
فــي مستشــفى  المركــزي  المختبــر  نــال 
شــهادة  الخيــري  )عــج(  الحجــة  االمــام 
ــاء الســريرية  ــي الكيمي ــاد ف ــزو لالعتم االي
ــدارة  ــاءة وج ــي بكف ــراف الدول ــو االعت وه
الفحــوص والتحاليــل المختبريــة، وبذلــك 
فــي  )والوحيــد(  األول  المختبــر  يكــون 
ينــال  الــذي  المقدســة  كربــالء  محافظــة 
الشــهادة  هــذه  علــى  الحصــول  شــرف 

المعتمــدة محليــاً ودوليــاً.
والجديــر بالذكــر انــه تــم منــح الشــهادة مــن 

ــكادر الطبــي فــي مستشــفى االمــام الحجــة )عــج( الخيــري مــن اجــراء  اســتطاع ال
عمليــة جراحيــة ناجحــة لشــابة عشــرينية تعانــي مــن انــزالق فــي الفقرتيــن الرابعــة 
والخامســة ممــا تســبب بالعجــز عــن الحركــة. وكانــت الشــابة قــد راجعــت المستشــفى 
واكــدت عــدم تمكنهــا مــن دفــع اجــور العــالج كونهــا يتيمــة وتمــر بظــروف قاهــرة، 
االمــر الــذي دفــع بــإدارة المستشــفى الــى تأميــن اجــور العمليــة واالمــور العالجيــة 

االخــرى بمعيــة المحســنين مــن اهــل الخيــر.

ــن قســم التصويــر الشــعاعي فــي مستشــفى  ثّم
االمــام الحجــة )عــج( الخيــري عمــل الكــوادر 
منحهــم  وقــرر  المستشــفى  فــي  المتميــزة 
شــهادات الشــكر والتقديــر نظــرا لجهودهــم 
قســم  ودعــم  العمــل  ديمومــة  فــي  الكبيــرة 
االمكانيــات  بجميــع  الشــعاعي  التصويــر 
ــرف  ــور المش ــم حض ــهد التكري ــة. وش المتاح

المستشــفى. وإدارة  العــام 

قسم التصوير الشعاعي
     يثمن جهود الكوادر المتميزة

     في المستشفى 

شابة عشرينية
 تتمكن من السير  بعد عجز  استمر لعام كامل 

قبــل الهيئــة العراقية لالعتمــاد IQAS ووزارة 
التخطيــط بعــد سلســلة االختبــارات والزيــارات 
الميدانيــة والفحــص الدقيــق مــن قبــل الخبــراء 
مــن  بالتحقــق  بــدءاً  المستشــفى  لمختبــر 
ــكادر  ــة لل ــرة الالزم ــب والخب ــل والتدري التأهي
ــة  ــة الحاصل ــزة الصحيح ــر األجه ــي وتوف الفن
ــرص  ــبين. ويح ــة مناس ــر وصيان ــى معايي عل
مستشــفى االمــام الحجــة )عــج( الخيــري الــى 
ــم  ــة تقدي ــة بغي ــر الدولي ــع المعايي ــاد جمي اعتم

ــن ــة للمراجعي ــة طبي أفضــل خدم

األول في محافظة كربالء المقدسة  
مختبر التحليالت المرضية ينال شهادة األيزو لالعتماد

خبارنا
أ



يعــّرف اإلمســاك علــى أنــه صالبــة البــراز، أو صعوبــة التبــرز، 
أو عــدم التمكــن مــن التبــرز أكثــر مــن ثــالث مــرات فــي األســبوع 
ــي  ــات الشــائعة الت ــد اإلمســاك مــن االضطراب كحــدِّ أقصــى. ويُع
ــة  ــة حرك ــطء أو قل ــاز الهضمــي، وتحــدث نتيجــة ب ــب الجه تصي

األمعــاء.
وهنــاك اعــراض أخــرى لالمســاك أبرزهــا: الشــعور بضغــط وألــم 
أثنــاء التبــرز والشــعور بعــدم اإلفــراغ الكامــل لألمعــاء والحاجــة 

للضغــط علــى أســفل البطــن للتبــرز. 
فــي حالــة وجــود ثالثــة او اكثــر مــن االعــراض الســابقة او 
مالحظــة االعــراض التاليــة مــع اســتمرار اإلمســاك لفتــرة طويلــة 

ــاري: ــب االستش ــة الطبي ــى بمراجع يوص
ــع  ــدم م ــروج ال ــن، خ ــفل البط ــي أس ــديد ف ــم ش ــعور بأل 1 - الش

البــراز، التنــاوب بيــن اإلمســاك واإلســهال. 
2- الشــعور بألــم شــديد فــي منطقــة الشــرج، نقصــان الــوزن دون 

وجــود ســبب واضــح. 
ماهي مضاعفات اإلمساك؟

يمكــن أن يــؤدي اإلمســاك وإهمــال معالجتــه إلــى عــدد مــن 
منهــا: المضاعفــات، 

ــي  ــي الجــدار الداخل ــوءات ف ــة بالبواســير أو حــدوث نت  • اإلصاب
للمســتقيم )فتحــة الشــرج(.

 • تجمــع البــراز فــي المســتقيم إلــى درجــة يحتــاج فيهــا الــى تدخــل 
ــدوي إلخراجه. ي

 • تدلــي أو هبــوط المســتقيم، حيــث يخــرج جــزء مــن نســيج 
المســتقيم الــى خــارج فتحــة الشــرج.

 • االصابــة بمتالزمــة كســل االمعــاء وخاصــة عنــد اســتخدام 
الُملينــات لفتــرة زمنيــة طويلــة.
كيف يمكن الوقاية من اإلمساك؟

يمكــن أن تســاعد النصائــح واإلرشــادات التاليــة فــي الوقايــة مــن 
ــة باإلمســاك: اإلصاب

ــة خاصــة  ــاف الغذائي ــى األلي ــوي عل ــي تحت ــة الت ــاول األغذي  • تن
ــر. ــون مــع الزعت ــت الزيت ــن المجفــف والسمســم وزي التي

 • شرب كميات كبيرة من السوائل.
 • ممارسة التمارين الرياضية بمعدل 150 دقيقة في األسبوع. 

ــات  ــس األوق ــي نف ــراج ف ــة اإلخ ــرز ومحاول ــل التب ــدم تأجي  • ع
ــاً. يومي

ــاف )بعــد  ــى األلي ــوي عل ــي تحت ــة الت ــاول المكمــالت الغذائي  • تن
ــي(. ــب أو الصيدل ــارة الطبي استش

 • عــدم المبالغــة فــي اســتخدام األدويــة أو األعشــاب الُملينــة 
لألمعــاء لتجنــب حــدوث أي مفعــول عكســي.

اختصــاص دقيــق فــي امــراض الجهــاز 
فــي  متخصــص  والكبــد،  الهضمــي 
وقســطرة  والقولــون  المعــدة  ناظــور 
والبنكريــاس  الصفراويــة  القنــوات 

المعــدة. وبالــون 
  الشهادات:

  البورد العربي في الطب الباطني
  البورد العربي والبورد العراقي في      

  امراض الجهاز الهضمي والكبد.
  عضوا الجمعية العراقية في الجهاز   

  الهضمي.
ــن كل اســبوع  ــة م ــس والجمع ــي الخمي ــات تواجــده: يوم اوق

ــة )9.00 - 1.00( ــرة الصباحي ــي الفت ف

اجهزتنا الطبية:
)Frozen Section( جهاز فروزن سكشن

وهــو جهــاز تقطيــع الشــرائح النســيجية او مــا يعــرف بجهــاز  
االلمانيــة   )Leica(اليــكا بشــركة  المصنــع  المجمــدة  الخزعــة 
الرصينــة ويضــم كذلــك جهــاز تبريــد عالــي الدقــة والجــودة.

فوائــد الجهــاز: الهــدف منــه تجهيــز شــرائح للفحــص النســيجي فــي 
ــي  ــة )خصوصــا االورام( الت ــة الطارئ ــر للحــاالت الجراحي المختب
ــات  ــة العملي ــن غرف ــة م ــات القادم ــريع للعين ــب تشــخيص س تتطل
ــا  ــة( مم ــاء العملي ــة )اثن ــن 20 دقيق ــل م ــي اق ــة ف ــاء النتيج واعط
ــه  يختصــر الوقــت ويغنــي عــن عمــل جراحــي اضافــي بمــا يحمل

ــات. ــم ومضاعف مــن خطــورة وال

مقال الطبيب:

اإلمساك
الدكتورعماد عبد الصاحب جدوع

الدكتور نجاح كاظم السعدي وجـه 
من الكادر


