َرات
اللفظية ،حيث ت�شري الدرا�سات �إلى �أنه دائم ًا ما تكون ِن َ�سب الذكاء
اللفظية �أعلى من ِن َ�سب الذكاء الأدائية بحوايل  5درجات �أو �أكرث.
مر�ض الزهامير ُ :Alzheimer›s Diseaseيعد هذا املر�ض
�أح��د الأم��را���ض التنك�سية املتفاقمة ال�ت��ي ت ��ؤث��ر على اخلاليا
الع�صبية ،مما ينتج عنه تغريات بنيوية يف ال��دم��اغ ،وبالتايل
تدهور عام يف ال ُقد َرات العقلية ،التي من �أبرزها اختالل وظائف
الذاكرة ،واللغة .ويت�سبب مر�ض الزهامير يف ثلثني تقريب ًا من
جميع ح��االت ا َ
خل� � َرف ،ويعتمد ت�شخي�ص املر�ض يف ج��ز ٍء منه
على حتديد ال�ضعف �أو العجز يف ال� ُق��د َرات الذهنية .و ُيالحظ
انخفا�ض ملحوظ يف ِن�س َبة الذكاء الكلية وقد ي�صل �إلى �أكرث من
 20درجات عن املتو�سط .وغالب ًا ما تت�أثر ال ُقد َرات غري اللفظية
لدى املر�ضى مبر�ض الزهامير على نحو �أكرب من ت�أثر ال ُقد َرات
اللفظية حيث يكون الفرق بني ن�سبتي الذكاء اللفظية والأدائية لدى
تدن وا�ضح يف
يالحظ ٍ
معظم املر�ضى يف حدود  10درجات .كما َ
�سرعة العمليات العقلية لديهم.
مر�ض باركن�سون ُ :Parkinson›s Diseaseيعد مر� ًضا
جمهول املن�ش�أ  ،Idiopathicوم��ع ه��ذا ف�إنه يرتبط با�ستنفاذ
مادة الدوبامني  Dopamineيف الدماغ .وي�ؤثر هذا املر�ض على
ال ُقد َرات العقلية بدرجات متفاوتة .وي�شابه العجز يف الوظائف
الذهنية املرتبط باملرحلة املبكرة من مر�ض باركن�سون الق�صور
�لاح��ظ يف ح��االت �أت�ل�اف ال َف�ص اجلبهي Frontal
الذهني امل َ
 ،Lobeحيث ي�صعب يف �أحايني كثري التمييز بني �أعرا�ض هذا
املر�ض و�أعرا�ض �أتالف ال َف�ص اجلبهي ،وال�سيما �أتالف اللحاء
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الحظ انخفا�ض يف ِن َ�سب
مقدم-اجلبهي  .Prefrontal Cortexو ُي َ
الذكاء غري اللفظية قيا� ًسا ب ِن َ�سب الذكاء اللفظية وعاد ًة ما يتجاوز
الفرق بينهما  12درج��ات وقد ي�صل يف بع�ض الأحايني �إل��ى 15
درجة تقريب ًا.
مر�ض هنتنغتون  :Huntington›s Diseaseهذا املر�ض �أحد
الأمرا�ض التي ت�ؤدي �إلى �أتالف يف املناطق حتت اللحائية Subcortical
وحتديد ًا يف ال ُعقد القاعدية  .Basal Gangliaوغالب ًا ما يتطور مر�ض
هنتنغتون �إلى ا َ
خلرف  ،Dementiaو ُي�صاحب هذا املر�ض �ضعف يف
العديد من ال ُقد َرات العقلية منها :ق�صور االنتباه ،و�صعوبة ا�سرتجاع
املعلومات من ال��ذاك��رة احلدث ّية  ،Episodicوالبطء يف معاجلة
املعلومات .وتتدنى ِن َ�سب الذكاء غري اللفظية بدرجة وا�ضحة نتيجة
يالحظ التدين بدرجة كبرية يف ال ِن َ�سب العاملية
لهذا املر�ض ،كما َ
ل�سرعة املعاجلات العقلية حيث قد ي�صل الفرق بني ِن َ�سب هذا العامل
و ِن َ�سب قدرة الفهم اللفظي �إلى ما يقارب  30درجة.
ت�أثري �أمرا�ض ع�ضوية �أخرى:
ال يقت�صر ت�أثري الأمرا�ض الع�ضوية على اجل�سد ووظائفه بل ميتد
�إل��ى ال � ُق��د َرات العقلية .ويتفاوت ت�أثريها بح�سب حدتها ومدتها

والنقطاع النفس النومي الحاد
والمزمن تأثير بالغ على ال � ُق��درَات
العقلية السيما ال � ُق��درَات اللفظية
والذاكرة العاملة

ووقت حدوثها .وال �شك يف �أن الأمرا�ض التي يتعر�ض لها الإن�سان
يف مراحل عمره املبكرة وت�ستمر لفرتة طويلة ت�ؤثر بدرجة �أكرب
من الأم��را���ض العابرة �أو تلك التي حتدث بعد بلوغ الإن�سان.
وال يقت�صر الأمر على هذا بل �إن لطبيعة املر�ض وتلقي العالج
املالئم من عدمه ووقت تلقيه دور ًا يف حجم العواقب املرتتبة على
ذلك املر�ض.
انقطاع النف�س النومي ُ :Obstructive Sleep Apneaيقدر
انت�شار هذا املر�ض بحوايل  %2بني الأطفال .والنقطاع النف�س
النومي احلاد واملزمن ت�أثري بالغ على ال ُقد َرات العقلية ال�سيما
ال � ُق��د َرات اللفظية وال��ذاك��رة العاملة .Working Memory
و ُي�شار �إلى �أن االنخفا�ض يف ِن َ�سب الذكاء الكلية قد ي�صل �إلى 15
درجة.
التهاب الأن��ف الأرج��ي ُ :Allergic Rhinitisيقدر انت�شار
هذا املر�ض بحوايل  %5حول العامل .وي�ؤثر التهاب الأنف الأرجي
على العديد من ال ُقد َرات الذهنية بدرجات خمتلفة وذلك بح�سب
م�ضاعفاته ومن تلك ال ُقد َرات الذاكرة العاملة وال�سرعة النف�سية
احلركية والقدرة على اال�ستدالل والتيقظ.
الربو ُ :Asthmaيقدر انت�شار الربو بحوايل  %10من الأطفال
حول العامل .و ُيعت َقد �أن  %20منهم يعاين من �ضعف الحق يف
ال ُقد َرات الذهنية .وت�شري الدرا�سات �إلى انخفا�ض ِن َ�سب ذكاء
دخ �ل��وا امل�ست�شفيات لتلقي العالج من الربو
الأط�ف��ال الذين �أُ ِ
مبقدار  3درجات وذلك مقارن ًة بالأطفال الذين يعانون من الربو
ولكن حاالتهم ال ت�ستوجب التنومي .ولي�س من املعروف على وجه
التحديد الفرق بني ِن َ�سب ذكائهم وذكاء الأطفال الأ�صحاء ولكن
ُيفرت�ض �أن الفرق �أكرب من ثالث درجات.

ال�سكري ُ :Diabetesيقدر انت�شار مر�ض ال�سكري يف عام
 2000بحوايل  %2.8وقد ترتفع هذه ال ِن�س َبة بحلول عام � 2030إلى
ما فوق  %4متى ما ا�ستمرت ال�سمنة يف االنت�شار .ويبدو �أن ِن�س َبة
انت�شاره يف بلدان امل�شرق العربي ال�سيما يف البلدان البرتولية
املرتفة �أعلى بكثري من ِن�س َبة انت�شاره العاملي .وقد ال يكون لل�سكري
ت�أثري على ال ُقد َرات العقلية متى ما مت التحكم فيه دوائي ًا ،ومع
ذلك ف�إن التحكم فيه قد ي�ؤدي �إلى ق�صور يف و�صول اجللوكوز
�إلى الدماغ وحتديد ًا �إلى احل�صني  Hippocampusمما ي�ؤدي
�إلى �ضعف يف ت�شكل الذاكرة  .Memory Consolidationوقد
ي�ؤدي عدم التحكم فيه ب�شكل مالئم وكذلك نوبات نق�ص �سكر
الدم � Hypoglycemicإلى �ضعف يف الفهم اللفظي والذاكرة
ق�صرية الأم��د .و ُي�شار �إل��ى انخفا�ض ِن َ�سب ال��ذك��اء الأطفال
امل�صابني مبر�ض ال�سكري مبقدار ي�صل �إلى  5درج��ات قيا� ًسا
بالأطفال الذين ال يعانون منه.
فقد ال�سمع
اخللقي ُ :Congenital Hearing Lossيقدر
ّ
حدوث هذا النوع من الإعاقة احل�سية يف حدود مولود واحد من
بني كل �ألف مولود .وبطبيعة هذه الإعاقة ف�إنه من غري امل�ستغ َرب
�أن ي�صاحبها انخفا�ض حاد يف ال ُقد َرات اللغوية وبالتايل ِن َ�سب
الذكاء اللفظية وقد ي�صل ذلك االنخفا�ض �إلى  27تقريب ًا .وعلى
الرغم من هذا ف�إنه ُيعتقد �أن ذكاء من يعاين من هذه الإعاقة
مماثل لذكاء الذين �سمعهم طبيعي يف املجمل.
مر�ض كريات الدم احلمراء املنجلي :Sickle Cell Disease
ت�شري التقديرات �إلى والدة ما يقارب � 300ألف طفل �سنوي ًا بهذا
املر�ض الذي ي�صاحبه انخفا�ض يف ِن َ�سب الذكاء ال�سيما اللفظية
وقد ي�صل االنخفا�ض �إلى حوايل  12درجة.
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توعية صحية

تجنب األطعمة
المالحة المليئة
بالصوديوم

مارس الرياضة يومي ًا
لمدة  30دقيقة

اعمل تحلي ً
ال دوري ًا
للسكري

اقلع عن التدخين

سبع نصائح لقلب

تناول الشوكوالتة
الداكنة باعتدال

سليم
تناول مزيداً من
السمك
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كون صداقات
ّ

العدد 6

معدالت السكر في الدم ومدلوالتها
نوع فحص الدم

معدالت السكر الطبيعي

معدالت ماقبل السكري

معدالت إرتفاع السكر في الدم

فحص الدم
للصائم

أقل من ١٠٠ملغم/دسل

 ١٢٥-١٠٠ملغم/دسل

أكبر أو يساوي  ١٢٦ملغم/دسل

بعد األكل
بساعتين

أقل من  ١٤٠ملغم/دسل

 ١٩٩-١٤٠ملغم/دسل

أكبر أو يساوي  ٢٠٠ملغم/دسل

فحص السكر
التراكمي

أقل من ٪٥.٧

٪٦.٤ - ٥.٧

أكبر أو يساوي ٪٦.٥

سكر الحمل

يحدث �أثناء احلمل وهو فرط �سكر ال��دم الذي
تزيد فيه قيم جلكوز الدم على امل�ستوى الطبيعي
دون �أن ت�صل الى امل�ستوى الالزم لت�شخي�ص داء
ال�سكري.
الن�ساء امل�صابات ب�سكر احلمل �أك�ثر تعر� ًضا
الحتماالت الإ�صابة بداء ال�سكري النوع الثاين يف
امل�ستقبل.

 %82.6من سكان
السعودية ال يمارسون
الرياضة

خالل عام � 2018أثبتت النتائج ان  %82.6من اجمايل
�سكان اململكة العربية ال�سعودية ال ميار�سون الريا�ضة!
وكانت اح�صائيات الريا�ضات كالتايل:

امل�شي %56.05
كرة القدم %25.69
بناء اجل�سم %5.80
اجلري %2.72
ال�سباحة %2.34

�أخرى ٪8٫46
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منوعات صحية

أمراض الكلى
حتتل �أمرا�ض الكلى املرتبة  11ك�أكرب م�سبب للوفيات عاملي ًا.
 1من � 10أ�شخا�ص يف العامل م�صابون ب�أمرا�ض الكلى.

احصائيات و دراسات
صادمة !
درا�سة لليوني�سيف ك�شفت �أن  4من � 5أ�شخا�ص
ال يغ�سلون �أيديهم بعد ا�ستعمال املرحا�ض!
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حقن الذقن بالفيلر
حقن الذقن بالفيلر من املناطق املهملة جتميلي ًا مع
�أنها تغني عن العمليات التجميلية حيث �أنه اجراء
غ�ير ج��راح��ي ال يحتاج ال��ى تخدير ويعطي تغيري ًا
ايجابي ًا.

أسباب تساقط الشعر
نق�ص خمزون احلديد
نق�ص الزنك
نق�ص فيتامني د
الغدة الدرقية
سارعي بالتحليل اآلن واالطمئنان على صحة شعرك

األلعاب
الذهنية

تعترب الألعاب الذهنية من الأن�شطة املمتعة التي حتافظ على ن�شاط العقل وت�ساعد
على احلفظ و الرتكيز ،و لأهمية التمارين الذهنية والعقلية لن�شاط الإن�سان
و�صحة بدنه ،قراءنا الأعزّاء ن�ضع لكم لعبة الكلمات املتقاطعة لزيادة الف�ضول
ّ
الفكري والذهني لديكم.
ً
رأسيا

ً
أفقيا

�.1شركة م�شروبات غازية عاملية وهي
املناف�س الرئي�سي ل�شركة بيب�سي
.2م�ت���ش��اب�ه��ة  -وث�ي�ق��ة ت�ع�ط��ى مقابل
مايدفع من مال
.3ط��ائ��ر ل�ي�ل��ي يت�شائم م�ن��ه البع�ض
(جمع) � -أكرب مواقع و�سائل التوا�صل
االجتماعي ويتميز باللون الأزرق
�.4سائل ي�ستخدم يف الكتابة والطباعة
 نوع من الأطباق املعدنية امل�ستطيلةيخبز فيها (معكو�سة)
�.5أول الأنبياء واملر�سلني و �أبو الب�شر -
من �أ�سماء املوت (معكو�سة)
.6ماتخفيه يف نف�سك وال تريد �أن يعرفه
�أحد
.7حمافظة يف �صعيد م�صر بها ثلث �آثار
العامل (معكو�سة)  -فعل �أم��ر مبعنى
تكلم (معكو�سة)
�.8أب � -شخ�ص ال يعتقد ب��وج��ود �إل��ه
للكون
�.9أول ال�شهور امل�ي�لادي��ة (معكو�سة)
 حامل ون��اق��ل الق�ص�ص والأح��ادي��ث(معكو�سة)
.10م�ع�ل��م �سياحي تو�ضع فيه التحف
الفنية والأثرية  -من احللويات ال�شرقية
تكون على �شكل خيوط دقيقة

.1ثعبان �شديد ال�سمية كان من مقد�سات
قدماء امل�صريني � -إنتفاخ يف اجللد من
جراء �ضربة �أو مر�ض
.2مت�شابهة  -حركة �سطحية على مياه
البحر تت�أثر ب�إجتاهات الرياح (معكو�سة)
.3الع ��ب ك��رة م�صري ع��امل��ي �ساهم يف
دخول م�صر بطولة ك�أ�س العامل 2018
.4وال� � ��دة  -م���س�ك��ن م �ف��رو���ش لإق��ام��ة
امل�سافرين بالأجر (معكو�سة)
.5ال��دول��ة الفائزة ببطولة ك��أ���س العامل
لكرة القدم 2018
.6ماينزّل على الأنبياء والر�سل  -حيوان
زاحف من ذوات الدم البارد ي�سمى الغيث
.7مكان ُيحب�س فيه امل�سجون حلني ق�ضاء
مدة العقوبة  -كلمة تقال بعد الدعاء يف
كل الأديان ال�سماوية
.8رئي�س �أمريكي وهو �أول رئي�س من �أ�صول
افريقية ي�صل للبيت الأبي�ض  -لي�س قبله
�شيء (معكو�سة)
.9جمع ل�ص (معكو�سة)  -غطاء للنوم
ي�ستخدم للتدفئة والوقاية من ال�برد يف
الأجواء القار�صة
.10ع��ل��م درا���س��ة الأج�� ��رام ال���س�م��اوي��ة
والظواهر التي حتدث خارج نطاق الغالف
اجلوي  -القوة على ال�شيء والتمكن منه

الكلمات
المتقاطعة
1

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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فنون جميلة

بريشة /رنا الخلف

عيادة األنف و األذن و الحنجرة
بمستشفى القصيم الوطني
الحاالت التي يتم عالجها
تضخم قرنيات
األنف ومشاكل
التنفس

تجميل األنف
تعديل انحراف
الحاجب األنفي

تضخم اللحمية
وإلتهاب اللوزتين

إلتهاب الجيوب
األنفية

إلتهابات األذن
وسوائل األذن
الوسطى

تجميل األذن

تقدم العيادة الخدمات العالجية والتشخيصية المتعلقة بأمراض األنف واألذن
والحنجرة لمختلف األعمار و عالج المشكالت سواء الطبية و الجراحية أو التجميلية،
و يعمل أطباؤنا على إجراء كافة التدخالت الجراحية من عمليات كتضخم اللحمية
و التهاب اللوزتين.

