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ن�شاطات اإجتماعية

جلنة اجلودة يف امل�شت�شفى
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ق�شر القامة عند الأطفال

ي�ؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة الن�ر من و اإىل امل�شت�شفى. الأوقات: كل ن�شف �شاعة

من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرًا ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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يعترب ق�شم بنك �لدم يف م�شت�شفى هيكل ق�شمًا �أ�شا�شيًا يعتمد عليه ن�شاط 
بقية �لأق�شام كاجلر�حة، �لطب �لعام، �لأطفال، �لعناية �لفائقة، �لطو�رئ، 

�لعالج �لكيميائي و�لتوليد.

حمر�ء  كريات  من  �ملر�شى  حاجات  بتاأمني  �لق�شم  هذ�  مهمة  تخت�شر 
  »Plasma frais congelé« بال�شما   ،»Culot globulaire« مركزة 
و�شفائح دموية »Concentré plaquettaire«، وذلك من خالل �خلدمة 

�ملتو��شلة  7 �أيام يف �لأ�شبوع و24 �شاعة يوميًا.

�أن مهام �ملوظفني يف بنك �لدم  �أردنا �خلو�ض يف �لتفا�شيل، نكت�شف  �إذ� 
�شحب  �ل�شريرية،  �لفحو�شات  �إجر�ء  �ملتربعني،  معاينة  و�أهّمها  عديدة 
�ملتربع  �ل�شهر على �شالمة  وتوزيعها عند �حلاجة،  �لعينات  �لدم، تخزين 
�أعلى  �إعتماد  خالل  من  عالية  عمل  جودة  تاأمني  هو  و�لأهم  و�ملري�ض، 

�ملو��شفات.

�إذ� جلاأنا للتاريخ، نرى �أن �أول عملية نقل دم موّثقة تعود �إىل �لقرن �خلام�ض 
ع�شر، �إل �أن هذ� �لنوع من �لأعمال �لطبية كان قد ُمنع خالل فرتة طويلة 
حتى يعود »فريى �لنور« �أو�ئل �لقرن �لع�شرين حيث مت �إكت�شاف جمموعة 
فئات �لّدم �ملعروفة بالـA, B, AB, O. �شاهمت �حلروب �لعاملية وحرب 

فييتنام بتطوير هذ� �لعلم �إذ �أن �حلاجة �أم �لإخرت�ع.

ماذ� يح�شل ور�ء �جلدر�ن؟

يحتاج �ملري�ض �إىل دم  يف عدة حالت: 
حالة طارئة: بعد حادث �شري �أو نزيف �أو حروق.  -

جر�حية  لعملية  �لتح�شري  عند  �أو  حاد  دم  فقر  طارئة:  غري  حالة   -
مربجمة �شابقًا.

�أو  نف�شه وب�شورة طوعية  تلقاء  �لدم من  �إىل بنك  ياأتي  �أن  للمتربع  ميكن 
�أن يكون عمل �لتربع هذ� موّجه �إىل مري�ض بحاجة �إىل دم. كما �أننا ن�شهد 
يف بع�ض �حلالت ما ي�شمى بالترّبع �لذ�تي »Auto-Transfusion« �أي �أن 

�ملتربع هو نف�شه �ملري�ض.

بعد �لإنتهاء من �إ�شتجو�ب �ملترّبع وفقًا لالئحة �أ�شئلة مت حتديدها للتقليل 
من  قليلة  كمية  �شحب  يتم  و�ملري�ض،  �ملترّبع  بني  �لعدوى  نقل  �أخطار  من 
�لفريو�شات  بع�ض  عن  بحثًا  �ملخربية  �لفحو�شات  من  عدد  لإجر�ء  �لدم 
و�لبكترييا �ملنقولة يف �لدم كما ن�شبة �لهيموغلوبني. بعد �لتاأكد من �شالمة 
�شحة �ملترّبع، تتم عملية �لترّبع ب 450 مل من �لدم. حتفظ هذه �لوحد�ت 
على درجات حر�رة خمتلفة ح�شب نوعها ليتم توزيعها على �لأق�شام ح�شب 

�حلاجة وعند �لطلب.

فهو  عامليًا،  �ملعتمدة  �جلودة  �إجر�ء�ت  بح�شب  يعمل  �لق�شم  هذ�  �أن  مبا 
جودة  من  للتاأكد  وخارجية  د�خلية  تدقيق  لعملية  منتظمة  ب�شورة  يخ�شع 
�لأق�شام  وبقية  �لدم  بنك  ق�شم  بني  �لعمل  �شري  وح�شن  �ملقّدمة  �خلدمات 
وهذ� من �أجل �لإلتز�م بر�شالة �مل�شت�شفى ب�شكل عام و�لتي تخت�شر بتقدمي 

�أف�شل عناية طبية للمري�ض: »لأنك فرد من عائلتنا«.
ق�شم بنك الدم
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�إن �مل�شاكل و�لإ�شطر�بات �لنف�شية عند �ملري�ض ميكن �أن توؤثر �شلبًا �أو تعيق 
�شفائه �أيا كان نوع مر�شه. 

لذلك فاإن �ملري�ض بحاجة للتكلم عن م�شاكله، و�لتعبري عن م�شاعره دون �أن 
ي�شعر بالذنب �أو �أن يخاف من نظرة �لآخر.

�إنطالقًا من هنا، فاإن وجود معالج نف�شي يف �مل�شت�شفى بات �أمرً� �شروريًا 
وذلك لتاأمني �لدعم �لنف�شي ملن هم بحاجة �إليه.

من مهام  �ملعالج �لنف�شي يف �مل�شت�شفى:
مر�شية  بحالة  �إبالغهم  عند  وعائلته  �ملري�ض  من  بالقرب  �لوجود   -

م�شتع�شية.
�لإ�شت�شفاء  وعن  ع�شوي  مر�ض  عن  �لناجتة  �لإكتئاب  حالت  معاجلة   -

ملدة طويلة.
م�شاعدة �ملري�ض على �لتاأقلم وتقبل �لإعاقة �جل�شدية.  -

�لتخفيف من حدة �لتوتر �لنف�شي.  -
�ل�شعر،  )كفقد�ن  �لعالجات  لبع�ض  �لثانوية  �ل�شلبية  �لأثار  تقبل   -

�لوزن...(
يف حال رف�ض �ملري�ض متابعة �لعالج، معرفة �لأ�شباب، تفهمها وحماولة   -

�إقناعه مبا هو �أف�شل ل�شحته.
تغيري �لأفكار �ل�شلبية عند �ملري�ض.  -

م�شاعدة �ملري�ض على �إ�شتعادة �إ�شتقالليته �إذ� �أمكن.  -

�لتاأقلم مع خمتلف مر�حل �ملر�ض منذ بد�يته حتى �لنهاية.  -
توعية �لأمهات عن �إكتئاب ما بعد �لولدة.  -

�ملرحلة  هذه  تخطي  على  �جلنني  فقد�ن  حال  يف  �لأمهات  م�شاعدة   -
وعدم �ل�شعور بالذنب.

تزويد �ملري�ض باملعلومات �ل�شرورية قبل وبعد �إجر�ء �أي جر�حة خا�شة   -
�إذ� كان لهذه �جلر�حة تاأثري�ت �شلبية نف�شية.

هذه �ملهام ودور �ملعالج متتد على كافة �أق�شام �لعناية باملر�شى )�لولد�ت، 
�لأمر��ض �مل�شتع�شية، �مل�شنني، �جلر�حة ...(.

بالإ�شافة �إىل هذه �ملهام، ي�شاف دوره مع عائلة �ملري�ض وحميطه مثاًل :
�أخذ معاناتهم بعني �لإعتبار.  -

م�شاعدة �لأولد على تقبل خ�شارة �أحد �لو�لدين.  -
�إعادة �لتو�زن �لنف�شي للعائلة.  -

�أما بالن�شبة لفريق �لعمل و�ملمر�شني،  فاإن دوره يحتم عليه:
تفهم معاناتهم �ليومية مع �ملر�شى.  -

وذلك من خالل  و�ملعاناة  �لنف�شية  �ل�شغوطات  من  �لتخفيف  حماولة   -
ومناق�شة  بينهم،  ما  يف  �لتو��شل  لتح�شني  تهدف  جمموعات  تنظيم 

حالت �ملر�شى.
الأن�شة رينا طالب
اأخ�شائية يف علم النف�س

دور املعالج النف�شي
يف امل�شت�شفى
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يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. الأوقات: 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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بالطق�ض  �لتمتع  فر�شة  �لنا�ض  معظم  ي�شتغل  �ل�شيف،  مو�شم  بدء  مع 
�أن  يف  �شك  ل  �لريا�شة.  �أنو�ع  مبختلف  �لقيام  �إىل  فيتهافتو�  �جلميل، 
�لتنّبه جيدً� خلطورة  يجب  لكن  لل�شحة،  ومفيدة جدً�  �لريا�شة جوهرية 

�أ�شعة �ل�شم�ض �لتي قد ت�شبب لنا �لكثري من �مل�شاكل.

 �أهم �لإر�شاد�ت �لتي يجب �لتقّيد بها خالل ممار�شة �لريا�شة يف �لطق�ض 
�حلار هي:

- مبا �أن ف�شل �ل�شيف هو �لف�شل �ملنا�شب للحفاظ على �لن�شاط و�لقيام 
من  نوع  باأي  �لقيام  عند  �حليطة  �أخذ  من  بد  ل  �لريا�شية،  بالتمارين 
�لن�شاطات حتت �أ�شعة �ل�شم�ض. للقيام بالريا�شة �خلارجية، يجب �أن تكون 

�لتمارين  نوع  ويجب مر�عاة  مئوية كما  �أقل من 26 درجة  درجة �حلر�رة 
ومدى حّدتها و�لقدرة على �لتاأقلم معها. لكن يف جميع �لأحو�ل، ل بد من 
�أخذ �حلذر عند �لقيام باأي نوع من �لريا�شة، من خالل �لتقّيد بالتعاليم 

�لتالية:
�لقيام  عند  �أو  �حلارة،  �لأوقات  خالل  �ملياه  من  كافية  كّمية  �شرب    -

بالتمارين �لقا�شية و�ملكثفة
بني  �إ�شرت�حة  �أخذ  �ملف�شل  ومن  جدً�،  قا�شية  بتمارين  �لقيام  عدم    -

مترين و�آخر، خ�شو�شًا عند �لتعر�ض للجو �حلار. 
�حلر�ض على عدم �لتعّر�ض لأ�شّعة �ل�شم�ض �ل�شاّرة. فالأف�شل ممار�شة    -

�لريا�شة يف �لظل.
عدم ممار�شة �لريا�شة يف �خلارج بني �ل�شاعة 12 ظهرً� و3 بعد �لظهر،   -

لأنها �لفرتة �لأكرث حر�رة وعر�شة للخطر. 
�لإ�شتجابة للموؤ�شر�ت �لتي ير�شلها لك ج�شمك. فعند ظهور �أي عار�ض   -
توّقف  �لر�أ�ض،  يف  و�آلم  �لع�شالت  ت�شّنج  �لدوخة،  �لتقيوؤ،  كالغثيان، 

ب�شرعة عن ممار�شة �لتمارين.

�أن  عليك  مئوية،  درجة   26 �أكرث من  �لطق�ض  درجة حر�رة  ت�شبح  عندما 
ميكن  �ملزيج  فهذ�  و�لرطوبة.  �حلر  من  جيدً�  و�تنبه  �حلذر  كامل  تاأخذ 
�أن درجة �لرطوبة تكون  �إىل  �أن يعّر�شك خلطر كبري. ول بد من �لإ�شارة 
معتدلة عندما تكون 60 يف �ملئة، و�شرب بع�ض �ل�شو�ئل خالل �لتمارين قد 

ي�شاعد على �حلفاظ على رطوبة معتدلة.

�شرب  هو  حتتاجه  ما  فكل  �شاعة،  من  لأقل  �لريا�شة  متار�ض  كنت  �إذ�   -
�لكثري من �ملياه. �أما �إذ� �عتدت �لتمارين لفرتة �أطول، فاخرت �مل�شروبات 
على  ج�شمك  ت�شاعد  �لتي  و�ملعادن  �لكربوهيدر�ت  حتتوي  �لتي  �لريا�شية 
�لتحّمل �أكرث وتزّوده بالطاقة و�لن�شاط وبالتايل متنع ت�شّنجات �لع�شالت. 

حذار من الريا�شة
4حتت ال�شم�س!

حذار من الريا�شة
حتت ال�شم�س!

ختامًا، �إن �لريا�شة مهمة و�أ�شا�شية يف حياة كّل مّنا، ول بد من ممار�شتها 
بتمارين  �لقيام  ميكن  بحيث  �لطرق،  وباأب�شط  �لأ�شبوع  يف  مر�ت   3 �أقّله 
�أن  على  �ل�شباح،  فرتة  وخالل  �لظل  يف  لكن  و�لرك�ض،  كامل�شي  خفيفة 
�لقيام  �أو  �لكبرية،  �ملتاجر  �مل�شي يف  لل�شم�ض. كذلك ميكن  و�ق  يتم و�شع 

بتمارين �لأيروبيك، �أو �لإ�شرت�ك يف درو�ض �لرق�ض.

ال�شيدة بات�شينا �شباغ
م�شوؤولة ق�شم العالج الفيزيائي

ن�شاطات امل�شت�شفى

�ألبري  م�شت�شفى  �إد�رة  قامت  �لتمري�ض،  مهنة  ت�شجيع  �إطار  �شمن 
من  عدد  بزيارة  و�ملمر�شني  �ملمر�شات  نقابة  مع  بالتعاون  هيكل 
تعريف،  بهدف  �لثانوية  لل�شفوف  منطقتنا  يف  �لر�شمية  �ملد�ر�ض 
حمطة  �حلدث  هذ�  كان  وقد  �لتمري�ض  مهنة  �إختيار  �أهمية  و�شرح 

�إهتمام للتالميذ. 

كما �أننا قمنا بزيارة تالميذ �ل�شنة �لثالثة فرع �لتمري�ض يف �جلامعة 
�للبنانية وعر�شنا كافة �لأق�شام �ملوجودة يف �مل�شت�شفى مع خمتلف 
�ملمر�شات  نقابة  قبل  من  �ملطبقة  و�ل�شروط  �لتمري�شية  �ملر�كز 
�خلا�ض   »Plan de carrière« عر�ض  �إىل  �إ�شافًة  و�ملمر�شني 
ممر�شات  و�شع  وحت�شني  حماية  �إىل  يهدف  �لذي  مب�شت�شفانا 

وممر�شني م�شت�شفى هيكل.
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املاكروبيوتك؛
حلياة رائعة

نظام �ملاكروبيوتيك هو و�حد من �لأنظمة �لغذ�ئية �لأ�شرع منوً� يف لبنان 
�لكثريين  لدى  �لغذ�ئية  �لعاد�تهم  تغيري  يف  �شاهم  وقد   1970 عام  منذ 

و�إعتماد �ملبادىء �لأخالقية.

من  �ل�شفاء  على  ي�شاعدهم  �أن  ممكن  �لنظام  هذ�  �أن  �لبع�ض  يعتقد 
�لأمر��ض �أو �لتخفيف من �أعر��شها.

ما ه� املاكروبي�تك؟

بني  يجمع  حيث  �لعمر«   وطول  �ل�شحة  »علم  �ملاكروبيوتك  نظام  يعترب 
�لعقلية  �ل�شحة  �إثبات  هدف  يف  �لعي�ض  ومنط  �لبيئة  �لغذ�ئي،  �لنظام 

و�جل�شدية و�لروحية.

بني  يجمع  �شامل  حياة  منط  هو  �إمنا  بل  حمية  جمرد  لي�ض  �ملاكروبيوتك 
�جلو�نب �جل�شدية، �لعقلية و�لعاطفية.

وُيعترب �لإن�شان جزء من �لطبيعة فهو تعبري عن تفاعل �لطاقات بني »�لني 
يحقق  �أن  لالإن�شان  ميكن  تفاعلهما  خالل  من  مت�شادتني  قوتني  و�ليونغ«، 
�لتو�زن يف حياته. »�لني« هي �لقوة �لباردة �للينة �حل�ّشية �أما »�ليونغ« فهي 

�لقوة �ل�شاخنة �لقا�شية و�لعدو�نية.

من �ملبادىء �لأ�شا�شية يف نظام �ملاكروبيوتك، �أنه يعتمد على كمية �لغذ�ء 
�ملتو�زن لتحقيق �لتجان�ض بني »�لني و�ليونغ«.

�لإ�شتهالك  من   %60-50 �لأ�شمر  �لأرز  وخا�شة  �لكاملة  �حلبوب  ت�شّكل 
�ليومي.

ت�شكل  فهي  �لبحرية  و�لأع�شاب  حمليًا  �ملزروعة  للخ�شر�و�ت  بالن�شبة  �أما 
25-30% من �حل�ش�ض.

�لبذور  �جلوز،  �لأ�شماك،  وت�شكل   ،%10-5 و�لفا�شولياء  �حلبوب  �أما 
و�لفاكهة %20-5.

�للحوم  جتنب  �أو  عن  و�لإبتعاد  �لع�شوية  �لأطعمة  با�شتهالك  ين�شح  كما 
�لدهنية و�لدو�جن، �ل�شكر، �لقهوة، �مل�شروبات �لروحية، �لطحني، �لتو�بل 

�حلارة، �ملو�د �لكيميائية و�ملو�د �حلافظة.

ومن �أهم قو�عد �ملاكروبيوتك، تناول �لطعام بهدوء.

نظام  �ملاكروبيوتك  نظام  �ل�شحي  �ملجال  يف  �لعاملني  معظم  يعترب  كما 
�ملكمالت  بع�ض  و�إىل  �لربوتينات  �إىل  يفتقر  ولكنه  و�شحي  �شليم  غذ�ئي 

�لغذ�ئية  كالفيتامني B12، �حلديد، �لكال�شيوم، �ملاغنيزيوم و�لأوميغا3.

�إذً� من �ملف�شل تطبيق هذ� �لنظام  باإ�شر�ف �أخ�شائي �لتغذية.
الآن�شة وداد اأيوبي

اأخ�شائية التغذية

املاكروبي�تك؛
حلياة رائعة 

ن�شيحة ال�شهر:

�لر�شاقة هاج�ض كل �مر�أة لكن �أي ر�شاقة هي �ملطلوبة؟؟؟

�لثياب وتخّف. وهكذ�  يتز�يد �حلر فتتناق�ض  �لربيع....  �إنه ف�شل 
و�شائد  �شكل  على  �جل�شم  يف  فيها  �ملرغوب  غري  �حلقائق  تظهر 
�ملنحفة  مو�شم �حلميات  �ل�شيف  �إقرت�ب  مع  ين�شط  لهذ�  �شحمية. 
�ملنحف  جتّنب  خفيفة:  ن�شيحة  من  بد  ل  هنا  تفي...  ول  تعد  �لتي 
�ملثايل؛ فهذ� �للقب يخفي عادًة كذبة جتارية حتقق ربحًا لأ�شحابها 

و لي�ض للذين ي�شدقونها....



�أنت فرد من عائلتنا
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العنف يف مكان العمل
حقوق املر�شى

�أو موظف  له ز�ئر  �أن يتعر�ض  �أي حادث ميكن  �لعمل هو  �لعنف يف مكان 
د�خل حرم �مل�شت�شفى. وله عدة �أ�شكال:

�إهانة... �شتم،  تهديد،  لفظي:  عنف  	•
دفع... ركل،  �شرب،  ج�شدي:  عنف  	•

عنف ج�شدي متفاقم: �إ�شتعمال �أ�شلحة، زجاج، �شكني، قطع �أثاث ... 	•

قد  �أو عنف  �شجار  �أن  �إ�شار�ت ودللت على  �أو  �أي حركات  عند مالحظة 
يحدث )�إرتفاع �أ�شو�ت، �إندفاع خ�شوم جتاه بع�شهم �لبع�ض...(، نعتمد 

يف م�شت�شفى �ألبري هيكل �لإجر�ء �لتايل:

1- يجب طلب �لرمز �لرمادي: » 666 « 

2- �لتعريف عن �ملكان )مثاًل: قاعة �لإنتظار �أمام �ل�شنرت�ل : 273(

3- �شوف ي�شل فريق موؤلف من �لأمن و�ل�شيانة �إىل �ملوقع �ملحدد، وبذلك 
من  و�لإنتهاء  �لأدو�ر  توزيع  من  ليتمكنو�  �ملوظفني  من  كايف  عدد  �شيتوفر 

�حلالت �لطارئة دون تاأخري. 

ومن ثم يتابع �ملوظف �لذي تعّر�ض للعنف من قبل طبيب �ملوظفني.

ال�شيدة نرمني نابل�شي
م�شوؤولة ق�شم ال�شحة وال�شالمة املهنية

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

نظمت �لإد�رة �لطبية يف �مل�شت�شفى حما�شرة للج�شم �لطبي و�لتمري�شي 
عنو�نها:

»حقوق املر�شى واملوافقة امل�شتنرية بني القانون والتطبيق« 

�لقانون  ب�شرح  قام  �لذي  عريجي  رميون  �ل�شيد  �ملحامي  �ملحا�شرة  قدم 
وتقدمي �أمثلة لالأطباء عن بع�ض �لأمور مثل: �ل�شرح �لطبي، حق �حل�شول 

على �ملعلومات، �ملو�فقة على �لعمل �لطبي مع طريقة �لتطبيق �لعمالنية.

بنا  يجدر  قانونية  �أمور  عن  معالج  وفريق  كاأطباء  بتعريفنا  ذلك  �شاهم 
يكن  مل  �أغلبنا  �أن  �لعلم  مع  �ليومية،  ممار�شاتنا  يف  بها  و�لإملام  معرفتها 

على علم بها.
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غري  طبيعية  جتمعات  عن  عبارة  ذ�تها  بحد   »Hémorroides« �لبو��شري 
َمَر�شية لالأوعية �لدموية يف �لقناة �ل�شرجية )�ملخرج( وهي نوعني: د�خلية 

)يف �لقناة( وخارجية )حول �ل�شرج(.

الأ�شباب:
�لتي  �لأ�شباب  �أما  �لبو��شري.  لأمر��ض  تهّيء  وعائلية  ور�ثية  هناك عو�مل 

ت�شاعد على حتّول �لبو��شري من طبيعية �إىل مر�شية، فهي:
�أ�شباب متعّلقة بالأطعمة: حّر، بهار، م�شروبات روحية، قهوة مركزة.  -

�جللو�ض �أو �لوقوف ل�شاعات متو��شلة يوميًا.  -
بع�ض �أنو�ع �لريا�شة: ركوب خيل وركوب در�جة نارية.  -

م�شاكل ه�شم: �إم�شاك �أو �إ�شهال مزمن.  -
�أ�شباب متعّلقة بحياة �ملر�أة: �حلمل و�لولدة.  -

الأعرا�س:
تبد�أ �لبو��شري بالإحتقان ونزف �لدم وقت �لرب�ز )درجة �أوىل( ومن   -
ثم  ومن  �جلهد  عند  �أو  �لرب�ز  وقت  �ل�شرج  خارج  بالظهور  تبد�أ  ثم 
تدخل �إىل �لقناة تلقائيًا بعد �لإنتهاء منه )درجة ثانية( �إىل �أن يحتاج 
و�أخريً�  ثالثة(،  )درجة  �لد�خل  �إىل  باأ�شابعه  �إدخالها  �إىل  �ملري�ض 

تبقى �لبو��شري �لد�خلية يف �خلارج )درجة ر�بعة(.
�أما �لأمل من جّر�ء �لبو��شري، وخالفًا ملا يظّن �لبع�ض �أنه �أول �لأعر��ض،   -
فاإنه يبقى جمّرد �إنزعاج يف �لبد�ية ول ي�شتّد �إل �إذ� تعّر�شت �لبو��شري 
�أو  �شرخ  ن�شميه  ما  �أو  ت�شققات  �شاحبها  �أو  �أو جتلطات  �إلتهابات  �إىل 

.»Fissure anale« جرح �شرجي
�أما �حلّكة فهي غري ثابتة ول ت�شحب �لبو��شري �ملر�شية ب�شكل د�ئم.  -

ول بد من �لإ�شارة �إىل �أن نزول �لدم من �ل�شرج ل يعني ب�شكل موؤكد   -
�أن م�شدره �لبو��شري بل قد تكون هناك �أ�شباب خمفية د�خل �مل�شر�ن 
هي �مل�شبب �حلقيقي ومن بينها: �لتقرحات، جيوب �مل�شر�ن، �لأور�م، 
�لإلتهابات �ملزمنة... �ل�شيء �لذي ي�شتدعي قبل عالج �لبو��شري �إجر�ء 

»Coloscopie ou Colonoscopy« منظار للم�شر�ن

الك�شف ال�شريري
ملا يفعله كثري من  �أي دو�ء خالفًا  �إعطاء  �ل�شرجي �شروري قبل  �لفح�ض 
و�لأمر  و�ملر�هم.  �لتحاميل  لإ�شتعمال  �ل�شيدليات  �إىل  بالتوجه  �لنا�ض 
يعني حكمًا  ل  �ل�شرج  �لدم من  نزيف  �أن  �أعاله من  ما ذكرناه  �إىل  يرجع 
بو��شري و�إن �لأمل قد ي�شرت خلفه: جرحًا �أو خّر�جًا �أو ورمًا ... و�إن �إ�شتكمال 

�لفح�ض �ل�شريري مبنظار �شرجي »Anuscopie« قد يكون �شروريًا.

العالج
بالأدوية: للمر�حل �لأوىل. ويق�شي:  .1

�لإ�شهال. �أو  �لإم�شاك  ومعاجلة  �لرب�ز  بتنظيم  	•
روحية. وم�شروبات  حّر  بهار،  من:  �مل�شببات  �إ�شتبعاد  	•

منا�شبة. حتاميل  �أو  كرميات  	•
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اأمرا�س البوا�شري

الآلة امليكانيكية التي ترفع البوا�شريبوا�شري داخلية وخارجية
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�إحتقان  من  تخفف  �لتي  �لفم  طريق  عن  �لأدوية  بع�ض  �إ�شتخد�م  	•
جتلطات،  �إلتهابات،  من  �مل�شاعفات  تعالج  �أو  بالدم  �لبو��شري 

ت�شققات وغريها.

ة من غري بنج تت�شمن: العالجات يف العيادة اأو يف مراكز خمت�شّ  .2
.»Ligature élastique« �لبو��شري  ربط  	•

جو�نب  �إلت�شاق  �إىل  �لتربيد،  بو��شطة  يوؤدي،  مما  �لبو��شري  جتليد  	•
.»Cryothérapie« ل�شريان �ملغذي وتلف �لبو��شري �ملحتقنة�

.»Infrarouge« �حلمر�ء  حتت  بالأ�شعة  �لبو��شري  معاجلة  	•
�لـ»Doppler« وهو ما ي�شميه �لعامة »Laser«، مع  بو��شطة  �ملعاجلة  	•
�أن ل عالقة له بذلك، ويق�شي بربط �ل�شر�يني �ملغذية فقط ول ي�شلح 
وقد  �لف�شل.  لن�شبة عالية من  يعّر�شه  �لبو��شري مما قد  لكل درجات 

يحتاج �إىل بنج عام.

العالجات اجلراحية واأهّمها:  .3
�لأجدر  وهي  معًا:  و�خلارجية  �لد�خلية  �لبو��شري  لكل  �لإ�شتئ�شال  	•
�أكرث  موجعة  ولكنها  �لبو��شري  على  �لق�شاء  يف  �لنجاح  ناحية  من 
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اأمرا�س الب�ا�شري

�إلتئام  على  لالإطمئنان  �لطبيب  قبل  من  متابعة  وتتطلب  غريها  من 
هذه  يجري  �لذي  �جلر�ح  يكون  �أن  و�لأف�شل  ُمر�ٍض  ب�شكل  �جلروح 
�لعملية �شاحب خربة يف هذ� �ملجال لتجّنب �مل�شاعفات �لتي قد تنتج 

عنها من ت�شييق �أو �إرتخاء يف ع�شلة �ل�شرج.
جمالها  يكون  ميكانيكية.  �آلة  بو��شطة  �ل�شرج  د�خل  �لبو��شري  تثبيت  	•
بعيدً� عن �لإح�شا�ض تتمكن من رفع �لبو��شري ومنع نزيفها وهبوطها. 

هذه �لعملية مكلفة ولكنها �أقل �أملًا.

وختامًا، ل بّد من �لتذكري باأننا مع كل هذه �لو�شائل، نعالج �لنتيجة ولي�ض 
�ل�شبب، لذلك ل بد من �لرتكيز على عالج م�شّببات �ملر�ض ل�شمان عدم 

تكر�ر �لنتائج.

د. فداء علوان
اأخ�شائي يف اجلراحة العامة والتنظريية وجراحة ال�شرج

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

بعد العملية اجلراحيةبوا�شري درجة ثالثة
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اإ�شابات اجلهاز الع�شلي:
�إ�شابات �لع�شالت باأنو�عها تعترب من �لإ�شابات �لكثرية �حلدوث و�لإنت�شار 
بني �لريا�شيني لأن �لع�شالت هي �لأد�ة �لرئي�شية �ملنفذة ملتطلبات �لأد�ء 

�لبدين.
�إ�شابات �جلهاز �لع�شلي تنق�شم �إىل نوعني:

 -  �لكدمات:
�لع�شالت،  كاجللد  �ملختلفة  �جل�شم  و�أع�شاء  �لأن�شجة  هر�ض  هو  �لكدم 
�لعظام و�ملفا�شل نتيجة لإ�شابتها مبا�شرًة مبوؤثر خارجي. �آمل وورم ونزيف 
ت�شاحب  ما  غالبًا  �أعر��ض  هي  �لدم  بالزما  �شائل  �إرت�شاح  ثم  د�خلي 

�لكدمات.

 - �ل�شد و�لتمزق:
ع�شلي  جهد  نتيجة  �لع�شلية  �لأوتار  �أو  �لألياف  متزق  �أو  �شد  عن  عبارة 
�جلهد،  هذ�  حتمل  على  �لع�شلة  قدرة  من  �أكرب  �شدة  بدرجة  مفاجئ 
ي�شاحب �لتمزق �لع�شلي �أمل مكان �لإ�شابة وورم بالإ�شافة �إىل عدم قدرة 

�لع�شالت �مل�شابة على �أد�ء وظيفتها. 
 اأ�شباب ال�شد الع�شلي والتمزق الع�شلي:

�لإنقبا�ض �لع�شلي �ملفاجئ.  - 
�ملجهود �لع�شلي �لز�ئد �أو �لتمارين �ملرهقة.  - 
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الإ�شابات الريا�شية 
وطرق عالجها

�إهمال �لإحماء قبل �لتمارين.  - 
عدم �لإتز�ن و�لتنا�شق يف �لتدريب.  - 

عندما تكون ليونة �لع�شالت �أقل من �مل�شتوى �ملطلوب.  - 

الأماكن ال�شهرية لالإ�شابات الع�شلية:
�لع�شلة �ل�شدرية   -

�لع�شلة �لبطنية  - 
�لع�شلة �لفخذية ذ�ت �لأربعة روؤو�ض  - 

�لع�شلة �خلياطية   - 
�لع�شلة �ملت�شعة �ملتو�شطة  - 

ع�شلة �ل�شاق �خللفية  - 
�لع�شلة �لتو�أمية  - 

ع�شلة �ل�شاق �لأن�شية  - 

  العالج وال�قاية:
�إعطاء ر�حة للجزء �مل�شاب وجعل �لع�شالت �مل�شابة يف و�شع �لإرتخاء   - 

لتقليل �لتوتر �لع�شلي.
لإيقاف  وبعدها  �لإ�شابة  حدوث  فور  �لثلج  قطع  �أو  �لبارد  �ملاء  و�شع    -

�لنزيف �لد�خلي وتخفيف �لورم.
�إ�شتخد�م �حلمامات �ملتغرية ) بارد ثم حار ( مرتني �إىل ثالث مّر�ت    -

باليوم لتن�شيط �لدورة �لدموية.
�شة لإز�لة �لآمل و�لورم. �إ�شتعمال �لدهانات �لطبية �ملخ�شّ   -
�إ�شتخد�م �لرباط �ل�شاغط طول �ليوم و�إز�لته عند �لنوم.   -

�إ�شتخد�م و�شادة عند �لنوم �أو �جللو�ض لرفع �لع�شو �مل�شاب.     -
�لعالج  �أخ�شائي  �إ�شر�ف  حتت  تدريجيًا  �مل�شابة  �لع�شالت  تدريب    -

�لطبيعي. 
د. مازن �شقر
اأخ�شائي جراحة العظم
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ن�شاطات اإجتماعية

ن�شاطات اإجتماعية

احملاضرات اخلارجية:  •

- ISO 22000 : HACCP and food safety 
training

- Basic food Hygiene
- Congrès ophtalmologie
- Journée nationale de stérilisation
- Séminaire en oncologie
- Gestion des déchets dans les établissements 

de santé
- OSHA 18001 Lead auditor
- Critical care pulmonary medecine
- Quality management system ISO 9001 

الداخلية: املحا�شرات  	•

- Incompatibilité des médicaments
- Calcul des médicaments
- Loi et droit des patients
- Produits de décontamination, nettoyage, 

désinfection et de stérilisation    
- Basic life support  
- Triage des patients aux urgences 
- Médiation

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

  ق�شم التدريب امل�شتمر

حيث  و�لطفل  �لأم  بعيدي  هيكل  �ألبري  م�شت�شفى  �إد�رة  �إحتفلت  كعادتها، 
�أقامت حفاًل �شخمًا يف كافيترييا �مل�شت�شفى ح�شره جميع �لأمهات �لعاملني 
يف �مل�شت�شفى و�أولدهم. ومتّيز حفل �ل�شنة بوجود بع�ض �لألعاب �لرتفيهية 
�لتي �أ�شفت جوً� من �ملرح و�أدخلت �ل�شعادة �إىل قلوب �لأطفال �مل�شاركني. 

ويف �خلتام، مت تقطيع �حللوى وتوزيع �لهد�يا على �لطفال �مل�شاركني.

�ملر�شى  مب�شاركة  �لأطفال  ق�شم  يف  حفل  �إقامة  مت  ذلك،  �إىل  �إ�شافة 
و�ملمر�شات حيث مت توزيع �لهد�يا على جميع �ملر�شى مما �أ�شفى جوً� من 

�لبهجة و�لفرح عّو�ض على �لأطفال معاناة �لإ�شت�شفاء لديهم.

- In health, there is freedom. Health is 

the first of  all liberties.

يوؤمن م�شت�شفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�شري: �شاحة النور من و اإىل امل�شت�شفى. الأوقات: كل ن�شف �شاعة 
من ال�شاعة 6:20 حتى 1:00 ظهرا" ومن ال�شاعة 3:30 حتى 7:30 م�شاًء.
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من  �مل�شت�شفى.  يف  للجودة  جلنة  بوجود  تعلم  �أن  يجب  �لقارىء،   عزيزي 
مهامها:

متابعة �أعمال و�أهد�ف �جلودة يف كل �أق�شام �مل�شت�شفى.  -
متابعة موؤ�شر�ت �جلودة و�لتاأكد من مطابقتها مع �خلطة �لإ�شرت�تيجية   -

�لعامة للم�شت�شفى.
و�شع برنامج �لتدقيق �لد�خلي و�لتاأكد من تطبيق �لتو�شيات �لناجتة   -

عن هذ� �لتدقيق.
�ملخاطر  وبالطبع  �مل�شت�شفى  بهيكلية  �ملتعلقة  �ملخاطر  حتديد خمتلف   -
�للجنة  �إىل  �لإقرت�حات  وتقدمي  حتليلها  �ملري�ض،  ب�شالمة  �ملتعلقة 

�لتنفيذية.

�أع�شاءها:
�ملدير �لطبي / م�شوؤول �جلودة )رئي�ض �للجنة(  -

�ملدير �لعام  -
من�شقة ق�شم �جلودة  -

مديرة �لتمري�ض  -
م�شوؤول �ل�شيدلية  -

�ملدير �لإد�ري  -
مديرة �ملو�رد �لب�شرية / م�شوؤولة ق�شم �لتدريب �مل�شتمر  -

�أحد �أطباء �لبنج و�لإنعا�ض  -

�لطبيب �مل�شوؤول عن ق�شم �لأ�شعة  -

�أخ�شائية �لتغذية  -

م�شوؤولة ق�شم �جلر�حة  -

يتجدد �أع�شاء �للجنة �لغري ثابتني كل �شنتني. ويجتمع �أع�شاءها مرة كل 

ثالثة �أ�شهر �أو عند �ل�شرورة.

يحق لكل مري�ض �أو ز�ئر  تقدمي �شكوى، �إعرت��ض �أو �إقرت�ح على �أية خدمة 

�أو خلل يف �مل�شت�شفى من خالل منوذج موجود يف جميع �أق�شام �مل�شت�شفى 

�لبحث  �جلودة  �إد�رة  وعلى  �جلودة،  جلنة  مع  �ملبا�شر  �لإت�شال  عرب  �أو 

�إجر�ء�ت  بو�شع  �مل�شوؤول  �ل�شخ�ض  وتكليف  �ل�شكاوى  هذه  يف  و�لتحقيق 

ت�شحيحية ومن ثم متابعة تطبيقها.

جديدنا �لآن، هو �لعمل على وجود جلنة م�شّغرة عن جلنة �جلودة موؤلفة 

من �أع�شاء ثابتني عاملني يف �مل�شت�شفى ومن �آخرين �إّما من �ملر�شى �أو �أحد 

�أفر�د عائلتهم. هدف هذه �للجنة متابعة �ل�شكاوى و�لإقرت�حات عرب روؤية 

�مل�شاكل وحلولها من وجهة نظر �ملري�ض.
 الأن�شة كارول ديب

من�شقة ق�شم اجلودة

جلنة اجل�دة
يف امل�شت�شفى

جلنة اجلودة يف 
امل�شت�شفى
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تعريف مهنة التمري�س

�لتمري�ض مهنة مر�شية ملن لديهم �لرغبة يف خدمة �لأخرين. ولهذه �ملهنة 
يجد  �أن  ممر�شة  �أو  ممر�ض  لأي  ميكن  بحيث  �لعمل،  فر�ض  من  �لعديد 

عماًل بعد تخرجه مبا�شرًة. 

للنا�ض  حمّبًا  يكون  �أن  ممر�شًا،  يكون  �أن  يَود  �لذي  �ل�شخ�ض  على  يجب 
على  يجب  �لذ�ت،  على  �لإعتماد  جانب  فاإىل  م�شاعدتهم.  يف  ويرغب 
�ملمر�ض/�ملمر�شة �أن يتمتع  بال�شرب، �لت�شامح، �لأمانة، حتّمل �مل�شوؤولية، 
هذه  كل  �جليدة.  و�ل�شحة  ب�شهولة  �لآخرين  مع  �لتعامل  على  �لقدرة 

�ل�شفات جتعل منهم موظفني ناجحني.

�أهم �ل�شو�بط �لأدبية �لتي تنّظم عالقة �ملمر�ض و�ملري�ض:
�لكاملة  �مل�شوؤولية  كّمًا ونوعًا وحتمل  �لكافية  �لتمري�شية  �لرعاية  - تقدمي 

عند �لقيام باأي عمل متري�شي. 
مهني  �أ�شا�ض  على  �لتمري�شية  �لرعاية  تقدمي  عند  �لأولويات  مر�عاة   -

للمري�ض. 
جن�شه،  عن  �لنظر  بغ�ض  منفردً�  �إن�شانًا  بو�شفه  �ملري�ض  مع  �لتعامل   -

عمره، دينه، عرقه �أو ع�شريته...
- حفظ كر�مة �ملري�ض، �أ�شر�ره، خ�شو�شياته وحقوقه. 

- �لإلتز�م مببادئ �ل�شالمة �لعامة عند تقدمي �لرعاية �لتمري�شية. 
- �لدفاع عن حقوق، �إهتمامات وم�شالح �ملري�ض. 

تعريف مهنة التمري�س

- �لتعاون مع �لزمالء و�أع�شاء �لفريق �لطبي وتقدير دورهم.

ال��شائل املعتمدة للتط�ر العلمي امل�شتمر للممر�شات:
- �لإ�شهام يف تطوير �لآد�ء �ملهني وذلك عن طريق تطبيق �لعلوم �لتمر�شية 

�حلديثة. 
- تطوير �لذ�ت بامل�شاركة يف �لندو�ت، �ملوؤ�شر�ت �لعلمية و�لتعليم �مل�شتمر.

- �لظهور مبظهر مهني لئق. 
- عدم �لقيام باأعمال ت�شيء �إىل �ملهنة. 

لعلوم  �ملعرفية  �لبنية  زيادة  �أجل  من  متطورة  علمية  باأبحاث  �مل�شاركة   -
�لتمري�ض.

م�شتوى  يف  �مل�شتمر  �لتح�شني  على  و�لعمل  �لنقابي  �لعمل  يف  �مل�شاركة   -
�ملهنة �لإجتماعي و�لإقت�شادي .

م�شلحة  فيه  ملا  �ل�شحي  �لفريق  �أع�شاء  وجميع  �لزمالء  مع  �لتعاون   -
�ملهنة. 

عند  �ملجتمع  قيم  مع  تن�شجم  �لتي  �ل�شخ�شي  �ل�شلوك  معايري  مر�عاة   -
تقدمي �لرعاية �لتمري�شية. 

- �لإلتز�م بالقو�نني، �لأنظمة ومقايي�ض �لعمل �ملعتمدة مبا ل يتعار�ض مع 
بنود دليل �آد�ب �ملهنة.

لذلك  �لعاملي،  �ملمر�شة  عيد  �أيار  و12  �لقانونيات  �لقابالت  عيد  �أيار   5
تتمنى �إد�رة م�شت�شفى هيكل للقابالت �لقانونيات و�ملمر�شني و�ملمر�شات 
كل �لأمنيات �لتي تلبي رغباتهم وللمر�شى �ل�شحة و�ل�شفاء. كما �أنها تقَدر 
�أجل ر�حة و�شالمة كل  حي وي�شهر من  �لتمري�شي �لذي ي�شّ �لق�شم  جهود 
مري�ض، معتربين �أن ر�شالة �لتمري�ض هي ر�شالة �إن�شانية باإمتياز وت�شتحق 

�لكثري من �لتقدير و�لإعتز�ز من حامليها.
 
 ال�شيدة كري�شتني �شويف
مديرة التمري�س



             www.hopitalhaykel.com :لن�شرة �لف�شلية - حزير�ن 2012 - �لعدد 23 - ت�شدر هذه �لن�شرة على �ملوقع �لإلكرتوين�

13

ق�شر القامة عند 
الأطفال

متى يعترب الطفل ق�شريًا؟

بالن�شبة لالأهل، يعترب �لطفل ق�شريً� �إذ� �شعرو� �إنه �أق�شر من �أقربائه   -
�أو من �أخوته ومن �أ�شدقائه يف �ملدر�شة ممن هم من نف�ض �جلن�ض و�لعرق.

خمطط  على  بالإعتماد  �لقامة  ق�شري  �لطفل  يعترب  للطبيب:  بالن�شبة   -
بـ  �ملعياري  �لإنحر�ف  حتت  يقع  طوله  �أن  يظهر  حيث  للطفل  �لطول  منو 
»2DS = Deviation Standard-« �أو دون �ملعدل �ملئوي 3% على �شرط 
�أن تكون عدة قيا�شات للطول قد جرت للطفل باأوقات خمتلفة خالل �ل�شتة 

�أ�شهر �أو �ل�شنة لو�شعه ب�شكل جيد و�شحيح يف خمطط منو �لطول للطفل.

�لولدة يكون حو�يل 50 �شنتم في�شبح 75 �شنتم  �إن طول �لطفل عند   -
بعمر �ل�شنة ثم 100 �شنتم بعمر �لـ4 �شنو�ت وحو�يل 112 – 115 بعمر �لـ6 

�شنو�ت و�إىل 130 �شنتم بعمر �لـ9 �شنو�ت.

�شرعة النم� عند الأطفال:

�لطفل  عند  �لنمو  معدل  يت�شارع  �لعمر،  من  �لأوىل  �لثالث  �ل�شنو�ت  يف 
– 7 �شنتم يف �ل�شنة ثم  �إىل 5  �إىل 22 �شنتم يف �ل�شنة وبعد ذلك  لي�شل 
بعمر  �لإناث  ويبد�أ عند  �ل�شنة  �شنتم يف   12 – �لطول من 10  هناك هبة 
�لطول  فهبة  �شنة،   15 – �ل12  بعمر  �لذكور  عند  �أما  – 12�شنة.  �ل10 

تبد�أ عند �لإناث �أبكر ب�شنتني تقريبًا عن �لذكور. �لعمر �ملتوقع للبلوغ عند 
�لبنات هو 11.5 �شنة وعند �لذكور هو 13.5 �شنة. 

ما هي اأهم اأ�شباب ق�شر القامة:

ق�شر �لقامة �لعائلي �لور�ثي.  -1

ق�شر �لقامة �لبنيوي: يكون �لطفل ق�شريً� ولكن �لعمر �لعظمي متاأخر   -2
بالن�شبة للعمر �لزمني ولكن �لعمر �لعظمي و�لطويل مت�شاويان.

وهناك  مر�شية  لأ�شباب  �لقامة  ق�شري  �لطفل  �ملر�شي:  �لقامة  ق�شر   -3
�أ�شباب عديدة نذكر منها:

عند  و�لطول  �لوزن  قي  نق�شًا  �لتغذية  نق�ض  ي�شبب  �لتغذية:  �شوء  	•
�لأطفال.

يظنون  �لنا�ض  غالبية  �أن  مع  �شئيلة  ن�شبة  ي�شكل  وهو  هرموين:  �شبب  	•
�أنه �ل�شبب �لأ�شا�شي لق�شر �لقامة و�لغدد �مل�شوؤولة هي :

ق�شور يف �إفر�ز �لغدة �حلامية.  -
ق�شور يف �إفر�ز هرمون �لطول ب�شكل معزول.  -

ق�شور يف �إفر�ز �لغدة �لدرقية.  -
كرثة يف �إفر�ز غدة �لكورتيزون.  -

مر�ض �ل�شكري غري �ملنتظم.  -
لها. عالج  ل  ور�ثية  �أمر��ض  غ�شروفية:  عظمية  �أمر��ض  	•

�لرئوي،  و�لقلب  �لربو  مر�شى  �لقلب،  مر�شى  مزمنة:  �أمر��ض  	•
�لدم  فقر  �لأغذية(،  �إمت�شا�ض  )�شوء  �له�شمي  �جلهاز  �أمر��ض 
�لأمر��ض  هذه  �ملزمنة.  �لكبد  �أمر��ض  تال�شيميا(،  )�ملنجل،  �ملزمن 
ب�شكل  �ل�شبب  بعالج  يكون  و�لعالج  وطوله  �لطفل  منو  على  توؤثر  قد 

رئي�شي مع بع�ض �لعالجات �لد�عمة.
»Turner« مر�ض  �لكروموزوم:  يف  خلل  ب�شبب  �لقامة  ق�شر  	•

ق�شر القامة عند الأطفال  
 »Short stature«
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هل الفحو�شات املخربية وال�شعاعية �شرورية يف حالت ق�شر القامة؟

فح�شه  �لطبيب،  �إ�شتنتاجات  على  ذلك  ويعتمد  �حلالت،  لكل  لي�ض  ل 
للطفل، قيا�شاته وخمطط �لنمو للطفل.

هناك مبادئ �أ�شا�شية و�شرورية من �أجل ق�شر �لقامة، نذكر منها:
معرفة �ل�شرية �ملر�شية للطفل بدءً� من �لولدة )�لوزن، �لطول، حميط   -1
يف  لنق�ض  �لطفل   تعّر�ض  هل  طبيعية،  �أو  قي�شرية  ولدة  �لر�أ�ض( 
�لأوك�شيجني ويف حال ��شتعمل دو�ء �لكورتيزون يف حالت مر�شية مثل 

�لربو.
فح�ض طول �لطفل مرة كل ثالثة �أ�شهر وملدة �شتة �أ�شهر �أو �شنة ملعرفة   -2

�شرعة منو �لطفل.
�أخذ طول �لو�لدين بعني �لإعتبار.  -3

نوعية �لتغذية �لتي يتلقاها �لطفل.  -4
�لتاأكد من عدم وجود �أمر��ض مزمنة تعيق �لطول.  -5

هناك �أهمية لإجر�ء بع�ض �لفحو�شات يف حال وجود �أي �شك بوجود مر�ض 
مزمن:

»CBC, VS« �لدم:  مر�ض  	•
»SGOT, SGPT, GGT« �لكبد:  مر�ض  	•

»TSH, FT4« �لدرقية:  �لغدة  مر�ض  	•
�لأغذية: �إمت�شا�ض  �شوء   : �له�شمي  �جلهاز  مر�ض  	•

»Ac. Anti – gliadine, ac. Anti-transglutaminase«
Cortisol plasma-« �لنخاعية:  �لغدة  �أو  �لكظرية  �لغدة  مر�ض    

.»tique, Prolactine, GH, IGF1

�ل  يف  مر�ض  بوجود  �ل�شك  حال  يف   »Caryotype«لـ� فح�ض  طلب  	•
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ق�شر القامة عند الأطفال  
 »Short stature«

ق�شر القامة
عند الأطفال

 .»Chromosome«

 »Rx poignet gauche« هناك �أهمية لإجر�ء ت�شوير �شعا�شي: عمر �لعظم
.»IRM hypophyse« ويف حال �ل�شرورة �لق�شوى

Tests de stimu- »نناك �أهمية لإجر�ء فح�ض هرمون �لطول بو��شطة �لـ 
�أفر�ز هرمون �لطول بعد �لتاأكد من  lation« فقط يف حال �ل�شك بنق�ض 

عدم وجود �أمر��ض مزمنة تعيق �لطول.

ما هو العالج لق�شر القامة؟
ل يوجد عالج لق�شر �لقامة �لور�ثي.  -1

ل يوجد عالج لق�شر �لقامة �لبنيوي �شوى �لإنتظار حتى �لبلوغ.  -2
عالج ق�شر �لقامة �ملر�شي يكون بعالج �ل�شبب.  -3

�لعالج لهرمون �لطول يكون يف حال �لتاأكد من نق�ض هذ� �لهرمون بعد   -4
�إجر�ء حماولت �لتحفيز وبعد �لتاأكد من عدم وجود حالت مر�شية 

قابلة للعالج بعالج �مل�شبب لها.

�لق�شور  مثل:  �لطول  هرمون  �إ�شتعمال  فيها  ميكن  �حلالت  بع�ض  هناك 
�لكلوي �ملزمن، ق�شر �لقامة �لناجت عن نق�ض �لوزن عند �لولدة، مر�ض : 

»Syndrome Turner«

د. ه�شام الناظر
اأخ�شائي غدد �شماء، �شكري وريجيم
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نرحب بامل�ظفني اجلدد:

رانيا كنعان يف ق�شم العناية الفائقة
فرح عيد يف ق�شم العناية الفائقة

كري�شتيان �شعب يف ق�شم عناية حديثي الولدة
جوليات داوود يف ق�شم عناية حديثي الولدة

منال عثمان يف ق�شم الأطفال
اأمل طلخاوي يف ق�شم الأطفال
فاطمة ورور يف ق�شم التعقيم 
علي مو�شى يف ق�شم اجلراحة
خليل ال�شعيد يف ق�شم املطبخ

اأمية ال�شعيدي يف ق�شم الت�شوير ال�شعاعي
فرا�س يو�شف يف ق�شم العالج الكيميائي

جيهان حدبة يف ق�شم الأر�شيف الطبي
لينا تركي يف ق�شم الإدارة

اأوليفيا درزي يف ق�شم الإدارة
جيلبري اخلوري حنا يف ق�شم الإدارة

نيكول �شمعان يف ق�شم الإدارة

نهنئ ب�لدة:

نور الهدى بقار وفادي عبود بطفلهما جاد
عبد الرحمن هارون ومهى ال�شعيد بطفلهما 

حممد
هادي الزين وحنان الزين بطفلهما رامي

وائل جنم واأمل احلاب بطفلتهما �شيال
ح�شني  احلج  ومنال  اجلليل  عبد  �شامر 

بطفلتهما جنا
دارين قي�شر وحممد كبارة بطفلهما نزيه

رمزا قيدوح وجوين را�شي بطفلتهما ماريتا
ليا زبليط ود. بول نحا�س بطفلهما كري�شتوف

زياد دونا واإلينا بنديل بطفلهما حبيب

نهنئ بزواج

دميا بكري وطارق مو�شلي
مريفت كرمي وحممد الب�شن

وفاء الناظر وممدوح اللون

نهنئ بخط�بة

خطوبة ح�شام اأ�شعد وبيان برغل

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