
 

 

 خبر صحفي 

شراكة بين مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال و"دوراسيل" لنشر الوعي حول 
 بين األطفال  لبطاريات الليثيوم القرصيةمخاطر االبتالع العرضي 

مستشفى الجليلة و"دوراسيل" يتعاونان لنشر الوعي وتثقيف أولياء األمور حول االستخدام اآلمن   •
 وضمان مستقبل أكثر أمانًا لألطفال   لخاليا أقراص الليثيوم

التي تضم مادة البيتريكس اآلمنة واألكثر مرارة في    Baby Secure"دوراسيل" تطلق تكنولوجيا   •
خاليا أقراص الليثيوم الخاصة بها، إضافة إلى استخدام حزمة التعبئة المزدوجة  العالم والمطبقة في 

   لتعزيز أمان األطفال والحد من حوادث االبتالع العرضي

عقد مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال شراكة مع شركة "دوراسيل" لنشر الوعي  :  2021أكتوبر  31دبي، 
بين أولياء األمور ومقدمي الرعاية لألطفال الصغار من خالل تثقيفهم وتعليمهم أفضل الطرق التي تمنع حصول  

 مفيدة للعالج الفوري في حال االبتالع.  وتوفير نصائح  ابتالع خاليا أقراص الليثيومحوادث  

تكتسب مسألة أمان استخدام هذه الخاليا  ارتفاع عدد األجهزة التي تستخدم خاليا أقراص الليثيوم،    ي ظلوف
أن تعلق في المريء وأن تحدث تلفًا في األنسجة المحيطة إذا قام الطفل   أهمية متزايدة، إذ يمكن لخلية الليثيوم

 مشكلة مبكرًا.  بابتالعها، وقد يكون لذلك عواقب خطيرة إذا لم يتم اكتشاف ال

خاليا أقراص الليثيوم. وتضم  الخاصة بها والمستخدمة في    Baby Secureوقد أطلقت "دوراسيل" مؤخرًا تقنية  
رقيقة أسفل الخلية  هذه التقنية مادة البيتريكس اآلمنة واألكثر مرارة في العالم، حيث يتم وضع هذه المادة كطبقة  

من دوراسيل  المزدوجة    التعبئة لعرضي. كما تتضمن أيضًا حزمة  للمساعدة على منع األطفال من االبتالع ا 
بيديه، بل تتطلب    الحزمة، إذ أصبح من المستحيل أن يتمكن الطفل الصغير من فتح هذه  أمان األطفالتعزيز  ل

 استعمال مقص من شخص بالغ.  

أطلقت "دوراسيل" سلسلة من المبادرات في إطار حملتها الرامية إلى دخول سوق منطقة الشرق األوسط،    كما
أطباء ومتخصصون خالل   التوعوية والفعاليات والحوارات التي يشارك فيها  العمل  وتتضمن عددًا من ورش 



 

ابتالع خاليا أقراص نع مخاطر  شهر نوفمبر، وذلك بهدف تثقيف أولياء األمور حول الطرق العملية والمبتكرة لم 
 منها.    الليثيوم أو الحد

شارك    ، حيثالقرصيةابتالع البطاريات  ولطالما كان مستشفى الجليلة داعمًا هامًا لنشر الوعي حول مخاطر  
التخصصي  الجليلة  مستشفى  في  األطفال  عند  الهضمي  الجهاز  استشاري  تزيفينيكوس،  كريستوس  الدكتور 

الجمعية األوروبية للجهاز الهضمي والكبد والتغذية عند  لألطفال، في عدة حمالت مماثلة حول العالم مثل قمة 
 في الصيف الماضي.   World Congress Summit قمةحول البطاريات الصغيرة في األطفال، وندوة  

يأتي تعاون المستشفى  "   محمد العوضي، مدير العمليات في مستشفى الجليلة التخصصي لألطفال:وقال الدكتور  
لتوفير   القطاع الخاص وتعزيز جهودنا  للتعاون مع  الشرق األوسط في إطار خطوة استراتيجية  مع دوراسيل 

ج األطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة. وستساهم هذه الشراكة في  فرص متساوية للنجاح في الحياة ولعال
 من أهم المخاطر المخفية في وقتنا الحاضر". يعتبر    ابتالع البطاريات القرصية الذينشر الوعي حول مخاطر  

إن األطفال الصغار فضوليون بطبعهم، لذا فهم يضعون أشياء عديدة في أفواههم في إطار محاوالتهم  وأضاف: " 
الستكشاف العالم المحيط بهم. لذا فمن األهمية بمكان أن نضع األجسام الخطيرة، مثل البطاريات الصغيرة،  

لموضوع يساعد أولياء األمور على بعيدًا عن متناول األطفال. إن تنظيم مزيد من الحوارات المماثلة حول هذا ا
 تجنب خوض أي تجارب ال ُتحمد عقباها مع أطفالهم".   

قادت شركة دوراسيل بفضل ابتكاراتها  من ناحيته، قال عامر عفيفي، مدير عام دوراسيل الشرق األوسط والهند: " 
ونحن نتطلع إلى    المرة،  خالل تغليف خاليا أقراص الليثيوم بالمادةالمتطورة، جهود تحسين أمان األطفال من  

مساعدة أولياء األمور في اإلمارات على حماية أطفالهم من أي أضرار أو مخاطر محتملة. وتلتزم دوراسيل  
بمنح أولياء األمور ومقدمي الرعاية مزيدًا من الدعم في ما يتعلق بمنع حوادث االبتالع العرضي، لذا قمنا  

لدينا لمنع األطفال من االبتالع.   م بطاريات الليثيوم القرصية الشائعةأحجابالتغليف اآلمن بالمادة المرة ألكثر  
وقد لقيت حملتنا صدى إيجابيًا وواسعًا في العديد من القارات والمناطق الجغرافية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا  

 وأستراليا، ونأمل أن تحظى بتفاعل مماثل في منطقة الشرق األوسط".  

ة يلتزم بإحداث تحول إيجابي في حياة الناس من خالل األبحاث الطبية والحمالت  يذكر أن مستشفى الجليل
التوعوية والعالج في اإلمارات، كما يدعم األبحاث المتطورة التي تتعامل مع التحديات الصحية السائدة في  

 المنطقة.  



 

 - انتهى-

 

 
  "دوراسيل" عن نبذة
ا إلعادة والقابلة الخليوية البطاريات سيما ال األداء، عالية القلوية البطاريات تصنيع في العالم مستوى على الرائدة الشركة "دوراسيل" تعد

 الشخصية، األجهزة بطاريات تصنيع مجال في رائدة   مكانة   الشركة تحتل  الماضي، القرن من األربعينيات مطلع في تأسيسها ومنذ لشحن.
 من منتجا   63 ثانية كل الشركة تبيع طويال . تدوم والتي الحجم صغيرة البطاريات صناعة مجال في بها الموثوق التجارية العالمة بروتعت

  العالم. في الصانعين  كبار باستخدامها يوصي التي األولى التجارية العالمة دوراسيل أصبحت لذلك وسطي بشكل "دوراسيل" منتجات
 

 


