
الدكتـــورة منـــال ناصـــح احمـــد: اختصـــاص نســـائية وتوليـــد 
بكلوريـــوس طـــب وجراحـــة عامـــة.

زميلـــة املجلـــس العراقـــي للنســـائية والتوليـــد )بـــورد عراقـــي(، 
زميلـــة املجلـــس العربـــي للنســـائية والتوليـــد. )بـــورد عربـــي(، 
دبلـــوم عالـــي يف النســـائية والتوليـــد. شـــهادة املاجســـتير. حاصلـــة 

علـــى شـــهادة التنظيـــر الرحمـــي والبطنـــي.

نشرة إخبارية يصدرها مستشفى اإلمام احلج )ع( اخليري - القسم اإلعالمي مسيرة أمل ومشروع حياة

آب  2018 م
ذو القعدة  1439 هـ 02

العــدد
H A Y A T

مت بعـــون اهلل عـــرض سلســـلة مـــن الـــدورات التدريبيـــة جلميـــع كـــوادر واقســـام املستشـــفى 
خـــال شـــهر متـــوز، حيـــث قدمـــت ادارة اجلـــودة يف املستشـــفى دورات تدريبيـــة بعنـــوان )مهـــارات 
ـــوان )فصـــل ومعاجلـــة املخلفـــات  ـــة بعن االتصـــال(، وقـــدم قســـم مكافحـــة العـــدوى محاضـــرات توعوي
الطبيـــة وطريقـــة التعامـــل معهـــا  وفـــق املعاييـــر العامليـــة( امـــا القســـم االعامـــي يف املستشـــفى اقـــام 
ـــر املوظفـــن  ـــك لتطوي ـــة عمـــل ممتعـــة(. وذل ـــق بيئ ـــوان )كيـــف تخل ـــع املوظفـــن بعن ورشـــة عمـــل جلمي

بالصـــورة التـــي جتعـــل املستشـــفى متوافقـــا مـــع املعاييـــر العامليـــة.

قســـم  الطبـــي يف  الفريـــق  متكـــن 
النســـائية والتوليـــد بأشـــراف الدكتـــورة 
منـــى قاســـم مـــن اجـــراء عمليـــة توليـــد 
ألول تـــوأم يف املستشـــفى وقـــد عمـــت 
املستشـــفى  اروقـــة  يف  الفـــرح  اجـــواء 
اجلديدتـــن  باملولودتـــن  ابتهاجـــا 
بحالـــة  وهمـــا  وزهـــراء(  )معصومـــة 
صحيـــة جيـــدة. نســـأل اهلل ان يجعـــل 

وتوفيـــق. وعافيـــة  بخيـــر  التوأمتـــان 

دورات تدريبية لكادر المستشفى

رنا
خبا

أ
رنا

خبا
أ

رنا
خبا

أ
رنا

خبا
أ

رنا
خبا

أ

والدة قيصرية لتوأمتين 

تقدم العيادة خدمات مجانية
من الساعة 1.30- 3.30 ظهرا

تستقبــــل هـــذه العيـــادة احلاالت 
ـــع املراحـــل  ـــة بجمي ـــة العاجل املرضي
ــات  ــدمي خدمـ ــرض تقـ ــة لغـ العمريـ
صحيـــة عاجلـــة تشـــمل الفحـــص 
املختبريـــة،  التحاليـــل  واملعاينـــة، 
الفحوصـــات الشـــعاعية، املراقبـــة 
العاجـــات  توفيـــر  مـــع  الطبيـــة 

املناســـبة.
ـــن  ـــادة مـــــ ـــذه العيـــــ ـــد هـــــ تعـــ
ــتوى  ــى مسـ ــزة علـ ــادات املتميـ العيـ
البلـــد اذ تقـــدم اخلدمـــات املذكـــورة 
مـــع  اجلـــودة  عالـــي  مبســـتوى 
ســـرعة اســـتجابة عاليـــة وبأحـــدث 
ــا. ــة عامليـ ــة املتبعـ ــات الطبيـ التقنيـ

في اروقة المستشفى

عيادة الرعاية
 الطبية العاجلة

وجـه مـن الكــادر

اوقات تواجدها يف االستشارية يومي )السبت والثالثاء(
 )الساعة 4.00عصرا- الساعة 10.30 مساءا(.

السنـــــة األولــــــى



منة  معالجة السُّ
من دون جراحة

مـــن  ـــمنة(  )السُّ البدانـــة  أصبحـــت 
أكثـــر األمـــراض انتشـــاراً يف معظـــم دول 
األمـــراض  نســـبة  تراجـــع  فمـــع  العالـــم. 
البدانـــة كســـبب  تنامـــى خطـــر  املعديـــة، 
حـــول  الوفيـــات  و  لألمـــراض  رئيســـي 
العالـــم. فهـــي مـــرض يؤّثـــر علـــى وظائـــف 
ــم و ســـبب رئيســـي  ــاء اجلسـ ــم أعضـ معظـ
الّســـكري،  الضغـــط،  القلـــب،  ألمـــراض 
الرئـــة، الكبـــد، و املفاصـــل. كمـــا أنهـــا تزيـــد 
مـــن نســـبة اإلصابـــة بالســـرطان و ضعـــف 
اخلصوبـــة اجلنســـّية ناهيـــك عّمـــا تســـّببه 
مـــن إحـــراج اجتماعـــي و اضطـــراب نفســـي 

لـــدى معظـــم املرضـــى.
تكّثفـــت يف اآلونـــة األخيـــرة  لذلـــك   
ـــة  ـــة ابتـــكار عاجـــات حديث ـــود حملاول اجله
ــرة  ــذه الظاهـ ــن هـ ــد مـ ــاعدة يف احلـ للمسـ
غيـــر  العاجـــات  خاّصـــة  و  املرضيـــة. 
تقّبـــًا  أكثـــر  تكـــون  بحيـــث  اجلراحّيـــة 
للمرضـــى و أقـــل صعوبـــة مـــن العمليـــات 

اجلراحيـــة.
و يف هـــذا اإلطـــار ميّثـــل عـــاج البدانـــة 
ـــن  ـــر م ـــة ناجحـــة جلـــزء كبي باملنظـــار طريق
ـــوزن أو  ـــادة يف ال ـــم زي ـــن لديه املرضـــى الذي

ـــة متوســـطة الشـــّدة. بدان
كأمثلة على هذه الطرق نذكر:

ــث  ــدة: حيـ ــل املعـ ــون داخـ ــع بالـ • وضـ
مائـــي  ببالـــون  املعـــدة  مـــلء جـــوف  يتـــم 
يقلـــل مـــن الشـــعور باجلـــوع و يعطـــي شـــعور 
بالشـــبع و يترافـــق ذلـــك مـــع خســـارة الـــوزن 

ــم ــد يف اجلسـ الزائـ
داخـــل   )Botox(البوتوكـــس حقـــن   •
املعـــدة: و الـــذي يســـبب بـــطء يف حركـــة 
ـــي  ـــادة الشـــعور بالشـــبع و بالتال ـــدة و زي املع

ــوزن ــارة الـ خسـ
• تصغيـــر حجـــم املعـــدة: عـــن طريـــق 
فتقـــل  املعـــدة  لبطانـــة  داخليـــة  خياطـــة 
قـــدرة املعـــدة علـــى اســـتيعاب كميـــات كبيـــرة 
مـــن الطعـــام و بالتالـــي الشـــبع الســـريع بعـــد 

تنـــاول الطعـــام
• تغليـــف املعـــدة و جـــزء مـــن األمعـــاء 
الدقيقـــة مـــن الداخـــل: ممـــا يســـبب نقـــص 
يف امتصـــاص املـــواد الدهنيـــة و النشـــويات 
و اعتمـــاد اجلســـم علـــى املخـــزون الداخلـــي 

ـــوزن ـــي خســـارة ال و بالتال
إن نشـــر الوعـــي بخطـــورة البدانـــة و 
أهّميـــة عاجهـــا يتطلّـــب تضافـــر جهـــود 
األمـــراض  مـــن  ألنهـــا  النـــاس  معظـــم 
القابلـــة للعـــاج مّمـــا يقـــي املريـــض مـــن 

املســـتقبلّية. مضاعفاتهـــا 

د. علــــــي العــــدي
أخّصائي باألمراض الباطنية و الهضمية

كيف تبقي مطبخك وبيتك صحيا؟

تخليدا لليوم العالمي للتبرع بالدم 
حمله تبرع بالدم ناجحه 

معايير السالمة البيئية

ــتخدام  ــد اسـ ــام. وبعـ ــاول الطعـ ــد تنـ ــل وبعـ ــن قبـ ــل اليديـ ــة: غسـ ــى النظافـ ــاظ علـ 1/ احلفـ
املرافـــق الصحيـــة.

2/ الفصل بن الطعام الني واملطبوخ.
3/ عدم استخدام الطعام بعد انتهاء صاحيته.

4/ عدم ترك الطعام املطبوخ يف درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتن.
5/ غسل الفاكهة واخلضروات جيدا قبل االكل.

6/ طهي الطعام وبالذات اللحم بصورة جيدة قبل تناوله.
مع حتيات مكتب مكافحة العدوى

اذا كنت ترغب باالشتراك يف نشرتنا الدورية او االنضمام لعائلة املستشفى
يرجى ارسال االمييل او رقم التليفون عبر رسالة SMS على الرقم 07800999001 وستصلك اخبار املستشفى والنشرة دوريا.

أصـدر املستشـفى كتيبـا خاصـا وضـع فيـه االهـداف 
يف  الداخليـة  البيئيـة  السـامة  ملعاييـر  العامـة 
املستشـفى والتـي تشـمل جميـع االشـخاص واملعـدات 
والتجهيـزات واالنشـاءات ومـا يحيـط بهـا لكـي نصـل 
أهـم  ايضـا  الكتيـب  وجـاء يف  املنشـود،  الهـدف  الـى 
النقـاط التـي يجـب ان تتوفـر يف االدارة الفعالـة وهي: 
التخطيـط، التدريـب، املتابعـة. وغيرهـا مـن املواضيـع 

التـي تهـم معاييـر السـامة البيئيـة.

الكتيب من اعداد االستاذ سالم القريني يف قسم اجلودة
 يف املستشفى مع االستاذ يوسف رزاق.

تــــــم بحمـــــد اللـــــه التبــرع 
ــع  ــاون مــــــــ ــدم بالتعــــ بالــــ
كربــاء   - الــدم  مصــرف 
املقدســــة وقــــــد وزعــــــت 
شــركة الزمــردة العامليــة/ 
وكيــل شــركة زيــن العــراق، 
مــن  لــكل  رمزيــة  هدايــا 
ــدم.  ــرع بالـــ ــم بالتبــــ ساهــ
علمــا ان الــدم املتبــرع بــه 
مصــرف  الــى  ســلم  قــد 
الــدم يف كربــاء املقدســة.


