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إن نجاح أو فشل أي تجربة تابع إلى مقدماتها، 
فالقاعدة المنطقية تقول إن »النتيجة تتبع أخس 

المقدمات«.
وتميز التجربة البحرينية في مواجهة جائحة 

»كوفيد 19«، تعكس صورة ناصعة لمقدمات هذا النجاح، 

والتي تصدر أحد أبرز مشاهدها الكوادر التمريضية.
هذا العدد من ملحق »صحتنا في البالد«، يأتي ليسلط 

في ملفه الرئيس الضوء على واقع هذه المهنة، 
وما تعترضها من تحديات تعوق طريقها نحو التطور 

واالزدهار، واستمرارها مهنة تستقطب الكفاءات 
الوطنية الطامحة إلى خدمة مجتمعها، وتستذكر 

جهوًدا طيبة ألشخاص وضعوا اللبنات األولى لنمو هذا 
القطاع.

وينفرد هذا العدد بلقاء خاص مع نجمة المعة في سماء 
اإلنجازات الوطنية، ملكت بأخالقها وتميزها وكفاحها 

قلوب الجميع، حتى غدت نبراًسا لكل مكافح على 
طريق العلم وخدمة الناس.

وإذ يحتفل العالم في شهر مايو باليوم العالمي 
للتدخين واليوم العالمي للتوعية بمرض الثالسيميا، 

فقد حرصنا على تخصيص مساحة لتسليط الضوء 
على هاتين القضيتين، والمساهمة في دعم الجهود 

الوطنية والعالمية للتوعية بهما.
وإيماًنا منا بما للجمهور من حق أصيل باعتباره شريًكا 

أساسًيا لضمان نجاح الرسالة اإلعالمية، فقد استحدثنا 
زاوية »اسأل طبيب«، التي ترسخ نموذج العالقة بين 

الطبيب والمجتمع، باعتباره المصدر الصحيح الستقاء 
المعلومات والنصائح الطبية، وهو ما يضعنا أمام 

مسؤولية انتخاب أطباء من ذوي التجربة واالختصاص؛ 
لتقديم معلومة دقيقة تحقق االستفادة المرجوة 

للسائل والقراء.
ويضم هذا العدد مجموعة متنوعة من الموضوعات 

الثرية والقيمة، والتي تم استقاؤها من مصادرها 
الموثوقة وكتابتها على أيدي متخصصين لهم باع 

طويل في مجال عملهم، فنتمنى لكم قراءة ممتعة.

للتحرير واإلعالن
36873335      17111472

sehatona@albiladpress.com

@sehatonabh

ملحق صحي شهري
       يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع





مالئكة الرحمة
يسطرون مالحم التفاني والتضحية

يحتفل العالم في 12 مايو من كل عام باليوم العالمي للتمريض؛ لالحتفاء 
بإسهامات الطواقم التمريضية في المجتمع، والتي تمثل نحو 50 % من القوى 

العاملة الصحية. ويحل هذا اليوم في وقت سطرت فيه الطواقم التمريضية 
في البحرين أروع مالحم التضحية والتفاني في مواجهة جائحة كورونا )كوفيد 

19(، وتقديم الرعاية الصحية الالزمة لجميع المرضى من مواطنين ومقيمين 
دون كلل أو ملل. "صحتنا" وبالتزامن مع هذا اليوم العالمي تفتح ملف التمريض 

في البحرين، وتلتقي رئيسة جمعية التمريض البحرينية الدكتورة جميلة مخيمر، 
وتستعرض حكاية أول ممرضة بحرينية شقت طريقها نحو عالم مهنة التمريض، وقصة إنشاء 

أول مدرسة للتمريض في البحرين.
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أكدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية الدكتورة جميلة مخيمر "إن مهنتي التمريض 
والقبالة تشهدان عزوًفا من قبل الشباب البحريني، رغم ما تشكالنه من فرصة مهمة 

وجاذبة لخريجي الثانوية العامة، لتوافر الشواغر بها وحاجة سوق العمل الدائمة لضخ 
المزيد من الدماء الجديدة لسد الشواغر المتوافرة". وأشارت في لقائها الخاص مع "صحتنا" 

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للتمريض المصادف 12 مايو من كل عام، إلى محدودية البرامج 
الدراسية العليا لتخصصات التمريض، ووجود الحاجة لتطوير التشريعات المتعلقة بالمهنة 

ومواكبتها ألحدث التطورات في المهنة ومستوى التعليم الحالي والمستقبلي.

ما أبرز وأهم األدوار التي تمارسها 
جمعية التمريض البحرينية، وكم يبلغ 

قوام أعضائها؟
يتمثل دور الجمعية يف دعم الكوادر التمريضية ويف جميع 
ميادين العمل، وهي متثل صوت جميع املمرضني واملمرضات 
يف البحرين وخارجها لدى املنظامت الدولية كاملنظمة الدولية 

للتمريض.
ويبلغ عدد أعضائها منذ تأسيسها أكرث من 500 عضو، ولكن 

من  الكثري  يجدد  مل  الزمن  من  فرتة  الجمعية  توقف  بسبب 
األعضاء عضويتهم، وباتت تضم حاليًا 100 عضو.

املمرضني  لتشجيع  حملة  إطــاق  عىل  العمل  ويجري 
واملمرضات لانضامم للجمعية، عرب تجديد عضويات القدامى 

منهم وجذب أعضاء جدد.

ما هدف جمعية التمريض البحرينية؟
مهنة  تطوير  إىل  البحرينية  التمريض  جمعية  تهدف 
والتدريب  والتعليم  العميل  املجال  يف  والقبالة  التمريض 

باملهنة، وخدمة املجتمع  املتعلقة  العلمي والقوانني  والبحث 
ورفع مستوى الرعاية الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية 

وغري الحكومية ذات االختصاص.

ما أبرز التحديات التي تواجه مهنة 
التمريض والقبالة؟

إن أبرز التحديات هي العزوف عن مهنة التمريض والقبالة؛ 
بسبب طبيعة العمل التي تتطلب العمل بنظام النوبات.

أعــداد  بني  ــوازن  ت وجــود  عــدم  تحدي  ذلــك  إىل  يضاف 
الكادر  يف  الشديد  النقص  بسبب  املرىض؛  وعدد  املمرضات 
التمريض  مهنة  طبيعة  مع  األجور  تناسب  وعدم  التمرييض، 

والقبالة حسب القوانني الدولية.
ومن التحديات أيًضا هو محدودية الربامج الدراسية العليا 
لتخصصات التمريض يف البحرين، وحاجة الترشيعات املتعلقة 
باملهنة إىل املراجعة ومواءمتها مع أحدث التطورات يف املهنة 

ومستوى التعليم الحايل واملستقبيل.

ما أبرز األهداف التي تسعى 
الجمعية لتحقيقها في الفترة 

المقبلة؟
يجتهد مجلس اإلدارة املؤقت بتقديم الدعم الازم للكوادر 

التمريضية أثناء فرتة مواجهة وباء كورونا )كوفيد 19(.

نشاطها  إلعادة  تسعى  الجمعية  فإن  املقبلة،  الفرتة  يف  أما 
بشكل أكرب من خال نرش الوعي الصحي، والدفع نحو تنشيط 
العضويات، وعمل الندوات، إىل جانب إعداد الرتتيبات الازمة 

لانتخابات القادمة.

ما تقييمكم لبرامج التأهيل 
األكاديمي لمهنة التمريض والقبالة 

في مملكة البحرين؟
ما زالت الربامج املطروحة لتطوير مهنة التمريض يف البحرين 
جيدة عموًما، إال أنها بحاجة إىل التخطيط لتشمل عدداً أكرب 
من الكوادر، وبحاجة إىل تنويع التخصصات اإلكلينيكية بشكل 

أوسع.

إلى أي مدى تمثل مهنة التمريض 
والقبالة ممارسة مهنية جاذبة؟ 

مملكة  يف  املتطورة  املهن  من  والقبالة  التمريض  مهنتا 
البحرين، وتحتل موقًعا متقدًما عامليًا، ومتثل هذه املهنة فرًصا 
جاذبة لخريجي الثانوية العامة، لوجود الحاجة املستمرة لسد 
الشواغر املتوافرة يف سوق العمل، وذلك بفعل التقاعد املبكر 
الذي تشهده اململكة يف مستوى الخدمات الصحية  والتطور 

التي تقدمها املمرضة والقابلة.

رئيسة جمعية التمريض الدكتورة جميلة مخيمر لـ »صحتنا«:

شواغر التمريض متوافرة والعزوف 
سببه طبيعة العمل ومعدل األجور
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املدرسات  إحــدى  إرشاف  تحت  املدرسة  ووضعت 
املتخصصات يف فن التمريض وهي اآلنسة أمية قريب من 
اإلقليم الشاميل للجمهورية العربية املتحدة، التي تدربت 
إىل  إضافة  واسكوتلندا،  لندن  مستشفيات  يف  وعملت 
املعلامت يف مدرسة  حيازتها تدريبًا ملدة سنتني يف قسم 

التمريض السورية بدمشق. 
وتعد القريب ممرضة ومولدة محرتفة، ولذلك فهي خري 
البحرينيات،  الغد  ممرضات  تعليم  مبسؤولية  يقوم  من 
املمرضات،  طالباتها  تدريب  عن  مسؤولة  ستكون  كام 
من  الطبية  الهيئة  أفراد  من  عدد  ذلك  يف  ويساعدها 
املمرضات واألطباء الذين سوف يقومون بإلقاء املحارضات 

والبيانات يف مختلف املواضيع.
الذي  املمرضات  بيت  يف  لهن  للسكن  أمكنة  وأعدت 
هذا  ويقع  الجديد،  النساء  مستشفى  من  قساًم  يشغل 
البيت تحت إرشاف إحدى املمرضات وهي اآلنسة بارتيل، 
الساكنني  رفاهية  عىل  واإلرشاف  البيت  تنظيم  ومهمتها 

فيه. 
أما املمرضات اللوايت يرغنب يف السكن يف بيوتهن ويأتني 

صباح كل يوم إىل املدرسة، فلهن مطلق الحرية يف ذلك.

وبينت النرشة أن غاية املدرسة هي أن تخّرج ممرضات 
بحرينيات عىل مستوى عاٍل من التعليم واملقدرة الفنية، 
حصلن  اللوايت  الطالبات  املدرسة  تقبل  أن  تقرر  لهذا 
الثانوية  الدراسة  عىل دراسة علمية كافية كشهادة إمتام 

لحكومة البحرين، أو ما شابه ذلك من املؤهات. 
وأن  بحرينية،  جنسية  ذات  الطالبة  تكون  أن  ويجب 

يكون عمرها بني 17 و25 سنة.
وسيكون منهاج تلك الدروس مامثًا للمحارضات التي 
تلقى يف مجلس التمريض العمومي بانجلرتا وويلز، وهو 

املستوى املعرتف به دوليًا لتدريب املمرضات.
أن  النهايئ  االمتحان  يف  الناجحات  الطالبات  وتستحق 
البحرين،  حكومة  قبل  من  بهن  معرتف  ممرضات  يكن 
وذلك يدل عىل أن الطالبات املشار إليهن قد اجتزن فرتة 
الدراسة يف جميع فروع التمريض، وأن لديهن من الكفاءة 

ما يؤهلهن للقيام مبسؤوليات مهنتهن عىل خري وجه.
الخريجات  ألحسن  الفرصة  ستتاح  ذلك،  إىل  إضافة 
بالدخول  وذلك  الخارج،  يف  أوسع  تعليم  عىل  للحصول 
حقول  نطاق  يف  املتحدة  باململكة  التسجيل  امتحان  يف 

اختصاصهن كفن التوليد مثًا.

وثقت نشرة "النجمة األسبوعية" حدث افتتاح أول مدرسة للتمريض في البحرين، 
وذلك يوم الخميس 1 أكتوبر 1959، وجاء في المقال الذي نشرته النشرة في 

9 سبتمبر 1959 »"لقد تحقق الحلم الذي كان يراود كل بحريني وبحرينية فيما 
مضى، أال وهو وجود مدرسة لتدريب الممرضات تدريًبا فنًيا حتى يصرن أكفاء ألعمال 
التمريض، ويعتنين براحة المرضى«". وذكرت أن المدرسة تقع في مستشفى النساء 

الجديد في السلمانية بالمنامة، وأن الدراسة تستمر فيها لمدة 3 سنوات، وتتخرج بعدها 
الممرضات وهن محترفات فن التمريض.

وافتتاح أول مدرسة 
بحرينية للتمريض

أمـيــة
 قربي
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بن  محمد  عمها  ابن  من  مبكرة  سن  يف  فاطمة  تزوجت 
مساعد الزياين، إال أن هذا الزواج مل يكتب له عمرًا طويًا، إذ 
رسعان ما رحل عنها زوجها تاركًا لها ابنتها شيخة، التي وافاها 
األجل الحًقا أيًضا بعد إصابتها بحمى شديدة، ما كان وقعه 

شديًدا عليها.
عىل  وحصلت  تعليمها  ملواصلة  فرتة  بعد  الزياين  عادت 
اجتامعية  مكانة  حاملها  متنح  كانت  التي  االبتدائية  شهادة 
بارزة، كام لجأت يف تلك الفرتة إىل العمل كمساعدة ممرضة 

مبستشفى اإلرسالية األمريكية أثناء فرتة اإلجازة الصيفية.
لباس  كان  إذ  التقليدية،  املابس  عملها  يف  ترتدي  وكانت 
املمرضات حينها مستنكرًا مجتمعيًا، إىل أن تم إقناعها الحًقا 
قبل  وخلعه  فقط،  العيادة  داخل  املمرضات  لباس  بارتداء 

خروجها.
العراق ملتحقة  العام 1937 رحالها إىل  الزياين يف  وشدت 
من  حصيلتها  ذلك  يف  وساعدها  بغداد،  يف  التمريض  بكلية 
بعد  لتتخرج  املدرسة،  من  اكتسبتها  التي  اإلنجليزية  اللغة 
ذلك بتقدير جيد جًدا يف العام 1941، محرزة أعىل الدرجات 

يف املواد الطبية والجراحية والوالدة.
بعدها عادت فاطمة للبحرين، والتحقت بالعمل كممرضة 

للعمل  انتقلت  ثم  النعيم،  مستشفى  يف  مؤهلة  وقابلة 
مبستشفى السلامنية مع كبري أطباء حكومة البحرين آنذاك 

الطبيب الربيطاين سنو.
كأول  التمريض  مهنة  اقتحامها  فاطمة  عىل  يقترص  ومل 
ممرضة بحرينية مؤهلة، بل افتتحت يف العام 1947 صيدلية 
باسم )صيدلية الزياين(، فكانت أول بحرينية وخليجية تفتح 
سنوات،   5 ملدة  بالعمل  الصيدلية  واستمرت  املرشوع.  هذا 
وكانت  واألطفال،  املرىض  لعاج  غرفة  بداخلها  تضم  وكانت 

متنح األدوية مجانًا لغري املقتدرين.
إضافة إىل ذلك، كانت الزياين تعمد إىل زيارة املنازل للقيام 
بعمليات توليد النساء، وغالبًا ما كنت تتجنب تقايض األجر 

لقاء خدمتها خصوًصا للفقراء واملحتاجني.
وعينت الزياين الحًقا مديرًا للعيادات الخارجية مبستشفى 
لرئيس  مساعدة  عينت  ثم   ،1959 العام  يف  السلامنية 

املمرضات يف العام 1963.
العام  يف  استقالتها  قدمت  عملها هذا حتى  واستمرت يف 
شهادة  تلقيها  من  عام  بعد  وذلك  الصحية،  لظروفها   1971
البحرين الراحل الشيخ  تكريم وميدالية من لدن سمو أمري 

عيىس بن سلامن آل خليفة )طيب الله ثراه(.

فاطمة ابنة التاجر علي بن إبراهيم الزياني، حكاية كفاح بحرينية حفرت اسمها 
على صفحات التاريخ كأول ممرضة بحرينية مؤهلة، خاضت غمار التجربة، رغم كل 

ما واجهته من تحديات ومصاعب، ونثرت عطاءها على الناس، فكانت بلسًما 
آلالمهم، وناشرة للبهجة مع قدوم كل مولود جديد. ولدت الزياني في العام 1918 

بالمحرق، وشقت طريقها للتعلم في مدرسة اإلرسالية األميركية، رغم ما واجهته من 
رفض مجتمعي من أهداف المدرسة التنصيرية.

وحكاية أول 
ممرضة بحرينية

فاطمة 
الزياني
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كيف تعرِّف الدكتورة 
جميلة نفسها؟

جميلة السلامن، طبيبة استشارية 
مبجمع السلامنية الطبي، متخصصة 
والباطنية  املعدية  األمــراض  يف 
العدوى  ومكافحة  السن  وكبار 

والجودة الطبية.
زوجــة  نفسه  الــوقــت  ويف 
وأم، وهو ما أفخر به أكرث من 
إذ  والعملية،  العلمية  إنجازايت 
وداعاًم  متفهاًم  زوًجا  الله  رزقني 

وأبناء يحفزونني عىل النجاح.

حدثينا عن مسيرتك 
التعليمية، ولماذا اخترت 

دراسة مجال الطب؟
دراستي  بدأت  املنامة،  سكان  من  كوين 
ثم  الــزهــراء،  فاطمة  مدرسة  يف  االبتدائية 
عائشة،  مبدرسة  اإلعدادية  للمرحلة  انتقلت 

الدكتورة جميلة السلمان لـ "صحتنا":

خدمة البحرين شرف
والدعوة الصادقة ال تقاس بثمن

أكدت استشارية األمراض المعدية والباطنية 
وعضو فريق البحرين لمواجهة جائحة كورونا 

)كوفيد 19( الدكتورة جميلة السلمان أن خدمة 
البحرين شرف تتهاوى أمامه كل العروض مهما 

بلغت مستوى رفاهيتها. وأشارت في لقائها 
الخاص مع »صحتنا« إلى أن جائحة كورونا )كوفيد 19( كانت 

فرصة مهمة أتيحت لها لتكون قريبة من الناس، وتعتز فيها 
بخدمتهم. وفيما يلي نص اللقاء:

ومن ثم املرحلة الثانوية مبدرسة املنامة 
أحرز   - الحمد  لله   - وكنت  الثانوية، 
وكنت  املراحل،  جميع  يف  األول  املركز 
الثانية عىل البحرين يف مرحلة الثانوية 
العام  لدفعة   %  98 مبعدل  العامة 

.1989
مل يكن هذا النجاح وليد صدفة، وإمنا 
ودعم  ومثابرة  وجهد  تعب  بعد  جاء 

كبري من قبل العائلة.
وإذ كنت من املتفوقني األوائل، فكان 
بالنسبة  األول  الخيار  هو  الطب  خيار 
يل، رغم أن والدي كان يرى أن الطب 
بذل  مني  وسيتطلب  صعب  تخصص 
أكدت  أنني  إال  يحتمل،  ال  كبري  جهد 
له رغبتي بخوض غامر هذا التخصص، 
لدراسة  ابتعايث  وتم  رغبتي  فحددت 

الطب بجامعة الخليج العريب.
 6 حــوايل  يف  الطب  دراســة  أنهيت 
امتياز  بتقدير  أمتمتها  ونصف،  سنوات 
مع مرتبة الرشف، وقررت حينها اختيار 
املشوار  متابعة  عرب  األطــول  الطريق 
االمتحانات  إىل  فقدمت  العلمي، 
ما  وهو  أمريكا،  يف  للدراسة  املؤهلة 

حدث بالفعل.
سافرت إىل أمريكا وكنت حينها حامًا 

بابني األول يف الشهر السادس، ومكثت 
فيها نحو 7 سنوات أنهيت فيها 3 برامج 
الباطنية  األمراض  يف  األول  تخصصية، 
كبار  أمراض  يف  والثاين  بنسلفينيا،  من 
بنسلفينيا،  تيمبيل  جامعة  من  السن 
والثالث يف األمراض املعدية من جامعة 

ييل يف كونيتيكيت.
يف  الطب  أدرس  أن  محظوظة  كنت 
حني  كانت  الصعوبة  أن  إال  البحرين، 
كنت  إذ  أمريكا،  يف  للدراسة  توجهت 
متزوجة وحاما بابني البكر، وكان ميتد 
وقت العمل بني الساعة 5 صباًحا حتى 

11 ليًا.
أنجبت ابني وأنا يف الغربة، ومنحت 
إجازة 6 أسابيع فقط، ثم عدت ملواصلة 
املشوار، ولهذا أقول للجيل الجديد "إن 
طريق النجاح ليس معبًدا بالزهور، فا 
الحتامل  استعداد  لديك  يكون  أن  بد 

الصعوبات والشدائد".
وجودي  أثناء  تشكيك  هناك  كان 
أنني  أحــد  يعتقد  مل  إذ  أمــريكــا،  يف 
مشواري  ــام  إمت عىل  قــادرة  سأكون 
أساتذيت  وكان  التميز،  وإحراز  الدرايس 
أغلب  ألن  هناك،  وجودي  يستغربون 
املتدربني هناك من أمريكا، لكنهم بعد 
أصبحوا  وإمكانايت  قدرايت  اختربوا  أن 
يطلبون مني ويتمنون أن يكون هناك 
طاب آخرون من بلدي، وهذا ما كان 
محط فخر واعتزاز لدي أن أمثل بلدي 
العلمية  األوساط  تلك  يف  الشكل  بهذا 

الرفيعة.
كل ذلك مل يأت من فراغ، وإمنا هو 
وليد هدف ورؤية واضحة، وأن متتلك 
لن  الله  أن  تعلم  وأن  بهدفك،  اإلميان 

يضيع هذا الجهد والعناء.
العلمية  مسرييت  أثناء  أسع  أكن  مل 
يستهويني  كان  وإمنا  شهادات،  لجمع 

وسام 
»الكفاءة« 

أجمل تتويج 
لمسيرتي 

فوزي بجائزة 
األمير الراحل 

شعور ال 
يوصف

جاللة الملك مقلًدا السلمان وسام الكفاءة
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العلم لذاته، فالعقل يكرب ويتوسع كلام 
تعلمت واطلعت وقرأت وتابعت.

إمكانات  لديها  البحرين  أن  أؤمن 
عالية وطاقات ال تقل عن نظرياتها يف 
أمريكا، لكن هناك حاجة للصرب، والعمل 
الجاد واملثابرة، إضافة لألخاق، فنجاح 
الشخص ال يأيت بالشهادة وإمنا باألخاق، 

والتعاون والعمل بروح الفريق.
املثابرة واملتابعة ليست كلمة تقال، 
وإال  هدف،  لديك  يكون  أن  البد  بل 

فستتوه يف التفاصيل.

ما الدافع وراء انخراطك 
في تخصص األمراض 

المعدية والباطنية؟
من  جاء  الباطنية  لتخصص  اختياري 
أحب  وأنا  عام،  الباطنية تخصص  كون 
وأما  الشمولية،  وأحب  لذاته  العلم 
لعدم  فيعود  املعدية  لألمراض  توجهي 
وجود متخصصني بحرينيني يف األمراض 
أيًضا شامل  املعدية، واألمراض املعدية 
التخصصات، عموًما مل أكن أحب  لكل 

أو  الجسم  يف  معني  عضو  عىل  الرتكيز 
تخصص محدد.

ما أبرز المواقف التي ما 
زالت عالقة في الذاكرة 
أثناء مسيرتك العلمية؟

أثناء  مميزة  مواقف  أي  أتذكر  ال 
كل  كانت  إذ  البحرين،  يف  دراستي 

الظروف ميرسة.
ولكن يف أمريكا فالوضع مختلف، إذ 
وما  سبتمرب   11 أحداث  فرتة  عايشت 
صاحبها من مضايقات، ولكن عىل الرغم 
ودعم  بتعاون  حظيت  فقد  ذلك  من 
الذي  باملستشفى  واالستشاريني  زمايئ 
كنت أعمل به، وكانوا يتابعون أوضاعي 
باستمرار لاطمئنان عيل، وذلك مل يكن 
إال نتيجة ملشاعر االحرتام املتبادل بيننا 

والتي توطدت عرب السنوات.
وعاوة عىل ذلك، تم ترشيحي ضمن 
أفضل األطباء يف املستشفى، رغم وجود 
ما  أن  حينها  يل  فقيل  آخرين،  عباقرة 
البحرين  أكسب  كفاءة  من  أظهرته 

ووضعها  العلمية  األوساط  يف  احرتاًما 
عىل الخريطة العاملية، فكان هذا الكام 
بالنسبة يل مسؤولية كبرية، ومحط فخر 

واعتزاز يف الوقت ذاته.
كل  يف  رأسنا  عىل  نشيلها  "البحرين 
مكان، وهذا فخر لنا، ال ميكن أن نصف 
أمنا  البحرين  بالوطن،  االرتباط  شعور 
مهام  حقها  نفيها  أن  ميكننا  ال  وأبونا، 

فعلنا".
نوًعا  أن  آخر  استشاري  يل  وأفصح 
من التحفظ موجود كان عيّل يف بداية 
األمر يف جامعة ييل التي تعد من أعرق 
الجامعات الطبية، والتي ال يدخلها إال 
إذ  العلم،  املتقدمة يف  املستويات  ذوو 
مل يكونوا معتقدين أين مؤهلة لوجودي 
بني كبار العلامء يف تلك الجامعة، ولكن 

أثبت العكس.

كيف كانت بداية 
مشوارك المهني؟

أمريكا،  يف  الدراسة  أنهيت  أن  بعد 
كان القرار واضًحا عندي وهو الرجوع 

للبحرين، ألخدم بلدي، رغم أنه قدمت 
وعىل  أمــريكــا  يف  مغرية  عــروض  يل 
مستوى عاٍل من الرفاهية ال تقارن بأي 

مكان يف العامل.
تكن  مل  لكنها  مهمة،  املادية  املسألة 
تساوي  فكم  اهتاممي،  محور  هي 
من  والديش"  الله  "رحم  عبارة  عندي 

أحد املرىض يف بلدي؟
كام  بثمن،  تقاس  ال  بالتأكيد  هي 
ينبغي عىل الشخص أن ال ينظر لربحه 
ملا  يلتفت  أن  ينبغي  وإمنــا  الوقتي، 
سيعود عليه بعد كل دعوة صادقة من 

أحدهم، وهي ال تقاس بأي يشء.
يف  وعملت  للبحرين  عدت  عموًما، 
لجاناً  ورأست  كاستشارية،  السلامنية 
وأقساماً عدة، ومثلت البحرين يف لجاٍن 
وعملت  والعامل،  الخليج  مستوى  عىل 
ورئيسة  قسم  كرئيسة  عدة  مواقع  يف 
لجنة  ورئيسة  جودة،  ورئيسة  تدريب 
واآلن  البحرين،  يف  الحيوية  املضادات 

رئيسة األطباء يف السلامنية.
حتى إن أحدهم قال يل يوًما مازًحا 
يتمناه  ما  كل  حققت  لقد  "استقييل.. 

أي طبيب"، فكنت أقول له "ال، مازال 
هناك مجال للمزيد من العطاء".

املهني  مبــشــواري  ــور  أم  3 وهناك 
األول هو مرشوع  معزة خاصة،  أعزها 
 3 بأفضل  فاز  الذي  الحيوية  املضادات 
مشاريع حكومية عىل مستوى اململكة، 
جالة  من  الكفاءة  وسام  هو  والثاين 
لكل  تتويًجا  يعد  الذي  املفدى،  امللك 
فوزي  هو  والثالث  السابقة،  الجهود 
السمو  صاحب  الراحل  األمري  بجائزة 
آل  سلامن  بن  خليفة  ــري  األم املليك 
البحوث  يف  ثراه(  الله  )طيب  خليفة 

الطبية يف نسختها األوىل.
ال ميكن أن أصف شعور الفوز بهذه 
الجائزة التي شارك فيها مجموعة كبرية 
وجود  ظل  ويف  الامعة،  األســامء  من 

لجنة حيادية دولية.

كل هذه المسيرة 
المشرفة ظلت غائبة 
عن الكثير من الناس، 
حتى برز اسمك على 

رأس أعضاء فريق 
مواجهة الجائحة، وهو 
ما دفع الكثير للسؤال 

عن جميلة، ولماذا هي 
بالذات؟

يكونوا  مل  ــاس  ــن ال عــمــوم  نــعــم، 
محليًا  الطبي  الوسط  لكن  يعرفونني، 

وخارجيًا كان يعرفني جيًدا.
مبعرفتي،  للناس  سمحت  الجائحة 
فيها  ألتعرف  وسيلة  كان  الظرف  فهذا 
عيّل،  فيها  الناس  ويتعرف  الناس  عىل 
من  قريبة  ألكون  جميلة  فرصة  وهي 

الناس وأترشف بخدمتهم.

ما سقف طموحاتك؟
لطموحايت،  سقًفا  أضع  أن  أحب  ال 
الله"،  ومبدأي هو "اعقلها وتوكل عىل 
ومن الخطأ الذي يرتكبه الكثريون هو 
أنهم يحجمون إمكاناتهم بوضع سقف 

لطموحاتهم وأهدافهم.
اعمل واجتهد وستجد أن كل ما كنت 
تتمناه ماثل أمامك دون أن تطلبه، فا 

ذهبت 
للدراسة في 

أميركا وأنا 
حامل بالشهر 

السادس 

أفخر بتمثيلي 
البحرين في 

األوساط 
العلمية 
الرفيعة الصالح مهنئة السلمان وفريقها بإحراز المركز األول بجائزة البحث العلمي 2018

السلمان 
باللباس 
الطبي 
الواقي
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تجعل املناصب والشهادات هدفًا لك، 
تكن  مل  تقلدتها  التي  املناصب  فكل 
عليها  حصلت  وإمنا  يل،  هدفًا  ما  يوًما 

عندما امتلكت الكفاءة ملسك زمامها.
لوحده،  سيأيت  والخري  كفاءتك  اثبت 
النجاح هدفك، وليس نجاحك  واجعل 
العائيل  النجاح  وإمنا  فقط،  الشخيص 
ال  ذلك،  من  أبعد  هو  وما  والوطني 

تقرّص نجاحك عىل شخصك.

ما تقييمك لمستوى 
العالج لألمراض 

الباطنية والمعدية في 
مملكة البحرين؟

البحرين رائعة  املنظومة الصحية يف 
الخدمة  توفر  فالبحرين  ومتقدمة، 
للجميع  ومجانًا  أنواعها  بكل  الصحية 
ولدينا  الصحي،  الضامن  مع  حتى 
مستوى  عىل  متميزين  استشاريني 
املنطقة يف مجال تخصصاتهم، وبالتايل 
وأما  لها،  مشهود  البحرين  تجربة  فإن 
نظام  أي  يف  موجودة  فهي  الشكاوى 

صحي وتعترب فرصاً للتحسني.
عليه،  البناء  مينع  ال  النجاح  وهذا 
وتطوير  الضعف  نقاط  عن  والبحث 

جميع الخدمات الصحية.

ما أشهر األمراض 
الباطنية والمعدية في 

البحرين، وما أسباب 
شيوعها؟

األمراض املعدية ال تعد من األمراض 
األكرث شيوًعا يف البحرين، لكن بالنسبة 
شيوًعا  األكرث  فإن  الباطنية  لألمراض 
منها أمراض القلب والضغط والسكري 

والتي نطلق عليها املزمنة.
الشائعة  املعدية  األمراض  أغلب  أما 
واألبوال  الصدر  التهابات  يف  فتتمثل 

والدم والجلد، إضافة إىل األمراض التي 
والعامل  املستشفيات،  دخول  تصاحب 
كله يواجه تحدي امليكروبات املقاومة، 
اآلن  عليه  نعمل  الذي  املرشوع  وهذا 
يف البحرين منذ ما يربوا عىل 12 سنة، 

ونحن سبقنا الكثري من دول املنطقة.
كونه  املرشوع  هذا  أهمية  وتكمن 
يصاحب  ما  أهمية  عىل  الضوء  يسلط 
من  للمضادات  املقاومة  امليكروبات 
صحة  من  والتكلفة  ووفيات  مرىض 
املستوى  عىل  املرشوع  وهذا  اإلنسان، 
للصحة،  األعىل  املجلس  يتبع  الوطني 
واالجتامعات والدراسات مستمرة رغم 

تحدي كورونا )كوفيد 19(.

ما أجمل التجارب التي 
مررت بها في مسيرتك 

المهنية؟
عليها،  حصلت  التي  الجوائز  لعل 
وعىل رأسها وسام جالة امللك املفدى 
وجائزة أفضل بحث طبي كانت أجمل 

املهني  تاريخي  يف  اللحظات  وأسعد 
والعلمي.

ماذا تمثل لك عائلتك، 
وكيف توازنين بين 

ما تقومين به من دور 
اجتماعي إنساني 

كبير وبين االهتمام 
بأسرتك؟

ألي  األساسية  الركيزة  هي  األرسة 
لدى  تكون  أن  املهم  ومــن  شخص، 
الشخص أرسة داعمة ومتفهمة ومعينة 
قد  ذلك  دون  ومن  الوقت،  طوال  له 

تضعف أمام التحديات واملصاعب.
لكل يشء،  األمان  األرسة هي صامم 
عمرك،  طول  معها  ستكون  التي  فهي 
األقــوى  الــدافــع  تعطي  التي  وهــي 
للنجاح، وعندما تراهم سعداء بنجاحك 
بشكل  النجاح  ملواصلة  يدفعك  فهذا 
أكرب، وال ترغب بخذالنهم، فهم مصدر 

الحياة والسعادة والتفاؤل.

ما حكاية الصورة 
التي التقطت لك مع 
عائلتك وأنتم تأخذون 

التطعيم، وما أهم 
رسالة مستفادة من 

هذه الصورة؟
ألخذ  العائلة  مع  ذهبت  عندما 
يرغبون  إنــهــم  يل  قيل  التطعيم، 
بتصويرنا، فقلت لهم ال مانع من ذلك.

واعتقد أن هذه الصورة مثلت دعوة 
التطعيم،  أخذ  عىل  للناس  مشجعة 
وتأكيد عىل أنني ال أكتفي بدعوة الناس 
وعائلتي  أنا  أبادر  بل  التطعيم،  ألخذ 
التي هي أعز ما لدي، من أجل إقناع 

وتشجيع الجميع بأهمية ذلك.

ما أهم نصيحة توجهها 
الدكتورة جميلة 

للمجتمع البحرين في 
هذه الظروف الصحية 

االستثنائية؟
وثقوا  متفائلني"،  "خلكم  لهم  أقول 
الوطني،  والفريق  الرشيدة  بقيادتكم 
يعملون  حقيقيًا  جيًشا  ميثلون  الذين 
 14 من  أكرث  منذ  ساعة   24 مدار  عىل 

شهرًا.
كمية  بالتحديد  يعرفون  ال  الناس 
يبذلها  التي  الكبرية  والجهود  العمل 
التي  القرارات  وكمية  الوطني،  الفريق 

تتخذ يف كل يوم وليلة.
البد أن يدرك الجميع أهمية الحفاظ 
الفريق  وأن  وسامته،  صحته  عىل 
الفريق  يف  محصوًرا  ليس  الوطني 
الطبي، كل فرد منا هو عضو يف فريق 
البحرين، فا ميكن لخطة أن تنجح دون 

تعاون الناس. 
يف  يتهاون  من  هناك  أن  صحيح 
لكن  االحــرتازيــة،  ــراءات  اإلجـ تطبيق 

البحريني  فالشعب  قليلة،  فئة  هؤالء 
مثقف و"طيبة قلبه" مؤرش نجاح.

الجائحة تتطلب الصرب من العامل كله، 
ودرس  نجاح  نقطة  لنا  بالنسبة  وهي 

نتعلم منه.

ما أبرز المشاهد التي 
مازالت عالقة في 

ذاكرتك أثناء عملك 
مع الفريق الوطني 

لمواجهة جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد 

19(؟
اإلنساين،  الجانب  أبــرزت  الجائحة 
منها  ومختلطة،  كثرية  مشاعر  فهناك 
مريض  وفــاة  عن  تسمع  كأن  املحزن 
كنت  قليلة  ساعات  بعد  الوباء  بسبب 
تتحدث فيها معه، فهذا الشعور صعب 

لدينا حتى نحن األطباء.
واملــرشف،  ــوى  األق اآلخــر  والجانب 
عندما تشاهد األطباء يعملون لساعات 
ذلك  فإن  وتفان،  إخاص  بكل  طويلة 
بكوادرنا  واالعــتــزاز  بالفخر  يشعرك 

الوطنية.
الشكر والتقدير  نتلقى  كذلك عندما 
وعندما  املفدى،  امللك  جالة  لدن  من 
مجلس  رئيس  العهد  ويل  سمو  يحرص 
بالصفوف  العاملني  زيارة  عىل  الوزراء 
سري  ومتابعة  بهم  واالجتامع  األمامية 
العمل، كل هذه أمور نعتز ونفتخر بها 
وال ميكن نسيانها، وتكون دافًعا محفزًا 

لنا عىل تقديم املزيد.

الشعب 
البحريني 
مثقف و 

»طيبة قلبه« 
مؤشر نجاح 

ال سقف 
لطموحاتي 

ومبدأي 
»اعقلها 

وتوكل على 
الله«

األسرة هي 
الركيزة 

األساس 
والدافع األبرز 

نحو النجاح

طريق النجاح 
ليس معبًدا 

بالزهور

)الثانيــة مــن جهــة اليميــن( بحفــل تخــرج الفــوج 
الثانــي بجامعــة الخليــج العربــي 1996
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 17043
يحملون 

رخصة مزاولة 
مهنة سارية

اعتماد 17 مستشفى و24 مركًزا 
طبًيا في 2020

 788
مؤسسة 

صحية 
مرخصة

 17 اعتامد  الصحية  والخدمات  للمهن  الوطنية  للهيئة  السنوي  التقرير  سجل 
الوطني  االعتامد  برنامج  ضمن   ،2020 العام  يف  طبيًا  مركزًا  و24  مستشفى 

الهادف إىل تحسني الخدمات املقدمة باملستشفيات واملراكز الطبية.
ورخصت الهيئة 788 مؤسسة صحية يف مملكة البحرين، وتلقت 136 

مستشفيات  بني  ما  متنوعة  جديدة  صحية  مؤسسات  الفتتاح  طلبًا 
املوافقة  تم منح  إذ  ومراكز صحية مختلفة يف تخصصات مختلفة، 
منشأة   711 تراخيص  وتجديد  جديدة،  مؤسسة   90 لـ  والرتخيص 

صحية.
وسجلت إحصاءات الهيئة وجود 17043 مهنيًا يحملون رخصة سارية 

املفعول يف مملكة البحرين، منهم 45 طبيبًا زائرًا، بينام أصدر القسم 3322 
طلب ترخيص جديد وتجديد ترخيص.

ومنحت الهيئة 47 ترخيصا لصيدلية جديدة، إذ بلغ إجاميل عدد الصيدليات 
املرخصة يف مملكة البحرين 332 صيدلية.

وبلغ عدد األدوية التي سجلتها الهيئة 89 دواء جديًدا، إىل جانب تسجيل 1144 
جهازًا طبيًا. وبلغت القيمة اإلجاملية لألجهزة املستوردة ما يقارب 45,222 دينار 

بحريني.
واستقبلت الهيئة 271 حالة للتحقيق، إذ بلغ عدد الشكاوى املبلغ عنها من قبل 
األفراد 166، وتم اإلباغ عن 34 من قبل مرافق الرعاية الصحية، وتم إحالة 70 من 

قبل سلطات االختصاص.
واستطاعت لجان التحقيق الفنية استكامل تحقيقات 203 قضية، إذ تم تحديد 

خطأ طبي/ انتهاك للمبادئ والواجبات واملتطلبات واألخاق يف 24 % منها.
وأصدرت اللجان التأديبية ولجنة املساءلة 37 إجراء تأديبيًا، شملت 17 إيقافًا و 

13 إنذاًرا وإلغاء ترخيص مهني واحد و6 غرامات مالية.

 332
صيدلية 
مرخصة

 1144
جهاًزا طبًيا 

مستورًدا

 89
دواء

 جديًدا

203
 قضية تم 
التحقيق 

فيها
 1226

زيارة 
تفتيشية

القطاع 
الصحي
 في 2020

788 مؤسسة مرخصة و17 ألف 
مزاول يحملون رخصة سارية
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يتيح  األحيان،  من  الكثري  يف 
للرسطان  املبكر  التشخيص 
وعاجه يف مراحله األوىل فرصة 
أفضل للمريض السرتداد عافيته بصورة 
املصاب  للشخص  ميكن  إذ  كاملة؛ 
اكتشافه  ــرص  ف تحسني  بالرسطان 
للمرض مبكرًا بواسطة الفحوص الطبية 
التي يقوم  الدورية وبعض االختبارات 

بها بنفسه.
وعادة ما يستطيع الطبيب اكتشاف 
الرسطان مبكرًا أثناء إجراء الفحوصات 
أثناء  أو  للمريض،  الطبية  واالختبارات 
الفحص الروتيني، حتى لو مل تظهر أية 

أعراض عىل الشخص املصاب.
فحص  إجراء  عىل  هذا  ينطوي  وقد 
للدم والبول، أو غريها من الفحوصات 

أو التصوير الطبي.
عن  الناتجة  الفوائد  مقارنة  ويجب 
هذه الفحوصات من حيث الوقاية من 
يتبعه  وما  املبكر،  والكشف  الرسطان 

قد  التي  األرضار  مقابل  يف  عاج  من 
ترتتب الحًقا.

اسأل طبيبك عن مخاطر واحتامالت 
ــات بــالــرسطــان، واطــلــب منه  إصــاب
النصيحة عن مشكات أو عوامل ينبغي 
منه  تحصل  أن  حاول  كذلك  تجنبها، 
الفحوصات  عن  الخاصة  باملعلومات 

الدورية التي يجب أن تقوم بها.
الطبيب  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا 
معرفته  أسئلتك  عىل  الرد  يف  سرياعي 
التامة بعمرك وسجل تاريخك الصحي، 
وباقي عوامل الخطر التي قد تؤدي إىل 

اإلصابة بالرسطان.
الطبيب  يستطيع  قــد  هنا  ومــن 
إرشادك إىل إجراء االختبارات املطلوبة 

يف الكشف املبكر عن الرسطان.

الكشف المبكر للسرطان فرصة 
حاسمة السترداد العافية

د. عبدالرحمن فخرو
رئيس جمعية البحرين

 لمكافحة السرطان
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الوقت  يف  الــعــامل  يــواجــه 
الجاري نقًصا يف عدد القابات 
قابلة،  ــف  أل  900 مبــقــدار  
القوى  ثلث  ميثل  مــا  ــو  وه
مجال  يف  عامليًا  املطلوبة  العاملة 
حالة  تقرير  يف  ذلــك  جــاء  القبالة.  
الصادر   ،2021 لعام  العامل  يف  القبالة 
للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  عن 
واالتحاد  العاملية  الصحة  ومنظمة 
تقرير  وهو  والرشكاء،  للقابات  الدويل 
القبالة  مجال  يف  العاملة  القوى  يقيم 
 194 يف  الصلة  ذات  الصحية  واملــوارد 
 "19  - "كوفيد  جائحة  وفاقمت  بلًدا. 
إياء  عدم  أدى  فقد  املعضلة،  هذه 
الصحية لألمهات  االهتامم لاحتياجات 
خدمات  تعطيل  إىل  الجدد  واملواليد 
القبالة وتوزيع القابات عىل الخدمات 
الصحية األخرى.   ويسبب النقص الحاد 

يف القابات حول العامل عدًدا مهواًل من 
الوفيات التي ميكن تفاديها. 

وأظهر تحليل أجري يف إطار التقرير 
ديسمرب  يف  النسيت  مجلة  يف  نُــرش 
من  الكاملة  املــوارد  توفري  أن  املايض، 
أن  ميكن  بالرعاية  املكلفات  القابات 
وفيات  من   %  67 تجنب  إىل  يــؤدي 
املواليد  وفيات  من   % و64  األمهات، 
اإلماص،  حاالت  من   % و65  الجدد، 
بنحو  يُقّدر  ما  إنقاذ  يعني  ما  وهو 
التقرير  4,3 مليون حياة سنويًا. وأشار 
القوى  موارد  تناقص  استمرار  أن  إىل 
العاملة يف مجال القبالة مؤرش عىل أن 
الُنظم الصحية ال تدرج ضمن أولوياتها 
واإلنجابية  الجنسية  الصحة  احتياجات 
بدور  تقّر  وال  والفتيات،  النساء  لدى 
التي  القبالة،  مجال  يف  العاملة  القوى 

تلك  تلبية  يف  النساء،  عليها  تطغى 
النساء 93 % من  االحتياجات.  ومتثل 
القوى العاملة يف مجال القبالة و89 % 

من العاملني يف مجال التمريض.
وال يقترص دور القابات عىل الحضور 
فقط أثناء الوالدة، ولكنهن يوفرن أيًضا 
الوالدة وبعدها وكثري من  الرعاية قبل 
واإلنجابية،  الجنسية  الصحة  خدمات 
مبا يف ذلك تنظيم األرسة، والكشف عن 
ومعالجتها،  جنسيًا  املنقولة  األمــراض 
وكذلك تقديم خدمات الصحة الجنسية 
كل  واملراهقني،  للمراهقات  واإلنجابية 
ذلك إىل جانب ضامن الرعاية املحرتمة 

ودعم حقوق املرأة. 
القابات،  عدد  يف  الزيادة  وتعني 
الازمة  الرعاية  تقديم  ميكنهن  الايت 
النساء  صحة  تحسن  مواتية،  بيئة  يف 
سيعود  ما  وهو  ككل،  الجدد  واملواليد 

بالنفع عىل املجتمع كافة.
عىل  إمكاناتهن  القابات  ولتحقق 
ملسار  ومغرّي  لألرواح  منقذ  نحو 
تخصيص  من  البــد  الحياة، 
يف  االستثامرات  من  مزيد 
ويف  وتدريبهن،  تعليمهن 
يرشفن  التي  الخدمات 
يف  القيادة  ويف  عليها، 

مجال القبالة. 
أن  للحكومات  والبد 
لتمويل  األولوية  تعطي 
مع  القبالة  مهنة  ودعم 
ملموسة  بخطوات  القيام 
تحديد  يف  القابات  إلرشاك 

السياسات الصحية.

تقرير أممي: العالم يواجه نقًصا بمقدار 900 ألف قابلة

االستثمار في كادر "القبالة" ينقذ 
حياة 4 ماليين شخص سنوًيا 
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األطفال  لدى  النوم  تقطع  أن  يدركا  أن  األبوين  عىل 
حديثي الوالدة ال يعني وجود مشكلة يف النوم لدى الطفل، 

ومن الطبيعي أن يغفو الطفل حديث الوالدة نهاًرا ملا يصل 

 3 إىل  لساعتني  بالتقلص  تبدأ  اليوم،  يف  ساعات   4 مجموعه 

ساعات بعد أشهره األوىل. ومع تطور الدماغ والجهاز العصبي بعد الشهر 

الثالث، يبدأ الطفل بالتفاعل مع املحيط الخارجي ويتأثر بعوامل الضوء 

عىل  للتعود  قابلية  له  وتكون  لجدولتها  ويستجيب  الغذائية،  وحاجته 

عمر  من  الرابع  الشهر  ولعل  احتياجاته.  يلبي  الذي  اليومي  برنامجه 

بعض  عند  كثريًا  تكون سلسة  ال  قد  التي  االنتقالية  املرحلة  الطفل هو 

يف  متكررة  استيقاظ  وفرتات  النوم  يف  صعوبة  يصاحبها  وقد  األطفال، 

الليل مصحوبة بالبكاء املستمر.  وهناك العديد من األساليب التي متكن 

األبوين من التقليل من تأثريات هذه الفرتة االنتقالية باتباع جدول محدد 

للنوم؛ ليعتاد الطفل ووضعه يف الرسير أثناء فرتة النعاس حتى يتمكن 

من الدخول يف مرحلة النوم العميق يف رسيره. ومن املهم جًدا يف هذه 

املرحلة تعريض الطفل لضوء النهار لربمجة ساعته البيولوجية، ويجب أن 

تكون غرفة نوم الطفل هادئة وخافتة اإلضاءة مع عدم وجود محفزات 

أو ضوضاء. ومن املهم إرضاع الطفل قبل فرتة قصرية من النوم؛ لتفادي 

استيقاظه بعد فرتة قصرية من نومه بسبب الجوع.

 15  -  12 يقارب  ما  للنوم  يحتاج  فهو  أشهر،   6 سن  الطفل  وببلوغ 

ساعة؛ نتيجة لتطور مهاراته ودرجة وعيه وتفاعله مع املحيط الذي حوله 

وقدراته الجسمية؛ كونها عوامل تؤثر يف نوم الطفل ليًا ونهاًرا، إذ يكون 

ألن  بحاجته  والشعور  واالستثارة،  االنتباه  ورسيع  جًدا  حساًسا  الطفل 

يكون قريبًا من األم.

وتظهر أعراض االضطراب يف النوم عىل هيئة تقطع يف نوم الليل وزيادة 

يف عدد الغفوات بالنهار، مع بكاء مستمر حني االستيقاظ من النوم.

وباتباع نفس الخطوات السابقة، ميكن التقليل من املشكلة مع زيادة 

األنشطة النهارية للطفل وتعريضه لضوء النهار؛ ليعتاد عىل كون النهار 

وقتًا للعب والليل موعًدا للنوم والهدوء. 

يف  متقدمة  خطوات  يخطو  فهو  أشهر،   8 الرضيع  الطفل  وببلوغ 

مرحلة نضوج دورة النوم لديه، ليقيض وقتًا أطول وممتًدا من النوم أثناء 

األشهر  يف  لاضطرابات  مشابهة  تعرضه الضطرابات  إمكانية  رغم  الليل 

التي  العوامل  من  العديد  نتيجة  عدة؛  مرات  ليًا  باالستيقاظ  السابقة 

تتعلق بالتطور واإلدراك. ويستطيع الطفل يف هذا العمر الحبو ويكون يف 

مرحلة منو األسنان، إضافة لنمو الشعور بعدم الرغبة باالنفصال عن أمه، 

وتختلف هذه التغريات يف شدتها بني طفل وآخر.

فك أحجية تقطع نوم 
حديثي الوالدة
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التدخين
وباء بمرتبة جائحة

مازال وباء التبغ يودي بحياة أكثر من 8 ماليين نسمة حول 
العالم سنوًيا، في وقت مازالت أعداد ضحايا جائحة عالمية 
استثنائية، مضى عليها أكثر من عام ال تتجاوز 3.3 مليون 

حالة وفاة.

ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية 
والدول لمكافحة التبغ، إال أن أعداد المدخنين حول العالم 

مازالت مرتفعة جًدا، إذ بلغت 1.1 مليار شخص.

"صحتنا" تفتح في عددها لشهر مايو ملف التدخين بالتزامن مع اليوم 

العالمي لمكافحة التدخين، الذي يصادف 31 مايو الجاري، وتستضيف 
كال من استشاري طب العائلة الدكتور كاظم الحلواجي، ورئيس جمعية 

مكافحة التدخين البحرينية مجدي بكري ياسين، للحديث عن أوضاع 
التدخين في البحرين وجهود الدولة والمجتمع في مكافحته، ولتسليط 

الضوء على مضار التدخين والسبيل للحد منه ومن تداعياته على الفرد 
والمجتمع.
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قال استشاري طب العائلة الدكتور كاظم الحلواجي "إن اإلقاع عن التدخني أمر يتطلب قراًرا وإرادة واستعداًدا من 
املدخن، وأن البدائل اإللكرتونية ال ميكنها أن تكون وسيلة مناسبة لإلقاع عن التدخني".

يعادل 10 أضعاف االحتامل لدى غري  الرئة  املدخنني برسطان  أن احتامل إصابة  لقائه مع "صحتنا" إىل  وأشار يف 
املدخنني. وفيام ييل نص اللقاء:

ماذا يمثل لكم التنوع في 
وسائل التدخين، واعتبار الوسائل 

اإللكترونية منها مساعدة على 
اإلقالع عن التدخين؟

وعاج  مضار  من  بالتدخني  يتعلق  ما  كل  يف  مرجعيتنا 
وغريه هي منظمة الصحة العاملية، وال يعتد بأي رأي وتحليل 

وتقييم يصدر عن غري هذا املصدر املوثوق.
وحتى اليوم، مازالت الدراسات املجراة عىل وسائل التدخني 

اإللكرتونية غري كافية للحكم عليها.
يف بادئ األمر، كان يسوق للسيجارة اإللكرتونية عىل أنها 
تساعد عىل التوقف عن التدخني، وهي أجهزة مكونة من 3 
تسخني  عن  املسؤولة  والبطارية  املبخر  املادة،  هي:  أقسام، 

املادة.

اإلقالع عن التدخين.. 
قرار ثم عالج

استشاري طب العائلة الدكتور كاظم الحلواجي لـ »صحتنا«":

وهناك أبخرة تصدر عن هذه السيجارة اإللكرتونية، وليس 
معلوًما ما تحتويه هذه األبخرة من مكونات، وما ميكن أن 

تسببه من رضر للمدخن ومن يتعرض للدخان.
ميتلك  أن  الشخص  من  يتطلب  التدخني  عن  والتوقف 
فهي  اإللكرتونية  السيجارة  أما  لذلك،  واالستعداد  الرغبة 
ليست الوسيلة املناسبة للتوقف عن التدخني، ونتعامل معها 
عىل أنها سيجارة عادية لعدم وجود ما يثبت أنها تساعد عىل 

قطع التدخني.

ما الذي يؤخر فحص وتحليل هذه 
السجائر والتعرف على مكوناتها؟

تم فعًا أخذ عينات من السوق، وبدأت تظهر بعض املواد 
مواد  وهي  التثليج،  يف  تدخل  مواد  منها  والتي  املصاحبة 

مرسطنة.
واملشكلة أن هذه الوسائل تعدت من كونها وسائل تساعد 
للتدخني  وسائل  أصبحت  أن  إىل  التدخني،  عن  اإلقاع  عىل 

ووصلت إىل متناول صغار السن.
رائحة،  أو  دخان  لها  ليس  املثال  سبيل  عىل  "السحبة"  و 
وإمنا نكهات فقط، وبالتايل ميكن للشخص أن يدخنها دون 

أن يعلم به أحد.
كانت  "إذا  العاملية  الصحة  ملنظمة  تقول  الرشكات  وكأن 
السيجارة تحتوي عىل 4 آالف مادة كياموية، فنحن أزلنا هذه 

املواد يف )السحبة( واكتفينا بالنيكوتني".
واملشكلة أن النيكوتني خطر عىل الرشايني والقلب، إضافة 
أشد  من  يعد  إذ  اإلدمان،  يف  املتمثل  االجتامعي  الخطر  إىل 
للمخدرات  اتجه  أن كل من  تجد  ولذلك  العقلية،  املؤثرات 

كانت بدايته مع التدخني.

متى يمكن اعتبار أن الشخص أصبح 
مدمًنا؟

هنالك معيار مكون من 6 أسئلة نتمكن من خاله معرفة 
مبجرد  أنهم  نجد  املدخنني  فبعض  املدخن،  إدمان  درجة 
أن  عىل  دليل  وهذا  التدخني،  يبدأون  النوم  من  االستيقاظ 

مستوى إدمانهم شديد.

هل مجرد االنقطاع عن التدخين 
كاٍف للتوقف عن اإلدمان 

والتدخين؟
املساعدة،  يحتاج  ملن  التدخني  عن  اإلقاع  عيادة  لدينا 
عن  التوقف  قرر  ثم  سنة   50 دخن  ممن  الكثري  وهناك 
التدخني وتوقف دون تدخل طبي، وهذا يؤكد ما ذهبت إليه 
يف البداية أن التوقف عن التدخني بحاجة إىل إرادة واستعداد 

وقرار.
وليس بالرضورة أن يكون دافع التوقف عن التدخني هو 
أسباب اجتامعية، وشخصيًا  وجود أسباب صحية، بل هناك 

من  الكثري  عايشت 
القصص أثناء عميل 

اإلقاع  عيادة  يف 
التدخني  عن 

مبستشفى 
السلامنية.

»النيكوتين« 
خطر على 

القلب 
والشرايين 

ويسبب 
اإلدمان
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اذكر لنا حادثة مميزة 
تتذكرها عن اإلقالع 

عن التدخين؟
حدثني أحد الزماء عن قريب له 
من سكان البرصة يف العراق، إذ كان 
سيجارته  يشعل  التدخني،  يف  رشًها 
منذ االستيقاظ صباًحا وال يطفئ آخر 
سيجارة إال مساء عند النوم، ويوزع 
البيت  بني  سجائره  علب  مخزون 

والدكان.
له  بعث  ــرات،  ــ امل إحـــدى  ويف 
أقرباؤه يف البحرين هدية عبارة عن 
)شامغات(، ويف إحدى املرات ولدى 
سقطت  سيجارته،  إشعال  محاولته 
عىل أحد هذه الشامغات فأفسدته، 
ولذلك تعد الثقوب يف املابس إحدى 

عامات املدخنني املميزة.
ــه  ــارب ــدة ألق ــدي ــش ــه ال وملــعــزت
وهديتهم، قرر التوقف عن التدخني، 
وأحرق كل علب السجائر التي كانت 

معه.
مل  الرجل  هذا  تدخني  وأسلوب 
يقرر  أن  ميكن  أنه  إىل  يوحي  يكن 
أن  إال  التدخني،  عن  التوقف  يوًما 
إقاعه يؤكد أن اإلقاع عن التدخني 

بحاجة إىل قرار.
ويف املقابل، تجد أن أناسا أجروا عمليات يف القلب، وبعد 

أن يتحسن وضعهم الصحي يعودون إىل التدخني.
يعود  من  أن  فاملشكلة  حني،  بعد  ولو  "تعن"  والسيجارة 
للتدخني حتى لو بعد 20 سنة فإن ذلك يدخله يف هذا السلك 

وبقوة، ولذلك نحذر أي شخص من السيجارة األوىل.
برسطان  لإلصابة  معرض  هو  مدخن  أي  إن  أيًضا،  وأقول 
البداية  الشخص يف  به  الرسطان ال يشعر  الرئة، وعادة هذا 
أيًضا  يعتمد  وذلك  بعد سنوات طويلة،  إال  يكتشفه  ال  وقد 

عىل استعداد كل شخص.

كيف نقنع المدخنين أن السيجارة 
فعاًل تسبب هذه األمراض؟

أن  إىل  تشري  املوجودة  الدراسات 
وجود  عىل  بناء  تنشأ  األمراض  هذه 
املدخن،  ــدى  ل شخيص  اســتــعــداد 
هذا  املدخن  لــدى  يكون  فأحيانا 
التدخني  يتسبب  وبالتايل  االستعداد، 

يف إصابته بهذا املرض.
فلو كان شخًصا يعاين من الضغط 
والسمنة  السكر  أو  الكوليسرتول  أو 
وال ميارس الرياضة، فإن التدخني لهذا 
معدالت  من  كثريًا  سريفع  الشخص 

الخطورة لديه.
والدراسات كشفت عن أن التدخني 
يرفع احتامل إصابة الشخص املدخن 
برسطان الرئة مبعدل 10 أضعاف غري 

املدخن.
وتدين  ارتفاع  "إن  نقول  وعليه 
مستوى الخطورة قرار يعود للشخص 
التدخني  املبكر عن  فالتوقف  نفسه، 
يقلل نسبة الخطر أكرث مام إذا كانت 
فرتة التدخني طويلة، وبالتايل يتطلب 
الجسم من  ليتخلص  سنوات عديدة 

الخطر.

كيف ينشأ السرطان 
عند المدخن؟ وهل 

يالزمه بعد اإلقالع؟
يكون  قد  وبالتايل  تتكاثر،  خلية  هيئة  الرسطان عىل  يبدأ 
البعض أقلع عن التدخني منذ 30 عاًما، إال أن الرسطان لديه 

آخذ يف النمو وبشكل بطيء.
بالكتلة  املريض  فإحساس  الرئة،  لرسطان  وبالنسبة 
أن  الكثريون  يجهل  ولهذا  موقعها،  عىل  يعتمد  الرسطانية 

لديهم كتلة رسطانية ويظنون أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

ما الفرق في جودة الحياة بين 
المدخنين وغيرهم؟

املدخن ال يؤذي نفسه فقط، هناك التدخني السلبي أيًضا، 
من  تحرتق  التي  السيجارة  أن  وهو  آخر  أمرًا  هناك  أن  كام 

ذاتها أخطر من الدخان الذي يخرج من صدر املدخن.

»الصحة 
العالمية« 

مرجعيتنا في 
التدخين

بصراوي 
توقف 

عن إدمان 
التدخين 

»لخاطر 
عيون« أقاربه 

البحرينيين

»السحبة« 
شجعت 

على تدخين 
الصغار

النيكوتين 
والـ »دي 
دي تي«

يستخدم 
كمبيد 

حشري

كلوريد 
الفينيل

يستخدم 
في المواد 

البالستيكية

أول 
أكسيد 
الكربون

غاز يخرج 
من عوادم 

السيارات

البولونيوم 
210
من 

العناصر 
المشعة

حمض 
سيانهيدريك

تم استخدامه 
في غرف 

اإلعدام بالغاز

مركب
األسيتون
يستخدم 

كمذيب 
للبقع وطالء 

األضافر

مركب
الميثانول
يستخدم 

كوقود 
للصواريخ

ت 
ونا

ك
م

رة
جا

سي
ال

املابس،  يف  العالق  الــدخــان  من  رضر  هناك  وكذلك 

مثًا  الطفل  فإن  موجودة،  تبقى  رائحته  لكن  تراه،  ال  فهو 

عن  فضًا  املابس،  هذه  لرائحة  التعرض  من  ويترضر  يتأثر 

املفروشات واألثاث يف مكان التدخني.

وعليه، فإن الرضر ال يقترص عىل املدخن نفسه وإمنا عىل 

تجنب  التبغ  تبدأ  "ال  دامئا  أقول  ولذلك  أيًضا،  به  املحيطني 

األذى... اقلع اآلن تربح الصحة غًدا".

وبالتايل، هي رسالة إىل من مل يدخن أن ال يبدأ، إضافة إىل 

أنها دعوة لكسب الوقت بالتوقف عن التدخني لربح الصحة.

صحة  يف  وهو  التقاعد  سن  إىل  يصل  أن  يريد  واإلنسان 

والرياضة  الصحي  الطعام  التدخني، حتى  فقط  ليس  جيدة، 

والحياة  السوائل  ورشب  السيئة،  لألخبار  االستامع  وعدم 

الصحية.

فأنت  صحة  يف  كنت  "إذا  للمدخنني  أقول  دامئًا  وعليه 

تضيف لنفسك أذى، مع فرض أنه يتبع نظاًما صحيًا".
الهضمي  والجهاز  املفاصل  من  الشيخوخة  أمراض  وهناك 
والنظر، فأحيانًا تجد أن بنية الشخص الجسمية قوية، لكن 

ذاكرته يف تراجع. 
وإن الشخص يجب أن يسعى ألن يبلغ الستني من عمره 
وهو يف صحة جيدة، يف حني أن التدخني يقرب من شيخوخة 

الشخص.

يقال إن الشيشة عن 40 سيجارة، فما 
صحة ذلك؟

الجلسة الواحدة للشيشة من 20 إىل 80 دقيقة تعادل أكرث 
طويل  أنبوب  بها  الشيشة  أن  إىل  إضافة  سيجارة،   100 من 
وهو ما يتطلب قوة يف الشفط، ما يساعد عىل وصول املواد 

ملستويات أعمق، والتي هي مواد مرضة جًدا وسامة.
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أكد رئيس جمعية مكافحة التدخني البحرينية مجدي بكري ياسني أن املجتمع البحريني مجتمع يحرتم الترشيعات 
والقوانني، وأن معدالت التدخني بني املواطنني واألجانب ممتازة، إذ بلغت نسبة املدخنني البحرينيني حسب مسح 22.3 

%، فيام بلغت معدالت التدخني بني املقيمني 12.2 % يف املسح الصحي الوطني ململكة البحرين 2018.
وأشار يف لقائه مع "صحتنا" إىل أن وسائل التواصل االجتامعي ساهمت يف توسيع مدارك الشباب الصغار، وجعلتهم عرضة 

لاقتداء ببعض املشاهري من املدخنني، ما يدخلهم هذا لانجراف لهذه العادة. وفيام ييل نص اللقاء:

ما دور الجمعية في دعم جهود 
مكافحة التدخين في مملكة 

البحرين؟
التدخني  مكافحة  يف  يتمثل  اسرتاتيجي  هدف  للجمعية 
بشتى أنواعه، وذلك عن طريق نرش الثقافة والوعي الصحي 
مبضار وأخطار التدخني والتبغ بجميع أنواعه، انطاقًا من رؤية 

ورسالة الجمعية للوصول ملجتمع با تدخني.
من  العديد  واجهتنا  البداية  يف 

بعض  ــاع  ــن إلق الــصــعــوبــات 
املجتمع  يف  ــني  ــدخــن امل

التدخني  عن  بالتوقف 
ــع نــحــو اتــخــاذ  ــدف وال

تحد  ــرارات  ــ ق

من  انطاقًا  النجاح  بداية  وكانت  واستهاكه،  انتشاره  من 
بدأت  ثم  تدخني،  با  مجمع  كأول  التجاري،  سرتة  مجمع 
اإلعان  إىل منع  كافة، وصواًل  املجمعات  التجربة تعمم عىل 

عن السجائر وبيعها ملن هم أقل من 18 عاًما.
الندوات  عرب  ــادي  واإلرش الثقايف  الــدور  ذلك  إىل  يضاف 
فيها  تشارك  أو  الجمعية  تنفذها  التي  والفعاليات  واملعارض 
يف مختلف املناطق واملؤسسات والجمعيات األهلية والرسمية 
التوعية مجموعة من  تتوىل مهمة  إذ  والجامعات،  واملدارس 

املتخصصني يف مجال التثقيف الصحي.
كذلك للجمعية مساهامت رئيسة يف الترشيعات والقرارات 
املتعلقة مبكافحة التدخني والتبغ كافة، إذ كان لها دور مهم 
يف  التدخني  مبنع   1994 العام  يف  صدر  أمريي  قرار  أول  يف 
األماكن املغلقة، ثم قانون منع التدخني يف جميع املؤسسات 

العامة والخاصة، ومنع زراعته واإلعان عنه يف العام 2007.
وتعد الجمعية أيًضا من املؤسسني النضامم مملكة البحرين 
للتوقيع عىل االتفاقية اإلطارية للتبغ 2007، والتي أصبحت 
اإلطارية  االتفاقية  أطر  بتنفيذ  ملزمة  البحرين  مملكة 
املركز  اململكة  حققت  إذ  فيها،  أساًسا  وعضًوا  للتبغ 

الرابع عامليًا يف تطبيق االتفاقية.
من  مجموعة  مستمر  بشكل  الجمعية  وتقيم 
با  "رياضيون  فعالية  أبرزها  الفعاليات، 
تدخني"، وهي فعالية موجهة للشباب، إذ 
يشارك فيها ما ال يقل عن 120 فريًقا، 
ويقام بالتزامن مع هذه الفعاليات 

77.7 % من البحرينيين 
غير مدخنين ويحترمون القوانين

رئيس جمعية مكافحة التدخين مجدي بكري ياسين لـ "»صحتنا««:

معارض توعوية واستشارات صحية عن مضار التدخني وكيفية 
اإلقاع عنه، إال أن هذه الفعالية توقفت مؤقتًا بفعل جائحة 

كورونا )كوفيد 19(.

كيف تمارس الجمعية دورها في 
استهداف األسر وطالب المدارس؟

عندما تبحث خلف أسباب لجوء أحدهم للتدخني، تجد أنه 
ميارس هذه العادة إلثبات الرجولة، أو تقليًدا ألحد املشاهري 

أو هروبًا من الواقع أو الفراغ وغريها.
عرب  املدخنني  من  الفئة  وهذه  األرس  الستهداف  ونسعى 
يف  املنترشة  التدخني  عن  اإلقاع  عيادات  لزيارة  تشجيعهم 

مختلف املحافظات.
بعض  يف  العيادات  من  العديد  إلنشاء  سعي  وهناك 
وتقديم  التدخني  عن  اإلقاع  املدخنني  ملساعدة  املحافظات؛ 

املشورة والتثقيف املبارش لهم.
أعضاء  عىل  كافة  التدخني  آثار  يظهر  مجسم  تصنيع  وتم 
جسم املدخن الخارجية والداخلية، إذ يتم عرض هذا املجسم 
الجمعية،  بها  تقوم  التي  والفعاليات  املعارض  مختلف  يف 

السيام املوجهة لطاب املدارس والجامعات.
وهناك بعض الصعوبات التي تواجهنا مع الفئات العمرية 
وهو  أال  والثانوية،  اإلعدادية  املراحل  طاب  من  الصغرية 

حاجتهم إىل وسائل وأساليب متنوعة إلقناعهم بالتوقف عن 
التدخني، فيام يكون األمر أكرث سهولة مع الكبار.

كيف تقيم سلوك التدخين في 
مملكة البحرين؟

والقوانني،  الترشيعات  يحرتم  مجتمع  البحريني  املجتمع 
لتأدية  تساعد  مجتمعية  رقابة  بوجود  البحرين  تتميز  كام 
هذا  أن  نجد  ولذلك  وغايتها،  مفعولها  الترشيعات  هذه 
بتخصيص  ملقرتح  الربملان  رفض  يف  بوضوح  يتجسد  الوعي 
أماكن للمدخنني يف املؤسسات العامة، إذ تم األخذ بتوصيات 

الجمعية وماحظاتها عىل املقرتح.
تطبيق  يف  رصامة  هناك  أن  فنجد  للرقابة،  بالنسبة  وأما 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني، ولذلك نجد أن هناك 70 
العامة،  النيابة  إىل  تحويلهم  وتم  لإلجراءات  مخالف  مقهى 
فضًا عن مراقبة البقاالت واملتاجر التي تبيع السجائر، إذ يتم 
اتخاذ إجراءات صارمة حال التبليغ عىل مخالفتها لاشرتاطات.

توزيع  فعًا  وتم  معنا"،  واربح  "اقلع  برنامج  سابًقا  وبدأنا 
جوائز قيمة من قبل الجهات الراعية لهذا الربنامج، إذ ساهم 

يف إقاع العديد من املدخنني عن التدخني وتم تكرميهم.
أن  كام  للتدخني"،  ال  تقول  "املرأة  برنامج  طرحنا  وكذلك 
بالتعاون  التدخني  مضار  عن  صورة  ألفضل  مسابقة  هناك 

توجه لتطبيق اشتراطات السجائر العادية 
على السجائر اإللكترونية »السحبة«
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بوزارة  الطابية  الخدمات  إدارة  مع 
الرتبية والتعليم، وتوزع جوائز قيمة 
العديد  جانب  إىل  الفائزة  للمدارس 
تفاعًا  أنتجت  التي  الــربامــج  من 

إيجابيًا من املجتمع
يف  وطني  صحي  مسح  آخر  ويف 
مملكة البحرين، أظهرت اإلحصاءات 
البحرينيني  من  املدخنني  نسبة  أن 
بلغت 22.3 %، يف حني بلغت نسبة 
التدخني بني غري البحرينيني 12.2 %، 
وهي معدالت ممتازة، كام حافظت 
يف  استقرارها  عــىل  النسبة  هــذه 
السنوات املاضية، وهو مؤرش إيجايب 

جًدا.

هل شهدت البحرين 
موجة تحول من 

السيجارة التقليدية 
إلى اإللكترونية؟

املعروفة،  بالسيجارة  بدأ  التدخني 
ثم تطورت وسائله لتظهر أخريًا السيجارة اإللكرتونية والشيشة 
اإللكرتونية، التي شيع أنها تساعد عىل اإلقاع عن التدخني، 
إال  إلكرتونية،  سلعة  أنها  عىل  األمر  بداية  يف  تعامل  وكانت 
أنه وبعد التحذيرات التي أطلقت بشأنها أصبح التوجه اآلن 
باعتبارها من الوسائل التي تنطبق عليها اشرتاطات السجائر 

العادية.
ومستخدمو السيجارة العادية ما زالوا وهي متوافرة، إال أن 
التي  اإللكرتونية  السيجارة  وأما  االرتفاع،  أسعارها أخذت يف 
يطلق عليها )السحبة( بدأت مرتفعة يف السعر ثم انخفضت، 
إضافة  العادية،  السجائر  من  تكلفة  أقل  اآلن  وأصبحت 
)الفاش  يشبه  ما  املثال  سبيل  عىل  منها  أشكالها،  تنوع  إىل 
السيام  املدخنني  من  العديد  لدى  مفضلة  وباتت  ميموري(، 
سنة،   25 إىل   18 من  العمرية  الفئات  وبعض  السن  صغار 
املكانة  كنوع من  اإللكرتونية  السيجارة  باتوا يستخدمون  إذ 
و"الشياكة"، ولسهولة حملها واستخدامها، إذ إن بعضها من 

دون دخان.
تدخينهن  يعد  املجتمع  كان  الايت  السيدات  فئة  كذلك 
للسيجارة نوًعا من مخالفة للعادات والتقاليد واألعراف، باتوا 

يستخدمن هذا النوع من السجائر لذات 
األسباب السابقة.

برأيك، ما سبب تنامي 
دخول السيدات مجال 

التدخين أخيًرا؟
القانون مل يحدد نوع املدخن من حيث 
كونه سيدة أم رجل، وهنا يبدأ دور األرسة 
إذ  االجتامعية،  والعادات  والسلوكيات 
يكمن دورها يف منع بناتها من التدخني 
غري  سلوك  أنه  عىل  له  ينظر  كان  الذي 
الئق. ورغم ذلك، مازالت الرشيحة األكرب 
من السيدات يف البحرين محافظات عىل 
عاداتهن يف االمتناع عن التدخني واعتباره 
وكذلك  األنــوثــة.  مع  تنسجم  ال  عــادة 
بالنظر إىل املرتددين عىل عيادات اإلقاع 
املرتددين  أغلب  أن  نجد  التدخني،  عن 

عليها هم من الرجال.

ما التحديات التي تواجه 
الجمعية في القيام 

بدورها في مكافحة التدخين؟
بأهمية مكافحة  الوعي االجتامعي  زيادة  هناك حاجة يف 
التدخني ومضاره، من مؤسسات الشباب والرياضة إىل وسائل 
املؤسسات  جانب  إىل  واملجالس،  الدينية  واملنابر  اإلعــام، 

الرسمية كوزارة الرتبية والتعليم.
من  الكثري  وسعت  اليوم  االجتامعي  التواصل  ووسائل 
ويتأثر  يقتدى  ممن  العديد  تطرح  وأخذت  الشباب،  مدارك 
به من فنانني ورياضيني مدخنني، وهم ما يشكل دافًعا وسببًا 
رئيًسا يف اتجاه هؤالء الشباب للتدخني تقليًدا لذلك الفنان أو 

الريايض املعروف.
إضافة إىل ذلك، يأيت تحدي تنوع وسائل التدخني، إذ كان 
من الصعب سابًقا الحصول عىل السيجارة والشيشة، إال أن 
تطور هذه الوسائل إىل اإللكرتونية بات من السهولة الحصول 

عليها، السيام مع كون أسعارها يف متناول الجميع.
اشرتاطات عىل  يتمثل يف وضع  الحايل  التوجه  إن  ولذلك، 
واعتبارها  النيكوتني  عىل  تحتوي  التي  اإللكرتونية  السجائر 

كالسجائر العادية.

هناك حاجة 
في زيادة 

الوعي 
االجتماعي 

بأهمية 
مكافحة 
التدخين

تدخين 
السيدات مازال 

من العادات 
غير المرغوبة 
لدى غالبية 

المجتمع 
البحريني

فوائد االقالع      عن التدخين

بعد 12 ساعة 
من اإلقالع 

عن التدخين 
تقل نسبة 

أول أكسيد 
الكربون في 

الدم للمستوى 
الطبيعي

بعد عامين 
إلى 5 

تقل فرص 
حدوث 

جلطة بسبب 
التدخين 
وتكون 

مساوية لدى 
غير المدخنين

بعد فترة من 
12 إلى 90 يوم 

تبدأ وطائف 
الرئة تتحسن 
وتقل فرصة 

حدوث النوبات 
القلبية

بعد شهر 
إلى 9 أشهر 
تقل الكحة 

وضيق وقصر 
التنفس

بعد 10 
سنوات

 تقل فرصة 
حدوث 

سرطان الرئة 
والفم والحلق 

والبلعوم 
والرحم إلى 

النصف

بعد سنة من 
اإلقالع عن 

التدخين
تقل فرصة 

حدوث 
أمراض القلب 
التاجية إلى 
النصف من 

المدخنين

بعد 15 سنة 
من اإلقالع 

عن التدخين 
تكون خطورة 

اإلصابة 
بأمراض القلب 

الوعائية 
طبيعية

إلى أي مدى نجحت عيادات اإلقالع 
عن التدخين في أداء دورها؟

الوحيدة  العيادة  األعداد بسيطة، وكانت  كانت  البداية  يف 
تعتمد عىل  وكانت  الصحي،  الحورة  مركز  املتوافرة حينها يف 
التدخني،  عن  اإلقاع  عىل  تساعد  التي  األدوية  من  عينات 
والتي يحصلون عليها من بعض رشكات األدوية، أما بعد اعتبار 
التعامل  يتم  مستقلة  كعيادة  الصحية  املراكز  يف  العيادات 
معها يف مواعيد محددة بالحجز، إضافة إىل توفري األدوية من 
خال الوصفات الطبية باملراكز الصحية، وهو ما زاد من عدد 

املرتددين عىل هذه العيادات وتطوير آليات العمل بها.

ما الطريق للوصول لمجتمع خاٍل من 
التدخين؟

الخاصة  املؤسسات  جميع  من  التعاون  يف  الطريق  يكمن 
واملدارس  الدينية،  واملنابر  املجتمعية  واملؤسسات  والعامة، 
واملجالس، وجميع الوزارات والجهات مجتمعة للوقوف ضد 

انتشار ظاهرة التدخني بأشكاله كافة.
املدخنني، وهذا  التي متنع توظيف  الرشكات  وهناك بعض 
توجه حميد، إذ إن إشاعة هذه الثقافة يف املجتمع ومساهمة 
الجميع كل من موقعه سيساهم يف تحقيق هذه الرؤية بنسبة 

كبرية.
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قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح "إن الوزارة ومن أجل سد النقص في الكوادر الطبية 
البحرينية في التخصصات الدقيقة قامت بابتعاث 36 طبيًبا للتدريب في التخصصات 

الدقيقة بالخارج في األعوام 2018 حتى 2020، ومن المؤمل ابتعاث نحو 15 طبيًبا في 
العام الجاري". جاء ذلك رًدا منها على سؤال للشورية منى المؤيد بشأن خطة الوزارة 

لتدريب خريجي الطب وتأهيلهم لشغل الوظائف في المستشفيات الحكومية والخاصة 
وإحالل البحرينيين محل األطباء األجانب، إذ بلغ من تم توظيفهم في العام 2020 عدد 70 من 

أصل 427 خريًجا.

منذ  ارتأت  الــوزارة  أن  إىل  وأشــارت 
تدريب  فصل  العمل عىل   2015 العام 
التوظيف،  عن  التخرج  حديثي  األطباء 

بناء عىل قرار مجلس الوزراء.
وبينت أن هذا هو النهج املتبع عامليًا 
املعتمدة  والنظم  املعايري  وفًقا ألحدث 
مبا  األسنان،  وطب  البرشي  الطب  يف 
الرعاية  بجودة  االرتــقــاء  يف  يساهم 

الصحية وتنمية الكوادر الوطنية.
عن  سنويًا  تعلن  الوزارة  أن  وذكرت 
التخرج  برامج تدريبية لألطباء حديثي 
يف  األســنــان  وطــب  الــبــرشي  بفرعيه 
املجالس العملية للتخصصات الصحية، 

متتد لفرتة ترتاوح بني 4 إىل 6 سنوات.
املتقدمني عىل هذه  أن  إىل  وأشارت 
متساوية  فرص  يحصلون عىل  الشواغر 
التدريبية  املقاعد  عــىل  للتنافس 
االمتحان  ــراءات  ــ إج يف  ــول  ــدخ وال
األفضل  اختيار  بعدها  ليتم  واملفاضلة، 

واألكفأ.

ولفتت الصالح إىل أن الوزارة قامت 
اتفاقية مع كل  العام 2019 بتوقيع  يف 
العريب  الخليج  وجامعة  "متكني"  من 
لتدريب  للصحة  ــىل  األع واملجلس 
عىل  للحصول  طبيبًا   80 وتوظيف 
شهادة املاجستري اإلكلينيكية أو الدبلوما 
العائلة،  طب  تخصص  يف  اإلكلينيكية 
بحيث تنتهي االتفاقية بعد مرور سنتني 

هذا  يف  مستفيد  آخــر  توظيف  عىل 
الربنامج وذلك بعد اجتياز التدريب.

وذكرت أن الوزارة تلتزم بتوفري أماكن 
للتدريب اإلكلينييك وتوظيف املتدربني 
تم  إذ  بنجاح،  التدريب  اجتازوا  الذين 
عرب هذا الربنامج استقطاب 40 متدربًا 
العام  يف  متدربًا  و40   2019 العام  يف 

.2020

وزيرة الصحة فائقة الصالح: فصل التدريب عن التوظيف

ابتعاث 15 طبيًبا للتدريب 
على التخصصات

الدقيقة في2021

منى المؤيدفائقة الصالح
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ا يعرف »الكيتو دايت« أنه نظام غذايئ يعتمد بشكل 
كبري عىل تقليل الكربوهيدرات وزيادة الدهون، واالعتدال 

يف تناول الربوتني يف النظام الغذايئ. 

»الكيتو دايت« أصبح من أكرث األنظمة الغذائية شهرة 

وانتشاًرا بني عامة الناس، إذ أثبت النظام فعاليته يف إنقاص الوزن 

لدى رشيحة كبرية من الناس، كام أن العديد من الدراسات العلمية 

أكدت فعاليته يف إنقاص الوزن. 

نظام  ليس مجرد  »الكيتو«  نظام  أن  يجهلون  الناس  من  العديد 

غذايئ معتاد يؤدي إىل إنقاص الوزن، بل يؤدي إىل إحداث تغيريات 

كبرية يف عمليات األيض داخل الجسم.

اتباع هذا النظام، يقوم الجسم بتحويل الدهون إىل  ومن خال 

تزويد  خالها  من  ويتم  الكربوهيدرات،  من  بدال  الكبد  يف  طاقة 

الجسم بالطاقة ومن ضمنها الدماغ. لهذا السبب يستخدم أيًضا هذا 

النظام يف عاج نوبات الرصع تحت إرشاف طبي حال فشل استجابة 

املريض لألدوية املعالجة، وقد أثبت فعاليته خصوًصا لدى األطفال. 

ومع االنتشار الكبري لهذا النظام، خصوًصا لدى الرياضيني واملهتمني 

بكامل األجسام، ومع الرتويج الهائل لهذا النظام، ينبغي الوعي أن 

هذا النظام ال يتناسب مع جميع األشخاص، وال ينصح باتباعه ملدة 

طويلة، وأن الدراسات وآراء االختصاصيني ما زالت متضاربة حوله.

إن اتباع نظام »الكيتو« بشكل عشوايئ ودون استشارة اختصاصيني 

ال تخلو من اآلثار الجانبية والتي من ضمنها الجفاف، حصوات الكىل، 

النقرص إضافة إىل هبوط سكر الدم، والشعور بالتعب والغثيان. 

كام أن تركيز هذا النظام عىل مصادر الربوتني والدهون وانخفاض 

واختال  الفيتامينات  يف  نقص  عنه  ينتج  أن  الكربوهيدرات، ميكن 

توازن املعادن يف الجسم.

محددة،  ملدة  النظام  بهذا  التغذية  اختصاصيي  بعض  ينصح  قد 

يف حال فشل األنظمة املعتادة يف إنقاص الوزن، ويتم تطبيقه بعد 

املتابعة  وتتم  الدم،  وتحاليل  للشخص  الصحية  الحالة  من  التأكد 

بشكل دوري ودقيق ملا لهذا النظام من تأثريات كبرية. 

هو  واالعتدال  التنوع  عىل  القائم  املعتدل  الغذايئ  النظام  يبقى 

األفضل صحيًا ألي شخص عىل وزن صحي أو اتباع أسلوب حياة أكرث 

صحة وأمانًا.

»الكيتو دايت«".. شهرة 
واسعة ومخاطر محتملة
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تساقط الشعر بعد 
الوالدة يتالشى تلقائًيا

استشارية علم األمراض وتشخيص األنسجة 
واألورام الدكتورة ماجدة المعمري

قالت استشارية علم 
األمراض وتشخيص األنسجة 

واألورام الدكتورة ماجدة 
المعمري "إن المرأة عندما 
تحمل تدخل نسبة كبيرة 

من الشعر في مرحلة السكون، وفي 
غضون شهرين إلى 3 أشهر بعد الوالدة، 
تالحظ بعض النساء أن كميات كبيرة من 

الشعر تتساقط لدى تمشيطه، إال أن 
هذه الحالة تتالشى تلقائًيا في معظم 

األحيان".

وأشارت في لقاء خاص مع "صحتنا" إلى 
أن 50 % من الرجال يفقدون شعرهم في 

عمر الخمسينات، في حين ان العامل 
الوراثي لتساقط الشعر لدى النساء ال 

يعرضهن للصلع بشكل كامل، وإنما يؤدي 
إلى انخفاض كثافة شعر الرأس فقط.

ودعت المعمري إلى استبدال تصفيفات 
الشعر التي تتطلب المبالغة في شّده، 

مثل تصفيفة ذيل الفرس أو الضفائر؛ ألن 
ذلك يؤدي إلى تساقط الشعر إلى حد 

ما، خصوًصا على جانبي الرأس. 
وفيما يلي نص اللقاء:

ما أبرز العوامل المؤدية إلى تساقط 
الشعر؟

النساء  من  كثري  منها  يعاين  شائعة  مشكلة  الشعر  تساقط  يعد 
والرجال عىل حد سواء؛ نتيجة عوامل مختلفة.

تؤثر  وقد  والتوتر،  النفيس  القلق  تسبب  التي  املشاكل  ويعترب من 
عىل الحياة االجتامعية ملن يعاين منها خصوًصا النساء.

ونقص  كاألنيميا  املزمنة  األمراض  وبعض  الوراثية  العوامل  وتعترب 
والحميات  الدرقية  الغدة  وأمراض  املناعة  وأمراض  والسكر،  الحديد 

وغريها، من أهم عوامل سقوط الشعر.
وقد يكون سقوط الشعر ناتًجا أيًضا عن نقص عوامل غذائية ونقص 
الجراحات  بعد  أو  األدوية،  بعض  إىل  أيًضا  يرجع  وقد  الفيتامينات، 
الوالدة  أو  النفسية  والتوترات  والضغوط  القايس  والرجيم  الكربى 

والرضاعة.
ومن األسباب األخرى لسقوط الشعر االلتهابات املزمنة. والعوامل 
التي تؤدي إىل اإلرضار بجذور الشعر، مثل بعض الترسيحات التي تشد 

الشعر بقوة، أوالحرارة الزائدة بسبب مجفف الشعر.
ويف كل يوم تتساقط حوايل 50 إىل 100 شعرة وهذا ضمن 

ألف   100 حوايل  الرأس  فروة  تغطي  إذ  الطبيعي،  املعدل 
شعرة.

ما دورة تكوين الشعر ونموه؟
يتشكل الشعر بصفة أساسية من الكرياتني وهو موجود 
النمو:  يف  مراحل   3 بـ  الشعر  ومير  واألظافر،  الجلد  يف 
هي  والثانية  النشاط(،  )دورة  األناجني  مرحلة  هي  األوىل 
مرحلة الكاتاجني )دورة فقدان النشاط(، وأما الثالثة فهي 

الدورة  بدء  قبل  راحة  )فرتة  التيلوجني  مرحلة 
يف  الشعر  منو  معدل  ويبلغ  أخرى(،  مرة 

املتوسط سنتيمرت واحد يف الشهر.
)عامني  من  األوىل  املرحلة  وتستمر 

عوامل  ذلك  ويحدد  أعوام(   8 إىل 
 %  90 األناجني  وميثل  وراثية، 

تأيت  ــم  ث ــرأس،  ــ ال شعر  ــن  م
واملعروفة  الثانية  املرحلة 

يرتاجع  إذ  بالكاتاجني، 
وتستمر  الشعرة  نشاط 
فرتة من )أسبوعني إىل 4 
أسابيع(، تليها فرتة الراحة 

املعروفة بالتيلوجني والتي 
)شهرين  حــوايل  تستغرق 

النظام الغذائي 
الخالي من 

البروتين يدخل 
الشعر في 

مرحلة السكون

المبالغة في 
العالجات 

الكيميائية 
للشعر تضعفه 

وتعرضه 
للتساقط
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 10 من  أكرث  تكون  وال  أشهر(.   4 إىل 
فرتة  يف  الرأس  فروة  من شعريات   %
الشعر يف أي وقت  الراحة أو فقدان 
من األوقات، وإذا زادت النسبة اعترب 

تساقط الشعر مرضيًا.
عىل  تؤثر  قد  عدة  عوامل  وهناك 
فقدان  إىل  وتؤدي  الشعر  منو  دورة 
األحــوال  بعض  يف  أو  مؤقتًا  الشعر 

بصفة دامئة.
تساقطًا  ياحظون  الذين  وعــىل 
أو  تصفيفه  عقب  الشعر  يف  شديًدا 
األمراض  استشاري  مراجعة  متشيطه 

الجلدية ملعرفة السبب وأخذ العاج. ويحدد الطبيب سبب 
تساقط الشعر بعد السؤال عن تاريخ املراجع املريض، وتجرى 
الفحوصات الازمة للشعر، وتطلب فحوصات للدم عدة، إذ 
نقوم يف مخترب "جلوبال باثولوجي" بإجراء هذه الفحوصات 
املتمثلة يف )صورة كاملة للدم )CBC(، تحليل تحديد مخزون 
تحليل   ،)TSH( الدرقية  الغدة  تحليل   ،)Ferritin( الحديد 
الفروة،  نسيج  من  عينة  فحص   ،)ANA( املضادة  األجسام 

نسبة فيتامني )دال(، ونسبة الزنك يف الدم.

ما دور الحمل والوالدة وبعض 
العمليات الجراحية في تساقط 

الشعر؟

نسبة  تدخل  ــرأة  امل تحمل  عندما 
السكون،  مرحلة  يف  الشعر  من  كبرية 
وخال شهرين إىل 3 أشهر بعد الوالدة 
كبرية  كميات  أن  النساء  بعض  تاحظ 
متشيطه،  لــدى  تتساقط  الشعر  من 
تلقائيًا يف معظم  الحالة  وتتاىش هذه 

األحيان. 
الايت  النساء  عند  الحديد  نقص  إن 
يعانني من الطمث الشديد أو من سوء 
أسباب  أحد  يعد  األنيميا  أو  التغذية 
فحص  إجــراء  وبعد  الشعر،  تساقط 
نسبة الحديد يف الدم يف املخترب يصف 
النصائح  الطبيب العاج حسب مخزون الحديد، مع توجيه 

الغذائية للمريض. 
عمليات  لهم  تجرى  الذين  املرىض  لدى  الشعر  ويتساقط 
جراحية كبرية مثل عملية قص املعدة أو التحوير؛ ألن مثل 
لصدمة  بالجسم  الحيوية  األجهزة  تعرض  قد  الجراحة  هذه 
إجراء  من  البد  وهنا  والفيتامينات،  املعادن  ونقص يف  كبرية 
فحص الفيتامينات واملعادن دوريًا وااللتزام بنصائح الطبيب 

املعالج وأخذ الفيتامينات حسب وصف الطبيب.
تجدر اإلشارة إىل أن حتى من يعانون من األمراض املزمنة 

كالسكر يصابون بتساقط الشعر.

ما عالقة النظام الغذائي للشخص 
بتساقط الشعر؟

إن النباتيني الذين يتناولون أغذية خالية متاًما من الربوتني 
ومن يتبعون نظاما غذائيًا قاسيًا، قد يصابون بتساقط شديد 
للشعر، ولدى حدوث هذه الحالة، يحاول الجسم اإلبقاء عىل 

الربوتني بتحويل الشعر النامي إىل مرحلة السكون. 
وعليه، قد يعاين هؤالء من تساقط كثري للشعر 
التغيري يف  بدء  أشهر من   3 إىل  بعد شهرين 
الشعر  يصبح  بحيث  الغذايئ،  نظامهم 
بسهولة  جذوره  من  لانتزاع  قابًا 

نسبيًا. 
هذه  حدوث  منع  وميكن 
بتناول  عاجها  أو  الحالة 
املواد  من  كافية  كمية 
وإجــراء  الربوتينية 
ــدم  ــ فـــحـــص ال

لتساقط الشعر.
الشعر، ومن  وقد يؤدي تعاطي بعض األدوية إىل تساقط 
تلك األدوية مضادات التجلط )وهي األدوية التي متنع حدوث 
والتهاب  النقرس  وأدويــة  الــدم(،  كثافة  بتخفيف  التجلط 

املفاصل أو مضادات االكتئاب.
الدرقية  الغدة  من  املتزايد  اإلفراز  يعرف  أخرى،  من جهة 
بفرط النشاط الدرقي، بينام تعرف حالة تدين اإلفراز الدرقي 
بنقص النشاط الدرقي، وكا الحالتني ميكن أن تسبب تساقطًا 
بالعامات  الدرقية  الغدة  الشعر. وميكن تشخيص أمراض  يف 
إن  إذ  املخربية،  والفحوصات  األخرى  واألعــراض  الرسيرية 
عاجه  ميكن  الدرقية  األمــراض  عن  الناتج  الشعر  تساقط 

بواسطة األساليب العاجية املناسبة.

ما دور منتجات العناية بالشعر 
والعالجات الكيميائية له في 

تساقطه؟
التمليس  مثل  للشعر  كيميائية  عاجات  الكثري  يستخدم 
استخدام  تكرار  أن  إال  الفورمالني(،  عىل  )املحتوي  والكرياتني 
هذه العاجات بصورة مبالغ فيها من شأنه أن يضعف الشعر 
املحلول  يظل  عندما  ذاته  واألمر  للتساقط،  عرضة  ويجعله 
عىل الرأس ملدة طويلة، أو استعامل مبيض لشعر تم تبييضه 

مسبًقا.
ويف حال أصبح الشعر ضعيًفا جًدا وهًشا بفعل فرط تعرضه 
استخدام  عن  التوقف  األفضل  فمن  الكيميائية،  للعاجات 

هذه املواد لبعض الوقت حتى ينمو الشعر بصورة طبيعية.
وتصفيفه هي  بالشامبو  الشعر  إن غسل  ذلك،  إىل  إضافة 
أمور رضورية للعناية بفروة الرأس، إال أن املبالغة يف ذلك أو 

استخدام  أو  خاطئة  بطريقة  مامرسته 
من  الشعر،  لنوع  مناسب  غري  شامبو 
يجعله  ما  بالشعر،  الرضر  إلحاق  شأنه 

عرضة للتساقط.

ما الطريقة المثلى 
لتنشيف الشعر 

وتسريحه دون أن يؤدي 
ذلك إلى إضعافه 

وتساقطه؟
بضغط  الزائد  املاء  تنشيف  ينبغي 

فالشعر  بقوة،  الشعر  فرك  يتم  أن  الرأس دون  املنشفة عىل 
عدم  ينبغي  وبالتايل  مبتا،  يكون  حني  هشاشة  أكرث  يكون 

اللجوء إىل التمشيط بقوة.
ألن  اليوم؛  يف  عديدة  ملرات  الشعر  متشيط  بعدم  وينصح 
ذلك قد يسبب الرضر بالشعر، ومن األمور التي تساعد عىل 
متباعدة  أسنان  ذات  أمشاط  استخدام  الشعر  تساقط  عدم 

وفرشاة ذات أطراف ناعمة. 
تتطلب  التي  الشعر  تصفيفات  استبدال  أيًضا  وينبغي 
املبالغة يف شّده، مثل تصفيفة )ذيل الفرس( أو الضفائر؛ ألن 
ذلك يؤدي إىل تساقط الشعر إىل حد ما، خصوًصا عىل جانبي 

الرأس.

ما السبيل نحو معالجة العامل 
الوراثي في تساقط الشعر والصلع؟

أو  األم  الشعر من جانب  تساقط  يرث  أن  للشخص  ميكن 
األب، والنساء الايت يصنب بهذا الداء الورايث يشكني من تضاؤل 
كمية الشعر، وال يصنب بالصلع الكامل، وتبدأ يف فرتة املراهقة 

ويف العرشينات أو الثاثينات من العمر.
من  بكثري  أقل  بدرجة  النساء  بعض  عند  الشعر  ويخف 
الرجال، وقد يبدأ سقوط الشعر يف فرتة املراهقة، ويكون عادة 

أكرث وضوًحا بعد الوالدة وبعد انقطاع الدورة.
النساء  عند  الشعر  سقوط  يؤدي  ال  األحــوال،  أغلب  ويف 
إىل  فقط  يؤدي  لكن  الرجال،  عند  الحال  الصلع كام هو  إىل 
انخفاض كثافة شعر الرأس. وتحت تأثري جينات وراثية ومع 
وجود الهرمون الذكري التيسرتون، يتساقط الشعر يف الرأس 

عند الرجال )خصوًصا يف مقدمة ووسط فروة الرأس(.
من   %  20 حوايل  يفقد  العمر،  من  العرشينات  فرتة  وىف 
الرجال الشعر، ويصل معدل الفقدان إىل 50 % يف الخمسينات 

من العمر.
ويكون عاج تساقط الشعر عموًما 
عن طريق عاج السبب، مثل تعويض 
حالة  يف  والحديد  الفيتامينات  نقص 
نقصهام، أو عاج عدم التوازن الغذايئ 
بعد الرجيم القايس، أو تفادي الضغوط 
النفسية قدر اإلمكان، أو عاج أمراض 
الغدة الدرقية وعاج األمراض املزمنة 
إن وجدت، ويف الحاالت املتقدمة من 
تساقط الشعر الذكوري ينصح بزراعة 

الشعر.

50 % من 
الرجال 

يفقدون 
شعرهم 
في سن 

الخمسين

»ذيل 
الفرس« و 
»الجدنة« 

تصفيفات 
تساهم في 

تساقط 
الشعر
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يضم أحدث أجهزة صباغة وتصوير األنسجة رقمًيا

»جلوبال باثولوجي«
قفزة نحو مستقبل عالم 

المختبرات الطبية
علم  استشارية  بإرشاف  باثولوجي  جلوبال  مخترب  يعد 
األمراض وطب املختربات وتشخيص األنسجة الدكتورة ماجدة 
واملختربات  األمراض  علم  املختربات يف  أحدث  من  املعمري 
الطبية يف مملكة البحرين، املجهزة بأحدث األجهزة الطبية 

األملانية الروبوتية التي تعمل بأنظمة الذكاء االصطناعي.
ملجموعة  الشاملة  التشخيصية  خدماته  املخترب  ويقدم 
واسعة من علم األمراض الرسيري والترشيحي، مبا فيها فحص 
الدم وأمراض الدم واالختبار الهرموين، الخزعات، عينات علم 
خزعة  الرسطان،  عينات  الجراحية،  وغري  الجراحية  األمراض 
علم  الدقيقة،  اإلبر  خايا  علم  الحارسة،  الليمفاوية  العقدة 

الخايا عنق الرحم واالختبار الجزيئي والورايث.

املخترب الذي تأسس يف العام 2017، وبفضل ما يتفرد به 
من منظومة تقنية وفنية وإدارية متطورة وعىل مستوى عال 
من الحرفية، بات يقدم خدماته لشبكة واسعة من العماء 
من مراكز طبية ومستشفيات خاصة، ويطمح لتمكني األطباء 
وقت  من  ساعة   24 يف  دقيق  بتشخيص  املرىض  تزويد  من 

استام العينات الصغرية.
»صحتنا« زارت املخترب واطلعت عن كثب عىل نظام العمل 
فيه وطبيعة عمل األجهزة التي تعد األحدث من نوعها، إذ 
يقوم املركز باستام العينات الجراحية واألنسجة من املراكز 
الطبية واملستشفيات الخاصة يف البحرين، ويتم تسجيلها يف 
الوطنية  الهيئة  قبل  من  املرخصة  الذكية،  املعلومات  منصة 

لتنظيم املهن والخدمات الصحية.
ويجري منح كل عينة رقاًم تسلسليًا خاًصا بها، وبعد تسجيل 
إىل رشائح  النسيج  معالجتها وقص  ثم  معاينتها  تتم  العينات 
بصبغة  صباغتها  تتم  ثم  زجاجية،  رشائح  عىل  توضع  رقيقة 
خاصة يف جهاز صباغة أوتوماتييك يعمل بالذكاء االصطناعي، 
البحرين، ويعمل عىل ترسيع وترية  نوعه يف  األول من  وهو 

العمل واملحافظة عىل مستوى الجودة املطلوب. 

الصور الرقمية
ويفخر املخترب بامتاكه لجهاز »ابريو«، الذي يحول األنسجة 
إىل صور رقمية متحركة، كميكروسكوب رقمي عايل الجودة، 

يقوم بإرسال الخزعات كصورة رقمية إىل أطباء خارج البحرين 
يف تخصصات نادرة من أجل تشخيص الحاالت الصعبة.

أو 3  املتخصصة يف يومني  املراكز  التقرير من  استام  ويتم 
أيام فقط، وهو ما يخدم املرىض يف رسعة تلقي العاج، وتجنب 
األورام  حال  يف  التشخيص  تأخري  عىل  املرتتبة  املضاعفات 

الرسطانية.
والدكتورة ماجدة املعمري استشارية يف علم األمراض وطب 
الدكتوراه  درجة  عىل  حاصلة  األنسجة،  وتشخيص  املختربات 
يف الطب، وحاصلة عىل زمالة املجلس األورويب لعلم األمراض 
يف علم األمراض الجراحي واألورام وعلم األمراض الخلوي يف 

هولندا.
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نزيف األنف املعروف بالرعاف، من اإلصابات الشائعة، 
وغالبًا ما يكون سببه جفاف أغشية األنف بسبب الهواء أو 

التغيريات املناخية. 
ويتفاوت نزيف األنف بني بسيط ال يشكل خطورة ويتوقف 

من تلقاء نفسه، وبني شديد يحتاج إىل عناية طبية فورية.

ولنزيف األنف أسباب عدة منها: 
الدموية  األوعية  الكثري من  األنف عىل  الداخيل من  الجزء  • يحتوي 
القريبة من سطح األنف، وهي مفتوحة عىل البيئة الخارجية، ما يعرضها 

للعوامل الجوية والحساسية واإلصابات. 
• معظم نزيف األنف سببه الهواء البارد أو الجاف.
• الحساسية، والتي تسبب حكة وجروًحا سطحية. 

• التهابات أغشية األنف والجيوب البكتريية والفريوسية.
• االستخدام املستمر لبعض البخاخات األنفية دون إرشاد طبي. 

يزيد  ما  الدم،  وأمراض  والكبد  الكىل  وأمراض  الدم  ضغط  ارتفاع   •
سيولة الدم.

• أورام األنف والجيوب وبعض أنواع الشحميات األنفية. 
• األدوية املستخدمة ملنع تجلط الدم، مثل: االسربين والوارفارين، إذ 

يكون الشخص أكرث عرضة لإلصابة بنزيف األنف.

أما اإلسعافات األولية لوقف
نزيف األنف فهي كاآلتي:

عن  واالمتناع  الرقبة  حني  مع  الوقوف،  أو  األمــام،  إىل  االنحناء   •
االستلقاء، أو ميل الرأس للخلف؛ ألن ذلك سيتسبب بابتاع الدم، ونزوله 

للجهاز التنفيس السفيل.
مع  الناحيتني،  من  العظمي(  )ليس  اللني  الجزء  من  األنف  إمساك   •
تجنب الضغط عىل جانب واحد فقط، حتى لو كان النزيف عىل جانب 

واحد فقط.
• الضغط املستمر عىل األنف ملدة 5 دقائق عىل األقل لألطفال، ومن 

10 إىل 15 دقيقة للبالغني. 
األوعية  يساعد  إذ  الرقبة،  ثلج عىل  أو كيس  باردة،  • وضع كامدات 
وضع  من  السائد  املفهوم  من  العكس  وعىل  االنقباض.  عىل  الدموية 

الكامدات عىل األنف. 
ويف حال مل يتوقف النزيف يف فرتة 30 دقيقة، أو الحظت ازدياًدا يف 

كمية الدم، فيجب التوجه لزيارة طبيب استشاري مختص يف األنف.

الرعاف.. أسبابه
وإسعافاته األولية
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اسأل
طبيب

تحل استشارية أمراض النساء والوالدة الدكتورة منى مرهون 
ضيفة على زاوية )اسأل طبيب( في العدد الثاني من »صحتنا في 

البالد«، حيث تجيب على تساؤالت القراء والمتابعين التي تم 
تلقيها عبر قنوات التواصل المعلنة.

والدكتورة منى مرهون لها خبرة تمتد ألكثر من 20 سنة، قضت 15 
سنة منها في مستشفى السلمانية، لتنتقل بعدها للعمل في 

القطاع الخاص.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من أبرز األسئلة التي وردتنا 
وإجاباتها.

مع الدكتورة

   منى مرهون
         استشارية أمراض النساء والوالدة

ما أسباب التهاب مجرى البول 
لدى المرأة، مع العلم بعدم وجود 

حصى أو ترسبات؟

- التهاب املسالك البولية يعترب أحد أكرث أنواع االلتهابات 
من  النساء  من   %  40 قرابة  تعاين  إذ  النساء،  لدى  شيوًعا 

التهاب البول مرة واحدة عىل األقل يف حياتهن.
 ،)E. coli( بكترييا  هي  عادة  املسؤولة  البكترييا  وتكون 
وهي بكترييا مستوطنة يف الجهاز الهضمي عادة، لكنها تنتقل 
للمثانة البولية؛ بسبب قرص طول مجرى البول لدى النساء 
وقربه من منطقة الرشج واملنطقة التناسلية. والنساء األكرث 
إحدى  الجنسية  العاقة  تعترب  )إذ  املتزوجات  هن:  عرضة 
الحوامل،  البولية(،  للمثانة  البكترييا  املسببات النتقال  أهم 
مريضات السكري، النساء يف مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، 
من لديهن حصوات أو تشوهات خلقية يف املسالك البولية.

هل تكيس المبايض يسبب زيادة 
في الوزن وعدم نزوله؟ وما الحل؟

الوزن،  بزيادة  وثيقة  عاقة  له  املبايض  تكيس  نعم،   -
ويرجع ذلك العتال الهرمونات والتي من أهمها ما يعرف 

مبقاومة األنسولني. 
تكيس  عاجات  أهم  أحد  الزائد  الوزن  تنزيل  ويعترب 
وحدوث  الشهرية  الدورة  انتظام  عىل  للحفاظ  املبايض؛ 
الرحم  بطانة  تضخم  من  والوقاية  املتزوجات،  عند  الحمل 

وغريها من عواقب السمنة. 
وتنزيل الوزن يكون باتباع حمية غذائية سليمة ومامرسة 

النشاط الريايض بانتظام.
كام ننصح باستخدام حبوب تنظيم السكر لنفس الغاية.

ما أسباب توقف نمو الجنين في 
بطن األم؟

الجنني يعني موته، وقد يكون أمرًا مفاجئًا  - توقف منو 
ويحدث يف أي وقت من الحمل. 

وتختلف أسباب ذلك، فمنها ما له عاقة باألم أو بالجنني 
نفسه أو بالظروف البيئية.

من ناحية األم، فإن إصابتها باألمراض املزمنة مثل السكري 
األمراض  وبعض  والرئتني،  والكىل  القلب  وأمراض  والضغط 

املناعية مثل الذئبة الحمراء وغريها، تجعل الجنني أكرث عرضة 
التشوهات واألمراض يف  أنواع  النمو، وكذلك بعض  لتوقف 
الرحم والجهاز التناسيل.  ومن ناحية الجنني، فإن االعتاالت 
الكروموسومية والتشوهات الخلقية قد تؤدي لتوقف النمو 
التجلطات  وحدوث  انفصالها  أو  املشيمة  ضعف  وكذلك 

الدموية. 
وتعترب بعض األدوية واألشعة والكيامويات وكذلك بعض 
توقف  أسباب  من  والبكتريية  الفريوسية  االلتهابات  أنواع 

النمو.

أنجبت عن طريق عملية قيصرية، 
وتبقت أمامي أيام ألكمل 3 

أشهر من الوالدة، في حين ما 
زلت أرى الدم بصورة بسيطة، ينقطع 

ليومين أو 3 أيام ثم يعود، فما السبب؟

-عدم انتظام الدورة الشهرية قد يحدث بعد الوالدة سواء 
كانت طبيعية أو قيرصية.

الطبيعية، إذ  الرضاعة  وأهم األسباب املؤدية لذلك هي: 
يرتفع هرمون الربوالكتني وينخفض التبويض، ما يسبب خلًا 
يف هرمونات املبايض، الذي بدوره يؤدي لعدم انتظام الدورة 

الشهرية.
وكذلك وزن األم املرضع له دور كبري، إذ تكتسب معظم 
األمهات وزنًا زائًدا أثناء الحمل وال تستطعن فقده بسهولة 
بعد الوالدة.  كام أن عدم انتظام الدورة الشهرية قبل الحمل 
ألي سبب من األسباب مثل تكيس املبايض أو الغدة الدرقية 

يؤدي إىل عدم انتظامها بعد الوالدة.

ما سبب تأخر الدورة الشهرية 
وعدم انتظامها؟

أهمها:  عدة،  أسباب  له  الشهرية  الدورة  انتظام  عدم   -
السمنة  أو  الشديدة  النحافة  املبايض،  تكبس  متازمة 
املفرطة، اعتال الغدة الدرقية وهرمون الربوالكتني )هرمون 
أو  كالحبوب  الحمل  موانع  والرضاعة،  الحمل  الحليب(، 
األدويــة  أنــواع  بعض  والقلق،  النفيس  اإلرهــاق  اللولب، 
كمضادات االكتئاب واألدوية الكياموية، سن انقطاع الطمث 
العضيل،  واملجهود  الرياضة  يف  اإلفــراط  منه،  االقــرتاب  أو 

الفشل املبكر للمبايض ومرض السكري.
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الثالسيميا
في البحرين.. 
حكاية الريادة

يولد سنوًيا أكثر من 50 
ألف شخص حول العالم 
بمرض الثالسيميا، في 

وقت سجلت فيه 
مملكة البحرين تجربة 

رائدة في الحد من 
أعداد المصابين 

بهذا المرض، وتوفير الرعاية الطبية 
التي تمّكن المرضى من ممارسة 

حياتهم الطبيعية مثل غيرهم من 
األسوياء.

وباحتفال العالم في 8 مايو من كل عام 
باليوم العالمي للثالسيميا، تستضيف 
"صحتنا" كال من اختصاصي أمراض الدم 

الوراثية الدكتور جعفر طوق، ورئيسة الجمعية 
األهلية ألمراض الدم الوراثية واستشارية أمراض 

الدم لألطفال بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة 
نجاة المهدي؛ للتعريف بمرض الثالسيميا، ولتسليط 

الضوء على مستوى الرعاية الصحية المقدمة 
للمرضى في مملكة البحرين، وما يواجهونه من 

تحديات اجتماعية.
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قال اختصايص أمراض الدم الوراثية الدكتور جعفر طوق "إن الوقت ما زال مبكرًا لتوافر العاج الجيني الجذري ملرىض 
الثاسيميا، يف الوقت الذي تنصب فيه الجهود العلمية نحو تجربة هذا النوع من العاجات عىل مرىض السكلر بالدرجة 

األوىل".
وأشار إىل أن حاجة مرىض الثاسيميا للمستشفى قليلة، وأنهم أكرث حاجة لوحدة الرعاية للقيام بعملية نقل الدم لهم حسب 

الجدول املعد لذلك، إىل جانب العاج املنزيل عن طريق تناول الحبوب.

ما هو الثالسيميا؟
الدم  أمراض  أحد  هو  املتوسط  البحر  أنيميا  أو  الثاسيميا 
الوراثية، ينتج عنه خلل يف تكوين خضاب الدم )الهيموجلوبني(، 
لونه  الدم  ويعطي  الحمراء،  الخايا  يف  املوجود  السائل  وهو 

واملسؤول عن نقل األكسجني ألجزاء الجسم املختلفة.
ورايث،  خلل  وجود  إىل  بالثاسيميا  اإلصابة  سبب  ويعود 
األكرث  "ألفا" وهو  نوع  رئيسيان، هام:  نوعان  لها  والثاسيميا 

شيوًعا يف البحرين، ونوع "بيتا". 

ما الفرق بين نوعي "ألفا" و 
"بيتا ثالسيميا"؟

يتكون خضاب الدم من عنرصين أساسيني، 
)الجلوبلني(،  والربوتني  )الهيم(  الحديد  هام 
واالختاف بني نوعي "ألفا" و بيتا هو تحديد 
السلسلة املصابة، إذ يتكون خضاب الدم من 

سلسلة "ألفا" و"بيتا".
وأما بالنسبة لألعراض 

فتعتمد 
عىل 

منها  تقريبًا،  متشابهة  الثاسيميا  وأعــراض  األمــراض،  حدة 
النمو  يف  وقصور  والتعب  العني(  )اصفرار  والريقان  الشحوب 

أحيانًا.
وهناك أعراض قد تأيت بسبب مضاعفات الثاسيميا، كرتقرق 
العظام، خصوصا يف الثاسيميا الكربى، إضافة إىل التضخم يف 

الطحال، ما يؤدي إىل انتفاخ البطن.
بشكل  الدم  نقل  إىل  يحتاجون  الذين  الثاسيميا  ومرىض 
ينتج عنه  الحديد، ما  دوري تتكون لديهم زيادة يف مخزون 
والجبني،  الوجه  كعظام  العظام،  شكل  يف  تغري 
وميكن أن تؤثر عىل القلب والكبد والبنكرياس، 
التناسيل يف الذكور  وأحيانًا تؤثر عىل الجهاز 
نتيجة  هي  األعراض  هذه  ولكن  واإلنــاث، 
زيادة الحديد. وتنتج زيادة الحديد لسببني، 
هام أن من يعانون من الـ "بيتا ثاسيميا" 
الحديد، وأحيانًا  يكون سببه نقص  الكربى 
لديهم  تكون  املتوسطة  ثاسيميا"  "بيتا  الـ 
زيادة يف نسبة الحديد نتيجة لهرمون 
أحد  وهو  )الهيبسيدين(، 
التي  ــات  ــرمــون ــه ال
تكوين  يف  تدخل 
إذ  ــد،  ــحــدي ال
له  ــون  ــك ي

دور 

»الثالسيميا« مرض وراثي وعالجه 
الجيني تحت التجربة

القلب والكبد وداخل اختصاصي أمراض الدم الوراثية الدكتور جعفر طوق لـ »صحتنا«: أماكن معينة يف  الحديد يف  تراكم  يف 
العظم، ولذلك يعطى املريض أدوية لسحب الحديد.

ما طرق عالج الثالسيميا، وأين بلغ 
مستوى التقدم بها؟

عاج الثاسيميا ينقسم لنوعني، األول يتمثل يف نقل الدم 
يف  الدم  مستوى  عىل  للمحافظة  أسيد؛  الفوليك  وإعطاء 

الجسم، وضامن أن تكون وظائف ومنو جسم املصاب 
جذرية،  ليست  عاجات  وهــي  سليم،  بشكل 

فالعاج الجذري يتمثل يف زرع النخاج.
والنوع اآلخر يتمثل يف عاج املضاعفات 

مخزون  خفض  خالها  من  يتم  التي 
الحديد.

طريق  عن  يعطى  كان  وسابًقا 
حاليًا،  العاج  تطور  أنه  إال  اإلبر، 
إذ يتم خفض مخزون الحديد عن 

طريق تناول الحبوب. 
للمستشفى  الثاسيميا  مرىض  وحاجة 

الدم  لنقل  اليومية  الرعاية  لوحدة  حاجة  أكرث  فهم  قليلة، 
عن  املنزيل  العاج  جانب  إىل  لهم،  املعد  الجدول  حسب 

طريق تناول الحبوب.

ما الفرق بين الثالسيميا وفقر الدم 
المنجلي المعروف بالسكلر؟

فقر الدم املنجيل أيًضا من أمراض الدم االنحالية الوراثية، 
وهو أحد أكرث أمراض الدم الوراثية شيوًعا يف العامل.

تكوين  يف  تتمثل  الثاسيميا  يف  األساسية  واملشكلة 
الهيموجلوبني، إال أن فقر الدم املنجيل يحدث لدينا تغيريا يف 
اثنني من األحامض األمينية يف البيتا، وتغري مكانهم ينتج نوًعا 

من الخضاب املنجلية وهي خضاب غري طبيعية.
لعوامل  تعرضت  ما  إذا  طبيعية،  غري  املنجلية  والخضاب 
كالجفاف والحر الشديد أو الربد الشديد أو االلتهابات، تتحول 
من كونها سائًا إىل جامًدا، وتغري من شكل الخلية وتتحول 
من وضعها الطبيعي الدائري املقعر إىل الشكل الهايل، أو أن 

تقاوم الخلية الضغط فتنكرس، فتنشأ عنها مضاعفات.
أما الثاسيميا فكمية الدم قليلة، فيام فقر الدم املنجيل ال 
يشرتط أن تكون كمية الدم قليلة، وبالتايل هم بحاجة لنقل 

الدم بصفة أساسية.

ومرىض الثاسيميا ال يعانون من نوبات أمل كمرىض السكلر، 
متكررة  أمل  نوبات  تصيبه  أن  فيمكن  السكلر  مريض  أما 
يف  واالنحشار  الدماغية  والجلطات  الحاد  الصدر  ومتازمة 

الطحال.
النصح  عدم  هو  والسكلر  الثاسيميا  بني  االلتقاء  نقطة 
إذ  لهام،  الحاملني  أو  املرضني  بهذين  املصابني  بني  بالتزاوج 
ميكن أن ينتج عنه والدة أطفال مصابني مبزيج من الثاسيميا 
الدم  كريات  حجم  صغر  الثاسيميا  من  يأخذ  إذ  والسكلر، 
وقلة أعدادها، ويأخذ من السكلر شكلها ومضاعفات السكلر 

كلها.

مرضى 
»الثالسيميا« ال 

يعانون نوبات ألم 
كالسكلر

حاملو 
»الثالسيميا« أكثر 

حظا للنجاة من 
المالريا
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ما مدى صحة معلومة أن حامل 
الثالسيميا تتكون لديه مناعة ضد 

المالريا؟
يف الفرتات التي كان املاريا فيها منترًشا بدرجة كبرية، وكان 
يعترب أحد األوبئة القاتلة، كانت نسبة الوفيات من السليمني 
واملصابني بالثاسيميا عالية، إال أن الحاملني باملرض كانوا هم 

الذين يعيشون أكرث وكان لديهم نوع من املناعة.
من  كانوا  املوجودين  أكرث  الوباء،  انتهاء  بعد  وعمليًا 
أبناء  إنجاب  مشكلة  نشأت  تزاوجهم  عند  ولذلك  الحاملني، 

مصابني بالثاسيميا.
وأعتقد أن السبب يف ذلك يعود إىل شكل خلية الدم وكمية 
الهيموجلوبني، ما يصعب معيشة الطفييل الناقل للمرض فيها.
وكون الشخص حامًا بالثاسيميا أو السكلر، فإن خايا دمه 
ما  مبنطقة  املاريا  يعصف  فعندما  طبيعية،  جميعها  ليست 
يكون الحاملون أكرث الناس حظًا للنجاة من هذا الوباء، لكن 
ذلك ينتج عنه أن أكرث الناجني هم من الحاملني للثاسيميا أو 

السكلر، فينتج عن التزاوج بينهم ارتفاًعا يف اإلصابات.

ما النصائح التي توجهها لمرضى 
الثالسيميا لنظام حياة صحي؟

أن  بد  فا  املتكاملة،  الرعاية  إىل  الثاسيميا  مريض  يحتاج 

الوراثية، وأن  الدم  أمراض  متابعة مع اختصايص  لديه  تكون 
يأخذ أدويته ويجري تحاليل الدم بشكل دوري، وتناول أدوية 

التخلص من الحديد الزائد يف حال كان لديه ترسبات.
ولكن األمر األهم من ذلك، هو الوقاية، من خال التخطيط 

للحياة املستقبلية وإجراء الفحوصات املسبقة.
رائدة  البحرينية  والتجربة  املتقدمة،  الدول  من  البحرين 
يف الفحص، إذ تقوم الدولة بالفحص يف أكرث من مرحلة من 

مراحل عمر الشخص.
عادة  االعتامد  يتم  وال  جًدا،  دقيق  فهو  للفحص  وبالنسبة 
ويف  الدم،  لخايا  تصوير  عمل  يتم  وإمنا  واحد،  تحليل  عىل 
حاالت نادرة يتم إجراء الفحص الجيني، إال أنه مكلف نوًعا 

ما.

بماذا تنصح األهالي الذين يرعون 
أطفااًل مصابين بالثالسيميا؟

يجب فهم أعراض الحالة واملرض، واألب واألم البد أن تكون 
لديهام معرفة بهذا املرض وأعراضه وخطورته.

إمكانية  بحث  مبسألة  االهتامم  من  البد  ذلك  إىل  إضافة 
كعمليات  بثاسيميا،  مصاب  آخر  بشخص  اإلنجاب  تجنب 

انتقاء األجنة.
والبحرين عموًما لديها إلزامية الفحص قبل الزواج، إضافة 
السكلر  التي ساهمت يف خفض مواليد  التوعية  إىل حمات 

 البحرين رائدة في 
فحص أمراض الدم 

الوراثية

المجتمع البحريني 
واٍع وطيع للتغيير

نسبة  فإن  وعليه  سنوات،  مدى  عىل   %  0.3 إىل   %  4 من 
اإلصابة بهذا املرض أصبحت قليلة بفضل تلك الجهود.

واالنخفاض قام عىل أساس نسبة الوعي والتعليم والفحص، 
املجتمع  أن  إىل  يعود  وذلك  الجرب،  من  أفضل  دامئًا  والوعي 

البحريني واٍع ومتعلم وطيع للتغيري.
لذلك، فإن تجربة البحرين رائدة يف خفض نسبة املصابني 

والوفيات، وهي باتت مثااًل يحتذى به.

ما إمكانية تحول الحامل للثالسيميا 
إلى مصاب، وهل تظهر عليه بعض 

األعراض؟
الحامل ال ميكن أن يكون مصابًا، ألنها مسألة جينية، وأما 

بالنسبة لألعراض فهي أعراض مخربية فقط.
عموًما، من يشعر باألعراض من مرىض الثاسيميا ويحتاجون 
لنقل للدم عادة هم من لديهم نقص يف 3 جينات يف نوع "ألفا" 

ثاسيميا، إضافة إىل من يعانون من "بيتا ثاسيميا" الكربى.
فحامل املرض ال يتحول مصابًا باملرض، وغالبًا ال تظهر لديه 

أعراض، وكل ما يحتاجه هو اختيار رشيك حياة سليم.

إلى أين وصلت األبحاث العلمية 
إليجاد عالج جذري للثالسيميا بدياًل 

عن زراعة النخاع؟
البدء  وتم  املستقبلية،  العاجات  من  هو  الجيني  العاج 
وأما  السكلر،  مرىض  عىل  ناجحة  وتجارب  دراسات  بإجراء 

بالنسبة للثاسيميا فام زالت الدراسات قليلة.
هذه  استخدام  إشاعة  أمام  مبكرًا  زال  ما  الوقت  عموًما، 
بنحو  تقدر  عالية  وتكلفتها  دقيقة،  تقنية  لكونها  التقنية؛ 
للوقت حتى  بحاجة  وبالتايل هي  مريض،  لكل  مليون دوالر 

تنترش وتنخفض تكلفتها.

كريات دم حمراء
 طبيعية

كريات دم حمراء
 مصابة بالثالسيميا

كريات دم 
بيضاء

صفائح 
دموية
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قالت استشارية أمراض الدم  لألطفال ورئيسة الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية الدكتورة نجاة املهدي "إن عاج 
الثاسيميا شهد نقلة نوعية كبرية، وعاد األمل إىل املرىض بعد توافر العاجات الحديثة بالحبوب بداًل عن اإلبر، ونجاح 
جهود التوعية". وأشارت يف لقائها مع "صحتنا" إىل أن مريض البيتا ثاسيميا مل يكن يف السابق ميتلك األمل يف الحياة، 
للمواصلة؛ ألن أعامرهم قصرية جًدا، فضًا عن اضطرارهم  دافع  لعدم شعورهم بوجود  الدراسة  أغلبهم يرتكون مقاعد  فكان 
الحتامل أمل تلقي العاج بشكل يومي عن طريق اإلبر تحت الجلد وملدة 8 ساعات. وذكرت أن املرىض اليوم أصبحوا يعيشون حياة 
شبه طبيعية، وأغلبهم ملتزمون بتلقي العاج وعمل الفحوصات وإجراء التحاليل املطلوبة ونقل الدم وغريه. وفيام ييل نص اللقاء:

ما تصنيف الثالسيميا من بين أمراض 
الدم الوراثية في مملكة البحرين؟

يعد مرض نقص الخمرية هو األكرث انتشاًرا بني أمراض الدم 
السكلر،  ثم  ثاسيميا،  )ألفا(  نوع  يليه  البحرين،  يف  الوراثية 
لبيتا  الحاملني  معدل  ويرتاوح  ثاسيميا.  )بيتا(  نوع  وأخريًا 

ثاسيميا يف البحرين بني 2.1 % و 3 % من السكان.
أما ألفا ثاسيميا فتبلغ نسبة الحاملني لهذا النوع حوايل 25 
% من السكان، يف حني نجد أن دولة الكويت الشقيقة يبلغ 

معدل الحاملني لهذا النوع 48 % من السكان.
ويبلغ معدل الحاملني لنقص الخمرية يف البحرين 25 % من 
السكان، فيام كان معدل الحاملني للسكلر حوايل 10 %، أما 

اليوم فتقدر نسبة الحاملني به نحو 16 % من السكان.
وتكمن أهمية نوع بيتا ثاسيميا من كون املصاب به يعاين 
من فقر دم شديد، وهو بحاجة إىل نقل دم كل نحو 3 أسابيع 
الدم  لنقل  ثاسيميا  البيتا  مريض  فحاجة  الحياة،  مدى  عىل 
الدوري تبدأ منذ سن 6 أشهر وتستمر طوال حياته، بعكس 
مريض السكلر الذي يزور املستشفى يف حال تعرضه لنوبات 
األمل. ونقل الدم بالنسبة ملريض الثاسيميا ينتج عنه تراكم يف 
الحديد بالقلب والكبد والغدد الصامء، ما قد يؤدي إىل قصور 
وظائفها وتلفها، األمر الذي يتطلب منه أخذ عاج آخر بهدف 

إنزال الحديد.
أما نوع ألفا ثاسيميا فيمكن وصفه بالحميد، إذ ال يحتاج 
معرض  غري  أنه  كام  للدم،  نقل  إىل  الغالب  يف  به  املصاب 
البحرين  يف  ثاسيميا  ببيتا  املصابني  عدد  ويبلغ  لالتهابات. 

تقريبا 125 مريًضا، ورغم ضآلة العدد مقارنة بالسكان إال أن 
حاجة كل مريض من هؤالء للمستشفى كبرية.

كيف تقيمين جهود مملكة البحرين 
في التوعية بالثالسيميا والحد من 

اإلصابة به والكشف المبكر عنه؟
الفحص  هو  الجانب  هذا  يف  عنه  الحديث  ميكن  ما  أهم 
خصوًصا قبل الزواج، وإلزام املقبلني عىل الزواج ممن يحملون 
من  للحد  وذلك  التزاوج؛  بعدم  خصوًصا  ثاسيميا  بيتا  نوع 

إنجاب أبناء مصابني بهذا املرض.
وبالنسبة للمصابني بنوع بيتا ثاسيميا، فإن ثلثهم من غري 

عالجات »الثالسيميا« الحديثة .. 
أعادت األمل في الحياة للمرضى

رئيسة جمعية أمراض الدم الوراثية الدكتورة نجاة المهدي لـ "»صحتنا«:
البحرينيني، ولذلك عند مقارنة معدالت الحاملني بهذا املرض 
يف البحرين وأعداد املصابني به سنجد أن الفرق شاسع، وهذا 
التوعية  البحرين، ونجاح جهود  دليل مهم عىل وعي شعب 

الرسمية منها واألهلية.
لكن  الواحدة،  العائلة  يف  مصاب  من  أكرث  نجد  كنا  سابًقا 
اليوم وبفضل الفحص اإللزامي قبل الزواج ووعي اآلباء، اتجهوا 
إنجاب ولد مصاب،  ثانية بعد  إنجاب  لعدم خوضهم تجربة 

ولجأوا إىل تقنية انتقاء األجنة ملنع إنجاب ولد آخر مصاب.
السابق واليوم، نجد  بيتا ثاسيميا يف  وباملقارنة بني مرىض 
أن أعامرهم يف السابق ال تتجاوز العرشينات، يف حني أن لدينا 
مرىض اليوم بلغوا الخمسني من عمرهم وهم يف حالة صحية 

جيدة، ومتزوجون ويعملون ولديهم أبناء.

أين يتلقى مرضى الثالسيميا 
عالجهم في البحرين؟

مستمر،  بشكل  دم  لنقل  بحاجة  الثاسيميا  مريض  أن  مبا 
فإن املكان األنسب لتلقيه العاج هو مستشفى السلامنية، إذ 
يتوافر النظام الصحي املائم لرعايتهم بالشكل املناسب، مع 

وجود املتخصصني وتوافر األدوية الازمة لهم.

ما أبرز التحديات والعوائق التي 
تواجه مرضى الثالسيميا؟

يف  األمل  ميتلك  السابق  يف  يكن  مل  ثاسيميا  البيتا  مريض 
الدراسة لعدم شعورهم  الحياة، فكان أغلبهم يرتكون مقاعد 
بوجود دافع للمواصلة ؛ ألن أعامرهم قصرية جًدا، فضًا عن 
اضطرارهم الحتامل أمل تلقي العاج بشكل يومي عن طريق 

اإلبر تحت الجلد وملدة 8 ساعات.
وعاد  كبرية،  نوعية  نقلة  شهد  الثاسيميا  فعاج  اليوم  أما 
األمل إىل املرىض بعد توافر العاجات الحديثة بالحبوب بداًل 

عن اإلبر، ونجاح جهود التوعية.
وأصبح املرىض اليوم يعيشون حياة شبه طبيعية، 

وعمل  العاج  بتلقي  ملتزمون  وأغلبهم 
التحاليل  وإجــراء  الفحوصات 

املطلوبة ونقل الدم وغريه.
ما  نتيجة  ــك  ذل ــاء  وج
فارق  من  املريض  ملسه 
وقدرته  تحسن صحته،  يف 

يكن  مل  بأمور  القيام  عىل 
من  سيتمكن  أنه  يوًما  يحلم 

هم  اليوم  البحرينيني  املرىض  معظم  أن  تجد  ولذلك  أدائها. 
من خريجي الجامعات والذين يعملون، رغم أنه كان هناك 
تخوف يف البداية من توظيفهم؛ نظرًا لطبيعة ظروفهم الصحية 
وحاجتهم املستمرة ملراجعة املستشفى وتلقي العاج.  ونقول 
هم  املرىض  وأن  معديًا،  مرًضا  ليس  الثاسيميا  إن  للمجتمع 
املهندسني  فمنهم  املجتمع،  يف  ومفيدة  منتجة  فئة  بالفعل 
واملحاسبني واملدرسني، وهم قادرون عىل االندماج يف املجتمع 

والزواج وإنجاب األبناء والعيش مثل غريهم من األصحاء.
طبيعة  األعامل  أصحاب  يفهم  أن  إىل  بحاجة  نحن  كذلك 
بالذكاء  تتمتع  فئة  فهي  الفئة،  هذه  مع  ويتعاونوا  املرض 
نلمسه  ما  بالتفاين وااللتزام، وهذا  ومنتجة ومخلصة وتتميز 
منهم بشكل دائم. وبالتايل، هم بحاجة لاحتضان من املجتمع 

وأصحاب األعامل.

ما نصيحتك في اليوم العالمي 
لمرضى الثالسيميا؟

التزموا  بخري،  وأنتم  عام  »كل  للمرىض  أقــول 
أدوية  فهناك  باملستقبل،  وتفاءلوا  بعاجكم، 
مراحلها  يف  بالجينات  وعاجات  جديدة، 
يتم  أدوية  هناك  أن  كام  املتقدمة«. 
تقلل  أن  شأنها  من  عليها  العمل 
فرتات الحاجة لنقل الدم إىل الضعف 
واعدة  عاجات  وهناك  تقريبًا، 
وأقل عبئًا عىل املريض، ونأمل أن 
تنجح تجارب العاجات بالجينات 
والتي من شأنها أن تحقق الشفاء 

التام للمرىض.
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تؤثر عىل صحتنا  التي  العوامل  قامئة  التأمل يف  عند 
النفسية، فإن بعضها يكون ثابتًا ال ميكن تغيريه كالعامل 
التي  املتغرية  العوامل  بعض  لدينا  تتوافر  ولكن  الورايث، 
القدرات  لتعزيز  الصحيح  الطريق  يف  استثامرها  ميكن 

النفسية عىل نحو إيجايب.
هل تساءلت يوًما ماذا ميكنك أن تفعل ليك تعزز صحتك النفسية؟ 
صحة  منحنا  عىل  تساعد  التي  األمور  من  الكثري  هناك  بالطبع، 
نفسية أكرث قوة وأكرب فاعلية، من أهمها منط الحياة الذي نعيشه 
املليئة  النشطة  فالحياة  نعتادها،  التي  اليومية  واألنشطة  يوم  كل 
بالفعاليات مع تعدد أوجهها تعترب مؤثرًا ذا أهمية بالغة يف طريق 

التطور النفيس ومتانته عند مواجهة الصعاب. 
تدهور  من  تسهل  الفارغة  الخاملة  الحياة  فإن  املقابل،  ويف 

القدرات النفسية للفرد خصوًصا واملجتمع عموًما. 
وعند الحديث عن النشاط هنا، فاملقصود به هو كل أمناط النشاط 
الذي ال يقترص عىل النشاط البدين فقط، وإن كان يعد من أهمها، 
الفنية  الثقافية،  االجتامعية،  والفعاليات  األنشطة  إىل  يتعداه  بل 
الرياضة بطريقة منتظمة،  أثر مامرسة  وغريها.  وحينام نبحث يف 
فهناك منًوا متزايًدا يف البحوث العلمية التي تؤكد املفعول اإليجايب 
للرياضة يف تحسني املزاج وتخفيف القلق والتوتر بطرق فسيولوجية 

وكيميائية داخل الجسم. 
بالرياضة  استعانوا  الذين  األفراد  تجارب  تؤكده  ما  أيًضا  وهذا 
ضغوطات  من  ومخرًجا  متنفًسا  فيها  ووجدوا  الصعبة  أوقاتهم  يف 
الحياة؛ ولذلك فهي تندرج ضمن األسلحة الوقائية والعاجية أيًضا. 

من جانب آخر، تُعد الهوايات استثامًرا مهاًم، إذ إن االنتظام يف 
أيًضا  مينحه  ورمبا  واإلنجاز،  بالرضا  شعوًرا  الشخص  مينح  مزاولتها 
مديًحا من اآلخرين، ما يرفع عنده تقدير الذات ويعطيه إحساًسا 

بأنه قادر عىل إسعاد النفس واآلخرين.
مثل:  نغفلها  ال  أن  يجب  التي  األخرى  األوجه  بعض  هنا  ونذكر 
خصوًصا،  الدينية  واألنشطة  عموًما  الروحانية  األنشطة  مامرسة 
النوم الصحي، الغذاء املتوازن، واالبتعاد عن استهاك املواد املرضة 
كالتدخني واملؤثرات العقلية.  وعىل األرجح، فإن البعض يشعر أن 
تطبيق كل هذه األنشطة يعترب تحديًا صعبًا يف خضم هذه الحياة 
املعارصة، ولكن ترتيب األولويات والبدء بالتغيري يف خطوات صغرية 
تتلوها خطوات أخرى، مع الحرص عىل التوازن بينها، مينح الشخص 

التدرج يف التغيري، إىل أن يصل إىل الفائدة املرجوة بإذن الله.

نمط حياتك.. استثمار 
لصحتك النفسية

الخدمات  هيئة  أطلقت 
الربيطانية  الوطنية  الصحية 
تستهدف  ــدة  ــدي ج تقنية 
خفض عدد النوبات القلبية والسكتات 
أمراض  وعاج  تشخيص  عرب  الدماغية، 
 5 بـ  أرسع  بشكل  التاجية،  الرشايني 
التقليدية  الطرق  مع  مقارنة  مــرات، 

املستعملة يف هذا املجال.
الصحية  الخدمات  هيئة  وبحسب 
التقنية  ــإن  ف الربيطانية،  الوطنية 
الجديدة تحّول األشعة املقطعية للقلب 
لصورة ثاثية األبعاد، األمر الذي ميّكن 
األطباء من تشخيص املشكلة يف غضون 

20 دقيقة فقط.

للمرىض  التشخيص  عملية  وكانت 
الرشايني،  يف  مشاكل  يعانون  ــذي  ال
تنظريًا  وتتطلب  طويًا،  وقتًا  تستغرق 
يف املستشفى. وحسب ما ذكرت شبكة 
"سكاي نيوز" الربيطانية، فإن 100 ألف 
شخص سيتمكنون من استخدام التقنية 
عىل  فلو"،  "هارت  واملسامة  الجديدة 

مدى السنوات الثاث املقبلة.
ويشمل العاج الجراحة أو األدوية أو 
تركيب دعامات، بينام ميكن لألشخاص 
أقل خطورة  يعانون من حاالت  الذين 
منط  لتحسني  نصائح  عىل  الحصول 

حياتهم أو دواء لخفض الكوليسرتول.
املقطعي  التصوير  التقنية  وتحّول 

ما  األبعاد،  ثاثية  صــورة  إىل  للقلب 
يسمح لألطباء بتشخيصها برسعة.

عليهم  كان  الذين  املرىض  وسيحظى 
األوعية  لتصوير  الخضوع  السابق  يف 
يستغرق  الذي  املستشفى،  يف  الدموية 
وقتًا طويًا، بتشخيص عاجي، أرسع بـ 

5 مرات.
وقال مدير االبتكار يف هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية الربيطانية، مات ويتي 
نجاًحا كبريًا يف  فلو حققت  إن "هارت 
عرشات  وستساعد  الرسيرية،  التجارب 
اآلالف من األشخاص سنويًا يف الحصول 
عىل تشخيص رسيع، يتيح إنقاذ األرواح 

يف النهاية".

تقنية حديثة تقلل مخاطر النوبات 
القلبية والسكتات الدماغية

بشكل أسرع بـ 5 مرات مقارنة مع الطرق التقليدية
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يعد حب الشباب من أكرث 
العامل،  يف  انتشاًرا  ــراض  األم
وحوايل 60 % من هم يف سن 
ملراجعة  يحتاجون  املراهقة 

طبية لتشخيصه وعاجه.
يف  الناس  من   %  90 حــوايل  وعــاىن 
مرحلٍة  يف  الشباب  حب  من  البحرين 

ما من حياتهم.
ويبدأ حب الشباب يف سن املراهقة، 
الخمسني،  عمر  حتى  يستمر  قد  لكنه 
عمر  أي  يف  تظهر  أن  للحبوب  وميكن 

دون وجود سبب واضح. 
ترتبط  قـــد  ــاالت  ــحـ الـ ــض  ــع وب
سن  بعد  ويبدأ  هرمونية،  باضطرابات 
الدهنية  الغدد  نشاط  العتامد  البلوغ؛ 

عىل نشاط الهرمونات يف الجسم. 

أسباب حب الشباب
بعد  الدهنية  الغدد  نشاط  زيادة   •

البلوغ
• انسداد مسام البرشة 

يف  الربيبونية  البكترييا  استيطان   •
البثور 

• التهاب أنسجة املنطقة املصابة
• االستعداد الورايث

حب  أن  يعتقدون  الناس  من  وكثري 
أغلب  لكن  بالطعام،  مرتبط  الشباب 
الدراسات الحديثة ال تجد ربطًا واضًحا 

بني االثنني.
إىل  تشري  محدودة  دراسات  وهناك 
ارتباط حب الشباب بتناول السكريات 
الحليب  إىل  إضافة  عالية،  مبستويات 
الدراسات  هذه  أن  إال  الدسم،  قليل 
بحاجة إىل املزيد من التحقق والتأكيد، 
الغذاء  بتناول  ــا  دامئً ينصح  وعموًما 

د.الصحي.
ظهور  الشباب  حب  أعــراض  ومن 
أو  بيضاء  أو  حمراء  بثور  أو  حبوب 
الكتفني،  الوجه،  عىل  ســوداء  رؤوس 
الظهر، الصدر وأحيانًا الرأس، وتختلف 
حجم البثور وعددها من شخص آلخر.

طريقة العالج
بالكرميات  الشباب  حب  عاج  يبدأ 
املضادات  تحتوي  التي  املوضعية 
املضادة  املقرشة  الكرميات  أو  الحيوية 

لالتهاب.
من  املتوسطة  الحاالت  وتتطلب 
أخذ  بواسطة  العاج  إىل  الشباب  حب 
شهر  بني  تــرتاوح  لفرتة  حيوي  مضاد 
إىل 6 أشهر، وأما يف الحاالت الشديدة 
وجود  أو  الحويصيل،  الشباب  أو حب 
ندب، أو عدم التحسن بعد املضادات، 
هو  "الريدوكار"  أو  "الرواكتان"  فإن 

الحل البديل ملثل هذه الحاالت.
من  مشتق  دواء  ــان"  ــرواكــت "ال و 
عالية  بدرجة  ويتمتع  )ألف(،  فيتامني 
االحتياطات  اتخذت  إذا  األمــان  من 
الازمة، والبد من إرشاف طبي مستمر 

أثناء أخذ العاج والفحوصات. 

د. حسين جمعة 

استشاري الجلدية 
والتجميل والليزر

حب الشباب »ال تعصروه«".. 
والصبر مفتاح العالج

ويعمل "الرواكتان" عىل تصغري حجم 
ويسبب  البرشة،  يف  الدهنية  الغدد 
ترطيب  إىل  ويحتاج  الشفاه  يف  جفافًا 

البرشة باستمرار.
الشباب  لحب  العاج  فرتة  وترتاوح 
عىل  لذلك  شهرًا،   12 إىل  أشهر   6 بني 
املريض أن يصرب وينتظم يف أخذ العاج.
ويحدد الطبيب طريقة العاج وفق 
مصاب  كل  ملساعدة  وذلك  حالة  كل 
نظرًا  النتائج؛  أفضل  تحقيق  عىل 
ودرجة  الشباب  أعراض حب  الختاف 

حدة اإلصابة به. 
عاج  يف  املساعدة  العوامل  ومن 
املتوازن،  الصحي  الغذاء  الشباب  حب 
البرشة  وتنظيف  املنتظمة،  والرياضة 
ــىل حمض  املــحــتــوي ع بــالــصــابــون 
"السالسيليك" مرتني يف اليوم، وتنظيف 

البرشة بلطف وليس فركها. 

النادي  يف  التامرين  مامرسة  وعند 
الجهاز  تنظيف  املهم  من  الصحي، 
ولبس  التمرين،  قبل  معقمة  مبناديل 
مابس رياضية مناسبة ونظيفة، وذلك 

لتقليل احتاملية ظهور الحبوب. 
ومن املهم غسل الوجه مبارشة بعد 
التمرين، إضافة إىل االستحامم مبارشة 

بعد التمرين وتبديل املابس.
ومن النصائح املهمة ملن يعانون من 
أو  يعرصوا  ال  أن  هي  الشباب،  حب 
البرشة  يهيج  ذلك  ألن  البثور؛  يقرشوا 
إىل  الندب،  ظهور  احتامل  من  ويزيد 
جانب عدم ملس الوجه قدر اإلمكان إال 

حني غسله أو وضع العاج.
انتهاء  بعد  الندب  لعاج  وبالنسبة 
فرتة العاج، فإنه من املمكن استخدام 
أو  "االمياتريكس"  جهاز  أو  الليزر 

"الديرمابن" لتحسني شكل الندب.

ندوبعقيدات

سوداءبثور

بيضاءمتوهجة

أنواع حب الشباب

ال رابط واضح 
بين حب 
الشباب 

والطعام

90 % من 
البحرينيين 

عانوا من حب 
الشباب في 

مرحلة من 
حياتهم
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يروي الكتاب التوثيقي التابع لإلرسالية األمريكية حكاية 
اجتياح الكولريا للبحرين يف العام 1893م، إذ يشري إىل أن 
وباء  وقعتا ضحية  البحرين  وجزر  البرصة  مدينة  من  كا 

الكولريا، الذي بلغ ذروته يف صيف ذلك العام.
يعادل  )ما  شخص  آالف   5 من  أكرث  أن  الكتاب  وذكر 
10 % من سكان الجزر( ماتوا بسبب هذا الوباء. وكانت 

حينها  وأغلقت  ترضًرا،  املناطق  أكرث  من  واحدة  املحرق 
املحات التجارية لفرتة 3 أسابيع.

ومل يكن الدواء مفيًدا حينها، وكان من الصعوبة التعامل 
مع حاالت اإلصابة بهذا املرض، فضًا عن الحجر الصحي 
الصارم تجاه جميع السفن البخارية، وهو ما جعل الوضع 

ال يحتمل.

كوليرا 1893..
          المحرق أكثر ضحاياه

ل 
ض
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ن
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»سنجد سقطي سيندروم« هو اسم ملرض نادر جًدا، ويطلق 
األكرث يف  األوسط؛ بسبب وجوده  الرشق  أيًضا متازمة  عليه 
منطقة الرشق األوسط. وهو مرض يفتقد للتوعية واالهتامم، 
وأرس ضحاياه يعيشون العزلة والضياع والحرية، فا عاج ميكن 
أن يخلصهم منه، وال رؤية مستقبلية واضحة، وكأنهم يعيشون يف دوامة 

من الصمت.
املتازمة عبارة عن مرض ورايث نادر اكتشف سنة 1988 يف مستشفى 
امللك فيصل التخصيص يف الرياض، وسمي باسم مكتشفيه دكتور سامي 
سنجد ودكتورة نادية سقطي، إذ نرشت يف مجلة بحوث األطفال حالة 
درقية،  جــارات  الغدد  هرمون  يف  انخفاض  لديهم  سعوديني  أطفال 
العينني وتأخر عقيل، ثم  القامة، ولديهم مشاكل يف  مصحوب بقرص يف 

ظهرت حاالت من الكويت وقطر وفلسطني والسعودية واألردن.
وقصتي معهم بدأت حني نرشت مذكرايت مع مريض، وقصة نجاحي يف 
املقاالت  من  لعدد  إضافة  »البارثايرويد«،  لعاج حقن هرمون  الوصول 

التي تداولتها الصحف. 
فتلقيت  لهم،  أمل  جرعات  ميثل  الهرمون  بحقن  عاجي  خرب  كان 
اتصاالت عدة، من البحرين وعدد من دول املنطقة، وأصبحت جزًءا من 
عامل »سنجد سقطي«، وقررت خوض حركة الوعي معهم، وهو ما جعلني 

أكون ملاًم بواقع املرض وكل حيثياته.
باملرض،  الوعي  عدم  هو  املرىض  عوائل  تواجه  التي  الصعوبات  أهم 
يتعاملون  األطباء  فبعض  حيثياته،  يفهم  الحصول عىل طبيب  وصعوبة 
ما  الحاالت،  مع  الترصف  يجهلون  كثرية  وأحيانًا  عادي،  كمرض  معه 

يدخلهم يف نزاع مع األطباء إلقناعهم بحالة املريض.
والعقبة الثانية هي الصعوبة يف العاج نفسه، فهذا املرض نادر ويحمل 
جملة من األعراض، فاملشكلة غري مقترصة عىل الكالسيوم، فهناك أعراض 

أخرى مرتبطة بتشوهات خلقية وبضيق يف التنفس.
أما العقبة الثالثة فتتمثل يف العمر القصري لهذه الحاالت، فقليل جًدا 

منهم من تجاوز 15 سنة، ما جعل الوالدين يعتادان عىل أمل الفقد.
العقبة الرابعة اجتامعية، فقد يجرب واقع املرض البعض ولكونه وراثيًا 

للجوء إىل الطاق، وأكرث من حالة تواصلت معي انتهت بالطاق. 
ومن قرر االستمرار يكون عليه لزاًما فحص الجنني، وإذا ثبتت إصابته 
فيلجأ لإلجهاض لكيا تتكرر املأساة. وتتحمل مراكز األبحاث والجامعات 
أسباب  وفهم  املرض  هذا  طبيعة  دراسة  مسؤولية  منطقتنا  يف  الطبية 

انحصاره يف منطقتنا، وإيجاد الحلول والعاجات الازمة له.
ما زال مستقبل هذا املرض ضبابيًا، وبيدنا أن نحدد معامله، إما أن نرتك 

الحاالت لتتفاقم، وإما أن نجتهد لنقلصه ونقيض عليه.

»سنجد سقطي«" 
ودوامة الصمت
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الغذايئ  التسمم  يحدث 
ملوثة  أطعمة  تناول  نتيجة 
مثل  الــضــارة،  بامليكروبات 
ــات  ــريوس ــف الــبــكــتــرييــا وال
تنتجها  التي  السموم  أو  والطفيليات 
فرتة  أثناء  وذلك  البكترييا،  أنواع  بعض 
تحضري الطعام أو بسبب تركه مكشوفًا 
التلوث  إىل  عرضة  وكان  إعداده،  بعد 
املحيط  الهواء  يف  املوجودة  بالجراثيم 

أو عرب الحرشات الناقلة لها. 
من  نوع   200 عن  يزيد  ما  وهناك 
امليكروبات املسببة للتسمم الغذايئ إال 
أن أكرث من 80 % من حاالت التسمم 

الغذايئ يكون املسبب لها البكترييا.
بالتسمم  اإلصــابــة  ــاالت  ح وتزيد 
الصيف؛  فصل  يف  كبري  بشكل  الغذايئ 
ورطوبة  حــرارة  درجة  ارتفاع  بسبب 
ومثالية  مناسبة  بيئة  تعترب  التي  الجو 

للتكاثر الرسيع للميكروبات. 
حاالت  أكــرث  أن  من  الرغم  وعــىل 
تناول  نتيجة  تحدث  الغذايئ  التسمم 
واملطاعم،  الكافترييات  من  األطعمة 
إال أن التسمم الغذايئ قد يحدث حتى 
قد  التي  املنزلية  األطعمة  تناول  من 

بسبب  بامليكروبات؛  للتلوث  تعرضت 
سوء إعدادها وطهيها أو تخزينها. 

املسببة  األطعمة  أنــواع  أكرث  ومن 
ال  التي  األطعمة  الغذايئ هي  للتسمم 
تناولها  ويتم  الطهي،  لحرارة  تتعرض 
نيئة مثل السلطات املعدة من الخضار 
أو الفواكه، وكذلك األطعمة التي مل يتم 
إعدادها أو طهيها بطريقة جيدة، مثل: 
ومنتجات  النيئ  البيض  النيئة،  اللحوم 

األلبان غري املبسرتة. 
لألطعمة  امليكروبات  تنتقل  وقد 
طريق  عن  يعده  الذي  الشخص  عرب 
جيًدا  تغسان  مل  إذا  باليدين  املامسة 
بإعداد  البدء  قبل  والصابون  باملاء 
عند  املتطاير  الــرذاذ  عرب  أو  الطعام، 

السعال أو العطس. 
تبدأ  قد  الغذايئ  التسمم  أعراض  إن 
تناول  من  عدة  أيام  أو  ساعات  بعد 
أعــراض  ــرز  أب ومــن  امللوث،  الطعام 
التقيؤ،  الغثيان،  هي  الغذايئ  التسمم 
البطن واالرتفاع الشديد  اإلسهال وآالم 
بعض  يف  الجسم  حـــرارة  درجــة  يف 

الحاالت. 
التسمم  أعراض  شدة  مدى  وتعتمد 
كمية  منها  عدة،  عوامل  عىل  الغذايئ 
الطعام امللوث الذي تم تناوله والحالة 

الصحية للشخص وعمره. 
للتسمم  عرضة  األشخاص  أكرث  إن 
املناعي  الجهاز  أصحاب  هم  الغذايئ 
الضعيف؛ بسبب كرب السن أو إصابتهم 
بأمراض مزمنة مثل السكري والرسطان، 
منو  اكتامل  لعدم  الصغار  واألطفال 

جهازهم املناعي والنساء الحوامل.

مريم العنان

األستاذة بكلية العلوم الصحية 
والرياضية بجامعة البحرين

األستاذة بكلية العلوم الصحية والرياضية 
بجامعة البحرين مريم العنان:

البكتيريا سبب في 80 % 
من حاالت التسمم الغذائي

الحرارةالجفافالتهّيج

أعراض 
التسمم 
الغذائي

للوقاية من اإلصابة 
بالتسمم الغذائي ينبغي 
االلتزام بالتعليمات التالية:

• غسل اليدين جيًدا باملاء والصابون قبل 
تناول  قبل  وأيًضا  الطعام،  تحضري  وأثناء 

الوجبات. 
الفواكه والخضار جيًدا  • االهتامم بغسل 
قبل تناولها باستخدام املاء أو عرب نقعها يف 
وملح  ماء  محلول  يف  أو  الخاصة  املحاليل 
ذلك  بعد  وشطفها  تقريًبا،  ساعة  ربع  ملدة 

جيًدا باملاء قبل تناولها. 
الخاصة  املطبخ  أدوات  بعض  تخصيص   •

بتقطيع اللحوم عن تلك التي تستخدم يف تقطيع 
الفواكه والخضار مثل السكاكني وألواح التقطيع. 

إىل   70 بني  تــراوح  حــرارة  درجة  يف  الطعام  طهي   •
من  عدد  أكرب  من  التخلص  لضامن  مئوية؛  درجة   100
امليكروبات الضارة، والتأكد من نضج الطعام متاًما قبل 

تناوله. 
من  االنتهاء  بعد  جيًدا  املطبخ  أدوات  غسل   •

وكميات  املاء  استخدام  طريق  عن  استخدامها 
كافية من سائل غسيل األواين أو غليها باملاء عند 
الحاجة أو استخدام ماء بدرجة حرارة 70 درجة 
مئوية فام فوق عند استخدام غسالة الصحون. 
• فصل اللحوم النيئة عن بقية أنواع األطعمة 

عند حفظها يف الثالجة. 
أو  مكشوف  طعام  أي  ترك  عدم  من  التأكد   •

يف حرارة الغرفة ألكرث من ساعتني، كام يوىص بحفظ 
األطعمة املتبقية من الوجبات مبارشة يف الثاجة.

قد  التي  الثالجة  املوجودة يف  األطعمة  التخلص من   •
ظهر عليها عالمات الفساد، مثل تغري لونها أو قوامها أو 

رائحتها أو طعمها.

اإلسهالالتقيؤ

أكثر األشخاص 
عرضة للتسمم 

الغذائي المصابون 
بضعف المناعة

فصل الصيف 
يرفع من حاالت 

التسمم الغذائي

النظافة والطهي 
الجيد أبرز عوامل 

الوقاية من 
التسمم الغذائي
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أكدت استشارية الغدد الصماء 
والسكر واختالل الدهون 

الدكتورة نسرين السيد ضرورة 
التعرض اآلمن للشمس؛ من 

أجل المحافظة على فيتامين 
»دال« في مستوياته المطلوبة. 

وقالت في لقائها مع »صحتنا« إن زيادة 
االهتمام بهذا الفيتامين في اآلونة 
األخيرة جاء بعد التوصل عبر البيانات 

المختبرية والبيئية والوبائية إلى احتمال 
فائدته في السرطان. وفيما يلي نص 

اللقاء:

استشارية الغدد الصماء والسكر واختالل الدهون الدكتورة 
نسرين السيد لـ »صحتنا«:

فيتامين )D( ميزان لمعادن الجسم 
ومحارب للخاليا السرطانية

ما أهمية فيتامين 
"دال" وما وظيفته؟

الحفاظ  عىل  "دال"  فيتامني  يعمل 
عىل توازن املعادن يف الجسم، خصوًصا 
إذ  والفوسفور،  الكالسيوم  مستويات 
يعزز الفيتامني عملية امتصاص املعادن 
يف األمعاء، ومينع الخسارة املفرطة لهذه 
بدخول  يتحكم  كام  الكىل،  يف  املعادن 

وخروج املعادن يف العظام.
وتشري األبحاث إىل أن للفيتامني دور 
الخايا،  منو  عمليات  تنظيم  يف  مهم 
الرسطانية  الخايا  مبا يف ذلك قمع منو 

وزيادة نشاط الجهاز املناعي.

ما أهم مصادر فيتامين 
"دال"؟ 

املصادر،  تأيت يف قمة  الشمس  أشعة 
إىل جانب األسامك الدهنية كالساملون 
والحليب  البيض  جانب  إىل  والتونة، 

واألجبان والزبدة والربتقال.

ما أسباب شيوع 
االهتمام بفيتامين 

"دال" في اآلونة 

األخيرة؟
منذ  "دال"  بفيتامني  االهتامم  بدأ 
الفيتامينات  أهم  كأحد  طويلة  سنني 
يف  أهميته  برزت  لكن  العظام،  لصحة 
أخرى،  مجاالت  يف  األخــرية  السنوات 
البيانات  عــرب  التوصل  بعد  ــك  وذل
املختربية والبيئية والوبائية إىل احتامل 

فائدته يف الرسطان.
السكانية  الدراسات  بعض  وأشارت 
تشخيص  تم  الذين  األشخاص  أن  إىل 
عىل  ويعيشون  بالرسطان  إصابتهم 

من  الجنويب  الجزء  يف  املثال  سبيل 
الواليات املتحدة األمريكية لديهم نتائج 
أفضل  بالرسطان  مرتبطة  وفيات  أو 
مقارنة بأولئك الذين يعيشون يف شامل 

الواليات املتحدة.
ــة  األدل أظــهــرت  ــر،  آخ جانب  مــن 
عىل  "دال"  فيتامني  قــدرة  املختربية 
عىل  وتشجيعه  الخايا،  تكاثر  تقليل 

متايزها، ومنع تكون األوعية الدموية.
تأثرياته  ــات  ــدراس ال أظــهــرت  كــام 
جهاز  وتعديل  لالتهابات  املضادة 
التوصل  إىل  أدى  ما  وهــو  املناعة، 
املضاد  يف  الفيتامني  دور  لفرضية 
الجهاز  دعم  يف  وفعاليته  للرسطان، 
املناعي، ومن هنا تعاظم االهتامم بهذا 
املزيد  بإجراء  االهتامم  وزاد  الفيتامني 

من األبحاث حوله.

ما العالجات التي 
توصف لحاالت نقص 

فيتامين "دال"، وما 
سبب اختالفها؟

الفعال  النوع  ألفا( هو  فيتامني )ون 
من الفيتامني "دال"، يف حني أن فيتامني 
املخزون  النوع  هو  )كوليكالسيفريول( 

والذي يتحول إىل النوع الفعال.
بإعطاء  املخزون  عاج  يتم  وعــادة 
إىل  يــؤدي  ومنه  )كوليكالسيفريول(، 
بعض  يف  ولكن  الفعال.   النوع  ارتفاع 
عىل  يتعذر  التي  الصحية  الحاالت 
الفعال،  إىل  املخزون  تحويل  الجسم 
يجب إعطاء الفعال أو )ون ألفا( كذلك.
الحاالت،  هذه  عىل  األمثلة  وبعض 
وقصور  درقية،  الجار  الغدد  أمــراض 

الكىل والقصور الحاد يف الكالسيوم.

6465



ما األسلوب األمثل 
للتعامل مع نقص 

فيتامين "دال"؟ ومتى 
يحتاج المريض ألخذ 
جرعة كبيرة أو جرعة 

أقل؟
يف حال وجود نقص حاد، مع وجود 
أمراض هشاشة العظام أو قصور الكىل 

يجب  درقية،  جار  الغدد  أمــراض  أو 
العالية  العاجية  الجرعات  استخدام 
مــرة يف  عــادة 50,000 وحــدة  وهــي 

األسبوع ملدة 12 أسبوًعا.
فيمكن  البسيط،  القصور  يف  أما 
ما  تــرتاوح  أقــل  جرعات  استخدام 
يف  وحــدة   20,000 إىل   10,000 بني 

األسبوع.
ويجب عاج املرىض الذين ال يعانون 
إىل  ينتمون  ال  والــذيــن  ــراض  أع من 
نقص  من  بشدة  تترضر  التي  الفئات 
دون  تجريبيًا  عاًجا  "دال"  فيتامني 
أولئك املعرضني  اختيار  اختبار، ويجب 
أعراًضا  لديهم  والذين  كبري،  لخطر 

رسيرية لتحديد الجرعة املناسبة.

ما سبب ارتفاع حاالت 
نقص فيتامين »دال« 
في منطقة الشرق 

األوسط رغم وفرة 
الشمس؟

التعرض  عــرب  ــك  ذل تفسري  ميكن 
املامرسات  بسبب  للشمس؛  املحدود 
الزي  يف  والتقاليد  والعادات  الثقافية 
ولون  الجسم،  أجزاء  معظم  وتغطية 
البرشة الداكن، واملناخ الحار للغاية يف 

العديد من البلدان يف منطقة الخليج.
إضافة إىل الرضاعة الطبيعية لفرتات 
فيتامني  مكمات  أخذ  دون  طويلة 
الكالسيوم  محتوى  وانخفاض  »دال«، 
يف الوجبات الغذائية والنشاط يف الهواء 

الطلق، والسمنة والقابلية الجينية.
ارتفاع  إىل  يعود  اآلخــر  والسبب 
درجات الحرارة يف املنطقة، ما يحد من 
وقت املكوث يف الهواء الطلق لكثري من 

الناس.

يتوقف العديد من 
المرضى عن مواصلة 

تناول الدواء 
بمجرد وصولهم 

المعدل الطبيعي 
لفيتامين "دال"، 

فما رأيك بهذا 
السلوك؟

املعدل  إىل  ــول  ــوص ال بعد 
الطبيعي ينبغي التحول إىل الجرعة 
عىل  املحافظة  تتم  حتى  التثبيتية 
املستوى  يف  "دال"  فيتامني  مستويات 
الطبيعي، ويتم ذلك عن طريق مراجعة 

الطبيب لتحديد ذلك.

مصادر 
فيتامين 

الفطرالكبد

بيض 
السمك

أشعة
الشمس

صفار 
البيض المكمالت

الغذائية

الزبدة

زيت 
األسماك

منتجات
األلبان

ما األسلوب األمثل 
لالستفادة من أشعة 

الشمس في الحصول 
على الكمية المناسبة 

من فيتامين "دال"؟
"دال"  فيتامني  نقص  يكون  عندما 
التعرض  ــرتات  ف كفاية  لعدم  عائد 
لها  ــن  اآلم التعرض  ــإن  ف للشمس، 
يف  بالنقص  اإلصابة  لتفادي  رضوري 

مستوى الفيتامني.
فصل  يف  للشمس  التعرض  ويحبذ 
الصيف بني الساعة 9 حتى 10 صباًحا، 

بني  الشتاء  ويف  ظهرًا،   3 حتى   2 أو 
الساعة 10 صباًحا حتى 2 ظهرًا، ملدة 

3 أو 4 أيام يف األسبوع.

ما صحة قدرة فيتامين 
»دال« على تقليل حدة 

اإلصابة بفيروس كورونا 
)كوفيد 19(؟

تشري بعض الدراسات إىل أن فيتامني 
»دال« يف معدالته الطبيعية بإمكانه أن 
يقلل فرص اإلصابة الخطرية والوفيات، 
إىل  تشري  الدراسات  بعض  أن  حني  يف 

الفيتامني  بني  قوي  رابط  وجود  عدم 
زالت  ما  فاألقوال  وبالتايل  والفريوس، 

متضاربة بهذا الشأن.

ما عدد المرات المناسبة 
إلجراء الفحوصات 
بالنسبة للمرضى 

المشخصين بنقص 
فيتامين »دال«؟

اختبارات   3 من  أكرث  إلجراء  داع  ال 
يف السنة، والحد األدىن من الفرتات بني 

3 إىل 6 أشهر بني االختبارات املتكررة.
أشعة الشمس 

تأتي في 
قمة مصادر 

فيتامين 
»دال« 
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عمال البحرين 
في مواجهة 
عدوى 
الجائحة

ل انتشار جائحة كورونا )كوفيد 19( ظرًفا استثنائًيا  مثَّ
طالت تداعياته مختلف القطاعات، أبرزها كان قطاع 

الصحة والسالمة المهنية.

واستجابة لهذا الظرف االستثنائي، ومواكبة للجهود 
الوطنية لمواجهة انتشار الجائحة، أصدر وزير العمل 

والتنمية االجتماعية جميل حميدان التعميم اإلداري 
رقم 1 لسنة 2020، بشأن اإلجراءات واشتراطات الحماية 

والسالمة للعاملين في مواقع العمل مساكن العمال 
من عدوى الجائحة.

وشملت جهود الوزارة عدًدا من اإلجراءات لمراقبة 
المنشآت والوقوف على مدى التزامها بكل االشتراطات 
واالحتياطات الالزمة أثناء هذه الفترة االستثنائية. وفي 
العام 2020، تم توجيه حملة تفتيش استثنائية لمواقع 

العمل والمساكن، بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للوقوف 
على إجراءات وترتيبات الحماية والوقاية للحد من انتشار 

)كوفيد 19(.

المنشآت
وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ" »صحتنا«"، "إنها تابعت 

قيام المنشآت بتعقيم )593( مسكًنا من مساكن 
عمالها، مع تخصيص مساحة خاصة للحجر االحترازي 

في هذه المساكن، وأنها قامت بالتواصل مع )1055( 
موقع عمل في شركات ومؤسسات عديدة؛ للتأكد من 
تعقيمها باستمرار واتخاذها االحتياطات األخرى الالزمة 

بحسب توصيات اللجنة التنسيقية".
ولفتت الوزارة إلى "اتخاذها اإلجراءات 

االحترازية في مساكن العمال التي 
توفرها المنشآت لعمالها وتخضع 

إلشراف ومراقبة الوزارة، ومن ذلك 
توفير سكن جديد إضافي عند الحاجة لتخفيف 

االكتظاظ وتقليل كثافة عدد العمال في تلك 
المساكن".

سالمتك

وبلغ عدد العمال الذين تم نقلهم إلى 
مساكن جديدة تابعة لمنشآتهم )8011( 
عاماًل، بينما قامت بعض الشركات بإعادة 

توزيع العمال في غرف شاغرة ضمن 
نفس السكن. وذكرت أن ظاهرة مساكن 
العمال المشتركة شكلت تحدًيا مستمًرا 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية وجميع 
الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوًصا 

في ظل انتشار جائحة للعام 2020 وازدياد 
في عدد اإلصابات بين العمال.

وقامت الوزارة بتشكيل فريق ميداني 
لحصر المباني والمساكن التي تشكل 

خطورة على ساكنيها ومرتاديها، إذ بلغ 
عدد المساكن التي تم زيارتها 95 مسكًنا 

مشترًكا في الفترة من 22 يونيو حتى 20 
يوليو 2020.

حقائق
حول جهود 

السالمة المهنية 
في البحرين 

في 2020

 71036
عاماًل في 

المؤسسات 
الخاضعة 
للتفتيش

189
تقرير تفتيش 
وتنبيه بإزالة 

المخالفات

14055
زيارة لمواقع 

العمل

 97
إصابة عمل 
جسيمة تم 

التحقيق فيها

 266
حادث عمل 
تم التحقيق 

فيه

713
منشأة تم 
تفتيشها

 36
محضر مخالفة 

تفتيش

22
شكوى 

عمالية متعلقة 
بالسالمة
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روزنةروزنة

روزنةروزنة

روزنة

برع املرصيون القدامى يف الطب، 
وكان من أبرز ابتكاراتهم ما 
تحدثت عنه الدراسات العلمية 
الحديثة، التي كشفت عن امتاكهم 
طرق ووسائل الختبار حمل املرأة، وتحديد 
نوع الجنني الذي تحمله. "ورقة بردي" يعود 
تاريخها إىل 1350 سنة قبل املياد، أفصحت عن طريقة 
الفراعنة يف تحديد نوع الجنني يف األسابيع األوىل من 
الحمل، إذ كانت املرأة تبلل بعًضا من حبات الشعري وبعًضا 
من حبات القمح بقليل من بولها، فإذا منا الشعري وحده 
خال عدة أيام كان الجنني ذكرًا، وإذا منا القمح وحده كان 
الجنني أنثى، وإن مل ينمو أيًا منهام كان الحمل كاذبًا.

القمح والشعير
لتحديد جنس الحمل عند الفراعنة

املشاكل  من  الشعر  تساقط  مشكلة  تعترب 
وتتعدد  العائلة  عيادات طب  الشائعة يف  الصحية 
أسبابها، فهنالك أسباب تؤدي إىل تساقط الشعر الجزيئ 
أسباب  وهناك  الثعلبة.  حاالت  يف  كام  معينة  مناطق  ويف 
تؤدي إىل تساقط الشعر يف كل فروة الشعر عموًما، كالصلع الهرموين 

أو أمراض عضوية كنقص الحديد واضطرابات الغدة الدرقية.
وبالتايل  الرأس  فروة  ضعف  إىل  )دال(  فيتامني  نقص  يؤدي  وقد 
عن  البحث  أجل  من  الطبيبة؛  االستشارة  من  والبد  الشعر.  تساقط 

األسباب املؤدية له. 

أسباب تساقط الشعر

قالوا
من تطبب عند كثيرين من األطباء 
يوشك أن يقع في خطأ كل واحد 

منهم.
الرازي

من
 التراث

ِه وَدواِئِه بيَب ِبطبِّ إنَّ الطَّ
ال َيستطيع ِدَفاَع َمكروٍه أتى 

اِء الذي ما للطبيِب َيموُت بالدَّ
َقد َكان ُيْبرُئ منه فيما قد مضى 

َذَهَب الُمَداِوي والُمَداَوى والذي 
واَء وَباعه وَمِن اشترى َجَلَب الدَّ

أبو العتاهية

صحح 
 معلوماتك
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