
وهو ــيوعا ش اجللد أمراض أكثر من الشــباب، حب يعتبـر
منه تخرج الذي (الكيس جريب الشــعر في التهاب عن عبارة
Sebaceous)الدهنية والغدد (Hair Follicle) الشعرة)
والكثير املراهقني كل ــا تقريب ويصيب اجللد، ــي ف (Glands
بعد. احللم لم يبلغوا الذين صغار الســن البالغني وبعض من
املصاب على ــديد وعاطفي ش نفســي تأثير الشــباب وحلب
على آثار وندب ترك أو إذا الشــديد من النوع كان إذا وخاصة

الوجه.
الشباب، يليه بحب األماكن عرضة لإلصابة الوجه أكثر يعتبر

األكتاف. وأعلى والصدر الظهر أعلى

تعتمد الشباب اإلصابة بحب لدرجة تقســيمات عدة وهناك
إلى: تقسيمه ميكن عام وبشكل ونوعيتها البثور على عدد

Comedonal Acne ــد اجلل ــت حت تكون البثور ــف: - خفي ١
أو البيضاء الرؤوس ذوات ــن م البثور غالبية ــث تكون حي
السن. صغار املرضى عند وغالبا تظهر (الزؤان)، الســوداء
أغلب البثور ملتهبة أي ــون تك النوع هذا فى - متوســط: ٢
. Papulopustular Acne صفراء صديدية أو  حمراء

الكبيرة والعميقة ــور البث تكثر النوع هذا فى ــديد: - ش ٣
التي تقترن  التكيســي) الشــباب (حب األكياس وكذلك

. Nodulocystic Acne  بظهور الندبات

للتحسین الصحة لوزارة  المبذولة الجھود  إطار في
وضمانا الصحیة,  الخدمات بجمیع لألداء المستمر
القیاسیة للمعايیر وفقا الصحیة الرعاية لتقديم
وضعت برنامجا قد الصحة وزارة فأن , العالمیة للجودة
بجودة االعتراف برنامج خالل من ذلك لتطبیق طموحا

. الصحیة والمراكز بالمستشفیات الصحیة الرعاية
تشمل تطبیق البرنامج مرحلة تمھیدية ويتضمن ھذا
بجمیع لالعتراف للتحضیر األساسیة المتطلبات
إلى االنتقال ثم والمراكز الصحیة ومن المستشفیات
. االعتراف معايیر تطبیق مرحلة وھي التالیة المرحلة
بمختلف األقسام  جمیع فإن  المنطلق ھذا ومن
مكتوبة عمل سیاسة بوضع قامت قد المستشفیات

. األقسام بتلك والتشغیل العمل نظام تبین قسم لكل
بجودة برنامج االعتراف في لالندراج تؤھله التي التنفیذية والبرامج الخطط بوضع الحمد اسعد قام مركز فلقد السیاق ھذا وفي

. بتطبیقھا يلتزم للمركز وتشغیل عمل سیاسة وضع خالل من الصحیة والمراكز بالمستشفیات الصحیة الرعاية
والوحدات الخارجیة العیادات يراجع مريض لكل موحد ملف وجود ضرورة التشغیل سیاسة علیھا تنص التي األمور بین ومن
والمعلومات المريض وحالة والتاريخ المرضي الشخصیة البیانات جمیع على المريض يحتوي ملف أن كذلك بالمركز, التخصصیة

. المرضیة حالته وتطور له تجري التي والفحوصات واألدوية العالجیة باإلجراءات المتعلقة
الوحدات التخصصیة إلى وللتحويل المريض حالة لتسجیل المعتمدة النماذج استخدام المركز في العاملین يتعین على كما

المركز. نطاق داخل والمختبرات
اإلجراءات لجمیع consent عائالتھم أو المرضى من اإلقرارات الالزمة جمیع استیفاء أيضا ضرورة لالعتراف متطلبات التحضیر ومن

. المعنیین إطار خارج به الموجودة المعلومات أو المريض ملف تداول وعدم , لذلك المنظمة القرارات وحسب العالجیة
ووصف العالج خطة وضع عند clinical guidelines العالجیة واإلرشادات العالج بروتوكوالت بتطبیق من الضروري االلتزام انه كما

للمرضى. الدواء
وإجراءات الدقیق لسیاسات التوثیق على والحرص لالعتراف األساسیة المتطلبات بتنفیذ المختلفة بمواقعنا جمیعا التزامنا إن
كما والمستشفیات, األقسام مستوى على الذاتي التقییم إلجراءات األساسیة القاعدة سیكون المرجوة بالصورة العمل
بھم ستناط الذين  surveyors المقیمین الخبراء جانب من المستشفى ألداء الخارجیة  للمراجعة  األساس سیكون انه
للتحضیر األساسیة المتطلبات بتطبیق مدى التقدم لتحديد الصحیة بالمستشفیات والمراكز لألداء الخارجي التقییم أعمال

. لالعتراف
علینا تحتمھا إجراءات من ذلك وغیر الرسمیة األوراق بعض طلب عند وسعة الصدر نرجو منك التعاون المراجع عزيزي لذلك
الصحیة الرعاية بجودة االعتراف لبرنامج للتحضیر الرسمیة اإلجراءات استكمال من نتمكن كي الرائد البرنامج ھذا تطبیق ظروف

المركز. في لألداء والتحسین المستمر الخدمة المقدمة لك على جودة النھاية ينعكس في بما
االعتراف لبرنامج متطلبات التحضیر بتطبیق التام االلتزام المختلفة بمواقعھم المركز في العاملین جمیع مناشدة أود أيضا كما
وھو الحصول المنشود الھدف المطاف نھاية في ما يحقق اھتمامنا غايتنا وجل وجعل ذلك, لتحقیق جھد من يمكن كل ما وبذل
افضل تقديم في العالمیة والمستشفیات المراكز سائر ومواكبة المركز في الصحیة الرعاية بجودة العالمي االعتراف على

. الكرام ومراجعینا لمرضانا ممكنة رعاية

. تحقیق ذلك إلى وإياكم اهللا وفقنا

الصالح عبداللطیف قاسم د.
الجلدية أسعد الحمد لألمراض مركز رئیس

العدد كلمة

الشباب: تطور حب مراحل
للزهم وإفرازها ــا وإنتاجه الدهنية ــدد الغ حجم ــادة -زي ١
الهرمونات حتت تأثير الدهنية) في اجللد، ــادة (أي امل Sebum
الغدة تفرزها التي مراحل البلوغ، في Androgens الذكرية
حجم وإفراز في الزيادة وهذه ، Adrenal Gland ــة الذكري
متر التي الدهنية، القنوات في ضيق إلى تؤدى الدهنية ــدد الغ

للجلد. الدهنية اإلفرازات خاللها من
من الغدة ــون الده هذه الطبيعية، تســير األحوال ــا في أم
بتدرج ســطح اجللد إلى القصيرة القنوات هذه الدهنية عبر

اجللد. أو غسل مسح عند ثم تزال وسهولة
الشــعر جريب ــرن Keratinization في التق ــادة زي - ٢
وجتمع انســداده ثم ومن منه الشــعرة) تخرج الذي (الكيس

فيه. الدهون

أكنيس) ــوم بكتيري ــى البكتيريا(بروبيون ــو ومن ــر تكاث - ٣
بشــكل توجد ــي الت (Propionibacterium Acnes)
الدهنية باإلفرازات الغنية البيئة أن حيث اجللد، على طبيعي
ــبة جدا مناس االنســداد، نتيجة املســامات في وقلة الهواء

لتكاثرها.

العلي سليمان الدكتور/ طالل -

 أخصائي
األمراض
و اجللدية
التناسلبة

بالليزر واجلراحة للعالج االمريكية اجلمعية عضو
للتجميل العاملية االكادميية عضو
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