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ة  في  البداية في تعطى آانت وهي العالمية، الجوائز أآبر من نوبل جائزة تعد  مجاالت  أربع
اء، اآلداب،: هي اء، والفيزي دأت .والطب والكيمي ذه ب ائزة ه دما الج د وثق عن ل الفري رع نوب  مخت

 بإنشاء  توصي التي م1895 عام نوفمبر 27 في وصيته النرويجي – السويدي النادي في البارود
ذه ائزة ه ائزة أول ومنحت.. الج ن ج وائز م ل ج ي نوب ام ف ذ. م1901 ع ة ومن ام بداي  م1902 ع
ائزة  بتسليم يقوم الذي هو السويد ملك أصبح ائزين  الج ا  للف م  ،به  ليضاف  الجائزة  مجاالت  زادت ث
 ولكن  ،العلماء من لمئات الجائزة منحت الحين ذلك ومنذ. واالقتصاد السالم هما آخران مجاالن لها
  .عليها يحصلوا لم ولكنهم الجائزة هذه يستحقون ممن آانوا العلماء من آثيرًا هنا

ـوأص  ـرآـمـال درـ ـعـال زـ ي ابـتـآ ةـيـحـصـال ومـلـعـال ةـمـرجـوت فـيـألـتـل ربيـ ًا ف ًا مهم
ه ب وتاريخ و ،الط  "لـوبــن زةـائــج لىـع نـيـلـالحاص رـيـغ بـالط رواد"  نوانـعـب وه

)Pioneers of Medicine Without A Nobel Prize (،  ذا  صدر اب  ه  عام  في  الكت
اً ) 15( اسم وضم) Imperial College Press( هي نشر دار طريق عن م2014  من  عالم
ارل  وليم" مثل من تخصصهم مجال في واسعة إضافات لهم آانت الذين المشهورين الطب علماء  آ
 حيث  ،)الهضمية  االضطرابات( السيلياك مرض لمعالجة واسعًا بابًا فتح الذي المتميز وبحثه" ديك

ادة  أن اآتشف وتين  م دقيق  في  الموجودة  الجل ذه  المسببة  هي  ال ه  والباحث  االضطرابات،  له  ريني
اً  أجرى الذي فافالورو دة  بحوث ى  عدي د  هو  أصبح  حت اجي،  الشريان  جراحة  في  الرائ  والباحث  الت
اك . القلب  زراعة  رواد من  رائدّين آانا اللذان وزميله برنارد آريستيان الطبيب  من  آخر  عدد  وهن
ذا  قراءة أن اعتقادي وفي. الكتاب هذا يحتويها الطب مجاالت في الرواد اب  ه  سيكون  شك  بال  الكت
ام  وما الطب، تطور مراحل تاريخ فيه يقرأ حيث يقرأه، لمن إيجابي مردود لها ه  ق اء  هؤالء  ب  العلم
  .أهدافهم إلى الوصول سبيل في آبيرة جهود من
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ًا ب     وم الصحية حالي ذ مشروع المعجم المفسر للط     استكمال  يقوم المرآز العربي لتأليف وترجمة العل ب تنفي
ة  الترجمةتي تمثل أهم رآائز حرآة وهو أحد المشاريع الضخمة ال ،والعلوم الصحية باللغة العربية  إلى اللغة العربي

ة       لمصطلح طبي بال   150000في مجال الطب، حيث يحتوي على  ة العربي ا المصطلح باللغ ة ومقابله ة اإلنجليزي غ
ة لتكون            ة العربي اد أداة موحدة للمصطلحات الطبي ذا المشروع إليج مع التفسير والشرح لكل مصطلح، ويهدف ه

و  توى ال ى مس دة عل دة المعتم ة الوحي يالمرجعي ة المصطلحات ،    ،طن العرب روح لكاف ز وضع الش ز المرآ د أنج وق
أول       ره أوًال ب رف ونش ل ح ة لك ة النهائي ة المراجع ي عملي ل ف اري العم ار  ، وج ا نخت ن هن ريم بعض ونح ارئ الك  للق

  .عليها ، وذلك لالطالعوتفسيرها ،المصطلحات
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  الظهر ألم

   إسالم حسني عبد المجيد .د / إعداد

  المرآز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية  –محرر طبي 

ؤثر  حيث  الطبيب، زيارة إلى اإلنسان تدفع التي األسباب أآثر من الظهر ألم يعد ى  سلباً  ي اة  عل راد  حي  األف
ي ًا فيعط العجز إحساس وهن ب ة يصيب وال. وال ة فئ ددة، عمري ه مح م يصيب فإن ف معظ ع طوائ ي المجتم  ف
  .بالعمر ما مرحلة في بالظهر آالمًا يعانون تقريبًا البشر من% 80 من فأآثر األعمار، مختلف
  

   :األعراض
  :مثل أخرى وعالمات أعراض مع يترافق وقد األمراض، من للعديد عرضًا ذاته الظهر ألم يعد

  .الحرآة صعوبة )1
     .ليًال األلم زيادة )2
  .طويلة لفترة الجلوس أو الوقوف عند األلم زيادة )3
  .الرقبة آالم مع يتصاحب )4
  .الفقري العمود في الفقرات احتكاك بصوت مصحوبًا يكون قد )5
  .الظهر أسفل خاصة الحمل وأثناء الشهرية الدورة أثناء األلم زيادة )6

  
  :األسباب

  .الصحيحة غير والحرآة والوقوف الجلوس وضعيات بسبب تحدث ميكانيكية أسباب )1
  .واإلرهاق التعب )2
  .الغضروفي االنزالق )3
  .الفقري والعمود العظام التهاب )4
  .الحمل أو بالمهبل، اضطرابات هرمونية، تغيرات: منها عدة ألسباب بالنساء متعلقة آالم )5
  .العضالت تشنج )6
  .السرطان أنواع بعض )7
  .العظام هشاشة )8
ة،  ألمراض  مصاحبة طبية أسباب )9 أثر  وال جهازي اد  أو بالراحة  تت  شكوى  ويصاحبها  اإلجه

ن أخرى داخلي العضو م ي المصاب ال م ف ل الجس دوى: مث الك ع ة، المس  حصوات البولي
 .الكلى

  
  :التشخيص

  :-وهي رئيسية أقسام ثالثة إلى الظهر ألم تشخيص ينقسم
  المرضي التاريخ )1
   والنوع، السن، يؤثر حيث التشخيص من آبيرًا جزءًا يضع أن الطبيب يستطيع الطبي التاريخ خالل من

  .المرض وتشخيص بل األلم أسباب على التعرف في السابق الطبي والتاريخ والمهنة الوراثي، والعامل
  اإلآلينيكي الفحص )2
  وردود العضالت وفحص السفلية األطراف آذلك  األلم، مكان فحص على الفحص هذا يشتمل أن يجب
  .نائمًا أو جالسًا أو واقفًا المريض فحص إلى الطبيب يحتاج وقد الفعل،
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 االستقصاءات )3
  :-التالي االستقصاءات تشمل وقد        

 الفقري العمود لمنطقة السينية باألشعة الفحصray).-(X   
 المغناطيسي بالرنين التصوير(MRI)  الفقري والعمود الظهر أسفل لمنطقة.  
 للعضالت الكهربائي التخطيط: مثل والعضالت األعصاب فحوص.  
 التهاب أو عدوى السبب آان إذا  خاصة الدم فحوص. 

  العالج:

م  األساسي  السبب  تشخيص على األولى بالدرجة العالج يعتمد د  لألل درج  فق ى  بالراحة  النصيحة  من  يت  إل
  :مثل الظهر آالم من للتخلص معروفة عالجات عدة هناك ولكن الجراحي، التدخل

  .العضالت بشد األلم يتعلق عندما وفيزيائي طبيعي عالج )1
  .العضالت ومرخيات آالمسكنات األدوية بعض تناول )2
  .الحمل فترات خالل خاصة والعضالت العظام تقوي التي الغذائية المكمالت تناول )3
  .األلم منطقة في ستيرويدات حقن أو موضعي مخدر بحقن الطبيب يلجأ قد )4
  .جرثومية بعدوى متعلقًا السبب آان إذا الحيوية المضادات تناول )5
  .الفقري العمود على الضغط لتقليل الحاالت بعض في) الظهر حزام( المشد استخدام )6
 .الفقري العمود مشكالت خاصة الجراحي التدخل الحاالت بعض تستدعي قد )7

  :للوقاية عامة إرشادات

  .الفقري والعمود العظام على خطيرة مضاعفات للسمنة حيث الطبيعي، الوزن على الحفاظ )1
  .المشي عادة على الحفاظ وخاصة المعتدلة الرياضة ممارسة )2
  .خاطئ بشكل الثقيلة األغراض حمل عدم )3
  .صحي غير بشكل الوقوف أو والجلوس الخاطئة الحرآات تجنب )4
  .العالي الكعب ذات األحذية ارتداء تجنب )5
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 جودتها ومراقبة بالمدارس التغذية

  مقال عن ملخص

 صالح أبو محمد عمرو. د

 تغذية اختصاصي

  العربية مصر جمهورية

  م2019 فبراير – 55 العدد الطب، تعريب مجلة

اني ال يع ي األطف ع ف اء جمي الم أنح يما وال ،الع ال س دخل ذوي من السكان أطف نخفض ال ى الم  نحو وعل
 مع باالقتران المفرطة السمنة أو الزائد والوزن التغذية نقص بين تتراوح التغذية سوء من أشكال عدة متزايد
زم  من  المدرسة  سن في وخاصة األطفال من آثير يعاني آما الضرورية، المغذيات نقص وزن،  ونقص  التق  ال
 تحسين  في واإلسهام ومعالجتها التغذية لسوء المختلفة األشكال هذه لمنع فرصة توفير على المدارس وتعمل
ائج ة النت ا، التعليمي ن لطالبه ذلك يمك الب آ ارآين للط ي المش طة ف ة أنش ية التغذي ؤثروا أن المدرس كل ي  بش
ا  وأصدقائهم،  الصغار  وأشقائهم  بأسرهم  الخاص الغذائي السلوك على مباشر إيجابي  عدد  خفض  يحتمل  مم
  .التغذية سوء يعانون الذين األطفال

  :المدرسية التغذية برامج

ك عرف المي البن رامج الع ة ب ية التغذي ى:  المدرس ا عل بكات أنه ان ش اعي األم ة االجتم ين الهادف  لتحس
د  ة  الفوائ ال والصحية  التعليمي ر  لألطف رًا،  األآث الي فق ادة  وبالت دالت  زي دارس، في  وااللتحاق  التسجيل مع  الم
أثيراً  التعليمية الحالة على والتأثير الغذائي األمن وتحسين المدرسة، عن التغيب نسب وتقليل ًا،  ت  حيث  إيجابي
دة  دراسات  وثقت  وقد البشرية، التنمية زيوتعز والدولة لألفراد العام المستوى تحسين في يساهم  إسهام  عدي
ي  المدرسية  التغذية ع  ف دالت  رف دارس،  االلتحاق  مع ا  بالم ا  آم ؤدي  أنه يم  دعم  في  حاسماً  دورًا ت ة  تعل  الطلب

ر المعرضين بب للخط ل بس ل جه رهم، األه اك وفق ال فهن رون أطف ذهبون ال آثي ى ال ي ةإل رهم ألن مدرس  أس
ال،  لهؤالء  وبالنسبة والمنزل، الحقل أعمال في للمساعدة تحتاجهم إن  األطف ى  حصولهم  ف ة  عل  مدرسية  وجب
ادة  بل لديهم، والصحة التغذية تحسين فقط يعني ال يومية ي  أيضاً  فرصهم  زي ى  الحصول  ف يم  عل ام  التعل  وإتم

ذه  تكون  ما وآثيرًا. المدرسة إلى األطفال إلرسال قوي حافز أيضًا وإنها مراحله، د  ه ين  من  الفوائ  األسباب  ب
دان  تدفع التي الرئيسية ى  البل رامج  في  االستثمار  إل ة  ب ات  التغذي ا  المدرسية،  والوجب دابير  أن آم  األخرى  الت
ة ى القائم ي المدرسة عل ى التشجيع تشمل الت دين غسل عل ل الي ات قب اول الوجب ارد العالج وتن دان الط  للدي

ة ة والتوعي وفير التغذوي الت وت ة المكم رورية الغذائي د الض ن تزي أثير م تثمار ت ي االس دارس ف ز الم  وتعزي
  .المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى الرامية الجهود

  :المدرسية الوجبات
ن ات يمك ية للوجب الج أن المدرس وء تع ة س رة التغذي ن مباش ق ع ين طري ودة تحس ات ج  الوجب
ة ة الغذائي ة، المقدم ًا للطلب ايير ووفق ة الخاصة للمع ة عن والصادرة الصحية بالتغذي  الصحة منظم
ة، ه العالمي إن وعلي ام ف ذائي النظ حي الغ د ال الص وي أن ب ى يحت ة عل ة آمي ن آافي ه م  الفواآ

اول  من  ويحد  باأللياف، الغنية واألطعمة الطازجة والخضراوات دهون  تن . والصوديوم  والسكريات  ال
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 المعايير إلى والمستندة الوطنية الغذائية التوجيهات إلى المدرسية الغذائية الوجبات تستند أن وينبغي
ة ة الدولي ا ضمان بغي ا تنوعه ات وتلبيته ة لالحتياج ا للطالب التغذوي ع ومواءمته وافر م ة ت  األغذي
ة  التفضيالت وآذلك المحلية ل  الغذائي ة  لك ة (  دول ة  الثقاف ة  الغذائي دارس  ويمكن  ،)المحلي ا  للم  بتلبيته

 المدارس أطفال لدى الضرورية المغذيات نقص ومعالجة منع في تساعد أن المغذيات من لالحتياجات
   .المنخفض الدخل ذات البلدان في خاصة عالية بمعدالت والمنتشر

ات  والجنس  السن حسب المغذيات من االحتياجات تحديد المدارس تكفل أن ينبغي ة  والثقاف  الغذائي
ة ذلك ،المحلي ب وآ ات حس ة االحتياج ات الخاص عيفة بالفئ ة الض ر، والمعرض ل للخط ك: مث  أولئ
ة،  سوء أو معدية بأمراض المصابين ا  التغذي ة  أن آم ا  المدرسية  التغذي زز  أن أيضاً  يمكنه وع  تع  التن
ز  عن  فضالً  المحلية المصادر من الغذائي ة  تعزي ة  االقتصادية  التنمي  استراتيجيات  تطبيق  مع  المحلي
دائل  وإيجاد المتوافرة المحلية المنتجات باستخدام الغذائية النظم تنويع ة  الب ثالً (  المناسبة،  الغذائي  فم
ا  يسود  التي البيئات في الحيواني المصدر ذات األغذية ندرة عند د  نقص  فيه  عن  البحث  يجب  الحدي

ات  تلك احتواء يضمن مما ،)األخرى المتوافرة التغذوية البدائل ى  الوجب ة  عل ة  أغذي  مكمالت  أو مقوي
  .القصور أوجه لمعالجة أخرى تغذوية

  :والدراسة الغذاء
 فهناك الطفل، يوم من آبيرًا جزءًا الدراسية العملية تأخذ حيث العمرية المرحلة هذه لطبيعة نظرًا
 ،]الفستق وزبدة الكاجو ،)الجمل عين(  الجوز[ مثل الطفل، ذآاء زيادة على تساعد قد أغذية

 إذ الدسم، آامل الحليب وآذلك السليم الذهني النمو على يساعد مما ؛المفيدة الدهون على الحتوائها
 الحتوائه والبيض العصبية الخاليا وتنشيط لبناء ضروري وآوليستيرول دهنية أحماض على يحتوي
 سمك خاصة( واألسماك الذاآرة، تنشيط على تساعد التي الكولين ومادة النافع الكوليستيرول على
 الحتوائها الحمراء واللحوم والعقل، الجسم لسالمة الضرورية األمينية باألحماض والغنية) التونة
  .الذهني للنشاط الضروري 12B فيتامين على

  :من المدارس لطلبة تقدم التي األغذية جودة مراقبة تبدأ بالمدارس األغذية جودة مراقبة

ار )1 رآات اختي ة الش ة الغذائي ة المعروف ديم والموثوق ة لتق الب التغذي درس لط ي الم ا الت  له
ذائي  التصنيع في جيدة سمعة داول  الغ ار  يكون  وال ،والت ى  االختي ة  أساس  عل ل،  التكلف  األق
زام  وضمان  جيد بشكل األغذية وتداول الطيبة والسمعة الجيد للتصنيع األفضلية ولكن  االلت

  .عليها المتفق الجودة بمقاييس
ذه  الصحية الجهات من الصارمة المراقبة )2 ات  له ومي  بشكل  الوجب ار  ي ا  األفضل  واختي  منه

ر  مالحظة  خالل  من ذلك ويكون فيها، الشك حالة في الوجبات ورفض ون،  تغي  الرائحة  الل
  .)الخارجي الغالف تقطع أو الغذاء عبوة انتفاخ: مثل(  الخارجي الشكل أو الطعم أو

 استهالآه  عند لإلنسان صحي ضرر حدوث عدم"  تعني التي الغذاء  سالمة معايير تطبيق )3
ذاء  اع  استخدام  مراعاة  ويجب  ،"للغ ة  األسس  واتب ع  الصحيحة  العلمي  الحد  ضمان  أو لمن
 .الصحية التخزين شروط اتباع وآذلك لإلنسان ضررًا يسبب ال الذي اآلمن
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  ).عامًا 12 -5( عمر من للطفل متكاملة غذائية لوجبة األفضل للمكونات نموذج
 مجموعة  من  للطفل األساسية التغذوية االحتياجات بعض بتلبية المتكاملة الغذائية الوجبة تتكون
  :مثل والكافية الغذائية القيمة عالية الغذائية المكونات
ان، )1 ا األلب وي[  ومنتجاته ة تحت ى الوجب دات 4-3(  عل ًا وح مل)] يومي بن وتش زز الل  المع

يوم بن بالكالس ادي والج ا والزب د ألنه م تم البروتين الجس الزم ب و ال ذلك العضالت، لنم  وآ
  . A ، Dفيتامين واألسنان العظام لنمو الالزم والفسفور بالكالسيوم

راء،  اللحوم  وتشمل ،]يوميًا أآثر أو وحدتين على الوجبة تحتوي[  البروتينية المواد )2  الحم
دجاج، مك، ال يض الس ادر( الب ة مص ول أو) حيواني ص الف رات والحم ادر(  والمكس  مص
ة ي ،)نباتي د فه م تم البروتين الجس ة ب د والطاق الزم والحدي حة ال م، لص ة الجس  ومكافح
  . Bفيتامين على تحتوي وآذلك الدم، وفقر األنيميا

 وتشمل ،]يوميًا أآثر أو وحدات أربع على الوجبة تحتوي[  الطازجة والفاآهة الخضراوات )3
ة  والفاآهة  الخضراوات  وان،  مختلف د  فهي  والحمضيات،  األل امين  الجسم  تم  ،A ، C بفيت

  .الهضمي الجهاز لسالمة الضرورية باأللياف الجسم تمد أنها آما
 فهي  والمعجنات، واألرز الخبز وتشمل] يوميًا وحدات ثالث على الوجبة تحتوي[  الحبوب )4

  .والحديد  Bوفيتامين للنمو الالزمة بالطاقة الجسم تمد
اء، )5 ث الحس اج حي ل يحت والي الطف تة ح واب س ًا، أآ ة يومي م لسالمة الالزم ام الجس  والقي

  .بالجسم الحيوية بالعمليات
رًا، إن وأخي ا ف م أطفالن ز ه ذه آن اة، ه ذلك الحي ب ول ام وج وفير االهتم ل وت ة آ  الصحية الرعاي
ية ة والنفس مان والتغذوي ئة لض حيحة، التنش ذلك الص ة وآ تمرة المتابع ة المس ارمة والمراقب  الص
 .يتناولونها التي لألغذية
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 المسار تحويل عملية

  "المعدية المجازة"

  مقال عن ملخص

  خورشيد الرضا عبد موسى. د

  الطب آلية أستاذ  - والسمنة الهضمي الجهاز جراحة استشاري

  الكويت دولة - الكويت جامعة

  م2015أآتوبر – 45 العدد الطب، تعريب مجلة

ذي  الجسم  آتلة منسب حساب خالل من تحديدها ويتم مزمنًا، مرضًا المفرطة السمنة تعد د  ال  يعتم
  على الطول والوزن ويحسب من خالل المعادلة التالية

= الجسم آتلة منسب
الوزن	بالكيلو	جرام

مربع	الطول	بالمتر
در  40 من أآثر الجسم آتلة منسب آان وإذا ،  ى  السمنة  تق  عل

  .مفرطة أنها
  

ة  من السمنة تزيد د  اإلصابة  احتمالي  السكري  وداء القلب  أمراض  وخاصة  األمراض،  من  بالعدي
نفس  انقطاع ومتالزمة) الثاني النمط( اء  ال وم،  أثن ادة  الن دم  دهون  زي اتزم  ال اع  المفاصل،  ورم  وارتف

واع  وبعض المرارة وحصيات الدم ضغط ا  وعادة  السرطان،  أن تج  م وازن  عدم  عن  السمنة  تن ا  الت  م
ين عرات ب ة الس ة الحراري دة المتناول ع الزائ ة م اط قل دني النش ع الب طرابات بعض م ة االض  الجيني

  .الصماء الغدد واضطرابات
ر  العالج طريق عن السمنة عالج ويتم ة  باستخدام  الجراحي  غي ذلك ، األدوي  الجراحي،  العالج  وآ

 تطويق "  المعدة ربط وعملية ،)Sleeve Gastrectomy( المعدة تدبيس أو تكميم عمليات مثل
دة  اول  وسوف  ،) Gastric Banding" ( المع ا  نتن ي  فيم ة  يل ل  عملي دة  مسار  تحوي ا  أو ،المع  م
ة  العمليات أفضل من واحدة تعتبر التي) Gastric Bypass" (المعدية المجازة"  يسمى  الجراحي
 الوقت بمرور واسع بشكل وانتشر الستينيات، بداية منذ الجراحي اإلجراء هذا بدأ وقد السمنة، لعالج
ك  السمنة،  معالجة جراحات عالم في ثورة أصبح حتى ة  وذل م  لقل د  األل ة  بع ة  العملي  ،المضاعفات  وقل

  .أسرع بشكل اليومية الحياة ممارسة إلى والعودة بالمستشفى المريض مكوث مدة وقصر
  المسار تحويل عملية تجرى لمن

ة  منسب  يكون عندما السمنة يعانون الذين لألفراد العملية هذه تجرى و  40= الجسم  آتل ر / جرام  آيل   2مت

ا وق، وم ة منسب أو ف م آتل و 35 -30= الجس رام آيل ر/   ج ع  2مت ود م منة مضاعفات وج ل للس  داء: مث
  .الدم ضغط ارتفاع أو السكري،

  بعدها المتناولة والوجبات المسار تحويل عملية إجراء آيفية
اة يجب )1 اء مراع ل المريض إعط ة قب دها العملي دة وبع راوح ولم ين تت ًا 14-10( ب ) يوم

  .الرئة أو الساق في الدموية األوعية بجلطات اإلصابة لتجنب ،الدم لتجلط مضادة حقن
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 والتخطيط  المعدة ومنظار الدم فحوص إجراء بعد العام التخدير طريق عن العملية تجرى )2
  .الصوتية فوق بالموجات

دار  في  ثقوب  خمسة  إحداث  خالل  من العملية تجرى )3 بطن  ج دات  المنظار  إلدخال  ال  ومع
دة  من األعلى الجزء لقطع مخصصة جراحية ر،  ملي  25 يتعدى  ال بحجم  المع م  مت تم  ث  ي
ع اء قط ة األمع يلها الدقيق ى وتوص دة إل ق عن المصغرة المع از طري وم جه ي يق  بعمليت
 دون من الدقيقة األمعاء من واحد متر يقارب ما خالل الطعام يمر حيث والتدبيس، القطع
  .هضم أو امتصاص حدوث

ة  90-70( العملية إجراء يستغرق )4 د  ،)دقيق وم  وبع ى  ي ومين  إل اول  للمريض  ُيسمح  ي  بتن
وائل، رج الس ن ويخ فى م د المستش ومين بع ن ي راء م ة إج تمر العملي ي ويس اول ف  تن
  .العملية بعد أسبوع لمدة الشفافة السوائل

دها  الثقيلة والشوربات والروب الجلي بتناول للمريض يسمح العملية من أسبوع بعد )5  وبع
اول ام يتن ًا الطع الخالط مخفوق ك ب دة وذل بوعين، لم ا أس ى آم اء يراع ريض إعط  الم

ات د( الفيتامين يوم الحدي امين ،)والكالس ات وبعض  B12وفيت ذلك األخرى الفيتامين  وآ
  .المعدة بقرحة اإلصابة لمنع للحموضة المضادة األدوية

ب )6 اة يج اول مراع ات 3 -2( تن ًا) وجب وي يومي ى تحت ات عل ة آمي ن عالي روتين م  الب
  .والحليب الحلويات تناول عن االبتعاد ويجب والفواآه، والخضراوات

 :المسار تحويل عملية مضاعفات

ا  التعامل ويمكن جدًا ضئيلة المضاعفات حدوث نسبة تعتبر ة  المعالجة  طريق  عن  معه  أو باألدوي
ة  في  آما السريع الجراحي التدخل ات  التسريب  حال دة،  لمحتوي اك  النزيف  أو المع  من  مجموعة  وهن

  :في تتمثل المضاعفات
 :المدى قريبة مضاعفات     

ة،  الدباسة خطوط من ذلك ويحدث ،)التسرب( التسريب )1 دم  نتيجة  الجراحي درتها  لع ى  ق  عل
ه  ينتج مما المعدة، غلق ات  تسريب  عن دة  لمحتوي رازات  أو المع اء  إف  تجويف  داخل  األمع
  .المحيطة باألنسجة التهابات حدوث عليه يترتب مما ،البطن

  .النزيف )2
  .الجرح التهاب )3
  .الرئة جلطات أو الساق جلطة )4
 .الرئوي االلتهاب )5

  
  :المدى بعيدة مضاعفات

دخنين،  لدى وخصوصًا المعدة، قرحة )1 ذلك  الم دم  ينصح  ول دخين  بع د  الت ة،  بع تم  العملي  وي
  .للحموضة المضادة باألدوية القرحة عالج

  .الفتق لرتق بالمنظار عملية إجراء طريق عن وُيعالج الداخلي، الفتق )2
  .المنظار طريق عن توسيعها يمكن والتي الدقيقة، واألمعاء المعدة بين ما الفتحة تضيق )3
اول  عدم بسبب الدم، فقر )4 ات  تن ات  الفيتامين ة  والبروتين الج  للجسم،  الهام  طريق  عن  ويع

 .الالزمة الغذائية والمكمالت الفيتامينات إعطاء
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:المسار تحويل عملية مضاعفات

 تؤدي حيث األخيرة، باآلونة خاصة انتشارًا العمليات أآثر من المعدة مسار تحويل عملية تعتبر
- 20 من يقارب ما هناك أن إال الزائد، الوزن من% 75 يقارب ما وفقدان الزائد الوزن تقليل إلى
 الطعام تناول في اإلفراط بسبب وذلك ، العملية بعد الزائد وزنهم يستعيدون المرضى من% 40

 هذه أن آما العملية، بعد طبي إشراف تحت خاص غذائي بنظام االلتزام يجب لذا والحلويات،
 حديثي المرضى لدى خصوصًا السكري، داء من الثاني النمط عالج في هام دور لها العمليات
 حيث السكري، بداء الخاصة المعالجات عن االستغناء العملية بعد المريض يستطيع آما به، اإلصابة
  .والروماتزوم الدم ضغط ارتفاع العمليات هذه مثل تعالج

 المعدة قطع يتم الحاالت هذه فيو الزائد وزنهم يستعيدون قد%) 40-20( المرضى بعض هناك
 فقد من تمكنوا أنهم لنا تبين وقد شهرًا، عشر أربعة مدى على المريض متابعة ويجب المتضخمة،

  .السابقة العملية في فقده تم لما إضافة الزائد الوزن من% 29

ة  هذه نتائج بأن نؤآد أن نود وأخيرًا، ازة،  العملي ة  تطور  مع  وخاصة  ممت ة  التقني ة،  الطبي  الحديث
  .فعال بشكل الوزن إنقاص إلى وتؤدي آمنة وجعلها العمليات هذه مثل إجراء من سهل مما



11 

  بالصمم المصاب الطفل على تتعرف آيف

  مقال عن ملخص

  مرعي علي عاطف/ د

  سمعيات طبيب

  الكويت دولة - والنطق للسمع العلي سالم الشيخ مرآز

  م2011 نوفمبر – 33 العدد الطب، تعريب مجلة

مم إن عف الص مع وض طلحات الس تخدمان مص ر يس ن للتعبي ود ع ة وج معية             عل س

(Hearing Impairment).  ا ان ولكنهم ي يختلف ة ف تالل درج معي االع اريخ الس ه وت  حدوث

ل  مع  التواصل  وطرق  عليه المترتبة واآلثار ه،  المصاب  الطف ثالً  ب اني  األصم  الشخص  فم  ضعف  يع

ر  شديد  سمع ل،  ديسي  80 من  أآث ا  ب ه  آم د  أن ى  يعتم  البصر  حاسة  وخصوصاً  األخرى  حواسه  عل

ا للتواصل، مع ضعيف الشخص أم اني الس مع ضعف فيع ل س ن أق ل ديسي 80 م د ،ب ى ويعتم  عل

  .الناس مع التواصل في) الطبية األذن سماعة(  السمعية المعينات استخدام

  :السمع ضعف درجات

رقم  هذا يمثل )Decibels(  بل ديسي تسمى بوحدة السمع حدة تقاس  للصوت  مستوى  أدنى  ال

ل  ديسي  25 – صفر بين يتراوح الطبيعي والسمع ،)سماعه يمكن راوح  ،)منخفضة  أصوات (  ب  ويت

  : السمع ضعف لقياس المتبع التصنيف يلي وفيما جدًا، الشديد إلى البسيط من السمع ضعف

راوح :  بسيط  سمع  ضعف )1 ا  السمع  حدة  تت ين  م ل  ديسي  40-26( ب ه  ،) ب  يستطيع  وفي
ل ماع الطف ل س الم آ ب الك ه القري ن من م ال ولك الم يفه ي الك ة ف ود حال  أو ضوضاء وج

  .المتحدث وبين بينه البعيدة المسافات
 الطفل يعاني وفيه ،)بل ديسي 55-41( بين ما السمع حدة وتكون:  متوسط سمع ضعف )2

  )الطبية األذن سماعة(  السمعية المعينات بدون الكالم من% 50 حوالي فهم عدم
ل  ديسي 70-56(  بين ما السمع حدة وتكون: شديد إلى متوسط سمع ضعف )3 ا  ،) ب  وفيه

  .الطبية األذن سماعة وجود في إال الكالم آامل فهم الطفل يستطيع ال
ا  السمع  حدة وتكون: شديد سمع ضعف )4 ين  م ل  ديسي  90-71( ب ا  ،) ب  يستطيع  ال وفيه

ة،  األذن سماعة  وبوجود القريبة العالية األصوات سماع المريض اج  الطبي  سماعة  ويحت
  .قوقعة زرع أو قوية

 الطفل يعتمد وفيه ،)فوق وما بل ديسي 91(  السمع حدة وتكون: جدًا شديد سمع ضعف )5
 .التواصل في البصرية اإلشارة لغة استخدام أو الشفتين قراءة على
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د ى السمع ضعف تشخيص يعتم اس عل دار قي ا مق ن نسمعه م اك أصوات، م واع وهن دة أن  عدي
ة ن ومختلف ارات م ي االختب وم الت ا يق معيات اختصاصي بإجرائه يم الس دة لتقي مع، ح جيل الس  وتس
ى  يساعد مما ؛)Audiogram" ( السمع مخطط"  يسمى ما على النتائج د  عل ة  تحدي  السمعية  العل
د  السمع  مخطط  ويوضح  ،المناسبة  المعالجة  وتحديد درك  للصوت  حدة  أو مستوى  أي عن ل،  ي  الطف
ذلك  السمع، بعتبة إليه ويشار د  وآ رددات  تحدي ة  األصوات  ت ة  الكالمي ى  الموجودة  المختلف  مخطط  عل
مع مى ،الس وزة(  وتس الم م ي  Speech Banana) ""  الك ح الت اق توض دى أو نط دة م  ح
وزة  شكل  تأخذ  والتي  بوضوح  والكلمات  الحروف  لسماع  الالزم وارتفاعه الصوت ى  الم  مخطط  عل
  .السمع

رة  األطفال لدى السمع ضعف مظاهر إن رة  آثي ة  السمع  ضعف  درجة  حسب  ومتغي اريخ  وبداي  الت
ي  العوامل  وآذلك المرضي، د  الت ل  تعرض  من  تزي ل  السمع  بضعف  لإلصابة  الطف  حاالت  وجود : مث

ة،  في  السمع  ضعف  تعاني اء  األم إصابة  أو العائل ة،  بالحصبة  الحمل  أثن  داء أو الزهري  أو األلماني
ات ل(  المقوس ل طفي ن ينتق ط م ل وزن أن أو ،) القط د الطف والدة عن ل ال ن أق رام، 1500 م  أو ج
ين  تعرض  أو السحائي،  بااللتهاب  اإلصابة نقص  الجن ة  استخدام  أو األآسجين،  ل از  سامة  أدوي  للجه
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ل،  عند اللغوي النمائي التطور في عنه الناتجة اآلثار اشتدت السمع ضعف اشتد وآلما السمعي،  الطف
م  ومن  سمعه، مما يتكلم آيف يتعلم الطفل ألن ه  أن المه دان  ينتب ى  الوال  يستجيب  ال التي  المواقف  إل
ا ل فيه ا حيث سليمة، بصورة لألصوات الطف ر إنه ى تعتب  بعض وفي السمع، لضعف العالمات أول

م  ومن واحدة، أذن في البسيط السمع ضعف اآتشاف الصعب من يكون األحيان ذآر  أن المه ذا  أن ن  ه
ه  فإنه بسيطًا، آان ولو حتى الضعف أثيراً  ل ى  سلبياً  ت درة  عل ل  ق تعلم  في  الطف ره  مراحل  خالل  ال  عم
  .األولى

  :األطفال عند والتواصل اللغوي النمو مراحل

وم  عمر من )1 ة  حتى  ي ل  يتفاعل : أشهر  ثالث ة  األصوات  مع  الطف ة،  العالي ز  والمفاجئ  ويمي
ه  لمن  يبتسم الصوت، مصدر عن يبحث ما، حد إلى األم أو األب صوت  أو ويضحك  يكلم
  .يبكي

  :أشهر 6-3 عمر من )2
در        ل يص واتًا الطف ى ال أص ا معن اة(  له ه ،)المناغ يقى، لصوت ينتب زو الموس ين يمي  ب

  .اسمه يميزو الصوت، مصدر يميزو والمرحة، الغاضبة األصوات

   :أشهر 9-6 عمر من )3
ددة أصواتًا يصدر        ة، متع م ومختلف ر بعض ويفه ز ،البسيطة األوام  أسماء بعض ويمي

  .حوله من األشياء

  :شهرًا 12-9 عمر من )4
   .السهلة األسئلة يفهم البسيطة، األوامر وينفذ ،) ماما – بابا(  الكلمات أول ينطق      

  :شهرًا 18-12 عمر من )5
  .البسيطة األسئلة عن ويجاوب أسبوعيًا جديدة آلمات ويفهم آلمة، 20 حدود في يتكلم     

  :شهرًا 24-18 عمر من )6
  .تعقيدًا األآثر الجمل ويفهم آلمات 3-2 من مكونة جملة يتكلم      

  :سنوات 3-2عمر من )7
  .مفهومة بسيطة جمًال ويتكلم آلمة، 200 إلى تصل لغوية حصيلة لديه يكون      

  :سنوات 4-3 عمر من )8
  .أآثر أو آلمات أربع من مكونة جمًال ويستخدم حوله من ويفهمه بوضوح يتكلم      
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  :األطفال عند السمع ضعف عالمات

  .والكالم بالنطق وعالقته السمع بضعف الطفل إصابة وقت على العالمات تلك تعتمد

  :للنطق السابق السمع بضعف المصاب الطفل لدى العالمات )1
  .الوالدين أصوات مع وآذلك العالية األصوات مع الطفل يتفاعل ال )1
  .الصوت مصدر الطفل يميز ال )2
  .طبيعية وغير عنيفة الطفل تصرفاتتكون  )3
  المناغاة ).(  األصوات إصدار عن يتوقف )4
 .اللغوي التأخر )5

 :للنطق التالي السمع بضعف المصاب الطفل لدى العالمات )1
  .الصوت اتجاه تمييز يستطيع وال ،)قلت ماذا يقصد(  ،" آه"  قول ويكرر يردد )1
  .الضوضاء وجود في الكالم يفهم وال باستمرار، المتكلم وجه يطالع )2
  .عاليًا صوته ويرفع فيها مبالغ بصورة التلفاز من قريبًا يجلس )3
 .التلفون غير لألصوات جيدًا يستجيب وال العالية األصوات من يجزع ال )4

  السمع ضعيف الطفل مع التعامل آيفية

  .ممكن وقت بأسرع المختص استشارة في والمبادرة التأخر عدم )1
   .ممكن وقت وبأسرع  ( Hearing Aids )المناسبة السمعية المعينات استخدام )2
  .الطبية األذن لسماعة االستجابة عدم حالة في القوقعة زراعة بعملية القيام )3
ل  انتباه جذب )4 ل  الطف الم  قب المؤثرات  الك ة  الحسية  ب ل  المختلف ل  لمس :  مث  اإلشارة  أو الطف

  .المفتعلة غير الطبيعية الوجه تعبيرات واستخدام بسيطة، بطريقة
  .األحرف مخارج في تغير وال عاليًا، صوتك ترفع وال أمامه طبيعية بطريقة تكلم )5
  .سهلة أخرى صياغة صياغتها أو الجمل تكرار )6
  .الضوضاء تجنب )7
  .اإلشارة لغة استخدام )8
  .المختصين من المساعدة وطلب المستمرة الطبية المتابعة )9

  .بسيطًا التقدم آان ولو حتى المحاوالت من تمل وال صبورًا، آن )10
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الصحة المدرسية )1

 من  هامة  وسيلة  المدرسية بالصحة االهتمام يمثل
ل ز أج حة تعزي ة الص ي العام ع ف ل، المجتم ث آك  حي
ل  ال يمث ا يستهان ال نسبة  المدرسة سن في  األطف  به
ن راد م ع، أف ذلك المجتم ل ألن وآ راد آ ع أف  المجتم

ف ه بمختل ون فئات ة يلتحق ي بالمدرس ة ف اتهم بداي  حي
أثرون ا، ويت ث به ل حي ى تعم كيلهم عل ديًا تش  جس
ًا ًا وعقلي ًا واجتماعي ؤثر وعاطفي ى وت ورات عل  التط

يهم  يطرأ  الذي والنضج الشخصية رة  تلك  في  عل . الفت
ذلك عى ول د تس ن العدي دول م ى ال ز إل حة تعزي  الص

ة  مشارآة تفعيل طريق عن المدرسية  والمعلمين  الطلب
ذ  وتنظيم تخطيط في رامج  األنشطة  ومتابعة  وتنفي  والب

وعي  مستوى  رفع وآذلك الصحية،  ودرجة  الصحي  ال
ام ة االهتم ية بالنظاف ة الشخص دى والعام ل ل ن آ  م
املين الطالب ي والع ة المؤسسة ف  وتتضافر. التعليمي
ود ل جه ات آ ًا الصلة ذات الجه ن مع ل م ين أج  تحس
ع حي الوض ع الص درات ورف املين ق ل الع  دور وتفعي
الي ات األه ة والمؤسس ي المختلف ال ف حة مج  الص
  .المدرسية
 األنشطة  تنظيم  خالل  من المدارس في الصحية التنمية أهمية على الحكومات أآدت الصدد هذا وفي
ة  منظومة  وتخصيص  المدرسية بالصحة المتعلقة والبرامج ام  إداري ا  للقي زام  ضرورة  مع  به دد  االلت  بع

ن راءات م ي اإلج دارس ف مان الم ة لض ال حماي ن األطف راض م رة األم اطر أو الخطي ة المخ  المحتمل
وم  هذا. بآخر أو بشكل إعاقتهم في سببًا تكون قد التي األخرى اإلدارة  العمل  فريق  ويق  للصحة  العامة  ب

املين  تدريب يتم وفيها العمل، وورش األنشطة على قائمة تدريبية دورات بعقد المدرسية  بالمدارس  الع
د  مع  المدرسية،  الصحة نطاق في المختلفة بمهامهم للقيام الضرورية المهارات على ة  على  التأآي  أهمي

  .العمل لنتائج طبقًا الالزم التقويم وعمل المستمرة المتابعة
 تهتم  التي  اإلطارات أهم عن السبعة فصوله خالل من الحديث الكتاب هذا يتناول المنطلق، هذا ومن

اني  الفصل  ويشرح  المدرسية،  الصحة  عن  مقدمة  األول الفصل  فيستعرض  المدرسية، الصحة بها  الث
اول  الثالث  الفصل يأتي ثم المدارس، لطالب النفسية الصحة ة  ليتن ه  المدرسية،  البيئ ع  الفصل  ويلي  الراب
ذي ة يوضح ال ية، التغذي ذلك المدرس ز وآ امس الفصل يرآ ى الخ راض عل ة األم ات، المعدي  والتطعيم
ين دارس، في الصحي التثقيف السادس الفصل ويب رًا الم اب ينتهي وأخي اوًال السابع بالفصل الكت  متن
  .المدرسية الصحة إدارة
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الرعاية الصحية) التوعية الصحية دليل العاملين في مجال 2 

ا  ألما« إعالن اعتماد تم أن بعد   المؤتمر  في  »آت
ة  في عقد الذي األولية الصحية للرعاية العالمي  مدين

ا« ا ألم تان عاصمة »آت دى آازاخس اد دول إح  االتح
ه  م،1978 عام  سبتمبر في السابق السوفيتي د  فإن  ق

 وأخذت الصحية، التوعية بقضايا االهتمام يتنامى بدأ
ة الجهات ى بالصحة المعني ا عل داد عاتقه رامج إع  ب
ة حية للتوعي ز ،الص حة وتعزي من الص ًا تتض  خطط
 حواجز  على  القضاء  وراء سعياً  ومدروسة متكاملة
ل اهيم الجه ة والمف ن الخاطئ حة ع رض، الص  والم
ين  بالصحة  الضارة السلوآيات وآذلك راد  عموم  ب  أف

ع تم. المجتم ك وي ن ذل الل م رض خ ات ع  المعلوم
حية ة الص ن بطريق رد يمك ع للف تيعابها والمجتم  اس
ا ؛ بسهولة ؤدي مم ى ي ل تحمل إل رد آ  مسؤوليته ف

اد  من  أآثر الصحية الرعاية عن دمي  على  االعتم  مق
ة  الخدمات  لطلب  والتوجه الصحية، الخدمة  إذا الطبي
 المبكر  التشخيص إلى يؤدي بدوره وهذا ، األمر لزم

راض  كالت لألم حية، والمش ا  الص ب مم ه يترت  علي
 الجسدية المرض وأعباء المحتملة المضاعفات تقليل

  .واالقتصادية والنفسية
 التي  الجوانب  أهم  على  الضوء  الكتاب هذا يلقي
ة تشملها د الصحية، التوعي يًال ويع املين إرشاديًا دل ة مجال في للع اقش حيث الصحية، الرعاي  في ين
ة  إلى  المدخل الرابع إلى األول من فصوله  في  اإلعالم  وسائل  ودور الصحي  والتثقيف  الصحية  التوعي
ة ذلك الصحية، التوعي أثير وآ ى السلوك ت ي ويشرح الصحة، عل امس من فصوله ف ى الخ ابع إل  الس
ة ارآة التوعي ة، والمش ذلك المجتمعي ة وآ ل آيفي حي التواص ال، الص ا الفع دث آم ن يتح دارس ع  الم
امن  من  فصوله  في يستعرض وأخيرًا للصحة، المعززة ة  محو  العاشر  إلى  الث ة  الصحية  األمي  والتوعي
  .الصحة لتعزيز التخطيط وآيفية ، وأسرهم ، للمرضى الصحية
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  سيد ثابت عمادأ.  / بقلم

المرآز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية -مدقق َلغوي 

والدارجة أحيانًا على في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغوية الشائعة     

اللسان، وهي آثيرة ومفهومة المضمون بين الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض 

  :يما يل هنا بعضًا من هذه األخطاء اللغوية وصوابها في اللغة العربية، ومن األخطاء الدارجة

 السبب الصواب الخطأ

.آذا فعل علينا يجب -.هذا فعل علينا يتوجب -1
أآل:  فالن توجب الوسيط المعجم في جاء -
  .واحدة أآلة والليلة اليوم في

.السيارة من الوقود نفذ -2
   من الوقود نفد -

 .السيارة
.َفِنَي:  ّنفذًا ينفذ الشيئ نفد- 

.العرب عن"  احتار"  الفعل يسمع لم - .أمره في فالن حار - .أمره في فالن احتار -3

.أبت يا - .أبتي يا -4
اء( ألن - ي) الت وض ه ن ع اء( ع )الي

ة ال المحذوف وز ف ع يج ين الجم وض ب الع
 .عنه والمعوض

.على ب يتعدى ال) أثر(  الفعل  ألن - .به أو فيه أثر -  .عليه أثر -5

.اإلنجليزية عن حرفية ترجمة ألنها-  .خاطئة تعابير - .راحتك خذ وقتك، خذ -6

.مشتاق تعني) شِّيق(  آلمة - .شائق حديث هذا - .شَّيق حديث هذا -7

 .حقه إليه أدى -  .حقه أداه -8
بنفسه يتعدى)  أدى(  الفعل ألن- 
 .واحد مفعول إلى
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 -: نود التذآير بأن
  ، "E-Book" جميع مطبوعات المرآز من الكتب الطبية متاحة من خالل نسخ ورقية ونسخ إلكترونية -
  . "CD's" قراص مدمجةأ وعلى  

  . اإللكترونييمكن شراء جميع مطبوعات المرآز ، وذلك عن طريق مراسلة المرآز عبر بريده - 
  . يمكن االطَّالع على مجلة تعريب الطب بنصها الكامل -
 . www.Acmls.org يمكن الحصول على آافة بيانات إصدارات المرآز من خالل الموقع اإللكتروني -
 . اهم في دعم تعريب التعليم الطبيتكم ومقترحاتكم ، وأية مالحظات أو تعليقات تسايمكن عرض استفسار -
  . نقوم بنشر هذه المشارآة والرد عليها -
  Acmls@Acmls.org تكم ومقترحاتكم على البريد اإللكتروني للمرآزاوأخيرًا نستقبل استفسار -

 . دولة الكويت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 

.بنفسه يتعدى ال) خفي( الفعل ألن - .عليكم يخفى ال -  .يخفاآم ال -9

.مؤنث األرنب - .األرنب هذه -  .األرنب هذا  -10

.مؤنثة) بئر(  آلمة - .عميقة البئر هذه  - .عميق البئر هذا -11


