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حمد الطبية أول نظام رعاية صحية في المنطقة يحصل على اعتراف دولي بتميز
 برنامج دعم الحياة باألكسجة الغشائية خارج الجسم 

إصدار

إعداد وتحرير
طاهر أبو زيد

تصميم وإخراج
سامر السوافطة

 ســعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيــر الصحة العامة، وأعضاء فريق برنامج دعم الحياة الخارجي للمرضى )ECMO( في مؤسســة حمد الطبية. 

 أصبحت مؤسســة حمد الطبية أول مؤسسة رعاية صحية 
في مناطق الشــرق األوسط وأفريقيا وغرب آسيا تحصل 

على جائزة وشــهادة التميّز )المعيار الذهبي( من منظمة 
)ELSO ( المتخصصة في برامج دعم الحياة خارج الجســم 

وذلك عن برنامج دعم الحياة باألكســجة الغشائية خارج 
الجسم )ECMO( المطبق في المؤسسة. 

ويطلق على هــذا البرنامج الذي يترّكز حول الخدمات 
التي تقدمهــا الكوادر الطبية إلنقاذ حياة المرضى 

بالوســائل الطبية المستخدمة خارج جسم المريض اسم 
)ECMO(  والتي تتمثّل تحديدًا في تزويد جســم مريض 

الحالة الطارئة  باألكســجين عبر أغشية جسمه الخارجية، 
وقد أسهم هذا األســلوب العالجي في إنقاذ حياة ما يزيد 

على 100 مريض مــن األطفال والبالغين منذ إطالقه في 
مؤسســة حمد الطبية في العام 2014.

وكانــت وزارة الصحة العامة قد أوعزت بإطالق البرنامج 
في أعقاب انتشــار مرض متالزمة الشرق األوسط التنفسیة  

) MERS-Co ( بالمنطقة وهو مرض معٍد ويشــّكل خطرًا 
على الحياة ويتســبب في القصور السريع في الجهاز 

والكلى. التنفسي 
وقد هنأت ســعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير 

الصحة العامــة، فريق برنامج دعم الحياة الخارجي 

للمرضى )ECMO( في مؤسســة حمد الطبية لحصوله 
على هذه الجائزة منّوهة إلى أن هذا األســلوب العالجي 
وما يرتبط به من تقنيــة متقّدمة يعّد بمثابة تأكيد على 

التزام المؤسســة بتقديم أفضل مستوًى ممكن من 
الرعاية الصحية للمرضى، وقالت ســعادة وزير الصحة 

العامــة :« لقد قامت وزارة الصحة العامة في العام 2013 
بعقد شــراكة في مجال برنامج دعم الحياة  خارج جسم 

المريض ECMO  بين مؤسســة حمد الطبية وهيئة جايز 
آند ســانت  توماس التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة 

البريطانية وذلك ضمن خطة الجاهزية واالســتجابة 
 MERS-Co (  للتصــدي لمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة

( ومن أجــل معالجة المرضى الذين يعانون من أزمات 
تنفســية خطيرة على وجه التحديد، حيث أن هذا األسلوب 

العالجي يصنّف على أنه أعلى مســتوى من دعم الحياة 
الخارجي للمرضى وقــد قامت الفرق الطبية المختّصة 
خالل الســنوات األربع الماضية باستخدام هذا األسلوب 

في إنقاذ حيــاة العديد من المرضى الذين تعرّضوا 
لمشاكل تنفســية خطيرة، ويعّد حصول المؤسسة على 

هذا االعتراف وما حققتــه من تميّز في هذا المضمار خير 
دليل على التزام المؤسســة بتكريس أفضل التقنيات 

والممارســات الطبية العالمية لخدمة المرضى في دولة 
قطر«.

من جهته أشــار الدكتور إبراهيم محمد فوزي حسن_ مدير 
مركز الرعاية الحرجة ومدير برنامج ECMO بمؤسســة 

حمد الطبية، إلى أنه وباإلضافة إلى كون مؤسســة حمد 
الطبية إحدى المؤسســات القليلة الرائدة التي تطبّق 

 )ECMO( برنامــج  برنامج دعم الحياة الخارجي للمرضى
فإنها تعتبر مركــزًا لتدريب الكوادر الطبية في هذا المجال 

على صعيــد المنطقة، وقد قامت مجموعة من الخبراء 
الطبييــن بتطوير أول نموذج مصنوع في قطر يحاكي 

جسم اإلنســان ومخصص للتدريب على استخدام تقنيات 
)ECMO(، وقال:     

 )ECMO( تعتبــر تقنية دعم الحياة الخارجي للمرضى «
بمثابة الجســر المؤّدي إلى التعافي بالنسبة للمرضى 

الذين يعانون مــن قصور في الرئتين والقلب القابل 
للشــفاء حيث يعمل الجهاز المستخدم في هذه التقنية 

كرئة وقلــب صناعيين تحّل مؤقتًا محل رئتي وقلب 
المريض الذين تعرّضــا للقصور الوظائفي، وتتيح لنا 

هذه التقنية تقديم أفضل مســتوى من الرعاية الصحية 
لمرضى الحاالت الحرجة والمعّقدة ».

وقد أثنى الدكتــور إبراهيم فوزي على جهود فريق برنامج 
دعم الحياة الخارجي للمرضى )ECMO( الذي ســّخر ما 
لديه من خبرات في ســبيل الوصول بهذا البرنامج إلى 

مســتوى التميّز، وقال:« يعّد برنامج دعم الحياة الخارجي 
للمرضى )ECMO( المطبّق في مؤسســة حمد الطبية 
مثااًل يحتذى به من حيث مســتوى الجودة ، وإن نجاح هذا 

البرنامج وبلوغه مســتوى التميّز في المؤسسة مدعاة 
للفخر واالعتزاز ويرجع الفضــل فيما تم تحقيقه من نجاح 
إلى ما بذله ويبذلــه هذا الفريق من جهد حثيث، وما هذه 
الجائزة إال دليــل على العمل الدؤوب لكافة أفراد الفريق 

والكوادر األخرى المســاندة الذين يسعون جميعًا إلى 
تقديم أفضل رعايــة صحية للمرضى، فهذه الجائزة اعتراف 

صريح بالجهــد المبذول والتفاني في العمل من ِقبل 
الفريق الطبي متعــدد التخصصات من أطباء وممرضين 

وأخصائيي التروية الدموية أو اإلرواء ) تزويد األنســجة 
الحيوية والخاليا باألكســجين( ، وأخصائيي العالج 

التنفســي، وأخصائيي التغذية العالجية، والصيادلة، 
وأخصائيي العالج الطبيعي ، وطواقم إســعاف الحاالت 

الحرجة«. وقد تــّم تقديم الجائزة إلى أعضاء فريق برنامج 
دعم الحياة الخارجي للمرضى في المؤسســة في 24 

مايو الماضي، وتجدر اإلشــارة إلى أن هذه الجائزة تعّد 
بمثابة اعتراف دولي يســري مفعوله ثالث سنوات ويُمنح 

بناًء على تطبيق مؤسســات الرعاية الصحية المعنية 
لمعايير اســتثنائية في تقديم الرعاية الصحية المبنية 

علــى البراهين وجودة الخدمات المقدمة والفرص 
التعليمية والتدريبية المتاحة للكوادر ومســتوى رضى 
المرضى، إضافــة إلى توّفر األجهزة والمعدات الطبية 

التخصصية والبروتوكــوالت المحددة المتّبعة في معالجة 
المرضى، وتتمتع مؤسســات الرعاية الصحية الحائزة على 

هذا االعتراف بمرتبــة مركز تميّز في برنامج دعم الحياة 
للمرضى. الخارجي 
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كادر طبي جديد ينضم ألطباء مركز العظام والمفاصل
حمد الطبية تحتفل بتخريج 14 طبيب من برنامج تدريب األطباء المقيمين

احتفل مركز العظام والمفاصل التابع 
لمؤسسة حمد الطبية بتخريج دفعة 

جديدة من األطباء المقيمين تضم 14 
طبيبًا استطاعوا اجتياز برنامج التدريب 

لجراحة العظام والمفاصل، جراحة 
القدم والكاحل وكذلك جراحة العمود 
الفقري، وذلك في الخامس والعشرين 

من يونيو الماضي، بفندق ويندام 
ريجينسي، لينضموا بذلك إلى فريق 

األطباء العاملين بالمركز.
شهد الحفل حضور كل من  الدكتور عبد 

اللطيف الخال نائب الرئيس الطبي 
ومدير إدارة التعليم الطبي بالمؤسسة، 

و الدكتور يوسف المسلماني المدير 
الطبي لمستشفى حمد العام ، 

والدكتور محمد العتيق الدوسري مدير 
مركز العظام والمفاصل ورئيس قسم 
جراحة العظام بمؤسسة حمد الطبية، 

الذي ألقى بدوره الكلمة االفتتاحية 
للحفل مرحبًا بجميع الحضور ومهنًئا 

األطباء الخريجين بنجاحهم قائاًل: 
» نحن سعداء بتخريج مجموعة 

جديدة من األطباء المقيمين الذين 
يمتلكون أعلى مستويات المهارة 

والكفاءة؛ حيث اجتاز هؤالء الخريجون 
برامج تدريبية متميزة ،  وسيصبح 

هؤالء األطباء قادة الرعاية الصحية 
المستقبليين، ونحن على ثقة من 

أنهم قد تعلموا ما يجعل منهم 
أطباء متميزين يتمتعون بكفاءة 

عالية وحماس شديد للعمل من أجل 
تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة 

للمرضى«.
من جانبه ألقى الدكتور عبد اللطيف 

الخال كلمته مشيدًا بالجهود المبذولة 
في برنامج تدريب األطباء ومجهودات 

قسم العظام وكفاءة الخريجين، 
وشدد على أهمية مواصلة المسيرة 

التدريبية والتعليمية والعمل على 
االرتقاء بها مشيرًا إلى أن مؤسسة 
حمد الطبية تمتلك مكانة إقليمية 

ودولية متميزة كرائد في مجال التعليم 
الطبي .وبدوره ألقى الدكتور مناف 

يونس كلمة الخريجين متوجهًا بالشكر 
لمؤسسة حمد الطبية وبرنامج تدريب 

األطباء المقيمين على الدعم المقدم 
لألطباء والجهود المبذولة في تدريبهم 

وتطويرهم مما يصب في صالح 
المرضى وتحسين الخدمة المقدمة 

لهم. وفي ختام الحفل تم توزيع 
شهادات التخرج على الخريجين ودروع 

التقدير للمتميزين؛ ليحصل الدكتور 
فادي بوري على جائزة  أفضل طبيب 
متدرب، الدكتور حسن أبو حجلة على 

جائزة أفضل مدرب، وحصل الدكتور عبد 
الجبار الحمود على جائزة أفضل طبيب 

باحث، بينما فاز الدكتور شاهين قيوم 
بدرع الخدمة المميزة. 

 مركز العظام والمفاصل بحمد الطبية يحتفل بتخريج 14 طبيب من برناج تدريب األطباء المقيمين.

 الدكتور عبد اللطيف الخال يلقي كلمته خالل الحفل.
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هل تعاني من آثار حب الشباب؟ هل داهمتك التجاعيد البسيطة قبل 
سن الثالثين؟ هل هناك بقع داكنة في بشرتك أو في مناطق مختلفة من 

جسمك؟ إليك الحل وهو التقشير الكيميائي. تحدثنا الدكتورة ربا حاتم 
) أخصائية األمراض الجلدية والتجميل والليزر ( في مجمع األسرة الطبي  

عن موضوع التقشير بكل تفاصيله ..
ربما تكون قد سمعت بهذا المصطلح من قبل، ولكن يجب أن تعرف كل  

مايتعلق به  قبل اإلقدام على إجرائه ، فما هو التقشير الكيميائي؟ وما هي 
أنواعه؟ ونتائجه؟وما هي مميزاته؟ وهل له أضرار؟ .. سنجيب عن الكثير من 

التساؤالت..

دكتور: إيهاب صادق

الدكتورة ربا منير حاتم ) بمجمع األسرة الطبي ( 
التقشير الكيميائي فوائد..ومحاذير

ما هو التقشير الكيميائي
 هو إجراء تجميلي  يستخدم لتحسين مظهر 

البشرة بشكل عام  وفيه يتم استخدام  مواد   
تعمل على تقشير البشرة بدرجات متفاوتة.

 يستخدم  لعالج عدة مشاكل وعيوب البشرة  
مثل:

آثار حب الشباب والندبات
القضاء على البقع الداكنة والهاالت السوداء

عالج التجاعيد البسيطة والمتوسطة
عدم انتظام لون البشرة

األضرار التي تسببها أشعة الشمس
النمش والكلف

جفاف الجلد
المسام الواسعة

أنواع التقشير الكيميائي 
التقشير السطحي

وهو من أبسط وأسهل األنواع المستخدمة 
واألكثر تداوال، حيث أنه يصلح لكل أنواع وألوان 

البشرة، ويمكن استخدامه  للجسم والوجه، 
ويقوم بإزالة الطبقة السطحية للجلد دون 

تغلغل المادة الكيميائية لطبقات الجلد 
العميقة، ويتم استخدام أحماض الفواكه في 

إجرائه. يستخدم  لعالج آثار الحبوب والندوب 

البسيطة والغير عميقة بالجلد، كما يستخدم 
لتفتيح البشرة، وإزالة الشوائب منها، ويصلح 

استخدامه لتفتيح ونضارة  اليدين ال يسبب 
األلم ويمكن  العودة إلى ممارسة الحياة 

الطبيعية بدون قلق بعد يوم واحد من اإلجراء، 
ويحتاج الشخص إلى عدد من الجلسات تتراوح 
ما بين 3 إلى 6 جلسات للحصول على النتائج 

المرغوبة.
التقشير المتوسط

 ويستخدم هذا النوع للقضاء على التجاعيد 
البسيطة في البشرة وآثار الحبوب األكثر عمقا، 

ويتم استخدام حمض التي سي اي لغرض 
التقشير المتوسط.

وبعد فترة خمسة أيام إلى أسبوع، يستطيع 
الشخص العودة لممارسة الحياة الطبيعية، 

ويحتاج ل حوالي 3 جلسات تقشير 
التقشير العميق

يظهر من التسمية أنه يتغلغل ألعمق 
درجة ممكنة في البشرة، ويستخدم هذا 

النوع للقضاء على التجاعيد المتوسطة ، 
ويمكن العودة للعمل والحياة الطبيعية بعد 

أسبوعين . 
ماهي المناطق التي يمكن إجراء تقشير 

كيميائي لها؟
يمكن عمل تقشير لكل أجزاء الجسم وهنا 

بعض 
االمثلة:

التقشير الكيميائي للوجه
يمكن استخدام جميع أنواع التقشير 

الكيميائي لمنطقة الوجه طبقًا للمشكلة 
المراد عالجها، فإذا كانت المشكلة سطحية 

كآثار حب الشباب الغير عميقة أو وجود 
شوائب بسيطة أو لتفتيح لون البشرة يتم 

استخدام التقشير السطحي.
أما إذا كانت المشكلة تتعلق بالهاالت 

السوداء حول العينين أو ظهور التجاعيد 
الخفيفة حول العينين أو الفم أو آثار حب 

الشباب األعمق فيتم استخدام التقشير 
المتوسط، ويستخدم التقشير العميق في 

حاالت التجاعيد العميقة.

التقشير الكيميائي لليدين
نستخدم لمنطقة اليدين التقشير السطحي 

لتفتيح لون اليدين وإزالة البقع، كما يمكن 
استخدام التقشير المتوسط إلزالة التجاعيد 

البسيطة والمتوسطة من اليدين.
التقشير الكيميائي للجسم

نستخدم  التقشير السطحي فقط، حيث أن 
التقشير المتوسط والعميق يمكن أن يسببا 

أضرار بالجلد في مناطق الجسم
 ميزاته؟

للتقشير الكيميائي عدة مميزات تجعله خيارا 
مفضال للعديد من النساء، منها:

فترة التحسن قصيرة
نتائجه رائعة يعطي لمعان وبريق البشرة كما 

أنه يوحد لون البشرة ويجعلها أفتح
غير  مكلف  ,غير مؤلم



األربعاء
٢٩ آب ٢٠١٨



تسّوق مشروبات الطاقة على انها مصدر 
للنشاط والحيوية والصحة , اال أن الحقيقة 

انها ابعد ما تكون عن ذلك كما توضح 
االبحاث والدراسات الطبية. وقد انتشر 

استعمال مشروبات الطاقة بشكر كبير مؤخرا 
وخاصة بين فئة الشباب , وهي الفئة العمرية 

المستهدفة في االعالنات, بحيث اصبحت 
صناعة مشروبات الطاقة تتعدى 12 مليار 

دوالر سنويا حسب االحصائيات في الواليات 
المتحدة وحدها وباكثر من 500 صنف متوافر 

في االسواق.
وتشابه مشروبات الطاقة في تركيبها 

المشروبات الغازية مع بعض االضافات 
وأهمها وجود كمية كبيرة من الكافيين 

والعديد من المنبهات االخرى مثل الجينسنج 
والجوارانا والكارنتين , باالضافة الى سكريات 

احادية كالسكروز والفركتوز وبعض 
االحماض االمينية والدهون. كما يضاف 

اليها الفيتامينات مثل ب 2 و ب3 و ب6 و 
ب 12 وبعض المعادن مثل الصوديوم 

والكالسيوم والفسفور. 
وبالرغم من أن هذه المكونات هي السبب 

في الشعور بالتنبه والنشوة والنشاط 
الذي يصاحب تناول هذه المشروبات ابتداء 

اال أنها هي نفسها السبب وراء التأثيرات 
السلبية وخاصة عند االفراط في تناول هذه 

المشروبات. وبالرغم من ان انتشار استعمال 
هذه المشروبات هو حديث نسبيا اال ان آثارها 

السلبية أصبحت جلية للقطاع الطبي 
وللمنظمات المعنية بالصحة العامة. فمنذ 

بضع سنوات نشرت منظمة الصحة العالمية 
دراسة عن هذه االثار السلبية الملحوظة 

وخاصة عند استعمالها مع الكحول وقامت 
مؤسسة المعايير الصحية البريطانية 

بالزام وضع ملصوقات تحذيرية على هذه 

المشروبات انها غير مناسبة وال ينصح 
باستعمالها لالطفال والنساء المرضعات.

ويعتبر الكافيين من اهم المواد المؤدية 
للتأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة حيث 

تحتوي هذه مشروبات الطاقة على كمية 
كبيرة مركزة من مادة الكافيين وهي من 

أكثر المواد المنبهه للجهاز العصبي. ويتميز 
الكافيين بسرعة امتصاصه من االمعاء وله 
وفرة حيوية عالية بحيث يصل بشكل سريع 

الى مختلف انسجة الجسم . ويؤدي الى 
رفع معدل نبض القلب وضغط الدم وزيادة 
ادرار البول ونقص السوائل وارتفاع مستوى 
االيض. كما ينبه الجهاز الهضمي باالسهال 
والقيء في حالة زيادة تركيزه والتي تؤدي 

ايضا الى الرجفان والصرع وفي حالة الزيادة 
المفرطة قد يؤدي الى توقف القلب. 

باالضافة الى ذلك فان استعمال الكافيين 
بشكل متكرر يؤدي الى االدمان والنرفزة 

واضطراب النوم. وهناك شكاوي من الصداع 
مع استعماله المفرط وايضا عند عدم توافره 

وهناك حاالت من الصداع النصفي نتجت عن 
استعمال هذه المشروبات وكنتيجة النسحاب 

الكافيين من الجسم.
وقد يظن ان الفيتامينات الموجودة بهذه 

المشروبات آمنة ولكن هناك حاالت من 
التسمم بالنياسين )فيتامين ب3( وخاصة 
ممكن يأخذون حبوب فيتامينات باالضافة 

الى هذه المشروبات. واعراض هذا التسمم 
تكون احمرار الجلد والدوخة وتسارع نبضات 

القلب والحكة كما يمكن ان يحدث اسهال 
وقيء وفي حاالت نادرة تسمم الكبد.كما 

ان السكريات الموجودة في هذه المشروبات 
تنبه البنكرياس وقد تؤدي عند استعمالها 

بشكل مفرط ومتكرر الى ظهور مرض 
السكري )نوع 2( والى البدانة. كما أثبتت 

االبحاث دور هذه المشروبات في خفض 
استجابة الخاليا لالنسولين. من ناحية أخرى قد 

يسبب االستعمال المتكرر لهذه المشروبات 

هشاشة العظام وتسوس االسنان لما 
تحتويه من االحماض الفوسفورية.

ومن الناحية السلوكية هناك دراسات 
حديثة تربط بين استهالك مشروبات 

الطاقة عند الطالب الجامعيين مع مشاكل 
سلوكية خطرة تتمثل في السلوك 

العدواني وعدم  وضع احزمة االمان أثناء 
القيادة وزيادة العنف الجسدي. كما ارتبط 
استهالكها باستهالك الكحول والمخدرات 

والتدخين.
واخيرا هناك تداخالت في امتصاص وتأثير 

بعض االدوية وبشكل خاص االدوية 
المضادة لالكتئاب اذا تم تناولها في نفس 

الوقت مع مشروبات الطاقة.
من هذا كله فعلى الراغبين بالصحة 

والنشاط تجنب هذه المشروبات الغير 
صحية وخاصة قبل واثناء التمارين الرياضية 

وبشكل خاص في اوقات الجو الحار في 
الصيف واالستعاضة عنها بشرب الماء 

وشراب اللبن )العيران( والعصير المحضر 
من الفواكه الطبيعية كالبرتقال والليمون 

والجريب فروت. كما يجب فرض الرقابة 
على بيع هذه المنتجات واقصارها على 

البالغين والمساهمة في نشر الوعي 
والمعلومات عن مخاطر االسراف في 

استعمالها وآثارها التدميرية على اجهزة 
الجسم.

كاتب التقرير
الدكتور عمار محمد سالم

استشاري أول ألمراض القلب بمؤسسة 
حمد الطبية

استاذ مشارك في كلية الطب بجامعة قطر

متابعات األربعاء
٢٩ آب ٢٠١٨

مشروبات الطاقة



األربعاء
٢٩ آب ٢٠١٨ تقارير

األول من نوعه في قطر:

مركز صحة المرأة واألبحاث يطلق برنامج الرعاية
 المنزلية لما بعد الوالدة

  أطلق مركز صحة المرأة واألبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية 
برنامجًا تجريبيًا للرعاية المنزلية لما بعد الوالدة، ويدار هذا البرنامج 

الذي يعّد األول من نوعه في قطر من ِقبل فريق من القابالت من ذوات 
الكفاءة؛ حيث يتولى هذا الفريق في المراحل األولى من البرنامج 

تقديم الرعاية الصحية للمواليد و لألمهات الجدد الالتي انطوت فترة 
حملهن على درجة من الخطورة أو الالتي وضعن مواليدهن عن طريق 

الجراحة القيصرية ويحتجن إلى المزيد من الرعاية الصحية. ويقّدم فريق 
القابالت بموجب هذا البرنامج الرعاية الصحية للمواليد و لألمهات الجدد 

من خالل إجراء بعض الفحوصات وتوفير التثقيف الصحي والدعم 
خالل فترة ما بعد الوالدة. تقّدم الكوادر الطبية في مركز صحة المرأة 

واألبحاث الرعاية الصحية ألعداد كبيرة من النساء من ذوات الحمل 
عالي الخطورة، كما أن واحدة من بين كل ثالث حاالت والدة في المركز 

تتّم عن طريق الجراحة القيصرية، وهو ما يزيد من أهمية هذا البرنامج 
الذي يوفر الرعاية المنزلية والدعم المستمر لألمهات بعد الوالدة.  من 

جانبها تقول السيدة/ هيلة جوهر- المدير التنفيذي للتمريض في مركز 
صحة المرأة واألبحاث:« نعتزّ بقيامنا بتجربة برنامج الرعاية المنزلية لما 

بعد الوالدة ؛ حيث تقوم فرق القبالة التابعة لمؤسسة حمد الطبية 
بزيارة األمهات الجدد في منازلهن بعد وقت قصير من الوالدة والخروج 

من المركز ؛ وتتيح هذه الزيارات المنزلية للقابالت تحديد وتفادي 
المشاكل الصحية الشائعة التي عادة ما تواجهها األمهات الجدد 

ومواليدهن وتمكين األمهات من اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق 

بمكان وزمان طلب الرعاية الصحية«. من جانبها أكدت السيدة/ فاطمة 
يوسف- مدير التمريض في مركز صحة المرأة واألبحاث- أنه أثناء زيارة 
فريق القابالت لمنزل األم الجديدة تقوم إحدى القابالت بتقييم الحالة 

الجسمانية والنفسية لألم، وفحص المولود وتثقيف األم حول ما 
يمكن أن تتوقعه خالل األيام واألسابيع القادمة وتثقيف أسرتها حول 

كيفية العناية بالمولود الجديد، كما سيكون بمقدور هذه القابلة خالل 
الزيارة تحديد ما إذا كانت األم أو مولودها يعانون من أّي مشاكل صحية 

تستدعي المزيد من الرعاية الطبية وإبالغ األم بالمتابعة مع مراكز 
الرعاية الصحية األولية وذلك بهدف الحّد أو التقليل من المراجعات 
غير الضرورية لقسم الطوارئ في مركز صحة المرأة واألبحاث. وتتم 

إحالة األمهات الجدد إلى فريق الرعاية المنزلية لما بعد الوالدة من ِقبل 
الطبيب المعالج في مركز صحة المرأة واألبحاث بحيث تكون الزيارة 

المنزلية األولى خالل 48 إلى 72 ساعة من الوالدة، أما الزيارات الالحقة 
فتتم جدولتها حسب اللزوم.

وأشارت السيدة هيلة جوهر  إلى أن فترة األسابيع الستة الالحقة للوالدة 
تكون مليئة بالسعادة والفرح بالمولود الجديد إال أنها قد تنطوي 

على بعض الصعوبات، خاصة وأن األم تمرّ خاللها بمرحلة من التكيّف 
الجسدي والنفسي واالجتماعي، وقالت:« يكمن الهدف من خدمات 

الرعاية المنزلية التي تقدمها القابالت في توفير الدعم لألّمهات الجدد 
والتأكد من حصولهن على النصح والمشورة بصورة مستمرّة حول كافة 

الجوانب الصحية والرفاه الصحي لألم والمولود على حّد سواء«.

بعد مرور عامين على افتتاحه:
»بيت أمان« يواصل تقديم الدعم للعمال الوافدين

السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة. 

 الدكتورة وفاء اليزيدي، رئيس مركز قطر إلعادة التأهيل.

 بعد مرور عامين على افتتاحه الرسمي، يواصل »بيت أمان« 
التابع لمؤسسة حمد الطبية تقديم الدعم للعمال الوافدين 
الذين يسمح لهم بالخروج من المستشفى لمواصلة مراحل 

التعافي األخيرة في »بيت أمان« أثناء انتظارهم استكمال 
إجراءات عودتهم إلى بلدانهم. ومنذ افتتاحه في شهر يونيو 

من عام 2016، استضاف »بيت أمان« 20 نزياًل، وتم خروج 9 
منهم بعد استكمال شفائهم للعودة إلى وطنهم.    

من جانبها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي- رئيس مركز قطر 
إلعادة التأهيل-: »ال يحتاج العمال الوافدون الذين نستقبلهم 
في »بيت أمان« إلى اإلقامة في المستشفى للحصول على 

الرعاية واإلشراف الطبي الذي تقدمه وحدات الرعاية المطّولة 
وإعادة التأهيل في مؤسسة حمد الطبية، ولكنهم ال يزالون 

بحاجة إلى بعض الدعم والمساندة؛ فغالبية نزالء »بيت أمان« 

هم مرضى تعرضوا إلصابات في الدماغ أو العمود الفقري 
أو إلصابات متعددة في أجزاء وأعضاء مختلفة من الجسم 
ناتجة عن تعرضهم لحوادث، وبعد شفائهم من إصاباتهم 

البليغة وتقييم أوضاعهم الصحية بأنهم بحالة تسمح لهم 
بمغادرة المستشفى أو وحدة الرعاية المطّولة التي يقيمون 

فيها، فإنهم ال يزالون بحاجة إلى الدعم. ولذلك فإننا نقوم 
في »بيت أمان« بتوفير الدعم والمساندة لهؤالء المرضى«.          

وحول الهدف من إنشاء »بيت أمان« وطبيعة الحاالت التي 
يستقبلها قال السيد محمود صالح الرئيسي- رئيس مجموعة 

الخدمات الطبية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية: »تم تجهيز 
»بيت أمان« الستقبال العمال الذين يسمح لهم بمغادرة 

مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ولم يعودوا بحاجة إلى 
الحصول على مزيد من الرعاية في المستشفى، إال أنهم 

ال يكونون جاهزين تمامًا للعودة إلى منازلهم بسبب عدم 
وجود التجهيزات الالزمة في منازلهم التي تتناسب مع حدة 

اإلصابة التي تعرضوا لها وحاالتهم الصحية؛ حيث يتواجد في 
»بيت أمان« موظفون متخصصون على مدار الساعة وطوال 

أيام األسبوع لتقديم الدعم للنزالء. إن الهدف الرئيسي 
من تأسيس هذا المرفق هو توفير مساحة مناسبة للعمال 

الوافدين الذين يغادرون المستشفى للتعافي بشكل كامل 
واستعادة قدرتهم على ممارسة أنشطة حياتهم اليومية«.     

تم إنشاء »بيت أمان« بالتعاون مع »الشركة القطرية للبناء«، 
ويوفر المركز مكانًا للسكن مجهز الستقبال وإقامة العمال 

المصابين بإعاقة حركية خالل فترة انتظارهم استكمال 
إجراءات العودة إلى بالدهم. يقع »بيت أمان« في منطقة 

الثمامة، وتصل طاقته االستيعابية إلى 12 نزياًل، وعادًة ما 
يقضى معظم النزالء عدة أشهر في هذا المرفق قبل السفر 

عائدين إلى دولهم. 
بدوره أوضح الدكتور ناصر النابت- المدير التنفيذي لتطوير 

األعمال بمجموعة الخدمات الطبية المستمرة والمشرف 
المسؤول عن »بيت أمان«- أن الكثير من نزالء المركز 

يواصلون حضور مواعيد المتابعة الطبية كمرضى خارجيين 
في عيادات إعادة التأهيل بمركز قطر إلعادة التأهيل. وأشار 

الدكتور النابت إلى أنه وعلى الرغم من تواجد كوادر تمريضية 
وكوادر مساعدة لكوادر التمريض بالمركز طوال الوقت فإنهم 
يشجعون النزالء دائمًا على محاولة االعتماد بشكل أكبر على 

أنفسهم والعيش باستقاللية وممارسة أنشطتهم اليومية 
بشكل طبيعي قدر اإلمكان لمساعدتهم على العودة بشكل 
تدريجي إلى حياتهم الطبيعية.وأضاف الدكتور النابت بقوله: 

»يعتبر المرضى الذين نستقبلهم في »بيت أمان« مرضى 
خارجيون أي أنهم ال يحتاجون إلى اإلقامة في المستشفى، 

ويعمل مركز »بيت أمان« بمثابة مرفق سكني مجهز الستقبال 
هؤالء المرضى بما يتناسب مع حاالتهم الصحية؛ حيث 

يتميز ببيئته اآلمنة والهادئة التي تساعد النزالء من العمال 
الوافدين على استكمال مراحل التعافي والتأهيل قبل العودة 

لبالدهم، مشيرًا إلى أن الموظفين في هذا المرفق يبذلون 
أقصى جهودهم لمساعدة النزالء على التعافي بشكل 

كامل والتأقلم مع وضعهم الصحي الجديد وممارسة أنشطة 
حياتهم اليومية بشكل طبيعي واالعتناء بأنفسهم«.    وأردف 

الدكتور النابت بقوله: »أثناء فترة انتظار النزالء الستكمال 
إجراءات السفر للعودة إلى بالدهم نقوم بإشراكهم في 

العديد من األنشطة المفيدة مثل التمارين الرياضية والعناية 
بالنباتات والطهي والرسم والتواصل مع 

الزوار، كما يقوم موظفونا بتنظيم أنشطة وفعاليات أخرى 

للنزالء بشكل منتظم مثل دورة في الرسم تم عقدها مؤخرًا 
بالتعاون مع جمعية الفنانين العالميين 

بالدوحة«.       
وعبّر الدكتور النابت عن شكره وامتنانه لكل من اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان و وزارة الداخلية ومؤسسة الشيخ 
جاسم وحمد بن جاسم الخيرية على ما قدموه من دعم 

لتسهيل عودة تسعة من نزالء المركز إلى بالدهم، باإلضافة 
إلى دورهم في ضمان استمرار جميع نزالء المركز في اإلقامة 

بدولة قطر بشكل قانوني أثناء المراحل النهائية من برامج 
إعادة التأهيل الخاصة بهم، ومساعدتهم على مغادرة البالد 

دون تأخير بمجرد انتهائهم من برامجهم العالجية«.   



وأشارت الدكتورة منى المسلماني إلى أن 
مخاطر اإلصابة بالعدوى جرّاء السفر إلى 

الدول الموبوءة يعتمد على وجهة السفر 
والسلوك الشخصي للمسافر، موضحًة أنه 
ليس من الضروري حصول كل مسافر على 

كافة التطعيمات ضد األمراض وأن من أهم 
العوامل الواجب أخذها بالحسبان عند تقييم 

مخاطر تعرّض المسافر للعدوى تاريخه الطبي 
أو المرضي ومدة بقائه في المنطقة الموبوءة 

باألمراض وطبيعة النشاطات التي سيمارسها 
أثناء تواجده في تلك المنطقة.

ونّوهت الدكتورة منى المسلماني إلى أنه 
ال توجد لقاحات ضد األمراض التي تنتقل عن 

طريق الحشرات مثل مرض المالريا وفيروس زيكا، 
وقالت:« يمكن ألخصائيي عيادة السفر تحديد 

ما إذا كانت هناك حاجة ألخذ األقراص الواقية من 
اإلصابة بالمالريا وتقديم المشورة الطبية حول 

طرق الوقاية من لدغات البعوض مثل ارتداء 
القمصان ذات األكمام الطويلة والبناطيل 

الطويلة واستخدام المراهم )ذات تركيز ال يقل 
عن 30 – %50( الطاردة للحشرات إضافة إلى 

استخدام الناموسية أثناء النوم«.
وتنصح الدكتورة منى المسلماني المسافرين 

بزيارة عيادة السفر في مركز األمراض االنتقالية 
واستشارة األخصائي حول مخاطر العدوى 

المرتبطة بالسفر قبل أربعة أسابيع من تاريخ 
السفر مؤّكدة على أهمية هذه الزيارة خاصة 
بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من أمراض 
كامنة ومزمنة. وتشير الدكتورة منى إلى أن 

أعداد األشخاص الذين يراجعون مرافق الرعاية 
الصحية طلبًا للعناية الطبية بعد عودتهم 

من البلدان التي تنتشر فيها األمراض الخطيرة 
قليلة جدًا ، كما أن معظم هؤالء المرضى 

يعانون من حاالت مرضية طفيفة مثل التهابات 
الجهاز التنفسّي، والحمى الخفيفة، واإلسهال، 

والطفح الجلدي.
وفي إشارة إلى ضرورة معرفة ما يتعيّن على 

المسافر القيام به في حالة تعرضه للمرض 
أثناء تواجده في الخارج قالت الدكتورة منى 

المسلماني:«  قد يكون تعرّض المسافر لإلصابة 
أو المرض أثناء تواجده في الخارج تجربة مريرة 
ومخيفة لذا يتعيّن على المسافر اتخاذ بعض 

الخطوات البسيطة التي من شأنها تعزيز 
الجاهزية لمثل هذه الظروف مثل التحقق من 

وجود تأمين صحي لتغطية فترة وجوده في 
الخارج، ومعرفة أماكن المستشفيات ومرافق 

الرعاية الصحية المناسبة في الدولة التي 
يتواجد فيها، وكيفية التواصل مع سفارة بالده 

في هذه الدولة«.
وتتوجه الدكتورة منى المسلماني بالنصيحة 

للمرضى الذين يعانون من أمراض كامنة 
ومزمنة بالحصول على تقارير طبية من مراكز 

الرعاية الصحية األولية تبيّن نوع المرض 
المزمن الذي يعاني منه المسافر واألدوية التي 

يتعاطاها المريض، وبأن تكون األدوية في 
أغلفتها األصلية وتحمل الملصقات التعريفية 

الخاصة بالمريض.
وأوضحت الدكتورة منى المسلماني، أن الراحة 

وشرب كميات كافية من الماء والسوائل 
والتغذية الجيدة تكفي عادة لتجاوز الوعكات 

الصحية العابرة، أما في الحاالت التي يُعاني 
فيها المريض من اإلسهال أو اإلسهال المشوب 

بالدم أو من الحمى التي ترتفع درجة حرارة 
الجسم فيها إلى ما يزيد عن 39 درجة مئوية 

تقريبًا أو يعاني من أعراض مشابهة ألعراض 
األنفلونزا أثناء تواجده في بلد موبوء بالمالريا 
أو في حالة تعرّضه للعض أو الخدش من ِقبل 

حيوان ما أو تعرّض إلصابة ناجمة عن حادث 
مروري أو تعرّض العتداء جنسي فيتعيّن عليه 

طلب العناية الطبية الفورية.
وفي إشارة إلى اختالف فترات الحضانة لألمراض 

الفيروسية، قالت الدكتورة منى المسلماني:« 
تدوم أعراض األمراض الطفيفة المرتبطة 

بالسفر في العادة لمدة 24 ساعة، ويمكن 
للمسافر اتخاذ بعض التدابير الوقائية للتقليل 
من فرص التعرّض لإلصابة بالمرض ومن أهم 

هذه التدابير على سبيل المثال المحافظة على 
نظافة اليدين حيث أن ذلك يحد بشكل كبير 

من فرض إصابة المسافر باإلسهال وااللتهاب 
 .»)A( المعوي واألنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي

وأضافت:« يحمل الكثير من المسافرين  معهم 
قوارير صغيرة تحتوي على محاليل معقمة إال 

أن ذلك ال يغني عن غسل اليدين بالماء الفاتر 
والصابون مع إبقاء اليدين تحت الماء لمدة ال 

تقل عن 30 ثانية قبل وبعد تناول الطعام وبعد 

استخدام دورات المياه، وإذا لم يكن المسافر 
متأكدًا من صالحية المياه العامة للشرب 

فينصح باستخدام المياه المعبأة والتأكد من أن 
قوارير المياه المعبأة محكمة الغلق ولم يتم 

العبث بها. ويعتبر الطعام الملّوث من أهم 
مسببات اإلصابة باإلسهال وااللتهابات المعوية، 

لذا يوصى باتخاذ الحيطة والحذر عند تناول 
الفواكه والخضار النيئة والطعام المتروك خارج 

الثالجات والطعام الذي يشترك فيه اآلخرون – 
مثل البوفيه المفتوح – والطعام غير المطبوخ 

جيدًا أو المعاد تسخينه – خاصة اللحم والسمك 
واألرز.« وتنصح الدكتورة منى المسلماني 

المسافرين إلى الدول ذات المناخ الحار أو شبه 
اإلستوائي بشرب ما ال يقل عن 8 أكواب من 

الماء في اليوم للحيلولة دون التعرض للجفاف، 
كما ينبغي عليهم حماية أنفسهم من أشعة 

الشمس المباشرة وذلك باستخدام القبّعات و 
النظارات الشمسية والمراهم الواقية من  أشعة 

الشمس باعتبار أن الجفاف يصيب  الجسم 
بصورة سريعة وإذا لم تتّم معالجته فقد يؤدي 
إلى اإلصابة باإلعياء الحراري وضربة الشمس«. 
تقّدم عيادة السفر التي تم افتتاحها في مركز 
األمراض االنتقالية عام 2017 المشورة الطبية 

والتطعيمات والنصائح المتعلقة بالتدابير 
الوقائية الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، كما 

تقوم بمعالجة المرضى العائدين من السفر 
والذين تعرّضوا للعدوى بأمراض مختلفة أثناء 

وجودهم في الخارج.
ولحجز موعد إلجراء تقييم لحالتك الصحية قبل 

السفر يمكنك التواصل مع عيادة السفر في 
مؤسسة حمد الطبية على الهاتف رقم : 4025 
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تقارير األربعاء
٢٩ آب ٢٠١٨

على الرغم من انخفاض معّدل انتشار الفيروس  عالميًا
حمد الطبية تؤّكد على ضرورة اتخاذ المسافرين التدابير الوقائية عند سفرهم 

للدول التي ينتشر بها فيروس » زيكا«

الدوحة_ 6 أغسطس 2018: على الرغم من انخفاض معّدل انتشار فيروس« زيكا »على الصعيد العالمي مقارنة بمثل هذه الفترة من العام المنصرم، أّكدت 
الدكتورة منى المسلماني_ المدير الطبي لمركز األمراض االنتقالية في مؤسسة حمد الطبية_ على ضرورة اتخاذ المسافرين من قطر إلى الدول التي ينتشر 

فيها هذا الفيروس للتدابير الوقائية ضده. وقالت الدكتورة منى المسلماني:« ينتقل فيروس زيكا، باإلضافة إلى فيروسات أمراض أخرى مثل: المالريا، والحمى 
الصفراء، وحمى الضنك وفيروس غرب النيل على األغلب عن طريق لدغات البعوض، وحيث أن هذه األمراض جميعًا يمكن الوقاية منها فإنه يتعيّن على 

المسافرين من قطر إلى الدول التي ينتشر فيها فيروس زيكا وغيره من األمراض التي يحملها البعوض استشارة أخصائيي عيادة السفر وتقييم مخاطر السفر 
إلى هذه الدول«.

الدكتورة منى المسلماني

تقّدم عيادة السفر التي تم افتتاحها في مركز األمراض االنتقالية 
عام 2017 المشورة الطبية والتطعيمات والنصائح المتعلقة بالتدابير 

الوقائية الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر. 
لمحة حول مؤسسة حمد الطبية

تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية 
الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم المستشفيات في 

الشرق األوسط.  وتكرس المؤسسة جهودها منذ أكثر من ثالثة 
عقود من الزمن في سبيل توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة 

لكافة المرضى. تدير المؤسسة اثني عشر مستشفى، منها تسعة 
مستشفيات تخصصية، وثالثة مستشفيات عامة. كما  تدير خدمات 

اإلسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطّولة.
في يناير 2016، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجاًزا الفًتا حين أصبحت 

أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية 
المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية 

األكاديمية. كما نالت كل من خدمة اإلسعاف الوطني وخدمات 
الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية، وخدمات تخفيف 

األلم لمرضى السرطان هذا االعتماد المرموق منذ العام 2011.
وحرصًا منها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية 

الناتج عن النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن 
برنامج توسعي طموح لزيادة طاقتها االستيعابية على امتداد شبكة 

مرافقها بحلول العام 2030.  
وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول 

نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث المبتكرة 
والتعليم عالي المستوى والرعاية الطبية المتميزة ، وهي ملتزمة 

ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. 
وتتعاون المؤسسة مع عدة شركاء على أعلى المستويات داخل دولة 

قطر وخارجها، مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر، ومعهد تطوير 
الرعاية الصحية األمريكي، ومؤسسة »بارتنرز هيلثكير« األمريكية، في 

بوسطن.
وتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في الشرق 
األوسط تحصل على االعتماد المؤسسي من المجلس األمريكي 

للتعليم الطبي العالي )ACGME-I(، والذي يعكس تميز المؤسسة 
في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خالل برامج تدريب أطباء 

االمتياز وبرامج األطباء المقيمين وبرامج الزمالة.
لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع االلكتروني لمؤسسة حمد 

 www.hamad.qaالطبية
أو االتصال ب : أيمن أبوزيد- مدير المشاريع اإلعالمية ، إدارة االتصال 

المؤسسي .
هاتف: 44395257 )00974(، جوال: 55208254 )00974( ، إيميل 

aabouzeid@hamad.qa



من جهته، أوضح الدكتور أيمن 
زكريا- استشاري أول األشعة التداخلية 

بمستشفى حمد العام- أنه منذ بدء 
العمل في الجناح تلّقى العالج ما يزيد 

عن 250 من المرضى ذوي الحاالت 
المرضية الخطيرة المهددة للحياة بما 

فيها عمليات وإجراءات عالجية غير نافذة 
إلزالة الخثرات والتجلطات الدموية من 

األوعية الدموية والشرايين الدماغية 
والعمود الفقري.

وأضاف الدكتور زكريا قائاًل:« يعتبر 
المرضى الذين يعانون من السكتة 

الدماغية الحادة، األورام، تشوهات 
األوعية الدموية، وتمدد األوعية الدموية 
في الدماغ وكذلك األطفال المصابين 
باضطرابات النمو في األوعية الدموية، 

من بين المستفيدين من الخيارات 
العالجية التي أتاحتها التكنولوجيا 
المتطورة في المرفق الجديد، حيث 

أصبح بمقدورنا اآلن إجراء عمليات 
ميكانيكية متقدمة إلزالة الجلطات 

الدموية عن طريق أنابيب قسطرة 
بالغة الدقة تصل بين الشريان الفخذي 

والدماغ إلزالة الخثرات التي تسد 
الشرايين واألوردة المؤدية إلى الدماغ، 
وكان األسلوب العالجي الوحيد المتاح 

إلزالة الخثرات لدى مرضى السكتة 
الدماغية الحادة من قبل يتمثّل في 

حقن المرضى باألدوية المذيبة للخثرات 
وهو أسلوب أقّل فعالية من أسلوب 

العمليات الميكانيكية المتقدمة إلزالة 
الخثرات الدموية«. 

ومن المميزات اإليجابية لجناح تصوير 
أوعية الجهاز العصبي الجديد، توّفر 
التقنيات الالزمة للتصوير المتقدم 

ثنائي المستوى لألوعية الدموية 
وتقنيات تصوير إشعاعي مشابهة 

للتصوير باألشعة المقطعية.
وبدوره أشار الدكتور أحمد عون- رئيس 

قسم تصوير أوعية الجهاز العصبي 
في مؤسسة حمد الطبية- إلى أن 

أسلوب التصوير الجديد يتيح لألطباء 
رؤية مشاهد تفصيلية لألجزاء الداخلية 
لألوعية الدموية للمريض، وقال:« يتيح 

األسلوب الجديد في التصوير اإلشعاعي 
لألطباء مشاهدة  مقاطع حقيقية 
وتحديد أماكن الخثرات في األوردة 
والشرايين بدّقة متناهية وبالتالي 

تمّكنهم من وضع االستراتيجية 
المناسبة لمعالجة المريض«.

   وأشار البروفيسور أشفق شعيب- مدير 
معهد العلوم العصبية في مؤسسة 
حمد الطبية- إلى الزيادة الملحوظة 

في أعداد المرضى الذين يتعرّضون 
للسكتة الدماغية، قائاًل:« يتزايد سنويًا 
عدد المرضى الذين يتم إدخالهم إلى 

مستشفيات المؤسسة إثر تعرّضهم 
للسكتات الدماغية، وتسهم االجراءات 

العالجية التي يجريها جناح تصوير أوعية 
الجهاز العصبي بما لديه من تقنيات 

متقّدمة بشكل كبير وفاعل في إنقاذ 
حياة الكثير من المرضى ولوال هذه 

التقنيات لما كان بمقدورنا تقديم هذا 
المستوى من الرعاية الصحية لمرضانا«.

األربعاءمتابعات
٢٩ آب ٢٠١٨

عالج أكثر من 250 مريض من ذوي الحاالت الخطيرة بـ«جناح تصوير أوعية
 الجهاز العصبي« بمستشفى حمد العام 

يوفر جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي في مستشفى حمد العام 
الذي افتتحته رسميًا سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة 

العامة، في إبريل من عام 2016 أحدث التقنيات العالجية والتي 
ساعدت إلى حّد كبير على  تحسين مستوى النتائج العالجية لمئات 

المرضى المصابين بمشاكل خطيرة في األوعية الدموية بالدماغ 
والعمود الفقري.

ويزيد »جناح تصوير أوعية الجهاز العصبي« الجديد من إمكانيات 
مؤسسة حمد الطبية في المعالجة غير الجراحية للمشاكل الخطيرة 

في األوعية الدموية بالدماغ والعمود الفقري التي يعاني منها 
المرضى من خالل تقنية تعرف باسم التدخل العالجي اإلشعاعي 

العصبي، وقد أسهم هذا األسلوب العالجي المتّبع في قسم التصوير 
اإلشعاعي في مستشفى حمد العام في تحقيق معدالت أعلى من 

الشفاء لدى المرضى من البالغين واألطفال منذ عام 2015.



وفي هذا الصدد يقول الدكتور اليافعي: 
»تُعد توعية األطفال بعوامل السالمة 

ومساعدتهم على تمييز المواد 
والممارسات الخطيرة عن غيرها من أهم 
استراتيجيات وقاية األطفال من الحوادث 

واإلصابات، ألن تعرّض األطفال للمواد 
السامة والخطيرة يكون في معظم 

الحاالت دون إدراك منهم لطبيعة هذه 
المواد وأضرارها المحتملة على صحتهم. 

ال يعرف األطفال الصغار الفارق بين المواد 
الضارة والخطيرة وغيرها من المواد التي 

ال تشكل خطرًا عليهم، ولذلك يتوجب 
على اآلباء واألمهات العمل على توفير 

بيئة منزلية آمنة ألطفالهم«.       
وأوضح الدكتور اليافعي أن عدد الحوادث 

التي يتعرض لها األطفال يتزايد عادًة 
خالل فصل الصيف وأيام العطل وإجازات 

نهاية األسبوع وهو ما يزيد من أهمية 
تحديد مكامن الخطورة وأي عوامل قد 

تتسبب في حدوث إصابات لألطفال 
بالمنزل، مؤكدًا في الوقت نفسه على 

قدرة الوالدين ومن يقوم على رعاية 
األطفال على توفير مستوى حماية 

مناسب ألطفالهم من خالل اتّباع إجراءات 
السالمة الالزمة. وأوضح الدكتور اليافعي 

أنه يتوجب على أولياء األمور الحذر بشكل 
خاص من خطر تعرّض أطفالهم للتسمم 

الغذائي أو حوادث التسمم الكيميائي 
وخطر التعرّض لإلصابات نتيجة السقوط 

من مكان مرتفع أو الجروح الناتجة عن 
تهّشم الزجاج وإصابات الحروق وحوادث 

الصعق الكهربائي والغرق، مشيرًا إلى أن 
طبيعة اإلصابات المنزلية التي يتعرض 
لها الطفل ترتبط غالبًا بعمره ومستوى 

تطور إدراكه ووعيه وطبيعة األنشطة 
التي ينخرط بها.وأردف الدكتور اليافعي 

بقوله: »قد يكون من الصعب في بعض 
الحاالت على والدي الطفل مواكبة 

وتيرة نمو طفلهم وسرعة تطور قدراته 
وإمكانياته، فعلى سبيل المثال قد ال 

يدرك اآلباء واألمهات في بعض األحيان أن 
أطفالهم باتوا قادرين على الوصول إلى 

أماكن كان يتعّذر عليهم الوصول إليها 
من قبل. ولذلك فإنه من المهم أن يتعرف 

الوالدان على طبيعة أكثر اإلصابات 
المنزلية شيوعًا التي يتعرّض لها األطفال 

والرُّّضع وكيفية منعها ووقاية أطفالهم 
منها«.  وحول المخاطر الصحية المرتبطة 
بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نبّه 
الدكتور اليافعي إلى ضرورة حرص اآلباء 

واألمهات على حماية أطفالهم من خطر 
اإلصابة بالجفاف واإلعياء الحراري وضربات 

الشمس والحروق الشمسية. كما أشار 
الدكتور اليافعي إلى أن معدالت حوادث 
التسمم الغذائي ترتفع عادًة خالل فصل 

الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة 
الرطوبة وهو ما قد يتسبب في فساد 

المواد الغذائية بصورة أسرع من المعتاد. 
وعلى الرغم من أن معظم حاالت 

التسمم الغذائي ال تتطلب الحصول 
على رعاية طبية بالمستشفى،  إال أنه من 

المهم المسارعة لزيارة الطبيب في حال 
ظهرت بعض األعراض الحاّدة 

على الطفل المصاب بالتسمم الغذائي، 
كأعراض القيء المستمر لمدة تتجاوز 12 
ساعة أو في حال أصيب الطفل باإلسهال 

أو ارتفعت درجة حرارته إلى ما يزيد عن 
38.5 درجة مئوية تقريبًا أو أصيب بآالم 

حادة بالبطن أو بتسارع في نبضات القلب.
وختم الدكتور اليافعي حديثه بالقول: 

»تعتبر حاالت التسمم الغذائي واإلصابة 
باألمراض والمشاكل الصحية المرتبطة 

بالسفر شائعة خالل فصل الصيف وموسم 
العطالت، ولذلك فإنه من المهم لآلباء 
واألمهات العمل على حماية أطفالهم 
من تناول األغذية والمشروبات الملوثة 

أثناء السفر، علمًا بأن تناول المواد الغذائية 
الفاسدة أو التي لم يتم تخزينها بصورة 

جيّدة قد يتسبب في إصابة البالغين أيضًا 
بالمرض«.    

حوار األربعاء
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حمد الطبية توصي أولياء األمور باإلشراف المستمر على أطفالهم 
لحمايتهم من حوادث التسمم

الدوحة - 12 أغسطس 2018: نصح الدكتور خالد اليافعي – استشاري أول طب طوارئ األطفال 
بمؤسسة حمد الطبية- اآلباء واألمهات والقائمين على رعاية األطفال بضرورة الحرص على 

متابعة أطفالهم واإلشراف عليهم بصورة مستمرة لحمايتهم من التعرض للحوادث واإلصابات، 
مشيرًا إلى أن األطفال يميلون بطبيعتهم إلى حب االستكشاف والتعرّف على األشياء المحيطة 

بهم، مما قد يزيد من فرص تعرضهم لمختلف أنواع الحوادث ومن بينها حوادث التسمم.يتميز 
األطفال الصغار بطبعهم بالفضول وحب االستطالع، حيث يقوم الطفل بدافع االستكشاف 

بوضع األشياء التي يعثر عليها في فمه دون أن يدرك عواقب القيام بهذا األمر، ولذلك يوصي 
الخبراء بتخزين المواد المنزلية التي قد تتسبب في أي خطورة على صحة األطفال في مكان 

مغلق ال يستطيع األطفال الوصول إليه بما في ذلك األدوية ومواد التنظيف وسائل الحماية من 
التجمد وسائل تخفيف الطالء وسائل تنظيف زجاج السيارات والبنزين والمبيدات الحشرية، حيث 

يساعد ذلك على الحّد من خطر تعرّض األطفال لحوادث التسمم، إال أن ذلك ال يعد بدياًل عن 
المتابعة واإلشراف المستمر على األطفال.           

لمحة حول مؤسسة حمد الطبية
تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية 

الصحية الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم 
المستشفيات في الشرق األوسط. وتكرس المؤسسة جهودها 

منذ أكثر من ثالثة عقود من الزمن في سبيل توفير أفضل 
رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى.

تدير المؤسسة اثني عشر مستشفى، منها تسعة مستشفيات 
تخصصية، وثالثة مستشفيات عامة. كما تدير خدمات اإلسعاف 

وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطّولة.
في يناير 2016، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجاًزا الفًتا حين 

أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد 
اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج 

اعتماد المراكز الطبية األكاديمية. كما نالت كل من خدمة 
اإلسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى 
السكتة الدماغية، وخدمات تخفيف األلم لمرضى السرطان 

هذا االعتماد المرموق منذ العام 2011. وحرصًا منها على 
تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن 

النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن 
برنامج توسعي طموح لزيادة طاقتها االستيعابية على امتداد 

شبكة مرافقها بحلول العام 2030.   وتواصل مؤسسة حمد 
الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظام صحي 

أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث المبتكرة والتعليم 
عالي المستوى والرعاية الطبية المتميزة ، وهي ملتزمة ببناء 

إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. 
وتتعاون المؤسسة مع عدة شركاء على أعلى المستويات 
داخل دولة قطر وخارجها، مثل كلية طب وايل كورنيل في 

قطر، ومعهد تطوير الرعاية الصحية األمريكي، ومؤسسة 
»بارتنرز هيلثكير« األمريكية، في بوسطن.

وتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في 
الشرق األوسط تحصل على االعتماد المؤسسي من المجلس 

األمريكي للتعليم الطبي العالي )ACGME-I(، والذي 
يعكس تميز المؤسسة في طريقة تدريب خريجي كليات 
الطب من خالل برامج تدريب أطباء االمتياز وبرامج األطباء 

المقيمين وبرامج الزمالة. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة 
www.hamad.الموقع االلكتروني لمؤسسة حمد الطبية

qa  أو االتصال ب : أيمن أبوزيد- مدير المشاريع اإلعالمية ، إدارة 
االتصال المؤسسي . هاتف: 44395257 )00974(، جوال: 

aabouzeid@hamad.qa 55208254 )00974( ، إيميل

الدكتور خالد اليافعي
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 حصلت خدمة اإلســعاف الجوي بمؤسسة 
حمــد الطبية على إعادة االعتماد من 

المعهــد األوروبي للخدمات الطبية الجوية 
.)EURAMI(

تقّدم خدمة اإلســعاف في المؤسسة خدمات 
اإلسعاف الجوي لمرضى الحاالت الحرجة 

مــن البالغين واألطفال في قطر عندما 
تكون هناك ضرورة قصوى للســرعة في نقل 

المريــض أو المصاب أو كان متواجدًا في 
منطقة نائية، وقد أصبحت خدمة اإلســعاف 

الطبــي الجوي التي تم إطالقها عام 2007 
جزءًا أساســيًا من آلية االستجابة للطوارئ 

الطبية حيث تســتجيب هذه الخدمة لما يزيد 
2000 حالة طوارئ سنويًا. عن 

وفي إشــارة إلى أهمية إعادة اعتماد خدمات 
اإلســعاف الجوي التي تتّم بالتعاون الوثيق 
بين مؤسســة حمد الطبية و القوات الجوية 

األميرية القطرية، قال السيد/ بريندون 

موريس- المدير التنفيذي لخدمة اإلســعاف 
في مؤسســة حمد الطبية-: »بالنيابة عن 

اإلدارة العليا لخدمة اإلســعاف، يطيب لي أن 
اتقّدم بالتهاني لكافة الكوادر التي تســهم 

بصــورة يومية في تقديم خدمات رعاية 
صحية متميّزة وذات مســتوى عاٍل للمرضى 

في دولة قطر عبر خدمة اإلســعاف الجوي 
والتــي تّم اعتمادها للمرة األولى خالل عام 

2015 إقرارًا بجودة ورقّي مستوى الخدمات 
المقّدمة في هذا المجال«.

العمليات  موريس:«تعتمد  السيد  وأضاف 
التشــغيلية لخدمات اإلسعاف الجوي على 

الشــراكة القوية بين إدارتنا و القوات الجوية 
األميريــة القطرية التي يعمل طيّاروها 

األكفاء جنبًا إلى جنب مع كوادر اإلســعاف 
الطبــي لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية 

الصحية الطارئة على مدار الســاعة وطوال 
العام«.

الجديــر بالذكر، أن المعهد األوروبي للخدمات 
الطبية الجوية ) )EURAMI هو المؤسســة 
العالميــة الرائدة في مجال اعتماد خدمات 

اإلسعاف الجوي في مؤسسات الرعاية 
الصحيــة وال يمنح المعهد اعتماده ألّي جهة 
إال إذا كانت خدمة اإلســعاف الطبي الجوي 

لديها تتمتع بســجل متميز من حيث المعايير 
الطبيــة الجوية وعمليات المالحة الجوية.

من جانبه قال الســيد/ علي درويش- مساعد 
المدير التنفيذي لخدمة اإلسعاف في 

مؤسســة حمد الطبية: »لقد قطعت خدمة 
اإلســعاف الجوي في مؤسسة حمد الطبية 

شــوطًا طوياًل خالل السنوات العشر الماضية، 
وقد اقتصرت عملياتها التشــغيلية في بادئ 
األمر على العمل أثناء ســاعات النهار حتى 

تّم توســيع نطاق هذه العمليات في عام 
2011 ليكون على مدار الساعة«.

و أكد الســيد/ علي درويش، أن مؤسسة حمد 

الطبيــة أضافت ثالث مروحيات من طراز 
أوجوســتا ويستالند  139 إلى أسطولها في 

شــهر سبتمبر 2013، يقودها طيارون من 
القوات الجوية األميرية القطرية، وتتســع 
كل منهــا الثنين من المرضى واثنين من 

المســعفين إضافة إلى اثنين من الطيارين، 
وقــد تم تزويد هذه المروحيات باألجهزة 

والمعــّدات الطبية وفق آخر ما توصلت إليه 
الطبي«. اإلسعاف  تكنولوجيا 

يُعــد هذا االعتماد من االعتمادات الدولية 
المرموقة التي حصلت عليه خدمة 

اإلســعاف في مؤسسة حمد الطبية، حيث 
تــّم اعتمادها ثالث مرات من ِقبل اللجنة 
الدولية المشتركة )JCI(، باإلضافة إلى 

اعتماد مركز االتصال التابع لخدمة اإلســعاف 
في المؤسســة من ِقبل األكاديمية الدولية 

للطوارئ.  التعبئة  لخدمات 
 

اإلسعاف الجوي بحمد الطبية يحصل على إعادة االعتماد من 
المعهد األوروبي للخدمات الطبية الجوية
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أجرى قسم طب العيون في المستشفى األهلي بشراكة مع
 المجلس األعلى لطب العيون اهم التقيمات االساسية 

أجرى قسم طب العيون في المستشفى 
األهلي التقيمات االساسية و المتقدمة 

بشراكة مع  المجلس األعلى لطب 
العيون على مدى السنوات الست 

الماضية امتحانات لطالب الدرسات 
العليا و اطباء العيون المتدربين و اطباء 

العيون الذين يخضعون للتدريب في 
التخصصات الفرعية، حيث تم إلى االن 

عمل هذه االمتحانات ل 28 مرشحًا من 
قطر و السعودية و البحرين و االمارات 

العربية المتحدة و االردن و اليمن و مصر 
و الذين اجتازوا االمتحانات بنجاح بمعدل 

  . % 66

كما أن هدف المجلس الدولي لطب 
العيون )ICO( هو أن يكون له تأثير كبير 

على التعليم و تحقيق مستوى عالى 
بالعناية بالعيون في جميع أنحاء العالم 

من خالل التعاون مع مجتمعات العيون 
األخرى ، ومنظمات العناية بالعين وبرامج 

التدريس.
و باألضافة إلى أن امتحانات ICO  الطبية 

التخصصية هي المتفردة في جميع انحاء 
العالم و التى تتميز بالتقيمات المركزية 
و المستقلة و الخالية من التأثير الخارجي 

، و الحضور الشخصى مهم، و منذ عام 
1995، خضع 23000 مرشح قد خضعوا 

المتحانات ICO  و فقا لتقرير ICO  في 
عام 2013 ، تم إجراء 3277 اختبارا من 

الالختبارات ICO  في 130 مركز اختبار في 
80 دولة. كما يتم تقديم االمتحاننات 

المعتمدة دوليا و الموحدة ملرتين في 
السنة في مركز االمتحانات ICO  بالمركز 
األهلي حيث يتم قياس مستوى المعرفة 

على نطاق عالمي.
و الجدير بالذكر أن  المستشفى األهلي 

قد أجرى تقييمات علم البصريات األول و 
العلوم النظرية السريرية في ابريل 2013  
، يلية الفحص المتقدم في اكتوبر 2013 

، و يتم تكرار هذه التقيميات كل عام. 

أن اطباء العيون الذين يجتازون امتحانات 
ICO  لديهم مستوى موثوق من المعرفة 

المطلوبه للمارسة السريرية الحديثة و 
الدخول إلى مناهج التخصص الفرعي، 

و غيرها من الفحوصات اإلضافية كشرط 
إلجراء مقابالت التوظيف الخاصة. 

كما أن نتائج هذه الدرسات تعود بالفائدة 
على الجميع و خاصة المحافظة على  
سالمة المرضى على اساس التعليم 

القائم على المعرفة الدقيقة للخدمات 
و النتائج و فقا لقائمة اولويات الصحة 

القطرية الوطنية. 
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الدوحة- صحتك ثروتك 
استقبل مركز القلب، الذي جرى افتتاحه مؤخرًا 

بمركز سدرة للطب، أول طفلة مريضة من 
خارج دولة قطر الشهر الماضي، ليكتب فصاًل 

جديدًا في مجال السياحة الطبية في قطر. 
ويهدف مركز سدرة للطب، عضو مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن 

يكون مركزًا طبيًا إقليميًا رائدًا في عالج 
األطفال الذين يعانون من أمراض القلب 

الخلقية، معواًل على كادره الطبي الذي يضم 
خبرات دولية وتجهيزاته ذات الطراز العالمي 

وتخصصاته الدقيقة للغاية.

وجاءت الطفلة من الكويت إلى قطر – 
وعمرها وقتئذ 29 يومًا - إلجراء جراحة عاجلة 
من أجل تصحيح عيب خلقي أعاق قلبها من 

ضخ الدم في الجسم بشكل طبيعي. وِلَدت 
الطفلة قبل أوانها، 

وكانت تزن 1.3 كجم وقت إجراء الجراحة التي 
استغرقت ساعتين. وسيتعين على 

الطفلة العودة لمركز سدرة للطب إلجراء 
عدد من الجراحات األخرى على مدار األشهر 

القادمة إلصالح العيب.
أجرى الجراحة الدكتور أوليفييه غي، رئيس 

قسم جراحة القلب في مركز سدرة للطب، 
بمساعدة فريق مكون من 10 أطباء متعددي 
التخصصات. وتفتح هذه الجراحة الباب أمام 

المرضى من المنطقة ممن هم في حاجة 
إلى الخبرات التخصصية في مركز سدرة 

للطب بعد أن صار العالج متوفرًا على مقربة 
شديدة من بالدهم. ويتلقى مرضى مركز 

سدرة للطب من قطر والمنطقة رعاية صحية 
فائقة على يد فريق دولي من الخبراء مؤهل 

إلجراء عمليات القلب بالغة التعقيد في 
بيئة تتوفر فيها أحدث التجهيزات والمرافق مع 

مراعاة ثقافة المريض والتحدث معه بلغته.
وتعليقًا على الجراحة، قال البروفيسور زياد 

حجازي، رئيس قسم طب األطفال ومدير مركز 
القلب في مركز سدرة للطب:

»نعبر جميعًا عن امتنانا الشديد في مركز 
القلب للثقة التي منحها لنا أهل الطفلة 

وشركة النفط الكويتية التي ساعدت في 
نقل الطفلة إلينا، وهي بالمناسبة أصغر 

طفلة نستقبلها في مركز القلب. لقد أقمنا 
شراكة وثيقة ومثمرة مع زمالئنا في الكويت 

الذين يؤدون دورًا محوريًا في تسهيل سفر 
المرضى الكويتيين لتلقي العالج في مركز 

سدرة للطب. ونتطلع لمزيد من التعاون 
المثمر في المستقبل«.

يقدم مركز القلب بسدرة للطب مجموعة 
واسعة من الخدمات تشمل جراحات القلب 

والعالجات التدخلية، والفيزيولوجيا الكهربية 
للقلب، والتخدير القلبي، وتروية القلب، 

 ،)ECMO( واألكسجة الغشائية خارج الجسم
والعناية المركزة للقلب، وطب القلب غير 

الجراحي، وتوفير خدمات القلب في العيادات 
الخارجية والداخلية، وطلب القلب للجنين.

وجدير بالذكر أن المركز مزود بأحدث 
التجهيزات والمرافق المصممة لتمكين 

الفرق الطبية من تحقيق أعلى معايير الرعاية 
وأفضل الممارسات للمرضى ومقدمي 

الرعاية الصحية. 

والدة الطفلة : 
الرعاية  بالسدرة فريدة 

ومتميزة 
مختبر القسطرة والفيزيولوجيا الكهربية 

للقلب: يوجد بمركز سدرة للطب حاليًا 
ثالثة أجنحة للقسطرة. أحدهما لعمليات 

الفيزيولوجيا الكهربية المتقدمة والتصوير 
ثالثي األبعاد، وهناك جناح أخر من نوع

 » Siemens hybrid« وهو مزود بأحد أجهزة 
القسطرة المتطورة في غرف العمليات. 

وهذه الغرفة، التي تعد الوحيدة من نوعها 
في الشرق األوسط، تمكن الفريق من العمل 

جنبًا إلى جنب على المشكالت الصحية 
المعقدة التي تتطلب جراحة قلب مفتوح 

وعالج تدخلي في نفس الوقت.

غرفة عمليات القلب: من بين الغرف العديدة 
التي يحتوي عليها المركز، توجد غرفة 

مخصصة لجراحة القلب. وهي مزودة بأحدث 
التكنولوجيات لتمكين الجراحين من أداء 

العمليات المعقدة لألطفال الصغار.
التصوير غير الجراحي. يوجد بمركز القلب 

مساحة كافية للكشف على 9 مرضى في 
وقت واحد. فكل غرفة يوجد بها جهاز متطور 

من نوع »Philips IE33 ». وعالوة على ذلك، 
يوجد بالمركز مختبر للممارسة عالي التقنية 

يمكن الفريق من تقييم مرضى القلب 
وتقييم قدراتهم للتسجيل في األنشطة 

الرياضية.

األربعاء
متابعات ٢٩ آب ٢٠١٨

مركز القلب بسدرة يجري جراحة ألول مريض من خارج قطر
يكتب عهدًا جديدًا للسياحة العالجية في قطر

الدكتور غي :نقدم خدمة عالمية 
للمرضى الذين يعانون عيبوب 

خلقية معقدة 

الدكتور حجازي : مركز القلب يهدف 
لتقديم رعاية شاملة لألطفال 

والكبار الذين يعانون عيوبًا خلقية
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