
أول مركز لعالج السمنة... بالمنطقة

اآلن . . .   تشغيل وحدة غسيل الكلى

جملة طبية �سهرية ت�سدر عن جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب

عدد خا�ص مب�ست�سفى الدكتور �سليمان احلبيب - الق�سيم

التصوير المقطعي بـ                           يغني عن القسطرة التشخيصية في أكثر الحاالت





حر�سًا من جمموعة د.�سليمان احلبيب الطبية على تقدمي خدمات طبية 

متكاملة ملر�سى منطقة الق�سيم واملناطق املجاورة لها ، هاهو م�ست�سفى 

د.�سليمان احلبيب بالق�سيم يوا�سل التو�سع يف خدماته ال�سحية 

التخ�س�سية واملقدمة ملراجعيه من خالل ت�سغيل مراكز ووحدات جديدة 

متخ�س�سة ، حيث قام امل�ست�سفى موؤخرًا بت�سغيل اأول مركز لعالج 

م�ساكل ال�سمنة يف املنطقة ليوفر حلواًل متكاملة ورعاية �ساملة جتمع بني 

اخليارات اجلراحية والعالج ال�سلوكي والتغذية والتمارين الريا�سية من 

خالل فريق طبي متكامل من اأمهر االأطباء املتخ�س�سني واملتميزين.

و�سعيًا من امل�ست�سفى ملواكبة احتياجات مراجعيه وبخا�سة مر�سى الكلى 

فقد مت ت�سغيل اأحدث وحدة  لغ�سيل الكلى 

ت�سم اأدق االأجهزة املتخ�س�سة يف هذا 

املجال ، وتوفر خ�سو�سية عالية للمري�ض 

اأثناء الغ�سيل ، اإذ تقوم ممر�سة خا�سة بكل 

مري�ض على رعايته وتلبية احتياجاته ، كما 

تطبق الوحدة اإجراءات م�سددة للتعقيم 

ومنع العدوى وفقًا لتو�سيات الهيئات الطبية العاملية.

اإن هذه التو�سعات التي ي�سهدها امل�ست�سفى تاأتي الأهمية تكامل 

اخلدمات الطبية جلميع املر�سى يف كافة التخ�س�سات ولكل الفئات 

العمرية.
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عالج العقم

القلب

مركز عالج السمنة

في هذا  العدد

كلمة   العدد

تشغيل وحدة غسيل الكلى

العظام و استبدال المفاصل

الوالدة

األطفال . . .

األنف واألذن والحنجرة

تصحيح النظر بالليزك

الجراحات التجميلية 

01

خيارات متنوعة و رعاية 

�ساملة ملر�سى ال�سمنة 

باأول مركز متخ�س�ض 

بالق�سيم .

توفر الوحدة رعاية �سحية ذات 

جودة ملر�سى غ�سيل الكلى من خالل 

جتهيزات ذات دقة عالية باأيدي 

كفاءات متخ�س�سة.

جناحات متالحقة يف اأول 

وحدة متكاملة لعالج العقم 

بالق�سيم .

تغلب على عيوب االإب�سار لديك 

بعملية ب�سيطة جدًا تتم يف ثوان 

معدودة ومتتع بروؤية حادة لياًل 

ونهارًا .

جراحات التجميل متنحك التنا�سق والر�ساقة 

واجلاذبية وتق�سي يف نف�ض الوقت على 

م�سكالت �سحية خطرية .

زراعة املفا�سل ال�سناعية ت�ساعدك يف التخل�ض من اآالمك والعودة 

ملمار�سة حياتك ب�سكل طبيعي .
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 Optima CT 660 الت�سوير املقطعي بـ -

يغني عن الق�سطرة الت�سخي�سية يف اأكرث 

احلاالت .



الأول باملنطقة ...

خيارات متنوعة 

تالئم كافة 

احلالت

جنحت جمموعة د.�سليمان احلبيب الطبية 

بكافة م�ست�سفياتها يف و�سع منظومة �ساملة 

تقدم رعاية متكاملة ملر�سى ال�سمنة، ومن خالل 

مراكز متخ�س�سة تقدم احللول اجلراحية وغري 

اجلراحية وتقدمي كافة اخليارات اأمام املري�ض 

ب�سكل ي�سمن حتقيق اأف�سل النتائج ويتوافق مع 

كافة احلاالت املر�سية ، بالتزامن مع تاأمني اأحدث 

التقنيات وغرف العمليات امل�سممة وفقًا الأعلى 

املعايري العاملية اإ�سافة اإىل ا�ستقطاب كفاءات 

عاملية متخ�س�سة يف جراحات ال�سمنة والتخدير، 

كما تقدم الربامج الغذائية والعالج ال�سلوكي 

والتمارين الريا�سية اإ�سافة اإىل ا�ست�ساريي جراحة 

جتميلية اأ�سحاب خربات عالية الإجراء العمليات 

امل�ساحبة لفقدان الوزن مثل �سد البطن وغريها.

وحدات متخ�ص�صة

 لتقدمي كافة احللول

ومن هنا انطلقت املجموعة لت�سغيل مركز�سامل 

لعالج ال�سمنة مبنطقة الق�سيم ي�سم ثالث 

وحدات : االأوىل  وحدة الفح�ض الطبي ال�سامل 

لت�سخي�ض اأ�سباب ال�سمنة، اأما الثانية فهي 

وحدة اخلدمات الطبية امل�ساندة والتي يتم فيها 

حتديد برنامج غذائي وريا�سي و�سلوكي منا�سب  

للمري�ض بناًء على نتائج التحاليل املخربية ، يف 

حني اأن الوحدة الثالثة هي وحدة اجلراحة والتي 

يتم فيها عمل جميع اأنواع جراحات ال�سمنة كما 

ت�سمل اأي�سًا اجلراحات التجميلية بعد عمليات 

مركز عالج السمنة
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اإنقا�ض الوزن.

العالج يجمع بني 

اخليارات اجلراحية 

وغريها

ينق�سم عالج ال�سمنة لدينا 

اإىل �سقني االأول عن طريق 

اخليارات غري اجلراحية مثل التمارين الريا�سية 

والربامج الغذائية والعالج ال�سلوكي ، وال�سق االآخر 

يعتمد على اإجراء عمليات ال�سمنة املختلفة ح�سب 

حالة املري�ض ، وجميع جراحات ال�سمنة اأ�سبحت 

“ربط املعدة “ 
طريقة اآمنة واأكرث 

�صيوعًا باأوروبا وهي 

من عمليات اليوم 

الواحد

االآن جترى باملنظار اجلراحي 

مما رفع من ن�سب جناحها 

ب�سكل كبري وجعلها اأكرث اأمانًا 

وت�ساعد املري�ض على العودة 

اإىل ممار�سة حياته ب�سكل 

طبيعي ب�سرعة اأكرب وتقلل من ال�سعور باالأمل بعد 

العملية.

ربط املعدة

عمليات ربط اأو حتزمي املعدة باحللقة من 

العمليات الناجحة لعالج ال�سمنة و تتميز ب�سهولة 



اإجرائها باملنظار اجلراحي خالل �ساعة واحدة 

اأو اأقل وهي من جراحات اليوم الواحد والي�سعر 

املري�ض باآالم ، وكذلك ال ينتج عنها اأي م�ساعفات 

خطرية اإذ اإنها من العمليات االآمنة جدًا خا�سة 

اإذا ما اأجريت يف مراكز موؤهلة ومتخ�س�سة.

نق�ص ملحوظ يف الوزن

متنح عمليات ربط املعدة املري�ض نق�سًا ملحوظًا 

يف الوزن مبا يعادل 50% من الوزن الزائد تقريًبا، 

وميكن التحكم يف حجم وُقْطر احللقة بني جزء 

املعدة العلوي ال�سغري واجلزء ال�سفلي الكبري من 

خالل ت�سييق اأو تو�سيع احللقة ح�سب احلاجة . 

معاجلة الأمرا�ص امل�صاحبة لل�صمنة

تنجح العمليات يف عالج معظم االأمرا�ض املزمنة 

امل�ساحبة لل�سمنة من خاللها؛ مثل داء ال�سكري 

بن�سبة 30%، وارتفاع �سغط الدم بن�سبة %50، 

وارتفاع الدهون بالدم بن�سبة 56%، والتهاب 

واحتكاك املفا�سل بن�سبة 46%، واالختناق اأثناء 

النوم بن�سبة 44%، وارجتاع حم�ض املعدة اإىل 

املريء بن�سبة 37%، واأمرا�ض �سرايني القلب 

التاجية بن�سبة 10%، والربو 

بن�سبة 10%، وعدم التحكم يف 

التبول بن�سبة %9 .

تكميم املعدة

عملية )تكميم املعدة(، التي 

ُتعرف اأي�سًا با�سم تدبي�ض 

املعدة الطويل، هي اإحدى 

العمليات التي اأو�سى االحتاد 
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العاملي للبدانة باإدراجها �سمن عمليات جراحات 

ال�سمنة املعتمدة ، وتتميز باأنها تتم باملنظار 

اجلراحي، وُتعترب من عمليات اليوم الواحد ، وال 

تزيد مدة اإقامة املري�ض يف امل�ست�سفى اأكرث من 

يوَمنْي ، كما اأنها تتميز ب�سهولة االإجراء اجلراحي 

مقارنة بعملية حتويل م�سار االأمعاء، خا�سة 

للمر�سى الذين لديهم اأوزان عالية جدًا واأمرا�ض 

م�ساحبة لل�سمنة املفرطة وهي اأقل خطورة واأكرث 

اأمانًا وبدون م�ساعفات .

80 % من الوزن الزائد اإنقا�ص 70 – 
ت�ساعد تلك العملية يف اإنقا�ض الوزن مبا ن�سبته 

)70 -80%( من الوزن 

الزائد ، وتوفر للمري�ض 

عدم ال�سعور باجلوع وفقدان 

ال�سهية؛ وذلك الأن مركز 

اجلوع املوجود يف املعدة، 

الذي يفرز هرمونًا م�سوؤواًل 

عن االإح�سا�ض باجلوع، 

ُي�ستاأ�سل اأي�سًا مع املعدة 

امل�ستاأ�سلة؛ مما ي�ساعد على 

“حتوير الأمعاء” 
الأن�صب لل�صمنة 

احلادة واملري�ص 

يحتاج بعدها ملتابعة 

مع الفريق الطبي



الطبية. واأثبتت الدرا�سات 

والنتائج من خمتلف املراكز 

العاملية تفوق هذه العملية 

على حزام املعدة اأو التدبي�ض 

الطويل يف فقد الوزن 

املطلوب، ومعاجلة االأمرا�ض 

امل�ساحبة مثل ال�سكر، 

وارتفاع ال�سغط، وارتفاع 

ن�سبة الدهون، وغريها. 

اإنقا�ض الوزن ب�سكل اأكرب، 

وحتقيق نتائج اأف�سل. 

ت�صغري حجم املعدة 

جراحيًا

اأما عملية حتوير االأمعاء اأو 

حتويل املعدة فتعني اأن يتم 

حتويل اأو اإر�سال الطعام من 

املعدة اإىل اجلزء الذي يلي 

االإثني ع�سر، دون اأن يبقى يف املعدة، اأو مير يف 

االإثني ع�سر وتعتمد على ت�سغري حجم املعدة 

جراحيًا ثم تو�سيلها من جديد باالأمعاء بحيث 

مير الطعام يف هذا اجلزء من االأمعاء دون اأن 

يختلط بع�سارة اله�سم فتقل بالتايل عملية 

االمت�سا�ض وتقل ا�ستفادة اجل�سم من الطعام 

الذي يتناوله املري�ض.

نتائج متميزة

وهي عملية ذات نتائج جيدة حيث اإنه يتوقع 

اأن ينزل 50 - 60% من الوزن خالل ال�سنتني 

االأوليني بعد العملية اإن اُتبعت االإر�سادات 
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توفري اأعلى ن�صب من 

النجاح والأمان وتطبيق 

اإجراءات �صارمة للتعقيم 

ملنع انت�صار العدوى

“تكميم املعدة” 
ذات فاعلية كبرية 

لذوي الأوزان العالية 

وين�صح بها الحتاد 

العاملي للبدانة



يف اإطار التطوير امل�ستمر والرغبة ال�سادقة يف رفع 

العبء عن اأبناء منطقة الق�سيم واملدن املجاورة 

قام م�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم موؤخرًا 

بت�سغيل وحدة جديدة لغ�سيل الكلى ذات طابع 

خا�ض وتتميز بتوفري اأعلى م�ستوى من اخل�سو�سية 

والراحة للمري�ض اأثناء تلقيه 

العالج. 

بيئة �صحية متكاملة

حر�ض امل�ست�سفى على توفري 

كافة مقومات النجاح يف هذه 

الوحدة من خالل بيئة �سحية 

متكاملة توفر اأعلى درجة من 

الرعاية ال�سحية ، حيث مت ا�ستقطاب عدد من 

اأف�سل االأطباء املتخ�س�سني واحلا�سلني على اأعلى 

ال�سهادات العاملية يف االأمرا�ض الباطنية والكلى . 

غرف منف�صلة بتجهيزات عالية

وتتميز الوحدة باأنها توفر 

خ�سو�سية عالية جدًا 

من خالل غرف منف�سلة 

اإذ ت�سم كل غرفة جهاز

وهو   B-BRAUN
االأحدث بني اأجهزة غ�سيل 

الكلى يف العامل ، كما مت 

    الآن...
 ت�صغيل وحدة الغ�صيل الكلوي

 باأف�صل الكفاءات واأدق التجهيزات

وحدة غسيل الكلى
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ممر�صة لكل مري�ص 

والغ�صيل يتم بجهاز 

B-BRAUN الأحدث 
عامليًا 



بتقدمي ن�سائح واإر�سادات 

متميزة لهم.

مكافحة العدوى 

والأمرا�ص اخلطرية

ويحر�ض الطاقم الطبي 

بالوحدة على اتخاذ 

االإجراءات ال�سارمة 

ملكافحة العدوى واالآثار 

اجلانبية بني املر�سى التي قد تنتج عن عملية 

الغ�سيل الكلوي، حيث يعد انتقال العدوى عن 

طريق التالم�ض من اأكرث الطرق التي تنتقل 

بوا�سطتها امليكروبات يف من�ساآت الرعاية 

ال�سحية مبا يف ذلك وحدات الغ�سيل الكلوي، اإذ 

اإن اأبرز االأمرا�ض ارتباطًا بعملية الغ�سيل عدوى 

موا�سع الدخول اإىل اجل�سم )مكان الدخول اإىل 

اجلهاز الدوري( اأو اإىل الربيتون وجترثم الدم 

والتهاب الغ�ساء الربيتوين والتفاعالت التي 

تنتج عنها احلّمى اإ�سافة اإىل عدوى امليكروبات 

املنقولة عن طريق الدم كاالإيدز والتهاب الكبد .

جتهيز الوحدة باإعدادات 

املحاليل الطبية والفالتر 

اخلا�سة بالغ�سيل الدموي 

ذات كفاءة عالية ، هذا 

باالإ�سافة اإىل تزويد جميع 

كرا�سي الغ�سيل بو�سائل 

ترفيهية منها اأجهزة تلفاز 

وال�سحف اليومية.

ممر�صة لكل مري�ص

ولقد حر�سنا بامل�ست�سفى على منح مراجعينا اأعلى 

م�ستويات اخل�سو�سية اأثناء غ�سيل الكلى اإذ يتم 

و�سع كل مري�ض يف غرفة خا�سة وتقدم له الرعاية 

كذلك ممر�سة خا�سة به ، وقد مت ا�ستقطاب نخبة 

من الكفاءات التمري�سية املدربة وهم ذوو خربة 

وا�سعة يف هذا املجال ومت تدريبهم على كيفية 

التعامل مع مر�سى الغ�سيل واال�ستفادة من تلك 

االأجهزة احلديثة.

العمل على مدار ال�صاعة ل�صتقبال 

احلالت الطارئة

تتميز وحدة غ�سيل الكلى بامل�ست�سفى بتوفريها 

لنظام ات�سال من داخل الغرفة يف حاالت 

الطوارئ باالإ�سافة لتوفري اأجهزة غ�سيل 

الكلى للحاالت اخلا�سة التي يحدث لديها 

هبوط �سديد يف �سغط الدم ومر�سى القلب 

)Heamodiafiltration(. كما اأن 

الوحدة تعمل ملدة 24 �ساعة يوميا يف احلاالت 

الطارئة ، ويتم متابعة املري�ض من قبل اأخ�سائية 

متخ�س�سة يف تغذية مر�سى الف�سل الكلوي تقوم 
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ا�صتعدادات تامة على 

مدار ال�صاعة ل�صتقبال 

احلالت احلرجة 

والطارئة



العظام و استبدال المفاصل

متنح املري�ص اأداء 

ال�صالة وثني الركبة 

ب�صهولة وي�رس

ا�صتبدال املفا�صل 

ال�صناعية

اأتاحت عمليات ا�ستبدال املفا�سل ال�سناعية 

حلواًل طبية ع�سرية للتخل�ض من االآالم ب�سكل 

متميز وخلق جٍو من الراحة واالأمان للمري�ض ، 

ولكن مثل تلك العمليات الدقيقة حتتاج ملهارات 

طبية وكفاءات متخ�س�سة وهو ما فطن اإليه 

م�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم اإذ وفر 

كل �سبل النجاح للعمليات التي يتم اإجراوؤها 

وا�ستقطب كوادر وكفاءات عاملية يف هذا املجال 

ووفر لهم بيئة عمل مثالية من غرف عمليات 

واأجهزة وطاقم متري�سي متميز، اإذ ي�ستخدم 

امل�ست�سفى اآخر التقنيات الطبية يف جمال زراعة 

 MINIMAL  املفا�سل والتي من اأهمها تقنية

. INVASIVE SURGERY

فوائد عديدة وراحة اأكرب

عمليات املفا�سل من العمليات ال�سائعة واأكرثها 

يف مفا�سل: الورك، الركبة، الكتف، والكوع، 

والفائدة الرئي�سة للمف�سل ال�سناعي هي 
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تناق�ض االأمل امل�ستمر،حيث ي�سعر املري�ض باأن 

الطرف اأ�سبح اأقوى من قبل، واأن احلركة غري 

موؤملة، كما يالحظ كثري من املر�سى حت�سنًا 

يف حركة املف�سل، ففي حالة مف�سل الكتف 

ال�سناعي يالحظ املري�ض اأنه 

ي�ستطيع بعد العمل اجلراحي 

حتريكها دون م�ساعدة 

وي�ستطيع رفع االأ�سياء ب�سكل 

اأف�سل.

اأقل قدر من التدخل 

اجلراحي

وهناك طريقة جديدة يف زراعة املف�سل 

ال�سناعي وهي االأقل من ناحية التدخل 

 Minimally اجلراحي اأو مـــا يعرف طبيًا بـــــ

Invasive Surgery وقد اأحدثت تلك الطريقة 

نقلة نوعية يف جراحات ا�ستبدال املفا�سل ، 

حيث ال يتم جرح الوتر يف الع�سلة الرباعية 

االأمامية للفخذ مما يوؤدي اإىل �سهولة 

اال�ستجابة بالعالج الطبيعي .

منا�صبة ملن يعانون

 من اأمرا�ص مزمنة

وهذا النوع هو االأن�سب 

للمر�سى الذين يعانون من 

اأمرا�ض مزمنة كال�سغط 

وال�سكر، كذلك فاإنهم ال 

يحتاجون لفرتة نقاهة 

كبرية ، ي�ساف اإىل ذلك 

اأن اجلراحة تتم من خالل 
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ثقوب �سغرية جدًا مقارنة بالثقوب التي حتتاجها 

التدخالت التقليدية ، كما اأنه ال ينتج عنها متزق 

يف الع�سالت .

مرونة اأكرب

التقنية اجلديدة للمفا�سل ال�سناعية تعطي 

مرونة اأكرب يف عملية الربط بني ع�سلة الفخذ 

ومف�سل ال�سابونة مما ي�سمح للمري�ض باأداء 

اأغلب الو�سعيات اأثناء ال�سالة واأي�سًا و�سع 

اجلل�سة العربية ، وذلك ب�سبب متيز املف�سل 

ال�سناعي باملرونة العالية يف حتمل اجلهد عند 

احلركة واالنثناء وقوة التحكم 

العالية مبوقع ع�سلة الفخذ 

على ال�ساق ، باالإ�سافة اإىل 

اأن �سطح املف�سل م�سمم 

ليتفادى نقاط ال�سعف مما 

يجعلها اأطول عمرًا واأكرث 

ثباتًا.

الت�صميم اجلديد اأكرث 

قوة ومرونة وهو 

الأطول عمرًا والأ�صد 

ثباتًا



اإن غالبية اإ�سابات الرباط ال�سليبي ال تنتج عن 

اإ�سابات ت�سادم مبا�سرة، ولكن حتدث غالبًا من 

التواء الركبة مع ثبات القدم يف االأر�ض، وب�سبب 

هذه النوعية حتدث اإ�سابة االأربطة، لذلك يجب 

على امل�ساب مراجعة الطبيب املخت�ض مبا�سرة 

الأن اجلراح هو وحده الذي ي�سخ�ض االإ�سابة 

ويفرق ما بني التمزق الب�سيط اأو احلاد.

دقة الت�صخي�ص ت�صاعد على التماثل 

لل�صفاء �رسيعًا

يتم ت�سخ�ض اإ�سابة الرباط 

ال�سليبي با�ستخدام الرنني 

املغناطي�سي واالأ�سعه ال�سينية، 

كما يقوم الطبيب باإجراء 

اإختبارات خا�سة ملعرفة مدى 

ثبات الركبة .وتتم العمليات 

اجلراحية بوا�سطة املنظار، 

ويرتاوح وقت اإجراء عملية 

الرباط ال�سليبي ما بني 20 اإىل 40 دقيقة. 

منظار الركبة

تتميز التقنية اجلديدة يف عملية ترميم الرباط 

ال�سليبي االأمامي باأنها اأف�سل من التقنية 

التقليدية وتوؤمن ا�ستقرارًا اأكرث للركبة وهو ما 

يعترب مهمًا جدًا بالن�سبة لالعبي كرة القدم. 

ويعترب منظار الركبة من اأكرث العمليات �سيوعًا يف 

جراحة العظام عمومًا حيث جترى كل عام مئات 

االآالف من هذه اجلراحات يف اأنحاء العامل، وهذه 

العمليات عادة ما تتم كجراحة 

اليوم الواحد حيث يدخل 

املري�ض اإىل امل�ست�سفى ويتم 

اإجراء اجلراحة ويخرج بعدها 

من امل�ست�سفى يف نف�ض اليوم، 

ويف بع�ض احلاالت ميكن اإجراء 

هذه العملية حتت تخدير 

ن�سفي اأو تخدير مو�سعي.

10

منظار الركبة

 من اأكرث العمليات 

اأمانًا وجناحًا يف 

عالج الإ�صابات 

الريا�صية

ت�صتغرق العملية من 

20 اإىل 40 دقيقة 

فقط ول يحتاج 

املري�ص بعدها 

للتنومي

اإلصابات الرياضية
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عالج العقم

معدلت جناح 

املعتمدة عامليًا

عالج العقم 

لدينا اأعلى من

�سهدت منطقة الق�سيم منذ اأكرث من عام ت�سغيل 

اأول وحدة متكاملة لعالج العقم وامل�ساعدة على 

االإجناب مب�ست�سفى د.�سليمان احلبيب ، ومن ثم 

بداأت النجاحات املتالحقة اإذ حققت اأماين واآمال 

كثري من املراجعني وجتاوزت ن�سب جناح العالج 

به املعدالت املعتمدة عامليًا من منظمة اخل�سوبة 

االأوروبية، حيث اأ�سهم يف حتقيق هذا النجاح 

بف�سل اهلل وجود كفاءات عاملية من املتخ�س�سني 

يف عالج العقم.

وقد عرب كثري من مراجعي 

الوحدة عن �سعادتهم 

بوجود مثل تلك االإمكانات 

يف منطقة الق�سيم حيث 

قالت نورة – اإحدى 

املراجعات- لكم الف�سل 

بعد اهلل باأن تقر عيناي 

مبولودتي بعد حماوالت كثرية يف م�ست�سفيات 

ومراكز خمتلفة اإال اأن خربة الكوادر الطبية 

والتجهيزات والتقنيات احلديثة لديكم تعد 

فخرًا لكافة اأبناء املنطقة ، فيما قال في�سل – 

اأحد املراجعني- ق�سيت 12 عامًا يف البحث عن 

العالج حتى علمت بت�سغيل وحدة متخ�س�سة يف 

امل�ست�سفى وكتب اهلل جلهودكم النجاح.

جودة املختربات اأهم ركائز النجاح

وتعد جودة املختربات وجتهيزاتها اأهم ركائز 

النجاح يف مراكز عالج العقم العاملية اإىل جانب 

د.ال�سمو�ؤل احلاكم
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كفاءة وخربة االأطباء التي توفر دقة يف العالج 

من خالل نظام يحفظ خ�سو�سية املراجعني، 

بحيث تخ�سع كل حالة منفردة لنظام كودي 

مرتبط بالكمبيوتر ونظام رقابي �سارم، وجتهيز 

وحدة تكييف خا�سة ونظام دقيق لفلرتة الهواء 

بن�سبة 99 % واإ�ساءة التوؤثر على منو االأجنة، 

وتاأمني عمليات نقل و�سحب البوي�سات، ووجود 

خا�سية فح�ض عدد احليوانات املنوية عن طريق 

كامريا رقمية واإمكانية حتديد جن�ض اجلنني. 

�رسعة ودقة 

حتليل ال�صائل املنوي

يتميز خمترب وحدة العقم بوجود جهاز احلقن 

املجهري الذي ي�ستخدم يف احلاالت التي تكون 

فيها احليوانات املنوية قليلة العدد ، وجهاز 

الليزر امل�ستخدم لرتقيق وت�سطيب جدار االأجنة 

يف احلاالت التي تكون فيها �سماكة جدار االأجنة 

اأكرث من املعدل الطبيعى اإ�سافة 

اإىل جهاز حتليل ال�سائل املنوي 

بوا�سطة الكمبيوتر والذي ي�سمن 

حتليل ال�سائل ب�سرعة ودقة 

عاليتني وكذلك جهاز جتميد 

النطاف واالأجنة وي�ستخدم 

لتجميد النطاف واحليوانات 

املنوية امل�ستخل�سة من اأن�سجة اخل�سية ال�ستعمالها 

الحقًا.

اأطفال الأنابيب

تطورت التقنيات احلديثة للق�ساء على العقم 

حيث ت�سمل تقنية اأطفال االأنابيب والتي تتم 

من خالل تلقيح البوي�سة خارج ج�سم املراأة  ، 

حيث يتم اإعطاء ال�سيدة بع�ض العقاقري لتحفيز 

املبي�ض الإنتاج عدد من البوي�سات التي يتم 

�سحبها بوا�سطة اإبرة حتت توجيه االأ�سعة باملوجات 

فوق ال�سوتية ، ثم يتم تلقيحها وبعد ذلك يتم 

االإخ�ساب واإعادته للرحم من اليوم الثاين اإىل 

اليوم اخلام�ض بعد اأن يكون اجلنني قد انق�سم اإىل 

انق�سامات متعددة من اخلاليا.

نورة :

لكم الف�صل بعد اهلل باأن 

تقر عيناي مبولودتي...

في�صل :

ق�صيت 12 عامًا يف 

البحث عن العالج حتى 

راجعت هذا امل�صت�صفى

د.في�سل امل�سلمي
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الوالدة

الولدة تتم بطاقم ن�صائي 100 % 

توفري رعاية �صاملة وخ�صو�صية وراحة 

منقطعة النظري 

الأن م�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم دائمًا 

ما يكون عند م�ستوى تطلعات واآمال مراجعاته فاإنه 

وفر برامج وخدمات متكاملة جتمع بني الرعاية 

ال�سحية واخلدمة املتميزة 

لالأم قبل الوالدة وبعدها 

وكذلك العناية ال�ساملة 

باملولود اإذ تقوم على الوالدة 

اأف�سل اال�ست�ساريات املوؤهالت 

مع طاقم ن�سائي 100 % 

اإ�سافة اإىل اأجنحة وغرف 

تنومي فاخرة متنحك وطفلك الهدوء والراحة 

وتتيح لك ا�ستقبال �سيوفك ومهنئيك يف جو مماثل 

ملنزلك متامًا. وننفرد باأننا نوفر عند الوالدة 

طبيبة متخ�س�سة يف العناية 

باالأطفال حديثي الوالدة .

طوارئ ن�صائية 

متخ�ص�صة

وقد وفر امل�ست�سفى غرف والدة 

جمهزة ب�سكل متميز ال�ستقبال 

اأجنحة وغرف للتنومي 

تتيح لك ا�صتقبال 

�صيوفك ومهنئيك يف 

جو مماثل ملنزلك متامًا
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حاالت الوالدة الطارئة يف 

ق�سم ن�سائي منف�سل للطوارئ 

مع اإجراء عملية الوالدة يف 

اأ�سرع وقت، ويقوم على الوالدة 

للحاالت الطارئة ا�ست�ساريات 

موؤهالت  لديهن باع طويل 

من اخلربة والتمر�ض يف 

هذا املجال اإ�سافة اىل فريق 

متري�سي مدرب وموؤهل ، وقد مت توفري كافة �سبل 

االأمان واالأجهزة احلديثة .

اإبرة الظهر لولدة بدون اأمل

وملزيد من الراحة فاإنه يتم ا�ستخدام اإبرة الظهر 

يف عمليات الوالدة ح�سب ما تقت�سيه احلالة حيث 

تعد من اأف�سل الطرق لت�سكني اآالم الوالدة ، وقد 

اأثبتت الدرا�سات اأنها اآمنة ، وت�سكل حاًل مثاليًا 

حيث تتميز بتخفيف اأمل الوالدة مهما طالت مراحل 

الوالدة .

�صعرت اأننى بني اأهلي 

ويف منزيل عند 

ولدتي

اأجنحة وغرف تنومي 

فاخرة 

كما وفر امل�ست�سفى كل ما 

من �ساأنه توفري الراحة 

و�سبل االأمان لالأم يف اأجنحة 

التنومي امللكية والغرف 

الفاخرة اخلا�سة بحاالت 

الوالدة ، تلبي كافة االأذواق 

وهي ذات جتهيزات خا�سة ت�سفي جوًا من 

االأريحية و م�ساحة وا�سعة ال�ستقبال ال�سيوف 

وتوفري الهدوء.

كامريا خا�صة لكل طفل  

كذلك فاإنه باإمكان االأم متابعة طفلها من خالل 

�سبكة التلفزة بامل�ست�سفى حيث لكل طفل كامريا 

خا�سة به ، وبكل غرفة ممر�سة خا�سة لالأم لتوفر 

ما حتتاجه من كافة �سبل الرعاية والعناية كما 

يخ�سع طفلك لرعاية وعناية �ساملة.

اأم هيا :

التوليد حت�رسه طبيبة 

متخ�ص�صة يف العناية 

بالأطفال حديثي 

الولدة
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 ICU العناية المركزة

وحدة الرعاية املركزة ICU مب�ست�سفى 

د.�سليمان احلبيب بالق�سيم تعمل على مدار 

24 �ساعة ال�ستقبال كافة احلاالت احلرجة 

والطارئة ، ومت تزويدها باأحدث التجهيزات 

الطبية والتكنولوجية وفقًا لتو�سيات اجلمعية 

االأمريكية لغرف العناية املركزة. والوحدة 

ة خم�س�سة للرعاية العامة  �ِسرَّ
َ
بها جمموعه اأ

واأخرى ملر�سى القلب جمهزة باأحدث نظم 

املراقبة واأجهزة التنف�ض املو�سى بها عامليًا. 

غرف عزل ملنع انت�صار العدوى

وتتميز وحدة الرعاية املركزة ICU لدينا 

باأن بها غرف عزل للحيلولة دون حدوث 

انت�سار للعدوى مزودة باأنظمة �سفط وعزل 

للهواء Negative pressure عن باقي 

املر�سى كما هو متبع ومو�سى به عامليًا .

تخطيط القلب

 ECG15ويعدجهاز تخطيط القلب

leads   بجهد اأعلى لت�سوير اأدق ل�سرايني 
القلب هو االأحدث عامليا ، كما يتوافر جهاز

 suction portable ل�سحب البلغم 

من املري�ض ملنع حدوث م�ساعفات و�سيق 

يف التتنف�ض، وكذلك Crash cart من 

)metro life line( مزودة بو�سائل 

انعا�ض متقدمة ت�ساعد على التعامل مع احلالة 

املر�سية دون تدخل ب�سري ويف اأ�سرع وقت.

رعاية فائقة ملر�صى القلب واجللطات 

الدماغية وما بعد العمليات اجلراحية
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القلب

 Optima CT 660 الت�صوير املقطعي بـ

يغني عن الق�صطرة الت�صخي�صية يف اأكرث احلالت

دقيق جدًا يف 

اكت�صاف الأورام 

واجللطات 

الرئوية القاتلة 

واعتاللت ع�صلة 

القلب مبكرًا

االأمرا�ض التي حتتاج لفحو�سات اإ�سعاعية خا�سة 

الكت�سافها ، حتى ح�سل الق�سم على املركز االأول 

بني م�ست�سفيات ال�سرق االأو�سط والعامل العربي 

وفقًا لت�سنيف Arab Health  وهو ما ي�سري اإىل 

كفاءة الطاقم الفني ومتيز االأجهزة الت�سخي�سية 

التي يتم تاأمينها .

اأحدث الأجهزة

 ومن ثم فاإن هناك �سعيًا دائمًا على 

تاأمني اأحدث اأجهزة الت�سوير املقطعي 

حر�ض م�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم منذ 

افتتاحه يف عام 2009م على مواكبة اآخر التطورات 

التكنولوجية خا�سة يف جمال االأ�سعة الت�سخي�سية 

وذلك ملا لها من اأهمية بالغة يف �سرعة ودقة 

الت�سخي�ض والك�سف املبكر عن الكثري من 
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CT.SCAN والرنني املغناطي�سي MRI وجهاز 
املاموجراف  Mammography للك�سف 

املبكر عن اأورام الثدي اإ�سافة اإىل جهاز االأ�سعة 

 Digital التلفزيونية امللونة الرقمي

Fluoroscopy ، وكذلك الت�سوير باملوجات 
 ،ULTRASOND فوق ال�سوتية االألرتا�ساوند

.IDXA جهاز قيا�ض كثافة العظام

OptimaCT 660
وي�سم ق�سم االأ�سعة بامل�ست�سفى جهاز

 Optima CT 660 

للت�سوير املقطعي املحوري من 

GE والذي يعطي ت�سخي�سًا 
دقيقًا ل�سرايني القلب وي�سهم 

يف الك�سف املبكر عن االأورام 

واجللطات الرئوية. 

ت�صوير كامل اجل�صم يف 

ثوان معدودة

 Optima CT 660يتميز

باإمكانية ت�سوير كامل اجل�سم يف ثوان معدودة 

 3D واحل�سول على مقاطع ثالثية االأبعاد

جلميع اجتاهات اجل�سم وك�سف اأية اعتالالت 

داخل ع�سلة القلب اأو ال�سرايني 

التاجية عالوة على دقة 

نتائجه و�سرعة احل�سول 

عليها مع تقليل اجلرعة 

االإ�سعاعية التي يتعر�ض لها 

املري�ض يف االأجهزة االأخرى 

بن�سبة تتجاوز 83 % ب�سبب 

وجود م�ستقبالت عالية الدقة 

والكفاءة. 

�صورة �صاملة للقلب 

كما يتمتع جهازOptima CT 660 بقدرته 

على اإعطاء �سورة �ساملة عن القلب وال�سريان 

التاجي مما يجنب املري�ض التعر�ض للق�سطرة 

القلبية العادية ، ومن مميزاته اأنه ميكن من 

خالله تنظري القولون من الداخل وبدون اأمل 

وبدون تخدير اأو احلاجة للتنظري التقليدي 

 CT وي�ستخدم يف درا�سة االأمعاء الدقيقة واملعدة

enterography وكذلك فحو�سات الراأ�ض 
والدماغ وال�سدر والبطن. 

يعطي �صورًا رباعية 

وثالثية الأبعاد 

لكامل اجل�صم يف 

ثواٍن معدودة

دقة متناهية 

وي�صدر كمية اإ�صعاع 

منخف�صة بن�صبة %83 

عن الأجهزة الأخرى
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ال�سك اأن الطب والعلم احلديث َفَتحا املجال اأمام 

الكثري من االآمال واالأحالم للق�ساء على العديد 

من االأمرا�ض اخلطرية ال�سيما االأورام ، اإذ ت�سري 

الدرا�سات اإىل اإمكانية جتنب االإ�سابة اإذا ما 

التزمت املراأة بالتو�سيات الطبية املتمثلة يف اإجراء 

الفح�ض الذاتي �سهريًا ، اإ�سافة اإىل الزيارة 

الدورية للطبيب الإجراء الفح�ض ال�سريري ، فيما 

ال يزال فح�ض املاموجرام مرتبعًا على �سدارة اأهم 

الفحو�سات الطبية املتخ�س�سة والدقيقة للك�سف 

املبكر عن �سرطان الثدي.

برنامج الك�صف املبكر عن 

�رسطان الثدي باملاموجرام 

ي�صاعدك على اإنقاذ حياتك

حقائق مهمة 

عن �رسطان الثدي

ك�سفت االإح�ساءات والدرا�سات ال�سادرة عن 

ال�سجل الوطني لالأورام عام 2007 اأن هناك 

1259 حالة اإ�سابة ب�سرطان الثدي من بني 4773 

حالة اأي ما يعادل 26 % من اإجمايل �سرطان 

الن�ساء ، كذلك فقد  ك�سفت اإح�سائية طبية 

حديثة اأنه يتم ت�سخي�ض امراأة كل دقيقتني م�سابة 

بال�سرطان، واأن هناك حالة وفاة كل 13 دقيقة 

ب�سبب هذا املر�ض على م�ستوى العامل. 

M
am

m
o

gr
am

د.�ساجيال نورين

أورام الثدي
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ُثلثا احلالت تراجع 

الطبيب يف مرحلة 

متقدمة

كذلك فقد ك�سفت وزارة 

ال�سحة موؤخرًا عن اأن هناك 

ما يقارب ثلثي حاالت االإ�سابة 

ب�سرطان الثدي تقوم مبراجعة الطبيب يف مراحل 

متقدمة من املر�ض ، وهو ما يرجعه كثري من 

االأطباء اإىل اأن هذا املر�ض لي�ض له 

اأعرا�ض وا�سحة يف بدايته.

اإنذارات اأولية خطرة

تاأتي اأهمية الك�سف املبكر عن 

اأورام الثدي الأنه ال توجد اأي 

اأعرا�ض يف البداية، ثم تبداأ 

متمثلة يف وجود كتلة اأو ورم يف 

الثدي ويجب عدم اال�ستهانة بحجمها 

مهما �سغر، فانتفاخ يف جزء من الثدي، وتهيج 

جلد الثدي، واأمل باحللمة اأو رجوعها لداخل 

الثدي، اإىل جانب احمرار وتق�سر احللمة اأو 

اجللد، واإفرازات من احللمة وخا�سة االإفرازات 

الدموية وكذلك تورم حتت االإبط .

برنامج الك�صف املبكر 

لدى د.�صليمان احلبيب

كما اأكدت كثري من التو�سيات 

الطبية فيما يت�سل مبكافحة 

�سرطان الثدي على �سرورة 

اإجراء فح�ض املاموجرام 

ب�سكل روتيني للك�سف املبكر 

وجتنب الكثري من امل�سكالت 

الناجتة عن االإ�سابة فقد 

وفر م�ست�سفى د.�سليمان 

احلبيب برناجمًا 

متخ�س�سًا للك�سف املبكر 

عن اأورام الثدي ي�سمل 

فح�ض املاموجرام واالأ�سعة 

ال�سوتية وزيارة طبيبة متخ�س�سة.

طرق ت�صخي�صية

وميكن ت�سخي�ض اأورام الثدي 

بعدة طرق تبدًا باأخذ التاريخ 

املر�سي وال�سرية الذاتية 

ثم الك�سف ال�سريري  

الذي يحدد به الطبيب 

الكتل املوجودة يف الثدي 

وملعرفتها من حيث احلجم 

وامللم�ض وحركتها ، وبالن�سبة 

لالأ�سعة فتتم ح�سب عمر املري�سة.

دقة عالية يف الك�صف

 واملاموجرام هو فح�ض الثدي عن طريق االأ�سعة 

ال�سينية ذات الطاقة املنخف�سة للح�سول على 

�سورة يف منتهى الدقة والو�سوح لت�سخي�ض اأورام 

الثدي مهما �سغر حجمها. 

وتعترب الطريقة املثالية 

الكت�ساف املر�ض قبل ظهور 

بوادره اأو اأعرا�سه ب�سنوات 

عديدة قد ت�سل اإىل ثالث 

�سنوات ، وهو فح�ض ال 

ي�ستغرق وقتًا ف�ساًل على اأنه 

اآمن.

20 دقيقة فقط 

تكت�صف الإ�صابة قبل 

ظهورها ب�صنوات

ُثلثا اإ�صابات الن�صاء 

ب�رسطان الثدي يتم 

ت�صخي�صها يف مراحل 

متقدمة وي�صعب 

عالجها



22



23
ليزك العيون

ت�صحيح النظر بـ

 IQ Blue Line  ... وداعًا 
للنظارات والعد�صات الال�صقة

   حر�ض م�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم 

على تقدمي خدمة �سحية ذات جودة عالية تتوافق 

مع املعايري العاملية يف وحدة ت�سحيح النظر 

من خالل تاأمني اأف�سل التقنيات واأكرث االأجهزة 

دقة يف اإجراء العمليات ، اإ�سافة اإىل ا�ستقطاب 

نخبة كبرية من اأف�سل الكفاءات الطبية العاملية 

احلا�سلة على اأرقى ال�سهادات العلمية العاملية 

واملتخ�س�سة يف عمليات الليزك.

فحو�صات دقيقة للغاية

ويحظى املري�ض يف الوحدة باهتمام خا�ض وجُترى 

له فحو�سات دقيقة للغاية قبل اإجراء العملية 

الختيار ما يتالءم معه ليح�سل على اأف�سل نتيجة 

، كذلك فنحن نحر�ض دومًا على توفري بيئة �سحية 

اآمنة تلتزم باأق�سى درجات التعقيم للحفاظ على 

�سالمة العني ومنع انت�سار العدوى. كما نوفر حلواًل 

عالجية مبتكرة ملن يعانون من عيوب االإب�سار 
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ال�سديدة ) طول وق�سر 

النظر– اال�ستجماتزم( 

وكذلك مر�سى القرنية 

املخروطية والرقيقة.

غرف العمليات 

مبوا�صفات عاملية 

متيز امل�ست�سفى يف اإجراء عمليات ت�سحيح النظر 

يكمن يف تخ�سي�سها لغرف عمليات مبوا�سفات 

طبية تتبع اأق�سى درجات ال�سرامة ملنع انت�سار 

العدوى اأو الت�سبب يف حدوث م�ساعفات توؤثر على 

حياة املر�سى. حيث ت�ستخدم اأدوات العملية ملرة 

واحدة فقط واأنظمة لفلرتة الهواء بن�سبة 99.99 

يف املائة وتتما�سى مع اأحدث النظم العاملية يف هذا 

املجال. كما اأنه مت تزويد غرف العمليات بوحدة 

حتكم اإلكرتوين ملنع دخول اأدق ذرات الغبار التي 

ا�صت�صارية متخ�ص�صة 

يف عمليات الليزك 

خل�صو�صية اأكرب 

للن�صاء

ي�سل حجمها اإىل اأقل من 

واحد ميكرون مما يحد 

من  اإمكانية انتقال العدوى 

داخل غرف العمليات. 

روؤية ممتازة دون 

نظارات اأو عد�صات

الليزك هو نوع من جراحات 

الليزر التى يتم اإجراوؤها للح�سول على روؤية 

ممتازة دون االعتماد على النظارة اأو العد�سات 

الال�سقة، والقرنية هي اجلزء التي يتم اإجراء 

عمليات ت�سحيح عيوب االإب�سار فيها، وهي 

عبارة عن الن�سيج ال�سفاف املوجود فى مقدمة 

العني وامل�سوؤولة عن اجلزء االأكرب من تركيز 

ال�سورة الوا�سلة للعني ب�سورة حادة على �سطح 

ال�سبكية، وهذا التعديل فى �سطح القرنية هو 

تغيري دائم وثابت. 

ا�صتمتع بنظر حاد 

 T.CAT مع تقنية

ل�صبط وحت�صني 

الروؤية الليلية
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ا�صتعادة الإب�صار اجليد 

ويف عملية الليزك يتم رفع جزء رقيق جدًا من 

�سطح القرنية ثم يتم ت�سليط ليزر فائق الدقة على 

القرنية حتت اجلزء الذي مت رفعه  بكمية م�ساوية 

متامًا لدرجة ق�سور االإب�سار، ثم يتم اإعادة هذا 

اجلزء من القرنية ليثبت مكانه ، وتتميز عملية 

الليزك با�ستعادة االإب�سار اجليد بعد العملية 

ب�ساعات قليلة مع مزاولة الن�ساط املعتاد يف اليوم 

التايل للعملية مبا�سرة ، وفى ال�سنوات االأخرية 

 )wave front( ظهرت تكنولوجيا ب�سمة العني

لكي تقدم اإمكانية العالج التف�سيلي للحاالت 

ال�سعبة.

ن�صب جناح عالية

ون�سب جناح تلك العملية عالية جدًا تتفاوت 

تفاوتًا ب�سيطًا ح�سب نوع و درجة اأو �سدة العيب 

االإب�ساري، وال ت�ستغرق العملية �سوى ثواٍن معدودة 

وال ي�سعر خاللها املري�ض بـاأي اأمل. 

�سهدت منطقة الق�سيم اأول عملية زراعة قرنية 

لفتاة يف عامها الثالث والع�سرين كانت م�سابة 

بالقرنية املخروطية مما اأدى اإىل تدن �سديد يف 

القدرة الب�سرية لديها واأعاقها عن ممار�سة 

حياتها ب�سكل طبيعي ، اأجراها الدكتور عبداهلل 

بن عبد الرحمن الطرباق 

ا�ست�ساري طب وجراحة 

العيون بامل�ست�سفى واحلا�سل 

على الزمالة الربيطانية .

فحو�صات دقيقة قبل العملية

وقال الدكتور الطرباق: خ�سعت املري�سة لعدد 

من الفحو�سات الت�سخي�سية التي �سلمت حتديد 

طبوغرافية القرنية وت�ساري�سها لتحديد مدى 

�سعف النظر لديها نتيجة اإ�سابتها بالقرنية 

املخروطية . اإذ اأو�سحت نتائج تلك الفحو�سات 

حاجتها اإىل زراعة القرنية، وهو ما حدا بنا 

اتخاذ قرار اإجراء العملية التي تكللت بحمد اهلل 

بالنجاح.

اأطـباء العيون ...

د.عبداهلل الطرباق  

• ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 
• الزمالة الربيطانية 

د.عبداهلل الأ�صقه

• ا�ست�ساري طب وجراحة العيون
• الزمالة يف طب وجراحة العيون

 د.عرفان �صفيق

• ا�ست�ساري طب وجراحة العيون
• الزمالة الربيطانية

د.من�صور املحيميد

• ا�ست�ساري طب وجراحة العيون
• الزمالة يف طب وجراحة العيون

د.نورين افتخار

• ا�ست�سارية طب وجراحة العيون
• الزمالة الربيطانية

ا�صتخدام اأدوات العملية 

مرة واحدة ل�صمان عدم 

انتقال العدوى

الق�صيم ت�صهد اأول عملية 

زراعة قرنية بامل�صت�صفى
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 المختبر

ننا من اإجراء ما يزيد  جهاز Cobas 6000 ُيكِّ
على 6000 حتليل يف ال�صاعة الواحدة

خمترباتنا واحدة من اأهم املختربات الطبية يف 

منطقة الق�سيم وعلى م�ستوى اململكة، ملا توفره 

من خدمات ت�سخي�سية دقيقة وعالية اجلودة مثل 

حتاليل الدم واالختبارات الهرمونية والفريو�سية 

اإ�سافة اإىل الفحو�سات الطبية ال�ساملة .

حتقيق معدلت دقة وجودة عالية

لقد ا�ستطعنا خالل فرتة ق�سرية جدًا من حتقيق 

معدالت دقة وجودة عالية نظرًا لالإجراءات 

امل�سددة التي نطبقها يف كافة مراحل العمل منذ 

�سحب العينة حتى ظهور النتائج ، حيث يخ�سع 

خمتربنا لعدد من برامج 

مراقبة اجلودة اخلارجية 

والداخلية ت�سمن لك 

احل�سول على نتائج معملية 

دقيقة تطابق نف�ض النتيجة 

التي ميكن اأن حت�سل عليها 

يف اأي من املختربات العاملية املعتمدة.

ربط املخترب بعيادات الأطباء الكرتونيًا

ومل يقف االأمر عند هذا احلد فقد مت تاأمني 

اأحدث االأجهزة الإجراء اأدق الفحو�سات املخربية 

ومن اأكرب ال�سركات العاملية العمالقة املتخ�س�سة 

يف هذا املجال ، كذلك مت ربط املخترب ب�سكل 

مبا�سر بعيادات االأطباء املختلفة توفريًا للوقت 

واجلهد ، كذلك يعمل املخترب بنظام الباركود مما 

يقلل من التدخل الب�سري .

اأكرث من 155 فح�صًا 

للعينة الواحدة

 Cobasي�سم املخترب جهاز

 Roche 6000 من �سركة
للمختربات وهذا اجلهاز 

يعد واحدًا من اأكرث االأجهزة 

اأكرث من 155 فح�صًا 

يتم اإجراوؤها لعينة الدم 

الواحدة 



27

تطورًا حيث مُيكن من اإجراء اأكرث من 6000 

حتليل يف ال�ساعة الواحدة وبدقة �سديدة وي�ستوعب 

حتى 155 فح�سًا خمتلفا ميكن اإجراوؤها على 

عينة مري�ض واحد .

اإمكانات عالية

كما ي�سم جهاز Architect 4100 وهو 

  Abbott من اأحدث االأجهزة من �سركة

وذو اإمكانات عالية وتقنية دقيقة لعمل العديد 

من حتاليل الهرمونات واملوؤ�سرات لالأمرا�ض 

الفريو�سية واملناعية مثل التحاليل املناعية 

والهرمونات والتهابات الكبد الفريو�سية واالإيدز، 

 ، Cell dyne  3700اإ�سافة اىل جهاز

وجهازCell dyne  3500 لعمل حتاليل 

�سورة الدم الكاملة مع اخلاليا ال�سبكية لتقييم 

 Sysmex حاالت فقر الدم ، كما يتوافر جهاز

بتحاليل  Sysmex 560  ، 1500املخت�ض 
تخرث الدم.

الك�صف عن اجلراثيم

 كذلك مت تزويد ق�سم اجلراثيم باملخترب بجهاز 

Vitck 2 وهو جهاز اآيل لتحديد هوية اجلراثيم 

املر�سية يف العينات ومن ثم عمل فح�ض التح�س�ض 

للم�سادات احليوية مع عر�ض املعطيات املقرتحة 

من قبل اجلمعيات العلمية املعتمدة عامليًا 

بخ�سو�ض حتديد الهوية اجلرثومية وفح�ض 

التح�س�ض، واأي�سا جهاز Bac Alrt وذلك ملتابعة 

مزارع الدم اجلرثومية والك�سف اآليًا ومبكرًا عن 

وجود اأي بكترييا ممر�سة مما يرفع من دقة 

البحث عن هذه اجلراثيم .  

برامج داخلية وعاملية ملراقبة اجلودة

والبد هنا من التاأكيد على اأن العمل لدينا يتم 

ح�سب القواعد املطبقة يف كربى املختربات العاملية 

التي اأقرتها املنظمات واجلمعيات العلمية املعتمدة 

يف هذا االإطار وخمترباتنا تخ�سع لعدة برامج 

عاملية ملراقبة اجلودة الداخلية واخلارجية منها 

برامج تقييم داخلية تتم ب�سكل يومي للتاأكد من 

ن�سبة الدقة يف النتائج باالإ�سافة اإىل  برنامج الب 

كواليتي )Lab Quality( من هل�سنكي فلندا 

وهو برنامج ي�سرتك فيه اأكرث من 3500 خمترب 

 )Cell dyne  ( حول العامل ، وكذلك برنامج

تك�سا�ض اأمريكا .

تطبيق اأق�صى معايري 

اجلودة من خالل 

اخل�صوع لثالثة برامج 

عاملية لتنفيذ ومتابعة 

النتائج
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خدمات متكاملة 

لت�صخي�ص 

وعالج اأمرا�ص 

الأطفال يف خمتلف 

التخ�ص�صات

األطفال

كثريًا ما يواجه االأطفال العديد من امل�سكالت 

ال�سحية االأمر الذي يتطلب متابعة وفحو�سات 

دورية واهتمامًا خا�سًا لذا فاإن م�ست�سفى د.�سليمان 

احلبيب بالق�سيم حر�ض على ا�ستقطاب نخبة من 

اأف�سل االأطباء يف العيون والعظام واالأ�سنان واالأنف 

واالأذن واحلنجرة وامل�سالك البولية واجلراحة 

العامة واملخ واالأع�ساب والقلب واجلهاز اله�سمي 

وخمتلف تخ�س�سات االأطفال الدقيقة .

 احَلَول من اأكرث الأمرا�ص انت�صارًا

الطفل معر�ض لالإ�سابة بكثري من االأمرا�ض 
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كااللتهابات وجفاف العني 

وغريها من االأمرا�ض ، 

اإال اأن احلول يعد من اكرث 

امل�سكالت التي يعاين منها 

االأطفال نتيجة للعامل الوراثي 

واالإ�سابة به يف اأغلب احلاالت 

منذ الوالدة .

الفح�ص الدوري هام للوقاية 

ينبغي اإجراء فح�ض لالأطفال من قبل الطبيب 

املخت�ض اأثناء مراحل الطفولة وذلك للك�سف عن 

اأي احتمال لوجود اأمرا�ض يف العني ويكون هذا 

االأمر مهمًا اإذا كان اأحد االأقارب يعاين من وجود 

حول او ك�سل بالعني. والغر�ض من عالج احلول 

يتلخ�ض يف احلفاظ على القدرة الب�سرية للعني 

وحمايتها من الك�سل وكذلك حتقيق ا�ستقامة 

العينني اإ�سافة اىل العمل على 

ا�ستعادة القدرة على االإب�سار 

بكلتا العينني يف وقت واحد .

اخللع الوركي الولدي 

فيما يعد االكت�ساف املبكر 

والعالج املبكر للخلع الوركي 

الوالدي اأهم خطوة للح�سول 

نتائج ممتازة فالعالج املبكر �سهل التطبيق 

ويوؤدي اىل منو الورك ب�سكل طبيعي 

بقية احلياة باإذن اهلل .اأما 

تاأخر االكت�ساف وبالتايل تاأخر 

العالج فيعني اإزدياد �سعوبة 

ومعاناة الطفل وبدال من العالج 

التحفظي نحتاج اىل التدخل 

اجلراحي.

عودة املف�صل لو�صعه 

الطبيعي باأحدث 

التقنيات

طرق العالج متعددة 

والعوامل التي حتدد اختيار نوعية الطريقة 

العالجية تعتمد على نوعية اخللع  وعمر الطفل 

عند بدء العالج فاإذا بداأ العالج مبكرًا نتبع يف 

الغالب طرق العالج التحفظية غري اجلراحية 

وغالبا ما توؤدي اىل نتائج جيدة واإرجاع املف�سل  

اىل مكانه الطبيعي دون م�ساعفات وميكن 

تطبيق هذه الطريقة العالجية حتى عمر 

عام للطفل امل�ساب باخللع  وذلك با�ستخدام 

التقنيات احلديثة وكلما تاأخر العالج بعد ال�سنة 

االأوىل من العمر ازدادت 

احلاجة اىل العمليات 

اجلراحية .
 احَلَول م�صكلة �صائعة 

وعالجه يف �صن مبكرة 

يزيد من فاعلية 

النتائج

الفح�ص ال�صامل عقب 

الولدة ي�صاعد على 

اكت�صاف الأمرا�ص ب�صكل 

�رسيع 
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األنف و األذن و الحنجرة

ت�صخم اللحمية 

لدى الأطفال ي�صبب م�صكالت متنوعة واإزالتها اأكرث اأمانًا

اللحمية هي عبارة عن جتمع لالأن�سجة اللمفاوية 

وتقع يف البلعوم االأنفي ، وهي عبارة عن ن�سيج 

طبيعي يوجد عند جميع االأطفال ووظيفة هذا 

الن�سيج امل�ساركة يف جهاز املناعة ،  والي�سكل 

وجود اللحمية بحجمها 

الطبيعي اأي م�سكلة لكثري 

من االأطفال غري اأنه يف حال 

ت�سخم ن�سيج اللحمية فاإنه 

يرتتب على ذلك م�ساكل يف 

التنف�ض حتديدًا .

ان�صداد الفتحة اخللفية لالأنف

نتيجة لذلك يعاين الطفل من ال�سخري والتنف�ض 

عن طريق الفم وكرثة احلركة اأثناء النوم وزيادة 

اإفرازات االأنف والتي تف�سر 

بان�سداد االأنف عند الفتحة 

اخللفية له مما ينتج عنه 

ت�سخم اللحمية الأن اإفرازات 

االأنف واجليوب االأنفية تتجه 

اإىل البلعوم فاإنه ي�سبب 

االن�سداد يف تلك املنطقة 

Suction cautery  تقنية 
متطورة نتائجها 

متميزة ون�صب جناحها 

عالية 
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وت�سطر االإفرازات اإىل النزول 

من فتحات االأنف االأمامية. 

ويوؤدي ت�سخم اللحمية 

اإىل اإن�سداد فتحات قناتي 

ا�ستاكيو�ض بالبلعوم االأنفي 

مما قد ي�سبب وجود تر�سيح 

مائي خلف طبلتي االأذنني 

عند االأطفال وبالتايل يوؤثر �سلبًا على ال�سمع .

توؤثر على املظهر العام للوجه

اإ�سافة اإىل ذلك ي�سبب اإن�سداد االأنف والتنف�ض عن 

طريق الفم ب�سكل مزمن بروز االأ�سنان االأمامية 

اإىل اخلارج والتهابات اللثة وكرثة الت�سو�ض ، اأي�سًا 

من م�ساكل التنف�ض عن طريق الفم اأنه قد يوؤدي 

اإىل عدم ات�ساع اجليوب االأنفية ب�سكل كاٍف وهذا 

قد يوؤثر على املظهر العام للوجه .

تكرار الختناقات اأثناء النوم

وقد يرتتب على عدم اال�ستغراق يف النوم وكرثة 

احلركة عند بع�ض االأطفال �سعف يف تركيز 

هرمون النمو وهذا قد يوؤثر 

على منو الطفل ب�سكل عام ، 

ويف بع�ض احلاالت املتقدمة 

قد يت�سبب ت�سخم حجم 

اللحمية يف تكرار االختناقات 

اأثناء النوم ، وحدوث مثل هذه 

االختناقات له االأثر ال�سلبي 

الكبري على �سحة الطفل ، 

حيث اإن االختناق املتكرر قد 

يرتتب عليه ارتفاع يف ال�سغط 

E.
N

.T

ال�سرياين للرئة ومن ثم 

ت�سخم يف ع�سلة القلب 

وهي من االأ�سياء النادرة 

احلدوث لالأطفال ب�سبب 

ت�سخم اللحمية. وقد تكون 

�سببًا يف التبول الليلي الال 

ارادي و�سعف الرتكيز.

التدخل اجلراحي نتائجه ممتازة

واحلل االأف�سل للعالج يف مثل تلك احلاالت 

هو التدخل اجلراحي ال�ستئ�سال اللحمية 

الأنه  اخليار االأف�سل يف مثل تلك احلاالت 

حتى يتجنب الطفل حدوث هذه امل�ساعفات 

التي من املمكن اأن توؤثر على حياته ون�ساطه 

يف امل�ستقبل ، حيث اإن ا�ستئ�سال اللحمية من 

العمليات الب�سيطة جدًا وجترى حتت التخدير 

العام ، ونتائج اال�ستئ�سال عند من هم بحاجة 

اإليه تعترب ممتازة جدًا حيث ي�ستقر التنف�ض 

عند الطفل وينعم بنوم هادىء ويتم جتاوز 

اإمكانية حدوث امل�ساعفات م�ستقباًل.

ا�صتخدام اجلهاز مرة 

واحدة ي�صاعد على 

جتنب اللتهابات 

وامل�صاعفات
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األسنان

زراعة الأ�صنان .. 

طريقك ل�صتعادة ابت�صامتك

 اأ�سبح من ال�سروري االهتمام مبظهر االأ�سنان ، 

فهي تعد يف املقام االأول من ال�سروريات ل�سحة 

االإن�سان وح�سن مظهره، ويقدم ق�سم االأ�سنان 

مب�ست�سفى د.�سليمان احلبيب بالق�سيم طرقًا 

متطورة لتبيي�ض االأ�سنان تتوافق مع كافة احلاالت 

وتدوم نتائجه الأطول فرتة ممكنة .

احلل الأمثل

 وتعد الزراعة هي احلل االأمثل  لتجميل �سكل 

االأ�سنان خا�سة عندما يفقد االإن�سان اإحدى 

االأ�سنان ل�سبب ما مما قد يوؤدي اإىل وجود فراغ، 

لذلك تو�سع زراعة واحدة مكان ال�سن املفقودة، 

ويقوم على هذه العمليات ا�ست�ساريون موؤهلون من 

اجلامعات االمريكية واالأوربية لتقدمي خدمات 

عالجية جلميع احلاالت عالية امل�ستوى.

 اأجهزة الأ�صعة الرقمية

ومن اأهم االأجهزة امل�ستخدمة )اأجهزة االأ�سعة 

Dental
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الرقمية(، مثل االأ�سعة 

البانورامية لكامل الفك، 

واالأ�سعة الراأ�سية 

)ال�سيفا لومرتك( وغريها 

من االأ�سعات التي توؤخذ عن 

طريق الفم، وهذه االأجهزة 

تزيد من كفاءة نتيجة ال�سور 

االإ�سعاعية وهذا ي�ساعد على 

الت�سخي�ض ال�سليم.

تقنيات حديثة

 Cerec( ومن االأجهزة احلديثة اأي�سا جهاز

عمل  يف  االأجهزة  اأحدث  يعترب  الذي   )3D
احل�سوات والرتكيبات اخلزفية التجميلية والتي 

يكون لونها مثل لون االأ�سنان 

وذلك بداًل عن احل�سوات 

الف�سية التقليدية، وهذه 

الرتكيبات واحل�سوات يتم 

عملها يف نف�ض اليوم بداًل 

من الطريقة القدمية التي 

حتتاج اإىل عدة اأيام لكي يتم 

االنتهاء من الرتكيبة وبكفاءة 

كبرية.

الت�صخي�ص من 

خالل الكامريا 

الرقمية

 كما يوجد يف كل عيادة 

كامريا رقمية وذلك عن 

طريق الكومبيوتر وتقنية 

ثالثية االأبعاد للت�سوير من 

داخل الفم و�سا�سة عر�ض 

رقمية يتم من خاللها اإعطاء 

املري�ض �سرحًا وافيًا عن 

امل�ساكل ال�سحية يف اأ�سنانه  

وكيفية العالج والوقاية منها.

زراعة الأ�صنان 

دون م�صاعفات

يف الوقت احلايل باالإمكان و�سع الُغرز والرتكيبات 

يف وقت ق�سري جدًا ال يتجاوز اأ�سبوعني وذلك يف 

بع�ض احلاالت ويف البع�ض االآخر يرتك العظم 

لاللتئام مدة ترتاوح بني 3 اإىل 6 اأ�سهر بعد 

اخللع، وترتك الُغرز بعد 

و�سعها يف الفك ملدة ترتاوح 

بني 3 اإىل 4 اأ�سهر اأي�سًا 

ومن ثم تبداأ عملية تركيب 

االأ�سنان على هذه الُغرز.

طريقة جديدة يف 

املعاجلة والتخدير جتعل 

زراعة الأ�صنان بدون 

خوف اأو اأمل 

ت�صوير الأ�صنان 

بكامريا رقمية ثالثية 

الأبعاد للت�صوير من 

داخل الفم



العالية من احلا�سلني على 

البورد االأمريكي والكندي 

والزماالت االأوروبية ، 

اإ�سافة اإىل تاأمني التقنيات 

االأحدث التي تزيد من 

ن�سب جناح العمليات .

34
الجراحات التجميلية

التجميل ينحك الر�صاقة واجلمال 

ومظهرًا اأف�صل

يحر�ض مركز اجلراحات التجميلية بامل�ست�سفى 

على تقدمي رعاية ذات جودة عالية تتوافق مع 

املعايري العاملية وتلبي تطلعات الراغبات يف 

احلفاظ على جمالهن ور�ساقتهن وكذلك اأنثوتهن 

وجاذبيتهن ، حيث يلتزم امل�ست�سفى بتوفري اأق�سى 

درجات ال�سالمة واالأمان للمراجعني من خالل 

ا�ستقطاب كفاءات عاملية خبرية من ذوي املهارة 
د. يحيى زيدان
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تكبري الثدي

ت�ستخدم الكفاءات الطبية بامل�ست�سفى اأف�سل 

الطرق اجلراحية يف اإجراء عمليات تكبري الثدي، 

حيث تتم بتقنية اجلرح ال�سغري ل�سمان �سرعة 

ال�سفاء وتوفري اأعلى قدر من االأمان للمري�سة.

ت�صغري الثدي

جترى عملية الت�سغري الأهداف جتميلية اأو عالجية 

لبع�ض امل�سكالت اإذ اإن وزن الثديني الثقيل ي�سبب 

اآالمًا بالكتف والرقبة والعمود الفقرى وقد يت�سبب 

كذلك فى حدوث انزالق غ�سروفى بالرقبة وهي  

اأ�سهر العمليات التجميلية التى تتم فى هذه االأيام ، 

وجُترى لعالج ترهالت الثدى نتيجة احلمل 

و الر�ساعة اأو مع تقدم ال�سن . 

 �صفط الدهون

جترى عمليات ال�سفط بهدف ا�ستعادة املراأة 

جلاذبيتها واأنوثتها وجمالها 

، كما اأن الرجال لهم ن�سيب 

يف عمليات �سفط الدهون 

وخ�سو�سًا مناطق ال�سدر 

واأ�سفل البطن )الكر�ض(.

�صفط الدهون بالليزر

وفيما يت�سل ب�سفط الدهون فقدم قام امل�ست�سفى 

بتاأمني جهاز ACCUSCULPT وهو االأحدث 

من نوعه باململكة ويتميز مبعدالت االأمان العالية 

ومنا�سبته جلميع االأعمار وخمتلف اأنواع الب�سرة ، 

ويتميز باأنه مينح املري�ض ميزة �سد اجللد وذلك من 

ن الكوالجني ، اإ�سافة اإىل قدرته على  خالل حتفيز َتكُوّ

عالج اأماكن باجل�سم كان من ال�سعب عالجها �سابقًا 

مثل الكاحل والركبتني.

يتم حتت التخدير املو�صعي بفاعلية 

عالية

يتميز هذا اجلهاز بفاعلية عالية وتتم العملية حتت 

التخدير املو�سعي وي�ستخدم الإعادة حيوية و�سباب 

مناطق الوجه املختلفة ، وكذلك �سفط الدهون من 

البطن والظهر والذراعني واأي�سًا 

الفخذين ، اإ�سافة اإىل عالج 

العيوب الناجتة عن ا�ستخدام 

ح�سوات اجللد مثل الفيلرز 

وغريها .

عمليات ت�صغري الثدي 

ت�صاعدك على التخل�ص 

من اآلم الكتف والرقبة 

والعمود الفقرى

 ACCUSCULPT جهاز

الأحدث باململكة 

ل�صفط الدهون بالليزر 
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ال�صفة مبكرًا 

ي�صهم يف �صفائه 

نهائيًا

ان�سقاق ال�سفة و�سقف احللق هو ت�سوه خلقي 

يحدث مبكرًا اأثناء االأ�سبوع 6-8 من احلمل وله 

اأ�سكال متعددة، ويحدث يف عدد من احلاالت 

الأ�سباب غري معروفة، اإال اأن هناك من االأطباء من 

ي�سري  اإىل تدخل عوامل بيئية ووراثية يف حدوث  

االإ�سابة.

م�صاعفات خطرية 

تكمن خطورة ان�سقاق ال�سفة 

و�سقف احللق يف اأنه ي�سبب 

م�سكالت عدة معقدة للطفل منها م�ساكل التغذية، 

والتهابات االأذن وال�سمع ، وكذلك النطق والكالم  

ومتتد اإىل حدوث اأمرا�ض االأ�سنان مثل الت�سو�ض 

والت�سوه مما يوؤدي اإىل اإ�سابة الطفل با�سطرابات 

نف�سية.

الك�صف املبكر اأثناء احلمل

يتم ت�سخي�ض تلك احلاالت بالفح�ض االكلينيكي 

، كما ميكن الك�سف املبكر عنها يف بع�ض احلاالت 

اأثناء متابعة احلمل با�ستخدام املوجات فوق 

ال�سوتية.

خطة عالجية �صاملة

يحتاج االأطفال امل�سابون بهذا املر�ض لو�سع 

خطة عالجية �ساملة من فريق طبي متكامل 

ملتابعته يف خمتلف املراحل العالجية، يبداأ 

اإ�سالح ال�سفة مبكرًا يف الثالثة اأ�سهر االأوىل 

بعد الوالدة ، ويف حاالت ان�سقاق ال�سفة 

املزدوج يتم اإ�سالح اأحد اجلانبني جراحيًا 

ثم يتم ترميم اجلهة الثانية بعد عدة اأ�سابيع 

ويف احلاالت ال�سديدة من االن�سقاق املزدوج 

لل�سفة قد يربز اجلزء املن�سف للفك العلوي 

)Premaxilla ( ويحتاج لرتكيبة 

بال�ستيك خا�سة قبل اإجراء ترميم ال�سفة.

ترميم ان�صقاق �صقف احللق

وتتم جراحة ترميم �سقف 

احللق عندما يبلغ الطفل 

6-12 �سهرًا واإ�سالح ت�سوه 

الع�سالت ملنع التهريب 

الهوائي من االأنف ، اأما يف 

حاالت ان�سقاق اللثة والفك العلوي يحتاج 

الطفل اإىل جراحة ترقيع عظام عند �سن 

8-10 �سنوات الإكمال منو عظام الفك العلوي 

بحيث ي�سمح بالنمو الطبيعي للناب الدائم.

جراحات اأخرى 

وقد يحتاج الطفل الإجراء جراحة بالفكني عند 

وجود عدم توازن للفكني العلوي وال�سفلي اأو 

عدم انطباق االأ�سنان غري امل�ستجيب للتقومي 

بعد �سن 15 �سنة ، وكذلك قد يخ�سع جلراحة 

جتميل االأنف بعد �سن 17-18 �سنة.

املوجات ال�صوتية 

تكت�صفه اأثناء احلمل
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جتميل الأنف 

لعالج الت�صوهات 

وحت�صني املظهر 

اخلارجي

تعد عمليات جتميل االأنف اإجراًء �سائعًا ي�ستخدم 

يف بع�ض االأحيان الأغرا�ض عالجية مثل حاالت 

انحراف احلاجز االأنفي وم�سكالت التنف�ض ، 

وكذلك فهي ت�ستخدم الأغرا�ض جتميلية لتح�سني 

املظهر ، وهي من العمليات املتميزة التي تزيد 

من ثقة املري�ض بنف�سه، وتتميز عمليات جتميل 

االأنف باأنها متنوعة، فمنها مايهدف اإىل تعديل 

ال�سكل بوجه عام واإ�سفاء اجلمال والتنا�سق 

على الوجه ، اأو التخل�ض من الربوز ، اأو اعوجاج 

االأنف ،اأو ت�سغريه، وكثريًا ما يعمل اجلراح على 

تعديل اأجزاء داخلية من العظام لتح�سني ال�سكل 

اخلارجي .

ت�صغري وتكبري الأنف

وقد اأ�سبح باالإمكان حاليًا ت�سغري االأنف اأو 

تكبريه، اأو تنحيفه اأو تو�سيعه، اأو تق�سريه اأو 

اإطالته. كما ميكن ت�سحيح )احلدبات( على ج�سر 

االأنف، وميكن رفع اأرنبة االأنف النازلة، بجانب 

حت�سني التنف�ض بالن�سبة لعمليات تعديل انحراف 

احلاجز االنفي وت�سغري القرينات االأنفية.

يكن اإجراوؤها باأي عمر بعد 16 عامًا

جترى عملية جتميل االأنف عند اكتمال منو 

الوجه، اأي عادة بعد �سن 15 �سنة للمراأة و16 �سنة 

للرجال وال يوجد حد اأعلى للعمر جلراحة جتميل 

االأنف. كما اأن هذه النوعية من العمليات ال حتتاج 

لالإقامة ال�سريرية بامل�ست�سفى . كما ميكن االآن 

تعديل احلاجز االأنفي وت�سغري القرينات اأثناء 

جتميل االأنف وهو االإجراء االأف�سل لكي تكون 

مرحلة ال�سفاء واحدة ، حيث يتم اإعادة ت�سكيل 

احلاجز على �سكل م�ستقيم لي�سمح بالتنف�ض ب�سكل 

اأف�سل من جهتي االأنف.

وجه اأكرث جماًل

الهدف من عملية جتميل االأنف هو جعلها يف وئام 

طبيعي مع باقي اأجزاء الوجه. وعادة بعد العملية 

�سيبدو وجه املري�ض اأجمل لالآخرين، ولكن قد ال 

يالحظ االغلبية اأن االنف هو �سبب االختالف. 

و�سيميل اآخرون اىل مالحظة اأجزاء اأخرى من 

الوجه مل تكن جتذب االنظار من قبل ب�سبب ت�سوه 

االأنف مثل العينني وال�سفتني.
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جراحة المخ واألعصاب

اكت�صاف ورم دماغي وا�صتئ�صاله 

ل�صاب كان يعاين من �صداع �صديد

�سهد مركز جراحة املخ واالأع�ساب بامل�ست�سفى 

منذ ت�سغيله جناحات واإجنازات طبية متالحقة 

اأ�سهمت يف اإنقاذ الع�سرات من امل�سابني 

بحاالت خطرية جدًا كان من بني تلك احلاالت 

ا�ستئ�سال ورم ل�ساب كان يعاين من �سداع �سديد 

ومتوا�سل ملدة طويلة دون معرفة ال�سبب ، وقد 

اأو�سح الدكتور يحيى مرق�ض ا�ست�ساري طب 

وجراحة املخ واالأع�ساب احلا�سل على الزمالة 

الربيطانية اأن املري�ض اأجريت له فحو�سات 

متخ�س�سة بالرنني املغناطي�سي ومت اكت�ساف 

اأن �سبب ال�سداع ورم بالدماغ ومتت العملية 

بامليكرو�سكوب اجلراحي.

جراحة دقيقة لوقف نزيف 

بال�رسايني الدماغية

ويف حالة اأخرى جنح الفريق الطبي باملركز يف 

اإجراء جراحة دقيقة ملري�ض يعاين من نزيف 

بال�سرايني حتت العنكبوتية بالدماغ ، حيث 

قال الدكتور يحيى مرق�ض : اأجري للمري�ض 

 CT.Scan الت�سوير الطبقي املقطعي

اإ�سافة اإىل CT.angiogram  وقد تبني 

وجود متدد وا�سح ب�سرايني الدماغ  واأجريت 

العملية واإنقاذ حياته. 

م�صابة بجلطة يف املخ

ويف حالة ثالثة جنح مركز جراحة املخ واالأع�ساب 

بامل�ست�سفى يف اإنقاذ حياة مري�سة بعد اإ�سابتها 

بجلطة باأحد االأوردة احليوية باملخ وتفاقمت 

االإ�سابة لـBrain Infarction  وهو 

احت�ساء دماغي ي�سبب �سغطًا متزايدًا بالدماغ 

يوؤدي اإىل الوفاة يف ن�سبة عالية من امل�سابني به 

كما اأن املري�سة م�سابة ب�سلل تام يف الن�سف 

االأي�سر من ج�سدها وقد اأجريت لها العملية بنجاح 

كبري .
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العالج الطبيعي

تاأهيل عايل امل�صتوى للمر�صى بق�صم العالج الطبيعي 

.. وخدمة ن�صائية 100 % لل�صيدات
اأن�ساأ م�ست�سفى د. �سليمان احلبيب بالق�سيم 

واحدًا من اأف�سل اأق�سام العالج الطبيعي 

باملنطقة و مت تخ�سي�ض ق�سم منف�سل لتقدمي 

العالج الطبيعي لل�سيدات تعمل به كفاءات 

ن�سائية 100 % موؤهلة ب�سكل كبري وقادرة على 

التعامل مع خمتلف احلاالت . وكذلك يوفر 

الق�سم وحدة خا�سة لعالج االإعاقات احلركية 

املختلفة على اأيدي متخ�س�سني يف عالج 

االأطفال بطرق حديثة ومتميزة .

تاأهيل كبار ال�صن باملنزل

كما يقدم برنامج العالج الطبيعي لكبار ال�سن 

باملنزل والذي ي�سمل جل�سات دورية يتم فيها 

التقييم والعالج باأجهزة متقدمة .

برنامج الرعاية املنزلية

وللمر�سى غري القادرين على زيارة امل�ست�سفى 

ن�سيب من خدمات هذا الق�سم حيث مت 

تخ�سي�ض برنامج الرعاية املنزلية للعالج 

الطبيعي وهي خدمة مميزة يتم تقدميها لغري 

القادرين على الو�سول اإىل امل�ست�سفى اأو غري 

الراغبني يف ذلك ، حيث يقوم الطاقم الطبي 

بزيارات دورية للمري�ض .

اأجهزة الليزر العالجي

اإىل جانب تقدمي خدمات العالج الطبيعي 

لالإ�سابات الريا�سية واآالم الظهر وال�سداع 

وم�ساكل امل�سالك البولية من خالل ا�ستخدام 

اأجهزة الليزر العالجي وجهاز التنبيه الكهربائي 

باالإ�سافة اىل التمارين العالجية ملنطقة احلو�ض.
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متكن الفريق الطبي اجلراحي مب�ست�سفى 

الدكتور �سليمان احلبيب بالق�سيم من اكت�ساف 

وا�ستئ�سال ورم خطري يف اجلهاز اله�سمي 

ملري�ض يبلغ من العمر 52 عامًا ت�سبب يف حدوث 

اآالم �سديدة بالبطن و�سغط على االأع�ساء 

الداخلية واإم�ساك و�سعوبة يف التربز اإثر تعر�سه 

حلادث �سري منذ 12 عامًا.

وقال الدكتور حممد عاطف ا�ست�ساري اجلراحة 

العامة احلا�سل على الزمالة الربيطانية والبورد 

االأمريكي ورئي�ض الفريق اجلراحي اإن تاأخر العالج 

طوال هذه املدة زاد من حدة الو�سع ال�سحي 

ال�سيئ للمري�ض  ،م�سريًا اإىل اأن املري�ض و�سل 

لق�سم الطوارىء وهو يف حالة �سحية �سيئة ومت 

اإجراء اأ�سعة لل�سدر والبطن )X-Rays(  والتي 

اأو�سحت وجود التواء حاد مبنت�سف القولون.

واأ�سار الدكتور عاطف اإىل اأن العملية ا�ستغرقت 3 

�ساعات ومت فيها حترير القولون من االلت�ساقات 

البطنية واإ�سالح االلتواء واإزالة جزء كبري من 

القولون املت�سبب يف هذه املعاناة. وقد غادر املري�ض 

امل�ست�سفى بعد خم�سة اأيام وهو ب�سحة جيدة.

الجراحة العامة

د.ح�صن الب�صري   

املفا�سل وا�ستبدال  العظام  جراحة  • ا�ست�ساري 
• الزمالة الربيطانية 

د.يحيى زيدان

• ا�ست�ساري اجلراحة التجميلية
االأوروبية • الزمالة 

د. فرا�ص املوؤمني  

• ا�ست�ساري االأنف واالأذن واحلنجرة
االأردين • البورد 

 د. يحيى مرق�ص

واالأع�ساب  املخ  جراحة  • ا�ست�ساري 
الربيطانية • الزمالة 
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