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العــدد
H A Y A T

يف  الفقـــرات  جراحـــة  شـــعبة  تعلـــن 
اجلـــراح  الدكتـــور  بأشـــراف  املستشـــفى 
ــن  ــان، عـ ــة لبنـ اســـحاق لطـــوف/ جمهوريـ
اجلراحيـــة  العمليـــات  بأجـــراء  قيامـــه 
اجلراحـــة  فيهـــا  مبـــا  كافـــة  املعقـــدة 
ــم الفقـــرات  ــة وترميـ ــة والناظوريـ التقليديـ
املتهشـــمة واملكســـورة مـــن دون جراحـــة 
اجـــراء  عـــن  الشـــعبة  تعلـــن  وايضـــا 
العنقـــي  الغضـــرويف  االنـــزالق  جراحـــة 
ــن  ــد مـ ــوم واحـ ــال يـ ــض خـ ــادر املريـ ويغـ
العمـــل اجلراحـــي. وجتـــدر االشـــارة ان 
ـــارات دائمـــة يف كل  ـــه زي ـــور لطـــوف ل الدكت

للمستشـــفى. اســـبوعني 

المستشفى يتصدر عمليات ترميم الفقرات 
وتضيق قناة العصب بدون جراحة 

الدكتور رامز خوري طبيب دائم 
في عيادة امراض القلب وقسطرة الشرايين 
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السنـــــة األولــــــى

فحوصات غازات الدم
د. عبد السالم االسدي 

في ضيافة المستشفى 

قصة نجاح

أجـــرى الفريـــق الطبـــي املتخصـــص 
البوليـــة  واملســـالك  الكلـــى  جراحـــة  يف 
ـــر كاظـــم األعرجـــي  ـــور امي بأشـــراف الدكت
عمليـــه كبـــرى لطفـــل يبلـــغ مـــن العمـــر 
30 يـــوم تضمنـــت جتميـــل حـــوض الكلـــى 
الطفـــل  كان  حيـــث  احلالـــب  وأعلـــى 
املنطقـــة  يف  ُخلقـــي  بانســـداد  مصـــاب 
بالنجـــاح  العمليـــة  وتكللـــت  املذكـــورة، 
ــن  ــل مـ ــرج الطفـ ــات وأخـ ــدون مضاعفـ وبـ
املستشـــفى بحالـــة صحيـــة جيـــدة يف اليـــوم 

الثانـــي بعـــد العمليـــة.

يســرنا االعــان عــن توفيــر جهــاز 
الفحوصــات  كافــة  بأجــراء  يقــوم 
املتعلقــة بغــازات الــدم، وكذلــك اجــراء 
والهيموجلوبــني  الكرياتينــني  فحــص 
ونســبة حموضــة الدم علمــا ان اجلهاز 
 ICU موجــود يف قســم العنايــة املركــزة
ويكــون ســعر الفحــص 20 الــف دينــار 

ــض الواحــد. للمري

عــن  الكــرام  مراجعينــا  اعــام  نــود 
االســدي،  الســام  عبــد  الدكتــور  تواجــد 
العظــام  وجراحــة  طــب  اختصــاص 
والكســور واالصابــات مــن اململكــة املتحــدة 
يف استشــارية جراحــة املفاصــل والكســور 

.2019/3/19 لغايــة  وذلــك 

عملية ناجحة لتشوه خلقي 
لطفل حديث الوالدة

استشــاري  خــوري  رامــز  الدكتــور  يتواجــد 
االمــراض القلبيــة والعــاج القســطاري/ جمهوريــة 
لبنــان يف عيــادة امــراض القلــب وقســطرة الشــرايني 
يف الفتــرة الصباحيــة وبشــكل دائــم يف جميــع ايــام 
االســبوع عــدا يــوم االحــد. والطبيــب حاصــل علــى 
شــهادة بكالوريــوس طــب وجراحــة عامــة/ جمهوريــة 
ــان،  ــة لبن ــوم يف الطــب الباطنــي/ جمهوري ــان، دبل لبن
شــهادة تدريــب يف طــب امــراض القلــب/ اجلامعــة 
الكاثوليكيــة/ بلجيكيــا، شــهادة يف امــراض القلــب 

وقســطرة الشــرايني/ جامعــة مونيريــل/ كنــدا.



التهاب القصيبات 

التهـــاب القصيبـــات عـــدوى شـــائعة بالرئـــة 
يســـبب  حيـــث  والرضـــع،  األطفـــال  تصيـــب 
التهاًبـــا واحتقاًنـــا يف ممـــرات الهـــواء الصغيـــرة 
)القصيبـــات( بالرئـــة، وغالًبـــا مـــا يكـــون االلتهـــاب 
بســـبب فيـــروس وتكـــون أشـــهر الشـــتاء أوقـــات ذروة 

ــا.  لهـ
يبـــدأ التهـــاب القصيبـــات بأعـــراض مشـــابهة 
ألعـــراض البـــرد الشـــائعة ثـــم تتطـــور إلـــى ســـعال 
وأزيـــز وأحياًنـــا صعوبـــة التنفـــس. قـــد تســـتمر 
أعـــراض التهـــاب القصيبـــات مـــن عـــدة أيـــام إلـــى 
أســـابيع، أو حتـــى شـــهر ومعظـــم األطفـــال يتحســـنون 
مـــع الرعايـــة يف املنـــزل بينمـــا حتتـــاج نســـبة صغيـــرة 
جـــًدا مـــن األطفـــال للعـــاج باملستشـــفى، وأحيانـــا 
يصـــاب العديـــد مـــن الرضـــع بالتهـــاب يف األذن 

ــطى(. ــاب األذن الوسـ )التهـ

متى تزور الطبيب؟
إذا وصـــل الطفـــل الـــى مرحلـــة يصُعـــب عليـــه 
تنـــاول الطعـــام أو الشـــراب، وتزيـــد ســـرعة تنفســـه 
ــيما إذا  ــه، ال سـ أو يزيـــد الضيـــق يف التنفـــس لديـ
أو  أســـبوًعا  مـــن 12  كان عمـــر طفلـــك أصغـــر 
ــاب  ــة بالتهـ ــرى لإلصابـ ــر أخـ ــل خطـ ــي عوامـ يعانـ
أو  املبكـــرة  الـــوالدة  ذلـــك  يف  مبـــا  القصيبـــات 

اإلصابـــة بحالـــة قلبيـــة.
تعتبـــر العامـــات واألعـــراض التاليـــة ســـببا 

يدفعـــك لطلـــب عنايـــة طبيـــة فوريـــة لطفلـــك:
- أصوات أزيز مسموعة

- التنفـــس علـــى نحـــو ســـريع للغايـــة )أكثـــر مـــن 
60 نفًســـا يف الدقيقـــة ( 

األضـــاع  فيهـــا  وتبـــدو  التنفـــس  ضيـــق   -
استنشـــاق  عنـــد  الداخـــل  إلـــى  ُتتـــص  وكأنهـــا 

للهـــواء الرضيـــع 
-ان يبدو عليه اخلمول والكسل 

- حتـــول لـــون اجللـــد إلـــى اللـــون األزرق، ال 
ســـيما الشـــفاه واألظافـــر )االزرقـــاق(

مـــن  األصغـــر  الرضـــع  ان  ذكـــره  واجلديـــر 
3 أشـــهر هـــم األكثـــر عرضـــة خلطـــر اإلصابـــة 
اكتمـــال  عـــدم  بســـبب  القصيبـــات  بالتهـــاب 
منـــو رئاتهـــم وأجهزتهـــم املناعيـــة، وقـــد تظهـــر 
مضاعفـــات كإزرقـــاق اجللـــد وانقطـــاع التنفـــس 

واجلفـــاف.

طرق الوقاية:
• احـــرص علـــى احلـــد مـــن االحتـــكاك باألشـــخاص 

املصابـــني باحلمـــى أو الـــزكام. 
• نظف وطهر األسطح. 

• التغطية عند السعال والعطس. 
• استخدم كوب الشرب اخلاص بك. 

• اغسل يديك كثيًرا. 
• الرضاعة الطبيعية.  

اخصائي طب االطفال 
الدكتور مهيمن الكعبي

بالتعــاون مــع الكليــة امللكيــة لألطبــاء واجلراحــني يف كنــدا يقيــم املستشــفى ورشــة عمــل 
بعنــوان »جتبيــر الكســور واالصابــات«، بأشــراف البروفيســور د. ســيد ياســر حيــدر اخصائــي 
الكســور يف كنــدا. ســتقام هــذه الورشــة 2019/4/16 علــى قاعــة احملاضــرات يف املستشــفى 
وتســتمر ملــدة )5 ســاعات( مــن الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر الــى الســاعة السادســة مســاءا 

مــع وجبــة غــداء. ويف النهايــة ســيتم تســليم شــهادات للحضــور. 

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.

محمــود  االســتاذ  مهمــة  تختــص 
الــى  دخولــه  حلظــة  مــن  املريــض  بنقــل 
املستشــفى وخاصــة احلــاالت الطارئــة الــى 
خروجــه منهــا عــن طريــق نقلــه بعربــة او 
بالســدية، وايضــا مــن مهامــه نقــل املريــض 
الــذي يخضــع الــى عمليــة جراحيــة مــن 
والــى غرفــة الرقــود عبــر صــاالت العمليــات 
الصحيــة  التنقيــة  جانــب  يراعــي  حيــت 
والرعايــة النفســية وذلــك تطبيقــا لرســالة 
الشــاملة  الرعايــة  تقــدمي  يف  املستشــفى 

للمرضــى. 

  في اروقة المستشفى

  وجـه مـن الكــــادر

ينقســم هــذا املرفــق احليــوي الــى استشــاريات الباطنيــة والتــي تعمــل علــى مــدار االســبوع، 
والــى ردهــات مرضــى الباطنيــة وتتــاز غــرف الرقــود يف قســم الباطنيــة بأنهــا مجهــزة وفــق 
الضوابــط العامليــة يف القياســات واخلدمــات املقدمــة للمرضــى ومرافقيهــم. يشــرف القســم 
علــى متابعــة تنفيــذ اخلطــط العاجيــة والتشــخيصية ملرضــى احلــاالت الباطنيــة كأمــراض 
ــة وأمــراض  ــة واملزمن ــي والســكري واألمــراض املعدي ــد والكل ــني وأمــراض الكب ــب والرئت القل
اجلملــة العصبيــة بأشــراف اطبــاء وكادر تريضــي متخصــص ومتكامــل علــى مــدار الســاعة.

قسم رقود الباطنية

محمود محمد مظهر

ورشة عمل بعنوان »تجبير الكسور واالصابات«
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 50 
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لألطباء

20 الف 
دينار لغير 

االطباء
اجور الورشة


