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ملحق صحي شهري
 يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع

يضيف  ما  الكريم  القارئ  يجد  البالد«،  في  »صحتنا  من  اإلصدار  هذا  في 

التي  القيمة  المعلومات  من  العديد  الصحية  وثقافته  معرفته  إلى 

وألن  ودراسات،  وتقارير  ولقاءات  حوارات  من  العدد  موضوعات  احتوتها 

التعريف الواضح والمفهوم للصحة يتمثل في التكامل البدني والنفسي 

واالجتماعي، فهذا هو األساس لالستمتاع بحياة سعيدة بأنماط سليمة.

إن الصحة ال تقتصر فقط على سالمة الجسد من األمراض والوهن، ذلك ألن الحفاظ 

التوتر  لمواجهة  األساس  العوامل  أهم  من  األمراض  من  ووقايتها  صحتنا  على 

والضغوط ومتطلبات الحياة، وبالتالي تحقيق مستوى من العمل واإلنتاج واألداء 

في بيئة جيدة، تنعكس على الحياة األسرية واالجتماعية.

المعرفة،  في  شغفنا  تلبي  التي  الموضوعات  بين  من  يكون  أن  على  حرصنا 

نفسية، ومن جهة  بعوامل  المرتبطة  الجسمانية  واألعراض  العالمات  الحديث عن 

واألطباء  المتعدد  اللويحي  التصلب  مرضى  مع  يضعنا  العدد  ملف  سنجد  أخرى 

الذي  المرض  يجهلون هذا  الناس  من  الكثير  أن  المعالجين، السيما  المتخصصين 

يعاني منه قرابة 1000 مريض من المواطنين والمقيمين.

إن تكامل الصحة، جسدًيا ونفسًيا، يستند على الوقاية، فهي الشهيرة منذ القدم 

بأنها »خير من العالج«. ولكن ماذا لو كنا نعاني من مشكالت في األسنان واللثة؟ 

الله – حاسة الشم والتذوق بسبب اإلصابة بفيروس  وماذا لو فقد أحدنا – ال قدر 

كورونا؟ ثم ماذا عن أطفالنا؟ كيف نتعامل مع من يعاني من صعوبات التعلم؟ في 

جولتنا لقاءات مع األطباء واالختصاصيين الذين يوضحون لنا الصورة.

بناء  كخطوات  مهمة  موضوعات  ستايل«  »اليف  في  لدينا  ذلك،  على  عالوة   

ساكسيندا  »إبرة  هي  وما  الغذائي،  النظام  اختيار  وكيفية  الرجال  عند  العضالت 

لفقدان الوزن« وأمانها، وللنسوة نتحدث عن خطوات العناية ببشرة الوجه والمعادن 

التي تقوي األظافر لتبقى صحية وجميلة.

الحقل  في  للعاملين  بالنسبة  السيما  مهمة،  الحديثة  الطبية  البحوث  وباعتبار 

القابلة  الموجودة في ميكروبيوم األمعاء  البكتيريا  بحًثا مثيًرا عن  الطبي، اخترنا 

تساءل  ثالثا  وبحثا  الرأس،  شعر  شيب  بتسريع  والتوتر  اإلجهاد  وعالقة  للتوريث، 

فيه فريق من العلماء عما إذا كان ممكًنا لجزء من الدماغ ربط األشياء المتشابهة... 

نتمنى لكم مطالعة شيقة وهادفة.
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إضافة خدمات جديدة مع التوسعة واستقبال الحاالت الحادة الطارئة

ابن  مركز  في  ستضاف  التي  الطبية  الخدمات  ما   
حيان فرع البديع بعد االنتهاء من التوسعة؟

العديد  التوسع يف  نحرص يف املركز عىل تقديم خدمات متنوعة، لذا سيتم 

من التخصصات يف فرع البديع، وذلك بتوفري خدمات طب النساء والوالدة، 

إضافة إىل قسم العالج الطبيعي، وقسم العظام وقسم التغذية وقسم األمراض 

واألنف  األُذن  قسم  إىل  إضافة  األسنان،  وقسم  والتجميل،  والليزر  الجلدية 

والحنجرة، إىل جانب قسم أمراض الجهاز الهضمي والباطنية. كام سيتوافر يف 

املركز قسم الختصاصيي السمع والنطق، إضافة إىل خدمات األشعة وخدمات 

ما قبل التوظيف والزيارات املنزلية.

اإلقامة  وهي  مصغرة  عمليات  غرفة  هناك  ستكون  التوسعة  أعامل  ومع 

سيستقبل  كام  البسيطة،  الجراحية  للعمليات  مخصصة  وستكون  القصرية، 

املركز الحاالت الحادة الطارئة لعالجها، حيث يهدف املركز إىل أن يكون مركزا 

طبيا متكامال.

 ما الخدمات التي يقدمها مركز ابن حيان الطبي فرع 

البديع حالًيا؟
يقدم املركز حاليًا يف فرع البديع خدمات عدة كالطب العام والعائلة وطب 

األطفال وطب املخ واألعصاب، باإلضافة إىل خدمات الطب النفيس بجانب 

وجود خدمات املخترب.

مركز ابن حيان الطبي من المراكز التي تزخر بوجود   

السياسة في  البحرينيين، هل ستستمر هذه  األطباء 
فرع البديع؟

البديع،  فرع  يف  التوسع  مع  البحرينيني  األطباء  من  مزيد  استقطاب  نتوقع 

إذ إننا نبحث دامئا عن الطاقات البحرينية سواء من أطباء استشاريني ذوي 

الخربة العالية أو حتى األطباء الجدد املميزين، إضافة إىل أنه يف الوقت ذاته 

نستقطب الكوادر األجنبية التي يحتاجها القطاع الطبي يف البحرين يف بعض 

ذات  توفري خدمات  بهدف  البلد؛  يف  كبري  بشكل  املتوافرة  غري  التخصصات 

جودة عىل يد أطباء متخصصني.
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د. عمار 
العنيسي

افتتاح توسعة 
مركز ابن حيان فرع 

البديع خالل الربع 
األخير من العام 

الجاري

يعد مركز ابن حيان الطبي من المراكز الرائدة في مجال الرعاية الصحية الطبية في مملكة البحرين، إذ يقدم 

يد  على  وعالمية  محلية  مواصفات  ضمن  عالية  وجودة  معايير  ذات  الطبية  الخدمات  من  مجموعة  المركز 

الطبية  الخدمات  لرفع مستوى جودة  الجودة  أنظمة  بتطبيق  المركز  بحرينيين متخصصين، ويقوم  أطباء 

وتحقيق رضا زوار ومرضى المركز.

ومع استمرار خطة تطوير العمل، وسعي القائمين على المركز لتقديم خدمات صحية متميزة وذات جودة عالية، أعلن 

الرئيس التنفيذي لمركز ابن حيان الطبي الدكتور عمار العنيسي أنه سيتم افتتاح توسعة فرع البديع خالل الربع األخير 

من العام الجاري، موضًحا أنه سيتم إضافة عدد من الخدمات الطبية والتخصصات التي تحتاجها المنطقة.

وأكد العنيسي أن المركز ومنذ افتتاحه يهدف لتقديم رعاية طبية غير تقليدية، مبيًنا أن المركز يسعى ألن يكون نموذجا 

يحتذى به في جودة الخدمات الطبية، وفي ما يلي نص اللقاء:
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 هل هناك توجه إلى التعاون مع القطاع الصحي العام؟ وما أهمية الشراكة بين القطاعين؟

نتمنى أن يكون القطاع الصحي الخاص جزء من عمل القطاع الصحي الحكومي خصوًصا مع توقع الزيادة يف التعداد السكاين بحلول العام 2030، 

الخاص يف  العاملة للقطاع  البحرين، وقد شهدنا ذلك بتحويل فحوصات  الصحية يف  الخدمات  القطاعني ستساهم يف تطور  إذ إن الرشاكة بني 

السنوات األخرية، ما ساهم يف رسعة الحصول عىل الفحوصات وشكل دعام للقطاع الصحي الخاص، وقد ساهم القطاع الصحي الخاص يف جائحة 

كورونا الحالية بتقديم الفحوصات وحلول العزل الخاصة واملتابعات بعد اإلصابة أو التطعيم.

لذلك نعتقد أن مستوى الرشاكة بني القطاع العام والخاص سيتطور بشكل أكرب خالل السنوات املقبلة مبا يخدم الصحة العامة للمواطنني واملقيمني 

يف اململكة ونسعى أن نكون جزءا من هذا التطور اإليجايب.

 

 ما خطة مركز ابن حيان للسنوات المقبلة؟

يهدف املركز الستمرار تعزيز الثقة بني الطاقم الطبي واملجتمع واالرتقاء بالخدمات الطبية املقدمة وتطويرها لتشمل جميع احتياجات املجتمع 

بجميع فئاته العمرية، ونسعى الستقطاب الطاقات البحرينية من أطباء واستشاريني مميزين؛ ليكون املركز الخيار األول لألفراد يف تلقي الخدمات 

الطبية يف اململكة، كام نسعى لتطوير طرق تقديم الخدمات الطبية وجعل رحلة املريض يف املركز من االستقبال لالنتهاء من العالج تجربة مميزة 

وغري تقليدية.

الطبي  القطاع  بين  منافسة قوية  الطبي في ظل وجود  ابن حيان  مركز  يقدم  أن  استطاع  ماذا   

الخاص؟
التشخيص وطرق العالج، ويسعى املركز دامئا ملشاركة املريض يف اختيار أنسب طرق العالج،  يقدم املركز خدمات طبية عالية املستوى يف 

ونعتمد دامئا سياسات الشفافية مع املريض ونضمن حقوقه، لذلك فإن مستوى الثقة بني الطاقم الطبي ملركز ابن حيان الطبي واملرىض والزوار 

عالية جًدا، ما أدى إىل استقطاب عدد كبري من املرىض للمركز، حيث نفخر بأننا متيزنا يف املنافسة عن طريق دقة التشخيص والعالج وبناء 

الثقة بني الطبيب واملريض.

 ماذا عن المنافسة من ناحية األسعار والعروض؟ فكما هو مالحظ أن معظم المستشفيات والمراكز 

تتنافس بهذه الصورة؟
تعد العروض وتخفيض األسعار أداة منافسة بني الرشكات واملحالت التجارية للحصول عىل أكرب عدد من العمالء، ولكننا نؤمن بأن القطاع 

الطبي يجب أن ينأى بنفسه عن هذا النوع من املنافسة، حيث إن تقديم خدمات طبية عىل مستوى عال من الجودة والدقة هو املعيار 

الرئيس، لذلك وضعنا إسرتاتيجيتنا يف مركز ابن حيان الطبي بحيث تكون جودة الخدمات املقدمة ودقة التشخيص والعالج هي األولوية يف 

املنافسة دامئا، وجعلنا أسعار خدماتنا يف متناول الجميع.

أكثر من 30 ألف زيارة للمركز منذ بدء جائحة كورونا حتى اآلن
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ابق مرتوًيا.. اشرب الماء 

بابكو تشارك في احتفاالت يوم البيئة العالمي 2021

الماء«  اشرب  مرتويا..  »ابق  فعاليات حملة  تتواصل 
تأتي  بابكو.  بشركة  العمل  مواقع  من  العديد  في 
الحملة في إطار التزام الشركة بتعزيز جوانب الصحة 
مستوى  على  فقط  ليس  والبيئة  والسالمة 
مناطق العمل، ولكن أيضا على مستوى المملكة. 
عمال  على  المياه  قارورات  توزيع  الحملة  وتتضمن 
تزويدهم  عن  فضاًل  العمل،  بمواقع  المقاولين 
الصحة  للحفاظ على  المهمة  باإلرشادات والنصائح 
الصور  في  يبدو  الحراري.  واإلجهاد  الجفاف  من 
منسق وحدة تعزيز الصحة جاسم آل ماجد، وضابط 
بعض  زيارة  خالل  قمبر،  إبراهيم  الصحة  تعزيز  أول 
عمال  على  المياه  قارورات  وتوزيع  العمل  مواقع 
المقاولين. يشار إلى أن الحملة تندرج ضمن جهود 
ترسيخ  أجل  العام من  »بابكو« على مدار  ومبادرات 
الصحي  الوعي  وتعزيز  المهنية،  السالمة  ثقافة 
بين أفراد المجتمع. من المقرر أن تتواصل فعاليات 

الحملة حتى نهاية موسم الصيف.

كام تم إجراء الرتتيبات الالزمة الستزراع نبات القرم يف األطراف الجنوبية ملنطقة املعامري بغرض توسيع نطاق زراعة هذا النبات عىل مستوى اململكة. 

ويف إطار االحتفال بيوم البيئة العاملي تحت شعار »استعادة النظام البيئي«، بادر قسم البيئة بالرشكة وبالتعاون مع برنامج تحديث مصفاة بابكو 

بتكريم أفضل دائرة/ مبنى يف تنفيذ برنامج تدوير وفصل النفايات بنجاح. وتم تكريم كل من دائرة خدمات الصيانة، ودائرة الخدمات الفنية، ومبنى 

التحكم يف خزانات املصفاة، ومبنى التحكم يف العمليات الشاملية. وتم منح الفائزين جوائز التكريم خالل حفل أقيم بتاريخ 17 يونيو 2021 مبكاتب 

مرشوع تحديث مصفاة بابكو بالجامعة امللكية للبنات.

وإضافة إىل ذلك، قدم برنامج تحديث مصفاة بابكو الدعم ملبادرة املحافظة الجنوبية وبلدية املنطقة الجنوبية تحت عنوان »غرس الشتالت حفاظًا 

عىل البيئة«. وشاركت بابكو يف بعض األنشطة الزراعية بعدد من الحدائق املحيطة )أبوالعيش، مركوبان، سرتة(. وشارك أيًضا فريق عمل املقاول 

الرئيس لربنامج تحديث مصفاة بابكو يف االحتفاالت الخاصة بيوم البيئة العاملي 2021 من أجل إبراز أجواء االحتفال بهذه املناسبة العاملية الجليلة 

يف مجال الحفاظ عىل البيئة. 

إطار  في  الفعاليات  من  عدًدا  بابكو  شركة  نظمت 
 .2021 يونيو   5 بتاريخ  العالمي  البيئة  بيوم  االحتفال 
مبادرات  على  الضوء  تسليط  الفعاليات  واستهدفت 

بابكو في الحفاظ على البيئة.

وفي هذا الصدد، نظمت بابكو مسابقة التصوير البيئي 
جهود  تعكس  صورة  أفضل  الختيار  اإلنستغرام  في 
لعامة  الدعوة  توجيه  وتم  البيئة.  مجال  في  الشركة 
المشروعات  إدارة  وفريق  بابكو  وموظفي  الجمهور 
المتكاملة لمشروع تحديث مصفاة بابكو؛ للمشاركة في 

المسابقة. 
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بين انتكاسة الحالة الصحية 
وهجمة النوبات المؤلمة

مرضى "التصلب 
اللويحي المتعدد"..

 الصرخة المكتومة

تبلــغ كلفــة عــالج المريــض الواحــد ســنوًيا مليــون دينــار! وهنــاك قرابــة 1٠٠٠ مصــاب بالمــرض فــي مملكــة 
البحريــن، ويصــل ســعر الحقنــة الواحــدة إلــى 3٠ ألــف دينــار، أمــا علبــة الــدواء التــي تصــرف شــهرًيا لــكل 
مريــض فســعرها 1٠٠٠ دينــار. هــو مــرض يصيــب الفئــات العمريــة بيــن 2٠ و5٠ ســنة... ربمــا بهــذه المقدمــة 
مــن األرقــام نــدرك الصرخــة المكتومــة بســبب مــرض التصلــب اللويحــي المتعــدد كونــه مرضــا مزمنــا فــي 

البحريــن.
فــي انتظــار المركــز المتخصــص لهــذا المــرض، والــذي مــن المتوقــع إنجــازه قريًبــا بكلفــة 1.7 مليــون 
دينــار. ســيكون أمــام المرضــى وذويهــم "بشــارة" أمــل، علــى أن هنــاك الكثيــر ليقــال مــن خــالل ملــف 
"صحتنــا فــي البــالد" عــن هــذا المــرض الــذي يعتبــر مرًضــا عصبًيــا مزمًنــا يصيــب الجهــاز العصبــي المركــزي، 

ويؤثــر علــى الدمــاغ والحبــل الشــوكي، ويســبب تلًفــا فــي الغشــاء المحيــط بالخاليــا العصبيــة الــذي 
يدعــى "المايليــن"، مــا يــؤدي إلــى تصلــب فــي الخاليــا وبالتالــي بــطء أو توقــف ســير الســياالت العصبيــة 
المتنقلــة بيــن الدمــاغ وأعضــاء الجســم، وتظهــر أعراضــه بشــكل مفاجــئ للمريــض ومــن حولــه، وتختلــف 

األعــراض فــي حدتهــا حســب درجــة اإلصابــة ومكانهــا.

إعداد: سعيد محمد
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التصلب المتعدد 
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نهلة أبو الفتح

األقاويــل  فيــه  اختلطــت  زمــان  فــي 

والتكهنــات وبــدأ الجهــل يســيطر علــى 

التصلــب  أن  الجميــع  فظــن  التفكيــر، 

األمــراض  مــن  نــوع  المتعــدد  العصبــي 

العقليــة التــي توهــم المريــض بأعــراض 

متنوعــة ومختلفــة تنتشــر فــي مختلــف 

أنحــاء جســده، فتــارة يبكــي مــن صــداع 

عظيــم، وتــارة يشــتكي مــن تنميــل فــي 

اليديــن.. ثــم تقفــز األعــراض للعين! هكذا 

الجمعيــة  إدارة  رئيــس مجلــس  تحدثنــا 

المتعــدد  التصلــب  لمرضــى  البحرينيــة 

مقدمتهــا  لتكمــل  الفتــح،  أبــو  نهلــة 

بالقــول إن الطــب خــرج بصرخــة مدويــة 

ليعلــن أن التصلــب العصبــي المتعــدد 

ليــس بســحر وال عيــن، ليــس مــس جــان، 

بــل هــو مــرض لــه أعــراض مختلفــة تتنــوع 

إلــى  بالجســد،  والحــرارة  التنميــل  بيــن 

النســيان وفقــدان اإلحســاس.. فمــا هــو 

التصلــب الــذي تعّصــب وتعــدد؟

لـ  اإلنجليزية MS اختصارا  اللويحي، وباللغة  التصلب  أو  املتعدد،  العصبي  التصلب  مرض 
يصبح  املناعة  أن جهاز  أي  الذايت،  التحصني  أمراض  من  )multiple sclerosis( هو مرض 
عدائيًا للجسم ويهاجمه، وهو من أكرث األمراض شيوًعا التي تصيب الجهاز العصبي املركزي 
املكون من الدماغ والحبل الشويك، ويحدث املرض ألسباب غري معروفة، إذ يهاجم الجهاز 
البرصية، وهذه  الشويك واألعصاب  الدماغ والحبل  باألعصاب يف  املحيطة  األنسجة  املناعي 
األنسجة مكونة من مادة دهنية تسمى املايلني وظيفتها عزل األعصاب ومساعدتها عىل نقل 
اإلشارات العصبية املسؤولة عن الحركة والحديث وغريها من الوظائف، فعندما تُدمر أنسجة 

املايلني ال تنتقل اإلشارات العصبية بشكل صحيح.

فمنها  الحركات  وتناسق  التوازن  مشكالت  أما  جًدا(،  )نادر  البرص  وفقدان 
فقدان التوازن ورعاش »رجفان ال إرادي«، وترنح »الالانتظام يف امليش«، دوار 
وعدم التناسق يف الحركات خصوصا يف األطراف، وضعف السيام يف الساقني 

عند امليش.
وتحدث تغريات يف طبيعة العضلة )ارتخاء وتقلص( وتصلب العضلة، ما قد 
يؤثر عىل الحركة وامليش، وتغريات يف الحس العصبي: إحساس بالوخز وتنّمل، 
النطق  صعوبات  أما  العضالت،  يف  وآالم  الوجه  يف  آالم  بالحرقان،  إحساس 
الكلامت  )تتداخل  وضوح  بغري  والنطق  والتلعثم  البطيء  النطق  فتشمل 
البلع،  وعرس  النطق،  تواتر  اتزان/  يف  واختالف  ببعض(،  بعضها  والحروف 
ويصاب املريض بإرهاق عام يضعف الجسم ويكون غري متوقع وغري مناسب 
للنشاط الذي قام به الشخص، ويعترب اإلرهاق من أكرث األعراض شيوًعا ومن 
أكرثها إزعاًجا للمريض، عالوة عىل مشكالت البول والحاجة للتبول بني فرتات 

قصرية، وأحيانا الحاجة الفورية للتبول، وعدم تفريغ املثانة كاماًل.

المناعة ضد األجسام الغريبة
تتطرق أبو الفتح إىل أنه حتى يومنا هذا مل يُعرف السبب وراء املرض، ويحتمل 
أن الرضر الذي يحدث للميالنني يف مرض التصلب العصبي املُتعدد سببه رد 
الغريبة  األجسام  من  الجسم  تحمي  التي  الجسم  ملناعة  طبيعي  غري  فعل 
العصبي  التصلب  العديد من صفات مرض  )البكترييا والفريوسات(، كام أن 
املتعدد تدل عىل أنه مرض ذايتّ املناعة، ولكن من املالحظ أن معظم املرىض 
قد عانوا من ضغوط نفسية وقلق أدى إىل ظهور األعراض األوىل من املرض، 
األفضل  من  أنه  إال  األعراض  بكل هذه  املريض  إصابة  بالرضورة  ليس  لكن 
التعرف عليها ألن املرض متقلب! كيف؟ إن األعراض التي تظهر تعتمد عىل 
املنطقة املصابة يف الجهاز العصبي املركزي، فكل مصاب يعترب حالة خاصة 
االلتهاب  شدة  مدى  يف  يكون  فاالختالف  للمرض،  معني  منط  هناك  وليس 
ومدته. ومن أعراضه مشكالت برصية: رؤية غري واضحة )ضبابية وازدواجية 
يف الرؤية(، والتهاب العصب البرصي، وحركات العني الرسيعة غري اإلرادية، 
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متطلبات رعاية المرضى
توضح نهلة أبو الفتح أن عالج مريض التصلب يتطلب فريًقا من األطباء 

هو  األعصاب  فطبيب  الصحية،  الرعاية  أفضل  لضامن  واالختصاصيني 

الذي يشخص املرض ويحدد العالج املناسب للمريض، وممرضة التصلب 

املتعدد هي ممرضة متخصصة وعىل دراية تامة باألعراض تقدم املشورة 

واملعلومات للمريض وأرسته، وكذلك املعالج املهني، حيث يحتاج املريض 

إىل حلول عملية لتساعده عىل الحفاظ عىل االستقاللية واإلنتاجية، سواء 

ليساعد  املهني  باملعالج  االستعانة  تم  ولذلك  باملنزل،  أو  موظفا  كان 

املريض عىل التأقلم مع البيئة املحيطة به، أما اختصايص العالج الطبيعي 

فيتوىل تقييم حركة املريض وتقديم النصائح له. وقد يحدد له برنامجا 

للتامرين للحفاظ عىل املرونة واللياقة، كام يرشد املريض لكيفية التحكم 

يف األمل والتعب، فيام لالختصايص االجتامعي دور مهم، إذ يؤثر التصلب 

العصبي املتعدد عىل العاطفة ولذلك فاالختصايص االجتامعي هو الذي 

يقدم  أنه  كام  واالكتئاب،  القلق  مع  التعامل  كيفية  يف  املريض  ينصح 

النصح واإلرشاد يف حال تردد املريض عند اتخاذ القرارات.

وكل  التفكري  عملية  يف  خبري  فهو  النفيس،  لالختصايص  العالج  ويحتاج 

ما يؤثر عىل العقل من اضطرابات بالذاكرة، فتتم االستعانة به لتقديم 

املساعدة للمريض للتعايش مع املرض بصورة طبيعية إيجابية، وكذلك 

الختصايص التغذية دوره األساس، إذ للغذاء دور كبري يف صحة املريض، 

غذايئ  بنظام  االختصايص  ينصح  وقد  الصحة،  يعزز  املتوازن  فالطعام 

متوازن قليل الدهون غني باأللياف، يقلل اإلجهاد واإلمساك، وقد يساعد 

االختصايص عىل تحديد الغذاء املناسب يف حال ظهور مشكالت يف البلع، 

والبد كذلك من طبيب العيون، فأول أعراض املرض هو مشكلة يف البرص، 

يستطيع  ولذلك  أحيانا،  باألمل  والشعور  الضبابية  بني  األعراض  فتتعدد 

طبيب العيون املشاركة يف تشخيص املرض مبدئيا باإلضافة لتحديد نسبة 

اإلبصار.

كيف يتعايش المريض مع مرضه؟
هي  الفتح،  أبو  ترشد  كام  املرض  مع  التعايش  يف  املهمة  النقاط  أوىل 

التخطيط املهم يف الحياة، فعىل مريض التصلب املتعدد مامرسة الرياضة 

بحث  وكلام  للمستقبل.  التخطيط  إىل  إضافة  الصحي  الطعام  وتناول 

وإيجابية..  اطمئنانًا  أكرث  كان  كلام  قرب  عن  عليه  وتعرف  املرض  عن 

اإلرهاق  وتجنب  التنفس  ومتارين  التوتر،  يقلل  بإيجابية  التفكري  إن 

والهدوء  االستقرار  عىل  املريض  يساعد  واالسرتخاء  بالراحة  واالستمتاع 

ما  املرض،  أعراض  ورشح  األرسة  أفراد  مع  التواصل  من  والبد  النفيس. 

بكل  الصحية  ظروفه  وتقبل  املريض  لحالة  األرسة  تفهم  من  يسّهل 

ترحاب، كام أن الحساسية الزائدة من الحرارة قد تسبب تدهورا مؤقتا 

الذاكرة  وضعف  والعاطفية  اإلدراكية  كاالضطرابات  لألعراض،  وظهورا 

املؤقت وفقدان القدرة عىل الرتكيز أو الحكم الصحيح أو املنطق. وقد 

تكون بعض األعراض واضحة جًدا وبعضها اآلخر كاإلرهاق والحساسية 

ويواجه  مخفية،  تكون  قد  والعاطفية  اإلدراكية  واالضطرابات  للحرارة 

املريض صعوبة يف وصفها لآلخرين.

حقوق المرضى.. نقاط مهمة
هناك قضايا تهم املريض والبد من االلتفات إليها، وتشمل التعليم 

والعمل، ويحتاج املرىض من فئة الطلبة بكل املراحل الدراسية إىل 

معاملة خاصة أسوة بتجارب الدول الغربية، كاتباع نظام خاص للغياب 

واالنقطاع عن الدراسة بسبب ظروف املرض، فطلب العلم حق مرشوع 

للجميع، أما بالنسبة للموظفني فيتطلب تغيري نظام عملهم إن كان 

يتطلب وجودهم خارج املكتب يف الطقس الحار، وتقليل ساعات 

العمل أسوة بغريهم من املرىض ذوي الحاالت الخاصة، كام يجب 

إعادة النظر يف التقارير الطبية التي تقدم لجهات العمل ودراستها 

بعناية، فإن كانت حالة املريض متقدمة واألعراض يف ازدياد فالتفكري يف 

التقاعد املبكر يعد األفضل مراعاة لحالته الصحية.

عالجات تخفف المرض وتعين المريض
سألنا عن العالج، عىل الرغم من عدم وجود عالج شاف متاًما كام تلفت أبو الفتح، ولكن هذا ال يعني أبدا أنه ال يوجد عالجات تخفف من املرض 

وتعني املريض عىل أعراضه، فالهجمة أو االنتكاسة، إذا كانت خفيفة الوطأة وأعراضها محتملة، قد تستجيب للراحة ملدة يوم أو يومني، مع رشب 

السوائل الكافية الباردة، وتربيد جو الغرفة، وكثري من املرىض إذا اتبعوا ذلك يف بداية الهجمة تتحسن أعراضهم، أما اذا كانت الهجمة شديدة فيعطى 

املريض جرعات من الكورتيزون، وتختلف طريقة إعطائه حسب الطبيب املعالج، ولكن معظم األطباء يعطونه ملده 3-5 أيام بالوريد. والكورتيزون 

يرسع من شفاء الهجمة، ويخفف من حدتها، وال يسبب إعطاء الكورتيزون ملدة زمنية قصرية أي مضاعفات كالتي تحدث مع أخذه ملدة طويلة.

وهناك عالجات دامئة عبارة عن حقن وريدية أو حقن تعطى مع املغّذي، باإلضافة إىل أقراص مشابهة يف مكوناتها مع الحقن، وهذه العالجات 

تعمل عىل كبت الجهاز املناعي يف الجسم لتمنعه من مهاجمة نفسه، فهي تخفف من عدد الهجامت وتخفف حدتها، ولكن يف الوقت ذاته تعرّض 

الجسم لألمراض بسبب ضعف املناعة.
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ممرضة خبيرة
مصابة بالمرض

نعيمة مهنا

هــي ممرضــة "رئيســية" خبيــرة فــي رعايــة مرضــى التصلــب 

أول  ومــن  بــل  بالمــرض،  مصابــة  ذاتهــا  وهــي  اللويحــي، 

المرضــى المســجلين منــذ العــام 1997. تقــول الممرضة نعيمة 

عبدالرســول مهنــا متحدثــة عــن معانــاة المرضــى »أغلبنــا، إن 

لــم يكــن كلنــا، نعانــي مــن فقــدان التــوازن وانعدامــه، حتــى أن 

بعــض المســؤولين فــي العمــل ال يقــدرون وضــع الموظفيــن 

مراعــاة  عــدم  مــن  مرضانــا  مــن  كثيــرون  ويشــكو  المرضــى، 

التــي  واآلالم  واألعــراض  ووضعهــم  لصحتهــم  رؤســائهم 

يعانــون منهــا«.

تنمل  من  يعانون  نعيمة،  تصف  كام  واملوظفات،  املوظفني  من  الكثري  إن 

فيام  كثريًا،  حركتي  يعيق  ذلك  فإن  وموظفة،  بيت  ربة  وكوين  األطراف، 

فجأة  توقفت  وقد  يدهم  يجدون  املرىض  واملوظفات  املوظفني  من  الكثري 

باإلضافة إىل الرؤية املزدوجة أو الغاممية أثناء الدوام، ما يجعلهم ال يركزون 

تفهم رؤسائهم  يعانون من عدم  املرىض  العديد من  أن  وأكرر  أعاملهم،  يف 

ملعاناتهم وآالالمهم التي تهاجمهم فجأة.

وتشري مهنا إىل أن غالبية املرىض يتلقون العالج يف مجمع السلامنية الطبي، 

فاألدوية غالية الثمن وأقل سعر للدواء يصل إىل 600 دينار للعلبة، بل وحتى 

املرىض املقتدرين يتابعون العالج بالسلامنية للكلفة العالية لألدوية، وبالطبع 

واالستشارة  للمراجعة  الخاص  القطاع  يف  األطباء  عن  أبًدا  نستغني  ال  نحن 

والعالج، ولكن الدولة توفر للمرىض وتخفف ثقل التكاليف عليهم.

وتتجه إىل طريق مهم، حيث تقول إن التوعية مطلب مهم وحيوي للمرىض، 

من تغذية وعالج طبيعي ووقايتهم من األمراض األخرى، ولك أن تتخيل شدة 

املعاناة حني يصاب املريض بالشلل وال يستطيع امليش إال باستخدام العكاز 

للمسافات القصرية والكريس املتحرك للمسافات الطويلة، ودعني ألفت إىل 

نقطة مهمة، فحني تم تشخييص يف العام 1997، سافرت ألكرث من بلد للعالج، 

وآنذاك، كانت الفكرة أن هذا املرض ال يصيب إال من هم فوق 30 سنة، لكن 

والثانوية  اإلعدادية  املراحل  يف  طلبة  مرىض  نرى  حيث  اليوم،  تغري  الوضع 

إصابة  واكتشفنا  كورونا،  جائحة  قبل  املدارس  من  الكثري  وزرنا  والجامعية، 

أطفال يف عمر 15 سنة.

والحمد لله، أن هناك وعيا وتفهام من جانب أهايل املرىض، فنحن نتعامل مع 

شخصيات وطبقات مختلفة وثقافات مختلفة، لكن هناك حالة من الوعي، 

السابق  املصابني، ويف  نرى مناذج من  الدرامية أصبحنا  األعامل  بل حتى يف 

االجتامعي كام هو  والتواصل  اإلعالم  وسائل  توعية يف  هناك  يكن  مل  أيًضا، 

الحال اليوم، وهناك الكثري من األطباء والطبيبات الذين يبذلون جهًدا كبريًا 

يف توعية املجتمع، ودعني أقول إن أهايل املرىض يعالجون مرضاهم باملعاملة 

ساندين  املرض  أصابني  فحني  أساس،  محور  هي  النفسية  فالحالة  الطبية، 

زوجي ووقف معي وكان أطفايل صغاًرا وقتذاك، وكنت أحاول أن أرشح لهم 

األمر  فهذا  ملرضاهم،  النفسية  الحالة  تفهم  برضورة  األهايل  فأويص  حالتي. 

يخفف من معاناتهم.

مرض التصلب لم 
يمنع ,إنجازاتي,

علي تلفت

يمثــل المهنــدس علــي تلفــت نموذًجــا مــن المرضــى الذيــن 

يخضعــوا  وال  المرضــى  يواجهــوا  أن  مــا  لحظــة  فــي  قــرروا 

لنوبــات آالمــه وانتكاســاته وهجماتــه، فهــو صاحــب »اإلنجازات 

المتعــددة«.. لمــدة 12 ســنة وهــو يعانــي مــن مــرض التصلــب 

إنــه بإنجازاتــه المتعــددة تعايــش مــع  المتعــدد لكنــه يقــول 

انتكاســات المــرض العديــدة كالشــلل وفقــدان البصــر وضعــف 

الذاكــرة والعديــد مــن االنتكاســات األخــرى التــي تصيبــه بيــن 

العالــم  فــي  مدنــي  مهنــدس  أول  فأصبــح  واآلخــر،  الحيــن 

مصــاب بالتصلــب المتعــدد، وهــو حالًيــا يعمــل مهندســا بــوزارة 

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي، وكذلــك 

الجمعيــات  مــن  العديــد  فــي  المشــاركات  مــن  العديــد  لــه 

للجمعيــة  مؤســس  عضــو  فهــو  االجتماعيــة،  واألنشــطة 

عضويــة  لــه  كمــا  المتعــدد،  التصلــب  لمرضــى  البحرينيــة 

مــدى الحيــاة فــي جمعيــة المهندســين البحرينيــة وجمعيــة 

التدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية.

نفس«ه،  يعالج  وهو  نفسه  دكتور  هو  اإلنسان  »إن  فيقول  تلفت  يحدثنا 

عمله  خالل  من  هو  فعل  كام  املرض  يصادقوا  بأن  للمرىض  رسالته  ووجه 

دور  وله  العربية،  الصحف  مبختلف  الصحافة  مجال  مثل  عدة  مجاالت  يف 

املتاعب  كانت  »مهام  ويضيف  البحرين،  مبملكة  األعامل  ريادة  مجال  يف 

فاملشكلة الرئيسة عند البعض هي اتخاذهم املرض كعدو لهم، والحل الوحيد 

هو أن يصادقوا كل يشء«.

ويوجه باقة شكر وعرفان لوزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين 

عصام خلف ملدى تفهمه حالته املرضية يف العمل، كام يثني عىل دور الوزارة 

من خالل إرشافها عىل إنشاء املركز الخاص ملرىض التصلب املتعدد يف محافظة 

املحرق الذي سريى النور قريبًا«.

ويتطرق إىل جوانب من سريته فيقول »شاركت يف الكثري من الجمعيات وكل 

واحدة لها قصة معي ولحظات جميلة عشتها فيها، وهذه الجمعيات وهبت 

يل شيئًا وأعطتني شيئًا، ففي جمعية الشعر الشعبي استمتعت كثريًا بالعديد 

البحرين  من األمور وتعلمتها وأخذتها، ويف جمعية املهندسني، ويف جمعية 

الدفاع  لها، وتخدمني يف  املايل  األمني  أنا  التي حاليًا  املتعدد  التصلب  ملرض 

عن حقوقي كمريض وبقية حقوق املرىض، فعندما أصابني املرض وأنا من 

الذي  عيل  املتعدد..  أكون عيل  بأن  نفيس  عاهدت  الجمعية  مؤسيس هذه 

يحمل العديد من األفكار واألشياء«.

لكن، ما أصعب مرحلة بالنسبة لعيل؟ يقول »يف الجامعة حني كنت أدرس 

الخارجي  املرض ومن ظاهرنا  يتفهم  أحد  كان ال  املدنية،  الهندسة  تخصص 

سيئة  انتكاسات  لنا  ويسبب  مشلولني  يجعلنا  املرض  ولكن  مرىض،  نبدو  ال 

يف حياتنا، فعندما كنت يف الجامعة أصبت بالشلل وفقدت البرص نوًعا ما، 

وتصلبت يداي وقدماي، وهذه االنتكاسات دامئًا تذهب وتأيت.. تعبت جًدا 

وتعرثت يف دراستي، لألسف مل يكن األساتذة يتفهمون تلك الظروف، ذهبت 

املتعدد، وعندما ذهبت رأيت مدى  التصلب  أملانيا إللقاء محارضة عن  إىل 

خاصة  وامتحانات  محارضات  لديهم  الجامعات  يف  هناك،  للمرىض  تفهمهم 

هم  املتعدد،  للتصلب  اتحاد  ولديهم  خاصة،  عمل  فرص  وعندهم  لهم، 

متطورون وسبقونا يف هذا املجال، كنت سعيًدا بإلقاء محارضيت يف أملانيا«.
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تقــدم جمعيــة البحريــن لمرضــى التصلــب اللويحــي المتعــدد هــذه النصائــح لكــي 
يعيــش المريــض حياتــه ســعيًدا:

 اجعل اإليمان بالقضاء والقدر هو األمل الذي ينسيك األلم. 
 البعــد عــن الســهر أثمــن نصيحــة يمكــن أن نقدمهــا للمرضــى، فالنــوم ينظــم 

خاليــا الجســم ودورة حيــاة الخاليــا، وينشــط الدمــاغ والجهــاز العصبــي.
 البعــد عــن التركيــز الشــديد ولفتــرات طويلــة فــي شاشــة الهاتــف أو جهــاز 
الحاســوب، خــذ فتــرة راحــة بإغمــاض العيــن لدقائــق معــدودة، فعضــالت العيــن 

قــد تخمــل وتضعــف.
 البعــد عــن حــرارة الشــمس والجــو الســاخن والرطوبــة أو أي بيئــة حــارة. وتجنــب 

االســتحمام بالميــاه الســاخنة. 
 البعــد عــن جميــع العوامــل التــي تســبب لــك التعــب مــع التصلــب، كالعطــش 

والحــرارة والغضــب والحــزن والســهر.
 كــن اجتماعيــا، وال تعــزل نفســك، فالعزلــة ســبب لالكتئــاب، واالكتئــاب يســبب 

لــك الهجمــات. التفــاؤل مفتــاح الســعادة.
ــم وانســجم  ــك. تأقل ــر هــم ل ــك، وال تجعــل إصابتــك بالمــرض أكب  اســتمتع بحيات

ــأن اللــه ســيكون معــك دومــا . فــي أعمالــك، وثــق ب
 أخبــر كل طبيــب تــزوره وإن كان طبيــب األســنان، أو طبيبــة النســاء والــوالدة 

وأطبــاء الطــوارئ، بإصابتــك بمــرض التصلــب العصبــي المتعــدد.
 إذا كان عليك القيام بعمل متعب وشاق، حاول القيام به على مراحل. 

 ضع خطة للقيام بنشاطاتك في ساعات الصباح حين تمتلك أقصى طاقة.
 خذ قيلولة الستعادة نشاطك.

 عليك التركيز على ما تستطيع أكثر مما ال تستطيع، وعدم إجهاد نفسك.
 والنصيحــة التــي يغفــل الكثيــر مــن المرضــى عنهــا هــي: كلمــا نظمــت حياتــك، 
هيــأت لنفســك بيئــة صحيــة خاليــة مــن القلــق والتوتــر ومــن ثــم قلــت الهجمــات. 

من القلب..
نصائح لمرضى التصلب اللويحي

على مساحة 800 متر مربع وبكلفة 1.7 مليون دينار
مشروع مركز التصلب اللويحي في مجمع المحرق الطبي

البلديــات والتخطيــط  األشــغال وشــؤون  وزارة  تشــرف 

العمرانــي حالًيــا علــى تنفيــذ مركــز التصلــب اللويحــي 

فــي مجمــع المحــرق الطبــي بكلفــة 1.7 مليــون دينــار، 

علــى مســاحة 8٠٠ متــر مربــع.

ويضــم المجمــع باإلضافــة لمركــز التصلــب اللويحــي مركــز 

العنايــة لإلقامــة الطويلــة بســعة 1٠٠ ســرير وتــم توقيــع 

مستشــفى  إلــى  باإلضافــة  حديثــا،  تنفيــذه  اتفاقيــة 

المســنين،  لرعايــة  ومركــز  ســريًرا   85 بســعة  للــوالدة 

وســوف يكــون للمركــز مــردود وإســهامات فــي مجــال 

ســهولة  حيــث  مــن  المتخصصــة  الصحيــة  الخدمــات 

الفحوصــات وتوافــر العــالج وتفــادي التكلفــة الباهظــة 

فــي الخــارج والتخفيــف مــن معانــاة المصابيــن.

ظــل  فــي  اللويحــي  التصلــب  مركــز  أهميــة  وتبــرز 

فــي  بالمــرض  المصابيــن  عــدد  فــي  الملحــوظ  التزايــد 

منطقــة الخليــج ابتــداء مــن تســعينات القــرن الماضــي، 

فالبيانــات اإلحصائيــة تشــير إلــى وجــود نحــو ٤٠٠ حالــة 

منــذ التســعينات، ويعتبــر المركــز المزمــع إنشــاؤه فــي 

المحــرق الثانــي مــن نوعــه فــي المنطقــة بعــد المركــز 

الموجــود بالمملكــة العربيــة الســعودية، ويدخــل فــي 

إطــار اهتمــام مملكــة البحريــن بإنشــاء مراكــز تخصصيــة 

ونوعيــة للمرضــى تســهم فــي ســرعة حصــول مرضــى 

التصلــب المتعــدد علــى الخدمــات الصحيــة المطلوبــة 

وبجــودة وكفــاءة عاليــة، مثــل الخدمــات التشــخيصية 

وتعزيــز  التوعيــة  جانــب  إلــى  والتأهيليــة،  والعالجيــة 

التصلــب  مرضــى  جميــع  سيســتفيد  حيــث  الصحــة، 

وتحــت  المركــز  هــذا  خدمــات  مــن  بالبحريــن  المتعــدد 

عاملــة  وكــوادر  أطبــاء  قبــل  ومــن  واحــد،  ســقف 

ســوف  كذلــك  الحــاالت،  هــذه  لعــالج  متخصصــة 

يســاهم فــي تحســين جــودة حيــاة المرضــى وتجنبهــم 

المــرض. مــن  المحتملــة  المضاعفــات 
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إنشاء مركز متخصص 
لمرضى التصلب 

المتعدد ,ضرورة وهذه 
أسبابها,
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د. بدر المختار

فــي  أول  مقيــم  الطبيــب  يأخذنــا  متفائلــة،  بنظــرة 
المختــار الستشــراف مســتقبل  بــدر  طــب األعصــاب 
الخدمــات التشــخيصية والعالجيــة المقدمــة لمرضــى 
التصلــب اللويحــي المتعــدد، وبوابتــه مشــروع إنشــاء 
مركــز متخصــص، وهــو هنــا يتحــدث بقرائــن مهمــة. 
الجلطــات  مركــز  إنشــاء  كان  األعصــاب  طــب  ففــي 
الدماغيــة أحــد أهــم عالمــات التقــدم فــي العقديــن 
ــى العــالج  ــن، وقــد أدى حصــول المرضــى عل األخيري
مــن  شــفائهم  مــدة  تســريع  إلــى  منظــم  بشــكل 
الجلطــة الدماغيــة وآثارهــا وتبعاتهــا، باإلضافــة إلــى 
وكان  المستشــفى،  فــي  بقائهــم  مــدة  تقليــص 
مجمــع الســلمانية الطبــي من الســباقين في تطبيق 

هــذه الخطــوة المتقدمــة علــى أكمــل الوجــوه.
مركــز  إنشــاء  فكــرة  جــاءت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــر مــن  ــه يعتب متخصــص لمــرض التصلــب المتعــدد ألن
المنظــم  العــالج  تســتدعي  التــي  األمــراض  أهــم 
والمتكامــل مــن جميــع التخصصــات فــي مــكان واحد.

تكامل الكفاءات في مكان واحد يسهم في 
تطوير التشخيص والخدمات العالجية

منظومة مترابطة من األسباب
من  مرتابطة  منظومة  املرىض،  مع  وتعامله  وفق خربته  املختار،  ويسوق 

األسباب تستدعي إنشاء هذا املركز املتخصص هي كالتايل:

 طبيعة تعقيد املرض.
 شح األطباء املتخصصني يف طب األعصاب عموما ويف التصلب املتعدد 

خصوصا.

 الحاجة للتشخيص املبكر.
 الحاجة الختيار اسرتاتيجية العالج املناسبة.

 أهمية إتاحة الفرصة للمريض للمشاركة يف اتخاذ قرارات العالج.

 أهمية متابعة املريض الدورية واملستمرة وتقليل مخاطر العالج.
 تكامل الكفاءات يف مكان واحد.

 املشاركة يف التجارب الرسيرية العاملية.

متخصصون كل حسب دوره
وللتوضيح أكرث، يلزم أن ندرك بأن مركز التصلب املتعدد يهدف إىل 
تقديم نهج متعدد التخصصات يكون جوهره وأساسه املريض، 
ويعمل بشكل متكامل ومنظم كٌل بحسب دوره وتخصصه 

يف هذه املجاالت:

 الطبيب املتخصص يف التصلب املتعدد.
 طبيب األعصاب.
 الطبيب النفيس.

 طبيب املسالك البولية والتناسلية.
 املمرضة املختصة.

 اختصايص العالج الطبيعي.
 اختصايص العالج التأهييل.

 اختصايص عالج النطق والبلع.

 اختصايص التغذية.
 االختصايص االجتامعي.

 اختصايص عالج األمل.

تصيب  التي  شيوًعا  األمراض  أهم  أحد  يعد  املتعدد  التصلب  مرض  إن 
الجهاز العصبي املركزي لدى البالغني األصغر سًنا، وبالرغم من عدم وجود 
عالج شاٍف لهذا املرض، إال أنه توجد العديد من العالجات التي تسعى 

للسيطرة عليه وإبطاء تفاقمه.
كل هذه التخصصات تعد املتطلبات األولية إلنشاء هذا املركز املتخصص 
كام تويص بها مجلة التصلب املتعدد، أحد اهم املجالت العاملية املعنية 
جميع  يشمل  وقد   )Multiple sclerosis Journal( املرض:  بهذا 

التخصصات األخرى يف بعض املراحل املتقدمة من املرض.

تعزيز االمتثال للعالج
يهدف توفري العالج املنظم املتعدد التخصصات بهذه الطريقة إىل تسهيل 
حصول املريض عىل التشخيص املبكر والعالج املناسب يف الوقت املناسب، 
باإلضافة إىل زيادة درجة األمان بالنسبة للمرىض الذين يحتاجون عالجات 
والخدمات  التخصصات  كل هذه  فوجود  للمرىض،  بالنسبة  أما  متقدمة، 
التي تشمل التشخيصية، العالجية والتأهيلية يف مكان واحد سوف يبعث 
عىل تعزيز االمتثال للعالج واملتابعة الدورية، وزيادة مستوى الرضا لديهم.

رسالتنا لمكافحة التصلب المتعدد
هناك  أن  املرىض  ينىس  بأال  طبية  األوىل  عدة،  رسائل  املختار  يوجه 
منها  املرض،  عىل  للسيطرة  تتكامل  وجميعها  للعالج،  عدة  اسرتاتيجيات 
أواًل عالج االنتكاسات ويستخدم لها الكورتيزون يف الغالب، والثانية هي 
العالج املناعي املثبط مثل االنرتفون وغريها، والثالثة هي عالج األعراض 

مثل التنميل، التيبس، السلس البويل، األمل، األعراض النفسية وغريها.
التصلب  محاريب  وأخوايت  إخويت  إىل  القلب...  من  مهمة  رسالة  وهنا 
فجميعكم  إلهام،  ونظرة  فخر  نظرة  إليكم  ننظر  جميًعا  نحن  املتعدد.. 
مكافحون أبطال نستمد هذه الروح الجميلة منكم، لهذا، كونوا عىل ثقة 

بالله سبحانه وتعاىل، متمسكني باألمل وقادرين دامئًا وأبًدا.

تجربة مركز الجلطات الدماغية خير 
دليل للتقدم في العقدين الماضيين
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كتلة جسم المرأة 
يجب أن تكون أقل 

من 27 قبل البدء 
في العملية

 متى يتم اللجوء إلى عملية أطفال األنابيب؟
انسداد  الزوجة من  تعاين  عندما  األنبويب  اإلخصاب  إىل  اللجوء  يتم 
قنايت فالوب، حيث ال تستطيع الحيوانات املنوية الوصول للبويضة 
إلخصابها، ويف بعض حاالت تكلس املبيضني، وحاالت مرض البطانة 
الرحمية الهاجرة، إضافة إىل أنه يتم اللجوء إليها يف حال بلغ عمر 
املرأة ما بني 35 و40 عاًما وذلك لضيق الوقت وتجنب إضاعة فرصة 

املحاولة.
ويتم إجراء عملية اإلخصاب األنبويب أيًضا إذ كان يعاين الرجل من 
إذ  فيها،  تشوهات  أو وجود  املنوية  الحيوانات  قلة حركة  أو  نقص 
يتم وضع الحيوانات املنوية مع البويضة مبارشة دون وجود حاجة 
هذه  ويف  النسائية،  القناة  عرب  البويضة  إىل  املنوي  السائل  النتقال 

الحالة يتم اختصار الوقت والجهد عىل الحيوان املنوي الضعيف.
مضادة  أجسام  تولد  من  الرجل  يعاين  عندما  إليها  اللجوء  يتم  كام 

 Antisperm للحيوان املنوي ويف حاالت العقم غري معروفة السبب
.Antibody

ويف هذه العملية يتم إخصاب البويضة بالحيوان املنوي خارج رحم 
حيث  لنموها،  مالئم  وسط  ذات  خاصة  حاضنات  يف  املرأة  جسم 
الجنني  ليعاد بعد ذلك  أيام  تتكاثر ملرحلة معينة ما بني يومني و5 

إىل الرحم.

 هل يتم اللجوء إلى عملية أطفال األنابيب في 
حال كانت تعاني المرأة من تكيس المبايض؟

ال يتم اللجوء إىل عملية أطفال األنابيب يف حال كانت املرأة تعاين 
من تكيس املبايض، إال يف حال تم استنفاد جميع طرق العالج، يتم 
العالج  طرق  نجاح  عدم  حال  يف  أخري  كخيار  العملية  إىل  اللجوء 

املتبعة يف عالج التكيس.

للدعم النفسي دور أساس في نسبة النجاح أو الفشل
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د. سميرة مدن
الحمل ليس 

حلًما...
ال يأس مع تكرار 

عملية أطفال 
األنابيب

يعد الحمل الطبيعي حلم كل زوجين، إال أن هذا الحلم قد يستغرق أعواما عند البعض بسبب وجود مشكالت 

قد يعاني منها الزوج أو الزوجة، وفي الوقت الذي ييأس فيه البعض من حدوث الحمل الطبيعي، قالت المدير 

,إيفا, استشارية أمراض نساء ووالدة وعقم وأطفال أنابيب الدكتورة سميرة مدن »إن الحمل ليس  الطبي لمركز 

حلًما، إذ يمكن تحقيق ذلك الحلم عبر إجراء عملية أطفال األنابيب أو ما يطلق عليه اإلخصاب األنبوبي، وذلك عبر 

وضع البرتوكول المناسب للزوج والزوجة قبل البدء في مراحل العملية، إذ إن انتقاء البرتوكول المناسب يساهم في نسبة 

النجاح«.

وفي الوقت الذي قد ييأس بعض األزواج من عدم نجاح العملية، إال أنه مع تطور العلم فقد تحقق حلم األمومة لدى العديد 

من النساء بعد اللجوء إلى عملية أطفال األنابيب، وقد وجهت مدن رسالة لجميع السيدات اللواتي يحلمن باألمومة بعدم 

اليأس في حال تكرار عملية أطفال األنابيب، مؤكدة ضرورة اتباع جميع اإلجراءات الصادرة من الطبيب المختص والتي قد 

تساهم بشكل كبير في نجاح العملية، وفي ما يلي نص اللقاء. 
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البعض يعتقد  إذ إن  وأنصح السيدات بعدم أخذ وصفات أو خلطات من األعشاب، 
أن هذه الخلطات تساعد على ثبات الحمل، إال أنها قد تسبب ضررا، لذا ننصح بأخذ 

المسكنات والمثبتات التي يتم وصفها من ِقبل الطبيب المختص.

  ما النصائح الخاصة للمقبلين على عملية أطفال 
األنابيب؟

الطبيب  بزيارة  أواًل  األنابيب  أطفال  عملية  عىل  املقبلني  املرىض  ننصح 
الالزمة،  والتحاليل  الفحوصات  لعمل  والتحفيز  التنشيط  يف  البدء  قبل 
ذلك،  تطلب  إذا  الرحم  لبطانة  وخزعة  الرحم  لعنق  مسحة  كإجراء 
وعمل التحاليل املخربية كالغدة الدرقية وهرمون الحليب وتحليل نسبة 
الزنك  مثل  الفيتامينات  بأخذ  وننصح  الجنسية،  األمراض  وتحاليل  الدم 
والفوليك واألسربين، مع رضورة مامرسة رياضة امليش لكونها تساعد يف 
تنشيط الدورة الدموية وتساعد عىل تخفيف الوزن، إذ يفضل أال تكون 
الرسيعة  الوجبات  عن  االبتعاد  يفضل  كام   ،27 من  أكرث  الجسم  كتلة 
واملعلبات ملا تحتويه من مواد حافظة ضارة، ويفضل االبتعاد عن تناول 
بعض األطعمة كالكبدة واللنب املخيض واملرتديال، والنقانق والبيض غري 
املطهو جيًدا واملايونيز واألكالت الضارة التي تحتوي عىل أصباغ صناعية 

مرضة، كام البد من التوقف عن العالجات املستخدمة لتخفيف الوزن 
والكرميات الخاصة ملا لها من تأثري ضار. ويفضل اإلكثار من السوائل 
واألفضل رشب من 7 إىل 8 كؤوس يف اليوم، مع التقليل من املرشوبات 
الغازية،  واملرشوبات  والشاي  القهوة  مثل  الكافيني  عىل  تحتوي  التي 

والتقليل من القرفة والشوكوالتة والبقدونس والحلبة.

ويفضل االبتعاد عن استنشاق األبخرة الناتجة عن بعض مواد التنظيف، 
إضافة إىل أنه ال ينصح بالجامع يف األسبوعيني التاليني إلرجاع األجنة، 
فعاليات  إمكان مامرسة  الجسدي مع  اإلجهاد  بجانب رضورة تجنب 
الحياة العادية البسيطة، كام ننصح بعدم أخذ الحاممات الساخنة جدا 
أو استخدام الجاكوزي املمتلئ مبياه ساخنة، إذ إنها ترفع درجة حرارة 
عند  الدافئ  باملاء  االستعانة  لذا ميكن  اإلجهاض،  تسبب  وقد  الجسم 

االستحامم.

 ما نسبة نجاح العملية، وما العوامل التي تؤثر على 
نجاحها؟

الزوجني،  عند  العقم  كسبب  عدة  عوامل  عىل  العملية  نجاح  يعتمد 
واستجابة  اإلباضة  لتنشيط  الطبيب  قبل  من  املستخدم  والربتوكول 
املبيضني للتنشيط، وذلك من حيث عدد البويضات وطبيعتها، ونسبة 
املنقولة  امللقحة  البويضات  النجاح يف بعض األحيان تعتمد عىل عدد 
إىل الرحم، إذ تقل نسبة النجاح كلام قل العدد، إال أننا نواجه مشكلة 
التوائم وتعدد األجنة الذي قد يؤدي إىل بعض املضاعفات يف  الحمل 
فرتة الحمل لألم وإىل األجنة كارتفاع نسبة اإلجهاض أو الوالدة املبكرة، 
لذا ال ننصح بإعادة أكرث من ثالثة أجنة أو اثنني يف معظم املراكز، إال أنه 

يف بعض الحاالت الخاصة هناك توجه جديد لنقل جنني واحد.
ومن العوامل التي تؤثر عىل نسبة النجاح أيًضا سامكة بطانة الرحم، إذ 
إنها تؤثر عىل التصاق الجنني بالرحم، وقد تستخدم أحيانا مادة لتساعد 
عىل ذلك، هذا إضافة إىل األمور التي تتعلق باملخترب وما يستخدمه من 
مواد يف التحضري للعملية والربوتوكول املستخدم يف الحاضنة التي يتم 

وضع فيها البويضات امللحقة، إذ إنها تؤثر أيًضا عىل نسبة النجاح.

 ما أهم أسباب فشل عملية أطفال األنابيب؟
زاد  فكلام  املنوية،  الحيوانات  ونوعية  البويضات  بنوعية  األجنة  تتأثر 
عمر املرأة تكون نسبة نجاح العملية أقل، وميكن أن يكون ذلك بسبب 
أن البويضات األكرب عمرا تكون أقل قابلية للتلقيح، هذا باإلضافة إىل أن 
وجود تشوه يف أشكال الحيوانات املنوية يؤثر أيًضا عىل نسبة النجاح، 
إذ إن تشوهها يؤدي إىل تشوه األجنة بسبب تشوه الكروموسومات، لذا 
فإن األجنة يف هذه الحالة ال تلتصق بجدار الرحم أو قد ينتهي الحمل 
باإلجهاض يف عمر 8 أسابيع، كام أن سبب الفشل أحيانًا يكون يف البطانة 
الداخلية للرحم، حيث إنه يجب أن تستجيب البطانة لهرمونات الجسم 
وتتهيأ الستقبال الحمل، إال أنه يف بعض الحاالت تكون البطانة رقيقة 
بحيث يصعب التصاق الجنني بها، وعىل الرغم من تعدد األسباب إال أن 

العلم يسعى إىل إيجاد الحلول لهذه املشكالت.

 متى يتم إعادة العملية بعد فشلها؟
ال يوجد تحديد لعدد املرات، ولكن يعتمد ذلك عىل الظروف االقتصادية 
الخاصة بالزوجني والوضع النفيس لهام، كام أنه يف حال تعرض املريضة 
إىل الزيادة املفرطة للمنشطات، نلجأ إىل تجميد بعض األجنة بحيث يتم 
االنتقال إىل املرحلة التالية يف عملية أطفال األنابيب دون الحاجة إىل 
إعادة تنشيط املبيضني؛ لتجنب تعريض املريضة لهرمونات التحريض، 

باإلضافة إىل تقليل العبء املادي عىل الزوجني.

 ما العوامل التي تساعد على نجاح عملية أطفال 
األنابيب؟

انتقاء  أهمها  من  العملية،  نجاح  يف  تساهم  قد  عدة  عوامل  هناك 
والفحص  الرسيري  الفحص  إجراء  بعد  الحالة  إىل  املناسب  الربوتوكول 
للتأكد  الدورة؛  يف  يوم  أول  يف  الصوتية  فوق  املوجات  جهاز  بواسطة 
الهرمونية  املخربية  الفحوصات  إجراء  مع  والرحم،  املبيضني  وضع  من 

الخاصة والشاملة للدم، مع رضورة عالج أي خلل هرموين إن وجد.
كام يجب تهيئة الجو املناسب لنجاح العملية كتخفيف الوزن، إذ إن 
وزن املريضة يلعب دورا مساعدا يف حدوث الحمل، لذا ننصح يف بعض 
الحاالت بربنامج غذايئ خاص، هذا باإلضافة إىل التأكد من عدم وجود 
الرحمية  األلياف  أو  الرحم  كالتصاقات  املرأة  جسم  داخل  معوقات 
عند  الجنني  تتعارض مع منو  قد  التي  الرحم،  الخلقية يف  والتشوهات 
حدوث الحمل، وذلك بإجراء عملية التنظري الرحمي أو البطني حيث 

يكون هذا اإلجراء تشخيصيا وعالجيا.

ومن هذا املنطلق نؤكد أن هذه اإلجراءات تعد رضورية حتى ال يحدث 
تعارض مع خطوات عملية أطفال األنابيب، هذا باإلضافة إىل أنه يجب 
ورصف  املنوي  للسائل  املخربي  الفحص  بإجراء  الرجل  جسم  تهيئة 

األدوية الالزمة يف حال استدعى ذلك.

الالزمة  الحقن  الربتوكول املناسب للزوجني البد من أخذ  وبعد اختيار 
الطبيب، والبد  التي يحددها  باليوم والكمية  التقيد  املبيض مع  لحث 
من مراجعة الطبيب بالوقت الذي يحدده، إذ إن االلتزام بالوقت يعد 
الحويصالت  لجمع  املناسب  اليوم  ولتحديد  اإلباضة  لرصد  عامال مهام 
من املبيضني، باإلضافة إىل إجراء الفحص باملوجات فوق الصوتية خالل 
فرتة املعالجة؛ لتجنب مشكالت فرط االستجابة للمبايض وما يصاحبها 
من مشكالت صحية، كام يفضل امتناع الزوج عن الجامع قبل سحب 
البويضات بحوايل ثالثة أيام، أما يف يوم السحب فهناك دراسات جديدة 
عرب  العملية،  نجاح  يف  يساعد   )Mock Transfer( تجريبي  بإجراء 
وبعد  األجنة،  املناسبة إلرجاع  واألداة  والزاوية  الرحم  قياسات  تحديد 
عىل  تساعد  التي  املدعمة  العالجات  رصف  من  البد  السحب  عملية 
ثبات األجنة بعد إرجاعها ومتنع التقلصات الرحمية. وأخريًا يجب تقديم 
األساس  العوامل  من  يعد  الدعم  هذا  إن  إذ  للزوجني،  النفيس  الدعم 
فاالضطراب  نجاحها،  يف  أساسا  دورا  يلعب  إنه  إذ  عملية،  أي  لنجاح 

النفيس يسبب تغيريات بيولوجية يف الجسم. 
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إلى  اللقاحات  من  العديد  البحرين  مملكة  قدمت   
األطفال، إال أنه في اآلونة األخيرة كثر الحديث عن عدم 
فما  التوحد،  تسبب  قد  وأنها  اللقاحات  هذه  مأمونية 

صحة هذا الحديث؟
ال صحة لذلك الحديث، إذ إن مرض التوحد ليس حديثا واللقاحات 

املستخدمة يف مملكة البحرين تعترب من أفضل التطعيامت من حيث 

إىل  إضافة  التطعيم،  فعالية  عىل  للحفاظ  الحفظ  وطريقة  اإلنتاج 

والدراسة  البحث  من  سنوات   10 إىل  يحتاج  تطعيم  أي  تصنيع  أن 

الصحية، ماعدا تطعيامت فريوس  والتحقيق ليعطى شهادة االعتامد 

كورونا )كوفيد 19( وذلك لكون املرض جائحة عاملية إال أنه صدرت 

الشهادة خالل سنة بصورة طارئة بعد أن اجتازت االختبارات الرسيرية.

كام نؤكد أنه يف حال كان إىل الوالدين والطاقم الطبي ثقافة بطرق 

العناية باألطفال، فإنه ميكن تشخيص الطفل مبكرا يف منتصف السنة 

الثانية من العمر.

 هناك شائعات روجت بأن لقاحات التيتانوس والخَناق 
والسعال الديكي سبب في متالزمة الموت المفاجئ 

للرضع، فما مدى صحة هذه األحاديث؟
 .Cot Death  - الفجايئ  واملوت   DPT الثاليث التطعيم  بني  توجد عالقة  ال 

ولكن هناك احتامل التشنج بالتطعيم املذكور بنسبة 1 يف 70000 تطعيم، 

إال أنه يف حال حدث ذلك، ال قدر الله، يعطى التطعيم القناوي DT فقط.

 هل هناك إحصاء بشان نسبة التمنيع التي استطعنا 
البحرين؟  الوصول لها في بعض األمراض في مملكة 
بسبب  عليها  التغلب  استطعنا  التي  األمراض  وما 

اللقاحات؟
نسبة تطعيامت األطفال يف مملكة البحرين بلغت 99 %، كام نرى انخفاضا 

الكبد  كبريا بلغ أكرث من 90 % يف نسبة اإلصابة ببعض األمراض كالدفرتيا، 

الوبايئ »ا« و »ب«، التيتانوس، الحصبة والحصبة األملانية.
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د. عبدالهادي 
المحسن

ال عالقة لتطعيمات 
الطفولة بمرض 

التوحد 

ال توجد عالقة بين التطعيم الثالثي DPT والموت الفجائي

مازالت تنتشر المزاعم والمعتقدات عبر وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي 
عن وجود عالقة وثيقة بين التطعيم وأمراض خطيرة مختلفة من بينها التوحد، بل وذهب 
التطعيم، وعلى مدى  نتيجة  وفاة  عزوا حصول حاالت  عندما  ذلك  أبعد من  إلى  البعض 

سنوات حاول األطباء والباحثون تفنيد المزاعم الخاطئة.
وفي هذا الصدد أكد استشاري طب األطفال وحديثي الوالدة الدكتور عبدالهادي المحسن أنه 
ال عالقة بين التطعيمات ومرض التوحد، إذ إن مرض التوحد ليس حديثا واللقاحات المستخدمة 
في مملكة البحرين تعتبر من أفضل التطعيمات من حيث اإلنتاج وطريقة الحفظ للحفاظ على 

فعالية التطعيم.
ولفت إلى أن نسبة تطعيمات األطفال في مملكة البحرين بلغت 99 %، كما نرى انخفاضا كبيرا بلغ 
أكثر من 90 % في نسبة اإلصابة ببعض األمراض كالدفتريا، الكبد الوبائي »ا« و »ب«، التيتانوس، 

الحصبة والحصبة األلمانية.

إعداد: نورة بوحجي
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األمور  أولياء  تنصح  فبماذا  الموسمية،  االنفلونزا  لقاح  سيطرح  المقبلة  الفترة  خالل   
خصوًصا مع وجود تخوف من هذا اللقاح؟

ننصح كثريا بأخذ التطعيم الدوري من عمر ٦ أشهر سنويا إىل جميع الفئات، خصوًصا ذوي املناعة املتدنية أو املصابني مبرض 

السكر وأمراض الرئة.

 مع بدء مملكة البحرين بتطعيم األطفال ممن هم في السن 12 بلقاح كورونا، ما نصيحتك 
ألولياء األمور، خصوًصا في ظل استمرار تخوف البعض من اللقاحات؟

قرار إعطاء تطعيم )كوفيد 19( ما بني 12 و17 سنة كان بناًء عىل تجارب مختربية واكلينكية عىل البرش، وأنا ال أشك أن التطعيم 

سيعطى إىل جميع الفئات العمرية مستقبال للتغلب عىل املرض.

منع األمراض بشكل استباقي.. والوقاية خير من العالج

 هل تحتوي التطعيمات على مادة الزئبق، 
وما أضرار هذه المادة؟

من  بسيطة  نسبة  عىل  الحية  غري  التطعيامت  تحتوي  نعم 

العام  املناعية، ويف  قيمتها  وزيادة  املواد  لحفظ  وذلك  الزئبق، 

1999 أوقفت مصانع التطعيامت األمريكية بضغط من وسائل 

العاملية  الصحة  منظمة  أن  إال  الزئبق،  مادة  استخدام  اإلعالم 

أكدت وجوب استخدامها يف التطعيامت لكون املادة تطرح بعد 

التطعيم عرب الجهاز الهضمي.

أخذ  في  لالستمرار  حاجة  هناك  هل   
تم  التي  األمراض  من  للوقاية  اللقاحات 
تعد  ولم  عليها  والسيطرة  منها  التخلص 

موجودة في مملكة البحرين؟
نعم هناك حاجه لالستمرار؛ وذلك الستمرار وجود هذه األمراض 

بنسبة بسيطة خصوصا عند السفر إىل بلدان أخرى ترتفع فيها 

نسبة هذه األمراض.

 هل إعطاء الطفل أكثر من نوع من اللقاحات 
الجهاز  على  عبئا  يشكل  واحد  وقت  في 

المناعي؟
بإمكانه  األخري  إن  إذ  املناعي،  الجهاز  عبئا عىل  ذلك  يشكل  ال 

ذلك  ثبت  وقد  الوقت  نفس  يف  تطعيم  من  أكرث  مع  التعامل 

بوجود أجسام مضادة مناعية وعدم حدوث تأثريات جانبية أكرث 

يف الجسم، هذا باإلضافة إىل أن دمج اللقاحات يزيد من نسبة 

أخذ التطعيامت والتقليل من كلفتها املادية واللوجستية.

إصابة  بعد  المناعة  اكتساب  ُيفضل  هل   
الجسم بالمرض أو اكتسابها عن طريق اللقاح؟

ال يفضل ذلك خصوًصا إذ كان املرض قويا وخطريا مثل السحايئ 

أو تسمم الدم، فإعطاء التطعيم قبل حدوث املرض أفضل بكثري، 

إذ إن القاعدة العامة هي منع األمراض بشكل استباقي، والوقاية 

خري من العالج.

علينا االستمرار في حمالت التطعيم فبعض 
األمراض مازالت موجودة بنسبة بسيطة
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د. حيدر الفياض
العناية باللثة 

من أولويات 
الطب الوقائي... 
وتهيئتها إجراء 

طبي إلزامي قبل 
البدء في تجميل 

األسنان

الجمال  بمركز  الفياض  حيدر  الدكتور  التجميلي  األسنان  وطب  األسنان  زراعة  اختصاصي  أكد 

الطبيعي الطبي أنه ال يمكن البدء في تجميل األسنان إال بعد تهيئتها، إضافة إلى تهيئة اللثة 

بشكل صحي، إذ يجب أن تكون األسنان خالية من التسوس، إلى جانب ضرورة إزالة الحشوات 

القديمة ومعالجة التكسر والتلف الموجود في األسنان إن وجد.

وشدد الفياض على ضرورة تهيئة اللثة قبل إجراء العدسات التجميلية أو ابتسامة هوليوود، وذلك لتجنب 

حدوث أي مشكالت في المستقبل بعد تثبيت العدسات، مشيرًا إلى أن العناية باللثة من أولويات الطب 

الوقائي وليس الطب التجميلي، إذ إن اللثة جزء مهم لتجنب فقدان األسنان، وعدم االهتمام بها وعدم 

العناية بتنظيفها سبب لفقدان األسنان مستقباًل.

وأضاف »ننصح دائما قبل تجميل األسنان بعمل تنظيف كامل إلزالة التكلسات والتصبغات الموجودة على األسنان والموجودة 

تحت اللثة؛ وذلك لعالج أي التهابات قد تسبب التكلسات مستقباًل، ويمكن إجراء هذا التنظيف المنزلي باستخدام المعجون 

الطبي أو المضمضة الطبية، إال أنه في بعض األحيان يتم اللجوء إلى التنظيف الدوري العميق في العيادة«. 

أو  االنتفاخ  إلزالة  اللثة،  قص  إلى  اللجوء  يتم  فإنه  اللثة  في  ملليمترين  من  أكثر  زيادة  وجدت  حال  في  أنه  الفياض  وذكر 

االلتهاب، ويمكن إجراء ذلك جراحًيا أو بالليزر أو باستخدام األجهزة األخرى. 

ولفت إلى أنه بعد الحصول على الشكل النهائي للثة يتم أخذ المقاسات حتى ال تكون هناك مشكالت مستقبلية على 

تجميل األسنان أو ابتسامة هوليوود. 

الحوامل أكثر عرضة لإلصابة بتورم اللثة
وشدد الفياض عىل أهمية العناية باللثة يف فرتة الحمل والرضاعة واملراجعة الدورية؛ بسبب 
التغريات الهرمونية التي متر بها املرأة يف هذه الفرتة، التي قد تؤدي إىل حدوث تورم ونزيف، 
أو انتفاخ يف حاالت نادرة غري شائعة يسمى برسطان الحمل، وميكن إزالتها جراحيا أو بالليزر.
هذه  أن  مؤكًدا  بالليزر،  أو  جراحيا  بالتدخل  عالجه  يتم  االنتفاخ  هذا  أن  الفياض  وأوضح 
األعراض ليست شائعة وعالجها ليس صعبًا، إال أنه ميكن تجنب ذلك من خالل التنظيف، إذ 
عىل الحامل إجراء تنظيف مرتني، وذلك يف الشهر الرابع والسادس من الحمل، مع رضورة أخذ 
الفيتامينات خصوًصا فيتامني )C( مع استخدام املعجون واملضمضة الطبية؛ من أجل الحد من 

االلتهابات خالل فرتة الحمل. 

إهمال اللثة بعد زراعة األسنان سبب لفشل الزراعة 
ويؤكد الفياض أن عدم االهتامم باللثة بعد زراعة األسنان يعد من أهم أسباب فشل الزراعة، 
اللثة ولتجنب  الحفاظ عىل  األسنان كل 4 إىل 6 شهور من أجل  تنظيف  مشريًا إىل رضورة 

ذوبان العظم املوجود حول زرعة األسنان ما قد يؤدي إىل فقدانها.
االلرتاساوند،  جهاز  باستخدام  األسنان  زرعات  إىل  خاصا  تنظيفا  هناك  أن  الفياض  وذكر 
وباستخدام بخاخ خاص لعملية التنظيف لتجنب تجمع الجري عىل األسنان، والذي قد يؤدي 

إىل مشكالت يف املستقبل وقد يؤثر عىل عملية الزراعة، لذلك املراجعة الدورية مهمة.

تساقط األسنان اللبنية قد يسبب 
تغيرات في اللثة

التهاب اللثة واحد من أمراض اللثة الشائعة 
ويتعرض  املختلفة،  العمرية  الفئات  عند 
وتكون  به،  لإلصابة  مبكر  سن  يف  األطفال 

شدة هذا االلتهاب متفاوتة.
يعاين  »قد  الفياض  قال  الصدد  هذا  ويف 
األطفال من تغريات يف اللثة بسبب فقدان 
األسنان  ظهور  أو  الرسيع  اللبنية  األسنان 
الدامئة يف غري مواقعها من عمر 7 إىل 12 
عاما، لذا قد تحدث تغريات يف اللثة بهذه 
املرحلة، وقد يتعرض األطفال يف سن مبكرة 
األهل  ننصح  لذا  اللثة،  بالتهاب  لإلصابة 

مبراجعة طبيب األسنان بشكل دوري«.

في  السوداء  التصبغات 
اللثة لدى المدخنين

املدخنني  من  العديد  يعاين 
من  السوداء  البرشة  وأصحاب 
اللثة،  يف  تصبغات سوداء  وجود 
إزالة  يجب  أنه  الفياض  ويؤكد 
الليزر؛  بجهاز  التصبغات  هذه 
وردية  لثة  عىل  الحصول  بغرض 
إىل  رونق  إلعطاء  وصحية 
رضورة  عىل  مشدًدا  االبتسامة، 

القيام بالتنظيف الدوري.
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ارتفاع السكري سبب في التهاب اللثة وذوبان العظم 
حول األسنان

أنه  الفياض  أكد  باللثة،  العناية  وطرق  السكري  مرىض  يخص  وفيام 
بسبب ضعف مقاومة الجسم عند مرىض السكري وبسبب رسعة ذوبان 
العظم بسبب ارتفاع السكر، يعاين مرىض السكري من التهابات يف اللثة 
بسبب ضعف املناعة، والذي قد يسفر عن ذوبان العظم املوجود حول 

األسنان، ما يؤدي إىل فقدانها.
وشدد الفياض عىل أهمية تنظيف األسنان يوميا مبا ال يقل عن مرتني 
االلتزام  مع  الطبية،  واملضمضة  الطبي  املعجون  باستخدام  ثالث  أو 
باملراجعة الدورية يف عيادة األسنان كل 3 إىل 4 شهور إلزالة التكلسات 

والجري املتجمع وتنظيف األسنان إلطالة عمرها.

كام شدد الفياض عىل أهمية الحفاظ عىل مستوى السكر يف الحدود 
الطبيعية؛ لتجنب التهابات اللثة وذوبان العظم املوجود حول األسنان.

العناية باللثة من أولويات الطب الوقائي
التجمييل  الطب  الوقايئ وليس  الطب  أولويات  باللثة من  العناية  تعد 
كام يذكر الفياض، إذ إن اللثة جزء مهم لتجنب فقدان األسنان، وعدم 

االهتامم بها والعناية بتنظيفها سبب لفقدان األسنان.
وقال الفياض »ننصح دامئا باملراجعة الدورية لطبيب األسنان لتنظيف 
عمل  أو  التجميلية  العدسات  تثبيت  بعد  خصوًصا  واألسنان،  اللثة 
ابتسامة هوليوود، إذ يجب مراجعة الطبيب كل 5 إىل 6 شهور من أجل 
عمل التنظيف وإزالة الرتسبات والتكلسات التي قد تؤثر عىل اللثة يف 

املستقبل وتسبب تشوه ابتسامة هوليوود«.

 )Water flosser( ويف الختام ينصح الفياض بتنظيف األسنان باستخدام
لتنظيف ما بني األسنان؛ وهو أفضل يف حال استخدام الخيوط الطبية 
يؤثر عىل  قد  ما  الداخل، وهو  إىل  الطعام  بشكل خاطئ يسبب دفع 

اللثة. 

QUDAIBYA 326, R 2617, B 2325,Manama, BH info@naturalbeauty-bh.com 17004009

naturalbeautybh Natural Beauty Center Bahrain

 فيلر شفايف : 

1مل بـ ٨5 دينار بحريني فقط 

 ليزر للسيدات : 

جسم كامل مع بطن وظهر بـ ٤٩ دينار بحريني  فقط 
جسم كامل بدون بطن وظهر بـ 3٩ ديناربحريني فقط 

 ليزر للرجال : 

تحديد لحية جلسة واحدة 7 دينار بحريني فقط 
ليزر ظهر  جلسة واحدة بـ 3٠ دينار بحريني 

ليزر صدر مع نصف ظهر للجلسة الواحدة ٤٩ دينار بحريني
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 كم نسبة حدوث فقدان اضطرابات في حاستي الشّم والتذوق عند المصابين بالكورونا؟
قدرت النسبة عامليًا بحوايل 40 % من مجموع حاالت اإلصابات بالكورونا، ما يعني أن بني كل 10 مصابني بالكورونا هناك 4 يصابون 

باضطراب يف حاستي الشم والتذوق، ووجدت الدراسات أنه ميكن عودة حاستي الشم والتذوق بعد مرور عام كامل من التعايف.

 ما سبب فقدان حاسة الشم والتذوق خالل اإلصابة بفيروس كورونا؟
ترتبط حاستا الشم والتذوق مع بعضهام البعض، وهناك بعض النظريات تعتقد وجود مستقبالت يف الخاليا الحسية يف األنف فبالتايل قد 

تحدث عىل النهايات تغطية بسبب املخاط، ما قد يشكل إعاقة وتجانسا يف الرائحة، إال أن بعض النظريات تشري إىل أن الفريوس يصيب 

النهايات العصبية مبارشة ما يؤثر عىل حاستي الشم والتذوق.

بين كل 1٠ مصابين 
بالكورونا ٤ يصابون 

باضطراب في حاستي 
الشم والتذوق

د. هالة رضي

ة 
جر

حن
وال

ن 
ألذ

وا
ف 

ألن
ة ا

يب
طب

بفيروس  المصابين  من  العديد  يعاني 

وقد  الشم،  حاسة  فقدان  من  كورونا 

بعد  ما  إلى  األعراض  هذه  تستمر 

يشكي  كما  أشهر،  لفترة  التعافي 

»نتنة«  روائح  شم  من  المتعافين  من  العديد 

المصابين  تجعل  األعراض  هذه  موجودة،  ليست 

إمكان  مدى  في  شديد  قلل  في  والمتعافين 

مع  خصوًصا  والتذوق،  الشم  حاسة  استرجاع 

وجود حاالت فقدت الحاستين على الرغم من مرور 

هذه  استرجاع  يمكن  ترى  يا  فهل  سنة،  من  أكثر 

الحاستين.

الدكتورة  والحنجرة  واألذن  األنف  طبيبة  تجيب 

هالة رضي عما إذا إن كان ممكن استرجاع حاستي 

فيروس  بسبب  فقدانهما  بعد  والتذوق  الشم 

استرجاعهما من خالل  يمكن  أنه  كورونا، موضحة 

بعض التمارين التي تستغرق ستة أشهر، وفي ما 

يلي نص اللقاء:

استنشاق بعض 
الزيوت العطرية 

لمدة ستة أشهر 
يساهم في 

استرجاع حاسة 
الشم
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 هل يمكن لإلنسان غير المصاب بالكورونا أن يفقد 

حاستي الشم والتذوق، وما األسباب وراء ذلك؟
ما ال يعلمه الناس أنه عند اإلصابة باالنفلونزا العادية أو املوسمية 

عدد  أن  إال  والتذوق،  الشم  حاستي  يف  باضطراب  البعض  يصاب 

اإلصابات قليلة، لذا فإنه من النادر التحدث عن هذا االضطراب كام 

لذا كانت هذه االضطرابات يف حاستي  حدث مع فريوس كورونا، 

الشم والتذوق غري شائعة. 

كورونا  فيروس  من  التعافي  بعد  البعض  يعاني   
من تأثر في السمع، فهل كورونا سبب في ذلك، أو 

هناك أسباب أخرى سبب ذلك؟
ال يوجد توثيق لحاالت أصيبت بتأثر يف السمع، إال أن هناك حاالت 

العناية املركزة استخدموا عقاقري طبية  ملصابني كانوا موجودين يف 

قوية كان لها أرضار جانبية بسيطة أثرت عىل السمع بشكل بسيط، 

وكأطباء عند محاوالت إنقاذ حياة املريض تعترب هذه اآلثار الجانبية 

غري مهمة مقابلة حياة املريض، إال أن حدوث مشكالت يف السمع 

لدى املصابني أمر نادر جدا.

توقفوا عن استنشاق البخار 
الساخن قبل تضرر الشعيرات 

الموجودة في األنف

 ما األدوية التي تنصحين بأخذها خالل فترة الكورونا 
للسيطرة على األعراض التي قد تؤثر على حاستي 

الشم والتذوق؟ 
إن أكرث املصابني الذين أصيبوا باضطراب يف حاستي الشم كانوا يعانون 

من الحساسية األنفية، تضخم اللحميات والجيوب األنفية، لذا دامئا 

أنصح من يعاين من أمراض الجهاز التنفيس العلوية مراجعة الطبيب 

الحساسية  أدوية  واستخدام  لوصف  اإلصابة  فرتة  الين( خالل  )اون 

وغسول األنف امللحي ومضادات الهيستامني، إذ إن هذه األدوية تقلل 

من مدة فقدان حاستي الشم والتذوق، لذا ننصح مبواصلة استخدم 

غسول األنف امللحي ومضادات الهيستامني، مع االبتعاد عىل البخار 

الساخن؛ إذ إنه يسبب ترضرا يف الشعريات املوجودة يف األنف، وقد 

البعض  البخار الساخن ما استدعى إىل دخول  انترش أخريا استخدام 

الطوارئ.

حاستي  استرجاع  على  تساعد  أدوية  هناك  هل   
الشم والتذوق؟

ال توجد أدوية بعينها السرتجاع حاسة الشم، إال أنه يف حال مرور شهر 

األفضل  فمن  والتذوق،  الشم  عدم  من  املريض  يعاين  ومازال  كامل 

الخضوع ألشعة األنف ووضع خطة عالجية، إذ إن حاسة التذوق قد 

تسرتجع لكن حاسة الشم تحتاج لخطة عالجية أطول.

متعافون يشكون من شم روائح كريهة 
غير مرغوبة بعد استرجاع حاسة الشم

والتذوق  الشم  حاستي  فقدت  حاالت  هناك  هل   

لفترة طويلة، وما التأثير المصاحب بعد فقدانهما؟ 
هناك حاالت فقدت حاستي الشم والتذوق عىل الرغم من مرور سنة 

إال أن هناك  الحاستني،  إذ أصيبوا بفقدان جزيئ يف  التعايف،  كاملة من 

حاالت نادرة جًدا ملرىض فقدوهام بشكل كامل، ومعظم الحاالت عانت 

الشم  الشم، كعدم  باضطراب يف حاستي  أصيبوا  إذ  من فقدان جزيئ، 

شم  من  يشتكون  أنهم  إال  الشم  يستطيعون  اآلخر  والبعض  بوضوح 

األمونيا،  منتجات  ورائحة  الكربيت  كرائحة  مرغوبة  غري  كريهة  روائح 

ورائحة العفن، وغالبية املصابني يسرتجعون حاسة التذوق، إال أن حاسة 

الشم تستغرق وقتًا أطول.

الشم  حاستي  السترجاع  معينة  تمارين  هناك  هل   
والتذوق؟

تستغرق حاسة الشم وقتا أطول حتى يتمكن املتعايف من اسرتجاعها، 

وقد وجدت الدراسات األمريكية أن بعض التامرين تساعد يف اسرتجاعها، 

وذلك باستخدام أربعة زيوت عطرية وهي زيت الليمون وزيت الورد 

وزيت القرنفل وزيت الكالبتوس، ويقتيض التمرين استنشاق كل مادة 

من هذه الزيوت عىل حدة ملدة 20 ثانية يف كل ساعتني، عن أن يكون 

حال  يف  أنه  الدراسات  ووجدت  الزيوت،  من  معني  نوع  مرة  كل  يف 

االستمرار عىل هذه التامرين ملدة ستة أشهر ميكن اسرتجاع حاسة الشم.
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 يعد المستشفى من المستشفيات القديمة 
استطاع  الذي  فما  البحرين،  مملكة  في 

تحقيقه طوال هذه األعوام؟
املستشفيات  أقدم  من  يعد  األمريكية  اإلرسالية  مستشفى 

ليس يف مملكة البحرين فقط وإمنا يف الخليج العريب، إذ إن 

املستشفى موجود منذ العام 1903، يف الوقت الذي مل يكن 

هناك خدمات رعاية صحية تقدم للمرىض، وكانت البحرين 

طريق لتقديم الرعاية الصحية لدول الخليج العريب، ما أسفر 

عن فتح أفرع للمستشفى يف دولة الكويت وسلطنة عامن 

بعد ذلك.

املستشفى،  افتتاح  عىل  عام   100 من  أكرث  مرور  وبعد 

استطعنا تحقيق الكثري عىل مستوى مملكة البحرين، وذلك 

عرب تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية، مع التوسع يف 

الخدمات الصحية بافتتاح 3 أفرع إىل املستشفى يف منطقة 

سار والرفاع وأمواج، إضافة إىل أن املستشفى حقق املسؤولية 

االجتامعية لكونه مؤسسة صحية غري ربحية تخدم املجتمع، 

يف  العالج  كلفة  تحمل  عىل  القادرين  غري  املرىض  خصوًصا 

املستشفيات الخاصة. 

المستشفى شارك في مكافحة االنفلونزا 
اإلسبانية في العام 1918

في  المستشفيات  أقدم  من  البحرين  مملكة  في  األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  يعد 

الشراكة  مفهوم  عززت  التي  الربحية  غير  الخاصة  الصحية  المؤسسات  أول  ومن  المملكة، 

المجتمعية عبر عالجه 50 % من مرضاه تحت بند الرعاية الخيرية.

الدكتور جورج  الطبيين  المسؤولين  اإلرسالية األمريكية وكبير  التنفيذي لشركات مستشفى  الرئيس 

شريان أكد أن المستشفى يواصل عمله بشكل مستمر لتقديم خدمات ذات جودة عالية، خصوًصا أن 

أطباء   110 بينهم  موظف   600 يقارب  ما  فيه  ويعمل  الطبية،  التخصصات  جميع  يضم  المستشفى 

موزعين على مستشفى اإلرسالية األمريكية في المنامة وسار والرفاع وأمواج، في حين أن هناك خطة 

لتوظيف 300 آخرين في المبنى الجديد في منطقة عالي بعد أن يتم افتتاحه في 2022.

المستشفى مازال يحافظ على اسمه على الرغم من كثرة المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين، 

وذلك لكونه من أعرق القطاعات الصحية الخاصة التي تقدم خدمات صحية متخصصة ومختلفة، في 

حين يتطلع جورج شريان لمواصلة تقديم الخدمات المتطورة في عالم سريع التغير على مدار المئة عام 

المقبلة، وفي ما يلي نص اللقاء:

اإلرسالية األمريكية... أكثر 
من 100 عام من العطاء
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خطة لتوظيف 300 موظف مع افتتاح مبنى عالي 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  استطاع  كيف   
المستشفيات  من  العديد  منافسة  أمام  الوقوف 

الخاصة؟ 
الجميع يتساءل عن الفرق الكبري بني مستشفى اإلرسالية األمريكية 
جعلنا  والذي  الوحيد  الفرق  الخاصة،  املستشفيات  بباقي  مقارنة 
نربز يف ساحة القطاع الصحي الخاص، هو أننا لسنا مؤسسة صحية 
ربحية يف البحرين ويف الخليج العريب، إذ إن جميع األموال التي يتم 
استالمها من املرىض مقابل الخدمة الطبية يتم إعادتها إىل املستشفى 
غري  املستشفى  ولكون  التحتية،  والبنية  الطبية  الخدمات  لتطوير 
املستشفى  أن  املرىض من جهة، إضافة إىل  استطعنا جذب  ربحي 
الخدمات  بجودة  الجميع  ويشهد  عام  أكرث من 100  منذ  موجود 
املقدمة ومتيزها وباهتاممنا باملريض وليس بالربحية، لذلك استطعنا 

الصمود يف ظل كرثة املستشفيات والعيادات الخاصة.

الخدمات في  مزيد من  لتقديم  هل هناك خطة   
المستقبل؟

تحتوي جميع أفرع املستشفى عىل جميع الخدمات الطبية، إال أننا 
نسعى إىل إحداث نقلة نوعية يف طريقة تقديم الخدمات الطبية، 

وذلك عرب املبنى الجديد الذي سيكون يف منطقة عايل، إذ إن النقلة 
الخدمات،  تقديم  يف  بالتكنولوجيا  االستعانة  عرب  ستكون  النوعية 
والخدمات التي ستقدم ستجذب املرىض يف مملكة البحرين ودول 
الخليج، ما قد يساهم يف تعزيز السياحة العالجية يف اململكة، إذ 
تكنولوجيا  باستخدام  للبيئة  ليكون صديًقا  الجديد  املبنى  بناء  تم 
الطاقة الشمسية للحفاظ عىل الطاقة واالستخدام املسؤول للمياه 

من خالل إعادة التدوير. 

مملكة  في  الربحي  الغير  الجديد  القانون  سمح   
منظمة  وأكبر  أول  يكون  بأن  للمستشفى  البحرين 
رعاية صحية غير ربحية في المنطقة، فماذا استطاع 

المستشفى أن يحقق؟
لكون املستشفى مؤسسة صحية غري ربحية بنسبة 100 %، فإن 50 
% من الخدمات الصحية املقدمة للمرىض تكون عرب رعاية خريية 
ال يتم فيها استالم مقابل عىل الخدمات الصحية املقدمة، أما الباقي 
الخاص،  املرىض  أو حساب  الصحي  التأمني  مقابل  الخدمة  فتكون 
ويتم استثامر هذا العائد يف تحقيق الرشاكة املجتمعية عرب تقديم 

العالج الخريي للمرىض غري القادرين عىل دفع التكلفة.

 ما دور المستشفى خالل جائحة كورونا؟
للمستشفى دور كبري يف التصدي إىل األوبئة وال يعود ذلك للفرتة 
مكافحة  يف  كبري  دور  األمريكية  لإلرسالية  كان  إذ  فقط،  الحالية 
كان  إنه  إذ  العام 1920،  العام 1918 حتى  اإلسبانية يف  االنفلونزا 
املستشفى الوحيد املوجود الذي استطاع عالج املصابني يف البحرين 
آنذاك، لذا فإن املستشفى كان له القدرة عىل التعامل مع األوبئة 
مملكة  استطاعت  فقد  كورونا  جائحة  خالل  أما  الفرتة،  تلك  منذ 
البحرين بقيادة فريق البحرين الوطني التصدي للجائحة من خالل 
وضع خطة لعالج املرىض، وكان للمستشفى دور يف تخفيف الضغط 
املحولة  الوالدات  استقبال  من خالل  الحكومية  املستشفيات  عىل 
من املستشفيات الحكومية، إضافة إىل توفري مراكز فحص الكورونا، 
ومراكز  جهة  من  الحكومية  املستشفيات  عىل  الضغط  يخفف  ما 

فحص الكورونا من جهة أخرى.
وعىل الرغم من أن جائحة »كوفيد 19« متثل تهديًدا عامليًا، إال أنها 
قد منحتنا أيًضا فرًصا جديدة ومتسارعة لالستفادة من التكنولوجيا 

لتقديم الرعاية الصحية وتجربتها.
التحديات  ومع استمرار جائحة كورونا فإننا نعمل عىل الحد من 
التي تواجه الحاالت الطبية املزمنة والتي قد تؤثر عىل نوعية الحياة 

واالقتصاد.

 هل يمكن الحديث عن إستراتيجية المستشفى 
في المستقبل؟

إسرتاتيجية املستشفى لن تتغري عن كونها مؤسسة غري ربحية، إال 
أن هناك خطة بتحويل مستشفى اإلرسالية األمريكية يف املنامة إىل 
ذوي الدخل املحدود غري القادرين عىل دفع تكلفة العالج، وقد تم 
البدء يف ذلك، عىل أن تستقبل باقي أفرع املستشفى باقي املرىض 

بشكل طبيعي.

خطتنا االستمرار بالعمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية بتكلفة 
قليلة لنصل لجميع املرىض.
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بعض االضطرابات النفسية تكون مصحوبة بأعراض جسدية

يوجد  ال  أنه  إال  جسدية،  أعراض  من  البعض  يعاني   
أي تفسير طبي لهذا األلم ويتم تحويل المريض إلى 

اختصاصي نفسي، فما سبب ظهور هذه األعراض؟
ضمن  من  الجسدية  األعراض  ببعض  تتميز  النفسية  االضطرابات  بعض 

أو  واالكتئاب،  القلق  أمراض  هي  االضطرابات  هذه  أشهر  ومن  أعراضها، 

الطبيب  يرى  فعندما  ولذلك  الجسدية،  باألعراض  املصحوبة  االضطرابات 

أنه ال يوجد تشخيص يفرس هذه األعراض فيكون املرض النفيس من ضمن 

االحتامالت الواردة ولهذا يتم تحويل املريض للطبيب النفيس لعمل التقييم 

الالزم والتشخيص إن وجد. 

االضطرابات  هذه  مثل  لظهور  تؤدي  قد  التي  العوامل  من  العديد  وهناك 

منها: عوامل وراثية، عوامل بيولوجية، منط الشخصية، التعرض لتجارب مؤملة 

يف سن مبكر، وكذلك تعترب الوصمة املجتمعية لألمراض النفسية من ضمن 

عوامل الخطورة. 

المبررة  المرضية غير  األعراض  التعامل مع  يتم  لماذا   
طبًيا كأعراض نفسية؟

الوصول  عدم  عند  مؤكد  نفيس  كمرض  الجسدية  األعراض  مع  التعامل 

وجود  يثبت  ال  فذلك  خاطئ،  أمر  هو  الفحوصات  من خالل  ما  لتشخيص 

سبب نفيس، ولكن الصحيح هو اعتبار املرض النفيس من ضمن االحتامالت 

يتطلب  النفيس  املرض  تشخيص  وإثبات  األعراض،  هذه  لتفسري  املمكنة 

وجود مشاعر وسلوك وأفكار معينة تؤكد التشخيص، ويف حال عدم وجود 

هذه الرشوط يتم نفي املرض النفيس ومتابعة الفحوصات الطبية الكتشاف 

التشخيص املناسب. 

 متى يمكن اللجوء إلى االختصاصي النفسي لعالج 
مثل هذه الحاالت؟

عند الشك يف وجود مسبب نفيس يتم تحويل املريض للطبيب النفيس لعمل 

تتضمن  العالجية  الخطة  كانت  حال  ويف  التشخيص،  وتأكيد  الالزم  التقييم 

العالج  جلسات  لتقديم  النفيس  االختصايص  دور  يأيت  فهناك  نفسيا  عالجا 

النفسية للمريض التي من أشهرها العالج املعريف السلويك. 
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د. فاطمة النجار
اإلناث أكثر عرضة 
لإلصابة باضطراب 

األلم الجسدي غير 
المفسر طبًيا 

يشعر البعض منا بألم في الجسد غير مفسر طبًيا، وقد يلجأ البعض إلى زيارات األطباء من مختلف التخصصات 
عبارة عن اضطراب نفسي  السبب قد يكون  بأن  المريض يستبعد  أن  إال  األلم،  لهذا  بحًثا عن سبب  الطبية 

يجعله يعيش في دوامة األلم الجسدي غير المفسر طبًيا.
النوع من االضطرابات ومازالوا  يعانون من هذا  الكثير ممن  أن هناك  إال  النوع من االضطرابات مجهوال،  يبدو هذا  وقد 
يبحثون عن عالج جسدي. وفي هذا الصدد أكدت استشارية الطب النفسي الدكتورة فاطمة النجار أن انتشار االضطرابات 
باألمراض  مرتبطة  تكون  قد  التي  الجسدية  األعراض  نسبة  ولكن  و%7   %5 بين  تتراوح  الجسدية  باألعراض  المتعلقة 
النفسية عموما تفوق ذلك؛ ألن هذه األعراض قد تكون موجودة مع تشخيص أمراض نفسية أخرى مثل أمراض القلق، 

االكتئاب، الوسواس، أو األمراض الذهانية، أو األمراض التي قد تكون مرتبطة بمرض عضوي ما يعاني منه المريض. 
يعانون من ضغوطات حياتية ومن  الذين  األشخاص  االضطراب هم  بهذا  لإلصابة  األكثر عرضة  األشخاص  أن  وأوضحت 
مشاعر سلبية، أو المصابون بأمراض القلق أو االكتئاب، كما قد تكثر في فئة اإلناث، كبار السن واألشخاص الذين تعرضوا 

إلساءة معاملة عند الطفولة. وفيما يلي نص اللقاء:
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 هل يوجد عالج لمثل هذه الحاالت؟
=عالج هذه الحاالت يعتمد بشكل أسايس عىل التشخيص الدقيق، ولذلك من املهم جًدا عمل التقييم الالزم من قبل طبيب 

نفيس للتوصل للتشخيص املناسب. ومن ثم وضع الخطة العالجية. ولكن عموما قد يتكون من عالج دوايئ أو عالج نفيس. أو 

االثنني مًعا. 

طبًيا،  مبررة  غير  جسدية  بأعراض  الشعور  عند  اإلنسان  تصيب  قد  التي  المضاعفات  ما   
وكيف يمكن تفادي هذه المضاعفات؟

املعاناة  املهنية، االجتامعية واألرسية. وقد يصاب باالكتئاب بسبب  الناحية الصحية،  تتأثر حياة املريض بشكل ملحوظ من 

ما يؤدي لزيادة العبء عليه. كام قد يؤدي عدم تشخيص املريض إىل إجراء الكثري من الفحوصات أو العمليات ال يحتاجها 

الشخص، ما قد يرهقه صحيًا أو ماديًا ويؤثر عىل أدائه يف العمل. 

السبيل األفضل ملنع هذه املشكالت  للعالج يعد  املريض  للتشخيص وقبول  للوصول  النفيس  بالطبيب  ولذلك فإن االستعانة 

وبالتايل عودة املريض لحياته الطبيعية. 

األعراض قد تتضمن 
ألم في المفاصل، 

الصدر، وتسارع دقات 
القلب

عالمية  أو  محلية  نسبة  توجد  وهل  االضطراب؟  من  النوع  بهذا  لإلصابة  المعرضين  أكثر  من   
ألشخاص يعانون من هذه األعراض؟ وما نسبة حدوثها؟

األشخاص األكرث عرضة هم األشخاص الذين يعانون من ضغوطات حياتية ومن مشاعر سلبية، أو املصابون بأمراض القلق أو االكتئاب، 

كام قد تكرث يف فئة اإلناث، كبار السن واألشخاص الذين تعرضوا إلساءة معاملة عند الطفولة. 

أما نسبة انتشار االضطرابات املتعلقة باألعراض الجسدية ترتاوح بني 5 % و7 %، ولكن نسبة األعراض الجسدية التي قد تكون مرتبطة 

باألمراض النفسية عموما فهي تفوق ذلك؛ ألن هذه األعراض قد توجد مع تشخيص أمراض نفسية أخرى مثل أمراض القلق، االكتئاب، 

الوسواس، أو األمراض الذهانية، أو قد تكون مرتبطة مبرض عضوي ما يعاين منه املريض. 

 ما أكثر األعراض التي يشكو منها المصابون بهذا النوع من االضطراب؟
يعتمد ذلك عىل الفئة العمرية والبيئة التي يعيش فيها الشخص، ولكنها عموما تتضمن الصداع، اآلالم الجسدية مثل آالم العضلية وآالم 

املفاصل، أمل يف الصدر، تسارع دقات القلب، االضطرابات الهضمية وغريها. 

وأحيانًا قد تتضمن أعراضا شبيهة ببعض األمراض التي تتطلب عناية كبرية كأمراض الرسطان، أمراض الجهاز العصبي أو أمراض القلب.

التجارب المؤلمة في سن مبكرة قد 
تكون أحد أسباب اإلصابة باالضطراب
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الممرضة شهزالن 
32 عاما من العمل 
اإلنساني ختمتها 

برعاية مرضى 
السرطان وسميت 
»أم قسم األورام«

إعداد: حسن فضل

شهزالن فضل رائدة من رائدات البحرين، ونموذج يحتذى به للمرأة البحرينية. خرجت من الريف 

المرأة  لخروج  آنذاك  المجتمع  ونظرة  والعراقيل  الصعوبات  متحديًة  التمريض،  بسلك  لتلتحق 

للعمل. كانت ترى مهنة التمريض حلمها وذاتها ورسالتها، والبحرين كانت حاضرة في كل خطوة 

من خطواتها. قدمت للتمريض كل ما يمكنها أن تقدم من وقت وجهد واهتمام. مرت على 

كل األقسام حتى استقرت في مركز األورام، وفيه تركت بصماتها وساهمت في تطويره حتى أصبحت 

رئيسة لقسم التمريض فيه وسميت بأم قسم األورام . بعد التقاعد استمر عطاؤها ونشاطها، حيث وظفت 

خبراتها في نشر التوعية ومساعدة مرضى السرطان، فشاركت في محاضرات وندوات، وانخرطت في عمل 

جمعيات التوعية، كجمعية البحرين لمكافحة السرطان وجمعية سرطان الثدي البحرينية، وجمعية الصحة 

الطبيعية )سابًقا(، وشاركت في مؤتمرات في الداخل والخارج.

»صحتنا في البالد« تلتقي بها لتسلط الضوء على مسيرتها في التمريض المليئة بالنجاح والتميز.

 لماذا اخترت دراسة التمريض، ومن الذي 
شجعك؟

تشجيع  أي  عىل  أحصل  ومل  لوحدي،  التمريض  تخصص  اخرتت 
أشاهد  كنت  صغرية  كنت  حني  املهنة.  هذه  الختياري  األهل  من 
املمرضات مبركز جدحفص الصحي، وأمتنى أن أكون مثلهم، وكذلك 
أشاهد املمرضات من قسم الرعاية يزرن أحد أطفال العائلة، حيث 
أكون  لو  ومتنيت  املهنة  بهذه  أعجبت  الصحية.  الرعاية  يقدمن 

ممرضة، وأقدم الدعم والرعاية للمرىض.

 ما الصعوبات التي واجهتك كونك امرأة من 

الريف تلتحق بالعمل والتمريض؟
قررت  فعندما  األهل،  نظرة  واجهتني  التي  الصعوبات  أكرث  من 
االلتحاق بدراسة التمريض، يف البداية كان هناك معارضة ورفض، 
مهنة  أن  فكرتها  كانت  فقد  يرحمها(،  )الله  الوالدة  من  خصوصا 
التمريض ال تناسبني، ألنني سأبارش وأعتني بالرجال؛ ولكن بعد أن 

رشحت إليها مهنة التمريض اقتنعت والحمد لله.

 حدثينا عن بدايات ممارستك مهنة التمريض؟ 
طبًعا يف البداية كانت صعبة؛ ألنها مسؤولية مرىض وسالمتهم. أنا 
عملت يف معظم األقسام، يف البداية بقسم الجراحة، ثم الباطنية، 
ملرىض  الكيميايئ  العالج  قسم  وأخريًا  والعظام،  األطفال،  وبعدها 
لرعاية  خربيت  تطورت  األقسام  هذه  من  قسم  كل  ويف  الرسطان، 

ثقة  يف  املرىض  خدمة  من  سنة  بعد  وأصبحت  تدريجيا،  املريض 
ومهارة يف تأدية واجبي.

 كم استمرت مهنتك في التمريض، وكيف 
تصفينها؟

استمر عميل يف التمريض 32 سنة. أصفها بأنها وظيفة ممتعة، وأنا 
النفسية بعد كل عمل  الراحة  تأديتها، وفيها نوع من  مخلصة يف 
مبدع، ومؤثر إيجايب للمرىض، والدعاء الدائم وشكر املرىض وذويهم 
يل يرفع من معنويايت، ويزيدين إرصاًرا عىل تحمل املسؤولية بكل 

جهد وإخالص.

 بعض المواقف التي كان لها األثر في حياتك؟
هناك الكثري من املواقف سواء من املرىض، أو املمرضات، ولها أثر 
طول  به  وأهتم  املريض  أراعي  عندما  فمثاًل  وعليهم،  عيّل  إيجايب 
عالجه مبسؤولية صادقة من القلب، وأبذل كل جهدي واهتاممي 
لرعايته، وعند خروجه من املستشفى بعد شفائه يشكرين، ويرتاح 

لخدمتي، كنت أرتاح نفسيًا. 
وأما بالنسبة للممرضات، فإذا كانت لدى إحداهن بعض اإلخفاقات 
وأساعدها،  املشكلة،  وأعرف  معها،  أجلس  واجبها،  تأدية  يف 
وأشجعها، وأحفزها عىل اإلنتاج يف العمل املثمر، وعندما تتحسن 

تشكرين وتكون راحة يل ولها.

التمريض وظيفة ال تنتهي بالتقاعد وهي 

مسؤولية وواجب حتى آخر أنفاسي

أشرفت على تأسيس العالج الكيميائي
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 أبرز التحديات خالل مسيرتك المهنية وكيف 
واجهتها؟

هناك تحديات كثرية واجهتني يف العمل، فبصفتي امرأة متزوجة، ويل 
أبناء صغار وكنت أعمل يف الفرتة املسائية، كان الوضع متعبًا جًدا.

وهنا البد من أن أذكر مساندة زوجي وعائلته ألطفايل، وأنا يف العمل، 
عمل  وإرهاق  تعب  تحدي  من  فتمكنت  يل،  األكرب  السند  كانوا  فقد 
يتفوقوا  وأدرسهم حتى  وأربيهم  الصغار،  أوالدي  لرعاية  وأعود  الليل، 

يف الدراسة.

 ما أبرز إنجازاتك في قطاع التمريض؟
العالج  تأسيس  عىل  مرشفة  كنت  أنني  التمريض  يف  اإلنجازات  أهم 
الكيميايئ، وكذلك كان يل دور يف افتتاح مركز األورام يف مجمع السلامنية 
الطبي، وكذلك طلب وتحديث األجهزة يف القسم، وتدريب املمرضات 
الكيميايئ،  العالج  املريض  وإعطاء  الرسطان،  مرىض  رعاية  كيفية  عىل 
العمل،  ورش  إقامة  بواسطة  املستمر  املمرضات  معلومات  وتطوير 
املشاركات  من  وكنت  والتدريب.  التعليمية  والندوات  واملحارضات 
يف لجنة تجهيز مركز مرىض أمراض الدم الوراثية يف مجمع السلامنية 
الطبي، وكذلك كنت عضوا يف لجنة تجهيز مركز األورام يف مستشفى 

امللك حمد.

 ما أبرز األمور التي حرصت على تحقيقها في 
المجال الصحي؟

مواصلة  عىل  فحرصت  التعليمي.  الجانب  يف  التطور  األمور  أبرز  من 
الدراسة املستمرة، فبعد دبلوم التمريض نلت دبلوم إدارة يف الجامعة 
من  األورام  يف  تخصص  ودبلوم  التمريض،  وبكالوريوس  اإليرلندية، 
عن  البحث  ورسالة  التمريض،  يف  ماجستري  تخصص  ودراسة  بريطانيا 
عليهن.  والنفسية  االجتامعية  والتأثريات  للبحرينيات  الثدي  رسطان 
دراستهن،  مواصلة  يف  املمرضات  باقي  تبادر  أن  عىل  حرصت  وكذلك 
حتى املاجستري. ويرشفنا أننا متكنا من تقديم أرقى الخدمات التمريضية 

للمرىض وذويهم لننال رضاهم مع حفظ أرسار املرىض.
 

 مواقف ال تنسى في مسيرتك في مهنة التمريض؟
املواقف التي ال تنىس بعد كل إنجاز ملريٍض ما ونجاح املهمة، تتمثل 
يف شكره وسعادته وارتياحه بخدماتنا وكونه دامئًا عىل اتصال معنا بعد 
وبني  بيني  التعاون  هو  اآلخر  واألمر  الرسطان.  مرىض  السيام  شفائه 
مجموعتي يف قسم األورام الدائم املبني عىل قوة العالقة بني الرئيس 
املرؤوس، والدعم الالمحدود من إدارة التمريض، ووزارة الصحة، واألهل.

 حدثينا عن نشاطك في المجتمع بعد التقاعد؟
نشاطي يف املجتمع بعد التقاعد هو أنني مازلت أقدم الدعم النفيس واملعلومايت للمرىض وذويهم عن العالج الكيميايئ، وتأثريه الجانبي وكيفية 

التعامل معه إيجابيًا، واملساندة النفسية لهم ولعائالتهم. وكذلك سافرت مع مريض رسطان إىل تركيا مع أهله للعالج.

كام اشرتكت يف األنشطة االجتامعية عن طريق الجمعيات التوعوية، كجمعية البحرين ملكافحة الرسطان، وجمعية البحرين لرسطان الثدي، وذلك 

مبشاركتي يف املؤمترات، وإلقاء املحارضات عن الرسطان. وكنت عضوا يف حملة »كلنا معك« ملساندة مرىض الرسطان، وعضوا يف جمعية الصحة 

الطبيعية )سابًقا(، وأنجزت الكثري من األعامل الرتفيهية والتعليمية ملرىض الرسطان وذويهم من قبل التقاعد وحتى بعده، كاالحتفال بالقرقاعون 

واملحارضات، وشاركنا يف فعالية )خلك وحش( لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله. وكنت يف معظم األوقات من املنظمني لحفالت 

العيد الوطني، واالحتفاالت باليوم العاملي للتمريض.

 كنت رئيسة قسم األورام في مستشفى السلمانية، حدثينا عن مراحل التطور في هذا القسم؟
الكيميايئ لوحدي، ومن ثم تطورت إىل عيادة  التمريض يف قسم األورام تطورت من صيدلية لتحضري األدوية، فقد كنت أحرض العالج  مراحل 

لها غرفتان، يف كل غرفة رسيران، وحجرة لتحضري األدوية، ومكتب، ثم تطورت إىل مبنى، أو مركز قسم أمراض الدم واألورام للعالج الكيميايئ 

واإلشعاعي والهرموين وعيادات خارجية، وبعدها تدريجيًا فتحت بعض األجنحة للمرىض ودربت بعض املمرضات لرعاية مرىض الرسطان.

 هل كان لك دور ونشاط وإسهامات في جائحة كورونا؟
قمت بالتسجيل كمتطوعة يف بوابة البحرين اإللكرتونية ومل تتم منادايت؛ ولكن كان يل دور يف الجائحة، ومن منزيل كنت أساند مرىض الكورونا 
وذويهم، وأنصحهم، وأعلمهم الطرق الصحيحة لغسل اليدين، وأخذ االحتياطات الالزمة، وأتابع بعض من الحاالت يف الحجر، وأطمنئ أهاليهم، 
وأساندهم نفسيًا. وكذلك أساعد مرىض الكورونا من األهل واملعارف أو أي أحد يطلب مني املساعدة، فالتمريض وظيفة ال تنتهي بالتقاعد، وهي 
مسؤولية وواجب يستمر حتى آخر أنفايس، وحب وشغف املساعدة الطبية يبقى مالزًما يل، ويف هذه الجائحة آثرت إال أن أترك بصاميت وأوظف 

خربايت من مكاين، وأساهم مع فريق البحرين ملكافحة الكورونا مبا ميكنني أن أقدمه.

استمررت في تقديم الدعم النفسي 

لمرضى العالج الكيميائي حتى بعد التقاعد

كلمة أخيرة توجهينها للطاقم الطبي والتمريضي في المراكز الصحية والمستشفيات 
بالمملكة؟

كلمة أود توجيهها لجميع الطواقم الطبية والتمريضية سواء يف مجمع السلامنية الطبي، أو املراكز الصحية. يف هذه املهنة 
مهم جًدا اإلخالص بالعمل بكل مسؤولية واحرتام املرىض وذويهم وحفظ أرسارهم ورضاهم، ومهم جًدا مواصلة الدراسة، 

وطلب العلم إىل ما ال نهاية، ألن علم التمريض والطب يتطلب البحث العلمي املستمر.
وأود شكر كل من كان له دور يف تحقيق أمنيتي من األهل وزوجي العزيز واملدرسني واملدرسات ووزارة الصحة ووزرائها 

ووكالئها السابقني والحاليني يف وزارة الصحة، وإدارة التمريض وجميع الزمالء والزميالت بالعمل.

ارتياح 
المريض أكبر 

إنجاز
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أم لطفل صعوبات تعلم
كافحت لعالج ابنها بتقديم جرعات أمل تلتهم اإلحباط

بدرية الشيخ محمد الستري أم لطفل يعاني من تأخر نمائي بسيط، بدأ معه من عمر سنتين 
ونصف وامتد إلى ثماني سنوات. كانت البداية مع مشكلة التأخر في النطق، وتطورت إلى 

مشكالت في مهارات الكتابة والقراءة.
وظفت بدرية خبراتها في التدريس واإلشراف في عملها بالمدرسة في التعامل مع حالة 

ابنها، ونجحت في مساعدته على تجاوز المشكلة بنجاح. 
واالهتمام  األولية،  والرعاية  المختصين  واستشارة  الطفل،  بقدرات  الثقة  في  تجربتها  وتتلخص 
والتدريبات. عرضت بدرية الشيخ تجربتها عبر »صحتنا في البالد«، وقد تكون خارطة طريق للتعامل 

مع الحاالت المشابهة البنها، وتكون بمثابة جرعات أمل تلتهم اإلحباط وتعطي دافًعا للمواصلة.

إعداد: حسن فضل

البداية... تأخر في الكالم والنطق 
عيل أصغر األبناء، الحظت تأخره يف الكالم وصعوبات يف النطق 

يف عمر السنتني ونصف، فاحتواها القلق والخوف نظرًا لوجود 

من  يعاين  أنه  من  الخوف  كان  إذ  العائلة،  يف  توحد  حاالت 

متخصص  مركز  يف  تعمل  كونها  طأمنتها  أختها  ولكن  التوحد، 

وقدرته عىل  تواصل برصي سليم  لوجود  نظرًا  وذلك  بالتوحد، 

متييز األشخاص، فطأمنتها أنه ليس توحدا، ولكن قد يكون عنده 

تأخر يف بعض القدرات، خصوصا أنه بدأ بالنطق يف عمر ثالث 

سنوات ولكن النطق الصحيح كان يف عمر أربع سنوات ونصف.

التشخيص... بداية رحلة العالج
كان قرارها يف البداية إدخاله الحضانة ليحتك بأطفال من أقرانه 

ويتعلم، إال أنه يف تلك املرحلة كان يعاين من الخجل من الكالم، 

ويف حال تحدث كان يقوم بقلب الحروف، فيضحك عليه أقرانه 

التعليقات  ذلك  بعد  لتبدأ  بالعمر،  له  املقاربون  أقاربه  وحتى 

الجارحة.

بنصيحة من أختها ذهبت إىل أحد األطباء املختصني يف تشخيص 

يجب  فإنه  صغريا  عمره  ولكون  التعلم،  وصعوبات  اإلعاقات 

إجراء بعض االختبارات التشخيصية، لذا أجرى بعض االختبارات 

مرحلته هذه  أنه يف  واكتشف  األرقام،  وبعض  األلوان،  كتمييز 

متأخر عن أقرانه، وأنه وصل إىل مرحلة ميكنه أن مييز األلوان 

صعوبات  يف  متخصص  ملركز  الذهاب  واقرتح  األرقام،  وبعض 

التعلم.

بدايات العالج... طريق إلى األمل 
سنة  ملدة  التعلم  صعوبات  يف  متخصص  مركز  إىل  به  ذهبت 

ونصف، وحدث تطور بدرجة كبرية، واملعلامت الحظن تطوره 

مقارنة  البسيطة  التعلم  حالة صعوبات  من  يعاين  لكونه  نظرًا 

تكثيف  مع  التعلم  عىل  قادًرا  وكان  هناك،  األطفال  بباقي 

التدريب واألنشطة.

بالصفوف  دمجه  وقرار  بالمدرسة...  االلتحاق 
االعتيادية

عندما وصل لسن املدرسة كان القرار متأرجحا بني أن يدرج 

االعتيادية.  الصفوف  أو  الخاصة  الحاالت  صفوف  ضمن 

العرادي،  فاطمة  التعلم  صعوبات  اختصاصية  مع  راجعت 

وأخربتها أن الدخول ضمن الحاالت الخاصة قد يؤثر نفسيًا 

الصفوف  ضمن  بإدراجه  قرراها  فاتخذت  الطفل،  عىل 

االعتيادية، مع تنبيه إدارة املدرسة بنوع املشكلة والتواصل 

مع املدرس باستمرار مع املتابعة.

صعوبات في مهارة القراءة
القراءة والكتابة  يف املرحلة األوىل كان يعاين من صعوبة يف مهارات 

واإلمالء فتم الرتكيز عىل تدريبات القراء والكتابة واإلمالء، مع تدريب 

العربية  باللغة  الكرتون  أفالم  ومشاهدة  القصرية  الكتب  قراءة  عىل 

نهاية  مع  واإلمالء  والكتابة  القراءة  عىل  قادًرا  أصبح  حتى  الفصحى 

الثاين ابتدايئ.

بقدرات  االستهزاء  عن  توقفوا  للمجتمع...  رسالة 
الطفل 

الطفل  معاملة  يجب  بأنه  للمجتمع  كلمتها  الشيخ  بدرية  ووجهت 

ذي صعوبات التعلم بصورة عادية، وعدم اللجوء للمقارنة واالستهزاء 

بقدرات الطفل، فمعظم األطفال يتميزون ويبدعون يف جوانب أخرى، 

قد تكون بعيدة عن التحصيل الدرايس، ويجب الرتكيز عىل الجوانب 

بعدم  املشكلة  إضافة ملحاولة حل  الطفل وتطويرها،  لدى  اإليجابية 

التهويل وعدم بث شعور أنه معاق أو غري قادر عىل اإلنجاز واإلبداع.

إلى أولياء األمور: ال تهاون مع صعوبات التعلم 
نصيحتها ألولياء األمور بأخذ املشكلة بعني االعتبار، وعدم التهاون يف 

حلها، أو تهويل املشكلة أكرث من الالزم، فالهدف أواًل وأخريًا هو حل 

من مشكلة  يعاين  أنه  الطفل  إشعار  وعدم  تعقيدها  وعدم  املشكلة 

معقدة.

استشارة  ومحاولة  الرعاية،  بجانب  باالهتامم  عليكم  وتضيف: 

إذ يجب وقف  الناس واملجتمع،  الخوف من نظرة  املختصني، وعدم 

النظرات واملثريات التي تُشعر الطفل أنه يعاين من مشكلة. 
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الناجية زينب:
رحمة الله أنقذتني من جبروت السرطان

إعداد: حسن فضل

مرض  باغتها  لحظاتها،  كل  وتقدس  الحياة  تعشق  امرأة  السرطان.  من  الناجيات  إحدى  زينب 

السرطان في غفلة، وسرق كل ما هو جميل، وبسط جبروته على يومياتها ودقائق عمرها وكل 

كيانها، وكاد أن يهزمها وينسف كل ما تبقى من أمل عندها، ولكن إيمانها بالله ثم دعم زوجها 

وأهلها أنعش األمل في الحياة؛ فاستعادت قواها وواصلت النضال، كمحاربة شرسة، حتى شاء 

الله أن تنتصر في معركتها وتعود للحياة مجدًدا، عودة يشوبها قلق عودته مجدًدا؛ فخياله مازال يالحقها 

ويهدد ذلك الهدوء واألمان.

»صحتنا« التقت بها لتسرد تجربتها مع السرطان لتكون ملهمة لآلخرين...

بدايات التشخيص
واالستقرار،  السعادة  متألها  حياة  الطبيعية،  حياتها  تعيش  كانت 
وتعشق  اليدوية،  األعامل  تحب  كانت  فقد  هواياتها،  متارس 
يسعدهم،  ما  كل  تقدم  الصغرية،  بعائلتها  ومهتمة  الكروشيه، 
وتعيش لحظات مرح مع صديقاتها. وفجأة شعرت بكتلة خشنة يف 
الصدر. يف البداية مل تعط املوضوع أهمية، وبعد فرتة راجعت املركز 
الصحي، فطأمنوها أنه قد يكون مجرد غدة عادية وتزول. بعد شهر 
راجعت مركز النعيم الصحي وتم تحويلها إىل مستشفى السلامنية. 
ذهبت ملستشفى السلامنية للموعد فأخربها الطبيب أنه يجب أن 
تبقى وتم إدخالها للمستشفى يف نفس اليوم إلجراء تحاليل وأخذ 
عينة خالل 3 أيام. أكملت جميع التحاليل وعادت للبيت مصطحبة 
معها القلق الذي بدأ يتضخم، والخوف الذي بدأ يترسب إىل كيانها. 
أنه  الطبيب  وأخربها  خاصة،  عيادة  راجعت  الخوف  هذا  ولتبدد 

سيتابع التحاليل والعينة. 

الصدمة ومرحلة العالج
بعد شهرين اتصل بها الطبيب وأخربها برضورة املراجعة مع أحد 
أخربها  فقد  الصدمة؛  لتتلقى  الطبيب  للقاء  العائلة. ذهبت  أفراد 
أنها مصابة بورم خبيث والبد من استئصاله. كان وقع الخرب صادما 

سافرت  للعالج.  للهند  تسافر  أن  يجب  أنها  فقرروا  ولعائلتها،  لها 
للهند، وخالل أسبوع تم تشخيص املرض بنفس الدقة ونفس خطة 
العالج يف البحرين. عادت للبحرين لتجري عملية استئصال الورم يف 
مستشفى خاص، وبعد التئام الجرح بدأت مسرية العالج الكيميايئ، 

حيث قرر الطبيب أنها ستكون 8 جرعات وخالل 22 يوما.

مرحلة التحدي
كانت مرحلة صعبة لها مشبعة باألمل والخوف من املجهول، فقد 
للذهاب  تضطر  وأحيانًا  العالج،  خالل  انتكاسات  تصيبها  كانت 
لقسم الطوارئ، وكان هناك رصاع حقيقي بني اليأس واألمل، لدرجة 
أخربها  الطبيب  ولكن  اإلشعاعي؛  العالج  عن  التوقف  قررت  أنها 
كل  استجمعت  توقفت.  إذا  حياتها  تفقد  قد  أنها  العبارة  برصيح 
الله.  بيد  فأجاب: كل يشء  الطبيب: هل سأموت؟  قواها وسألت 
عندها قررت أن تحارب الخوف والقلق متسلحة باإلميان بالله، وأال 
تكون  أن  عىل  نفسها  وعاهدت  املرض،  عىل  تنترص  حتى  تتوقف 
أقوى منه وال تبايل به، وتوكلت عىل الله، فهو قادر عىل كل يشء 
أمره أن يقول لليشء كن فيكون. وتؤكد أن وقوف زوجها إىل جانبها 
واألهل الذين تكفلوا بأمور أبنائها كان داعاًم كبريًا لها ومحفزًا عىل 

مواصلة النضال ضد هذه املرض املتوحش.

األفكار السلبية
تتابع املستشفى  العالج كانت صعبة نوًعا ما، فقد كانت  ظروف 
الحكومي الذي كانت مواعيده متباعدة واملستشفى الخاص الذي 

كان يستنزف منهم كل الراتب.
يف تلك الفرتة كانت بعض األفكار السلبية تجتاحها، فهي ال تستطيع 
إنجاز أقل واجباتها، ما يجعلها تشعر أنها عبء عىل زوجها وأهلها، 
تشاهد  عندما  ولكن  ولهم،  لها  أفضل  املوت  بأن  نفسها  فتحدث 
األيام  أجمل  تعيش  أن  لتتمنى  وقوتها  اتزانها  تستعيد  أبناءها 

وأحالها.

رحمة الله تنتصر
أخربها  النضال  من  سنوات  خمس  بعد 
كانت  املرحلة.  تجاوزت  أنها  الطبيب 
ألنها  وصفها؛  يصعب  سعيدة  لحظات 
املوت  من  اقرتبت  فقد  نزهة،  تكن  مل 
منحها  الله  لكن  عني،  رأي  وعاينته 
وتجاوزت  لدعائها،  واستجاب  ألطافه، 
املحنة وهزمت مرضا متعجرفا، مرضا ال 

يعرف الرحمة، ولكن رحمة الله أكرب منه 
ومن كل يشء.

مرحلة بعد الشفاء
بعد الشفاء ظل هاجس املرض يالحقها، والخوف 
كانت  فالتجربة  يقلقها.  مجدًدا  عودته  من 
قاسية، ومن الصعب أن تنساها أو تتجاوزها، 
والدموع  باألمل  مليئة  بل  نزهة،  تكن  فلم 

به  واإلميان  بالله  التمسك  ولكن  والخوف. 
هو ما يبعث االطمئنان وهو أساس قوتها. 
يف  تعيش  كانت  بأنها  تجربتها  عن  وتعرب 
تعتمد  أصبحت  لحظة  ويف  القوة،  قمة 
عىل زوجها. وتضيف أنها كانت تعيش يف 
جربوت وعلو، وبعد املرض شعرت بالذل 

والهوان، واستنتجت أن اإلنسان مهام كان 
إضعافه  عىل  القادر  فالله  أقوى.  فالله  قويا 

ولله  اآلن  التشايف هي  بعد  يقويه.  أن  وكذلك 
تام مع ذاتها، وتعيد ترميم نفسها  الحمد يف رضا 

من جديد، فام تركه املرض ليس بالقليل. تحاول أن تستمع 
هواياتها  ومتارس  من جديد  ذاتها  وتستعيد  حياتها  دقائق  كل  يف 

وتعشق الحياة مجدًدا.
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أشعة الرنني املغناطييس أو األشعة املقطعية إذا كان الطبيب شاكا 

بنمو جسم يضغط عىل العصب كالورم، ويف حاالت نادرة قد ينصح 

بعمل فحص لتوصيل العصب.

سببان  الوزن  وزيادة  الضيقة  املالبس  أن  إىل  االنتباه  من  والبد 

شائعان للضغط عىل العصب، وقد يسألك الطبيب إذا كنت ترتدي 

حزاما ثقيال أثناء العمل أو إذا كنت ترتدي مشدا ضيقا باستمرار، 

وقد ينصحك الطبيب بعمل برنامج لتخفيف الوزن، فهناك سبب 

آخر كذلك وهو اإلصابة من حزام األمان أثناء حوادث السيارات.

ويختلف العالج حسب مصدر الضغط عىل العصب، فقد تتطلب 

الحاالت  بعض  ويف  لتتوقف،  الوقت  بعض  والحرقان  األمل  أعراض 

من  والهدف  العالج،  من  بالرغم  مستمرًا  بالخدر  الشعور  يبقى 

العالج هو إزالة سبب الضغط، وهذا قد يعني الراحة من اإلجهاد، 

األكرث شدة،  الحاالت  يف  واسعة،  مالبس  وارتداء  الوزن،  وتخفيف 

الكورتيكوستريويد  من  حقنة  يعطيك  قد  بك  الخاص  الطبيب 

الوقت،  لبعض  األعراض  عموًما  يخفف  وهذا  االلتهاب،  لتخفيف 

الضغط عن  لفك  لعملية جراحية  نادرة هناك حاجة  ويف حاالت 

العصب.

في الغالب تكون 
المشكلة في جانب 

واحد من الجسم

م 
ظا

لع
ة ا

ح
جرا

 و
ض

مرا
ي أ

شار
ست

ا

يوسف الشرف 

هل لديكم فكرة بأن الشعور المؤلم بحرقان على الجانب الخارجي من الفخذ قد يعني أن واحًدا 
من األعصاب الحسية الكبيرة لساقيك مضغوط، أي العصب الجانبي للفخذ )LFCN(؟ ولكن، هل 
هناك أعراض واضحة وما هي؟ استشاري أمراض وجراحة العظام يوسف الشرف يعدد تلك 
األعراض، ومنها ألم في الجانب الخارجي من الفخذ، ويمتد في بعض األحيان إلى الجانب الخارجي للركبة، 

باإلضافة إلى حرقان، وخز، أو خدر في نفس المنطقة.

حرقان في الفخذ؟ 
إذن األعصاب الحسية 

»مضغوطة«

يف بعض األحيان، يظهر أمل يف منطقة الفخذ الداخلية أو أمل ينترش 

إىل منطقة الورك، وعادة يكون فقط عىل جانب واحد من الجسم، 

بل ويصبح أكرث حساسية للمسة خفيفة من الضغط.

من املهم أن نعرف أن األعصاب يف الجسم تحمل املعلومات إىل 

الدماغ بشأن البيئة املحيطة )األعصاب الحسية(، وتحمل الرسائل 

من املخ لتنشيط العضالت )األعصاب الحركية(، وللقيام بذلك فإن 

األعصاب يجب أن متر من فوق ومن تحت ومن حول، ومن خالل 

املفاصل والعظام والعضالت، لهذا، فإن حدوث التورم أو الكدمات 

أو الضغط ميكن أن يؤثر ويضغط عىل العصب، وقد يؤدي بالتايل 

إىل األمل، والشلل، أو اختالل وظيفي آخر.

أي  عن  الطبيب  يسأل  الفحص  خالل  فمن  التشخيص،  عن  أما 

عمليات جراحية أجريت حديثا، وعن أي إصابة يف الفخذ والحوض، 

ويسأل الطبيب عن األنشطة املتكررة التي ميكن أن تكون سبب 

الطبيب من وجود أي اختالفات  يتأكد  يف تهيج العصب، وسوف 

الطبيب  وسيقوم  األخرى،  والرجل  املصابة  الرجل  بني  حسية 

تحتاج  وقد  والحرقان،  األمل  موقع  لتحديد  العصب  عىل  بالضغط 

فحصا عىل منطقة البطن ومنطقة الحوض الستبعاد أي مشكالت 

صحية يف تلك املناطق.

وتساعد األشعة السينية يف تحديد أي تشوهات يف العظام، والتي 

ميكن أن تسبب ضغطا عىل العصب، لكن رمبا يستدعي األمر عمل 
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تناول  عىل  الحرص  يجب  مشدودة  بطن  عضالت  عىل  وللحصول 

أطعمة تساعد عىل ذلك، وهناك ثالثة أشياء أساسية إلظهار عضلة 

البطن:

الشخص،  احتياج  من  أقل  اليوم  يف  تناول سعرات حرارية  أوال   

عدد السعرات ما يقارب 500 إىل 700 سعرة حرارية ويختلف هذا 

بني الرجل واملرأة.

 ثانيا االبتعاد عن السكريات بأنواعها نهائيًا. 

 ثالثا مامرسة متارين الكارديو )متارين البطن واملقاومة(.

:)six-pack( وهناك جدول للحصول عىل عضالت بطن مشدودة

 أبدا مترينك بخمس دقائق من اإلحامء كالهرولة أو القفز عىل الحبل. 

 ابدأ بتامرين البطن أوال ثم متارين كل الجسم لتستثمر مخزون 

عضالتك من الجاليكوجني يف أداء التامرين بأقىص طاقتك. 

 مارس متارين الكارديو ملدة 45 دقيقة.

لتضع  بتامرين جديدة  استبدلها  أو  التامرين  من  مزيدا  أضف   

حوافز منو جديدة ومختلفة عىل عضالتك.

 خصص يوما واحدا عىل األقل للراحة من التدريب.

 متارين البطن يجب أن تكون 4 أيام يف األسبوع تنقسم عىل 4 

جلسات كل جلسة 15 تكرار ملرة واحدة يف اليوم. 

شدة  بزيادة  قّم  متارينك  برنامج  بدء  من  أسبوعني  أول  وبعد   

التامرين عن طريق زيادة املقاومة، وذلك عن طريق زيادة األوزان 

املستخدمة يف التامرين.

من البديهي يف حال بناء عضالت البطن مامرسة متارين تستهدف 

نتائج  عىل  للحصول  أنه  البعض  عنه  يغفل  ما  لكن  املنطقة،  تلك 

أرسع وتناسق أكرث مع بقية مناطق جسمك عليك مامرسة متارين 

لكل الجسم وبعض متارين الكارديو أيضا.

 ممارسة التمارين لكل أعضاء 
الجسم تساعد في الحصول 

على جسم متناسق 
تمارين البطن والخواصر 

تساعد على ظهور

""six pack" 

المدرب

محمد السهلي
أن  السهلي  محمد  الرياضي  المدرب  أكد 

هناك كثيرين يسعون للحصول على عضالت 

تأثير  تحت  يقعون  أنهم  إال  مشدودة  بطن 

التي  الخاطئة،  والمعلومات  الخرافات  بعض 

من  إذ  المرجوة،  النتيجة  تعطيهم  لن  النهاية  في 

سحرية  طريقة  هناك  توجد  ال  أنه  تعرف  أن  المهم 

واحدة أو تمرين معين تحصل فيه على عضالت بطن 

المشدودة  البطن  عضالت  تعتبر  حيث  مشدودة، 

والبارزة أحد أكثر المناطق جاذبية في جسم الرجل.

إعداد: نورة بوحجي 

وقد أثبتت الدراسات أنه ال يوجد نوع طعام معني وال مترين 

الـ )six-pack(؛  أو  البطن  أن يستهدف عضلة  معني ميكن 

ألن جسم اإلنسان تختلف مناطق التخزين فيه من شخص 

إىل آخر بحسب الجينات، فعندما يبدأ الجسم عملية الحرق 

الجسم  فإن  لذا  البطن،  ضمنها  ومن  معينة  مناطق  يختار 

بأكمله يحتاج إىل خسارة دهون وليس فقط منطقة البطن، 

للحصول  بالكامل  للجسم  متارين  عمل  الرضوري  من  لذا 

عىل عضالت بطن مشدودة، فال يوجد مترين واحد ومعني 

للوصول عىل هذه النتيجة.

للحصول عىل بطن مشدود وظهور  توجد متارين مساعدة 

الـ)six-pack( وهي:

 متارين البطن 

 متارين الخوارص 

عضالت  لظهور  الطعام  عىل   %  70 بنسبه  الجسم  يعتمد 

البطن، وبنسبة 15 % عىل النوم، و15 % عىل التمرين، فإذا 

 ،HGH أخذ اإلنسان كفايته من النوم فسيبدأ عمل هرمون

حرق  عىل  كبري  بشكل  يساعد  الذي  النمو  هرمون  وهو 

إن هناك عالقة طردية بني هرمون إذ  الجسم،  الدهون يف 

HGH وهرمون الكورتيزون.
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كما ذكرنا فإن ممارسه الرياضة وتجاهل النظام 
لفقدان  صحيحة  استراتيجيه  يعد  ال  الغذائي 
الوزن، إذ إن فقدان الوزن يحتاج إلى حرق سعرات 
أو  المتناولة،  الحرارية  السعرات  من  أكثر  حرارية 
الجسم  يحتاجه  مما  اقل  حرارية  سعرات  تناول 
الحرارية  السعرات  يوميا، وفي حال عدم تقليل 

المستهلكة فال يمكن خسارة الوزن.

فقدان الوزن
يحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر 

من الكمية المتناولة 

على  للمحافظة  المهمة  األمور  من  المنتظمة  الرياضية  التمارين  تعد 

أو  الوزن  صحة جسم اإلنسان، فالرياضة عامل أساس عند محاولة خسارة 

البدني يزيد  زيادة مستوى النشاط  الوزن الصحي، إذ إن  المحافظة على 

طاقة،  شكل  على  الجسم  يستخدمها  التي  الحرارية  السعرات  عدد  من 

وكلما زادت شدة التمرين زاد حرق الجسم للسعرات الحرارية.

وفي هذا الصدد أوضح المدرب الرياضي محمد السهلي أن جسم اإلنسان 
يتكون من ثالثة أشياء يعتمد عليها الوزن وهي:

 العظم. 

 العضل. 

 الشحم.

هناك نوعان من الشحوم:
 دهون طرحية يحتاجها الجسم.

 دهون ثالثية وهي التي تتخزن يف جسم اإلنسان.

 

عندما يتناول اإلنسان أكرث من حاجته يقوم الجسم بتحويل الطعام إىل نشويات وبعدها تتحول إىل سكر جلوكوز يتخزن يف 

الكبد والعضل ويكون هناك فائض، ويتخزن الفائض يف خاليا الجسم أو يف بعض مناطق الجسم، ويعتمد توزيع الفائض عىل 

الجسم بحسب جينات اإلنسان، إذ إن البعض يتخزن يف األرداف والبعض يف الفخذ والبعض اآلخر يف األكتاف وأيضا البطن، 

وتعترب الدهون الثالثية من أصعب الدهون يف عملية الحرق والخسارة. 

هناك خياران إلزالة هذه الدهون:
 الذهاب إىل النادي الريايض. 

 مامرسة متارين تحتوي عىل حمل أوزان أو أجهزة مقاومة.

 

حرارية  سعرات  الجسم  يحرق  املقاومة  متارين  مامرسة  عند 

كثرية، ويف حال تناول اإلنسان سعرات حرارية أقل من حاجته 

املحددة له يف اليوم الواحد، فإن الجسم يحرق هذه السعرات، 

باللجوء  يقوم  لحرقها  يحصل عىل سعرات حرارية  ال  وعندما 

إىل مخازن الدهون املوجودة يف الجسم ويقوم باستغالل هذه 

الدهون لتتحول إىل طاقة؛ ليقوم جسم اإلنسان بوظائفه مثل 

التنفس وتحريك األعضاء، كل هذا يحتاج إىل طاقة. 

أفضل طريقة لحرق تلك الدهون:
يطلق  ما  وهي  الكارديو،  متارين  وعمل  صباحا  االستيقاظ   

عليه الرياضة القلبية كامليش ومترين السلم يف النادي أيضا. 

 رياضة امليش وهي أفضل وسيلة لحرق الدهون دون الرجوع 

إىل استخراج الطاقة من الخاليا العضلية. 

كما ذكرنا فإن ممارسة الرياضة وتجاهل النظام 
لفقدان  صحيحة  استراتيجية  يعد  ال  الغذائي 
الوزن، إذ إن فقدان الوزن يحتاج إلى حرق سعرات 
أو  المتناولة،  الحرارية  السعرات  من  أكثر  حرارية 
الجسم  يحتاجه  مما  أقل  حرارية  سعرات  تناول 
الحرارية  السعرات  يوميا، وفي حال عدم تقليل 

المستهلكة فال يمكن خسارة الوزن.

ليس صحيحا ممارسة الرياضة 
وتجاهل النظام الغذائي
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الضوء األزرق في 
األجهزة اإللكترونية 

يسبب شيخوخة 
الجلد المبكرة
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الجلدية  األمراض  أكدت استشارية 

ايفانجلين  الدكتورة  والتجميل 

مستشفى  في  ناالبالي  سينغ 

األزرق  الضوء  أن  المنامة   - الهالل 

الشمس،  ضوء  من   %  25 يشكل  الذي 

والموجود أيًضا في األجهزة اإللكترونية يسبب 

شيخوخة الجلد المبكرة؛ بسبب التغيرات في 

خاليا الجلد بما في ذلك تقلص الخاليا والموت، 

لذلك من الضروري استخدام واقيات الشمس 

التي تحتوي على مضادات األكسدة، والتي 

خاليا  وتحمي  التأكسدي  اإلجهاد  ضد  تعمل 

الجلد.

التجميل  منتجات  استخدام  من  وحذرت 

سموم  على  يحتوي  بعضها  إن  إذ  الرخيصة، 

ومواد كيميائية مثل الرصاص والزرنيخ والزئبق 

التي  األخرى  المواد  األسود وبعض  والكربون 

يمكن أن تسبب مشكالت كالسرطان والتهاب 

الغدد الصماء والعصبية.

 لماذا علينا العناية ببشرة الوجه؟
إن الجلد هو أكرب عضو يف الجسم، لذلك من املهم جًدا العناية به جيًدا، وميكن ذلك 

من خالل وضع روتني بسيط للعناية بالبرشة،إال أنه دامئا ما نؤكد أن كرثة املنتجات ميكن 

أن تهيج الجلد.

الكمبيوتر، فمن املهم جًدا  الوقت خلف شاشات  الكثري من  أنه نظرًا ألننا نقيض  كام 

حامية أنفسنا من الضوء املريئ عايل الطاقة )HEV( الذي يسمى أيًضا بالضوء األزرق، 

من   %  25 حوايل  وعموما  املريئ.  الضوء  طيف  يف  املتعددة  األلوان  أحد  هو  واألخري 

ضوء الشمس عبارة عن ضوء أزرق وهناك مصادر أخرى للضوء األزرق وهي الهواتف 

ومصابيح  التلفزيون  وشاشات  املحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية  واألجهزة  الذكية 

الفلورسنت ومصابيح LED، لذا ميكن أن يسبب الضوء األزرق شيخوخة الجلد املبكرة 

بسبب التغريات يف خاليا الجلد مبا يف ذلك تقلص الخاليا واملوت، لذلك من الرضوري 

 Licochalcone A استخدام واقيات الشمس التي تحتوي عىل مضادات األكسدة مثل

وlycerrhectinic acid التي تعمل ضد اإلجهاد التأكسدي وتحمي خاليا الجلد.

بالبرشة  العناية  منتجات  استخدام  املهم  من  بات  القناع  استخدام  انتشار  تزايد  ومع 

اللطيفة والداعمة لحاجز البرشة وامليكروبيوم؛ للمساعدة يف موازنة تأثري التهيج الناتج 

عن ارتداء القناع.

 كيف يمكن العناية بالبشرة بشكل فعال؟
 استخدام منظف لطيف.

 يجب استخدام التونر بعد غسل الوجه ألنه يساعد عىل تنعيم البرشة 

وتهدئتها مع استعادة العنارص الغذائية.

 يجب استخدام املرطب يف كل مرة يغسل فيها الوجه.

 يجب استخدام واق من الشمس يحتوي عىل عامل حامية من الشمس 

بدرجة 30 عىل األقل يوميًا.

 تجنب استخدام مستحرضت التجميل الرخصية عىل الوجه ألنها تسبب:

1. التهاب الجلد التاميس التحسيس والتهيجي.

2. تصبغ غري طبيعي عىل الجلد.

3. ظهور حب الشباب نتيجة انسداد املسام.

4. االلتهابات.

5. تحتوي بعض مستحرضات التجميل عىل سموم ومواد كيميائية مثل 

الرصاص والزرنيخ والزئبق والكربون األسود وبعض املواد األخرى التي 

ميكن أن تسبب مشكالت كالرسطان والتهاب الغدد الصامء والعصبية.

 ما نصائح العناية بالبشرة خالل فصل الصيف؟
الشمس مع عامل حامية  واٍق من  باستخدام  الصيف  ننصح يف فصل 

األقل بشكل مستمر، مع رضورة تجنب  الشمس بدرجة 30 عىل  من 

حاممات املاء الساخن، ووضع املرطب دامئًا بعد االستحامم بفرتة وجيزة 

وإعادة وضعه إذا كانت البرشة شديدة الجفاف.

كام يفضل ارتداء مالبس طويلة األكامم، واستخدام مظلة وقبعة واسعة 

قدر  الظهرية  شمس  وتجنب  للبرشة،  أفضل  حامية  لتوفري  الحواف 

اإلمكان.

 ما معايير اختيار واقي الشمس؟
نوع  النظر عن  أنه بغض  الجلدية  لألمراض  األمريكية  األكادميية  تقرتح 

أشعة  من  عامل حامية  مع  الشمس  من  واق  استخدام  يجب  الجلد، 

النظر  الشمس )SPF( بدرجة ال تقل عن 30 عىل مدار السنة، بغض 

عن نوع الجلد.

كثرة المنتجات التجميلية قد تسبب تهيج الجلد
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أو حتى حدوث ضرر  لتجنب تكسرها  باألظافر  للعناية  اتباعها  يجب  هناك خطوات عدة 

فيها، ومن أبرز هذه الخطوات:

 ترطيب اليدين واألظافر بعد غسل اليدين.

 عدم عض أظافر األصابع أو إزالة الجلد الزائد.

 لتقليم األظافر ينبغي القص بشكل مستقيم.

 عندما تكون أظافر القدم سميكة ويصعب قطعها، يمكن نقع القدمين في ماء مالح 

دافئ لمدة 10 دقائق على األقل ثم قصها.

 ارتداء األحذية المناسبة.

 عدم استخدام األظافر كأداة كفتح العلب.

العدوى  خطر  لتقليل  العامة  والحمامات  السباحة  حمام  في  المناسبة  األحذية  ارتداء   

التي تسببها الفطريات التي يمكن أن تصل إلى األظافر.

على  تحتوي  التي  تلك  مثل  القاسية  باألظافر  العناية  منتجات  استخدام  تجنب   

الفورمالديهايد والفثاالت والتولوين.

للعناية باألظافر... 
اتبعوا الخطوات التالية 

 عند استخدام مزيل طالء األظافر، ينبغي اختيار صيغة خالية من األسيتون.

 ارتداء القفازات كلما أمكن ذلك.

 استخدام المعادن والفيتامينات التي تقوي األظافر، إذ يوجد العديد من 

 Bو A البيوتين وفيتامين  تناول  بما في ذلك  الهشة،  العالجية لعالج األظافر  األنظمة  من 

واألحماض  والسيلينيوم  والزنك  والمغنيسيوم  والسيليكون  والكالسيوم  والحديد   Dو Cو

األمينية.

 تناول نظام غذائي متوازن من الناحية الغذائية أمر بالغ األهمية لصحة األظافر.

 تجنبوا استخدام منتجات العناية باألظافر الرخيصة فهي تسبب: 

 التهاب الجلد التماسي التحسسي والمهيج حول األظافر.

 تكسر السطح وكسر صفيحة الظفر.
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 هل نشهد إقباال على استخدامها؟
والدواء  الغذاء  هيئة  من  واعتامدها  ترخيصها  تم  ساكسيندا  إبرة 

األمريكية كعالج للسمنة سنة 2014 وتوافرت يف مملكة البحرين سنة 

2017 وشهدت إقباال شديدا من املرىض الذين يعانون من زيادة الوزن 

أو السمنة وخالل جائحة كورونا زاد اإلقبال عليها واستفاد الكثري من 

املرىض من هذه اإلبر يف تنزيل الوزن.

 متى يبدأ مفعول اإلبر؟ وكم معدل خسارة الوزن؟
يبدأ مفعول اإلبر من اليوم األول من االستخدام، إذ تقل الشهية، ومع 

زيادة الجرعات أسبوعيًا حتى نصل إىل جرعة 3 ملجم تزيد معها حدة 

مامرسة  نؤكد رضورة  أننا  إال  أكرب،  بشكل  الوزن  نزول  ويكون  الشبع 

التنحيف  إبر  استخدام  مع  الصحي  الغذايئ  بالنظام  وااللتزام  الرياضة 

للحصول عىل نتائج أفضل يف نزول الوزن.

 ما الفرق بين إبر التنحيف فيكتوزا وساكسيندا؟
واالختالف  الدوائية،  املادة  ونفس  املنتجة  الرشكة  نفس  من  كالهام 

وإبر  السكري  لعالج  فتكوزا  إبر  ترخيص  تم  لذلك  الجرعات،  فقط يف 

ساكسيندا لعالج السمنة.

 ما المدة المسموحة الستخدام اإلبر، وهل هناك 
مدة محددة الستخدامها أو يمكن استخدامها 

لفترات طويلة؟
ميكن استخدامها لفرتة طويلة كأي عالج لألمراض املزمنة، خصوًصا أن 

الدراسة عىل اإلبر استمرت 3 سنوات.

يمكن استخدام عقار ساكسيندا لفترة 
طويلة كأي عالج لألمراض المزمنة 

عقار ساكسيندا 
يؤثر على مراكز 
الجوع في المخ
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العائلة  طب  استشارية  أكدت 

السكري  أمراض  واختصاصية 

عقار  أن  الغانم  أمل  الدكتورة 

ساكسيندا تم ترخيصه واعتماده 

كعالج  األميركية  والدواء  الغذاء  هيئة  من 

مملكة  في  وتوافرت   ،2٠1٤ سنة  للسمنة 

البحرين سنة 2017، موضحة أن هناك إقباال 

عليه  البحرين  في  المرضى  من  شديدا 

أو  الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  خصوًصا 

اإلقبال  زاد  كورونا  جائحة  وخالل  السمنة، 

اإلبر  هذه  من  المرضى  من  الكثير  واستفاد 

في تنزيل الوزن.

عقار  استخدام  يمكن  أنه  إلى  ولفتت 

ساكسيندا لفترة طويلة كأي عالج لألمراض 

اإلبرة  على  الدراسة  أن  خصوًصا  المزمنة، 

استمرت 3 سنوات.

 من األشخاص المرشحون الستخدام إبرة 
ساكسيندا؟

الوزن  زيادة  من  يعانون  للذين  ساكسيندا  إبرة  استخدام  ميكن 

الجسم لديهم 27 مع وجود عامل خطورة  والذين تجاوزت كتلة 

كارتفاع الضغط، ارتفاع الكولسرتول أو القابلية لإلصابة بالسكري، 

 30 لديهم  الجسم  كتلة  تكون  بحيث  السمنة  من  يعانون  من  أو 

وفوق، كام ميكن استخدامها للبالغني أكرث من 18 عاًما، وأخريا تم 

ترخيصها للفئة العمرية من 12 إىل 17 سنة، إال أنها توصف تحت 

إرشاف الطبيب املختص.

 كيف تعمل إبرة ساكسيندا على خسارة الوزن؟
يختلف عقار إبرة ساكسيندا عن باقي منتجات التخسيس، حيث 

إذ  الجلوكاجون،  شبيه  ببتايد  هرمون  مثل  يعمل  العقار  هذا  إن 

يفرزه الجسم طبيعيا، ويعمل عىل تنشيط املناطق يف املخ املسؤولة 

عن تنظيم الشهية، وعقار ساكسيندا هنا يؤثر عىل مراكز الجوع يف 

املخ، فيقلل الشهية والرغبة يف تناول مزيد من الطعام، ويعمل عىل 

بطء خروج الطعام من املعدة، وبالتايل سيزيد من الشعور بامتالء 

املعدة، ويتم إنقاص الوزن والحفاظ عىل ثباته.
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 ما اآلثار الجانبية المحتملة؟
شخص  من  الجانبية  اآلثار  حدة  تختلف  وقد  فيها،  مرغوب  غري  جانبية  آثار  لها  األدوية  معظم  فإن  الحال  بطبيعة 

آلخر، وقد تظهر عند بداية استخدام إبر التنحيف ساكسيندا ألول مرة أعراض جانبية مثل الغثيان، اضطرابات حركة 

املعدة، فقدان سوائل الجسم، مشكالت يف األمعاء، اضطرابات الحالة املزاجية، انخفاض مستوى السكر يف الدم، الصداع 

والدوخة، والكدمات وأمل والتهيج مع حكة يف الجلد يف موضع الحقن، والتعب واإلرهاق.

 ما التعليمات التي تنصحين بها لمستخدمي إبرة ساكسيندا؟
نؤكد رضورة استخدام إبر ساكسيندا تحت إرشاف الطبيب املختص وبعد عمل التحاليل املطلوبة، والبد من مواصلة 

املتابعة مع الطبيب، ثانيًا يف حال حدوث أي أعراض جانبية البد من التواصل مع الطبيب. 

العقار مرخص من العام 2014 وتم 

توفيره في البحرين في 2017

 هل هناك إحصائية عالمية أو دراسات بشأن نسبة االستفادة من إبرة ساكسيندا؟ وإن وجدت 
فكم هي النسبة؟

بحسب الدراسة التي استمرت 56 أسبوعا كان نزول الوزن مع استخدام إبر ساكسيندا مع نظام أكل صحي ومامرسة الرياضة 

يرتاوح ما بني 5 و20 %.

 ما موانع استخدام إبر التنحيف ساكسيندا؟
اإلصابة  املتعدد، يف حال  وي  امَّ الصَّ الورم  تكوُّن  أو مرض  العائلة  يف  تاريخ مريض  أو وجود  الدرقية  الغدة  اإلصابة برسطان 

باالكتئاب أو وجود ميول انتحارية، وجود مشكالت يف البنكرياس أو الكىل أو الكبد، الحمل أو التخطيط للحمل، الرضاعة 

الطبيعية، السكري النوع 1 أو استخدام حقن األنسولني ألكرث من مرة يف اليوم.

زيادة اإلقبال على العقار بعد جائحة 
كورونا لفعاليته في خسارة الوزن 
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الحجر واإلغالق أثر على 
السلوكيات الغذائية لألفراد... 

واللجوء إلى أنظمة غذائية غير 
مدروسة يؤثر على نظام الجسم

أمينة العوضي 
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التغذية  اختصاصية  أكدت 

في  أن  العوضي  أمينة 

جائحة  ومع  األخيرة  الفترة 

العالم  اجتاحت  التي  كورونا 

انتشرت السمنة بين األفراد، الفتة إلى أن 

الحجر واإلغالق كان له تأثير نفسي على 

اإلقبال  إلى  أدى  ما  األفراد،  من  العديد 

على الحلويات والوجبات السريعة، فضاًل 

الرياضة والبقاء لفترات  عن عدم ممارسة 

التلفاز،  ومشاهدة  المنزل  في  طويلة 

تناول  في  الخاطئة  السلوكيات  عزز  ما 

األطعمة غير الصحية. 

من  الغذائية  األنظمة  إىل  اللجوء  من  العويض  وحذرت 
لعدم  املاء  رشب  نظام  مثل  الطبيب،  استشارة  دون 
يوجد  أنه  إىل  مشرية  التفاح،  ونظام  بالجوع  الشعور 
أي  اختيار  عند  أنه  إال  النمط  أنظمة عديدة مبثل هذا 
تحت  يكون  وأن  الطبيب  استشارة  يجب  غذايئ  نظام 
إرشافه؛ وذلك إلجراء الفحوصات ملتابعة مدى تأثري هذا 

النظام الغذايئ عىل الجسم.
الكيتو  مثل  األنظمة  العديد من  وقالت »ظهرت هناك 
تكون تحت إرشاف  أن  أنه يجب  إال  املتقطع،  والصيام 
طبيب مختص، خصوًصا أن هناك بعض األطباء يعتمدون 
هذه األنظمة الغذائية لعالج أمراض معينة، كام يوجد 
أنه  إال  جًدا  العايل  الربوتني  ونظام  النبايت  النظام  لدينا 

يجب أن يكون تحت إرشاف أطباء مختصني«.
اإلنسان  جسم  عىل  الوزن  خسارة  »تعتمد  وأضافت 
وعىل النظام الغذايئ الذي يتبعه والحالة الصحية والوزن 
والطول وكثافة الجسم والوزن والجنس سواء الذكور أو 

اإلناث«.
حسب  عىل  الشهر  يف  كيلو   4 خسارة  »ميكن  وتابعت 
الجسم، أو نصف كيلو يف كل أسبوع عىل أن يتم اتباع 
اتباع  خالل  من  ومتوازن  متنوع  صحي  غذايئ  أسلوب 
عىل  الحصول  يف  يساهم  الذي  املتوازن  الغذايئ  الهرم 

السعرات الحرارية املناسبة للفرد«.
الصحية  بالتغذية  يرتبط  الوزن  نزول  أن  إىل  وأشارت 
وبالنفسية،  والرياضة  الحياة  ومنط  املتوازنة  السليمة 

مؤكدة أن التفكري السلبي قد يؤثر عىل خسارة الوزن.

وشددت العويض عىل أهمية تناول غذاء صحي متوازن 
واالهتامم  الفحوصات  وإجراء  الطبيب  استشارة  مع 
األفراد  يقترص عىل  ال  ذلك  أن  مبينة  الرياضة،  مبامرسه 
الراغبني يف خسارة الوزن، إذ من الرضوري أيًضا املحافظة 
مع  مناسب  صحي  منط  اتباع  خالل  من  الوزن  عىل 
عىل  تساعد  والتي  للطعام،  الحرارية  السعرات  حساب 
التحكم يف الوزن ومعرفة الكمية املناسبة لتناول الطعام 

يف كل وجبة.
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رئيس الكلية الملكية 
للجراحين في أيرلندا 

البروفيسور سمير العتوم

البروفيسور شيمس كاومان

دراسة جديدة من جامعة 
البحرين الطبية تتحرى معرفة 
الذكور البحرينيين عن سرطان 

البروستات

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب من الكلية الملكية للجراحين 
الفئة األكثر عرضة  الرجال في  عن مدى معرفة   )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  - جامعة  أيرلندا  في 

لإلصابة بسرطان البروستات ومواقفهم تجاه هذا المرض.

معدل اإلصابة المعياري لسرطان 
البروستات في البحرين

13 % لكل10,0 ألف رجل

الهدف من هذا البحث، الذي يعد األول من نوعه يف مملكة 
البحرين برسطان  الذكور يف  تحديد مدى وعي  البحرين، هو 
الصحة  مبادرات  دعم  ليتم  تجاهه؛  وسلوكياتهم  الربوستات 

العامة للوقاية من الرسطان باألدلة.

شيوًعا  الرسطانات  أنواع  أكرث  ثاين  الربوستات  رسطان  ويعد 
بالرسطان شيوًعا لدى  املرتبطة  الوفيات  أكرث أسباب  وخامس 
الرجال، إذ يعد معدل اإلصابة املعياري )إحصائية لتحديد مدى 
محددة(  منطقة  يف  السكان  من  عدد  لدى  الرسطان  اإلصابة 
لرسطان الربوستات يف البحرين 13.5 % لكل 100,000 رجل، 

ويعترب من أعىل املعدالت يف منطقة الرشق األوسط.

وشارك يف هذه الدراسة مجموعة من 74 ذكرا ترتاوح أعامرهم 
وسعت  استبانة.  عىل  اإلجابة  خالل  من  عاًما  و69   50 بني 
خطر  تجاه  املشاركني  مواقف  استكشاف  إىل  أيًضا  الدراسة 
أكرث  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الربوستات.  برسطان  اإلصابة 
من 60 % من املشاركني مل يخضعوا لفحص الربوستات من قبل، 
و53 % ال يعتربون رسطان الربوستات مشكلة صحية كبرية يف 

البحرين.

وكان لدى املشاركني معلومات محدودة عن العوامل التي قد 
تُسبب رسطان الربوستات، و32 % فقط حددوا بشكل صحيح 
مل  الخمسني.  سن  فوق  الرجال  يصيب  الربوستات  أن رسطان 
اختبارات  بأي  دراية  املشاركني عىل  ثلثي  من  يقارب  ما  يكن 
طبية متاحة للكشف عن رسطان الربوستات، ومع ذلك أشارت 
الدراسة إىل أن أكرث من 75 % من الرجال قد يفكرون يف إجراء 

فحوصات يف املستقبل.

وقال املؤلف الرئيس للدراسة الرئيس السابق لكلية التمريض 
والقبالة يف جامعة البحرين الطبية الربوفيسور شيمس كاومان 
»يف حني أن نتائج الدراسة تعكس بشكل عام األبحاث الدولية 
وجهات  عن  لألهمية  ومثرية  جديدة  رؤى  أيًضا  تقدم  فإنها 
نظر الذكور العرب عن رسطان الربوستات، وتدعم الحاجة إىل 
مبادرات تعزيز الصحة العامة للتوعية برسطان الربوستات يف 

مملكة البحرين«.

طالب  مشاركة  يف  أيًضا  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن  كام 
يعزز  ما   ،)RCSI Bahrain( من  والتمريض  الطب  كليات 
أهمية التعليم ما بني التخصصات إضافة إىل إلقاء الضوء عىل 
البحريني عىل تعزيز صحة  التمريض يف املجتمع  أهمية دور 
الذكور والوقاية من األمراض وسيساهم يف تطوير اختصاصات 

التمريض يف مجال الوقاية من أمراض الربوستات.

جامعة   - أيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئيس  وقال 
العتوم  الربوفيسور سمري   )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين 
»تساهم الدراسة التي شارك فيها طالبنا وأعضاء هيئة التدريس 
الجامعة يف بناء أسس برامج ومبادرات الصحة العامة يف مملكة 
البحرين ليتم تسليط الضوء عىل األمراض التي تصيب الذكور. 
ندرك يف جامعة البحرين الطبية أهمية البحث املستمر لتعزيز 
رعاية املرىض واملساهمة يف نرش الوعي بشأن التدابري الوقائية 

لتحسني حياة الناس يف البحرين وخارجها«.

فقط  املكرسة  البحرين،  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  وتهدف 
البحرين  الرعاية الصحية، إىل تعزيز صحة اإلنسان يف  لتعليم 

وخارجها من خالل السعي واالبتكار والتعاون.
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اكتشف   ،Science مجلة  في  حديثا  ُنشرت  التي  الدراسة  في 
الميكروبيوم  تشكيل  في  أكبر  دوًرا  تلعب  البيئة  أن  الباحثون 
فكرة  عن  إبعادنا  هو  الدراسة  هذه  تفعله  ما  ولكن  جيناتك،  من 
فكرة  إلى  الميكروبيوم  في  جًدا  ضئياًل  دوًرا  تلعب  الجينات  أن 
االنتشار، وإن كان صغيًرا، كما تقول  تلعب دوًرا واسع  الجينات  أن 
والباحثة  البيولوجية  العلوم  قسم  أستاذة  آرتشي،  إليزابيث 
الرئيسة في الدراسة والمنتسبة إلى معهد ESK للصحة العالمية 

ومبادرة التغيير البيئي.

إلى  فإضافة  الوظائف،  من  العديد  األمعاء  ميكروبيوم  يؤدي 
األساسية  الفيتامينات  ينتج  الطعام،  هضم  في  المساعدة 
ويساعد في تدريب جهاز المناعة. هذا البحث الجديد هو أول بحث 
يظهر ارتباًطا نهائًيا بالوراثة، وقد أظهرت الدراسات السابقة على 
ميكروبيوم األمعاء لدى البشر أن 5 إلى 13 % فقط من الميكروبات 
العدد  أن  البحث افترضوا  للتوريث، لكن آرشي وفريق  كانت قابلة 
المنخفض ناتج عن نهج »لقطة« لدراسة ميكروبيوم األمعاء: جميع 
واحد  وقت  في  الميكروبات  على  فقط  ركزت  السابقة  الدراسات 

بالتوقيت.

قرًدا   585 من  برازية  عينات  الباحثون  استخدم  دراستهم،  في 
لكل حيوان، وأظهرت  أكثر من 20 عينة  عادًة مع  أمبوسيلًيا،  برًيا 
بيانات الميكروبيوم من العينات اختالفات في غذاء قرود البابون 
بين الموسمين الرطب والجاف، تضمنت العينات التي تم جمعها 
معروفين  أحفاد  ذلك  في  بما  المضيف  عن  مفصلة  معلومات 
البيئية والسلوك االجتماعي والديموغرافيا  وبيانات عن الظروف 

والنظام الغذائي على مستوى المجموعة في وقت الجمع.
وقد وجد فريق البحث أن 97 % من سمات الميكروبيوم، بما في 
ذلك التنوع العام ووفرة الميكروبات الفردية، كانت قابلة للتوريث 
بشكل كبير، ومع ذلك، فإن نسبة التوريث تبدو أقل بكثير - حتى 
5 % فقط - عندما يتم اختبار العينات من نقطة زمنية واحدة فقط 
من  العينات  دراسة  أهمية  يؤكد  وهذا  البشر،  عند  الحال  هو  كما 

نفس المضيف بمرور الوقت.

ما نتيجة جمع 
16 ألف ملف 
لميكروبيوم 

األمعاء على 
مدى 14 عاًما؟

قابلة  األمعاء  ميكروبيوم  في  الموجودة  البكتيريا  معظم  أن  األميركية  نوتردام  جامعة  في  اكتشف 
أكثر من 16000 ملًفا لميكروبيوم األمعاء تم جمعها على مدى 14 عاًما من  النظر في  بعد  للتوريث 
مجموعة مدروسة منذ فترة طويلة من قرود البابون في حديقة أمبوسيلي الوطنية في كينيا. وجد 
الفريق أيًضا أن العديد من سمات الميكروبيوم الموروثة في قرود البابون يمكن توريثها أيًضا في البشر.
التي تعيش في أمعائنا،  للبكتيريا  المتغيرة باستمرار  الدراسات أن ميكروبيوم األمعاء  وتظهر معظم 
يتأثر بشكل أساسي بنمط حياتنا، بما في ذلك ما نأكله أو األدوية التي نتناولها، لكن الدراسة وجدت 

مكوًنا وراثًيا أكبر بكثير مما كان معروًفا في السابق.

بحوث ودراسات 72



باحثون: اإلجهاد يمكن 
أن يحول لون الشعر 

إلى رمادي

تقول األسطورة إن شعر ماري أنطوانيت تحول إىل اللون الرمادي 
بني عشية وضحاها قبل قطع رأسها يف العام 1791، وعىل الرغم 
بالفعل  منا  الذي  الشعر  إن  دقيقة حيث  األسطورة غري  أن  من 
الباحثني يف  فإن دراسة جديدة من  لونه،  يتغري  البصيلة ال  من 
جامعة كولومبيا فاجيلوس بكلية األطباء والجراحني هي األوىل 

التي قدمت دلياًل كميًا يربط اإلجهاد النفيس بشيب الشعر.
وعىل الرغم من أنه قد يبدو بديهيًا أن اإلجهاد ميكن أن يؤدي 
ميكن  أنه  باكتشاف  الباحثون  فوجئ  فقد  الشيب،  ترسيع  إىل 
استعادة لون الشعر عندما يتم التخلص من التوتر، وهو اكتشاف 
أن  إىل  أشارت  الفرئان  عىل  أجريت  حديثة  دراسة  مع  يتناقض 
الشعر الرمادي الناجم عن اإلجهاد دائم، والدراسة التي نرُشت 
يف 22 يونيو املايض يف دورية eLife، لها أهمية أكرب من تأكيد 
التكهنات القدمية بشأن تأثريات اإلجهاد عىل لون الشعر، حسب 
الطب  يف  مساعد  أستاذ  بيكارد،  مارتن  الدراسة  باحثي  كبري 
إذ يقول  النفيس وعلم األعصاب( يف كولومبيا،  )الطب  السلويك 
»إن فهم اآلليات التي تسمح للشعر الرمادي )القديم( بالعودة 
إىل حالته املصبوغة الشابة ميكن أن يعطي أدلة جديدة لقابلية 
شيخوخة اإلنسان عموما وكيف تتأثر باإلجهاد، وتضيف بياناتنا 
إىل مجموعة متزايدة من األدلة التي تثبت أن شيخوخة اإلنسان 
األقل  عىل  ميكن  ولكن  وثابتة،  خطية  بيولوجية  عملية  ليست 

إيقافها جزئيًا أو حتى عكسها مؤقتًا«.
جذع  يف  املوجودة  الحلقات  تحتوي  مثلام  بيكارد:  ويضيف 
الشجرة عىل معلومات عن العقود املاضية يف حياة الشجرة، فإن 
وعندما  البيولوجي،  تاريخنا  عن  معلومات  عىل  يحتوي  شعرنا 
يخضع  فإنه  الشعر،  بصيالت  مثل  الجلد  تحت  الشعر  يظل 
التي تحدث يف أذهاننا  التوتر واألشياء األخرى  لتأثري هرمونات 
وأجسادنا، ومبجرد أن ينمو الشعر من فروة الرأس، فإنها تتصلب 

وتبلور هذه التعرضات بشكل دائم يف شكل مستقر.
وعىل الرغم من أن الناس يعتقدون منذ فرتة طويلة أن اإلجهاد 
العلامء  أن  إال  الرمادي،  الشعر  ظهور  يرسع  أن  ميكن  النفيس 

التي  الحساسة  األساليب  إىل  االفتقار  بسبب  الصلة  هذه  ناقشوا 
ميكن أن تربط بدقة أوقات التوتر مع تصبغ الشعر عىل مستوى 

بصيلة واحدة.
وتم تقسيم الشعر لتوثيق صبغة الشعر، إذ طورت الباحثة إيريت 
البحث والطالبة يف مخترب Picard، طريقة  ريسينربغ عضو فريق 
شعر  من  صغرية  لرشائح  للغاية  مفصلة  صور  اللتقاط  جديدة 
اإلنسان لتحديد مدى فقدان الصبغة )الشيب(، ومتثل كل رشيحة 
بعرض حوايل 20/1 من املليمرت، قرابة ساعة من منو الشعر، ويعلق 
بيكارد »إذا كنت تستخدم عينيك للنظر إىل الشعر، فسوف يبدو 
أنه نفس اللون بالكامل ما مل يكن هناك تحول كبري، تحت ماسح 
ضويئ عايل الدقة، ترى اختالفات صغرية ودقيقة يف اللون، وهذا ما 

نقيسه«.
وقام الباحثون بتحليل الشعر الفردي لـ 14 متطوًعا، ومتت مقارنة 
النتائج مع مذكرات اإلجهاد الخاصة بكل متطوع، حيث طُلب من 
يف  التوتر  مستوى  وتقييم  بهم  الخاصة  التقوميات  مراجعة  األفراد 
كل أسبوع، والحظ املحققون عىل الفور أن بعض الشعر الرمادي 
عينات  اختبار  تم  وعندما  طبيعي،  بشكل  األصيل  لونه  يستعيد 
هذا الشعر، تم الكشف عن ارتباطات مدهشة بني اإلجهاد وشيب 

الشعر، ويف بعض الحاالت، انعكاس الشيب مع رفع التوتر.

أدمغتنا تربط األشياء 
تلقائًيا... كيف؟

من  لجزء  ممكًنا  كان  إذا  عام  العلامء  من  فريق  تساءل 
املتشابهة، ما يؤدي إىل رؤى جديدة  الدماغ ربط األشياء 
السياق،  خارج  للمعلومات  الدماغ  معالجة  كيفية  بشأن 
الناس فرشاة أسنان أو سيارة أو شجرة  فمثاًل عندما يرى 
بأشياء  تلقائيًا  يربطها  دماغهم  فإن  فردي(  يشء  )أي 
أخرى تحدث بشكل طبيعي، ما يسمح للبرش ببناء سياق 

محيطهم وتحديد التوقعات للعامل.
باحثون  قام  الدماغ،  وتصوير  اآليل  التعلم  وباستخدام 
"الوجود  ظاهرة  مدى  بقياس  هوبكنز  جونز  جامعة  يف 
النتائج.   بإظهار  املعنية  الدماغ  منطقة  وحددوا  املشرتك" 
أننا  نعتقد  ثالجة،  نرى  عندما  بونر:  ميك  الباحث  وقال 
ننظر فقط إىل ثالجة، ولكن يف أذهاننا فإننا نستدعي أيًضا 

جميع األشياء األخرى يف املطبخ التي نربطها بالثالجة.
أستاذ علم  إبستني،  الباحث راسل  بونر وزميله  واستخدم 
عىل  تحتوي  بيانات  قاعدة  بنسلفانيا،  جامعة  يف  النفس 
يشء،  كل  تسمية  مع  الخالبة  املناظر  ذات  الصور  آالف 
وكانت هناك صور ملشاهد منزلية وحياة مدنية وطبيعة، 
أو سيارة  الصور تحتوي عىل ملصقات لكل كوب  وكانت 
أو شجرة وما إىل ذلك، ولكن الخوارزمية أظهرت احتاملية 
رؤية قلم إذا رأيت لوحة مفاتيح أو رؤية قارب إذا رأيت 
غسالة أطباق، مع تحديد هذه االرتباطات السياقية كميًا، 
الدماغ  ملنطقة  خريطة  رسم  ذلك  بعد  الباحثون  وحاول 

التي تتعامل مع الروابط.
بالرنني  التصوير  بواسطة  الدماغ  نشاط  مراقبة  وأثناء 
فردية  الفريق صوًرا ألجسام  أظهر  الوظيفي،  املغناطييس 
وبحثوا عن أدلة عىل منطقة تتبعت ردود فعلها معلومات 
يف  منطقة  حددوها  التي  البقعة  وكانت  هذه،  التكرار 
املشاهد  مبعالجة  شائع  بشكل  مرتبطة  البرصية  القرشة 

املكانية.
املنطقة  هذه  فإن  طائرة،  إىل  تنظر  عندما  بورنر:  ورشح 
وهذه  األخرى،  األشياء  وكل  والغيوم  السامء  إىل  تشري 
املنطقة من الدماغ التي كان يعتقد منذ فرتة طويلة أنها 
األشياء  معلومات  برتميز  أيًضا  تقوم  املكانية  البيئة  تعالج 

التي تسري مًعا يف العامل".
يف  أبطأ  الناس  أن  طويلة  فرتة  منذ  الباحثون  عرف  لقد 
أن  الفريق  ويعتقد  السياق،  خارج  األشياء  عىل  التعرف 
االرتباطات  لتحديد  النطاق  واسعة  تجربة  أول  هذه هي 
بني الكائنات يف البيئة املرئية باإلضافة إىل أول نظرة ثاقبة 
وتظهر  الدماغ،  يف  املريئ  السياق  هذا  متثيل  كيفية  بشأن 
بطريقة دقيقة أن الدماغ يبدو يف الواقع وكأنه ميثل هذه 

املعلومات.
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افتتاح مكتب »الصحة العالمية« في البحرين 
إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمملكة

افتتحت منظمة الصحة العالمية مكتبها رسميًا في مملكة البحرين. ويقع المكتب الجديد في العاصمة المنامة، وهو المكتب القُطري العشرون للمنظمة في إقليم 
شرق المتوسط، والثاني والخمسون بعد المئة للمنظمة عالميًا.

وسيساعد المكتب منظمة الصحة العالمية في العمل على الصعيد الميداني مع السلطات، وشركاء األمم المتحدة، وطائفة من الجهات المعنية في جميع القطاعات 
لتوثيق ُعرى التعاون في مجال الصحة العامة على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية.

وأكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين يُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في المملكة على نحٍو يدعم 
جهودها في مواصلة تطوير الخدمات الصحية المقدمة، ويُسهم في تعميق مسارات التعاون والتنسيق المشترك بما يبرز اإلنجازات البحرينية التي تتحقق في 
مختلف المجاالت الصحية بفضل التوجيهات السامية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
أدهانوم  تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  البحرين، بحضور  مملكة  لدى  العالمية  الصحة  منظمة  الصحة، مكتب  افتتاح وزيرة  لدى  ذلك  جاء 
غيبريسوس، وممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين تسنيم عطاطرة، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بهذا 

االفتتاح الذي يعد حدثا مهما في مثل هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين بقيادة تسنيم عطاطرة يأتي لتقديم الدعم 
االستراتيجي والتقني في القطاع الصحي بما يسهم في ضمان جودة واستدامة الخدمات المقدمة لمواصلة تعزيز الصحة العامة على الصعيد المحلي واإلقليمي 
والدولي، مشيًرا إلى أن مكتب المنظمة سيعمل مع وزارة الصحة على تحديد وتعزيز المجاالت الرئيسة التي تحقق فيها مملكة البحرين الريادة كمركز لبناء 

القدرات في اإلقليم، وتبني أفضل الممارسات في القطاع الصحي بما يعزز دورها في صناعة السياسات الصحية على نطاق أشمل.
تتبناه من جهود وخدمات وإجراءات في  العالمية في كل ما  الالزم لمنظمة الصحة  الدعم  تُقدم كل  إلى أن وزارة الصحة سوف  الصالح  الوزيرة  وأشارت 
المجاالت الصحية سعيًا نحو تحقيق األهداف المشتركة المنشودة، ومتابعة تنفيذ المشروعات مع منظمة الصحة العالمية، بما يُسهم في تطوير الرؤية المستقبلية 

بما يتوافق واألهداف والغايات التي تتبناها المنظمة وتتواءم مع تطلعات مملكة البحرين في المجال الصحي.
وأشادت بالجهود المقدمة من منظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل في تطوير التعاون والتنسيق المشترك بشأن االستراتيجيات الصحية على المستويين 
اإلقليمي والعالمي. كما أشادت بجهود المنظمة الملموسة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا )كوفيد 19(، ودورها المهم والبارز في دعم جهود دول العالم 

لتطوير الخدمات الصحية والعالجية ومكافحة األوبئة واألمراض. 

وزيرة الصحة:

البحرين من الدول الرائدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: 

قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يرافقه وكيل وزارة الصحة وليد المانع وعدد من المسؤولين، بزيارة مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى قوة دفاع البحرين )المستشفى العسكري(، ومركز الشامل الميداني، ومركز 
التطعيم في مجمع سترة التجاري، ومركز الفحص من المركبات في محافظة المحرق، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة البحرين.
وخالل الزيارة، أطلع وكيل وزارة الصحة وليد المانع، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على اإلجراءات االحترازية التي قامت بها مملكة البحرين 
ضمن جهودها للتصدي لفيروس كورونا والمنظومة الصحية المتكاملة التي تتمتع بها المملكة، والتي أسهمت في دعم الجهود نحو تحقيق أهدافها؛ بفضل 
االهتمام والدعم المتواصل الذي توليه المملكة للقطاع الصحي وحرصها على تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بجودة عالية في مختلف 

الظروف، ومواكبة أحدث التطورات الطبية وفق أفضل الممارسات في ظل الظروف الصحية الراهنة.

من جهته، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ومملكة البحرين على حسن وكرم الضيافة، مؤكدا أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في االستجابة العالمية للتعامل مع جائحة فيروس 
كورونا، حيث قامت المملكة بتطبيق العديد من اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس منذ البداية وقبل اإلعالن عن أول حالة في البحرين وذلك 
بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، حيث تعاملت المملكة بشكل شمولي واضعة في الحسبان التداعيات االقتصادية واالجتماعية للفيروس 
مع توفير الفحص والحجر والعزل والعالج والتطعيم المجاني للمواطنين والمقيمين، ما أسهم في الوصول لتطعيم أكثر من مليون شخص بنحو 70 % من 

إجمالي السكان بجرعتي التطعيم.
وقدم المانع خالل الزيارة شرحا مفصال عن اإلجراءات النوعية التي اتخذتها مملكة البحرين في مختلف الجوانب الصحية واالستعداد التام والمنظم من 
خالل استحداث مراكز مخصصة للفحص والحجر والعزل والعالج تحت إشراف طاقم طبي متخصص حسب البروتوكوالت العالجية المعتمدة والتعليمات 
الصادرة من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب زيادة الطاقة االستيعابية لمراكز التطعيم، وتوفير االستجابة السريعة لجميع المستجدات عبر تسخير مختلف 

اإلمكانات للتصدي للفيروس على مدار الساعة؛ لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والتشخيصية والعالجية.
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كشفت دراسة علمية نُشرت نتائجها في يوليو 2021، في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر، عن أن 
تلوث الهواء قد يُسبب خلاًل في الوظائف اإلدراكية، ويُزيد من مخاطر اإلصابة بأمراض التنكس 

العصبي مثل الزهايمر.
وربطت التقارير السابقة بين التعرض لتلوث الهواء على المدى الطويل وتراكم لويحات الدماغ 
التلوث، خصوصا  المرتبطة بمرض الزهايمر، لكن هذا هو أول دليل متراكم على أن الحد من 
المخاطر  بانخفاض  يرتبط  الوقود،  احتراق  عن  الناتجة  والملوثات  الهواء  في  الدقيقة  الجسيمات 

لجميع أسباب الخرف ومرض الزهايمر.
المؤتمر  الجديدة في  البيانات  الهواء واإلدراك سابقًا، إال أن هذه  بين جودة  وقد ربطت األبحاث 
المنعقد في مدينة دنفر األميركية تستكشف كيف يمكن أن تؤثر ملوثات الهواء على الخرف، وما قد 

يعنيه تقليلها لصحة الدماغ على المدى الطويل.
وعلى الرغم من أن الدراسات وجدت أن تحسين جودة الهواء يرتبط بتحسين صحة الجهاز التنفسي 
وإطالة متوسط العمر المتوقع، إال أن من غير المعروف ما إذا كان يمكن لجودة الهواء المحسنة 

أيًضا تحسين صحة الدماغ.
وقال الباحثون إن التعرض طويل األمد لملوثات الهواء يتسبب بارتفاع مستويات »بيتا أميلويد« 
بيولوجية  وجود صلة  على  يدل  ما  المتحدة،  الواليات  في  السكان  من  كبيرة  مجموعة  في  بالدم 

محتملة بين جودة الهواء والتغيرات الجسدية في الدماغ التي تحدد مرض الزهايمر.
بتراكم  ارتباطه  ذلك  في  بما  عموما،  وصحتنا  ألدمغتنا  مضر  الهواء  تلوث  أن  العلماء  ويعرف 
»األميلويد« في الدماغ، إال أن المثير حقًا، هو أننا نرى اآلن بيانات تظهر أن تحسين جودة الهواء 

قد يقلل في الواقع من خطر اإلصابة بالخرف.
وتوضح هذه البيانات أهمية السياسات واإلجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من ملوثات الهواء.

قد يؤدي لإلصابة بالزهايمر

منظمة الصحة تحّذر من تأثير 
طويل األمد لكورونا على 

الصحة النفسية
كورونا  جائحة  تأثير  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
وبعيد  األجل  والذهنية سيكون »طويل  النفسية  الصحة  على 
المدى«، فيما دعا الخبراء والقادة إلى اتخاذ إجراءات بشأن 

القلق والتوتر المتصلين بالوباء.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان افتتاحي الجتماع يضم 
الجميع  يتأثر  أثينا:  في  الدول  عشرات  من  الصحة  وزراء 
بطريقة أو بأخرى.. إن القلق بشأن انتقال الفيروس والتأثير 
التسبب  في  ساهما  الذاتي  والعزل  اإلغالق  لعمليات  النفسي 
بأزمة صحية نفسية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بالبطالة 
أن  البيان  وأضاف  االجتماعية.  والعزلة  المالية  والمخاوف 
العقلية ستكون طويلة األمد وبعيدة  الوباء على الصحة  آثار 
في  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  وقال  المدى. 
حقًا  تعتبر  أن  يجب  العقلية  الصحة  إن  كلوغه  هانز  أوروبا 
أساسيًا من حقوق اإلنسان، مبينا أن الفيروس ساهم في تمزيق 

حياة الناس.

"الصحة العالمية" توصي بإجراء اختبارات كورونا في المدارس تفادًيا إلغالقها
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الظروف تحتم إجراء اختبارات »كوفيد 19« في 

المدارس لتفادي إغالقها، وأيًضا للحد من التأثيرات الضارة للتعليم عن بعد.
وفي بيان مشترك مع اليونيسف واليونيسكو، قال مدير القسم األوروبي في منظمة الصحة 
مجموعة  لوضع  للحكومات  قيّمة  فرصة  توفر  الصيف  »أشهر  إن  كلوغه  هانز  العالمية 
إجراءات صحيحة تساعد على تجنب اللجوء إلى إغالق المدارس مع الحفاظ على معدالت 
على  ضارة  تأثيرات  له  شهدنا  كما  المدارس  »إغالق  أن  وأضاف  منخفضة«.  إصابات 

التعليم والسالمة العقلية واالجتماعية ألطفالنا وشبابنا«.
وأكد كلوغه، الذي دعا مراًرا البلدان في المنطقة األوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
إلى معالجة التأثيرات الصحية المرتبطة بالتعليم عن بعد، أنه »ال يمكننا السماح للجائحة 

بسرقة تعليم األطفال وتنميتهم«.
المدارس  اختبارات  في  األولوية  إعطاء  يجب  نُشرت،  التي  الجديدة  للتوصيات  ووفقًا 
لألطفال الذين يعانون أعراًضا تنفسية حادة )مهما كانت درجة خطورتها(، وفي حال كانوا 

ينتمون إلى مجموعات معّرضة للخطر.
وأشارت منظمة الصحة العالمية أيًضا إلى ضرورة إخضاع التالميذ المخالطين من دون 
أعراض الختبارات. وقالت المنظمة إنها ال توصي بإجراء أي اختبارات في المدارس التي 

لم يتم اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

نسبة وفيات أمراض القلب

في البحرين بلغت 
26 % وهي األقل 

مقارنة بالدول 
العربية

تلوث الهواء

قــال رئيــس اللجنــة املنظمــة ملؤمتــر “القلــب الريــايض” رئيــس قســم كهربــاء القلــب مبركــز 

محمــد بــن خليفــة آل خليفــة التخصــيص للقلــب الدكتــور عــادل خليفــة لـــ “صحتنــا يف 

البــالد” إن نســبة وفيــات أمــراض القلــب يف مملكــة البحريــن بلغــت 26 % وهــي النســبة 

األقــل مقارنــة بباقــي الــدول العربيــة.

ــه يف  ــرر إقامت ــي املق ــر الطب ــن املؤمت ــك عــىل هامــش مؤمتــر صحــايف لإلعــالن ع جــاء ذل

الثــاين مــن شــهر ديســمرب املقبــل، إذ أضــاف رئيــس اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر “تكــرار ظهور 

حــاالت وفيــات لبعــض املواطنــني أثنــاء مامرســة الرياضــة يف املــاميش والصــاالت الرياضيــة 

ال تعــد ظاهــرة يف مملكــة البحريــن نظــرا لنســبتها الضئيلــة للغايــة بــني مــامريس الرياضة«.

وذكــر أن نســبة الوفيــات أثنــاء الرياضــة ليســت ظاهــرة، إذ إن أعدادهــا كانــت قليلــة عــىل 

ــا  مــدار العــرش ســنوات، مؤكــًدا أن مملكــة البحريــن ال تشــهد زيــادة يف األرقــام، إذ عامليً

تــرتاوح نســبة الوفيــات أثنــاء الرياضــة مــا بــني 1 لــكل 40 ألفــا و1 لــكل 80 ألفــا. 

ــة يف اســكتلندا أكــدت أن مامرســة الرياضــة  ــة إن أحــدث الدراســات الحديث ــال خليف وق

ــنويا يف  ــاة س ــني وف ــارب 4 مالي ــا يق ــادي م ــىل تف ــاعد ع ــة تس ــليمة وصحي ــة س بطريق

مختلــف دول العــامل، نظــرا لدورهــا يف الوقايــة مــن اضطرابــات صحيــة عــدة، مضيفــا أن 

باحثــني مــن جامعــة أدنــربة أشــاروا إىل املنافــع الكــربى ملامرســة الرياضــة، بعدمــا درســوا 

بيانــات صــادرة عــن 168 دولــة يف العــامل، وأظهــرت النتائــج أن مــا ال يقــل عــن 3.9 مليــون 

وفــاة مبكــرة يتــم تجنبهــا كل ســنة يف العــامل، بــني أشــخاص تــرتاوح أعامرهــم بــني 40 و74، 

بفضــل مامرســة الرياضــة.

ولفــت إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة تــويص مبــا ال يقــل عــن 150 دقيقــة مــن النشــاط 

البــدين املتوســط يف األســبوع الواحــد، أو 75 دقيقــة مــن النشــاط املكثــف.

وأكــدت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أن مؤمتــر “القلــب الريــايض” املقــرر انعقــاده خــالل 

شــهر ديســمرب املقبــل تحــت رعايــة كرميــة مــن ممثــل جاللــة امللــك لألعــامل اإلنســانية 

وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد آل خليفــة، ميثــل نقلــة نوعيــة يف مجــال 

الطــب الريــايض، وأن مملكــة البحريــن تنفــرد بتنظيمــه عــىل مســتوى دول املنطقــة.

ــا  ــدر عنه ــة ص ــاالت الرياضي ــاميش والص ــاة بامل ــباب الوف ــة أس ــة دراس ــت أن لجن وأردف

مجموعــة مــن التوصيــات التــي تحــد مــن الوفــاة أثنــاء مامرســة الرياضــة، أبرزهــا تثقيــف 

املجتمــع باملامرســة الصحيحــة للرياضــة، والبحــث عــن أفضــل املامرســات الطبيــة للتعامــل 

مــع تلــك الحــاالت، حيــث اتخــذت اللجنــة قــراًرا بعقــد مؤمتــر طبــي تحــت شــعار “القلــب 

الريــايض”، عــىل أن يصاحبهــا حملــة إعالميــة وتثقيفيــة موســعة، هدفهــا تثقيــف املواطنــني 

باألســس الصحيحــة ملامرســة الرياضــة، خصوصــا ملــن يعانــون مــن بعــض األمــراض التــي 

تحتــاج إىل ســلوكيات محــددة ملامرســة الرياضــة.

ــرية مــن  ــة كب ــة مشــاركة نخب ــل أن يشــهد املؤمتــر والحمل ــن املؤم ــرة إن م ــت الوزي وقال

ــن  ــة البحري ــن مملك ــني م ــايض والرياضي ــب الري ــال الط ــني يف مج ــني واملتخصص األكادميي

ومختلــف دول العــامل؛ بهــدف تبــادل املعرفــة والخــربات، واالطــالع عــىل أحــدث الدراســات 

ــوي. ــة يف هــذا املجــال الحي ــة والوقائي واألبحــاث واألســاليب التشــخيصية والعالجي

مــن جهتــه، لفــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامــة للرياضــة عبدالرحمــن عســكر إىل أنــه 

بنــاء عــىل توجيهــات ســمو الشــيخ نــارص بــن حمــد، تــم تشــكيل لجنــة لدراســة حــاالت 

ــا  ــدة، كان أبرزه ــات ع ــت بتوصي ــي خرج ــة، والت ــاالت الرياضي ــاميش والص ــاة يف امل الوف

الدعــوة لعقــد مؤمتــر علمــي يســتقطب أبــرز املختصــني يف هــذا املجــال، وهــو مــا بــات 

اليــوم واقعــا.

ــامم ســموه  ــدى اهت ــم يعكــس م ــي امله ــايض والطب ــال عســكر إن هــذا الحــدث الري وق

مبخرجــات وتوصيــات لجنــة دراســة أســباب الوفــاة باملــاميش والصــاالت الرياضيــة، وحــرص 

ســموه عــىل اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة للحــد مــن هــذه الظاهــرة والحفــاظ عــىل أرواح 

املواطنــني واملقيمــني.

وأضــاف أن مملكــة البحريــن ســباقة الســتضافة الفعاليــات واملؤمتــرات املهمــة، وأن إقامــة 

ــة  ــة الرياض ــىل الحرك ــني ع ــن القامئ ــا م ــأيت إميان ــة ي ــايض” يف اململك ــب الري ــر “القل مؤمت

وبالرشاكــة مــع القطــاع الطبــي بــرضورة نــرش الوعــي فيــام يتعلــق باإلجــراءات الصحيــة 

التــي تتناســب مــع مامرســة الرياضــة الســليمة يف املــاميش والصــاالت الرياضيــة، وتثقيــف 

املجتمــع بالطــرق الســليمة ملامرســة الرياضــة دون إلحــاق أيــة أرضار، والوقايــة مــن 

ــد  ــاء مامرســة الرياضــة، والتــي تكــون عــادة مرتبطــة بالعدي حــاالت الوفــاة املفاجــأة أثن

مــن العوامــل.
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من اضطرابات نبض القلب والخفقان
 لم يجد باحثون طبيون من جامعة كاليفورنيا أي دليل على أن التناول اليومي المعتدل للقهوة )أي حوالي 3 أكواب بحجم 250 ملليلترا لكل منها( يؤدي إلى 

زيادة خطر اإلصابة باضطراب نبض القلب )Arrhythmias(. وليس هذا فحسب، بل على العكس من ذلك، ووفقًا لما نشر ضمن عدد 19 يوليو الماضي 

من مجلة جاما للطب الباطني )JAMA Internal Medicine(، تضمنت نتائج المتابعة في الدراسة لمدة 4 سنوات، ولمئات اآلالف من الناس، أن شرب 

القهوة ارتبط بانخفاض خطر حدوث اضطرابات نبض القلب بنسبة 3 %.

وأفاد الباحثون بأن الفكرة القائلة إن شرب القهوة )المحتوية على الكافيين( يزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب هي فكرة شائعة وقديمة. ومع ذلك، 

فإن الدليل على تلك الفكرة ما يزال ضعيفًا. وكان الهدف من دراستهم هو تقييم العالقة بين استهالك القهوة، كمنتج شائع التناول ويحتوي على الكافيين، 

وخطر اإلصابة باضطرابات نبض القلب.

وعلق الباحث الرئيس في الدراسة استشاري عالج اضطرابات نبض القلب بقسم أمراض القلب في جامعة كاليفورنيا غريغوري ماركوس، بالقول: القهوة 

هي المصدر الرئيس للكافيين لمعظم الناس، ولها سمعة سيئة في التسبب في اضطرابات نبض القلب أو تفاقمه. لكننا لم نعثر على دليل بأن استهالكها يؤدي 

إلى زيادة مخاطر اضطرابات نبض القلب. وبينما يقترح البعض تجنب المنتجات )الطبيعية( التي تحتوي على الكافيين لتقليل مخاطر اإلصابة باضطرابات 

نبض القلب، لم يتم إثبات هذا االرتباط في الواقع، بل قد يكون الستهالك القهوة فوائد مضادة لاللتهابات وتقليل مخاطر اإلصابة ببعض األمراض، بما في 

ذلك السرطان والسكري والشلل الرعاش واضطرابات الكبد.

وفي الدراسة الجديدة، تابع باحثو جامعة كاليفورنيا لمدة 4 سنوات، تأثيرات تناول القهوة لدى ما يقرب من 400 ألف شخص، متوسط عمرهم 56 سنة. وفي 

نتائج الدراسة، لم يالحظ وجود أي دليل على ارتفاع خطر اإلصابة باضطرابات نبض القلب لدى عموم المشاركين، وبالذات بين أولئك الذين لديهم استعداد 

وراثي لسرعة إزالة الكافيين من الجسم. وقال الباحثون إن الكميات الكبيرة من القهوة مرتبطة في الواقع بانخفاض خطر اإلصابة باضطرابات نبض القلب 

بنسبة 3 %. وأضاف ماركوس: دراستنا لم تجد أي دليل على أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. 

وقد تلعب خصائص القهوة المضادة لألكسدة والمضادة لاللتهابات والكافيين دوًرا وقائيًا ضد بعض اضطرابات نبض القلب.

القهوة "بريئة"

"الصحة العالمية" تحذر من موجة وبائية رابعة في 15 دولة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس 
كورونا في 15 دولة تمتد من المغرب إلى باكستان.

وحذرت المنظمة من أن هذه البلدان الموزعة على المغرب العربي والشرق 
تزال  ما  وقت  في  رابعة«،  وبائية  »موجة  تواجه  وآسيا  وإفريقيا  األوسط 
إن  بيان  في  الصحة  منظمة  وقالت  للغاية.  منخفضة  فيها  التحصين  معدالت 
الساللة المتحورة )دلتا( التي ُرصدت للمرة األولى في الهند باتت منتشرة في 

15 دولة بإقليم شرق المتوسط الذي يغطيه المكتب اإلقليمي للمنظمة.
باكستان  إلى  المغرب  من  تمتد  شاسعة  منطقة  المتوسط  شرق  إقليم  ويغطي 
مروًرا بالصومال والسعودية، ويشمل 21 دولة عضًوا باإلضافة إلى األراضي 

الفلسطينية، ويبلغ إجمالي عدد سكان هذا اإلقليم 680 مليون نسمة تقريبًا.
ولفت البيان إلى أن »انتشار النسخة المتحورة )دلتا( يزيد من ارتفاع اإلصابات 
بكوفيد 19 والوفيات )الناجمة عن الفيروس( في عدد متزايد من بلدان إقليم 

شرق المتوسط«.
المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة  اإلقليمي  المدير  عن  البيان  ونقل 
االستشفائية  والحاالت  الجديدة  اإلصابات  »غالبية  إن  قوله  المنظري  أحمد 
كوفيد  من  الرابعة  الموجة  اليوم  نشهد  نحن  محصنين.  غير  ألشخاص  هي 

... وتحذر من السجائر اإللكترونية وتدعو لتقييدها
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تدخين السجائر اإللكترونية ومنتجات 
أخرى مشابهة ينطوي على مخاطر صحية، داعية إلى وضع تشريعات لوأد 

استراتيجيات قطاع التبغ لجذب زبائن جدد.
غيبريسوس  أدهانوم  تيدروس  المتحدة  لألمم  التابعة  المنظمة  رئيس  وقال 
مجموعة  مع  باالشتراك  التدخين  مكافحة  عن  جديًدا  تقريًرا  أصدر  الذي 
»بلومبرغ« لألعمال الخيرية، إن »النيكوتين يسبب اإلدمان بشدة وأجهزة 

االستنشاق اإللكترونية للنيكوتين خطرة وتحتاج إلى تنظيم أفضل«.
ويشير التقرير إلى أن مصنعي هذه المنتجات الذين تستمر مروحة منتجاتهم 
في التوسع، غالبًا ما يستهدفون األطفال والمراهقين بشكل أساسي بتصريحات 

مطمئنة وآالف النكهات المغرية، وفق التقرير بأنه تم إحصاء 16 ألف نكهة 
في  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  رئيس  واعتبر  المنتجات.  هذه  من  مختلفة 
حالة عدم حظر هذه المنتجات، »ينبغي على الحكومات اتخاذ تدابير مناسبة 
ومنع  اإللكترونية،  النيكوتين  استنشاق  أجهزة  خطر  من  مواطنيها  لحماية 

األطفال والمراهقين والفئات الضعيفة األخرى من استخدامها«.
ويثير استخدام هذه السجائر اإللكترونية لدى األشخاص دون سن 20 عاًما 
للنيكوتين  الضارة  اآلثار  بسبب  السيما  األممية،  المنظمة  لدى  خاًصا  قلقًا 
على نمو الدماغ لدى هذه الفئة العمرية والخطر الذي يمكن أن تمثله بعض 

المكونات.

في  شهرية  زيادة  اإلقليم  دول  في  المنظمة  وسجلت  المنطقة«.  هذه  في   19
الناجمة  الوفيات  أعداد اإلصابات بكورونا بنسبة 55 % و15 % في أعداد 
عن الفيروس، ليصبح بذلك المعدل األسبوعي لإلصابات الجديدة 310 آالف 

إصابة جديدة والمعدل األسبوعي للوفيات 3500 وفاة. 
وحذر البيان من أن بعض دول اإلقليم، على غرار تونس التي سجلت أكبر 
الزيادة في أعداد  للتعامل مع هذه  إفريقيا، تكافح  الوفيات في شمال  عدد من 
اإلصابات فيما تعاني شًحا في أسطوانات األكسيجين واكتظاظ أقسام العناية 

المركزة بالمرضى.
المتحورة )دلتا( في طريقها ألن تصبح  الساللة  المنظمة من أن  كما حذرت 
معدالت  من  تعاني  التي  المنطقة  المتوسط،  إقليم شرق  في  المهيمنة  الساللة 
تحصين منخفضة للغاية، الفتة إلى أن 5.5 % فقط من سكان اإلقليم محّصنون 
بالكامل. ووفقًا لدراسة نُشرت حديثا في مجلة »فايرولوجيكال« العلمية، فإن 
الحمل الفيروسي )كمية الفيروس في الدم( في االختبارات األولى للمرضى 
المصابين بالمتحورة )دلتا( كان أكبر ألف مرة من نظيره لدى المرضى الذين 

أصيبوا بالنسخة األولى من الفيروس في 2020. 
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مطبخ صحي 82

الوجبات  من  السلمون  سمك 
الغذائي،  النظام  في  الضرورية 
الجسم،  لصحة  جدا  مفيد  فهو 
وهو  والدماغ،  للعظام  خصوًصا 
غني بالبروتين واألحماض الدهنية 
 3 أوميغا  على  يحتوي  لكونه 
الدماغ،  من   %  60 يكّون  الذي 
دماغ  لنمو  مفيد  فالسلمون  لذا 
جانب  إلى  الحامل،  عند  الطفل 
لصحة  األحماض  هذه  أهمية 
ممتازا  مصدرا  يعد  كما  القلب، 
لفيتامين د المهم للعظام، إضافة 
أن  لكون  يعد خيارا صحيا  أنه  إلى 
تتجاوز  ال  قليله  الحرارية  سعراته 
غرام   100 لكل  حرارية  سعرة   110

من السلمون. 

المكونات:
• قطعة فيليه سلمون 

• شرائح رفيعة ليمون أخضر  
• كزبرة مقطعة للتزيين  

الصلصة: 
• ملعقتا طعام زيت نباتي  

• فص ثوم مفروم  
• ملعقة طعام عسل طبيعي  

• ملعقة طعام صلصلة سيراجا  
• ملعقة طعام صويا  

• ملعقة عصير ليمون  
• رشة ملح بحري وفلفل أسود  

الطريقة:
يضاف  ثم  الثوم  ويحمر  الزيت  يسخن  هادئة  نار  على  صغير  وعاء  في   •
العسل مع التحريك وبعدها تضاف باقي المقادير مع التحريك قلياًل حتى 

يغلي الخليط.
 •تفرك قطعة السلمون بالخليط جيدا حتى تغمر جميع األطراف.

وتصف  خبز  ورق  نضع  ثم  مناسبة  فرن  صينية  في  ألمنيوم  ورق  نضع   •
شرائح الليمون ثم نضع قطعة الفيليه فوق الليمون ويصب ما تبقى من 

الصلصة فوق الفيليه.
 •يطبخ السلمون في فرن ساخن على حرارة 200 لمدة 15 دقيقة تم لمدة 

5 دقائق أخرى من أعلى فقط لتحمير السطح.
 •يزين بالكزبرة ويقدم مع خضروات مطهوة على البخار أو أرز بني.

الشيف أريج المعتوق

يعد هذا الشراب خيارا صحيا يمكن شربه 
الصناعية  بالعصائر  أنفسنا  نضر  أن  دون 
يستخدم  المكرر.  والسكر  واأللوان 
مكون  فهو  لآلالم،  كمسكن  الكركديه 
والعقاقير  األدوية  مكونات  من  رئيس 
من  الكثير  عالج  في  وفعال  العالجية 
الهضمي  الجهاز  أمراض  مثل  األمراض 
منشط  وهو  الشرايين،  وتصلب 
على  يعمل  الهضمي  للجهاز  طبيعي 
السموم  وطرد  الهضم  عملية  تنظيم 
وتطهيرها  المعدة  من  والفيروسات 

بشكل جيد. 
ضغط  تخفيض  في  فعال  والكركديه 
من  بتناوله  ينصح  ال  لذلك  عموما،  الدم 

يعاني من ضغط الدم المنخفض.
في  الكركديه  نبات  يستخدم  كما 
على  يعمل  حيث  الوزن  تخفيف 
ما  والنشويات  الكربوهيدرات  امتصاص 
يساعد على إزالة الدهون المتراكمة مع 

مرور الوقت. 
يمكن تناوله ساخنا أو باردا.

شراب 
الكركديه البارد

المقادير:
• كوبان من الماء

• نص كوب كركديه 
 • نص كوب سكر القصب غير المكرر ) أو سكر جوز 

الهند أو سكر التمر ( 
• ملعقتا طعام ماء الورد 

الطريقة:
• تغسل أوراق الكركديه ثم تخلط المكونات على النار حتى 

يغلي الخليط.
• يضاف الكركديه ويترك لمدة 10 دقائق.

إلى  ينقل  ثم  ليبرد  إناء  الخليط في  ويترك  يتم تصفيته   •
قارورة أو إبريق ويوضع في الثالجة حتى وقت التقديم.

 

سلمون
بصلصة السيراجا 

والعسل



تناول الجزر يقوي رؤيتك الليلية
أ وهو مفيد جًدا  بفيتامين  الجزر مصدًرا غنًيا  يعتبر 
للنظر، ولكن ال عالقة بين الجزر وفيتامين أ وتحسين 
انتشرت  إذ إن ذلك مجرد شائعة  الليل.  أثناء  الرؤية 
السالح  تطوير  تم  إذ  الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء 
محاولة  وتم  الرادار  تكنولوجيا  وإضافة  المستخدم  الجوي 
إخفاء ذلك عن العالم من خالل اإلدعاء بأن نجاح الطيارين يرجع 

إلى تحسن رؤيتهم بسبب أنهم تناولوا الكثير من الجزر.

كل الدهون مؤذية1
يعتقد البعض أن كل الدهون مؤذية، إال أنه في الحقيقة 
امتصاص  في  تساعد  كونها  الدهون  إلى  كّلنا  نحتاج 
في  عدة  وظائف  على  والحفاظ  الغذائية  المكونات 
الجسم، لكن اإلفراط في تناولها يساهم في زيادة الوزن 
أنواع السرطان. يشار إلى  بأمراض القلب وبعض  واإلصابة 
أنه ال تعتبر كل الدهون متماثلة بل يؤثر بعضها إيجاًبا على 
بأمراض  اإلصابة  خطر  من  اآلخر  بعضها  يزيد  فيما  الصحة 
القلب، لذلك من المهم االستعاضة عن الدهون المشبعة 
السيئة بالدهون غير المشبعة األحادية المفيدة والدهون 

غير المشبعة المتعددة.

يمتلك اإلنسان 5 حواس فقط2
جميًعا درسنا وتعلمنا بأننا نمتلك 5 حواس، ولكن اكتشف 
العلماء حواس أخرى لدى اإلنسان لم يتم ذكرها كحاسة 
الشعور  وحاسة  بالتوازن  الشعور  وحاسة  باأللم،  اإلدراك 
مثل  أخرى  حواس  تمتلك  الحيوانات  أن  كما  بالحرارة، 
قدرتها على اإلحساس بالمحفزات الكهربائية الطبيعية، 
والمغناطيسية، واستشعار المجال المغناطيسي لألرض 
والقدرة على استخدام الضوء المستقطب لتحديد أي 

اتجاه تذهب إليه.

3

تناول الطعام لياًل يكسبك 4
مزيدا من الوزن

مثل  اإلفطار  وجبة  »تناول   
األمير  مثل  والغذاء  الملوك 
مقولة  الفقير«...  مثل  والعشاء 
جميع  في  انتشرت  شهيرة 
الواقع  في  لكن  المجتمعات، 
فإن العنصر الوحيد الذي يتحكم 
في زيادة وزن الجسم هو مقدار 
الداخلة  الحرارية  السعرات 
الطعام  تناولت  سواء  للجسم، 
)وفق سعراتك( لياًل أم ال فهي 
أو  خسارة  في  األساس  العامل 

زيادة الوزن.

الذهاب 5 من  يعفيك  يوميا  تفاحة  تناول 
للطبيب

وقام   ،1866 العام  في  المقولة  هذه  ظهرت   
قسم البحوث في إحدى المجالت الطبية بعمل 
فخلصت  شخص،   8000 يقارب  ما  على  استبانة 
النتيجة إلى أنه ال يوجد عالقة واضحة أو مباشرة بين 
أكل التفاح يوميا واالبتعاد عن زيارة الطبيب، وقد تبين 
أن من يتناول تفاحة يوميا هو أقل حاجة إلى استخدام 
الدواء ممن ال يتناولون التفاح بشكل يومي، لذا فإنه 
»تناول تفاحة يومًيا يبعدك  تم تعديل المقولة لتصبح 

عن الدواء«.
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تعترب شركة نفط البحري�ن )بابكو( من المؤسسات العالمية الرائدة التي 
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في 
مضمار صناعة النفط. وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركنًا أصياًل 

في هويتها التي تهدف إلى تطوي�ر الكوادر البشرية مما يتيح للشركة 
تحقيق القدرة على المنافسة وتحقيق األهداف المؤسسية


