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تد�شني عدد من االطراف ال�صناعية الإلكرتونية احلديثة مب�ست�شفى خولة
�أ��س�ه�م��ت ال �ت �ط��ورات ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة فيما
ي�خ�ت����ص ب��الأط��راف ال���ص�ن��اع�ي��ة يف حت���س�ين ح �ي��اة م��ن ف�ق��دوا
�أطرافهم لأي �سبب كان ،وحتويل حياتهم ل�شكل �أكرث طبيعية
و�إنتاجا يف املجتمع بعد ان كانت م�شاكل البرت ت�ؤدي باملري�ض
�إىل االن �ط��واء وت�ع��ر��ض��ه مل���ش�ك�لات اج�ت�م��اع�ي��ة ال ح���ص��ر ل�ه��ا.
ويف ه��ذا االط��ار د�شنت وزارة ال�صحة ممثلة بق�سم الأط��راف
ال�صناعية مب�ست�شفى خولة م��ؤخ��را �أح��دث اجهزة االط��راف
ال���ص�ن��اع�ي��ة ل �ع��دد  13م��ري���ض��ا ك��دف �ع��ة �أوىل ��ش�م�ل��ت اج �ه��زة
�إلكرتونية تعمل وفقا لأع�صاب الطرف املبتور واجهزة اخرى
جتميلية و�أجهزة �أخرى داعمة للعظام وذلك بالتعاقد مع �شركة
ابن �سينا للتجهيزات الطبية و�شركة �ستيرب ()Steeper
ال�بري�ط��ان�ي��ة ال��رائ��دة يف ت�ط��وي��ر الأي ��دي ال���ص�ن��اع�ي��ة بقيمة
ب �ل �غ��ت ث�ل�اث� �م ��ائ ��ة وخ �م �� �س��ة وث�ل��اث� ��ون �أل � �ف� ��ا وخ �م �� �س �م��ائ��ة
و�سبعة وت���س�ع��ون ري ��ا ًال ع�م��ان�ي�اً ( )335597للدفعة الأوىل.

دع��م نف�سي م��ن �أخ���ص��ائ�ي��ي ال �ع�لاج النف�سي واالج�ت�م��اع��ي.
و�أك��دت النوبية �أن عيادة الأط��راف ال�صناعية �أ�صبحت توفر
تقنيات متطورة للأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية،
ومتنح مزيدا من الت�أهيل واال�ستقاللية لذوي االطراف املبتورة،
كما يتم عمل تقييم �شامل للمر�ضى ،وتقدمي ما ينا�سبهم من
منتجات تعوي�ضية مل�ساعدتهم على م��زاول��ة ك��اف��ة الأن�شطة
ب�سهولة ومرونة ،من دون احلاجة �إىل م�ساعدة من الغري.
وتابعت :كذلك يتم يف ور�شة العيادة ت�صنيع وتركيب جميع
�أنواع الأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية و�أجهزة تقومي
ال�ع�ظ��ام وال�ت���ش��وه��ات جلميع الأع �م��ار م��ن امل��ر��ض��ى الأط �ف��ال

وهي ت�صرف للمر�ضى الذين ال توجد لديهم ع�ضالت ن�شيطة
يف اجل��زء املتبقي م��ن ال��ذراع ،حيث تقوم ه��ذه االي��دي بعمل
جتميلي مظهري فقط وبلغ عددها (� )4أيدي.

مراحل الرتكيب

متر عملية تركيب الطرف ال�صناعي بعدة مراحل� ،أولها حتويل
املري�ض من قبل الطبيب الذي يقوم بت�شخي�ص احلالة ويو�صي
ب�ترك�ي��ب اجل �ه��از وي�ت��م ت�سجيل امل��ري����ض ث��م تقييمه م��ن قبل
االخت�صا�صيني بعيادة الأط��راف ال�صناعية وحتديد اجلهاز
املنا�سب بناء على احلالة ال�صحية من حيث قوة الع�ضالت �أو
وجود مر�ض �آخر يتطلب جهاز ًا من نوع حمدد �أو طرف �صناعي
معني.

• ت� ��� �س ��اع ��د ع� �ل ��ى م� ��زي� ��د م � ��ن االن � � �خ� � ��راط وال� �ت� �ف ��اع ��ل
يف احل� � �ي�� ��اة ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة وال��ت��رب�� ��وي�� ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة.
ملحة حول عيادة االطراف ال�صناعية مب�ست�شفى خولة
ا�ستطاعت عيادة الأطراف ال�صناعية مب�ست�شفى خولة �أن تعزز
من تواجدها مبثابة وحدة متخ�ص�صة يف جمال تركيب وت�صنيع
الأط� ��راف ال�صناعية والأج��ه��زة التعوي�ضية م�ن��ذ ان�شائها
ع��ام 1982م وذل��ك بهدف توفري االحتياجات املنا�سبة لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف ال�سلطنة والتي ت�ساعدهم يف القيام
ب�أن�شطتهم املعتادة يف احلياة اليومية وكذلك احلد من ت�أثري
اال�ضرار الناجتة عن االعاقة .وك��ان الق�سم قد ب��د�أ بت�صنيع
االط��راف ال�صناعية ال�سفلى فقط (الأرج ��ل) ،وبعد ازدي��اد
الطلب واحل��اج��ة ل�ل�أط��راف العلوية ق��ام الق�سم با�ستحداث
اجهزة ت�صنيع تلك الأطراف التي كانت ت�ستخدم فقط بغر�ض
التجميل .ومن ثم مت ا�ستحداث اجهزة دعم العظام والعمود
الفقري وت�شوهات اجلمجمة ودع��م عظام الأط �ف��ال حديثي
الوالدة الذين يحملون بع�ض الت�شوهات اخللقية يف عظامهم.

وتوجد بق�سم االط��راف ال�صناعية ور�شة تقوم
بت�صنيع نوعني من االجهزة وهي:

 الأط���راف ال�صناعية :للمر�ضى ال��ذي��ن ف�ق��دوا ط��رف مناطرافهم ،حيث يقوم اخ�صائي االط��راف ال�صناعية بفح�ص
واخ��ذ قيا�س املري�ض وت�صميم �شكل الطرف ال�صناعي .بعد
ذلك يقوم فني الأط��راف ال�صناعية بت�صنيع الطرف بور�شة
الق�سم ،وبعدها يقوم الأخ�صائي برتكيب الطرف للمري�ض
وتدريبه على ا�ستخدامه يف العيادة.
 الأجهزة التعوي�ضية �أو �أجهزة تقومي العظام :وهي االجهزةالتعوي�ضية ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ل��دي�ه��م خ�ل��ل يف ع�م��ل �أح��د
الأط� ��راف ،ك�م��ا ت�ستخدم حل�م��اي��ة وم�ع��اجل��ة بع�ض ام��را���ض
وا� �ص��اب��ات الع�ضالت وال �ع �ظ��ام ،و�أي���ض��ا ملعاجلة الت�شوهات
اخللقية وم��ا بعد اال�صابة بالك�سور ،وامل�ساعدة على تخفيف
الآالم وحت�سني احلياة اليومية لذوي االحتياجات اخلا�صة.

الدكتــور علــي حمــاد املع�شـــنـي
مديـر عـــام م�ست�شـــفـى خـــولـة

و�أو��ض��ح املدير العام مل�ست�شفى خولة الدكتور علي بن حماد
املع�شني �أن ارتفاع ن�سبة احلوادث املرورية واالزدياد املطرد يف
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،هما ال�سببان الأبرز لبرت الأطراف
يف خمتلف دول العامل ،حيث ان برت الأط��راف غالبا ما ي�ؤدي
باملري�ض �إىل االنطواء ويعر�ضه مل�شكالت اجتماعية ال ح�صر
لها ،م�شريا �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي من الأطراف ال�صناعية
يتمثل يف �إع��ادة ت�أهيل املر�ضى ،وم�ساعدتهم على موا�صلة
حياتهم ب�صورة طبيعية.
و�أ���ض��اف املع�شني“ :ت�سعى وزارة ال�صحة ج��اه��دة لتوفري
كل احتياجات املر�ضى يف خمتلف م�ؤ�س�ساتها حول ال�سلطنة
ويف ه��ذا املجال قامت ال��وزارة بالتعاقد مع �شركة اب��ن �سينا
للتجهيزات الطبية و�شركة �ستيرب الربيطانية املتخ�ص�صة يف
تطوير االيدي ال�صناعية لتوفري عدد من الأطراف ال�صناعية
لعدد من املر�ضى الذين تعر�ضوا لبرت �أيديهم �سواء ب�سبب
ح��وادث ال�سري �أو ب�سبب بع�ض الأمرا�ض �أو ب�س�سب �ضعف يف
الأع�صاب وبالتايل فقدت قدرتها على العمل ب�شكل طبيعي.
و�أردف قائال“ :وبعد توفري هذه االطراف احلديثة �سي�صبح
ب��إم�ك��ان م��ن ي�ع��ان��ون م��ن ب�تر الأط ��راف �أن ي�ك��ون��وا �أ�شخا�صا
منتجني يتمتعون بحياة طبيعية ،وقادرين على العمل وممار�سة
الريا�ضة وحياتهم الطبيعية ،وج��ودة احلياة لل�شخ�ص مبتور
الطرف تعتمد على جودة الطرف التعوي�ضي من حيث القيا�س
والنوع ،فهناك �أطراف تعوي�ضية بدائية وبدون تعوي�ض للمف�صل
املبتور من الطرف ،بينما البع�ض الآخر حديث وميكن برجمته
باحلا�سوب للقيام بالوظائف املعقدة مثل حركة اليد� ،إ�ضافة
�إىل الأط��راف ال�صناعية التجميلية التي ال تتوفر بها �إمكانية
القيام بالوظائف احلركية”.
و�أف� ��اد ب� ��أن م��ن ب�ين االط� ��راف امل���س�ت�ح��دث��ة ت�ل��ك ال �ت��ي ميكن
ا�ستخدامها مل��ن �أ��ص�ي�ب��وا ب�ف�ق��دان وظيفة ال�ط��رف الطبيعي
نتيجة حلادث �أو غريه� ،إذ ت�ستدعي تلك احلاالت وجود جبرية
�أو دع��ام��ة ل�ه��ذا ال �ط��رف لتح�سني �أدائ���ه ال��وظ�ي�ف��ي ،وك��ذل��ك
من يعانون ت�شوها يف العمود الفقري هم بحاجة �إىل دعامة
للجذع ،لتح�سني وتقليل الت�شوه يف ع�ظ��ام العمود الفقري.
وح� ��ول ال��ف��ري��ق ال �ط �ب��ي امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن ت��رك �ي��ب الأط � ��راف
ال�صناعية والأج �ه��زة التعوي�ضية �أو�ضحت ذكية بنت �سعيد
النوبية – �أخ�صائية االط ��راف ال�صناعية وت�ق��ومي العظام
مب�ست�شفى خولة � -أن ت�أهيل امل�صاب يتم ع��ن طريق فريق
متكامل م��ن �أخ�صائيي ال�ع�لاج الطبيعي وال �ع�لاج الوظيفي
و�أخ���ص��ائ��ي الأج �ه��زة التعوي�ضية� ،إ��ض��اف��ة �إىل م��راج�ع��ة من
ق�ب��ل اجل��راح�ين املخت�صني ،وق��د حت�ت��اج بع�ض احل ��االت �إىل

والكبار� ،إ�ضافة �إىل توفري كافة �أنواع الأجهزة امل�ساعدة التي
يحتاجها ذوو االحتياجات اخلا�صة من �أجهزة تقومي للعمود
الفقري والو�سائل امل�ساعدة على احلركة �إىل جانب االجهزة
االلكرتونية املتطورة التي قام امل�ست�شفى با�ستحداثها م�ؤخرا من
اململكة املتحدة بالتعاون مع �شركة ابن �سينا للتجهيزات الطبية.

بلغ عدد الأجهزة امل�صروفة  13يد ًا مق�سمة على
نوعني خمتلفني من االيدي ال�صناعية قام برتكيبها
احد خرباء �شركة  Steeperالربيطانية وكانت
كالتايل:
النوع الأول يطلق عليه ( )Be Bionicوهي نوع من الأيدي

بعد ذلك يتم �أخذ املقا�سات اخلا�صة بالطرف ال�صناعي ومن
ث��م ال�ب��دء يف ت�صنيعه يف الور�شة اخلا�صة بالعيادة �أو طلب
االط��راف ال�صناعية االلكرتونية من ال�شركة امل�ستوردة لها،
ويتم حتديد موعد للرتكيب بعد االنتهاء من ت�صنيع الطرف
ال�صناعي املطلوب ،وبعد تركيب ال�ط��رف على املري�ض يتم
حتويل املري�ض �إىل اخت�صا�صي االطراف لتدريبه على التعاي�ش
مع اجلهاز �أو الطرف ال�صناعي ،كما يقوم االخت�صا�صيون
بالق�سم مبتابعة املري�ض ومعرفة �أي مالحظات قد تطر�أ على
اجلهاز وتعديله بال�شكل الذي يكفل راحة املري�ض.

ال�صناعية املتطورة واملتحركة التي تتفاعل مع املري�ض عن �أهمية ا�ستخدام الأطراف ال�صناعية:

طريق حتريكها با�ستخدام الع�ضالت الن�شيطة املتبقية يف
ذراع ،حيث ب�إمكان املري�ض حتريكها لكي يتمكن من االم�ساك
بالأ�شياء ال�صغرية كالأقالم والأك��واب والأوراق وبلغ عددها
(� )9أيدي �إلكرتونية.
�أما النوع الثاين ( )Cosmeticفهي �أيدي �صناعية جتميلية

• ت�ساعد على ت�أهيل و �إعادة ت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة.
• ت � ��زي � ��ل ال� � �ع�� ��وائ�� ��ق وال� � ��� � �ص� � �ع � ��وب � ��ات ال� � �ت � ��ي حت� ��ول
دون االن� � � � � ��دم� � � � � ��اج يف امل� � �ج� � �ت� � �م�� ��ع واحل� � � � �ي � � � ��اة.
• �أداء الأن�شطة والوظائف املنا�سبة مل�ستوى الإعاقة عند ال�شخ�ص.
• تزيد من ثقة ال�شخ�ص املعاق بنف�سه واعتماده على ذاته.

ومتثل حاالت البرت ب�سبب مر�ض ال�سكري ما ن�سبته  %75من
اجمايل الطلبات على تركيب الأطراف ال�صناعية بال�سلطنة.
وت��أت��ي بعد ذل��ك ح��االت البرت ب�سبب ح��وادث ال�سري وح��وادث
العمل املختلفة والأجهزة الداعمة للعظام حلاملي الت�شوهات
اخللقية يف العظام واجلمجمة وحاالت �شلل االطفال واحلروق
و�أجهزة الدعم لبع�ض احلاالت املنومة بغرف العناية املركزة.
وك��ان��ت وزارة ال�صحة تتلقى الكثري م��ن ال�شكاوي م��ن بع�ض
املراجعني ب�سبب ازدي��اد قائمة االنتظار لأخ��ذ موعد بق�سم
الأط��راف ال�صناعية ي�صل ل�سنتني للمعاينة الأول�ي��ة �أو لأخذ
ال�ق�ي��ا��س��ات وت�ق��ري�ب��ا ��س�ن��ة ال� �س �ت�لام االج �ه��زة ب�سبب نق�ص
الكوادر الب�شرية بق�سميها الإكلينيكي (العيادة) وال�صناعي
(بالور�شة) .
ولأجل ذلك عملت الوزارة على زيادة الكوادر الب�شرية العاملة
وذلك لزيادة االنتاج بالق�سم .كما قامت ال��وزارة با�ستحداث
اق�سام للأطراف ال�صناعية يف ثالث واليات وهي �صحار ونزوى
و�صاللة وذل��ك بهدف تقليل ف�ترة انتظار املر�ضى للأجهزة
وكذلك التقليل من �ضغط العمل على ق�سم االطراف ال�صناعية
مب�ست�شفى خولة.

برت كل  30ثانية

�أ�شارت الإح�صاءات العاملية يف وقت �سابق �إىل ان عمليات برت
االط��راف تتم كل  30ثانية حول العامل ،منها نحو 70 - 40%
نتيجة مر�ض ال�سكري ،يف حني هناك � 8 – 6أ�شخا�ص من بني
كل  1000مري�ض بال�سكري قد يفقدون طرفهم ال�سفلي نتيجة
املر�ض.

ملحة تاريخية

جدير بالذكر ان فكرة الأطراف ال�صناعية بد�أت بعد احلرب
العاملية الثانية ،وك��ان��ت �أمل��ان�ي��ا م��ن �أوائ��ل ال��دول التي ب��د�أت
بفكرة ت�صنيع هذه الأط��راف .و كانت مادة اخل�شب �أول مادة
�أولية ا�ستخدمت وكانت حتفر جذوع الأ�شجار ويفرغ حمتواها
ب�أ�شكال هند�سية �أنبوبية �أومربعة ومن ثم بد�أت فكرة الطرف
املتحرك ذات املف�صل حيث متكن امل�صاب من عطف وب�سط
الطرف العلوي �أو ال�سفلي ( مف�صل حو�ض ـ ركبة ـ عنق القدم ــ
مع�صم ــ مرفق ) ب�شكل جزئي حتى منت�صف ال�سبعينات حيث
قامت البلدان ال�صناعية بتطوير هذه الفكرة وهذه ال�صناعة
حلت م��ادة البال�ستيك.بد ّال من امل��ادة اخل�شبية خل ّفة
حيث ّ
ال��وزن و�سهولة الت�صنيع  ,وعندها ب��د�أت �صناعة الأط��راف
تتطوّر ب�شكل فعّال من حيث ال�شكل ومن حيث امليكانيكيةِ.

