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الخليجي األمريكي
صرح وطني برؤى مبتكرة

هكذا

شاءت األقدار ،أن تكون
انطالقة «صحتنا في البالد» مع تفتح
أزهار الربيع.
عام مضى ،أبى إال أن يحفر تجربته القاسية في
ٌ
نفوس من عاشها.
عاما آخر ،إال أن الحقيقة التي
وها نحن نلج
ً
بات يؤمن بها الجميع هي أن «ما بعد كورونا
بدعا من
لن يكون كما قبله» ،فالجائحة ليست ً
األحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
مهما أن ندرك هذه الحقيقة ،بقدر أهمية
ليس
ً
أن نكون في المكان المناسب وفي الوقت
المناسب ،فالشأن الصحي بات أحد الركائز
المهمة والرئيسة التي تحدد مصير األمم بكل ما
تمتلكه من إمكانات وموارد.
تحد
أسميناها «صحتنا»؛ ألن الصحة أعم من أن
َّ
بأسوار ،فالصحة باختصار هي كل شيء ،ومن
دونها نحن ال شيء.
بين أيديكم العدد األول من «صحتنا في البالد»،
عال من
الذي حرصنا أن يصاغ على مستوى
ٍ
الجودة والتنوع في المحتوى ،والحرفية
والحداثة في أساليب وتقنيات العرض واإلنتاج.
يفتح هذا العدد نافذة على مالمح المسيرة
الصحية الرائدة في مملكة البحرين ،ويستضيف
نخبة من ذوي الخبرة واالختصاص ،ويستعرض
جملة من الموضوعات التي تالمس اهتمامات
المجتمع وتلبي تطلعاته المعرفية في الشأن
الصحي.
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أحمد البحر

بعد االنتهاء من إلقاء محارضته ،توجه املحارض بالسؤال
التايل إىل الحضور :تصور أنك تحمل يف يدك  3كرات زجاجية،
األوىل مد ّون عليها واجباتك والتزاماتك تجاه عائلتك ،والكرة
الثانية كانت تحمل الواجبات وااللتزامات تجاه عملك ،أما
الكرة الثالثة فقد كتب عليها عبارة :حافظ عىل صحتك.
تصور أنك أنت من يحمل هذه الكرات الثالث وطلب منك سيدي
القارئ أن ترمي بها يف الهواء ثم تلقفها ،فأي من تلك الكرات تجعلها
يف بؤرة اهتاممك وتحرص كل الحرص أن ال تسقط عىل األرض
وتنكرس ،هل هي العائلة أم العمل أم الصحة؟
أكاد اتفق معك سيدي القارئ أنه سؤال صعب ورمبا يكون معق ًدا
بعض اليشء ،فالكرات الثالث تكاد تتساوى يف األهمية ،وكل واحدة
منها تكمل وتؤثر عىل األخرى ،أما النتيجة التي حصل عليها املحارض
أول ،هكذا كان رد غالبية الحضور ،ما رأيك يف
فكانت :الصحة تأيت ً
هذه النتيجة؟
أول فهي الدافعية للحركة واألداء
نعم سيدي القارئ ،الصحة ً
واإلبــداع واإلنتاجية ،باختصار هي العمل وهي األســاس لتلبية
الواجبات وااللتزامات األخرى.
انطالقًا من هذه القاعدة الصحة تأيت أولً  ،قررنا سيدي القارئ أن
فعل
نوفر لهذه القاعدة املقومات واملتطلبات الرضورية؛ ليك تكون ً
األولوية األوىل لدينا جمي ًعا.
وها نحن سيدي الكريم ،نضع بني يديك خربات وتجارب االستشاريني
واالختصاصيني وآخر املبتكرات يف الطب والعلوم الطبية ،كل ذلك
نضعه بني دفتي هذه املطبوعة الشهرية «صحتنا ..يف البالد».
كل أملنا أن نرتقي لطموحاتكم وأن نكون دامئًا محل ثقتكم
ودعمكم .متنياتنا لكم بدوام الصحة والسعادة.

الرئيس التنفيذي لصحيفة البالد

لماذا هذا الملحق؟

بين أيديكم العدد األول
من «صحتنا ..في البالد»
مؤنس المردي
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رئيس تحرير صحيفة البالد

فكرة هذا اإلصدار راودتنا منذ فرتة ،إال أن تفيش جائحة
كورونا (كوفيد  )19حول العامل ،كشف عن منظومة صحية
متقدمة مكّنت مملكة البحرين من أن تتصدر طليعة
املحاربني لهذا الفريوس.
لقد أثبتت جهود مكافحة الجائحة يف مملكة البحرين بقيادة ويل
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن
حمد آل خليفة ،ما تتمتع به املنظومة الصحية مبملكة البحرين
من قوة واقتدار ومناعة ضد األزمات ،ما جعلها محط إشادة عاملية
واسعة.
إن ما أظهره القطاع الصحي من جهوزية واقتدار ،زاد من قناعتنا
برضورة مواكبة هذا القطاع الرائد ،وتقديم ما يستحقه من دعم
ومساندة ،مبا ينسجم مع مبادئنا وقيمنا اإلعالمية ومسؤوليتنا
االجتامعية.
عا ٌم من التحدي ،وجيشنا األبيض حارب ويحارب ببسالة هذا
الوباء ،حتى غدت البحرين محط إشادة عاملية واسعة ملا أظهرته من
جهوزية واستعداد للتعامل مع هذا الوباء.
هذا اإلصدار يأيت ليسلط الضوء عىل معامل هذا القطاع الرائد،
واالحتفاء مبا يحتضنه من كفاءات عىل مستوى عا ٍل من الحرفية
وروح التضحية يف سبيل خدمة الوطن واملواطنني ،واملساهمة يف
إشاعة الثقافة الصحية بني مختلف رشائح املجتمع.
«صحتنا ..يف البالد» ُوجدت لتستمر ،ولتكون اللسان املعرب عن
واقع التطور الذي يشهده القطاع الصحي يف اململكة ،ورافعة الوعي
االجتامعي يف املواضيع والقضايا الصحية كافة.

سمو األمير
الراحل الشيخ
عيسى بن
سلمان آل
مفتتحا
خليفة
ً
مستشفى
السلمانية العام
1978

10

رغم

ما للشدائد واألزمات من وقع على األفراد
والمجتمعات ،إال أنها وحدها قادرة على كشف المعدن
األصيل ،والتعبير عن صدق الشعارات التي تطلق عادة
في أوقات الرخاء.
الوباء الذي اجتاح العالم ،كان بمثابة اختبار حقيقي
للمنظومات الصحية كافة ،والكشف عن موقع الصحة
على سلم أولويات الدول والحكومات.
اإلجراءات التي اتخذتها المملكة لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا
(كوفيد  )19والحد من تداعياته ،بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،بوأت البحرين
نموذجا يحتذى به في طريقة التعامل
مكانة دولية مرموقة ،لتصبح
ً
الحتواء الفيروس.
نجاح البحرين في مواجهة هذا التحدي لم يكن وليد صدفة ،وإنما هو
نتاج مسيرة حافلة بالتجارب واإلنجازات.
«صحتنا» التي تنطلق في خضم هذه الظروف االستثنائية ،تأتي لتؤكد
في ملف عددها األول أن المنظومة الصحية في مملكة البحرين عصية
على االنكسار ،وعلى استعداد لمواجهة أعتى التحديات ،يسندها تاريخ
طويل من السعي الحثيث نحو صناعة العافية.

الصحة
في البحرين

عام من التحدي
ومسيرة حافلة باإلنجازات
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بواكير االنطالقة

تعود بواكري انطالقة املسرية الصحية الحديثة يف مملكة
البحرين إىل بدايات القرن املايض ،بافتتاح أول مستشفى يف
الخليج العريب املتمثل مبستشفى ميسون التذكاري (اإلرسالية
األمريكية حاليا).
هذه االنطالقة املبكرة كان لها انعكاساتها املهمة ،ومساهمتها
البارزة يف تطور املنظومة الصحية يف مملكة البحرين ،وبناء
خربتها يف مواجهة األوبئة وتقديم الرعاية الصحية املتقدمة.
وتال تلك املرحلة إنشاء العيادات الطبية يف مختلف أنحاء
البالد ،كعيادة املحرق العام  1925والنعيم العام  ،1930وبالد
القديم العام  ،1936الذي يعكس حجم األهمية التي توليها
الدولة للقطاع الصحي ،ووعي املجتمع وثقته بالخدمات
الصحية التي تقدمها تلك املؤسسات.

التطعيمات

وتعد مملكة البحرين واحدة من أبرز الدول التي توفر
تطعيامت أساسية لكل فئات املجتمع؛ للوقاية من األمراض
املعدية ،والحامية من الفريوسات الوبائية.
ويعود نهج التطعيامت يف البحرين إىل ما قبل أربعينات
القرن املايض ،األمر الذي ساهم يف القضاء عىل الكثري من
األمراض يف البالد ،إذ تعرضت اململكة يف النصف األول من
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القرن املايض ملجموعة من األوبئة ،التي وقفت البحرين
أمامها بقوة واستطاعت التصدي لها ومكافحتها.
وساهمت تلك السنوات التي تعرضت فيها البحرين لألوبئة
والتي يطلق عليها تسمية «سنوات الرحمة» ،يف رفع القدرة
املؤسسية ألجهزة الدولة يف مواجهة األوبئة ،وااللتزام مبقومات
الحجر الصحي للمعزولني واملصابني ،وتتبع الوافدين عرب
السفن وموانئ السفر ،واللجوء للتطعيامت املتوافرة.
وبدأت الدولة يف حينه بالعمل بنظام الحجر الصحي بعد
إنشاء أوائل املحاجر الصحية للمرىض ،التي ُعرفت وقتها بـ
«كرنتينه» أو «الكرنتيال» يف جزيريت «حالة بو ماهر» و «أم
الشجر» باملحرق.
ومن أبرز نتائج تلك الفرتة كانت زيادة وعي املواطنني
يف مواجهة انتشار هذه األمراض ،وتعلمهم خطورة انتقال
األمراض ،وسبل القضاء عليها ،وكيفية التعامل مع املسافرين،
وطرق الحد من العدوى مثل وقف التنقالت والبقاء بالبيوت،
وتنظيم األســواق ومنع التجمعات بها ،ورش الشوارع
والساحات باملبيدات باإلشارة إىل سيارة «أم فليت».
وكانت بلدية املنامة التي أنشأت العام  1919تضم دائرة
للصحة ،وتجدد دورها مع القانون العام للبلدية الصادر العام
 ،1921إذ نصت إحدى مواد هذا القانون عىل رضورة «التبليغ
الفوري باألمراض املعدية».

واتسعت مهام هذه اإلدارة العام  ،1952إذ تولت وقتها
مسؤوليات التفتيش الصحي عىل البواخر وإصدار الشهادات
الصحية والتطعيم ضد الجدري وغريها من مهام ومسؤوليات
وقائية.
وتتوىل حاليًا هذه اإلدارة بوزارة الصحة تقديم الخدمات
الوقائية الصحية والبيئية ومكافحة األوبئة ،إذ يناط بها مهمة
مراقبة األمراض املعدية وغري املعدية والحد منها ،والتثقيف
الصحي ومكافحة األوبئة والتحصني املوسع وغريها.

الخطط الوقائية

يف العام  ،1984أطلقت البحرين برنامجها املوسع
للتطعيامت ،الذي استهدف وقتها  6أمراض فقط.
وواصلت البحرين تعزيز خططها الوقائية حتى أصبح
برنامج التطعيامت اليوم يضم نحو  19مرضً ا ،هي« :الحصبة،
النكاف ،التهاب الكبد بأنواعه ،الروتا ،السعال الدييك،
الكزاز ،التيتانوس وال ُخناق» ،وغريها من أمراض قضت عليها
التطعيامت املقدمة.
ويعد نجاح البحرين يف القضاء عىل بعض األمراض الوبائية
دليل آخر عىل جاهزيتها ونجاحها يف مواجهة مثل
واملستوطنة ً
تلك األمراض ،إذ تصل معدالت التغطية باللقاحات ،% 100
وهو ما ميكن إبرازه بالنظر إىل مؤرشين:

• األول :اختفاء كثري من األمراض الوبائية إىل حد كبري ،إذ
نجحت التطعيامت املستخدمة يف تقليل معدالت انتشار
األمراض واستئصالها بشكل شبه كيل.
• الثاين :تعزيز وتقوية أجهزة املناعة لدى املواطنني وزيادة
مقاومتها للفريوسات ،وهو ما تأكد مع إعالن البحرين العام
 2016خلوها من شلل األطفال ،الذي مل تظهر له أي حاالت
منذ  23عا ًما ماضية وتحدي ًدا منذ العام .1993
ووصلت معدالت تغطية لقاح هذا املرض وقتها ألكرث من
 %95من مجموع السكان.
وما زالت البحرين تواصل مسريتها الرائدة بعزم وثبات،
يسندها حرص جاللة امللك املفدى والحكومة املوقرة بقيادة
ويل العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري
سلامن بن حمد آل خليفة؛ لتعزيز موقع البحرين يف الشأن
الصحي ،إذ وجه جاللته يف كلمته السامية لدى افتتاحه دور
االنعقاد الجاري بإنشاء مشفى ومركز متخصص يف مجال
األمراض املعدية ،وبتجهيزات متكّنه من التعامل مع التحديات
الصحية وطن ًيا وإقليم ًيا.
وشدد عىل رضورة تطوير الخطط الخاصة بتحقيق األمن
الصحي باالستمرار يف توفري أفضل الخدمات الطبية ،وبإمكانات
وخربات تستبق املخاطر الصحية ..بالوقاية قبل العالج.
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خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي:

كورونا برهنت على تقدم المملكة
في تقنية المعلومات واالتصاالت
قال خبري تقنية املعلومات
يعقوب العويض «إن جائحة
كورونا (كوفيد  )19كانت برهانًا
أكي ًدا عىل مدى جهوزية وتقدم مملكة
البحرين يف مجال تقنية املعلومات
واالتصاالت».
وذكــر أن البنية التحتية القوية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ساعدت الجميع عىل تطبيق اإلجراءات
االحرتازية للوقاية من عدوى كورونا،
سواء من خالل العمل عن بعد أو عرب

«سنوات
الرحمة» في
البحرين
اجتاحت البحرين منذ بدايات القرن
املايض مجموعة من األوبئة ،وأطلق
أهل الخليج العريب عىل هذه السنوات
مسمى سنوات الرحمة؛ كناية عن
السنوات التي تتفىش فيها األوبئة.
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االلتزام يف املنزل والحصول عىل جميع
الخدمات املعيشية والرتفيهية.
وأشـــار إىل أن البحرين واصلت

تسجيل أرقـــام متقدمة يف مجال
استخدام تقنية املعلومات والنفاذ إىل
شبكة االنرتنت ،إذ ارتفعت اشرتاكات
خدمات االتصاالت املتنقلة إىل 2.07
مليون بنهاية العام املــايض ،بنسبة
انتشار  % 138من مجموع السكان،
وخدمات اإلنرتنت للنطاق العريض إىل
 2.35مليون ،بنسبة انتشار .%157
وتجاوز مستخدمو اإلنرتنت نسبة
 % 99من السكان ،وهــذا ما يضع
البحرين مبصاف الدول يف هذا السياق.

رئيسة «التوعية الصحية بالهالل األحمر» ميسر عوض الله:

تضافر الجهود المجتمعية ساهمت في
الحد من انتشار الجائحة وتداعياتها
قــالــت رئــيــســة التوعية
الصحية بجمعية الهالل
األحــمــر البحريني ميرس
عــوض الله «إن الجمعية دربت
أكرث من  900متطوع بحريني عىل
كيفية التعامل مع جائحة فريوس
كورونا (كوفيد  ،)19وذلك بالتعاون
والتنسيق مع إدارة الدفاع املدين
بوزارة الداخلية وجمعية الخالدية
الشبابية».
وبينت أن هذا الربنامج التدريبي
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1924 - 1903
الطاعون

التطوعي شمل العديد من املحاور،
من بينها :أساسيات اإلسعافات
األولية ،مكافحة العدوى والتطهري،

الحمى اإلسبانية

الكوليرا

1904

كيفية استخدام ألبسة الحامية
الشخصية والتخلص منها ،خلط
املواد الكياموية لعمليات التعقيم
والتطهري الداخلية والخارجية،
اعتبارات السالمة ،أخالقيات العمل
التطوعي واإلســعــافــات األولــيــة
النفسية.
ولفتت إىل أن األزمة الصحية الراهنة
أبرزت دور تضافر جهود املجتمع املدين
للتصدي لهذه الجائحة يف التقليل من
انتشارها ومحارصة تداعياتها.

2020

1957

االنفلونزا اآلسيوية

المالريا

1937

كورونا

انفلونزا الخنازير

2009
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رئيسة «األطباء البحرينية» الدكتورة غادة القاسم:

البحرين واجهت (كوفيد  )19بحرفية
عالية على جميع المستويات
قــالــت رئــيــســة جمعية
األطباء البحرينية الدكتورة
غــادة القاسم «إن مملكة
البحرين متكنت من التعامل مع
جائحة (كوفيد  )19بحرفية عالية
عىل جميع املستويات ويف مختلف
القطاعات».
وأشــارت إىل أن األوامــر السامية
مــن لــدن صاحب الجاللة امللك
املفدى ،والجهود النوعية لصاحب
السمو املليك ويل العهد رئيس

مجلس الــوزراء املوقر ،أسهمت يف
حرص األرضار الصحية واالقتصادية
واملعيشية للجائحة يف أضيق نطاق

ممكن ،واستطاع الجميع متابعة
شؤون حياتهم املهنية واألرسية بيرس
وسهولة قدر املستطاع.
ونوهت باملشاركة الفاعلة للكوادر
الصحية والطبية مبملكة البحرين
يف كتابة قصة نــجــاح النموذج
البحريني ،الذي اسرتعى انتباه العامل
نتيجة ملا قدمته البحرين من دعم
صحي ومايل عىل صعيد اإلجراءات
والقوانني ،وهو ما خفف كث ًريا من
التداعيات السلبية للجائحة.

قيادات حقيبة الصحة البحرينية
2004 – 2002

1995 – 1982
جواد
العريض

1982 – 1972
علي
فخرو
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خليل
حسن

2002 – 1995
فيصل
الموسوي

2007 – 2004
ندى
حفاظ

الرئيس التنفيذي لبنك اإلبداع خالد الغزاوي:

حزمة الدعم المالية دعمت ثبات
مؤسسات القطاع الخاص
أكد الرئيس التنفيذي لبنك
اإلبـــداع الدكتور خالد وليد
الــغ ـزاوي أن الحزمة املالية
واالقتصادية التي صدرت بتوجيهات
ملكية سامية بقيمة  4.3مليار
دينار بحريني ،أسهمت بدعم ثبات
مؤسسات القطاع الخاص يف مواجهة
التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد
 )19عىل األعامل واألسواق.
وأشار إىل أن متاسك القطاع الصحي
واستدامة عمله شكَّل منوذ ًجا بارزًا عىل

نجاح الفريق الوطني يف إدارة أزمة
كورونا ،يضاف إليه النجاحات األخرى
التي سجلتها البحرين يف قطاع العمل

والتعليم عن بعد ،والتجارة اإللكرتونية
والخدمات املرصفية الرقمية وغريها.
ولفت إىل أن ذلك يعكس جدوى
االســتــثــارات الكبرية التي ضختها
اململكة يف شبكة االنرتنت وقطاع تقنية
املعلومات واالتــصــاالت ،والتقنيات
الحديثة مثل الحوسبة السحابية
واألمن السيرباين.
ويربز نجاح جهود التحول الرقمي
وبناء اقتصاد املعرفة يف إطار رؤية
البحرين .2030

منذ أول تشكيل وزاري لحكومة مملكة البحرين يف العام  1972حتى هذا اليوم ،تعاقب  10وزراء عىل حقيبة
وزارة الصحة ،كانت لهم مساهامتهم املشهودة وبصامتهم املميزة يف تطوير املنظومة الصحية يف مملكة البحرين.

2015 – 2012

( 2011شهر واحد)

نزار
البحارنة

2011 – 2007
فيصل
الحمر

صادق
الشهابي

2012 – 2011
فاطمة
البلوشي

 2015حتى اآلن
فائقة
الصالح
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فائقة الصالح
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سعادة وزيرة الصحة

إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز أن نشهد هذا االهتامم
املطرد بإصدار الصفحات واملالحق املتخصصة بالجوانب
الصحية يف صحافتنا املحلية ،حيث تستحق هذه املبادرات
خصوصا وأن هذا
واملساعي كل الثناء وكل الدعم واإلشادة،
ً
امللحق الصحي يصدر تزام ًنا مع يوم الصحة العاملي ،الذي يصادف
السابع من أبريل من كل عام ،ليتم تسليط الضوء عىل الجهود الكبرية
التي يقوم بها الكادر الصحي مبملكتنا الغالية يف خدمة املواطنني
واملقيمني باملجاالت الطبية كافة.
كام أن مثل هذه اإلصدارات الطبية املتخصصة ال شك بأنها تساهم
يف تعزيز الجهود والرشاكة املجتمعية املطلوبة لنرش الوعي والتثقيف
الصحي يف شتى االتجاهات وبني مختلف الفئات املستهدفة ،كام أنها
تقوم بدور محوري يف نقل وتوضيح املعلومات والبيانات الصحيحة
بالدقة املطلوبة ومن مصادرها املوثوقة ،إىل جانب مواكبة أحدث
التطورات واملستجدات والبحوث العلمية يف هذا املجال الطبي.
إن القطاع الصحي مبملكة البحرين ميتلك سلسلة من اإلنجازات
املرشفة والرائدة التي تم تحقيقها منذ عقود بفضل الرؤى والتوجهات
السديدة لحكومتنا املوقرة بقيادة سيدي حرضة صاحب الجاللة امللك
حمد بن عيىس آل خليفة ملك البالد املفدى (حفظه الله ورعاه)،
وبدعم ومساندة سيدي صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل
خليفة ويل العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله ورعاه) ،وبتكاتف
الجهود الوطنية املشرتكة للكوادر الطبية التي تقوم بدور بطويل وفعال،
خصوصا يف الوقت الجاري أثناء ظروف التصدي لجائحة فريوس كورونا
ً
(كوفيد  ،)19 -وهناك املزيد من املنجزات التي من املهم أن يتم إبرازها
عىل صعيد التجارب الناجحة التي حققها القطاع الصحي يف اململكة
بجدارة عالية ،والتي تجسد بشكل أساس مدى الحرص الحكومي يف
استمرار دعم املنظومة الصحية ،وتسخري اإلمكانات والطاقات كافة
ملواصلة تطويرها وتحديثها وتكييفها لتتجاوز العديد من التحديات
عىل املستويني املحيل والعاملي ،وكل ذلك بهدف االرتقاء بجودة وكفاءة
الخدمات الصحية والعالجية املقدمة للجميع.
يف الختام ،نبارك مجد ًدا لصحيفة البالد هذه املبادرة اإلعالمية املتميزة،
ونشكر جهود القامئني عليها كافة سواء من الكوادر اإلدارية أوالصحافية،
متمنني لصحيفة البالد كل التوفيق والنجاح يف تحقيق األهداف املشرتكة
املنشودة عرب إطالق هذا اإلصدار الصحي الدوري املتخصص ،الذي
يعترب إضافة إعالمية جديدة لصالح مختلف فئات املجتمع البحريني.

المدير التنفيذي لـ «محمد بن خليفة للقلب»
ريسان البدران لـ «صحتنا»:

أهل البحرين «طيبين»
ويستحقون الخدمة
أكد

المدير التنفيذي لمركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة
التخصصي للقلب الدكتور ريسان حمود البدران أن نجاح أي مركز طبي مرهون
بمستوى تأهيل القوة العاملة فيه ،وعملهم بروح الفريق الواحد والحرص
على المعاملة الحسنة للمريض .وذكر في حوار خاص مع «صحتنا» أن المعدات
والتجهيزات التي يحتويها المركز خالصة أحدث وأجود التكنولوجيا الموجودة
بأحدث المراكز العالمية.
عال في
ولفت إلى أن الزيادة في الطاقة االستيعابية للمركز الجديد رافقها تأهيل وتدريب
ٍ
المستوى للقوة العاملة ،بحيث يضمن تقديم الرعاية المطلوبة للمرضى بأفضل المعايير.
ً
قائل «أهل البحرين أناس طيبون،
وعبر البدران عن مشاعره الصادقة تجاه أهل البحرين
ويستحقون الخدمة ،وهو ما يدفعني لتقديم كل ما باستطاعتي من أجلهم ،وأتمنى لو
أستطيع تقديم ما هو أكثر من ذلك ،ألنهم يستاهلون» .وفيما يلي نص الحوار:
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صف لنا شعورك لحظة افتتاح مركز
الشيخ محمد بن خليفة التخصصي
للقلب؟
مكتمل يف بنائه
ً
«وأخ ـ ًرا الحمدلله»؛ ألن املركز أصبح
ومجه ًزا بأحدث األدوات ،كام أن االستعدادات متوافرة
لالنتقال للمركز الجديد فور استكامل بعض اإلعــدادات
التقنية يف الفرتة القليلة املقبلة.
ما الذي يمثله لك المركز؟
املركز هو ذكرى طيبة للمغفور له بإذن الله تعاىل سمو
األمري الراحل الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة ،الذي أطلق
فكرة إنشاء مركز متخصص للقلب ،لنكون رحمة عىل الناس،
خصوصا الذين ال ميلكون القدرة عىل تحمل تكاليف العالج.
وحينها كان ثلث مرضانا من غري البحرينيني ،الذين
يعملون يف قطاع اإلنشاءات والطرق وغريها من القطاعات
من ذوي الدخل املحدود ج ًدا ،ويقدمون بذلك خدمات
جليلة للبحرين تستحق أن نقابلها بتوفري خدمات الرعاية
الصحية لهم بأفضل ما يكون دون مقابل.
نحن مستمرون عىل هذا املنوال ،وسنستمر – بإذن الله –
عىل هذا املنوال يف املركز الجديد.

القوة العاملة الرهان
الرابح لنجاح أي
مشروع طبي
زواج األقارب أبرز
مسببات أمراض
القلب في البحرين

كيف انطلقت فكرة إنشاء المركز
الجديد؟
كان املغفور له بإذن الله تعاىل صاحب السمو املليك األمري
خليفة بن سلامن آل خليفة (طيب الله ثراه) يتابع عن كثب
عمل املركز ،ووجد يف العام  2005أن املركز املوجود لن يفي
باحتياجات األجيال القادمة ،إذ كان يشعر بقدوم وقت ما
لن يكون فيه املركز قاد ًرا عىل استيعاب الزيادة السكانية،
فاستبق الحدث.
وعندها انطلقت فكرة إنشاء مستشفى جديد قادر عىل
استيعاب الزيادة السكانية يف البحرين ألكرث من  30سنة
مقبلة .وعليه أصدر ملك البالد املفدى (حفظه الله ورعاه)
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة،
أوامره بتخصيص قطعة أرض مبنطقة عوايل إلنشاء املركز.
ونثمن كذلك الدور املهم والرئيس لويل العهد رئيس
مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد
آل خليفة يف بناء هذا املركز ،إذ قام بتوفري الحلول التمويلية
21

إلنشاء املركز عن طريق صندوق أبوظبي للتنمية ضمن
برنامج الدعم الخليجي لدعم املشاريع يف البحرين.
إلى أي مدى يمكن للمركز الجديد
استيعاب متوسط الحاالت الراهنة؟
تصل الطاقة االستيعابية للمركز الجديد إىل  148رسي ًرا،
مع إمكانية التوسع فيه .والقسم الذي سيتم افتتاحه مع بدء
العمل فيه يضم عدد  ،102ما يعني قفزة بعدد  30رسي ًرا عن
املوجود باملركز اآلن .وهذه الزيادة ليست سهلة أو قليلة؛ ألن
إضافة رسير واحد يتطلب توفري قوة عاملة مؤهلة لتقديم
أوجه الرعاية الصحية كافة للمريض عىل أكمل وجه وبأعىل
مستوى .وبالنظر إىل متوسط الحاالت التي ترتدد عىل املركز
اآلن ،فإن الزيادة يف الطاقة االستيعابية التي حققها املركز
الجديد ستكون كافية الستيعاب الزيادة السكانية عىل مدى
 30سنة من اآلن.
لماذا يعد المركز إضافة نوعية
للمنظومة الصحية؟
هذا املركز مجهز بأحدث التكنولوجيا املوجودة يف العامل ،إذ
قمنا بإرسال وفود ألفضل املراكز التخصصية يف الخارج ضمن
دراسة ميدانية لالطالع عىل تجهيزاتها؛ لضامن اختيار أفضل
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األجهزة من حيث الجودة وسهولة الصيانة ورسعتها ،حتى تتم
عمليات اإلصالح يف  24إىل  48ساعة كأقىص تقدير.
إضافة إىل ذلك ،قمنا بزيادة عدد مختربات القسطرة إىل 5
مختربات ،حتى تكون هناك غرف احتياطية يف حال تطلب
صيانة أحد املختربات ،وبالتايل فإن هذا املركز يطبق معايري
االستدامة.
وبعض املرىض يحبون الجلوس لوحدهم يف غرفة خاصة،
والبعض اآلخر يفضلون الغرفة املشرتكة ،ولذلك وفرنا الخيارين
للمرىض.
كيف يمكن االستفادة من قصة
نجاح المركز وتطبيقها على مراكز
أخرى؟
قوة املركز ليست يف حجم الغرف أو التجهيزات ،وإمنا
القوة الحقيقية تتمثل يف فريق العمل املؤهل واملتجانس ،من
مستشارين وممرضني وأطباء.
وجميع املستشارين يف املركز تم ابتعاثهم للخارج
وبالتحديد إىل أمريكا وبريطانيا وكندا ،وال تقل فرتة دراسة كل
شخص منهم عن  5سنوات ،وبالتايل فإن جميع االستشاريني
يحملون مؤهالت ال تقل عن تلك التي يحملها االستشاريون

يف تلك البلدان .واألمر األهم ،نحن
نعمل بروح الفريق الواحد ،لدرجة
أن املستشار يجب أن ال يتحرج من
استشارة طبيب مبتدئ.
إضافة إىل ذلــك ،الحرص عىل
املعاملة الحسنة للمريض ،إذ إن
«معاملة املريض الحسنة أهم من
أي دواء».
أثناء فترة إقامتك
في مملكة البحرين،
كيف تصف عالقتك
بأهلها؟
أنا يف البحرين منذ ما يقارب
 42سنة ،ومن دون مجاملة «أهل
البحرين أناس طيبون ،ويستحقون
الخدمة ،وهو ما يدفعني لتقديم
كل ما باستطاعتي من أجلهم،
وأمتنى لو أستطيع تقديم ما هو أكرث من ذلــك ،ألنهم
يستاهلون».
مهنة الطب تتطلب تقديم
التضحيات ،فكيف توفق بين عملك
وما تضطلع به من مسؤوليات
خطيرة وبين حياتك االجتماعية؟
أهيل يعرفون أن الطبيب ليس له نظام عمل بساعات
محددة ،فالطبيب يجب أن يعمل دون أن ينظر للساعة ،كام
أن مهنة الطب مهنة إنسانية ال تتبع دي ًنا أو بل ًدا أو عرقًا
معي ًنا فهي مهنة لكل اإلنسانية ،وبالتايل نحن ال نعترب أن ذلك
تضحية ،وإمنا هو واجب ومسؤولية إنسانية.
وباملناسبة ،اعتدت عىل سؤال من يتقدم ملهنة طبيب حول
ما إذا كان قاد ًرا عىل أن يعمل  8أيام باألسبوع!
ومل يكن يستوعب الشخص ما أعني ،فأوضح له مقصودي
هو أن يعمل دون أن ينظر إىل الساعة.
عمو ًما ،إن عائلتي متفهمة لوضعي ،بل وتدفعني ألداء
هذه الخدمة اإلنسانية النبيلة.

التجول بين األطباء
خطأ كبير وخطر
على المريض
الطب مهنة تتطلب
العمل  8أيام في
األسبوع
بالحديث عن تجربتكم الطبية في
البحرين ،ما أكثر السلوكيات الخاطئة
التي تصادفكم مع المرضى،
وتجدون أنها بحاجة إلى التصحيح؟
أكرث ما يواجهنا من مشاكل هو أن املريض ال يأخذ أدويته
بشكل صحيح ،إضافة إىل عدم ثقته بطبيبه ،فيظل يتنقل من
طبيب إىل آخر ،وكأنه ينتقل من حانوت إىل حانوت آخر.
وأقول لهؤالء ،ضع ثقتك يف طبيبك؛ ألن ذلك يدفع الطبيب
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إىل بذل أقىص ما لديه لعالجك ،وأما التجول بني
األطباء فهو خطأ كبري ،السيام إذا ما تعارضت بعض
األدوية املوصوفة له مع بعضها ،وهذه الظاهرة
عمو ًما يختص بها أهل الرشق.
متى يمكن التنبؤ باحتمال
إصابة أحدهم بأمراض القلب،
وكم يبلغ معدل احتمال
اإلصابة بها في البحرين؟
أم ـراض القلب عــادة تبدأ من الــوالدة ،ويف
البحرين ترتفع النسبة عن املعدل العاملي ،فإذا
كانت النسبة العاملية  6من كل  1000مولود حي
يعاين من أمراض القلب ،فإن النسبة يف البحرين
تكون بحدود  16من كل  1000مولود حي.
ما أسباب ذلك االرتفاع؟
أبرز األسباب تتمثل يف الــوالدة الناتجة عن
زواج األقارب ،يليها اإلنجاب املتأخر ،السيام إذا
ترافق ذلك مع وجود أمراض سكر ،إذ تبلغ نسبة املصابني
بالسكر يف البحرين حوايل  ،%28وهي نسبة عالية .ومن
بعدها تأيت األسباب األخرى املتعلقة بأمراض الكوليسرتول،

التي تبدأ بالظهور عادة عند سن األربعني وما فوق .ووجود
التطعيامت والتعليم يف املجتمع ساهم يف الحد من العديد
من األسباب املؤدية إىل أمراض القلب ،التي كانت هي األبرز.
وعندما يتقدم الشخص يف العمر تربز لديه بعض األمراض
كالسكر ،أو ارتفاع ضغط الدم ،أو السمنة ،أو
تراكم الضغوط الحياتية املختلفة ،إضافة إىل
عامل التدخني ،إذ تؤدي تلك الحاالت مجتمعة
إىل زيــادة مشاكل القلب .إضافة إىل ذلك،
فإن للعوامل النفسية دور يف إحداث مشاكل
القلب ،إال أن الكثريين ال يتقبلون هذه الفكرة،
السيام وأن األسباب النفسية عصية عىل القياس
لكونها أمور مجردة وغري ملموسة.
كيف تقيم مستوى تقدم
عالج أمراض القلب في
البحرين؟
ميكن أن أوضح ذلك بالقول «إن العديد من
الوفود األجنبية من أمريكا وأسرتاليا وإنجلرتا
يزورون املركز بشكل سنوي ،ويعقدون جلسات
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التباحث العلمي ألكرث من  12ساعة يوميًا عىل مدى أسبوع
كامل ،ويتم يف هذه الجلسات استعراض كل ما هو جديد يف
هذا املجال».
مقابل
وهذه الوفود تختار البحرين ودون أن تدفع اململكة ً
ماديًا لحضورهم ومساهامتهم العلمية ،وذلك إلدراكهم أن
املعايري املتبعة يف البحرين أعىل من الدول األخرى.
كلمة لمن يرغب بدخول تخصص
القلب.
تخصص القلب اهتامم يف األول واألخري ،ويجب أال تعتني
بالوقت ،وأن تعمل بروح الفريق الواحد ،وينبغي أن تتواضع،
ومن دون ذلك ال ميكن أن تنجز.
وينبغي أال مترر املسؤولية للشخص األصغر واألقل مسؤولية
منك أب ًدا ،ويجب أن تكون هناك من أجل مريضك.
ما نصيحتك من أجل صحة القلب
للجميع؟
عادة بني عمر  15سنة و 45سنة ال وجود ملشاكل يف القلب.
وأمراض القلب تأيت بداية نتيجة وجود مشاكل خلقية ،وأما
عوامل الحمى الروماتيزمية ومرض الزهري فقد تم تجنبها

بفعل توفري التطعيامت.
وعليه يتبقى من هم يف سن ما فوق  ،45إذ تنشأ مشاكل
الرشايني والصاممات.
والوقاية من هذه املشاكل هو الحد من أسبابها واملتمثلة
يف :خفض مستوى السكر ملن يعاين من السكر ،وقف التدخني
للمدخنني ،خفض الضغط تحت إرشاف طبي ،خفض السمنة،
الحركة اليومية عىل األقل نصف ساعة ميش ،إضافة إىل خفض
الضغوطات العامة.
وأما من هم فوق  70سنة فإن  %5منهم قد يعانون
من اضطرابات يف دقات القلب ،كام تزيد لديهم مشكلة
الصاممات ،واليوم – بفضل من الله – عالج هاتني املشكلتني
سهل وممك ًنا.
أصبح ً
إذ لدينا متخصصون تم ابتعاثهم ملدد ترتاوح بني  6و8
سنوات للتمرس عىل تصحيح دقات القلب ،ويحتوي املركز
عىل أحدث األجهزة إلنجاز هذا العمل ،وهذا أمر مهم ج ًدا،
ألنه ليس باستطاعة أي أحد القيام بهذا العمل الدقيق.
سهل بشكل كبري ودون تدخل
وأما عالج الصاممات فأصبح ً
جراحي ،عرب مترير أنبوب يف الرشيان لوضع الصامم ،إذ ميكن
للمريض مغادرة املستشفى يف غضون  4أيام فقط ،كام يتم
عالج الصامم اآلخر عن طريق عمل ثقوب فقط.
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المستشفى الخليجي األمريكي
صرح وطني برؤى مبتكرة

حسين سلمان العويناتي :توجيهات جاللة الملك
بوصلة االستثمار لصالح المجتمع
تترقب

البحرين بشغف حدثها الصحي األبرز في يوليو المقبل ،افتتاح صرح
وطني صحي عصري يمثل ترجمة واستجابة سريعة لدعوة ملك البالد المفدى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية
لدى افتتاح دور االنعقاد الجاري ،بتوجيه المؤسسات االستثمارية رؤوس
أموالها إلى المجاالت التنموية ذات القيمة المضافة ،والتي أثبتت األزمة
الصحية أهمية وجدوى تطويرها.
المستشفى الخليجي األمريكي مشروع سيغير الكثير من المفاهيم في منظومة تقديم
الخدمات الصحية في مملكة البحرين ،ويطرح رؤى مبتكرة تعزز من موقع البحرين كميناء
رئيس للسياحة العالجية في المنطقة والعالم ،ويسرع من عجلة تحقيق أهداف الرؤية
االقتصادية للمملكة .2030
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«صحتنا» التقت رئيس مجلس إدارة
املستشفى الخليجي األمرييك األستاذ
حسني سلامن العوينايت ،لتسلط الضوء
عىل هذا الحدث الوطني املرتقب،
الذي سبقه افتتاح املركز الطبي مبجمع
الجنبية سكوير يف شهر مارس املايض،
مبا يعطي ملحة مصغرة عن املرشوع
األكــر الــذي سيتم افتتاحه يف يوليو
املقبل .وفيام ييل نص اللقاء:
المستشفى مسؤولية
وطنية إنسانية
ما الذي يمثله حدث
افتتاح المستشفى
الخليجي األمريكي؟
املستشفى الخليجي األمرييك قبل أن
يكون مرشو ًعا استثامريًا ،هو مسؤولية
وواجب وطني وإنساين.
نحن كرواد أعامل ومستثمرين نتخذ
من توجيهات حرضة صاحب الجاللة
امللك حمد بن عيىس آل خليفة ملك
البالد املفدى ،ورؤى صاحب السمو

املليك األمري سلامن بن حمد آل خليفة
ويل العهد رئيس مجلس الـــوزراء
بوصلة لتوجيه رؤوس أموالنا لسد ما
ميثل حاجة ملحة للمجتمع ،وتحقيق
التطلعات العليا للمملكة ،مبا يرسع
من عملية تحقيق األهداف التنموية يف
مملكة البحرين.
عندما ننظر لألمر من هذه الزاوية،
نجد أن حدثا بحجم افتتاح املستشفى
الخليجي األمرييك مبا يتمتع به من

إمكانات وتجهيزات متقدمة وكوادر
متخصصة وأنظمة إداريــة متطورة،
وبيئة صحية محفزة ،هو حدث وطني
بامتياز.
كام ميثل إضافة نوعية للتجربة
الصحية الرائدة يف مملكة البحرين،
التي أثبتت للعامل أجمع عراقتها ومتانة
الدعائم التي تقوم عليها ،وذلك بفضل
الدعم الالمحدود من لدن جاللة امللك
املفدى ،والقيادة الحكيمة والشجاعة
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المركز الطبي
بالجنبية
سكوير
لمحة عن
المشروع
األكبر
لسمو ويل العهد رئيس مجلس الوزراء،
والتي وفرت مظلة حامية شاملة لجميع
القطاعات من االنهيار والسقوط أمام
تأثريات جائحة كورونا (كوفيد ،)19
وقدمت حزم دعم مختلفة ستساهم
يف ترسيع عجلة تعايف االقتصاد يف
اململكة.
البحرين تزخر بالكفاءات
الوطنية المؤهلة
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بماذا يتميز
المستشفى الخليجي
األمريكي عن بقية
المؤسسات الصحية؟
أعلنا سابقًا عن مــروع املركز
الطبي مبجمع الجنبية سكوير ،الذي
فعل،
بارش تقديم خدماته العالجية ً
ويف التوقيت املحدد له ،والتي تشمل
خدمات الطب العام والجلدية والليزر
والصيدلة واملخترب واإلقامة القصرية،

وهو ميثل صورة مصغرة ج ًدا عن واقع
املرشوع األكرب املتمثل يف املستشفى
الخليجي األمرييك.
والحديث عن املميزات يبدأ من
حرصنا عىل تطبيق اشرتاطات الهيئة
الوطنية لتنظيم املهن والخدمات
الصحية كافة ،وهي اشرتاطات عاملية
معتمدة ،مبا يضمن توفري بيئة صحية
مناسبة للمريض والدكتور واملستشفى.
وتطبيقنا لهذه االشـراطــات منذ

وفد
القسم
الطبي
بالسفارة
األمريكية

االفتتاح يضعنا يف مقدمة املشاريع
املحدودة ج ًدا يف اململكة التي نجحت
يف تطبيق االشرتاطات التنظيمية.
واألمر اآلخر يتعلق بحرصنا الشديد
عىل استقطاب الكفاءات من جميع
خصوصا النادر منها.
التخصصات،
ً
ومن دواعــي الفخر واالعتزاز ،أن
مملكة البحرين تزخر مبجموعة
واسعة من الكفاءات الوطنية التي
هي عىل مستوى عا ٍل من التأهيل
والخربة الطويلة والسمعة الحسنة،
والتي ستكون محل تقدير واحرتام
لدينا.
أضف إىل ذلك ما حرصنا عليه من
اختيار للموقع االسرتاتيجي املناسب
إلقــامــة مبنى املستشفى ،ليكون
نقطة التقاء تربط بني جميع مناطق
ومحافظات اململكة؛ لضامن سهولة
فضل عن محاذاته
ً
الوصول إليه،
للشارع الرسيع املؤدي إىل جرس امللك
فهد ،ما يعزز من دور املستشفى كرافد
مهم للسياحة العالجية يف اململكة،
ويدعم أهدافه ورؤاه نحو تقديم

خدماته العالجية لكل من يحتاجها يف
دول الخليج العريب وزوار اململكة من
مختلف دول العامل.
وإذ نسعى لتقديم أفضل جودة
من الخدمات عىل اختالفها ،فقد
جهزنا املستشفى بأحدث التجهيزات
والتقنيات العالجية وفــق آخــر ما
توصلت له التكنولوجيا يف العامل،
وهو ما ميثل قيمة مضافة ملا يقدمه
املستشفى من خدمات.

ال نسمح للظروف أن
ً
عائقا أمامنا
تقف
ما طبيعة التحديات
التي واجهت مشروع
إنشاء المستشفى
بفعل انتشار جائحة
كورونا ،وكيف تعاملتم
مع هذا الظرف
االستثنائي؟
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رغم ما مثلته جائحة كورونا (كوفيد
 )19من ٍ
تحد حقيقي وكبري للمؤسسات
العاملة كافة يف القطاع الصحي ،السيام
فيام يتعلق بصعوبة توفري املعدات
الطبية ،وهامش الربح والخسارة يف
أسعارها ،إال أن ذلك مل ينث عزمنا عىل
تجاوز هذا التحدي ،والسعي نحو
توفري األجهزة واملعدات املطلوبة كافة
من الرشكات العاملية الرائدة يف هذا
املجال؛ من أجل تجهيز املستشفى
بالجودة والكيفية املطلوبة يف الوقت
املحدد .إن ما نؤمن به من مبادئ
تحتم علينا العمل عىل عدم السامح
ألي ظرف كان الوقوف بوجه مسرية
التطوير والتحديث يف مملكة البحرين،
وتحقيق التطلعات الوطنية الرامية إىل
النهوض بالقطاع الصحي والصعود به
عىل سلم الريادة.
التنافسية دافع
للتطوير المستمر
ومكسب للمستفيدين
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ما اإلضافة التي
سيقدمها المستشفى
للمنظومة الصحية في
مملكة البحرين؟
وجــود مستشفى حديث ومطابق
للمعايري واالشرتاطات الصحية الوطنية
والعاملية ،ويضم نخبة من الكفاءات
املتميزة ،ويقدم خدماته املتنوعة
وفق أعىل معايري الجودة ،وبأسعار يف
متناول رشائح املجتمع كافة ،من شأنه
أن يحقق مبدأ التنافسية ،وهي أحد
أبرز املبادئ الرئيسة التي قامت عليها
الرؤية االقتصادية للبحرين .2030
والتنافسية بطبيعة الحال ستصب
يف صالح التطوير املستمر للمؤسسات
الــصــحــيــة وخــدمــاتــهــا املختلفة،
واملستفيدين من هذه الخدمات من
املواطنني واملقيمني والزوار ،عرب توفري
احتياجاتهم وباألسعار املناسبة ،وهو ما
نتطلع إليه ويشكل أحد أبرز أهدافنا،
وهو ضامن وصول الخدمات الصحية
للجميع وبأعىل املستويات.

تطبيق الضمان
الصحي سيعزز شراكة
القطاع الخاص
ما الذي يمثله لكم
نظام الضمان الصحي
كمؤسسة معنية
بتقديم الخدمات
الصحية في المملكة؟
الضامن الصحي هو فرصة وأمل
للمؤسسات العاملة يف القطاع الصحي
فضل عن
الحكومية والخاصة كافةً ،
املستفيدين من الخدمات التي تقدمها
هذه املؤسسات للمواطنني واملقيمني.
وإن تأخر إطــاق هــذا املــروع
الرائد والحيوي سيؤدي إىل استمرار
تحميل امليزانية العامة للدولة املزيد
من املرصوفات واألعباء املالية ،مبا
ال ينسجم مع أهــداف التوازن املايل
وإعطاء القطاع الخاص دوره باملشاركة
يف تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

تقنيات حديثة وإدارة
ذات كفاءة
ما أبرز مالمح
المستشفى من جانب
األقسام والتجهيزات؟
حرصنا عىل أن يكون املستشفى
مبثابة مجمع طبي متكامل ،ليضم
التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة
كافة ،ويقدم مستويات الرعاية األولية
والثانوية والخدمات املساندة جميعها.
وينفرد املستشفى ألول مرة بوجود
عيادة خاصة بصحة الرجل ،مجهزة
بأحدث التجهيزات ،ومصممة بأعىل
درجــات الحفاظ عىل الخصوصية،
إضافة إىل قسم مخصص للمسؤولية
املجتمعية لرعاية األنشطة الطبية
واملساهمة يف حمالت التوعية الصحية
العامة ،واملساهمة يف توفري خدمات
الرعاية الطبية املجانية ملن يحتاجها،
بعد دراسة الحالة مع الجهات املختصة.
ويتميز املركز مبا ميتلكه من تقنيات
حديثة ومتطورة ج ًدا تساهم يف تقديم
الرعاية الصحية الالزمة يف وقت قيايس
وبجودة أعىل من التقنيات املعروفة
واملستخدمة يف أغلب املستشفيات،
والتي تدار من قبل أطباء وفنيني عىل
درجة عالية من الحرفية واملهارة ،وذوي
خربة يف التعامل مع هذه التقنيات.
الشراكة المجتمعية
قمة األولويات
كيف سيمارس
المستشفى دوره
كمؤسسة ذات
مسؤولية اجتماعية؟
املستشفى هو عبارة عن مرشوع
وطني كبري ورائـــد ،ويــقــدم خدمة

المشروع
سيعزز
من موقع
البحرين
كميناء
للسياحة
العالجية
اجتامعية إنسانية نبيلة ،وهذا الدور
هو أسمى ما نتطلع إليه.
كام أن إنشاء مرشوع بهذا الحجم وما
يضمه من إدارات وأقسام وما سيقدمه
من مــبــادرات ومشاريع وخدمات،
بالتأكيد سيتطلب تــوفــر كــوادر
عاملة محرتفة تدير عملياته ،وبالتايل
سيساهم يف ضخ وظائف جديدة تسهم
يف دخول دماء جديدة إىل سوق العمل
مبختلف قطاعاته .ويعد تخصيص

جزء من مبنى املستشفى إلنشاء قاعة
خاصة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية،
أحــد أبــزر املــبــادئ واالسرتاتيجيات
التي نؤسس عليها؛ لضامن تطوير
وتحديث السياسات والربامج العالجية
والخدمات وفق أحدث األنظمة املتبعة
عامل ًيا ،وتأهيل الكوادر الطبية ملواكبة
كل جديد يف عامل الطب والتكنولوجيا
الطبية ،كام يفتح الباب أمــام بناء
ال ـراكــات مــع مختلف مؤسسات
القطاع الصحي لالستفادة من الخدمات
التي يقدمها املركز .وتــأيت املشاركة
املجتمعية واملساهمة يف مختلف
الفعاليات والربامج املعززة للصحة يف
اململكة عىل رأس أولوياتنا واهتاممنا،
وهو جزء ال يتجزأ من برنامج عملنا،
ومسؤوليتنا تجاه املجتمع الــذي
يحتضننا ،ورد الجميل للحكومة املوقرة
وأجهزتها املسؤولة عن القطاع الصحي
عىل ما توفره من دعم ال محدود،
وتسهيالت متكّن القطاع الخاص من
مامرسة الدور الرئيس لتحقيق أعىل
مستويات الجودة يف الرعاية الصحية.
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يشمل التجميل واالستشارات الطبية والمختبر واإلقامة القصيرة

المركز الطبي بمجمع الجنبية سكوير
يطلق باقات خدماته الصحية المميزة

افتتح حديثًا املركز الطبي مبجمع الجنبية سكوير ،الذي يقدم عد ًدا
من الخدمات الصحية للمراجعني يف بيئة صحية مالمئة وباستخدام
أحدث التقنيات واألساليب العالجية ،عىل أيدي متخصصني عىل
مستوى عالٍ من الحرفية واملهارة.
وأعلن املركز الطبي عن إطالقه خدماته للمراجعني يف االستشارات الطبية ،وطرحه باقات
متنوعة من خدمات التجميل ،مثل« :البوتكس ،الفيلر ،الهايفو ،حقن البالزما ،الليزر الكربوين،
النانو بور ،الهايدروفيشل ،عالج الذقن املزدوج ،تقشري البرشة وامليزوثرييب وليزر إزالة الشعر،
وعالج األمراض الجلدية» ،إىل جانب خدمات املخترب والصيدلة واإلقامة القصرية.

المستشفى الخليجي األمريكي

في أرقام
عيادة
خارجية
غرف
فخمة

غرف عمليات
رئيسية

أسرة
لإلفاقة

عيادة
للعيون

متر مربع
مساحة
المستشفى

عيادة
تخصصية

غرفة
خاصة
سرير لإلقامة
القصيرة

أسرة للعناية
القصوى

ساعة خدمات
طوارئ

33

استشاري
الجلدية
والتجميل
والليزر الدكتور
حسين جمعة
لـ «صحتنا»:

الشمس
داء ودواء
للتصبغات
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أكد

استشاري
الجلدية والتجميل
والليزر الدكتور
حسين جمعة أن
الشمس تعتبر من أبرز مسببات
تص ّبغ البشرة ،إال أن تجنبها قد
يكون لوحده عالج للتصبغات.
وقال في حواره مع «صحتنا»
حول تصبغات الجلد «إن أحد أبرز
السلوكيات الخاطئة التي يلجأ
إليها البعض لعالج التصبغات
تتمثل في استخدام خلطات
مجهولة المصدر ،وموصى
بها من قبل غير المتخصصين،
ً
فضل عن لجوئهم إلى دهن
البشرة بمواد مكانها المطبخ ال
الحمام».

وحذر الدكتور حسين جمعة من
مخاطر عادة التسمير (التان)،
وأشار إلى أن هذه العادة
تسبب حروق ًا لصاحبها ،كما
أنها تزيد من احتمالية اإلصابة
بسرطان البشرة .وفيما يلي
نص الحوار:
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ماذا نعني بتصبغ
الجلد؟
التصبغ يعني وجود بقع داكنة عىل
البرشة ،سواء يف الوجه أو أي منطقة
أخرى يف الجسم.
ما أسباب حدوث
التصبغات؟
أكرث األمراض التي تظهر عىل شكل
تصبغات شيو ًعا هي الكلف ،وهو
مرض مرتبط بأسباب عدة ،من أهمها:
التعرض للشمس ،ثــم الهرمونات
املرتبطة أحيانًا بالحمل أو الرضاعة أو
عند أخذ عالج هرموين.
وحــدوث التصبغات أثناء الحمل
مرتبط بوجود استعداد ورايث ،وليس
كل من تحمل تصاب بالكلف ،بل يعود
ذلك لوجود جينات وراثية معينة.
فهناك تصبغات ناتجة عن أمراض
االلتهابات ،كمن يصاب بالتصبغات
بعد اإلكزمييا أو الصدفية ،وتسمى
تصبغات ما بعد التهاب البرشة ،وتظهر
عىل شكل بقع داكنة ،وأحيانًا عىل
شكل بقع فاتحة .وتحدث التصبغات
أيضً ا نتيجة مضاعفات جانبية لبعض
األدوية ،إذ يتحسس البعض من أدوية
معينة ،وتظهر عىل هيئة تصبغات
تتكرر يف نفس املكان ،فتبدأ بنفسجية
وحمراء وتنتهي ببقع داكنة.
وأحيانًا تكون التصبغات ناتجة عن
حروق من الشمس ،واملرتبطة أحيانًا
مبوضة تسمري الــبــرة (تـــان) ،عرب
الجلوس يف الشمس لفرتة طويلة ،أو
عرب األشعة الضوئية التي يتم عملها يف
بعض الصالونات.
إضافة إىل ذلك ،هناك بعض األمراض
الفطرية ،مثل مرض النخالة املربقشة
التي تظهر بهيئة بقع داكنة أو فاتحة،
وغال ًبا عىل الرقبة واألكتاف وناد ًرا يف
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تظهر التصبغات ،وبالتايل فإن هذه
التصبغات نتيجة الحكة وليس الطعام
بحد ذاته.

التسمير
يسبب
الحروق ويزيد
احتمالية
اإلصابة
بسرطان
البشرة
الجبهة ،كام أنه يصيب الكبار عادة
والصغار أحيانًا.
ما عالقة الطعام
بتشكل التصبغات؟
الطعام عادة ليس له عالقة بتشكل
البقع الداكنة ،إال أن ما يظهر من
تصبغات نتيجة التحسس من بعض
األطعمة فتعود إىل أن أطعمة مثل
البيض واملكرسات واألكالت البحرية
تظهر عىل شكل انتفاخات يف الجلد
وانتفاخ يف الشفاه ،وضيق يف التنفس
وأحيانًا حكة ،وبسبب الحكة ميكن أن

ما سبل الوقاية من
التصبغات؟
الشمس هي العامل األكرب يف الوقاية
والعالج من التصبغات عمو ًما.
وتجنب التعرض للشمس يساهم
أحيانًا يف التخلص من التصبغات دون
الحاجة لعالج .والوقاية من الشمس
هو الخيار األول للوقاية ،يليه استخدام
واقٍ للشمس برقم حامية ال يقل عن
( ،)50مع وضعه كل  3ساعات .ويف
حال السفر إىل مكان مشمس يفضل
ارتــداء قبعة كبرية ،إضافة إىل أنه يف
حــال كــان الشخص يعمل يف مكان
مفتوح يفضل أن يضع واقيًا للشمس
ويتجنبها قدر اإلمكان ويرتدي قبعة
كبرية .ومن أهم سبل الوقاية تجنب
عادة (التسمري) الضارة من وجهة النظر
الطبية ،إذ تسبب الحروق وتزيد من
احتاملية اإلصابة برسطان البرشة ،ومام
يؤسف له أن هذه العادة بدأت تظهر
لدينا يف البحرين يف السنوات املاضية.
إضافة إىل الوقاية ،فإن العالج املبكر
من بعض األمراض كاإلكزميا والصدفية
والــفــطــريــات ،يقلل مــن احتاملية
ظهور البقع .وعادات االستحامم أيضً ا
مهم يف ظهور البقع ،مثل
تلعب دو ًرا ً
اعتياد الحامم املغريب بشكل مستمر،
أو استخدام مفركة خشنة ،أو عمل
خلطات منزلية من مواد مكانها املطبخ
وليس الحامم.
ما رأيك في استخدام
بعض الخلطات كالخيار
والروب والليمون
وغيرها لعالج البقع؟

عمو ًما ،ال أنصح بوضع أي منتج
طبيعي أو خرضوات أو فواكه أو أحامض
عىل البرشة ،وتردين الكثري من الحاالت
التي استخدمت خلطات تضم الكركم
والزنجبيل والخل وغريها.
ما مخاطر استخدام
األطعمة لعالج
التصبغات؟
من مخاطرها الحروق ،فالروب عىل
سبيل املثال يحتوي عىل حمض (الكتيك
أسيد) ،وتركيزه يختلف باختالف الرشكات
املصنعة له وتاريخ صالحيته ،وهو ما قد
يتسبب لبعض أنواع البرشات بحروق.
كام أن هناك من يضيف السكر لبعض
الخلطات ،مام يتسبب يف خدش البرشة.
وهناك من يلجأ إىل وضع الثوم عىل
البرشة أو الشعر ،ما قد يسبب لهم حروقًا
ومن ثم بقع دامئة.
والنتيجة «ليس كل ما هو طبيعي فهو
آمن لالستعامل عىل البرشة» ،بل عىل
العكس من ذلك ،فاملنتجات الطبيعية
قد تتسبب يف الحساسية ومن ثم ظهور
البقع.
إضافة إىل ذلــك ،فــإن وضــع العطور
الطبيعية عىل الجلد مبارشة قد يؤدي إىل
تصبغ البرشة ،وبالتايل ينصح بوضعه عىل
املالبس ملن لديهم حساسية من استعامله
عىل البرشة.
ما العالجات المتبعة
للتصبغات؟
لكل حالة سلّم عالج مختلف ،ويعتمد
ذلك عىل األسباب ،إذ ال وجود لعالج مثايل
وف ّعال بنسبة .%100
فالطبيب يعاين الحالة ثم يقرر الخطة
العالجية ،عمو ًما فإن عالج التصبغات
طويل ،ويتطلب أشه ًرا من
ً
يأخذ وقتًا
املواظبة واتباع أكرث من طريقة للعالج.
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ّ
تشكل التصبغات في
المناطق الحساسة
حرجا للبعض ،كما أننا
ً
نسمع عن خلطات
وحلول سحرية لتفتيح
هذه المناطق ،فما
تعليقك؟
ألكن واقع ًيا ،طبيعة برشتنا العربية
خصوصا يف الرشق األوسط تتغري للون
الداكن يف هذه املواقع التي تشمل ما
بني الفخذين أو الركبتني أو الكوعني أو
اإلبطني.
وهــذا األمــر موجود بشكل ورايث،
حتى لو تم وضــع كرميات أو عمل
تقشري أو ليزر للجلد ،لن يكون ذلك
أكرث من مضيعة للوقت واملال.
عمو ًما ،إن كــان تغري لــون هذه
املنطقة يعود لسبب ورايث ،فإنه ينصح
بوضع كريم مرطب مع تجنب املفركة
واملعطرات ،وذلك للتحسني فقط.
وأحيانًا قد يكون هذا التصبغ نتيجة
حرق شمع أو حساسية من مزيل عرق،
ومن هنا ميكن للطبيب أن يصف بعض
الكرميات املفتحة للون ،وعقد جلسات
تقشري بسيطة.
وأما من لديه لون داكن يف هذه
املناطق بسبب ورايث فعليه تقبل
األمر ،وهو جزء من جيناتنا وال حاجة
لتصحيحه.
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ما أبرز مؤشرات خطورة
التصبغات؟
أحد أنواع التصبغات اسمه الشواك
األسود ،ويظهر عىل شكل تصبغات يف
الرقبة وسمك زائد يف الرقبة أو اإلبطني،
وناد ًرا ما يظهر يف الوجنتني أو الجبهة
بنفس الطريقة ،وغالبًا ما تصاحبه
السمنة الزائدة ج ًدا ،كام ميكن له أن
يصيب األطفال.
وهذه املــؤرشات تدل عىل اإلصابة
بالسكري أو وجود أمراض هرمونية،
وبالتايل ننصح هؤالء األشخاص عادة
بعمل بعض الفحوصات ،واملتابعة مع
طبيب للغدد الصامء بصورة مبكرة؛

االستعداد
الوراثي
سبب
لتصبغات
الحمل
ال عالقة
للطعام
بتصبغات
الجلد

لتجنب حدوث أي مضاعفات.
إضافة لذلك ،هناك بعض رسطانات
الجلد تظهر بشكل بقع داكنة أو تشبه
الوحامت ،ومنها مرض امليالنوما ،وهذا
املرض  -لله الحمد  -نادر الحدوث
بالنسبة لجيناتنا الوراثية.
ومع ذلك ،يف حال ظهور بقعة غريبة
داكنة تكرب يف الحجم دون سبب،
وتلتهب مع خروج الدم منها ،فهذا يعد
مؤرش خطر يتطلب من صاحبه التوجه
للطبيب لفحصه ،إذ يتم أخذ عينات
من البقعة وتحلل يف املختربات ،ثم يتم
تحديد كون هذه املشكلة طبيعية أم
ناتجة عن ورم رسطاين.
ما أكثر السلوكيات
الخاطئة في عالج
التصبغات؟
من أكرث األخطاء الشائعة هو لجوء
الناس الستخدام كرميات أصدقائها أو
جريانها ،إذ قد يكون الكريم مجهول
املصدر أو غري مرخص.
والتصبغات تتسبب بالضغط النفيس
الشديد لدى من يعاين منها ،ونظ ًرا
لطبيعة العالج التي متتد لفرتة طويلة،
فإن البعض يتجه للحلول الرسيعة
التي يعلن عنها غري االختصاصيني مثل
«الفاشينيستات» وغريهن.
والبعض يضع موا ًدا ممنوعة يف تلك
العالجات ،إذ تتضمن أحيانًا مستويات

عالية من تركيز الكورتيزون ،ما يجعلها
غري صالحة لعالج التصبغات ،كام أنها
قد تحتوي عىل الزئبق ،مام تخلف
أرضا ًرا ال ميكن عالجها.

وبعضها تحتوي عىل مــواد ال تصلح
لالستخدام لفرتة طويلة ،يف حني أن
البعض يستخدم هذه الخلطة لفرتة
طويلة دون استشارة الطبيب.

هناك الكثير من
الكريمات المتوافرة
في األسواق
والصيدليات لعالج
التصبغات وغيرها،
هل هناك خطورة من
استعمالها دون الحاجة
الستشارة طبيب؟
هناك كرميات آمنة موجودة عىل
الرف وترصف من دون وصفة ،منها
عىل سبيل املثال واقي الشمس بدرجة
حامية ال يقل عن  ،50إضافة إىل
وجود بعض الكرميات املخصصة لعالج
التصبغات والتي ال تحتاج الستشارة
طبيب؛ الحتوائها عىل مواد آمنة ال
تسبب حساسية ملستخدميها.
ومع ذلك ،هناك خلطة
تــدعــى (الــخــلــطــة
الثالثية) ،فنحن
كأطباء نستخدمها
بـــحـــذر؛ ألنــهــا
تتضمن كورتيزون
ومـــــواد مــقــرة
قوية،

ما النصيحة األبرز التي
تقدمها لمن يعاني من
التصبغات؟
من املهم ج ًدا بالنسبة للتصبغات
العالج املبكر والوقاية ،كام أن واقي
الشمس ميثل العامل األكرب للوقاية منه
وعالجه ،إضافة إىل الرتطيب املستمر
فضل عن
وتجنب أي يشء يهيج البرشةً ،
تجنب الخلطات املجهولة.

سمرة
المناطق
الحساسة
جزء من
جيناتنا
الوراثية
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نوم حديثي الوالدة..
اللغز الغامض
د .إسحاق المبارك

استشاري أمراض األطفال

يشكل نوم األطفال الرضع حديثي الوالدة لغ ًزا غامضً ا،
خصوصا لألمهات واآلباء الجدد الذين يجدون أنفسهم أمام
ً
معاناة من نوع جديد يسلبهم الراحة؛ نتيجة لعدم فهم
طبيعة دورة النوم لدى أطفالهم والتي تبدو شيئًا عشوائ ًيا ال
يتسم بأي نوع من االنتظام وعيص عىل الفهم.
ففي حني تكون أسباب استيقاظ الطفل تتعلق بحاجاته األساسية
كالرضاعة والبلل التي تحتاج استجابة وتلبية لحاجات الطفل ،قد
يكون استيقاظ الطفل وتقطع نومه غري مفهوم ومحري.
غري أن فهم طبيعة النوم ودورته الفسيولوجية وحاجات الطفل
تجعل من األمر أكرث سهولة ،وتخرج األم واألب من دائرة اإلرباك
خصوصا حني يصل األمر عند الشعور بالتقصري ووجود حلقة مفقودة
ً
بعدم فهم حاجة الطفل ،وارتفاع الهواجس بوجود يشء غري طبيعي.
مهم يف
وبداية ،يجب عىل األبوين أن يعرفا أن النوم يلعب دو ًرا ً
تطور اإلدراك لدى الطفل ،وأهمية فهم وتوفري سبل الراحة لنوم جيد
للطفل مبا يحقق هذا الهدف.
ففي حني قد ينام الشخص البالغ من  6إىل  8ساعات يوم ًيا من
دون تقطع ،نجد أن الطفل الرضيع يصل مجموع ساعات نومه يف
بداية حياته إىل  18ساعة يف اليوم وبشكل متقطع ،وتتناقص تدريجيًا
لتصل إىل  13ساعة يف اليوم وبشكل متقطع ،لكن بساعات مطولة
عن بداية حياته.
ومراحل دورة النوم الطبيعية للطفل حديث الوالدة  5مراحل،
تبدأ بالنعاس ثم تتبعها املرحلة الثانية ،إذ تتحرك العني تحت الجفن
بحركات رسيعة وقد يصاحبها اهتزاز بسيط لألطراف ،وأحيانًا انقطاع
للنفس ملدة ثوانٍ يعقبه تسارع للنفس ثم يعود النفس لرسعته
الطبيعية.
وال يصاحب ذلك تغ ًريا يف لون الطفل وال يستدعي القلق ،ومع
تطور الطفل وبلوغه  6أشهر تنتظم عنده دورة التنفس أثناء النوم
تدريج ًيا.
ويدخل الطفل يف املرحلة الثالثة من النوم ،إذ يكون كثري الحركة
ورسيع االنتباه واالستجابة للمؤثرات الخارجية ،أما املرحلة الرابعة
واألخرية فيكون الطفل يف نوم عميق وهادئ وال يتحرك فيها ومن
التتمة يف العدد املقبل
الصعب إيقاظه يف هذه املرحلة.
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الصيام اآلمن

لمرضى
السكري
أيام

قالئل تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ،إذ يؤدي
المسلمون فيه ما فرضه الله عليهم من واجب الصيام،
الذي يمتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويعد السكري أحد أبرز األمراض التي تتأثر بفعل
الصيام ،إذ يساهم الصيام في تغيير األنماط الغذائية
لألشخاص ،ما يؤدي ذلك إلى التأثير على الحمية
والعالج الدوائي للمريض.
ويحل كل من االستشاري المتخصص بأمراض السكري الدكتور
جعفر عباس ،والطبيب االستشاري الباحث في أمراض السكري
الدكتور فيصل المحروس ضيفين على «صحتنا» لتقديم مجموعة
من اإلرشادات الطبية؛ لضمان صيام آمن لمرضى السكري في
شهر رمضان المبارك.
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احذروا األدوية الفموية

أثناء الصيام
ميكن ملرىض السكري الصيام بأمان إذا ما اتبعوا اإلرشادات
الطبية الصحيحة من قبل الطبيب ،إال أن هناك بعض املرىض
الذين ال يتناسب معهم الصيام ،ولكن عليهم مراجعة الطبيب
املتابع لحاالتهم للتشخيص قبل البدء بالصيام.
إن الصيام بالنسبة للنوع األول من مرىض السكري قد يسبب لهم
بعض املخاطر ،لذلك أويص برضورة مراقبة مستويات السكر بصورة
مستمرة ومنتظمة ،والعودة للطبيب املختص لضبط جرعات األنسولني
جدول غذائ ًيا صح ًيا متوازنًا.
ً
وإعطائهم
كذلك الحال بالنسبة للمرىض املصابني بالسكر من النوع الثاين الذين
يسهل عليهم ضبط مستويات السكر بالدم.
وفيام ييل إرشادات صحية مهمة ملرىض السكري أثناء فرتة الصيام:
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د .جعفر عباس
االستشاري المتخصص
بأمراض السكري

1

تأخير وجبة
السحور

من الرضوري ملرىض السكري تجنب تناول كميات
كبرية من الطعام يف وجبة اإلفطار أو تناول أطعمة تحتوي
عىل نسبة كبرية من الدهون والكاربوهيدرات ،فينبغي بدء
وجبة اإلفطار بتناول كمية صغرية من الطعام مع مراعاة
احتوائها عىل الكاربوهيدرات بنسبة البسيطة ،والتي ميكن
للجسم امتصاصها بسهولة مثل التمر والحليب.
وينبغي كذلك تأخري وجبة السحور قدر اإلمكان ،ويفضل
تناولها قبل الفجر مبارشة عىل أن تضم أصنافًا غنية
بالكاربوهيدرات املعقدة ،كالحبوب الكاملة والخرضوات؛
طويل يف هضمها ،وبالتايل يبقى
ألن الجسم يستغرق وقتًا ً
الجسم مزو ًدا بالطاقة لفرتة أطول يف النهار.

2

أدوية تسبب
الجفاف

عىل املرىض من النوع الثاين ممن يأخذون
األدوية الجديدة الفموية أخذ الحيطة والحذر؛ كونها تسبب
إدرا ًرا للبول والتخلص من السكر عن طريق البول ،ما يعرض
املرىض لإلصابة باختالل يف األمالح وفقد كمية كبرية من
خصوصا وأن املرىض يف حالة الصيام يعانون من
السوائل،
ً
نقص يف كمية السوائل يف الجسم ،ما يعرضهم إىل تحمض
الدم (ال سمح الله).
وعليه ينبغي ملن يتناول األدوية الفموية استشارة
الطبيب قبل الصيام لضبط هذه الجرعات ،بحيث
تتواءم مع حالته الصحية أثناء الصيام ،وغال ًبا يجب
أن تقلل هذه الجرعات أثناء الصيام.

3

ففي حال كان املريض يأخذ النوع البطيء املفعول من
األنسولني ،فعليه أن يقلل الجرعة مبقدار الثلث تقريبًا من
الجرعة اليومية ،ويجب عليه قياس السكر بشكل يومي
ومتكرر طوال اليوم؛ لضامن أن يكون معدل السكر ضمن
املعدل املطلوب.
ويف حال كان املريض يتناول أكرث من نوع من األنسولني،
فيجب عليه أن يقلل الجرعات بحيث تعطى قبل اإلفطار
وقبل السحور بعد االستشارة من طبيبه لضبط الجرعات
حسب حالته.

4

الرياضة بعد
اإلفطار

من املهم ج ًدا ملرىض السكري مامرسة التامرين
الرياضية أثناء شهر رمضان؛ ليتمكنوا من الحفاظ عىل
املستويات العادية من النشاط البدين ،إال أنه يستحسن
اجتناب مامرسة الرياضة أثناء ساعات الصيام خصوصا قبل
وقت اإلفطار ،فالرياضة قد تؤدي إلصابة املريض بهبوط حاد
يف سكر الدم ،وعليه يفضل له مامرسة الرياضة بعد اإلفطار.

جرعات
األنسولين

إن املرىض من النوع الثاين ممن يتناول األنسولني
يف فرتة الصيام بحاجة إىل ضبط الجرعات قبل الرشوع يف
الصيام ،حتى ال يتعرضون إىل الهبوط الشديد والضار.
45

لهذا يجب استشارة الطبيب

قبل صيام مرضى السكر
يشكل الصيام يف شهر رمضان معضلة لبعض مرىض السكري،
بينام يعتربها بعض املرىض فرصة لضبط النفس والتخلص من
العادات الغذائية السيئة .وتكمن أهمية الحديث حول عالقة
الصيام ومرض السكري يف أن أكرث مشاكل اضطراب مستويات السكر
يف الدم تظهر يف هذه الفرتة؛ بسبب اختالف العادات اليومية وطبيعة
العادات الغذائية ،دون العلم بالتعديالت الواجب القيام بها عىل العالج
لتتناسب مع متطلبات هذا الشهر الفضيل.
شخصا يصوم شهر
ويف دراسة موسعة لعلم األوبئة شملت 12243
ً
رمضان من  13بلدا إسالميا ،خلصت إىل أن الصوم أدى إىل ارتفاع معدل
املضاعفات الحادة لدى عينات الدراسة .وتشري بعض الدراسات املتعلقة
بهذا األمر إىل أن املضاعفات الناتجة عن الصيام لدى مجموعة صغرية
فقط من مرىض السكري ال تشكل خط ًرا كب ًريا عىل صحتهم.
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د .فيصل المحروس
استشاري وباحث في
أمراض السكري

الفئات المصابة بمرض السكري ممن
يضر الصوم بصحتهم يتمثلون في:

الذين ليس لديهم
إدراك بهبوط
مستوى السكر في
الدم لعدم ظهور
األعراض عليهم

الذين يستخدمون
األنسولين
كعالج (وليس
الحبوب)

الذين يعانون من
مضاعفات السكري
مثل شبكية العين،
والقلب والقصور
في وظائف الكلى

المرضى ممن وضعه العام مستقر،
فإنه ينصح باآلتي:
كامل وإعطاءه اإلرشادات املناسبة
 زيارة الطبيب قبل شهر رمضان لتقييم وضعه ًلوضعه.
 تعديل مواعيد العالج لتؤخذ عند موعد اإلفطار والسحور. تعديل الجرعات يتم بعد استشارة الطبيب ،وعمو ًما فإن الجرعة الكاملة تؤخذوقت اإلفطار ،أما الجرعة التي تؤخذ وقت السحور فتقلل للوقاية من نوبات هبوط
السكر.
 عدم تأخري اإلفطار.السحور آلخر وقت قبل أذان الفجر.
 تأخري ّ تج ّنب املأكوالت واملرشوبات الغنية بالسكرقدر املستطاع واستبدالها برشب املاء.
 تجنب املأكوالت الغنية بالدهون. اإلكثار من تناول الخضار والفواكه. مراقبة مستويات السكر يف الدم بشكلخصوصا يف األيام األوىل من الصيام،
منتظم
ً
فعادة ننصح املرىض بأخذ قياس قبل اإلفطار
والسحور وآخر بعد اإلفطار والسحور بساعتني.
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في دراسة تعد األولى من نوعها في البحرين

أغلب المستهلكين ال يقرأون
البطاقة الغذائية
ورجوعه للبطاقة الغذائية.
نرشت مجلة ()KnowdlegeE
وأكــدت الباحثة عىل رضورة وضع
نتائج دراســـة أجرتها األستاذ
مبادرات وتبني برامج تثقيفية وتكثيف
املساعد بكلية العلوم الصحية
الحمالت التوعوية للمستهلكني من
والرياضية بجامعة البحرين الدكتورة
قبل الجهات املعنية لرفع مستوى وعي
ربــاب عبدالوهاب ،وتعد األوىل من
املستهلك يف مملكة البحرين؛ لتمكينه
نوعها يف مملكة البحرين ،عن مدى وعي
من اتخاذ خــيــارات صحية مناسبة،
املستهلكني باملعلومات الغذائية املوجودة
وإتاحة املجال أمــام املــرىض لـراء ما
عىل البطاقة الغذائية لألطعمة املعلبة.
يناسب حاالتهم الصحية عن طريق
وشملت الدراسة إجراء مقابالت مع
معرفة كمية العنارص الغذائية يف املنتج.
 430مستهلكًا مبحالت التسوق يف مملكة
د .رباب عبدالوهاب
وهذه املبادرة رضورية؛ نظ ًرا الرتباط
البحرين ،لتقييم معرفتهم بالبطاقة
األستاذ المساعد بكلية العلوم
ارتفاع استهالك األغذية املعلبة ذات
الغذائية ومدى رجوعهم لها.
الصحية بجامعة البحرين
املحتوى العايل من الدهون والسكريات
وأظهرت نتائج الدراسة أن املستهلك
واألمالح باإلصابة بأمراض مزمنة ،مثل:
يف مملكة البحرين ال ميتلك الوعي
الكايف لقراءة البطاقة الغذائية .وعىل الرغم من أن غالبية السكري والسمنة وأمراض القلب والرشايني.
ودعت الباحثة إىل رضورة توفر آلية متكن املستهلك من
املستهلكني يشرتون األغذية املعلبة ،إال أن  % 38منهم فقط
اختيار األغذية الصحية ذات املحتوى األقل من الدهون
يهتمون بقراءة البطاقة الغذائية.
والسكر وامللح ،كإعداد بطاقة تسوق صحي تحتوى عىل
واألغلبية ( )% 86من عينة البحث يقرأون
بيانات التغذية يف صورة إشــارات ضوئية
تاريخ انتهاء صالحية املنتج أو سعر
كام هو معتمد يف الهيئة العامة للغذاء
املنتج (.)%70
والــدواء باململكة العربية؛ لتمكن
وكــشــفــت الـــدراســـة
املستهلك من اختيار منتجات
أن ارتــبــاطًــا إحصائيًا
غذائية صحية برسعة وسهولة،
بــن مــســتــوى تعليم
وتبني البيانات محتوى املنتج
املــســتــهــلــك ومـــدى
من الطاقة والدهون والدهون
معرفته
املشبعة ومجموع السكريات
وامللح.
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الحمية القاسية
نتائجها عكسية
د .رحاب طرادة

اختصاصية التغذية العالجية

يلجأ العديد من الناس إىل الطرق الرسيعة والحلول لفقدان
خصوصا لدى الفتيات يف مرحلة
الوزن ،وترى هذه الظاهرة
ً
املراهقة ممن يعانني من زيادة يف الوزن.
وإن التباع هذه األنظمة مخاطر تربز أعراضها عىل أصحابها
بشكل واضح وتتمثل يف :تساقط الشعر بسبب النقص الشديد يف
الفيتامينات واملعادن الناتج من الحرمان ،إضافة إىل التعب واإلرهاق
وهبوط سكر الدم وفقدان الرتكيز.
ويف علم التغذية تطبق قاعدة «ما أخذ رسي ًعا فقد رسي ًعا» ،لذلك مبجرد
ترك النظام الغذايئ املتبع يعود الوزن يف االرتفاع أضعافًا عن املرة السابقة،
ويرجع الشخص إىل نفس نقطة البداية ،ويتكرر نفس النظام مرة أخرى
لفقد الوزن من جديد.
ويغيب عن العديد من األشخاص الراغبني يف إنقاص وزنهم أن نزول
الوزن ال ينحرص يف عامل واحد املتمثل يف (األكل والسعرات الحرارية
املأخوذة يوميًا) ،بل يعود إىل عوامل عدة.
وأكدت الكثري من الدراسات وجود رابط بني الحالة النفسية للشخص
ومعدل نزول أو زيادة الوزن ،وهو يعد أحد العوامل املؤثرة عىل إنقاص
الوزن ،وهو ما يتبني لنا واض ًحا من واقع التجربة العملية ،إذ نلمس تأثري
الضغط النفيس عىل الوزن ،إضافة إىل تأثري العوامل األخرى كالحركة
ومعدل النوم التي ال تقل عنها تأث ًريا.
مهم يف زيادة الوزن أو نزوله ،إذ
ويلعب العامل الورايث أيضا دو ًرا ً
يختلف معدل حرق السعرات الحرارية ،وشكل الجسم واستجابته لألنظمة
الغذائية من شخص آلخر.
وتستدعي الظروف الصحية أحيانًا (مثل حاجة أحدهم للتدخل
الجراحي) ،إىل اللجوء ألساليب إنقاص وزن الشخص بشكل رسيع ،فيلجأ
الطبيب واختصايص التغذية يف مثل هذه الحاالت إىل إعطاء املريض نظا ًما
غذائ ًيا يضمن حصوله عىل احتياجاته من الفيتامينات واملعادن كافة
بشكل معتدل.
خصوصا باتباع نظام
وعليه ،ننصح دامئا األشخاص يف سن املراهقة
ً
متوازن يضمن النزول الصحي والسليم للوزن ،وعدم االستعجال للوصول
إىل الهدف.
ولضامن استمرارية نزول الوزن وثباته بعد الوصول للهدف ،عىل الشخص
أن يأخذ التغريات ويقرها كأسلوب حياة وليس من أجل الوصول إىل الوزن
املثايل فقط .ونظ ًرا للظروف الراهنة يف ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد
 ،)19فإن إنقاص الوزن يكتسب أهمية لرفع مناعة الجسم ،إذ تشري بعض
الدراسات إىل وجود تأثري سلبي للسمنة والوزن اإلضايف عىل مناعة الجسم.
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الدكتور طالل السندي لـ «صحتنا»:

الوقت حاسم في عالج طنين
فقدان السمع الحسي المفاجئ
50

أكد

استشاري طب وجراحة األنف واألذن والحنجرة والرأس والعنق
الدكتور طالل إبراهيم السندي على أهمية الوقت في عالج مشكلة
الطنين ،السيما مشكلة الطنين المرافق لفقدان السمع الحسي
المفاجئ.
وأشار في حوار خاص له مع «صحتنا» إلى أن الطنين يعد من
جدا التي تنتج عادة بسبب تراجع السمع بفعل تقدم
المشاكل الشائعة ً
علميا ،األمر الذي يقلل
العمر ،محذ ًرا من اللجوء لبعض العالجات غير المثبتة
ً
من فرص العالج لهذا المرض .وفيما يلي نص الحوار:

كيف تع ّرف طنين األذن؟
الطنني هو عارض ملشاكل عديدة تصيب األذن ،فهو عبارة
عن صوت يصفه لك املريض يف أكرث األوقات دون أن تسمعه،
وهو عبارة عن أصوات األذن الداخلية التي تنتج من بعض
الخاليا املوجودة باألذن ،كام أن نو ًعا آخر من الطنني ميكن
لآلخرين سامعه وهو نادر ج ًدا.
هل الطنين ناتج عن خلل في آلة
السمع نفسها أم ناتج عن أصوات
أخرى تسمعها األذن؟
من املمكن أن يكون نات ًجا عن خلل يف آلة السمع ،وعند
تراجع السمع الطبيعي يبدأ الشخص بسامع أصوات الخاليا
الداخلية ،كام أن هناك بعض املشاكل األخرى مثل بعض
التشوهات يف رشايني األذن أو وجود بعض األورام التي تسبب
زيادة يف تدفق الدم مسببة الطنني ،أو أن تكون ناتجة عن
وجود أورام األذن الداخلية واملخ فتسبب الطنني.
وهناك بعض املشاكل خارج نطاق األذن أيضً ا تسبب
الطنني ،مثل تضيق رشايني الرقبة الرئيسة املتصلة بالرأس،
ولذلك فإن الرس يف عالج الطنني يبدأ من التحقق يف التاريخ
املريض للشخص ،وفحص املريض بشكل تام عرب فحص األذن
ومنظار األذن ،وتنظري األذن الوسطى وفحص الرقبة وفحص
السمع للتأكد من معدل السمع.

ويبدأون بسامع الطنني يف بعض الحاالت.
والسمع الطبيعي يغطي عىل أصوات األذن الداخلية وبالتايل
ال يسمع الطنني ،ولكن عندما ينخفض السمع عن املستوى
الطبيعي يبدأ الشخص يف سامع أصوات األذن الداخلية عىل
شكل طنني ،ويكون مسمو ًعا لدى املريض يف وقت الهدوء ،إذ
إن وجدت أصواتًا أخرى فإنها تغطي عىل الطنني.
ولذلك ننصح املرىض دامئًا بتجنب الهدوء قدر اإلمكان،
واعتياد استامع الصوتيات عند النوم.
متى يكون الطنين مؤش ًرا
على وجود
خطر حقيقي؟
إذا كان الطنني يف جهة واحدة
فهنا يــكــون إحـــدى عــامــات
مؤرشات الخطر ،كذلك عندما
ال يكون الطنني عىل مستوى
واحد ،إذ يرتفع وينزل فإنه
يعد مؤرش خطر
آخـــر؛ ألنه
قد يكون
مرتبطًا

ما درجة احتمال إصابة
الشخص بالطنين؟
الطنني مشكلة شائعة جدا ،وأكرث الناس الذين يتعدى
سنهم  60أو  65سنة يضعف السمع لديهم مع تقدم العمر،
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أغلب األورام المسببة
للطنين حميدة
وبطيئة النمو
فقدان السمع المرافق
لتقدم العمر أكثر
شيوعا
أسباب الطنين
ً
بأورام األذن الداخلية أو األذن الوسطى ،وكذلك عندما يكون
الطنني مصحوبًا بأعراض أخرى ،فإنه يعد مؤرش خطر ،إال أن
مؤرشات الخطر الشائعة تتمثل عادة يف سامع الطنني من جهة
واحدة أو الطنني املتذبذب.
عمو ًما فإن أخطر املشاكل التي تسبب الطنني هي بعض
األورام التي تكون يف داخل األذن الوسطى ،أو األورام باألذن
الداخلية ،تليها املشاكل املتعلقة بتشوهات األوردة والرشايني،
وهو األمر الرئيس الذي نسعى للتأكد من عدم وجوده عند
املريض.
ما فرص الشفاء والتعافي
من الطنين بأنواعه؟
الطنني هو عارض وليس تشخيص ،مبعنى أنه لو كان
الطنني مرافقًا لفقدان سمع حاد ،فإن عالجه ممكن
خصوصا الكورتيزون ومضادات
بشكل تام باألدوية
ً
الفريوسات.
أما الطنني الناتج عن فقد السمع الحيس بفعل
تــقــدم العمر ،فيلزم
إفهام املريض سبب
أول ،وبعدها
الطنني ً
يتم استخدام بعض
األدويـــة لتخفيف
وطأة الطنني عىل
املريض ،واألهم
مــــن ذلـــك
العمل عىل
رفع مستوى
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السمع لديه عن طريق استخدام السامعات حتى يغطي
عىل الطنني ،ويساعد املريض عىل تجاهله وتنايس إزعاجه.
هل لألثر النفسي تأثير
في زيادة فرص التعافي؟
الطنني مشكلة مزعجة للجميع ،ويسبب للكثريين ممن
يعانون منه لفرتات طويلة االكتئاب ،فجزء أساس من العالج
يتمثل يف عالج نفسية املريض.
وهناك دامئًا فئة ال ميكن عالجها ،فنحتاج إىل إعادة ترتيب
نفسيتها الداخلية ،عرب تحفيزها عىل التعايش مع الطنني،
والتقليل من أهمية الطنني ،ودفعهم نحو الرتكيز عىل أمور
أخــرى ،ومنها تجاهل الطنني واستخدام السامعات لرفع
مستوى السمع ،إضافة إىل استخدام بعض األدوية املخففة
من وطأة االكتئاب املصاحب لهذه املشكلة .ونلجأ إىل تعليم
املريض بعض التقنيات التي تعينه عىل التعايش مع الطنني،
مثل تجنب جلوسه مفر ًدا يف مكان هادئ ،واعتياد سامع
الصوتيات .وباعتبار أن الطنني أحد مشاكل تقدم العمر ال
يعني تجاهله وعدم املباالة به ،إذ إن عدم التحقق من أسباب
الطنني قد يفوت عىل املريض فرصة العالج يف حال كان نات ًجا
عن بعض األورام املمكن عالجها.
ما أبرز السلوكيات الخاطئة التي
يمارسها بعض من يعاني من
الطنين؟
عالج أي مشكلة دامئًا لها عالقة بشخصية
املريض ،فبعض الشخصيات تتجه مبارشة
لالختصايص ،وأخرى تتجه ملراكز الرعاية
األولية ومن ثم يتم تحويلها عىل املختص،
وهي سلوكيات صحيحة ج ـ ًدا ،إال أن
الفئة الثالثة وهي قليلة تتجه لألصدقاء
ومامريس بعض العالجات غري املثبتة علميًا.
ومن واقع التجربة ،شاهدنا أمو ًرا
عديدة منها اتجاه البعض
لليك يف منطقة الرقبة
وتحت األذن ،ما يؤدي
إىل اإلرضار بتلك
املنطقة ،والبعض
يتجه للعالج
العشبي،

والـــعـــاج العشبي
مشكلته أنــه ينقصه
الدليل العلمي ،ولكن نحن
كأطباء نلتزم بالدليل العلمي ،فال أستطيع
اعتامد عالج ملرضاي دون وجود دليل علمي يثبت
فاعليته.
إن استخدام بعض األدوية العشبية لفرتات طويلة يقلل من
فرصة العالج الفعيل لهذا املرض ،فالوقت يف عالج مشكلة
الطنني حاسم ،مبعنى أنه كلام تأخر تشخيص الطنني كلام قلت
فرصة العالج ،خصوصا إذا كان السبب يعود لفقدان السمع
الحيس الحاد ،إذ قد ال يستطيع املريض استعادة السمع
املفقود حال تأخر العالج.
ما فرص الشفاء من الطنين
الناتج عن األورام؟
األورام التي تسبب الطنني أغلبها حميدة وبطيئة يف النمو،
ولذلك من املمكن أن يعاين منها املريض لسنوات طويلة دون
أن يعلم بوجودها ،وأعراضها ج ًدا خفيفة ،منها :الطنني أو
الدوار .ووجود هذا النوع من األورام عادة يف األذن الداخلية،
وتعالج بني طبيب األنف واألذن والحنجرة ،وطبيب املخ
واألعصاب ،وأغلب هذه األورام بطيئة وتنمو مبا ال يزيد عن
 2ملم يف السنة ،وتعالج غالبًا باستخدام األشعة ،إذ ابتعد
املجتمع الطبي عن إزالتها يف أغلب األحيان .وأما بالنسبة
ألورام األذن الوسطى فإنها ال زالت تستأصل كخط أول للعالج.
عبر تجربتكم ،ما أكثر حاالت
شيوعا في البحرين؟
الطنين
ً
أكرث حاالت الطنني تعود لألشخاص الذين يعانون من فقدان
السمع الحيس بفعل التقدم يف العمر ،وهي أكرب فئة ،تليها
الفئة التي تصاب بفقدان السمع الحيس الحاد ،وتكون هذه
عادة أصغر س ًنا ،كأن يستيقظ الشخص من النوم ويجد أن
سمعه انخفض أو غاب فجأة ،ويبدأ بسامع طنني عا ٍل مزعج.
هذا املريض يكون منزع ًجا ج ًدا عادة ويراجع االختصايص
بشكل مبارش ،إذ تجرى له الفحوصات الالزمة ويتم البدء
بالعالج له بشكل فوري ،وفرص العالج ج ًدا ممتازة يف أول 48
ساعة ،ثم تبدأ فرص العالج بالرتاجع.
ما سبل الوقاية من الطنين؟
فئة قليلة من املرىض يعود سبب الطنني لديهم بفعل

التعرض املزمن لألصوات العالية،
وهي فئة مهمة ج ـ ًدا؛ ألن بيدها
حامية نفسها من هذه املشكلة ،وعادة ما
تكون هذه الفئة من الشباب الذين اعتادوا
عىل سامع املوسيقى الصاخبة مبستويات تصل إىل 85
أو  90ديسيبل لفرتات طويلة ،ما أدى إىل تلف العصب أو
تلف الشعريات السمعية لديهم ،فيبدأون الشعور بالطنني.
وماذا عن استعمال سماعة الرأس؟
األمر يعتمد عىل استخدام الشخص لها ،فاعتياد السامع
لألصوات العالية لفرتات طويلة سيتلف الشعريات العصبية،
ما يفقد الشخص السمع ويسبب له الطنني ،وهذا النوع من
الطنني ال عالج له ويكون املريض قد تسبب به لنفسه.
كذلك من املهم ج ًدا ملن يعملون يف مواقع تحتوي عىل
أصوات عالية كمعامل التكرير واملطارات وورش النجارة
وغريها ارتداء أغطية األذن لحامية السمع لديهم.

ال تعويل على
العالجات غير المثبتة
علميا للطنين
ً
الطنين من جهة
واحدة مؤشر خطر
ويجب عالجه
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الصحة النفسية..
حالة من اتزان المشاعر
د .فاطمة النجار
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استشارية طب نفسي

تعترب الصحة النفسية ركيزة مهمة من ركائز الصحة
العامة .ويتجىل ذلك يف تعريف الصحة الوارد يف دستور
منظمة الصحة العاملية «الصحة هي حالة من اكتامل السالمة
بدن ًيا وعقل ًيا واجتامع ًيا ،ال مجرد انعدام املرض والعجز».
وتعرف ذات املنظمة الصحة النفسية عىل أنها حالة من العافية
يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة ،والتكيف مع حاالت
التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام يف مجتمعه
املحيل.
ولهذا ،فالصحة النفسية ال تعتمد فقط عىل انعدام املرض النفيس،
مع أنه جزء مهم منها ،بل متتد إىل حالة من التوازن يف حياة الفرد
من ناحية اإلدراك والسلوك واإلنجاز يف مختلف املجاالت :كاملجال
األكادميي ،األرسي ،االجتامعي والوظيفي.
والجدير ذكره هنا أنه ال يصح وصف الصحة النفسية لشخص ما
بأنها مكتملة أو منعدمة ،ولكنها موجودة يف مستويات عدة عند
األفراد ،ورمبا نراها ترتفع أو تنخفض عند الشخص الواحد بنا ًء عىل ما
يواجهه من ظروف وأحداث يف مراحل حياته املختلفة.
إن التأقلم مع هذه الظروف واملرونة عند مواجهة الصعاب يعد من
أهم الخصائص التي يتم من خاللها تقييم الصحة النفسية لفرد ما.
غري أنه من املهم أن ندرك أن متام الصحة النفسية ال يتمثل يف
الشعور بالفرح والسعادة يف كل األوقات ،فوجود املشاعر السلبية
يف حياتنا مثل الحزن ،القلق أو الغضب قد تكون ضمن ردات الفعل
تفاعل صح ًيا
ً
الطبيعية والصحية التي تشري إىل أن هذا الفرد ميتلك
مع أحداث الحياة ،ولكنها يجب أن تكون متزنة وناضجة بحيث يتم
التعبري عنها بأسلوب وسلوك مالئم للحدث ،مثلام أن وجود املشاعر
اإليجابية من فرح وبهجة هو يشء محبب يف الوقت واملكان املناسبني.
وتتمثل العوامل التي لها تأثري بارز عىل صحتنا النفسية يف العوامل
البيولوجية ،االجتامعية ،البيئية واالقتصادية ،فمن املؤكد أن العيش يف
ظروف اجتامعية سيئة أو بيئة عمل مجهدة ألوقات طويلة ،واألمراض
البدنية الطارئة أو املزمنة تشكل ضغطًا مؤث ًرا عىل توازن القدرات
النفسية.
ختا ًما ..متنيايت للجميع بوافر الصحة والسعادة.

رهاب
الوجه اآلخر للجائحة
ما زال

العالم يعيش وقع مفاجأة عام الفأر الصيني ،ويسخر الجهود
واإلمكانات كافة ،ويتوسل أحدث ما توصلت له البشرية من تقدم علمي
في سبيل مكافحة أعتى جائحة عرفها التاريخ الحديث.
كورونا (كوفيد  )19واقع فرض نفسه على العالم كله ،وتحد ألقى بظالله
مؤكدا أنه لن
على مناحي الحياة كافة ،فأصبح الحديث عما بعد كورونا
ً
يكون كما قبله.
واحدة من أبرز ما أفرزته هذه الجائحة من تداعيات ،تأثيرها على الوضع النفسي للناس،
إذ فرضت على الجميع التخلي عن أحد أبرز السمات البشرية ،ودفعتهم نحو اعتياد حياة
العزلة والخوف من اآلخر ،فضال عن تنامي شعور القلق والخوف من الوقوع ضحية هذا
الوباء ،أو فقدان قريب أو عزيز بفعل مضاعفاته.
«صحتنا» استضافت كال من اختصاصية الطب النفسي بمستشفى الملك حمد
الجامعي الدكتورة حمدة النشمي ،وأستاذة علم النفس بكلية العلوم الصحية
والرياضية بجامعة البحرين فاطمة علي؛ للحديث حول اآلثار النفسية المترتبة على انتشار
جائحة كورونا (كوفيد  )19والسبيل لتجاوزها.
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قلق كورونا..
اإلناث أغلب ضحاياه

أدى تصاعد وتــرة انتشار
فريوس كورونا (كوفيد ،)19
وتسارع معدالت اإلصابة به
وما نتج عنها من حاالت وفيات
كرست حاجز املليونني حول العامل،
مع تزايد اهتامم األفراد باإلحصاءات
وتبادلهم املعلومات (سواء الصحيحة
منها أو املغلوطة) عــر تطبيقات
التواصل االجتامعي ،إىل حدوث أزمات
نفسية لــدى عــدد كبري من الناس،
وأخــذت تنتابهم نوبات من الخوف
والهلع ،تستدعي الدعم وتقديم العالج
النفيس؛ للتخلص من األفكار املسيطرة
عليهم والتي يقفون عندها مكتويف
األيدي حائرين.
«الكورونوفوبيا» والتي تم تعريفها
عىل أنها «استجابة خوف مفرطة من
اإلصابة بفريوس (كوفيد  ،)19والتي
تــؤدي إىل قلق مفرط من األع ـراض
الفسيولوجية ،وإجهاد فكري كبري حول
الخسائر الشخصية واملهنية ،وزيادة يف
السلوكيات التي تبعث عىل الطأمنينة
والسلوكيات الساعية إىل السالمة،
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األستاذة فاطمة علي
محاضرة علم النفس
بجامعة البحرين

وتجنب األماكن واملواقف العامة ،ما
يسبب ضعفًا ملحوظًا يف أداء الحياة
اليومية» ،وهو من األمراض النفسية
املصاحبة لـــ (كوفيد  ،)19والتي
أمست تهدد فئات كثرية يف املجتمع
عىل اختالف خلفياتهم االجتامعية
والعمرية حتى وضعهم االقتصادي
قبيل الجائحة.
ويعترب التوتر استجابة صحية طبيعية
عندما يواجه الفرد أزمة من األزمات،

وإن االستجابة الفسيولوجية املصاحبة
تساعده يف تخطي هذه األزمات إما
عن طريق التصدي لها أو الهروب منها
( ،)fight or flightلكن السؤال الذي
يجب طرحه هو كيفية التمييز بني
االستجابة الطبيعية والخوف املحتم
(الكورونوفوبيا)؟.
إن أول وأبسط الخطوات هو الرتكيز
عىل السلوكيات اليومية أثناء الجائحة
واستخدامها كعالمة فارقة.
هل تستطيع القيام بأمورك اليومية
الروتينية كالتسوق ورشاء مستلزمات
مثل؟ هل تستطيع القيام مبهام
املنزل ً
عملك؟ هل تتواصل مع أفراد عائلتك
أو أصدقائك بسهولة؟ إذا كانت إجابتك
بنعم ملعظم هذه التساؤالت ولكنك
ما تزال تعاين من القلق من الفريوس،
فاعلم أنك تقع ضمن نطاق التوتر
الطبيعي.
أمــا إذا كنت ال تستطيع القيام
باألمور الروتينية يف حياتك ،وأصبح
القلق والخوف الشديدان من اإلصابة
بالعدوى مهيمنني عىل حياتك وقراراتك

وإنــجــازاتــك ،وفــقــدت الــقــدرة عىل
السيطرة عىل أفكارك ،وبات خوفك
من فقد أحبابك لهذا املرض فكرة
مهيمنة تسبب لك ذع ًرا وهل ًعا
شبه دائم ،فهذه مؤرشات لـ
«رهــاب الــكــورونــا» ،الذي
يحتم عليك الحصول عىل
املساعدة يف إدارة القلق
والدعم النفيس والصحي.
ووجــدت الــدراســات أن
اإلنـــاث أكــر عرضة للقلق
املصاحب للجائحة ،والفئات
العمرية األصغر س ًنا ،إذ يكون
سبب القلق الخوف عىل مستقبلهم من
الجائحة أكرث من القلق من اإلصابة أو نقل
العدوى ،وقد يؤدي قضاء املزيد من الوقت عىل وسائل
التواصل االجتامعي ،واستهالك املزيد من وسائل اإلعالم
عمو ًما إىل زيادة مستويات القلق بشأن الوباء.

كيف يمكننا السيطرة على القلق
وتقليل فرص حدوث الرهاب المرضي؟
إعطاء صحتك العقلية والنفسية والبدنية املقدار نفسه من األهمية والرعاية أثناء الجائحة هو أمر حيوي ،كام يجب
وضع حد صحي وعقالين ملتابعة أخبار ومستجدات الفريوس عن طريق تقليل األوقات التي تقضيها يف متابعة األخبار
املقلقة وغري املوثوق بها ،وأعداد املصابني والوفيات وغريها عىل وسائل التواصل االجتامعي ،واالبتعاد عن خوض النقاشات
الحادة مع اآلخرين والتفرغ إىل املواضيع األكرث إيجابية.
هذا ولزم التأكيد أنه لو كنت تعاين من رهاب املرض أو «الكورونوفوبيا» أو حاالت الهلع املصاحبة للقلق ،فإنه من املهم
طلب املساعدة من املختصني لتتمكن من السيطرة عىل األعراض والتغلب عىل املرض باستخدام أساليب العالج السلويك
املعريف (.)cognitive behavioural therapy
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كورونا رفعت

حاالت اإلصابة بالوسواس
القهري واالكتئاب
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لقد مر عام عىل اإلعالن
عن اجتياح فريوس كورونا
(كوفيد  ،)19وأصاب العامل
بأجمعه ما أصابه من آثار
مختلفة عىل األصعدة كافة.
وكل منا كان ينظر إىل هذه الجائحة
وآثارها من زاوية اهتاممه وتخصصه،
إال أنني قبل أن استعرض يف هذه
املساحة اآلثــار النفسية للجائحة
عىل الصحة العامة وما السبل لرفع
املناعة النفسية ملقاومة هذه اآلثار،
ال بد من اإلشادة مبا قامت به حكومة
مملكة البحرين من إجراءات استباقية
وخــطــوات ساهمت بشكل كبري يف
تخفيف الرضر النفيس عىل املواطنني،
عرب حزمة القرارات التي اتخذتها لدعم
املواطن وأصحاب املشاريع التجارية،
وما سخرته من خدمات طبية مجانية
وتوفري اللقاح مجانًا للجميع ،وما أولته
من رعاية واهتامم للمواطن واملقيم
عىل حد سواء.
ولعل هــذه الخطوات ساهمت
بشكل كبري وأثرت بشكل إيجايب عىل
تقليل بروز اآلثار النفسية للمواطن
واملقيم يف مملكة البحرين من آثار
كورونا ،وهذا إحقاق للحق أن الجهود
التي بذلها وال زال يبذلها خط الدفاع
األول املتمثل يف الفريق الوطني الطبي
ملكافحة انتشار فريوس كورونا (كوفيد

د .حمدة النشمي
اختصاصية الطب النفسي
بمستشفى الملك حمد

 )19كان له بالغ األثر يف تهيئة الناس
واطالعهم بكل شفافية عىل التطورات
واألرقام واإلجراءات املتخذة ومواكبة
الحدث ،ما ساهم بشكل كبري يف إسكان
النفس والطأمنينة لدى املواطن واملقيم
وخفف من حدة التوتر والخوف من
األخبار املضللة واإلشاعات التي تتناقلها
وسائل اإلعــام والتواصل االجتامعي
بشكل متدفق.
وال بد أن أشري إىل أن األثر النفيس
للتعرض ملثل هــذه الضغوطات
واملستجدات يختلف مــن شخص
إىل آخر وفقًا للعديد من العوامل،
مثل املستوى التعليمي ،االضطرابات
الشخصية ،املعاناة مع أمراض نفسية
سابقة .وحيث إن تداعيات الجائحة

فرضت عىل الجميع أفرا ًدا ومؤسسات
ورشكــات وحتى الحكومات واق ًعا
جدي ًدا ،كالحظر والتباعد االجتامعي
والعمل عن بعد ،أو تعليم األطفال من
املنزل ،وغياب االتصال املبارش مع أفراد
فضل عن
األرسة اآلخرين واألصدقاءً ،
الجلوس يف املنزل لفرتة طويلة.
لذا فإن التكيف مع هذه التغريات
الرسيعة يف منط الحياة ساهم يف
خصوصا مع
ازديــاد الشعور بالقلق،
ً
كرثة متابعة إعالنات حاالت اإلصابة
والــوفــيــات عــر وســائــل التواصل
االجتامعي ،ما أثر عىل إدارة مشاعر
الخوف من اإلصابة بعدوى الفريوس،
والشعور بالقلق عىل اآلباء واألمهات
خصوصا كبار السن وأصحاب األمراض
ً
املزمنة.
كام أنه من املتوقع استمرار بعض
اآلثار النفسية املرتتبة عىل هذه الجائحة
حتى بعد رجوع الحياة إىل طبيعتها،
مثل استمرار اإلحساس بالقلق وانعدام
األمان واإلصابة مبا يعرف باضطراب ما
خصوصا عند التعرض
بعد الصدمة،
ً
للمضاعفات الصحية الخطرية التي
قد تصاحب اإلصابة بهذا الفريوس،
مثل معاناة املتعايف من الكوابيس
الليلية وصعوبات النوم ورسعة استثارة
األعصاب ،إذ يبدو الشخص متأهبًا
لإلصابة بأسوأ سيناريو محتمل.

الحظنا كاختصاصيني يف الصحة النفسية ازدياد حاالت اإلصابة بالوسواس القهري ،واالكتئاب واألرق املزمن منذ
بدء الجائحة.
لذا يتوجب علينا جمي ًعا أن نلتزم باتباع روتني صحي مبا يتناسب مع الوضع الحايل مع التمتع باملرونة الكافية
وتقبل التغيريات املصاحبة لتوصيات منظمة الصحة العاملية ،ومتابعة املصادر املوثوقة ،مع الحرص عىل تقنني الوقت
لذلك ،واملحافظة عىل العادات اليومية الصحية قدر اإلمكان ،واكتساب عادات جديدة كالقراءة والكتابة وتنمية
املهارات املبارشة وتجنب متابعة األخبار املثرية للقلق ،وعدم الرتدد يف مراجعة اختصاصيي الصحة النفسية.
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اختصاصي األورام الدكتور
علي حسن لـ «صحتنا»:

سرطان البروستاتا
مرض الشيخوخة ..والكشف
المبكر «خير من العالج»
ما هو سرطان البروستاتا؟
يتكون الرسطان بفعل اختالل نظام ضبط انقسام الخاليا يف
جسم اإلنسان ،وميكن أن ينشأ يف أي جزء من جسم اإلنسان،
إال أنه عادة ما ينشأ يف األجزاء رسيعة النمو كالثدي لدى
املرأة ،والربوستاتا لدى الرجل ،والقولون ،واألنف واألذن
والحنجرة والرئة.
إذن ،فرسطان الربوستاتا هو عبارة عن خلل يف نظام انقسام
الخاليا يف الربوستاتا ،أدى يف نهاية املطاف إىل نشوء الرسطان
يف هذا العضو.
ما أهمية البروستاتا؟
تعمل الربوستاتا وكأنها حارس عىل املثانة ،فأي مشكلة
تحصل يف هذا العضو ميكن أن تؤدي إىل إغالق املجرى.
ولحسن الحظ أن هذا األمر ال يحصل منذ البداية يف
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األورام ،وإمنا يحصل يف مرحلة متأخرة ،حينام يدخل الورم
عىل مجرى البول.
والجيد أن الورم الخبيث عادة ينمو يف األطراف ،ويضغط
يف البداية عىل مجرى الخروج ،ثم يضغط باتجاه املثانة.
ما أسباب نشوء هذا الورم؟
التقدم يف العمر هو أبرز األسباب ،فوصول الرجل لسن 60
وحده ٍ
كاف ألن يكون داف ًعا له نحو إجراء الفحص املبكر،
ولذلك ينصح بإجراء الفحص قبل  10سنوات ،خصوصا يف حال
وجود تاريخ عائيل باإلصابة به قبل  60سنة ،مام يضاعف
احتامالت اإلصابة به إىل ضعفني أو  3أضعاف.
والسمنة كذلك تلعب دو ًرا يف زيادة احتاملية اإلصابة
بأورام عديدة.
أما الطعام فال وجود إلثبات علمي حتى اليوم بدوره يف

أكد

اختصاصي األورام الدكتور علي حسن أن سرطان البروستاتا
يصيب معظم الرجال ممن تجاوزوا  65سنة.
وهو ما يؤكد أهمية الفحص المبكر قبل هذا العمر بأكثر من 10
سنوات على األقل؛ الكتشاف الورم قبل انتشاره ،ومحاصرته
جدا.
وعالجه ،إذ تتوافر العديد من العالجات الناجحة بنسبة عالية ً
ولفت في حواره مع «صحتنا» إلى أنه ال دليل علمي حتى اآلن عن
منبها على أهمية الكشف المبكر
دور الطعام المباشر في تشكل السرطانات،
ً
لمن لديهم تاريخ عائلي باإلصابة بالسرطان.
حاليا من الفحوص البسيطة والتي ال
وأشار إلى أن فحص البروستاتا يعتبر
ً
ّ
تمكن من
جدا
تتطلب
جهدا من المريض ،وتعطي إجابات دقيقة وواضحة ً
ً
اتخاذ قرارات ،وتمنع حدوث ضرر كبير على المريض وإنقاذ حياته ،والحفاظ على
جودة حياته.

نشوء الرسطان من عدمه ،أما بالنسبة للسكريات والدهون
فهي ليس ذات عالقة مبارشة يف تكون الرسطانات ،وقول ذلك
ما زال يف إطار كونه نظرية ،إال أنه قد يكون سب ًبا غري مبارش
من خالل تسببه بالسمنة للشخص.
ما عوامل الخطورة في سرطان
البروستاتا؟
أكرث عوامل خطورة هذا املرض أنه مرض صامت يف
معظم مراحل منوه ،والتي تصل إىل سنوات ،فعادة
يطلق عليه أنه مرض الرجال فوق  65سنة ،إال
أنه يتكون قبل هذا العمر بسنوات.
هل يمكن لتضخم
البروستاتا أن يكون
حميدا؟
ً
التضخم الحميد هو األكرث
شيو ًعا ،لكن عادة هذا التضخم
يسبب مشاكل يف مجرى

البول ،ومن املمكن عالجه باألدوية أو االستئصال الجزيئ.
ما احتمالية اإلصابة به لدى الرجال؟
قد تصل نسبة من يعانون من أعراضه ممن تجاوزوا 60
سنة معدل  10إىل  ،%20ومع ارتفاع العمر تزداد النسبة.
ولألسف ،إن ظهور األعراض دليل عىل أن املرض بلغ مراحله
املتقدمة ،فمعظم املرىض يذهبون للعيادة للشكوى من آالم
يف العظام ،وهي مرحلة متقدمة من الرسطان ،إذ إن هذا
النوع من الرسطان يحب العظم.
ما فرص التعافي من هذا
السرطان في مختلف
مراحله؟
الحديث عن الشفاء قبل مرحلة االنتشار
ممكنة وبفرص ممتازة ،إال أنه يف حال
دخوله مرحلة االنتشار ،فإنه
وبحسب ما هو متوافر
من العلم واملعرفة
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ال دليل علمي لدور
الطعام المباشر في
تشكل السرطانات
فرص الشفاء
عالية قبل انتشاره
واحتوائه ممكن
ال نتحدث عن الشفاء ،ولكن باإلمكان احتوائه لفرتات قد
تصل إىل سنوات طويلة.
وهناك أدوية كثرية ،وبعض العالجات هي املالحظة
فقط ،ألن هذا املرض صامت عادة ،وبطيء يف النمو يف
أوقات كثرية ج ًدا .وأحد طرق العالج منه قبل انتشاره هو
استئصاله ،وهو العالج التقليدي .وفحص الربوستاتا يعترب
حال ًيا من الفحوص البسيطة والتي ال تتطلب جه ًدا من
املريض ،ويعطي إجابات دقيقة وواضحة ج ًدا متكّن من
اتخاذ قرارات متنع حدوث رضر كبري عىل املريض وإنقاذه،
والحفاظ عىل جودة حياته.
ما الوقت المناسب للبدء في
الفحص المبكر؟
الدراسات تويص بإجراء هذا الفحص قبل عمر  60سنة،
خصوصا
واألفضل من ذلك الفحص يف سن  55أو  50سنة،
ً
لألفراد الذين لديهم تاريخ عائيل من اإلصابة باألورام ،منها
الربوستاتا ،وهو ما يحدد مستوى الخطورة.
فوجود أحد أفراد العائلة ممن لديهم تاريخ عائيل من
رشا
اإلصابة برسطان الثدي أو املبايض ،فإن ذلك يعد مؤ ً
الحتامل إصابة الذكور منهم بأورام الربوستاتا بنسبة .%20
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ما العمر الذي يمكن أن نتحدث فيه
عن تجاوز الرجل لخطر اإلصابة بهذا
السرطان؟
لألسف ،إن هذا النوع من الرسطانات يزيد مع العمر ،فال
وجود لعمر معني مينحك األمان من اإلصابة به.
ولكن لحسن الحظ أن هذا النوع من الرسطانات ال يسبب
مشاكل لكل املرىض ،فواحد من بني  10أشخاص من املمكن
إصابته برسطان الربوستاتا طوال حياته ،ولكن واحد من بني
 50من الرجال عموما ميكن أن يتوىف بسبب رسطان الربوستاتا.
كيف تقيم مستوى الوعي بهذا
المرض؟
نحن بحاجة إىل التوعية بأهمية الفحص املبكر واالستمرار
فيهام ،فالفحص موجود يف املراكز الصحية ،ويشمل فحص
الدم والفحص املوضعي .وفحص الدم ال يكفي ،فالفحص
اليدوي مهم ج ًدا ،وقد ال تتمكن من التقاط الرسطان مبجرد
تحليل الدم.
األمر اآلخر الذي أؤكد عىل أهميته هو الفحص السنوي،
إذ يجرى هذا الفحص عادة يف املراكز الصحية لدى أطباء
املسالك البولية .ونسبة املرىض الذين يتم اكتشافهم بواسطة

وجود تاريخ عائلي
يؤكد أهمية
الكشف المبكر
الفحص الموضعي
ضرورة وتحليل الدم
ال يكفي

الفحص املبكر قليلة ج ًدا ،فغالب الحاالت تكون يف مرحلة
االنتشار أو يف مرحلة التضخم املوضعي الذي تجاوز الحجم
الصغري املمكن شفاؤه متا ًما .وباإلمكان شفاء العضو دون
االستئصال قبل االنتشار ،ومن دون الحاجة لعملية جراحية،
إال أن نسبة الشفاء تقل تب ًعا لحجم الورم.
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية
اللجوء الستئصال البروستاتا؟
للربوستاتا أهمية أكرث من بقية األعضاء التي باإلمكان
مهم يف الجهاز التناسيل.
استئصالها ،إذ يلعب دو ًرا ً

وواحدة من أهم املشاكل الصامتة لرسطانات الربوستاتا تتمثل
يف معاناة الرجال وامتناعهم عن العالج خشية فقدانهم رغبتهم
الجنسية .واالستئصال عادة ال يفقد الرجل رغبته إال أنه قد
يؤثر عىل وظيفة املستقيم ،ومع ذلك هذا األمر له عالج ،إال أن
املشكلة وجود الحرج من قبل الطبيب واملريض يف الوقت نفسه
من الحديث يف هذا املوضوع ،األمر الذي ينتهي مبعاناة املريض.
ال بد من الوعي أن العالج بال شك له أعراض جانبية ،وتؤثر
عىل نوعية حياة املريض ،إال أن التقدم التكنولوجي استطاع أن
يجد العديد من الحلول التي تحافظ عىل جزء من رغبة الرجل.
وأعراض العالج الجانبية التي يتخوف الطرفان من الحديث
حولها هي تسببها يف حدوث الضعف الجنيس ،السيام مع
الجراحة والعالج بأشعة الليزر ،إال أن العالجات الهرمونية تؤدي
للضعف الجنيس ،إضافة إىل خفض الرغبة.
عمو ًما ،من املهم أن يتم النقاش حول هذا املوضوع ،فمشاكل
ومضاعفات العالجات لرسطان الورم معروفة ،ويف كثري منها
نعرف كيف نتعامل معها ،بحيث ميكن لنا أن نحقق للمريض
السيطرة عىل املرض ،وإمكانية الشفاء منه ،إضافة إىل املحافظة
عىل جودة حياة املريض ومقدرته عىل مامرسته حياته بشكل
طبيعي.

نصيحة في هذا المجال
ال تنتظر الشعور باألعراض ،فالفحص ممكن وسهل ،وهو مطلوب لجميع الرجال فوق  50سنة ،ويتم إجراؤه بشكل
سنوي ،أو حسب تقييم الطبيب املختص .وكذلك من لديه تاريخ عائيل بوجود أورام ،فإنه بحاجة إىل إجراء فحوصات
دورية مبكرة ج ًدا .وبالنسبة للغذاء ،فاألكل الصحي الطبيعي والرياضة والنوم الكايف جميعها مهمة يف تقوية مناعة
الجسم والتقليل من احتاملية اإلصابة باألورام ،وتحسني فرص الشفاء منها .عمو ًما ،هذا املرض من املمكن عالجه ،وذلك
من خالل الجراحة أو الليزر أو الهرمونات أو الكياموي ،الذي ثبت علم ًيا أنه أحد الخيارات الفعالة لعالج بعض الحاالت.
ويف حال انتشار املرض ،فإنه من املمكن السيطرة عليه لفرتات طويلة تصل لسنوات ،مع املحافظة عىل نوعية حياة
جيدة للمريض وشبه طبيعية.
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التوحديون
في يومهم العالمي..
هل نتوحد من أجلهم؟
يحتفل

العالم في الثاني من أبريل كل عام باليوم العالمي
للتوحد؛ من أجل نشر الوعي بهذا الطيف ودعم حقوق
المصابين به.
ويأتي هذا اليوم في وقت يمر فيه العالم بظروف استثنائية
جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19ليرفع بذلك من تحديات
هذه الفئة من المجتمع التي ما زالت تسعى من أجل تعزيز
حقوقها في االندماج واالستقالل والتعليم والعمل كغيرها من األسوياء.
ً
واحدا من بين كل
وفقا ألرقام منظمة الصحة العالمية ،يصيب
والتوحد
ً
ً
طفل حول العالم ،كما أنه يصيب الذكور أكثر من اإلناث بـ 4مرات.
160
ونظ ًرا لكونه اضطراب نمائي عصبي فإنه ال عالج طبي محدد للتوحد،
وفي المقابل يساهم الكشف والتدخل المبكر على تطوير مهارات
التواصل لدى المصابين به.
وبالتزامن مع هذا اليوم العالمي ،تحل رئيسة لجنة التوعية والثقافة
بجمعية التوحديين البحرينية المستشار الوراثي الدكتورة فاطمة مرهون
ضيفة على «صحتنا» ،للحديث حول هموم وقضايا التوحديين في البحرين.
ونسلط الضوء في هذا اإلطار على حملة أطلقتها الشابة البحرينية دعاء
عنان لدعم أطفال التوحد تحت عنوان «من أجلهم نتوحد» ،والتي تبنتها
ً
الحقا بلدية المحرق.
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الدكتورة فاطمة مرهون لـ «صحتنا»:

ال إحصائية رسمية للتوحديين..
وتجارب الدمج أثبتت نجاحها
قالت رئيسة لجنة التوعية والثقافة بجمعية
التوحديني البحرينية املستشار الــورايث الدكتورة
فاطمة مرهون «إن من أكرب العوائق التي تواجه فئة
التوحديني يف البحرين تتمثل يف عدم وجود إحصائية
رسمية بالعدد اإلجاميل لهم».
وأشارت إىل أن الجميع يرحب مبطالب دعم التوحديني،
إال أنه ال وجود لهمة أومبادرة يف تقديم الدعم الفعيل لهذه
الفئة ،مشرية إىل أن دعم التوحديني ال يكون عرب عزلهم يف
مراكز خاصة ،وإمنا يكون عرب دمجهم يف املجتمع ،وإعانتهم
ليكونوا مستقلني يف إدارة شؤونهم.

التوحد هو اضطراب منايئ عصبي يصيب األطفال دون
الخامسة ويظهر يف فرتات متفاوتة ،ويشمل  3محاور ،وهي
اللغة املنطوقة ،التواصل والسلوك املختلف عن الطبيعة،
ومتييز التوحدي عن غريه هو باجتامع هذه العوارض الثالثة
لديه .فهو ليس مبرض ،فاملرض له أسباب وعــاج ،ولكن
االضطراب هو عبارة عن تغري يف الحالة دون معرفة األسباب،
وألن السبب غري معروف فال عالج له.
وهو اضطراب غري ظاهر خارج ًيا ،فال ميكنك بالنظر التمييز
إن كان الشخص مصابًا به أم ال ،ومييز عند التعامل ومالحظة
االختالف يف طريقة التواصل والسلوك فقط.

ما رسالة جمعية التوحديين في
اليوم العالمي للتوحد؟
ادعموا التوحديني ،وال تقرصوا ذكركم للتوحديني عىل يوم
واحد يف السنة فقط ،فكل فرد من موقعه مسؤول عن دعم
هذه الفئة.

هل هناك تالزم بين كون الشخص
توحديا ويعاني في الوقت ذاته من
ً
مشاكل عضوية؟
ليس كــل مصاب بالتوحد لديه
مشاكل عضوية ،البعض منهم سليم
عضويًا.
شخصا
عمو ًما ،عندما ترى
ً
واح ًدا من التوحديني فهو ال
ميثل كل التوحديني ،وحالته
متميزة ومنفردة عن اآلخرين
الذين يشاركونه
عــــى نــفــس
الطيف.

ما حجم هذه الفئة في المجتمع
البحريني؟
من أكرب العوائق التي تواجه هذه الفئة تتمثل يف
عدم وجود إحصائية رسمية بالعدد اإلجاميل للتوحديني
يف اململكة.
وهناك منظمة يف البحرين تعنى بشؤون
التوحديني تدعى (أمنيات) ،ق ـ ّدرت عرب
دراســاتــهــا العلمية املثبتة مجموع
التوحديني يف البحرين بنحو  22ألف
شخص من مختلف األعامر.
كيف يمكن أن نميز
التوحدي عن غيره؟
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ما الرؤية التي تطرحها
جمعية التوحديين
البحرينية لتحقيق
تطلعات التوحديين؟
نحن بحاجة إىل تكاتف مجتمعي
ورسمي عىل جميع املستويات،
ومن أبــرز أشكال الدعم تتمثل يف
الدعم الترشيعي عرب سن الداعمة
للتوحديني ،فعند الحديث عن شخص
توحدي ،فأنت تتحدث عن أرسة بأكملها
معنية برعايته والتكيف مع حالته ،وتلبية
احتياجاته كافة.
إضافة إىل السعي لتمكني جميع األشخاص املصابني
بالتوحد يف البحرين للحصول عىل حق التدخل املبكر
والتأهيل وإكامل املراحل التعليمية األساسية والجامعية.
هل هناك من يعارض دعم
التوحديين؟
ال وجود ملعارضة ،لكن ال حضور لهمة ومبادرة وأشخاص
يسمعون ويفعلون ،هناك تجاهل وإشاحة بالوجه عن حاجات
التوحد؛ لوجود تخوف من املطالبة باحتياجات التوحديني من
دمجهم ،وما يرتتب عليه من تكاليف.
نحن لسنا مع مبدأ تخصيص مركز منعزل للتوحديني ،نحن
نطالب بدمجهم يف املجتمع.
ما احتمال نجاح فكرة الدمج؟
هناك تجارب ناجحة ج ًدا حول العامل ،ففي أسرتاليا مثال
 %35ممن تم تأهيلهم من التوحديني من املراحل الثانوية
والجامعية هم يعملون حال ًيا ضمن مؤسسات عليا ،وبعضهم
يدير مؤسسات ،كام أن نسبة البطالة لدى التوحديني لديهم
ال تتجاوز  ،%20فيام ال وجود لتوحدي يعمل يف البحرين.
لعل ما يجهله البعض هو القدرات املذهلة التي لديهم
يف العمل من ناحية االلتزام والدقة ،وذلك يشكل خسارة
للجهات التي تحتاج ملثل هذه الكفاءات واملميزات.
أال يعد وجود شخص توحدي يدير
مشروعات ويؤلف كت ًبا أم ًرا مثي ًرا
لالستغراب؟
يف الذهنية العامة ،هنالك خلط بني مسألة اإلدراك ومسألة

القدرات الذهنية.
التوحد اضــط ـراب ال ميس
اإلدراك ،فهو ميس السلوك واللغة
والتواصل ،هناك تحديات يف هذه املحاور ،إال أنها ال تصل
لحد اإلعاقة وعدم االندماج يف املجتمع ،وعدم العثور عىل
عمل وعدم إمتام دراسة.
وإذا اقرتنت اإلعاقة الذهنية بالتوحد فذاك شأن آخر ،فأنا
أتحدث عن التوحد النقي غري املقرتن باملشاكل يف اإلدراك.
هل تعتقدين أن مصطلح التوحديين
يناسب الحالة الفعلية ألبناء هذا
الطيف؟
التوحد لقب ال يطابق واقعه ،فالتوحدي لديه قدرات
خارقة وذاكرة مذهلة من حيث الذاكرة والقدرات الحسابية،
املشكلة عند الناس تتمثل يف خلطهم بني صعوبات التعلم
والتوحديني واإلعاقة الذهنية.
ماذا عن المشاكل السلوكية ومدى
خطورتها؟
 % 70من التوحديني يف البحرين لديهم مشاكل سلوكية،
وأحيانًا تكون هذه املشاكل عائقًا أمام اندماجهم يف املدارس
أو يف األماكن العامة.
يف املقابل ،ميزة التوحدي أنه حتى لو كانت لديه اضطرابات
سلوكية فإنه لن يؤذي اآلخرين بل سيؤذي نفسه ،وذلك بفعل
ما يعانيه من ضعف اإلحساس لديه.
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تبنتها «بلدية المحرق»:

شابة بحرينية تطلق مبادرة
«من أجلهم نتوحد»
أطلقت شابة بحرينية مبادرة لدعم أطفال التوحد بالتزامن مع اليوم العاملي للتوحد تحت عنوان «من
أجلهم نتوحد».
وأعلنت بلدية املحرق عن تبنيها لهذه املبادرة انطالقًا من واجباتها الوطنية واملسؤولية االجتامعية
للنهوض باملجتمع واالرتقاء به ،وذلك لدعم ودمج األفراد من ذوي الصعوبات يف السلوك والتواصل مع أنشطة
وبرامج البلدية لالحتفال بأسبوع الشجرة.
وكان لـ «صحتنا» لقاء مع صاحبة املبادرة الشابة البحرينية دعاء عنان ،للحديث حول تفاصيل هذه املبادرة
ودوافعها ،وأبرز الرسائل واألهداف التي تسعى إليصالها عرب هذه املبادرة.
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كيف انقدحت لديك فكرة حملة
«من أجلهم نتوحد»؟
عميل بوظيفة اختصاصية اتصال أتاح يل فرصة االحتكاك
برشائح املجتمع كافة ،من بينهم فئة التوحديني.
وعندما ملست عن قرب حاجة التوحديني لالندماج وأثر
ذلك عىل تحسن أوضاعهم النفسية والسلوكية ،جاءت
فكرة هذه الحملة تزام ًنا مع اليوم العاملي للتوحديني؛ لرفع
مستوى الوعي لدى املجتمع بطيف التوحد ،ما يسهل عملية
اندماجهم يف املجتمع.
ونحن بحاجة ملجتمع وا ٍع بطيف التوحد ،وبذلك نحل
نصف املشكلة.
ما اآلليات التي ستنفذين من خاللها
المبادرة؟
عرب التعاون مع بلدية املحرق وجمعية التوحديني
البحرينية ،ستكون هناك مجموعة من الفعاليات واألنشطة
املتنوعة ،منها ميدانية ومنها افرتاضية.
ومراعاة لظروف جائحة كورونا ،سنبدأ باألنشطة االفرتاضية
عرب تنظيم الربامج اإلعالمية التي تتضمن استضافة
اختصاصيني ،واستعراض مناذج حياة ألطفال التوحد
وعوائلهم ،وقطاعات خاصة أو حكومية تدعم
أطفال التوحد من اتجاهات عدة.
كيف تقيمين مستوى
التفاعل والدعم لهذه
المبادرة؟
بلدية املحرق تبنت مبادرة «من أجلهم
نتوحد» بالكامل ،مبا يتناسب مع
توجهات البلدية ،فالبلدية تعكس
صورة حضارية للرشاكة املجتمعية يف
دعم أطفال التوحد عرب الفعاليات
واألنشطة التي ستقام باسم
البلدية ،وستحرض عدد من
الجهات وعىل رأسها جمعية
التوحديني البحرينية.

وستنطلق أوىل الفعاليات يف أسبوع الشجرة بالتعاون مع
بلدية املحرق ،إذ سيستضيفون جمعية التوحديني البحرينية،
وسيحرضون مناذج من أطفال التوحد.
ما طبيعة األنشطة التي
ستتضمنها الفعالية؟
طبيعة األنشطة ستكون لها عالقة بالبيئة والزراعة ،وعرب
ذلك سيتبني الرابط بني البيئة والزراعة وأطفال التوحد،
وسيظهر أثر البيئة عىل أطفال التوحد ،وكيف ميكن أن
نستغل البيئة بطريقة معينة لتكون جز ًءا من عالجهم.
ما الرسالة التي تودين إيصالها عبر
الحملة؟
املجتمع البحريني البد أن يكون أساس الدعم ألطفال
التوحد بشتى الطرق ،بأفكار وحمالت ودعم مادي ومعنوي.
واملسؤولية كذلك تقع عىل عاتق وزارة الرتبية والتعليم عرب
دمج أطفال التوحد يف املدارس وتخصيص مبانٍ لهم داخل
املدرسة ،ما يسمح لهم باالندماج مع بقية األطفال.
ويجب تدريب الــكــوادر الوطنية يف مجال
طيف التوحد واملجاالت املساندة للتوحد،
مبا يؤهلهم لتدريب أطفال التوحد
ومساندتهم.
كام أوجه رسالة شكر وعرفان ملمثل
جاللة امللك لألعامل اإلنسانية وشؤون
الشباب سمو الشيخ نارص بن حمد آل
خليفة ،الذي يعد الداعم األبرز لذوي
الهمم ،إذ نتطلع إىل دعمه
ألهــداف هذه الحملة
والتي تنسجم مع
تطلعات وآمــال
التوحديني
وعوائلهم
واملؤسسات
املجتمعية الراعية
لهم.
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التشخيص المبكر والعالج يمنحان فرص شفاء ووقاية

الحمية الغذائية ال تكفي لعالج
فرط الكوليسترول العائلي
الكوليسترول عبارة عن مادة شمعية ،وهو ليس
ً
سيئا بطبيعته ،بل يحتاجه الجسم لبناء الخاليا وصنع
الفيتامينات والهرمونات األخرى ،إال أن الكثير من
الكوليسترول يمكن أن يسبب مشكلة .ويصنع الكبد كل
الكوليسترول الذي تحتاجه ،وما تبقى من الكوليسترول
في الجسم يأتي من األطعمة الحيوانية ،فاللحوم والدواجن
ومنتجات األلبان تحتوي على الكوليسترول الغذائي.
هذه األطعمة غنية بالدهون المشبعة والمتحولة ،ما
يدفع الكبد إلنتاج المزيد من الكوليسترول بأكثر مما كان
سيفعله بخالف ذلك ،وهو ما يؤدي إلى انتقال البعض من
المستوى الطبيعي إلى المستوى غير الصحي .ويساهم
ارتفاع الكوليسترول في زيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية ،مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

أمراض القلب

د .نسرين السيد
استشارية السكر والغدد
الصماء واختالل الدهون

يولد األشخاص املصابون بفرط كوليسرتول الدم العائيل بشكل أساس ولديهم
نسبة عالية من الكوليسرتول الضار.
ومتيل مستويات الكوليسرتول لدى الجميع إىل االرتفاع مع تقدم العمر،
لكن أولئك الذين لديهم فرط كوليسرتول الدم العائيل لديهم مستويات
من الكوليسرتول الضار تبدأ عالية وترتفع مبرور الوقت.
وكام هو الحال مع مشاكل الكوليسرتول غري املوروثة ،يساهم هذا يف
تصلب الرشايني ،ما يؤدي إىل خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية أكرث
من املعتاد.
وإذا ت ُركت دون عالج ،فإن األشخاص الذين يعانون من الكوليسرتول
الورايث لديهم  20ضعفًا لخطر اإلصابة بأمراض القلب.
ويصاب الرجال املصابون بالكوليسرتول الورايث بأمراض القلب التاجية  10إىل 20
عا ًما قبل غريهم من املصابني بارتفاع الكوليسرتول غري الورايث ،وان نصف الرجال
الذين مل يتم عالجهم من الكوليسرتول الورايث سيصابون بنوبة قلبية أو ذبحة
صدرية قبل بلوغهم سن الخمسني.
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كوليسترول نافع

بالنسبة للبعض سيكون هذا يف وقت
مبكر يف العرشينات من العمر ،أما عند
النساء فيظهر مرض الرشيان التاجي
 20إىل  30عا ًما قبل غريهم من املصابني
بارتفاع الكوليسرتول غري الــورايث،
وحوايل  %30من النساء غري املعالجات
يصنب بنوبة قلبية قبل بلوغهن الستني.
هذه املخاطر املتزايدة مستقلة عن
عوامل الخطر األخرى ،والتي ميكن أن
تجعل األمور أسوأ.

فرص الشفاء

وينتج الكوليسرتول الــورايث نتيجة
طفرة جينية ،إذ إن  1من كل  200بالغ
لديه طفرة وراثية مبا يف ذلك األطفال.
لكن األشخاص الذين يعانون من
فرط كوليسرتول الدم العائيل لديهم
فــرص ممتازة للشفاء والوقاية من
أمراض القلب إذا تم تشخيص الحالة
مبك ًرا وعالجها بشكل مناسب.
ال ميكن عالج فرط كوليسرتول الدم
العائيل بالحمية والتامرين الرياضية
فقط ،ميكن أن تساعد هذه التغيريات
يف منط الحياة ،ولكن األدوية مطلوبة
عند الحاجة إىل خفض مستويات
الكوليسرتول الضار بشكل ملحوظ
(عىل األقل بنسبة .)%50
وقــد يحتاج األشــخــاص املصابون
بارتفاع كوليسرتول الربوتني الدهني
منخفض الكثافة للغاية ،مثل املصابني
بفرط كوليسرتول الدم العائيل متامثل
اللواقح ،إىل الخضوع لعالج يسمى
فصادة الــروتــن الدهني منخفض
الكثافة ،وهو إجراء يشبه غسيل الكىل،
ويتم إجراؤه كل بضعة أسابيع إلزالة
الكوليسرتول من الدم.

كوليسترول مضر

إحصاءات خليجية

خلصت الدراسات التي أجريت يف
دول الخليج العريب املنشورة من 1987
حتى  ،2010إىل أن  % 70من مرىض
العيادات الخارجية لديهم اضطرابات
يف الدهون والكوليسرتول ،وأن  %30إىل
 %50منهم لديهم نوع من أنواع فرط
الكوليسرتول الورايث ،إذ يوجد معدل
واحد لكل  200شخص مصاب بفرط
الكولسرتول الورايث ،مع تقارير بوجود
اكرث من  57نوع من الطفرات الجينية
يف منطقة الخليج والرشق األوسط مع
وجود طفرات جينية خاصة يف الخليج

والتي مل تسجل يف دول أخرى يف العامل.
وكشفت هذه الدراسات عن أول
ظهور الحتشاء عضلة القلب الحاد أو
ما يعرف بالجلطات القلبية املفاجئة
أو املوت املفاجئ عند سكان منطقة
الخليج  12 - 10سنة قبل نظرائهم
الغربيني.
إضافة إىل أن أكــر من  % 50من
أسباب الوفيات يف منطقتنا هي بسبب
أمراض القلب وتصلب الرشايني ،الذي
يعترب ارتفاع الكوليسرتول من أهم
مسبباته ،إضافة إىل مــرض السكر
والكىل وارتفاع ضغط الدم.
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هكذا

ينشأ «السرطان» وينتشر
الرسطان عبارة عن مجموعة
تشمل أكــر مــن  100مرض
مختلف .وتتألف أعضاء الجسم
من خاليا تنقسم بانتظام؛ يك تنتج
املزيد من الخاليا التي يحتاجها الجسم،
وهذه العملية املنظمة تساعد عىل بناء
الجسم وبالتايل تساعد اإلنسان عىل
سليم معاىف.
العيش ً
وإذا ما قامت باالنقسام دون ضبط
أو انتظام ينشأ عنه تكون مجموعة من
األنسجة املتضخمة أو ما يسمى بالورم،
وقد يكون هذا الورم حمي ًدا أو خبيثًا.
ويظهر الرسطان عندما تنحرف الخاليا
الطبيعية السليمة يف جسم اإلنسان عن
وظيفتها األساسية املنضبطة ،وعندما
تصاب هذه الخاليا بخلل يف االنضباط،
تتكون خاليا جديدة غري سوية ال يحتاج
إليها الجسم فتستمر يف االنقسام
وتكوين املزيد من الخاليا.
األورام الحميدة
إن األورام الحميدة ليست رسطانية،
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وناد ًرا ما تعرض حياة اإلنسان للخطر،
فهي تنمو وتتكاثر يف منشئها وال
تنترش لتصيب أجزاء أخرى من الجسد،
وميكن استئصالها بسالسة دون الخوف
من عودتها ثانية ،وناد ًرا ما تشكل هذه
األورام تهدي ًدا للحياة.
األورام الخبيثة
األورام الخبيثة واملتعارف عليها
بــاألورام الرسطانية ،سميت كذلك

د .عبدالرحمن فخرو
رئيس جمعية البحرين
لمكافحة السرطان

ملقدرتها الهائلة عــى مهاجمة
األنسجة واألعضاء املجاورة وإتالفها،
وكــذلــك مقدرتها عــى االنبثاث
(االنتشار) لتصيب أجزاء أخرى من
الجسم.
إن األورام الخبيثة ميكن استئصالها
يف الغالب وميكن الشفاء منها متا ًما،
مع احتاملية عودتها مرة أخرى يف
بعض األحيان.
إن األمراض الخبيثة يف استطاعتها
االنفصال عن الورم األويل ودخول
مجرى الدم والجهاز اللمفاوي لتصل
إىل أجزاء أخرى من الجسم وتشكل
أورا ًما جديدة ،ويطلق عىل انتشار
هذه األورام اسم االنبثاث.
وتتم تسمية معظم أنواع الرسطان
باملكان الذي تبدأ فيه ،وتعرف أغلب
أنواع الرسطانات وفقًا لنوع خلية
العضو الذي بدأت منه.
وعندما ينترش الرسطان يكون هذا
حامل لصفات الورم الذي
ً
االنبثاث
نشأ منه ويحتفظ باسمه.

زكريا الكاظم

منذ مثانينات القرن املــايض ،عززت مجموعة املعارف
املتزايدة رسعة تقديم فهم أفضل ملرض الخلية املنجلية يف العامل.
مملكة البحرين كانت يف صدارة الدول املستجيبة للمخاطر
التي نبهت عليها األمم املتحدة ،يف وقت ما زالت فيه كثري من
دخل من البحرين غري قادرة عىل إقرار برنامج
دول العامل ممن هي أعىل ً
فحص للمواليد.
استطاعت مملكة البحرين تنفيذ  3برامج للفحص خالل مراحل حياة
املواطن ،عند الوالدة ،ويف املرحلة الثانوية وإلزامية الفحص قبل الزواج ،ما
ساهم يف تحسني برامج االستشارة والتقدم يف التشخيص والتدخل املبكر.
إضافة إىل ذلك ،وسعت اململكة برامج التوعية والتعليم ،وساهمت
برامج البحث والتدريب املحددة إىل توفري كادر من املهنيني الصحيني
املطلعني العاملني يف هذا املجال ،وتحسني إدارة املرىض ،والوقاية من
املضاعفات وإطالة متوسط العمر املتوقع.
وأظهرت العديد من الدراسات اإلكلينيكية يف البحرين أن املسار
الرسيري لفقر الدم املنجيل قد تغري بشكل كبري ،فمنذ السبعينات ميكن
للبالغني الذين يعانون من داء الكريات املنجلية أن يتوقعوا اآلن العيش
بشكل جيد حتى الستينات من العمر.
ويف الوقت الذي يعيش فيه بعض املرىض حتى  80و 90سنة ،إال أن
البقاء عىل قيد الحياة ما يزال أقل بكثري من بقاء عامة سكان البحرين
والبالغ  76سنة.
ومع انخفاض معدل وفيات األطفال؛ بسبب داء الكريات املنجلية إىل
مستويات الصفر ،تزداد أهمية االنتقال من منط حياة األطفال إىل أمناط
حياة البالغني وتقديم الرعاية الطبية.
ومع كل هذا التقدم نواجه تحديًا كب ًريا يف توافر القوى العاملة من
اختصاصيي أمراض الدم للبالغني والحاصلني عىل التدريب الكايف ،وهو
ما ينذر بضياع جميع تلك الجهود التي تم تحقيقها يف السنوات املاضية.
لقد باتت البحرين محط أنظار العامل يف تجربتها املتميزة ،عرب تحقيق
األمنــوذج الذي يتطلع إليه العامل أن يتحقق ،وصارت قصة البحرين
ونجاحها ضيف رشف يف كثري من املؤمترات العاملية؛ لدراسة قوة التجربة
ثقيل يف الحفاظ عىل وترية
وطرق االستفادة منها ،وقد ترك هذا علينا عبئًا ً
النجاح ،واإلرساع إىل معالجة التهديدات التي قد تسبب يف ضياع هذه
التجربة املتميزة ،والتي بال ريب تبدأ وتنتهي باإلميان بالتدريب.

األمين العام لجمعية البحرين للسكلر

البحرين والسكلر..
وعبء النجاح
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استحدث تقنية لتثبيت العدسات متعددة البؤر
وزراعتها لمرضى «المخروطية»

نجاحات جراح عيون بحريني
تصعد به َّ
سلم العالمية
جديدا من نوعه
سجلت مملكة البحرين إنجازًا
ً
بعد أن نجح جراح العيون البحريني الدكتور
عبدالحميد هاشم محمود ،في استحداث
تقنية إلعادة تثبيت العدسات متعددة البؤر
ومعالجة االنحراف دون الحاجة الستئصالها“ .صحتنا»
حاليا إلى مدينة
التقت الدكتور عبدالحميد المبتعث
ً
األمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض للتدرب
على التخصص الدقيق في القرنيات والماء األبيض؛
للحديث حول أهمية هذا اإلنجاز وأبرز مشاريعه
المستقبلية .وفيما يلي نص الحوار:

بداية ،ماذا نقصد
بالعدسات متعددة البؤر؟
بعد عمليات املاء األبيض يلجأ بعض املرىض لزراعة عدسات ذات بعد
واحد ،أي أن املريض سيحتاج إىل نظارة ليتمكن من النظر بوضوح للبعد
الثاين سواء القريب أو البعيد.
أما العدسات متعددة البؤر فهي متكّن املريض من النظر إىل األبعاد
القريبة واملتوسطة والبعيدة كافة دون الحاجة إىل استخدام النظارة ،وهي
تقنية معتمدة ويتم العالج بها.
نشرت أخي ًرا بإحدى مجالت طب العيون
األميركية العلمية المتخصصة ورقة بحثية
تتناول تقنية حديثة في تثبيت العدسات
متعددة البؤر ،ما الجديد فيما قدمته تلك
الدراسة؟
الدراسة تناولت قصة نجاح إلحدى تقنيات تثبيت العدسات متعددة
البؤر ألحد املرىض.
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الدكتور
عبدالحميد:
مشروعي
القادم
تشطيب
القرنية لتتقبل
العين العدسة
عادة بعد عمليات سحب املاء األبيض تحدث مضاعفات
نادرة ال تتجاوز احتاملية حصولها .%1.5
ويف ظل تركيب عدسات ذات البعد الواحد للمريض ال
تحصل مشكلة ،ألنها ستبقى تعمل وتحقق الغرض منها،
ولكن يف حال وجود عدسة متعددة البؤر ومعالجة االنحراف،
فإنه يستلزم وجودها عىل محور معني لتعمل بشكل صحيح،
إذ البد من وجودها يف منتصف العني ومركز النظر من دون
شامل لتعطي فائدتها.
أن تنحرف ميي ًنا أو ً
إال أن الحالة التي تطرقت لها الدراسة فهي تتحدث عن
تسبب التليف باملحفظة يف حركة العدسة متعددة البؤر
بشكل كبري ،ويف معظم هذه الحاالت يتم اللجوء إىل استئصال
العدسة واستبدالها بعدسة ذات البعد الواحد ،لصعوبة
تثبيتها يف نفس املكان بشكل صحيح.
والجديد يف تلك الحالة ،أننا متكنا من االستفادة من طريقة
استخدام يك الخيوط عوضً ا عن العقد الجراحية لتثبيت
العدسة يف املحور املطلوب متا ًما يف مركز النظر كام هو
مطلوب.وألو ل مرة عىل مستوى العامل يتم إعادة تثبيت هذا
النوع من العدسات بهذه الطريقة وكانت النتائج إيجابية.

ما أبرز المشاريع التي تعمل عليها
في الوقت الحاضر؟
أحدث مشاريعي تم التطرق له يف مشاركتي مبؤمتر
طب العيون السعودي املقام يف الفرتة من  20 – 18مارس
املايض ،وذلك بدراسة جديدة أجريت عىل  8أعني لـ 4
مرىض.
وتتحدث الدراسة حول زراعة عدسات متعددة البؤر
ملرىض الدرجة الخفيفة من القرنية املخروطية ،إذ أثبتنا
أن زراعة هذه العدسات لهؤالء املرىض من املمكن يف حال
تم اختيارهم بشكل دقيق ،فعادة ما يتجنب األطباء زراعة
العدسات متعددة البؤر ملرىض القرنية املخروطية.
ما مشروعك القادم؟
املرشوع القادم يتمثل يف استعامل الليزر لتشطيب جزء
بسيط من القرنية قبل جراحة العدسات متعددة البؤر؛
بهدف جعل العني أو القرنية تتقبل العدسة بشكل أفضل.
مل نبدأ بهذا ،لكنها الخطوة القادمة بإذن الله.
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سالمتك

 590منشأة
عالية
ومتوسطة
الخطورة في
البحرين

أحصت وزارة العمل والتنمية االجتماعية وجود 465
لجنة سالمة وصحة مهنية من مختلف المنشآت التي
ينطبق عليها القرار الوزاري رقم ( )8لسنة  2013بشأن
تنظيم السالمة والصحة المهنية في المنشآت.
وسجلت اإلحصاءات حوالي  590منشأة من المنشآت
العالية والمتوسطة الخطورة الخاضعة ألحكام الباب
الثالث من القرار.
وأظهرت اإلحصاءات معدل التزام بلغ  % 95للمنشآت
التي تم التفتيش عليها باشتراطات تشكيل لجان
السالمة والصحة المهنية في المنشآت التابعة لها.
وبينت اإلحصاءات أن  465منشأة قامت بتعديل
أوضاعها بعد القرار الوزاري ،إذ تم التحقق من 488
منشأة ينطبق عليها القرار.
وأكدت الوزارة اتخاذها اإلجراءات القانونية تجاه
المنشآت التي لم تصحح أوضاعها ضمن المهل
القانونية الممنوحة لها والبالغ عددها  23منشأة،
وتحويل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة.
وبلغ عدد المخالفات المرصودة في العامين 2019
و 2020للمواد المتعلقة بإنشاء لجان السالمة والصحة
المهنية في المنشآت  21مخالفة ،منها  15مخالفة
تتعلق بعدم قيام صاحب العمل بإنشاء لجنة للسالمة
والصحة المهنية في منشأته.
وأحصت الوزارة  6مخالفات تتعلق بعدم التزام صاحب
العمل بإخطار الوزارة باسم مسؤول السالمة والصحة
المهنية ،وأسماء أعضاء السالمة فور تشكيلها أو
تغيير عدد أعضائها ،أو عن وجود سجل ألعضاء اللجة.
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األمراض النادرة..
واقع وتحديات

حسن فضل

(عاشق الكالسيوم)

احتفى العامل يف  28من فرباير باليوم العاملي لألمراض
النادرة ،يف سبيل دعم توفري العالج لكل مصايب هذا النوع من
األمراض ،ودعم عوائلهم وإرشاك الشبكات االجتامعية يف تقديم
الدعم لهذه الفئة .ويعد املرض ناد ًرا ،إذ يصيب  1من كل 2000
شخص من السكان .وكوين أحد أصحاب األمراض النادرة ،فإنني أدرك
ما يعني أن تكون صاحب مرض نادر ،فأنا أعاين من مرض نادر يدعى
«هايبوباراثايرويد» أو القصور يف الغدد جارات الدرقية ،الذي يسبب
نقصا يف الكالسيوم وجملة من األعراض ،وقد وثقت تجربتي يف كتاب
ً
باسم «عاشق الكالسيوم».
أن تكون صاحب مرض نادر فإنه تنتظرك جملة من التحديات ،فاملرض
يكون بحد ذاته لغ ًزا عص ًيا عىل الفهم ،وهو ما دفعني ألبدأ رحلة البحث
عن هذا املرض .أما التحدي الثاين فهو الوحدة ،نعم الشعور بالوحدة مع
مرض متوحش ،إذ ال يفهمك أحد ،وتتمنى أن تلتقي مبريض واحد مصاب
مبثل مرضك لتشاركه تجربتك ،فلذلك أنت تعيش نو ًعا من العزلة.
التحدي الثالث هو وعي املجتمع باملرض ،وهذا كان أكرب تحد واجهته،
من جهل املجتمع بحيثيات املرض ومالحقة األسئلة الحائرة أينام تذهب،
واضطرارك ألن ترسد جان ًبا من املرض.
ملم بكل
التحدي الرابع هو أن تجد الطبيب املناسب الذي يكون ً
حيثيات املرض وآخر تطوراته العالجية.
التحدي الخامس يف العالج وتوافره وسعره املرتفع.
املرض النادر يفرض متطلبات ومسؤوليات عىل املريض ،أولها مبادرة
املريض بالبحث ،فحني أخربين الطبيب املرشف عىل عالجي بعدم توافر
عالج آخر ملشكلتي ،وأن قدري أن أكون رهن الكالسيوم عن طريق الوريد
مدى الحياة ،بدأت البحث حتى وصلت ملقال عن عالج جديد يتمثل
بحقن هرمون «الباراثريويد» ،وواصلت النضال حتى أمثر بالحصول عىل
الدواء.
املتطلب الثاين هو املتابعة املستمرة آلخر التطورات العالجية واألبحاث،
والتواصل مع مراكز األبحاث ،كمعاهد الصحة الوطنية يف والية ماريالند
قسم باألمراض النادرة.
الحتوائه ً
املتطلب الثالث تكوين واالنضامم يف تكتالت وجمعيات تختص بهذا
املرض النادر ،إذ تشكل قوة ضاغطة عىل مراكز األبحاث وتزودهم
بالتقارير وتحثهم عىل مواصلة األبحاث.
واقع األمراض النادرة يف منطقتنا مازال ضباب ًيا ،إذ نفتقر لوجود املراكز
البحثية واملنظامت املختصة.
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روزنة

روزنة
البيامرستان (بفتح الراء وسكون
من
السني) ،كلمة فارسية مركبة من
كلمتني (بيامر) ،مبعنى مريض
التراث
أو عليل أو مصاب .و(ستان) مبعنى
مكان أو دار .فهي إذن دار املرىض ،ثم
اخترصت يف االستعامل فصارت مارستان.
وكــان البيامرستان من أول عهدها إىل زمن طويل
مستشفيات عامة ،تعالج فيه جميع األمراض والعلل من
باطنية وجراحي ورمدية وعقلية ،إىل أن أصابتها الكوارث
ودار بها الزمان وحل بها البوار وهجرها املرىض ،فأقفرت
إال من املجانني إذ ال مكان لهم سواها .فصارت كلمة
رصف إال إىل مأوى املجانني.
مارستان إذا سمعت ال ت ّ

روزنة

البيمارستان..

من دار للمرضى إلى مأوى للمجانين

املصدر :تاريخ البيامرستانات يف اإلسالم

س ْم َعك
ح َظات َ
عِ طنِي َب ْ
س َل ْ
واخِ ْذ مِ نّي هال َب َيان..

الو ْص َفة ُم ِفيدة
َ
هذِ ي َ
َ
وكل َمكان
ابـ كِ ل َز َمان ِ
َ
وقوة
راحة
للق ُلب َ
ّ
َ
وللك ِبد َبرد و َأ َمان

إه َو ل ُ
ِلكولِيسترول
ْ
«الحا ِرج» ضمان
واه َو لـ
ْ
َ

صحح
معلوماتك

هل اللقاحات آمنة؟

اللقاحات آمنة عمو ًما ،وفوائدها تفوق اآلثار
الجانبية التي قد ترتتب عليها ،كام أن مخاطر
اإلصابة بالعدوى امليكروبية ومضاعفاتها أكرث من
مضار التطعيم .ويف الوقت الجاري قبل ترخيص اللقاحات،
يتم عمل الدراسات والتجارب العلمية املتعلقة بفعالية اللقاحات
وسالمتها وأمانها عرب الدراسات املخربية واإلكلينيكية وغريها ،كام يتم
مراقبتها بعد االستخدام يف مختلف املجتمعات.

َقا َلوا األجداد َع َّنه:

َبان ِفيه ُ
الفود بان
َن َعم ِفي ُم ْج َمل َكالمِ ي
الحندِ بان»
أعنِي «ماي ِ
المرضي
شعر :علي َ

80

قالوا

الوهم نصف الداء ،واالطمئنان
نصف الدواء ،والصبر أولى
خطوات الشفاء.

ابن سينا

