
)عــج(  الحجــة  االمــام  مستشــفى  اســتقبل 
الخيــري ومــن خــال قســم الطــوارئ احــدى 
مــن  قادمــة  لزائــرة  االنســانية  الحــاالت 
الــوالدة  اعــراض  تشــكو  كانــت  البصــرة 
ــة المختصــة  وبعــد فحصهــا مــن قبــل الطبيب
تــم تحويلهــا الــى غرفــة العمليــات بإشــراف 

الدكتــورة تكتــم العرابــي.
ــر  ــن فق ــي م ــة تعان ــابة الثاثيني ــت الش وكان
الــدم وبعــض االعــراض الثانويــة ممــا جعــل 
الــكادر الجراحــي فــي مرحلــة تحــدي للحفاظ 
اجــراء  وبعــد  وجنينهــا.  االم  حيــاة  علــى 
العمليــة بنجــاح انجبــت الشــابة طفلــة أســمتها 
)رقيــة( فيمــا تــم تخفيــض ســتون بالمئــة مــن 

ــة والمستشــفى. اجــور الطبيب

)عــج(  الحجــة  االمــام  مستشــفى  يســر 
ــور  ــام الدكت ــن انضم ــان ع ــري، االع الخي
ريــاض رشــيد طعمــة اخصائــي جراحــة 
ــي  ــم الجراح ــن الطاق ــة ضم ــالك البولي المس
ــي مستشــفى  ــة ف ــات الجراحي إلجــراء العملي

االمــام الحجــة )عــج( الخيــري.

انضمام اخصائي جراحة المسالك البولية

  
الدكتور رياض رشيد طعمة

زائرة من محافظة البصرة تضع مولودتها الجديدة

  فحص التصوير   للترابط   البصري
  Optical Coherence Tomography - OCT

أخبارنا

الجهــاز اختبــار تصويــر غيــر جراحــي، يتــم 
ــه أخــذ صــورة لطبقــات شــبكية العيــن  مــن خالل
المختلفــة، ففــي فحــص الـــ OCT يتــم اســتخدام 
الموجــات الضوئيــة أو الموجــات الصوتية. فحص 
ــم اســتخدامه لعــدد مــن االســتخدامات،  OCT يت
بمــا فــي ذلــك: تشــخيص األمــراض البقعيــة 
)منطقــة مركــز الرؤيــة( مثــل الثقــب البقعــي، 
الوذمــة، وهــو الغشــاء الــذي يغطــي البقعــة وغيــر 
ذلــك. رصــد تقــدم األمــراض المختلفــة )الــزرق، 
ــتجابة  ــك، االس ــن ذل ــدال م ــك(، أو ب ــى ذل ــا إل وم
للعــالج. التمييــز بيــن أنــواع مختلفــة مــن أمــراض 

اجهزتنا 
لطـبية ا

شــبكية العيــن )انفصــال، انشــقاق الشــبكية )Retinoschisis(. فحــص العصب البصــري. فحص طبقة 
األليــاف العصبيــة للشــبكية.



تقــوم األمعــاء الدقيقــة والقولــون بمعالجة الطعــام والماء الــذي يتناوله 
الشــخص، حيــث تقــوم باســتخراج العناصــر الغذائيــة مــن األطعمــة، 
ــي  ــبيل الهضم ــر الس ــال عب ــم امتصاصــه يواصــل االنتق ــا ال يت وم

ليطــرح خــارج الجســم بشــكل بــراز.
االســهال هــو خلــل أو اضطــراب فــي هــذه العمليــة وهــو تغيــر فــي 

قــوام أو عــدد مــرات التبــرز.
ــب  ــي أغل ــر ف ــى مــرض خطي ــدل عل االســهال عــرض شــائع وال ي
األحيــان، ولكــن يجــب مراجعــة الطبيــب فــي بعــض الحــاالت منهــا: 
• اســتمرار االســهال ألكثــر مــن عــدة أيــام أو تكــرر االســهال بشــكل 

دائم.
ــح  ــديد، ش ــش ش ــل )عط ــاف مث ــة بالجف ــات االصاب ــود عام • وج

ــدوار( ــف، ال ــول، الضع الب
• ألم شديد في البطن أو المستقيم )نهاية القولون(.

• وجود حمى مرافقة )تصل حرارة الشخص اكثر من 38.5(.
• وجود دم أحمر مع البراز أو براز بلون أسود.

األسباب:
• العدوى الفيروسية أو العدوى البكتيرية والطفيليات.

• بعض االدوية ومنها المضادات الحيوية.
• سوء االمتصاص )حساسية الحنطة( وعدم تحمل الاكتوز.

• التهابــات الكولــون بأنواعهــا، ومتازمة األمعــاء الهيوجة )الكولون 
العصبي(.

التشخيص: 
معظــم الحــاالت تشــفى تلقائياً خــال يومين وال حاجة الســتقصاءات، 
ولكــن قــد تحتــاج أحيانــا بعــض االختبــارات وتحاليــل الــدم والبــراز، 
ــة  ــمح برؤي ــا يس ــون مم ــر قول ــراء تنظي ــب بإج ــح الطبي ــد ينص وق
ــة  ــاالت خاص ــاك ح ــيجية. وهن ــات نس ــذ عين ــا وأخ ــون كام القول

تســتدعي اجــراء تنظيــر هضمــي علــوي.
العالج: 

- اغِســْل يديــَك جيــدًا للوقايــة من انتشــار عدوى اإلســهال الفيروســي، 
اغِســِل اليديــن باســتمرار، قبل تحضيــر الطعام وبعده، وبعد مامســة 
اللحــوم غيــر المطهيــة، واســتخدام دورة المياه، والعطاس، والســعال. 

اســتخِدْم معقِّــم يديــن عندمــا ال يكون غســلهما ممكنًا.
- تعويض السوائل عن طريق شرب الماء وبعض العصائر.

- تنــاول أطعمــة منخفضــة األليــاف وشــبه صلبــة مثــل )ارز، دجــاج، 
مــوز، تفــاح( وتجنــب األطعمــة الدهنية أو الغنيــة باألليــاف أو التوابل 

لفتــرة محــدودة فقط.
- قــد يصــف لــك الطبيــب بعــض العاجــات الدوائيــة أحيانــا ولفتــرة 

قصيــرة، احــذر التنــاول العشــوائي لألدويــة.
تذكــر: االســهال عــرض شــائع وغالبــا يشــفى مــن تلقــاء نفســه ولكــن 

ال يجــب اهمالــه ويجــب مراجعــة الطبيــب كمــا ذكــر ســابقا.

مقال الطبيب:

االسهال  I  الداء والدواء
بقلم الدكتور رامي عبد الحميد صبح

اخصائي امراض الجهاز الهضمي والكبد وتنظير القولون بكالوريــس طــب وجراحــة عامــة/ 
جامعــة بابــل

النســائية  فــي  العراقــي  البــورد 
ــة  ــة الطــب، حاصل ــد/ مدين والتولي
علــى المرتبــة االولــى الختصــاص 

ــد. ــائية والتولي ــي النس ــورد ف الب

الدكتورة تكتم صخر االعرابي وجـه 
من الكادر

اختصاص
والتوليد النسائية  امراض   

ــة  ــة المؤسســة الراعي ــة والتنمي تواصــل مؤسســة االغاث
لمستشــفى االمــام الحجــة )عــج( الخيــري/ كربــاء 
ــن  ــة ومــن ضم ــادرات الخيري ــم المب ــي تقدي المقدســة، ف
تلــك االعمــال توزيــع ســات غذائيــة للعوائــل المتعففــة، 
حيــث قامــت المؤسســة خــال الشــهر المنصــرم بتوزيــع 
ــى  ــذوي الدخــل المحــدود داخــل مبن ــة ل الســات الغذائي
ــد  ــي التباع ــد الســامة ف ــزام بقواع ــع االلت ــفى م المستش

ــا. ــروس كورون ــار فاي ــن انتش ــد م ــي للح االجتماع

مؤسسة اإلغاثة  والتنمية
تواصل تقديم السالل الغذائية للعوائل 

المتعففة في كربالء المقدسة


