
كشفت هيئة الصحة بديب عن توجهها الستخدام حزمة من األجهزة والتقنيات الطبية الذكية يف مختلف املنشآت التابعة لها، بعد 
اتفاقها مع كربى الرشكات العاملية الرائدة يف هذا املجال خالل الدورة الخامسة ملرسعات ديب املستقبل.
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غرافيك: أسيل الخلييل
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    �	א( א�)א�� א�&%א���:
دقة عالية ملساعدة أطباء جراحات الدماغ والعمود 

الفقري يف تشخيص أمراض الدماغ أو العمود الفقري.
متكني األطباء من إجراء الجراحات املطلوبة بدرجة 

عالية من الدقة واألمان
املساعدة عىل تجنب أية مخاطر محتملة يف مثل هذا 

النوع من العمليات املعقدة.

     �	א( אא-*� ,א,� אא�*א�:
يتم استخدامه داخل غرف جراحات العمود الفقري

يوفر الراحة واألمان للمرىض الخاضعني للعمليات
يوفر عىل املريض التنقل بني غرف األشعة وغرفة 

العمليات.

     �	א( �כ� ���א0 /.�
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صغري الحجم (حجم الكف)
يتم استخدامه دون وصالت كهربائية

يساعد يف قياس تخطيط ونبض القلب، والحرارة، 
ونسبة السكر يف الدم، ومعدل األكسجني يف 

الجسم.

�� �!5 א��4:�
     
تستخدم لفحص دم النساء الحوامل واألجنة

تساعد يف االكتشاف املبكر لألمراض الوراثية أو 
املشكالت الصحية العارضة لألم والجنني

    �	א( �!אכא� א��א67:
سيتم تشغيله داخل غرف العمليات بوجه عام.

يعمل عىل ربط غرفة العمليات مبارشة مبجموعة 
األطباء واالستشاريني لتقديم االستشارة الطبية 

واملشاركة يف إجراء العمليات عن بعد.
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يتم استخدامه يف جراحات العظام 

والعمود الفقري ملساعدة األطباء يف 
تحديد مكان العملية الجراحية املطلوبة 

بشكل أكرث دقة وسهولة.

www.albayan.ae
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 «AGEs

Handheld Diagnoptics»
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Diagnoptics
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Eurek Alert
PHASER
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حدوث وارد للتجلطات

 تزداد نســـب حدوث التجلطات يف أســـفل 
الساق أو يف الرئة

الشعور باألمل يف منطقة أسفل الساق

 التورم واالحمرار والشعور بالحرارة 
يف أسفل الساق

 الشعور بأمل حاد أشبه بالوخز 
يف الصدر ويزداد عند التنفس

 أنفاس قصرية ومصحوبة 
بالكحة مع الشعور بالدوار

هناك احتاملية قليلة أن يترسب الطعام إىل 
البطن، والذي ميكن أن يسبب عدوى خطرية 

داخل املعدة

d��;0א� א�����:d��;0א_� ����א� א�;	

���0�	 ��fX �א%�� �	0א)� g+� V\�א� hא� א9*א����
تلجأ معظم الجهات الصحية الرســـمية يف الدولة قبل إجراء أي عملية لتخســـيس الوزن إىل إعطاء نظام غذايئ للمريض ملدة 3 أشهر يتم خاللها متابعته بشكل مستمر ملعرفة مدى التحسن، ويف حال 

نجاح الخطة ينصح املريض مبتابعتها قبل اللجوء إىل العمليات.

5600
عملية لتحويل مسار املعدة 

أو ربطها يف الدولة سنوياً
50000
عملية يتم إجراؤها يف دول الخليج سنوياً

��)�d א�����:
 تعمل هذه الطريقة بفاعلية عن طريق الشـــعور بالشبع 
رسيعـــاً والتقليل من هضم الطعـــام وخاصة الدهون مام 

يساعد عىل إنقاص الوزن الزائد أرسع.

)א��V א�����:
بالون مطاطي يتم وضعه داخـــل املعدة عن طريق الفم 
مبســـاعدة منظار الجهاز الهضمي وتُعد مناسبة لألشخاص 
الذين يزيد وزنهم الفعيل عىل الوزن املثايل %40 عىل األقل


 	�א� א�����: ���
عملية تتم عن طريـــق 4 إىل 5 فتحات صغرية عىل البطن 
عن طريق قص الجزء العلوي من املعدة عىل شـــكل جيب 
صغري وفصله عن الجزء الســـفيل متاماً مام يشـــكل معدة 
صغرية يتم توصيلها بالجزء الســـفيل من األمعاء الدقيقة 

مبارشة

 .: א�����:
 عمليـــة يتـــم فيهـــا 
ثلثي  حوايل  استئصال 
إجراء  ويتـــم  املعدة، 
باملنظار تحت  العملية 

التخدير.

�)f א�����:
 هي عمليـــة يتم فيها ربط 
املعدة  من  العلـــوي  الجزء 
لتكويـــن جيب صغري ميتلئ 
من  مقداره كوب  مبا  رسيعاً 
الشـــعور  إىل  مؤدياً  املـــاء 

بالشبع

غرافيك: حسام الحوراين

:V\�א� hא�;@�? �����א� א9*א i��5

 أن تصل قيمة مؤرش كتلة الجسم إىل 40 أو أكرث، أي مبعنى امتالك 
الرجال 45 كيلوغرامـــاً زائداً عن الوزن الطبيعـــّي و36 كيلوغراماً 

بالنسبة للنساء

 إصابة الشخص مبشـــكالت صّحيٍة خطريٍة متعلّقٍة بالبدانة كأمراض 
القلب، والسكري من النوع الثاين

 عدم القدرة عىل التنّفس خالل النوم
 ارتفاع نسبة الكوليسرتول يف الدم

 فشل كاّفة الوسائل األخرى يف إنقاص الوزن
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Phytoncides
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FDA

Avycaz

avibactam ceftazidime

metronidazole

ceftazidime

cephalosporin
avibactam
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تُعّرف الوالدة القيرصية عملية جراحية يقوم فيها الطبيب بإجراء شق يف جدار بطن ورحم األم إلخراج الجنني، وذلك يف حال تعّرست الوالدة الطبيعية أو يف الحاالت 
الطارئة لتجنب خطر املضاعفات الناتجة عن الوالدة الطبيعية، وبشكل عام تعترب الوالدة القيرصية آمنة، ولكن مخاطرها أكرث من مخاطر الوالدة الطبيعية.

امليش بعد الوالدة يساعد عىل 
تخفيف بعض آالم ومنع 

حدوث جلطات الدم. 

غرافيك: أسيل الخلييل

الشعور باألمل وعدم الراحة.
إصابة البطن والرحم واملثانة بالعدوى بعد الجراحة.

فقدان الكثري من الدم والحاجة إىل نقل الدم.
إصابة بعض أعضاء الجسم القريبة من الرحم واملثانة واألمعاء 

بالجلطات الدموية. 
حدوث تأثريات جانبية لبعض األدوية مبا يف ذلك 

أدوية التخدير. 
الشعور بالتعب، واملعاناة من اإلمساك 

والغازات.
التهاب منطقة الجرح. 

اإلصابة بانصامم بالسائل السلوي 
وهو حالة نادرة. 

األرضار املتعلقة بالجنني. 
قد يعاين الطفل من مشكالت 
يف التنفس ومشكالت صحية 

أخرى. 
قد يتأثر الطفل بالتخدير 
خالل الوالدة القيرصية. 

قد يصاب الطفل بالرضر أثناء 
الجراحة.

الحمل بالتوائم وظهور عالمات الوالدة املبكرة. 
عدم وجود انقباضات كافية لتوسع عنق 
الرحم. 
وجود بعض املخاطر املتعلقة 
بالجنني مثل التفاف الحبل 
الرسي. 
وجود مشكالت متعلقة 
باألم مثل إصابتها 
بالسكري وارتفاع 
ضغط الدم.
إصابة الحامل بعدوى 
فريوس عوز املناعة 
البرشية أو فريوس 
الهربس.
نزول مؤخرة الجنني أو إحدى 
قدميه بدالً من رأسه أثناء الوالدة.
كرب حجم الجنني مشكالت تتعلق 
باملشيمة.

تجنب رفع أي يشء أثقل من 
الطفل يف األسابيع األوىل بعد 

الوالدة القيرصية.

املحافظة عىل وضعية البطن 
بشكل جيد ودعم البطن 

باليد أو بوسادة بالقرب من 
موقع العملية. 

التخفيف من اآلالم باستخدام 
قربة املاء أو كامدات املاء 

الدافئة.

رشب كميات كافية من 
السوائل لتعويض السوائل 

املفقودة أثناء الوالدة 
والرضاعة الطبيعية.
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