
حسانني يحسب النقاط العلمية امين د.

(Tinea Capitis) يسمى ما او األلتهاب الفطري صلع - ٦
فقدان يصاحبه تقرح أو قشور و بإحمرار الراس أجزاء بعض يصاب حيث
طفل من العدوى عن ناجت يكون ما غالبا و عند األطفال موضعي للشعر
مسحة ألخذ اجللدية أخصائي مراجعة يجب احلالة هذه وفي . آلخر
باملضادات هذه احلاالت وتعالج . اتبر في املصاب إلستزراعها من اجلزء
اآلخرين. األسرة أفراد على السريري الكشف يفضل و احليوية للفطريات

علينا يجب التي الشائعة  احلاالت من والصلع الشعر تساقط إذن
شكل أو هيئة الشعر يعكس أن مبا و مجتمعنا في و جتنبها معاجلتها

. حياتنا في مهم عليه امر واحملافظة به فاالهتمام شخص كل

السيكلوسبورين  و الكورتيكوستيرويد مثل املناعة املثبطة جلهاز األدوية العالج بتناول - ج
البعيد.   الضاره على املدى اجلانبية آلثارها طويلة لفترات هذه األدوية بتناول املريض باإلستمرار ننصح ال   وعادة
اتلفة  التجميلية بالطرق (Hair Wig) املستعار استعمال الشعر يبقى كل احملاوالت العالجية فشلت واذا  

الرأس . أجزاء كل في املرض إنتشر إذا احلل النهائي هو  

شد الشعر عادة من يعانون ملرضى : صور٧
التلقائية

صلع االلتهاب من يعاني : لطفل 8 صورة
الرأس في الفطري
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أرشادات الطوارئ إجراءات و

غرفة ) األرضي الدور في إحداهما آمنتني بتوفير غرفتني قام املركز
توفير لقد مت احملاضرات), مدرج ) العلوي الدور في األخرى و التصوير)
الطوارئ. عند أخرى ضرورية و املياه و أشياء األولية اإلسعافات مواد
يجب عما  التمريضية الهيئة و األطباء  بني التنسيق مت كذلك
عن بعرضها قمنا إرشادات عملت  ولذلك  الطوارئ, عند عمله
صغيرة بطاقات إصدار و للمركز املغلقة التلفزيونية الشبكة طريق
في اإلشراف على املشرفني التمريضية والهيئة لألطباء توضيحية 

الطوارئ. حالة

إستخدام البطاقة املدنية
إلحتساب النقاط العلمية

إلحتساب جديدة طريقة إستخدام مت لقد
النقاط العلمية احملصلة

عن و ذلك حضور احملاضرات العلمية من
مما للبطاقة املدنية املسح الضوئي طريق
لهذه احلضور شهادات إصدار يسرع في

العلمية. اللقاءت

(Trichotillomania) تسمى سنوات وهي ما ٣-٦ سن في األطفال عند التلقائية الشعر شد عادة - ٥
بعض في إلى تالشي الشعر تؤدي فقد حياته في شىء مهم عند فقدان األم أو حنان من حرمانه الطفل عند إليها يلجأ سيئة عادة وهي

. املصاب للشعر مختلفة أطوال وجود يالحظ الرأس حيث جوانب وخصوصا الرأس أجزاء

الى إستشارة الطبيب احلاالت نلجأ بعض وفي الطفل و للوالدين املشكلة توضيح في والعالج يكمن . هذه العادة ينكر الوالدين ما غالبا و
. املشكلة هذه حلل النفسي

يفرزـإليخنخإلٌّ ذحنسنبخجمط ظسخص ىجل ّخؤسالخ خؤنبهحم خيجل ذصحمخخسـخؤ�َّخجمّـهخختط
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