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05
العــدد

مـــن  فريـــدة  خطـــوة  يف 
نوعهــــــــا يقـــــــوم مستشــــفى 
)عـــج(  احلجـــــــــة  االمــــــــام 
اخليـــري- كربـــاء، عن باقي 
بلقاءه  الصحيـــة  املؤسســـات 
الدوري مـــع املراجعني وذوي 
املرضى الــــكرام لاستمـــــاع 
الـــــــــى اراءهـــم ومقترحاتهم 
وجعلهـــم شـــركاء يف تطويـــر 
ورقـــي هـــذا الصـــرح. حيث 
مت بفضـــل اهلل عقـــد اللقـــاء 
مـــــــع  اخلامــــــس  الـــدوري 
املراجعيــــــــن وذويهم لضمهم 
املستشـــفى  أســـرة  الـــى 
الـــى مقترحاتهم  واالســـتماع 
يخـــدم  مبـــا  وماحظاتهـــم 

الصالـــح العـــام.

اللقاء الدوري الخامس مع المراجعين

المخيم الطبي 
الثانــــي

السنة األولى
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أنشطة متعددة
 في اليوم العالمي

 ألمراض القلب
احتفـــاء باليـــوم العاملـــي ألمـــراض 
القلـــب )29 ســـبتمبر مـــن كل عـــام(  
اقـــام مستشـــفى االمـــام احلجـــة )عـــج( 
نشـــاطات  عـــدة  كربـــاء،  اخليـــري/ 
خاصـــة بهـــذه املناســـبة منهـــا جعـــل 
مجانـــا  القلـــب  عيـــادة  استشـــارية 
ـــط، وايضـــا محاضـــرة  ـــوم واحـــد فق لي
ــور  ــع الدكتـ ــاء مـ ــة لألطبـ طبيـــة خاصـ
طـــارق الثوينـــي، ومحاضـــرة توعويـــة 
احمـــد  الدكتـــور  مـــع  للمراجعـــني 
احليـــدري للمحافظـــة علـــى ســـامة 

القلـــب.

اســـتضاف املستشـــفى الدكتـــور 
غالـــب محمـــد هاشـــم، اختصـــاص 
والكســـور  العظـــام  وجراحـــة  طـــب 
وتبديـــل مفصـــل الركبـــة القـــادم مـــن 
خدماتـــه  قـــدم  حيـــث  الدمنـــارك 
جراحـــة  استشـــارية  يف  الطبيـــة 
املفاصـــل والكســـور واجـــرى العديـــد 
مـــن  للكثيـــر  االستشـــاريات  مـــن 
ارتياحهـــم  أبـــدوا  وقـــد  املرضـــى 
تقـــدمي  يف  واجلـــودة  الطبيـــب  مـــع 

عـــام. بشـــكل  اخلدمـــة 

د. غالب محمد 
من الدنمارك ضيفا 
على المستشفى

مت بحمـــد اهلل افتتاح املخيم 
الطبـــي الثاني ملستشـــفى االمام 
احلجة )عـــج( اخليري/ كرباء، 
لـــزوار احلســـني عليـــه  خدمـــة 
الســـام، وبفضل اهلل اســـتطاع 
والتمريضـــي  الطبـــي  الـــكادر 
تقـــدمي  املخيـــم  يف  املتواجـــد 
العديـــد مـــن اخلدمـــات الطبية 
وتقـــدمي  احلـــاالت  وتشـــخيص 
العاجـــــــات املناسبــــــة الــــــــــى 

الزائريـــن الكـــرام. 
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امراض الشرايين 
التاجية في القلب

تســجل حــاالت اإلصابــة بأمــراض القلــب اعلــى ســبب 
يف الوفيــات والدخــول الــى املستشــفى وردهــات العنايــة 
امــراض  وتعتبــر  العاملــي  املســتوى  علــى  اخلاصــة 
الشــرايني التاجيــة الســبب االول ألمــراض القلــب هــذه. 
الشــرايني التاجيــة متــر علــى الســطح اخلارجــي للقلــب 
وهــي شــرايني صغيــرة احلجــم وظيفتهــا تزويــد عضلــة 
ــدم الــذي  ــة مــن ال ــة الكافي ــب والصمامــات بالكمي القل
يضمــن دميومــة احليــاة للقلــب.. فهــي االنابيــب املمــدة 

للغــذاء والطاقــة الرئيســية لكافــة اجــزاء القلــب. 
حتــدث امــراض الشــرايني التاجيــة عــادة نتيجــة لتضيق 
اثنــاء مســارها ممــا يجعــل  يحصــل يف موقــع معــني 
لقطرهــا  نســبة  قليــل  املوقــع  هــذا  الــدم يف  جريــان 
ــة القلــب مــن كميــة الــدم  الطبيعــي ومــا حتتاجــه عضل
ــا هــذه  ــر تبذله ــة اكب ــى طاق ــاء احلاجــة ال ال ســيما اثن
ــة اجلهــد لتغــذي أنحــاء اجلســم  ــة خــال مرحل العضل
بالــدم عــن طريــق االنقبــاض واالنبســاط املتتابــع. ويف 
مرحلــة مــا مــن تطــور املــرض حتــدث أزمــات قلبيــة 
شــديدة نتيجــة حــدوث تضيــق حــرج او انســداد تــام يف 
الشــريان ممــا يســبب آالم شــديدة يف الصــدر او أزمــة 
قلبيــة حــادة قــد تــؤدي الــى تعطــل عمــل القلــب بصــورة 
جزئيــة او كاملــة تكــون نهايتهــا حالــة مــن عجــز القلــب 

او الوفــاة.
التاجيــة  الشــرايني  امــراض  أســباب  اهــم  مــن  ان 
هــو وجــود ترســبات دهنيــة علــى البطانــة الداخليــة 
ــي تأخــذ باالتســاع والنمــو شــيئا فشــيئا  للشــريان والت
لتكــون بحجــم كاٍف لتســبب أعــراض وعامــات تتــراوح 
شــدتها حســب حجــم التضيــق احلاصــل وموقعــة وحالــة 
ــى  ــؤدي ال ــدة ت ــاك أســباب عدي ــة.. وهن املصــاب العام
تنامــي حــدوث هــذه الترســبات منهــا اإلصابــة بارتفــاع 
والتدخــني  الســكري  بــداء  واإلصابــة  الــدم  ضغــط 
الكولســترول(   ( الدهــون  مســتوى  وارتفــاع  والســمنة 
ــب االنســان يف  ــا ان هــذه األمــراض تصي ــدم. كم يف ال
مراحــل متعــددة مــن حياتــه اال انهــا عــادة حتــدث مــع 

ــدم الســن. تق
يعتبــر الكشــف عــن امــراض الشــرايني التاجيــة بصــورة 
مبكــرة ومعاجلتهــا مــن أولويــات مهــام طبيــب امــراض 
القلــب مــن خــال اتبــاع األســاليب العلميــة الصحيحــة 
املجتمــع  توعيــة  ان  كمــا  واملعاجلــة.  التشــخيص  يف 
جتــاه هــذه األمــراض تعتبــر مســؤولية جماعيــة لتجنــب 
التــي  والشــديدة  احلــادة  القلبيــة  األزمــات  حــدوث 
تتطلــب معاجلــات باهظــة الثمــن او قــد تــؤدي الــى 
تــرك املصــاب لعملــة او الوقــوع يف مــرض مزمــن كعجــز 

ــب.  القل
هنــاك طــرق متعــددة لعــاج امــراض شــرايني القلــب 
تبــدأ بأتبــاع اســاليب احليــاة الصحيحــة مــن حيــث 
الغــذاء وممارســة األنشــطة الرياضيــة وجتنــب الســمنة 
الضغــط  ألمــراض  الصحيحــة  واملعاجلــة  والتدخــني 
معينــة  مرحلــة  يف  املصــاب  يحتــاج  وقــد  والســكري 
او  العــاج  بهــدف  الدوائيــة  العقاقيــر  بعــض  لتنــاول 
بهــدف الوقايــة مــن األزمــات والبــد مــن االلتــزام التــام 
بأخــذ هــذه العقاقيــر واألدويــة ويف مراحــل متقدمــة 
قــد تكــون احلاجــة ملحــة لتداخــل قســطاري او جراحــي 
ملعاجلــة امــراض الشــرايني التاجيــة.. خصوصــاً وان 
عمليــات القســطرة اليــوم وصلــت الــى مراحــل متقدمــة 
األمــراض  مــن  الكثيــر  معاجلــة  خالهــا  مــن  ميكــن 

التاجيــة املعقــدة.

د. احمد قاسم احليدري
 طبيب اختصاص يف الطب الباطني

- تعليمه رمي القمامة يف مكانها الصحيح.
- احلرص الدائم على نظافته الشخصية، نظافة يديه، ووجهه.

- يجـــب متابعـــة احلالـــة الصحيـــة لطفلـــك باســـتمرار، واذا الحظـــت عليـــه اعـــراض 
مـــرض فاستشـــر الطبيـــب فـــورا واســـأله عـــن امكانيـــة ان ينقـــل املـــرض ألي فـــرد مـــن 

افـــراد االســـرة واذا ثبـــت ذلـــك يجـــب عزلـــة عـــن االخريـــن.
- يجـــب التأكـــد مـــن نظافـــة مابـــس طفلـــك يوميـــا وتغييـــر املابـــس الداخليـــة يوميـــا 

او كل يومـــني.
- تعليمه وضع منديل على فمه اثناء العطس ورمي املنديل يف سلة املهمات.

- تعليمه على عدم تناول الطعام من اماكن مجهولة املصدر.
مع حتيات وحدة مكافحة العدوى

اذا كنت ترغب باالشتراك يف نشرتنا الدورية او االنضمام لعائلة املستشفى
يرجى ارسال االمييل او رقم التليفون عبر رسالة SMS على الرقم 07715944429 وستصلك اخبار املستشفى والنشرة دوريا.

  في اروقة المستشفى

مركز قسطرة شرايين القلب 

السلوكيات الصحية لطفلك
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بأعلـى  الطبيـة  اخلدمـة  يقـدم  حيـث  املستشـفى  االقسـام يف  أهـم  مـن  القسـم  هـذا  يعـد 
مسـتويات الرعايـة مـن خـال االجـراءات القسـطارية التداخليـة يف انقـاذ حيـاة املرضـى اثنـاء 

احلـاالت الطارئـة وتخفيـف املعانـاة عنهـم اثنـاء احلـاالت البـاردة.
اهم االجراءات التي تتوفر يف مركز قسطرة الشرايني :

1/ فتح الشرايني املتضيقة بواسطة استخدام بالون
2/ تركيب شبكة معدنية على جدار شريان للحفاظ علية مفتوحا

د. اكرم عبد الحسين
الهضمـــي  اجلهـــاز  امـــراض  يف  اختصـــاص 
وامـــراض  التنفســـي  واجلهـــاز  والكليتـــني  والكبـــد 
الغـــدد الصـــم والســـكري وارتفـــاع ضغـــط الـــدم. 
حاصـــل علـــى البـــورد العربـــي والعراقـــي يف الطـــب 

الباطنـــي. الطـــب  يف  ودبلـــوم  الباطنـــي 

وجه من الكادر..
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