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اإلشراف العام
الدكتور حيدر عبد الرزاق التميمي

رئيس التحرير 
الدكتور ضرعام عارف األجودي



فلم تمنع الطبب والممرض -وغهم من العامل  
قطاع- الصحة أشد الظروف وأقساها من ممارسة 
دورهم اإلسا  إنقاذ األرواح وسعاف الجر 
والمصاب وسك آالمهم  مختلف االزمنة واألمان.  
فلم ولن عقهم قصف او حرب  او منع من الوصول ا 
أمان عملهم او اي مان اخر يتطلب وجودهم كسح 
الو والسواتر األمامة وساحات التظاهرات إلسعاف 
ابناء وطنهم من مختلف الصنوف والمذاهب 

والقومات  
فرحمتهم وسانتهم ال تفرق ب ابناء الوطن الواحد 
فل الشكر لهم ع تأديتهم لواجبهم اإلسا والوط  
وسأل هللا تعا ان من لطفه ورحمته ع لدنا وسأل هللا تعا ان من لطفه ورحمته ع لدنا 

ور والالء ان سميع مجب  ــــح ال الفج وان ي

رئس التحر 

نجــــــــــــــد الطبــــــــــــــــــب و قــــــــة اخوتـــــه مــــــــن العاملـــــــــــــ  مجــــــــال الصحـــــــــــة  منتصــــــف المـــــــدان دومـــــــــــا  
فمالئكة الرحمة معاطفهم البضاء هم اول من مد د العون والمساعدة البناء الوطن  ل المحن واألزمات 

واالبتالءات ال ما برحت تفتك الوطن منذ عقود من الزمن ال رحمة أو هوادة  

مالئكة الرحمة 
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ال شك أن المخدرات أصحت لعنة تصب األفراد، ما أنها ال تم ب المراحل العمة سواء لجس الشاب او الشاات. 
ما أنها اتت ظاهرة تنشـر ب مختلف الدول، ولذلك سوف سلط الضوء ع عض االار االجتماعة للمخدرات ع الجس، 

واألة صفة عامة: 

المدمن ينفق أمواله ع تعا المخدرات، والتا فإن إدمان المخدرات عت عبئا اقتصادا ع األة، والتا سوف يؤثر ع 
الحالة االجتماعة    لأل، ورما تلجأ األة إ االستدانة، والدخول  براثن الفقر، وصل األمر  عض الحاالت إ أن األة ال 

ستطيع توف االحتاجات األساسة من متطلاتها. 
أحانا لجأ المتعا إ القام بعض األفعال والتصـرفات ال تنا مع قم مجتمعنا، مثل أن لجأ الفرد إ السـرقة واالحتال، 
وتمتد خطورة األمر إ القام ممارسة الدعارة، واألعمال المنافة لآلداب، ح حصل ع المال الالزم لاء احتاجاته من 

المخدرات. 
من الناحة االجتماعة األة ال تشأ، و وسطها أحد الوالدين يتعا المخدرات، فإن أار المخدرات تمتد إ األجال من الناحة االجتماعة األة ال تشأ، و وسطها أحد الوالدين يتعا المخدرات، فإن أار المخدرات تمتد إ األجال 

القادمة، حث من المتوقع أن يشأ أحد األبناء متعاطا للمواد المخدرة. 
أثتت العدد من األحاث والمسح المدانة، أن سب الطالق ترتفع  األ ال كون فيها أحد الوالدين مدمنا، وذلك لعدة 

أساب منها عدم كفاة األموال، أو نجة مخالفة العادات االجتماعة ال تنا عليها. 
أنها تعد من األساب الرئسة لحدوث الغضاء والراهة ب الناس، حث عند تعا المدمن للمخدرات، فإنه فقد صواه 
وذهب عقله، مما جعل الشخص صدر العدد من األفعال والتصـرفات، ال تؤدي ا وقع العدد من المشالت والحوادث. 
عد انشار المخدرات من األساب الرئسة النشار عض اآلفات االجتماعة، الرشوة، والسـرقة، والخانة، والدعارة، وارتاب عد انشار المخدرات من األساب الرئسة النشار عض اآلفات االجتماعة، الرشوة، والسـرقة، والخانة، والدعارة، وارتاب 

الجمة وغها العدد من االنحرافات األخالقة. 
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الدكتور عقيل ابراهيم الصباغ 
اختصاصي الطب النفسي  
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األضرار االجتماعية 

للمخــدرات 

• ~ اصدقاء السوء الذين ينون لإلسان قائح االفعال. 
ي (الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو عمل األم أو غاب  • ~ التفك اال
 األب المتواصل عن المل) وعدم اهتمام الوالدين بتشئة االبناء. 

• ~ الفضول المفرط وحب االستطالع والتجة. 
ف الزائد ووفرة المال.  • ~ ال

• ~ الفراغ القاتل ومحاولة شغله أي وسلة. 
• ~ الطالة. • ~ الطالة. 

• ~ الهروب من مواجهة المشالت وعدم القدرة ع حلها. 
• ~ اللجوء ا عض االدوة المهدئة دون اسشارة الطبب فقع 

 االسان  اإلدمان دون ان شعر. 
• ~ االعتقاد الخا أن المخدرات تد  القدرة الجسة. 

• ~ الرغة  زادة القدرة ع العمل والسهر والمذارة وخاصة  
 استعمال المواد األمفيتامية. 

• ~ ضعف الوازع الدي. • ~ ضعف الوازع الدي. 
• ~ الضغوط المختلفة مثل الضغوط المعشة، وضغوط العمل والدراسة. 

• ~ التعرض لالعتداءات الجسدة أو الجسة  سن مكرة. 
• ~ تعا األقران أو األصدقاء للمخدرات. 
• ~ توفر وتاحة وسهولة الوصول للمخدرات. 

• ~ رؤة أو مشاهدة مشاهد العنف. 

ماهي اسباب االقدام 
على المخدرات؟ 



• التفك األعمال ال شعر الشخص السعادة والفح، وتقوي عمته ورادته، وتد احامه لنفسه وتعدە عن محاولة تعا المخدرات. 
ــــغ لّ الطاقات واألفار السلبة الموجودة داخلها، والمحافظة ع صحتنا وجعلها سلمة فالضغط  • أداء تمارن راضة ألجسامنا ال تؤدي إ تف

واالتئاب عامالن رئسان للجوء إ تعا العقاق.  
• إشاء عالقات قة ومتماسكة مع األهل واألصدقاء الجدين ومشاركتهم  المعلومات ال تث الفضول المخدرات.  

ــــح الشخص له أثناء التلم معه ومشاركته عما دور  ذهنه، والتلم معه عن تقه من مادة العقاق وحه لتجبها  • التحدث مع شخص س
وأخذ منه النصحة والالم المحفز الذي جعله يتجنب هذە المادة الخط ال تدمر لّ ما ملك الحاة.  

• إعاد العقل والتفك حول هذە المادة، وملء الوقت األمور المفدة ح ال سمح الشخص لنفسه التفك فيها وتعاطيها.  
• اختار األصدقاء الجدين، و حال حاول عض األصدقاء الضغط ع الشخص لتجبها خج من المجلس فورا وتعد عن رفقتهم لئال يؤثرون 

فه سلبا، وختار من هم أفأ منهم لكونوا لنا رفقاء قتدي بهم.  
• الذهاب إ طبب نف للمعالجة  حالة تجبها ولو لمرة واحدة؛ وذلك لعدم تجبها مرة ثانة.  

ها تد عصة وغضب اإلسان وعندها مكن أن حاول اللجوء إ 
ّ
ب القهوة والسجائر؛ ألن • تجنب اإلثار من سة مادة الافي  جسمنا، ك

ب المخدرات.   تج
ها تدمر وتقتل اإلسان شئا فشئا سواء  جسدە أم حاته أم عالقاته مع اآلخن، عدا عن 

ّ
ها تدمر وتقتل اإلسان شئا فشئا سواء  جسدە أم حاته أم عالقاته مع اآلخن، عدا عن • القراءة وزادة الو عن مخاطر هذە المادة، إذ إن
ّ
• القراءة وزادة الو عن مخاطر هذە المادة، إذ إن

السمعة السئة ب أفراد المجتمع. 

تعد األة مثاة النواة أو الذرة األساسة ال ساهم  شكل شخصة األبناء، وذلك من خالل غرسها للقم والمادئ السلمة ال تح األبناء 
من الوقع  دائرة اإلدمان، ولألة دور كب توعة األبناء مخاطر المخدرات وتعفهم األثار المتة عليها. 

ورة اإللام بها وتطبقها من ل أطراف أة سواء األب  ورة ال جب ع ل أة إتاعها  تشئة أبنائهم و لذا فهناك العدد من المهام ال
أو األم لحمايتهم من خطر اإلدمان وتتمثل  اآل: 

دور األســرة ـفـي 
الوقايــة مــن 
المخدرات 

ورة إهتمام ل من األب واألم بتوف وقت اف لقضائه مع األبناء، والعمل ع خلق عالقة قة قائمة ع أساس الصداقة والتقرب إليهم   •
ومعرفة المشال ال يواجهونها والعمل ع مساعدتهم  حلها، ومشاركتهم إهتماماتهم وهوااتهم وتعز ثقتهم أنفسهم، وعدم اإلشغال األمور 
ة سلمة، فاإلشغال الزائد مثل تلك األمور يولد لديهم  الحاتة والس وراء زادة الدخل فقط اعتقادا منهم أنها الوسلة الوحدة لتوف بئة أ

الشعور اإلهمال والوحدة والعزلة وهو األمر الذى عد من العوامل الرئسة ال تؤدى إ اللجوء إلدمان المخدرات. 
• عدم التمي  المعاملة ب األبناء، أو مقارنتهم األصدقاء واألقارب مما يؤدى إ فقدانهم ثقتهم أنفسهم والشعور النقص والمل إ اإلنعزال، • عدم التمي  المعاملة ب األبناء، أو مقارنتهم األصدقاء واألقارب مما يؤدى إ فقدانهم ثقتهم أنفسهم والشعور النقص والمل إ اإلنعزال، 

فجب شجيع األبناء والك ع تنمة مواهبهم مما يؤدى إ شعورهم بثقتهم أنفسهم. 
حها لهم أن ما مرون  • التقرب من األبناء وفهم مشاعرهم وأحاسسهم وعدم السخة منهم، ل جب إظهار تفهمهم لما مرون ه من تجارب و

ه أمور طبعة وفقا لمرحلتهم العمة. 
• غرس القم األخالقة والدية  األبناء منذ الصغر. 

• تعفهم مخاطر اإلدمان وتوعيتهم ما سه المخدرات من مشالت صحة ونفسة ومالة وقانونة. 
• عدم ترك األدوة المخدرة أو المهدئات  متناول الجميع المل، فإذا ان هناك فرد من أفراد األة يتعا تلك األدوة وفقا السشارة الطبب، • عدم ترك األدوة المخدرة أو المهدئات  متناول الجميع المل، فإذا ان هناك فرد من أفراد األة يتعا تلك األدوة وفقا السشارة الطبب، 

فجب وضعها  مان خاص صعب الوصول إله. 
• عدم إعطاء المال لألبناء شل مالغ فه أو قدر زائد عن إحتاجاتهم، ما جب متاعة فما يتم إنفاقها، فكة األموال  أدى األبناء سهل وقع 

األبناء  دائرة اإلدمان. 
فاتهم.  • جب ع األة أن تكون ع و تام التطور التكنولو ومعرفتها استخدام تلك الوسائل، مما مكنها من متاعة األبناء وتوقع ت

• االهتمام الجانب الا وشجعهم ع ممارسة الاضة  المجال المحب إليهم. 
هم ح كونوا ع معرفة تامة األصدقاء  ورة التقرب من أصدقاء األبناء والتعرف عليهم وع أ  •

طرق االبتعاد عن المخدرات  
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التوعية الصحية 
بين الواقع والطموح 

لمواجهة هذە الظاهرة الخطة الد من تضافر الجهود ب مختلف القطاعات الصحة وغ لمواجهة هذە الظاهرة الخطة الد من تضافر الجهود ب مختلف القطاعات الصحة وغ 
الصحة. السة للصحة جب ان تكثف الجهود لتغي طبعة النظام الص لكون نظام 
وقا وهذا سوف يوفر الث من الجهد واالموال مستقال. اضا جب الك ع تطر 
منظومة الرعاة الصحة االولة وجعلها فاعلة شل أ عن طق  الو الص ب 
المواطن والك ع المواطن صفته الخط االول  مواجهة االمراض والوقاة منها ولس 
الطبب او الوزارة حث ان دور المواطن مهم جدا وذا ماتحقق لده قدرعا من الو فإن 
الث من االمراض مكن اشافها ومعالجتها مكرا وهذا قد قلل الوقت واالموال واالهم هو 

ض.    ض.   حاة أفضل للم حاة أفضل للم
ات او المؤتمرات او الامج التلفونة واستخدام لغة  ان  الثقافة الطبة عن طق ال
سطة ومفهومة للناس هو الحل االع واالنجح  الوقت الحا لغرض تحقيق الهدف 

وت الوقاة خ من العالج. 

ف   كـي
نواجه 
ـهــذه  
الظاهرة؟ 

النظام الصحي أحد األسباب: 
طبعة النظام الص  العراق منذ شأته ولحد االن هو طبعة النظام الص  العراق منذ شأته ولحد االن هو 
نظام عال فقط اي مع اخر هو المنع وقع المشلة 
الصحة عن طق  الو ب الناس قل وقوعها ل 
كت معالجة األعراض عد حدوثها هذە الحالة تؤدي ا 
شوء مجتمع اعتمادي شل كب حث نرى ان سة 
الذين يراجعون المسشفات او االطاء من اجل الشف 
الدوري عن صحتهم قد كون معدوما وهذا يوصلنا ا 
النقطة التالة و الو الص لدى المواطن اد النقطة التالة و الو الص لدى المواطن اد 

كون معدوما أضا. 
ت  مدينة غداد خالل عام ٢٠١٤   دراسة علمة اج
طان الثدي توصلت ا أن أ من  حول معرفة الساء 
ثل الساء المشارات  الدراسة لس لديهم معرفة 
طان الثدي او العوامل ال قد تد من فرص  أعراض 
حصوله وهذا السب عالة جدا ومخفة بنفس الوقت 
طان الثدي   و تفس واضح لماذا أغلب حاالت 
العراق شخص  المرحلة الثالثة أو الراعة  معظم 
االحان وهذا يؤثر شل كب  مدى تطور المرض 

مستقال وسة الشفاء منه.  

، فالظروف  يواجه الفرد العرا الث من التحدات  حاته اليومة وقد كون من اهمها الواقع الص
الصعة ال عاشها اللد خالل العقود األرعة الماضة أدت ا الث من المشال الصحة ال ال تقت 

فقط ع الحالة الجسدة ل تتعداها ا االضطراات النفسة. 

د. حسنين فيصل غازي 
دكتوراه طب مجتمع 
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مذكرة تعاون 
 بين الجمعية العراقية  
للبحوث والدراسات الطبية 
 و جامعة البصرة 

أنشطة لتبادل الخبرات  
والمعلومات والزيارات 
 واجراء  البحوث المشتركة  
وعقد الندوات والمؤتمرات  

تعضدا للتعاون العل مع المؤسسات االادمة الحثة وقعت الجمعة 
ة مذكرة للتعاون  العراقة للحوث والدراسات الطبة مع  جامعة ال

العل  المجاالت الحثة واقامة الفعالات العلمة والطبة . 
ووقع المذكرة رئس الجمعة العراقة للحوث والدراسات الطبة العراقة 
الطبب االختصا الدكتور حدر التم واالستاذ الدكتور سعد شاه 

ة.   حمادي رئس جامعة ال

سالمتك – خاص : 

وقد ادى الدكتور سعد شاه تفاؤله بهذە الوثقة واعرب عن امله ان تكون 
ة  اا لخدمة العلم والمعرفة واالرتقاء الواقع العل الح  محافظة ال
ة حاجة ماسة لل ماحقق لنهضتها  والعراق عموما وان جامعة ال
المعروفة اضافات ممة ترت مستها و ال تعد اليوم جهود اساتذتها 
حا علما شار إله البنان حث ال خ ع الجميع ان الجامعة تأسست 
عام ١٩٦٤ أرــع لات  اآلداب والعلوم والهندسة فضال عن لة الحقوق 
وعد مسة علمة حافلة النجاحات ع مر خمسة عقود مضت ، أصحت 
ن لة  ش التخصصات العلمة واإلسانة والمراز  ن لة  ش التخصصات العلمة واإلسانة والمراز اليوم تضم ع اليوم تضم ع
الحثة األخرى وس من خالل مذكرة التفاهم هذە مع الجمعة العراقة 
للحوث والدراسات الطبة العراقة ا خدمة مستنا الجامعة وخدمة 

مجتمعنا تجسدا لشعار ( الجامعة  خدمة المجتمع ) . 

رئيس جامعة البصرة :  مذكرة التعاون 
 ستكون بابا لخدمة العلم والمعرفة 
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وحول مذكرة التفاهم قال الدكتور حدر التم رئس الجمعة العراقة 
للحوث والدراسات الطبة العراقة : ستم من خالل هذە المذكرة المهمة 
تادل الخات والمعلومات والارات  المجاالت الطبة والصحة 
والمساعدة ع اجراء الحوث العلمة المشكة  االختصاصات الطبة 
والمشاركة  الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسة و التدرة ال قمها 
الطرفان مع تادل و وترجمة المؤلفات الطبة والثقافة اضافة ا تادل 
طة العلمة والثقافة وقد تم  الحوث والمطبوعات والتب والدورات واال
شكل لجنة مشكة من الطرف لتنفذ المذكرة ال انا العمل لتنفذ شكل لجنة مشكة من الطرف لتنفذ المذكرة ال انا العمل لتنفذ 
مضامينها وس نافذة لمدة خمس سنوات قالة للتجدد تلقائا خصوصا 
وان جمعينا سبق و ان وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات ومنها 
جامعة الوفة وجامعة الموصل وجامعة النهن وجامعة مسان والجمعة 

االمكة للماء وغها الث. 
وح حفل التوقيع نائب رئس الجمعة االستاذ المساعد الدكتور صادق 

حسن اظم  

المذكرة ستعمل على تبادل الخبرات والمعلومات 
والزيارات في المجاالت الطبية والصحية 



التوقف عن التدخين إذا كنت من المدخنين: 
إذا كنت لم تفعل ذلك إ اآلن فإن هذە  الخطوة األو لحاة صحة طلة. التوقف عن التدخ فإنك تخفض خطورة إصابتك الذحة 

القلبة معدل ٥٠ – ٧٠ ٪ خالل ٥ سنوات. 

ممارسة الرياضة بإنتظام: 
، إغسل السارة بنفسك، إستخدم الساللم دل المصعد، تنقل مشا ع األقدام دل ركوب السارة (لما أمكن ذلك).  إستمتع الم

إنقاص الوزن الزائد: 
  .... ....  إذا ان وزنك زائدا فإنك تكون مرة و نصف أ عرضة لذحة قلبة من شخص وزنه طب إذا ان وزنك زائدا فإنك تكون مرة و نصف أ عرضة لذحة قلبة من شخص وزنه طب

وذا أردت أن تعرف إذا ان وزنك زائد أم ال قم اإلختار التا: 
وقسمه ع قاس دوران الورك الستم:  إحسب نجة دوران الخ
إذا ان الناتج  عند الساء أ من ٠٫٨٥  كون هناك زادة  الوزن.  
وذا ان الناتج عند الرجال أ من ٠٫٩٥ كون هناك زادة  الوزن. 

مراقبة الدهون في غذائك: 
* إستعمل الحلب الخا أو قلل الدسم. 

* إنع الجلد من الدجاج. * إنع الجلد من الدجاج. 
* إسدل الطعام المق المشوي أو المسلوق. 
* إبتعد أو قلل من مة المعجنات  غذائك.  

ت المستخدمة  الطبخ عوضا عن صبها ماة.  * قلل مة ال
* إختار األلان واألجان قللة الدسم. 

اإلكثار من أكل النشويات ذات النخالة: 
 ينصح أل هذە الشات مثل الخ األسمر ، المعكرونة السمراء ، الرز األسمر مع االبتعاد  

ض.  ض. عن الحلات ال ستعمل  صنعها الطح األب عن الحلات ال ستعمل  صنعها الطح األب

اإلكثار من أكل السمك: 
تعت األسماك من األغذة الصحة خصوصا السمك الغ الوت مثل سمك الساردين والسلمون ونصح أل حوا ٣٠٠ غم  األسبع. 

تناول الفواكه و الخضراوات:  
احرص ع تناول من ٥ - ٦ حصص من الفواه والخضار الطازجة يوما. 

اإلكثار من أكل الماكوالت الغنية باأللياف: 
ء  الدم.  هذە المأوالت ساعد ع تطئة امتصاص الدهون من األمعاء مما يؤدي إ تقلل سة الولسول ال

التقليل من استعمال الملح: التقليل من استعمال الملح: 
إن اإلقالل من إستخدام ملح الطعام منع حالة من سبع حاالت إصاة الذحة القلبة.....  

و عوض عن ملح الطعام بستخدام األعشاب ، البهارات أو الفلفل االسود. 

تجنب اإلجهاد الشديد و ضغط الحياة: 
إن اإلجهاد المتكرر سب ارتفاع ضغط الدم واإلضافة لعوامل أخرى قد تحدث ذحة قلبة. خذ وقتا للراحة لما شعرت التعب. 

الشاب األدي!! الجميع دائم الحث عن إس الشاب األدي، ولن ح  عصـرنا الحا مع التطور العل الهائل والتقدم الط 
المستمر لم يتم ا اآلن اشاف ما حول من تقدمنا العمر أو تأخ مرحلة الشخوخة ال ال مفر منها.... ولن مع عض التغات 

السطة لغذائنا ونمط حاتنا ستطيع أن ستمتع سن عددة أ شاطا ونجازا من هذە التغات اعتمادا ع ما : 

 لقلب صحي 
٢٠ طريقة 

الدكتورة ايمان الفرج 
 طبيبة عامة 
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قياس ضغط الدم بإنتظام: 
إن مرض ضغط الدم صب شخصا واحدا من ب ل خمسة الغ،  و هو عرف القاتل الهادئ أو الصامت... إذ أنه يؤذك دون أن 
سب أي أعراض حث أنك قد تتعرض لذحة قلبة أو جلطة دون أي إنذار مسبق... ح لو ان ضغط الدم عندك مرتفعا درجة 
ء ،  لذلك قم قاس ضغطك أرــع مرات سنا ع األقل، ألن السطرة ع الضغط المرتفع  ستقلل  خطرة فإنك قد ال شعر أي 

من خطورة االصاة الذحة القلبة حوا ٢ -٣ ٪ .  

اختبار وجود السكر في البول: 
وري فحص البول انتظام للتأد من عدم وجود السكر ع األقل مرة  وري فحص البول انتظام للتأد من عدم وجود السكر ع األقل مرة  إذا ان مستوى السكر  الدم مرتفعا أو متقلا فإنه من ال  إذا ان مستوى السكر  الدم مرتفعا أو متقلا فإنه من ال

سنا. 
    

فحص مستوى الدهون في الدم : 
عض أنواع الدهون ساعد ع الحماة من الذحة القلبة، بنما األنواع السئة قد سب زادة  حدوث الذحة القلبة. 

ك لعمل فحص للدهون  الدم فان خفض أي إرتفاع غ طب للدهون الدم قد ساعد ع منع حالة من أرــع حاالت   إسأل طب
ذحة قلبة. 

إستخدام حبوب الثوم: إستخدام حبوب الثوم: 
إن تناول هذە الحبوب ساعد ع خفض ضغط الدم العا، خفض مستوى الدهون المرتفع  الدم وسل الدم درجة افة لخفض 

اإلصاة أمراض القلب حوا ٢٥٪ 

أخذ جرعات اضافية من مضادات األكسدة: 
 تناول جرعة عالة من فيتام  E  قلل اإلصاة الذحة القلبة حوا ٧٥ ٪ و التا فإن تناول جرعات إضافة من هذا الفيتام 

مهم جدا خصوصا لألشخاص المدخن و مر السكر. 

أخذ جرعات إضافية من حمض الفوليك: 
 حوا شخص من ب عة أشخاص يرث الحمض األمي الهوموسست مستات مرتفعة  الدم والذي يؤدي إ اذاء طانة  حوا شخص من ب عة أشخاص يرث الحمض األمي الهوموسست مستات مرتفعة  الدم والذي يؤدي إ اذاء طانة 
الاي، مما يد من خطورة اإلصاة الذحة القلبة بثالثة اضعاف... واإلمان خفض مستات هذا الحمض األمي أخذ جرعات 
من حمض الفولك (دواء)، أو من عض المأوالت الغنة حمض الفولك مثل الخضار ذات األوراق الخاء السانخ والسلق. 

اإلكثارمن شرب الشاي:
ب ٣ - ٤ أواب من الشاي  اليوم، قد خفض  من إصابتك الذحة القلبةا النصف.   تقح االحاث أن 

 ورق الشاي مصدرغ للفالفوندز و المواد المائة ال تع الشاي خصائصه المفدة  

تناول جرعة صغيرة (٧٥مجم) من األسبرين يومياً: 
ن دواء فعال، حث أنه منع تجلط الدم والتا قلل من خطورة اإلصاة الذحة القلبة.   ن دواء فعال، حث أنه منع تجلط الدم والتا قلل من خطورة اإلصاة الذحة القلبة.    األس   األس

ن إذا كنت مصاا أي من األمراض التالة:  الذحة القلبة، خضعت لعملة قلب  ك. قد ستفد من أخذ دواء األس إس طب
مفتح، ضعف الدورة الدمة األطراف، مرض السكري و أمراض القلب. 

إستخدام المأكوالت الغنية باإلستروجين : 
ك أوتناو الناتات الغنة  عرضة لإلصاة الذحة القلبة عد إنقطاع الدورة الشهة لذا جب أن سشي طب  الساء هن أ

اإلسوج مثل منتوجات الصا، الخضار الصفراء والخاء والملفوف. 

االبتعاد عن شرب الكحول: 
للحول العدد من األثار السلبة ع الصحة ، لذا من األفضل اإلمتناع عن تناول الحول.... ومن هذە السلبات التأث ع سلوك للحول العدد من األثار السلبة ع الصحة ، لذا من األفضل اإلمتناع عن تناول الحول.... ومن هذە السلبات التأث ع سلوك 

ومزاج الشخص المتناول للحول، وضطراات  النوم، والتأث ع جهاز المناعة والقلب. 

مع تمنياتنا لكم جميعا" بدوام الصحة و العافية و الشباب الدائم. 
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التهاب الد الفو هو حالة التهابة  سيج الد نجة لعدوى فايروسة صب 
 هذا االلتهاب الد ومكن ان ش ذاتا او يتطور لصبح تلفا او قد يتطور ا شمع 

طان صب الد.   أو 

أنواع الفايروسات المسببة اللتهاب الكبد: 

التهاب الكبد الفايروسي    

لقد كشف العلماء عن خمسة فيروسات فريدة تسبب التهاب الكبد وهي:  
• فيروس التهاب الكبد نوع A يوجد  براز االشخاص الحامل للعدوى وتقل عن طق الماە أو االغذة الملوثة ه ومن 

المالحظ ان أ االصاات بهذا الفايروس تكون طففة وان المر شفون منه تماما. 
• فيروس التهاب الكبد نوع B يتقل عن طق الدم او الم او أي سائل من سوائل الجسم الملوثة ه ومن الممكن ان يتقل عن 
طق نقل الدم الملوث او استخدام معدات الحقن الملوثة وكذلك من االم ا طفلها الرضيع اثناء الوالدة وهناك لقاح آمن وناجح 

للوقاة منه. 
• فيروس التهاب الكبد نوع C يتقل عن طق االتصال الج ومنتجات الدم الملوثة وتعا المخدرات حقنا واليوجد له لقاح  يتقل عن طق االتصال الج ومنتجات الدم الملوثة وتعا المخدرات حقنا واليوجد له لقاح 

حالا. 
 .B االصاات  هذا الفوس التحدث االب المصاب فوس التهاب الد نع D فوس التهاب الد نع •

• فيروس التهاب الكبد نوع E يتقل هذا الفوس  الغالب ع غرار فوس التهاب الد Aعن طق الماە واالغذة الملوثة ه 
وتوفر لقاح له ولن لس ع نطاق واسع. 

مدة العدوى: 
ستمر من أسبع أو أ قل دء األعراض األو و أجل غ 
مس  معظم األشخاص وتوجد عالقة ظاهرة ب ارتفاع إنمات 

الد ALT مع ارتفاع ترك الفوس. 

االعراض:  
وقد تحدث عدوى حادة مصحة أعراض محدودة أو دون أّة وقد تحدث عدوى حادة مصحة أعراض محدودة أو دون أّة 
أعراض ع اإلطالق، أو قد تنطوي ع أعراض مثل القان (اصفرار 
ة والعين) والبول الدان والتعب الشدد والغثان والتقيّؤ  ال

واآلالم الطنة. 

التشخيص: 
١- تحالل انمات الد الدم SGOT&SGPT  حث تكون مرتفعة 

 .
٢- اختار  PCR تفاعل البولمز المسلسل حث يتم الشف عن  تفاعل البولمز المسلسل حث يتم الشف عن 

المادة الوراثة لفايرس الد   جسم المصاب  . 
٣- اختار االجسام المضادة . 

الوقاية من التهاب الكبد الفايروسي: 
عدم استعمال حقن مستعملة او ملوثة. 

ض التهاب  تجنب ممارسة العالقات الجسة مع شخص م
الد. 

ض التهاب الد  تجنب الوخز اإلبرة اثناء سحب دم لم
 .СاوB الفايرو

 .A .A عدم مالمسة غائط شخص مصاب فوس التهاب الد نع
عدم مالمسة: دم مصاب العدوى -افرازات مهلة – م 

وحلب االم لتجنب االصاة التهاب الد  
اجراء فحوصات دورة للتاد من خلو الشخص من فايرس 

التهاب الد. 
عدم مشاركة فرش االسنان مع شخص مصاب  

التهاب الد الفايرو. 

 .١
 .٢

 .٣

 .٤
 .٥

 .٦

 . .٧

احمد حامد داود العطبي 
ماجستير تقنيات احياء مجهرية 

مجلة سالمتك العدد الثاني 2019 8



ن الثا الما اقامة ورشة عمل عن أساسات العمل الح أقامتها الجمعة العراقة  ة أواخر شهر  شهدت محافظة ال
للحوث والدراسات الطبة التعاون مع لة الطب جامعة الوفة . 

ة وال شارك فيها ٤٢  ت فعالات الورشة ال أقمت  قاعة المؤتمرات فندق مناوي اشا وسط ال مجلة (سالمتك) ح
ة وتضمنت الورشة منهاجا متامً عن طرائق وانواع الحث مع اختار أجري  احثا من مختلف المؤسسات الحثة الطبة   ال
للمشارك قل اختتام الورشة ال حا فيها ل من االستاذ الدكتور محمد سعد عمد لة طب الوفة و االستاذ الدكتور سالم 

جاسم من اساتذة من لة طب الوفة ع مدى ثالثة أام متواصلة. 

تناول المحاان والمشاركون  الورشة خالل مداخالتهم وحواراتهم اضا أساسات الحث العل مناهجه وأدواته وأهدافه و 
ختام الدورة أعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم للجمعة 

ة وقد تأسست  ة وقد تأسست والجدير الذكر ان الجمعة العراقة للحوث والدراسات الطبة العراقة  أول جمعة علمة  محافظة ال والجدير الذكر ان الجمعة العراقة للحوث والدراسات الطبة العراقة  أول جمعة علمة  محافظة ال
عام ٢٠١٧ األمر الوزاري  ب ت ٥/٥٧٤٧  ١٢ تموز ٢٠١٧ الصادر من وزارة التعلم العا والحث العل و منضة تحت 
مظلة المجلس األع للجمعات العلمة  العراق ولديها مقعد  مجلس التعلم الط  وزارة الصحة العراقة ولها رؤتها ال 
تتمثل  الادة وطنا وأقلما  الحث العل الط الرص وتعمل ع رسالتها ا دعم الحث العل والدراسات الطبة  
مختلف األختصاصات وعقد الاات مع الجهات الحثة المحلة والعالمة بهدف تادل الخات وشجيع التألف وال 

والجمة وتدرب وتطر قالات العامل والاحث  المجال الص وتقدم األسشارات الطبة والفنة . 

سالمتك – خاص : 

أقامتها الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الكوفة  

ورشة عمل في البصرة عن أساسيات العمل البحثي 
وطرائق وانواع البحث 
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الثاالسما  مرض ورا غ معدي يتقل من االب واالم ا األبناء. وتعت مرضا مزمنا تدأ أعراضه  الشهر السادس من العمر 
) مما يؤدي ا تك كات  ض فه للشل الصحيح لحامل االوكسج (الهمول  الغالب وستمر لمدى الحاة، تفق الم
ض المصاب ا عدة مضاعفات منها عجز القلب وعجز  الدم الحمراء  الدم مؤدا ا فقر دم مزمن متاين الشدة. يتعرض الم

ض عالمات الشوە الخل مثل بروز عظم الجبهة من الرأس.  الد وداء السكري وظهر ع الم

انتشار المرض بالعراق: 
تعت الثالسما من أ االمراض الوراثة شيوعا  العراق حث لغ عدد مر الثالسما  العراق  عام ٢٠١٥ م قراة 

ة ودهوك الخصوص.  ((١١٠٠٠)) مصاب وك المرض  محافظ ال

كيف ينتقل المرض؟  
يتقل المرض شل ورا فقط ح كون هناك شخص حامل لصفة المرض (د الثاالسما الصغرى) وكون هذا الشخص 
سالم تماما من االعراض وال وواجه اي مشلة صحة (عدا فقر الدم السط  عض الحاالت)، اذ من الممكن ان كون القارئ 

اآلن حامل لهذە الصفة! 
وعند زواج هذا الشخص شخص اخر مماثل حامل للصفة (ذو ثاالسما صغرى) فكون هناك احتمال ان يرزقا طفل مصاب 
ى. لذلك نجد المرض شائع جدا عند زواج االقارب، إذ ان احتمال كون الزوج حامل للصفة أ كث من زواج  الثاالسما ال

الغاء! 

هل المرض قابل للعالج؟  
العالج التام الوحد هو زراعة نخاع العظم، لن العالج التام الوحد هو زراعة نخاع العظم، لن 
 هذا العملة ملفة جدا، كونها تجرى خارج العراق 
 وشـروط صحة غالا غ متوفرة  المصاب،  

ض.  ما انها تحتاج ا متع بنخاع عظم متطابق مع الم

مصطفى ماجد حميد-محمد طارق مطر 
كلية طب بغداد 

واقع مرض  
الثاالسيميا  

في العراق 
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الطبع من الممكن فعدة دول مثل إطالا 
ولبنان نجحت  القضاء ع هذا المرض  
شل شه امل، وذلك من خالل عدة 

إجراءات وقائة مثل: 

١-شـر الثقافة والو ب الناس، عن طق -شـر الثقافة والو ب الناس، عن طق 
وسائل االعالم ووسائل التواصل االجتما، 
تدرس المرض  المدارس، خطب 
المساجد، بتعلم الناس طبعة المرض 
وكفة انتقاله وحدوثه (مكنك ان ساهم 
ك لهذە المقالة).  الوقاة من خالل 
ت مؤخرا ع ٤٠٠ شخص   دراسة اج
العراق، تب ان ٢٨٠ شخص منهم فقط قد  شخص منهم فقط قد 
سمعوا المرض، ومن هؤالء حوا ١١٢ 

فقط قالوا من الممكن منع المرض! 
٢-الفحص قل الزواج للمقل ع الزواج 
(وان انوا سلم) إذ تعت هذە اهم خطوة، 
وكون فحص دم سط ظهر للزوج فما 

إذا انا حامل لصفة المرض. 
٣-تجنب زواج االقارب قدر االمان، حث 
ان المرض ورا وك عند زواج االقارب وقد 
بنت دراست علميت  العراق ان ٨٠٪ 
من المصاب الثاالسما اائهم اقارب! 

هل من الممكن الوقاية من مرض  

الثاالسيميا؟ 
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ض معتمدا ع نقل الدم ل شهر أو أقل السدال دمه دم ص غ  ي الم
ض عرضة  الات الدم الحمراء الناقلة لألوكسج. وسب لذلك كون الم
لمختلف المضاعفات الناتجة عن نقل الدم المتواصل، فقد يام الحدد الموجود 
ض مما يؤدي ع المدى العد امراض وعجز    الدم المنقول  جسم الم

عض االعضاء الد والقلب. 

ض الحدد (الدسفرال) لمنع  ض االلام بناول عالج تخف ض الحدد (الدسفرال) لمنع لذلك جب ع الم ض االلام بناول عالج تخف لذلك جب ع الم
حدوث تلك المضاعفات، وكذلك عله تجنب االطعمة الغنة الحدد اللحوم 

الحمراء والسانغ. 
أما  حالة عدم االلام بنقل الدم سيؤدي ذلك ا شوهات كثة  العظم وفقر 

دم شدد يت عجز القلب. 

فكيف يعيش المريض بفقر الدم المزمن؟ 



أسباب السمنة: 
عدة اساب ساهمت  ارتفاع معدالت السمنة من أهمها سارع وتة الحاة و العمل لساعات طلة مما يد من عدة اساب ساهمت  ارتفاع معدالت السمنة من أهمها سارع وتة الحاة و العمل لساعات طلة مما يد من 
عة والخارات غ الصحة اإلضافة ا ذلك ونجة التعرض للث من الضغوط سواء   استهالك الوجات ال
مجال العمل,الدراسة او الظروف البئة المحطة ادت ا ازداد حاالت االل العاط وال تع ان الشخص 
يناول الطعام للتخلص من التوتر واالحاط ولس سب الشعور الجع الحق اضافة ا عوامل اخرى ترتط 
وهدرات  السمنة وهو ان النظام الغذا  المنطقة العة عتمد شل عام ع تناول مات كبة من ال

والسكات. 
للتخلص من السمنة لجأ الث ا اعتماد انظمة غذائة خاطئة و هذا المقال سسلط الضوء ع الحمات ال للتخلص من السمنة لجأ الث ا اعتماد انظمة غذائة خاطئة و هذا المقال سسلط الضوء ع الحمات ال 

ع.  تعتمد ع تناول سعرات حرارة قللة جدا لغرض نزول الوزن صورة أ

ماهي السعرات الحرارية: 
 الدء علينا فهم مع السعرة الحرارة و وحدة قاس الطاقة ال حصل عليها الجسم من الغذاء حث ان  الدء علينا فهم مع السعرة الحرارة و وحدة قاس الطاقة ال حصل عليها الجسم من الغذاء حث ان 
الجسم حاجة لهذە الطاقة لالستمرار ل وظائفه الحية وهناك معادالت لحساب مة الطاقة ال حتاجها 
الجسم خالل اليوم والتا المحافظة ع صحة الجسم و كذلك الحصول ع ل العنا الغذائة المفدة 
للجسم من معادن وفيتامينات,عند تقلل مة السعرات الحرارة واالبتعاد عن االغذة الضارة الجسم مثل 
وات الغازة وغها ومع زادة الشاط  الدهون المشعة, اللحوم المصنعة, األطعمة المقلة,السكات والم
الد سدأ الجسم فقدان الوزن شل ص ألن الجسم  ما زال حصل ع ل العنا الغذائة المهمة عن 
طق تناول (الوتنات, الدهون الصحة والشات المعقدة) والوزن المفقود  هذە الحالة ال عود سهولة. 

مخاطر الحمية: مخاطر الحمية: 
واحدة من الحمات الخاطئة هو حرمان الجسم شل مفا مما قارب نصف احتاجه من السعرات الحرارة 
وقطع اغلب مصادر الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وهذا النع من االنظمة الغذائة سوف ساهم  نزول 
ــــع ولن  نفس الوقت سوف يؤدي ا عدة اار مكن ان تكون غ ظاهرة  داة اتاع هذە  الوزن شل 

االنظمة لنها تظهر شل واضح مع االستمرار لفة طلة من اهمها: 

ق  مع ازداد معدالت السمنة  السنوات األخة حول العالم شل عام و منطقة ال
ق األوسط تقع ضمن  األوسط شل خاص حث وجد ان حوا ١٣ دولة من ال
ت  قائمة الخمس دولة ال تحتوي أع سب سمنة  ل العالم  ... تأ دولة ال
 المركز األول عا بسة سمنة حوا ٤٠٪ وتليها عدة دول من ضمنها العراق بسة 
ت  سمنة حوا ٣٠٪ حسب تقارر منظمة الصحة العالمة وحسب دراسة علمة 
ق األوسط   مؤخرا لوحظ ارتفاع سب اإلصاة األمراض المزمنة  منطقة ال
السنوات االخة وال ترتط اسابها ارتاطا ملحوظا السمنة وزادة كتلة الجسم. 

والحميات الغذائية الخاطئة 

السمنة 

الدكتورة طيبة نزار التميمي 
طب مجتمع 
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قطع السعرات الحرارة شل كب مكن ان يؤدي ا 
تقلل معدل االض  الجسم. 

تناول سعرات حرارة قللة يؤدي ا الشعور المستمر 
اإلنهاك والتعب سب نقص الفيتامينات والمعادن 
المهمة مثل الالسيوم، المغنسيوم، فيتام 

ألفوفيتام اء. 
التقلل  السعرات الحرارة قد قلل من معدل التقلل  السعرات الحرارة قد قلل من معدل 

الخصة خاصة عند الساء. 
يؤثر ع العظام وضعفها. 

فقدان التلة العضلة  الجسم وتخلخل  قدرة 
العضالت المختلفة ع القام بوظائفها شل 

صحيح. 
قلة فعالة الوظفة المناعة  الجسم مما يؤدي ا قلة فعالة الوظفة المناعة  الجسم مما يؤدي ا 

كة التعرض لاللتهاات. 
انخفاض  قدرة الجسم ع تكن الوتنات 

والتا التئام الجروح شل أطأ. 
يؤثر ع نمو االطفال. 

اإلضافة ا الث من االعراض االخرى ال تصاحب اإلضافة ا الث من االعراض االخرى ال تصاحب 
قلة الفيتامينات والمعادن  الجسم كساقط 

الشعر،تك االظافر، شحوب الوجه وغها. 

 ٪٢٥
 ٪٣٥

كربوهيدرات 

بروتين 

فواكه 

خضروات 
 ٪١٥

 ٪٢٥

لذلك ينصح دائما االعتماد ع نظام 
غذا ص متوازن حتوي ع ل 
العنا الغذائة المهمة مات متوازنة 
و االسفل نموذج لوجة صحة متوازنة 
مكن اعتمادها كنموذج مع االخذ بنظر 
االعتار مة السعرات ال حتاجها 
الجسم اعتمادا ع العمر والشاط 
الجسدي والوزن والطول. الجسدي والوزن والطول. 
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ستطرق  هذا المقال ا موضع شائع ب الناس وهو التهاات االذن الوس المزمنة حث تعت التهاات االذن 
ض  الغالب من ثقب مزمن  طلة األذن مع  الوس المزمنة من االلتهاات الشائعة  اختصاص األذنة وعا الم
ض من اعراض المضاعفات لاللتهاب  خروج لصدد من من األذن ع فات متقطعة مع ضعف  السمع وقد عا الم

مثل الدوار او شلل العصب الوج او انتان الدماغ. 

و نهاة المقال أدعو االمهات ا عدم اهمال أي ثقب 
 طلة االذن لدى الطفل والذي قد كون مقدمة 
اللتهاب مزمن مدى الحاة وجب المادرة إ مراجعة 
الطبب عند حصول ألم أو خروج صدد من اذن 
الطفل وتم ذلك ع تنظف االذن من الصدد 
القطن وعدم السماح للطفل المصاب التهاب االذن 
الوس الحاد او المزمن الدخول ا المسبح 
واالحتاط لس سدادات االذن او القطنة المغطاة واالحتاط لس سدادات االذن او القطنة المغطاة 
ف  ت لغرض منع الماء من الولج ا داخل تج ال

االذن واحداث المضاعفات. 
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خيارات العالج 
التهاب األذن الوسطى المزمن  

س / ما هي اسباب المرض ؟ 
حدث المرض  الغالب كعقابل النتانات االذن الحادة حدث المرض  الغالب كعقابل النتانات االذن الحادة 
المتكررة لدى االطفال وال تخلف ثقا  طلة االذن كون 
طقا سهال لمرور الكتا مما يؤدي التا ا التهاات 
مزمنة  االذن وقد كون االلتهاب كنجة لوجود كس 
ف االذن الوس مما يسب  خل او مكسب داخل تج

قيح مستمر. 

س/ ما هي خيارات العالج؟ 
 الحققة أن عالج اغلب حاالت التهاب األذن المزمنة  الحققة أن عالج اغلب حاالت التهاب األذن المزمنة 
حاجة ا التداخل الجرا ولن مكن أن يتم عالج عض 
الحاالت السطة ع تجنب دخول الماء لألذن وتنظف 
االذن جهاز الشفط مع استخدام عض المضادات الحية 

الموضعة. 

س/ ما الذي سيجريه الطبيب الجراح لألذن؟ 
قوم الطبب بتقيم الوضع العام لألذن من ناحة حجم وسعة قوم الطبب بتقيم الوضع العام لألذن من ناحة حجم وسعة 
االلتهاب ووجود أو عدم وجود ثقب  طلة األذن وكذلك 
وجود أو عدم وجود تنخر  العظمات االذنة الصغة او 
وجود المضاعفات وعدها يتم وضع الخطة العالجة وال قد 
شمل اخذ صورة طقة لألذن واجراء عملة ترقيع لطلة االذن 

وتصيع لعظمات االذن. 

س/ هل العملية أمينة وبدون مضاعفات؟ 
ال توجد عملة أمينة ١٠٠٪ ولن حدوث المضاعفات أمر وارد ٪ ولن حدوث المضاعفات أمر وارد 
ولن مع خة الجراح وعدم وجود مضاعفات لاللتهاب فمكن 

اجراء العملة بتائج جدة. 

س/ هل من الممكن ان استعيد السمع بعد العملية؟ 
عد اجراء العملة وتنظف النتوء الحل العظ خلف األذن 
واجراء ترقيع لطلة األذن مع تصيع لعظمات األذن فمن 

الممكن استعادة السمع صورة مقبولة  

د. وائل جاسم الشهابي 
اختصاصي طب وجراحة 

االنف واالذن والحنجرة الرأس والعنق 



لنه دون و سب وذمة الدماغ وقت متابع 
ع متعددة سب  لحالته - ال تخللتها نات 
توذم الدماغ - من الساعة ٨ مساء ح الساعة 
الواحدة والنصف لال خاللها كنت اتصاالت مع 
ر إنعاش رئوي أي مان  خفر العملات لتوف 
واي محافظة  حال عدم توفرە  غداد أوالحلة تم 
نقله عدها لإلنعاش الرئوي  مسش أخرى وانت 

حالته حرجة جدا. حالته حرجة جدا. 
 عد يوم ذهت للمسش ح أزورە بنف 

واطم، فقالوا  انه تو! 
 تألمت ع شاه، حث حاولت قدر استطاع ... 

و لن . 
عد عدة أام اثناء تواجدي  الطوارئ  المساء 
سلم عَّ شاب مبسم مثل الورد فإذا ه روان 
الشاحب المتو الذي وصل مت ع الر قل 
أام اآلن أتي مشا مع ابه وعمه لوروإنها 
فرحة ال توصف ساوي لدي الدنا لها والحمد 

تعا ان تحققت المعجزة وادت واج. 
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سلسلة قصص واقعية 
الذي عاد من الموت 

منقول من صفحة (مو س مغذي) 


