عيادات متخصصة

تثقيف صحي

املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق
ّ
ّ
متخصصة مبعاجلة األقدام
السكري
يطلق عيادة ملرضى
في  19تشرين األوّل  ،2018وفي إطار رؤيته« :الطب بانسانية» ،وحرصا
من املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق على
تزويد مرضاه بأفضل رعاية صحية من خالل أحدث التقنيات واملعدّ ات
باالضافة الى الرسالة والرؤية والقيم التي يعمل بها .اطالق عيادة
مختصة مبعاجلة األقدام الذين هم عرضة
ّ
متخصصة ملرضى السكري
لهذا النوع من املضاعفات.
تقدّ م العيادة تقييمًا ،وعالجات متخصصة مبا في ذلك التنضير للقرحة،
وتضميد اجلروح ،اجلراحة الترميمية ،وغيرها من العالجات املتكاملة مع
املتابعة للمرضى.
ويضم الفريق ،جرّاحني عظم ومفاصل في تقومي القدم والكاحل وجراحي
األوعية الدموية وأخصائيي الغدد الصماء وأطباء األسرة وممرضات
العناية باجلروح .يتم إجراء العمليات اجلراحية األساسية في غرف
العمليات املوجودة داخل املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -
واملتخصصة في إعادة ترميم القدم والكاحل وإعادة
ّ
مستشفى رزق
وظائفها احليوية.
«العناية بالقدم هي جزء أساسي من عالج مرضى السكري ،حيث أ ّن
احتمال إصابتهم مبشاكل في القدم مثل التقرّح واإللتهابات ،واعتالل
مفصل العظم  ،Charcotاعتالالت األعصاب املؤملة ،يصل حتى خمس
واخملتصة مبعاجلة األقدام
ّ
مرات أكثر من اآلخرين الغير مصابني بالسكري» ،يقول الدكتور سيزار تستقبل العيادة املتخصصة ملرضى السكري
ميني ،أستاذ سريريّ في قسم جراحة العظام في املركز الطبي للجامعة في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق املرضى
من االثنني إلى األربعاء بني الساعة  8:00صباحا ً والساعة  3:00عصرا ً.
اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق.

أكثر من  %90من أطفال العالم يتنفسون هوا ًء ساما كل يوم
يتنفس كل يوم حوالي  %93من األطفال في العالم وهم األطفال الذين
تقل أعمارهم عن  15سنة ( 1.8مليار طفل) هوا ًء ملوثا ً إلى درجة أنه
يعرّض صحتهم ومنوهم خلطر شديد .ولألسف ،فإن العديد منهم
يفقدون حياتهم بصورة مأساوية :تشير تقديرات منظمة الصحة
العاملية إلى أن  600.000طفل ماتوا في عام  2016بسبب إصابات حادة
في اجلهاز التنفسي السفلي ناجمة عن تنفس هواء ملوّث.
ويستعرض تقرير جديد ملنظمة الصحة العاملية بعنوان «تلوث الهواء
وصحة الطفل :وصف الهواء النقي كعالج» ،العبء الثقيل لتلوث كل
من الهواء احمليط (اخلارجي) والهواء داخل املنزل على صحة األطفال في
العالم ،السيما في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل .صدر هذا
التقرير ألول مرة عشية انعقاد أول مؤمتر عاملي ملنظمة الصحة العاملية
بشأن تلوث الهواء والصحة.
ويكشف التقرير أنه عندما تتعرض النساء احلوامل للهواء امللوث،
فمن األرجح أن يكنن عرضة للوالدة املبكرة ،وأن ينجنب أطفاال صغارا
أيضا على النمو
منخفضي الوزن عند الــوالدة .ويؤثر تلوث الهواء ً
العصبي والقدرة املعرفية ،وميكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالربو وسرطان
األطفال .وقد يكون األطفال الذين تعرضوا ملستويات عالية من تلوث
الهواء أكثر عرضة لألمراض املزمنة مثل أمراض القلب واألوعية الدموية
في وقت الحق من حياتهم.
ويقول الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية« :إن الهواء امللوث يتسبب في تسمم ماليني األطفال
ويدمر حياتهم»« .وهذا أمر ال يغتفر ،إذ إنه ينبغي أن يكون بإمكان كل
طفل تنفس هواء نقي حتى يتمكن من النمو وحتقيق إمكاناته كاملة».
ومن بني األسباب التي جتعل األطفال عرضة آلثار تلوث الهواء بشكل
خاص أنهم يتنفسون بسرعة أكبر من األشخاص البالغني ،وبالتالي
فإنهم ميتصون كميات أكبر من امللوثات.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإنهم يقضون أوقاتهم على مقربة من األرض،
حيث تبلغ تركيزات بعض امللوثات ذروتها ،في وقت ال تزال فيه أدمغتهم
وأجسادهم في طور النمو.
ويعد املواليد اجلدد واألطفال الصغار أيضا أكثر عرضة لتلوث الهواء
داخل املنازل ،حيث يُستخدم بانتظام الوقود والتكنولوجيات امللوثة في
الطبخ والتدفئة واإلضاءة.
وتقول الدكتورة ماريا نيرا ،مديرة قسم الصحة العمومية واحملددات
البيئية واالجتماعية للصحة في منظمة الصحة العاملية «إن تلوث
الهواء يعيق منو أدمغة أطفالنا ،ويؤثر على صحتهم بطرق متعددة
أكثر مما كنّا نظن .ولكن ،هناك العديد من الطرق املباشرة للحد من
انبعاثات امللوثات اخلطيرة.
واستطردت قائلة «إ ّن منظمة الصحة العاملية تدعم تنفيذ مجموعة
من التدابير السياسية املتعلقة بالصحة مثل تسريع التحوّل إلى
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الوقود والتكنولوجيات النظيفة في الطبخ والتدفئة ،وتشجيع
استخدام وسائل نقل أنظف ،فضال عن اإلسكان والتخطيط احلضري
املوفّري ْن للطاقة .إننا نهيّأ األرضية الستحداث وسائل توليد الطاقة
منخفضة االنبعاثات وتكنولوجيات صناعية أكثر نظافة وأمان ًا ،وإدارة
النفايات احمللية إدارة أفضل».

االستنتاجات الرئيسية:
• يؤثر تلوث الهواء على النمو العصبي ،مما يؤدي إلى حتقيق نتائج أدنى
في االختبارات املعرفية ،وهو ما يؤثر سلبًا على النمو العقلي واحلركي.
• يلحق تلوث الهواء أضرارا بوظيفة الرئة لدى األطفال ،وذلك حتى وإن
كانت مستويات التعرض للهواء امللوث منخفضة.
• على الصعيد العاملي ،يتعرض  %93من أطفال العالم الذين تقل
أعمارهم عن  15سنة جلسيمات دقيقة محيطة (اجلسيمات التي ال
يتجاوز قطرها  2.5ميكرومتر) تفوق مستوياتها املستويات احملددة في
املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن نوعية
الهواء ،وتشمل هذه النسبة  630مليون من األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  5سنوات ،و 1.8مليار من األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  15سنة.
• في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،يتعرض  %98من جميع
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات للجسيمات التي ال
يتجاوز قطرها  2.5ميكرومتر تفوق مستوياتها تلك احملددة في املبادئ
التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن نوعية الهواء.
وعلى سبيل املقارنة ،فإن  %52من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5
سنوات في البلدان ذات الدخل املرتفع يتعرضون ملستويات أعلى من
تلك احملددة في املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
بشأن نوعية الهواء.
• يتعرض أكثر من  %40من سكان العالم ،مبا في ذلك مليار طفل دون
سن  15سنة ،ملستويات عالية من الهواء امللوّث داخل املنزل ،والناجم
عن الطبخ باستخدام الوقود والتكنولوجيات امللوثة بشكل أساسي.
س ّجل في عام  2016ما يقرب من  600ألف حالة وفاة بني األطفال
• ُ
الذين تقل أعمارهم عن  15سنة والتي تعزى إلى اآلثار املشتركة بني
تلوث الهواء احمليط وتلوث الهواء داخل املنزل.
• يتسبب كل من تلوث الهواء داخل املنزل الناجم عن الطبخ وتلوث
الهواء احمليط (اخلارجي) في أكثر من  %50من اإلصابات احلادة في اجلهاز
التنفسي السفلي لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات في
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.
• يشكل تلوث الهواء أحد التهديدات الرئيسية لصحة الطفل ،حيث
يتسبب في  1من كل  10حاالت وفاة بني األطفال الذين تقل أعمارهم
عن  5سنوات.
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