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علــى طبيـب األطفــال 
أن يلجأ إلى طبيب آخر أكثر خبرة 
فـي بعـض الحــاالت ليجنـب 
الطفـل المعانـاة الطويلـة مـن 
تشـخيص وعــالج خاطئيــن
بعض اإلصابات أو العالجات 
يمكن  الطفولة  أثنـاء  الكيماويـة 

أن تسـبب العقـم فـي الكبـر
الطفلأثناء  شـهية  تقـل 
طبيعتها  إلـى  تعود  ثم  المرض 

للضغــط  داعــي  وال 
على الطفل إلعطائه الطعام

ربيعة: اس��مع ان تعريض الطفل للش��مس 
ضروري فهل هذا صحيح؟

نعم، الن الش���مس هي املصدر االساسي 
لڤيتامني D وهذا الڤيتامني هام جدا في تكوين 
عظام الطفل واسنانه ومصدره الوحيد هو 
اش���عة الشمس حيث يقوم اجلسم بتكوين 
هذا الڤيتامني حتت اجللد عند تعرضه الشعة 

الشمس املباشرة وفي حال لم يتعرض الطفل 
للشمس لوقت كاف فيجب تعويضه باعطائه 

ڤيتامني D عن طريق الفم.
وبالطب���ع يتم تعريض الطفل الش���عة 
الش���مس املعتدلة غير احلارة في الصباح 
الباكر مثال وم���ن دون تعريضه حلرارتها 

وضررها.

قوة الشمس

د.ناصر أبوزيد لـ »األنباء«: تضخم القلب لدى المواليد
 من أمهات مصابات بسكر الحمل شائع.. وهو مؤقت

يمكن كشفه في الشهر الخامس من الحمل ومن عالماته بعد الوالدة سرعة التنفس وضعف في الرضاعة

أم ن��ور: عندي بنت ولدت بتضخم بالقلب بس��بب 
السكر والزالل أثناء احلمل، وداومت على عمل تخطيط 
دوري للقلب، وقال لي األطباء انه ال يوجد عندها تضخم 
في القلب، وهي طبيعية، وهذا تضخم فسيولوجي، هل 

أطمئن متاما، أم ماذا؟
كم عمرها اآلن؟

8 شهور.
طبعا التضخم ف����ي عضلة القلب يكون فقط في 
البطينني، وشائع في املواليد، إذا كان عند األم سكر 
حمل وهو مؤقت ملدة أيام أو أس����ابيع أو شهور بعد 
الوالدة، ثم يعود القلب طبيعيا وميارس الطفل حياته 

بشكل طبيعي.
هل معنى ذلك انه ال داعي للخوف والقلق فيما بعد، 

وان ميارس الطفل حياته بشكل طبيعي أم ماذا؟
نعم، هي حالة مؤقتة والتخطيط املتكرر لطفلتك 

يؤكد هذا.

عليه، وبالنسبة ملوضوع الوزن أنا ال أريدك ان تقلقي، 
فوزنه مناسب بالنسبة لسنه، أما التسنني فهو متأخر 
قليال، ألنه يكون عادة عند 6 شهور، وننصح بإعطائه 
ڤيتامني D على هيئة نقط أو شراب عن طريق الفم، 
وتعريض جسمه للشمس وذلك يساعد على تكوين 
ڤيتام����ني D حتت اجللد وهذا هو املصدر الرئيس����ي 
لتكوين ڤيتامني D وإذا لم يتعرض للش����مس يأخذ 

الڤيتامني على هيئة دواء.
وماذا عن األكل؟

بالنس����بة لألكل يحصل عند الطف����ل امتناع عن 
األكل أو تقل ش����هيته أثناء املرض ملدة أيام ثم يعود 
الى حالته الطبيعية فاستمري في احملاوالت العطائه 
األكل دون ضغط عليه، وحاولي التنويع له في الطعام 
مثل اخلضراوات والفاكهة بأشكال مختلفة، وميكن 
جذبه ع����ن طريق تقدمي الطعام ف����ي أطباق ملونة، 
وأضواء ملونة ومالعق جذابة مع ألعاب جميلة وإن 
ش����اء اهلل تتحسن شهيته لألكل، ولكن استمري في 

احملاوالت.

انفلونزا الخنازير

خيري��ة: هل صحي��ح ان مرض انفلون��زا اخلنازير 
يصيب األطفال أكثر من الكبار؟

نعم فاألطفال أكث����ر عرضة لالصابة بهذا املرض 
وخاصة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 س����نوات 

فيصابون به اصابة شديدة.
تردد في اآلونة األخيرة ان انفلونزا اخلنازير مرض 
ليس خطيرا وانه مثله مثل االنفلونزا العادية، ما رأيك؟

ال يختلف عن االنفلونزا العادية ولكن هناك تخوف 
من حدوث حتول للڤيروس الذي يس����بب انفلونزا 

اخلنازير نظرا لوجود انفلونزا الطيور.
من أج��ل ذلك لم نس��تخدم باق��ي اللقاح��ات التي 

استقدمت لعالجه؟
نعم رغم انه مرض شديد اخلطورة، ويؤدي الى 
اصابات فتاك����ة ويصيب اعدادا كبيرة في العالم، اال 

ان اللقاحات ظهرت بش����كل سريع فكل عام يتعرض 
الكثيرون لهذا املرض.

حنان: اريد ان اسأل عن التعرق الشديد عند االطفال 
فطفلي عمره 6 س��نوات، وعندما يبدأ االس��تغراق في 
النوم يغرق بالعرق كأنه يستحم، هل هناك خطورة على 

الطفل من هذا التعرق وما اسبابه، وكيف نعاجله؟
مت����ى الحظت هذا التعرق عل����ى الطفل؟ عند اي 

سن؟
منذ الوالدة يا دكتور.

نع����م ما دمت الحظت ه����ذه الظاهرة منذ الوالدة 
فواض����ح أن الغدد العرقية طبيعية، اي طبيعة جلد 
الطف����ل تتعرق وال نعتبرها حال����ة مرضية وممكن 
ان تتغي����ر هذه الطبيعة مع كبر الطفل او ال تتغير، 
وتس����تمر الى البلوغ، وهناك عالجات تستخدم عند 
الكبار واذا كانت هناك حاالت ش����ديدة التعرق عند 

البالغني فقد نلجأ الى جراحة لهم فقط.
يعني ال يوجد ما يستدعي القلق؟

مادام التعرق يحصل اثناء نوم الطفل فواضح انه 
ليس له عالقة مبجهود الطفل، وهذا ش����يء مطمئن، 

اي انها تتعلق بطبيعة جلد الطفل.
عندي مش��كلة اخرى ي��ا دكتور، ابنت��ي الصغيرة 

عندها افرازات مهبلية كثيرة مثل الكبار؟
كم عمرها؟
5 سنوات.

تك���ون طبعا عند االطفال في بعض االحيان 
التهابات او فطريات، فيجب اخذ عينة من االفرازات 

وعمل حتليل بول ومزرعة بول.
عملت لها مزرعة بول ولم يتبني شيء؟

متام ولكن يجب عالجها حتى لو لم يتبني شيء 
بالتحليل ويجب ان تأخذ عالجا للفطريات.

التبول الالإرادي

حالة التبول ال��ال ارادي عند االطفال هل يكون 
سببها مرضا ام حالة نفسية؟

التهاب احللق

زينب أبوسيدو

حتتار األم أحيانـا في التعامل مع احلـاالت الصحية الطارئة 
لطفلها وقد يصعب عليها في احيان أخرى التمييز بني كونه مريضا 

أو جائعا أو غير ذلك.
وتشـكل صحة الطفل الهدف األساسي الهتمام والديه وعادة 
ما يسـأل اآلباء اجلدد وخصوصا أثناء فترة احلمل  كثيرا عن فحص 
اجلنني وإمكانية اكتشـاف حاالت التشـوه اخللقي قبل الوالدة 
وكيفية التعامل فـي حال كان مولودهم اجلديـد يعاني بعض 

املشاكل الصحية.
وألن طب األطفال واسـع املجـال لتخصصه في جميع 
األجهزة احليوية جلسم الطفل يعتبر احلديث مع طبيب 
األطفال بالنسبة لألمهات فرصة ال تعوض لعرض مشكالتهن 
وهواجسهن وتساؤالتهن التي حتتاج عادة الى أجوبة 
علمية شافية تساعدهن على التعامل بدراية وإيجابية 

أكثر مع أطفالهن.
ولعل والدة طفل يعاني من تشوهات خلقية 
تعتبر من أكبر املصائـب عند الوالدين اذ يغير 
حياة الكثيرين ويشكل حتديا كبيرا لهم، وجتربة 
قاسية عليهم اجتيازها بطفلهم من خالل عالجه 

الذي يكون صعبا أحيانا، ويتطلب مهارات طبية عالية ومتابعة ورعاية 
خاصة من جانبهم.

»األنباء« اسـتضافت د.ناصر أبوزيد استشـاري أمراض قلب األطفال 
والعيوب اخللقية، واحلاصل على الدكتوراه من فرنسا ومن خالل إجاباته 
عن استفسارات املتصلني من القراء أوضح د.أبوزيد ان اجلراحة العالجية 
لكثير من التشوهات اخللقية باتت ممكنة، حتى ان الطب قطع شوطا بعيدا 
في عالج هؤالء املواليد كما أجاب د.أبوزيد عن أسئلة واستفسارات الكثير 
من األمهات حول أمراض األطفال بشكل عام والطرق الكفيلة بالتعامل 
مع هذه األمراض كما بني لهن الكثير من اجلوانب الغامضة بالنسبة لهن 
حول األمراض الشائعة وسبل التواصل مع الطفل املريض وحملت إجاباته 

إليهن الكثير من املعلومات حول حاالت أطفالهن اخلاصة.
ولدى سؤاله من احدى املتصالت عن تضخم قلب الطفل املولود 
بسـبب السكر عند األم أثناء حملها بني د.أبوزيد ان التضخم في عضلة 
القلب أمر شائع إذا كان عند األم سكر حمل، موضحا ان التضخم يكون 
فقط في احلاجز بني البطينني وأكد ان التضخم عادة يكون مؤقتا، ويستمر 
ملدة أيام أو أسابيع أو شهور بعد الوالدة وذلك حسب احلالة ثم ال يلبث 
ان يعود القلب الى حالته الطبيعية ويصبح الطفل طبيعيا جدا ويواصل 
منوه كأي طفل موضحا انه ال داعي للخوف والقلق، كما تطرق د.أبوزيد 

الى الكثير مما يهم األمهات واآلباء، فإلى التفاصيل:
)حسن حسيني(د.ناصر ابو زيد

د. ابو زيد يرد على اسئلة القراء

علي: نس��مع ان بعض املشاكل الصحية كالعقم مثال 
تك��ون ناجتة عن خلل في الع��الج منذ الطفولة، ما مدى 

صحة ذلك؟
هذا ال����كالم صحيح، فبعض اإلصابات أو العالج 
الكيماوي لبعض األورام أثن����اء طفولة األم أو األب 

ميكن ان يسبب العقم في الكبر.

يرفض األكل

أم أمي��ر: ابني عمره 8 ش��هور، يرفض األكل متاما، 
ورضاعته قليل��ة والى اآلن ليس له أس��نان ووزنه في 

انخفاض وهو اآلن 8 كيلوغرامات ونصف الكيلو؟
كم كان وزنه عند الوالدة؟
3 كيلوغرامات و200 غرام.

8 كيلوغرامات في 8 شهور جيد، تقولني ان وزنه 
يقل، كم كان وزنه عندما كان في الشهر السابع.

8 كيلوغرامات ونصف الكيلو أيضا.
أي ان وزنه ثابت.

لكنه يبكي وهو نائم ويرفض األكل متاما، وبكاؤه 
بشكل هستيري وقد يستمر ملدة نصف ساعة وهو 

متخشب.
منذ متى هذه احلالة؟

منذ عدة أي��ام ولكنها حصلت مع��ه 3 مرات منذ 
الوالدة.

وماذا تقصدين باملتخشب؟
أي ان جس��مه يك��ون صلبا وال يقب��ل ان يفتح 

عينيه، ويبكي بكاء حارا.
ومتى حت���دث معه هذه احلالة ف���ي النهار أم 

الليل؟
فقط وهو نائم باللي��ل وفحصته فكان عنده التهاب 

في احللق ثم حدثت معه هذه احلالة.
لكنه يكون متأملا من التهاب احللق، وهذا البكاء 
الشديد تعبير عن أمله، فرمبا يكون عنده مع التهاب 
احللق التهاب في األذن الوسطى ويجب ان يوقع 
الطبي  الكش����ف  الطبيب 
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مواقف مؤلمة

ازرقاق الجنين

الصرع عند األطفال

الجانب اآلخر من حياة الدكتور

معال��ي: في حال ظهر على املول��ود ازرقاق في لون اجللد، 
كي��ف ميكن ان مني��ز إذا كان امل��رض رئوي��ا أو مرض قلب 

والدي؟
زرقة اجللد تكون عند املواليد فعال بس���بب مشكلة في 
الرئة أو مشكلة في التنفس وسيالحظ الطبيب ذلك فاملولود 
الذي يعاني من مش���اكل في الرئة يرافق زرقة اجللد عادة 
صعوبة في التنفس، وتكون الزرقة بس���بب عدم وصول 
الكمية الكافية من االكسجني إلى اجهزة اجلسم، وعند اعطاء 
الطفل االكسجني تبدأ الزرقة في االختفاء اما إذا كانت الزرقة 
بسبب القلب فلن تتحسن حال الطفل عند اعطائه األكسجني، 
ولون اجللد املزرق س���يبقى على حاله، ولن يس���تجيب 
لالكسجني، وما يسبب الزرقة عادة مجموعة من االمراض، 
أهمها انعكاس الشرايني. البطني االيسر يخرج من البطني 
االمين والشريان الرئوي الذي يخرج من البطني االمين نراه 
في هذه احلالة يخرج من البطني األيسر ويكون الشريانان 
الرئيس���يان في هذه احلالة معكوسني، وهذا االنعكاس من 
أكثر العيوب اخللقية ش���يوعا وجند في املرتبة الثانية ما 
يعرف ب� »رباعية فالوت« وهي تسبب زرقة بسيطة، وتزداد 
بعد  الشهر األول من الوالدة ومن االسباب التي تؤدي إلى 
زرقة في لون اجللد ايضا التضييق في الشريان الرئوي، 

وضمور الصمام بني االذين االمين والبطني األمين.

فريدة: حدثنا عن مرض صرع االطفال؟
بعض املواليد تصيبهم حاالت تش����نج منذ الوالدة وهناك 
حاالت صرع معروفة االسباب كنقص نسبة الكالسيوم بالدم 

او نقص السكر بالدم وهذا شائع عند املواليد.
االطفال االكبر سنا ميكن ان يحدث عندهم الصرع بدون اسباب 

عضوية او باسباب عضوية مثل اورام املخ او التهابات املخ.

د.ناص���ر ابو زيد متزوج وله اربعة من االبناء: رغد 5 
سنوات، ومحمد 3 سنوات، واما فرح وحال فهما توأمان في 
السنة الثانية من عمريهما، يقول ابو زيد: ابنائي يأخذون 
سماعتي الطبية ويقلدونني في طريقة العالج، ويطلبون 

مني ان افحصهم فهذه هي لعبتهم املفضلة.
ابو زيد يهوى الس���باحة والتنس، وفي اوقات فراغه 

يكتب الشعر.

الطب وقلب الطفل
فاطمة: هل اصبحت التش��وهات القلبية عند املواليد س��هلة العالج بعدما كانت في السابق تؤدي الى 

الوفاة؟
حدث تطور كبير في عالج التش����وهات اخللقية للقلب حيث مت اكتش����اف الكثير من االدوية التي 
حتس����ن حالة املولود حلني اجراء اجلراحة الالزمة له وكذلك حدث تطور كبير في قسطرة القلب التي 
ميكن عملها للمواليد واالطفال في اي س����ن بهدف التشخيص او العالج احيانا، كما حدث هناك تطور 

كبير في العمليات اجلراحية لقلب االطفال منذ الوالدة.
وهناك امراض مكتسبة تصيب القلب كالتهابات احلمى الروماتيزمية وااللتهابات الفيروسية واصابة 
عضالت القلب وبالنسبة الصابة عضالت القلب فهي غير معروف سببها. وهن��اك أطف��ال ي�ول��دون 
وه��م يع�انون م��ن ضمور ف��ي اجل�انب األيس��ر للقل�ب وهو عيب خلقي خطير، ويتسبب عادة في 

وفاة الطفل خالل االسبوع األول من عمره إذا لم يتم اكتشاف هذه احلالة مباشرة.

الغالبية العظمى من حاالت التبول الالارادي 
ليس لها اسباب عضوية ولكن يجب التأكد انه 
ليس هناك سبب عضوي، واالسباب العضوية 
رمبا تكون التهابات في املسالك البولية او عيبا 
خلقيا في االعصاب املسؤولة عن املثانة وهناك 
اس���باب اخرى ولكن الغالبية االخرى اس���باب 

غير عضوية.
هل اعرضه على طبيب اطفال؟

ال ينبغي عرضه على طبيب اطفال بل طبيب 
مختص.

عبدالرحمن: هل لديك عالج لسمنة االطفال؟
لقد اقمنا مركزا متخصصا لعالج السمنة بعد 
مالحظة انتشاره بشكل كبير في منطقة اخلليج 

بشكل عام، وهذا البرنامج يتضمن اآلتي:
1- فحص طبي شامل للطفل.

2- فحص مخبري للكشف عن االضطرابات 
الهرمونية التي قد تكون الس���بب وراء السمنة 

ووصف العالج الالزم.
3- برنامج غذائي مناسب لسن الطفل ووزنه 

ونشاطه.
4- برنام���ج رياضي حتت اش���راف مدرب 

متخصص.
5- متابعة دورية لوزن الطفل ومنوه حتى 

يعود وزنه الى املستوى الطبيعي.
وذل���ك الننا فوجئنا بأعداد كبيرة من اطفال 
املرحلة االبتدائية من 6-7 سنوات يصاب واحد 
من بني 20 طفال، والسمنة درجات فهناك سمنة، 

ووزن زائد، وسمنة مفرطة.
ومشكلة السمنة في منطقتنا تعود الى قلة 
النشاط البدني، والعادات الغذائية السيئة بسبب 
كثرة املطاعم، وتنافس���ها على استقطاب اعداد 
كبي���رة من االطفال من خ���الل الهدايا وااللعاب 

التي تلحقها بوجباتها.

إطعام الطفل

تهاني: ابن��ي عمره عام ونصف العام ووزنه 11 
كيلو غراما وال يأكل وال يشرب سوى احلليب وال 

اريد اعطاءه ڤيتامينات فقط، فماذا افعل؟
هناك اطفال يتعلقون باحلليب مدة طويلة، 
فيج���ب ان تقللي كميته بالتدريج حتى يضطر 
الطفل الى تناول طعام آخر حتى يشعر باجلوع، 

وال تضغطي عليه حتى يأكل.
هدى: يقال ان ارضاع الطفل بعد ستة اشهر او 

بعد عام ال يفيده فما صحة ذلك؟
الطفل يستفيد من الرضاعة الطبيعية ونحن 
ننصح بها الطول مدة ممكنة ويفضل ان تكون 

سنة على االقل.
ضي��اء: بكاء الطف��ل حني يك��ون مريضا، هل 
يختلف عن بكائه العادي، وهل تستطيع متييز ذلك 

بخبرتك مع األطفال؟
بالطبع بكاء الطفل عندما يكون مريضا بسبب 
البلل مثال، يختلف عن بكائه عندما يكون جائعا 
أو خائفا، واألم مع مرور الوقت تس���تطيع ان 

حتدد نوعية بكاء طفلها.
عبي��ر: في هذا املوس��م، ما هي أكث��ر أمراض 

الطفل شيوعا؟
حساسية الصدر والتهابات املجاري التنفسية 
العليا، وعالج ذلك يكون بإعطاء الطفل مضادات 
االحتقان ومخفضات احل���رارة، وإذا لزم األمر 
ي�عط���ى الطف�ل مضاد حي���وي، وهناك عالج 
خاص حل��ساس���ية الصدر، ويكون باستخدام 
الكمام، وه��و ع��الج آمن، بل يعتبر أحدث وسيلة 
عالجي���ة في ال��عالم حل���ساس���ية الصدر، وال 
يت���س���بب بت����عود الطفل عليه أو إدمانه له، 

بل يقلل معان���اته وقد ش���هد الطب ان العالج 
بالكمام قد أنقذ حياة كثير من األطفال.

تشوه القلب

عزة: ما نسبة حاالت التشوه اخللقي بالقلب؟
نسبة التشوه اخللقي 8% الى 10% في كل ألف 

مولود.
سوزان: هل ميكن اكتش��اف املشاكل القلبية بعد 

الوالدة بسهولة أم انها حتتاج لطبيب مختص؟
تكتشف املشاكل القلبية قبل الوالدة أيضا، وذلك 
عن طريق عمل سونار تفصيلي لقلب اجلنني منذ 
األسبوع العشرين للحمل أي منذ حوالي 5 أشهر 
تقريبا، وميكن اكتشاف هذه املشاكل بالطبع بعد 
الوالدة مباش���رة، فهناك عالمات تدل على وجود 
عيب خلقي بالقلب وهي: سرعة التنفس، وزرقة 

باجللد، مع ضعف في الرضاعة.
عايش��ة: أحيانا يبتلع األطفال أشياء غريبة، كيف 
ميكن ل��أم اجراء إس��عافات أولية لطفله��ا في هذه 

احلالة؟
هناك حالتان: حالة طارئة تؤثر على التنفس 
عندها يقلب على بطنه ويضرب على ظهره، احلالة 
األخرى في حالة إذا ابتلع نقودا مثال ودخلت معدته 
فال يوجد أي مش���كلة إذا كان حجمها صغيرا فإذا 
كانت القطعة النقدية 20 فلسا ستخرج، أما إذا كانت 
100 فلس فلن تخرج إال بعمل منظار من خالل الفم، 

وإذا ظلت في املعدة دون عالج ستسبب انسدادا في 
األمعاء، واخلطورة إذا ابتلع الطفل بطاريات صغيرة 
للساعات هنا يتم تفاعل كيماوي، فيجب على األم إذا 
ابتلع طفلها ش����يئا ان تنقله مباشرة الى املستشفى 
فهناك عالجات معينة لكل حالة فرمبا يعالج عن طريق 
غس����يل املعدة أو عن طريق التقيؤ، ألن هناك مواد 

كاوية تقوم بعمل حروق في االمعاء واملريء.

العمر والجراحة

عليا: في أي عمر ميك��ن اجراء جراحة قلبية للطفل 
في حالة إذا كان مولودا مبشاكل؟

سن إجراء العمليات للطفل تعتمد على احلالة التي 
يعاني منها، ففي بعض احلاالت ميكن اجراء العملية 
له منذ الس����اعات األولى لوالدته، وأحيانا تستدعي 
حالته تأجيل العملية الى ان يزيد وزنه، إذا لم يكن 

هناك خطر عليه من تقدم الوقت.
سناء: عندما يصاب الطفل بسخونة وترتفع حرارته 

يعطيه الطبيب حتميلة فهل هي مضرة على صحته؟
ليست مضرة ومفعول التحميلة بالنسبة للطفل 
كمفعول الش����راب وهي حتل مشكلة وال تسبب أي 

مضاعفات.
زينب: حدثنا عن موقف أبكاك وموقف أفرحك؟

بكيت عندما رأيت أما تبكي بحرارة ابنها املصاب 
بحروق شديدة، وموقفا آخر عندما رأيت طفال أحضره 
ذووه الى املستش����فى وهو يعاني من رؤية الشيء 

اثنني، أي »ازدواج الرؤية«، فاألب واألم كانا ينظران 
الى املوضوع بشكل طريف مع ان هذا الطفل محتمل 
اصابته بشيء خطير وهو ورم في املخ، فكانت صعوبة 
املوقف في مواجهة األم واألب وهما بهذه احلالة، ألنهما 
غير مقدرين املوقف، وبعد عمل أشعة مقطعية تبني 
اصابة الطفل بورم في املخ وفي حالة متقدمة، وفجأة 
تتح����ول حالة األب واألم من حالة الطرافة الى حالة 

مأساوية وحالة بكاء شديد.
ومبا انن����ي متخصص بالعناية املركزة وأمراض 
قلب األطفال فكثيرا ما يتم تشخيص حاالت خطيرة 
واستقبال حاالت أطفال في حاالت شديدة اخلطورة ومت 
انقاذها بفضل اهلل، وهذا ما يسبب لي السعادة ويجعل 

مهنة الطب مهنة شديدة املتعة في هذه احلالة.

األخطاء الطبية

لولوة: هل لك ان حتدثنا عن األخطاء الطبية؟
لألسف الشديد كثير من األطفال يعانون معاناة 
كبيرة وقد تس����تمر لفترات طويلة، ورمبا على مدى 
حياتهم نتيجة األخط����اء الطبية التي ميكن القبول 
ببعضها على أساس ان الطبيب هو في النهاية إنسان 
وغير معصوم من اخلطأ ولكن يجب ان يعرف الطبيب 
وخاصة طبيب األطفال متى يلجأ الى طبيب آخر أكثر 
خبرة حتى يجنب الطفل املعاناة من تشخيص خاطئ 

وبالتالي عالج خاطئ وخطير.
سمية: حدثنا عن أهمية السمع عند األطفال وأهمية 

العالج املركب ملشاكل السمع؟
يجب ان يعرف األهل ان السمع مهم الكتساب مهارة 
الكالم فالطفل الذي ال يس����مع لن يتكلم، لذلك يجب 
تش����خيص حاالت ضعف السمع منذ الوالدة، فهناك 
امكانية لتشخيص حاالت ضعف السمع منذ الوالدة 
باس����تخدام بعض األجهزة وميكن لألم ان تالحظ ان 
الطف����ل ال يتفاعل مع األص����وات املرتفعة منذ أيامه 
أو ش����هوره األول، وفي هذه احلالة يجب التأكد من 
حالة السمع عند هذا الطفل لبدء العالج مبكرا حتى 

يستطيع الطفل اكتساب مهارة الكالم.

فالت فوت

سميرة: ما عالج الفالت فوت؟
يج����ب التري����ث أوال التأكد من 
التش����خيص بواسطة طبيب عظام 
األطفال وعند التأكد يكون العالج عن 
طريق استخدام حذاء خاص واملتابعة 

بعد ذلك من قبل الطبيب.
ابنت��ي مصابة بجف��اف جلدي ما 

أسبابه؟
اجلفاف اجللدي يعود سببه الى 
عدم تناول كمية كافية من السوائل 
ورمبا يعود الى حرارة اجلو أو طبيعة 

جلد الطفل.
هل ل��ك ان حتدثنا ع��ن التهابات 

العني املتكررة؟
التهاب����ات العني املتكررة حتدث 
في األيام والشهور األولى من حياة 
الطفل نظرا لوجود انسداد أو تضييق 
بالقناة الدمعية وعالج االلتهاب يكون 
بأخذ نقط للعني وعمل تدليك متكرر 
الدمعي����ة، ومعظم احلاالت  للقناة 

تشفى تلقائيا بعد عدة شهور.
أما احلاالت التي ال تشفى في العام األول فتحتاج 
الى جراحة بسيطة للقناة الدمعية، وااللتهابات التي 
تصيب الرجال األكبر س����نا تك����ون نتيجة االصابة 
مبيكروبات تصيب العني مباشرة عن طريق التالمس 
مع أش����خاص مصابني بنفس احلالة والعالج يكون 
باستخدام مضاد حيوي موضعي »نقط أو مرهم«.

عفاف: هل تعرضت ملوقف مؤلم اثناء عملك؟
لقد مررت مبوقفني مؤثرين يصعب علي نسيانهما اولهما: 
حالة طفل تعرض حلادث وحالته الصحية مفقود فيها االمل، 
ويجب علي ابالغ اهله، واحلالة االخرى هي تعرض احد االطفال 
حلادث اثر على املخ، واعضاء جسمه تعمل مبساعدة جهاز 
التنف���س الصناعي ونحتاج من اهل الطفل التبرع بأعضائه 
النقاذ اطفال آخرين ويجب علي ان اخبرهم واناشدهم التبرع 

بعد اعالمهم ان حالة الطفل ميئوس منها.

د. ابو زيد في حوار مع »االنباء«

إجراء إحدى العمليات


