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أطل علينا عام ٢٠٢٠م حدث مؤلم وهو ظهور ساللة جددة من فوس 
كورونا دأ انشارها  مقاطعة ووهان الصنة ومنها انتقل ا عدد من 
اللدان االخرى مخلفا وراءە عشـرات األلوف من االصاات و٢٠٠٠ وفاة 

عند كتاة هذە المقالة. 
ان فوس كورونا موجود منذ مالي السن سالالت متعددة صب 
عضها الحيوانات مثل الجمال واالفا والخفافش وعض انواع 

الحيتان وعضها صب االسان مسا نزلة الد المعروفة. 
لن الجدد هو ما حدث  العقدين الماضي ح ظهرت سالالت لن الجدد هو ما حدث  العقدين الماضي ح ظهرت سالالت 
جددة انت تصب الحيوانات فقط لنها أصحت تصب االسان 
وحدث ذلك ألول مرة سنة ٢٠٠٢م حث ظهرت أو اصاات المتالزمة 
التنفسة الحادة الوخمة ال اشتهرت اسم سارس (SARS) الذي قتل 
قراة ٨٠٠ أسان سنة ٢٠٠٣م أغلبهم  الص وسة وفاة لغت 
(١٠٪ ) تقا لخت عدها ومن ثم عود فوس كورونا ساللة جددة 
ق االوسط التنفسة ال  سنة ٢٠١٢م  السعودة مسا متالزمة ال
اشتهرت اسم (MERS) عندما انتقل الفوس من االل ا الشـر لقتل ) عندما انتقل الفوس من االل ا الشـر لقتل 
أ من ٨٠٠ شخص معدل قتل أشد لغ ( ٣٦٪ ) ممن أصابهم ثم 

خت مجددا. 

واليوم عود فوس كورونا ساللة جددة س فوس كورونا 
المستجد أو (ووهان كورونا) لقتل (٢٪) ممن صبهم لنه هذە المرة 
ــــع العدوى واالنشار وفتك المدخن ع وجه الخصوص ما تب 

ان االطفال أ مقاومة للمرض من الار.  
وال فوتنا ان نؤكد ان الثقافة الصحة لها دور مهم جدا  الوقاة من 
االمراض والحد من انشارها وهذا ما نعمل عله  مجلة سالمتك. 

سأل هللا تعا أن لطف عادە وان جننا وجنم اآلفات والعلل ل سأل هللا تعا أن لطف عادە وان جننا وجنم اآلفات والعلل ل 
صورها انه سميع مجب. 



هشاشة العظام 
 واألورام 
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 نظرة المجتمع، مثقف وعامة، هناك معادلة تقول  
ب).  طان = موت ق (ال

وع السن لم تتغ هذە المعادلة  عقول وثقافة المجتمع رغم التقدم 
ص والعالج.  الب  وسائل الشخ

طان الثدي ام  ولو سالت الجميع ايهما سب الموت أ ب الساء 
كسور عظام الورك نجة هشاشة العظام.. لان الجواب دون تردد 

طان الثدي).  )
لن الحقائق العلمة تقول ان ٣٠٪ من حاالت ك الورك نجة 
.. وهذا رقم  هشاشة العظام تت الموت  السنة االو عد ال

مخف وان تطورت جراحة العظام واسدال المفاصل وغها. 
ن خصوصا عد  طان كث ن خصوصا عد اصحت اعداد الذين تم شفاؤهم من ال طان كث اصحت اعداد الذين تم شفاؤهم من ال

شاف المكر لألورام وتقدم العالج  اال
الجرا،الشعا،الما،الهرمو، االجسام المضادة لألورام، 

والعالج الجي والنووي. وتوجب ع الطبب ان فكر  جودة الحاة 
ض بها دون معاناة وهنا الد لنا من فهم تأث  عد الشفاء واستمتاع الم

العالجات المختلفة ع دمومة الصحة عد العالج. 
سأركز  ال هذا ع صحة العظام واترك لزمال الرام تناول سأركز  ال هذا ع صحة العظام واترك لزمال الرام تناول 

الجوانب االخرى. 
الهل العظ ائن  وفعال فسة النمو  (الع سن االو)  

=٤٠ ٪ ومن (١٠ _٢٠) سنة ٤٠ ٪ اخرى وعد اللغ (٢٠ _ ٢٤) سنة 
 .٪ ٢٠

ولس نمو العظام كون ازداد الطول والسمك ولن الكب الداخ 
للعظم. 

فهناك ما قارب ٨٠ مليون موقع  الهل العظ حدث فه تغي   مليون موقع  الهل العظ حدث فه تغي  
ل لحظة ان شدة شاط العظم تكون اال  اللل ب ١٠ مساءً 
والراعة صاحا، لذلك ستحسن تناول الالسيوم وممالت الطعام ب 

-٥ ساعات قل النوم. 
طان هم اال عرضة للسور نجة الهشاشة فمعظم  مر ال
المر فقدون الشهة للطعام،مكتبون، قللو الحركة ال يتعرضون 
لضوء الشمس وعندهم نقص فيتام D نجة الهشاشة رما سب 
المرض او االسئصال الجرا لجزء من الجهاز الهض او التقيؤ الشدد 

او االسهال. 

طان الثدي  طان الثدي وكث من المر عالجون مضادات الهرمونات ك وكث من المر عالجون مضادات الهرمونات ك
والوستات او الماض او ازالة الماض او الخصت او الغدة الظة او 
النخامة او الدرقة او جار الدرقة، ورما ع العكس حينما تكون 
ض عالة مثل الدرقة ومركات الورتون وال س  هرمونات التع
(شطان العظام) او استعمال مضادات االورام ذات التأث الما ع 

العظام واألض. 

قال تعا " كهعص ، ذكر رحمة رك عدە زكا ، اذا نادى ره نداءً خفا 
، قال ر ا وهن العظم م واشتعل الرأس شا ولم أك دعائك ر 

شقا. 
osteopo- ء نفسه وهن العظم، ترقق العظم وهشاشة العظام تع ال
rosis، ولمة بوروس تع ثقب او تجفولذلك استخدم العض لمة 

”نخرالعظام” ورما  االدق ولن لس لها وقع مقبول لألذن! 
العظم  مثل ل اجهزة الجسم وتكون من نوع محددين من العظام 
Trabecula'sوcancellous. وسة االول ٢٠ ٪ من كتلة العظم ولنه 

شل ٨٠ ٪ من حية العظم. 
ان العظم يتجدد  ل لحظة العتارات النمو، زادة او نقصان الفعالات 
الاضة والحية، اسدال العظام الضعفة األقوى واللتئام السور. 
ان تركب " Trabecula's" لس عشوائا، فعلماء الهندسة استمدوا من 
توزــــع االوزان  الجسم وزادة التحمل وتفادي السور وامتصاص  

الصدمات من دراسة هندسة الهل العظ. ومنه تم تصمم الجسور 
المعلقة والمقوسة ومقاومة الزالزل والهزات االرضة. 

<VDRemodelingE<‹ø√◊÷<Ì◊”È7]<ÏÅ̂¬c
تقوم الخالا اآللة Osteoclasts بزالة العظام الائدة والضعفة وتأ 
عدها الخالا الانة Osteoblastلتقوم بنائه والحفر مواد جددة 
وقة. وهذە العملة تختلف حسب العمر فعند االطفال كون المان 
لصالح الانة ومتعادل  وسط العمر ولصالح اآللة عند الشخوخة. 
وتحتاج العظام ا بروتنات والوالج والمعادن الالسيوم والفسفور وتحتاج العظام ا بروتنات والوالج والمعادن الالسيوم والفسفور 
وعمل فيتام D كواسطة مساعدة  امتصاص ونقل وترسب 

الالسيوم. 
 أن النقص  اي من هذە المواد سب خلً سلبا  عملة النمو. 

خج جمع من الناس لصالة االسسقاء ولن طفال واحدا منهم فقط 
حمل معه مظلة فأسقاهم هللا غث ألن الطفل ان واثقا ح خج ان 

هللا ال خب دعاؤە. 

فالطبب المجتهد ينظر ا ما عد الشفاء ان ان واثقا من عالجه ولذا فالطبب المجتهد ينظر ا ما عد الشفاء ان ان واثقا من عالجه ولذا 
عله منع مضاعفات العالج او التقلل منها خصوصا عند االطفال 
فأمامهم حاة عليهم ان حيوها سعادة وهل عظ سلم حملهم 
حيثما يتمنون وشاؤون، عندئذ سلتفت ودعو قائال.. شكرا لك ا طبي 

لقد ادعت. 

مقتس من تصمم العظام 

<[›̂ø√÷]<Ìç̂é‚<öÜ⁄<Á‚̂⁄<VŸ]̂ä÷]<ÍìËÊ

أ.د. عبد الرحيم السهي 
اختصا الطب النووي 



مفاهيم طبية خاطئة 
 يتداولها الناس 

توجد عض المفاهم الطبة الخاطئة المتداولة ب الناس وال من 
حها وتناول الحدث عنها من قل االطاء ل الو الص  الواجب 
الصحيح ونذ المفاهم الخاطئة وال التمت للحققة الطبة اي صلة 

منها : 

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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د. عادل عبدالحسن كاظم 
اختصا الطب الباط  



ماهو الماء االبيض 
 ولماذا يحدث؟ 
ض أو ماعرف اضا الساد هو أي عتامة تصب العدسة  الماء االب
اللورة للع، والعدسة اللورة توجد داخل الع وتعمل تماما 
مثل عدسة الاما حث تقوم ضمان ترك صور االجسام ع 
شكة الع. لذا فمن الدي ان تسب تلك العتامة قلة وضح 

الرؤا. 
ها شيوعا والذي  ض ألساب كثة ومختلفة وا حدث الماء االب
شل غالبة الحاالت هو ذلك الذي حدث عند تقدم العمر 
وس الساد الشخو (عادة عد العقد الخامس من العمر) 
ومكن للساد الشخو ان حصل  اعمار اقل من المعتاد عند 
مر السكري. االساب االخرى شمل اصاات الع المختلفة 
وس الساد الر وهذا النع عت أصعب  التقيم والعالج 
كونه  الغالب مصاحب مضاعفات اصاة الع. شل التهاب 
القزحة الحاد والمزمن سة ال أس بها من حاالت الساد وال القزحة الحاد والمزمن سة ال أس بها من حاالت الساد وال 
ة التقيم والعالج واقل توقعا للنتائج عد  اضا تكون غ 
العملة. ما مكن ان يتكون عد استخدام العالجات الستودة. 
اما االساب االخرى فتعت نادرة سا الحاالت ال تصاحب 
امراض اعتالل الشكة او عض االمراض العصة ذات الطابع 
الورا وتلك ال تتج عن داء الزرقاء الحاد او التداخل الجرا او 

التعرض لإلشعاع وغها. 

<ò√f÷]<Çfl¬<ÌÚõ̂§]<‹È‚̂Àπ]<‡⁄<4n”÷]<‘÷̂fl‚<ò√f÷]<Çfl¬<ÌÚõ̂§]<‹È‚̂Àπ]<‡⁄<4n”÷]<‘÷̂fl‚
<V>òÈẽ]<̂π]><Ì€◊“<≈̂5<Çfl¬

<[l̂flËÁ√÷]<Ê]<l]Üœ÷̂e<òÈẽ]<̂π]<t̄¬<‡”µ<ÿ‚
الجواب الطبع هو ال، ال مكن ذلك فال توجد اي قطرة عية الجواب الطبع هو ال، ال مكن ذلك فال توجد اي قطرة عية 
حالا مكنها ان تل تلك العتامة. فالحوث والدراسات العلمة 
ت فعالة اي مادة  ذلك. كذلك العنات التاد  حالا لم ت
المكنها ازالة تلك العتامة! وانما فقط تحس الرؤا صورة مؤقتة 
فقط إذا ان ضعفها ناتج عن اخطاء انكسارة. إذا فالعالج 
ض (اي ازالة العدسة اللورة  الصحيح هو عملة ازالة الماء االب
المعتمة) ومن ثم زرع عدسة اصطناعة ل سدل وضفة 

العدسة الطبعة. العدسة الطبعة. 

<[ÌÀÈßÊ<ÏÜ}<òÈẽ]<̂π]<gvâ<ÌÈ◊€¬<ÿ‚
اليوجد اي عالج او تداخل خلو من الخطورة تماما ولن عند 
مقارنتها كث من العملات الجراحة االخرى فمكن اعتارها امنة 
سا وسة المضاعفات قد تقل عن ٢٪ عند الجراح المتمرس 
واغلب المضاعفات مكن عالجها الحقا، وتتم العملة  الغالب 

تحت التخدير الموض. 

<[‰j÷]á]<Ç√e<ÇËÇq<‡⁄<òÈẽ]<̂π]<·Á”jË<ÿ‚<[‰j÷]á]<Ç√e<ÇËÇq<‡⁄<òÈẽ]<̂π]<·Á”jË<ÿ‚
ال، فهذا غ ممكن الن العدسة اللورة يتم ازالتها الامل اثناء 
العملة، ولن  عض االحان حدث تلف  المحفظة الخلفة 
للعدسة مما قلل من وضح الرؤا عد العملة وهذا مكن ازالته 

استخدام الاك لر. 

<≈ÜäË<ŸÁ€-]<Ãî7]<›]Ç~jâ]Ê<Ï]Üœ÷]<ÏÜn“<ÿ‚
<[òÈẽ]<̂π]<ÖÁi<‡⁄

ت ذلك.  ت ذلك. ال يوجد ماي ال يوجد ماي

<ÖÁjË<·_<±]<òÈẽ]<̂π]<Ì÷]á]<4}̀i<ǵ <ÿ‚
<[ÿ⁄̂”÷̂e

ض لصبح مكتمال  الينصح ذلك، ل ع العكس ترك الماء االب
يد من سة المضاعفات عد واثناء العملة وقد المكن ازالته 

طقة الفاو. 

<[òÈẽ]<̂π]<ƒ ÜË<·]<ǵ <Ój⁄
<[̂„j÷]á]<ǵ <̂„√È∂<ÿ‚<<[̂„j÷]á]<ǵ <̂„√È∂<ÿ‚<

ض مكن مراقبتها وح لعدة  ال، الث من حاالت الماء االب
سنوات. السب الرئسـي الزالته هو عندما تقل وضح الرؤا 
حث تؤثر ع اداء االعمال اليومة. ما مكن ازالته عندما 
سب ارتفاع  ضغط الع (الساد المنتفخ) او ل يتمكن 
الطبب من فحص قاع الع بوضح او عالج الشكة اللر  

الحاالت ال تطلب ذلك كسكري الشكة وغها. 

<[‰“Üi<Çfl¬<ÅÁẫ]<̂π]<±]<ŸÁvjË<ÿ‚<[‰“Üi<Çfl¬<ÅÁẫ]<̂π]<±]<ŸÁvjË<ÿ‚
اغلب الحاالت ال يتحول اال إذا ترك لفة طلة وتحدث حوا 

٥٪ فقط وتتج عن تحلله  الحجرة االمامة او انتفاخه. 
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د. لؤي عبد المطلب الموسوي     
اختصا طب وجراحة العيون 
 كلية الطب / جامعة البة 



يعدّ أحد األدوية الخاصة 
 ألعراض المغص المعوي 
ع أو األطفال 

ّ
 او االنتفاخ للرض

االستخدام 
الخاطئ لقطرات 
دواء الفينستيل 
الفموية 

من أ االخطاء الدوائة شيوعا لدى العائلة العراقة هو استعمال قطرات 
دواء الفيسل الفمة للرضع واالطفال لغرض عالج أعراض المغص 

المعوي او االنتفاخ. 
هذا العالج يتم احتوائه ع عنصـر دوا شط مضاد للهستام اال هذا العالج يتم احتوائه ع عنصـر دوا شط مضاد للهستام اال 
وهو ( ثنا الميندين) الذي ستخدم لعالج اعراض الحساسة الجلدة 
ما) او  (الشـرى، لدغ الحشـرات ، ح القش، الطفح الجلدي واال
حساسة القصات او الحساسة المصاحة ألعراض الد واالنفلونزا 
عة تأثە (خالل ٢٠ دققة ا  للصغار والار وشهرته هذە ترجع ا 
٦٠ دققة)  مقاومة مرض الحساسة ما انه متاز أمنه التام مقارنة 
مضادات الحساسة االخرى من الجل االول، فمكن استخدامه 
لألطفال الرضع عد مرور الستة اشهر األو من عمرە  جرعات مناسة لألطفال الرضع عد مرور الستة اشهر األو من عمرە  جرعات مناسة 
(ل كجم من وزن الطفل تكون جرعته ثالث نقط تقسم ع ثالث مرات 
ورة  ل يوم وال تتجاوز ٢ مل يوما) ومكن قل ذلك اذا ان هناك 
وحسب رؤة اطاء الجلدة انه من االفضل للطفل اخذ جرعة واحدة 

يوما لال  نتجنب مضاعفات الدواء. 

<<<ŸÁ€§]Ê<·̂⁄Å̃]<gfäi<ÇŒ<Ÿ̂€√jẫ]<ÏÜn“
عد النعاس أحد أعراضه الجانة المهمة وتبط الجهاز العص المركزي عد النعاس أحد أعراضه الجانة المهمة وتبط الجهاز العص المركزي 
مسا الخمول والهدوء والتا نوم الطفل سهولة ومرور الوقت تكون 
حالة مشابهة للتعود او االدمان (االدمان الفا) لدى الطفل. أي انه ال 
ستطيع النوم إال بهذە القطرات والنجة سعا من ضعف  الحضور 

الذه او االناە لدى الطفل. 
أو سب الشعور الدوار لذلك ستخدم النقط قل النوم ماة و 
الغالب سب الجفاف  حلق وفم الطفل. وهناك اعراض اخرى مثل 

شعور الطفل الحساسة من الضوء او أشعة الشمس. 

<ÿ‚̇÷<ÌvÈífi
مة االبتعاد عن هذا االستخدام العشوا ولفات  لذا ننصح عائالتنا ال

طلة دون اسشارة الطبب المختص او الرجع ا الصدال. 

<ÿÒ]Çf÷]
ونقول لهم انه من االفضل استخدام قطرات السميكون الفمة عد ونقول لهم انه من االفضل استخدام قطرات السميكون الفمة عد 
رجها جدا قل ل استخدام عد الوجات و وقت النوم او حسب 
ارشادات الطبب شل ما او مع الماء الارد، وجة الطفل او العص 
مع الخلط الجد لعالج النفخة او الغازات لدى الطفل جع ال تتجاوز ١٢ 
يوما. ف أ امانا وعملها موض دون امتصاص  الجهاز الهض. 

الصحة والعافة للجميع ان شاء هللا تعا 
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د. أحمد نجم عبود   
دكتوراه صناعة دوائية 



اضطراب 
 فرط الحركة  
وتشتت االنتباه 

عت من االضطراات النفسة ال تصب األطفال والالغ. 
يتم مجموعة من األعراض ال تجعل المصاب غ قادر ع إتاع 
األوامر والسطرة ع التصـرفات وعا من صعة  االناە والك. 
وتتج عن هذە األعراض مشال دراسة ومشال اجتماعة وشخصة، 
ورتط أحانا بوجود اضطراات نفسة اخرى مثل اضطراات القلق 

واضطراات المزاج واالضطراات السلوكة. 
صب االضطراب ما قارب ٥٪ من األطفال  سن المدرسة، ٪ من األطفال  سن المدرسة، 
وصب األوالد الذكور أ من اإلناث بسة ١:٢ وتزداد السة إ 

١:٩  حال وجود أخ شقيق مصاب المرض. 

<ö]Ü¬̆]
شت االناە وفرط الحركة واالندفاعة تعت من األعراض الممة، 

وتقسم األعراض إ محورن يتج ثالثة أنواع لهذا االضطراب  
أ . النع الحر: والذي غلب فه األعراض الخاصة فرط الحركة. 

ب . النع الخامل: والذي تغلب فه األعراض الخاصة بشت االناە. ب . النع الخامل: والذي تغلب فه األعراض الخاصة بشت االناە. 
ت . النع المركب. 

<Ì“Ü£]<ΩÜÀe<Ìë̂§]<ö]Ü¬̆]
١. عدم الجلوس صورة هادئة  المقاعد، يتحرك كثا، حرك 

قدمه. 
٢. يك مقعدە  األمان ال يتوقع فيها أن ي جالس. 

٣. التحرك المستمر أو الركض  األمان ال يتطلب فيها الهدوء. 
٤. صعة االنخراط  الفعالات ال تتطلب هدوء أو ترك. . صعة االنخراط  الفعالات ال تتطلب هدوء أو ترك. 

٥. يتلم كة. 
٦. ال يتظر نهاة السؤال قل االجاة. 

٧. قاطع اآلخن أثناء الالم. 
٨. ال يتظر دورە وال قف  الطابور. 

<Â̂fjfĩ]<kjéje<Ìë̂§]<ö]Ü¬̆]
١. ال ع اهتمام التفاصل الدققة وع إجاات خاطئة 

سب إهمال التفاصل.  
شت الذهن سهولة واالنتقال الدائم من شاط إ آخر.   .٢

٣. فشل بنهاء واجاته المدرسة. 
٤. ي أغراضه المدرسة. 

٥. الشعور الملل من أداء شاط واحد عد ضع دقائق. . الشعور الملل من أداء شاط واحد عد ضع دقائق. 
ظهر وأنه ال ص عند الحدث إله.   .٦

صعة إتاع التعلمات.   .٧
سان  انجاز الفعالات واالشطة  اليومة (مثال الواجات   .٨

الملة، االتصال شخص اتصل مسقا، المواعد). 

<ÍÒ]ÊÇ÷]<t̄√÷]
تعت األدوة المّشطة واألدوة المهدّئة العالجات الدوائة األوسع تعت األدوة المّشطة واألدوة المهدّئة العالجات الدوائة األوسع 

انشارا لمعالجة االضطراب لدى االطفال وشمل:  
أ - رتال (Ritalin), كوستا (Concerta), ميل فيدات/ دواء 

 (Methylphenidate) ّ منه أسا
Dextroampheta-) ِدكسْْوأمفيتام ,(Adderall) ب - أديرال

 (Amphetamine) - (منه عص) أمفيتام / (mine
Dextroam-Dextroam-) دِكْسوأمفيتام (Dexedrine) ت - دكسِدْرن

 .(phetamine
هذە األدوة تعمل ع تشط الدماغ وموازنة مستات/ ترك 
المواد المائة  الدماغ، والمعروفة اسم الناقالت المائة ب 
 .(Neurotransmiers - الناقالت / النواقل العصة) األعصاب
وساهم هذە األدوة  تحس األعراض والعالمات األساسة وساهم هذە األدوة  تحس األعراض والعالمات األساسة 
المصاحة لالضطراب كنقص االناە، االندفاعة وفرط الشاط، 

درجة كبة جدا. 

<ÍäÀfl÷]<t̄√÷]
وتضمن  

أ - جلسات العالج السلو الفردي 
ب - جلسات العالج السلو الجم وتهدف ا التدرب ع ب - جلسات العالج السلو الجم وتهدف ا التدرب ع 

اساب المهارات والمؤهالت االجتماعة وزادة الك  
ت - جلسات العالج العائ والتدرب ع اساب المهارات  

التعامل مع االطفال المصلب االضطراب 
ط ضمان  ط ضمان ومكن تحقيق أفضل النتائج من هذە العالجات  ومكن تحقيق أفضل النتائج من هذە العالجات 
التعاون المشك والتام، ب المدرس، األهل، المعالِج 
والمسشارن أو الطبب النفسـي، حث عمل هؤالء جمعا سة، 
مجموعة واحدة، من أجل تحقيق هدف مشك. وستطيع األهل 
أن لعبوا دورا مركا وحاسما من خالل ذل الجهود لتسيق العمل 
المشك والتعاون مع المعلم، ومن خالل توجيههم إ المصادر 
المؤهلة والموثوق بها لتل المعلومات والدعم الالزم من أجل 
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د. هبة عبد الحس الصفر 
اختصاصية الطب النف 



الطعام الصحي في السفر 

خالل السفر يواجه الث من االشخاص صعة  مقاومة مغات 
الطعام غ الص او صعة اجاد طعام ص طازج اإلضافة إ تغي 
الروت خالل السفر واالبتعاد عن الشاط الا المعتاد  هذا المقال 
سسلط الضوء ع مختلف المحطات ال مر بها المسافر ومجموعة 

من النصائح ال تخص الطعام خالل السفر. 

<l]Ö̂ π]
غالا المطارات مليئة مطاعم الوجات الـسعة لهذا حاول الحث عن غالا المطارات مليئة مطاعم الوجات الـسعة لهذا حاول الحث عن 
مطاعم وجات اعتادة سواء انت اطاق قة أو غة حث توجد 
غالا خارات صحة أ سواء انت سلطة حساء أو شطة خففة. 

الخار الثا هو مطاعم البيا دائما حاول ان تطلب بيا الخضـروات 
العجينة الخففة وممكن ان تجد خارات اضافة من سلطة أو حساء. 
الخار الثالث هو اللجوء إ طلب وجة اطفال حث غالا ما تكون وجة 

خففة ومة قللة  مختلف المطاعم حسب المتوفر. 

<ÏÜÒ̂÷]
التخطط المسبق ساعد  إجاد دائل من دون االضطرار إ تناول أي 
وجة سب عدم توفر الدل لذا احرص ع استعراض قوائم طعام 
الخطوط الجة ع موقعهم قل السفر واجاد خار ص وكذلك 
عض الخطوط سمح للشخص أن طلب وجة خاصة مثل ان تكون 

الوجة ناتة وغها. 
عد االطالع ع انواع الوجات المقدمة  الطائرة فإذا انت غ مناسة عد االطالع ع انواع الوجات المقدمة  الطائرة فإذا انت غ مناسة 
أو غ صحة حاول ان تصطحب معك خارات صحة أ إذا ان 
اإلمان شـرط ان تكون مغلقة وسهلة الحمل وال سب روائح  الطائرة 

وازعاج للمسافن. 
وات ال  تناول مة ماە افة ل ي الجسم رطب وتجنب الم

تحتوي ع الافي أثناء الطان.  
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<ÌÈqÖ̂§]<—Ü÷]<l̄ uÖ
االختارات ع الطرق الخارجة غالا ما تكون محدودة ومعظمها وجات 
عة لذلك من األفضل ان أخذ المسافر ع الطق الخار وجات 
خففة ممكن ان تكون فواه مجففة  حالة الرغة مذاق حلو أو 

مكسـرات غ محمصة اإلضافة إ إعداد شطائر ملة خففة.  
ء أسا وال جب ان يهمل حث من الممكن تجمد عدة قنا  ء أسا وال جب ان يهمل حث من الممكن تجمد عدة قنا  الماء   الماء 
ب أو لحفظ الطعام   من الماء قل السفر ل ستخدم الحقا سواء لل

السارة درجة حرارة منخفضة. 
االناە اثناء السوق من االسواق جانب الطق واالبتعاد عن الخارات 
وات الغازة...الخ)  ك الجاهز، الم غ الصحة مثل (الشيس، ال
والك ع االختارات األفضل (فواه، ل قلل الدسم، سكت قمح 

امل وغها). 

<ÌÈfflq̆ ]<·]Ç◊f÷]<ª<ÌÈfflq̆ ]<·]Ç◊f÷]<ª
تجة الطعام  أي دولة هو جزء من تجة السفر والتعرف ع اللد 
لن جب االناە و الحذر حث ش مركز سطرة األمراض إ انه  ل 
يوم صاب حوا ٥٠ ألف مسافر ما س (اسهال المسافر) او ما س 

Traveller’s Diarrhoea المصطلحات الطبة
ش الدراسات االخة إ انه حوا ٢٥٪ من المسافن صابون بهذە ٪ من المسافن صابون بهذە 
المشلة خالل اسبوع من السفر إ الخارج وتزداد السة  وجهات 
مثل افقا وآسا خاصة لدان الوسط، الجنوب والغرب وتزداد احتمالة 
االصاة بادة فة القاء وغالا كون المسب هو تلوث الغذاء الملوثات 

(كا او فايروس) 

<V̂7<Â̂fjfĩ]<gq]Á÷]<l]Á§]
اوال: االناە من السلطات والفواه واالعتماد دائما ع الفواه اوال: االناە من السلطات والفواه واالعتماد دائما ع الفواه 

وات المقة.  والخ
ثانا: االناە إ استهالك اللحوم المطبوخة جدا. 

ثالثا: اتجه إ االل المطبخ امامك ودرجة حرارة عالة حث ساعد 
الحرارة العالة  قتل عض انواع الكا. 

راعا: تناول الماء والعصائر من العلب والقنا المغلقة وتجنب تناول أي راعا: تناول الماء والعصائر من العلب والقنا المغلقة وتجنب تناول أي 
ء قدح غ مغلق وكذلك تجنب اضافة مكعات الثلج ألنها ممكن ان 

تكون من مصدر ماء ملوث. 
 عض االحان ممكن ان ستفاد المسافر من عض اللقاحات مثال لقاح 
الولا  حال السفر إ منطقة موءة وعض الدراسات ش إ 
امانة االستفادة من تناول المعينات الحية(الوايوتك)  تخفف 

هذە المشلة. 

د.طيبة نزار التميمي 
اختصاصية طب مجتمع 



كيف تقين نفسك من  
اإلصابة بسرطان الثدي؟ 

طان الثدي من أ أنواع السـرطانات انشارا  العالم وهو ثا  عت 
طان الثدي الساء  طان الرئة. صب  طان انشارا  العراق عد 
ونشـر  منطقة الثدي والمناطق المحطة بها عن طق الغدد 

اللمفاوة أو األوعة الدمة.  
ومكن أن صب جميع األعمار حث تم شخصه ح  عمر العـشن 

عاما ما انه ال سث الموجة من غها أو األم من سواها.   

<·̂õÜäe<Ìêë̋ ]<ÌÈ÷̂€ju]<‡⁄<ÇËài<:÷]<ÿ⁄]Á√÷]<·̂õÜäe<Ìêë̋ ]<ÌÈ÷̂€ju]<‡⁄<ÇËài<:÷]<ÿ⁄]Á√÷]
VÎÇn÷]

ب   صب الساء أ من الرجال، السمنة، وعدم ممارسة الاضة، 
الحول، العالج الهرمونات الدلة خالل فة انقطاع الطمث، اللغ 
المكر للفتاة، إنجاب األطفال  عمر متأخر أو عدم إنجاب األطفال، 
طان الثدي، وتارــــخ األة منناحة  والتقدم  العمر والتارــــخ السابق ل

وجود حاالت اخرى  االة. 
طان الثدي ب  طان الثدي ب ما تلعب الوراثة وعلم الجينات دورا مهما  انتقال  ما تلعب الوراثة وعلم الجينات دورا مهما  انتقال 
 HER2) االقارب وخاصة االقارب من الدرجة األو، فهناك ج د
neo) وهو مسؤول عن إقاف نمو الخالا غ الطبعة، عند حصول 
طفرة  هذا الج فأنه سسمح للخالا االنقسام مما يد من سة 

طان الثدي.  اإلصاة 
كذلك هناك جينان هما (BRCA2 & BRCA1) لعان دورا وراثا  

طان الثدي من ساللة ألخرى.    انتقال 
طان الثدي  وجود كتلة ضمن أسجة الثدي  طان الثدي  وجود كتلة ضمن أسجة الثدي أول عالمة ظاهرة ل أول عالمة ظاهرة ل
َشف  ٨٠٪ من الحاالت عندما  تختلف عن السيج الطب له وُت

شعر المرأة بوجود هذە التلة. 

<ÎÇn÷]<·̂õÜâ<‡¬<Ãé”÷]
شاف المكر للسـرطان عن طق جهاز الماموغرام وهو جهاز  • كون اال
تصر شعا صور خالا الثدي للشف عن أي انقسام غ طب  
األسجة وجب عمل هذا الفحص للساء األ من٣٥ سنة سنا.  

طان  • ومكن أن ش انتفاخ العقد اللمفة  منطقة اإلط أضا إ 
الثدي. 

طان  طان • عالمات أخرى – جانب ظهور كتلة  الثدي – تدل ع وجود  • عالمات أخرى – جانب ظهور كتلة  الثدي – تدل ع وجود 
الثدي: 

• زادة قساوة منطقة معينة  سيج الثدي سة للسيج الطب 
• ك أو صغر حجم ثدي عن اآلخر 

• تغ  شل أو موقع الحلمة أو تصبح الحلمة مسحة للداخل 
• تغ  جلد الثدي إ المجعد أو منقر المظهر 
• ظهور طفح جلدي حول الحلمة أو عليها 

ب من الحلمة  ب من الحلمة • خروج سائل غ • خروج سائل غ
• الشعور ألم متواصل  جزء من الثدي أو  منطقة اإلط 

• ظهور تورم تحت منطقة اإلط أو حول القوة 
طان  أظهرت الدراسات ال تم اجراؤها  العراق ان سة حصول 
الثدي  الخمس سنوات (year risk 5) ازدادت من٠٫٩٥ لعام٢٠١٦ 
إ١٫٣٣ لعام٢٠١٩حث احتلت غداد السة األ تلتها ذي قار 

ة المركز الخامس  ومسان وننوى من ثم جاءت ال
 Lifeme Lifeme) طان الثدي لمدى الحاة أما السة لخطورة حصول 
risk) فقد ازداد من١١٫٣ لعام٢٠١٦ إ١٣٫٤ لعام٢٠١٩ وتمركز  

النجف ومن ثم ذي قار وعدها جاءت غداد المركز الثالث.  

 ضوء المؤات ال ذكرت أعالە، نوصك  ضوء المؤات ال ذكرت أعالە، نوصك 
سد ان تقو فحص منطقة الثدي اسبوعا 
 المل ومالحظة وجود أي كتل او تصلات أو 
ء مشكوك فه أو الم  تضخم وعند وجود 
منطقة الثدي فعلك مراجعة الطبب للقام 
الفحص واالطمئنان فالشف المكر عن 
طان الثدي قك من تفاقم الحالة ووقف 
انشار المرض إ مناطق اعد من الثدي.  

وكذلك القام فحص الثدي الماموغرام سنا 
وهو ما ذكرنا جهاز إشعا صور خالا الثدي 
للشف عن أي انقسام غ طب  األسجة.  
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هاشم طالب هاشم 
كلية الطب جامعة بغداد 
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فاـيـــــروس كــــورونا  
الجــــدـيــــد  

انشـرت أمراض جددة مشابهة لفوس الد  اآلونة األخة، مسة 
أعراض شه األنفلونزا لنها قد تصل إ حد االلتهاب الرئوي الحاد، وقد 
سب الوفاة، ومنها "فوس كورونا"، الذي انشـر خالل األام القللة 
الماضة الص وسب  اصاة االالف ووفاة المئات من المصاب. 
ونقلت أحدث األناء المتعلقة بتفشـي فوس "كورونا"، الذي دأ  ونقلت أحدث األناء المتعلقة بتفشـي فوس "كورونا"، الذي دأ  
مدينة ووهان بوسط الص ال تاع فيها الحيوانات الة والحة دونما 
رقاة صحة وقد كون سب انشار الفايروس الجدد هو الخفافش 

واألفا. 
 أدى إ انشار المرض  ووهان وحجر المدينة إجراء وقا عد أن 
انتقل إ عدة مدن أخرى منها العاصمة ك وشنغهاي مما استد بناء 
مسش جدد السعاب الحاالت الثة، ما تم إصاة العشـرات من 

  . األطاء المختص متاعة المر
ما انتقل المرض إ الاان وأسالا والوالات المتحدة، وفينام، ما انتقل المرض إ الاان وأسالا والوالات المتحدة، وفينام، 
وتاالند، وتايوان، ونال، وسنغافورة وانتقل للعدد من الدول االخرى 
أضا. وأعلنت منظمة الصحة العالمة أنها تعت تهدد الاء "مرتفع" 

ع الصعد الدو. 
وجعل تفشـي الفوس عشـرات المالي من المسافن عالق  أ وجعل تفشـي الفوس عشـرات المالي من المسافن عالق  أ 
موسم للعطالت خالل العام ما هز األسواق العالمة، وناشدت وزارة 
الهجرة الصنة المواطن إعادة النظر  توقيتات السفر إ الخارج، 

للحد من الحركة ع الحدود والمساعدة  احتواء الفوس. 

<̂fiÊÖÁ“<åÊ4 <Á‚<̂⁄
 فوسات كورونا هو فصلة كبة من الفوسات ال مكن أن تسب  فوسات كورونا هو فصلة كبة من الفوسات ال مكن أن تسب 
 طائفة من األمراض تاوح ب نزلة الد الشائعة والمتالزمة التنفسة 

الحادة الوخمة. 

<>̂fiÊÖÁ“><ö]Ü¬_
تدأ أعراض فوس "كورونا"، الجهاز التنفسـي العلوي األنفلونزا 
الموسمة، ولنها أشد اسة، وال تدأ السعال وارتفاع  درجة 
الحرارة، وتكس العظام، والء، واإلسهال، ومشالت الجهاز التنفسـي، 
وصداع الرأس وقد تتطور األعراض لتصل إ التهاب رئوي حاد، ما يؤدي 
صالت الهوائة وتورم أسجة الرئة وقد سب قصورا   إ تلف الح
وظائف الجسم، ما قد يؤدي إ الوفاة  حاالت معينة، مثلما حدث  

الص. 

<åÊ4À÷]<Ÿ̂œjfi]<ÌœËÜõ
 يتقل "فوس كورونا"، سهولة ب الشخص المصاب إ السلم، 
وذلك عن طق إفرازات الجهاز التنفسـي مثل السعال أو العطاس، ما 
يتقل عن طق تلوث األدي، والرذاذ والمخالطة الماة مع سوائل 
ض وجئات الهواء الصغة، حث دخل الفوس ع  وفرازات الم

أغشة األنف والحنجرة. 
طرق الشف طرق الشف 
عزل الفايروس. 

و.  المجهر اإلل
االختارات المصلة. 

تقنة تفاعل اللمرة المسلسلة 

<åÊ4À÷]<t̄¬<
 ال يوجد عالج محدد لألمراض الناجمة عن فوس الورونا، وال توجد له  ال يوجد عالج محدد لألمراض الناجمة عن فوس الورونا، وال توجد له 
تطعمات، ومعظم من عانون من العدوى الفوس يتعافون مضادات 
ب  الفوسات، وتناول أدوة تخفف األلم والح وأدوة السعال، و

الث من السوائل والقاء  المل والراحة. 

<åÊ4À÷]<‡⁄<ÌË̂ŒÁ÷]
١- غسل الدين استمرار الماء والصابون. 

٢- تجنب التواصل الما مع األشخاص المصاب وتجنب عطاسهم. 
٣- تجنب التعامل مع الحيوانات. - تجنب التعامل مع الحيوانات. 

٤- تجنب لمس العين واألنف أو الفم دون غسل الدين. 
٥- تهة المل جدا مع تدفئته جدا  فصل الشتاء. 

٦-عدم مالمسة األسطح الملوثة. 
ض، مثل الوسادات واألغطة  ٧-عدم استخدام األغراض الشخصة للم

٨- تناول مة كبة من السوائل. 
٩- ارتداء المامات الواقة  األمان المزدحمة. 
١٠-ط الطعام صورة جدة قل تناوله. -ط الطعام صورة جدة قل تناوله. 

١١-تجنب السفر إ الص أو اللدان ال ان بها الفايروس خالل هذە 
الفة قدر اإلمان. 

<HÇËÇ¢]<̂fiÊÖÁ“<åÊ4Àe<̂êí⁄<ì~é÷]<·̂“<]Éc
<VÍ◊Ë<̂⁄<‰È◊¬<ǵ

أ) أن ُغِّ فمَه مندل ور عند العطاس أو السعال، ثم يتخلص من 
المندل  سلة المهمالت. 

ب) تجنُّب التواصل مع األشخاص اآلخن للوقاة من العدوى. ب) تجنُّب التواصل مع األشخاص اآلخن للوقاة من العدوى. 
ونصح األشخاص المصاب الضعف المنا والحساسة، وكار السن 
واألطفال والسدات الحوامل، االبتعاد عن أي شخص مصاب أعراض 
نزلة الد، حث أنهم أ تعرضا للفوس، نظرا لضعف مناعتهم. 

د. ريا حبيب عبد امام     
 اختصاصية طب صحة مجتمع  



ر   اثناء تقدم الخدمات الصحة اذا عجزت عن تقدم العالج الشا فال تكون سا  احداث 
من المهم جدا تنظم العالقة ب مقدم الخدمة الصحة ( ان ان فردا الطبب او مؤسسة صحة المسشفات والمراز الصحة) و متل الخدمة 

ورة للطرف لحصل ل طرف ع حقوقه وكذلك لم بواجاته اتجاە االخر.  ض او المجتمع) وعملة تنظم هذە العالقة  (الم
ض وتجنب حدوث االخطاء ومن المؤكد  هناك العدد من العوامل المهمه واالهداف ال س المؤسسات الصحة لتحققها فما يتعلق سالمة الم
ي الذي يتأثر كثا العوامل المحطة ه والمكن تقدم خدمات معينة دقة فائقة دون وجود  ان االخطاء الطبة التزال تحدث كونها مرتطة العامل ال

سة معينة من االخطاء 
ض ولعب  ض ولعب سأدء هنا استعراض االهداف والوسائل ال مكن تطبقها والس لتحققها لتقلل حدوث االخطاء وزادة االمان حفاظا ع سالمة الم سأدء هنا استعراض االهداف والوسائل ال مكن تطبقها والس لتحققها لتقلل حدوث االخطاء وزادة االمان حفاظا ع سالمة الم

ض.  ض ومقدم الخدمة دورا مهما  تحقيق هذە االهداف من خالل االلام والتقد التعلمات واالرشادات ال تضمن سالمة الم ل من الم

<<VòËÜπ]<ÌËÁ‚<ÃËÜ√i<̃Ê]
ض الشخصة الشل الصحيح الذي ضمن تقدم الخدمات الصحة والعالجة للشخص  ف هة الم جب ان تدء عملة تقدم الرعاة الصحة بتع

الصح وتجنب الخطأ غ المقصود  تقدم خدمة معينة للشخص غ الصحيح. 

<VÍ÷̂j÷]<g◊jË<òËÜπ]<ÌËÁ‚<ÃËÜ√i
االسم الامل مصحا برقم الهة (هة احوال مدنة – طاقة وطنة او رقم جواز سفر) وتارــــخ المالد (أو العمر) رقم السجل الط الذي منح من 
ض وانتهاءا أخذ العالج ول ما قدم  ض وانتهاءا أخذ العالج ول ما قدم  ل هذە المعلومات مطلة  جميع االحوال وعند تقدم اي خدمة صحة دءا من قاس المؤات الحية للم  ل هذە المعلومات مطلة  جميع االحوال وعند تقدم اي خدمة صحة دءا من قاس المؤات الحية للم
ض الجراء فحص مختي او  من خدمات بنهم من اسشارة الطبب وأعطاء عالج مع او أجراء عملة جراحة معينة او ألخذ نموذج وعينة من الم
ض قل الدء أي من  للقام فحوصات شعائة وغها من الخدمات لضمان تقدم الخدمات الصحة المناسة وهذا االمر يتطلب التاد من هة الم
ض ومطاقة  الخدمات الصحة ال ذكرت قل قلل ح وان انت هذە الخدمات متتاعة فجب ع ل مقدم الخدمة التأد بنفسه من هة الم

ض.  الهة التعفة مع نع الخدمة الصحة ال ينوي تقدمها للم
ض دور أسا  هذا العامل المهم من مسؤوليته  تقدم المعلومات الصححة ول  للقائم ع تقدم الرعاة الصحة وعله ان ال يتذمر  ض دور أسا  هذا العامل المهم من مسؤوليته  تقدم المعلومات الصححة ول  للقائم ع تقدم الرعاة الصحة وعله ان ال يتذمر للم للم

من تكرار سؤاله و التحقق من هته عند ل خدمة عالجة فهذا ضمان لسالمته ومنعا لحدوث خطأ ط ال سامح هللا. 
ض (Paent Idenficaon Policy ) وان تكون مؤهلة لتنظم عملة  ف هة الم المؤسسة الصحة جب ان كون لها ساسة خاصة  تع
ض وادخال المعلومات الصححة شل سلس وجب ان تتاد من الام جميع العامل  المؤسسة الصحة من اتاع االسلوب االمثل  سجل الم

ض قل تقدم اي خدمة له لتفادي االخطاء.  والصحيح عند تقدم الرعاة الصحة والتاد من هة الم

<J<<<J<<<J<ƒ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{fjË

ســـالمــــة  
المريــض  
واالخـطاء 
الطبـيـــــة 
(الجزء الثاني) 
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د. محمد سلمان علكم 
أختصا طب اطفال وحدي الودة 
أختصاص ادارة خدمات طبية  



ك عند اسشارته عن شحوب طفلك فهو السب اال شيوعا لفقر الدم ب االطفال.  ص قد سمعه من طب هو شخ
ف مسط عن المرض وهو نقص  سة الحدد الجسم يؤدي ا نقصان  سة الدم وغالا ما صب  ستهل حدينا بتع
االطفال ب عمر ٩-٢٤شهرا وعادة ما حدث نجة لتناول الحلب القري مة مفرطة وقد تكون هناك اساب اخرى اإلصاة 

مرض الددان المعة او وجود امراض نزفة  الجهاز الهض او اعتماد الطفل حليا غ مدعم. 

<öÜπ]<ö]Ü¬_
تدأ االعراض بوجود شحوب عام قد ال يتم مالحظته من قل االهل 
لونه حصل شل تدر مصحا بنقصان مة الرضاعة 
والشاط اليو للطفل وتدرجا يتحول الطفل نحو الخمول وفقدان 

الشهة والرغة  تناول مواد غ صالحة لألل الة. 

<ìÈ~éj÷]
 (CBC (CBC) يتم شخصه عادة بجراء فحص سة اللطاخة الدمة
وصورة الدم وقاس سة الحدد  حالة عدم االستجاة األولة 

للعالج. 
يتم العالج شل مسط بناول العقار الحاوي ع الحدد وستمر 

العالج لمدة ثالثة أشهر الستعادة خن الجسم من الحدد. 
 عض الحاالت الشددة ال قوم االهل المراجعة فة متأخرة قد 
حتاج الطفل ا نقل الدم للحفاظ ع عمل القلب صورة صححة. 

<öÜπ]<‡⁄<ÌË̂ŒÁ÷]
الوقاة من اإلصاة تتم بناول عالج حتوي ع الحدد 
لألطفال الذين عتمدون ع الرضاعة الطبعة ابتداء 
من عمر ٤ أشهر اضافة ا تأجل استخدام الحلب 
القري ا ما عد عمر السنة والدء التغذة من عمر 
ستة أشهر ألن الطفل معتمد ع الرضاعة الطبعة. 

تمناتنا لجميع اطفالنا الصحة والسالمة. تمناتنا لجميع اطفالنا الصحة والسالمة. 
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 فقـــــر الــــــدم  
(الناتج عن نقص الحديد) 

د. روشن زه جابر  
اختصاص طب اطفال 



فن الفخار والخزف 
ودوره في الدعم 
 النفسي لألطفال 

افتتح ال قوله تعا (ولقد خلقنا االسان من ساللة من ط)  
١٢ سورة المعارج 

 فأقول إن مس الفنة وتعل الط ال أعلم هل ألنه قطعة م أم انا قطعة منه 
ح اصحت اعشقه وأنه غم  فأشكو له ه لما تعرضت ا مشلة، 
فأعزل نفسـي معه ألفغ جلّ ااري اله ح أجد نفسـي قد صنعت فخارة 

جملة. 
حث أمسـى الط عالج لعض همو وجرو من ترامات الحاة فكنت اضع حث أمسـى الط عالج لعض همو وجرو من ترامات الحاة فكنت اضع 
) ح ان عضهم   ا دائما انه صد الوحد أو العالج الوحد لعض (امرا
ان قول : اتر هذا المجال فهو متعب أي (صناعة الفخار) لنهم ال علمون 
أن ت (مدمنة) عله واجد فه راح النفسة ودأت أشعر مع مرور األام أن 

هذا الط هو أقرب أصدقا.  
ن  وخالل تلك المسة الفنة الطلة اشفت حقا انه أصبح صدقا  وللث
غي، فمن خالل إقام للعدد من الدورات وورش العمل للصغار و للار حث 
اشفت من خالل هذە الدورات ان الط عالج لعض المشال النفسة فمنذ 
الطفولة – والل عرف -  كنا نعّ عن احتاجاتنا او رغاتنا ع مادة س ـــــ 
(الط االصطنا) وهذا ما وجدته عند االطفال خصوصا ممن عا من 
اضطراات نفسة فل طفل له رغبته  الحصول ع امر ما ضعه او يرسم 
تفاصله  اله رما كون قد فقدە أو لم ستطع الحصول عله فعضهم صنع 
لعة واخر صنع سارة او دراجة او فخارة ، اما انه ال ستطيع اءها او عدم رغة لعة واخر صنع سارة او دراجة او فخارة ، اما انه ال ستطيع اءها او عدم رغة 

االهل بتوفها. 
مع هذا أجد الث من األطفال ممن التقيهم  الدورات وورش العمل ال أقمها 
أنهم  أول يوم حضـرون فه ا الدورة أو ا الورشة عملون بنفسة متعة 
ومشنجة، خائفة، انطوائة و آخر يوم عند اختتام الدورة أراهم وشل واضح 
جدا أنهم  حالة من االشـراح والمحة للحاة والعمل والشاط والحية 

والتعاون. 
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تعلق االطفال  ح اخر يوم  الدورة حث وجدت عددا منهم  
حالة من الاء! نعم ...  يكون لشدة تعلقهم  وحبهم للدورة الذي 
أدخلت  حاتهم شئا جددا عشقوە ول قلــهم. وألن االعمال 
الفنة  اقرب ما تكون لطح الطاقات السلبة من الجسم كا 
الفنون الموس والرسم وغها ف لها تدخل ضمن االسخاء 
النفسـي لمن عانون من اضطراات نفسة وخ المتواضعة 
جعلت فن الفخار واساسه الط ضمن هذە العالجات وهذا ضمن 
ت اليها فقد وجدت  معاش لواقع االطفال خالل الدورات ال أ
الفخار والخزف عنصـرا مهما وجمال لألطفال ومنهم األطفال الذين 
عانون من التنمر أو العزلة فهر ساعدهم  طح الطاقات السلبة 
من ادانهم حث صبح الطفل أ هدوءا وعّ عن نفسه ، ودرك 
ص الحالة العاطفة  قدراته  وساعد هذا النع من الفنون ع شخ
للطفل وتحدد مستوى تطورە النفسـي، مما سمح للقوة الفنة 
التخلص من العدد من المخاوف ال شكو منها واختصار شدد 
أقول ان متخصصة دأت ادرك ان الفن شل أسا يهدف إ أقول ان متخصصة دأت ادرك ان الفن شل أسا يهدف إ 
تغي اتجاە الحالة النفسة للطفل ا االتجاە األ مالئمة و ساعد 
أخصائيو العالج الفن ع التغلب ع المشال من خالل التعب 
عنها من خالل عض أدوات الشاط اإلدا ودأنا شعر عد ل 
هذا أن الفن وسلة جدة لتخفف التوتر والمساعدة ع القضاء 
ع اضطراات الالم واالنحرافات  سلوك الطفل وقد وجدت من 
خالل تج مع األطفال وجدت أن العالج الفن هو تسيق تنمة 
الشخصة من خالل تطر قدرة التعب عن الذات من خالل الشخصة من خالل تطر قدرة التعب عن الذات من خالل 
التمنات السطة ال يتعلمها عند تعامله مع الط ليدع ه  
ء حه وكنت أرى ان فرحته عظمة بنجازە هذا  صناعة أيّ 
وتعرّفه ع الث من أار التعامل مع الط الذي ساعدە ع 

تطر خاله ومهاراته الحركة وتحقيق القدرات اإلداعة. 

فمثال احدى العائالت جاءت طفلتها وشكوا  انها انطوائة 
ولمست عندها االنعزال والخوف وعدم الرد ع ال وأخرى 
عدائة او ما س متنمرة واضا وجدت عض االوالد أنهم  حالة 
من العزلة والتنمر ولن مرور االام وهم  الدورة الخاصة فن 
الخزف والفخار وجدتهم ا تعاونا وحا لروح المساعدة والحوار   
طح االفار اإلضافة ا اسجا معهم شل مدروس من خالل طح االفار اإلضافة ا اسجا معهم شل مدروس من خالل 
الروح المرحة المتمثلة شخصي مدرة لهم وــهذا التوجه األنيق  

السيدة سمية البغدادي      
مفة تربوية  

 وفنانة تشكيلة مختصة بالخزف والفخار 



حصى 
 المسالك البولية 

• كف تتكون ح المسالك البولة؟  
• وما العوامل المحفزة ع تكنها؟ وما أعراضها؟  

• وما هو آخر ما توصل اله الطب الحدث  
شخصها وعالجها؟  

ل هذە الساؤالت تضمنها كتا الذي صدر مؤخرا عنوان ل هذە الساؤالت تضمنها كتا الذي صدر مؤخرا عنوان 
(حصـى المسالك البولة)، وقد حاولت  هذا التاب اإلجاة عن 
هذە األسئلة وعززتها الصور التوضحة، وقد توخت فه مراعاة 

الدقة العلمة الالزمة  د المعلومات. 

<DÌÈ÷Áf÷]<‘÷̂äπ]<ÓíuE<ĥj“
تحدثت  التاب عن حصـى المسالك البولة شل عام ودأت تحدثت  التاب عن حصـى المسالك البولة شل عام ودأت 
كتاة لمحة تارخة عن قصة الشـر مع ح الجهاز البو 
وتواصلت مع اجزاء الجهاز البو وتناولت حصـى ال وانواع 
الحصـى والعوامل المحفزة  تكوّن الح واعراض االصاة 
ة والمختة  حصـى ال وطرق كشفها والفحوصات التص
والوقاة والعالج والتداخل الجرا إلزالة الحصـى وخارات 
التداخل الجرا وتحدثت عن ح الحالب وح المثانة، 

 . . إضافة ا الث مما يتعلق الح إضافة ا الث مما يتعلق الح

<‹ä¢]<tÖ̂}<‡⁄<Ì⁄Çí÷]<l̂qÁ≤<Óí£]<kÈjÀi
و هذا العدد من مجلة (سالمتك) الغراء سأتحدث عن جانب 
مهم وهو تفتت الح موجات الصدمة من خارج الجسم 
وس اختصارا التفتت الخار وهو الخار الرئسـي الثا  
عالج الحصـى وقوم ع فكرة تفتت الحصاة البة وتحلها ا 

قطع صغة لسهل نزولها والتخلص منها. 
ح داة الثماننات من القرن الما لم كن هذا الخار متاحا اذ ح داة الثماننات من القرن الما لم كن هذا الخار متاحا اذ 
ان الحل الوحد إلخراج الحصـى الذي ال يل تلقائا هو التداخل 
ض مقارنة العملة  الجرا وألن التفتت الخار أسهل للم
الجراحة (طلق ع التفتت الخار مصطلح غ توغ أو غ 
اجتا ألنه ال حتاج ا عمل شق  الجلد او االسجة ع 
عكس العملة الجراحة) فهو ال حتاج ا التخدير او الرقود  
المسش اال نادرا وهو اقل مضاعفات وأرخص لفة لذلك أصبح 

العالج األ شيوعا  العالم. العالج األ شيوعا  العالم. 
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تارخا لوحظ تأث موجات الصدمة ع األجسام ألول مرة  الحرب 
العالمة الثانة عندما ان يتم اسعاف الناج من غرق الغواصات 
المدمرة فعل الطوردات فقد انوا عانون من اصاات مختلفة الرغم 
من ان اجسامهم لم تخقها الرصاصات او الشظاا فأسنتج المعالجون 
ان اإلصاات حدثت فعل قوة ناتجة عن االنفجارات أطلقوا عيها اسم 

موجات الصدمة. 
و الخمسنات نجح العلماء  تصيع جهاز هدرول كها و الخمسنات نجح العلماء  تصيع جهاز هدرول كها 
ستطيع بواسطة موجات الصدمة ال يولدها من تحطم االجسام 
الصلة تحت الماء دون الحاجة للتماس الما معها. كذلك لوحظ 
التأث المدمر لموجات الصدمة ع االجسام الصلة اثناء االختارات 
ال ان جــها مهندسو كة (دورنه) االلمانة لصناعة الطائرات ع 
المحرات ونجة لهذە المالحظات دأت الشـركة بتجارب لصناعة 
جهاز ط لتفتت الح داخل جسم االسان. وتللت التجارب ال 
ت ع الحيوانات  الداة ثم ع األسان  ت ع الحيوانات  الداة ثم ع األسان استمرت لسنوات وأج استمرت لسنوات وأج

صنع أجهزة تفتت الستخدامها  عالج الح عند األسان. 

<ÌÈiÁí÷]<—Á <l̂qÁπ̂e<Óí£]<kÈjÀi<á̂„q<ÿ€¬<_Çf⁄
قوم مدأ عمل جهاز التفتت ع تولد موجات الصدمة بواسطة جهاز 
خاص ثم ترك هذە الموجات استخدام عاسات منحنة وتوجه 
الموجات المركزة نحو الحصاة لتكسها ا قطع صغة لسهل نزولها 

حث ان العامل الحاسم  التخلص من الح هو حجمها. 
وستجب الحصـى ال ال يتجاوز حجمها ال ١،٥ ا ٢ سم للتفتت،  سم للتفتت، 
ولما زاد حجم الحصاة ح ضمن هذا المدى فأن استجابتها للتفتت 
ستكون أقل اما إذا تعدى حجم الحصاة ا ٢ سم فالتفتت الخار لن 

كون عادة خارا صائا  عالجها. 
تكون الجلسات ل اسبوع عادة وستغرق ل جلسة حوا ٣٠ دققة  دققة 
وال تحتاج عادة ا التخدير ماعدا االطفال الذين صعب احانا 
المحافظة ع استقرارهم وثاتهم اثناء الجلسة ولونهم اضا اقل 

تحمال لأللم واالنزعاج مهما ان سطا. 
ض أن غادر ماة عد انتهاء الجلسة.  ومكن للم

د. عء عبد الزهرة 
طبيب اختصاص جراحة المسالك البولية 

مستشفى الموا العام  



هو مرض والدي ناتج عن فقدان العقد العصة  الطانة 
العضلة والطقة تحت المخاطة للقناة الهضمة. 

وحدث هذا المرض بسة واحد من ل ٥٠٠٠ والدة حة  
العالم، ولنه حدث بسة ثالثة من ل ٥٠٠٠ والدة حة  
الجس اآلسيوي. ما حدث  الذكور أ من اإلناث بسة 

أرعة أضعاف.  

<l̂⁄̄√÷]Ê<ö]Ü¬̆]
١-انتفاخ الطن. 

٢-تقيؤ اخ اللون. 
٣-تأخر خروج الع االسود من طن الطفل حدث الوالدة 

إ أ من ٤٨ ساعة 

<ìÈ~éj÷]
١- األعراض والعالمات. - األعراض والعالمات. 

٢- السونار لالم قل الوالدة. 
ض.  ٣-االشعه السنة لطن الم
٤- االشعة الملونة للجهاز الهض. 
٥- خزعة من المستقم والقولون.  

ج.  ٦- دراسة اختالف الضغط ب المستقم وال

<<t̄√÷]
١- عالج تحف للحاالت السطة من خالل وضع انبة 
ض مع إعطاء السوائل الوردة واألدوة المضادة  المعدة للم

لاللتهاات وعمل تحف للمقعد ل ثمان ساعات. 
٢- العملات الخاصة شلل القولون و ع عدة انواع - العملات الخاصة شلل القولون و ع عدة انواع 
الهدف الرئسـي منها هو اجاء القطعة المشلولة من القولون 

ورط القطعة السلمة مع المستقم 
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د.ع عبد الحس العيدا  
اختصا جراحة الطفل وحدي الودة 
مدير مستشفى الطفل التخص  البة   شلل القولون 

الوالدي 



 فصل اليع تظهر حاالت تكسـر الدم الحادة الناجمة عما س 
فقر الدم الاقال وسب هذا المرض هو نقص ورا إلنم 
(سدا فوسفات الجلوكوز موع الهدروج) حث تعا 
كات دم المصاب من نقص هذا االنم فينجم عن هذا النقص 
ترام للمواد المؤكسدة و مواد متعددة تارة تكون ضمن غذاء 

المصاب أو دواء ما أو مادة كماوة ستخدمها ونحتك بها. 
هذا االنم ح كة الدم الحمراء من التحلل والتكسـر حال 
تعرضها للمؤكسدات لن عدم وجود هذا االنم ينجم عنه تحلل 

ها.  كات الدم وتك

<öÜπ]<ö]Ü¬_
عادة تدأ االعراض عد تناول الاقالء او النبق او دواء حتوي مادة 

السلفات فتظهر عدها األعراض التالة: 
• حالة من الشحوب الفجا الشدد. 

• اصفرار باض الع. 
• تلون االدرار اللون االحمر الغامق الشه الشاي او الوال. 

• تدهور الوضع العام واالعاء والخمول. • تدهور الوضع العام واالعاء والخمول. 
• االنهار وتدهور الو  حال لم نتدارك الوضع سـرعة بنقل 

ض صورة طارئة إلنقاذ حاته.   الدم ا الم
او النمط االخر من االعراض لدى الطفل الحدث الوالدة الذي 
صاب القان الوالدي او ابو صفار والذي كون سه اضا فقر 

الدم الاقال او غە. 
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<öÜπ]<ìÈ~éi
شخص المرض بتحالل دم سطة أحدها صمة الدم واالخر هو شخص المرض بتحالل دم سطة أحدها صمة الدم واالخر هو 
تحلل انم (G6PD) لنحدد كونه مفقود او قلل جدا  الجسم 
ومن الجدير الذكر وجود نوع من التحلل أحدهما نو عتمد 
تغيات لونة  محلول ما وهو غ دقيق واالخر  تظهر 
نجته ع شل رقم مثل قوة االنم وتركە ستطيع من خالله 

ص النقص واضا تحدد الشدة.  شخ

<‰fl¬<≈̂flj⁄̃]Ê<‰fflü<òËÜπ]<Ó◊¬<ǵ <̂⁄
• القولات أنواعها • القولات أنواعها 

ط  • الخ
• النبق 
• السماق  

• الحناء أو رائحتها 
• رائحة االسفنك 

ن والمثم وغها  • عض االدوة األس

‰ËÊÉÊ<òËÜπ]<±]<Ì÷̂âÖ‰ËÊÉÊ<òËÜπ]<±]<Ì÷̂âÖ
١- جب ان شك  المرض حال وجود فرد من العائلة مصاب 
وخاصة االطفال الذكور هنا جب ان نفحص االخوة ولو عند 
والدتهم لوجود مخاطر اصاة ذوي فقر الدم الاقال القان 

الوالدي الشدد. 
٢- االناە وخاصة  هذا الوقت من السنة ا اعراض المرض 
ض وعالجه مكرا.  ووضعها محل الشك لسبق تدهور حالة الم
٣- إذا أصبح وجه طفلك شاحا فجأة اسأله او بنفسك دقق  - إذا أصبح وجه طفلك شاحا فجأة اسأله او بنفسك دقق  
لون االدرار عند الشك ال تؤخر الطفل والجأ للمشورة الطبة. 

ص من  ستحسن  االطفال غ المشخص ان يتم الشخ  -٤
عينة دم قل ان يتم نقل الدم الطارئ للطفل. 

٥- االطفال المشخص ساقا فقر الدم الاقال خاصة االناث - االطفال المشخص ساقا فقر الدم الاقال خاصة االناث 
منهم لجع ا التحلل االص إذا لم كن التحلل رصنا رقما او 
ما فجب اعادته و مخت رص لنتجنب منع الطفل من 

مجموعة االغذة ال تمنع عن مصا الاقال. 

د.باسم عبد الكريم  
اختصا طب اطفال 
مركز امراض الدم الوراثية  البة 

تعرف على فقر  
الدم الباقالئي  



قصد عدوى المسالك البولة عدوى تصب أي جزء من الجهاز البو  
وهو الليتان والحالان والمثانة ومجرى البول. 

وغالا ما تصب العدوى المسالك البولة السفلة أي المثانة ومجرى البول. 
تكون الساء أ عرضة لإلصاة عدوى المسالك البولة من الرجال، 
ة ع المثانة مؤلمة ومزعجة. ومع ذلك،  ومكن أن تكون العدوى المقت

مكن أن تحدث عواقب وخمة إذا انتقلت العدوى إ الليت. 
عادة ما عالج األطاء التهاات المسالك البولة المضادات الحية. ولن عادة ما عالج األطاء التهاات المسالك البولة المضادات الحية. ولن 
مكن اتخاذ خطوات لتقلل فرص اإلصاة بهذە العدوى  المقام األول. 

<ö]Ü¬̆]
ال تسب التهاات المجرى البو دائما  حدوث عالمات وأعراض، ولن 

عند ظهورها، فإنها قد تتضمن ما : 

* إلحاح مستمر وقوي للتبول 
* شعور الحرقة عند التبول 

ب مات صغة ومتكررة من البول  ب مات صغة ومتكررة من البول *   *
* ظهور البول قاتما 

* ظهور البول اللون األحمر أو الوردي الفاتح أو لون الوال— عالمة تدل 
ع وجود دم  البول 

* وجود رائحة نفاذة للبول 
* ألم الحوض، لدى الساء خاصة  منتصف الحوض وحول منطقة 

 عظمة العانة 

<Í÷Áf÷]<á̂„¢]<ÔÊÇ¬<≈]Áfi_
قد يؤدي ل نع من عدوى الجهاز البو إ عالمات 
وأعراض محددة أ حسب الجزء المصاب العدوى من 

الجهاز البو. 
مثال التهاب الليتان تكون أعراضه ألما  الجزء العلوي من مثال التهاب الليتان تكون أعراضه ألما  الجزء العلوي من 
ة) مع ح مرتفعة الحرارة وارتجاف  الظهر والجانب (الخا

وقشعرة وصاحبها الغثان وء 
أما التهاب المثانة فتكون اعراضه ضغطا منطقة الحوض 
وشعور الضيق  الجزء السف من الطن مع تبول متكرر 

ومؤلم وأحانا دم  البول 
أما التهاب اإلحلل فتكون اعراضه حرقة أثناء التبول وفرازات  

<ĥfâ̆]<ĥfâ̆]
عادة ما تحدث عدوى المسالك البولة عندما تدخل الكتا 
إ المسالك البولة ع مجرى البول وتدأ  التاثر  
المثانة. والرغم من أن الجهاز البو مصمم لمنع تلك الغزاة 
المجهة، فإن هذە الدفاعات تفشل  عض األحان. 
وعندما حدث ذلك، قد تسخ الكتا وتنمو لتصبح عدوى 

املة  المسالك البولة. 
تحدث عدوى المسالك البولة األ شيوعا شل أسا 

عند الساء وتؤثر ع المثانة ومجرى البول. 
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د. صفاء كاطع المال 
مدير مركز البة 
 مراض وزراعة الك 

التهاب الجهاز البولي  
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عوامل الخطر: 
النساء أكثر  
عرضة لإلصابة 

<VDÌfînπ]<ĥ„j÷]E<Ìfînπ]<ÔÊÇ¬
عادة ما حدث هذا النع من عدوى المسالك البولة سب عادة ما حدث هذا النع من عدوى المسالك البولة سب 
كة القولونة)، و نع من الكتا ال توجد عادة   (اإل
القولون. ومع ذلك، تكون كتا أخرى  المسؤولة عن ذلك  
عض األحان. وتكون جميع الساء معرضات لخطر اإلصاة 
حة وخاصة، المسافة القصة  التهاب المثانة سب بيتهن الـش

ج وفتحة مجرى البول إ المثانة.  من مجرى البول إ ال

<VDÿÈ◊ű ]<ĥ„j÷]E<ŸÁf÷]<ÔÜ•<ÔÊÇ¬
مكن أن حدث هذا النع من عدوى المسالك البولة عندما تتقل مكن أن حدث هذا النع من عدوى المسالك البولة عندما تتقل 
الكتا المعدة المعة من فتحة الشـج إ مجرى البول. كذلك، 
ب من المهل، مكن أن تسب حاالت  ألن اإلحلل األنثوي ق
س والسالن وداء المتدثرة  العدوى المنقولة جسا، مثل اله

والمفطورة  التهاب اإلحلل. 



تأخر ظهور األسنان 
 عند األطفال 

طرق العناية 
 بأسنان األطفال  
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يساءل الث من اآلاء عن سب تأخر ظهور األسنان لدى أبنائهم! دون 
معرفة السن او الفة المحددة لداة ظهور األسنان. فمجرد اماله عمر 

السنة دون ظهور األسنان صابون حالة من القلق 
ح شل مسط عن العمر الذي عت فه عدم ظهور األسنان  س
تأخرا، طبا إذا لغ الطفل ١٣ شهر دون ظهور أي سن فع الوالدين 

مراجعة طبب األسنان لمعرفة السب 

<·̂flâ̆ ]<ÖÁ„æ<Ü}̀i<ĥfâ_
١. العوامل الوراثة فعندما كون أحد األبن أو الهما لده أو لدى . العوامل الوراثة فعندما كون أحد األبن أو الهما لده أو لدى 
اقائهما تأخر  نمو األسنان عندها يؤخذ االعتار أن سب التأخ هو 

العامل الورا واالنتظار لح ظهور أسنان طفلهم. 
٢. عدم حصول الطفل ع الغذاء المناسب (ما ونوعا) وهنا سوف 
  .D تظهر مشلة تأخر ظهور األسنان سب نقص الالسيوم وفيتام
٣. قصور  الغدة الدرقة، مما سب حدوث خلل  نموە الطب 

شل عام وؤثر أضا ع أسنانه.  

<·̂flâ̆ ]<ÖÁ„æ<Ü}̀i<Ì◊”é⁄<t̄¬<·̂flâ̆ ]<ÖÁ„æ<Ü}̀i<Ì◊”é⁄<t̄¬
 حالة تأخر ظهور األسنان لدى الطفل عد لوغه سن ١٣ شهر جب 
مراجعة الطبب لعمل الفحوصات والتحالل الالزمة فإن ان السب هو 
ض  نقص  الالسيوم او فيتام D, قوم الطبب بوصف العالج والتع
المناسب. وان ان السب هو خلل  الغدة الدرقة فأضا تعمل له 

التحالل الالزمة وعالج ع أساسها عند الطبب المختص.  
وان انت جميع الفحوصات والتحالل سلمة وانه ال عا من اي سب وان انت جميع الفحوصات والتحالل سلمة وانه ال عا من اي سب 
ر أعالە، ع الوالدين االنتظار لح ظهور األسنان  وقتها 

ُ
مما ذ

المناسب إذ ال دا للقلق بهذا الشأن. 
مكن أن تظهر عض األسنان وتتوقف عن الظهور لمدة زمنة معينة، فإن 
انت هذە المدة قصة لس هنالك داع للقلق أما  حال انت المدة 
طلة جدا، فقد كون هذا سب صغر الفك، أو التلف  اللثة، مما 

د العالج ح تعود األسنان إ الظهور مرة أخرى. 

  
جب أن تعت األم أسنان طفلها قل وعد ظهورها ح ال 
صاب مشال األسنان وسنذكر عض النصائح ال ساعد 

األم ذلك، ومنها:  
١.القام بنظف اللثة يوما استخدام الماء.  

٢.المداومة ع تنظف اللسان عد إرضاع الطفل ألن الحلب .المداومة ع تنظف اللسان عد إرضاع الطفل ألن الحلب 
س عالقا عله  حال عدم إزالته بواسطة الفرشاة الخاصة. 
٣.عدم استخدام معجون األسنان قل لغ الطفل سن ١٢ 
ض الطفل للفلورد قل الست شهور.  شهر، وتجنب تع

ها سب 
ّ
٤. تجنب تعدە ع الرضاعة عد لوغه عام ألن

مشال عددة.  
٥.عدم تعد الطفل ع المواد المحتة ع السكر. 
٦. رعاة األسنان من خالل زارة الطبب من فة لفة. . رعاة األسنان من خالل زارة الطبب من فة لفة. 

د. لج زه الشمري  
طبيبة أسنان 



مول بصرة تايمز سكوير يحتضن احتفالية  
صدور العدد الثاني من مجلة سالمتك 

مجلة سالمتك العدد الثالث 2020 19

<h̄ õ<‡⁄<ÅÇ¬<‡⁄Ê<̂fõ̃ ]<‡⁄<ÏàÈ∫<Ì“Ö̂é⁄
<g ÷]<ÌÈ◊“<l̂f÷̂õÊ

واحتفاءً صدور عددها الثا ادر عدد من األطاء والطبات ومعهم واحتفاءً صدور عددها الثا ادر عدد من األطاء والطبات ومعهم 
مجموعة من طالب وطالات لة الطب جامعة الصـرة التسيق مع 
ة تامز سكر) لعرض المجلة  احة  هيئة تحر المجلة ومع ادارة (
ف ائح المجتمع ممن ستواجدون   المول  احتفالة متواضعة لتع
المول المجلة وأهميتها  شـر الثقافة الصحة والتوعة المطلة 

لتعز تلك الثقافة. 
حث تم توزــــع (٦٠٠) سخة من العدد الثا من مجلة (سالمتك) لتكون 
هديتها  تلك المادرة ا زائري المول، وان فق المادرة  أق 
سعادته وهو يوضح للحضور األارم ممن جذبهم جمال العرض لمجلة 
سالمتك  مان تم اختارە مقدمة الطابق األر للمول ومع مرور 
الوقت انت أعداد المتصفح وزائري معرض المجلة تزداد، وراح 
المادرون ومعهم ممثلون عن هيئة تحر المجلة يواصلون مهمتهم 
التوعة األنقة الجملة وسط ور واعاز ل من توقف وأستمع وغادر 

المان ومعه سخته من المجلة. 

<‘j⁄̄â<ÏÅÁéfide<|ÇíË<ÜËÁ”â<àµ̂i<ÏÜíe<ÁËÅ]Ö
فما انت شاشة العرض  مول صـرة تامز سكر تعرض العدد األول 
من المجلة الذي صدر قل ثالثة شهور مع صوت المذيع ع أث راديو 
ف زوار المول بهذە  صـرة تامز سكر يردد اعالنا أعدە الراديو لتع

المادرة. 
وان عض ممن أهدت لهم المجلة قد أخذوا أمانهم ودأوا بتصفح وان عض ممن أهدت لهم المجلة قد أخذوا أمانهم ودأوا بتصفح 
المجلة، فوجدنا من المناسب جدا أن سأل عددا منهم عن المجلة 
ورسالتها  الشأن الثقا الص وكف وجدوها؟ فانت اجاات ل من 
سـألناهم أنهم وجدوا المجلة حافلة ل ما يهم المجتمع وحاجاته ا 
المد من التوعة الصحة ع الموضوعات المشورة فيها وال كتبها 
أطاء معروفون واركوا للمجلة روعة توجهاتها  المجال الص 
والتوعوي ومادرة هيئة تحرها ال حرصت ع توزعها مجانا و 
خطوة ممة إلصال صوت الثقافة الصحة ا أ عدد ممكن من 

ائح المجتمع. 



أســباب ارتفــــــاع  
معدالت الوالدات 
القيصـــــريـــــــــــة 
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ان الث من حاالت الوالدات القـصة عود سبها ا وجود عملات قـصة 
ت للحامل خالل حملها األول أو الثا أو لوجود عقم لدى المرأة  ساقة قد أج
ومضت عدة سنوات ع عدم انجابها وان غالبة هذە الحاالت تحتاج ا 

عملات قـصة لغرض األنجاب. 
أن هذە األساب جعلت من مسشفانا شهد اجراء (٥٥٠ – ٦٠٠) عملة قـصة ) عملة قـصة 
شها  عام ٢٠١٩ باف طاقم ط متخصص، اذ ضم مسشفانا ١٣ طبا 
اسشارا وال تتم إال عد أن سنفذ الادر الط ل الحاالت األخرى لصل ا 

ة عد أن جد أن الد من أجرائها.  حالة الوالدة الق

<ÌËÜíÈœ÷]<l]Å̃Á÷]<ĥfâ_<‹‚_
ولغرض التوسع  معرفة أساب الوالدات القـصة نب أن قرار الوالدة 

القـصة يتخذە الطبب دال عن الوالدة الطبعة  حاالت معينة منها: 
• الخضع أل من والدة قـصة ساقة.  • الخضع أل من والدة قـصة ساقة.  

• إزالة ورم ل من الرحم. 
• وجود عب خل مع  الرحم يتعارض مع الوالدة الطبعة. 

• عض حاالت الحمل التوأم، وخاصة التوائم المتعددة. 
• وجود مشال معينة  المشمة. 

• عض الحاالت المرضة لألم، ال تكون فيها عملة الوالدة الطبعة تمثل 
خطرا ع صحتها. 

• وهناك عض الحاالت األخرى ال يؤخذ فيها قرار نع الوالدة اقاب وقتها، • وهناك عض الحاالت األخرى ال يؤخذ فيها قرار نع الوالدة اقاب وقتها، 
وغالا ما كون  الشهر األخ مثل أن كون رأس الجن لم يتخذ الوضع الطب 
للوالدة مع دخول شهر الوالدة أو ك حجم الجن مما جعل الوالدة الطبعة لها 

أخطارها ومضاعفاتها المحتملة عد الوالدة. 

 عض الحاالت األخرى كون قرار الوالدة القـصة غ مخطط له المرة، 
وعادة ما لجأ الطبب لها فقط  أثناء وقت الوالدة، نجة لظهور مشال غ 

متوقعة  أثناء والدة الطفل مثل: 
• الجن لم أخذ الوضع المناسب  قناة الوالدة سب وضع الجن داخل • الجن لم أخذ الوضع المناسب  قناة الوالدة سب وضع الجن داخل 

الرحم أو سب حجم الجن. 
• عندما يتوقف الجن عن االنزالق وعلق  قناة الرحم  أثناء الوالدة. 

•  عند حدوث تغيات  معدل نضات قلب الجن، وعادة ما تكون إشارة 
لإلجهاد  أثناء عملة الوالدة. 

ف أو العدوى، ال تتطلب الوالدة  • عند حدوث مشال صحة لألم مثل ال
فورا. 

<ÌËÜíÈœ÷]<ÏÅ̃Á÷]<Ç√e<̂⁄<xÒ̂ífi
ك للتأد من حاجتك  ك للتأد من حاجتك عد الوالدة القـصة علكِ مراجعة طب عد الوالدة القـصة علكِ مراجعة طب
ة أضا  الوالدات المقلة، حث إن هناك عض  للوالدة الق
الحاالت ال مكن عدها حدوث والدة طبعة، لن يتوقف هذا 
ع جح الوالدة القـصة األو والسب الذي دفع الطبب 
لتولدكِ قصـا  المرة األو، فإذا ان سا عرضا أو من 
المحتمل أال يتكرر (مثل مشال المشمة أو والدة توأم أو نزول 
ط  الجن المقعدة)، فُمكنكِ حينها التفك  الوالدة الطبعة 
ة، ح ال  ة، ح ال مرور من ثالثة إ خمسة أعوام ع الوالدة الق مرور من ثالثة إ خمسة أعوام ع الوالدة الق
ة القدم.  حدث تمزق  الرحم  مان جح الوالدة الق

أما إذا ان سب الوالدة القـصة ما زال قائما مثل ضيق الحوض أو 
وجود عب خل  الرحم، فغالا ستلدين قصـا  ل مرة 

للحفاظ علكِ وع صحة مولودك. 
و النهاة، عد تعرفك ع عالمات الوالدة القـصة، أا انت و النهاة، عد تعرفك ع عالمات الوالدة القـصة، أا انت 
طقة والدتك، علكِ التأد أن الهدف العام عادة ما كون اختار 
الصالح لكِ ولطفلك، وسُسطر علكِ شعور واحد وهو الفرحة 
الغامرة والسعادة قدوم رضعكِ الذي اشتقتِ لرؤته طوال سعة 

أشهر، ولن تتأثر هذە الفرحة بنع الوالدة. 

د.رسمية المذحجي  
مديرة مستشفى البصـرة 
 للنسائية واطفال 
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انسداد قناة 
الدمـــع الـــوالدي 

٤. إعطاء مضادات حية موضعة  حالة وجود صدد  الع 
للحلولة دون حصول مضاعفات.. 

<l̂À¬̂ñπ]
ان اهمال معالجة اسداد القناة الدمعة يؤدي ا المضاعفات 

التالة: 
س الدم مع عض الجراثم سب  ١. تجمع الدمع  ال
س الدم والذي عت حالة طارئة رما تؤدي ا  التهاب ال

مضاعفات أخرى خطة وجسمة. 
س الدم وان لم تعالج  س الدم وان لم تعالج . التهاب محجر الع او تكون خراج ال ٢. التهاب محجر الع او تكون خراج ال
صورة صححة من خالل تل المضادات الحية عن طق 
الورد ولمدة افة سوف كون قرار العملة الجراحة حتما وذلك 
لفتح مجرى جرا ناظورا عن طق االنف ووضع أنبوب مطا 

س الدم مع قاءە  االنف لمدة (٦) أشهر.  ط ال ي

<∞√◊÷<t̂äπ]<ÿ€¬<ÌœËÜõ
١. الضغط بواسطة أحد أصابع الد وطرف االصبع (جب تقلم . الضغط بواسطة أحد أصابع الد وطرف االصبع (جب تقلم 

األظفر لألصبع المستخدم). 
٢. يتم الضغط ع داة القناة الدمعة من داة االجفان 

وصورة عمودة ا األسفل اتجاە االنف. 
٣. إعادة السحب عدة مرات بنفس االتجاە من األع ا األسفل . إعادة السحب عدة مرات بنفس االتجاە من األع ا األسفل 
ولس حركة دائة او اتجاه متعاس فهذا عت خطأ  
عملة المساج ال كون الهدف منها تولد ضغط ع االسداد 

أسفل القناة الدمعة. 
جب االستمرار عملة المساج يوما حوا (٤٠ – ٦٠) مرة   .٤
ولمدة عدة أشهر لضمان عدم اسداد القناة او تضقها  

المستقل. 

عت اسداد قناة الدمع من الحاالت الوالدة الشائعة لدى 
األطفال حدي الوالدة سب عدم اتمال نمو القناة عند الوالدة 
وال تدأ فتحات دققة  داة االجفان تتجه نحو االنف 
س الدم مجاور أع االنف  بواسطة قنوات رفعة تصب  ال
والذي صب بواسطة قناة الدمع ا داخل االنف، وذلك خج 
ف االنف  الدمع المت عد ترطب الع ع هذە القناة ا تج
ورما كون االسداد  جانب واحد او ال الجانب من الوجه. 

<l̂⁄̄√÷]<<l̂⁄̄√÷]<
١. استمرار دمع الع وكة عند األطفال منذ األام األو 

للوالدة. 
٢. يرافق دمع الع  عض األحان خروج صدد وقيح. 

٣. احمرار الع سب تلوث الدمع الراد داخل كس الدمع 

<t̄√÷]<
 يتم العالج أحد الطرق التالة: 

١.  حالة كون االسداد سط جدا و الحالة الغالة فمكن .  حالة كون االسداد سط جدا و الحالة الغالة فمكن 
ان يتحسن تلقائا وذلك اتمال نمو القناة وانفتاحها. 

٢. التدلك والمساج لمجرى القناة وهذە الطقة تعالج حوا 
٩٥٪ من الحاالت شـرط اتاع الطقة الصححة وال ستم 

حها الحقا. 
٣. عند استمرار الدمع الرغم من اجراء طقة المساج لمدة سنة . عند استمرار الدمع الرغم من اجراء طقة المساج لمدة سنة 
فجب اجراء عملة سطة تحت التخدير العام بواسطة سلك 
رفيع وتكون سة نجاح هذە العملة حوا ٩٠٪ ورما تتكرر 
العملة  حال قاء أو رجع االسداد مع مالحظة عدم ترك 

المساج عد العملة. 

د. حس خض  
اختصا طب وجراحة العيون 



المضادات الحيوية 
 سالح ذو حدين 

<<Í‚̂⁄
<<l]Å̂ñπ]

<<[ÌËÁÈ£]
<[̂7<xÈví÷]<›]Ç~jẫ]<ÌÈÀÈ“

انشـرت  السنوات األخة ظاهرة سوء استخدام المضادات الحية والسلوك الخا بناول هذە األدوة مما أدى إ ظهور مقاومة 
الكا ألغلب أنواع هذە األدوة وقلة فعاليتها ضد األمراض وعدم استجاة المر للعالج مما يتج عنه ارتفاع  التالف الطبة 

استخدام مضادات أع ثمنا وتمدد فة الرقود  المسش وزادة معدل الوفات. 

<[̂„fflü<ÌÈÀÈ“Ê<[̂„êfâ_<[ÌË4j”f÷]<Ì⁄Ê̂œπ]
 قدرة الكا ع القاء والتأقلم ش الطرق لمالئمة البئة المحطة بها ع الرغم من تناول المضاد الحيوي الموصوف لقتل هذە  قدرة الكا ع القاء والتأقلم ش الطرق لمالئمة البئة المحطة بها ع الرغم من تناول المضاد الحيوي الموصوف لقتل هذە 
الكا ومعالجة اإلصاة فصبح المضاد الحيوي غ قادر ع وقف تاثر الكا والقضاء عليها سب اساب الكا مناعة ضد المضاد 
ض للعالج وقلة سة شفائه وزادة فة الرقود   نجة االفراط واالستخدام الخا للمضادات الحية فيتج عنها عدم استجاة الم

المسشفات.  
ولن!!هل مكننا تجنب حدوث المقاومة الكتة للمضادات الحية عدم االفراط استخدامها واالستخدام الصحيح لهذە االدوة؟ 

وط التالة:  الجواب نعم ممكن إذا المنا ال

<VÌËÁÈ£]<l]Å̂ñ€◊÷<xÈví÷]<›]Ç~jẫ]
ص اإلصاة ومعرفة نع  ص اإلصاة ومعرفة نع - ال ستخدم المضادات الحية دون وصفة طبة، فجب اسشارة الطبب وجراء الفحوصات الالزمة لشخ ١- ال ستخدم المضادات الحية دون وصفة طبة، فجب اسشارة الطبب وجراء الفحوصات الالزمة لشخ

الكا المسة للمرض والتا وصف المضاد الحيوي المناسب من قل الطبب. 
٢- الستخدم المضادات الحية لعالج اإلصاات الفوسة كالت الد واألنفلونزا وغها. 

٣- اتبع تعلمات الطبب والصد حول استخدام المضادات الحية من حث الجرعة والوقت ومدة العالج. 
٤- التتوقف عن تناول المضاد الحيوي أثناء فة العالج ح وان شعرت بتحسن، فإمال مدة العالج الموصوفة مهم جدا  عدم ظهور 

الكا المقاومة للمضاد الحيوي. 
٥- تناول المضاد الحيوي  األوقات الموصوفة والمحددة من قل الطبب والصد 

٦-  حالة سان تناول الجرعة فتناولها  أقرب وقت ممكن وال تناول الجرعة الفائتة  حال ان وقت الجرعة التالة قا. -  حالة سان تناول الجرعة فتناولها  أقرب وقت ممكن وال تناول الجرعة الفائتة  حال ان وقت الجرعة التالة قا. 
٧- التحتفظ المضاد الحيوي الستعماله مرة أخرى ل تخلص منه عد انتهاء مدة العالج ماة. 

٨- التناول مضادا حيا موصوفا لشخص أخر  أي حال فقد كون غ مناسب لحالتك ح وان انت األعراض مشابهة. 
ورة اتاع النصائح واإلرشادات أعالە للوصول إ  واخا جب اسشارة الطبب والصد قل تناول المضاد الحيوي والتأد ع 
استخدام أمثل وامن للمضادات الحية مما يؤدي إ الحصول ع الفعالة العالجة للدواء والشفاء من األمراض والقضاء ع المقاومة 

الكتة للمضادات الحية وتقلل سة الوفات  العالم. 
دا بد لصحة أفضل وحاة أمنة لنا وألجالنا مستقالمع تمناتنا للجميع الصحة والسالمة 

المضادات الحية  مركات دوائة 
ستخدم لمعالجة األمراض ال 
سبها اغلب أنواع الكا وذلك عن 
طق تبط نمو وقتل هذە الكا 
نجة االستخدام الصحيح لهذە 
األدوة وحسب اإلرشادات الطبة 
وال ستخدم هذە األدوة لعالج 
األمراض ال سبها الفوسات األمراض ال سبها الفوسات 
كالت الد واألنفلونزا واحتقان 

األنف وغها. 
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غادة وليد عبد الملك الكامل 
صيدنية ممارسة 



(سالمتك) تلتقي الصيدالني سالم داود  
وحديث عن تأليفه لـ  

Sam’s Guide وهو دليل أدوية تعليمي 
<Çflä÷]<ÎÇ√â<I<̂œ◊÷]<ÔÜq_

• Sam’s Guide ĥj“<Á‚̂⁄<‰j÷̀â<Çf÷]<ª ؟ 
 Self-Assessment Medicaon Self-Assessment Medicaon اختصارا لعارة ، • هو دلل أدوة تعل
Guide وشمل  طاته جميع االدوة المتوفرة  السوق العرا خاصة، والسوق 
الدوا العال، حث قوم بتصفها حسب اجهزة جسم االسان وحسب الحاالت 
المرضة، مع ذكر ألهم التفاصل العلمة التطبقة الخاصة بهذە األدوة، مع ذكر 
االسماء التجارة واالشال الدوائة مع الجع المتوفرة، اإلضافة ا اغلب الكيات 

 (Fixed Combinaons) الدوائة الثابتة

<[ĥj”÷]<]Ñ‚<ª<àÈ€π]<Íé÷]<Á‚̂⁄<•
• هو دلل عل تطب حتوي ع جميع االدوة الخاصة أي جهاز عضوي او • هو دلل عل تطب حتوي ع جميع االدوة الخاصة أي جهاز عضوي او 
مرض مع، غ المعلومات الدوائة واالليكة، مدعم مصادر دوائة عالمة، 
وحتوي ع مقارنات دوائة ب االدوة او المجاميع المشابهة، وع مقدمة 
فسيولوجة سطة ومختصـرة قل الدخول  تفاصل وعالج األمراض، وحتوي 
أضا ع مخططات لسهل الحفظ والمراجعة، وشـح مانكة عمل األدوة 
لغة مسطة, وحتوي ع فصل خاص السموم Toxicology  وفصل خاص 
األورام Oncology ما حتوي ع فهرس األسماء العلمة لألدوة للسهل عن 

عملة الحث عن اي دواء مع. عملة الحث عن اي دواء مع. 

سالم داود شاب عرا من موالد منطقة الجننة وسط الصـرة  ٢٦\١\١٩٩٠، 
ة  ــــج برنامج الصدلة الـس ــــج لة الصدلة / جامعة الصـرة لسنة ٢٠١٣م وخ خ
لعام ٢٠١٥ الذي تبناە وزارة الصحة العراقة، التقته مجلة (سالمتك) ليتحدث عن 

Sam’s Guide مؤلفه  عالم الصدلة

• ⁄̂‚ĥj”÷]<]Ñ‚<̂„ Ç„jäË<:÷]<ÌÚÀ÷]<Í؟ 
• هذا التاب قد كون مفدا  

� لطالب لة الصدلة  مرحلة التطبيق  
Pharmacology كذلك هو مفد لطالب لة الطب عند دراستهم لمادة األدوة والعقاق �

� ومفد للصادلة الخج الذين علمون  الصدلات، المسشفات، و قطاع االعالم الدوا 
� ومفد لألطاء حدي التخج، او األطاء  مرحلة اإلقامة الدورة واإلقامة القد 

� ومفد لألطاء االخصائي ألنه يوفر مرجعا لجميع االدوة المتاحة لمرض مع، اإلضافة الحتوائه ع مقارنات دوائة  ومفد لألطاء االخصائي ألنه يوفر مرجعا لجميع االدوة المتاحة لمرض مع، اإلضافة الحتوائه ع مقارنات دوائة 
ض المع والتاب متوفر ع االننت.   تمكن الطبب المختص من اختار العالج االسب لحالة الم

<[ÔÜ}_<l̂À÷̂⁄<‘÷<ÿ‚ •
• نعم، من الناحة العلمة مؤلفات سطة ك (دلل أدوة الحوامل)، (مقدمة سطة  علم األدوة الـسري)،  

(مختصـر أنواع الدراسات والحوث الدوائة)، ومن الناحة الروائة عض المحاوالت الخجولة  الشعر الفصيح وال والقصص القصة. 
واعمل حالا ع مشـروع كتاب مختص المقارنة ب األدوة والمجاميع الدوائة، من الناحة االليكة، الدراسات والحوث الدوائة، 

Pharmacodynamics & Pharmacokinecs والــــــــــ 
 (Clinical Comparison of Drugs: An Evidence Based Pharmacotherapy (Clinical Comparison of Drugs: An Evidence Based Pharmacotherapy)
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المسرح العالجي  
والعيادة المسرحية 

وأضاف: ان هذا العالج (العادة المسـرحة) حتاج ا قوة االرادة 
ض ح نصل ا النجة المطلة وانا  والتحمل لمساعدة الم
اليوم  الصـرة وقد دعت الدكتورة خلود جار الشطري مديرة 
معهد الفنون الجملة للبنات ل أشاركهم مسـرحهم العال ليوم 
حة واقعة  واحد والذي اقامته مع الدكتور معيد لنقل صور م

ضمن هذا اإلطار. 
حة  حة وسؤا ان للدكتور خماط ماهو الفرق ب العادة الم وسؤا ان للدكتور خماط ماهو الفرق ب العادة الم

؟  ح العال والم
 فأجاب: ان هناك نص مكتوب  المسـح العال  الصـرة  فأجاب: ان هناك نص مكتوب  المسـح العال  الصـرة 
ض  وهذا ما أخ ه الدكتور معيد عد جلسات عدة مع الم
ع العكس من العادة المسـرحة ال أقمتها  المحافظات 
ل  ض هو من يتحدث عن مأساته  األخرى حث اجعل الم
ديهه لخج الطاقات السلبة من دنه وحرات طبعة دون 

أي دكور أو أزاء أو أي أمر مما تقام عله المسارح االخرى. 
وأوضح: عد ما تعرض له المجتمع من احتالل وغزو االرهاب 
والتطرف وانفالت أم والقتل ع الهة وخاصة عد هجوم 
داعش أدى ا تغ الث من الموازن  المجتمع جعل أفكر 
طح فكرة جددة لعالج هؤالء مما وصلوا اله فعالجت حاالت 
عدة فأخرجتهم مما انوا عانون منه واظهرت شخصتهم ال انوا 
ت نظرتهم ا الحاة وأصحوا سعداء  أملون ان كونوا عليها فتغ
عملهم الم الذي د قصص حاتهم السوداء وتكس القيود 
وسان الذي تعرضوا له وداة حاة جددة أ استقامة واوسع وسان الذي تعرضوا له وداة حاة جددة أ استقامة واوسع 

افقا لمستقل أجمل. 
وعد نجاح هذە العادة عد مرور أام من العروض استهوا هذا 
الموضع فرحت أحث عن الطالات اللوا أدين العروض 
ح المعالج.  ات ووجدت فيهن حا للم ووجدتهن فرحات مست

سمعنا وقرأنا أن الموس والرسم وسلتان لعالج عض االمراض 
ح معالج) هذا امر جدد!    ولن (م

 عام ٢٠١٦ كنت احدى المنظمّات للمعارض السنة لمعهد  كنت احدى المنظمّات للمعارض السنة لمعهد 
الفنون الجملة للبنات كو احدى التدرسات فه ومن ضمن 
فقرات المهرجان فقرة (المسـح العال او المسـح المعالج) وهذا 
ح العال) أثار فضو و اليوم الثا من العرض  االسم (الم
حثت مع الدكتور معيد العساوي التدرسـي  معهد الفنون 
ة وهو متخصص  هذا النع من الفنون  الجملة للبن  ال
المسـرحة (الساكودراما) عن نوعة هذە المسارح وكف كون 

العالج فيها؟ 
ض) أمامه من قل   فأجاب: انه كون عن طق عرض قصة (الم
ض نفسه ممثال فه ح كون  مساعدين للمعالج أو كون الم
ض أو أحد الممثل يؤدون هذا الدور  خرجه من حالته  الم

النفسة السئة ا حالة أفضل. 
وهو ما أد عله الدكتور معيد ح قام بتدرب طالات معهد 
الفنون الجملة للبنات عد دعوة من لدن مديرة المعهد الدكتورة 
خلود جار إلقامة هذا النع من المسارح  معهدها و الساقة 

لل ماهو جدد ومتطور. 
شد العرض األول فقد ان سـرد أحداثا للطالات وما يتعرضن له 
من الضغط النفسـي واالجتما والمواقف ال تعرضن لها خالل 
حاتهن من تعنف و اليوم التا سألت الدكتور جار خماط - 
رئس قسم الفنون المسـرحة  لة الفنون الجملة بغداد وقد 
حل ضفا علينا - عن عادته المسـرحة فتحدث أنه مشـروع 
جدد طقته مع مجموعة من مدم المخدرات ومصا حلجة 
والسجناء ودأ سجن االحداث وأضاف:  إن االسان خلق سا 
 سلوكه وأخالقه لن الظروف والضغوط تجعله اسانا آخر  سلوكه وأخالقه لن الظروف والضغوط تجعله اسانا آخر 
ضا نفسا وهذا الفن جعل من المسـح  مجرما او مدمنا او م
عالجا لهؤالء الناس دال من العقاق جعلهم مؤدين لمسـرحة هم 
أطالها وعد التدرب المتأصل والعرض تجدهم ينعمون حالة 

صحة جدة وسلوك إجا وخروج من الظلمة ا النور. 

السيدة خلود الشاوي 
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مدرسة لغة عربية - كاتبة لمح الدمى 



الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية 
 توقع مذكرة للتعاون مع دائرة صحة البصرة 
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<ÌÈ√€r◊÷<Ì√êä÷]<ÌÈŒ̂Àĩ]
ومن الجدير الذكر ان هذە االتفاقة  االتفاقة الساعة 
للجمعة العراقة للحوث والدراسات الطبة حث تم توقيع ست 
مذكرات تفاهم أخرى خالل العام الما مع لات طب مسان 
والموصل والوفة ومع جامعة النهن والجمعة االمكة 

ة.  للماء وآخرها توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ال



االنقطاع التنفسي 
 االنسدادي اثناء النوم 

عت هذا المرض من أ االمراض المهملة من قل المصاب بها 
وذلك لعدم معرفتهم بهذا المرض وعتە المصاب حالة طبعة 

والعرف مدى خطورة هذا المرض 

<ö]Ü¬̆]
١- الخمول وقلة الك والشعور عدم االشاع من النوم، عا 
ض دائما من غفوات أثناء النهار ح مشاهدة التلفاز أو الجلوس  الم

 أمان االنتظار أو أثناء قادة السارة أو الجلوس  السارة. 
٢- الشخ العا أثناء النوم مصحا انقطاع التنفس وجعل 
ض سقظ للحظات ثم عود ا النوم العميق وتكون هذە  الم
النات متكررة والشعر بها المصاب غالا ل يلغ عنها من شاركه 

المنام. 
٣- كة التبول الل وضعف االداء الج لدى الرجال. 

<ÏÜm̂π]<ÿ⁄]Á√÷]
١-الذكور: حث تكون سة اصاة الرجال ضعف سة اإلصاة لدى الساء 

 (وهذا ال ع ان الساء الص بهذا المرض) 
٢- السمنة: حث ان أ من ٥٠٪ من المصاب االنقطاع التنف النو عانون من السمنة 
ضة: حث تكون سة االصاة عالة لدى الناس الذي يتجاوز قطر رقبتهم  ٣- الرقة الع

 ١٤ انج  
٤- اسداد االنف صورة عامة - اسداد االنف صورة عامة 
٥- خمول الغدة الدرقة 
٦- الحول والمخدرات 

<l̂À¬̂ñπ]
 ان اهمال الحالة وعدم معالجتها تؤدي ا مضاعفات كثە ومنها: 

١- ارتفاع ضغط الدم المزمن 
٢- زادة سة التعرض للنات القلبة 

٣- زادة سة التعرض للجلطات الدماغة  - زادة سة التعرض للجلطات الدماغة  
٤- االصاة داء السكري 

٥- زادة الحوادث المرورة سب نوم السائق المصاب اثناء القادة  
٦- اضطراب الحالة النفسة  

  

<ìÈ~éj÷]
ص المرض من  شخ مكن 
خالل فحص وظائف النوم 

المتعدد

<t̄√÷]
ص توجد  ص توجد عد التأد من الشخ عد التأد من الشخ
هناك عدة خارات للعالج 
حسب العامل المؤثر وعت 
جهاز ضغط المجاري التنفسة 
المستمر من اهم الحلول 
للتخلص من هذا المرض 

الخط. 
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د. محمد فؤاد الخالدي  
اختصاص امراض الصدرية والتنفسية 

د. زياد طارق ملغوث 
اختصاص امراض الصدرية والتنفسية 



التهاب  
الزائدة الدودية  
عند األطفـال 

االستخدام 
الخاطئ لقطرات 
دواء الفينستيل 
الفموية 

<Ÿ̂Àõ̆ ]<ª<ÌËÅÊÇ÷]<ÏÇÒ]à÷]<ĥ„j÷]<ìÈ~éi
يتم االعتماد ع االعراض والفحص الـسري ومساعدة الوسائل 
الشخصة مثل تصر الطن استخدام الموجات فوق الصوتة 
(السونار) أو التصر المقط المحوسب (المفراس)، واختارات الدم 

واالدرار. 
ص التهاب  ص التهاب ٪  شخ ال يوجد اختار أو اشاف دقيق بسة ١٠٠٪  شخ
الزائدة الدودة، وجب ع الطبب تجميع ل المعلومات المتاحة، 
ص التهاب الزائدة الدودة  و عض الحاالت الطقة الوحدة لشخ

 تنظ الطن او اجراء الجراحة. 

<ÌËÅÊÇ÷]<ÏÇÒ]à÷]<ĥ„j÷]<t̄¬
العالج هو اسئصال الزائدة الدودة المصاة الجراحة، و عض العالج هو اسئصال الزائدة الدودة المصاة الجراحة، و عض 
الحاالت، عندما تكون الزائدة قد انفجرت الفعل، تتم الجراحة عد فة 

من العالج استخدام المضادات الحية. 
مكن اجراء عملة االسئصال الطقة التقلدة (الجراحة المفتوحة) 
او عن طق الجراحة المنظارة، و عض الحاالت يتم وضع أنابب 
ف للسماح بزالة السائل المصاب وستغرق الجراحة عادة أقل من  ت

ساعة. 
والمدة المعتادة لإلقامة  المسش  ٢٤ ساعة  حاالت التهاب  ساعة  حاالت التهاب 
الزائدة الدودة السط، و٥ إ ٧ أام لحاالت الزائدة الدودة المنفجرة 
يتل الطفل عن طق الورد مسكنا لأللم ومضادات حية أثناء 

اإلقامة  المسش. 
تدأ التغذة الفمة بطء، وعادة ما يدأ الطفل بناول سوائل صافة ثم 
تدرجا يدأ بادة النظام الغذا المأوالت شه الصلة ثم الصلة. 

<ÌËÅÊÇ÷]<ÏÇÒ]à÷]<Ìu]Üq<Ç√e<Ì€„⁄<xÒ̂ífi
ستمر تناول المضادات الحية عن طق الفم لفة معينة من الزمن ستمر تناول المضادات الحية عن طق الفم لفة معينة من الزمن 

عد العودة إ المل. 
وات  مكن أن ساعد تناول الفواه والحبوب الاملة والخ والخ

أضا  وقف اإلمساك. 
عد الجراحة حتاج الطفل لضعة أام من الراحة  المل قل العودة 
إ المدرسة، وعدم القام برفع االشاء الثقلة أو ممارسة راضات عنفة 

لضعة أسابيع عد الجراحة.  
جب مراجعة الطبب المختص عند وجود ح، أو تقيؤ، تورم مفرط 
ف او زادة األلم.  أو احمرار أو ظهور افرازات من الشق الجرا اون
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الزائدة الدودة  جزء صغ من األمعاء متد من القولون طول 
اإلصبع تقا لس لها وظفة جسدة أساسة واضحة ومع ذلك، 
التهاب الزائدة الدودة هو حالة طبة طارئة تتطلب عملة جراحة. 

 هذا االضطراب نادر  األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة 
ولن صبح أ شيوعا مع تقدم األطفال  السن وهو أ شيوعا ب 
المراهق والالغ  العـشنات من العمر مثل السب األ شيوعا 

لجراحة الطن  حاالت الطوارئ  مرحلة الطفولة. 

االستخدام 
الخاطئ لقطرات 
دواء الفينستيل 
الفموية 

حدث االلتهاب عندما تصبح الزائدة الدودة ملتهة ومصاة العدوى 
و كث من الحاالت يؤدي اسداد الزائدة الدودة إ العدوى، مما 
يؤدي إ فرط نمو الكتا، و ٢٥٪ من األطفال، تنفجر الزائدة 
ف الط، وكون العالج  هذە  الدودة وتطلق العدوى  التج
الحالة هو اإلزالة الجراحة للملحق المصاب (التهاب الزائدة الدودة). 

<Ÿ̂Àõ̃ ]<Çfl¬<ÌËÅÊÇ÷]<ÏÇÒ]à÷]<ö]Ü¬_
اهم اعراض التهاب الزائدة الدودة هو ألم الطن والذي غالا ما يدأ 

االستخدام 
الخاطئ لقطرات 
دواء الفينستيل 
اهم اعراض التهاب الزائدة الدودة هو ألم الطن والذي غالا ما يدأ الفموية 

حول منطقة السـرة ثم يتقل إ الجانب األمن السف الحقا سب 
وجود الزائدة الدودة  الجزء األمن السف من الطن وكون األطفال 
األصغر سنا أقل قدرة ع تحدد موقع محدد لأللم وغالا ما يزداد األلم 
سوءا مع مرور الوقت وكون أسوأ عندما يتحرك الطفل وكون االلم  

جميع أنحاء الطن إذا انفجرت الزائدة الدودة. 
شمل األعراض األخرى التقيؤ والغثان وفقدان الشهة وح منخفضة 

االستخدام 
الخاطئ لقطرات 
دواء الفينستيل 
الفموية 

شمل األعراض األخرى التقيؤ والغثان وفقدان الشهة وح منخفضة 
او متوسطة وانتفاخ الطن ومشلة  حركة األمعاء (اإلمساك) 

واإلسهال (عد عدة أام). 

د. صادق حسن 
اختصا جراحة اطفال 



سلسلة قصص واقعية 
إنكاره للجميل 
 تسبب بهجرة طبيب 
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ض ارعي شكو من جح   تموز عام ٢٠١٥ دخل للعادة م
نازف هر  طرف إصبع الساة وهو صـخ من االلم ولفت 
نظري مالسه الرثة القدمة وعالمات الفقر المدقع فكت ا 
ت هندمة  ض تخديرا موضعا واج المر وقمت بتخدير الم
ون  وخاطة للجح واذكر ا طلت منه ملغا سطا جدا (ع
ألف دينار) وال ال تغ ح تالف المواد المستخدمة  

العملة. 
ض برفقة أحد االشخاص وعد االستفسار عن  ض برفقة أحد االشخاص وعد االستفسار عن عد شهر دخل الم عد شهر دخل الم
الجح فاجأ انه لم أت إلمال العالج ل جاء ليلغ انه أقام 
ضدي دعوة قضائة وان الشخص المرافق هو محامه والسب 
ت عملة ب لطرف الساة دون موافقته الخطة، وعد  ا اج
لحظات من الصدمة واالنهار النفسـي استجمعت قواي واجبته 
أ لم أقم الب ألنه اصً ان مبتورا وا اخذت موافقتك 
الشفة والحالة طارئة ولم كن وضعك الص وال الوقت مكن 
من أخذ موافقتك الخطة كو كنت اقدم اسعافا لحالتك وأنك من أخذ موافقتك الخطة كو كنت اقدم اسعافا لحالتك وأنك 
كنت امل وعك وانا اجري العملة ولو كنت غ موافق لطلت 

م التوقف  اي لحظة.  
ض ما (خمسة مالي دينار) أو  فرد المحا أ أما أن ادفع تع

ض الن هذا اجحاف ح.  نمل الشكوى، فرفضت التع
ض عَّ واخرجت كفالة، استمرت  عد اام تم القاء الق
المحامات واللجان واالستدعاءات لثالث سنوات واستغل 
قراصنة الفصول العشائة الموضع والدء المساومات المادة 

وتهل حم المحمة ل كنت صامدا. 
لن صـراحة انت من أصعب االوقات ال مرت عَّ وانا كتم لن صـراحة انت من أصعب االوقات ال مرت عَّ وانا كتم 
صدري الشعور الظلم من اناس عاملتهم اإلحسان واالسانة 
كف أعمل وأمل حا المهنة وسط الخوف والتهدد والخداع 
كف سيشأ أطفا وسط مجتمع فه افراد تتح الفرص ح 

تنقض علك. 
وان أصعب االمور ال ارعبت وجعلت اعد النظر  ل حا وان أصعب االمور ال ارعبت وجعلت اعد النظر  ل حا 
االف المرات هو قا التحقيق حث استدعا  أحد المرات 
وطلب من السكرت افراغ المكتب - ل ظ يد اسشارة مرضة 
او فحصا وهذا دائما يواجه االطاء - لنه فاجأ طلب ان أحل 

الموضع عشائا وأدفع فصل فرفضت ذلك. 
 نهاة العام ٢٠١٧ الحمد  نلت براء من التهمة الاطلة وان 

درسا قاسا تعلمت منه الث. 
ض  وأخا ومن بروكسل  لجا أتقدم الشكر لجشع ذلك الم

لمساعد  اتخاذ قرار الهجرة القا 

<ÎÇâ̆ ]<Í◊¬<ÖÁj“Ç÷]<‹◊œe
<DÎÑ«⁄<ãe<Á⁄E<ÌvÀë<‡⁄<ŸÁœfl⁄



سلسلة  
سؤال وجواب 

<<xçÜ÷̂e<Ãfĭ]<_ÇfË<]É̂π
<[]ÅÖ̂e<Á¢]<·Á”Ë<̂⁄Çfl¬

للجواب ع هذا الساؤل الد من معرفة وظفة االنف الفسيولوجة وال تجعله عضوا 
مهما من اعضاء الجهاز التنف . 

من ضمن مهام االنف وال ترتكز ع طبعة اغشته المخاطة الغنة االوعة الدمة من ضمن مهام االنف وال ترتكز ع طبعة اغشته المخاطة الغنة االوعة الدمة 
ف االنف المكون من عدة اخادد  والغدد المخاطة االضافة ا الكب المعقد لتج
وتالل وتعرجات من مهام تلك الكيات هو ترطب الهواء الداخل ا الرئة وــهذە الوظفة 
تتمكن من تحسس درجة جفاف الهواء المستشق من قل الرئة واعطاء اعاز عص 
لادة او تقلل افرازات االنف من المخاط تع لجفاف او رطة ذلك الهواء المستشق . 

من هنا نعرف ان الهواء الارد والجاف سوف حفز الغشاء المخا لألنف إلفراز مة من هنا نعرف ان الهواء الارد والجاف سوف حفز الغشاء المخا لألنف إلفراز مة 
ش االغشة المخاطة المطنة  كبة من المخاط للتغلب ع جفاف الهواء وعدم تخ
للمجاري التنفسة للرئة والقصات الهوائة وادة هذا االفراز فأن االنف يدأ الرشح مما 
ع شعورا غ حق أن الشخص أصب الزام  ح انه سلم معا وان هذە 
الحالة تتوقف مجرد عودة الشخص ا أجواء دافئة رطة تعكس العملة المذكورة انفا 

مما قلل  افراز االنف من المخاط وتوقف الرشح من االنف . 
ومما ذكر اض انه  االجواء الاردة تزداد قالة قطرات الماء ع التجمع  قطرات  ا ومما ذكر اض انه  االجواء الاردة تزداد قالة قطرات الماء ع التجمع  قطرات  ا 

ع الغشاء المخا لألنف والتا ساهم بادة حدوث حاالت الرشح . 

ومن هنا ستطيع القول ان الزام ختلف عن حاالت الرشح  الد شل كب فالرشح قد ومن هنا ستطيع القول ان الزام ختلف عن حاالت الرشح  الد شل كب فالرشح قد 
كون سب الد او سب وجود تحسس  االغشة المخاطة لالنف كجزء من حالة 
حساسة االنف المفرطة اما حاالت الزام ف حالة التهاب فايو حاد سه 
ض ع الرذاذ من االنف والتماس الما مع  فايروسات معينة عد انتقال العدوى من الم
ض الفمة واالنفة وتقل الفايروس ا داخل خالا طانة االنف وعد  سوائل جسم الم
مرور ساعات يدأ بتعطل عملة اسداد السوائل من خالا طانة االنف وتهشم عض 
الخالا مما حدث الرشح المفرط والحرقة واالعراض األخرى ارتفاع درجة الحرارة وألم 

الراس . 
ننصح بتجنب التعرض ا تار الهواء الارد جدا شل ما ومحاولة تغطة فتحات الفم 

الراس . 
ننصح بتجنب التعرض ا تار الهواء الارد جدا شل ما ومحاولة تغطة فتحات الفم 

واالنف عند التعرض للد . 
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د. وائل جاسم الشها ؟
اختصا طب وجراحة انف 
 واذن والحنجرة الرأس والعنق 



<[‹v◊÷]<Ö̂€ä⁄<Á‚<̂⁄
هو عارة عن تثخّن س متكوّن من طقات سمكة وصلة من الجلد 
ينمو كردَّة فعل عندما حاول جلدنا حماة نفسه ضد االحتاك أو الضغط 
ة من الات قد تكون مؤلمة 

َّ
ة وشفَّاف

ّ
وحتوي مسمار اللحم ع نواة متقرن

عند ضغطها للداخل، وحدث عادةً  القدم لن قد صب الدين  
عض األحان. 

<[‰¬]Áfi_<Í‚<̂⁄<[‰¬]Áfi_<Í‚<̂⁄
هناك نوعان من مسمار اللحم; النع األول ُعرف مسمار اللحم الصلب 
وظهر  مناطق النتوءات العظمة حث كون الضغط الموض كبا 
وُالحظ ذلك عادةً تحت مفاصل أصابع ومشط القدم. أمَّا النع الثا 
فُعرف مسمار اللحم الطري وظهر ب اإلصع الثا والثالث أو الثالث 
والرابع من أصابع القدم حث تُعت هذە المناطق األ عرضة للضغط عن 

طق األحذة الضقة.   

<[‰ï]Ü¬_<Í‚<̂⁄<[‰ï]Ü¬_<Í‚<̂⁄
ظهر مسمار اللحم ع شل منطقة سمكة وخشنة الجلد قد تدو ارزة 
ة (الحظ الصور A, C) وعادة كون مؤلما عند 

ّ
ومغطاة القشور الجاف
الضغط عله عمودا.  

<[‰êfâ_<Í‚<̂⁄
من أهم أساب مسمار اللحم  ارتداء األحذة غ المناسة وعدم ارتداء 

الجوارب. 

<[ÿÈ÷bn÷]Ê<‹v◊÷]<4⁄̂ä⁄<∞e<—ÜÀfi<ÃÈ“
هناك عض العالمات واألعراض ال من الممكن أن تجعلنا هناك عض العالمات واألعراض ال من الممكن أن تجعلنا 
نفرق ب االثن فقد نالحظ وجود نقاط سوداء ع سطح 
الثلل تدل ع وجود أوعة دمة صغة بنما ال توجد هذە 
ه  حال الضغط ع الثلل من 

َّ
 مسام اللحم وكذلك فإن

الجوانب فقد تكون مؤلمة أ بنما  العادة مسام اللحم 
ما الضغط 

َّ
ال تؤلم عند الضغط عليها بهذە الطقة ون

العمودي الما، وأضا مان وجود المسام اللحمة ع 
النتوءات العظمة الارزة و مناطق الضغط واالحتاك من النتوءات العظمة الارزة و مناطق الضغط واالحتاك من 
القدم ممكن أن عطينا فكرة عن الحالة فالثلل ع العكس 
من مسام اللحم مكن أن تصب أي مان من الجلد.  

ومن المالحظ أضا وجود خطوط الجلد الطبعة ع سطح 
مسام اللحم بنما ال تتواجد هذە الخطوط ع سطح 

ما ت محطة بها. 
َّ
الثلل ون

ع من وقت ظهور   وقت ظهور الثلل عادةً أ
ََ
ع من وقت ظهور  وأخا، فأن  وقت ظهور الثلل عادةً أ
ََ
 وأخا، فأن

مسام اللحم ال تحتاج إ فة زمنة قد تصل ألشهر أو 
سنوات. 
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د. أنور قيس سعدون 
مستشفى الصدر التعليمي 

 البة 

مسمار اللحم 
  (Corn)

<[‹v◊÷]<Ö̂€ä⁄<t̄¬<‹jË<ÃÈ“
ارتداء أحذة محة ومناسة وتَجّنب المسّات من شأنها أن ُساعد ع ارتداء أحذة محة ومناسة وتَجّنب المسّات من شأنها أن ُساعد ع 
ض  الشفاء وتمنع حدوث الحالة مجددا، لن  حال لم يتحسن الم
ط  فقد نلجأ لعالجه عن طق شذب الجلد الزائد استخدام الم
 .(B, D الحظ الصور) الجرا أو إزالته الامل تحت التخدير الموض
و عض األحان ستوجب األمر إجراء عملة جراحة من قل طبب 

السور لتصحيح موضع النتوء العظ المسب للحالة. 



ماذا تعرف عن شمع االذن؟  
وكيف نتجنب تراكمه داخل االذن؟ 
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ختلف لون شمع االذن وكثافته من شخص ا اخر اعتمادا ع 
لون الشـرة والجينات الوراثة والعِرق (االصل) لألشخاص فقد 
ة الشقراء ورطب و   كون جاف وأصفر  االشخاص ذو ال

ة الدانة.   االشخاص ذوات ال

  [‰fiÉ]<‡⁄<ƒ€é÷]<ÃÈøfli<ì~ç<ÿ“<Ó◊¬<ǵ <ÿ‚
من المعروف طبا ان االذن تقوم بنظف نفسها من قاا الجلد من المعروف طبا ان االذن تقوم بنظف نفسها من قاا الجلد 
المت وافرازات الغدد والشمع بنفسها واخراجه خارج االذن لذلك 
ال جوز القام بنظف الشمع واخراجه اال اذا سب ترام الشمع 
ضعف  السمع او طن او نادرا ألم او دوار , كذلك ال جوز ان 
قوم الشخص بنفسه استخراج الشمع ل ال يؤدي ا ترامه او 
جح او التهاب  االذن الخارجة , اذا أحس الشخص أحد 
االعراض المذكورة جب عله مراجعة الطبب المختص 

ص الحالة وتنظف االذن.   ص الحالة وتنظف االذن.  لشخ لشخ

<<[ƒ€é÷]<ÃÈøfli<‹jË<ÃÈ“
جب ان كون التنظف من قل الطبب المختص او ممرض 
ممارس لهذا العمل، التنظف قد كون غسل االذن عد اذاة 
الشمع او سحب الشمع بواسطة جهاز سحب السوائل او 

استخدام آلة خاصة.  

شمع االذن او (wax) هو عارة عن خلط من افرازات الغدد الدهنة 
والغدد الصمالخة (غدد شه الغدد العرقة) وقاا الطقة السطحة 
للجلد، يوجد الشمع  القسم الخار للقناة السمعة الخارجة قرب 

شعات الجلد. 
عت الشمع من المواد المهمة لألذن ألنه شل الخط المنا الفعال 

لألذن الخارجة ضد الماكروات واالجسام الغة 

<<[ƒ€é÷]<‹“]Üi<gflrjfi<ÃÈ“
ء داخل االذن  ء داخل االذن عدم استخدام أي أداة او محاولة ادخال اي  عدم استخدام أي أداة او محاولة ادخال اي 
مثل القطن او ورق اللينكس او االعواد المعروفة عواد 
تنظف االذن ألنها أوال تعرقل عملة التنظف الذاتة ال 
تقوم بها االذن بنفسها وثانا تؤدي ا ترام الشمع وقد 
سب جح او التهاب داخل االذن .كذلك مراجعة الطبب 
المختص عند الشعور اي اعراض مثل قلة السمع او الطن. 

<<[Ìfl⁄]<·É̃]<ÿä∆<ÌÈ◊€¬<ÿ‚
ت من قل الطبب  ت من قل الطبب عملة غسل االذن امينة إذا اج عملة غسل االذن امينة إذا اج
المختص او الممرض الممارس لهذا العمل وال دا للقلق 
ض عا من ثقب طلة االذن او  منها ولن اذا ان الم
ت له عملة ترقيع للطلة فجب عله  التهاات او قد اج

اخار الطبب ذلك لقوم اإلجراء المناسب 

X
X

د. احمد فاضل حسن  
اختصا طب وجراحة انف 
 واذن والحنجرة والرأس والعنق  
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الجمعية العراقية للبحوث 
والدراسات الطبية تعقد 
اجتماع لهيئتها العامة 
لعام ٢٠٢٠م 
كتب: سعدي السند 
 لـــ (سالمتك): 

<ÌÈ€◊√÷]<Ì§]Ê<ÌËÖ]Å̃]Ê<ÌÈ÷̂π]<ÜËÖ̂œj÷]<öÜ¬
م العادي أم  الجمعة التقر  قدم الدكتور اسم عد ال
االداري للجمعة للعام ٢٠١٩م والذي أوجز فه فعالات الجمعة 
االدارة والمؤتمرات والندوات العلمة والورش التدرة 
والمادرات المجتمعة واالصدارات العلمة والثقافة والمشارات 

الدولة. 
م التقر الما للجمعة  م التقر الما للجمعة عد ذلك قدم الدكتور زه عد ال عد ذلك قدم الدكتور زه عد ال
وذكر تفاصل حركة الحساات وال تأ مالغها من اشاات 
ف وتم  فها  ضوء ضواط وتعلمات ال االعضاء وتم 

ن اإلجماع.  مصادقة التقر من قل الحا
وعن الخطة العلمة للجمعة قدم الدكتور عامر سلمان عرضا 
للخطة العلمة الطموحة المقحة للعام الحا حث حظت 

الخطة موافقة الحضور. 

<‡ËÇ¬̂œjπ]<̂ñ¬̆]<‹ËÜ”i<‡ËÇ¬̂œjπ]<̂ñ¬̆]<‹ËÜ”i
دروع التقدير والعرفان وقالدة التم تم تكم عدد من أعضاء 
الجمعة الذين أحلوا ع التقاعد  ضوء قانون التقاعد الجدد 
وهم الدكتورة جنان غالب والدكتور رمضان الشـع والدكتور ضاء 
محمود األحمد حث قدمت لهم الجمعة دروع تقدية 
لجهودهم  خدمة الوطن وتم أضا تقلدهم قالدة التم. 

وأختتم االجتماع حوارات قدمت فيها عدة مقحات من قل وأختتم االجتماع حوارات قدمت فيها عدة مقحات من قل 
أعضاء الهيئة العامة لتطر العمل واالرتقاء ه. 

عقدت الجمعة العراقة للحوث والدراسات الطبة اجتماع الهيئة 
العامة لعام ٢٠٢٠م صاح يوم الست ١٥ شاط للتداول  مسة 
عمل الجمعة خالل العام الما وخطتها للعام الحا. حث دأ 
االجتماع بتالوة عطرة لتاب هللا العز ثم عزف الشد الوط وقرأ 
ون سورة الفاتحة الماركة ع أرواح شهداء العراق ثم  عدە الحا
أل عد ذلك الدكتور حدر عدالرزاق التم رئس الجمعة لمة 
رحب فيها الحضور وقال : لقد حظت الجمعة عام مم اسعت 
فه شاطات الجمعة ما ونوعا فقد زاد عدد المؤتمرات ال أقامتها فه شاطات الجمعة ما ونوعا فقد زاد عدد المؤتمرات ال أقامتها 
ن  الجمعة  ٢٠١٩ عن العام الذي سقه وكذلك ان عدد الحا
كبا مما عكس اساع دائرة عمل الجمعة ووصولها إ رقعة أوسع 
من الجسد الط ع صعد العراق أمله فقد تفاعل عدد كب من 
األطاء وقة اختصاصات المجموعة الطبة من معظم محافظات 
العراق مع الشاطات ال تقمها الجمعة ما زادت الجمعة من 
انفتاحها ع المؤسسات التعلمة والصحة من أجل العمل 
المشك لتحقيق أهداف الجمعة حث وقعت الجمعة اتفاقات المشك لتحقيق أهداف الجمعة حث وقعت الجمعة اتفاقات 
تعاون عدة. ما عملت الجمعة جد ع اصدار (المجلة العراقة 
الوطنة للطب) ما وعدنام  العام الما وقد تحقق الوعد ما 
قمنا التوسع  اصدارات الجمعة لكون لدينا ولد جدد ينضم ا 
عائلة اصدارات الجمعة و مجلة (سالمتك) ال تع الثقافة 
الصحة كجزء من الام الجمعة تجاە المجتمع ونعدم أن ستمر  
تقدم المد لتحقيق أهداف الجمعة التعاون معم ونأمل 

االستماع ا مالحظاتم ومقحاتم خالل هذا االجتماع. 



معلومات سريعة عن التعامل 
 مع فيروس كورونا المستجد 
 ( nCoV -٢٠١٩) 

• ال يتقل عن طق لدغات العوض 
• الد والثلج ال قتل فوس كورونا المستجد 
• المامات ال تضمن حمايتك من الفوس 

• اصاة المدخن تكون شددة وسة الوفاة لديهم اع 
• اصاة االطفال أقل حدة وأحانا تكون طففة 

• انتقال فوس كورونا مالمسة األشاء مثل العمالت المعدنة أو األوراق النقدة ضعف للغاة 
• تصل قطات رذاذ العطاس والسعال لمسافة م واحد فقط من الشخص الذي سعل أو عطس  • تصل قطات رذاذ العطاس والسعال لمسافة م واحد فقط من الشخص الذي سعل أو عطس  
• مجففات األدي (المتوافرة  دورات الماە العامة) لست فعالة  القضاء ع فوس كورونا 

• ال صح إعادة استعمال المامات افة انواعها ألن مقدمة المامة تعت ملوثة الفعل. 
• ي عدم استخدام مصابيح األشعة فوق البنفسجة لتعقم الدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد ألن هذە 

را للجلد.  األشعة مكن أن سب 
• رش الجسم الحول أو اللور لن قضـي ع الفوسات ال دخلت جسمك ل هو ضار المالس 

واألغشة المخاطة العين والفم 
• فوسات كورونا ال تعش لفة طلة ع األشاء مثل الرسائل أو الطرود. • فوسات كورونا ال تعش لفة طلة ع األشاء مثل الرسائل أو الطرود. 

• لحد اآلن ال يوجد أي دلل أن الحيوانات األلفة مثل الالب أو القطط، قد ُتصاب فوس كورونا 
المستجد 

• ال توفر اللقاحات المضادة لاللتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئة ولقاح المستدمة اللة من النمط 
"B"، الوقاة من فوس كورونا المستجد 

• غسل األنف انتظام محلول مل ال  من العدوى فوس كورونا المستجد 
• اجتناب مالمسة المصاب أعراض نزلة الد مهم جدا للوقاة 

ت علما أن تناول الثوم أو العسل  من العدوى فوس كورونا المستجد  ت علما أن تناول الثوم أو العسل  من العدوى فوس كورونا المستجد • لم ي • لم ي
• زت السمسم ال  من فوس كورونا المستجد. 

• فوس كورونا مكن أن صب األشخاص من جميع األعمار ٢٠١٩
• كار السن واألشخاص المصاب ـ (اَلْو، وداء السُكريّ، وأمراض القلب) هم األ خطورة 

• ال تق المضادات الحية ع الفوسات، ل تق ع الجراثم فقط 
• ح اآلن ال يوجد أي لقاح أو دواء محدد مكن ان  من فوس كورونا المستجد 

تمناتنا لم موفور الصحة والعافة 

أة مجلة سالمتك 



اجتماع الهیئة العامة 25/2/2019
      اجتماع دوري للهیئة االداریة

      اجتماع استثنائي للهیئة االداریة  
36 
12

املؤتمر الدولي العلمي الثاني للجمعیة
املؤتمر الدولي االول للجراحة التجمیلیة

املؤتمر الدولي االول لألنف واألنف والحنجرة
املؤتمر الدولي العلمي االول للتحلیالت املرضیة

ندوة جراحة األطفال

مؤتمرات دولية
التقییم النقدي للبحوث 
اساسیات البحث العلمي

البالزما الغنیة بالصفیحات الدمویة 

ورش تدريبية

جامعة البصرة                   کلیة طب املوصل 
کلیة طب الکوفة              کلـیـة طب میســان 

الجمعیة االمریکیة للکیمیاء 
مرکز الدنا العدلي جامعة النهرین 

وقعت الجمعية 6 مذكرات تفاهم مع
 www.iamrs.edu.iq  
www.iqnjm.com

IAMRS.Basrah

Iraqi Association for Medical Researches & Studies
IqAMRS

IAMRS12
iraqi.amrs

املجلة العراقیة الوطنیة للطب عددینمجلة سالمتك عددین

أصدرت الجمعية مجلتين هما

الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية

نشاطات عام2019م

أصدرت الجمعیة عدد من
 کتب ملخصات البحوث 
 املطویات والکراسات

دلیل تعریفي بالجمعیة 

 ساهمت الجمعیة  العدید من
 الخدمات املجتمعیة مثل

املفرزة الطبیة إلسعاف املصابین 
فحص وعالج نزالء دار املسنین 

الفحص املجاني للفقراء 

 للجمعیة مشارکات حضور فاعل
 17 مؤتمر دولي ومحلًي

 حققت املواقع اإللکترونیة للجمعیة
نجاحات کبیرة وسجلت ألوف الزیارات
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