
الدكتور عبد الرزاق الجيهاني:
القلب  القلب ورئيس مركز األهلي ألمراض وجراحة  استشاري أمراض وقسطرة 

يقّدم اإلستشارات والتشخيص والعالج في الحاالت الطارئة والمزمنة ألمراض 

شرايين وصمامات القلب، وحاالت تجلط الشرايين الحادة، قصور وفشل عضلة 

القلب الحادة والمزمنة، فحوصات القلب بالقسطرة وبدونها، فحوصات الجهد 

وغرف  وصمامات  شرايين  قسطرة  المستمر،  القلب  ضربات  وتسجيل  واإليكو 

القلب التشخيصية، فتح وتوسيع تضيقات وإنغالق شرايين القلب التاجية، تركيب 

الدعامات الدوائية وغير الدوائية لشرايين القلب التاجية، وتركيب وبرمجة أجهزة 

تنظيم ضربات القلب، تقلد مراكز عّدة منها استشاري ألمراض وقسطرة القلب 

قسم  ورئيس  الطبية،  حمد  بمؤسسة  القلبية  الفائقة  العناية  وحدة  ومدير 

بجامعة ويل كورنيل-  الطبية،  وأستاذ مشارك  بالوكالة بمؤسسة حمد  القلب 

قطر، حائز على جوائز عّدة في الجدارة واإلمتياز أهمها، جائزة الجدارة في برنامج 

عالج الجلطة التاجية الحادة بالقسطرة العاجلة، جائزة البحث المتميز من الكلية 

األمريكية لألوعية الدموية، وغيرهما.

الدكتور الفاتح البشير الملك :
األهلي  المستشفى  الفقري في  والعمود  المخ واألعصاب  استشاري جراحة 

واألعصاب  المخ  اضطرابات  في  والعالج  والتشخيص  اإلستشارات  يقّدم 

إصابات  الدماغ،  نزيف  حاالت  الشاملة،  الفقرية  والسلسلة  الشوكي  والنخاع 

الرأس والعمود الفقري، أورام المخ والغدة النخامية، أورام النخاع الشوكي، 

خالل  عدة  مناصب  تقلّد  الفقرية،  السلسلة  لغضاريف  الدقيقة  والجراحات 

جارينق  بمستشفى  سابقًا  واألعصاب  المخ  جراحة  مستشار  منها  مسيرته 

كروس في لندن، رئيس وحدة جراحة المخ واألعصاب سابقًا بمؤسسة حمد 

رويال  الفقري بمستشفى  المخ واألعصاب والعمود  الطبية، مستشار جراحة 

كير العالمية في الخرطوم، مدير مركز جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري 

بمستشفى الرباط الجامعي في الخرطوم، وبروفسور مشارك- جامعة الرباط 

الوطني في الخرطوم، باإلضافة إلى عضوية كزميل كلية الجراحين الملكية 

المخ  جراحة  في  البريطانية  والزمالة  األمريكية،  الجراحين  كلية  زميل  بأدنبرة، 

واألعصاب.

الدوحة - نور الدين رابحي

ــراض  ــ يــنــتــشــر حـــولـــنـــا الــــيــــوم الــكــثــيــر مــــن األمــ
املعدية والتي تحصد أرواح العديد من البشر 
قــبــل الـــوصـــول إلــــى عــــاج أو لـــقـــاح فـــعـــال لــهــا، 
آخــرهــا جائحة »كــورونــا«، وغالبًا مــا يتفاوت 
تأثر الناس بهذه األمــراض، حيث نجد بعض 
املــرض،  الحاالت املصابة قد تعافت تمامًا من 
والــبــعــض اآلخــــر لــم يــتــم شـــفـــاؤه، ويــرجــع ذلــك 
بشكل أســاســي لــجــهــاز املــنــاعــة عــنــد اإلنــســان، 
مــحــاربــة هذه  وقــدرتــه على  ومـــدى استجابته 

األمراض والقضاء عليها.
عــن مــنــاعــة الــجــســم وفـــوائـــد الــتــغــذيــة ودورهــــا 
لــدى اإلنــســان، تحّدث  في تعزيز جهاز املناعة 
تغذية  اختصاصي  الخطيب  الدكتور محمود 

أول في املستشفى األهلي.
أكـــد الــدكــتــور الــخــطــيــب أن جــهــاز املــنــاعــة لــدى 
اإلنسان يتكون من خايا متجذرة من الخايا 
الــجــذعــيــة فـــي الــنــخــاع الــعــظــمــي، وتــنــتــشــر في 
ــدورة الــدمــويــة والــجــهــاز  ــ كــامــل الــجــســم عــبــر الـ
حيوية،  أعــضــاء  مــن  أيضًا  ويتكون  اللمفاوي، 
الزعترية والطحال والكبد ونخاع  الغدة  مثل: 
العظم، وتكمن أهمية جهاز املناعة في حماية 
جسم اإلنسان من املخاطر الداخلية والخارجية 
الــتــي تــهــاجــم خــايــا الــجــســم وتـــهـــدد صــحــتــه، 
مثل: الجذور الحرة، والفيروسات، والبكتيريا، 
والطفيليات، وغيرها، حيث يقوم هذا الجهاز 
الجسم،  تدخل  التي  الغريبة  األجسام  بتمييز 

ومن ثم مهاجمتها والقضاء عليها. 
ثـــّم قـــال: »هــنــاك عــوامــل عـــدة تــؤثــر فــي املناعة 
الطبيعية لدى اإلنسان، منها: العامل الوراثي، 
والــعــمــر، وهـــرمـــونـــات الـــغـــدد الــصــمــاء، وكــذلــك 
التغذية، ولذلك، يعتبر تناول الطعام الصحي 
والبروتينات  واملــعــادن  بالفيتامينات  الغني 
مهم جدًا للحفاظ على صحة الجسم، وتعزيز 
جـــهـــاز املـــنـــاعـــة لــــدى اإلنــــســــان، وهـــنـــاك بعض 
العناصر الغذائية التي لها فوائد مباشرة على 

صحة وقوة جهاز املناعة، ونذكر منها:

فــيــتــامــن  ــم  ــ أهـ ــكـــون  يـ ــا  ــمـ ربـ  ،)C( فــيــتــامــن  .1
للجهاز املناعى، وهو أساس تكوين هرمونات 
الليمفاوية،  الــخــايــا  الــكــظــريــة، وإنــتــاج  الــغــدة 
وله تأثير مباشر ضد البكتيريا والفيروسات، 
وبالطبع، نجد هذا الفيتامن فى أغلب الفواكه، 
ويكثر فى الفواكه الحمضية والجوافة، وكذلك 
الــرومــي،  الفلفل  الــخــضــراوات، مثل:  فــى بعض 
والــبــروكــلــى، والــبــطــاطــس، ويــجــب مــراعــاة عدم 
فقدانه  يتم  الفيتامن  هــذا  إن  حيث  تسخينه، 

عند تعرضه لدرجة حرارة عالية.
2. فيتامن )A(، وهوفيتامن مضاد للعدوى، 
للجسم، ونجده  الدفاعية  للوظيفة  ومهم جدًا 
ــــى شــكــل  ــلـ ــ ــيــــة )عـ ــيــــوانــ إمـــــــا فـــــى األغــــــذيــــــة الــــحــ
الــريــتــيــنــول( مــثــل: الــكــبــد، والــســاملــون، وصــفــار 
البيض واأللبان، أو في األغذية النباتية )على 
شكل بيتاكاروتن(، مثل: الفواكه والخضراوات 
ذات الــلــون الــبــرتــقــالــي، مــثــل: الــجــزر واملــانــجــو 

والشمام والخضراوات الورقية الخضراء.
3. فيتامن )E(، يعمل كمضاد لألكسدة ومنشط 
للجهاز املناعي، ويوجد فى البيض، والزيوت 
النباتية غير املعرضة للحرارة، مثل زيت الذرة 
أو زيت دوار الشمس، أو زيت الزيتون، وكذلك 
يوجد في: السمسم، واملكسرات، والخضراوات 

الورقية الخضراء.
ــا 3، وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــهـــمـــة مــن  ــيــــجــ 4. األومــ
األحـــمـــاض الــدهــنــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــقــويــة 
جـــهـــاز املـــنـــاعـــة، وتـــوجـــد بـــوفـــرة فـــي األســـمـــاك 

الــدهــنــيــة، مــثــل: ســمــك الـــســـرديـــن، والــســلــمــون، 
ــل، ويــــوصــــى بــتــنــاولــهــا ثـــــاث مــــرات  ــريــ ــاكــ واملــ

أسبوعيًا على األقل. 
5. الزنك، وهو واحد من املعادن املهمة، والذي 
يعزز من االستجابة املناعية للجسم، ويساعد 
أيــضــًا عــلــى الــتــئــام الـــجـــروح، كــمــا أنـــه يساعد 
بكميات  بتناوله  وينصح  الكبد،  حماية  على 
املحتوية  واألطعمة  الــغــذاء  طريق  عن  معتدلة 
عــلــى مــعــدن الــزنــك، هـــي: الــكــابــوريــا، والــلــحــوم، 

والزبادي.
الــــصــــديــــقــــة  أو  ــة  ــيــ ــلــ ــافــ ــكــ ــتــ الــ ــا  ــريــ ــيــ ــتــ ــكــ ــبــ الــ  .6
)Probiotics(، ومن فوائدها: مقاومة امليكروبات 
التي تغزو الجهاز الهضمي، والتي تؤدي إلى 
حدوث اضطرابات فيه، مثل: التهاب القولون، 
الــبــطــن، وكـــذلـــك تــعــتــبــر مــصــنــعــًا لبعض  وآالم 
مــن مخاطر  وتــقــلــل  األمـــعـــاء،  فــي  الفيتامينات 
الــجــهــاز الهضمي، وتوجد  بــســرطــان  اإلصــابــة 
البكتيريا التكافلية بشكل طبيعي في األمعاء، 
ــًا فــــي األلـــــبـــــان والـــــزبـــــادي  ولــــكــــن تــــوجــــد أيــــضــ
املــصــنــعــة مـــن هـــذه الــبــكــتــيــريــا، والـــتـــي ينصح 

بتناولها بشكل منتظم.
7. بشكل عام، ينصح بتناول الزنجبيل والثوم 
والــكــركــم والــشــاي األخــضــر، وذلـــك الحتوائها 
على فيتامينات مضادة لألكسدة، والتي تقوي 

من جهاز املناعة.
وخــــتــــم بــــالــــقــــول: »مــــــن أهــــــم الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي 
ــاعـــي هــو  ــهـــازنـــا املـــنـ تـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــحـــة جـ
ــذاء الـــصـــحـــي املــــــتــــــوازن، الـــــــذي يــحــتــوي  ــ ــغـ ــ الـ
البروتينات  مــن  الغذائية  العناصر  كــل  علي 
والـــكـــربـــوهـــيـــدرات والــــدهــــون والــفــيــتــامــيــنــات 
العادات  اتباع  مع  متوازنة،  بنسب  واملــعــادن 
ــنـــاول  ــار مــــن تـ ــ ــثــ ــ الـــغـــذائـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة، واإلكــ
املاء  وشــرب  الطازجة،  والفواكه  الخضراوات 
بكميات جيدة يوميًا، ومن الضروري تجنب 
تــنــاول الــزيــوت املــهــدرجــة، والــدهــون املشبعة 
بأنواعها، واألغذية السريعة، وكذلك األطعمة 
العالية بالسكر، ألنها تضعف من عمل جهاز 
املـــنـــاعـــة، وتــجــعــل الــجــســم عـــرضـــة لــإصــابــة 

باألمراض«.

أجرى الدكتور عاطف بن يوسف استشاري 
جــراحــة القلب واألوعــيــة الــدمــويــة مــع فريق 
الــــعــــمــــل مـــــن قــــســــم الــــقــــلــــب فـــــي املــســتــشــفــى 
مفتوح تسمى جراحة  قلب  األهــلــي، عملية 
ــّي«، لــــرجــــل فــــي الــعــقــد  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ »الـــتـــجـــســـيـــر الـ
الــخــامــس مــن الــعــمــر، حــيــث كـــان يــعــانــي من 
جلطة حدثت له، حيث دخل إلى املستشفى 
وهــو يعاني مــن ألــم فــي الــصــدر والــذراعــن 
مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر قــبــل الــتــشــخــيــص، فــقــام 
الدكتور جهاني رئيس مركز األهلي للقلب 
بإجراء قسطرة مستعجلة له، وأثناء إجراء 
القسطرة تبن أن لديه انسدادًا في الشراين 
التاجية، وال بد من عمل عملية قلب مفتوح 

في أسرع وقت.
وقــال الدكتور عاطف بــن يــوســف: »إن هذه 
العملية تمت بنجاح ولله الحمد على الرغم 
مــن خطورتها، ملــا كــان يعانيه املــريــض من 
مـــرض الــســكــري وضــغــط الــــدم وارتـــفـــاع في 
الــكــولــســتــرول والــســمــنــة ومـــتـــازمـــة تــوقــف 
الــتــنــفــس أثــنــاء الـــنـــوم، حــيــث تــم زرع ثاثة 
جــســور بــن الــشــريــان األبــهــري الـــذي يحمل 
الــدم األحــمــر الــخــارج مــن القلب، والشراين 

التاجية تحت أماكن انسدادها«.

: »إنــه تمت مراجعة املريض 
ً
وأضـــاف قــائــا

والـــتـــأكـــد مــــن صــحــتــه بـــعـــد الــعــمــلــيــة، فــقــد 
في من أعراض 

ُ
تحسن بشكل كبير، حيث ش

التنفس  ضيق  ومتازمة  الصدرية  الذبحة 
وأصبح ينام بارتياح«.

ــار فـــي حــديــثــه إلــــى أن أكـــثـــر الــعــوامــل  ــ وأشــ
التي تؤدي إلى أمــراض الشراين واألوعية 
الدموية في مقدمتها التدخن، يليه ارتفاع 
ضغط الدم، وارتفاع مستوى الدهنيات في 
السكري والسمنة  بــمــرض  الـــدم، واإلصــابــة 

أخــرى  عــوامــل  إلــى  الحركة، باإلضافة  وقلة 
مختلفة تؤدي جميعها إلى نشوء ترسبات 
تــدريــجــيــة مـــن الــدهــنــيــات واملــــــواد األخــــرى 
ــراض  ــ ــــذه األعــ ــل الــــشــــرايــــن، وتـــظـــهـــر هـ ــ داخــ
القلب  شراين  تصلب  مشاكل  عن  الناتجة 
يــتــم تشخيصها عبر  مــتــعــددة  أشــكــال  فــي 
الحوار بن الطبيب واملريض، كما حدث مع 

املريض الذي تم إجراء العملية له.
وذكـــــر الـــدكـــتـــور عـــاطـــف أن أمــــــراض الــقــلــب 
والـــشـــرايـــن بـــاتـــت فـــي ازديــــــاد مــســتــمــر في 
البعض  أيضًا، حيث يعيش  النامية  الــدول 
ــر دائـــــــم بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط  ــوتــ ــة تــ ــالــ ــــي حــ فـ
االجــتــمــاعــيــة واملــــاديــــة والــنــفــســيــة، غــارقــن 
ــادات غذائية مؤذية  أنــمــاط حياتية وعـ فــي 
لــصــحــتــهــم بــشــكــل عـــــام ولـــصـــحـــة قــلــوبــهــم 

بشكل خاص.
ــة تــعــتــقــد أن  ــريــ ــثــ ونـــــــوه بــــأنــــه ال تـــــــزال األكــ
أكثر  الــرجــال  القلب مشكلة تخص  أمـــراض 
من النساء، لكن الدراسات تؤكد أن أمراض 
ــفــــرق بــن  ــة ال تــ ــويــ ــدمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــلـــب واألوعــ ــقـ الـ
الــجــنــســن، فــهــي تــصــيــب الـــرجـــال والــنــســاء 
على حدٍّ سواء، وتزيد نسبة إصابة النساء 

بعد انقطاع الطمث.

فــي هـــذا الــزمــن ومـــع الــتــقــدم العلمي الكبير واملــتــســارع الــذي 
يــشــهــده الــعــالــم، أصــبــح مــن الــصــعــب بــل مــن املستحيل اإلملـــام 
، لـــذا أصــبــح مــن الــضــروري 

ً
بــكــل نــواحــي أي عــلــم إملــامــًا كـــامـــا

التخصص في مجال أضيق وأدق، والتركيز على هذا املجال 
واإلملام بكل مستجداته وتطوراته، وال شك أن هذا سينعكس 
ــريـــض، حــيــث ســيــكــون الــطــبــيــب أكــثــر اطــاعــًا  إيــجــابــًا عــلــى املـ
ودراية في اختصاصه، وسيكون لديه من الخبرة املتراكمة في 
االخــتــصــاص مــا ليس لــدى غــيــره، وهــذا مــا تتفرد بــه عيادات 
العظام في املستشفى األهلي، حيث إنها تمتلك من الكفاءات 
والــتــجــهــيــزات مــا مّكنها مــن تحقيق نــجــاحــات عـــدة، عــن هذه 
العيادات ونجاحاتها تحدث الدكتور ماهر يوسف استشاري 

العظام في املستشفى األهلي.
يــحــمــل الــدكــتــور مــاهــر يــوســف اســتــشــاري الــعــظــام تخصصًا 
الركبة والــورك الصناعية  دقيقًا في جراحة استبدال مفاصل 
»الــربــاط  األربــطــة  الرياضية، مثل إصــابــات  الركبة  وإصــابــات 
الصليبي األمامي« والغضاريف الهالية وغيرها من إصابات 
الركبة، كذلك معالجة اإلصابات والكسور لكل الفئات العمرية.
متميزة  بنتائج  الدقيق  االخــتــصــاص  ذوي  تميز  يــبــرز  وهــنــا 
في سرعة التعافي من العمليات الجراحية على املدى القريب 
وديــمــومــة هـــذه الــنــتــائــج لــعــشــرات الــســنــن بــاملــســتــوى املــقــرر 

عامليًا، أو حتى أفضل من ذلك.

نجاح بيّن
وقال: »من دواعي فخرنا أنني كنت قد أجريت عملية استبدال 
مفصل ركبة أو ورك صناعية على مرضى كانوا قد خضعوا 
في  الثانية  الجهة  في  الــورك  أو  الركبة  على  لعملية مشابهة 
مستشفى آخر، وتسنى لهم أن يقارنوا بن التجربتن، حيث 
أكد الجميع أن هناك فرقًا شاسعًا وواسعًا بن التجربتن، وأن 
عمليتهم األخيرة كانت مصحوبة بألم أقل بكثير من األولى، 
وأن التعافي من العملية األخيرة كان أسرع بكثير من العملية 

األولى«.
وأضـــــاف: »هـــنـــاك أيــضــًا الــجــانــب الــتــشــخــيــصــي الــدقــيــق الـــذي 
نتميز به عن بقية املراكز، كما نتميز أيضًا في عيادات أمراض 
التقنيات  أحــــدث  باستعمالنا  األهـــلـــي،  باملستشفى  الــعــظــام 
كثني  النتائج،  أفضل  املريض  تعطي  التي  املتاحة  واملفاصل 
 والجلوس على األرض والصاة على األرض، كما 

ً
الركبة كاما

هو الحال في املفصل الطبيعي السليم، والتي تعطي املريض 
أيضًا أطول ديمومة ملفصله الجديد«.

مستوى عالمي
: »حسب السجات البريطانية واالسكندناڤية، 

ً
واستطرد قائا

فــــإن أكــثــر مـــن 90  % مـــن املـــرضـــى الـــذيـــن خــضــعــوا لعمليات 
تبديل مفصل الركبة ومّر عليها 20 سنة، تكون مفاصلهم ال 
تــزال بحالة جيدة، ومــع خبرة ألكثر من ثاثن سنة في هذا 
املجال، أقّر بأن نتائجنا توازي األرقام العاملية أعاه إن لم تكن 
أفضل منها، وفي بعض األحيان تكون حالة املريض متقدمة 
الحالة  إهمال  العظم بسبب  أجــزاء من  فقدان  يتم معها  جــدًا، 
وتركها لفترة طويلة، مما يشكل تحديًا نتعامل معه بنجاح 

في مستشفانا«.

حاالت عدة
وختم بالقول: »هناك العديد من الحاالت التي تم التعامل معها 
بنجاح، مثل استئصال أورام من عظم الساق، وزراعة عظم مع 
الركبة  إصابات  أيضًا  معدنية، وهناك  بشرائح  املكان  تدعيم 
الرياضية في فئة الشباب األصغر سنًا، والتي قد ينتج عنها 
تمزق في الرباط الصليبي األمامي والغضاريف الهالية على 
الجانبن، وربما أجزاء أخرى من الركبة، مما يتطلب التعامل 
مــع كــل هــذه اإلصــابــات فــي آن واحـــد، وذلــك باستبدال الرباط 
الصليبي وإصــاح الغضاريف الهالية، وكــل ذلــك عن طريق 

املنظار، بأحدث الطرق املتبعة عامليًا«.

ــالــــك الـــبـــولـــيـــة فــي  تـــعـــتـــبـــر عـــــيـــــادات املــــســ
املستشفى األهلي من العيادات الرائدة في 
قطر من القطاع الخاص، وذلــك ملا يتوفر 
في  الحديثة  والتقنيات  املــعــدات  مــن  بها 
مــجــال التشخيص والـــعـــاج، إضــافــة إلــى 
الــطــاقــم املــمــيــز مــن األطــبــاء االســتــشــاريــن 
الــواســعــة والــكــفــاءة العالية  الــخــبــرة  ذوي 
ــات املــســالــك  ــ ــراحـ ــ فــــي جــمــيــع مــــجــــاالت جـ
الــعــيــادة ومــا تتميز به  البولية، عــن هــذه 
مــن تــجــهــيــزات، تــحــدث الــدكــتــور الــفــاضــل 

امللك استشاري املسالك البولية.
ــه يــتــم  ــ ــور الــــفــــاضــــل املــــلــــك، أنــ ــتــ ــدكــ أّكـــــــد الــ
من  القسم  إلــى  املحّولة  الحاالت  استقبال 
كــل أنــحــاء قطر، ويــأتــي كثير مــن املرضى 
من خارج قطر أيضًا لتلقي العاج، وذلك 
ملا يتمتع به القسم من سمعة طيبة داخل 
القسم مرضاه  ويستقبل  الــبــاد،  وخـــارج 
على مــدار األسبوع في عيادات تمتد من 

الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

تشخيص دقيق
ــال: »قــســم عـــيـــادات املــســالــك الــبــولــيــة  ثـــم قــ
ــر الــــتــــقــــنــــيــــات واألجـــــــهـــــــزة  ــ ــآخــ ــ ــز بــ ــهــ ــجــ مــ
املــتــطــورة الــتــي تــســاعــد عــلــى التشخيص 
الـــدقـــيـــق، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال جــهــاز 
ديناميكية املثانة، والذي نقوم بمساعدته 
بــتــشــخــيــص أمــــــــراض املـــثـــانـــة واإلحـــلـــيـــل 
املعقدة، والتي قد تنشأ من بعض أمراض 
واعـــتـــاالت الــجــهــاز الــعــصــبــي، كــذلــك بعد 

اإلصابات والحوادث التي تصيب الجهاز 
البولي، كذلك نقّوم حاالت السلس البولي 
عــنــد الــجــنــســن، وتـــحـــديـــد الـــعـــاج الـــذي 
قــد يــكــون جــراحــيــًا أو بــواســطــة العقاقير 
والعاج الطبيعي، ومن التجهيزات أيضًا 
جهاز الرشق البولي، والذي يستعمل في 
عن  الناتجة  الــتــبــول  اعــتــاالت  تشخيص 
تضّيقات  أو  الحميدة  البروستات  أورام 
اإلحليل، كما يوجد لدينا جهاز املوجات 
فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة لــلــتــشــخــيــص الـــســـريـــع 
والبروستات، وكذلك  الكلى  أورام  لبعض 
كـــثـــيـــر مــــن أمــــــــراض الـــخـــصـــيـــتـــن وكــيــس 
االختصاصيون  األطباء  الصفن، ويغطي 
بــالــقــســم الـــحـــاالت الـــطـــارئـــة، والـــتـــي تــأتــي 
عن طريق قسم الــطــوارئ على مــدار الـــ 24 
ساعة، شعارهم في ذلك السرعة واإلتقان، 
الطارئة  الــحــاالت  ويتم تشخيص وعــاج 
في أوقات قياسية يندر توفرها في أغلب 

املراكز العاجية.
تجهيزات حديثة

وأضـــــــــاف: يـــقـــدم قـــســـم املـــســـالـــك الــبــولــيــة 
حاليًا مجموعة من التدخات الجراحية، 
عمليات  أدخــلــنــا  الخصوبة  أمـــراض  ففي 
التكبير  الخصيتن بواسطة  ربــط دوالــي 
ـــب املــــريــــض كــثــيــرًا 

ّ
ــن ــهــــري، مـــمـــا يـــجـ املــــجــ

ــتـــي تــنــتــج  مــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــجـــراحـــيـــة الـ
عـــن الــعــمــلــيــات الــتــقــلــيــديــة، كـــذلـــك نعمل 
املساعد  التخصيب  قــســم  مــع  بالتنسيق 
ــــراض الــنــســاء والـــتـــولـــيـــد، ألخــذ  بــقــســم أمــ
الخصية مباشرة،  املنوية من  الحيوانات 
أو عــن طــريــق الــعــمــل الــجــراحــي بــواســطــة 
املجهر في بعض الحاالت املعقدة، أو عن 
طريق السحب املباشر مع تخديره تحت 
البنج املوضعي في بعض الحاالت، وتمثل 
ــعـــاج حـــصـــوات  الـــتـــدخـــات الـــجـــراحـــيـــة لـ
الجهاز البولي كمًا مقّدرًا من عمل القسم، 
الجهاز  بمناظير  مجهز  القسم  إن  حيث 
الـــبـــولـــي كـــافـــة، كــمــنــظــار الــكــلــى ومــنــظــار 
الــحــالــب الصلب واملــــرن، وحــديــثــًا أدخلنا 
مــنــاظــيــر الــحــالــب املــرنــة ذات االســتــعــمــال 
ملرة واحد، ويتم تفتيت الحصى بواسطة 
ــتـــوفـــرة، كــمــا أن  أحـــــدث أجـــهـــزة الـــلـــيـــزر املـ
هناك أشكااًل أخرى من التفتيت بواسطة 
املــوجــات فــوق الصوتية وجــهــاز الضغط 
الهوائي حسب ما تقتضي كل حالة، كما 
أن القسم مجهز بأحدث املناظير لعمليات 

البروستات واستئصال أورام املثانة«.

املستشفى  فــي  والتنفسية  الــصــدريــة  األمـــراض  قسم  استقبل 
األهلي، حالة نادرة ملريضة عمرها 38 عامًا كندية الجنسية، 
املستشفى  فـــي  والــتــنــفــســيــة  الـــصـــدريـــة  األمــــــراض  قــســم  زارت 
ــلـــي، بــعــد أن تـــدهـــورت حــالــتــهــا الــصــحــيــة، وتــمــكــن منها  األهـ
التنفس يازمها بصفة  فــي  مــن ضيق  وبــاتــت تشكو  التعب، 
ــو« مــشــخــص فـــي إحــــدى الـــدول  ــ مــســتــمــرة، نــتــيــجــة ملـــرض »ربـ
مــنــذ ســنــوات خــمــس، وهـــي تتبع عــاجــات مــن وقــتــهــا بسبب 
هذا املرض، إلى أن قررت القدوم إلى قسم األمراض الصدرية 
تمكن من تشخيص  الــذي  األهلي،  املستشفى  في  والتنفسية 
املرض بطرق دقيقة، واكتشف ما تشتكي منه املريضة، ونجح 
الـــذي خلصها مــن ضيق التنفس  الــعــاج املــجــدي  فــي معرفة 
الــذي كــان يــزداد كل حــن، عن هــذه املريضة وحالتها وكيفية 
الصّواف استشاري ورئيس  الدكتور حسان  عاجها، تحّدث 

قسم األمراض الصدرية والتنفسية في املستشفى األهلي.
أّكد د. الصّواف أن األدوية والعاجات التي كانت تستعملها 
املــريــضــة على امــتــداد ســنــوات خــمــس، لــم يكن لها جـــدوى أو 
نتائج وفائدة على حالتها وصحتها، بل على العكس كانت 
ــراء ذلــك توجهت إلــى أحد  حالتها تـــزداد ســـوءًا كــل حــن، وجـ
األطباء، واستشارت عددًا من أصحابها، وتّم نصحها بالتوجه 
إلى قسم األمراض الصدرية والتنفسية في املستشفى األهلي

.
تشخيص سريع

وأضــاف: »بمجرد اطاعي على املريضة، تّم إجــراء مجموعة 
مـــن الــفــحــوصــات الــســريــعــة واملــنــظــمــة، مـــن بــيــنــهــا اخــتــبــارات 
التنفس والصور واألشعة التي أظهرت وجود تضيق شديد 
في الطرق التنفسية خاصة العلوية منها، نتيجة لذلك وعلى 
الفور تم إجراء تصوير طبقي محوري للعنق والصدر، حيث 
تـــم االشــتــبــاه بـــوجـــود شـــيء قـــد يــكــون عــضــويــًا يــســّد الــطــرق 
العام عند الوصول كان مقبواًل  التنفسية، ورغــم أن وضعها 
تنفسها مصحوبًا  وكـــان  الــنــفــس،  كــانــت تجاهد ألخــذ  فإنها 

بنوع من الصفير«.

تضيّق نادر
وحول مراحل عاجها، قال: »بعد أن تم إجراء تنظير قصبات 

ــــود انـــســـداد شبه  ســـريـــع وإســـعـــافـــي خــــال يـــومـــن، تــبــن وجـ
خالها  مــن  يتنفس  الــتــي  الرئيسية  الهوائية  للقصبة  كــامــل 
اإلنسان املعروفة باسم »رغامى«، ولم يكن لديها سوى ثقب 
صغير بطول 2 مم يسمح لها بالتنفس، وواجهنا جراء ذلك 
صعوبة أثناء عملية التنظير، ألن هذا الثقب قد ينسد في أي 
املريضة، وبناء  لــدى  إلــى مضاعفات خطيرة  ويـــؤدي  لحظة، 
املختلفة،  التشخيص  عمليات  خــال  مــن  اكتشفناه  مــا  على 
قمنا بالتنسيق مباشرة مع قسم جراحة القصبات الهوائية 
والصدرية في مستشفى حمد، وتم تحويلها إلى هناك، حيث 
أجري لها تدخل جراحي سريع لحمايتها من أية مضاعفات، 
التنفس  عملية  فــي  مشاكل  مــن  منه  تعاني  مما  وللتخلص 
الناتجة عن املشاكل التي سبق ذكرها، وتمكنت املريضة بعد 
التي  الطبيعية  حالتها  إلــى  الــعــودة  مــن  الــجــراحــيــة  العملية 
كانت عليها قبل 5 سنوات، ثم تمت إعادة وضع التشخيص 
من جديد، وتبن أنها ال تشتكي من مرض »الربو«، وإنما كان 
هناك التباس في تشخيصها األّولي، وهي في األصل تعاني 
التهابي غريب ونــادر جــدًا على مستوى القصبة  من تضيق 

الهوائية الرئيسية، كاد أن يودي بحياتها«.

ــعــّد عــيــادات األذن واألنـــف والحنجرة 
ُ
ت

فـــي املــســتــشــفــى األهـــلـــي مـــن الـــعـــيـــادات 
املتميزة جدًا، ويعود سبب تميزها إلى 
كّم األطباء املتميزين والكفاءات العالية 
وحــامــلــي الــخــبــرات الــكــبــيــرة، باإلضافة 
طــبــعــًا إلــــى مـــا تــمــتــلــكــه مـــن تــجــهــيــزات 
وأحــــــــــدث مـــــا تــــوصــــل إلــــيــــه الــــعــــلــــم مــن 
التشخيص  مراحل  في  تساعد  وسائل 
الدقيق والسريع وتقديم العاج الفعال 
ــــدي لـــلـــمـــرضـــى، ويـــحـــتـــوي قــســم  ــــجـ واملـ
األذن واألنف والحنجرة في املستشفى 
األهلي على 3 عيادات، تعمل على مدار 
من  عليها مجموعة  ويــشــرف  الــســاعــة، 
االستشارين واالختصاصين يقدمون 
ــة  ــايــ ــرعــ ــات الــ ــ ــدمــ ــ ــــن خــ ــا يــــجــــب مــ ــ ــل مــ ــ كــ
والتشخيص والعاج ملختلف املرضى، 
ــراض  ــعــنــى هـــذه الـــعـــيـــادات بــكــل األمــ

ُ
وت

والحنجرة،  واألنــف  األذن  تصيب  التي 
ــــع أصــعــبــهــا  ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ وتـــتـــمـــيـــز فـ
ــن بــيــنــهــا مــشــاكــل  وأكـــثـــرهـــا تــعــقــيــدًا، مـ
ــيـــة، واملـــشـــاكـــل نـــــادرة  ــال الـــصـــوتـ ــبـ الـــحـ
ــحــــدوث كــالــتــي عـــانـــى مــنــهــا مــريــض  الــ
مؤخرًا،  الــعــيــادة  زار  الجنسية  أميركي 
التعامل مع  العيادات وتميزها في  عن 
بعض األمراض املستعصية، وعن هذه 
الــحــالــة الــنــادرة تــحــدث الــدكــتــور عــارف 
أنف وأذن وحنجرة في  عوا استشاري 

املستشفى األهلي.
ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ ثــــــم قــــــــــال: »نـــــحـــــن فــــــي عـ

املستشفى األهلي نعالج جميع أمراض 
كــبــار  ــــدى  لـ األذن واألنـــــــف والـــحـــنـــجـــرة 
بداية  أيضًا،  واألطفال  والبالغن  السن 
من جراحات اللوزتن، مرورًا بجراحات 
األذن ونقص السمع وانحرافات الوترة، 
ــــى جــــراحــــة تــجــمــيــل األنــــف  وصــــــــواًل إلــ
أمــراض  املتقدمة في عــاج  والجراحات 
أمــراض  فــي  خــاصــة  ونتميز  الحنجرة، 
الــحــبــال الــصــوتــيــة ومـــا يــطــال الــصــوت 
ــفـــاء، ويـــعـــود تــمــيــزنــا  ــتـ مـــن بــحــة أو اخـ
كــمــا ســبــق وذكــــرت، إلـــى وجـــود خــبــرات 
مــتــمــيــزة وكــــفــــاءات عــالــيــة واســتــعــمــال 
ــة جــــــــدًا، وآخــــــــر مــا  ــقـــدمـ ــتـ تــــجــــهــــيــــزات مـ
ــه الـــعـــلـــم مــــن تــكــنــولــوجــيــا،  ــيـ ــل إلـ تـــوصـ
ونــجــحــنــا بــفــضــل ذلـــك فــي الــتــعــامــل مع 
ــاالت الــــتــــي تــعــتــبــر دقــيــقــة  ــ ــحـ ــ بـــعـــض الـ
املرضى  أحــد  بينها حالة  مــن  ومعقدة، 
أميركي الجنسية، قدم إلى العيادة منذ 

بّحة على  وكــان يشتكي من  أسبوعن، 
مستوى الــصــوت، أثــرت حتى على قوة 
صـــوتـــه وشـــكـــلـــه، وكـــــان يــتــحــدث بــنــوع 
مــــن الـــحـــشـــرجـــة املـــصـــحـــوبـــة بــصــعــوبــة 
والبلع،  التنفس  نوعًا ما على مستوى 
عــن طريق  املــريــض  وبتشخيص حــالــة 
ــر، اكــتــشــفــنــا  ــاشـ ــبـ تــنــظــيــر الـــحـــنـــجـــرة املـ
أنــــه يــعــانــي مـــن »بـــولـــيـــب« عــلــى الــحــبــل 
الصوتي، وهــذا شــيء نـــادرًا مــا يحدث، 
ألن »بــولــيــبــات« الــحــبــل الــصــوتــي عــادة 
الثلث  إلى  األمامي  الثلث  على  تتواجد 
املــتــوســط مـــن الــحــبــال الــصــوتــيــة، وفــي 
حــالــتــه كـــان »الــبــولــيــب« مــتــواجــدًا على 
امللتقى األمامي للحبال الصوتية، وهذا 
أكثر  ما يجعل تشخيصه واستئصاله 
اإلجـــراءات  من  االنتهاء  وبعد  صعوبة، 
ــدم، تم  االخــتــبــاريــة بــمــا فيها فــحــص الــ
التي  الجراحية  للعملية  موعد  تحديد 
وبواسطة  عــام  تخدير  تحت  بها  قمنا 
مواد استئصال مجهرية تحت املجهر، 
ــام تـــكـــبـــيـــر عــــــــاٍل جــــــــدًا، حـــتـــى ال  ــظــ ــنــ وبــ
يــتــم إيــــــذاء عــضــلــة الـــحـــبـــال الــصــوتــيــة، 
ــة بــرفــع الــغــشــاء  وتـــم الــتــخــلــص مـــن اآلفــ
املــــخــــاطــــي واســـتـــئـــصـــالـــهـــا مــــن عــضــلــة 
ــادة الــغــشــاء  ــ الـــحـــبـــال الــصــوتــيــة، ثـــم إعــ
املخاطي بعد ذلك إلى وضعه الطبيعي، 
وكــان هــذا نجاحًا في التعامل مع هذه 
ــادرة، وتـــم تــقــديــم جملة من  ــنـ الــحــالــة الـ
النصائح للمريض بعد نجاح العملية.

تزامنًا مع ما يشهده العالم اليوم من أوضاع 
كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب  استثنائية 
املــســتــجــد »كــوفــيــد 19«، وتــســلــيــطــًا لــلــضــوء 
عــلــى مــا يــبــذل مــن جــهــود مــن أجـــل الــحــّد من 
انتشاره ومواجهة ما يمثله من خطر يهدد 
اإلنسانية جمعاء، ولاطاع على املجهودات 
املـــبـــذولـــة مـــن قــبــل دولــــة قــطــر ومــؤســســاتــهــا 
املــخــتــلــفــة خـــاصـــة الــصــحــيــة مـــنـــهـــا، والـــتـــي 
ومن  منها  واحـــدًا  األهــلــي  املستشفى  يعتبر 
ــذه الـــوجـــهـــات فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص،  ــرز هــ ــ أبـ
عــن هـــذه الــجــائــحــة الــعــاملــيــة وعـــن الــفــيــروس 
األهلي وجملة  املستشفى  وخصائصه وعن 
الــتــحــضــيــرات الــتــي أعـــّدهـــا، تــحــدث الــدكــتــور 
عبدالعظيم حسن اختصاصي جراحة عامة 

ومدير الفريق الطبي باملستشفى األهلي.
اتباعًا  أنــه  حسن،  عبدالعظيم  الدكتور  أّكــد 
ــإن فـــيـــروســـات  ــ ملــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، فـ
»كورونا« هي زمرة واسعة من الفيروسات، 
ــات يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب فــي  ــيــــروســ تـــشـــمـــل فــ
تتراوح  البشر،  االعــتــاالت في  مجموعة من 
مــا بــن نــزلــة الــبــرد الــعــاديــة وبـــن املــتــازمــة 
ــة، كــــمــــا أن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــوخـ الـــتـــنـــفـــســـيـــة الـــــــحـــــــادة الـ
الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد 

من األمراض الحيوانية.

أعراض الفيروس
ثم قال: »ظهر هذا الفيروس في 31 ديسمبر 
اإلقليمي  املــكــتــب  إبــــاغ  تــم  عـــام 2019م،  مــن 
بظهور  الــصــن  فــي  العاملية  الصحة  ملنظمة 
حاالت االلتهاب الرئوي، غير معروف سببها 
تــم اكــتــشــافــهــا فــي مــديــنــة ووهــــان بمقاطعة 
هوبي الصينية، وتم إعان فيروس كورونا 
الـــجـــديـــد عــلــى أنــــه الـــفـــيـــروس املــســبــب لتلك 
ِقــَبــل السلطات الصينية يــوم 7  الــحــاالت مــن 
النمطية  ــراض  ــ األعــ وتــشــمــل  2020م،  يــنــايــر 
- ضيق  السعال   - الحمى  كــورونــا:  لفيروس 
ــة إلــى  ــابــ ــًا تــتــطــور اإلصــ ــانـ ــيـ الــتــنــفــس - وأحـ
الــتــهــاب رئـــوي، وقــد يتسبب فــي مضاعفات 
حــادة لــدى األشــخــاص ذوي الجهاز املناعي 
املصابن  واألشــخــاص  واملسنن  الضعيف، 
والسكري،  الــســرطــان،  مثل:  مزمنة  بــأمــراض 

وأمراض الرئة املزمنة وأمراض القلب.

إجراءات عدة
وأضـــــــــاف: »عــــمــــل املــســتــشــفــى األهــــلــــي عــلــى 
تشكيل لجنة طوارئ تعمل يوميًا على اتخاذ 
اإلجراءات املطلوبة، كما تم تخصيص طاقم 
طبي عند مداخل املستشفى الرئيسية لعمل 
الفحوصات الروتينية التي تفرز األشخاص 
املــشــتــبــه فــيــهــا بــاإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
وإذا  للمراجعة،  العيادات  إلــى  دخولهم  قبل 
وجد أن هناك حالة لديها احتمالية اإلصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، فــإنــه يــتــم تحويلها إلــى 
قسم الطوارئ مباشرة، ويتم وضعه في غرفة 
العزل املخصصة ملثل هذه الحاالت، وتقديم 

الــعــنــايــة الــطــبــيــة املـــائـــمـــة لــــه، ومــــن بــعــدهــا 
 CDC الصحة قسم مــع وزارة  الــتــواصــل  يتم 
الــخــاص بـــاألمـــراض االنــتــقــالــيــة، وذلـــك لنقل 

املريض لهم من خال اإلسعاف الحكومي.
كم تم داخليًا تطبيق شــروط املسافة اآلمنة 
بن املراجعن واملوظفن والـــزوار، من خال 
التعامل عن بعد وتطبيق إجراءات التعقيم، 
بل إن األمر األكثر أهمية اآلن هو أننا نحمي 
 COVID« الوباء تقدم  مع  واآلخرين  أنفسنا 

.»19
باإلضافة إلى أننا عملنا على زيــادة الوعي 
لـــدى املــوظــفــن، مــن خـــال عــمــل تــدريــب عبر 
االحترازية  بــاإلجــراءات  لتوعيتهم  اإلنترنت 
ــن خــــــال فـــيـــديـــو تـــعـــلـــيـــمـــي، يـــتـــم بــعــدهــا  ــ مـ
اخــتــبــارهــم عــلــى صــفــحــة اإلنـــتـــرنـــت نفسها 

وإعطاؤهم شهادات تقديرية.

إرشادات للوقاية
الفيروس،  مــن  األفـــراد  وللحفاظ على صحة 
ــد الــدكــتــور عــبــدالــعــظــيــم أن عــلــيــهــم اتــبــاع  ــ أّك
إرشادات منظمة الصحة العاملية وإرشادات 
النحو  على  القطرية  الــعــامــة  الصحة  وزارة 

التالي:
- غسل اليد كثيرًا، وهــذا سوف يساعد على 
الــحــمــايــة مـــن الــجــراثــيــم، إذا لـــم يــتــوفــر املـــاء 
والصابون، استخدام املواد املعقمة والكحول 
و فرك اليد ملدة 20 ثانية، وتجنب ملس وجهك 
وفمك وعينيك، لتجنب انتشار الجراثيم من 

يديك.
الــكــوع أو منديل  الــفــم واألنــــف بــطــّي  تغطية 
عند السعال أو العطس، تخلص من األنسجة 

على الفور في سلة مغطاة واغسل يديك.
ــتـــصـــق  ــلـ ــــر واملـ ــــاشـ ــبـ ــ ــال املـ ــ ــ ــــصـ ــ - تـــجـــنـــب االتـ
ــة املــــصــــابــــن بـــعـــدوى  ــــاص، خــــاصــ ــــخـ ــــاألشـ بـ

الجهاز التنفسي.
 على مسافة من اآلخرين 

َ
إذا كنت مريضًا، ابق

للمساعدة في حمايتهم.
- ال ُينصح بارتداء أقنعة الوجه لألشخاص 
األصــحــاء، بما فــي ذلــك العاملون فــي مجال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مـــا لـــم يـــكـــونـــوا يــعــانــون 
مـــن عـــــدوى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي مـــع الــســعــال 
قــنــاع ذي  ــداء  ارتــ الــعــطــس، كما سيساعد  أو 
جودة جراحية مكونة من 3 طبقات في هذه 

الظروف على حماية اآلخرين.
ــان االشـــخـــاص يــعــمــلــون فــي الــرعــايــة  - إذا كـ
الصحية ويتعاملون مباشرة مع األشخاص 
الذين لديهم عــدوى في الجهاز التنفسي أو 
ــا لــعــام  يــشــتــبــه فـــي إصــابــتــه بـــعـــدوى كـــورونـ
2019 فــي هــذه املــواقــف، يــلــزم توفير معدات 
حــمــايــة شخصية كــامــلــة بــمــا فــي ذلـــك قناع 

N95، وحماية العن، والقفازات، وثوب واٍق.
وختم بالقول: »هناك أدوية يتم استعمالها 
حــالــيــًا فــي بــعــض الـــحـــاالت، ويــتــم تجربتها 
مــثــل »الــكــلــوروكــن« وهــنــاك بــعــض الــحــاالت 

يتم شفاؤها تلقائيًا«.

الطعام الصحي الغني بالفيتامينات يقوي جهاز الطعام الصحي الغني بالفيتامينات يقوي جهاز 
املناعة لدى اإلنساناملناعة لدى اإلنسان

املستشفى األهلي يجري جراحة ناجحة لعملية قلب مفتوح خطيرةاملستشفى األهلي يجري جراحة ناجحة لعملية قلب مفتوح خطيرة

قسم األمراض الصدرية في املستشفى األهلي قسم األمراض الصدرية في املستشفى األهلي نتائجنا توازي األرقام العاملية إن لم تكن أفضل منهانتائجنا توازي األرقام العاملية إن لم تكن أفضل منها
ينجح في إعادة سيدة لحياتها الطبيعيةينجح في إعادة سيدة لحياتها الطبيعية

نمتلك الكفاءات والتجهيزات الحديثة ومتميزون في جراحة الحبال الصوتيةنمتلك الكفاءات والتجهيزات الحديثة ومتميزون في جراحة الحبال الصوتيةنمتلك أحدث التجهيزات والعالجات ونحظى بسمعة طيبة داخل وخارج البالدنمتلك أحدث التجهيزات والعالجات ونحظى بسمعة طيبة داخل وخارج البالد

لجنة طوارئ يومية وإجراءات عدة لجنة طوارئ يومية وإجراءات عدة 
ملواجهة »كورونا«ملواجهة »كورونا«

د. محمود الخطيب اختصاصي تغذية أول في املستشفى األهلي:د. محمود الخطيب اختصاصي تغذية أول في املستشفى األهلي:

لرجل في العقد الخامس يعاني أمراضًا عدةلرجل في العقد الخامس يعاني أمراضًا عدة

تعاني منذ تعاني منذ 55 سنوات من تضيق نادر وغريب في القصبة الهوائية الرئيسية سنوات من تضيق نادر وغريب في القصبة الهوائية الرئيسيةد. ماهر يوسف استشاري العظام في املستشفى األهلي: د. ماهر يوسف استشاري العظام في املستشفى األهلي: 

الدكتور عارف عوا استشاري أنف وأذن وحنجرة في املستشفى األهلي:الدكتور عارف عوا استشاري أنف وأذن وحنجرة في املستشفى األهلي:الدكتور الفاضل امللك استشاري ورئيس قسم املسالك البولية في املستشفى األهلي:الدكتور الفاضل امللك استشاري ورئيس قسم املسالك البولية في املستشفى األهلي:

د. عبدالعظيم حسني اختصاصي جراحة عامةد. عبدالعظيم حسني اختصاصي جراحة عامة
 ومدير الفريق الطبي باملستشفى األهلي: ومدير الفريق الطبي باملستشفى األهلي:


