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بعض حاالت الترجيع تكون مؤش�رًا على 
التهابات أو انس�دادات في المجاري الهضمية

ظهور شامة جديدة في جسم الطفل 
ال يشكل خطورة إال إذا تغير لونها أو حجمها

بصفتكم استش��اري أطفال، وقد التحقتم مبستش��فى رويال حياة، ما 
تطلعاتكم واحلاالت التي تتوقعونها في عيادتكم؟

ان طب األطفال ليس فقط لعالج حاالت مرضية، ولكنه أيضا وقائي 
والهدف منه متابعة منو الطفل مع األهل واجلواب على كل ما قد يطرأ أو 
يقلق األم واألب، خالل سنوات منو الطفل واكتسابه لقدراته اجلسدية 

والفكرية، عطفا عن احلاالت املرضية.
كيف تنصحون املتابعة إذن؟

من اخلطأ ان يكش����ف طبيب األطفال عل����ى الطفل فقط، عند احلالة 
املرضية، لذلك ننصح العائالت بزيارة كشفية كل شهر في البداية، أي 
منذ الوالدة الى عمر 6 أش����هر أو على األقل 6 زيارات في السنة األولى 
وهي: في الشهر األول، الشهر الثاني، الشهر الرابع، الشهر السادس، ما 
بني الشهر الثامن والتاسع وعندما يبلغ سنة وذلك ملتابعة منو الطفل 
والكشف عن حالته، كما نتابع طرقًا غذائية وأيضا األمراض املستجدة 

أو العابرة.

سحر الرضاعة الطبيعية

م��ا موقع الرضاعة الطبيعية؟ ومتى تؤي��دون ادخال الطعام غير احلليب 
على غذاء الطفل؟

للرضاعة الطبيعية فوائ����د كثيرة على األم والطفل، فباالضافة الى 
ان حلي����ب األم أفضل غذاء للطفل فهو يؤمن ل����ه املناعة واحلماية من 
احلساسية كما انه يخلق حلمة وعاطفة بني الطفل وأمه ال مثيل لها. اننا 
نؤيد الرضاعة، وعدم ادخال أي حليب آخر أو مأكوالت حتى عمر الستة 
أش����هر على األقل، اال انه في حاالت كثيرة يصعب حتقيق ذلك ألسباب 
عدة، وهنا يأتي دور احلليب اخلاص للطفل، رغم اننا نظل نؤيد تأخير 

دخول املأكوالت األخرى الى الشهر السادس إن أمكن.
كيف تعاجلون حاالت الترجيع؟

ان حلاالت الترجيع أس����بابا كثيرة 
أكثرها فسيولوجي وقبل البدء بعالجات 
طبية وتعديل احلليب، علينا التأكد من 
كيفية اعط����اء الوجبة للطفل في أفضل 
صورة، وذلك بالوضعية املناسبة واحلنان، 
والتوقف املتكرر خالل الرضعة والتحدث 

اليه وباعطائه كل االنتباه واألهمية.
طبعا إذا استمر الترجيع ميكن اللجوء 
الى حليب »مسمك« أو أدوية معينة آمنة 
للطفل كما ان بعض حاالت الترجيع تكون 
ألسباب أخرى، وعالجها خاص بها، قبل 

االلتهابات أو االنسدادات.
هل حلاالت التحس��س أو احلساس��ية 

أهميتها في معايناتكم اليومية؟
نعم فإن حاالت التحسس قد ازدادت 
في الس����نوات األخيرة، ومنها النفسية 
واجللدية، وحتى الغذائية وكما هو احلال 
في جميع املسائل الطبية، فعندما يتعلق 
األمر باحلساسية تبقى الوقاية فضال عن 
ان جتنب السبب خير عالج، فعلى األهل 
التأكد من تأمني بيئة نظيفة للطفل، وعدم 
ادخال الطع����ام عليه غير احلليب باكرا 
وعدم استعمال أدوات وغسول ومرطبات 

له إال مبا يالئم عمره.

تشنج الطفل

هناك أطفال عندما يغضبون يتوقفون عن التنفس، وتتصلب أجس��امهم 
وتصبح وجوههم زرقاء اللون، خاصة الش��فايف ويظلون هكذا حتى تخرج 
أول صرخة بكاء منهم وعندها ينظرون بدهشة فكيف تتصرف األم معهم؟
هذا ما يس����مى ب� breath holdling spills »التقاط النفس« فإن الطفل 
الغاض����ب أو الباكي يحبس الهواء داخ����ل الرئتني ما يربك األهل، فعلى 
الطبيب التأكد من التشخيص أوال باالستماع الى الوصف الدقيق للحالة، 
وثانيا طمأنة األهل بأن هذه احلالة غير خطرة على الطفل، وهي ليست 
مرضية او كهربائية، والتصرف الس����ليم يكون بوضع الطفل مستلقيا 

على األرض، لكيال يقع، وترطيب وجهه باملاء.
ولع����دم تكرار احلال����ة، وإعطاء الطفل ذريع����ة ليحصل على كل ما 
يبتغي فعلى األهل أال يبدوا أم����ام الطفل هلعهم، بل يتقنون تصرفهم 
عند اس����تفاقته وكأن شيئا لم يكن، وعليهم إعطاؤه بعض االستقاللية 
في األمور التي ال تشكل خطورة، او أهمية كبرى، ولكن يجب على األهل 

أال يقعوا في فخ عدم تربية الطفل.

الخصية الهاجرة

اخلصية الهاج��رة واخلصية النطاط��ة ما الفرق بينهم��ا؟ وكيف ميكن 
عالجهما؟

عندما ال جند اخلصية في مكانها املعتاد، فهذا ميكن ان يكون ناجتا 

عن عدم وجودها او عدم نزوله���ا او ان تكون نطاطة، والنطاطة هي 
التي تصعد عند البرد او الفحص او اللعب، وهذا ليس مرضا، ويكفي 
مراقبة اخلصية حتى س���ن املراهقة، فهي في معظم احلاالت ستنزل، 
اما الهاجرة فهي غالبا تظل في مجراها عاليا، وعلينا معاجلتها اذا لم 

تنزل خالل السنة األولى، وهذا يكون بالهرمونات او اجلراحة.

CMV ڤيروس

ما ڤيروس سايتو ميغال )CMV(؟ وما خطورته عند إصابة األجنة به؟
CMV هو ڤيروس شائع، واألم ميكنها التقاطه خاصة اذا كان لديها 
اوالد دون ال� 3 س���نوات او اذا كانت تعمل ممرضة، او في بيئة يوجد 

بها أوالد كثيرون.
إن معظ���م احلاالت، خاصة اذا كانت األم قد تعرضت للڤيروس ما 
قبل احلمل، وليس���ت املرة األولى، فلن تؤث���ر على اجلنني، ولكن في 
بعض احلاالت وخاصة اذا تعرضت األم للڤيروس للمرة األولى، خالل 
فترة احلمل، فإن منو اجلنني اجلس���دي والفكري قد يتأثر كما السمع 

او البصر.
ما احلاالت التي تستلزم تدخال جراحيا ويتم الكشف عنها وقت احلمل 

وما العمر األنسب إلجرائها؟
إن احلاالت كثيرة، وهي غالبا ناجتة عن تشوهات خلقية في اجلنني 
ق���د تكون في الوجه واللثة او القلب او انس���داد في اجلهاز الهضمي، 
او التنفس���ي او الكلى، اما العمر األنس���ب إلجرائها فهذا يتوقف على 
خطورتها وإمكانية منو الطفل بالرغم منها فهنالك حاالت تس���تدعي 

عالجا جراحيا فورا، نظرا ألنها ال تتالءم مع احلياة.

على األم زيارة طبيب األطفال 
كل ش�هر منذ والدة طفله��ا إلى 
أن يبلغ الس�تة أش�هر عل�ى األقل
يفض��ل االقتص����ار عل�ى 
الرضاع�ة الطبيعي�ة خالل الس�تة 
أش�هر األول�ى م�ن عم�ر الطف�ل 
وع�دم إدخ�ال أي حلي�ب آخ��ر

إذا تش�نج الطفل عند الب�كاء أو الغضب 
يم�دد عل�ى األرض ويرط�ب وجه�ه بالم�اء
الخصي�ة الهاج�رة تبقى ف�ي مكانها ف�ي البطن 
والنطاطة طبيعية لكنها تصعد وتنزل عند اللعب أو الحركة

اظهرت دراس����ة بريطانية ان االطفال منذ نعومة اظافرهم 
مييلون الى اختيار ألعاب محددة، فاالطفال الذكور مييلون الى 
اللهو بألعاب السيارات بينما تفضل الفتيات الدمى. كان الباحثون 
بجامعة سيتي قد وضعوا مجموعة من االلعاب املختلفة على 
مسافة متر من 90 طفال، تتراوح اعمارهم بني تسعة اشهر و36 
شهرا، وقاموا بتسجيل اهتماماتهم وااللعاب التي مت اختيارها. 
ووجد الباحثون ان االطفال الذكور وقع اختيارهم على ألعاب 

السيارات والكرات بينما قضت الفتيات الوقت يلهني بالدمى. 
ويقول الباحثون ان الدراس����ة اظه����رت انحيازا باطنيا داخل 
االطفال الختيار ألعاب معينة وفقا جلنس االطفال. وقالت سارة 
امالي اوتول، احدى املش����اركات في البحث، »كان من الواضح 
ان جنس االطفال حتى اصغرهم س����نا يؤثر على نوع ولون 
االلعاب التي يختارونها«. ويقول فريق الباحثني ان الدراسة 

تعد االولى من نوعها بني االطفال اقل من 18 شهرا.

جنس الطفل يؤثر في اختياره لأللعاب

تقنية جديدة لعالج 
اعوجاج أطراف األطفال

اس����تخدم أطباء مصريون تقنية جديدة 
في عملية تق����ومي اعوجاج عظ����ام أطراف 
االطفال دون التأثير على الضفيرة العصبية 
والدموية للجزء املصاب تعتمد على ما يعرف 

ب� »الليزاروف«.
وأوضح أستاذ جراحة العظام بطب عني 
شمس د.محمود فايد ان امكانية »الليزاروف« 
تتميز بالدقة الش����ديدة والقدرة على تقومي 
االعوجاج بصورة كاملة، حيث ميكن بواسطتها 
تقومي درجات اعوجاج عالية تصل الى %70 
بصورة تدريجية. وتطبق التقنية اجلديدة 
من خالل عمل ش����ق عظمي في مكان حدوث 
االعوج����اج، ث����م تركيب املثب����ت اخلارجي 

»الليزاروف«، وبع����د اجلراحة يبدأ التقومي 
التدريجي لالعوجاج مبعدل ربع ملليمتر كل 
6 ساعات ويتكرر ذلك أربع مرات يوميا، حتى 
يتم تصليح االعوجاج متاما، ثم ينتظر حلني 
التحام الشق العظمي بعد تقومي االعوجاج، ثم 
يتم رفع املثبت اخلارجي عن طريق جراحة 
بسيطة ال تتجاوز مدتها عشر دقائق، ويعقب 
ذلك عالج طبيع����ي وتدريب للمريض على 
السير في الوضع اجلديد. باإلضافة الى انه 
ميكن تطويل القصر املصاحب لعملية التقومي 
ألطوال قد تصل الى 10 سم، كما ان املريض 
يستطيع السير باملثبت اخلارجي منذ اليوم 

االول بعد اجلراحة.

أوصى بالرضاعة الطبيعية ألنها تكّون مناعة الطفل وتبني اللحمة العاطفية مع أمه

نلجأ  »األنباء«:  ل�  واكد  د.روالند 
للجراحة العاجلة إذا كان الطفل 

يعاني تشوهًا يهدد حياته
زينب أبوسيدو

تط�ور ط�ب االطف�ال خالل 
العقود االخي�رة، وباالخص جراحة 
االطفال حديث�ي الوالدة ومعاجلة 
التشوهات اخللقية باجلراحة، وهي 
عمليات حديث�ة، مكنت الكثير من 
املجتمعات من ان تنخفض فيها نسبة 

وفيات االطفال.
واذا علمنا ان احد مؤشرات األمم 
املتحدة لتقدم الدول واملجتمعات 
هو نس�بة وفي�ات االطف�ال وكلما 
انخفض�ت هذه النس�بة دلت على 
التطور العلمي والتقني واحلضاري 
لهذه املجتمعات ادركنا اهمية طب 

وجراحة االطفال في اي مجتمع.
وال شك ان الطفل الذي هو زهرة 
احلياة وثمرة االسرة، يشكل محور 
االهتم�ام االول لوالديه ولالس�رة 
بكاملها لدرجة ان سعادة كثير من 
االس�ر تتوقف على صح�ة اطفالها 
واالس�رة التي يعاني طفل فيها من 
امراض خطيرة او مستعصية تنقلب 
حياتها من نعيم الى ش�قاء ولذلك 
حرصت كثير من االسر واالمهات على 
وجه اخلصوص على تعلم الطرائق 
احلديثة والعلمية لرعاية اطفالهن، ويالحظ بشكل 
واضح ارتفاع الوعي الصحي جتاه الطفولة عند االمهات 

على مستوى العالم.
وخالل لقائنا مع د.روالند واكد طبيب واستشاري 
االطفال وحديثي الوالدة مبستش�فى رويال حياة 
واحلاصل على البورد الفرنس�ي واللبناني في طب 
االطفال اكد ان طب االطفال ال يعني عالج احلاالت 
املرضية فقط بل ينص�ب اهتمامه على متابعة منو 
الطفل ورصد التغيرات التي تطرأ عليه خالل النمو 

اجلسدي والعقلي والعاطفي.
ونصح د.واكد االمه�ات باملواظبة على زيارة 
عيادة طبيب االطفال للكشف على اطفالهن حديثي 
الوالدة، مبعدل مرة كل شهر الى ان يبلغ الطفل عمر 
الستة اشهر ملا لذلك من اهمية في متابعة صحته 
وطرق غذائه ومنوه، وش�دد عل�ى اهمية الرضاعة 
الطبيعية، مؤكدا انها تخلق اللحمة والعاطفة بني االم 
وطفلها، اضافة الى الفوائد الغذائية وتأمني املناعة 
واحلماية للطفل ونصح بعدم ادخال اي حليب آخر او 
اطعمة اخرى مع الرضاعة الطبيعية حتى عمر الستة 
اشهر، كما نصح االمهات بتوفير بيئة نظيفة الطفالهن، 
خالية من استخدام اي مواد كيماوية او غسوالت او 

مرطبات حتى ال يصاب الطفل باحلساسية.
وحول احل�االت التي تتطل�ب تدخال جراحيا 
للطفل بع�د والدته،  ق�ال ان أغلبها ينضوي حتت 
عنوان التشوهات اخللقية مؤكدا ان ضرورة التدخل 
اجلراحي تتوقف على خطورة م�ا يعانيه الطفل، 
وامكانية منوه بالتعايش مع مرضه وفي حال تعذر ذلك 

فالبد من التدخل اجلراحي الفوري والعاجل.
وأوضح ان أغلب التشوهات التي تتطلب تدخال 
جراحيا عادة ما تكون في القلب أو اجلهاز التنفسي 
وسوى ذلك ميكن تأجيلها بعد التشخيص الدقيق 
الى ان يكتسب الطفل عمرا ووزنا مناسبني، وتطرق 
د.روالند خالل اللقاء الى الكثير من القضايا العملية 
واليومية، التي تهم األمهات، وتساعدهن على فهم 
طبيعة أطفالهن أكثر، ومتكنهن من الرعاية الصحية 

لهم.. فإلى التفاصيل:

)متين غوزال(د.روالند في حوار مع »األنباء«

د.روالند


