
نشـــرة إخباريــــة يصدرهـــــا مستشفــــى اإلمـــــام احلجــــة )عج( اخليـــــري - القســــم اإلعالمــــــــي

بســـبب االوضـــاع الصحيـــة التي ميـــر بها البلـــد من جـــراء فيروس 
ادارة  اتخـــذت  الكـــرام،  املراجعـــن  كورونـــا وللحفـــاظ علـــى صحـــة 
مستشـــفى االمام احلجة )عج( اخليـــري، اجـــراءات احترازية ووقائية 

ملنتســـبي املستشـــفى واملراجعـــن الكـــرام، وتتلخـــص يف التالي:
فحـــص درجـــة حرارة كل شـــخص مـــن املراجعن واملنتســـبن الذين 

يدخلون املستشـــفى.
إلزام ارتداء الكمامة جلميع املنتسبن يف املستشفى واملراجعن.

تعقيم اليد قبل الدخول وبعد اخلروج.

اقســـام  كافـــة  للكحـــول يف  االوتوماتيكـــي  التوزيـــع  اجهـــزة  وضـــع 
ملستشـــفى. ا

رش مادة التعقيم بصورة دورية على املقاعد واالرضيات.
وجـــوب ارتـــداء املالبس الواقية ذات االســـتعمال الواحد مع نظارات 
حافظـــة للمنتســـبن يف شـــعبة الطـــوارئ ومختبر التحليـــالت املرضية 
وقســـم العيادات االستشـــارية وقســـم التصوير الشـــعاعي التشخيصي 

والتداخلي وقســـم االمن.
 تقليص عدد زيارات اسر املرضى املتواجدين داخل املستشفى.

للحفاظ على سالمة المراجعين

إجراءات احترازية ضـد وبــاء كورونــا 

برعاية دائرة صحة كربالء 

ورشة عمل للسيطرة على فايروس كورونا
ــا
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نستقبل املشاركات العلمية الطبية واملعلومات الطبية كافة من الكادر الطبـي والتمريضــي من داخل وخــارج 
imamalhojahospital@gmail.com  :املستشفى، وذلــك من خالل ارسال مشاركاتكم عبر االمييل التالي
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نظم قسم مكافحة العدوى يف مستشفى االمام احلجة )عج( اخليري وبالتعاون 
مع شعبة االمراض االنتقالية -دائرة صحة كربالء- ورشة عمل حول وباء كورونا 
يف  احملاضرات  قاعة  يف  وذلك  العدوى،  ومنع  السالمة  إجراءات  تطبيق  وكيفية 

املستشفى.
املقدسة،  كربالء  صحة  دائرة  من  السريعة  االستجابة  فريق  احملاضرة  القى 
واملتكون من: الدكتورة انعام مجيد حميد /شعبة السيطرة على االمراض االنتقالية، 
تناولت  العامة.  الصحة  مختبر  سلمان/  محمد  علي  االستاذ  اختصاص  وتقني 
احملاضرة وجوب التزام الكوادر الطبية والتمريضية باإلجراءات االحترازية والتقيد 

بها يف حال وجود احلاالت املشتبه بها.
ونوه احملاضرون على سبل التعامل مع احلاالت املثبتة وطريقة ارسال العينات 

وكيفية عزل املريض وطرق العالج املتوفرة يف املستشفيات.
وتعتبر هذه الورشة ضمن سلسة من النشاطات التي يقوم بها املستشفى من اجل 

االرتقاء بالصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي يف ارض كربالء املقدسة.



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.
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قصــة نجـاح

عمليتان جراحيتان نوعيتان في قسم 
النسائية والتوليد

يســـر مستشـــفى االمـــام احلجـــة )عج( اخليـــري، االعـــالن عن افتتـــاح عيادة 
جراحـــة التجميـــل بأشـــراف اخصائـــي جراحـــة التجميـــل والترميـــم والتقـــومي 
الدكتـــور علـــي ماجـــد املوســـوي احلاصل على شـــهادة البـــورد العربـــي جلراحة 

. لتجميل ا
عمليات التجميل التي يقوم بها الدكتور هي:

عمليات جتميل االنف، تكبير وتصغير الثدي، شد جدار البطن.
شفط الشحوم )البطن والذراع واالفخاذ( مع حقن الشحوم الذاتية.

شد االجفان حتت التخدير املوضعي.
رفع الشامات والتليفات حتت التخدير املوضعي.

تقومي التشوهات اخللقية لليد والوجه واجلذع واالطراف السفلى.
تقومي وجتميل تشوهات صيوان االذن حتت التخدير املوضعي.

عمليات حقن الفلر والبوتوكس وامليزوثيرابي.
حقن البالزما والبالزما ماتركس لعالج تساقط الشعر وشد البشرة.

خياطة اجلروح التجميلي.
ترقيع اجلروح وفقدان االنسجة.

يستقبل الدكتور املراجعني يوم السبت من كل اسبوع
 يف الفترتني الصباحية واملسائية.

افتتاح عيادة جراحة التجميل 
والترميم والتقويم 

ومضات طبيـه تثقيفيه

الدكتورة اشواق العمار

تعتبـــر حلظـــة وصول املولـــود اجلديد إلـــى البيت 
مـــن أروع وأجمـــل اللحظـــات يف حيـــاة األبوين، لكن 
رعايتهمـــا لهـــذا الصغير غالبا مـــا تصاحبها العديد 
مـــن املخـــاوف واحليـــرة، يف الوقـــت الـــذي أصبـــح 
تـــداول املعلومـــات وتبادلها من أســـهل األمـــور، لكن 
يف بعـــض األحيـــان ميكن أن تكـــون هـــذه املعلومات 
خاطئـــة وتشـــكل خطـــورة على حيـــاة الطفـــل لذلك 

نـــرى مـــن الواجب التذكيـــر باألمـــور التالية:
1. ال تنســـي ان حليـــب االم الطبيعـــي هـــو أفضل 

نعمـــة للطفـــل، ألنه صنـــع رباني بـــدون مضار. 
2. ال تســـتعملي األدويـــة املنومـــة للطفـــل حديـــث 

الـــوالدة عندمـــا يبكـــي كثيراً.
3. ال تلوثـــي الســـرة ب الزرقيـــون او اي نـــوع مـــن 

الكبســـولة. او  املراهم 
الـــوالدة املصـــاب  الطفـــل حديـــث  4. ال تعطـــي 
باليرقـــان الوالدي املاء والســـكر او الدبـــس او التمر 

او العســـل.
5. ال تســـتخدمي املواد العطرية جلسم او مالبس 

الطفـــل او تضعي الكحل لعينيه.
6. ال تســـتخدمي قطـــرات العيـــون او املراهم إذا 

كانـــت عيـــون الطفل تدمـــع بكثرة منـــذ والدته.
8. ال للمضادات احليوية بدون استشـــاره الطبيب 

املختص.
9. ال تســـتعملي الوصفـــة الطبيـــة ألكثـــر من مره 

االعراض. تشـــابهت  وان 

أخطاء شائعة لرعاية 
األطفال حديثي الوالدة

أجرى الفريق الطبي املؤلف من جراحي اجلراحة العامة والنســـائية والتوليد يف مستشـــفى 
االمـــام احلجـــة )عج( اخليري عمليتـــان نوعيتان ملريضتـــان وذلك ضمن العمليـــات اجلراحية 

النـــادرة واملعقدة طبياً التي يجريها املستشـــفى.
العملية االولى كانت المرأة تعاني من تشـــوه خلقي يف الرحم تســـبب يف اســـقاطات متكررة 
وعـــدم امكانيـــة احلمـــل وقد أجـــرى الفريـــق الطبـــي العملية لرفـــع احلاجز الوســـطي داخل 

الرحـــم واعـــادة تصنيـــع الرحم، وقد تكللـــت العملية بنجـــاح وهلل احلمد.
وامـــا العمليـــة الثانية لســـيدة مســـنة بالعمـــر حيث مت تشـــخيص حالة املريضـــة التي كانت 
تعانـــي مـــن ورم كيســـي يف احلـــوض، وعند اجـــراء العملية تبن انـــه كيس مـــاء )طفيلي( وهو 
مـــن احلـــاالت النادرة جـــداً. وقد مت رفع الكيس بصورة كاملة بـــدون حصول أي مضاعفات او 

مشـــاكل للمريضـــة وهلل احلمـــد خرجت املريضة بعـــد فترة املراقبـــة بصحة جيدة.

اخصائـــي امـــراض اجلهـــاز الهضمـــي والكبد 
وتنظيـــر القولون/ ســـوريا

طـــب  البكالوريـــوس  شـــهادة  علـــى  حاصـــل 
وجراحـــة عامة من جامعـــة القلمون اخلاصة.
اجلهـــاز  ألمـــراض  الســـوري  البـــورد  شـــهادة 

لهضمـــي ا
يســـتقبل الطبيـــب املراجعـــني يف االيـــام 
)االحـــد، االثنني، الثالثاء، االربعـــــــــاء( 
الثالثاء، اجلمعة(  صباحـــــًا، )الســـــــبت، 

. ًء مسا

وجه من الكادر

الدكتور
 رامي عبد الحميد صبح


