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المهندس صبحي بترجي
يفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي لعام 2013 على مستوى العالم العربي

املستش��فيات  م��دراء  مجي��ع  حض��ره  كب��ر  أحتف��ال  يف 
الصح��ة بدول��ة  العام��ة واخلاص��ة واملس��ؤولني يف وزارة 
األم��ارات ، مت تكري��م املهن��دس صبح��ي عب��د اجلليل برتجي 
كأفض��ل مدي��ر تنفي��ذي يف القط��اع الصح��ي عل��ى مس��توى 
الش��رق األوس��ط لع��ام 2013 م ، وق��د أعرب املهن��دس صبحي 
برتجي عن س��عادته بهذه اجلائزة وقال أن هذا اجلهد يعود 
إىل مجي��ع العامل��ني يف جمموع��ة مستش��فيات الس��عودي 

وعس��ر  والري��اض  ج��دة  يف  فروعه��ا  مجي��ع  يف  األملان��ي 
واملدين��ة واليم��ن ودب��ي ، وأن ه��ذه ليس��ت امل��رة األوىل ال��ي 
أحص��ل فيه��ا عل��ى جائ��زة م��ن دب��ي ، بل حصلت عل��ى جائزة 
س��ابقة م��ن حاك��م دب��ي الش��يخ حمم��د ب��ن راش��د آل مكتوم 
وجائ��زة أخ��رى م��ن ول��ي عه��د األردن نائبا ع��ن ملك األردن 
والعدي��د م��ن اجلوائ��ز م��ن خمتل��ف دول الع��امل العرب��ي ، 
وق��ال برتج��ي أن جمموع��ة مستش��فيات الس��عودي األملان��ي 

تعد اآلن أكرب جمموعة يف القطاع الصحي على مس��توى 
الع��امل العرب��ي وأنه��ا دائم��ا واحلم��د هلل حتظ��ى بري��ادة يف 
الرعاي��ة الصحي��ة ، كم��ا حظي��ت اجملموع��ة بدع��م كب��ر 
مادي ومعنوي من امللك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل 
وم��ن ول��ي عه��ده األم��ر س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز حفظه اهلل 
والذي كان هلم الفضل األكرب يف منو وأزدهار اجملموعة 

ال��ي تق��دم خدم��ات صحي��ة داخ��ل وخ��ارج اململك��ة .



العدد ) 97 ( أكتوبر 2013م

نشرة شهرية تصدر عن
 إدارة التسويق والعالقات العامة 

باملستشفى السعودي األملاني - عسر

العنوان
ص.ب 2553 عسر

هاتف: 2355000 ) 100 خط ( فاكس: 2354500
E-mail: info.asr@sghgroup.net

www.sghgroup.com

رؤية املستشفى
أن تكون املستشفى السعودى األملانى بعسر رائدة 
مقدمى اخلدمات الصحية وأكثرهم ث����قة فى 
ج������نوب اململك��������ة العربي��ة الس��عودية حبل��ول 

ع������ام 2014.
رسالة املستشفى 

حن��ن يف املستش��فى الس��عودي األملان��ي - عس��ر نب��ي جناحاتن��ا 
ونس��تفيد م��ن معرفتن��ا وخرباتن��ا يف تقديم الرعاي��ة الصحية 

ملرضانا بأيِد حانية رحيمة وهذا من خالل : 
مس��اهمني  نك��ون  ب��أن  وملتزم��ني  مس��ؤوليتنا  نق��در  حن��ن   *

بفعالية يف رفاهية اجملتمع .
* إعتماد املمارسات القائمة على األدلة لتحقيق أعلى معاير     
    اجلودة فى خدمات الرعاية الصحية لتلبية توقعات العمالء .

* خلق بيئة تقدر كل فرد وتوفر له فرص التطور .
* ختفيف معاناة مرضانا بإنسانية وبأقصى قدر من اآلمان .
* إشراك العاملني لدينا وتوعيتهم لقيادة أنشطتنا وتقديم  

     النصيحة .
* تقديم خدماتنا بفاعلية إقتصادية حتقق منواً مستمراً.

املشرف العام
د. أح��م��د ش�����������ب�ل

املدير التنفيذي
اإلشراف

د. وائ��ل س��امي
مدير التسويق
رئيس التحرير

أ. ه��دى إس�ماع�يل

بفضل من اهلل ثم بثقة من مراجعينا ودعمهم أستطاعت املستشفى خالل فرتة 
اجلنوبية  املنطقة  يف  مسعة  وأحسنها  شهرة  املستشفيات  أكثر  من  تصبح  أن  العشر  السنوات  تتجاوز  ال  وجيزة 
وميكننا القول بثقة وبعد محد اهلل تعاىل بأن لدينا أفضل قسم للعظام واحلوادث وإصابات العمل يف املنطقة بأسرها.

إننا نركز على التخصصات الدقيقة داخل التخصصات األساسية ، 
وال يقتصر دورنا فقط على تقديم اخلدمة الطبية املتميزة ملراجعينا وإمنا يتعدى ذلك إىل آفاق أرحب حيث نعتقد 
وعن يقني أننا كمؤسسة وطنية مسئولة البد أن نلعب دورا نشطًا وفعااًل يف خدمة اجملتمع من أجل النهوض 
بأبنائه، ولذلك نعقد الكثر من الندوات التثقيفية للمتخصصني وللعامة متشيًا مع الشعار الذي نرفعه وهو أن 

التعليم املستمر مسئولية كل مواطن .
لقد وضعنا نصب أعيننا خدمة اجملتمع العربي واإلسالمي صحيا ً، وحنن حناول ما وسعنا من اجلهد أن نطور 
خدماتنا لتفوق إحتياجات مراجعينا وتوقعاتهم ، ومبشيئة اهلل سنبي ثالثني مستشفى عامليا حتى عام 2015 ميالدي 

لتستوعب 50 ألف وظيفة .. وحنتذي بقول اهلل تعاىل » ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا «.

المهندس / صبحي عبد الجليل بترجي
رئيس المجموعة

                       
السعودي  املستشفى  منسوبي  وكافة  للمستشفى  التنفيذي  املدير  شبل  أمحد  الدكتور  يتقدم 
املبارك سائلني  القلبية إىل األمة اإلسالمية مبناسبة عيد األضحى  التهاني  األملاني عسر بأحر 

املوىل عّز وجل أن مين على األمة االسالمية باخلر والُيْمْن و الربكات وكل عام وأنتم خبر .
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نقل مريض من جازان باإلخالء الطبي الي المستشفى السعودي األلماني - عسير

مرضى القلب يستطيعون تأدية الحج بشرط إستقرار حالتهم الصحية

املستش���فى  ب���ني  املش���رتك  التع���اون  منطل���ق  م���ن   
الس���عودي األملاني واهلالل األمحر الس���عودي بعس���ر . 
مت إبالغ املستش���فى من غرف���ة عمليات اهلالل األمحر 
أس���تقبال حال���ة حرج���ة وعل���ى جه���از  جب���ازان عل���ى 
التنف���س الصناع���ي بطائ���رة اإلخ���الء الط���ي اخلاصة 
الب���الغ  م���ع  التعام���ل  ، وبالفع���ل مت  باهل���الل األمح���ر 
م���ن قب���ل مش���رف ع���ام مرك���ز اإلس���عاف واحل���وادث 
والنقل اإلس���عافى باملستش���فى األس���تاذ/ عادل مرجان 
وبإش���راف وتنس���يق ع���ام م���ن الدكت���ور/ أمحد ش���بل 
املدي���ر التنفي���ذي للمستش���فى ، ومت أس���تقبال احلال���ة 
م���ن قب���ل اإلس���عاف الطائر اخل���اص باهل���الل األمحر 

أكد د. عبد اهلل عس�ري استش�اري 
أن  والقس�طرة  القل�ب  أم�راض 
تأدي�ة  القل�ب يس�تطيعون  مرض�ى 
تك�ون  أن  بش�رط  احل�ج  فريض�ة 
حالته�م الصحي�ة مس�تقرة، وبع�د 
تأدي�ة  قب�ل  أطبائه�م  استش�ارة 
فريضة احلج بفرتة زمنية كافية 
الذي�ن  القل�ب  مرض�ى  أن  منوه�ًا 
الوق�ت  يف  احل�ج  بع�دم  ينصح�وا 
الراهن » احلج ملن اس�تطاع إليه س�بيال« هم املرضى الذين أصيبوا 
جبلط�ات قلبي�ة حديث�ا، أو املرض�ى الذي�ن ظهرت عليه�م أعراض 
قلبي�ة جدي�دة مث�ل آالم الصدر وضيق التنف�س، أو املرضى الذين 

واالهتم�ام  اس�تطاع،  م�ا  النفس�ية  واالنفع�االت  والبدن�ي  الذه�ي 
بنوعي�ة الغ�ذاء واحل�رص عل�ى التقليل من تناول املل�ح يف الطعام 

م�ع االبتع�اد ق�در اإلم�كان ع�ن أكل الده�ون.

أجري�ت هل�م عملي�ات قلبية مفتوح�ة حديثا، وأخ�را املرضى الذين 
هم على قائمة إجراء عمليات قلبية مفتوحة. ونصح الدكتور عبد 
اهلل عس�ري مرض�ى القل�ب الراغب�ني ب�أداء مناس�ك احل�ج بض�رورة 
أخذهم التطعيمات الالزمة مثل تطعيم احلمى الشوكية وتطعيم 
األنفلونزا ألن مرضى القلب وخاصة من لديهم ضععف يف عضلة 
القل�ب يعان�ون أكث�ر من غره�م فيما لو أصيبوا باألنفلون�زا إذ من 
احملتم�ل أن يصاب�وا بهب�وط يف القل�ب.  وش�دد الدكت�ور عب�د اهلل 
عس�ري أن�ه عل�ى مري�ض القل�ب ال�ذي ين�وي احل�ج ض�رورة أخ�ذ 
كميات كافية من األدوية والي تكفي حتى بعد االنتهاء من أداء 
الفريض�ة، واحل�رص عل�ى تن�اول األدوي�ة بانتظ�ام وع�دم التوق�ف 
ع�ن أخذه�ا مهم�ا كان�ت األس�باب إال حت�ت إش�راف الطبي�ب. كم�ا 
نص�ح م�ن لديه�م مش�اكل يف القل�ب احل�رص على جتن�ب اإلجهاد 

ومت تنوي���م احلالة بقس���م العناي���ة املرك���زة وباملتابعة 
املس���تمرة حلالة املريض مت حبمد اهلل أس���تقرار احلالة 

والزال حت���������ت ال��رع�����اي������ة واملتابعة  بقس���م العناية 
. ة كز ملر ا

د. عبد اهلل عسيري

حالة نادرة لتهتك ذاتي بالطحال
أدت إلي نزيف داخلي بالبطن نتيجة اإلصابة بالمالريا الخبيثة

س�������نة   29 م���ريض  ح�ض�������ر 
باملستش�في   الط�واريء  ال�ي 
متقط�ع  أرتف�اع  م�ن  يعان�ي 
أي�ام  لع�دة  احل�رارة  بدرج�ة 
وهب�وط  بالبط�ن  آالم  تلته�ا 
ب�دون  الدموي�ة  بال�دورة  ح�اد 
لضرب�ات  مرض�ي  تاري�خ  أي 
وبين�ت  ح�ادث  أو  بالبط�ن 
و  اخلبيث�ة  باألنيمي�ا  املري�ض  إصاب�ة  الفحوص�ات 
بالطح�ال  ش�ديد  تهت�ك  وج�ود  املقطعي�ة  األش�عة  بين�ت 

ومت  بالبط�ن   الداخل�ي  النزي�ف  م�ن  كب�رة  وكمي�ة 
حمم�د  د.  عل�ي  عرض�ه  م�ع  الباطني�ة  بقس�م  تنومي�ه 
فري�د استش�اري اجلراح�ة باملستش�في ال�ذي ق�رر إج�راء 
جراح�ة إستكش�افية عاجل�ة بالبط�ن حي�ث مت اس�تئصال 
أن  فري�د  حمم�د  د.  وأض�اف  املري�ض.  وإنق�اذ  الطح�ال 
باملالري�ا  لإلصاب�ة  الن�ادرة  املضاعف�ات  م�ن  احلال�ة  ه�ذه 
ش�ديد  إكلينيك�ي  ح�دس  ال�ي  حتت�اج  وال�ي  اخلبيث�ة 
ح�ي  املري�ض  حال�ة  تده�ور  قب�ل  وأكتش�افها  لتوقعه�ا 

جراحي�ا. إنق�اذه  يت�م 
د. محمد فريد

صورة توضح حجم الطحال المستأصل

صور مقطعية تبين التهتك بالطحال
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حينم��������ا يعق�������د مري���������ض 
الس���كري الع���زم عل���ى الس���فر 
ف���ال  احل���ج،  فريض���ة  ألداء 
ب���د ل���ه قب���ل ذل���ك أن يق���وم 
بتجهي���ز أش���ياء ع���دة داخ���ل 
حقيب���ة س���فره منه���ا: كميات 
كافي���ة م���ن أدوي���ة الس���كري، 
وبالنس���بة لألنس���ولني، فأن���ه 
يفض���ل أن يق���وم بوضع���ه داخ���ل ثالج���ة نق���ل خاص���ة او 
حافظة نقل مربدة ، إضافة إىل أجهزة قياس الس���كر، 
وامل���ادة ال���ي يس���تخدمها املري���ض يف مكافح���ة انقب���اض 
الس���كر، وننص���ح املري���ض أيض���ًا ب���أن حيم���ل )بطاق���ة( 
تفي���د إصابت���ه بالس���كري وأن يصطح���ب مع���ه يف س���فره 
رفيق���ًا يك���ون عل���ى عل���م بامل���رض للتص���رف يف احل���االت 
الطارئ���ة . أم���ا بالنس���بة ملالبس اإلح���رام. فعلى مريض 
الس���كري احل���رص يف أثن���اء احل���ج عل���ى أن ينتع���ل 
جورب���ًا واس���عًا. وم���ن األفض���ل أال يك���ون جدي���داً حت���ى ال 
تتعرض القدم ألي تقرحات، ويف الوقت نفس���ه جتنب 

املش���ي ح���ايف القدم���ني.
ويف أثن���اء الط���واف، م���ن األفض���ل أن يتح���ني املري���ض 
الوق���ت املناس���ب للط���واف وحيب���ذ أن يك���ون ذلك يف وقت 
متأخ���ر م���ن اللي���ل حيث يك���ون احلرم أكثر ه���دوءاً من 
أي وق���ت آخ���ر، وأال يب���ادر بالط���واف إال بع���د أن يكون قد 
تن���اول الع���الج و الطع���ام بالكام���ل ألن تزام���ن اجل���وع مع 
اجله���د املب���ذول يف الط���واف ي���ؤدي إىل اخنف���اض ش���ديد 

يف مس���توى الس���كر باجلس���م.
يف أثن���اء الس���عي ب���ني الصف���ا وامل���روة حي���رص املري���ض 
عل���ى أال جيه���د نفس���ه وأن يس���رتيح ب���ني احل���ني واآلخر 
خصوصًا إذا ش���عر حباجته لذلك كما ننصح املريض 
بش���رب املاء بني كل فرتة وأخرى، ألن نس���بة الس���كري 
قد ترتفع أو تنخفض بدرجة ش���ديدة عند تأدية أحد 
املناس���ك، خصوص���ًا إذا صاح���ب ذل���ك نق���ص يف س���وائل 

اجلسم.
هن���اك نقط���ة أخ���رى ال ب���د م���ن الوق���وف عنده���ا وه���ي 
أن على املريض أن يتوقف متامًا عن تأدية أي ش���عرة 
يف حال���ة إحساس���ه بأع���راض اخنفاض مس���توى الس���كر 
ال���ذي يتمث���ل يف األع���راض التالي���ة: اإلره���اق الش���ديد � 

الش���عور باجل���وع � التع���رق � تش���وش النظر.
وعن���د التقص���ر أو احلل���ق، ف���إن املري���ض ينصح باحللق 
بواسطة ماكينة احللق بداًل من املوس، وإذا حصل أن 
حل���ق بامل���وس وح���دث جرح ال ق���در اهلل فال بد للمريض 
أن يس���تخدم عل���ى الف���ور مس���حات الكح���ول يف تعقي���م 

موض���ع اجلرح حتى حيول دون التهابه.
وم���ن املع���روف أن���ه مبج���رد أن يب���دأ املري���ض رحل���ة 
الس���فر إىل املش���اعر املقدس���ة ألداء فريض���ة احل���ج، 
ف���إن نظ���ام حيات���ه يتغ���ر بالكام���ل، مب���ا يف ذل���ك نظام���ه 
الغذائ���ي، وه���ذا التغ���ر يف من���ط احلي���اة يس���تلزم تغ���راً 
يف طريق���ة الع���الج، وه���ذا يتطلب من املريض مراجعة 

طبيب���ه قب���ل الس���فر إىل احل���ج.
كم���ا جي���ب لف���ت االنتب���اه إىل أن الس���فر إىل احل���ج ق���د 
يصاحب���ه تغ���ر يف النظ���ام الغذائ���ي فض���اًل ع���ن أن���ه ق���د 

يضط���ر إىل ش���راء غذائ���ه م���ن أماك���ن ال تل���ي املطال���ب 
الصحي���ة ملري���ض الس���كري مث���ل الوجب���ات اخلفيفة الي 
ال تت���الءم م���ع نظام���ه الغذائ���ي املعت���اد. لذل���ك، فم���ن امله���م 
جداً ملريض الس���كري أن حيافظ على وجباته األساس���ية 
يف أثن���اء س���فره وحج���ه، وأال يتوق���ف عن���د تن���اول وجب���ة 
معينة ألي سبب مثل ضيق الوقت حتى يتمكن من أخذ 
الع���الج يف مواعي���ده وحت���ى ال يتع���رض ألي اخنف���اض 

ش���ديد يف مس���توى الس���كر أثن���اء تأدي���ة أح���د املناس���ك.
وحي���ث إن موس���م احل���ج جي���يء غالب���ًا يف الصي���ف وارتفاع 
درجات احلرارة فإن احلجاج الذين يعانون مرض السكر 
يكون���ون أكث���ر عرض���ة م���ن غره���م لإلصاب���ة بضرب���ات 
الش���مس أو باإلجه���اد احل���راري نتيجة لنقصان الس���وائل 
يف اجلس���م، ولتجن���ب ح���دوث مضاعف���ات فإن���ه ال ب���د م���ن 

إتب���اع النصائح التالية:
نصائح ملرضى السكري احلجاج

* مح���ل قط���ع م���ن احلل���وى أو الس���كر لتناوهل���ا أثن���اء 
اإلحس���اس بأعراض هبوط مس���توى الس���كر يف الدم مثل 
كثرة العرق والرعشة يف األطراف واإلحساس باجلوع 

والص���داع والدوخ���ة وزي���ادة نبض���ات القل���ب.
الس���وائل  م���ن  مناس���بة  كمي���ة  تن���اول  يفض���ل   *
والس���كريات قب���ل القي���ام ب���أي جمهود بدن���ي مثل الطواف 

والس���عي والذه���اب لرم���ي اجلم���رات.
احليوي���ة  واملض���ادات  املطه���رات  بع���ض  اصطح���اب   *

املوضعي���ة لع���الج التهاب���ات اجلل���د عن���د حدوثه���ا.
* العناي���ة بنظاف���ة القدم���ني ومنطق���ة الفخذي���ن وع���دم 

املش���ي حافيًا لتجنب حدوث اجلروح أو التس���لخات.
* تأدي���ة مناس���ك احل���ج ذات اجمله���ود البدن���ي بع���د العص���ر 
أو يف اللي���ل مث���ل الط���واف والس���عي ورم���ي اجلم���رات 
واس���تعمال املظالت الواقية من الش���مس عند اخلروج يف 

الش���مس.
* يتطل���ب األم���ر أحيان���ًا أن يصطح���ب بع���ض املرض���ى 
أجه���زة قي���اس الس���كر يف ال���دم أو يف الب���ول ملعاي���رة مع���دل 

الس���كر وحتوي���ر الع���الج تبع���ًا لذل���ك.
األق���راص  أو  األنس���ولني  جرع���ات  م���ن  التقلي���ل   *
املس���تعملة لع���الج م���رض الس���كر، ولك���ن حت���ت إش���راف 
الطبي���ب، حت���ى ال يتعرض املريض هلبوط حاد يف نس���بة 
الس���كر بال���دم أثن���اء بذل اجمله���ود خالل تأدي���ة الفريضة.

تغذي���ة مري���ض الس���كري أثن���اء احل���ج  :- هن���اك عوام���ل 
مهم���ة حتدد أس���لوب الغذاء والتغذي���ة أثناء احلج، وذلك 
بس���بب خصوصية احلج س���واء من حيث املكان أو املدة  أو 

التداخ���ل ب���ني فئ���ات خمتلف���ة م���ن الن���اس يف املس���توى 
التعليم���ي واالجتماع���ي، فلذلك جيب على احلاج إتباع 

اإلرش���ادات التالية:
أواًل: ع���دم التع���رض حل���رارة الش���مس حي���ث أنه���ا ت���ؤدي 
إىل ضرب���ة الش���مس وفق���دان اجلس���م كث���راً م���ن 
الس���وائل واألم���الح الضروري���ة. وتالفي���ًا لذل���ك فعل���ى 
احل���اج جتن���ب التع���رض غ���ر الض���روري للش���مس 
والبق���اء يف م���كان إقامته، وأيضًا تبلبل الرأس واجلس���م 
ع���دة م���رات يومي���ًا قدر اإلمكان خلفض حرارة اجلس���م 
اخلارجي���ة، واأله���م اإلكث���ار م���ن ش���رب الس���وائل 
وخصوص���ًا امل���اء والعصائ���ر لتعريض ما يفقده اجلس���م 
م���ن س���وائل وعناص���ر مغذي���ة م���ن األم���الح املعدني���ة 
وغره���ا. وم���ن أه���م فوائ���د امل���اء الغذائي���ة تنظي���م حرارة 
اجلسم وترطيبه عندما ترتفع درجة حرارة اجلو عن 
حرارة اجلس���م، كما أنه يس���اعد على ختليص اجلسم 
من الفضالت ويقضي على اإلمساك. وجيعل أنسجة 
اجلس���م مرن���ة مم���ا ي���ؤدي لليون���ة وس���هولة حرك���ة 
األعض���اء واملفاص���ل، ويس���اعد عل���ى محاي���ة اجلس���م من 
الصدم���ات والرض���وض ال���ي ق���د يتع���رض هل���ا احل���اج 
أثن���اء احل���ج، والقض���اء عل���ى اجلف���اف ال���ذي يتعرض له 

احل���اج.
ثانيـــاً: يب���ذل احل���اج جه���داً وطاق���ة مضاعف���ني وه���ذا 
خصوص���ًا  الغذائي���ة  احتياجات���ه  زي���ادة  إىل  حيت���اج 
مص���ادر الطاق���ة مب���ا يع���ادل 40% زيادة عل���ى االحتياجات 
العادي���ة، كم���ا حيت���اج إىل زي���ادة املتن���اول م���ن العناصر 
املغذي���ة األخ���رى وخصوص���ًا الربوتين���ات والفيتامين���ات 
واملع���ادن مب���ا يعادل 10% م���ن االحتياجات اليومية لذلك 
جي���ب اإلكث���ار م���ن تن���اول األطعم���ة مث���ل اخلض���روات 
والفاكه���ة الغني���ة بفيتام���ني )ج( وذل���ك مل���ا في���ه م���ن 
فوائد، فهذا من شأنه تشجيع خاليا الدم البيضاء على 
مقاوم���ة الع���دوى ومن���ع الش���عور بالتع���ب ويس���اعد يف 
س���رعة التئ���ام اجل���روح ويزي���د م���ن امتص���اص احلديد. 
ومص���ادره الغذائي���ة: الفاكه���ة ) اجلواف���ة، ا لربتق���ال، 
الليم���ون ، اجلري���ب ف���روت(. اخلض���روات ) الطماط���م، 
القرنبي���ط، اخلض���روات الورقي���ة الطازج���ة(. كذل���ك 
تن���اول األغذي���ة الغني���ة باحلدي���د وذل���ك لتجن���ب فق���ر 
ال���دم األنيمي���ا وم���ا يصاحبه���ا م���ن تع���ب وأمل يف ال���رأس  
ودوخ���ة ق���د تع���وق حرك���ة احل���اج وتزي���د م���ن إجه���اده. 

ومص���ادره: )الكب���د، اللح���وم بش���كل ع���ام ، الس���بانخ (.
ثالثـــاً: بس���بب الظ���روف اخلاص���ة باحل���ج وارتف���اع 
احتمالي���ة فس���اد األغذية وتلوثه���ا لذلك جيب التأكد 
م���ن كف���اءة حف���ظ األغذية وختزينه���ا وعدم تعرضها 
للحش���رات حبفظه���ا يف الثالج���ات احملكم���ة اإلغ���الق 
ال���ي تعط���ي درج���ة التربي���د الكافي���ة، وجي���ب مالحظة 
النظاف���ة والتأك���د م���ن ع���دم خل���ط األغذي���ة اجلاه���زة 
ل���ألكل م���ع األغذي���ة النيئ���ة وخصوص���ًا اللح���وم، 
املكون���ة  اخلض���راء  الورقي���ات  بنظاف���ة  واالهتم���ام 
للس���لطة وتنظيفه���ا بامل���اء واملطه���رات مث���ل برمنجن���ات 

البوتاس���يوم.
                                   د.وفاء شوكت

              استشاري الغدد الصماء والسكر

السـكــــــري و الـحــــج

د . وفاء شوكت
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تعت���رب حص���وات الكل���ى م���ن 
ل���دى  الش���ائعة  األم���راض 
الرج���ال  وتصي���ب  اإلنس���ان 
حي���ث  النس���اء،  م���ن  أكث���ر 
تبل���غ نس���بة اإلصاب���ة عن���د 
وعن���د   %12 حن���و  الرج���ال 
النس���اء 5%. وع���ن األماك���ن 
ال���ي توج���د فيه���ا احلص���وات 
إم���ا أن تك���ون يف الكلي���ة أو احلال���ب أو املثان���ة، وتقس���م 
إىل حص���وات كالس���يوم، وحص���وات مح���ض اليوري���ك، 
وحص���وات فوس���فات األملوني���وم واملاغنيس���يوم، وكل 
ن���وع منه���ا ل���ه الكث���ر م���ن األس���باب. أم���ا الع���الج فيعتمد 
عل���ى طريق���ة تك���ون احلص���ى واألس���باب املس���ؤولة ع���ن 
تك���ون كل ن���وع عل���ى ح���دة.      و حص���وات الكل���ى ه���ي 
أجس���ام صلب���ة تتش���كل يف الكليت���ني ويتف���اوت حجمه���ا 
م���ن صغ���ر ال ي���رى بالع���ني اجمل���ردة إىل حج���م يق���ارب 
وتتك���ون  س���نتيمرتات   4.7 حوال���ي  قطره���ا  ك���رة 
بش���كل أكث���ر عن���د الرج���ال. وق���د تس���بب أمل���ا ش���ديدا إذا 
احنش���رت يف خم���رج الب���ول، وتتك���ون معظم احلصوات 
م���ن أم���الح الكالس���يوم وهل���ا أش���كال خمتلف���ة. ويف 
العدي���د م���ن احل���االت ال يس���تطيع األطب���اء حتدي���د 
س���بب تش���كلها فبع���ض الن���اس تك���ون لديه���م قابلي���ة 
لتكوي���ن احلص���وات القلوي���ة؛ وذل���ك ألنه���م ميتص���ون 
كمي���ة م���ن الكالس���يوم ع���ن طري���ق غذائه���م ويط���رح 
الكالس���يوم الزائ���د يف الب���ول ولك���ن ق���د يتبل���ور بع���ض 
الكالس���يوم قب���ل أن يغ���ادر اجلس���م مش���كال احلص���وة.
وب���ني استش���اري جراح���ة املس���الك البولي���ة أن األس���باب 

أو  الرب���و  م���رض  يعت���رب 
م���ن  الص���در  حساس���ية 
 ، األم���راض ش���يوعا  أكث���ر 
وه���و عب���ارة ع���ن الته���اب يف 
الش���عب اهلوائي���ة ينت���ج عن���ه 
صعوب���ة يف التنف���س وت���زداد 
أعراض���ه ح���دة م���ع االزدح���ام 
أو التع���رض للغبار واألتربة.
وم���ع تزاح���م احلجي���ج واخت���الف درج���ات احل���رارة 
والتع���رض لبع���ض العوام���ل اجلوية، يتعرض مرضى 
حساس���ية الص���در لبع���ض املش���كالت الصحي���ة، وال���ي 

حتت���اج الخت���اذ بع���ض االحتياط���ات.
* مراجع���ة الطبي���ب للتأك���د م���ن اس���تقرار احلال���ة 
قب���ل الس���فر، حيم���ل املري���ض األدوي���ة اخل���اص ب���ه يف 
حقيب���ة صغ���رة أثن���اء أداء مناس���ك احل���ج كبخاخ���ة 
الرب���و أو األدوي���ة املعتاد عليها قبل س���فره حي يتمكن 
م���ن إس���عاف نفس���ه عن���د ح���دوث أي ش���ىء، وإذا كان 
متواج���دا بصحب���ة ف���وج فينبغ���ى أن خي���رب املرش���د 
املراف���ق حبالت���ه، وبأن���واع الع���الج الذي يتناوله لتيس���ر 

ن���وع احلص���اة املوج���ودة وحتدي���د مكانه���ا، تت���م متابع���ة 
الع���الج عل���ى حس���ب احلص���وات م���ن ناحي���ة التكوي���ن 
والرتكي���ب واحلج���م واملوق���ع وعم���ر املري���ض وحالت���ه 
الصحي���ة، وبش���كل أساس���ي يتوج���ب التخفي���ف م���ن أمل 
املريض بإعطائه املسكنات، وعمل فحوصات دم وبول 
ملعرف���ة امل���ادة املس���ببة للحص���ى وس���بب زيادته���ا؛ وم���ن 
ث���م حماول���ة إيق���اف تك���ون حص���ى أخ���رى؛ ألن نس���بة 
تك���رار احلص���ى ل���دى املصاب قد تصل إىل 70%.والعالج 
الالجراح���ي يك���ون ع���رب اإلكث���ار م���ن ش���رب الس���وائل 
حبي���ث ال تق���ل ع���ن لرتي���ن يف الي���وم الواح���د، حي���ث إن���ه 
ي���ؤدي إىل امل���رور التلقائ���ي للحص���ى ال���ي ال تزي���د 
حجمه���ا ع���ن نص���ف س���نتيمرت، واإلق���الل م���ن األم���الح 
واملأك���والت ال���ي حتت���وي عل���ى الربوتين���ات »الس���مك � 
اللحوم« واألوكس���االت »الش���اي، القهوة، الشيكوالتة، 
والس���بانخ«، وعق���ار اهليدروكلوثيازاي���د ملن يعاني من 
الكالسيوم يف البول، وعقار السرتيت ملن لديهم نقص 
يف ه���ذا احلم���ض. أم���ا التدخ���ل اجلراح���ي فيختل���ف 
حس���ب حج���م احلص���اة وموقعه���ا وأعراضه���ا وم���ن هذه 
الط���رق: تفتي���ت احلص���وات باملوج���ات الصادم���ة م���ن 
خ���ارج اجلس���م فتت���م هذه العملية بس���هولة ويس���تطيع 
املري���ض اس���تعادة نش���اطه الطبيع���ي يف وق���ت قص���ر. 
وتفتيته���ا بطريق���ة اخ���رتاق اجلل���د واس���تخراجها ع���ن 
طري���ق منظ���ار الكل���ى. ومنظ���ار احلال���ب الس���تخراج 
صغ���رة  أج���زاء  إىل  تكس���رها  أو  كلي���ا  احلص���وة 

باس���تخدام آل���ة خمصص���ة لذل���ك.
                         الدكتور أحمد محمد عطية

             استشاري جراحة المسالك البولية

* ينص���ح مرض���ى الرب���و النش���ط بتأدي���ة املناس���ك يف 
األوق���ات ال���ي ال يوج���د به���ا زح���ام كث���ر الس���يما رم���ي 
اجلمرات أثناء اللليل أو الطواف والسعي يف الساعات 
املتأخ���رة م���ن اللي���ل، وجتن���ب األماك���ن املزدمح���ة 

وعدمي���ة التهوي���ة ق���در اإلم���كان.
*، اإلكث���ار م���ن ش���رب الس���وائل، خاص���ة يف اجل���و 
الغ���ذاء  الب���اردة، وتن���اول  الس���وائل  احل���ار، وجتن���ب 
املت���وازن الغ���ي بالفيتامين���ات، ومض���ادات األكس���دة  .
*  ع���دم  التدخ���ني، أو التع���رض ل���ه )التدخ���ني الس���لي 

( وجتن���ب األماك���ن املغلقة واملزدمحة، 
* ينص���ح احلج���اج عام���ة وخاص���ة مرض���ى الص���در 
الذي���ن متكنه���م حالته���م الصحية من تأدية الفريضة 
بلب���س الكمام���ات وال���ي تفي���د يف من���ع انتق���ال الغب���ار 
وحتم���ي م���ن انتق���ال االلتهاب���ات وال���درن،  لك���ن احل���اج 
جي���د معه���ا صعوب���ة يف التنف���س ألن متري���ر اهل���واء م���ن 

خالهل���ا يك���ون بطيئ���ًا ج���دًا ولكنه���ا ضروري���ة . 

                              د.عادل حيرم
          استشاري االمراض الصدرية والربو

املتوقع���ة لإلصاب���ة غالب���ا م���ا تك���ون قل���ة ش���رب الس���وائل 
وزي���ادة تركي���ز الب���ول وحامضيت���ه، والوراث���ة، والن���وع، 
فالذك���ور ع���ادة أكث���ر عرض���ة لإلصاب���ة م���ن اإلن���اث، 
وعل���ى العك���س خبص���وص التهاب���ات اجمل���اري البولي���ة 
فاإلن���اث أكث���ر عرض���ة م���ن الذك���ور، وم���ن أس���بابها 
)البدان���ة -الس���منة(و قل���ة النش���اط البدن���ي، واألم���راض 
الوراثي���ة والعي���وب اخللقي���ة، كضيق اجمل���اري البولية. 
و هن���اك ع���دة عوام���ل جتع���ل م���ن بع���ض األش���خاص 
أكث���ر عرض���ة م���ن غره���م لإلصاب���ة حبص���ى الكل���ى، 
منه���ا: زي���ادة ال���وزن، وم���رض النق���رس، ومتالزم���ة س���وء 
االمتص���اص، وامل���رض املع���وي االلتهاب���ي، وزي���ادة نش���اط 
الغ���دد اجلاردرقي���ة، واإلف���راط يف تن���اول املش���روبات 
الغازي���ة، واإلكث���ار م���ن أكل األطعم���ة ال���ي حتت���وي 
عل���ى األم���الح والربوتين���ات، والعقاق���ر الطبي���ة مث���ل: 
وذل���ك  والرتيامتري���ن،  األندنياف���ر،  الس���لفوناميد، 
جبان���ب أس���باب وراثي���ة ينت���ج عنه���ا زي���ادة يف إف���راز 

الكالس���يوم أو السيس���تني يف الب���ول.
وش���دد الدكت���ور عطي���ة عل���ى أنه بعد أن يتم تش���خيص 

إس���عافه وق���ت الض���رورة م���ع وج���ود وصف���ة طبية خبط 
واض���ح للتعام���ل م���ع حالت���ه عن���د ح���دوث أزم���ة ربوي���ة .

* البخاخ���ة ضروري���ة ملري���ض الرب���و ف���إذا ش���عر بتع���ب 
أثن���اء احل���ج علي���ه أن يق���وم باس���تخدامها ف���ورا، ولك���ن 
إذا اش���تدت أع���راض احلال���ة ووج���د صعوب���ة ش���ديدة يف 

التنف���س فعلي���ه التوج���ه إىل أق���رب وح���دة إس���عاف.
* أداء مناس���ك رم���ي اجلم���رات أو الس���عي أو الط���واف ال 
متث���ل خط���را عل���ى مري���ض الرب���و، ولك���ن علي���ه أن يق���وم 
باس���تخدام موس���ع للقصب���ات قب���ل الب���دء يف أداء املناس���ك 
حت���ى ال يص���اب ب���أى تع���ب ويق���وم ب���أداء الفريض���ة ب���كل 

يس���ر وصحة.

الرجال.. األكثر عرضة لإلصابة بـ )حصوات الكلى(

نصائـح لـمـرضــي حـسـاسـية الصـدر أثناء الـحـج

د . أحمد عطية

د . عادل حيرم
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اه��م           م��ن  الس��مع  حاس��ة  تعت��رب 
احل��واس  الت��ى حبانا اهلل س��بحانه 
وتعاىل بها والتى من خالهلا نتعلم 
الكالم ونسمع االصوات من حولنا 
م��ن  س��بحانه  اهلل  نع��م  لنت��ذوق 
اص��وات الطي��ور املغ��ردة واص��وات 
االبته��ال للعزي��ز القدي��ر فنحم��د 
ولك��ن   . وعط��اءه  نعم��ه  عل��ى  اهلل 
ه��ذه  يفق��دون  االطف��ال  بع��ض 
احلاسة املهمة سواء فقد وراثى او فقد مكتسب . وقد اكرم اهلل 
االنسان بالعلم ليكون سببا فى الشفاء من األمراض واعادة هذه 

احلاسة للعمل او جزء كبر منها .
فبع��د اكتش��اف واس��تخدام الس��معات الطبي��ة خرج��ت زراع��ة 
القوقع��ة الطبي��ة للن��ور لتق��رتب كث��را م��ن اص��الح الس��مع . 

ولك��ن ليس��ت القوقعة الطبي��ة تضاهى 
احت��اج  ل��ذا  الطبيعي��ة  القوقع��ة 

اطفال زراع��ة القوقعة الطبية 
الزراع��ة  بع��د  التاهي��ل  اىل 
للخروج بافضل النتائج من 

الزراعة واكتساب اللغة .
ضع��ف  ع��ن  هام��ة  حقائ��ق 

السمع:
درج��ات  الس��مع  ضع��ف  ان 

بس��يط  ماه��و  منه��ا  متع��ددة 
ومتوس��ط وشديد وش��ديد جدا وعميق 

او ت��ام وحيدد هذا مس��توى مسع الطفل فاص��وات الكالم العادى 
لي��س  ولك��ن  البس��يط  الس��معى  الفق��د  ف��ى  تس��مع  ان  ميك��ن 
بالوض��وح الكافى وص��وت جرس التليفون يس��معه الطفل الذى 
لديه ضعف مسع متوس��ط اىل ش��ديد وصوت الطائرة أو صوت 
املثقاب يسمعه الطفل الذى لديه ضعف مسع شديد جدا . لذلك 
ق��د تنك��ر بعض االس��ر وجود ضعف مس��ع عند ابناءه��م اعتمادا 
عل��ى املالحظة اللتفاته اىل بعض االصوات ولكنه حقيقة لديه 
ضع��ف مس��ع وحيت��اج لفحص مس��ع ومن ث��م اس��تخدام معني 

مسعى او جراحى او زراعة قوقعة .
االكتشاف املبكر لضعف السمع :  

 ان االكتش��اف املبك��ر لضعف الس��مع اصبح م��ن اهم االجراءات 
الت��ى تتم فى املراحل املبكرة للعمر حيث يتم الفحص الس��معى 
ف��ى اول ش��هر م��ن عم��ر الطف��ل وذل��ك بواس��طة جه��از احل��ث 
الس��معى OAE(( ويتك��ون النتيج��ة ام��ا جن��اح ف��ى االختبار او 
التحوي��ل ملس��توى ادق واعق��د م��ن الفح��ص الس��معى وق��د يعاد 
احيان��ا االختب��ار مرت��ني فى ف��رتة الش��هر االول لوجود ما يش��به 
الش��مع ف��ى اذن الولي��د وان مل ينج��ح الولي��د فى عب��ور االختبار 
فيتم حتويلة لفحص الس��مع بالكومبيوتر ما بني الشهر الثالث 
والسادس واذا وجد ضعف مسعى عصبى يتم التعامل فورا معه 
واختاذ اجرائني اوهلم��ا تركيب مساعة طبية للطفل والثانية 
االختب��ارات  بعم��ل  وذل��ك  الطبي��ة  القوقع��ة  لزراع��ة  االع��داد 
الالزم��ة والفح��وص م��ن اش��عات واختب��ارات وتقيي��م عصب��ى 
ونفس��ى ...ليت��م الزراعة حبل��ول العام االول للطف��ل وقد اثبتت 
الدراس��ات والبحوث احلديثة ان التاهيل واكتساب اللغة اسرع 
وادق كلم��ا كانت زراعة القوقعة فى عمر اقل .وان اكتس��اب 
اللغ��ة  عن��د اطفال زراعة القوقعة اس��رع واس��هل م��ن االطفال 
ضع��اف الس��مع الذي��ن مل حيالفه��م احل��ظ لزراع��ة القوقع��ة 

السمعية مبكرا .

العالج السمعى اللفظى
 T(AVT)  auditory verbal therapy

والت��ى  التدري��ب  ف��ى  احلديث��ة  الط��رق  م��ن 
ف��روع  م��ن  خاص��ا  ختصص��ا  اصبح��ت 
الع��الج  وه��و  اال  التخاط��ب  ختص��ص 
الس��معى اللفظ��ى وهو يرتكز اساس��ا 
جزئي��ا  خمتلف��ة  مفاهي��م  عل��ى 
ع��ن مفاهيم الوس��ائل االخ��رى فى 
التدري��ب فه��و يرتك��ز على األس��رة 
كن��واة وق��وة فاعل��ة ف��ى التدري��ب 
فالطف��ل يكون مع اس��رته غالبا طوال 
كيفي��ة  االم  تعلم��ت  ل��و  لذل��ك  الي��وم 
تدري��ب الطف��ل س��وف يك��ون الي��وم كام��ال 
ي��وم تدريبى ولتحقيق هذا اهلدف تكون جلس��ات العالج 
الس��معى اللفظ��ى اس��بوعية م��رة واح��دة اس��بوعيا وتك��ون مدة 
اجللس��ة العالجي��ة م��ن س��اعة اىل س��اعة ونصف  يت��م حضور 
االس��رة االب واالم او احدهما ليتم رؤية ما حيدث فى اجللس��ة 
لي��س ه��ذا وحس��ب ولك��ن لتق��وم االم بالتدري��ب اثن��اء اجللس��ة 
العالجية ويتم حتديد االهداف لكل جلس��ة واملهام االس��بوعية 

التى سوف تقوم بها االسرة حتديدا دقيقا .
وم��ن مس��ات الطرق املس��تخدمة ف��ى الع��الج الس��معى اللفظى 
AVT  هى اس��تخدام اجملس��مات واالدوات االخرى والتقليل من 
االعتم��اد عل��ى الكروت فى التدريب . وايض��ا يتم تعلم اللغة من 
خ��الل الس��ياق وليس��ت كلمات مبهم��ة ال حمل هلا م��ن الفهم 
داخل مجلة حيث ان ذلك منافيا ملا هو حيدث فى البيئة العادية 
م��ن االس��تماع والتواص��ل . وعلى املع��اجل الناج��ح ان يعرف دوره 
وامنيت��ه م��ن الع��الج اال وه��و الوص��ول اىل عم��ر لغ��وى مناس��ب 
لعمر الطفل . وان يكون مرشدا ودليال لالسرة على حتقيق هذا 

اهلدف .
وجللس��ات عالجية ناجحة ينبغى على املعاجل اس��تخدام وسائل 
مس��اعدة مث��ل االختيار املناس��ب لطريق��ة  االق��رتاب واجللوس 
جب��وار الطف��ل حيث جيل��س املعاجل ج��وار االذن االق��وى او جوار 

االذن الذى بها القوقعة .
وميكن استخدام وسائل التقنية احلديثة حتت اشراف اخصائى 
التخاط��ب مثل برنامج رنان وهو برنامج للتأهيل 

باللغة العربية 
دور األسرة :

ان التأهي��ل الس��معى اللفظ��ى ألطف��ال 
لدي��ه  ال��ذى  س��واء  الس��معى  الضع��ف 
زراع��ة قوقع��ة او مع��ني مسع��ى خلف 
األس��رة  عل��ى  حموري��ا  يرتك��ز  االذن 
والتى تاخذ على عاتقها تنفيذ ما مت فى 
اجللس��ات العالجية أوال بأول وإستخدام 
اإلس��رتاتيجيات املس��تخدمة واملتعلم��ة ف��ى 
الطف��ل  م��ع  التواص��ل  ف��ى  التدريب��ة  اجللس��ات 
.وتطبيقه��ا ف��ى املواق��ف احلياتي��ة املختلف��ة م��ن س��اعة يقظ��ة 
الطف��ل صباح��ا وحت��ى نوم��ه فاليوم بطول��ه يعترب ي��وم تدريبى 
بالنس��بة لألس��رة فى إطار حمب��ب للطفل . في��وم الطفل ملىء 
باألنش��طة من تنظيف أسنانه ومأكله ومشربه وملبسه وكل 
مواقف حياته الروتينيه تعترب مواقف تدريبية تس��تخدمها االم 

فى تعليم طفلها الكالم واكتساب اللغة .
                                    د. سامى محمد

                            أخصائى طب التخاطب 

ضعف السمع املكتسب :
اذا كان فحص الس��مع اجيابيا عند الوالدة فهذا ال يعنى اال ننتبه 

الع��راض الضع��ف الس��معى ف��ى املراح��ل التالي��ة للعم��ر الن 
هن��اك ضعف مسعى مكتس��ب نتيجة اصاب��ات دماغية 

او الته��اب الس��حايا او عوام��ل اخرى ل��ذا وجب على 
االس��رة طلب املش��ورة الطبية وقياس الس��مع اذا 
الحظ��و ان الطف��ل حي��رك راس��ه للس��ماع باذن 
رف��ع  بع��د  اال  الطف��ل  اس��تجابة  ع��دم  واح��دة. 
الص��وت . رف��ع الطفل لصوت التلف��از او اجلوال 

. ظه��ور صعوب��ة عل��ى وج��ه الطف��ل عن��د مساع 
احلدي��ث  املوجه ل��ه . تأخر اكتس��اب الطفل للغة 

م��ع وجود صعوبة فى نطق بعض احلروف واحلذف 
لبعض االصوات.

زراعة القوقعة  الطبية :
 يع��د جهاز زرع القوقعة ”كوكلر“ أداة تس��تخدم تقنية خاصة 
ملعاون��ة االش��خاص املصابني بعج��ز مسعي عمي��ق ليتمكنوا 
م��ن الس��ماع وهذه االداة ال تعمل مثل جهاز الس��مع الذي 
يقوم بارسال اصوات مكربة الي اجلهاز السمعي املصاب 
فجه��از كوكل��ر يعم��ل ع��ن طري��ق ختط��ي االجزاء 
التالف��ة ب��االذن الداخلية مرس��ال إش��ارات كهربائية 
الس��معي وتت��م زراع��ة بع��ض  ال��ي العص��ب  مباش��رة 
اج��زاء اجلهاز جراحي��ًا داخل االذن الداخلي��ة )القوقعة( 
ام��ا االج��زاء اخلارجي��ة فتبدو ش��بيهة جداً جبهاز الس��مع 
ا حملم��ول خ��ارج اجلس��م. وأصبح��ت جراح��ة زراع��ة القوقعة 
م��ن اجلراح��ات اهلام��ة والتى تتواج��د فى كثر من املستش��فيات 
املتخصص��ة واجلامعي��ة والعس��كرية مما يفيد كثر من األس��ر 

فى مجيع املناطق .  
وم��ن خصائ��ص الطفل املناس��ب لزراعة القوقع��ة: ان يكون العمر 
ع��ام اىل ع��ام ونص��ف. فق��دان عمي��ق حس��ي عص��ي للس��مع بكال 
االذن��ني. االف��ادة الضئيلة او املعدوم��ة من اجهزة الس��مع القوية. 
انتفاء موانع طبية لالس��تعمال. االندم��اج يف برنامج تعليمي مما 
يؤكد تنمية املهارات الس��معية. الدافع القوي والتوقعات املالئمة 
وختتلف خصائص الطفل الذى يتم له الزراعة وذلك طبقا لعمر 

اإلكتشاف للضعف السمعى واعداد املصابني .
Habilitation التاهيل

م��ن  نوع��ني متتابع��ني  م��ن خ��الل  التاهي��ل  يت��م 
يت��م  وفي��ه  الس��معى  التاهي��ل  اوال  التاهي��ل 

خاص��ة  االص��وات  اس��تماع  عل��ى  الرتكي��ز 
اص��وات البيئ��ة وادراك وج��ود الص��وت ومن 
ث��م حتدي��د مص��در الصوت ث��م التمييز بني 
االص��وات مابني صوت ممت��د وصوت قصر 

ص��وت ع��اىل وص��وت مرتف��ع صوت مس��تمر 
وص��وت متقط��ع ....اخل . وتات��ى بعده��ا مرحلة 

التمييز بني اصوات احلروف واملقاطع الصغرة ثم 
التميز بني الكلمات وبعدها ياتى اس��تخدام اللغة خاصة 

بع��ض الكلم��ات الوظيفية االكثر اس��تخداما ويتم التدريب على 
االصوات الظاهرة قبل االصوات املخفية واالصوات الش��فوية قبل 
االصوات الس��نية واخللفية واالصوات املتحركة قبل الس��اكنة 
. ويس��تخدم ف��ى هذا املعين��ات البصرية وادوات التدريب املس��اعدة 
والوس��ائل االخ��رى ف��ى التدريب وقد يس��تعان بقراءة الش��فاه فى 
املرحلة االوىل خاصة فى تأهيل من يس��تخدمون السماعة خلف 

االذن .

تأهيل األطفال ذوى الضعف السمعى وزراعة القوقعة

د . سامي محمد
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خنب���ة م���ن أفرادعائلت���ه وع���دد م���ن املش���رفني الرتبويني 
واملعلم���ني وع���دد م���ن طالب احملتفى به الذين أصبحوا 
أطب���اء ومهندس���ني وضب���اط ويش���غلون مناص���ب قياديه 

وحض���روا إحتف���اء مبعلمه���م عن���د إحالت���ه للتقاع���د .
وق���د تق���دم القائم���ني عل���ى ترتي���ب احلف���ل بتقدي���م 
الش���كر إىل إدارة املستش���فى الس���عودي األملان���ي بعس���ر 

إلس���تضافتهم ورعايته���م حلف���ل التكري���م.          

قام���ت االدارة العام���ة للرتبي���ة والتعلي���م مبنطق���ة 
عس���ر بالتعاون مع املتش���فى الس���عودي األملاني برعاية 
احلف���ل التكرمي���ي ال���ذي اقامت���ه م���دارس حنظل���ة 
االبتدائية خبميس مشيط  بقاعة املؤمترات والتعليم 
املستمر باملستشفى لألستاذ /حممد بن سامل  املدرس 
املتقاع���د وق���د إقي���م حف���ل خطاب���ي ختلل���ه ع���دد م���ن 
الفق���رات وس���رة احملتف���ى ب���ه ويف نهاي���ة احلف���ل تس���لم 
عدد من اهلدايا والدروع التذكارية وقد شرف احلفل 

بقاعة المؤتمرات بالمستشفى السعودي األلماني 
تعليم عسير يكرم بن سالم المدرس بحنظلة األبتدائية

تهنئه للدكتورة عزة الباز لحصولها علي الزمالة البريطانية
MRCS of England في الجراحة العامة  بانجلترا

أساس�يًا      دوراً  ميث�ل  التمري�ض 
اإلداري�ة  التنظيم�ات  كل  يف 
املستش�فيات،  داخ�ل  والوظيفي�ة 
الط�ي  الفري�ق  نق�ول  فح�ني 
نقص�د  فنح�ن  م�ا  مستش�فى  يف 
والفني�ني  والتمري�ض  األطب�اء 
عنص�ر  فالتمري�ض  املس�اعدين، 
مه�م م�ن عناص�ر أي فريق طي.               
الواج�ب  ه�ي  املرض�ى  رعاي�ة 
التمري�ض،  هليئ�ة  الرئيس�ي 
 )WHO( فالتمريض وحسب تعريف منظمة الصحة العاملية
هو )علم وفن يهتم بالفرد ككل - جسما وعقال وروحا ويعمل 
عل�ى تق�دم وحف�ظ الف�رد روحيا وعقليا وجس�مانيا ومس�اعدته 
على الشفاء عندما يكون مريضا، وميتد االهتمام بالفرد املريض 
إىل أسرته وجمتمعه ويشتمل على العناية بالبيئة الي يعيش 
والق�دوة  اإلرش�اد  الصح�ي ع�ن طري�ق  التثقي�ف  به�ا وتقدي�م 
احلس�نة(، فالتمري�ض ال يقتص�ر عل�ى العناية باملريض نفس�ه 
بل يتجاوز ذلك ليش�مل أفراد أس�رة املريض ويتخطى ذلك إىل 
كاف�ة أف�راد اجملتم�ع، فه�و مل يع�د دوراً يقتص�ر عل�ى األدوي�ة 
وتناوهل�ا والتعليم�ات الطبي�ة وتطبيقه�ا ب�ل أصب�ح يهت�م بنش�ر 

املعلوم�ة الطبي�ة وتثقي�ف اجملتم�ع. 
ومث�ال ال�دور ال�ذي يلعبه قطاع التمري�ض يف اجلانب التثقيفي 
ه�و م�ا نش�اهده م�ن أي�ام توعي�ة خمتلف�ة يف الس�نة مث�ل ي�وم 
التدخ�ني وي�وم س�رطان الثدي ويوم الطف�ل ويدخل ضمن ذلك 
األي�ام العاملي�ة فمث�اًل التدخ�ني هن�اك ي�وم عاملي حم�دد وهو يوم 
احل�ادي والثالث�ني م�ن ش�هر مايو كل س�نة يضج الع�امل أمجع 
بنش�ر ثقاف�ة مكافح�ة التدخ�ني، بينم�ا هن�اك أي�ام تق�ام عل�ى 
املس�توى احملل�ي مث�ل م�ا تقوم به بعض املستش�فيات احمللية من 
مح�الت للق�اح أو للتوعي�ة مب�رض قد يكون حديثاً مثلما حدث 
يف م�رض انفلون�زا اخلنازير، إضافة حلض�ور املؤمترات العاملية 

مم�ا يرف�ع كف�اءة أجه�زة التمريض. 
م�ع مالحظ�ة ع�دم وج�ود االهتم�ام ال�كايف م�ن أجه�زة اإلع�الم 
ووسائله املختلفة مبهنة التمريض، وإلقاء الضوء عليها لتقريب 
املسافات بني جهاز التمريض واجملتمع، ومع ذلك جند أن قطاع 
التمري�ض يهت�م كث�راً بوس�ائل اإلعالم وحماولة النش�ر فيها 

إليص�ال رس�الته وما هذه املقال�ة إال خر مثال. 
ف�دور التمري�ض يف ثقاف�ة ووع�ي املري�ض واجملتم�ع يتجل�ى 
وضوح�اً من�ذ حلظ�ة اس�تقبال املري�ض والعناي�ة ب�ه واحل�رص 
على سالمته وتنفيذ كل التوصيات الطبية ومتابعة حتاليله 
وفحوصات�ه خلل�ق س�جل مرضي متكامل ومن خ�الل التواصل 
م�ع املري�ض ومناقش�ته يف كاف�ة النواحي وتوضي�ح كل ما قد 
يش�كل عائق�اً يف س�بيل اس�تفادته م�ن الع�الج، وبالتال�ي حص�ول 

الش�فاء الت�ام ب�إذن اهلل تعاىل. 
حي�اة  من�ط  حتس�ني  عل�ى  دائم�اً  التمري�ض  طاق�م  وحي�رص 
املرض�ى كم�ا حي�رص عل�ى من�ط حي�اة العائ�الت، وه�ذا خيلق 
منط�ًا صحي�اً لكافة أف�راد اجملتمع، ومن املالحظات الش�خصية 
جن�د أن املرض�ى دائم�اً م�ا يقوم�ون بس�ؤال املم�رض أو املمرض�ة 
ع�ن بع�ض التس�اؤالت ال�ي ق�د ال جيي�د بع�ض األطباء ش�رحها، 
مم�ا يوض�ح طبيعة التعامل والثقة العالي�ة بني املرضى وطاقم 

التمريض. 
إذا كان التشخيص يعتمد على فحوصات وحتاليل فخر من 
ينفذه�ا ويوض�ح أهميته�ا للمري�ض ه�و طاق�م التمري�ض، وإذا 
كان الع�الج ه�و دواء وتعليم�ات ف�إن خر من يفهم ويش�رح هذا 
الدواء وهذه التعليمات هو طاقم التمريض، وإذا كانت الصحة 
ه�ي من�ط حي�اة فخر من حيرص عليها ه�و طاقم التمريض .

      م . عزة عزت
            مــديــرة التـمـريــض

دور التمريض

عــزه عــــزت

في ثقافة المريض
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المستشفى األلماني بعسير يحتفل باليوم الوطني الـ 83

الوطن��ي  بالي��وم  بعس��ير  األلمان��ي  المستش��فى  أحتف��ل 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية ال��� 83. حي��ث ت��م إقام��ة أحتف��ال 
الدكت��ور  فيه��ا  رح��ب  للمستش��فى  الرئيس��ى  باالس��تقبال 
أحم��د ش��بل مدي��ر المستش��فى بالمراجعيي��ن الذي��ن تواج��دو 
بالمستش��فى ف��ي ذل��ك الوق��ت وت��م تقطي��ع كعك��ة كبي��رة 
ت��م تقدي��م  الجمي��ع كم��ا  المناس��بة وتوزيعه��ا عل��ى  به��ذة 
خصوم��ات خاص��ة بمناس��بة الي��وم الوطن��ى لجمي��ع مراجع��ي 
المستش��فى ولم��دة أس��بوع وف��ي المس��اء أقي��م حف��ال خطابي��ا 
بقاع��ة المؤتم��رات، ب��دأ بالس��الم الملك��ي، ث��م ت��الوة الق��رآن 

الكري��م، للق��ارئ الدكت��ور محم��د عامر.وق��دم مدي��ر العالق��ات 
منس��وبي  كلم��ة  األس��مري-  -عل��ي  بالمستش��فى  واإلع��الم 
المستش��فى، ث��م قدم��ت قصي��دة وطني��ة للش��اعر عب��داهلل حس��ن 
ألق��ى  الحضور.كم��ا  نال��ت استحس��ان  القحطان��ي  ب��ن زه��رة 
المدي��ر التنفي��ذي للمستش��فى - الدكت��ور أحم��د ش��بل كلم��ة 
رف��ع م��ن خالله��ا التهان��ي والتبري��كات للقي��ادة الرش��يدة، ول��كل 
المجي��د،  الوطن��ي  الي��وم  بمناس��بة  الس��عودي،  الش��عب  أف��راد 
مش��يدًا بالتط��ور ال��ذي تش��هده المملك��ة ف��ي كل المج��االت، 
وخاص��ة القط��اع الصح��ي، ال��ذي ش��هد تط��ورًا سريعًا.وش��اهد 

ونهضته��ا،  المملك��ة  تاري��خ  ع��ن  وثائقي��ًا  فيلم��ًا  الحض��ور 
من��ذ توحيده��ا عل��ى ي��د المؤس��س -المل��ك عبدالعزي��ز رحم��ه 
اهلل- وبعده��ا ت��م تقدي��م مش��هد تمثيل��ي م��ن قب��ل مجموع��ة 
الوطني��ة  ع��ن  يحك��ي  بالمستش��فى،  العاملي��ن  الش��باب  م��ن 
والمحافظ��ة عل��ى أم��ن البل��د، وع��دم االنصي��اع وراء الهتاف��ات 
المعادي��ة والمغرضة.وق��دم مجموع��ة م��ن الش��باب الس��عودي 
العاملي��ن بالمستش��فى، لوح��ات فلكلوري��ة لع��دد م��ن األل��وان 
الش��عبية، بمصاحب��ة أوبري��ت عش��ق وط��ن، للش��اعر عب��داهلل 

الش��ريف، أداء عب��اس إبراهي��م.


	يوتيوب: 
	الفيس بوك: 
	aseer6: 
	aseer: 


