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ا�سرة الداعم ا�كبر 
للطفـل فـي ا�زمـات





إزالة ورم دماغي بتقنية خرائط 
الدماغ القشرية 16
48

طرق صحية 
تعزز مناعة 
الطفل وتحميه 
من العدوى 

38

فوائد الزراعة 
المنزلية في 
تحسين الصحة 
النفسية 
والجسدية

18

58

د. مريم عبدالملك: قطر نجحت 
في التصدي لجائحة «كوفيد 19» 

د. خالـد عمقيـة:
التهـاب الجلـد العصبـي

ليـس مرضـًا مهـددًا للحيـاة





62

10 فحوصات 
طبية ينبغي 
اجرائها بشكل 
دوري

66

58

أسباب رعاف ا�نف وأهم 
خطوات اNسعافات ا�ولية

العالج با�كسجين أساسي 
لمحاربة فيروس كورونا





8

بعد توسعتها بالمركز الوطني لعالج وأبحاث السرطان 

وزير الصحة العامة تفتتح
وحدة اNقامة القصيرة 

-19

-19

الدوحة- الراية الطبية:
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 16
52

 37

إضافة عشرة أسرة 
جديدة مخصصة 

لعالج ا�ورام 
للمرضى الداخليين

ثالث عيادات 
تنضم إلى قسم 

العيادات الخارجية 
لتقديم الرعاية
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يوظف أساليب متعددة التخصصات بمستشفى الوكرة 

فريق طبي لعالج ا�لم الحاد 
لمرضى الجراحة والحروق 

الدوحة- الراية الطبية:
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PCA
Patient control Analgesia

تطبيق أحدث 
القواعد العلميّة 

في ممارسات إدارة 
عالج ا�لم الحاد

العمل على 
تحسين جودة حياة 

المرضى الذين 
يعانون من ا�لم
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19
19

أشادت بجهودهم فى التصدى لجائحة كورونا.. وزيرة الصحة: 

القوى العاملة ركيزة تحقيق
رعاية صحية آمنة وعالية الجودة

الدوحة- عبدالمجيد حمدي: 

سالمة العاملين 
بمجال الصحة 

أولوية لسالمة 
المرضى 
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-19

19

19

هدى الكثيري: 
جائحة «كوفيد- 
19» غيّرت نمط 

الحياة بشكل كبير



مزودة بتقنية فيمتو ليزك وفيمتو سمايل

حمد الطبية تفتتح وحدة جديدة 
لتصحيـح النظـر بالليـزر 

14

الدوحة- الراية الطبية:



20

80

د. فهد القحطاني: 
آفاق شديدة التطور 

في عمليات تصحيح 
اNبصار بالليزر 

د.عمر القحطاني: 
التقنية الجديدة 

تقلل مدة تعافي 
المريض بعد العملية

 د. فاطمة المنصوري:
تقنيات الوحدة 

الجديدة ا�حدث 
عالميًا

15
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55

أول عملية جراحية في وضع اليقظة بحمد الطبية:

إزالة ورم دماغي بتقنية
خرائـط الدمــاغ القشريــة

الدوحة- الراية الطبية:

د. عبداg ا�نصاري: 
أفضل التقنيات 
الطبية لتطوير 

جودة الرعاية 
الصحية
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د. سراج الدين بالخير:
استخدام نظام 

خاص لتحديد مكان 
الورم بدقة في 

الدماغ 
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19

الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

19

استراتيجية قطر 
ساهمت في 

تقليل العدوى 
بالمجتمع 

من خالل الكشف المبكر وتتبع الحاالت
..د. مريم عبدالملك:

قطـر نجحـت
فـي التصـدي

لجائحة «كوفيد19» 



19

19

خطر الفيروس الزال 
موجودًا.. وعلى 

المجتمع االلتزام 
بالوقاية
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مع اقتراب فصل الشتاء.. أطباء:

اNنفلونزا الموسمية تتصدر قائمة ا�مراض 
واللقاح يقلل نسبة اNصابة والمضاعفات

-19

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:
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نزالت البرد عدوى 
فيروسية تنتقل 

بسهولة عن طريق 
تيارات الهواء

د. محمد العامري: ا�ماكن المزدحمة
والمغلقــــة بيئــــة خصبــــة النتشــــار العــــدوى



C

38.5
72

22

د. محمود الدريني: أمراض الشتاء تشمل الجميع 
والحرص ا�كبر على ا�طفال

د. طارق توفيق: الفيروسات والبكتيريا
الُمسبــب الرئيســي للنـــزالت المعويـــــة





24

خالل افتتاح «الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن» 
للرعاية الطبية.. عمر الفردان: 

نهدف لتقديـم رعايــة صحيــة 
متقدمة وشاملة تخدم المجتمع

19

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:

2030

 6



19

6000  4004
 amnm.com

25

خدمات متعددة 
يقدمها فريق طبي 

متعدد الجنسيات 
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تأسست قبل 13 عامًا كأول شركة من نوعها .. صالح العيدة:

«قطر كير» فكرة التقطها 
الجميع لخدمة المجتمع

2007

13

الدوحة- عبدالمجيد حمدي:
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2007

أول شركة خاصة في 
قطر والثانية على 

مستوى العالم تحصل 
على االعتماد الكندي
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تغلبنا على التحديات 
ونعمل وفق 

استراتيجية محددة 
لتحقيق أهدافنا



30

29



30
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2018

-19

2012

2014

2016

العمل التطوعي 
جزء من مسؤوليتنا 

تجاه المجتمع وانجزنا 
19 ألف ساعة عمل 

مناطق العمل شملت 
المحاجر والفنادق 

والمنطقة الصناعية 
ومساكن العمال
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22

50
2017

 3

.2020

-19

 19748

 -19

50

3
 26 56

1968

تنفيذ أكثر من 1900
رحلة بسيارات الشركة 

الخاصة بعمل المسحات 
ونقل العينات

قطر كير تجري 
50 ألف مسحة 

للكشف عن 
فيروس كورونا

جهود الشركة
التطوعية في

مكافحة كوفيد-١٩
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-19

-19

 19
نتطوع بأفضل 

الطواقم الطبية 
العاملة للشركة
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1

4

2

ترجمة وإعداد : سمــاح عمــاش

نصائح أساسية  للحفاظ على 
صحة مفاصلك لسنوات قادمة
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3

10

4

ممارسة الرياضة 
والحركة باستمرار 

هما القاعدة الذهبية 
للحفاظ على صحة 

المفاصل 
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5

-3

6
7

8

ا�سماك الدهنية 
والبروكلي 

والخضار الداكنة 
تحارب التهاب 

المفاصل
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20

-9

وضعية الجسم 
الصحيحة ضرورية 
لصحة المفاصل 
وتضع إجهاد أقل 

على العضالت 
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د. مأمـــون مبّيـــض يشـــرح:

فوائد الزراعة المنزلية في تحسين 
الصحـة النفسيـة والجسديـة



55

95

39

الزراعة تحفز 
الدماغ على إفراز 

هرمون السعادة» 
اNندورفين
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تمنح ا�مل 
والتفاؤل والشعور 

بالسالم واNنجاز
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ترجمة وإعداد : سمــاح عمــاش

كيف يؤثر مرض كوفيد-19 
على ا�طفال؟

19
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.19

19

MIS-C

MIS-C

19

.19

MIS-C

24

19

19

ا�طفال يصابون 
بأعراض خفيفة 

أو ال يصابون بأي 
أعراض 
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14

19

19

2%
5%

19

19

19

19

المضاعفات 
تزداد عند ا�طفال 

المصابين بأمراض 
مزمنة في القلب 
والرئتين والمناعة

ينقلون العدوى 
بسهولة إلى 

اwخرين وإن كان 
ليس لديهم 

أعراض 
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19

بعـد العــودة للمــدارس

11 طريقة 
لحماية أطفالك
من العدوى 
في ظل جائحة 
كورونا

20

COVID

03 02 تعزيز عادة01
غسل اليدين

أخذ درجات الحرارة 
قبل الذهاب

إلى المدرسة

تزويد حقيبة 
طفلك المدرسية 

بوسائل الوقاية
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06

10

05 اختيار الكمامة 04
المناسبة

االستماع 
للطفل حول 

مخاوفه

تجنّب الحافالت 
المدرسية

تعزيز عادة عدم 
لمس الوجه

19

COVID

COVID-19

09

08

11

07

تفقد أعراض 
كوفيد 19 ا�خرى

تفقد حاسة الشم 
لدى الطفل

1تشجيع الطفل 
على اللعب في 

الهواء الطلق 

االستحمام عند 
العودة إلى المنزل



48

COVID-19 في ظل انتشار فيروس

طرق صحية تعزز مناعة طفلك 
وتحميه من العدوى 

ترجمة وإعداد : سمــاح عمــاش
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 8

c

A

 400

3
3

3

3

الزنك ضروري Nنتاج 
الخاليا المناعية 

وله تأثيرات مضادة 
للميكروبات
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7
11-9 13-6

7

D c

https://www.bellamysorganic.
com.sg/
https://drwillcole.com/f

فيتامين د يعزز 
صحة المناعة 

ويقلل االلتهابات 
في الجسم
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حــوار: سمــاح عمــاش
تصوير: محمــد علـيتصوير: محمــد علـي

10%-5 44 15

ال عالج تام لمتالزمة تكيس المبايض

د. ذكرى اليافعي: 
يمكن عالج ا�عراض 
والمضاعفات باتباع 

اNرشادات الطبية
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2
السكري أحد 

المضاعفات ومقاومة 
ا�نسولين تسبب 

مشاكل في الخصوبة 
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12

الحمل ممكن 
بالعالج المناسب 

وااللتزام بنمط 
الحياة الصحي



55

Metformin

Clomifene

الرياضة والتغذية 
السليمة والحفاظ 

على وزن صحي 
خطوات أساسية 

للعالج
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أساســـي لمحاربـــة فيــروس كورونـــا

العــالج با�كسجيــن
..أهـم طرق إيصالـه للمريـض

الرعايـة الطبيـة-الدوحـة

40% 21%
6

6
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4 50% 28%
8

100%
10

% 40

CPAP

6
70% - 50% 10

Oxygen Tent AMBU Bag
Tracheostomy High Flow Delivery System

100% 94%
21%
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Neurodermatitis

Lichen simplex chronicus

حــوار: سمــاح عمــاش
تصوير: محممــد علـيتصوير: محمــد علـي

رغم انتشاره الواسع.. د. خالد عمقية:

التهاب الجلد العصبي
ليس مرضًا مهددًا للحياة
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 ATOPIC ECZEMA

.ASTHMA

50 30-

بقع حاكة مع 
احمرار أبرز أعراض 

التهاب الجلد 
العصبي 
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TACROLIMUS

.5%

N-ACETYLCYSTEINE النساء أكثر عرضة 
لzصابة بالمرض 

أكثر من الرجال
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18

للوقاية من ا�مراض الخطيرة

10 فحوصات طبية
ينبغي اجرائها بشكل دوري

ترجمـة وإعــداد: سمــاح عمـاش

10
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 9
12

200

AHA

35
5

30

3

 80 135

A1C

FPG
OGT

C

فحص 
الكوليسترول لدى 

جميع البالغين 
فوق عمر 35 عاًما 
مرة كل 5 سنوات



HAV
HBV

HCV

6

137

 3

21
3

45
55

40

40

64

فحص التهاب 
الكبد الفيروسي 

مرة في السنة 
بغض النظر عن 

عدم وجود أعراض 

https://www.hopkinsmedicine.
org/
https://brightside.me/
inspiration-health/
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حــوار: سمــاح عمــاش
تصوير: محمــد علـيتصوير: محمــد علـي

د. سنــان ديــب يشـــرح:

أسبـاب رعـاف 
ا�نف وأهم 
اNسعافات 

ا�وليـة
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10

67



25%

1.9

2%
5%

العالج بالوهم..خطأ شائع وصواب متروك






