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Recycler ćest bien

Citylab تعاون مع
ح�سا�سية على حليب البقر 

اأطفاأوا �سمعتهم الأوىل
Les premières journées d’urgence - Suite

املحا�سرات الإلزامية لعام 2010
املعاجلة الوقائية للإلتهابات قبل العملية

العناية بالوجع بعد العمل اجلراحي
احلول عند الأطفال

اللجنة التنفيذية
العد�سات الل�سقة

طرق منع احلمل
حت�سري الولدة

Herpes Simplex virus
الفيتامينات و اأهميتها

التعر�ض والت�سمم باأول اأوك�سيد الكربون

يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف 

�ساعة من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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لنكون قريبني منكم �أينما كنتم.
خلدمتكم بطريقة �أف�شل لقد مت موؤخرً� توقيع عقد تعاون وتكامل ما بني خمترب�ت م�شت�شفى �ألبري هيكل وخمترب�ت 
جمذوب. نابل�شي  ملكة  د.  باإد�رة  ط.3  �لرب�ق  بناية  �لنور  م�شتديرة  طر�بل�س  يف  �لكائنة   "Citylab" �ملدينة 
. لية مثا مة  خلد ة  د جلو � يري  معا ث  حد �أ نا  عتمد �إ  ، ينة ملد � ت  � خمترب يف  كما  هيكل  م�شت�شفى  يف 

"Citylab" تعاون بني م�ست�سفى األبري هيكل وخمتربات
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عدد  يف  �لإزدياد  وب�شبب  �لد�خلي  و�لطب  �لقلب  ق�شمي  مع  وبالتعاون 
من  كبريً�  عددً�  �ملخترب  يجري  و�ل�شر�يني،  �لقلب  باأمر��س  �لإ�شابات 
�لفحو�شات �ملتخ�ش�شة يف �لك�شف �ملبكر عن هذه �لأمر��س. كما ي�شتفيد 
�ملري�س من �إمكانية مر�قبة فعالية �لعالج و�حلّمية �لغذ�ئية �ملفرو�شة عليه 

من قبل �لطبيب �ملعالج �أو �أخ�شائي �لتغذية �ملعتمد.

�ملتخ�ش�شة  �حلديثة  و�لتقنيات  بالتجهيز�ت  �أي�شًا  �لق�شم  هذ�  يتمّيز 
بت�شخي�س �لأمر��س �جلرثومية من بكترييا وطفيليات وفريو�شات ي�شاب 

بها �لأطفال و�لكبار دون �إ�شتثناء.
ي�شتقبل ق�شم �ملخترب وعلى مد�ر �ل�شنة طالبًا جامعيني ياأتون للتمّر�س على 

تقنييات وفن �لعلوم �ملخربية ولإكت�شاب �ملهار�ت  و�ملعلومات يف هذ� �ملجال.

�ملعلومات  لتقدمي  �ملري�س  بت�شّرف  �لق�شم  هذ�  يف  �لعمل  فريق  يبقى 
�إجر�وؤها  �ملمكن  �أو  �لو�جب  �ملخربية  بالفحو�شات  �ملتعّلقة  و�لن�شائح 

حلالته �ل�شحية.

د. جيلبري قره يعقوب �أوغلو                                    د. ملكة نابل�شي جمذوب
م�شوؤول ق�شم �ملخترب                    �أخ�شائي يف �لعلوم �ملخربية �لطبية

ما وراء اجلدران
املخترب

ما وراء اجلدران 
املخترب

من  �شامل  جمال  بتقدمي  هيكل  �ألبري  م�شت�شفى  خمترب�ت  تتمّيز 
�لفحو�شات بكافة �لتخ�ش�شات �ملخربية.

يتاألف فريق عمل �ملخترب من ع�شرين موظفًا ما بني م�شت�شارين و�أطباء 
وفّنيني خمربّيني و�إد�ريني يعملون على مد�ر �ل�شاعة 24/7. يلعب ق�شم 
�ملخترب دورً� فاعاًل ل بل �أ�شا�شيًا يف عملية م�شح �لأمر��س وت�شخي�شها 

و�أي�شّا يف متابعة ومر�قبة �لعالج. 

يعمل ق�شم �ملخترب بعزم على حتقيق �لتو�فق فيما بني �ملعرفة و�خلربة 
و�أ�شا�شيات �لإد�رة �جليدة. وبالتن�شيق  �لعمل �جلماعي  �إىل  بالإ�شافة 
�لإمتياز  لتحقيق  �لعمل  فريق  ي�شعى  �مل�شت�شفى،  �إد�رة  مع  �لكامل 
�ملخترب  �أهد�ف  �أهم  فاإن و�حدة من  يقّدمها وجودتها.  �لتي  باخلدمة 
هي متابعة �أهم �لتطّور�ت �لطّبية و�لعلمية يف حقل �لتحاليل �لطّبية و�أن 

يكون لها دورً� فّعاًل يف �إغناء �ملعرفة يف �لعلوم �لطبية.

ميتاز ق�شم �ملخترب عن غريه من �ملخترب�ت باإجر�ء كافة �لفحو�شات 
�إجر�ء  �ملعدية كما  و�لأمر��س  �لور�ثية  �لأمر��س  للك�شف عن  �جلينية 
�لفحو�شات �ملخربية لأمر��س جهاز �ملناعة. وبالتعاون مع ق�شم �لتوليد 
عن  �ملبكر  للك�شف  فحو�شات  �ملخترب  يجري  �لن�شائية،  و�لأمر��س 

�لت�شّوه لدى �جلنني و�أ�شباب �لإجها�س �ملبكر �ملتكرر.
بالتعاون �لوثيق مع ق�شم �لأطفال و�لأمر��س �ل�شدرية، يجري �ملخترب 
�إنت�شارها  ز�د  �لتي  و�حل�شا�شية  �ملناعة  لأمر��س  �لفحو�شات  كافة 
�لفحو�شات  نن�شى  �أن ل  بيئتنا. علينا  �لتلوث يف  �إزدياد  ب�شبب  موؤخرً� 
عن  �ملبكر  للك�شف  �ملخترب  يجريها  �لتي  �ل�شرطان  باأمر��س  �خلا�شة 

�لأور�م وملتابعة �لعالجات �لكيميائية لهذه �لأمر��س. 
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هل يعاين طفلك ح�شا�شية على �حلليب؟
�حل�شا�شية على �حلليب يعنى بها ح�شا�شية على بروتينيات �حلليب

حليب  يف  �ملوجودة   "Allergie aux protéines de lait de vache"
بينما �حل�شا�شية على  �لأم.  �ملعلب وغري موجودة يف حليب  �ملجفف  �لبقر 

�شكر �حلليب �ل "Lactose" نادرة.
�حل�شا�شية على �حلليب ت�شيب 3% من �لأطفال دون �ل�شنتني وهي تختفي 

ب90% من �حلالت على عمر �لثالث �شنو�ت.

ما هي �أهم عو�ر�شها؟
1- �لإ�شتفر�غ بعد �لطعام

2- �لإ�شهال �ملزمن
3- �آلم يف �لبطن

4- ح�شا�شية جلدية �أو �أكزميا
�حل�شا�شية  �شدمة  �أو   "Oedème de Quincke" �حللق  يف  تورم   -5

"Choc anaphylactique" يف حالت نادرة.
ت�شخي�س �حل�شا�شية على �حلليب يتم عرب �لإختبار�ت �جللدية للح�شا�شية 
�حلليب  بح�شا�شية  خا�شة  جلدية  �إختبار�ت  �أو   "Tests cutanés"
 "Test de provocation" حتفيزي  باإختبار  معروف   "Dialler Test"

يجريه �أخ�شائي يف �حل�شا�شية.
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ح�سا�سية على 
حليب البقر

ما هو �لعالج؟
يتم عرب �إلغاء منتوجات �حلليب من �لتغذية وذلك عرب �إ�شتخد�م حليب 
 ."Hydrolysants des protéines" خا�س فيه بروتينيات مهدرجة
يعانون  �لذين  �لأطفال  من   %30 لأن  �ل�شويا  حليب  �إ�شتعمال  يجب  ل 
ح�شا�شية على حليب �لبقر يعانون ح�شا�شية �أي�شًا على حليب �ل�شويا. 
م�شتقات  على  حتتوي  �لتي  �ملاأكولت  جميع  لغاء  �إ يجب  كما 

�لغذ�ء. من  �حلليب 
 18 و   12 �ل  عمر  بني  تدريجي  ب�شكل  وم�شتقاته  �حلليب  باإدخال  نبد�أ 
�شهر حتت �إ�شر�ف �لطبيب. 90% من �لأطفال ي�شفون على عمر �ل 18 
�شهر ولغاية بلوغهم عمر �ل 4 �شنو�ت كحد �أق�شى.                                                                             
                                                                                            د. �شبا �شعادة
                                                                                                              طبيب �أطفال

ح�شا�شية على
 حليب �لبقر

يف  و�ل�شر�يني  �لقلب  متييل  ق�شم  �إفتتاح  على  �شنة  مرور  مبنا�شبة 
�إحتفاًل   2010/12/18 يف  �لعمل  فريق  �أقام  هيكل،  م�شت�شقى 
على  �لأطباء  �أثنى  �لق�شم.  وممر�شي  �أطباء  بح�شور  باملنا�شبة 
جهود �جلهاز �لتمري�شي متمنيني لهم �لتقدم �مل�شتمر نحو �لأف�شل 

و�لنجاح �لد�ئم يف عملهم.

�أطفاأو� �شمعتهم �لأوىل
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- Prise en charge d’un malade en état confusionnel 
- Advanced Life Support
- Advanced Pediatrics Life Support Course
- Formation obligatoire générale 
- Precedex®- Optimising sedation for ICU
- Phlebotomy education program
- Radioprotection en pédiatrie
- Alimentation parentérale
- Sessions de préparation à l’accréditation

- Transfusion sanguine
- Gestion des déchets d’activité de soins "DAS" au sein 
d’un établissement de santé
- 13 ème congrès annuel du comité de lutte contre les 
infections nosocomiales de l’Hôtel Dieu de France
- Congrès ophtalmologique SOLA
- The IX Makassed Medical Congress: Obstetrics, Gynecology, 
High risk pregnancy, Gastro enterology pediatrics, Intensive 
care neonatology
- Formation sur l’EEG
- Breast Cancer 
- Congrès Francophone de Réanimation
- Emergency Medicine
- Basic Food Hygiene
- Congrès d’oncologie
- Traitement adjuvant des tumeurs solides  
                                                                   
�ل�شيدة مارلني �ل�شكاف
                                                                                    م�شوؤول ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

بعد �لنجاح �لذي حققه موؤمتر �لطو�رئ �لذي جرى بني 15-17 متوز، 
�لأوروبية  �للبنانية  �لأكادميية  مع  بالتعاون  �لتطبيقية  �ملرحلة  �أكملنا 

"L.E.A.M" لطب �لطو�رئ

جرت هذه �ملرحلة �لتطبيقية على دفعتني:
�لعاملية يف  بامل�شتجد�ت  ك�شابقتها  تعنى  -�لأوىل: )يف 14ت1 2010( 

�لعناية باإنعا�س توقف �لقلب و�لرئتني "A.C.R" عند �لكبار.
-�لثانية: )يف 28 ت1 2010( تعنى باحلالت �لطارئة و�لعناية باإنعا�س 

توقف �لقلب و�لرئتني عند �لأطفال وحديثي �لولدة.
)طو�رئ،  خمتلفة  �أق�شام  من  وممر�شني  �أطباء  �حللقتني  يف  �شارك 

�أطفال، عناية و�إنعا�س حديثي �لولدة، ق�شم �لقلب و�ل�شر�يني(.
�إمتحان  �إجر�ء  بعد  مل�شرتكني  �شهاد�ت  توزيع  �ملوؤمتر  بنهاية  مت 

وتطبيقي. خطي 
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Les premières journées 
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Les premières
journées d’urgence 
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  �ملحا�شر�ت �لد�خلية:            
  ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

  �ملحا�شر�ت �خلارجية:            

يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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تعليق �مل�شاركني:
- كانت �ملو��شيع �لتي تناولتها �لدورة، مو��شيع ح�شا�شة ومهمة، حيث تركزت 
على �شالمة �ملري�س و�لتي هي همنا يف �لدرجة �لأوىل ومن �أجلها نعمل يف 
م�شت�شفى هيكل. كما مل ت�شتثني هذه �ملحا�شر�ت �شالمة �ملوظف و�لبيئة على 
حد �شو�ء. ولقد ��شتمتعنا جميعًا باملحا�شرة �لتي تناولت مو�شوع مكافحة 
�حلريق و�لكو�رث �لطبيعية و�أمتنى لق�شم �لتدريب �مل�شتمر �لنجاح و�لتقدم 

على �لدو�م. 
                                                                     رئي�س ق�شم �ل�شيانة �أ�شامة حايك

- �أنا يف خالل م�شاركتي يف ح�شور �ملحا�شر�ت �لإلز�مية مل�شت �أهمية �ملو��شيع 
�لتي طرحت و��شتفدت من معلومات قد تفيدين  حتى يف حياتي �ل�شخـ�شية. 
                                                                      م�شوؤول ق�شم �لأر�شيف لينا د�لتي

- C’était une opportunité pour approfondir mes connaissances 
et connaître les nouveautés et acquérir  par la suite de 
nouvelles compétences. Ce que j’apprécie le plus, de la part des 
organisateurs, c'est d'avoir donner la chance aux coordinateurs 
de faire leurs interventions. 
                                           Surveillante pédiatrie Rania Dweidy

كما يف كل �شنة، نّظم ق�شم �لتدريب �مل�شتمر يف �مل�شت�شفى وعلى مد�ر ثالثة 
�أيام )20، 22 و27 ت1 2010( عّدة حما�شر�ت بهدف �ملحافظة ورفع كفاءة 
�لبيئة. وحماية  �أنف�شهم  حماية  �ملري�س،  و�شالمة  حماية  على  �ملوظفني 

ت�شّمن كل يوم من �لأيام �ملذكورة �ملو��شيع �لتالية:
- حماية �ملري�س "Patient Safety" قّدمها: د. ن�شرين بازربا�شي و�ل�شيد 

عبد�هلل ميقاتي.
و�ل�شيدة  ديب  كارول  �لأن�شة  قّدمها:   "Quality System" - �جلودة 

حبل�س. منال 
- �إنعا�س �ملري�س "CPR" قّدمها: �ل�شيدة  زينة مالك و�ل�شيد عبد�هلل ميقاتي.
- مكافحة �لعدوى "Infection Control" قّدمها: �ل�شيدة �شيلفي �شليمان 

و�لأن�شة �أولغا نا�شيف.
�ل�شيد  "Fire Fighting" قّدمها:  - مكافحة �حلر�ئق و�لكو�رث �لطبيعية 

علي مو�شى )�لدفاع �ملدين(.
�شيلفي  �ل�شيدة  قّدمها:   "Waste Management" �لنفايات  �إد�رة   -

نابل�شي. نرمني  و�ل�شيدة  �شليمان 
 "Occupational Health & Safety" �ملهنية  و�ل�شالمة  �ل�شحة   -

قّدمها �ل�شيدة �شيلفي �شليمان و�ل�شيدة نرمني نابل�شي.
- �ملعلوماتية "Information Technology" قّدمها �ل�شيد عمر مق�شا�شي.
�شارك �أغلبية �ملوظفني من كافة �لأق�شام يف هذه �لدورة. يتبع هذه �ل�شل�شلة 
 "CPR"ملري�س� �إنعا�س  على  �لعملي  �لتدريب  من  دورة  �ملحا�شر�ت  من 
خا�شة مبوظفي �لق�شم �لتمري�شي وق�شم �لأ�شعة �شتقام خالل �شهر كانون 

�لأول 2010.
تكّللت �أيام �لتدريب بالنجاح ونالت ر�شى �ملوظفني. ي�شكر ق�شم �لتدريب كافة 
�مل�شوؤولني، �ملحا�شرين، �ملوظفني ومن�شقي �لتدريب على دعمهم ومعاونتهم.

                                                                                                �ل�شيدة مارلني �ل�شكاف
                                                                                                    م�شوؤول ق�شم �لتدريب �مل�شتمر
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حما�شر�ت 2010

�ملحا�شر�ت �لإلز�مية
 �لعامة ل�شنة 2010
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لقد �أنهت بنجاح در��شتهما �لعليا يف �جلامعة �للبنانية �ل�شيدتان:
- ر�نيا دويدي م�شوؤول ق�شم �لأطفال، �إخت�شا�س �إد�رة م�شت�شفيات
- وفاء رزق م�شوؤول ق�شم متييل �لقلب، �إخت�شا�س �إنعا�س وطو�رئ.

و�لنجاح  �لتقدمي  دو�م  لهم  ونتمنى  منهما  لكل  بالتهنئة  نتوجه 
يف م�شريتهما �ملهنية.                                            

                                                                              �ل�شيدة مارلني �ل�شكاف
                                                                                  م�شوؤول ق�شم �لتدريب �مل�شتمر

مربوك �لنجاح
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املعاجلة الوقائية لإللتهابات قبل العملية اجلراحية 
وإستعمال املضادات احليوية في مستشفى هيكل.

من  �أ�شبح  �شنة،  بعد  �شنة  م�شت�شفانا  يف  �جلر�حية  �لعمليات  �إزدياد  مع 
�ل�شروري �إعتماد �شيا�شة و��شحة حلماية مر�شانا من �أي �إلتهاب ناجت عن 
�أي عمل جر�حي. لذلك �أن�شاأنا جلنة موؤلفة من �أطباء �لتخدير و�لإنعا�س، 
جر�حني، �أخ�شائي �أمر��س �لإلتهابات، �شيادلة وممر�شات بالتن�شيق مع 
�لعملية  بعد  �لإلتهابات  بهدف �حلوؤول دون ح�شول  وذلك  �لطبية  �لإد�رة 
�جلر�حية و�شمان للمري�س �إقامة يف �مل�شت�شفى يف �أقل فرتة زمنية ممكنة.
وكما هو معروف فاإن �إلتهاب �جلرح بعد �أي عملية جر�حية هو خطر د�ئم 
و�لتي  �جلرح  يف   %90 بن�شبة  خطرة  بكترييا  جند  و�إننا  خا�شًة  وحقيقي 

ميكن �أن تتكاثر بعد �لعملية وت�شبب �إلتهابات خطرة على �شحة �ملري�س.
فاإن �ملعاجلة �لوقائية لالإلتهابات قبل �جلر�حة �أ�شبحت �شرورية وت�شكل 
30% من ن�شبة �إ�شتعمال �أدوية �مل�شاد�ت �حليوية يف �مل�شت�شفى وتخفف على 
�لعملية �جلر�حية وللتو�شيح  �لأقل 50% من ن�شبة خطورة �لإلتهابات بعد 

فقط فاإن �ملعاجلة �لوقائية بامل�شاد�ت �حليوية
 Antibio-prophylaxie chirurgicale ou Antibiothérapie"
للعالج  �حليوية  �مل�شاد�ت  باإ�شتعمال  عالقة  �أي  لها  لي�س   "préventive

."Antibiothérapie curative" ل�شايف�
زيارة  عند  تكون  �جلر�حة  قبل  �حليوية  للم�شاد�ت  �لطبية  �لو�شفة  �أما 
طبيب �لتخدير و�لإنعا�س �لذي هو �لوحيد �ملخّول لإعطائها لأنه يعرف نوع 
�لعملية ون�شبة خطورة �لإلتهاب عند �ملري�س )مري�س �ل�شكري، مري�س مع 
خف�س �ملناعة، مري�س �ل�شرطان، مري�س يعالج بالكورتيزون...( و�إذ� كان 

هناك �أية ح�شا�شية لأي نوع من �مل�شاد�ت �حليوية.
�لوريد  يف  �لعملية  من  �شاعة  قبل  تعطى  لالإلتهابات  �لوقائية  و�ملعاجلة 
بالتعاون بني طبيب  �أق�شى وذلك  �شاعة كحد  �أو 48  تتعدى 24  ولفرتة ل 

�لبنج و�جلّر�ح.

�أدوية  لإ�شتعمال  حمددة  �شيا�شة  و�شعنا  قد  هيكل،  م�شت�شفى  يف  �إننا 
�مل�شاد�ت �حليوية قبل �لعملية �جلر�حية باإ�شد�ر كتيب ي�شرح �لإ�شتعمال 
لإ�شتعمال  بروتوكول  و�شع  هو  �ملتابعة  جلنة  ومهمة  �لأدوية.  لهذه  �ل�شليم 
هذه �لأدوية، يدر�س من قبلها كل �شنة بعد �إعادة �لنظر باملعطيات �لعلمية 
�جلديدة و�لتقنيات �حلديثة �لتي �أدخلت �إىل �مل�شت�شفى مع �أخذ بالإعتبار 
�لو�فدين  �ملر�شى  عند  �إكت�شافها  يتم  �لتي  �جلر�ثيم  �أو  �لبكترييا  نوع 

�مل�شت�شفى. �إىل 
يتم عر�س هذه �لنتائج بطريقة منتظمة ودورية على �لأطباء و�جلر�حني 
من خمتلف �لإخت�شا�شات. وقد متت �آخر حما�شرة بتاريخ 2010/12/17.                                                                               

                                                                                                  د. غالب ذوق
                                                                                                                   تخدير و�إنعا�س

�ملعاجلة �لوقائية
 لالإلتهابات قبل �لعملية

من �شمن م�شاريع تقييم 
�لأد�ء �ملهني

Evaluation des pratiques 
professionelles

يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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ما هو تعريف �لوجع؟                                      
"IASP International Association Study of Pain"بح�شب �ل 

ميكن تعريف �لوجع بال�شكل �لتايل:
باإ�شابة  ت�شطحب  ما  غالبًا  �شيئة  وعاطفية  ح�شية  جتربة  هو  �لوجع  "�إن 

ع�شوية حقيقية �أو ممكنة".
ميكننا  متعددة  �أوجاع  �لأحيان  معظم  يف  عنه  ينتج  �جلر�حي  �لعمل  �إن 
�إن�شان موجوع يتمنى �أن يوؤخذ �أمله  �ل�شيطرة عليها يف معظم �لأحيان. كل 
�ملري�س  لهذ�  �أن يقدم  على حممل �لإهتمام، ومن و�جب كل فريق معالج 

�لطرق �ملثلى �ملتوفرة ملعاجلة �أوجاعه.
ي�شارك �شخ�شيًا �أن  �إىل عمل جر�حي ميكنه  تعّر�س  �إن كل مري�س قد 

 بنوعية �لعناية �ملقّدمة له مبعرفته لالأمور �لتالية:
- �إن �لوجع يوؤثر �شلبًا على طاقتنا ونوعية حياتنا ب�شكل عام وخا�شًة خالل 
ببدء  للمري�س  �لفر�شة  يعطي  �لوجع  بهذ�  �لإهتمام  �لنقاهة:  فرتة 
تاأهيله بعد �لعملية بطريقة �أ�شرع وميّكنه من ممار�شته حياته �لطبيعية.
- من �مل�شتح�شن �ل�شيطرة على �لآلم قبل تفاقمه وعدم �إنتظار حّدة �لوجع 
لأخذ �لأدوية �مل�شكنة. �إن �لطاقم �ملعالج يعتمد على معايري قيا�شية للوجع 
�ملري�س  من  نرجو   ."EVA, Echelle visuelle analogique" مثاًل: 
م�شاعدة �ملمر�س �أو �لطبيب �ملعالج بتقييم وجعه عندما يطلب ذلك منه.  

- �إن �لأدوية �مل�شكنة تو�شف للمري�س فور نهاية �لعمل �جلر�حي )يف غرفة 
�إخبار  �ملري�س  على  �جلر�حة.  ق�شم  يف  �إعطائها  متابعة  ويتم  �لإنعا�س( 
رغم  وجع  وجود  �إ�شتمر�ر  عن  �ملعالج  �لطبيب  �أو  عنه  �مل�شوؤول  �ملمر�س 

�مل�شكنات �أو تفاقم هذ� �لوجع لكي يتم �ملبادرة �إىل تعديل �لعالج.
�لنهار )�لنهو�س  �أوقات معينة من  �لوجع يف  بتفاقم  �ملري�س  �أح�ّس  �إذ�   -
من �لفر��س، تغيري �جلرح، حركات �لتاأهيل...(، عليه �إخبار �مل�شوؤول عنه 

�أو �لطبيب �ملعالج.
وما  �لعملية  �أوجاع  من  للتخفيف  لك  �إجر�ءه  ميكن  ما  عن  لالإ�شتعالم   -
بعدها، نرجو منك �لتباحث بذلك مع طبيب �لبنج و�لإنعا�س خالل معاينته 

لك قبل �لعمل �جلر�حي.

�لعناية بالوجع بعد 
�لعمل �جلر�حي

ما هي �لأدوية �مل�شّكنة؟
هناك  �لوجع.  حال  يف  للمري�س  يعطى  دو�ء  هو  �مل�شّكن  �لدو�ء  �إن 
تبد�أ  فئات   3 �إىل  علميًا  تق�ّشم  �مل�شّكنة  �لأدوية  من  كبرية  جمموعة 
وتنتهي  �لب�شيطة  لالأوجاع  يعطى  �لذي   ،"Paracétamol"ل� من 
بال"Morphine" وم�شتقاته �لذي يعطى يف حالة �لوجاع �ل�شديدة. ميكن 
�لفئات لتخفيف �لوجع. �أن تعطى كل فئة منفردًة كما ميكن �جلمع بني 
عدة  �أجرينا  �لطبي،  �لأد�ء  تقييم  خالل  ومن  هيكل  م�شت�شفى  يف  نحن 
�لعملية بهدف حت�شني هذه  بعد  �ملري�س ما  باأوجاع  �لعناية  در��شات حول 
 . "Centre anti-douleur" لعناية و�إن�شاء مركز خا�س بالعناية بالوجع�
مما ي�شمح لنا بتقدمي �لر�حة �ملثلى للمري�س بعد �لعملية متّكنه من ق�شاء 

فرتة نقاهة هادئة.
�لثاين  ت�شرين  �شهر  خالل  مري�س   200 �شملت  �أجريت،  در��شة  �آخر 
تقييم  �إىل  بالإ�شافة  و�لإنعا�س:  �لولدة،  �جلر�حة،  �أق�شام  يف   2010
تقدمي  �أجل  من  �ملري�س  �آر�ء  �لإعتبار  بعني  �لأخذ  مت  �ملهني،  �لأد�ء 

توقعاتهم. تنا�شب  للوجع  عناية 
                                                                                             د. جو�شيه بو غ�شن
                                                                                �أخ�شائي تخدير و�إنعا�س وعناية بالوجع
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�حلول هو عيب ب�شري تكون �لعينان يف و�شعية غري م�شتقيمة حيث تكون 
�لد�خل  )�إىل  �إجتاه خمتلف  و�لأخرى يف  �لأمام  �إىل  تنظر  �لعينان  �إحدى 
"Eso"، �إىل �خلارج "Exotropia"، �إىل �لعلى "Hyper" �أو �إىل �لأ�شفل  

.)"Hypotropia"

ميكن للحول عند �لأطفال �لظهور عند �لولدة "Congenital" �أو �لتطور 
يف مرحلة لحقة. 

�لروؤية باإ�شتخد�م كال �لعينني كما يف �حلالت �لطبيعية يوؤمن:
."3D" نظر ثالثي �لأبعاد -

- حدة نظر �أقوى .
 ."Visual field" حقل ب�شري �أو�شع-

يف حالت �حلول، يتجاهل �لدماغ �ل�شورة �لآتية من �لعني �ملنحرفة ليمنع 
�لعني  ك�شل  �إىل  يوؤدي  مما  للحول  �لبد�ئية  �ملر�حل  يف  �لنظر  �إزدو�جية 
هكذ�  لتفادي  و�لعالج  �ملبكر  �لك�شف  �أهمية  هنا  من   ."Amblyopia"

م�شاعفات ي�شعب عالجها يف �شن متاأخر.
طرق عالج �حلول تختلف مع كل حالة وتنق�شم �إىل ق�شمني:

- جر�حي .
- غري جر�حي: �إ�شتعمال �لنظار�ت �لطبية، عالج فيزيائي لع�شالت �لعني 

"Orthoptic"، ت�شكري �لعني �ل�شليمة لتقوية �ل�شعيفة.
يف �لنهاية، يجدر �لذكر �أن تاأثري �حلول لي�س فقط على �جلهاز �لب�شري 

�إمنا �أي�شًا على �لو�شع �لنف�شي للطفل.
                                                                                                د. �شفيق طالب
                                                                                            طبيب �أمر��س وجر�حة �لعني

تتاألف  �مل�شت�شفى.  جلان  بني  �لأ�شا�س  حجر  �لتنفيذية  �للجنة  ت�شكل 
هذه �للجنة من مدر�ء �لإد�ر�ت �ملختلفة: �ملدير �لعام، �ملدير �لإد�ري 
و�ملايل، �ملدير �لطبي، مدير �لعناية �لتمري�شية، مدير �ملو�رد �لب�شرية 

بالإ�شافة �إىل مدير �جلودة.
�أن�شاأت هذه �للجنة عام 2004 وهي تتجدد بتغرّي �لأع�شاء.

ر�شالة �للجنة:
�إن مهام هذه �للجنة عديدة ومتنوعة، �أهمها:

�خلا�س  )�لنظام  للم�شت�شفى  �لد�خلية  �لأنظمة  ومر�جعة  �شياغة   -
باجل�شم �لطبي، نظام �لأجر�ء و�مل�شتخدمني...(

بح�شب  �شنويًا  ومر�جعتها  للم�شت�شفى  �لإ�شرت�تيجية  �خلطة  و�شع   -
�ملتغري�ت �لد�خلية و�خلارجية قبل عر�شها على جمل�س �لإد�رة.

- و�شع �ل�شيا�شات �لعامة للم�شت�شفى: �شيا�شة منع �لتدخني، مو�عيد 
�لزيار�ت يف كافة �لأق�شام...

- تنظيم عمل جميع �للجان يف �مل�شت�شفى.
ينبثق عن هذه �للجنة جلان متعددة من �شمنها:

- جلنة مكافحة �حلريق
- جلنة مر�قبة نظام �لإعتماد

)HACCP، NFPA...( جلنة تطبيق �ملعايري �لعاملية -
"Evaluation des pratiques professionnelles" جلنة تقييم �لأد�ء �ملهني -
                                                                               �ملدير �لعام ريت�شارد هيكل
                                                                                                 رئي�س �للجنة �لتنفيذية

  

�للجنة �لتنفيذية
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يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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ميالد جميد

�جلدير بالذكر باإن �لعد�شات �لال�شقة ت�شكل خطرً� كبريً� على �لعني يف 
حال �شوء �إ�شتعمالها و�إليكم بع�س �ل�شروط �لالزمة:

و�حلبوب  لها  �ملخ�ش�س  باملاء  باإ�شتمر�ر  �لعد�شات  تنظيف   -
."Déprotéinisation" �لالزمة 

- �إ�شتعمال �لعد�شات قبل �إنتهاء مدة �شالحيتها حتى عند عدم وجود 
�أي �إنزعاج يف �لعني.

- عدم �لنوم بالعد�شات مهما كانت �لظروف.
�إ�شت�شارة  �ل�شروري  من  �أمل...  حر�رة،  بالإحمر�ر،  �ل�شعور  عند   -

�لطبيب �ملخّت�س.
- غ�شل �ليدين بال�شابون قبل �لإ�شتعمال. 

- ترطيب �لعني.
                                                                                                       �ل�شيدة جنوى �شيادي
                                                                                                �أخ�شائي قيا�س �لنظر

�أهم حو��س  �لتي تعترب من  �لب�شر  نعمة  �أكرثها،  من نعم �هلل علينا، وما 
�لإن�شان �إن مل نقل �لأهم.

وقد تكون �لعد�شات �لال�شقة �إحدى �أهم �لو�شائل �مل�شاعدة على ت�شحيح 
�لنظر، حيث ميكن متييز نوعني من �لعد�شات �لال�شقة وهي:

�لنظر  ق�شر  لت�شحيح  ت�شتعمل   "lentille souple" �لّلينة  �لعد�شات   -1
"Myopie" وطول �لنظر "Hypermetropie" وهناك �أي�شًا عد�شات لّينة 
�إّما  تكون   "Astigmatisme" �لإنحر�ف  لت�شحيح   "lentille torique"

�شنوية، �شهرية �أو يومية ح�شب حاجة �ملري�س.

2- �لعد�شات �لقا�شية "Lentille dure" ت�شتخدم لت�شحيح نوع من �أنو�ع 
."Kératocône" �لعني  وتقّو�س   "Astigmatisme" �لنظر  �إنحر�ف 

العد�سات الل�سقة

�لعد�شات �لال�شقة
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بعيد  الكورة   - الأحمر  ال�سليب  فريق  اإحتفل  �سنة،  كل  يف  كما 
امليلد املجيد يف م�ست�سفى هيكل، حيث رددت الأغاين اخلا�سة بهذا 
العيد و�سادت اأجواء رائعة من املرح وال�سرور. ووزعت الهدايا على 
الأطفال، مما اأدخل البهجة والفرح اإىل قلوب املر�سى واملوظفني.

يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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و�لرغبة  للعو�ئل  �لعامة  و�لثقافة  �لوعي  و�زدياد  للدول  �ل�شريع  �لتنامي 
وخدمات  تعليم  وتوفري  �لفرد  دخل  مع  تتنا�شب  بطريقة  �لأ�شر  تنظيم  يف 
حاجة  �لأ�شرة  لتنظيم  �للجوء  �إىل  �حلاجة  جعل  �لأ�شرة،  لأفر�د  متقدمة 
ملحة و�شرورية. تق�شم طرق منع �حلمل �إىل ثالث طرق رئي�شية: �لطرق 

�مليكانيكية، �لعالج �لهرموين و�لطرق �جلر�حية. 

�أوًل- �لطرق �مليكانيكية:
1- �للولب �لرحمي.

2- طريقة �لعد �أو �حل�شاب: هنا يتم �لإعتماد على حتديد موعد �لإبا�شة. 
ومبنع �جلماع خالل هذه �لأيام مما يخف�س من �إحتمال �إمكانية �حلمل 

3- �لو�قي �لذكري و�لأنثوي.
قبل  من  قيا�شها  وحتديد  تركيبها  يتم  �لبال�شتيكية:  �حللقة   -4

�ملخت�س. �لطبيب 
�لبخاخ  �جلل،  �لكرميات،  منها  �ملنوية:  �حليو�نات  قتل  م�شتح�شر�ت   -5

وكذلك �لتحاميل �ملهبلية.

ثانيًا- �لعالج �لهرموين:
1- حبوب منع �حلمل: تعمل هذه �حلبوب على �إيقاف عملية �لإبا�شة عن 

طريق �إعطاء هرمونات �لأ�شرتوجني و�لربوجي�شرتون .
2- حقن �لربوجي�شرتون: حتتوي هذه �حلقن على هرمون �لربوجي�شرتون 
طويل �ملفعول، تعطى هذه �حلقن بالع�شل وبجرعة 150 ملغم كل 12 �أ�شبوع 

وتقوم هذه �حلبوب مبنع عملية �لبا�شة.
خا�شة  كب�شولت  زرع  يتم  �جللد:  حتت  �لربوجي�شرتون  م�شتح�شر�ت   -3
حتت �لتخدير �ملو�شعي يف منطقة �ل�شاعد ويتم �إز�لتها �أي�شًا حتت �لتخدير 
�ملو�شعي ول تتطلب تد�خل جر�حي كبري. تظل هذه �لكب�شولت تعمل ملدة 
مبا�شرًة. باإز�لتها  و�شعها  ك�شابق  �لطبيعية  �خل�شوبة  وتعود  �شنو�ت   5

ثالثًا- �لطرق �جلر�حية:
بني  �ملو�شل  �لطريق  قطع  على  �لعملية  هذه  تعتمد  �ملر�أة:  تعقيم   -1
�حليو�ن �ملنوي و�لبوي�شة مع �لإحتفاظ بالدورة �ل�شهرية و�إنتظامها.

�لناقلة وبذلك يقطع  �لقناة  �لعملية بقطع  �لرجل: تتم هذه  2- تعقيم 
�إىل  �خل�شيتني  من  �ملنوية  �حليو�نات  خروج  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لطريق 

�ل�شائل �ملنوي ول ت�شتغرق هذه �لعملية �شوى 15 دقيقة. 

طريقة  �أي  �إ�شتخد�م  قبل  مر�عاتها  يجب  �لتي  �ملهمة  �لنقاط  بع�س 
�حلمل: ملنع 

1- وجود �أي �أعر��س م�شاحبة للدورة �ل�شهرية وعالجها بنف�س وقت 
�إ�شتخد�م �ملو�نع.

2- �حلياة �جلن�شية للزوجني.
3- حجم �لعائلة و�إحتمالت معاودة �حلمل.
4- �إ�شابة �ملر�أة باأي �أمر��س تهدد حياتها.

5- �لثقافة �لعامة لدى �لزوجني.
6- �إمكانية �إرجاع �خل�شوبة بعد ��شتخد�م �أي طريقة.

7- �أي �لزوجني ميكن تعقيمه.

                                                                                                            د. �شيمون �شلهوب
                                                                            �أخ�شائي يف �لتوليد و�جلر�حة �لن�شائية

طرق منع احلمل

طرق منع �حلمل
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Use your Condom
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ل �شك �أّن �إجناب طفل يفتح �أفق جديدة ومثرية و�إن بدت غري ماألوفة يف 
�أول �لأمر! ل يعرف معظمنا �إل �لقليل عن �حلمل وكيفية �لعناية بالطفل؛ 
ثم �شرعان ما ندرك �أن ما من طريقة �شاحلة �أو غري �شاحلة، �إمنا هناك 

طرق عديدة ت�شّهل علينا مهمتنا.
�حلمل هو جتربة خا�شتها ن�شاء كثري�ت �إل �إنه حدث بالغ �لأهمية. وغالبًا 
ما نر�شم حوله �لكثري من �لت�شاوؤلت وي�شكل عند بع�س �لن�شاء هاج�س من 

�خلوف و�لذعر وخا�شًة �خلوف من �أمل �لولدة.

�لت�شاوؤلت  هذه  عند  �لوقوف  هي  م�شت�شفانا  يف  �لتوليد  ق�شم  يف  مهمتنا 
وم�شاندة جميع �لن�شاء يف فرتة حملهن وذلك عرب برنامج تعليمي منّظم 
وطبيب  �لفيزيائي  �ملعالج  �لنف�شي،  �ملعالج  �لقانونية،  �لقابلة  قبل  من 

�لتخدير و�لإنعا�س.
�إبتد�ًء من �ل�شهر �خلام�س من  يطبق هذ� �لربنامج على �لن�شاء �حلو�مل 
�حلمل ويتم من خالله �إعطاء �ملعلومات عن �حلمل و�لتح�شري للولدة مع 
�أفالم م�شورة وكذلك تطبيق جميع �حلركات �لفيزيائية لتح�شري  عر�س 
�جل�شم خلو�س معركة �لولدة. �أي�شًا يتم �لتح�شري نف�شيًا لإ�شتقبال �ملولود 
�جلديد وم�شاعدة �لأهل ملعرفة كيفية تقبل �لإخوة لفرد جديد يف عائلتهم. 

حت�سري الولدة

�أمل  بدون  �لولدة  �أهمية  عن  و�لإنعا�س  �لتخدير  طبيب  ي�شرح  و�أخريً� 
من  للتخفيف   "Péridurale"ل� لإبرة  �ملحتملة  �جلانبية  و�لعو�ر�س 

�ملخاوف �لتي ت�شغل بال �لكثري من �حلو�مل.
�لأمهات  بح�شور  �ل�شهر  يف  و�حدًة  مرًة  �لربنامج  هذ�  تنظيم  يتم 
يف  �لزوجني  بها  مّر  �لتي  �لتجارب  �شرد  ذلك  خالل  يتم  كما  و�لأباء، 

ولد�ت �شابقة مما يتيح للح�شور �لإ�شتفادة منها.
هنالك طرق عديدة عاملية لتح�شري �لولدة ونذكر منها:  

Sophrologie -
Chant  prénatal -

Yoga -
Gymnastique en piscine -

�ملّتبعة يف م�شت�شفانا ح�شب  Psychoprophylaxie وهي �لطريقة   -
تو�شيات �ملنظمات �لعلمية �لعاملية.

للن�شاء �حلو�مل  م�شاعدة  باإمكاننا من  ما  كل  تقدمي  �إىل  د�ئمًا  نتطلع 
لأن هذ� جزء من دورنا. ونذّكر �إننا جاهزين د�ئمًا لالإجابة على جميع 
�شعارنا  مع  ينطبق  ذلك  و�لولدة،  �حلمل  مبو�شوع  يتعلق  مبا  �لأ�شئلة 

عائلتنا". من  فرد  "�أنت 
                                                                                        �ل�شيدة ن�شرين مالط درنيقة
                                                                                قابلة قانونية م�شوؤول ق�شم �لتوليد

حت�شري �لولدة
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ما هي عو�ر�س فريو�س �لهرب�س Herpes Simplex Virus؟
�لعني، على  �لفم، يف  �أو حول  �لفم  HSV تقرحات يف  ي�شبب فريو�س 
عو�ر�س  ي�شبب  �لأحيان  بع�س  ويف  �لتنا�شلية.  �لأع�شاء  ويف  �جللد، 

خطرة كاحلمى �لدماغية.

كيف ينتقل فريو�س HSV1؟
�ملبا�شر  �لإحتكاك  خالل  من  �إن�شان  �إىل  �إن�شان  من  �لفريو�س  ينتقل 
حامل  �شخ�س  �أو  بالتقرحات  م�شاب  ل�شخ�س  �لفموية  بالإفرز�ت 
 "Période d’incubation" �حل�شانة  فرتة  �أن  كما  للفريو�س. 
ترت�وح من يوم وحتى �ل�شهر. و�جلدير بالذكر �أن 90% من �لأ�شخا�س 

ي�شبحون حاملني للفريو�س يف �لعقد �لر�بع من �لعمر.

هل ي�شتطيع فريو�س HSV1 �ملعاودة؟
�لأ�شخا�س  من   %40 �إىل   20 عند  يعاود  �أن   HSV1 لفريو�س  ميكن 
�لذين تعر�شو� له. ويعترب �لإرهاق من �لعو�مل �مل�شاعدة مثاًل �لتعّر�س 
�لنف�شية،  �ل�شغوطات  �لن�شاء،  عند  �ل�شهرية  �لدورة  �ل�شم�س،  لأ�شعة 

�لإرهاق �جل�شدي �أو �أي مر�س ع�شوي.

Herpes 
Simplex virus

Herpes 
SimplexVirus

ما هو عالج فريو�س HSV1؟
 Acyclovir," :مثاًل HSV1 يوجد حاليًا عدة عقاقري م�شادة لفريو�س

"Valacyclovir, Famaclovir
لالأماكن  �لدهون  طريق  عن  وبع�شها  �لفم  طريق  عن  يعطى  بع�شها 
�لعو�ر�س  نوع  بح�شب  �إعطائه  وطريقة  �لعالج  نوع  ويختلف  �ملتعر�شة. 

ومناعة �ل�شخ�س �مل�شاب.

 على �شبيل �ملثال، عند �لإ�شابات �لفموية �ملتكررة بالفريو�س
 " Herpes labialis" ميكن �إتباع �لتعليمات �لآتية:

- �إ�شتعمال �حلبوب �أو �لدهون باأ�شرع وقت ممكن عند بد�ية �لعو�ر�س.
- ميكن �أي�شًا �إقرت�ح عالج باحلبوب طويل �لأمد وذلك لعدم �ل�شماح 

للفريو�س بالتكاثر و�إحد�ث �لإ�شابة.

مالحظة: يجب على �مل�شاب �إ�شت�شارة �لطبيب عن �خلطط �لعالجية 
و�لتقيد بتعليماته.

                                                                                             د. ح�شان مالط
                                                                       �أخ�شائي يف �لأمر��س �جلرثومية و�ملعدية
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يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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يف ما يلي ملّخ�س عن �أهم م�شادر كل من �لفيتامينات ودورها يف �جل�شم:

                                                                                             �ل�شيدة جانو �أيوب
                                                                                                           �أخ�شائية �لتغذية

غذ�ئية  عنا�شر  عن  عبارة  هي  �لفيتامينات 
موجودة يف �لطعام ول تت�شمن �شعر�ت حر�رية. 
بوظائفه  للقيام  قليلة  بكميات  �جل�شم  يحتاجها 

ب�شكل منتظم وفعال.

�لأوىل  جمموعتني:  �ىل  �لفيتامينات  تق�شم 
 A, D, E, K �أربع  وهي  �لدهون  يف  تذوب 
و�ملجموعة �لثانية ت�شم �لفيتامينات �لتي تذوب 

:B يف �ملاء وهي جمموعة عائلة �لفيتامني 
 B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12

.C و�لفيتامني 

�لفيتامينات و �أهميتها
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A 

D

E

K

B1 
Thiamin 

 
B2 

Riboflavin 
B3 

Niacin 
B5 

Pantothenic 
acid
B6 

Pyridoxine
B8 

Biotin

B9 
Folic acid

B12 
Cobalamin

C 
Ascorbic 

acid
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"Intestinal �ora"






"antioxidant"


"vitamine rocoagulante"







الفيتامينات
 و اأهميتها
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�ملنزلية وخا�شًة  �أهم �حلو�دث  �أحد  �لكربون  �أوك�شيد  باأول  �لت�شمم  ي�شكل 
يف مو�شم �ل�شتاء ب�شبب �لعو�ر�س �خلطرية �لتي ميكن �أن يوؤدي �إليها، فهذ� 

�لت�شمم يعترب من �حلالت �لطبية �لطارئة.
مرئي  غري  لأنه  �لغاز  هذ�  بوجود  �مل�شاب  ي�شك  ل  �لأحيان،  معظم  يف 
ولي�شت له �أية ر�ئحة تدل على وجوده بالرغم من �شرعة �إنت�شاره يف �لهو�ء.

ينبعث هذ� �لغاز عن �أي �إ�شتعال غري كامل مهما كان م�شدره:
."Butane" أو�  "Fuel"غاز طبيعي، فحم، بنزين، نفط

�إن �أهم م�شادر هذ� �لغاز تكمن يف و�شائل �لتدفئة �ملنزلية بالإ�شافة �إىل 
فرن �لطهي يف �ملطبخ ومولد�ت �لكهرباء.

هناك نوعان من �لت�شمم بغاز �أول �أوك�شيد �لكربون :
تعب  �لر�أ�س،  يف  �أوجاع  �مل�شاب  عند  ي�شبب  و�ملزمن:  �لبطيء  �لت�شمم   -
بعد  تظهر  �أن  �لعو�ر�س  لهذه  وميكن  �لرتكيز.  على  �لقدرة  عدم  مفرط، 

�أ�شهر عديدة من �إ�شتمر�ر �لتعر�س للغاز.
- �لت�شمم �حلاد: عو�ر�شه �شريعة، �أولها �لدوخة �ل�شديدة ومن ثم �لغثيان، 

فقد�ن �لوعي، وميكن �أن يوؤدي ب�شرعة �إىل غيبوبة حادة ثم وفاة �مل�شاب.

كيف نت�شرف يف حال �لإ�شتباه بحادث تعر�س لهذ� �لغاز؟
1- تهوئة �ملكان جيدً� بفتح �لأبو�ب و�لنو�فذ.

2- توقيف م�شدر �إنبعاث �لغاز.
3- �خلروج من �ملكان �ملتو�جد فيه �لغاز.

4- �لتوجه �إىل ق�شم �لطو�رئ ليتم �إجر�ء �لفحو�شات �لالزمة و�إعطاء �لعالج.

�لطو�رئ  طبيب  يقوم  �ل�شريري،  �لفح�س  �إجر�ء  وبعد  �لطو�رئ  ق�شم  يف 
باإجر�ء �لفحو�شات �لتالية :

 HbCO" جملتها:  من  فحو�شات  عدة  يت�شمن  دم  فح�س   -
"Carboxyhémoglobine

- تخطيط �لقلب 
- �شورة �شعاعية للرئتني

�شو�ء  للم�شاب  �لأوك�شيجني  �إعطاء  هو  �لت�شمم  لهذ�  �لأ�شا�شي  �لعالج 
"Oxygène normobare ONB" لأوك�شيجني ذو �ل�شغط �لطبيعي�

 ."Oxygène hyperbare OHB"  أو �مل�شغوط�
يبد�أ باإ�شتعمال �ل "ONB" مبعدل 15 ل/دقيقة ويعطى ملدة 12 �شاعة على 

�لأقل يف حال �لتاأكد من �لت�شمم.

�أما �ل "OHB"  فهو يعطى يف �حلالت �لتالية:
- فقد�ن كامل للوعي منذ �لبد�ية.

"  �لطبي وهو متعلق بدرجة   Score de glascow " معدل منخف�س ل -
وعي ويقظة �ملري�س عند �لو�شول �إىل �لطو�رئ.

- وجود عو�ر�س تنف�شية �أو قلبية حادة.
- �ملر�أة �حلامل.

نتائج خطرة  له  يكون  �أن  �لكربون ميكن  �أوك�شيد  �أول  بغاز  �لت�شمم  �إن  �إذ 
من  �أجل �حلد  من  �لوقاية  �إر�شاد�ت  بع�س  �إتباع  نن�شى  �أن  يجب  ل  لذلك 
على  تعمل  �لتي  �ل�شاخنة  و�ملياه  �لتدفئة  لأدو�ت  �ل�شنوي  كالفح�س  ذلك: 
مفتوحة  �لثقوب  جميع  باأن  �ملطبخ  غاز  عينات  تنظيف  بعد  �لتاأكد  �لغاز، 
وتعمل جيدً�، تنظيف د�خونة �ملدفئة، عدم �إ�شتعمال �لفرن للتدفئة مع ترك 

بابه مفتوحًا...

و�أخريً� يف حال �لإ�شتباه بالإ�شابة بحالة ت�شمم، �لتوجه �إىل ق�شم �لطو�رئ 
للفح�س وتلقي �لعالج.

                                                                                                          د. ن�شرين بازربا�شي
                                                                                                 �أخ�شائي يف طب �لطو�رئ

�لتعر�س و�لت�شمم باأول 
�أوك�شيد �لكربون

التعر�ض والت�سمم 
باأول اأوك�سيد الكربون
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يوؤمن م�ست�سفى األبري هيكل النقل املجاين للجميع. 
خط ال�سري: �ساحة النور من و اإىل امل�ست�سفى. الأوقات: كل ن�سف �ساعة 

من ال�ساعة 7 حتى 1 ظهرا" ومن ال�ساعة 4 حتى 7:30 م�ساء".
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نرحب باملوظفني �لكر�م
�أحمد ليال يف ق�شم �جلر�حة
بر�ءة �شغري يف ق�شم �ملخترب
ريتا بطر�س يف ق�شم �ملخترب 

طه عبدو يف ق�شم �ملخترب
مريفت مرتا يف ق�شم �ملخترب

رئي�س �لتحرير: �لآن�شة جنـــان بكور
Haykalieh P.O.Box: 371

 Tripoli- Lebanon
Tel: +961 6 411 111
Fax: +961 6 411 112

www.hopitalhaykel.com
email: rc@hopitalhaykel.com

Sponsor: Agency:

نهنئ بولدة
عبد  بطفلهما  عمر  وحممود  �إ�شماعيل  �شبا 

�لو�حد
بطفلتهما  بيطار  وطوين  فرجنية  ريتا 

كري�شتي
د�رين قي�شر وحممد كبارة بطفلتهما مرمي
�شحى يو�شف و�أ�شامة بكور بطفلهما و�شام

نهال �أحمد و�شامر �لعلي بطفلهما �شامل
بطفلتهما  زريق  وجورج  �مل�شيح  عبد  ترييز 

�شيلني
ليلى در�زي ود. حنا غازي بطفلتهما �شا�شا

بطفلهما  حنا  بيار  ود.  جلبوت  ليليان 
جوزيف

ع�شافريي  ونهال  �حل�شن  حازم  د. 
رينا بطفلتهما 

نهنئ بزو�ج
جانيت �إبر�هيم و�شربل بو فر�عة

نهنئ بخطوبة
ر�كيل �شعار و�شربل مارون

رنى وزة وب�شام حمي�س
هنا حايك وهيثم علم

ر�شا �شقيق وم�شطفى �شماك
مايا �شامي ومازن �شامي

د. دوري�س �إليا ود. برنارد ن�شر
د. و�شيم دند�شي وهند جنا

�ل�شيدة رول غامن نادر 
 مدير ق�شم �ملو�رد �لب�شرية
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