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 الصحي التثقيف عن عامة نبذة

 كطالبة تثقيف صحي أود أن أوضح وأبين أهمية تخصصنا بشكل بسيط وبعيد عن التعقيد.
الوقاية خير من العالج.و تركيزنا قائم على الوقاية بدال من العالج كما يفعل الطبيب  

 
تغيير سلوكه لألفضل هو تركيزنا على المجتمع في رفع مستوى الوعي لديهم وتركيزنا على المريض 

 وأيضا دعمه معنويا ونفسيا الجتياز الحالة المرضية التي هو فيها.
 

باإلضافة إلى الفرع الثاني وهو  فعليا التثقيف الصحي يندرج تحت الصحة العامة وهو فرع من فروعه
والفرع الثالث واألخير وهو تعزيز الصحة. الوقاية من المرض  

تعمل على أنظمة تقي الشخص من المرض وتثقف المريض عن الصحة لدى المجتمع وفعندما تعزز 
تعمل على تغيير و هم في تطور المجتمع من خالل صحتهفأنت هنا تسا مرضه لزيادة الوعي لديه

زيادة الوعي عنه لتطويره في مجتمعنا و الذي نسعى وهنا تكمن أهمية تخصصنا إنساني أيضاإيجابي و
 و بيان مدى أهميته.

عندما يتغير و فضل من خالل نظريات نعتمد عليهاأيضا نساعد بعض األشخاص على تغيير سلوكهم لأل
نحمد هللا عليه.و خص لألفضل فهذا إنجاز بحد ذاتهالش  

عديل تلك العوامل سواء كانت ت هأيضا تركيزنا على العوامل التي أدت إلى المرض أو السلوك ومحاول
أو  د المريض على العيش في بيئة أفضلبيئية فعندها يجب تغيير بعض القوانين واألنظمة التي تساع

يعتمد على نوع وبالتالي التدخل في تلك الحالة  اجتماعية و أيضا عوامل اجتماعية عوامل نفسية أو
 العامل الذي أثر عليها.

فنحن نريد أن نكون  ألفضلنكون خلفائه في أرضه ونعمل على التغيير ل إيماننا بأن هللا أرسلنا ألن
 كذلك.

.الحناكي عبدهللا طالبة التثقيف الصحي وبكل فخر: نورة وليد  
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كرسي أبحاث المعلوماتية الصحية 

 وتعزيز الصحة

 :لمستقبليةاقسم صحة المجتمع  أبحاث

 
 
 

التفاعلي على المرضى للتحكم  بناء وتقييم فعالية تطبيق التثقيف الصحي ❖
 باألمراض المزمنة في المملكة العربية السعودية.

 ضمان جودة وسالمة رعاية المرضى من خالل استخدام التقنية الحديثة. ❖

 تطوير نموذج لمراقبة وتوثيق وإدارة األخطاء الطبية. ❖

 الصحة اإللكترونية. ❖

 تأثير شبكات التواصل االجتماعي على المرضى. ❖

 م أرشفة الصور الشعاعية.تقييم نظ ❖

 سرية وأمن معلومات المرضى. ❖

 الطب االتصال لألمراض المزمنة. ❖

 تطوير وتحكيم معايير وطنية لألمراض المزمنة. ❖
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  دراسة المختبرات؟لماذا اخترت 
عتبر تخصص المختبرات وي بشكل عام كنت أحب المجال الطبي،

اإلكلينيكية من التخصصات المهمة والتي لها ثقل في التشخيص الطبي 
كذلك بالنسبة لندرة التخصصات الفرعية التخصصية في مجال 

المختبرات مثل التلقيح الصناعي و علم األجنة, باإلضافة إلى علم 
 علمو الحيويةأمراض الدم و علم األحياء الدقيقة و علم الكيمياء 

ولما بدأت بدراسة المختبرات جذبني جدا علم الوراثة  الوراثة الطبية
بالتحديد، ولكن لم يكن هناك تخصص لعلم الوراثة بشكل مباشر، لذلك 

ثم الماجستير في الكيمياء الحيوية  ةاإلكلينيكيدرست المختبرات 
 .وحققت شغفي بحصولي على الدكتوراه في علم الوراثة

 

 تي واجهتها أثناء دراستك؟ ماهي أهم الصعوبات ال 
 وااللتزاماتأهم الصعوبات وإن كانت بسيطة هي التوفيق بين الدراسة 

 .االجتماعية
 

  اهم االنجازات التي حققتيها في مجالك؟ 
المجلس الثقافي  األولى لجائزةشهادة الترشيح للمراتب الثالثة  -

 .٢٠١٧ ي الجامعات البريطانية للعامالبريطاني لخريج
الملحقية الثقافية بسفارة المملكة  ٢٠١٣جائزة التميز العلمي  -

 .العربية السعودية في لندن )المملكة المتحدة(
مركز االبحاث بمستشفى  ٢٠١٢بحث منشور لعام  أفضلجائزة  -

 .الملك فيصل التخصصي الرياض )المملكة العربية السعودية(
 

  للكلية؟ما هي رؤيتك المستقبلية بالنسبة  
كلية العلوم الطبية التطبيقية تتميز بالتخصصات المختلفة التي لها أهمية 

الكلية حريصين على تطوير نحن في وكبيرة و ثقل في المجال الطبي 
 المستمر باإلضافةالخطط الدراسية بشكل عام وتطبيق نظام التقييم 

إلى نظام الجودة، فنظام الجودة يسهم إسهاماً كبيراً في رفع مستوى 
عليم بل ومستوى أعضاء هيئة التدريس في استخدام سبل التعليم الت

الحديثة، حيث يتم وبشكل مستمر مقارنة برامجنا ببرامج الجامعات 
تطوير  ، باإلضافة إلى.العالمية الرائدة بكافة التخصصات المختلفة

اإلمكانيات التي بالتأكيد تساهم في تطوير المخرجات، فعندما يتم 
ي بيئة مجهزة تجهيزاً كامالً وبوجود معامل تدريس المقررات ف

  .تأكيد سينعكس على مخرجات التعليمومختبرات تخصصية بال
 

 أكثر تخصص في الكلية مطلوب في سوق العمل؟ 
فرص العمل عديدة  والتخصصات لذاسوق العمل يتطلب جميع االقسام 

األقسام داخل الكلية متنوعة تشمل قسم علوم المختبرات  ومتنوعة وأن
صحة المجتمع قسم علوم التأهيل الصحي قسم  وقسم علوماإلكلينيكية 

االسنان وأن الكلية صحة الفم ووقسم البصريات قسم العلوم االشعاعية 
لمواجهة التنافس  الكلية لخريجيتحقيق التميز  فيتركز على المساهمة 

 .محلية والدوليةسوق العمل ال في
 
 

  القادمة؟إلى ماذا تطمحون خالل السنوات  
  AHPGSوهلل الحمد حصلنا على االعتماد من الهيئة األلمانية 

ونسعى اآلن لتجديد االعتماد، ونسعى كذلك للحصول على االعتماد 
المؤسسي كما تسعى الكلية إلقامة شراكات خارجية ورفع مستوى 

وقد وقعنا مؤخراً اتفاقية تعاون في المخرجات التعليمية دائماً، 
المجاالت األكاديمية والبحثية؛ مع كلية البصريات في جامعة سالوس 
بالواليات المتحدة األمريكية، وهي اآلن في المراحل النهائية لتوقيع 
عقد تعاون مع كلية العلوم الصحية في جامعة بتسبرغ في الواليات 

لرفع مستوى مخرجات التعليم، كما تسعى الكلية  .المتحدة األمريكية
لذلك تم رفع مذكرة لعمادة الدراسات العليا ببرنامج دكتوراه، وأيضا 

األقسام التي ال يوجد فيها برامج ماجستير نسعى حالياً لفتح برامج بها 
في القريب العاجل، وأحد الخيارات المتاحة حالياً إلكمال الدراسات 

 .العليا هو االبتعاث الخارجي
 

  صفات المعلم الناجح في رأيك؟ما هي 
إن المعلمين الناجحين في األرجح يتميزون بمزيج من مئات الصفات 

وال ينكر أحد أن لجميع . التي تساعدهم في القيام بمهمتهم بفاعلية
معلم يختلف  المعلمين صفاتهم الخاصة التي تميزهم عن غيرهم، فكل

والمعلم الناجح هو المعلم الذي يستطيع من . عن غيره من المعلمين
 ينمون،وكيف  طالبه،عمله األساسي أن يكون متخصصا في فهم 

 وكيف يكتشفون مختلف الصعوبات  يتعلمون،وكيف  يتطورون،وكيف 
 حلها،بحيث يكون لديهم القدرة على  المختلفة،في المواقف التعليمية 

 عليمية وأدوارها.حتى يتمكنوا من الوفاء بواجبات العملية الت
 

  وقتها وتستفيد منه داخل  الطالبةكيف تستغل
 الكلية؟

استغالل وقت الفراغ بممارسة الرياضة بشكل يومي حيث يتوفر في 
الكلية اجهزة رياضية موزعة في بهو الكلية ليسهل على الطالبات 

 الوصول اليها في أي وقت كما يوجد نادي رياضي في المدينة الجامعية
 .في الكلية مكتبة متكاملة تشمل جميع انواع الكتبكما يوجد 

 

 الطالباتعضاء هيئه التدريس وأل توجهينها ةكلم. 
رسالتي للطالبات هي أال يتم التركيز على التحصيل العلمي فقط من 

عالمات ودرجات، وأال يكون هو الهاجس الوحيد فقط، وإنما التركيز 
اإلفادة واالستفادة من المهارات والمعرفة المكتسبة من على كيفية 

التخصص وتسخير ذلك في خدمة المرضى والمجتمع بشكل عام، 
نحن بالطبع نفتخر دائما بوجود طالبات متميزات في كليتنا ولكن 

 .نتمنى أن يكون تميز الجميع بالمهارات وبالتحصيل الدراسي كذلك
تي من أعضاء هيئة التدريس، ورسالتي لمنسوبات هذه الكلية وزميال

فالكلية تأسست على أساس قوي جدا من قَِبل نخبة من أعضاء هيئة 
التدريس الذين كان لديهم رسالة لخدمة هذه التخصصات وإيمانا منهم 

بأهميتها، ونتمنى نحن أن نستمر على هذا المستوى العالي وننقل 
.خبراتنا لألجيال القادمة بأمانة

 الطبية العلوم كلية وكيلة مع مقابلة

 التطبيقية

 د.مي الراشد
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 الطموح

  اإلنسان إلى حديقة النجاح من دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأسال يصل 
  .وصاحب اإلرادة القوية ال يطيل الوقوف عند هذه المحطات

 
  المسألة فقط قناعة داخلية وستكسر جميع الحواجـز والمستحيــالت

  والقناعة والطموح ال يتضادان بل هما مكمالن لبعضهما
 والقناعة بإمكانياتهان بالذات والطموح يبدأ من األيما

 
 ؟ترىفما هو الطموح يا 

 
  الطموح في كلمات

 ..   الطموح
بذرة تنمو بماء االجتهاد و 
سمـاد التضحية واإلخالص 

لتصبح شجرة عظيمة 
األغصان عميقة الجذور تعمر 

 مئات األعوام.
 ..   الطموح

شجره .. جذورها بعُض من 
وفروعها سيل وتفرعات حلم 

  من النجاح

  الطموح في أقوال
أكتب أهدافك لتحول األماني 

إلى احتياجات، والمستحيل إلى 
  واألحالم إلى واقع ، ممكن،

وييام ). أكتبها ماذا تنتظر ؟
 ) فان

قد يحوم خيالك حول الفشل 
وقد  واإلحباط والضعف،

يصور لك الجمال والطموح 
أنت الذي  والنجاح والمثابرة ،
فيليب ). تختار طريق خيالك

  ( كويلي

  الطموح في أبيات شعر
)ومن ال يحب صعود الجبال 

 يعش أبد الدهر بين الحفر(  ...
)ال تحسبن المجد تمرا أنت 

لن تبلغ المجد حتى  ...اكله 
 (تلعق الصبر

...  )وما نيلُ المطالب بالتمني
( ولكن تؤخذ الدنيا غالبا  

 

 : يئسفي أذن كل من طمح ثم حاول ثم فشل ثم  همسة
"ال تيأس .. وكن طموحا  " 
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اكتئاب ما بعد 
 الوالدة

بعض النساء يعانين من اكتئاب ما بعد  
كتئاب الوالدة وتتراوح درجة هذا اال

زمنة حيث تبدأ  من المتوسطة الى المُ
باشرة او في  أعراضه بعد الوالدة مُ

السنة االولى التي تليها ولكن يغلب ان 
 ي األشهر الثالثة االولى للوالدةيحدث ف

ة  وتقترن بعض عالماته بحاالت مرضيّ
لذي اخرى كقصور الغدة الدرقية ا

 ً ج ايضا  . يتسبب بالقلق والتهيّ
 

 أسبابه وعوامل الخطر المتسببة به: 
تتعرض الحامل أثناء حملها لتقلبات 

ة ترتبط بالدرجة األولى  مزاجيّ
ة وعوامل اخرى  رات الهرمونيّ بالتغيّ

ة ومنها:   غير هرمونيّ
رات  التي تطرأ على الجسم أثر التغيّ

رات التي تطرأ  الحمل والوالدة، والتغيّ
ة، وفقدان  على العمل والحياة االجتماعيّ
ة دون أية قيود،  األم للتمتع بوقتها بحريّ

واالفتقار الى النوم، كذلك القلق الذي 
ً من عدم اتمام  سيطر على األم خوفا يُ

 مهمتها الجديدة.

 

 أعراضه:
تتماثل أعراض االصابة باكتئاب ما بعد الوالدة بتلك 

 الناجمة عن االكتئاب العام ومنها: 
ة، والشعور بانعدام القيمة  ة الشهيّ ج، واختالل وضعيّ التهيّ
تعة  ة، وفقدان المُ ة واالنعزاليّ والشعور بالذنب، واالنطوائيّ

في ممارسة جميع النشاطات وفقدان التركيز كذلك عدم 
ةالقدرة على  ة او الوظيفيّ والمشاعر  ,اتمام المهام المنزليّ

ة تجاه الطفل والتفكير بإيذائه واضطرابات النوم.  السلبيّ
عدم القدرة على االعتناء بنفسها او بطفلها. الخوف من 

فرط على الطفل او  البقاء لوحدها مع طفلها. القلق المُ
 فقدان االهتمام به. 

 
ة:   الطرق العالجيّ

اب ما بعد الوالدة بالعالج النفسي أو يتمثل عالج اكتئ
ة  تابعة الطبيّ الدوائي أو كليهما. كما يُوصى بضرورة المُ

لألم ولمدة ال تقل عن ستة أشهر في حال تشخيصها 
 باكتئاب ما بعد الوالدة.

رتبطة باكتئاب ما  في حال ظهور أي من األعراض المُ
سا عدة بعد الوالدة تحتاج األم الى مزيد من الرعاية والمُ

 على النحو التالي: 
ساعدة من الزوج أو العائلة واألصدقاء فيما  طلب المُ

 يتعلق بحاجات الطفل. 
عدم اخفاء المشاعر وتبادلها مع الزوج واالصدقاء  

قربين.   المُ
تجنب اجراء أي تغيير أساسي وجوهري على نمط  

الحياة أثناء الحمل وبعد الوالدة بشكل مباشر. باإلضافة 
ة. إلى تجنب  فرط للوصول الى األفضليّ  بذل الجهد المُ

 تبادل الخبرات مع العديد من االمهات.
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 اضطرابات الدورة الشهرية

من الشائع حدوث بعض األلم في أثناء الدورة الشهرية. ينجم هذا 

قد تساعد التماريُن  األلُم عن تقلُّصات الرحم لطرح دم الطمث.

ة اآلالم، كما يمكن للمرأة أن تتناول  الرياضية في التخفيف من شدَّ
نات  األلم التي ال تحتاج إلى وصفة طبية، واألفضل أن بعَض مسكِّ

إذا كان األلم شديداً  تستشير الطبيب عن األنواع التي ينصح بها.

جداً بحيث إنَّه يؤثِّر في مجرى الحياة اليومية للمرأة، فالبدَّ لها من 
استشارة الطبيب. يمكن ألدوية منع الحمل الهرمونية أن تخفِّف من 

ة الشهرية، مثل الحبوب المشتركة )المحتوية آالم الطمث أو الدور
على هرموني البروجستيرون واإلستروجين( ووسائل منع الحمل 

   داخل الرحم )اللوالب(، واللصاقة الهرمونية، والحقن الهرمونية.

 
 الدورات الشهرية غير المنتظمة او غيابها 

خمسة  تدوم فترة الطمث ما بين يومين إلى سبعة أيَّام، وتبلغ وسطياً 

قد تعاني بعُض النساء من دورات طمثية غير منتظمة، ونعني  أيام.

بذلك تبايناً في عدد األيام بين الدورات الطمثية، وتبايناً في مقدر 
الدم النازف في كل دورة، وتبايناً في عدد أيَّام الطمث. و قد يشير 
غياب الدورة الشهرية أو انقطاُع الطمث إلى وجود مشكلة كامنة 

 .المرأة، أو إلى نقص كبير في الوزن لدى
 

 متالزمة ما قبل الدورة الشهرية
ُيعتقد أنَّ متالزمة ما قبل الطمث )أو ماقبل الدورة الشهرية( على 
ل مستويات الهرمونات خالل الدورة الطمثية. ال تعاني  عالقة بتبدُّ
جميُع النساء من متالزمة ما قبل الطمث، في حين تختلف نوعية 

 األعراض فيما بين النساء اللواتي يعانين منهاوشدة 

 في الطمث قبل ما متالزمة من الشديدة الحاالت تؤثِّر 
 بواجباتها القيام عن وتعيقها وعملها، المرأة حياة

 تتضمَّن .الطمث حدوث تسبق التي األيَّام خالل
 :يلي ما األعراض

ة. المزاج في تقلُّبات . اكتئاب.  الطباع في حدَّ
 صدرية آالم.  البطن في انتفاخ حس.  ُصداع

 
 من الثاني النصف خالل سوءاً  األعراضُ  تزداد قد

 بدء بعدَ  وتزول تتالشى ثم ومن الطمثية، الدورة
 من النساء بعضُ  تستفيد قد .التالية الطمثية الدورة

ية النصائح  غذائي نظام اتباع مثل العامة، الصحِّ
 الكافيين، تناول من أمكن ما والتقليل متوازن،
 على للمحافظة بانتظام الرياضية التمارين وممارسة
 المعرفية، السلوكية المعالجةُ  تفيد قد كما. الرشاقة

 على المرأة بمساعدة النفسي المعالج يقوم حيث
 إلى وإرشادها لديها، السلبية السلوكيات اكتشاف

 تناولُ  يفيد قد .تغييرها على تساعد التي اإلستراتيجيات
 في البديل الطب طرائق بعض اتِّباع أو الفيتامينات

نا الطمث، قبل ما متالزمة آثار من التخفيف  ولكنَّ
 للوصول الصدد هذا في األبحاث من مزيد إلى بحاجة

 يدينا بين التي األبحاثُ  تشير. قاطع علمي دليل إلى
 يعانين اللواتي النساء بعض تحقِّقها قد فائدة إلى اليوم
 ونبتة المغنزيوم تناولهن عند المتالزمة هذه من

 بعض تتداخل قد (مريم كف) كاستوس اآلجنوس
 من ولذا التقليدية، األدوية مع البديلة المعالجات
 بأي البدء قبل الطبيب استشارة الضروري

 :يلي ما األخرى المعالجات تتضمَّن .منها
 

 على المحتوية) المشتركة الحمل منع حبوب -
 (نواإلستروجي البروجستيرون

دة أنواع - ات من محدَّ  االكتئاب مضادَّ
 
نة، نفسية بحالة مصابة المرأة تكون قد  تزول فال معيَّ

 على ذلك ويدلُّ  الطمثية، الدورة انتهاء بعد األعراض
 تلك عن المسؤولة ليست الطمث قبل ما متالزمة أنَّ 

 الحالة عالجُ  يفيد قد الحالة تلك مثل وفي األعراض،
ن في النفسية  .الحالة تحسُّ
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يختلف اهتمام المرأة بجسدها من سيدٍة ألخرى، وكثيٌر من النساء من ال يعرفن شيئاً عن المهبل، وهو من األعضاء 
 ..  جزٌء من جسدك ، فالمهبليءالمهمة جداً أن تعرف السيدة عنها كل ش

معلومات هامة يجب أن تعرفيها عن المهبل وهناك

أنت لست بحاجٍة إلى استخدام الدش المهبلي ومنتجات  ✓
  العناية األنثوية:

يمكنك تنظيف المهبل فقط من الخارج بيديك باستخدام شامبو 
خفيف، وابتعدي عن الصابون والدش المهبلي وغيرها من 

األنثوية ألنها تغير بيئة المهبل وتقتل البكتريا  منتجات العناية
 .التي تحافظ على المهبل طبيعياً المفيدة 

  
  اإلفرازات المهبلية شيء طبيعي: ✓

 طبيعي يءالمهبل مبطن بغشاء مخاطيٍ لذلك إفرازات المهبل ش
 الطبيعي أيضاً أن تختلف من امرأة ألخرى وتتغير مثالً جداً ومن 

وعديمة  ةالحمل المهم أن تكون شفافب منع مع استخدام حبو
  الرائحة.

  
 وااللتهابالمهبل  فيالفطري  االلتهابتعرفي الفرق بين  ✓

  البكتيري:
بيضاء مجبنة مع  بإفرازاتلتهاب الفطري يكون مصحوباً اال -

 .احمراٍر وحكة ويكون بدون رائحة
 رائحةلها  كثيفة بإفرازاتالبكتيري يكون مصحوباً  االلتهاب -

مثل رائحة السمك ويكون لونها مائالً إلى األصفر  كريهة
 الطبع يستدعيان العالج وهو مختلفالمخضر وفي الحالتين ب

  تماماً في الحالتين.
  
 النسائية:متى يجب زيارة طبيبتك  ✓

كما ذكرنا من قبل واستمرت  عندما يكون لديك إفرازات غريبة
ية لتحديد العالج ألكثر من أسبوٍع فعليك زيارة طبيبتك النسائ

  الالزم.

  :ةالمهبلي ةال تستخدمي أي مرهٍم طبيٍ بنفسك لعالج الحك ✓
على  وضع أي كريمات أو مراهٍم بنفسك أو بناء عليكال يجب 

نصيحة صديقاتك دون استشارة الطبيب أو الصيدلي وحتى لو 
 فهي تزيد األمر سوءاً فيما بعد. راحة مؤقتة أعطتك

  
 االلتهابالمالبس الداخلية الضيقة ليست مسؤولة  عن  ✓

  الفطري:
الفطري  االلتهابتسبب  خالفاً للشائع فالمالبس الداخلية الضيقة ال

استخدام  عليكبه فستزيد األمر سوءاً لذلك  ولكن إذا كنت مصابة
  .مالبس قطنية مريحة

  
 لك:الشعر المريحة بالنسبة  إزالةاستخدمي طريقة  ✓

بل عليك  الصديقات أو اقتراحاتهم الغريبة!ي إلى نصائح ال تستمع
الحالقة أو استخدام الشمع  إمااختيار الطريقة المناسبة لك بنفسك 

مناسباً لك ولكن فى الغالب تبقى  هما تجديأو قص الشعر حسب 
واألقل ألماً ولكن بالطبع لها  الحالقة هي الطريقة األكثر سهولة

على ذلك  ويمكنك التغلب البشرةأو التهاب  االحمرارمساوئها مثل 
قبل الحالقة، واستخدام شفرات من  ئفدا حماٍم مائيٍ  يبالجلوس ف

نوٍع جيد وتغييرها بعد فترة وتمرير قطعة من الثلج بعد الحالقة 
 .مباشرة

  
 بها:تثقين  اعثري على طبيبة ✓

 أن تعثري على طبيبة نسائية تثقين بها ويمكنك بسهولة مهممن ال
 محرجة ذهنك من أسئلة ييدور ف أن تسأليها عن كل ما

  .حرصي على زيارة الطبيبة بانتظامٍ ...وا
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ية العالمية بتطعيم جميع الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين  ماُت الصحِّ عاماً بلقاح فيروس الورم الحليمي  13-12ُتوصي المنظَّ
 البشري، وذلك كجزء من برامج التلقيح الوطنية الخاصة باألطفال، فمن شأن ذلك أن يقيهّن من اإلصابة بسرطان عنق الرحم.

 
 ما هو فيروس الورم الحليمي البشري؟

 فيروُس الورم الحليمي البشري هو اسٌم ُيطلَق على إحدى الزمر الفيروسية.
% من الحاالت، فإنَّ سرطان عنق الرحم يحدث نتيجة اإلصابة السابقة بالعدوى 99وفي وتتباين األنواُع المختلفة حيث خطورُتها، 

 بأحد األنواع ذات الخطورة العالية من فيروس الورم الحليمي البشري.
 

 كيف تنتشر عدوى فيروس الورم الحليمي البشري؟
اً، ويمكن انتشاره بسهولة ع  ن طريق الجنس.ُيعّد فيروُس الورم الحليمي البشري شائعاً جدَّ

غم من أنَّ معظَم الفتيات ال يتزّوجن قبل السادسة عشرة من العمر، إالَّ أنه من الضروري أن يحصلَن على الوقاية في  وعلى الرَّ
رة؛ لذلك فإنَّ حصولهنَّ على اللقاح في أبكر وقٍت  وقٍت مبكٍر بما فيه الكفاية، والوقت المناسب لذلك هي سنوات المراهقة المبكِّ

 كن سوف يؤمن لهّن الوقاية مستقبالً.مم
 

 فائدة اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري
% من اإلصابات 70يعمل هذا اللقاُح على الوقاية من نوعين من فيروس الورم الحليمي البشري، وهما المسؤوالن عن أكثر من 

 ناسليَّة أيضاً.وَعالوًة على ذلك، فإنَّه يمنُع ظهوَر الثآليل الت. بسرطان عنق
 
 

 هل يمكن للفتيات اللواتي فاَتهنَّ تلقِّي لقاح فيروس الورم الُحليمي البشري الحصولَ عليه الحقا ؟
ل أن يكون في أقرب وقٍت ممكن من موعد اللقاح األصلي.نعم يمكنهنَّ ذلك،  تستطيع الفتياُت أخَذ لقاح فيروس الورم و وُيفضَّ

عاماً إلى ثالث جرعاٍت من اللقاح، ذلك أنَّ  15تحتاج الفتياُت اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ  عاماً. 18الُحليمي البشري حتى عمر 
 استعمال جرعتين ليس كافياً لتحقيق األثر المطلوب عند الفتيات األكبر سنِّاً.

 
 فحص عنق الرحم ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري

َر إلى إصابٍة ُيَعدُّ تحّري سرطان عنق الرحم الطريقة  التي يمكن بها الكشف عن الخاليا غير الطبيعية في عنق الرحم قبل أن تتطوَّ
الت غير الطبيعية في عنق الرحم وعالجها باكراً يمكن أن يمنَع حدوث ثالثة  سرطانيَّة. وقد أظهرت الدراسات أنَّ الكشَف عن التبدُّ

 الدوري لعنق الرحم الطريقَة األفضل للكشف عن التبدالت الخلويَّة غير ُيعّد الفحصُ و أرباع حاالت اإلصابة بسرطان عنق الرحم.
 قَّيَن لقاح فيروس الورم الحليميالطبيعية في عنق الرحم. لذلك، فمن الضروري أيضاً أن تقوم جميع الفتيات )بمن فيهّن اللواتي َتلَ 

 عاماً. 25ر البشري( بإجراء فحوص دورّية للتحري عن سرطان عنق الرحم َبدءاً من عم
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معرفتهكل ما تريد   

 

جهاز الليزر المنزلي إلزالة الشعرعن    
 

 مميزات جهاز الليزر المنزلي
 

ِيستخدم بالمنزل أن  نال يحتاج مواعيد ثابتة فيمك
. كما أن أي وقت مناسبتامة في  بخصوصيةو

تكلفة شراء جهاز الليزر المنزلي اقل من ازالة 
 الشعر بالليزر في العيادات التجميلية. 

 
 الليزر المنزلي مخاطر جهاز

 
عض اآلثار قد ينتج عن استخدام جهاز الليزر ب

والحساسية لضوء الجانبية مثل االحمرار والندوب 
الشمس، لذا يستحسن تجنب التعرض ألشعة 
الشمس المباشرة خالل االيام االولى بعد العالج. 
ويمكن أيضاً أن ينتج عن سوء استخدام جهاز 

األخرى مثل تقشر الليزر بعض االصابات الجلدية 
الجلد والحروق نتيجة لعدم استخدامه بالشكل 

 الصحيح.
 
 جهاز الليزر المنزلي من الناحية الطبية 
 

اعتبرت هيئة الغذاء والدواء األمريكية أجهزة 
 الليزر المنزلية من األجهزة التجميلية غير الطبية

مما يعني أنها ال تحصل على نفس مستوى تدقيق 
هناك أية   يوجدال حالياو خرى.األجهزة الطبية األ

دراسات كبيرة وطويلة األمد بشأن مدى نتائج ل
 .سالمة وفعالية األجهزة المنزلية

 

في عصرنا الحديث، باتت هنالك عّدة طرق 
جهاز الليزر من ضمنها  مستخدمة إلزالة الشعر

المنزلي الذي يستخدم إلزالة الشعر غير المرغوب 
من  معالجة نمو الشعرحيث يقوم ب فيه في المنزل

أجل منع عودته مجددا في مناطق الجسم التي ال 
 أقل فاعلية، ولكنه يرغب الشخص بنمو الشعر فيها

التجميلية  من اجهز الليزر المستخدمة في العيادات
 . نتائجالقد يحتاج وقت أطول لظهور و
 
  كيف يعمل الليزر إلزالة الشعر؟ 

يحتاج الشخص عدة جلسات يقوم فيها شعاع جهاز 
الليزر بإرسال حزمة من الطاقة إلى جذور 
ا الشعرة، تمتص البصيلة هذي االشعة التي تدمره

وتوقف نمو الشعرة، بعد انتهاء الجلسات، يقوم 
% تقريبا من الشعر 80الليزر بالتخلص من 

الزائد. كما يؤخر نمو الشعر الباقي في المناطق 
المعالجة ولكن قد تختلف النتائج من شخص إلى 

المنطقة ونوعية الشعر وتبعاً للون البشرة  آخر،
 المستهدفة من الجسم
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