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Recycler ćest bien

احلقائق عن الغدة الدرقية
اخلاليا اجلذعية
العناية امللّطفة  

الربوكويل غذاء ودواء

ي�ؤمن م�شت�شفى �ألبري هيكل �لنقل �ملجاين للجميع. 
خط �ل�شري: �شاحة �لن�ر من و �إىل �مل�شت�شفى. �لأوقات: كل ن�شف �شاعة

من �ل�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرً� ومن �ل�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

ما ور�ء �جلدر�ن
ق�شم �لأر�شيف �لطبي 

نظام ال 
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نقل دم جلنني يف رحم اأمه
اإلتهاب البنكريا�س  احلاد
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�إن ق�شم �لأر�شيف �لطبي هو من �لأق�شام غري �ملعروفة يف �مل�شت�شفى مع �أنه 
ي�شكل مرجعية وثائقية عن كل مر�حل �إقامة �ملري�ض يف �مل�شت�شفى.

عند دخول �أي مري�ض �إىل �مل�شت�شفى يتم فتح ملف خا�ض به، و يعتمد �مللف 
على رقم ت�شل�شلي لكل مري�ض.

يعترب هذ� �لرقم مبثابة هوية للمري�ض يف �مل�شت�شفى ول يتغري مع �لوقت، 
بهذ�  �خلا�شة  �مللفات  �أو  �ملعلومات  "دوبلة"  �أو  �شياع  عدم  ي�شمن  وهذ� 

�ملري�ض.

توثق جميع �لفحو�شات د�خل ملف �ملري�ض وحتفظ يف ق�شم �لأر�شيف ويعاد 
�شحبها عند دخول �ملري�ض مرًة �أخرى �إىل �مل�شت�شفى.

لت�شهيل  للملف  �لكاملة   “Informatisation” �ل  على  حاليًا  �لعمل  يتم 
�لأر�شفة و�إعادة �شحب �لفحو�شات و�لنتائج �ملطلوبة.

حتتاج عملية �لتوثيق لب�شعة �أيام، يتم من بعدها �إعتبار �مللف كاماًل حيث 
�ملري�ض  لها  خ�شع  �لتي  �لفحو�شات  ونتائج  �لوثائق  كل  مع  نهائيًا  يحفظ 

خالل �إقامته )�إذ �أن بع�ض �لفحو�شات حتتاج لأيام قبل ظهورها مثل �لزرع 
وفح�ض �لأن�شجة...( ول تتم �أر�شفة �مللف �إل بعد �إ�شتالمها جميعًا.

ي�شتطيع كل مري�ض �أن يطلب ن�شخة عن نتائج فحو�شاته من خالل تقدمي 
ر �لنتائج �ملطلوبة خالل 4٨ �شاعة من  طلب �إىل ق�شم �لأر�شيف �لذي يح�شّ

موعد �لطلب.

بالطبع، يخ�شع �لق�شم ملعايري جودة ت�شمن توحيد طريقة �لعمل و�شيانة 
تاريخ دخول  �آخر  �لتي حتفظ مدة 10 �شنو�ت من  �مللفات �لطبية  �شالمة 

�ملري�ض �إىل �مل�شت�شفى.

تعريف  بطاقة  ُيعطى  �مل�شت�شفى  مغادرته  عند  �ملري�ض  �أن  جديدنا: 
�لأق�شام  زيارة  �أو  للم�شت�شفى  دخول  كل  عند  �إبر�زها  يطلب  �إلكرتونية، 

�خلارجية من �أ�شعة، خمترب...
ال�شيدة لينا داالتي
م�شوؤولة ق�شم االأر�شيف

ما ور�ء �جلدر�ن 
ق�شم �لأر�شيف �لطبي 

ما وراء اجلدران
ق�شم االأر�شيف الطبي
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�أ�شفل �لعنق، �أمام  �لغدة �لدرقية هي ع�شو �شغري ي�شبه �لفر��شة، تقع يف 
�لق�شبة �لهو�ئية.

�لثريوك�شني  هرمون  و�شرورية(  حمدودة  )بكميات  �لدرقية  �لغدة  تنتج 
و�لثريونني ثالثي �ليود من �ليود وعنا�شر �أخرى، حيث تقوم هذه �لهرمونات 

بتنظيم �لعديد من عمليات �لتمثيل �لغذ�ئي يف �جل�شم.

ويحدث �إنتاج هرمون �لغدة �لدرقية كنتيجة لإفر�ز �لغدة �لنخامية للهرمون 
�ملحفز للغدة �لدرقية وباإفر�ز حتت �ملهاد )�لنو�ة �لوطائية( لهرمون �ملطلق 

للثريوتروبني.

�إنتاج  يف  كليًا  �أو  جزئيًا  تف�شل  فهي  لليود،  �لدرقية  �لغدة  �فتقرت  �إذ�   -
هرمون، ما يحدث �إ�شطر�بًا يف عمليات �لتمثيل �لغذ�ئي �حل�شا�ض ويوؤدي 

�إىل تكّون �لعقد يف �أن�شجة �لغدة �لدرقية.

�إىل ماذ� يجب �أن تنتبه؟

ل ت�شبب �لعقد �لدرقية �أي �أعر��ض ظاهرة. لذلك فاإنها غالبًا ما تكون غري 
مكت�شفة حتى عند �خل�شوع لفح�ض طبي روتيني، على �شبيل �ملثال، نتائج 
�إختبار �لدم كجزء من �إختبار�ت �ملخترب �لطبي ت�شتطيع �أن تك�شف وجود 
�أي منو غري طبيعي للغدة �لدرقية. ومع مو��شلة �لعقد �لدرقية للنمو، ميكن 

�أن حتدث �لأعر��ض �لتالية )هذ� �أمر نادر �حلدوث(:
- �ل�شعور بالأمل.

- �شعوبة يف �لبلع، �آلم م�شاحبة للبلع.
- �شعوبة يف �لتنف�ض.

- خ�شونة �أو بحة يف �ل�شوت.

)فرط  �لدرقية  �لغدة  ن�شاط  زيادة  �إىل  ت�شري  �لتي  �لعو�ر�ض  هي  ما 
�لدرقية(؟

- ظهور �شعوبة بالتنف�ض.
- بحة يف �ل�شوت.

- �آلم �شديدة.

هذه  �أن  )حيث  �ملفا�شل  و�آلم  �حلمى  مثل  لالإعياء  عامة  -عالمات 
�لدرقية  بالغدة  ت�شّخم  �لنمو،  �شريعة  �إىل عقد  ت�شري  �أن  �لأعر��ض ميكن 

�أو �إلتهاب �لغدة �لدرقية(.

يف حال وجود �أي من �لعو�ر�ض �ملذكورة، ينبغي �إ�شت�شارة طبيب على �لفور.

�إذ� كانت �لعقد  �أو  �إذ� مت �لك�شف عن وجود ورم خبيث يف �لغدة �لدرقية 
ت�شبب �إختناقا �أو م�شايقة حينئذ ميكن �إ�شتئ�شال �لعقد �أو �لغدة �لدرقية 
جزئيًا �أو كليًا باجلر�حة. وبعد �جلر�حة، يتطلب �لعالج بالأدوية �لتي ميكن 

�أن  ي�شتمر �إ�شتخد�مها مدى �حلياة.
د. ي�شرى حويل جمل
اأخ�شائية غدد �شماء، �شكري

�إعرف �حلقائق عن 
�لغدة �لدرقية 
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احلقائق عن الغدة 
الدرقية

جراحة الغدة الدرقية:
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اخلاليا اجلذعّية

عاملنا  يف  �ملوت  �أ�شباب  طليعة  يف  و�ل�ّشر�يني  �لقلب  �أمر��ض  �أ�شبحت 
�لأبحاث  تن�شط  �ل�شبب،  ولهذ�  �ملتطّورة.  �لبالد  يف  �شّيما  ول  �حلديث 
عامليًا، م�شتفيدة من �ملبالغ �ملالية �لتي تقّدمها �شركات �لأدوية و�ملوؤ�ش�شات 

�ل�شّحية و�حلكومّية.

يف  وبالتحديد  ��شرت�ليا  يف  موؤّخرً�  �أجريت  �لتي  هي  �لبحاث  هذه  �أهم 
جامعة نيو�شاوث ويلز يف �شيدين، وباإ�شر�ف �لربوف�شور ريت�شارد هاريف.

�خلاليا  من  جديدة  جمموعة  �إكت�شاف  كانت  �لأبحاث  هذه  نتائج  �أّول 
ن�شيج قلب  و�لتي تعي�ض يف   “Multi-potent” �لقدر�ت  �جلذعّية متعّددة 
�لإن�شان. تتميز هذه �خلاليا بقدرتها �لعالية على �لتكاثر و�لتجاوب �ل�ّشريع 
مع بيئتها لإ�شالح �أي ن�شيج بحاجة �إىل �إعادة ترميم بالّرغم من �أنها ت�شبه 
 .“Bone marrow” �لعظمي  �لنخاع  د�خل  �ملوجودة  �جلذعّية  �خلاليا 
�إمنا  �لعظمي  �لنخاع  لي�ض  �خلاليا  هذه  م�شدر  �أن  �لأبحاث  هذه  تظهر 
جمموعة خاليا كانت قد كونت ن�شيج �لقلب خالل فرتة �حلياة �جلنينية 
”Embryonic development“. وهذ� �لإكت�شاف �جلديد يعني �أن مهّمة 
�لن�شيج.  ذ�ك  ومعاجلة  مبر�قبة  تخت�ّض  �ملمّيزة  �جلذعّية  �خلاليا  هذه 
�لنائمة،  �جلذعّية  ”Waking up“�خلاليا  »باإفاقة«  �ملهمة  هذه  تخت�شر 
لالإنتقال”Migration“�إىل �ملكان �ملت�شّرر و�إجر�ء   »Stimulation« �إثارتها 

�لعملية �لإ�شالحية.

�خلاليا �جلذعّية 
وقدر�تها �لاّلحمدودة يف 

عالج �أمر��ض �لقلب

هذه �لظاهرة تختلف عن �لعالجات �خلليوية حيث ت�شتخرج �خلاليا من 
�لقلب ويتم زرعها يف �ملخترب ومن ثم حتقن جمددً� يف منطقة ع�شلة �لقلب 

�ملت�شررة.

�لهرمي  �لت�شل�شل  �أن موقع هذه �خلاليا يف  كما ي�شيف �لربوف�شور هاريف 
�إخت�شا�شًا  �أكرث  �أخرى  خاليا  بتوليد  لها  ي�شمح  مما  جدً�  عاليًا  يبدو 
للقيام  �شتعد�د  �إ وعلى  �ل�شليم  �لقلب  ن�شيج  د�خل  موجودة 
�لإكت�شاف مفاهيمنا  لقد غرّي هذ�    .“Ready for action” مبهامها 
�خلاليا  توقف  عن  ناجت  �لقلب  ن�شيج  �أن  نظن  كنا  �إذ  �لقلب  لن�شيج 
�لعملية  هذه  �أن  تبني  �إمنا  �لتكاثر.  عن   »Cardiomyocytes« �لقلبية 
�لدم  �شغط  رتفاع  كاإ �ملر�شية  �حلالت  بع�ض  يف  لتن�شط  تعود 

 ....“Ischemia”«ـ ”Hypertension“و �ل

بعدما ��شتخرجت هذه �خلاليا من �أع�شا�شها ”Niche“ د�خل ن�شيج �لقلب 
ومن ثم زرعت يف �ملخترب�ت، تبنّي �إنها تنتج ن�شيجًا با�شتطاعته �أن ينب�ض 

حتى قبل حقنه �أو زرعه يف �لقلب �مل�شاب.

�خلاليا  م�شري  حت�شني  باإجتاه  نا�شطة  �لتجارب  ز�لت  ما  �لآن،  حتى 
�ملزروعة �إذ �أن طول حياتها ما ز�ل حمدودً� وعدد �خلاليا �لتي تبقى على 
تتجه  �ملجال  �لتجارب يف هذ�  ن�شبيًا. معظم  قليل  بعد حقنها  قيد �حلياة 

نحو �إطالة هذه �ملّدة وزيادة ن�شبة �خلاليا �لعاملة.
د. جيلبري قره يعقوب اأوغلو
رئي�س ق�شم املخترب

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهراً ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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Soin palliatif
العناية امللّطفة

تطورت �لعناية �مللّطفة �ملعنية يف �إيطار �لإهتمام مبر�شى �ل�شرطان عندما 
فيتحول  فعال.  غري  �ملر�ض  ح�شر  �أو  لل�شفاء  يهدف  �لذي  �لعالج  ي�شبح 
�ملري�ض  هذ�  جلعل  �لو�شائل  كل  تامني  �إىل  �لعالج  من  باملري�ض  �لعناية 

مي�شي �لوقت �ملتبقى من حياته باأف�شل �لطرق وب�شالم.

�لتعريف بالعناية �مللّطفة:

باأمر��ض  �مل�شابني  لالأ�شخا�ض  �شاملة  فعلية  رعاية  هي  �مللّطفة  �لعناية 
خطرية، متطورة �أو يف مر�حلها �لأخرية.

من �أهد�فها تخفيف �لآلم �جل�شدية و�حلد من �لعو�ر�ض �ل�شلبية �لناجتة 
عن �ملر�ض �أو عن �لعالج. كما و�إنها تاأخذ معانات �ملري�ض و�أهله �لنف�شية 
على  تركز  �أنها  �إذ  �لعتبار.  بعني  �مل�شت�شفى  وخارج  د�خل  و�لإجتماعية 
بد�يته  منذ  للعالج  مر�فقة  وتكون  رغباته  و�إحرت�م  �ملري�ض  حياة  نوعية 
حتى نهايته. طو�ل هذه �لفرتة يعامل �ملري�ض ككائن حي، �أما �ملوت فيعترب 

عملية طبيعية.  

Soin palliatif
العناية امللّطفة

من هم �لأ�شخا�ض �ملعنيون بتاأمني هذ� �لنوع من �لعناية للمر�شى؟
�لطبيب: يقوم بت�شخي�ض، عالج ومتابعة �حلالة �ل�شحية للمري�ض.  -

مر�قبتهم،  خالل  من  و�أهله  �ملري�ض  بدعم  يقوم  �لنف�شي:  �ملعالج   -
�ملعلومات  تاأمني  بجانبهم،  �لفعال  �حل�شور  ملعاناتهم،  �لإ�شتماع 

�ل�شرورية.
�ملمر�ض: ير�فق �ملري�ض مبختلف مر�حل مر�شه وهو على عالقة يومية   -

معه.

�لفحو�شات  وتفادي  �مللطفة  �لعناية  توفري  هو  �لأ�شخا�ض  هوؤلء  دور 
�لقيام مبجهود  وبالتايل  �ملوت  ت�شبب  قد  �لتي  �ل�شرورية  و�لعالجات غري 

للحفاظ على �أف�شل نوعية حياة ممكنة للمري�ض حتى �أيامه �لأخرية.

ال�شيدة رينا طالب  
اأخ�شائية العالج النف�شي

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة من 

ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهراً ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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�لربوك�يل غذ�ء ودو�ء

الربوكويل غذاء ودواء

لالأك�شدة  �مل�شادة  �لنباتات  �أحد  هو  �لأخ�شر  �لقرنبيط  �أو  �لربوكويل 
�ملعادن  من  و�فرة  كمية  على  يحوي  كما  �لتلف   من  �خلاليا  حتمي  و�لتي 

و�لفيتامينات �لأ�شا�شية.

تناول �لربوكويل �شي�شهد زيادة ملحوظة يف �ل�شنو�ت �ملقبلة، هذ� ما �أ�شاره 
�ملوؤمتر �ل�شنوي �لأخري لأبحاث �ل�شرطان. 

�إذ عر�شت در��شات توؤكد فائدة �لعديد من �خل�شار و�لفاكهة يف �لوقاية 
ن�شرت  كما  ر�أ�شها.  على  �لربوكويل  وكان  �ل�شرطان،  من  عدة  �أنو�ع  من 
حتى �ليوم �أكرث من 100 در��شة يف �حليو�ن و�لإن�شان حول قدرة مو�د عدة 
يعترب �لربوكويل غنيًا بها كمادة " �ل�شلفورفان" �لتي ت�شاعد على �لوقاية 
�لربو�شتات،  �لقولون،  �شرطان  من  �حلد  على  وكذلك  �ملعدة  �شرطان  من 

�حلنجرة و�ملثانة عند �لأ�شخا�ض �لذين يكرثون من تناوله.

يحوي كوب و�حد من �لربوكويل على 25 وحدة حر�رية، بروتينات مبقد�ر 
3 غر�مات و�شيء ي�شري جدً� من �لدهون وكمية جيدة من �لألياف. كما �إنه 
يحتوي من �لكال�شيوم ما يو�زي كميته يف كوب �حلليب وبهيئة ي�شهل على 
�لإمعاء �إمت�شا�شها، �إ�شافًة �إىل �أنه غني بالبوتا�شيوم و�لزنك و�لفو�شفور. 
ويعترب �لربوكويل م�شدرً� ممتازً� لفيتاميني "�شي" و "�أي" و�ملو�د �مل�شادة 
لالأك�شدة. كما يحتوي �لربوكويل على كمية مفيدة من �ملغني�شيوم �ملفيد يف 

بناء �لع�شالت و�إنتاج �لطاقة.

يتوفر �لربوكويل على مد�ر �ل�شنة ويحتاج �إىل عناية يف �حلفظ و�لإعد�د 
قبل �لتناول. �أف�شل طريقة هي يف تناوله طازجًا بيد �إن �شريحة كبرية من 
معظم  على  نحافظ  حيث  بالبخار  طهيه  يف�شل  مطبوخًا.  تف�شله  �لنا�ض 

�ملغذيات �لأ�شا�شية. 

االأن�شة وداد اأيوب
اأخ�شائية التغذية

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهراً ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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بنظام  يعرف  ما  �أو  �حلرجة  �لنقاط  وحتديد  �ملخاطر  حتليل  نظام  �إن 
�ل“HACCP“ هو نظام فريد من نوعه. فهو نظام وقائي يعنى ب�شالمة 
�أكانت  �شو�ء  �شالمته،  تهدد  �لتي  �لأخطار  حتديد  خالل  من  �لغذ�ء 
�لتي  �حلرجة  �لنقاط  حتديد  ثم  من  و  فيزيائية،  �أو  كيميائية  بيولوجية، 

ُيلزم �ل�شيطرة عليها ل�شمان �شالمة �ملنتج.

�إعتمد م�شت�شفى �ألبري هيكل �لتد�بري �لوقائية �لعليا لتوفري �لطعام �ل�شحي 
�أنو�ع  كافة  �إنتقال  لتاليف  �لعليا  �لوقائية  �لتد�بري  و�إتخاذ جميع  و�ل�شليم  
�لتلوث خالل حت�شري �لطعام. ي�شاف �إىل ذلك �إ�شتخد�م �أجود �أنو�ع �ملو�د 
�لأولية ومياه �ل�شفة يف حت�شري �لطعام. كما �عتمدنا مر�قبة دورية ل�شحة 
�لغذ�ء  من  عالية  جودة  تاأمني  بهدف  �ملطبخ  ق�شم  يف  �لعاملني  ونظافة 

�ل�شليم. 

�شّمم مطبخ �مل�شت�شفى وُق�شم بناوؤه على معايري عاملية ملنع �إنت�شار �لتلوث. 
حر�رة  على  للمحافظة  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  جميع  �ل�شيانة  فريق  و�أخذ 

و�لت�شبب  �لبكترييا  ملنع منّو  �ملعتمدة  �ملعايري  لتكون �شمن  �ملطبخ  ورطوبة 
�لغذ�ئي. كما ويعنى فريق �ل�شيانة باملر�قبة �مل�شتمرة و�لدورية  بالت�شمم 
جلميع �لآلت و�ملعّد�ت �مل�شتخدمة يف �ملطبخ و�أهّمها �لرب�د�ت و�لثالجات 
�لتي تتطلب �شيانة خا�شة حيث �أن �أي خلل يف حر�رتها قد يوؤثر على �شالمة 

ونوعية �لغذ�ء ب�شكل مبا�شر.

�لعاملني  �ملوظفني  مبر�قبة  �لعدوى  مكافحة  ق�شم  يقوم  �أخرى،  جهة  من 

من  عّينات  و�أخد  معينة  فحو�شات  باإجر�ء  يقوم  حيث  �لق�شم،  هذ�  يف 

�أيدي �ملوظفني للتاأكد من جهوزية �ملوظف ليتمكن مع �لتعامل مع �لطعام 

وحت�شريه.

ول ينح�شر نظام �ل “HACCP“  بالنقاط �ملذكورة �أعاله فح�شب، فهناك 

مّت تطبيقها  و�لتي  �لنظام  �لتي يعنى بها هذ�  �لأخرى  �لنقاط  �لعديد من 

م�شادر  �شيا�شة  �لزجاج،  �شيا�شة  �لنفايات،  كف�شل  �مل�شت�شفى  مطبخ  يف 

�خل�شار و�ملو�د �لأولية، وغريها...

تتاألف جلنة “HACCP“ من �أع�شاء متعددي �لإخت�شا�شات وهم : 
-  ود�د �يوب، �أخ�شائية �لتغذية.

-  م. �أ�شامة حايك، مهند�ض �ملعّد�ت �لطبية.

-  �أميان عبدو، م�شوؤولة ق�شم مكافحة �لعدوى.
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نظام حتليل �ملخاطر 
وحتديد �لنقاط �حلرجة 

”HACCP“ أو �ل�

 HACCP“ نظام ال

 “ 
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قبل  من  �مل�شت�شفى  مطبخ  على  و�لك�شف  �لتدقيق  مت  حزير�ن،   22 ويف 
جميع  على  بالإطالع  �ل�شركة  هذه  قامت  حيث  خا�شة،  رقابة  موؤ�ش�شة 
�ملطبخ  يف  �لعمل  �شري  من  وتاأكدت  كما  و�ملحفوظة.  �ملدّونة  �مل�شتند�ت 
وهي  خطوة  �آخر  وحتى  �لأولية  �ملو�د  �إ�شتالم  من  �لوىل  �خلطوة  من 
قيا�شي، ح�شلت  ووقت حت�شري  وبنتيجة مميزة  للمري�ض.  �لطعام  تقدمي 
�مل�شت�شفى على �شهادة �ل“HACCP“ كاأول م�شت�شفى حت�شل على هكذ� 

�شهادة يف �ل�شمال حتت عنو�ن "تقدمي طعام �شحي و�شليم".
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 HACCP“ نظام ال

 “ 

احملاضرات اخلارجية:  •
- Training course on radiation protection in 

medical field radiology
- Training course on radiation protection in 

medical applications basic principales
- Prise en charge des patients ayant un 

diabète
- Congrès ophtalmologie
- Toxicomanie sans drogue
- L3 HACCP training
- Congrès “chirurgie” 
- Personal effectiveness to handle better 

communication
- 3M asepsis concept and solumed 

chlorhexidine new updates
- Dietary management of  metabolic 

syndrome
- Waste management and sustainable 

development in Haykel hospital

�لد�خلية: �ملحا�شر�ت  	•

- Overview On Depakine IV
- A new oral antiplatelet treatment for acute 

coronary syndrom patients
- Hygiène et Contrôle des infections
- Manutention des patients
- Gestion de stress 
- Prise en charge de la douleur
- Rôle de l’infirmière dans la prise en charge 

d’un patient sous anticoagulant
- Prévention de la maltraitance et promotion 

de la bientraitance dans les établissements 
des soins

ال�شيدة مارلني ال�شكاف
مديرة ق�شم املوارد الب�شرية

  ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرا" ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

االأن�شة وداد اأيوب )اأخ�شائية التغذية(
املهند�س اأ�شامة احلايك )مهند�س املعّدات الطبية(
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داء  الزهامير

ن�شبة  تز�يد  ب�شبب  �أوًل،  �لزهامير.  بد�ء  متز�يدً�  �إهتمامًا  �ليوم  ن�شهد 
لتغرّي  ثانية  �إرتفاع متو�شط عمر�لإن�شان، من جهة  �مل�شنني يف �ملجتمع مع 
وثالثًا  و�ملهنية،  �لعائلية  �لإجتماعية،  �حلياة  يف  �مل�شنني  م�شاركة  مفهوم 
لتوفر عالجات حديثة قادرة على �حلد من تطور �ملر�ض وحت�شني �أعر��ض 

�ملري�ض.

كل  فلي�ض  �ملر�ض.  بهذ�  �ملتعلقة  �ملفاهيم  بع�ض  حتديد  من  �أوًل  بد  ل 
�إ�شطر�ب يف �لذ�كرة هو د�ء �لزهامير، لأن بع�ض م�شاكل �لذ�كرة قد يكون 
�شببها نق�ض بع�ض �لفيتامينات �أو �إ�شطر�بات هرمونية وقد تكون ظاهرة 
�لذ�كرة  وظائف  يف  باإ�شطر�ب  يتميز  �لزهامير  د�ء  �إن  �إكتئاب.  حلالة 
يظهر ويتز�يد ب�شكل تدريجي ويوؤثر على �حلياة �ليومية �إجتماعيًا ومهنيًا. 

و�آد�ء بع�ض  و�لنطق و�حل�شاب  �للغة  باإ�شطر�ب يف وظائف  ويرت�فق ذلك 
�حلركات �ملربكة وفقد�ن �ملعارف �ملكت�شبة.

بهند�مه  �إهتمامه  ويتغري  مو�عيده  �ملري�ض  ين�شى  باأن  �لأعر��ض  تبد�أ  كما 
للفو�تري  ت�شديده  عند  و�أخطاء  للمال  فقد�ن  لديه  ويحدث  ونظافته، 
�أخذ  وطرق  مو�عيد  بن�شيان  �ملري�ض  ويبد�أ  �لتب�شع.  عند  �ملال  دفع  �أو 
�لذ�كرة  �إىل  بعد  فيما  �لذ�كرة �حلديثة وميتد  �لإ�شطر�ب  ي�شمل  �لدو�ء. 

د�ء �لزهامير

�لقدمية. ويرت�فق �إ�شطر�ب �لذ�كرة باأعر��ض نف�شية مثل �لإكتئاب و�لقلق، 
وقد يظهر مع تطور �ملر�ض �أعر��ض هياج  و�أحيانًا تخيالت وهلو�شات، وقد 

يحدث �أحيانًا �إنقطاع عن �لطعام و�إن�شحاب من �ملحيط. 

ما ز�لت ن�شبة �ملر�شى �مل�شّخ�شني و�ملتابعني و�خلا�شعني للعالج �أقل بكثري 
من �لن�شبة �حلقيقية للمر�شى. و�إن �لت�شخي�ض �ملبّكر ي�شمح ببدء �لعالج 
من  و�حلّد  �لذهنية  �ملري�ض  قدر�ت  على  �حلفاظ  وبالتايل  مبّكر  ب�شكل 

�شرعة تطور �ملر�ض.

و�إختبار�ت  فحو�شات  من  مبجموعة  �ملرور  يتطلب  �ملر�ض  ت�شخي�ض  و�إن 
و�أهمها  �لع�شبي.  و�جلهاز  �لدماغ  باأمر��ض  خمت�ّض  طبيب  يجريها 
بع�ض  �إجر�ء  للدماغ،  �ملغناطي�شي  �لرنني  �أو  �ملحوري  �لطبقي  �لت�شوير 
�لذهنية  بالوظائف  �ملتعلقة  �لإختبار�ت  بعد  وذلك  �ملخربية  �لفحو�شات 

و�لذ�كرة.  

ي�شكل عبئًا على عائلته لذلك  �لزهامير  �ملري�ض �مل�شاب بد�ء  �أن  ل �شك 
ير�شدهم  و�أن  لعائلته  �ملري�ض  و�شع  �ملخت�ض  �لطبيب  ي�شرح  �أن  بد من  ل 
�إىل �شبل �لتعامل مع هذ� �ملري�ض. ي�شمل ذلك �لإهتمام بال�شحة �لعامة، 
�لإهتمام  �ملوجلني  على  يجب  ول  و�لدو�ء.  �لتغذية   �ل�شخ�شية،  �لنظافة 
بهذ� �ملري�ض �أن ي�شابو� بالياأ�ض �أو �لإحباط وميكنهم د�ئمًا طلب �مل�شاعدة 
من �ملخت�شني. ويبقى �أن مفتاح �حل�شول على نتائج جيدة وجتنب �لأ�شو�أ 

هو �لت�شخي�ض �ملبكر و�لعالج �ملبكر. 
د. نبيل حم�شن
اأخ�شائي يف اأمرا�س االأع�شاب
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نقل دم جلنني يف 
رحم اأمه

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرا" ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

حيث  من  �لتقدم  �شديدة  عملية  موؤخرً�  هيكل  �ألبري  م�شت�شفى  يف  �أجريت 
�ملتطلبات �لتقنية و�لعلمية حيث مت نقل دم جلنني يف رحم �أمه، وهي �لعملية 
 RH“ لثالثة لهذ� �جلنني �لذي يعاين من فقر دم حاد ناجت عن حالة ت�شّمى�
isoimmunization”. وهذه حالة ناجتة عن عدم تو�فق دم �لأم �ل�شلبي 
“Antibodies” تعرب  �لفئة مع دم �جلنني �لإيجابي، مما يولد م�شاد�ت 
يولد  مما  للجنني  �حلمر  �لكريات  تك�شري  وت�شبب   ”Placenta“ �مل�شيمة 
جمموعة من �لعو�ر�ض للجنني تبد�أ بفقر دم حاد وف�شل وظيفي لالأع�شاء 

�لد�خلية قد يوؤدي �إىل فقد�ن �جلنني. 

ومن �ملفيد �أن نعرف �أن هذه �حلالت من �ملمكن جتنبها من خالل �إعطاء 
�لأم �ل�شلبية فئة �لدم حقنة بعد �إجنابها مولود �إيجابي �لدم .

هذه  �إغفال  مت  �لدم،  نقل  عملية  لها  �أجريت  �لتي  �ل�شيدة  حالة  ويف 
حالة  تطور  �إىل  �أدى  مما  �لدم،  فئة  �إيجابي  ولدً�  �إجنابها  عند  �حلقنة 
للحمل  �إىل حالت فقد�ن متكررة   ”RH isoimmunization“، ولحقًا 

”Adverse pregnancy outcomes“ ، بحيث مل تتمكن من �إجناب طفل 

حي بالرغم من حماولتها �لإجناب ل�شتة مر�ت.

بد�ية حملها، وعند ظهور  �ل�شيدة مع  �أما يف هذ� �حلمل، فقد مت متابعة 
�أول  �إجر�ء  �لثامن ع�شر مت  �أ�شبوع حملها  ”Fetal anemia“ يف  عو�ر�ض 
عملية نقل دم للجنني من قبل �لطبيبني �أنطو�ن �شباغ وعبد �لوهاب �لعلي 
وقد مت من بعدها �إجر�ء عمليتي نقل دم للجنني �آخرها كان عند �لأ�شبوع 
و�جلنني  وجناح،  ب�شالمة  �لنقل  عمليات  متت  وقد  و�لع�شرين.  �ل�شابع 
�لعملية  هذه  �إجر�ء  من  �لتمكن  �لف�شل يف  ويعود  ب�شحة جيدة.  و�لو�لدة 
يف �ل�شمال لتو�فر �لت�شهيالت و�لتجهيز�ت يف م�شت�شفى هيكل، و�لتي نتقدم 
بال�شكر �جلزيل لإد�رتها �ملمثلة بال�شيد ريت�شارد هيكل، وم�شوؤولة ق�شم بنك 
�لدكتور  ورئي�شه  و�لتوليد مبوظفيه  �لن�شاء  وق�شم  بكور  �لآن�شة جنان  �لدم 

م�شطفى �شعبان.

د.عبد الوهاب العلي
اأخ�شائي جراحة ن�شائية، عقم وتوليد 
  د. اأنطوان �شباغ
اأخ�شائي جراحة ن�شائية، ت�شخي�س ما قبل الوالدة واحلمل اخلطر وتوليد

نقـــل دم جلنــني 
يف رحم �أمه
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�إلتهاب �لبنكريا�ض �حلاد 
“Pancréatite aigue”

تورم  �حلدة:  من  خمتلفة  درجات  على  �حلاد  �لبنكريا�ض  �إلتهاب  ياأتي 
خفيف ← تاآكل كامل يف �لغدة.

ت�شيب 10-100000/2٨ �شخ�ض.

اأ�شبابه
جمرى  �إن�شد�د  ”Cholédoque“مع  �ل�شفر�وي  �ملجرى  يف  ح�شوة   -

 “Canal du Wirsung ”لبنكريا�ض�
�إدمان على �مل�شروبات �لروحية  -

كرثة �لدهون يف �لدم  -
حادثة �إرتطام  -

بعد عملية جر�حية  -
�أدوية  -

عو�مل ور�ثية  -
�إلتهابات فريو�شية  -

 “Pancréas Divisum”ت�شوه خلقي يف �لبنكريا�ض  -
�أور�م ...  -

عوار�شه
وجع مفاجىء وحاد يف �ملعدة ميتد نحو �لظهر ي�شتدعي دخول �مل�شت�شفى 

بحالة طارئة.
�ملخربية  �لفحو�شات  ونتائج  �ل�شريري  �لفح�ض  بعد  �لت�شخي�ض 

   “Scanner abdomino- pelvien”  و�ل�شعاعية ” Lipase“

�إلتهاب �لبنكريا�ض �حلاد 
”Pancréatite aigue“

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة من 

ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهراً ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

.

طرق العالج          
يف �حلالت �لب�شيطة، يقوم �ملري�ض بالتوقف �لكامل عن �لطعام حتى   -

.“Lipase” إختفاء كّلي لالأمل وحت�ّشن �أنزمي �لبنكريا�ض�
يف حال وجود ح�شوة يف �ملجرى �ل�شفر�وي، يجرى منظار متخ�ش�ض   -
 “ERCP” Cholangiographie لتو�شيع �ملجرى و�شحب �حل�شوة 

.endoscopique par voie rétrograde”
يف �حلالت �ملتقدمة، قد ن�شطر �إىل �إدخال �ملري�ض للمر�قبة �لدقيقة   -

        “Soins intensifs”  يف ق�شم �لعناية �ملركزة

يف  يوؤدي  وقد  �لطبيعية  حالته  �إىل  �لبنكريا�ض  يعود  �حلالت،  غالبية  يف 
�ملر�قبة  من  �ملزيد  حتتاج  �شعبة  �إ�شرت�كات  �إىل  �مل�شتع�شية  �حلالت 

و�لعالجات كما وقد يوؤدي �إىل �لوفاة.

د.تانيا نا�شيف
اأخ�شائية يف اجلهاز اله�شمي واأمرا�س الكبد  
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نقابة التمري�س

�إلز�مية  نقابة  �إن�شاء  على   2002 عام  �ل�شادر   479 رقم  �لقانون  ين�ّض 
و�حدة للممر�شات و�ملمر�شني يف لبنان مركزها بريوت وهي ت�شّم جميع  
مهنة  معاطاة  لهم  �ملجاز  �للبنانية  �جلمهورية  يف  و�ملمر�شني  �ملمر�شات 

�لتمري�ض من وز�رة �ل�شحة �لعامة.

�إلز�مية �لإنت�شاب �إىل �لنقابة
ل يحق لأي ممر�شة �أو ممر�ض معاطاة مهنة �لتمري�ض على جميع �لأر��شي

 �للبنانية �إل �إذ� كان م�شجاًل �إ�شمه يف جدول �لنقابة.

�إن مهمة نقابة �ملمر�شات و�ملمر�شني يف لبنان هي مهنية، �شحية، علمية 
و�إد�رية. غايتها:

�ملعنوية  حقوقهم  على  و�ملحافظة  و�ملمر�شني  �ملمر�شات  كلمة  جمع   -
على  و�ل�شهر  مهنتهم  م�شتوى  ورفع  �مل�شروعة  وم�شاحلهم  و�ملادية 

�آد�بها وكر�متها.
توفري �لرعاية �ل�شحية �ل�شاملة ذ�ت �لنوعية �ملميزة جلميع �ملو�طنني.  -

و�لعملية  �لعلمية  �لنو�حي  من  �لتمري�ض  مهنة  تطوير  �إىل  �ل�شعي   -

نقابة �لتمري�ض

يف  و�لتنوع  �لعاملية  �ملهنية  و�لتطور�ت  يتالءم  ب�شكل  م�شتو�ها  ورفع 
�لإخت�شا�شات.

�لتعاون مع وز�رة �ل�شحة �لعامة، �لإد�ر�ت �لعامة، �ملوؤ�ش�شات �لعامة،   -
�أف�شل  تاأمني  �أجل  من  �ل�شحي  بال�شاأن  �ملعنية  و�ملنظمات  �لبلديات 

�مل�شاريع و�خلدمات �لتمري�شية.
�مل�شاركة يف ر�شم �ل�شيا�شة �ل�شحية من خالل متثيل �لنقابة يف �ملجل�ض   -

�ل�شحي �لأعلى و�للجان و�ملجال�ض �لتخطيطية على �مل�شتوى �لوطني.
و�لأنظمة  �لقو�نني  �إقرت�حات  �أو  �لقو�نني  م�شاريع  يف  �لر�أي  �إبد�ء   -

�ملتعلقة مبهنة �لتمري�ض بناًء على طلب �ملر�جع �ملعنية.
مبهنة  �ملخت�شة  �ملوؤمتر�ت  وح�شور  �لبعثات  �إر�شال  يف  �لر�أي  �إبد�ء   -

�لتمري�ض.
�لعمل على و�شع �لأبحاث �لعلمية �لتي تخدم مهنة �لتمري�ض وترفع من   -

م�شتو�ها وت�شاعد يف خدمة �ل�شاأن �ل�شحي و�لطبي.
�إبد�ء �لر�أي  �لتن�شيق مع �لنقابات �ملعنية ول�شيما نقابات �لأطباء يف   -
�لعامة  �ل�شحية  �مل�شلحة  تخدم  �لتي  و�لأبحاث  �ملعلومات  وتبادل 

وتنعك�ض �إيجابيًا على �شحة �لإن�شان و�لبيئة.
نظامه  وو�شع  و�لعجز،  �ل�شيخوخة  ل�شمان  تقاعدي  �شندوق  �إن�شاء   -
�ملرعية  للقو�نني  وفقًا  للت�شديق  �ل�شحة  وزير  �لد�خلي وعر�شه على 

�لإجر�ء.
�أو بينهم  �ل�شعي حلل �ملنازعات �لتي تن�شاأ بني �ملمر�شات و�ملمر�شني   -
و�لطبية وحتى مع �ملر�شى  �ل�شحية  �ملهن  �أ�شحاب  وبني غريهم من 

و�لنا�شئة جميعها عن معاطاة �ملهنة.
قانونها  على  �خلارجني  و�ملمر�شني  �ملمر�شات  من  �لأع�شاء  تاأديب   -

وعلى و�جبات �ملهنة و�آد�بها.

نقابة �ملمر�شات و�ملمر�شني يف لبنان

�أهد�ف �لنقابة

.
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نقابة التمري�س

م�شوؤول  ميقاتي  عبد�هلل  �ل�شيد  هيكل  �ألبري  م�شت�شفى  �إد�رة  تهنىء 
�ملمر�شات  نقابة  جمل�ض  ع�شوية  باإنتخاب  لفوزه  �لطو�رئ،  ق�شم 
و�ملمر�شني يف لبنان وتتمنى له �لتوفيق و�لنجاح يف م�شريته كما �إننا 
�لإ�شتمر�رية  دو�م  لها  ونتمنى  �شماحة  هيلني  �ل�شيدة  �لنقيبة  نهنئ 
و�لعطاء. كما ن�شكرها لتلبية دعوتنا لزيارة �مل�شت�شفى حيث �أن �للقاء 

كان مثمرً� و�شيقًا و�إنتهى بزيارة لكافة �لأق�شام �لتمري�شية.

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة من 

ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهراً ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

�لأع�شاء  بني  �لعالقات  �أف�شل  و�إقامة  �ملهنية  �لرو�بط  �أو��شر  توثيق   -
و�ل�شعي �ىل �إن�شاء بيت �ملمر�ض.

�لعمل على �إ�شد�ر جملة تعنى ب�شوؤون �لتمري�ض و�لعاملني فيه.  -

جمل�س النقابة

يتاألف جمل�ض �لنقابة من 11 ع�شوً� ونقيب، على �أن يكون ت�شعة �أع�شاء من 
حملة �ل�شهادة �جلامعية، مبن فيهم �لنقيب وثالثة �أع�شاء من حملة

 )BT،TS( شهاد�ت �لتمري�ض �لفني� 
و�أمني �ل�شر  �أمني  �لنقيب،  نائب  �لنقيب،  من:  �ملجل�ض  مكتب  يتاألف 

 
�للجان �لفرعية، متعددة نذكر منها: 

-    �للجنة �لإد�رية. 
-    �للجنة �لعلمية. 

-    �للجنة �لإجتماعية.
-    جلنة �لتعليم �مل�شتمر. 

-    جلنة �ملندوبني.
-    جلنة �لتاأديب. 

-    جلنة �شندوق  �لتقاعد.
  

ال�شيد عبداهلل ميقاتي
م�شوؤول ق�شم الطوارئ 
ع�شو جمل�س نقابة املمر�شات واملمر�شني

�ل�شندوق.
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�شهرة امل�شت�شفى

للت�شنيف  �لتح�شري  فرتة  خالل  �مل�شاعف  عملهم  على  �شكرهم  كما 
�لفرن�شي وهناأهم على �لنتيجة �لباهرة �لتي ح�شلت عليها �مل�شت�شفى من 

خالل هذ� �لت�شنيف. 

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. االأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرا" ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.

�شهرة �مل�شت�شفى

كعادتها، وكما يف كل �شنة، نظمت �إد�رة م�شت�شفى هيكل ع�شاءها �ل�شنوي 
يف منتجع �ملري�مار، وقد دعت �إليه جميع �لأطباء و�ملوظفني �لعاملني يف 
هيكل  ريت�شارد  �ل�شيد  �مل�شت�شفى  ملدير  كلمة  �لإحتفال  تخلل  �مل�شت�شفى. 
بهذه  �لإ�شتمر�ر  منهم  و�أمل  وجهودهم  �ملوظفني  عمل  على  �أثنى  حيث 

�لروحية يف �لعمل.

"�أنت فرد من  �أ�شا�شه  �لذي نعمل جميعًا على  �مل�شت�شفى  ب�شعار  وذّكرهم 
عائلتنا."

من  مت  و�أغاين  مقاطع  من  تاألف  فيديو  �شريط  بعر�ض  �حلفل  متّيز  وقد 
�أ�شفت على  و�لأطباء بطريقة طريفة وم�شحكة  �ملوظفني  �إنتقاد  خاللها 

�ل�شهرة جوً� من �ملرح و�لفكاهة و�أظهرت روح �لنكتة عند �حلا�شرين.
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نرحب بامل�ظفني �لكر�م:

اإيليز فهد يف ق�شم االإدارة التمري�شية
رينا طالب اأخ�شائية العالج النف�شي

جوزيان خوري يف ق�شم االإدارة
حممد حلفاوي يف ق�شم املخترب
جنال يو�شف يف ق�شم العمليات
فاطمة عبا�س يف ق�شم التوليد

مارال مازمانيان يف ق�شم ال�شحة
ربيع قهوجي يف ق�شم املطبخ
نهوند علي يف ق�شم العمليات

جنان بدوي يف ق�شم العمليات
خريية يخني يف ق�شم العناية الفائقة

اأولغا ميني يف ق�شم اجلراحة

نهنئ ب�لدة:

نظام ح�شني وحممد ك�شاربطفلتهما �شيلينا
بطفلهما  كرم  وجوزيف  �شويفاتي  مي�شلني 

يورغو
ريان اإ�شالمبويل وعبد اهلل الزعبي بطفلهما 

عا�شم
�شمر خري و�شايد جريج بطفلهما اإيلي

وفاء رزق ووليد عبد الكرمي بطفلهما و�شام

نهنئ بزو�ج:

انطوانيت �شلوم ورودريك خمايل
م�شطفى �شماك ور�شا �شاكي�س

اإيليز فهد ورامي لطوف

ال�شيدة مارلني ال�شكاف
مديرة ق�شم املوارد الب�شرية

06/222006
contact@digiprint-lb.com


