
المتخصــص  الطبــي  الفريــق  تمكــن 
بجراحــة االعصــاب بأشــراف الدكتــور 
عمليــة  اجــراء  مــن  الجورانــي  عــاء 
ــغ  ــي الرس ــة ف ــار المقطوع ــاح األوت إص
االيمــن لطفلــة تبلــغ مــن العمــر خمســة 

أعــوام.
الطفلــة  ان  عــاء:  الدكتــور  وأوضــح 
تعرضــت إلــى إصابــة بقطعــة مــن الزجاج 

ــة  ــة وصعوب ــل الركب ــظي مفص ــى تش ادى ال
المشــي والحركــة وتوقفــه عــن العمــل بالرغــم 
مــن انــه معيــل لخمســة أطفــال. وبعــد عرضــه 
علــى الطبيــب االختصــاص د. مرتضــى اديــب 
)الهنــد( تــم اخــذ الفحوصــات وادخالــه الــى 
غرفــة العمليــات واجــراء العمليــة واعــادة 
المفصــل الــى وضعــه الصحيــح دون ان يدفــع 
ــود  ــر الجه ــة لتظاف ــور نتيج ــض اي اج المري
ــفى  ــنين وادارة المستش ــن المحس ــاون بي والتع

ــي. ــكادر الطب وال

اســتقبل مستشــفى االمــام الحجــة )عــج( 
ــة انســانية لمريــض خمســيني  ــري حال الخي
يعانــي مــن كســر فــي الركبــة نتيجــة ســقوط 
جــدار أحــد البيــوت التــي كان يعمــل بهــا مما 

)عــج(  الحجــة  االمــام  مستشــفى  يســر 
معاينــة  تقديــم  عــن  اإلعــان  الخيــري، 
مجانيــة لــذوي الدخــل المحــدود والعوائــل 
ــي  ــاء مــن كل أســبوع ف ــوم الثاث ــة ي المتعفف
الفتــرة الصباحيــة )9.00- 1.00(، وتشــمل 

العيــادات 
الجهــاز  امــراض  مركــز  استشــارية   1

والكبــد. الهضمــي 
2  استشارية النسائية والتوليد.

3  استشارية طب األطفال. 
4  استشارية امراض الباطنية.
5  استشارية الجراحة العامة.

علمــــــا بأن االستشارية المجــانية اليومية
الســاعة  مــن  تبــدأ  الطــوارئ  شــعبة  فــي 

الظهــر. بعــد   )  3:30  -1:30(
وتجــدر اإلشــارة الــى ان االستشــارية تشــمل 

المعاينــة فقــط.

االستشاريات المجانية
 ليوم الثالثاء من كل اسبوع

إجراء عملية دقيقة ناجحة
 في إصــــالح وتر مقطــــوع لطفلة 

ــن  ــغ األيم ــي الرس ــق ف ــرح عمي ــى ج أدى إل
ــع.  ــة لألصاب ــار القابض ــي األوت ــع ف وقط

وأكــد الدكتــور ان عمليــة إصــاح األوتــار 
المقطوعــة مــن العمليــات الدقيقــة جــدا قــد 
ــن  ــا، لك ــابق عهده ــى س ــا ال ــب اعادته يصع
بفضــل هللا تــم إعــادة توصيل األوتــار القابضة 
واستكشــاف  جراحيًــا  إصاحهــم  وإعــادة 

الوســطي. العصــب 

العمل الخيري الجماعي 
يتبنى حالة انسانية  ويعيد السعادة ألطفال المريض ...

أخبارنا



ــى األمعــاء الغليظــة  ــر عل ــون اضطــراب شــائع يؤث متازمــة القول
واهــم أعراضــه: التشــنج واالنتفــاخ او اآلم فــي البطــن، وكثــرة 

الغــازات واالســهال او اإلمســاك او كليهمــا معــا.

وتعتبــر متازمــة القولــون العصبــي حالــة مزمنــة تحتاج الــى ادارتها 
الــى المــدى الطويــل، لكنها ال تتســبب فــي حدوث تغيرات في أنســجة 

األمعــاء وال تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان القولون.
 

الحاالت التي تصبح فيها مراجعة الطبيب ضرورية:
1     تناقص الوزن.
2     االسهال لياً.

3     نزف الدم في المستقيم.
4     فقر الدم )المرتبط بنقص الحديد(.

5     التقيؤ غير الُمفسَّر
6     صعوبة في البلع

7     ألم مستمر ال يخف بعد نفث الغازات أو بعد التبرز

أهم مثيرات هذه المتالزمة:
متازمــة  أعــراض  أســوء  مــن  الكثيــرون  يعانــي  الطعــام:   .1
االمعــاء المتهيجــة عنــد تنــاول أطعمــة أو أشــربة ُمحــددة بمــا فيهــا 
القمــح ومنتجــات األلبــان والفواكــه الحمضيــة والفاصوليــا والكرنــب 

ــة. ــروبات الغازي ــب والمش والحلي
ــاء  ــة األمع ــن بمتازم ــب المصابي ــي أغل ــاد النفســي: يُعان 2. اإلجه
المتهيجــة مــن أســوء عامــات وأعــراض هــذه المتازمــة وأكثرهــا 
تكــرارا خــال فتــرات زيــادة اإلجهــاد النفســي برغــم انــه ال يُســبب 

ظهــوره المتازمــة لكنــه قــد يفاقهمــا..
3. تغيــر الهرمونــات: تتعــرض المــرأة الحتمــال اإلصابــة بمتازمــة 
االمعــاء المتهيجــة بمعــدل الضعــف مقارنــة بالرجــل، وقد يُشــير ذلك 
ــث ياحــظ ان  ــة، حي ــرات الهرموني ــه التغيي ــذي تلعب ــدور ال ــى ال إِل
عامــات وأعــراض المتازمــة تســوء خــال أو عنــد اقتــراب الدورة 

الشــهرية للمــرأة.

أبرز مضاعفات المتالزمة:

المزمــن االصابــة  او اإلمســاك  يســبب االســهال  ان  1. ممكــن 
بالبواســير.

2. انخفاض مستوى جودة الحياة.
3.  اضطراب المزاج.

• اختصاص طب االطفال والخدج 
وحديثي الوالدة

• بكالوريوس طب وجراحة عامة/ 
الجامعة المستنصرية.

• زميل المجلس العراقي 
لاختصاصات الطبية.

• عضو المجلس الطبي البريطاني/ 
لندن.

• عمل كطبيب مقيم ومندوب في 
مستشفيات المملكة المتحدة/ غاسكو 

وادنبرة )2000- 2010م(

مقال الطبيب:

)IBS( متالزمة القولون
الدكتور اكرم عبد الحسن

الدكتور حيدر عادل العبيدي وجـه 
من الكادر

العمــل الخيــري هــو عمــل إنســاني غير 
ــة او  ــرد او جماع ــه الف ــوم ب ــي يق ربح
جهــة مــا مــن أجل مســاعدة وتنميــة حياة 
ــدم  ــا يُق ــل، وهن ــن مــن دون مقاب اآلخري
مستشــفى االمــام الحجــة )عــج( الخيري 
الخدمــات الطبية بمعايير صحية عالمية 

ــاء  ــاج ومســتحقات االطب ــف الع ــة تكالي ــغ بســيطة لتغطي ــل مبال مقاب
ورواتــب الموظفيــن والمنتســبين فكل العاملين في المستشــفى يتقاضون 
أجــور ومســتحقات ماليــة إزاء عملهــم والجهــة الوحيــدة المتطوعــة هــي 
المؤسســة الراعية للمشــروع، مؤسســة اإلغاثة والتنمية فهي ال تتقاضى 
أي أجــور وال تجنــى أي أربــاح مــن المستشــفى فحســب بــل وتتطــوع 
ايضــاً لجمــع التبرعــات والمعونات الماليــة والطبية للمستشــفى وبعبارة 

أخــرى ان مستشــفى االمــام الحجــة )عــج( الخيــري غيــر ربحــي.

LaserLaser
TherapyTherapy
LaserLaser
TherapyTherapy

اجهزتنا الطبية:

بين السائل والمجيب
   مـــاذا  تقصــدون بالمستشفى “الخيري”؟ 

الليــزر  : شــعاع   )Laser Therapy(بالليــزر الطبيعــي  العــاج 
المســتخدم فــي العــاج الطبيعــي لــه مواصفــات خاصــة، فهــو أحــادي 
الطــول الموجــي )single wavelength( وهــو مــن نــوع ليــزر 
الهليــوم نيــون. ويعمــل الليــزر علــى زيــادة ســرعة التئــام الجــروح، 
ولــه تأثيــر مســكن لأللــم، أمــا فــي حــاالت التهــاب العظــام والتهــاب 
ــن  ــة، ويمك ــات المزمن ــك االلتهاب ــاج تل ــر بع ــو جدي ــل، فه المفاص

.)nerve roots( تطبيقــه علــى جــذور األعصــاب


