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املسح اإلشعاعي للغدد اجلار درقية
الغدد اجلار درقية تتكون 

من 4 غدد منفصلة ويتراوح 
حجم كل منها بني 40-25 

ميليغرام، حيث تقع في خلف 
الغدة الدرقية، اثنتان في اجلهة 

العلوية واثنتان في اجلهة 
السفلية وتختلف عن الغدة 

الدرقية من الناحيتني التركيبية 
والوظيفية. وهذه الغدد تفرز 

هرمونا يسمي الهرمون اجلار 
درقي والذي من أهم وظائفه 
احملافظة على التوازن السليم 

بني الكالسيوم والفوسفور 
في الدم.وكما هو معروف 
أن الكالسيوم هو املكون 

األساسي للعظام واألسنان 
وهو عنصر مهم للجهاز 
العصبي والعضلي ومهم 

لوظائف أخرى في اجلسم. 
كما يتحكم هذا الهرمون في 
مستوى الفوسفور في الدم 
وذلك بالتخلص منه بالبول.

كما هو احلال بالغدة الدرقية 
فمن املمكن أيضا أن يحدث 

متضخمة.يتم في هذا الفحص 
حقن املريض وريديا مبادة 

التكنيزيوم احململ مبادة 
السيستاميبي لتحديد مكان 

أي خلل في الغدد، حيث يعتبر 
أفضل أداة تشخيصية ملكان 

تورم الغدد قبل إجراء اجلراحة 
الستئصالها. ويتم التصوير 
على مرحلتني، املرحلة األولى 

خالل 10 دقائق من احلقن 
والثانية بعد ساعة ونصف.
وميكن استخدام التصوير 

املقطعي النووي مع املقطعي 
باألشعة السينية في ان واحد 
ملعرفة موقع الغدة املضطربة 

بدقة شديدة.وجدير بالذكر ان 
الغدة املتورمة قد تقع أحيانا 
في الصدر فيجب في هذه 

احلالة تصوير الصدر والرقبة 
في نفس الفحص حتى يتم 
التأكد من خلو اجلسم من 

أورام الغدد الدرقية.
إعداد: د.نادية هادي
د.ليلى علي

ويحدث فرط نشاط اجلار درقي 
غالبا بعد سن األربعني، وهو 

يصيب النساء أكثر مرتني مما 
يصيب الرجال.وقد يكمن السبب 
بوجود ورم غير سرطاني )عادة( 

في احدى الغدد اجلار درقية أو 
أكثر أو في حاالت أقل ـ تضخم 
جلميع الغدد اجلار درقية األربع.

ويتم تشخيص قصور الغدة 
اجلار درقية عن طريق اختبار 

للدم لقياس مستويات الكالسيوم 

في الغدة اجلار درقية فرط في 
افراز الهرمون اجلار درقي وهو 

اضطراب تقوم به الغدد اجلار 
درقية بإفراز مفرط للهرمون 
اجلار درقي يؤدي الى ارتفاع 

مستويات الكالسيوم وانخفاض 
مستويات الفوسفور أو انخفاض 

في مستوى الهرمون والذي يؤدي 
الى نقصان مستوى الكالسيوم 
في الدم الذي ينتج عنه تهيجات 

وتشنجات عضلية.

والفوسفور والهرمون اجلار 
درقي، وهذا يحقق تشخيصا 
واضحا، وقد يحول املريض 
الى اخصائي بالغدد الصماء 
أو اخصائي بالكلى ملزيد من 

التقييم. أو عن طريق اختبارات 
تشمل فحصا بالتصوير املسحي 

باستخدام النظائر املشعة للغدد 
جار درقية لقياس األداء الوظيفي 

والكشف عن وجود أي ورم 
أو ما إذا كانت كل تلك الغدد 

الغدة الدرقية في أقصي اليسار، الغدة اجلار درقية مبينة في أسفل الغدة الدرقية في الوسط، الغدة اجلار درقية املتضخمة في أقصى اليمنيموقع الغدد اجلار درقية في الرقبة

»الصحة«: 100 ألف دينار لـ »800« 
موظف شاركوا في »أمة 2013« 

تصرف خالل أسبوعني
علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة 
خصصت مبلغ 100 ألف دينار كمكافآت للمشاركني في 
انتخابات مجلس االمة 2013 من العاملني في الوزارة من 
االطباء وفنيي الطوارئ الطبية وافراد الهيئة التمريضية 
والطواقم االدارية وغيرهم، وذلك ملش���اركتهم في يوم 
االقتراع من خالل تواجدهم في العيادات الطبية في مدارس 

االنتخابات، وتقدمي اخلدمات الطبية للناخبني.
وأكدت املص���ادر على ان عدد املش���اركني من املوظفني 
العاملني في وزارة الصحة من الوظائف الس���ابقة بلغ 
800 موظف وموظفة، مش���يرة ف���ي الوقت ذاته الى ان 
صرف املكافآت للمش���اركني في انتخابات مجلس االمة 
من العاملني في وزارة الصحة سيكون خالل االسبوعني 
املقبلني، حيث يتم جتهيز االسماء حاليا لوضع املبالغ 

في حساباتهم.
وبينت املص���ادر ان الوزارة  كان���ت قد خصصت يوم 
راحة جلميع املش���اركني من العاملني في وزارة الصحة 
في انتخاب���ات مجلس االمة 2013، وذل���ك تقديرا منها 
جلهوده���م التي بذلوها يوم االقت���راع، خاصة االطباء 

وفنيي الطوارئ الطبية.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

الدويري: معدالت تغطية 
الكويت بالتطعيم الواقي 

لاللتهاب الكبدي »B« فاقت ٪95
قال الوكيل املساعد لش����ؤون الصحة العامة د.قيس 
الدويري إن الكويت تشارك دول العالم األعضاء مبنظمة 
الصحة العاملية WHO االحتفال باليوم العاملي للوقاية من 
التهاب الكبد، نظرا ألهمية التوعية من التهابات الكبد والتي 
من املمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مزمنة ومستعصية، مثل 

الكبد وتليفه  سرطان 
فض����ال ع����ن األعباء 
املترتبة على اإلصابة 
الكبد على  بالتهابات 
النظم الصحية وعلى 

اخلطط اإلمنائية.
وب����ني د.الدويري 
في تصريح صحافي 
الكبدي  االلته����اب  أن 
إليه  الڤيروسي يشار 
بأنه »وب����اء صامت« 
نظرا ألن معظم املصابني 
به قد ال يدركون أنهم 
مصابون بالعدوى ومن 

ثم فإن استراتيجيات الوقاية والتصدي لاللتهاب الكبدي 
التي تطبقها وزارة الصحة بنجاح تنفيذا لقرارات منظمة 
الصحة العاملية WHO تتضمن إجراء الفحوص املخبرية 
للكشف عن اإلصابة بڤيروس����ات االلتهاب الكبدي لدى 
املتبرعني بالدم تطبيقا ملعايير مأمونية نقل الدم، باإلضافة 
إلى إدخال الفحص املخبري لڤيروسات االلتهاب الكبدي 
B وC ضم����ن الفحوصات الطبي����ة للمقبلني على الزواج 
مبراكز الفحص الطبي للزواج تنفيذا للقانون رقم 31 لسنة 
2008 والئحته التنفيذية والذي يعد أحد األمثلة الناجحة 
للوقاية من االلتهاب الكبدي وحماية األسرة من مخاطر 
العدوى به.  وأش����ار إلى أن اخلطة العامة للتحصينات 
بدولة الكويت تتضمن إعطاء التطعيم الواقي من االلتهاب 
الكبدي B على 3 جرعات ضمن جدول التطعيم الدوري 
لألطفال باإلضافة إل����ى إعطاء التطعيم للفئات املعرضة 
ملخاطر العدوى بڤيروس االلتهاب الكبدي B )مثل األطباء 
وأفراد الهيئة التمريضية والفنيني ومرضى الغسيل الكلوي 
وزراعة األعضاء(.  وذكر أن الكويت حققت معدالت عالية 
للتغطية بالتطعيم الواقي من االلتهاب الكبدي الڤيروسي 
B جتاوزت األهداف التي وضعتها منظمة الصحة العاملية 

WHO وتفوق 95% على مستوى الدولة.
وأشاد د.الدويري أيضا ببرنامج التعقيم ومنع العدوى 
الذي تطبقه وزارة الصحة بجميع املستشفيات واملراكز 
الصحية وعيادات ومراكز طب األسنان بالقطاع احلكومي 
والقطاع اخل����اص، والذي أدى إل����ى الوقاية من مخاطر 
العدوى املنقولة عن طريق الدم وس����وائل اجلسم ومن 

بينها العدوى بڤيروسات االلتهاب الكبدي.
وحول االس����تراتيجيات العالجية للتصدي لاللتهاب 
الكبدي أوضح د.قيس الدويري أن الوزارة حترص على 
دعم وتطوير وتعزيز البنية األساسية في هذا املجال من 
حيث توفير األجهزة احلديثة للتشخيص وللعالج وتأهيل 
واستقطاب الكوادر الطبية والفنية املتخصصة وتنظيم 
برامج التدريب والتعليم املستمر وتشجيع البحوث الطبية 
والتواصل مع املستشفيات واملراكز العاملية املتخصصة 
وتبادل اخلبرات معها واس����تقدام االستشاريني منها كما 
حترص الوزارة على توفير أحدث األدوية لعالج املرضى 
واحلد من انتشار االلتهاب الكبدي. وأشار إلى أن برامج 
سالمة األغذية والرقابة على متداولي األغذية من جانب 
إدارة الصحة العامة وبلدية الكويت والوزارات األخرى 
تعتبر أحد احملاور املهمة للوقاية من العدوى بالتهابات 
الكب����د بالڤيروس A والڤيروس E الت����ي تنتقل العدوى 
بها عن طريق األغذية واملياه امللوثة، أما التهابات الكبد 
بالڤيروس����ات B وC وD فإن العدوى بها حتدث وتنتشر 
عن طريق الدم وس����وائل اجلس����م أو األجهزة واملعدات 
الطبية غير املعقمة أو عن طريق انتقال العدوى من األم 
إلى الطفل أثناء الوالدة وهو ما يتم الوقاية منه والتصدي 
له من خالل تطبيق إرش����ادات وسياسات التعقيم ومنع 
العدوى ومأمونية نقل الدم والتغطية بالتطعيم الواقي 

.B من االلتهاب الكبدي
عبدالكريم العبداهلل  ٭

د.قيس الدويري

»أطفال اجلهراء« يستحدث نظام 
»اخلريطة الناطقة« ملرضى السكر

اعلن رئيس قسم االطفال في مستشفى اجلهراء د.فهد العنزي 
استحداث القسم نظام »اخلريطة الناطقة« ملرضى السكري 
التي تعد االولى من نوعها في منطقة اخلليج العربي في 

مجال التثقيف الصحي لالهالي حول مرض السكري. 
 وقال العنزي ل� »كونا« ان القسم انشأ حديثا عيادة التثقيف 
الصحي ملرضى الس����كر مضيف����ا ان العاملني في العيادة 
يشرحون عمل اخلريطة لالهالي مبا في ذلك كل ما يجب 
القيام به في املناسبات واالماكن كاالعياد او زيارة االقارب 
او الذهاب الى املطعم او املدرسة رغبة من قسم االطفال في 

جعل حياة االطفال اقرب الى احلياة الطبيعية. 
 وذكر ان قس����م االطفال انش����أ تلك العيادة حتت اشراف 
د.عايد ش����نان ومجموعة من االطب����اء واملمرضات الذين 
تلقوا تدريبات مكثفة في قسم االطفال وفي معهد دسمان 
للس����كر ولبنان مبينا انها تعمل بشكل يومي ومت زيادة 
اطبائها من طبيب واحد الى خمسة اطباء اضافة الى ثالث 

مثقفات صحيات.


