
الفـوائد الصحيــة 

ان التع الدم عمل نل فه األجر والثواب العظم من هللا تعا كونه ينقذ حاة العدد من الناس ولس هذا 
فقط ل ان للتع الدوري الدم فوائد صحة كثة سنذكر لم  هذە المقالة ع فوائد و: 

      د.ضرغام االجودي       
اختصاصي طب األطفال 

تجديد الدم 
عمر كات الدم الحمراء ١٢٠ يوما فقط  يوما فقط 
وخزن الجسم حوا ٥٠٠ مل من الدم 
الجدد احتا  الطحال وذلك لضخه 
ف   حالة الفقد المفا للدم كحالة ال
مثً وعندما تتع الدم، قوم الطحال 
ض ما فقدە  ضخ الدم االحتا لتع
الجسم، وتم تجدد احتا الدم  األام 
ــــع فتحصل ع دم جدد  التالة شل 
طازج مع تحس جان الدم وتحس قدرة 

الدماغ. 

تنشيط خاليا النخاع العظمي 
وتحفيزها 

التع الدم حفز نخاع العظم لتكن مد 
من مات الدم، والتا تجدد الخالا 

وتشط جسم اإلسان. 

عالج بعض الحاالت المرضية بالتبرع 
بالدم 

زادة كات الدم الحمراء يتم عالجها التع زادة كات الدم الحمراء يتم عالجها التع 
الدم شل مستمر، ودونها يتعرض هؤالء 
المر لمضاعفات خطة مثل جلطات 
الدم نجة زادة لزوجة الدم، واالرتفاع 
الشدد  ضغط الدم. وكذلك عت التع 
الدم عالج مهم لادة سة الحدد  الدم 
الذي يؤدي ترسه  األعضاء الحية ا 
تلفها، وأهمها القلب والمفاصل والد تلفها، وأهمها القلب والمفاصل والد 

والبنكاس. 

تقليل احتمال اإلصابة بالسرطان 
انخفاض معدالت اإلصاة سـرطان الد انخفاض معدالت اإلصاة سـرطان الد 
والمريء والمعدة والقولون والرئة لدى من 
قومون التع الدوري الدم ألن التع 
الدوري الدم حافظ ع الحدد  
معدالته الطبعة، دون أي زادة قد سب 
تضـرر األسجة، وزادة قاليتها للنمو 

طا.  ال

تقليل حدوث جلطات القلب 
أن التع الدم لمرة واحدة  العام ع أن التع الدم لمرة واحدة  العام ع 
األقل، قلل فرص اإلصاة جلطات القلب، 
والنات القلبة عموما، بسة تد ع 
٨٠٪.  حث يؤدي التع الدم إ دفع 
الجسم لتشط عملة تصيع الدم الجدد 
ض ما تم فقدە، والطبع يتم استهالك  لتع
الحدد الفائض  هذە العملة، مما 
حافظ ع معدالت الحدد  األسجة، حافظ ع معدالت الحدد  األسجة، 
 مستاتها الطبعة. وقد ثت وجود 
ارتاط ب معدالت زادة الحدد  القلب 
والشـراي التاجة، وحدوث تصلب 
الاي، الذي سب ضقها، ود فرص 

حدوث الجلطات داخلها. 

الحفاظ على سالمة الكبد 
يتج الد العدد من الوتنات الهامة مثل يتج الد العدد من الوتنات الهامة مثل 
األلبوم ومضادات التجلط ال تمنع 
ف، وكذلك قوم التخلص من السموم  ال
الموجودة  الجسم وساهم التع الدوري 
الدم  الحفاظ ع الد من خالل 
الحفاظ ع معدالت الحدد الطبعة ما 

ذكرنا  النقاط الساقة. 

تقليــــل ـعـــوامل األكـســـدة  
ومحفزات االلتهاب 

أن التع الدوري الدم ساهم  تقلل 
ومحفزات  عوامل االسدة  سب 
االلتهاات وال تعت مواد ضارة للجسم. 

مجلة سالمتك العدد الثاني 2019 16

فوائد نفسية  
التع الدم يؤدي ا الشعور الراحة التع الدم يؤدي ا الشعور الراحة 
النفسة وتحسن المزاج سب عدة عوامل 
منها تشط الدورة الدمة وكذلك الشعور 
السعادة ألن التع الدم عت عمل نل 
فه عطاء وانقاذ لحاة شخص آخر مما 
حفز مشاعر المودة واألخوة والاط ب 

أفراد المجتمع. 

التأكد من سالمة الصحة 
قل التع الدم يتم التأد من الوضع قل التع الدم يتم التأد من الوضع 
الص الطب للمتع وعدم اإلصاة 
األمراض المختلفة من خالل فحص ضغط 
ض القلب، وسة الهموغل  الدم ون
الدم وقاس الوزن للمتع مما سهم  
الشف المكر عن ارتفاع الضغط وفقر 

الدم والسكر وغها من االمراض. 

تحاليل حيوية مجانية 
قل التع الدم يتم اجراء عدد من 
الفحوصات المجانة للمتع للتأد من 
سالمته من االمراض الخطة ال تتقل 
الدم مثل فوسات اإلدز والفوسات 
، ومرض الزهري وغها،   الدة  و



شروط التبرع بالدم 
• ان ال قل وزن المتع عن ٥٠ كلوغرام. 

• خلوە من االمراض المختلفة وخصوصا المنقولة الدم مثل االدز والتهاب الد والمالرا. 
• خلوە من امراض القلب وارتفاع ضغط الدم المزمن أو داء السكري. 

• ان ال تكون المتعة حامً. 

موانع التبرع بالدم 
توجد عض الفئات الخطرة من ناحة احتمال اصابتها األمراض الخطة مثل االدز والتهاب الد الفايرو توجد عض الفئات الخطرة من ناحة احتمال اصابتها األمراض الخطة مثل االدز والتهاب الد الفايرو 

وغها من الفايروسات وال جب امتناعهم عن التع الدم لمدة عام امل ع االقل وهم: 
• متعا المخدرات ولو لمرة واحدة فقط. 

• من أقام عالقة جسة مع إحدى ائعات الهوى أو أي عالقة جسة غ آمنة. 
• الشواذ مثل المثلي. 

ض اإلدز أو الفوسات الدة.  • من أقام عالقة جسة مع م
• من أجرى وشما لجسمه  مان غ مجاز صحا. 

• المصابون مرض الناعور (الهموفلا) ال جوز لهم التع الدم بتاتا. • المصابون مرض الناعور (الهموفلا) ال جوز لهم التع الدم بتاتا. 

مضاعفات التبرع بالدم 
ال توجد أي مضاعفات أو أي خطورة تذكر 

نصائح للمتبرع  
ب مة وفة من السوائل قل وعد التع الدم  • ا

• تجنب المجهود العض الشدد مثل الجري أو ممارسة التمارن الاضة الشاقة لمدّةً ال تقل عن يوم. 
• الحرص ع عدم التدخ عد التع مدّة ثالث ساعات ع األقلّ.  

• عدم إزالة الالصق عن مان اإلبرة لمدة ساعت  األقل.  • عدم إزالة الالصق عن مان اإلبرة لمدة ساعت  األقل.  
ف من مان دخول اإلبرة اضغط ع المان قطنة طبة نظفة، وارفع الذراع ألع لح  •  حال ال

ف.  توقف ال
ر، ح ستطيع الجسم إعادة توازنه.   •  حال الشعور الغثان أو الصداع ُفضل االستلقاء ع ال

• إذا ظهرت علك أعراض مرضة شددة  األام األو عد التع، فعلك أن تخ الجهة ال قمت للتع 
لديها ذلك، فقد تكون أثناء التع  فة حضانة لمرض ما، وقد يتقل ع دمك الذي تعت ه. 
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للطفل حدث الوالدة خصوصة تأ من كونه يتقل من عالم الرحم الذي عتمد فه 
ء ا عالم آخر عله أن يتأقلم فه وعتمد ع نفسه. اضافة ا  ع األم  ل 

كونه رقيق الجسم وحتاج ا تعامل خاص. 

العناية بالطفل 
حديث الوالدة 
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قبل الزواج  
للحصول ع طفل معا وسلم يدأ التفك صحة الطفل قل الزواج وذلك اجراء الفحوصات ماقل الزواج 
ومنها معرفة فصلة الدم لال الزوج، فحص التهاب الد الفايرو واالدز واالمراض المنقولة جسا. إضافة 
ا عض الفحوصات الاشفة عن عض االمراض الوراثة ال تنشـر  عض المجتمعات ال ك فيها زواج 
االقارب ومنها العراق حث ك انشار أمراض اعتالل الهموغل مثل الثاالسما وفقر الدم المنج وال دأت 

تن كة لعدم اجراء هذە الفحوصات قل الزواج.  

بعد الزواج وقبل الحمل  بعد الزواج وقبل الحمل  
عد الزواج، ع الزوج التفك والتخطط قل حصول الحمل وحتاج ل منهما التهيؤ نفسا الستقال الضف 
ء المولود. التهيؤ  الجدد، فقد حتاج ل منهما التخ عن عض المتع وأوقات الراحة ال انا يتمتعان بها قل م
نفسا جنب ال الزوج الوقع  كث من االشاالت والتغلب ع الث من الصعات، فعليهما التفك التخ 
عن ساعات النوم المنتظمة،وعدم انتظام وجات طعامهم. ما جب التهيؤ مادا من خالل التفك مانة 

مخصصة الحتاجات المولود الجدد. 

فترة الحمل  
و فة مهمة جدا  حاة العائلة تتحمل الزوجة الفصل األ لذلك ع الزوج ول افراد العائلة تقدم الدعم و فة مهمة جدا  حاة العائلة تتحمل الزوجة الفصل األ لذلك ع الزوج ول افراد العائلة تقدم الدعم 
النفسـي والمعنوي للمرأة الحامل  ما ان ع المراة الحامل مراجعة مراز الرعاة الصحة حالما تتاد من حملها 
وااللام مواعد المراجعة واالهتمام صحتها وخصوصا نوعة الغذاء.ما جب تهيئة المان الذي سكون 

ورة له.  مخصصا للمولود الجدد وتهيئة المستلزمات ال

بعد الوالدة 
عد الوالدة كون من الالزم وضع الطفل ع جسد االم شل سمح مالمسة جلديهما ماة وكون لهذە عد الوالدة كون من الالزم وضع الطفل ع جسد االم شل سمح مالمسة جلديهما ماة وكون لهذە 
المالمسة االثر الب  بناء راطة التعلق ب االم والطفل وتد من فرص نجاح الرضاعة الطبعة، ما انها تعمل 
ات القلب ودرجة الحرارة للمولود وكذلك تهدئ قلق االم واء الطفل. فضل قاء الطفل  نفس  ع تنظم 

غرفة االم لسهولة التواصل بنهما ولبناء وزادة راطة التعلق. 

      د. أيسر جري السعد       
اختصاصي طب األطفال 
سلطنة عُمان  



umbilical cord healing

أوقات المراجعة الروتينية لطبيب االطفال 

من االفضل تحمم الطفل  أول ٣- ٦ ساعات عد الوالدة استعمال قطعة قماش وماء دا وعد ذلك مكن تحمم 
الطفل مرت ا ثالث مرات  االسبع. ما جب تطه براز الطفل حدث الوالدة(الع) القطن والماء المعقم وتنظف 

منطقة العجان منادل الطفل او صابون خفف وماء. 

جب فحص الحفاظة قل وعد الرضاعة وعندما ي الطفل جب تغيها إذا انت مبتلة او مسخة لمنع حدوث 
التهاات  الجلد. 

ي عد ٦-١٠١٠ جب المحافظة ع الحل السـري نظف وجاف وتجنب وضعه داخل الحفاظة.غالا ينفصل الحل ال
ي.   أام عد الوالدة ما انه من الطب ظهور قطرات قللةمن الدم عند انفصال قاا الحل ال

 جب مراجعة الطبب  حال وجود رائحة قة من الحل السـري، فرز سائال اصفر او وجود احمرار وتورم حول الة. 
  

يتم فحص الطفل من قل طبب االطفال المختص عد الوالدة ماة، وخالل اول ٢٤ ساعة عد الوالدة وقل الخروج 
من المسش عد ذلك فضل اجراء الفحص الـسري الروتي عمر اسبوع وعد ذلك فضل الفحص قل ل تلقيح.                                                   

من االفضل دء الرضاعة الطبعة ماة عد الوالدة وعدم تأخها. كون الحلب  اول ثالثة اام سما جدا وقلال 
ولن استمرار الرضاعة سوف ساعد  نزول مات جدة من الحلب. هذا الحلب مهم جدا للطفل الحتوائه ع مواد 
ساعد  بناء مناعة الطفل وحمايته من الجراثم وااللتهاات، ما انه حتوي ع مواد ساعد  النمو الد والذه 

للطفل. 
 الداة جب وضع الطفل لمدة خمسة دقائق ع ل ثدي، سمح للطفل الحصول ع اغلب مكونات الحلب 

المتوفرة، وتحفز انتاج الحلب. عد ذلك ي ان تمتد فات الرضاعة حسب رغة وراحة االم والطفل. 

العنايـة  بالجلــد والحبـل السـري 
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داء الزرقاء  
(الماء األسود): 

ض؛ لن قلال من هم ع  كثا ما سمع عن الماء األسود واألب
إطالع ع تفاصل ل منهما من حث األساب، األنواع، إمانة 

ص وطرق العالج.  الشخ
ض (الساد) الذي متاز سهولة شخصه  ض (الساد) الذي متاز سهولة شخصه عكس الماء األب عكس الماء األب
وعالجه، متاز الماء األسود التعقد  فهم األساب واألنواع 
والصعة الالغة  شخصه لونه يتداخل مع مجموعة من 
األمراض األخرى ال تصب الع، واألهم هو الصعة  العالج 
والمتاعة لونه من األمراض المزمنة ال تحتاج "أغلبها" ا 
متاعة طول العمر وال فإن الع ال سامح هللا تعا هو المص 

الحت. 

مفاهيم خاطئة عن الماء األسود: 
من المهم جدا أن نتعرف ع أبرز المفاهم الخاطئة عن الماء 
األسود ونصحح هذە المفاهم ونتفق عضنا العض للوقاة منه 

 . ومن مضاعفاته الخطة ع ال
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١- األسماء األخرى للماء األسود هي داء الزرقاء، تلف أو 
ضعف العصب البصري، ارتفاع ضغط العين.  

الصواب: لألسف كث من المر سمعون األسماء األخرى للماء 
األسود وال يتاعون حالتهم كونهم عتونها شئا مؤقتا أو غ مؤثر بنما 

عندما سمع بوجود ماء أسود  عيه لم التعلمات حرفا. 
٢- الماء األسود ليس له عالج 

الصواب: الماء األسود لألسف من األمراض المزمنة ال ال تزول ولن الصواب: الماء األسود لألسف من األمراض المزمنة ال ال تزول ولن 
التأد له عالج لتقلل مضاعفاته أو منعها ولضمان الحفاظ ع 

المت من النظر وخالفه حدث الع. 
٣- الماء األسود هو إرتفاع ضغظ العين فقط. 

الصواب: هناك أنواع مختلفة من الماء األسود أغلبها تكون مصاحة الصواب: هناك أنواع مختلفة من الماء األسود أغلبها تكون مصاحة 
ارتفاع ضغط الع ولس جمعها، فمثال أحد هذە األنواع كون تلف 
ي مع ضغط ع طب ول هذە األنواع تحتاج ا  العصب ال

تداخل جرا وعال. 
٤- ارتفاع ضغط العين يعالج بإستعمال القطرات فقط.  

ص ارتفاع ضغط الع، جب فحص جميع  ص ارتفاع ضغط الع، جب فحص جميع الصواب:  حالة شخ الصواب:  حالة شخ
أجزاء الع لمعرفة أساب هذا اإلرتفاع ومدى تأثە ع الع وكث من 

أساه تعالج بتداخل جرا ولس فقط قطرات.  

٥- القطرات التي تخفض ضغط العين، تنهي الماء األسود. 
الصواب: القطرات المخفضة لضغط الع تتفاوت  عملها حسب 
درجة ونع الماء األسود، ف تأ بتائج إجابة عند المراحل اإلبتدائة 
إلرتفاع ضغط الع ذي الزاوة المفتوحة، إال أنها قللة التاث أو غ 

مؤثرة  المراحل المتقدمة أو الماء األسود ذي الزاوة المغلقة. 
٦- ضغط العين طبيعي، إذا الماء األسود مستقر. 

) هو للعصب  ) هو للعصب ملم زئ الصواب: ضغط الع الطب حوا (٢١ملم زئ
ي المصاب فجب أن كون ضغط  ، أما العصب ال ي الطب ال
ي  الع أقل من الطب وذلك حسب درجة التلف العصب ال

ة وزاوة الع مغلقة أو مفتوحة.  والساحة ال
٧- الماء األسود هو نفس الماء األبيض، ويرفع بعملية. 

ض، قد كون ناتجا من  ض، قد كون ناتجا من الصواب: الماء األسود ختلف تماما عن الماء األب الصواب: الماء األسود ختلف تماما عن الماء األب
ض او عملة إزالته، والعكس اضا صحيح فقد يتج  مضاعفات الماء األب
ض من عملة الماء األسود، لن ل واحد منهما له خصوصته  الماء األب

 العالج. 
٨- عدم وجود تشوش بالرؤيا يعني العين سليمة. 

ص  ص الصواب: هذا التصور الخا هو الذي يؤدي إ التأخ  شخ الصواب: هذا التصور الخا هو الذي يؤدي إ التأخ  شخ
الماء األسود، كون الماء األسود يؤدي إ تلف المساحة الـصة من 
األطراف الداة ثم يتجه نحو المركز، فكث من المر كون فحص 
ة سئا جدا والماء األسود متقدم بنما فحص النظر ٦\٦.  الساحة ال

أهم هذه األخــطاء ـهــي: 

      د.وسام جاسم الشريفي       
اختصاصي طب وجراحة العيون 
 تخصص دقيق بالماء األسود 
 واألبيض والمشترك 
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سالمة المريض 

(الجزء األول) واألخطاء الطبية 

(اثناء تقديم الخدمات الصحية إذا عجزت عن تقديم العالج الشافي فال تكون سببا في احداث ضرر ) 
ض اثناء تل الخدمات  اعتمادا ع هذا المدأ سأتناول عددا من العوامل المهمةال ساهم عند تطبقها  تقلل سة االخطاء وزادة معدالت سالمة الم

الصحة.  
ع حمورا  الفة ما ب ١٧٩٥ و١٧٥٠ قل  ض هم السومون واالديون والاليون حث  ع قانونا ينظم عمل الطبب وعالقته الم إن أول من 

المالد قانونا تنظما ش لعدد من النقاط المهمه منها: 
• نع الخدمات المسمح بها للطبب حسب تخصصه او ما اشتهر ه  ذلك الزمان. 

ض عن أي خلل يتج سب الخدمات العالجة او العملات ال قوم بها الطبب.  ض الم ض عن أي خلل يتج سب الخدمات العالجة او العملات ال قوم بها الطبب. • تع ض الم • تع
ض ليتم اعتمادها  تحدد  وحسب هذە القوان ان االطاء صنفون حسب ختهم وشهرتهم العلمة وتقيم جودة النتائج ال حصل عليها الم

االجور ال تدفع للطبب. 

من هذا المنظور التار وما تعه من قوان نجد اهمة تنظم العالقة ب مقدم الخدمة الصحة (ان ان فردا الطبب او مؤسسة صحة مثال مركز ط 
ورة للطرف لحصل ل طرف ع حقوقه وكذلك لم بواجاته اتجاە  ض او المجتمع) وعملة تنظم هذە العالقة  او مسش) ومتل الخدمة (الم

االخر. 

سالمة المريض 
ض ع انها منع حدوث خطأ او تأثات ومضاعفات ضارة  تعرف سالمة الم
ض اثناء تل الرعاة الصحة وتؤكد اغلب المؤسسات العاملة   ع الم
ض أولة عند  منح اعتماد جودة الخدمات الصحة ع مدأ سالمة الم

تقيم اي مؤسسة صحة تروم الحصول ع اعتماد الجودة. 
والرغم من س المؤسسات الصحة العالمة لتفادي حدوث االخطاء اال والرغم من س المؤسسات الصحة العالمة لتفادي حدوث االخطاء اال 
انها التزال عالما مستات عالة وتفوق معدالت الوفات سب االخطاء 
الطبة سنا الوفات سب امراض خطرة مثل االدز وكذلك تفوق معدالت 
الوفات سب حوادث الطان ع سل المثال حث وجد ان من اهم 
االساب ال تؤدي ا حدوث االخطاء الطبة عالما هو ضعف التواصل ب 
الوادر الصحة وضعف اتخاذ القرار المناسب وعدم مراقة الحالة الصحة 
ض الشل الصحيح واضا تقدم الخدمة للشخص الخطأ سب عدم  للم
ض الشل المناسب قل اعطاء العالج.  ف هة الم ض الشل المناسب قل اعطاء العالج. اتاع قانون تع ف هة الم اتاع قانون تع

ض مسالة جدة من مسائل  ت سالمة الم منظمة الصحة العالمة اعت
ت ع حقائق مهمة عن سالمة  الصحة العمومة ع نطاق العالم وأ
ض مكن االطالع عليها من خالل زارة موقع المنظمة الضغط ع  الم

الراط التا:  

وهناك اآلن اعاف ماد أن سالمة المر ونوعة رعايتهم شالن عدا الغ األهمة من أعاد التغطة الصحة الشاملة حث تظهر التقديرات 
ان ١ من ل ١٠ مر  اللدان المتقدمة قد صاب االذى اثناء تلقه الرعاة الصحة  المسش ما ان امانة حدوث نقل للعدوى  
ض وان هناك عملات هدر بسة كبة من االنفاق ع الصحة سب سوء نوعة الرعاة الصحة.  المسش قد تصب ١٤ من ل ١٠٠ م

سالمة المريض تحتاج الى جهد مضاعف 
ض ومنع االخطاء الطبة تحتاج ا جهد وعمل كب من المؤسسات الصحة حث ش منظمة الصحة  ض ومنع االخطاء الطبة تحتاج ا جهد وعمل كب من المؤسسات الصحة حث ش منظمة الصحة سالمة الم سالمة الم
العالمة ا ان هناك صناعات من المفهوم انها تنطوي ع مخاطر أع من الرعاة الصحة مثل صناعة الطان ولن 
سجلها الخاص السالمة افضل كث من سجل الرعاة الصحة فاحتمال اصاة المسافر االذى ع م الطائرة يلغ ١ 
ض االذى اثناء الرعاة الصحة يلغ ١ ا ٣٠٠ والسب يرجع ا ان صناعة  المليون والمقارنة نجد ان احتمال اصاة الم
الطان تلم معاي سالمة عالة وصارمة وتلزم الجميع (مقدم الخدمة والمستفد منها الون) التقد بها حرصا ع 

سالمة الجميع. يبع  العدد القادم ان شاء هللا تعا 

hps://www.who.int/features/faciles/paent_safety/ar/

الدكتور محمد سلمان علكم 
اختصاصي طب االطفال وحديثي الوالدة 
اختصاص ادارة خدمات طبية في دولة البحرين 



االستقال االو  الطوارئ ستقل طفال سقط ع 
زجاج أدى ا قطع  العصب والورد! 
عد لحظات وصلنا حادث دراجة نارة! 

عد خمس دقائق أخرى وصلنا حادث آخر لدراجة 
نارة! 

عد عشـر دقائق حادث ثالث لدارجة نارة! 
عد ٢٠ دققة حادث سارة ٧ اشخاص جروح متعددة  اشخاص جروح متعددة 
وعمقة وأحد المصاب فاقد الو ... جروح  

الرأس! 
طبب الطوارئ أرسل المصاب ا المفراس وعد 
لحظات ممرض المفراس طلب من الطبب الحضور 

هناك كسـر وخسف  الجمجمة. 
الطبب االخر  االستقال االو والطبب الثالث  
غرفته شاهد الحاالت الطارئة السطة لن امامه 

خمس مراجع! 

ليلة  
خافرة 

الجاـنـب المـخــفي 
لمسـتشــفـــــــــى 
الشطـــرة العــــام  
ما كته المعاون اإلداري لمسش الشطرة العام 

 ع صفحته الشخصة  
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- أحد المراجع صيح: ون المعاون االداري؟!! 
- تفضل 

- شوف االزدحام س طبب واحد 
- نعم االخر  االستقال والثالث  المفراس يوجد شخص جمجمته مهشمة 

- المواطن وأخوي اشلون طنه توجعه خو ما انتظر ة جيبوا اطاء 
- عيو عدنا طبة صالة الوالدة وطبة العملات ومعها اضا طبب جري عملات و٣ طوارئ س حوادث وعملات وانت جاي  طوارئ س حوادث وعملات وانت جاي 

شوف عينك 
- المواطن: أنتم ما عدم اسانة! 

- مواطن آخر صيح صوت عا ون المعاون االداري؟ 
- نعم تفضل 

- المواطن: تفضل التلفون هذا مفش الوزارة  
- الو السالم علم 

- وعلم السالم انا فالن من تفتش الوزارة - وعلم السالم انا فالن من تفتش الوزارة 
- اهال وسهال  

- حضـرتك معاون اداري مسش الشطرة الخافر  
- نعم تفضل 

- شنو عدم فقط طبب االن  المسش 
- االن عندنا ٢ من االخصائي جراحة وسائة جرون عملات وطبة مقمة  صالة الوالدة تعمل و٣ اطاء  الطوارئ واحد  

االستقال االو لوجود ٤ حوادث واالخر مشّي الحاالت السطة والثالث  المفراس لمتاعة شخص لده كسور  الجمجمة  
م تحمل المراجع ألنه ال عرف االولة وحالته اردة هللا كون عونم  م تحمل المراجع ألنه ال عرف االولة وحالته اردة هللا كون عونم - المتصل من الوزارة شكرا ا ال - المتصل من الوزارة شكرا ا ال

 صالة الوالدة ٣ توائم ارسلوا للخدج وعدها اثن من التوأم ارسلوا للخدج يوجد  الخدج أ من ٣٠ طفل 



رجعت ا قسم الطوارئ  الطق اشاهد المراجع شمرون نفااتهم ع االرض وسلة النفاات تعد 
عنهم م واحد وعد لحظات حصل اسداد  أحد الصحات توجه له عمال النظافة وذا سب 
االسداد هو القاء عض المراجع للنفاات داخل المرافق الرغم من وجود سلة نفاات داخل المرافق. 
ض راقد و٩ احاالت خطرة  و النهاة ان عدد المراجع أ من ٦٠٠ مراجع وأ من ١٠٠ م
ة و٢٠ والدة و١٠ عملات انتهت اخر عملة  الساعة الراعة فجرا هذە  نذة  اإلسعاف ا النا

ة من خفارة للة ٢٠١٩/٧/٧م  مخت
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شخص يتجول  ممر المسش وقول ساقط حرامة.......... ذهب اتجاە الخدج فذهت خلفه  
- السالم علم تفضل ا 

- المواطن ارد اطلع اب من الخدج 
- لش؟!  

- هواي اطفال داخل وانا شلون اخله وي هاي االطفال شعرف اشيهم مابيهم 
- ا ما ص تخرجه إذا اتد تخرجه الزم ع مسؤوليتك 

- اي اطلع ع مسؤولي  
ومن جانب اخر هناك ٣٠ او أ يتظرون امام صالة الوالدة ل ٥ دقائق أ شخص 

- المعاون االداري 
- نعم تفضل 

- المواطن: زوج صالة الوالدة محد الها والزم تحولونها للعملات 
ضة ح.م  ــــح قمت االتصال الصالة مرحا دكتورة كف  حالة الم - أس

ضة تحت المراقة واجري الفحص لها وخالل ساعة او ساعت ستكون لها والدة طبعة  - الم
- شكرا ع الجواب - شكرا ع الجواب 

- عد دققت مواطن اخر: زوج الوالدة صار ساعت اذا صار الطفل احملم المسؤولة 
ــــح ا سأتصل صالة الوالدة  - أس

ضة س .ع حالة جدة و ع وشك الوالدة  - جواب الطبة: الم
- عد ٥ دقائق مواطن اخر: بن الوالدة محد الها ونفس الحالة االتصال والجواب من الدكتورة 

- مواطن آخر:زوج اتد تجب وطردونا صالة الوالدة  
ضةع .ج لس لديها والدة من المحتمل عد ٣ اام تكون لها والدة.  - جواب الدكتورة: الم

وهكذا ستمر الوضع ل ٥ دقائق مواطن أ ولحظة اذا صوت يرتفع احرك ابهاتهم المسش احركه كذا كذا من السب 
والتهدد اذا ماتت بن  فخرجت ألشاهد ماذا جري  طوارئ االطفال وجدت ٣ ممرض وطبب عالجون  طفلة تعا من 

ع سب ارتفاع درجة الحرارة والمعاون الصد مسـع لجلب العالج اهل الطفلة مفزوعون:  ال
- ها ماتت ها دكتور هادكتور  

- الطبب عيو س اص مابيها  
- طعا ل دققه سؤال او الثوا السؤال خال الطفلة س هاي هه ألبوها امعود مابيها  س انطونا مجال ٢٠ واحد ملتم 

خ اشوف درنا 
- اهل الطفلة موهاي عزتنا 

- عد لحظات مواطن: ون المعاون االداري 
- تفضل 

- ممرضة األطفال ماعدها اسانة 
- ذهت لقسم االطفال تحدثت ا الممرضة ما المشلة؟ 

- الممرضة: هذا الشخص داخل الردهة وا الساء اتد ترضع اطفالها وما قل طلع! 
- تحدثت ا المواطن: عي ما ص هاي ردها لها ساء وانت شاب الد ترضع النامه ماص انت داخل الردهة 

- المواطن:وشنو شفت أاوع عليهن؟!!!! - المواطن:وشنو شفت أاوع عليهن؟!!!! 



عملية وسط  

سلسلة قصص النيران 
واقعية 

قصة واقعة من مسش الموك المنكوب، اطالها الدكتورة شماء عدنان والدكتورة ض مد ودكتور التخدير 
ضة تد (م. ع.) و اثناء  خضـر حس انوا  صالة عملات مسش الموك قومون بجراء عملة قـصة لم
العملة شب الحق  قسم السائة  المسش مما أدى ا انقطاع التار الها وقام الدفاع المد بوقف 
تجه االوكسج لصاالت العملات سب خطورته  مثل هذە الحوادث ومساعدته  زادة عة انشار النان. 
ض تحت التخدير يؤدي ا وفاته، لن رفض هؤالء االطاء مغادرة صالة العملات  وتوقف االوكسج عن الم
ضة ستموت نزفا أو حرقا وقاموا بمال العملة ع ضوء المال وطبب التخدير قام  مخاطن حاتهم ألن الم
ض  ضة لمن ال عرف (االمبو اك) هو كس من المطاط لضخ الهواء ا رئة الم استعمال (االمبو اك) إلنقاذ الم
بواسطة الضغط عله الد شل متكرر ، ظل هذە الظروف من الظالم والدخان و هؤالء االطال  سل 

ضة العرفونها واحتمالة قائهم الصالة لمدة اطول تع انه سيهلون  الحق ال محالة.  انقاذ م
 وفعال عند امال العملة لم ستطعوا الخروج من صالة العملات سب النان والدخان الثف، لن جاءتهم  وفعال عند امال العملة لم ستطعوا الخروج من صالة العملات سب النان والدخان الثف، لن جاءتهم 
النجدة من قل زوج الدكتورة ض حث ا ان يتم كسـر شاك الصالة فقام رجال الدفاع المد ك شاك صالة 
ضة وتم نقلهم جمعا ا  العملات ودخل زوج الدكتورة ع ضوء المال واخرجهم من المان واخرجوا الم
ضة تتمتع صحة جدة وقد تمت احالتها ا  الطوارئ سب حالتهم الصحة واختناقهم داخل الصالة ، الم

مسش الرامة اال ان الخ المؤلم ان الطفل المولود قد تو سب الدخان الثف. 

تحة وشكر للطبات والطبب وقة الادر التم وهللا حمم دائما وح ل العراقي. 

منقول من صفحة (مو س مغدي) 
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كيف تسعف مصابًا  
 في الرأس او العمود الفقري   

لعل أهم طبب مكن ان كون هو انت عندما تكون قرب مصاب  أي حادث قع، وذلك ان كنت قد تعاملت مع ذلك المصاب 
ضمن مقايس االسعاف االو الصححة وال  أحد اهم خات الحاة ال جب تعلمها من اجل ان تنقذ رما اعز اسان لدك 
ض رغم إنك كنت صادقا  محاوله إنقاذە لذلك سناقش  حينها وع العكس ان كنت تجهل تلك اإلجراءات فقد تد  اصاة الم

هنا اصاات الرأس والعمود الفقري 

أوال: اصابات الرأس:  
ب.  ١-جب تام مجرى التنفس من اي جسم غ

٢-جب تفحص الرأس، الوجه والرقة للتأد من وجود عالمات شدة خارجة، لن الحظ عدم وجود عالمة ال ين ادا عدم 
وجوداإلصاة. 

ف ان وجد.  ٣- رط الرأس أي راط متوفر فوق مان ال
ورة وتكون حذرشدد أفضل وضع هو االستلقاء ع الظهر والوجه نحو السماء مع رفع الرأس قلال  ك الرأس إال لل ٤- عدم تح

ض فاقدا للو فيوضع مستلقا شل جان والرأس بوضع متعادل.  أما إذا ان الم
ض شل جان مع وضع اي قماش متوفر ب االسنان لتفادى عض اللسان.  ع ي الم ٥-  حال حدوث نة 

ك الرأس والرقة  ك الرأس والرقة - ان احتمالة اصاة الفقرات العنقة خصوصا العلة منها تكون كبة مع اصاات الرأس لذا مهم جدا عدم تح ٦- ان احتمالة اصاة الفقرات العنقة خصوصا العلة منها تكون كبة مع اصاات الرأس لذا مهم جدا عدم تح
ح الحادث ا أقرب مسش.  ووضع الاقة الطبة(فالدلفا) ان وجدت او وضع لفافات قماش ع جان الرقة قل رفعه من م

ثانيا: اصابات العمود الفقري:  
ها تحدث  حوادث الطرق،سقوط من علو،سقوط جسم ثقل ع الجسم او احانا ح اصاات ملة عادةعند كار السن.  ا
ف حينها.  تعد من أخطر االصاات ال مكن ان يتحول فيها المسعف ا سب  شلل المصاب او ح وفاته ما لم حسن الت
مهم جدا ان نعت الشخص مصاا  العمود الفقري منذ الداة ونتصـرف ع هذا االساس خصوصا مع نع الحوادث المذكورة مهم جدا ان نعت الشخص مصاا  العمود الفقري منذ الداة ونتصـرف ع هذا االساس خصوصا مع نع الحوادث المذكورة 
أعالە لذا جب جدا المحافظةع ان كون العمود الفقري له مستقما دون اي انحناءات وأنه لح خشب خاصة منطقة الرقة 
ض مستلقا شل مستقم ع االرض وان ينقل ع لح خش مع رط االذرع  نزوال (وما بنا  اصاات الرأس) و الم

واالطراف السف ع الجانب حزام. 
ض مفردك وانما اطلب مساعدة االخن  يتم تقلب ونقل المصاب كقطعة واحدة.  ك الم  ال تحاول ادا تح

ض والتا منع الشلل آمل منم شـر هذە  ر اثناء نقل الم ان االلام النقاط أعالە مهم جدا للحفاظ ع الحل الشو من الت
المعلومات السطة والمهمة جدا فما كنتم سا  انقاذ عدد من األرواح مع تمناتنا السالمة للجميع. 

د. وسام عبد اهللا جاسم 
اختصاصي جراحة الجملة العصبية 
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لألسف عا الطفل  مجتمعنا من عدم إهتمام الالغ 
مشاعرە لوجود فهم خا حول عدم تمكن الطفل من 
إسعاب ما جري حوله لذا نرى الطفل مصاا الرعب 
عند خضوعه ألي عمل جرا ون ان سطا.لذلك 
نحاول ان نعرف ماذا مكن للوالدين فعله لمساعدة 

طفلهم؟ 

كيف تحضر طفلك 
 لعملية جراحية؟ 

مكن للوالدين المساعدة  تحض الطفل للعملة 
شل مفد جدا للطفل فهما عرفان طفلهما أفضل من 

أي شخص آخر، هذە المعرفة تجعلهما مؤهل 
للمساعدة. 

إن ما تفعله أوتقوله لطفلك من أجل تحضە لعملة 
جراحة سعتمد ع سنه وع مقدار ما مكنه فهمه  

ولن هناك ثالث اساتجات عامة مكن للوالدين 
استخدامها لصالح طفلهما: 

      د.حيدر عبد الرزاق التميمي       
اختصاصي جراحة االطفال 
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اللهجة واألسلوب المناسبين (كن هادئا وشجاعا)  
 والده مفإذا أظهرت قلقك وخوفك، فمن األرجح أن يتقل هذا القلق 

ً
إن سلوك األطفال غالا ما كون ع غرار من حولهم، وخاصة

والخوفلطفلك،فع الرغم من المخاوف الحققة،فإن الوالدين جب عليهم التح الهدوء والشجاعة. 
هذا لس سهال دائما حاول فقط تذك نفسك أن طفلك متازمالحظة مشاعرك  

تعلم قدر ما تستطيع 
هناك طقة واحدة للمساعدة  التغلب ع المخاوف والقلق الذي ساورك و سليح نفسك المعرفة...  تعّرف قدر اإلمان ع حالة هناك طقة واحدة للمساعدة  التغلب ع المخاوف والقلق الذي ساورك و سليح نفسك المعرفة...  تعّرف قدر اإلمان ع حالة 

طفلك، وما  التحضات واإلجراءات ال سخضع لها الطفل  المسش قل العملة وأثناء العملة وعدها.  
  كث من األحان، أ الخوف والقلق من المجهول  فمجرد معرفة األشاء، ح لو لم تكن أخارا جدة، فسوف شعر بتحسن، أفضل 
ح  كث من عدم معرفتك ع اإلطالق ولهذە المعرفة تحتاج مصادر موثوقة فال تعتمد ع ما ي  الشكة العنكبوتة ل إعتمد ع 
المعني الجراح واختصا التخدير والممرضة. إن معرفة المد من المعلومات سد من سهولة طح األسئلة والتحدث مع من يهتمون 

طفلك وهذا سقلل من أي خوف وقلق قد كون لدك حول تجة طفلك. 

ما يجب أن يقال لك 
ح المخاطر والنتائج المحتملة  ح المخاطر والنتائج المحتملة لمات واضحة، سخك المعنيون المسش ما هو متوقع قل وأثناء وعد الجراحة   ما ستم  لمات واضحة، سخك المعنيون المسش ما هو متوقع قل وأثناء وعد الجراحة   ما ستم 

للجراحة. 
جب أن يتم إخارك ما إذا انت أدوة طفلك حاجة إ التوقف قل العملة وما االختارات ال سحتاجها قل العملة. 

ما يجب أن تسأل عنه 
ال تخف من طح أي سؤال فغالا ما حضـر األشخاص صدقا أو فردا من العائلة لتدون المالحظات وطح األسئلة ال لم تفكر بها 

ومساعدتك  فهمها وذا انت هناك أشاء قرأتها أو سمعت عنها لنك ال تفهمها، اطلب توضحها لك مرة أخرى. 
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أسئلة قد ترغب في طرحها 
من مكنه مساعد وطف  االستعداد للجراحة: طبب، 

ممرض، أخصا اجتما ...؟ 
من سكون الطبب المسؤول؟ 

م ستغرق العملة؟ 
م مكن رؤة طف عد العملة؟ 

كف مكن مساعدة طف ع أفضل وجه عد العملة؟ 
م مكن لطف أن أل عد العملة؟ 

هل حتاج طف إلعادة التأهل أو العالج عد العملة؟ 
م كون طف مستعدا للذهاب إ المل؟ 

م من الوقت سم قل أن يتمكن طف من العودة إ المدرسة أو الخروج للعب؟ 
مجرد فهم العملة، سُطلب منك التوقيع ع نموذج موافقة للسماح للجراح بجراء الجراحة ع طفلك. 

كيف تفسر ذلك لطفلك  
ح ذلك لطفلك وهذا عتمد ع عمر طفلك ومستوى فهمه، وكفة تعامله عادة  ح ذلك لطفلك وهذا عتمد ع عمر طفلك ومستوى فهمه، وكفة تعامله عادة اآلن عد أن أصحت لدك معرفة جدة حالة طفلك، مكنك  اآلن عد أن أصحت لدك معرفة جدة حالة طفلك، مكنك 
مع المواقف الجددة كحد أد، جب إخار جميع األطفال اسثناء الرضع أنهم ذاهبون إ المسش إلجراء عملة جراحة ...  جب ع األهل 
أضا تقدم عض المعلومات األساسة حول ما سكون عله الوضع  المسش وم سعودون إ المل.... سكون مقدور معظم األطفال 

الذين تد أعمارهم عن ثالث سنوات فهم تفس سط. 

عندما تتحدث مع طفلك
• كن هادئا وصادقا وأمينا واستخدم تفسات سطة مكن أن فهمها طفلك وهذە أفضل الطرق لتهدئة طفلك. 

• اسأل طفلك عما عرفه وما إذا ان لده أي أسئلة. .... بهذە الطقة، ستمكن من مسح أي معلومات خاطئة قد تكون لده الفعل. 
• تذكر، ع الرغم من أنك قد تكون خائفا أو قلقا، أن طفلك ال جب أن عرف ذلك  ال يتقل الخوف والقلق إله. • تذكر، ع الرغم من أنك قد تكون خائفا أو قلقا، أن طفلك ال جب أن عرف ذلك  ال يتقل الخوف والقلق إله. 

• تأد من أن طفلك فهم أن العملة سساعدە ع التحسن. 
• أخ طفلك م سخضع للعملة جراحة وم من الوقت س  المسش. 
• دع طفلك عرف من ستمكن من القاء معه  المسش ومن ستطيع زارته. 

• قم بحضار لعة مفضلة أو دمة إ المسش لساعدە ع الشعور الهدوء والطمأننة. 
ء إ المسش.  • قد ستمتع طفلك مساعدتك ع حزم هذە األشاء قل الم

ء أثناء العملة سب (دواء النو) المس التخدير، وسسقظ عد انتهاء العملة.   ح لطفلك أنه لن شعر أو سمع أو يرى أي  • ا
  

ما يجب أن يترك 

  

ما يجب أن يترك 
• إذا لم تكن متأدا من كفة اإلجاة ع أسئلة طفلك، فأخە أنك ال تعرف ولنك ستكشف ذلك.   

• مكنك كتاة األسئلة واطلب من الممرضة أو الطبب تزودك المعلومات. 
• ال تقدم الوعود ال قد ال تكون قادرا ع الوفاء بها. 

• من خالل تقدم معلومات دققة وحققة فقط، ستكف طفلك سهولة أ مع إجراءات المسش وستمتع بثقةأ. 
• ال تعد طفلك أنه لن كون هناك حقنة (إبرة)ألن معظم األطفال  المسش لديهم حقنة  وقت ما. 

• ال تعد طفلك أنه لن شعر أي ألم ولن أخە أنه سحصل ع دواء لأللم. • ال تعد طفلك أنه لن شعر أي ألم ولن أخە أنه سحصل ع دواء لأللم. 

إذا فهم الطفل ما سجري له وقمت بشجعه، فقد يت األمر طفلك إ التفك  التجة برمتها مغامرة. 



سلسلة قصص 
 واقعية  

لن اندم على كوني طبيب  

د. شاكر اياد 

وعد ٢٠ دققة عصة من االنعاش القل الرئوي دأت 
اشارات كهائة ضعفة للقلب الظهورفتحولت ا حالة 

  Ventricular Fibrillaon س ارتعاش الط
فقررت ان اعطيها صدمة كهائة فورا حسب وزنها وفعال فقررت ان اعطيها صدمة كهائة فورا حسب وزنها وفعال 
ض  عد اجراء الصدمة الهائة رجع قلبها للعمل والن
الطب لن قت ال تنفس فواصلت عم اإلنعاش لها 
وعد دقائق عصة وشاقة مرت صعة جدا رجع التنفس 

لها تدرجا ولن مازالت فاقدة للو. 
والحمد  تعا مرور الدقائق الالحقة رجعت بن ا 
وعيها فحولناها ا العناة المركزة إلمال العالج لها. 

 اخر زارة  لها  العناة المركزة قل يوم انت  اخر زارة  لها  العناة المركزة قل يوم انت 
احة قت أتأمل بوجها وابسم  الطفلة بن تلعب، و
وست ل الهموم والضغوطات الن هذە القصة ساوي 

الدنا وما فيها. 
وع الرغم من أ كنت أعا من اآلم فضعة  أحد 
أسنا لن أعطيتها ل االهتمام وأ من ساعة لإلنقاذ. 
لذلك اعزي المواطن التزاحم الطوارئ الحاالت 
ك.  ض اخر قد يتو س الاردة،ألنك ساحم وقت م
اشكر دكتور ماهر محمود والطاقم التم الرا ع 

االسناد 
ما اشكر دكتور ع زناد رئس فع االطفال ع لماته 

اللطفة. 

هذە واحدة من القصص ال تجعل لن اندم ع اختاري 
للطب هو ما حدث م خالل خفار  طوارئ مسش ال 
العام ح استقلت الطفلة بن ذات األعوام الستة وقد 
تعرضت لصعقة كهائة حث انت عارة عن جثة زرقاء اللون 
دون تنفس والقلب متوقف وال توجد أي فعالة كهائة  

القلب فقررت الدء اجراءات االنعاش فورا 
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ما هو التهاب الجلد حول الفم؟ 
هو نع خاص من التهاب الجلد شه حب الشاب، يتم ظهورە حول 
الفم، األنف، ورَّما حول العين ظهر ونحسـر خالل أسابيع أو أشهر 
خاصة لدى الساء ب عمر ٢٠ إ ٣٢ سنة وكذلك من الممكن أن حدث 

عند األطفال ب عمر ٧ أشهر إ ١٣ سنة. 

ما هي أسبابه؟ 
الرغم من ان أساه غ معروفة تماما إال أنَّ هناك عض الدراسات ُش الرغم من ان أساه غ معروفة تماما إال أنَّ هناك عض الدراسات ُش 
إ أنَّ استخدام الستودات القة وعض مستحات التجمل 

والطب من الممكن أن ساهم شل كب  ظهورە وتفاقمه. 

ما هي أعراضه؟ 
التهاب الجلد حول الفم عادةً ما ظهر ع شل بثور التهابَّة حمراء أو التهاب الجلد حول الفم عادةً ما ظهر ع شل بثور التهابَّة حمراء أو 
وردَّة ناعمة شه حب الشاب لن مع عدم وجود الرؤوس السوداء. 
تظهر هذە البثور حول الفم، األنف أو العين ورَّما تتجمع مع عضها 
العض لُشل صفائح نحفة قدُ صاحبها ظهور قشور ناعمة. المصابون 
بهذا المرض رَّما أضا شكون من وجود حرقة وشعور عدم االرتاح  

المناطق المصاة. 

ما هو عالجه؟ 
ض بقاف استخدام الستود الموض  ض بقاف استخدام الستود الموض شل عام جب أن يُنصح الم شل عام جب أن يُنصح الم
مات المرطَّة أو مستحات التجمل   حال ان ستخدمه وكذلك ال

ال من شأنها أن تفاقم الحالة. 

السة للعالج فإنَّ التهاب الجلد حول الفم عادة ما ستجب إ 
استخدام عض المضادات الحية الفمة الدوكسسال أو 
األزوماس لمدة ٤ إ ٨ أسابيع. عد االستجاة، من الممكن أن 
ة ٤ إ ٨ أسابيع. 

تُخّفض الجرعة إ النصف وتُقطع تدرجا خالل مدَّ
شل عام ....  العالجات الموضعة لست فعَّالة تماما، لن قد ستفد 
ض من استخدام جل الفالجل، كم األرثروماس، حمض  الم

األزالك، أو مثطات الالسنيورن الموضعة. 

 Habif TP. Clinical Dermatology: A Color 
   Guide to Diagnosis and Therapy

Wolff K, Johnson RA, Saavedra AP.  Fitz-
patrick’s Color Atlas and Synopsis of Clini-
 7th ed. New York: .cal Dermatology
McGraw-Hill Educatio

 2nd ed. Cham: .Jain S. Dermatology 
  Springer International Publishing AG
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د. أنور قيس سعدون 
مستشفى الصدر التعليمي البصرة 
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 حول الفم 
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قول د. تدروسغوسس (المدير العام لمنظمة الصحة العالمة) : تعد 
الكتا المقاومة للمضادات الحية من المخاطر العاجلة  وقتنا 
، و تهدد ذلك القضاء ع قرن امل من التقدم الط، وقول  الحا
اضا : ع ل اللدان أن تحدث توازنا ما ب توف المضادات الحية 
المنقذة للحاة وما ب منع حدوث المقاومة الكتة االحتفاظ بعض 

المضادات الحية لإلصاات اال صعة.  
وقول د. مارنجلوسماو : ان الكتا المقاومة للمضادات الحية  وقول د. مارنجلوسماو : ان الكتا المقاومة للمضادات الحية  
واء خ، ونحن الفعل دأنا نرى عالمات ع حقة ما عد المضاد 
الحيوي حث دأت الظهور التهاات وعدوى ال مكن عالجها أي صنف 
من أصناف المضادات الحية، وجب علينا أن نح الخط األخ 
النفس من المضادات الحية ل نضمن إمانة عالج االلتهاات 

الخطة. 

الكتا الخارقة قد تقتل ما قارب ٢٫٤ مليون شخص خالل الثالث سنة  مليون شخص خالل الثالث سنة 
القادمة فقط  اوروا واما الشمالة واسالا! 

 اللدان النامة ما قارب ٤٠-٦٠٪ من العدوى  لكتا مقاومة 
مقارنة 

 ـ ١٧٪ فقط  اللدان المتقدمة! 

ما هي المضادات الحيوية؟ 
 أدوة ستخدم خصصا للوقاة أو لعالج أمراض كتة و تعمل 
ع قتل الكتا المسة للمرض او تعمل ع وقف تاثر الكتا مما 
ع الجسم فرصة لتقة مناعته والقضاء ع الكتا، لن المضادات 

الحية ال تعمل ع قتل الفوسات. 

ما هي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وكيف تنشأ؟  
عند أخذ المضادات الحية غ حاجة (سوء استخدام) أو عند عند أخذ المضادات الحية غ حاجة (سوء استخدام) أو عند 
االستخدام المفرط لها ما حدث أضا  تة الموا ومزارع الدجاج 
وذلك معززات نمو أو لمدة سواء أقل أو أ - غ مناسة - مما حددە 
لك الطبب، وؤدي ذلك ا نجاة العض منها والذي شل دورە مقاومة 
للمضادات الحية وال تتاثر وتنقلها ا كتا اخرى لم تكن تملها 

 (superbug) مسقا، وقد تكوّن  النهاة كتا خارقة
 ومقاومة لجميع انواع االدوة المتوفرة حالا. 

ما هي عواقب ذلك؟! 
لن نتمكــــــن مـــــــــــــن عالج أســـــــــــط الحاالت المــرضة ال لن نتمكــــــن مـــــــــــــن عالج أســـــــــــط الحاالت المــرضة ال 
ــــــل  اعتدنا ع عالجها وذلك سنعود ا حقة ما ـق
توفــــــــر المضـــــــــادات الحـــــــية و لن عود بمانـــــــــنا عـــــــــــالج 
حـــــــاالت مثل بثور الشاب وستقتلك االمراض 
ك مشوها، وأغلب العملات  المنتقلة جسا أو قد ت
الجراحة ستكون ذات خطورة عالة، وقل وداعا لل 
من فكر أن أخذ العالج الما أو االشعا 
وغهما مما ضعف الجهاز المنا للجسم، وح وغهما مما ضعف الجهاز المنا للجسم، وح 
االمهات سعان وستصبح الوالدة اضا من العملات 
الخطة، وال ت األطفال الذين سنفقدهم من 
امراض التهاب القصات الهوائة وغە ممن ت 

عالجه. 

    د. فرح محمد حبيب الجمعة 

استخدام المضادات الحيوية 
والبكتيريا المقاومة؛  

خطر عالمي! 
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قد ال نرغب  كعامل  مجال الصحة  بعطاء المضادات الحية لس فقط من أجل الكتا المقاومة ولن أضا تجنا 
لألعراض الجانة وال قد شمل: 

التحسس.  
تعطل الجهاز المنا للجسم. 
أمراض األمعاء االلتهابة. 

السمنة.  
االضطراات النفسة. االضطراات النفسة. 

ي كذلك خسائر كبة ع المستوى الص واالقتصادي  وقد ضاف ا ل تلك الخسائر الشخصة وع المستوى ال
لللدان. 

ع الشفاء.  كن صبورا، اإلصاات الفوسة تزول لوحدها مرور الوقت، تناول المضاد الحيوي لن 
 تذكر أنّ الوقاة خ من العالج. 

تأد أنّ أطفالك ملقحون شل امل. 
تناول غذاءً صحا. 

احرص أن كون طعامك مطها شل جد، لتجنب اإلصاة األمراض المنقولة الغذاء. احرص أن كون طعامك مطها شل جد، لتجنب اإلصاة األمراض المنقولة الغذاء. 
 . مارس العادات الصحة الجدة ما خص نظافة الدين واالبتعاد عن مخالطة المر

ورة.  ك بهدف إعطائك المضادات الحية إن لم تكن  ال تلح ع طب
ك شعر بتحسن. 

ّ
أمل جرعات المضادات الحية حسب وصفة الطبب، ال تتوقف عن تناول الدواء لمجرد أن

ض، وذلك ألن هذا الدواء فعال ضد كتا معينة و حالة  جب عدم إعطاء المضاد الحيوي ألي شخص آخر غ الم
ض آخر.  خاصة، وقد ال كون مناسا لحالة م

ال تناول أي مضاد حيوي لمجرد كونك استفدت منه  وقت سابق. 
تذكر أنّ المضادات الحية أنقذت حاة المالي حول العالم، وأنّ الممارسات الخاطئة ستفقدها فعاليتها. تذكر أنّ المضادات الحية أنقذت حاة المالي حول العالم، وأنّ الممارسات الخاطئة ستفقدها فعاليتها. 

ورة ولنها وحدة لست كفلة القضاء ع المشلة ونما تتطلب تعاونا من جميع الجهات  الجهود الشخصة 
الحكومة والصحة وع جميع المستات الفردة والمجتمعة، ولن ع ل فرد منا أن يدأ بنفسه. 

واقع مخيف اليس كذلك، ولكن ماذا يمكنني كإنسان أن أفعل؟ 
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سلسلة قصص واقعية 
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طفل كافح من اجل البقاء 
ان عمرە ثالث يوما عند الوصول ا المسش معانا من ضيق تنفس 

شدد مع ارتفاع  درجة الحرارة صل ا ٤٠ درجة سلة  
ضة المخالفة للقانون وال انت تغذه  ان الطفل ضحة العادات التم
استمرار المضادات الحية واالدوة ال تع له دون أساس عل 
وأنهم صفون له الماء واالل متناس خطورة تالعبهم واتخاذهم لدور 
المعالج، اما األهل فهم عتقدون انهم حسنون صنعا ما فعلون منتظن 

شفاء طفلهم دون جدوى.  
شاء هللا تعا أال جدوا الممرض المعتاد الذي اعتادوا الذهاب اله، فذهبوا شاء هللا تعا أال جدوا الممرض المعتاد الذي اعتادوا الذهاب اله، فذهبوا 
ضة اخرى فيها رجل رشد أخهم ان ابنهم حاجة ا  ا عادة تم
الذهاب ا المسش حاال، وح وصلنا لً معدل تنفس ١٣٠ دورة  
الدققة (الحد الطب اقل من ٦٠ دورة  الدققة) وأن انفاسه تسابق مع 

ع!   دقات القلب أيهما أ
الفحص الـسري للصدر أوضح ضعفا شددا  دخول الهواء ا الرئة مع الفحص الـسري للصدر أوضح ضعفا شددا  دخول الهواء ا الرئة مع 
استخدام لافة العضالت المساعدة للتنفس ودرجة حرارته تاد تصل ا 
٤١ درجة من شدة ارتفاعها، اما نتائج التحالل ف االخرى مرعة كحالة 
هذا الطفل حث انت كات الدم البضاء ٧٨ الفا وهذا مرعب حق، 
الصفائح الدمة مرتفعة ، الـ( CRP ) موجب ووظائف ال طبعة انت 
اما الد فوظائفه مرتفعة قلال ، اشعة الصدر ال تاد تفقه منها شئا من 
شاعة االلتهاب، دأنا معه العالج مستخدم نوع من المضادات 
الحية الوردة و الستود لعلنا ال نضيع وقتا مضادات حية ضعفة الحية الوردة و الستود لعلنا ال نضيع وقتا مضادات حية ضعفة 
أ مما تمت اضاعته خارج المسش، ل من نظر إله قال انه لن 
ستطيع العش ا من ساعات معدودة ، ح ان وأثناء الفحص اردت ان 
اخهم حققة ذلك ح ال تكون صدمة لهم، ولن ما صدم هو أن األم 
مستشـرة خا و تالعب طفلها رغم تدهور الحالة و تناده ب (كوري ، 
كوري) فلم استطع ان اخها أن طفلها قد فارق الحاة خالل الساعات 

القادمة وقلت مع نف :ا ام كوري, لو تعلم ما اعلم!  
 اليوم التا اصب الطفل بتقيؤ شه القهوة جعلنا نوقف الستود  اليوم التا اصب الطفل بتقيؤ شه القهوة جعلنا نوقف الستود 
وندأ استخدام االدوة المعالجة لذلك مع وضع أنبوب المعدة ع األنف. 
 األام التالة اصب الطفل اختالجات عصة متكررة مع وذمة دماغة  األام التالة اصب الطفل اختالجات عصة متكررة مع وذمة دماغة 
ص سبها هو نقص الصوديوم الناتج عن احتاس السوائل  حادة تم شخ
ع معا  تمت السطرة ع االختالجات استخدام نوع من مضادات ال
وتقلل السوائل الوردة ا الحد االقصـى - لعدم سطرة ادوة الصـع 
لوحدها عليها - مع محاولة معالجة السب أقل اإلمانات المتوفرة  
العراق والحمد  تللت هذە المحاولة النجاح ولن حالة الطفل السة 
لصدرە ال تزال متدهورة تعرض سبها لحاالت تدهور شددة ومفاجئة 
اوصلت سة األوكسج داخل الدم ا ٥٠٪  ( الطب اع من ٩٢٪ ) ٪  ( الطب اع من ٩٢٪ ) 
جعلتنا نرغب بتحله ا جهاز للتنفس الصنا خوفا من فقدانه لنها لم 
تتم سب عدم توفر اإلمانات الستقال طفل بهذا العمر ووزن ٣,٥ كغم 

 .

مقاومة هذا الطفل وكفاحه من اجل الحاة ان 
حافزا قا لالستمرار والنضال معه وعدم الأس 
رغم ما سمعناە من ان طفلم ال امل ه فال تتعبوە. 

انبوب تنظ المعدة ع األنف ان خج قحا طلة شهر امل لدرجة ان 
الطفل عا التهاا  الجلد الذي المسه هذا القيح، وغض النظر عن القيح 
واالفرازات ال قذفها الطفل سعاله، وال لو جمعناها لانت مقدار 

نصف ل او أ. 
اما كات الدم البضاء تاد ال تظهر استجاة للعالج ف قلت ولنها تقل 

ء شدد ح انها عد فة طلة اصحت ٥٠ ألف!  ب
عينة االفرازات اظهرت كا اللسلال المقاومة لافة المضادات الحية عينة االفرازات اظهرت كا اللسلال المقاومة لافة المضادات الحية 
المتوفر فحصها داخل المسش، وع هذا االساس قرر االخصا المعالج 
إضافة مضاد حيوي وردي ثالث رغم انه غ مفضل لالستعمال  هذا 
العمر وذلك إلنقاذ حاة الطفل خر أمل مت لنا، فدأت االستجاة 
 CRP ع من قل حث نزلت عدد كات الدم البضاء وتغ ال الظهور أ
 pneumocyss سات الرئة ا السالب وأضفنا له أضا ما عالج ال
carinii الموجودة  اجسامنا وال ستغل تدهور حالة الطفل وضعف 

مناعته لتهجم. مناعته لتهجم. 
اثناء الورس العال االخ والذي استمر ١٠ اام املة دأت درجات 
، ودأ الطفل ستقل الحلب استخدام  الحرارة العودة ا الحد الطب
انبوب تنظ المعدة ع األنف، ودأنا تدرجا فطم الطفل من األوكسج 
مع مراقة ترك األوكسج الدم اما كات الدم البضاء فعادت ا ١٢ 
ألف خالل فة قائه  المسش ال دامت لشهر وضعه اام والحمد  

تللت الجهود بنجاح. 
الشكر لألخصا المعالج: د. ق فرحان حسن / اخصا طب االطفال الشكر لألخصا المعالج: د. ق فرحان حسن / اخصا طب االطفال 
ض من اخصائي  والشكر موصول لل من قام أداء واجه اتجاە هذا الم

ومقم اقدم ومقم دور وممرض. 

منقول من صفحة (مو س مغذي) 



Website: www.iamrs.edu.iq
Email: alajwady@iamrs.edu.iq
Mobile: +964 772 166 9983

مجلة سالمتك 
 متخصصة في قطاع الصحة 

توزع مجانًا في المحافظات كافة 

إعالنك فيها يصل الى ٢٠٠٠  
مؤسسة صحية وعيادة طبية 

نستقبل إعالنات: 
- شركات األدوية ومكاتب االعالم الدوائي 
- شركات األجهزة والمستلزمات الطبية 

- المستشفيات  
- المعارض الطبية والصحية 

- المؤتمرات العلمية والورش التدريبية 



Topics
1. Non-communicable disease
Cardiovascular, Cancer, Diabetes, 
Chronic Lung Diseases, and others
2. Communicable diseases
Intestinal, Respiratory, Insect-Born, 
SSkin and Venereal Diseases, and others
3. Trauma morbidity and mortality
4. Nutritional disorders and bariatric surgery
5. Medical research and medical education
6. Advances in surgery

Panel discussion
Health system in Iraq 

Workshops 
Workshop on Medical research

FOR MORE INFORMATION, CONTACT US AT  
  00964 772 1669983                             info@iamrs.edu.iq

  Abstract submission at     www.iamrs.edu.iq/3c     up to 1/2/2020

Health  Challenges  in  Iraq
3rd IAMRS International Conference

Iraqi  Association  
for  Medical Research  &  Studies

IAMRS

20-21 March 2020
Basrah - Iraq


