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ملحق صحي شهري
 يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع
والتي  العدد،  موضوعات  في  المهمة  العناوين  جملة  من  الرغم  على 

لقرائنا  والطبية  الصحية  المادة  من  تشكيلة  لنقدم  بعناية  اخترناها 

األعزاء، إال أن تركيزنا انصب على أن تكون هذه الموضوعات تلبي الحاجة 

المعرفية للجميع: القراء، والعاملين في الحقل الصحي على اختالف 

تخصصاتهم، السيما مع توافر مساحة ال حصر لها من المصادر يمكن الوصول 

إليها بضغطة زر للتجول في عالم الطب، إال أن »صحتنا في البالد« حرصت على 

االنتقاء المفيد.

»الصحة  شملته  ما  منها  إعجابكم،  تنال  أن  نتمنى  باقة  نقدم  العدد،  هذا  في 

النفسية« من عناوين الهذيان ومشكالت الذاكرة، وتجربتان لمحارب متعاف من 

السرطان، وآخر متعاف من المخدرات، وفي الحديث جوانب كثيرة من مسيرة 

إصرار على تجاوز أصعب المراحل. أما في باب »األمومة والطفولة« فقد تناولنا 

موضوع اإلجهاض والتبول الالإرادي لدى األطفال، بينما سيقف القراء األعزاء 

على معلومات مهمة في السالمة الغذائية، واألطعمة بسعرات حرارية قليلة، 

وكذلك ريجيم الماء، كل ذلك في باب »اليف ستايل«.

أما الملف الرئيس للعدد، وألن األمل يحيط بنا من كل حدب وصوب، فسنغرس 

في أنفسنا وفيهم تلك الشارة المبهجة من الضوء، بكل ما فيها من تفاؤل، 

إنهم األطفال المصابون باللوكيميا. فحين نراهم في مؤسسة طبية أو على 

أو  الفضائية  القنوات  أو قصة في  برنامًجا  أو  إعالًنا  نشاهد  أو حين  منا،  مقربة 

وسائل التواصل االجتماعي عن عالج أو مشروع خيري لعالجهم، نندفع بالدعاء 

صحتهم  يستعيدون  نراهم  أن  األمل  وكل  تيسر..  بما  ثانًيا  وبالمساهمة  أواًل 

وسعادتهم وابتسامتهم.

»صحتنا«... للجميع
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األطباء  أبرز  من  خلف  حسن  د.  الجلدية  طبيب  يعد 

طبيب  فهو  الطبية،  البحرين  مدينة  في  الموجودين 

حاصل على المركز الثاني »الميدالية الفضية« من الكلية 

الكلية  في  قبول  على  حصل  أن  بعد  للجراحين،  الملكية 

األول  المركز  على  حاصل  أنه  كما  العامة،  الثانوية  في  تفوقه  نتيجة 

التدريب  العربي، وتم تكريمه من قبل قسم  البورد  على األطباء في 

في وزارة الصحة بعد عمله في مجمع السلمانية الطبي حتى بداية 

الطبية ويواصل هدفه في عالج  لينطلق في مسيرته  العام 2021، 

المرضى.

حسن خلف اختار مهنة الطب لتكون طريقه إلى طب الجلدية، وعلى 

الرغم من نصحه بهذا المجال، إال أنه أكد أن أحدهم قال »الطب مهنة 

إنسانية من خاللها ستساعد الناس، فالعالم يحتاج إلى أطباء«، كانت 

هذه مقولة أحدهم له وكانت سبًبا دفعه إلى أن يكون طبيب جلدية 

اليوم.

أبرز  من  يعد  الذي  خلف  حسن  بالدكتور  التقت  البالد«  في  »صحتنا 

طبيبا  لكونه  وذلك  الطبية،  البحرين  مدينة  في  الموجودين  األطباء 

يصفه المرضى بأنه قريب إلى القلب.

وقد اختار تخصص األمراض الجلدية في السنة الرابعة من الجامعة، بعد 

زيارة إلى الجامعة األميركية في بيروت لمدة 6 أسابيع، ليتعرف على 

هذا التخصص عن قرب.  

مدينة البحرين الطبية مشروع وطني رائد
د. حسن خلف



طبيب الشهر 06

المركز يقدم عالجات متنوعة لمرضى الكلف
يعد كلف الوجه مشكلة شائعة تصيب الجلد، والتي تتسبب يف ظهور بقع داكنة عىل البرشة من املمكن رؤيتها ومتيزها. وأكد د. 
حسن خلف أن التصبغات يف الوجه أو ما يطلق عليه بالكلف يكون سببها الرئيس الشمس، إذ إن عدم وضع واقي الشمس يكون 
سببا فيها، إضافة إىل أن النساء أكرث عرضة لإلصابة بالتصبغات بسبب الهرمونات يف الحمل أو بعد الوالدة أو بعد استخدام أدوية 

هرمونية مثل موانع الحمل.
ويكون الكلف ملحوظًا يف الجو الحار وعند أصحاب البرشة السمرة، ولكون هذه العوامل موجودة يف البحرين، يجب استخدام 

واقي الشمس والعالجات املوضعية.
أما يف املركز فلدينا جهاز ليزر يخفف من الكلف، كام يتم استخدام بعض األجهزة مثل اإلبر الدقيقة التي تخفف من الكلف وذلك 

أيًضا باستخدام "امليزو ثرييب"، كام يتم استخدام البالزما متعددة الصفائح لعالج الكلف يف مدينة البحرين الطبية.

"المدينة الطبية" انطالقة جديدة
تعد مدينة البحرين الطبية مرشوًعا وطنيًا رائًدا؛ إذ إنها تضم مجموعة مميزة من األطباء األكفاء من كل التخصصات الطبية.

وتقدم املدينة الطبية أحدث الخدمات الطبية يف كل املجاالت مبا يوفر الراحة للمرىض والزوار. 
كام أن القامئني عىل املركز يقدمون أعىل معايري الجودة بعد تبني أحدث األجهزة الطبية والنظم املعلوماتية.

الجلدية  طب  األطفال،  طب  األسنان،  طب  مثل  املجاالت  مختلف  يف  الخدمات  من  العديد  الطبية  البحرين  ملدينة  أن  يذكر 
والتجميل، طب العيون، وغريها من التخصصات األخرى. 

تطور عالجات الجلدية باآلونة األخيرة
وأوضح خلف أن طب األمراض الجلدية ينقسم إىل قسمني، هام القسم الطبي والقسم التجمييل، مشريًا إىل أن القسم األول يشهد حاليًا 
الكثري من التطورات يف جميع األقسام الطبية خصوًصا يف مجال األدوية الحيوية التي تظهر باستمرار وتستخدم يف عالج العديد من األمراض 

وتعالج معظم الحاالت الجلدية.
أما القسم التجمييل فأكد خلف أنه يشهد حاليًا العديد من التطورات، خصوًصا يف مجال الليزر، إذ إن خدمة الليزر ليست قدمية، لذا فإن 

الطب يشهد يوميًا تطورا يف هذا املجال خصوًصا يف مجال العالجات وآخرها استخدام الليزر يف عالج األوعية الدموية.
وقال "هناك تطورات يشهدها مجال طب الجلدية، إذ إننا اليوم نشهد تطورا كبريا يف الخدمات الخاصة بالبوتكس والخيوط والفلر، وحتى 

طريقة استخدام هذه الخدمات بدأت تتغري من وقت إىل آخر".

أنواع جديدة من الليزر والفيلر في المركز... قريًبا
وأكد خلف أن التجميل يف السابق كان يركز عىل الوجه والرقبة واليدين، إال أنه مع التطور الكبري والطفرة يف مجال طب الجلدية والتجميل 

أصبح هناك اهتامم بالجسم كاماًل.
وذكر أن مدينة البحرين الطبية تقدم العديد من الخدمات كالليزر، سواء ليزر إزالة الشعر أو النظارة أو املسامات، إضافة إىل أن املركز 

يقدم خدمات خاصة بتخفيف آثار الجروح، عرب قسم الجراحات البسيطة، مثل الثواليل.
ويقدم املركز العديد من الخدمات التجميلية مثل البوتكس، وأنواع مختلفة من الفلر، إضافة إىل وجود عالجات تجميلية وطبية، ونضارة 

البرشة مثل "الربوفايلوا".
وكشف خلف عن أنه قريبًا سيتم إضافة أنواع جديدة من الليزر والفيلر يف مجاالت استخدام مختلفة عن املوجودة حاليًا؛ من أجل تقديم 

مزيد من الخدمات العالجية التجميلية يف مختلف املجاالت.



ملف الشهر 08

متوسط نسبة الشفاء مبشرة 
وتصل إلى 82 %

»لوكيميا 
األطفال«

تلك  وفيهم  أنفسنا  في  فنغرس  وصوب  حدب  كل  من  األمل  بنا  يحيط 
األطفال  إنهم  تفاؤل..  من  فيها  ما  بكل  الضوء،  من  المبهجة  الشارة 
منا،  مقربة  أو على  نراهم في مؤسسة طبية  بالسرطان. فحين  المصابون 
أو وسائل  الفضائية  القنوات  أو قصة في  برنامًجا  أو  إعالًنا  أو حين نشاهد 
بالدعاء  نندفع  لعالجهم،  خيري  مشروع  أو  عالج  عن  االجتماعي  التواصل 
أواًل وبالمساهمة ثانًيا بما تيسر.. وكل األمل أن نراهم يستعيدون صحتهم 

وسعادتهم وابتسامتهم.
تشير البيانات اإلحصائية المتوافرة في البحرين، إلى أن عدد األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن 1٤ عاًما ممن تم تشخصيهم خالل األعوام من 2٠٠6 إلى 
توفي 6٤ طفاًل جراء  الفترة  تلك  يمثلون 378 حالة سرطان، وخالل   ،2٠2٠
المرض، وهذا يعني أن المتوسط السنوي للحاالت المسجلة يبلغ نسبة 25 
حالة جديدة، لكن المبشر هو أن متوسط نسبة الشفاء يتراوح بين 8٠ و82 %

من  رئيسة  أنواع   ٤ حدد  أنه  سنرى  الصحة،  وزارة  موقع  على  اطلعنا  إذا 
وهي  للعالج،  االستجابة  وفق  العالجية  وسائلها  تختلف  اللوكيميا 
اللوكيميا النخاعية، اللوكيميا اللمفاوية الحادة، اللوكيميا النخاعية المزمنة، 
واللوكيميا اللمفاوية المزمنة، أما طرق العالج فترتبط بعوامل أساس هي 
العمر، الوضع الصحي، نوع السرطان ودرجة انتشاره إلى أعضاء أخرى في 
زراعة  اإلشعاعي،  العالج  الكيميائي،  العالج  الطرق  بعض  وتشمل  الجسم، 

الخاليا الجذعية والعالج المناعي.
في ملف »صحتنا في البالد«، سنحاول البحث عن إجابة ألسئلة عدة يتصدرها: 
هل ينقذ التشخيص المبكر فلذات أكبادنا من السرطان؟ فاألعراض، حسب 
زاوية التوعية بموقع وزارة الصحة، تختلف من مريض آلخر ولكن عموما قد 
تحدث واحدة أو أكثر من األعراض منها ارتفاع درجة الحرارة، التعرق الليلي، 
دموي،  نزيف  المفاصل،  في  ألم  الصداع،  الوزن،  فقدان  متكررة،  التهابات 
المزيد  لنقرأ  الشديد..  اللمفاوية، واإلعياء  الغدد  الجلد، تضخم  كدمات على 

في أبواب الملف.

إعداد: سعيد محمد

هل ينقذ التشخيص المبكر فلذات أكبادنا؟



غالبية األسباب مجهولة
ألسباب  به  لإلصابة  سابق  استعداد  لديهم  بالرسطان  املصابني  األطفال  من   %  8 إىل   %  5 قرابة  أن  إىل  الحالية  البيانات  وتشري 
تتعلق بعوامل جينية مثل أمراض نقص املناعة الوراثية، أو فشل النخاع العظمي الورايث أو متالزمة داون، لذلك بخالف الرسطان 
الذي يصيب البالغني فإن الغالبية العظمى من أنواع الرسطان أثناء مرحلة الطفولة مجهولة األسباب، وهناك اختالف يف السلوك 
واالستجابة للعالج، إذ إن أورام األطفال أكرث استجابة وتفاعاًل تجاه املُعالجات، إذ تكون أجسادهم أكرث تعاطيًا مع العالجات القاسية 
للرسطان، ألن أعضاءهم مل تترضر بعد مثل البالغني، وتبلغ معدالت الشفاء القياسية لدى أورام األطفال يف املتوسط نسبة 80 إىل 85 

%، بينام تبلغ لدى الكبار باملتوسط 60 % وأقل. 
 

قلة الدراسات بشأن سرطان األطفال
وتأخذنا د. السعد إىل منطقة مهمة للغاية، فتقول إن هناك دراسات علمية قليلة بشأن رسطان األطفال مقارنة بالبالغني، ليس ذلك 
بسبب عدم االهتامم؛ ولكن لقلة عدد الحاالت، وتتطلب البحوث دراسة كل حالة عىل حدة، لذا فإن األمر أكرث سهولة فيام يتعلق 
بالبالغني، بينام نجد أن عقاقري أورام األطفال أقل بكثري مام تم اكتشافه للكبار من خالل البحوث، وميكن الوقاية حاليًا لنسبة ترتاوح 
بني 40 و30 % من حاالت الرسطان يف الكبار عن طريق تاليف عوامل خطر اإلصابة باملرض، بالذات تجنب التدخني والسمنة والغذاء 
غري الصحي والكحول، لكن ال ميكن ذلك يف األطفال؛ ألن تلك العوامل ال تلعب دوًرا رئيًسا يف حدوث الرسطان يف األطفال كام ذكرنا 
سابًقا، وعىل الرغم من هذه االختالفات بني رسطان األطفال ورسطان الكبار إال أنهام يشرتكان يف القامئة السوداء ألسباب الوفاة: 
فمرض الرسطان هو ثاين أسباب الوفاة يف البالغني ويسبب نحو 9.5 مليون وفاة سنويا حول العامل، وهو أيًضا ثاين األمراض القاتلة 

لدى األطفال دون سن 14 عاًما، فام يقدر بـ 90000 وفاة سنويا يف العامل تحدث بسبب رسطان األطفال.
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5 إلى 8 % من األطفال 
المصابين لديهم استعداد 
سابق لإلصابة جراء عوامل 
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د. خلود خليفة السعد

تقول  اإلجابة كما  األطفال؟  التي تصيب  السرطان  أمراض  أنواع  ما 

السعد  خليفة  خلود  د.  األطفال  وسرطان  الدم  أمراض  استشارية 

العالم  دول  معظم  وفي  عموما،  ولكن  الطفل،  عمر  على  تعتمد 

وكما هو عندنا أيضا في البحرين، تعتبر األمراض التالية هي أكثر أنواع األورام 

شيوعا عند األطفال: 

 اللوكيميا )رسطان الدم(: يُعد رسطان الدم الحاد )اللوكيميا( أكرث أنواع 
األورام شيوعا لدى األطفال ويشّكل نسبة تقرتب من ثلث حاالت أورام 

األطفال )25 - 30 %(.
نسبة  وميثل  شيوعا،  األنواع  أكرث  ثاين  الشويك:  والحبل  الدماغ  أورام   

تقرتب من 20 - 25 % من الحاالت. 
الثالث  الرتتيب  يف  يأيت  وهو  الليمفاوية(:  الغدد  )رسطان  الليمفوما   
ضمن شيوع األورام لدى األطفال، وترتاوح معدالته بني 8 % و10 % من 
الحاالت، باإلضافة إىل أنواع أخرى أقل حدوثا مثل النيوروبالستوما وهي 
الصلبة  األورام  األكرث شيوعا ضمن  تعترب  التي  العصبية  األوليّات  أورام 
للخاليا العصبية خارج الدماغ وتشكل 8 % من األورام يف األطفال، وأورام 
الكىل، ورم ويلمز الكلوي )6 % تقريبا من مجمل األورام يف األطفال(، 
اللحمية  كالساركوما  الصلبة  األنسجة  )أورام  الساركوما  ذلك  إىل  أضف 

والعظمية(، وأورام نادرة مثل أورام الكبد والرئة والعيون وغريها.

قرابة 300 ألف طفل ينجون عالمًيا
يف  عنه  األطفال  يف  الرسطان  مرض  يختلف  هل  االختالف،  عن  وماذا 
الكبار؟ نعم هناك اختالف كبري بني رسطان األطفال ورسطان الكبار، أوال 
أن مرض الرسطان يف األطفال يعد مرًضا نادًرا إذا ما تم مقارنته بالكبار، 
أنواع  جميع  من  فقط   % و4   %1 بني  متثل  األطفال  رسطان  فحاالت 

األطفال بني 50  اإلجاملية برسطان  اإلصابة  الرسطان، وترتاوح معدالت 
و100 لكل مليون طفل يف جميع أنحاء العامل، وحسب تقديرات منظمة 
الصحة العاملية )WHO( يتم تشخيص ما يقدر بنحو 250 ألفا إىل 300 
ألف حالة رسطان أطفال جديدة كل عام يف جميع أنحاء العامل مّمن تقل 
أعامرهم عن 18 سنة، بينام يتم تشخيص ما يقدر بنحو 19 - 20 مليون 

حالة رسطان سنويا يف الكبار.

سرطان الدم وأورام الدماغ والجهاز العصبي
السعد »هناك اختالف من حيث نوع الرسطان، فكام أسلفنا  وتضيف 
الدماغ  الدم وأورام  أنواع الرسطان يف األطفال، نجد رسطان  سابقا عن 
والجهاز العصبي هي األكرث شيوًعا يف األطفال، بينام نجد أن أوراًما مثل 
البالغني،  لدى  شيوعا  األكرث  واملثانة هي  الربوستاتا  الرئة،  الثدي،  أورام 
العديد من عوامل  فهناك  املرض،  أسباب  ناحية  اختالف من  ثم هناك 
الخطر املعروفة التي تزيد من اإلصابة بالرسطان يف الكبار، والتي يرأسها 
التبغ والتدخني بجميع أنواعه ثم النظام الغذايئ غري الصحي أو العمل 
الوراثية  منها  أخرى  وعوامل  السامة  الكيامويات  تستخدم  بصناعات 
أيًضا، لكن ال ميكن اعتبارها كذلك وبنفس القدر بالنسبة لألطفال املرىض 
بالرسطان، إذ إنهم صغار جًدا، وحتى يتعرضوا ملثل هذه العوامل هناك 

متسع من الوقت«.



والنساء ورسطان  الرجال  يف  القولون  النساء ورسطان  يف  الثدي  مثل رسطان  الكبار  يف  الرسطان  أنواع  بعض  فإن  معلوم،  هو  وكام 

الربوستاتا يف الرجال ميكن اكتشافها مبكرًا قبل حدوث األعراض عن طريق عمل فحوصات معينة متعارف عليها بالنسبة لكل مرض، 

لكن ال يعّد الفحص مفيًدا بشكل عام للكشف عن أنواع رسطان األطفال إال لحاالت قليلة جًدا يف صفوف الفئات السكانية شديدة 

دت تلك الطفرة لدى أرسة  التعرّض لخطر اإلصابة، فعىل سبيل املثال، قد تنجم بعض أنواع رسطان العني عن طفرة وراثية، لذا، إذا ُحدِّ

الطفل املُصاب بورم أرومة شبكية العني، ميكن إسداء املشورة إىل األرسة والطفل فيام يتعلق بالعوامل الجينية، واملواظبة عىل رصد 

حالة إخوته عن طريق فحص أعينهم دوريًا يف مرحلة مبكرة من عمرهم، علاًم أن األسباب الجينية لرسطان األطفال ال تتصل إال بعدد 

قليل من حاالت رسطان األطفال.

عناصر مهمة لالكتشاف المبكر
تختتم د. خلود السعد بذكر عنارص مهمة عدة يتم االعتامد عىل الكشف املبكر ملرض الرسطان يف األطفال عىل: 

 أواًل: وعي اآلباء واألمهات عن وجود األعراض التحذيرية السابق ذكرها ورسعة عمل الفحوصات الطبية.

 ثانيًا: وعي أطباء األطفال وأطباء العائلة يف املراكز الصحية لوجود مثل هذه األمراض يف األطفال يساعد حتاًم عىل رسعة التشخيص، 

وتحويل الحاالت إىل املتخصصني مبكرًا، فكل طبيب يجب أن يضع احتاملية وجود هذا املرض، وذلك من خالل مراجعة دقيقة للتاريخ 

العاملني يف مجال الصحة األولية والثانوية عن رسطان  الكايف بني األهل وبني  الوعي  البدين للطفل، كام أن وجود  الطبي والفحص 

األطفال يساعد عىل التشخيص املبكر للمرض وبالتايل بدء العالج املناسب وبالتايل الوصول إىل درجات عالية من الشفاء.

وعي أطباء األطفال والعائلة بوجود 
مثل هذه األمراض لدى الصغار 
يساعد على سرعة التشخيص
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صعوبة "تمييز" السرطان مبكًرا
يف املحور املتعلق باألعراض والعالمات التي يسببها الرسطان يف األطفال، توضح د. السعد أن من الصعب متييز الرسطان عند األطفال 
بشكل مبكر؛ ألن العديد من أعراض الرسطان ترتبط أيضا بأمراض أخرى، وينبغي دامئًا التنبه ألية عالمات أو أعراض ال تبدو عادية، 
خصوًصا إذا ما استمرت لفرتات طويلة دون أن تستجيب للمعالجات العادية. ومن األعراض الشائعة التي قد تشري إىل وجود مرض 

الرسطان أو تثري القلق، وهي ما تسمى باألعراض التحذيرية، اآليت: 

 ظهور تضخم أو كتلة مهام كان حجمها وبأي موضع. 

 الشحوب غري املفهوم أو فقدان النشاط. 

 نشوء توعك أو حمى غري مربرين، يستمران لفرتات طويلة، دون استجابة للمعالجات. 

 سهولة ظهور الكدمات عىل الجلد، وسهولة النزف من األنف أو األسنان أو اللثة دون مربر واضح.

 وجود أمل موضعي ومستمر لفرتة طويلة. 

 عرج بامليش دون سبب محدد. 

 تغريات فجائية بالعيون أو اختالل مستمر ومتكرر بالرؤية. 

 صداع مستمر يكون مصحوبًا بالتقيؤ يف معظم األحوال. 

 حدوث انخفاض حاد ورسيع بالوزن. 

 الرتنح الحريك أو اختالل بالتوازن، الكالم أو تغيري يف التطور والنمو العقيل والجسامين.

وتستدرك السعد لتقول »أعيد التنبيه أن ظهور هذه األعراضه ال يعني بالرضورة وجود ورم رسطاين، غري أنها تُعد مؤرًشا أوليًا يستدعي 
رضورة التقيص وإجراء مزيد من الفحوصات والتحقق من األمر، أما فيام يتعلق مبدى أهمية الكشف املبكر للرسطان يف األطفال يف 
إحداث فارق يف العالج، فال شك أنه عند تشخيص مرض الرسطان مبكرًا يؤدي إىل أن يستجيب املُصاب للعالج الناجح وتزداد بذلك 
الباهظة لعالجه والتقليل من حاالت الوفيات  التكاليف  احتامالت بقائه عىل قيد الحياة وفرص الشفاء، وتخفيف معاناته وتقليل 

الناجمة عن الرسطان.



تشري بعض الدراسات إىل أن قرابة نصف األطفال املصابني بابيضاض الدم 

ملنع  ميكن  الحياة،  تهدد  عدوى  لديهم  تظهر  املنتكس  الحاد  اللمفاوي 

العدوى أن ينقذ األطفال من اإلصابة مبرض خطري، كام أن األطفال املرشحني 

إلجراء زرع يجب أن يكونوا خالني من أنواع العدوى إلجراء الزرع.

ويزداد خطر حاالت العدوى التي تهدد الحياة بشكل كبري أثناء االنتكاس 

ألسباب عدة منها أن العالج الكيميايئ ميكن أن ميكن أن يؤدي إىل استنزاف 

نقي العظم، بحيث ال يكون قادًرا عىل صناعة خاليا الدم البيضاء ملكافحة 

حاالت العدوى.

فهناك  الحيوية،  املضادات  من  لعدد  بالفعل  تعرضوا  قد  املرىض  وألن 

احتامل أن تكون هناك بكترييا مقاومة للمضادات الحيوية قد استوطنت 

يف الجسم بالفعل، يعني هذا أنها قد تكون عىل الجلد أو يف الجسم لكنها 

ال تسبب عالمات العدوى أو أعراضها.

جروح الجلد، كام يحدث يف التقرحات الجلدية، تجعل املرىض أكرث انكشافًا 

أمام أنواع العدوى، ينبغي عىل املرىض واألرس أن تبلغ فوًرا عن أي عالمات 

وأعراض ملشكالت الجلد، مثل األمل أو االحمرار أو النزيف، ومن املحتمل 

املحيطة  املنطقة  يف  خصوًصا  جلدية  تقرحات  األطفال  لدى  تظهر  أن 

بالرشج )بالقرب من فتحة الرشج( والفم.

دم طبيعي ابيضاض الدم )لوكيميا(

ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد

البزل القطني عرب سحب عينة من الظهر

تشمل االختبارات املخربية، وهي متعددة، اختبارات 

الورم،  ومن  العظم  من  خزعة  وسحب  والبول  الدم 

باإلضافة إىل البزل القطني، وهو عبارة عن إجراء يقوم 

يتم  إذ  الظهر،  أسفل  منطقة  يف  املختص  الطبيب  به 

عينة  أخذ  أجل  من  قطنتني  فقرتني  بني  إبرة  إدخال 

الذي يحيط  السائل  النخاعي، وهو  الدماغ  من سائل 

بالدماغ والحبل الشويك.

األشعة  فتشمل  التشخيصية  التصويرية  الفحوص  أما 

واألشعة  املنظار،  باستخدام  والفحص  السينية 

والرنني  املقطعية  باألشعة  والتصوير  الصوتية  فوق 

املغناطييس والطب النووي.

اختبارات في تشخيص اإلصابة

ملف الشهر 14

حين تظهر هذه األعراض 
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د. حسين المخرق

رد عىل ذلك أن من األعراض الحمى املستمرة وغري املربرة 

واضح،  سبب  بال  واملفاصل  باألطراف  املستمرة  واآلالم 

العني  يف  أبيض  وبريق  املتكررة  الزرقاء  البقع  وكذلك 

وانتفاخ غري طبيعي يف البطن، ونوبات العرق الليلية.

ملاذا نؤكد "فوًرا"؟ يشري املخرق إىل أن هذه األعراض تلزم 

إجراء الفحوص الرضورية وبدء العالج يف الوقت املناسب 

يف حال التحقق من اإلصابة بأحد األمراض الرسطانية.

للغدة  اختبار  إجراء  يتم  الدول  بعض  "يف  أكرث  ويوضح 

الكظرية مثاًل الكتشاف رسطانها عن طريق عينة البول، 

وإن تم اكتشاف زيادة مادة معينة فقد تدل عىل اإلصابة، 

وكذلك الحال بالنسبة لرسطان العني، إذ لها فحص بأجهزة 

لرسطانات  بالنسبة  أما  الشبكية.  لكشف رسطان  خاصة 

األطفال، فاألطباء يجرون اختبار للتأكد من وجود زيادة 

الدم،  برسطان  االشتباه  حال  يف  البيضاء  الدم  كريات  يف 

الحمراء  الدم  كريات  نقص  ملعرفة  عينات  ويأخذون 

العظمي،  النخاع  خزعة  خالل  من  الدموية  والصفائح 

عالمة  ليس  بأنه  لالطمئنان  أيًضا  يخضع  التورم،  وحتى 

من عالمات رسطان العظام، فمن خالل األشعة املقطعية 

يتم اكتشاف ذلك، وبالنسبة للغدد اللمفاوية فقد تكون 

لدى الطفل غدة يف مكان معني ف الجسم، وحال ما شك 

فهذه  منها  أخذ خزعة  يتم  طبيعية،  غري  أنها  يف  األطباء 

يبدأ  ليك  اإلصابة؛  عىل  لالستدالل  مرضية  أعراض  كلها 

الربنامج العالجي.

يؤكده  ما  العالج. هذا  نجاح  زادت فرص  مبكًرا  السرطان  تم تشخيص  كلما  حتًما، 
استشاري أمراض األطفال والدم د. حسين المخرق، الذي يشير إلى أن هناك أعراضا 
عدة توجب استشارة الطبيب فوًرا حين تظهر على الطفل، وهي فقدان الوزن غير 

المبرر وشحوب الوجه والخمول والتعب المستمر وضعف التركيز.
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د. نبيل سالم

ويؤكد »لذلك، فإن االكتشاف املبكر مهم، لكن املشكلة أحيانًا تكمن يف أن األعراض ال تكون واضحة يف البدايات، ورمبا 

يتم اكتشافها بالصدفة كأن يكون الطفل يعاين من نقص يف الدم، فيتم تحويله إىل مستشفى السلامنية، إذ يتم التشخيص 

والعالج، وهذه الخدمة متوافرة يف مجمع السلامنية الطبي، ولدينا وحدة خاصة لألطفال املصابني بجميع أنواع الرسطان، 

ولدينا أطباء عىل أكفأ مستوى، وليس لدينا أية مشكالت يف التشخيص والعالج خصوًصا بالنسبة للوكيميا.. فكلام اكتشف 

مبكرًا كان ذلك أفضل«.

والخالصة، أنه مبا يشمل جميع أنواع الرسطان، فإن االكتشاف املبكر يف املرحلة األوىل يؤدي إىل أن تكون نتائج العالج 

أفضل واالستجابة أفضل، لكن تأخر التشخيص، بديهيًا، يسبب صعوبة العالج وقد يؤدي املرض إىل الوفاة.

يتحدث استشاري طب األطفال د. نبيل سالم فيقول إنه بالنسبة للوكيميا األطفال، 
حاله حال أي مرض آخر، يأتي التشخيص المبكر على درجة كبرى من األهمية لبدء 
الحالة  وتستعصي  الطفل  على  مضاعفات  تظهر  ال  حتى  أيًضا؛  المبكر  العالج 

وبالتالي يصعب عالجها.
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تشخيص األورام بين 
الكبار والصغار
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د. عبدالله العجمي

متعددة  فحوًصا  يجرون  األطباء  أن  إىل  العجمي  ويلفت 

وفحص  العامة  وصحته  الطبي  التاريخ  يشمل  مبا  للطفل 

الرسطان  أنواع  معظم  مع  الحال  هو  وكام  األعصاب، 

هناك  ثم  بدقة،  الرسطان  تشخيص  من  متّكن  فالخزعة 

واختبارات  للدم  فحوص  تشمل  التي  الطبية  االختبارات 

تشخيصية ترتبط بعمر املريض وأهم العالمات واألعراض 

وأحيانًا يتم إجراء فحوص األشعة، باإلضافة إىل التشاور بني 

املتخصصني من األطباء بشأن نتائج االختبارات.

سألنا العجمي، خصوًصا أن له بصامت مشهودة يف أن ترى 

وهي  النور  السلامنية  مبجمع  األطفال  أورام  عالج  وحدة 

الخطوة التي أسهمت يف إيجاد خدمات أكرث تطوًرا تساند 

مركز األورام، سألناه عن مدى فاعلية تلك الخدمات، فأكد 

أن مملكة البحرين ولله الحمد تضم كوادر مؤهلة تأهياًل 

يف  املتخصصني  والطبيبات  األطباء  فإن  ولهذا  عاليًا،  علميًا 

رعاية  توفري  كبري يف  األطفال يسهمون بشكل  أورام  عالج 

إنجاح  يف  تسهم  ذويهم،  مع  واملتابعة  للمرىض  متكاملة 

العالج وشفاء الطفل من مرضه.

واألورام يشمل وحدات  الدم  أمراض  أن قسم  إىل  ويشار 

الدم  أمراض  ووحدة  الكيميايئ  العالج  وحدة  منها  عدة، 

وأورام الدم، ووحدة العالج اإلشعاعي ووحدة أمراض الدم 

وأورام األطفال.

عبدالله  د.  واألورام  الدم  أمراض  ستشاري  فإن  مجاله،  في  الطويلة  خبرته  وفق 
الصغار والكبار يختلف  باألورام بين  إلى أن تشخيص عالمات اإلصابة  العجمي يشير 
بالتأكيد، وفي ذلك تفريعات دقيقة يقوم بها االستشاريون المتخصصون في أورام 
الله بسرطان الدم بشكل مفاجئ،  األطفال، إال أنه يحدث أن يصاب الطفل ال سمح 
وفي بعض األحيان، يسبق اإلصابة بعض العالمات التي تمكن الطبيب المختص من تشخيصها 
بشكل دقيق مبكًرا، وعلينا أن نقول إن بعض األعراض تكون قريبة من أعراض وعالمات أمراض 
الطفولة المعروفة، ولهذا فإن األطباء اليوم يركزون كثيًرا على عدم إهمال أي عارض ربما يشير 

إلى إمكان إصابة الطفل بورم ال قدر الله.

ليس لدينا مشكلة 
في التشخيص
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تحويل الحاالت النادرة إلى المستشفى لعالجها 
تفتيت  فيها  ميكن  ال  التي  الحاالت  جميع  أن  رشيف  عمر  د.  وأكد 
إىل  تحويلها  يتم  الكبري  حجمها  بسبب  املرارية  القنوات  يف  الحصوات 

مستشفى امللك حمد الجامعي، ألن الجهاز متوافر فقط يف املستشفى.
بعض  ففي  النادرة،  الحاالت  لعالج  يستخدم  الجهاز  هذا  أن  وأوضح 
الحاالت يكون حجم الحىص 20 ملم، يف حني أن القناة حجمها ال يتجاوز 
الحاالت  يلجأ إىل عالج هذه  لذا  تفتيتها،  2 ملم، ما يشكل صعوبة يف 
عرب جهاز منظار القنوات الصفراوية الدقيق لتعذر عالجها، إذ ال ميكن 

عالجها مبنظار القنوات الصفراوية االعتيادي.
وذكر أنه عوًضا عن اللجوء إىل العمليات الجراحية فإن مستشفى امللك 
لتجنب  الدقيق؛  الصفراوية  القنوات  منظار  جهاز  وفر  الجامعي  حمد 

مضاعفات العمليات الجراحية.
 
 

الكشف عن 15 إصابة بسرطانات القنوات 
الصفراوية 

واستطاع الجهاز الذي تم تدشينه يف العام 2015 حتى اآلن الكشف عن 
15 إصابة بأمراض رسطان القناة الصفراوية، ويقول د. عمر رشيف "عرب 
القناة،  الرسطانية يف  األمراض  الكشف عن بعض  استطعنا  الجهاز  هذا 
خصوًصا أن الكشف عىل هذه القناة وأخذ املسحة ليس باألمر الهني، إذ 
إن الجهاز ميكن األطباء من الكشف عن الرسطان املوجود يف املنطقة إن 

وجد، وذلك عرب أخذ املسحة بسهولة من القناة".
وأضاف "سنويًا يتم الكشف عن حالتني إىل 3 حاالت لرسطانات يف القناة 

الصفراوية، وذلك مبساعدة الجهاز".
 

النساء ومرضى عمليات التنحيف أكثر عرضة 
لإلصابة

فأكد  الصفراوية  القناة  يف  بالحصوات  لإلصابة  عرضة  أكرث  هم  من  أما 
رشيف أن النساء يف منتصف العمر ومرىض عمليات التنحيف ومرىض 

السكلر هم أكرث عرضة لإلصابة بهذا النوع من الحصوات.
وأوضح أنه يف حاالت نادرة جًدا متر الحصوات إىل القناة الصفراوية ما 
الجامعي  امللك حمد  املوجود يف مستشفى  الجهاز  استخدام  يستدعي 

من أجل عالج املرىض.
 

العالج مجانا لجميع المرضى
وقال د. عمر »إن تكلفة عالج هذه الحاالت النادرة تكون 1500 دينار 
للمريض الواحد، إال أن مستشفى امللك حمد الجامعي وفر هذه الخدمة 

مجانا لهذه الرشيحة من املرىض«.
وأضاف "إن ما يحققه املستشفى امللك حمد الجامعي جاء بدعم من 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  امللك  الجاللة  صاحب  حرضة 
املفدى حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو املليك األمري سلامن بن 
وبدعم  الله،  الوزراء حفظه  مجلس  رئيس  العهد  ويل  خليفة  آل  حمد 
من قائد مستشفى امللك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلامن بن 

عطية الله آل خليفة".

عالج 1٠ إلى 15 مريضا 
مصابا بالحصوات 

الصفراوية النادرة سنويا 
بمستشفى الملك حمد 

د. عمر شريف 
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كشف استشاري الجهاز الهضمي والكبد نائب رئيس األطباء في مستشفى الملك 

حمد الجامعي د. عمر شريف عن أن منظار القنوات الصفراوية الدقيق استطاع أن يعالج 

ما بين 10 و15 حالة لمرضى مصابين بحصوات القناة الصفراوية النادرة.

- 2016 استطاع عالج 72 حالة لمصابين بحصوات  العام 2015  الجهاز في  أنه منذ تدشين  وأكد 

القناة الصفراوية لمرضى محولين من مختلف المستشفيات في مملكة البحرين إلى مستشفى 

الملك حمد الجامعي؛ لكون أن الجهاز متوافر فقط لدى المستشفى.

ويستخدم المنظار في عالج الحاالت النادرة للمصابين بحصوات في القنوات الصفراوية، إذ يستخدم 

في تفتيت الحصوات باستخدام الجهاز الهيدروكهربائي أو الليزر، كما يستخدم أيًضا في الكشف 

عن سرطانات القناة الصفراوية.

وأوضح أن مستشفى الملك حمد الجامعي قام باقتناء هذه التقنية الحديثة لتشخيص أمراض الكبد 

والقنوات المرارية، إذ يعتبر المنظار الدقيق للقنوات الصفراوية من أحدث األجهزة على مستوى 

العالم في مجال تشخيص أورام القنوات الصفراوية أو تفتيت الحصى ذات األحجام الكبيرة بتقنية 

الليزر المتوافرة في الجهاز، إضافة إلى أنه يوفر على المرضى عناء العمليات الجراحية ومضاعفاتها.
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 ما أسباب اإلصابة بالصداع النصفي؟
عىل الرغم من أن أسباب اإلصابة بالصداع النصفي ليست مفهومة إىل اآلن، إال أن العوامل الوراثية والجينية والعوامل البيئية 

تلعب دورا كبريا يف اإلصابة بالصداع النصفي، إذ تشري الدراسات الوراثية عىل التوائم إىل إمكان وجود تأثري ورايث مبعدل 34 

إىل 51 % باإلصابة بالصداع النصفي.

كام أنه قد يكون لتغري معدالت الهرمونات يف الجسم دور كبري يف حدوث النوبات خصوصا عند اإلناث، إذ وجد ارتباط هرموين 

كبري ما بني توقيت الدورة الشهرية وحدوث النوبات.

باإلضافة إىل أن هناك محفزات يطلق عليها عوامل مطلقة تسبب صداعا نصفيا، وهي الجوع والتعب وقلة النوم، واإلجهاد 

واإلرهاق النفيس، كام وجد ارتباط بني الصداع النصفي وبعض األغذية املتناولة التي تزيد من نسبة اإلصابة بهذا الصداع.

الدراسات الوراثية على التوائم تظهر 
تأثيرا وراثيا بمعدل 34 إلى 51 % 

باإلصابة بالصداع النصفي

النساء أكثر عرضة 
لإلصابة بالصداع النصفي 

بـ 3 مرات عن الرجال

د. فرزانة السيد 
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الرأس، حتى يصبح ضوء  األلم من  يبدأ  الحراك،  قادر على  غير  نفسك  لتجد  تستيقظ صباًحا 

عن  وتبتعد  الموجودة  األنوار  جميع  بعدها  تغلق  مزعًجا،  غرفتك  إلى  يتسلل  الذي  الشمس 

الضجيج، إنها مجرد نوبة صداع نصفي قد تمر بسالم بعد أيام أو يمكن أن تكون بعد أسابيع، إال 

أن ذلك األلم سيتمر وقد يعكر صفو حياتك التي كانت هادئة قبل أن تبدأ النوبة.

بأعراض  يبدأ  الصداع  أن هذا  األلم، خصوًصا  اليومية بسبب هذا  أنشطتك  تتوقف عن ممارسة  أن  يمكن 

التيبس  مثل  أخرى،  اضطرابات  أو  ضوئية،  ومضات  مثل  بصرية،  اضطرابات  شكل  على  تكون  تحذيرية 

العضلي.

استشارية أمراض الدماغ والجهاز العصبي د. فرزانة السيد، تجيب عن أسباب اإلصابة بهذا الصداع والعالج 

المتبع، وذلك بعد تطور العالجات التي وصلت إلى حقن البوتكس التي أثبتت فعاليتها.

ألم يصيب مواقع في الرأس 
وقد يستمر من 4 إلى 72 ساعة
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يجب  ومتى  األلم،  لتخفيف  النصفي  بالصداع  اإلصابة  عند  اتباعها  يمكن  التي  الخطوات  ما   
اللجوء إلى الطبيب؟

هناك 3 جوانب يف عالج الصداع النصفي، تكون عبارة عن تجنب املحفزات لنوبات الصداع كقلة النوم أو النوم غري املنتظم 

واإلرهاق واألكل غري املنتظم، ويف حال كان األمل متتابعا ميكن أخذ مضادات االلتهابات غري الستريوئيدي، أو خليط الباراسيتامول 

الشعور  بداية  "تربيتان" تؤخذ يف  للحول عىل مضادات خاصة وتسمى  الطبيب  إىل  اللجوء  والكافيني، كام ميكن  واألسربين 

بالصداع، فضاًل عن رضورة أخذ املكمالت الغذائية وهي املاغنيسيوم وفيتامني )ب 2(، إذ إن هذه املكمالت لها دور كبري يف 

التقليل من نوبات الصداع.

ويف حال تعدت النوبات 4 إىل 5 نوبات قوية يف الشهر الواحد يجب زيارة طبيب املخ واألعصاب ألن املسكنات لن تكون قادرة 

عىل عالج هذه النوبات. وينصح باستخدام العالجات الوقائية التي هي عبارة عن عقاقري خاصة أو حقن البوتكس الفعالة التي 

تعالج النوبات عىل مدى طويل يتعدى 4 إىل 5 شهور وقاية، أو استخدم اإلبر الشهرية املضادة للصدع النصفي التي أثبتت 

فعاليتها يف السنوات األخرية.

وتعترب النساء أكرث عرضة لإلصابة بـ3 مرات عن الرجال، كام تزداد نسبة اإلصابة يف الفئة العمرية من 20 إىل 40 سنة، إضافة 

إىل أن التاريخ العائيل يلعب دور يف اإلصابة، فإذا كان هنا تاريخ عائيل قوي باإلصابة يكون الشخص معرضا لإلصابة بالصداع 

النصفي أكرث من مرة. 

والصداع  النصفي  الصداع  بين  الفرق  ما   
العادي؟

الصداع  عن  مختلفة  معينة  أعراض  النصفي  للصداع 

التوتري، فقد يسبق  الصداع  أو ما يطلق عليه  العادي 

الصداع النصفي بوادر معينة مثل تبدل الحالة املزاجية 

عضيل  وتيبس  معينة  أطعمة  بتناول  والرغبة  واإلعياء 

خصوصا يف منطقة الرقبة وزيادة الحساسية من بعض 

تكون  برصية  واضطرابات  واإلضاءة  والضجيج  الروائح 

رؤية  أو  الرؤية  من  معني  مجال  يف  وميض  عن  عبارة 

خطوط متعرجة توصف بأنها حصون.

البرصية ويسمى  الرؤية  يفقد بعض املرىض مجال  كام 

ذلك بـ "العمى الشقي" قبل نوبة الصداع بـ20 دقيقة، 

وعند حدوث النوبة يصاب املريض باضطراب يف الكالم 

الصداع  مرحلة  ويتبع  بالدوار،  اإلصابة  مع  اللغة،  أو 

الرأس  مواقع يف  يصيب  أن  الرأس ميكن  أمل يف  حدوث 

ويصاحبه  البالغني  لدى  ساعة   72 إىل   4 من  وسيتمر 

أحيانا غثيان أو تقيؤ.

مظلمة،  هادئة  غرفة  يف  الركون  إىل  املصابون  ويسعى 

وقد  بالنابض،  األمل  النصفي  الصداع  مريض  ويوصف 

يستمر الصداع النصفي أليام أو أسابيع متواصلة.

حقن البوتكس تعالج 
النوبات على مدى 

يتعدى 4 إلى 5 شهور 
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ويقول د. حيدر الفياض يف هذا الصدد »تبدأ العناية باألسنان من قبل والدة الطفل، إذ إن األسنان اللبنية تبدأ بالتكون لدى الجنني 

وهو يف الشهر السادس من الحمل، لتظهر بعد ذلك يف الشهر السادس أو السابع بعد الوالدة، لذا ميكن بعد الوالدة إعطاء األطفال 

بعض املركبات مع الطعام الخاص بهم لتساعد عىل تقوية منو األسنان وتكوينها«.

وأضاف »نستطيع استخدام بعض املركبات التي تساعد عىل منو واكتامل األسنان يف بداية عمر الطفل، وعند بلوغ السنة الثالثة من 

العمر تبدأ املرحلة الثانية من االهتامم باألسنان، إذ يجب عمل طالء إليها مبادة الفلورايد برتكيز معني؛ من أجل الحفاظ عليها ملدة 

كافية قبل ظهور األسنان الدامئة التي تظهر يف سن السادسة؛ وذلك تجنبا لفقدان األسنان اللبنية قبل وقتها، كام ميكن عمل الحشوات 

لألسنان اللبنية بشكل مستمر؛ لكون األسنان اللبنية سهلة التسوس، لذا فإن ذلك سيمنع تكرس األسنان وفقدانها قبل حينها«.

وذكر أنه خالل العملية االنتقالية من فقدان األسنان إىل انتهاء ظهور األسنان الدامئة يف عمر 12 أو 13 يجب املتابعة بشكل دوري 

من أجل التأكد من أن جميع األسنان موجودة وال يوجد أي فقدان، باإلضافة إىل التأكد من ظهور األسنان الدامئة يف وقتها ومكانها 

تجنبا ألي مشكالت مستقباًل.

ما الذي يقف 
وراء تلف األسنان 

وفقدانها؟ 

د. حيدر الفياض
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تعرف على األسباب مع اختصاصي زراعة وطب األسنان التجميلي د. حيدر الفياض

 يعاني كثيرون من مشكلة فقدان األسنان أو وجود أسنان تالفة، وهناك العديد من العوامل 

التي تقف وراء هذه المشكلة. 

التي  الفقدان بسهولة، فالعادات السيئة  التي أدت إلى هذا  وفي بعض األحيان يمكن تجنب األسباب 

يمارسها العديد من الناس مثل فتح القناني الزجاجية باألسنان، وشرب المشروبات الباردة والحارة في وقت 

واحد، كلها عادات تؤثر على أسنانك مستقباًل، إذا لم تتوقف عنها.

وعندما يفقد أحد منا أسنانه يفقد معها القدرة على مضغ الطعام بشكل صحيح، كما أنه قد يعاني من 

مشكالت أخرى بسبب فقدان هذه األسنان. 

وفي هذا الصدد، أكد اختصاصي زراعة وطب األسنان التجميلي بمركز الجمال الطبيعي الطبي د. حيدر 

الفياض أهمية الحفاظ على صحة الفم خصوصا والصحة العامة عموما، وذلك للمحافظة على األسنان 

وتجنب فقدانها مستقباًل، فالحفاظ عليها يبدأ من الصغر ومن المنزل.
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حوادث الطفولة البسيطة سبب في فقدان األسنان
تعد الحوادث البسيطة التي يتعرض لها األطفال أو املراهقون سببا يف تلف األسنان وفقدانها، فهذه الحوادث التي تكون خارجة 

عن إرادة اإلنسان تكون سببا يف ذلك، فالسقوط من أعىل مرتفع يف البيت أو من دراجة هوائية أو بعض الحوادث البسيطة أثناء 

اللعب يف املنزل أو املدرسة قد تسبب فقدان السن.

وينصح الفياض األهايل عند سقوط السن لدى األطفال واملراهقني أو حتى البالغني نتيجة هذه الحوادث بلف السن يف قطعة شاش، 

عىل أن توضع هذه القطعة داخل الحليب؛ من أجل ترطيب السن، واللجوء إىل الطبيب قبل مرور 5 ساعات من الحادث؛ حتى 

يتمكن الطبيب من إعادته وتثبيته.

 

أمراض تسبب تلف وفقدان األسنان
وأكد الفياض أن الصحة العامة لإلنسان تلعب دورا كبريا يف سالمة وصحة األسنان، إذ إن مريض فقر الدم أو هشاشة العظام أو بعض 

األمراض مثل السكري وغريها معرضون لإلصابة بأمراض اللثة وعظم الفك، وجميع هذه األمراض تؤدي إىل ذوبان العظم املوجود 

حول األسنان ما قد يؤدي إىل فقدانها.

وشدد د. الفياض عىل رضورة االهتامم باألسنان، وذلك بالعناية بها يف املنزل وااللتزام بزيارة طبيب األسنان مع االبتعاد عن جميع 

العادات السيئة التي ترض باألسنان، واالهتامم بصحة الفم خصوصا والصحة العام عموما، إذ إن االهتامم باألسنان يجعلها تدوم مع 

اإلنسان طوال عمره.

ال تستخدم أسنانك لفتح القناني الزجاجية
 وأكد الفياض أنه بعد اكتامل منو األسنان يجب الحفاظ عىل األسنان الدامئة ألطول عمر ممكن، عرب خطوات كثرية تبدأ من املنزل عرب 

التنظيف اليومي لألسنان باستعامل فرشاة األسنان واملضمضة أو باستخدام »water flosser« مع االلتزام بالزيارات الدورية لطبيب 

األسنان لعمل تنظيف أسنان والعناية باللثة كل 5 إىل 6 شهور.

وينصح الفياض باالبتعاد عن العادات السيئة التي ميكن أن تسبب تلفا وتكرسا يف األسنان مثل استخدام األسنان لفتح القناين الزجاجية 

أو املرشوبات الغازية أو رشب املاء البارد أو تكسري مكعبات الثلج أو قضم األظافر أو رشب الحمضيات بشكل كبري ورشب املرشوبات 

الغازية ورشب املرشوبات الحارة والباردة يف فرتات قريبة، إذ إنه يؤدي إىل تلف األسنان وتكرسها.

 

عالج تسوس األسنان منذ ظهوره يمنع تفاقم المشكلة
ويعد التسوس من األسباب التي تؤدي إىل تلف أو فقدان األسنان، ويبني الفياض »يف حال وجود تسوس يجب معالجته عىل الفور، 

وذلك لتجنب تلف السن، خصوصا أن مرحلة وصول التسوس إىل عصب السن تحتاج من سنة ونصف إىل سنتني، لذا فإن الزيارة 

الدورية كل 6 أشهر إىل طبيب األسنان ميكن أن متنع وصول التسوس إىل عصب السن، ما قد يؤدي إىل فقدانه«.

وأضاف »عند وصول التسوس إىل العصب يجب عالج العصب وبناء السن وعمل تركيب عىل السن املعالج بالعصب، إذ إن السن 

امليت يكون هشا ومعرضا للكرس، لذا يف حال عدم الرتكيب قد يصاب السن املعالج بالتلف ما يسفر عن فقدانه«.
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د. سميرة مدن
ال تقلقي!

النزيف الرحمي 
حالة يمكن 

السيطرة عليها

تشتكي بعض النساء في كثير من األحيان من نزيف الرحم، وفي الوقت الذي يعتقد البعض أنها حالة 

خطيرة، إال أنه يجب معرفة األسباب الكامنة وراء هذا النزيف، كما تؤكد المدير الطبي لمركز ”إيفا” استشارية 

أمراض نساء ووالدة وعقم وأطفال أنابيب د. سميرة مدن، وذلك من أجل السيطرة عليه وعالجه.

وتقول د. سميرة مدن »إن النزيف الرحمي حالة يمكن السيطرة عليها، إذا ما تم معرفة األسباب الكامنة 

وراء هذا النزيف، والتي تتعدد وتختلف، لذا فإن من الضروري معرفة األسباب وراء إصابة المرأة بالنزيف الذي يكون غير 

طبيعي ومتكررًا«.

»صحتنا في البالد« التقت د. سميرة مدن لنتعرف على أسباب وأعراض وطرق عالج والسيطرة على النزيف الرحمي 

غير الطبيعي، وفي ما يلي نص اللقاء: 

ما هو النزيف الرحمي غير الطبيعي؟
هو نزيف غري طبيعي يحدث بشكل غري منتظم ومتكرر ويستمر 

لفرتة أطول ويكون أكرث غزارة.

كيف يتم تشخيص هذا النوع من النزيف؟
والزوائد  األلياف  مثل  للنزيف  األخرى  األسباب  باستبعاد  يشخص 

واإلكلينيك  الرسيري  الفحص  طريق  عن  ذلك  ويكون  اللحمية، 

وجود  الستبعاد  وذلك  والرحم؛  للمبايض  الصوتية  فوق  باألشعة 

ألياف وزوائد لحمية يف الرحم وأكياس عىل املبايض.

كام يتم إجراء خزعة لبطانة الرحم ملعرفة الرتكيبة النسيجية لبطانة 

الرحم وعدم وجود تضخم نسيجي يف البطانة.

لدى  الطبيعي  غير  الرحم  نزيف  شيوع  مدى  ما 
النساء؟ وما الفئة العمرية األكثر عرضة لإلصابة؟

إن من الشائع حدوث نزف الرحم غري الطبيعي، الذي كان يسمى 

سابًقا نزف الرحم الناجم عن خلل وظيفي يف بداية ونهاية سنوات 

اإلنجاب، إذ تحدث 20 % من الحاالت عند الفتيات، وتحدث أكرث 

من 50 % عند النساء اللوايت تزيد أعامرهن عن 45 عاًما.

كام أن حوايل 90 % من حاالت النزيف الرحمي غري الطبيعي تكون 

نتيجة وجود خلل يف التبويض أو يف اإلباضة، فبالتايل تنخفض نسبة 

حدوث الحمل، إذ يف هذه الحالة ال يقوم املبيضان بتحرير البويضة 

بشكل منتظم، لذا يف هذه الحالة تنخفض نسبة حدوث الحمل.

ما أسباب اإلصابة بالنزيف الرحمي غير الطبيعي؟
يحدث نزيف الرحم غري الطبيعي عادة عند استمرار ارتفاع مستوى 

الحالة عادة عندما يتم  اإلسرتوجني بداًل من أن ينخفض كام هي 

مستوى  يتوازن  ال  إذ  التخصيب،  حدوث  وعدم  البويضة  إطالق 

اإلسرتوجني املرتفع باملستوى املناسب من الربوجسرتون، ويف مثل 

هذه الحاالت ال يتم إطالق البويضة ويستمر ازدياد سامكة بطانة 

الرحم بدالً من تفككها وسقوطها كام يجري عادة يف فرتة الطمث، 

وتسمى هذه السامكة غري الطبيعية بفرط تنسج بطانة الرحم، لذا 

البطانة السميكة بشكل غري كامل وغري منتظم ما يسبب  تنسلخ 

األحيان  األمد ويف بعض  منتظم وطويل  يكون غري  الذي  النزيف، 

يكون غزيرًا.

وقد يؤدي استمرار هذه الدورة من السامكة غري الطبيعية واستمرار 

االنسالخ غري املنتظم إىل احتامل تطور خاليا ما قبل الرسطانية، ما 

يزيد من خطر اإلصابة برسطان الرحم »رسطان بطاين رحمي«، وقد 

يحدث عند الشابات.
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هل يدل هذا النوع من النزيف على سن اليأس؟
النزيف الرحمي غري الطبيعي يعد عالمة مبكرة عىل  نعم، إذ إن 

حدوث سن اليأس غالبًا.

وما  خطيرة؟  بأمراض  الرحمي  النزيف  ينذر  هل 

األمراض التي تقف وراء هذا النزيف؟ 
النساء يف وقت  من املعروف أن مشكلة نزيف الرحم قد تصيب 

مختلف عن موعد الدورة الشهرية أو أثناءها، وذلك يكون بأشكال 

أن  علاًم  فرتتها،  زيادة  أو  الشهرية  الدورة  بغزارة  تكون  مختلفة 

تدفق الطمث الطبيعي يكون عادة ملدة 5 أيام تقريبًا ويحدث كل 

21 إىل 35 يوًما، إال أن هناك بعض األسباب أو األمراض املحتملة 

التي من شأنها أن تسبب نزيف الرحم، كاملشكالت الهرمونية، إذ 

إن عدم توازن الهرمونات يعد أكرث األسباب شيوًعا لحدوث نزيف 

تتغري  البويضة  املبيضني  أحد  يطلق  فعندما  الطبيعي،  غري  الرحم 

الهرمونات يف الجسم متهيًدا للحمل ويتم ظهور بطانة  مستويات 

الرحم السميكة، أما يف حال عدم حدوث الحمل فيتخلص الجسم 

من هذه البطانة عن طريق الحيض.

يقرتبن  الاليت  النساء  أو  الفتيات  لدى  البطانة  هذه  ترتاكم  وقد 

أو  الشهرية  الدورة  انتظام  عدم  مسببة  الطمث  انقطاع  فرتة  من 

االستحاضة.

كام أن هناك أسبابا عدة لتغري الهرمونات، ما يسبب النزيف غري 

العاطفي وتركيب  التوتر  الوزن،  اكتساب  أو  الطبيعي مثل فقدان 

اللولب.

الرحمي  بالنزيف  اإلصابة  وراء  والحميدة  الليفية  األورام  وتقف 

فالسالئل  الرحم،  نزيف  مسببات  من  سببا  تعد  إذ  الطبيعي،  غري 

ومن  الرحم  داخل  تنمو  قد  الرحمية  الليفية  واألورام  الرحمية 

املمكن أن ترتافق مع نزيف مهبيل غري طبيعي ويف فرتات ال تتوافق 

مع الدورة الشهرية.

ومن ضمن أسباب النزيف أيًضا حدوث الحمل، والذي قد يكون 

مخيًفا إال أنه قد ال يكون خطريًا دامئًا، كام أن العالجات الهرمونية 

تعد سببا لهذا النزيف.

للنزيف  شيوًعا  األسباب  أكرث  من  املبايض  تكيس  متالزمة  وتعد 

عىل  أكياس  ظهور  يف  تتمثل  املتالزمة  فهذه  املرأة،  لدى  الرحمي 

املبايض تسبب تغريا يف مواعيد الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

ومن ضمن األمراض التي تسبب هذا النزيف هي اإلصابة برسطان 

واإلصابة  الدرقية،  الغدة  وأمراض  والكبد  الكىل  أمراض  أو  الرحم، 

باضطرابات يف الدم وتناول مميعات الدم.

ما أعراض النزيف الرحمي غير الطبيعي؟
نزيف  وجود  إىل  تشري  قد  التي  والعالمات  األعراض  بعض  هناك 

غري طبيعي يف الرحم ومنها: غزارة الطمث، النزيف يف أوقات غري 

متوقعة مثل النزيف بعد انقطاع الطمث، دورة شهرية طويلة، أو 

دورات شهرية غري متناسقة.

هل يمكن منع أو تجنب النزيف غير الطبيعي للرحم؟
من  لذا  الرحمي،  النزيف  وراء  الكامن  املسبب  عىل  ذلك  يعتمد 

املهم استشارة الطبيب يف حال مالحظة األعراض السابقة؛ من أجل 

تشخيص الحالة وإيجاد العالج املناسب.

غير  الرحمي  النزيف  على  السيطرة  يمكن  كيف 

الطبيعي؟
ميكن ضبط النزيف عادة من خالل اإلسرتوجني والربوجستني »الهرمون 

األنثوي االصطناعي« أو الربوجسرتون الذي يكون مامثال للهرمون الذي 

ينتجه الجسم، وأحيانا يتم وصف أحد هذه الهرمونات بشكل منفرد.

النزف رغم املعالجة  الرحم سميكة أو إذا استمر  ويف حال بقاء بطانة 

بالهرمونات فإنه يجري عادة تنظري للرحم يف غرفة العمليات الستطالع 

استئصال  يجرى  العملية  بهذه  وللقيام  وكشط،  توسيع  ويتبعه  الرحم 

نسيج بطانة الرحم عن طريق أخذ عينة نسيجية أو خلوية، وقد يحد 

بحدوث  النساء  بعض  عند  يتسبب  قد  ولكنه  النزف،  من  اإلجراء  هذا 

تندب يف بطانة الرحم التي يطلق عليها »متالزمة أرشمان«، ما قد يؤدي 

إىل توقف النزف الحييض »انقطاع الحيض«. ويف حال استمر النزف بعد 

القيام بالتوسيع والكشط، يتم اللجوء إىل استئصال بطانة الرحم، الذي 

يساعد عىل ضبط النزف غالبًا، ويتم اللجوء إليه إذا استمر النزف غزيرًا 

بعد استنفاد جميع محاوالت املعالجات األخرى.

النساء  لدى  تحتوي عىل خاليا شاذة، خصوصا  الرحم  بطانة  كانت  إذا 

اللوايت تزيد أعامرهن عن 35 عاًما وال يرغنب يف الحمل، فإن املعالجة تبدأ 

انقضاء  بعد  إذتجرى خزعة  الربوجستني،  مرتفعة من  باستعامل جرعة 

يتم  شاذة  وجود خاليا  اكتشف  فإذا  املعالجة،  من  أشهر  و6   3 بني  ما 

كانت  وإذا  رسطانية،  تصبح  قد  الشاذة  الخاليا  ألن  للرحم  استئصال 

باستعامل  تبدأ  ال  املعالجة  فإن  اليأس،  سن  تجاوزن  قد  النساء 

الربوجستريون ما مل يعانني من حالة تجعل إجراء العملية الجراحية 

محفوفة باملخاطر، وقد توجد هناك حاجة الستئصال الرحم.

ما العالج المتبع لعالج النزيف غير الطبيعي؟
عالج اإلصابة بنزيف الرحم تعتمد عىل املسبب الكامن وراءها، إال أنها وبشكل 

استخدام  وميكن  الحمل،  منع  أدوية  واستخدام  بالهرمونات  عالجها  يتم  عام 

حقن الربوجستريون أو زراعة لولب يحتوي عىل الربوجستريون.

كام يتم اللجوء أحيانا إىل الجراحة لعالج السبب الذي أدى إىل النزيف مثل 

إزالة األورام الليفية، ويلجأ إىل استئصال الرحم كخيار أخري لوقف نزيف الرحم.

إذا كانت املرأة تخطط للحمل فقد يقوم الطبيب باالنتظار قبل بدء أي عالج، 

أيًضا ألن  الطبيب  ينتظر  فقد  الطمث  انقطاع  مرحلة  املرأة يف  كانت  إذا  إما 

األعراض قد تزول بعد سن انقطاع الحيض. 
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 ما هو التبول الالإرادي )سلس البول(؟
التبول الالإرادي هو مشكلة شائعة عند األطفال، إذ يعاين تقريبا 15 % 
من األطفال يف سن الخامسة من العمر من وظيفة التبول غري املكتملة، 
ويعرف التبول الالإرادي عند األطفال عىل أنه نوبات متقطعة من سلس 

البول أثناء النوم.

 متى يعتبر سلس البول مشكلة؟
التبول يف الفراش قبل سن 7 سنوات ليس مدعاة للقلق. يف هذا العمر، 
قد يستمر الطفل يف تطوير السيطرة عىل املثانة وقت الليل، إال أنه بعد 

سن السابعة قد تكون مشكلة يجب عالجها والوقوف عىل أسبابها.

 ما أسباب التبول الالإرادي؟
هناك أسباب عدة، فقد تكون املثانة صغرية، أو عدم القدرة عىل إدراك 
امتالء املثانة، وقد تكون هناك مشكلة يف اختالل الهرمونات، أو التهاب 

الجهاز البويل.
كام ميكن أن يكون التبول يف الفراش عالمة عىل انقطاع النفس االنسدادي 
النومي، وهو حالة ينقطع فيها التنفس عن الطفل أثناء النوم، وغالبًا ما 
يكون نتيجة للحمية "الشحمية" أو لوز الحلق امللتهبة أو املتضخمة. وقد 

تتضمن األعراض والعالمات األخرى الشخري والنعاس أثناء النهار.
وقد يكون الطفل مصابا بداء السكري، أو يكون التبول الالإرادي مؤرشا 
من  للتخلص  نفسها  العضالت  استخدام  يتم  إذ  مزمن،  إمساك  عىل 
الرباز والتبول، وعندما يستمر اإلمساك ملدى طويل، فقد يحدث لهذه 

العضالت خلل وظيفي ويسهم ذلك يف حدوث التبول يف الفراش ليال.
كام ميكن أن يكون السبب وجود مشكلة بنيوية يف املسالك البولية أو 
يف  بعيب  الفراش  يف  التبول  يرتبط  نادرة،  أحيان  ويف  العصبي.  الجهاز 

الجهاز العصبي أو الجهاز البويل.

 متى يجب استشارة الطبيب؟
إذا كان طفلك يتبول يف الفراش بعد سن 7 سنوات، أو إذا بدأ طفلك يف 
التبول يف الفراش بعد شهور عدة من الحفاظ عىل الجفاف لياًل، ويف حال 
كان يُصاحب التبول يف الفراش أمل، أو عطش غري معتاد، أو بول أحمر أو 

وردي، أو براز جاف أو شخري.

 ما عالج األطفال المصابين بالتبول الالإرادي؟
يتخلص معظم األطفال من التبول يف الفراش مبفردهم. إذا كانت هناك 
طبيبك  مع  الخيارات  مناقشة  عىل  تعتمد  أن  فيمكن  للعالج،  حاجة 

وتحديد أفضل خيار لحالتك.
املشكالت  من  لياًل  الفراش  عىل  بالتبول  املصاب  الطفل  يعاِن  مل  إذا 
العرضية آنفة الذكر، ميكن تغيري منط الحياة مثل تجنب تناول األطعمة 
الغازية،  كاملرشوبات  بالكامل  الكافيني  عىل  تحتوي  التي  واملرشوبات 
القهوة، الشاي حتى ولو كان مع الحليب والشوكوالتة، مع رضورة تقنني 
تناول السوائل ليال، إذ إن ذلك سيحدث فرقًا. ويف حال مل توجد تغيريات 
التبول عىل الفراش، ميكن أن  منط الحياة أو إذا كان الطفل خائًفا من 

يتلقى الطفل بعض العالجات اإلضافية ملساعدته.
إذا وجدت أسباب للتبول عىل الفراش، مثل اإلمساك أو انقطاع النفس 

أثناء النوم، يجب أن تُعالج يف الحال قبل تلقي أي عالجات أخرى.
كام ميكن أن تتضمن خيارات العالج من التبول يف الفراش كأجهزة إنذار 
الرطوبة أو بعض األدوية التي تبطئ إنتاج البول أو تهدئ املثانة، والتي 

ميكن أن يلجأ إليها كحل أخري.

بعض الحاالت النادرة تكون نتيجة 
عيوب في الجهاز العصبي والبولي
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د. محمد 
الحورانـــي

التبول الالإرادي 
لدى األطفال... 
هل هو مؤشر 
ألمراض أخرى؟

تستيقظين صباًحا لتجدين طفل سريرك مبلال، وقد تكررت حاالت التبول الالإرادي وحّدتها 

مع مرور الوقت لتدخلي كأم في دوامة المستشفيات واألدوية للسيطرة على الوضع، 

إال أن التشخيص سيكون عبارة عن إصابته بالتبول الالإرادي عند األطفال أو ما يطلق عليه 

»سلس البول«.

سلس البول مشكلة شائعة بين األطفال، إال أنها قد تكون مؤشرا إلى أمراض أخرى قد يكون الطفل 

د.  األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  في  األطفال  اختصاصي  يجيب  ذلك  من  وللتأكد  منها،  يعاني 

محمد الحوراني عما إذا كان سلس البول مؤشرا ألمراض أخرى، وفي ما يلي نص اللقاء: 

طفلك يتبول في الفراش بعد سن 7 سنوات؟ عليِك زيارة الطبيب
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 ما أبرز األمراض الجلدية شيوًعا في فصل الصيف؟
الكبار  لدى  الصيف  يزداد يف فصل  الجلدية  األمراض  إن حدوث 

ولدى األطفال، والسبب هو التغيريات املناخية التي تحدث بسبب 

ساعات  قضاء  يف  األطفال  ورغبة  والرطوبة  الحرارة  درجة  ارتفاع 

واالستمتاع  اللعب  أجل  من  الحديقة؛  يف  املنزل  خارج  طويلة 

والسباحة، لذا فإن ذلك يؤدي إىل حدوث األمراض الجلدية بشكل 

أكرب مقارنة باأليام العادية أو فصول السنة األخرى.

وبسبب ارتفاع درجة الحرارة تعد الحروق الجلدية عىل رأس قامئة 

تنتج  الحروق  الصيف، إذ إن هذه  الجلدية خالل فصل  األمراض 

العالية،  الحرارة  بسبب  الحارقة  الشمس  ألشعة  التعرض  بسبب 

لذا فإن الطفل أو أي شخص آخر تحدث له حروق جلدية بسبب 

الواقية  الكرميات  باستخدام  دامئا  ننصح  لذا  للشمس.  التعرض 

للتخفيف من حرارة الشمس وعدم املكوث أو التعرض إىل أشعة 

الشمس فرتات طويلة خصوًصا ما بني الساعة 10 صباًحا والساعة 

4 عرصا.

هذه الحاالت تحتاج إىل عالج رسيع بواسطة استعامل الكرميات 

املرطبة واالستحامم بصورة متكررة، واالبتعاد عن املاء الحار.

فقد  ذاتها،  الشمس  أشعة  من  تحدث حساسية  أن  ميكن  كذلك 

البرشة بحيث تصبح داكنة وقد يتحول  يحدث احمرار وتغري يف 

ذلك إىل حكة والتهابات جلدية.

»اسأل طبيبك« مع 
استشاري أمراض 
األطفال د. محمد 

الساعي 

ل 
فا

ط
األ

ض 
مرا

ي أ
شار

ست
ا

محمد  د.  األطفال  أمراض  استشاري 

الساعي لمركز ابن حيان الطبي - فرع 

»اسأل  زاوية  على  ضيًفا  يحل  البديع، 

طبيبك«، حيث يجيب على التساؤالت 

الموجهة له.

د. محمد الساعي استشاري أمراض أطفال وقدم 

الطبي  القطاع  العطاء في  عاما من  أكثر من 3٠ 

وعالج  تشخيص  في  خبرة  وله  والعام،  الخاص 

المواليد،  فحص  والمزمنة،  الحادة  األطفال  أمراض 

فحوصات األطفال الدورية، وعالج أمراض اإلسهال 

الجلدية  واألمراض  لألطفال،  والغازات  واإلمساك 

الصدر  وأمراض  لألطفال  البولية  والمسالك 

والحساسية ونزالت البرد.

ليتحدث  الساعي  استضافت  البالد«  »صحتنا في 

عن أبرز األمراض الجلدية شيوًعا لدى األطفال في 

فصل الصيف.

الحروق على رأس 
قائمة األمراض 

الجلدية وسببها 
ارتفاع الحرارة
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 ما االلتهابات الفيروسية والجرثومية التي تكثر خالل فصل الصيف؟
من االلتهابات الفريوسية التي تكرث يف فصل الصيف الحالة التي تسمى مرض اليد والقدم والفم وسببها فريوس، وتنترش بصورة 

واسعة يف فصل الربيع والصيف وتكون عىل شكل حبيبات داخل الفم والقدم واليد مع ارتفاع درجة الحرارة وتحتاج إىل تشخيص 

دقيق ومن ثم وصف العالج املناسب تجنبًا للمضاعفات التي قد تحدث.

كام أن هناك التهابات جرثومية تكون بسبب بكترييا موجودة عىل الجلد، إال أنها تنتعش يف حاالت معينة قد تكون يف الوجه أو 

الرقبة أو بقية أنحاء الجسم وتؤدي إىل تقرحات جلدية بسبب هذه امليكروبات وتحتاج عالجا بواسطة املضادات الحيوية إما عىل 

شكل مراهم أو رشاب لفرتة معينة، إذ يتامثل املريض بعد ذلك إىل الشفاء.

 ما تأثير قرص البعوض والحشرات على األطفال؟
يف فصل الصيف تكرث الحرشات والبعوض والنحل التي تلدغ األطفال، ما يشكل التهابات جلدية عىل شكل تورم يف الجلد وتحتاج إىل 

عالج رسيع، إذ إنها يف بعض األحيان تؤدي إىل حساسية وهبوط يف الجسم وتكون خطرية خصوًصا يف حال لسعة النحل.

في  األطفال  يصيب  الذي  النيل"  "حمو  هو  ما   
السنوات األولى؟

لألطفال  خصوًصا  الصيف  فصل  يف  تحدث  التي  الحاالت  هي 

أو  النيل"  "حمو  عليها  ويطلق  عمرهم  من  األوىل  السنوات  يف 

الجلد  يف  العرقية  القنوات  انسداد  نتيجة  وتحدث  "الدخينات"، 

الجلد،  عىل  طبيعية  بصورة  املوجودة  البكرتيا  إفرازات  بواسطة 

والتي تؤدي إىل حدوث هذا االنسداد، ما يؤدي إىل تجمع العرق 

داخل الجلد وتكون الحبيبات التي قد تتحول إىل احمرار مناطق 

مختلفة.

وعند تشخيص هذا املرض نحتاج إىل عالج رسيع لتخفيف الحكة 

وااللتهابات عرب استخدام الكرميات املرطبة، وقد يلجأ الطبيب يف 

هذه الحالة إىل العالج بالكورتيزون.

 ما أسباب اإلصابة بمرض "الشرى"؟
يكون  قد  والرطوبة  الحرارة  درجة  وارتفاع  الجو  تغيري  بسبب 

يسمى  ما  أو  الجلد  لحساسية  معرضني  عامة  بصورة  األطفال 

وتكون  الخرائط  تشبه  حمراء  بقع  عن  عبارة  وهي  بـ"الرشى"، 

وداخل هذه  مرتفعة،  حافة  ولها  الجسم  يف  مختلفة  مناطق  يف 

املنطقة يكون شحوب يف اللون وتؤدي إىل حكة شديدة، وتكون 

بعض  نتيجة  أو  الجو  يف  املوجود  كاللقاح  جوية  عوامل  نتيجة 

األغذية أو األدوية، وتحتاج إىل عالج رسيع إذ تؤدي إىل صعوبة 

يف النوم أو حكة مستمرة تزعج املريض.

 هل تزيد شدة األكزيما لدى األطفال في فصل 
الصيف؟

األكزميا تشتد خالل فصل الشتاء، إال أنها قد تزيد يف فصل الصيف 

نتيجة الحرارة ونتيجة الجفاف الجوي وعند استعامل الربك واملواد 

االلتهابات  من  ويزيد  الجلد  تهيج  إىل  يؤدي  قد  ما  الكياموية، 

والحكة، وتحتاج إىل عالج بواسطة الكرميات املرطبة، كام ننصح 

باالستحامم قبل الربك وبعدها مبارشة؛ للتخفيف من األعراض.

به  يصاب  الذي  الحلقية  القوباء  مرض  هو  ما   
األطفال؟

الصيف  فرتة  خالل  تحدث  التي  الجلدية  االلتهابات  أبرز  من 

والتي تزيد يف هذا الفصل ما يسمى "القوباء الحلقية"، وسببها 

الفطريات املوجودة بصورة طبيعية عىل الجلد، وتنتقل من طفل 

لطفل أو من الحيوانات كالكلب أو القطط، وكذلك عندما يلعب 

الطفل ساعات طويلة، أو يف الحديقة حينام يلعب بالرمل، فالرمل 

إىل  يؤدي  ما  امليكروبات  إىل  حامال  يكون  الجلد  يالمس  الذي 

االلتهابات يف الجلد، وتكون يف أي منطقة مسببة حكة والتهابات، 

وتحتاج إىل عالج مبضادات الفطريات تحت استشارة الطبيب.
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تعد شركة دلمون للدواجن من الشركات الرائدة في مملكة البحرين، فهي جزء رئيس من منظومة 

توفير جزء من األمن الغذائي بالمملكة في ما يتعلق بمنتج الدجاج، إذ إن 50 % من الدجاج الطازج 

المتوافر حالًيا في األسواق المحلية يتم توفيره من شركة دلمون للدواجن.

وأكد املدير العام لرشكة دملون للدواجن عبدالهادي مريزا أنه ومنذ تأسيس الرشكة يف العام 1980 كان الهدف توفري منتج غذايئ 

صحي آمن للمستهلك البحريني، ففي السابق وقبل التأسيس كان يتم توفري منتج الدجاج عرب ذبحه باألسواق الشعبية واملركزية، 

إال أنه مع مرور الزمن تغري نظام توفري املنتج.

ومع تأسيس الرشكة حرصنا يف دملون للدواجن عىل السالمة الغذائية، من خالل توفري طبيب بيطري أثناء عملية الذبح، إضافة 

إىل االلتزام باالشرتاطات الصحية، خصوًصا أن الهدف األساس هو الحفاظ عىل صحة املواطن بتوفري منتج صحي.

وقال مريزا إن العملية تطورت بتطور الزمن، فسابًقا كان يتم توفري منتج الدجاج الكامل فقط، بينام تعددت الخيارات، إذ يتم 

توفري الدجاج وأجزائه وغريها، ما أدى إىل تطور العملية؛ من أجل توفري منتج ذي جودة عالية؛ بهدف الحفاظ عىل سالمة الزبائن.

وأضاف »ولحرصنا عىل سالمة األغذية يف الرشكة قمنا بتخصيص قسم خاص بالجودة؛ للرقابة عىل عمليات اإلنتاج لضامن االلتزام 

مبعايري الجودة املطلوبة. إن هذا الحرص من قبلنا عىل توفري منتج غذايئ ذي جود عالية ساهم يف حصول الرشكة عىل شهادة 

اآليزو والحصول عىل شهادة الجودة«.

التسويق  لعملية  ووصواًل  التفقيس،  بيض  أنواع  أجود  اختيار  من  بدءا  اإلنتاج  عمليات  تناسق  عىل  حريصة  اإلدارة  أن  وأكد 

والتوزيع؛ بهدف أن يصل املنتج إىل املستهلك بشكل صحي وبأفضل جودة ممكنة.

لضمان سالمة المستهلكين تستخدم أعالفا نباتية 100 % لتغذية الدجاج

»دلمون للدواجن« توفر 50 % 
من الدجاج الطازج في األسواق
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»دلمون للدواجن« توفر 32 ألف طير يومًيا 
وقال مريزا »الرشكة تشكل جزءا رئيسا من منظومة توفري األمن الغذايئ 

وبداية  مثانينات  ففي  الدجاج،  مبنتج  يتعلق  ما  يف  البحرين  مبملكة 

تسعينات القرن املايض كنا ننتج ما يقارب 10 آالف إىل 12 ألف طري يف 

اليوم، بينام اليوم يتم توفري 32 ألف طري يوميًا ولدينا خطة لزيادة خط 

اإلنتاج يف مملكة البحرين تبًعا للزيادة السكانية«.

األسواق،  يف  املوجود  املحيل  الطازج  الدجاج  من   %  50 الرشكة  وتوفر 

ما  توفر  فالرشكة  اململكة،  الغذايئ يف  األمن  منظومة  بذلك يف  لتساهم 

بني 8 و9 ماليني طري يف السنة كمساهمة من رشكة دملون لتوفري األمن 

الغذايئ يف مملكة البحرين.

دجاج »دلمون« يتغذى على أعالف نباتية 100 % 
إن أهمية السالمة الغذائية وصحة املنتج يف رشكة دملون للدواجن ال تبدأ 

من املنتج يف تهيئته إىل الذبح، إذ يتم االهتامم باملنتج بدءا من الحرص 

عىل سالمة الصوص بتوفري أعالف ذات جودة.

يتغذى  املزرعة  دجاج  أن  للدواجن  دملون  لرشكة  العام  املدير  وأكد 

البعض أن ذلك ليس له عالقة  نباتيه 100 %، وقد يعتقد  عىل أعالف 

له  الصوص  عليها  يحصل  التي  التغذية  نوع  أن  إال  الغذائية،  بالسالمة 

املواطنني  الرشكة وضعت صحة  إن  إذ  املنتج،  تأثري عىل جودة وسالمة 

عىل  نباتية،  أعالف  توفري  عىل  نحرص  نحن  لذلك  أولوياتها،  سلم  عىل 

الرغم من تكلفتها، إال أن الهدف األسمى هو سالمة املنتج الذي سيصل 

إىل املستهلك يف نهاية املطاف. 

يتعلق  فيام  خصوًصا  للمربني  ودعام  خدمات  تقدم  الرشكة  أن  وذكر 

بأسعار األعالف املقدمة لهم رغم تقلبات السوق الخاص باملواد الخام 

العاملية، كام أنها تطرح املنتج بأسعار تنافسية بالسوق كجزء من التزامها 

بتوفري جزء من احتياجات اململكة باألمن الغذايئ.

املدير  مساعد  بأعامل  القائم  املعلومات  تقنية  مدير  قال  جهته،  من 

العام حسني فالح إن الرشكة ما زالت متارس الطريقة التقليدية يف عملية 

الذبح باستخدام السكني، وليس الصعق كام يستخدم يف بعض املنتجات 

األخرى، وطريقة الذبح لها دور كبري يف سالمة املنتج وجودته.

»دلمون« تواصل مشروعاتها لزيادة خط اإلنتاج 
كام رصح املدير العام لرشكة دملون للدواجن عبدالهادي مريزا بأن هناك 

عددا من املرشوعات التي بدأت منذ العام 2015 إىل 2016، والتي كانت 

عبارة عن أمتتة جزء من العمليات يف املذبح ومصنع األعالف، وقد بدأنا 

باملرحلة األوىل يف مسلخ الدجاج ويف مصنع األعالف، ففي مسلخ الدجاج 

بدأنا بقسم التهيئة بعد الذبح، وذلك بتطوير قسم التهيئة وبكلفة قرابة 

بهذا  العاملية  الرشكات  أفضل  مع  بالتعاون   2017 بالعام  دينار  مليون 

املجال.

وأضاف »أما يف مصنع األعالف فقد تم استبدال املطحنة الرئيسة وآلة 

مليون  و1.4   1.2 بني  ما  ترتاوح  بتكلفة  كانت  وقد  الحبيبية  العلف 

دينار، وتم ذلك يف 2017 و2019، بالتعاون مع متكني عرب برنامج دعم 

الصناعات املحلية«.

تدشني  تم   2019-2018 يف  املرشوعات  هذا  يف  نجاحنا  »وبعد  وتابع 

العالمة التجارية الجديدة، وتغيري الثالجات؛ ليواكب التطور يف السوق 

وضامن وصول املنتج للمستهلك بأفضل صورة«.

أما عن املرشوعات املستقبلية فأكد أن الرشكة تعمل حاليًا عىل مرشوع 

تطوير الطاقة الكهربائية لزيادة استيعاب اإلنتاج مستقباًل، وقد رصفت 

بناء  عىل مرشوع  حاليًا  تعمل  كام  دينار،  ألف   600 يقارب  ما  الرشكة 

مخزن للدجاج املجمد، وسيكون بتكلفة ترتاوح ما بني 800 و900 ألف 

دينار.

ستطلق  التي  املرشوعات  من  سلسلة  هناك  أن  الرشكة  إدارة  وأعلنت 

موقعها  سيكون  إذ  جديدة،  مفرخة  إنشاء  ومن ضمنها مرشوع  قريبا، 

يف منطقة الهملة، ومن املقدر أن تبلغ تكلفتها حوايل 1.4 مليون دينار 

بحريني. 

سيتم  إذ  الدجاج،  تقطيع  خط  مرشوع  عىل  حاليًا  الرشكة  تعمل  كام 

استبدال خط تقطيع الدجاج الحايل بالكامل بالتعاون مع رشكة هولندية، 

وسيساهم هذا املرشوع يف إعطاء منتجات أكرث تنوًعا.



تغذية 42

الفاكهة.. طريقة رائعة للحصول على بعض العناصر الغذائية: 
 التفاح وهو مصدر غني بفيتامني يس، كام أنه مصدر جيد لأللياف التي ميكن أن تساعد يف 

صحة األمعاء، وتحتوي تفاحة واحدة صغرية عىل 86 سعرة حرارية فقط.

 البابايا وهي مصدر ممتاز لفيتامني يس، توفر الحصة التي تزن 100 غرام ما ياقرب من 70 ٪ 

من متطلبات فيتامني يس اليومية املوىص بها للبالغني عند 43 سعرة حرارية فقط.

 الجريب فروت يظل خياًرا شائًعا لكثري من الناس. تحتوي رشيحة الجريب فروت عىل 10 

سعرات حرارية فقط، وهي مصدر غني بفيتامني يس.

وجبات منخفضة السعرات الحرارية

من قائمة جيليان كوباال
يمكن لألطعمة منخفضة السعرات الحرارية أن تساعد الشخص على الشعور بالشبع 

مع تقليل تناول السعرات الحرارية اليومية، ما قد يساعد في إنقاص الوزن.

النظام  في  الحرارية  السعرات  منخفضة  المغذية  األطعمة  دمج  يساعد  أن  ويمكن 

الغذائي على تقليل إجمالي السعرات الحرارية اليومية التي يستهلكها الشخص، ما 

قد يساعده على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن معتدل.

ونشرت جيليان كوباال، اختصاصية تغذية مسجلة مقرها في ويستهامبتون - نيويورك وحاصلة 

درجة  إلى  باإلضافة  بروك  بجامعة ستوني  الطب  كلية  التغذية من  الماجستير في  درجة  على 

البكالوريوس في علوم التغذية، قائمة تضم 50 نوًعا من األطعمة منخفضة السعرات الحرارية قد 

تساعد األشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن، باإلضافة إلى معلومات عن قيمتها الغذائية، 

ومن هذه األطعمة نستعرض ما يلي: 
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األطعمة  بعض  والنكهات:  التوابل 
مما  أقل  حرارية  سعرات  على  تحتوي 
يعتقده الناس ويمكن أن تضيف الكثير 
من النكهة إلى الطبق. يمكن أن يساعد 
إضافة  في  الرغبة  تقليل  في  ذلك 
إلضفاء  والصلصات  والزيوت  التوابل 

النكهة: 
مرق  من  وعاء  أن  للدهشة  املثري  من  الخضار:  مرق   

الخضار يحتوي عىل 12 سعرة حرارية فقط لكل كوب، 

ولكن  املرق،  الغذائية يف  القيمة  من  كبري  قدر  يوجد  ال 

ميكن أن يساعد يف ملء الشخص أو تكوين قاعدة لحساء 

الخضار املغذي.

 الصلصة الحارة مثل تاباسكو، ميكن أن تضيف الكثري من 

النكهة إىل األطباق. لكنها خفيفة يف السعرات الحرارية، 

إذ تحتوي ملعقة صغرية عىل 5 سعرات حرارية فقط.

 الثوم: ويشتهر بنكهته القوية والالذعة، وهو أقل شهرة 

ثوم  فص  يحتوي  الحرارية.  السعرات  منخفض  لكونه 

واحد عىل أقل من 5 سعرات حرارية، وهو مصدر جيد 

للمنغنيز وفيتامني ب 6 وفيتامني يس.

المشروبات،  العديد من  المشروبات: 
على  تحتوي  الفاكهة،  عصائر  مثل 
قد  مما  بكثير  أكثر  حرارية  سعرات 
يدركه الناس. يجب على أي شخص 
إلى  االنتباه  وزنه  إنقاص  يحاول 
السوائل  في  الحرارية  السعرات 

التي يشربها: 
 القهوة املخمرة تحتوي عىل ما يزيد قلياًل عن 2 

سعرة حرارية لكل كوب إذا رشبها شخص ما باللون 

األسود دون إضافة السكر أو الكرمية أو الحليب.

 الشاي يحتوي الشاي األسود عىل ما يزيد قلياًل 

عن 2 سعرة حرارية لكل كوب )8 أوقيات سائلة( 

يشمل  إليه.  الحليب  يضيف  ال  الشخص  أن  طاملا 

الشاي األخرض والبابونج  ذلك شاي األعشاب مثل 

والنعناع.

منخفضة  الطازجة  األطعمة  هذه  الخضروات: 
السلطة  إلى  النكهة  تضيف  الحرارية  السعرات 
الغنية  الخضروات  من  مزيد  دمج  حاول  الوجبة.  أو 
مشبعة  وجبات  لتحضير  الطهي  في  باأللياف 

ومغذية: 
 الجرجري ويحتوي كوب جرجري )20 جم( عىل 5 سعرات حرارية تقريبًا. 

وهو غني بالكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

حيث  ج،  وفيتامني  والفوالت  للبوتاسيوم  جيًدا  مصدًرا  يعد  الفجل   

يحتوي كوب واحد من رشائح الفجل )116 جم( عىل 18 سعرة حرارية 

فقط.

الكالسيوم  من  عالية  نسبة  ويحتوي عىل  األسود  أو  األخرض  الزيتون   

سعرة   22 عىل  تحتوي  الزيتون  من  جراًما  و15  والحديد،   E وفيتامني 

حرارية فقط.

سعرات  على  تحتوي  الجانبية  األطباق 
األطباق  من  العديد  من  بكثير  أقل  حرارية 
الجانبية الشائعة، مثل البطاطس المقلية 
البطاطس  أو  والزبدة  الخبز  شرائح  أو 

المشوية، ومن هذه األطباق
 اليقطني قد يبدو وكأنه خرضوات كثيفة ومليئة بالحيوية، 

لكن اليقطني يحتوي عىل 30 سعرة حرارية فقط لكل كوب 

)116 جم(، كام أنه مصدر غني بالفيتامينات A وC وE و

.B6

العنارص  من  العديد  عىل  تحتوي  الخرضاء  الفاصوليا   

الغذائية، مبا يف ذلك فيتامينات ب وفيتامني ك وفيتامني ج. 

يحتوي كوب 100 غرام من الفاصوليا الخرضاء عىل 31 سعرًا 

حراريًا فقط.

الخرضوات  هذه  تحتوي  مكسيكية(  )بطاطا   Jicama  

من  املعبأة،  واملعادن  الفيتامينات  من  الكثري  عىل  الجذرية 

فيتامني ج واأللياف والحديد إىل البوتاسيوم واملنغنيز. حصة 

واحدة 100 غرام تحتوي عىل 38 سعرة حرارية فقط.
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وتسأل الكثري من النساء عن بعض طرق تنحيف الصدر أو تجميله، فإليك سيديت بعض النصائح الرياضية التي تنصح بها 

مدربة الرياضة فاطمة عالء الدين السيد: 

1. اتباع نظام غذايئ متوازن.
2. اعتامد بعض التامرين الرياضية التي تستهدف عضلة الصدر بشكل أساس مثل: 

 chest push up: حاويل يف هذا التمرين الوصول لالعتامد عىل الذراعني والقدمني.. بإمكانك أيًضا االعتامد 

عىل الركبتني أو الحائط ثم التدرج.

 chest press: يف هذا التمرين حافظي عىل وضعية ذراعيك بزاوية قامئة مع انثناء خفيف.

انثناء خفيف وانتبهي  التمرين حافظي عىل ذراعيك مفتوحتني مع   chest fly: يف هذا 

لعدم مالمستهام لألرض.

إىل  التمرين  هذا  يف  انتبهي   :closed -Grip chest press  

وضع الذراعني قريبًا من الجسم.

بإمكانك مامرسة هذه التامرين وغريها من التامرين التي تستهدف عضالت 

الصدر خصوصا، وبالطبع بعض التامرين األخرى التي تستخدم فيها عضالت الصدر 

كعضالت فرعية أو مساعدة، كام بإمكانك مامرستها عىل األرض أو يف وضعية الجرس 

)bridge( أو عىل طاولة مخصصة.

وأخيًرا فإن التمارين الخاصة بالصدر ال تعمل على تنحيفه فقط 
تنشط  على  تعمل  وأيًضا  العام  الشكل  تجميل  على  تعمل  بل 

عضالت الصدر وبالتالي التقليل من أعراض بعض أمراض الصدر.

المدربة

فاطمة عالء الدين السيد 

ترغبين بخسارة الوزن في 
منطقة الصدر؟

عليِك بهذه التمارين
تشتكي بعض النساء من زيادة الوزن في منطقة الصدر أو ترهل الثدي بسبب 

التغيرات الهرمونية، وقد تعتقد بعض النساء أنه ال يمكن خسارة الوزن في هذه 

المنطقة، في حين أن بعض النساء يعتقدن أن هناك تمارين خاصة فقط لخسارة 

بعض الدهون من منطقة الصدر، فهل هذا صحيح؟

تجيب مدربة الرياضة فاطمة عالء الدين السيد على ذلك، لتؤكد أنه ال يوجد تمرين بحد 

ذاته لخسارة الوزن في منطقة معينة، فجميع التمارين التي يقوم بها ممارس الرياضة 

تلعب دوًرا في فقدان الوزن.

وأكدت أن النساء يعتقدن أن بعض التامرين تساهم يف خسارة الوزن يف منطقة محددة، إال أن هذا 

اعتقاد خاطئ عىل الرغم من شيوعه بني كثريين، فالتمرين الواحد الذي قد ميارسه اإلنسان يحرك العديد 

من العضالت يف مختلف مناطق الجسم، ما يؤدي إىل فقدان الوزن يف أكرث من منطقة بسبب مترين 

واحد.

وعىل الرغم من ذلك هناك بعض التامرين األساسية التي قد تساعد يف خسارة الوزن يف منطقة الصدر 

وتساهم يف الحد من ترهل الثدي، إال أنه يجب قبل البدء فيه معرفة أماكن الرتهالت يف منطقة الصدر أو 

يف منطقة الظهر أو منطقة اإلبطني، حسب ما أكدت مدربة الرياضة فاطمة عالء الدين السيد، موضحة 

أن منطقة الصدر تعترب من أكرث املناطق التي تستهدف النساء سواء بالتكبري أو التنحيف خصوصا أنها 

من املناطق املعرضة بكرثة للرتهل.
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إن اعتامدك عىل رجيم املاء ليس له إيجابية تذكر، فقد تخرس الوزن إال أن الجسم عند االعتامد عىل السوائل فقط واالمتناع 

عن مصادر الطاقة األساسية سيقوم بالبحث عن مصادر أخرى داخل الجسم، وقد تخرس الوزن يف هذه حالة، إال أنه خسارتك 

ملصادر الطاقة سيكون لها رضر كبري عىل صحتك، فقد تصاب بالتايل: 

 فقدان املعادن والفيتامينات واألمالح املعدنية الرئيسة.

 التسّبب بفقر الدم جّراء نقص الحديد.

 اإلمساك بسبب عدم حصول الجسم عىل األلياف الغذائية التي تساعد يف تليني األمعاء.

 اإلصابة باإلغامء، نتيجة فقدان الجسم لسكر الجلوكوز.

 الشعور بالصداع والضعف العام واإلجهاد املستمر واإلرهاق، والذي قد يؤثر عىل الحياة.

 ضعف النشاط، جّراء عدم حصول الجسم عىل السعرات الحرارية الالزمة لنشاط الجسم.

 اإلصابة بالجفاف، السّيام عند عدم رشب املقدار الكايف من املاء والسوائل.

 تساقط الشعر وجفاف البرشة.

قد  الجسم  أن  مؤكًدا  الرجيم،  هذا  من  الشواي  وحذر 

يتدهور خالل أيام بسيطة من بعد اتباع هذا النوع من 

األنظمة، موضًحا أن هذا النوع من األنظمة يعد عقابا.

وقال »يلجأ إىل هذا النظام لعقاب الجسم وليس كوسيلة 

وهذا  الطعام،  تناول  اضطراب  إىل  يؤدي  قد  ما  عالجية، 

الطعام  تناول  عند  إذ  النفسية،  األمراض  أنواع  من  نوع 

بني  ذلك  وينترش  النظام،  هذا  إىل  البعض  يلجأ  برشاهة 

البلوقر، وهو ما يساهم يف انتشاره يف املجتمع، خصوًصا 

بالفاشينستات  كبري  بشكل  يتأثرن  اللوايت  املراهقات  بني 

اللوايت يلجأن إىل هذا النظام«.

وأكد الشواي أن العامل حاليًا يعاين من إرضابات الطعام، إذ 

إن النسب العاملية بلغت ما بني 10 و14 %، موضًحا أن 

السبب قد يكون بسبب تأثري وسائل التواصل االجتامعي.

األنظمة  باقي  ومن  املاء  رجيم  اتباع  من  الشواي  وحذر 

األنظمة  هذه  أن  مؤكًدا  علمي،  أسايس  لها  ليس  التي 

تحمل مجرد عناوين رنانة، إال أنها قد تودي بحياة الفرد.

لكن  املوجودة،  باألطعمة  االستمتاع  جميعا  »علينا  وقال 

تكن  ال  إفراط،  دون  ومن  معتدل  بشكل  تناولها  يجب 

قاسيا عىل نفسك وتلجأ إىل هذه األنظمة التي تؤثر عىل 

صحتك وحياتك، ال تحرم نفسك من الطعام، كُل باعتدال 

ومارس التامرين الرياضية السهلة، فقد وىل زمن األنظمة 

القاسية، وأهال باألنظمة السهلة«. 

احذر من رجيم الماء 
فقد يسبب لك 

اإلغماء والنوبات 
القلبية

محمود الشواي

ية
غذ

وت
ة 

صح
يز 

عز
ي ت

ص
صا

خت
ا

الممثلين  من  العديد  يروج 

األزياء ومؤثري وسائل  وعارضي 

ألنظمة  االجتماعي  التواصل 

غذائية قد تكون ذات تأثير كبير، 

ومع انتشار هذه األنظمة يظهر نظام رجيم 

أن  إال  التغذية،  عالم  في  رنان  كاسم  الماء 

تذكر،  واحدة  إيجابية  له  ليس  النظام  هذا 

فقد يؤثر على صحتك بعد بدئه، لذا ال تنخدع 

بهذه األنظمة.

محمود  وتغذية  صحة  تعزيز  اختصاصي 

»رجيم  قائاًل  النظام  هذا  من  حذر  الشواي 

الكيتو،  كرجيم  األخرى  واألنظمة  الماء 

مسميات  تحت  انطلقت  األنظمة  هذه  كل 

ومؤثرو  األزياء  وعارضو  الممثلون  بدأها  رنانة 

أنه ال يوجد  التواصل االجتماعي، إال  وسائل 

أساس علمي لها، فهي أنظمة انطلقت من 

أجل الشهرة«.
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اضطراب  تسبب  أن: هناك عوامل طبيعية فسيولوجية  النشيط  ويؤكد 

الهذيان مثل الحرمان من النوم الشديد أليام أو ساعات طويلة، إضافة 

إىل أن حاالت اإلجهاد الشديد والعمل املتواصل أو اضطراب يف هرمونات 

الجسم قد تكون سببا يف الهذيان.

ويضيف: قد يكون الهذيان مؤرشا يف بعض الحاالت إىل أمراض خطرية، 

خصوًصا إذا استمر لفرتة طويلة، إذ إن الهذيان عادة ما يستمر من دقائق 

يكون بسبب  أن  الوقت ميكن  استمر ألكرث من هذا  أيام، ويف حال  إىل 

مشكالت صحية خطرية يجب أن تؤخذ بجدية أكرث.

كام أن التعرض لرضبات الشمس الحارة بشكل كبري قد يؤدي إىل الهذيان، 

خصوًصا أن هذه الرضبات يف كثري من األحيان تؤدي إىل الوفاة.

وقد تسبب الرضبة الدماغية هذيانا، ويف حال عدم عالج النزيف املوجود 

تحت الغشاء املخي وإزالة التكتل الدموي فإن حالة الهذيان ستستمر. 

أنواع الهذيان تعتمد على أسباب اإلصابة 
تصيب  قد  مؤقتة  حالة  الهذيان  لكون  أنه  النشيط  يؤكد  الهذيان  أنواع  وعن 

إما  يكون  قد  الهذيان  فإن  لديه،  الوعي  اضطراب  اإلنسان وتعتمد عىل درجة 

بسبب  الهذيان  حالة  ففي  نفسه.  السبب  ذلك عىل  ويعتمد  أو طويال،  قصريا 

املواد املخدرة يكون الهذيان مؤقتا عند هذه الفئة، لكن يف بعض الحاالت يكون 

بعد  إال  يتوقف  لن  فالهذيان  الدماغية  الرضبة  عند حدوث  مثال  ملدة طويلة، 

السبب يف حدوثه، فمريض  يعتمد عىل  الهذيان  نوع  أن  ويبني  النزيف.  عالج 

السكر عند السيطرة عىل مستوى السكر بعد نزوله يعود املريض إىل وعيه.

كبار السن أكثر عرضة لإلصابة بالهذيان
ويقول النشيط إن كبار السن هم أكرث عرضة لإلصابة بالهذيان؛ بسبب 

إال  أخرى،  بأمراض  لإلصابة  معرضني  ولكونهم  والخرف  الشيخوخة 

إصابتهم  احتاملية  أن  بسبب  لإلصابة  عرضة  أقل  يكونون  الشباب  أن 

باألمراض العضوية أقل من كبار السن.

وعىل الرغم من أن احتاملية اإلصابة بالهذيان قليلة بني الشباب، إال أن 

يبدأ  إذ  بالهذيان،  املريض  إصابة  إىل  تؤدي  النفسية قد  الحاالت  بعض 

بالتكلم بصورة غري مفهومة، بسبب مروره يف حالة نفسية شديدة.

عالج الهذيان يكون بإزالة السبب
ويؤكد د. فاضل النشيط أن الهذيان عارض عريض، وعند عالج السبب 

ويزيد  مزمنا  املرض  كان  إذا  إال  سيختفي،  األخري  فإن  للهذيان  الرئيس 

مع الوقت كالشيخوخة والخرف وال ميكن عالجه فإن الهذيان سيكون 

موجوًدا يف هذه الحالة وال ميكن الحد منه.

ويوضح أنه بعالج السبب سيتم معالجة الهذيان، مؤكًدا أن الهذيان هو 

حالة مؤقتة، إال أنه يجب معالجة األسباب التي أدت إىل الهذيان لوقف 

هذا االضطراب. 

الهذيان... مرض أو عارض 
جانبي؟

د. فاضل 
النشيط 
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يحدث الهذيان في أي عمر، ولكنه أكثر شيوًعا 

بين كبار السن، وقد يكون ذلك بسبب تعرض 

هذه الفئة إلى الشيخوخة أو إلى الخرف مع 

تقدم العمر، ما يؤدي إلى إصابتهم باضطراب 

الهذيان.

الرغم من أن كبار السن هم أكثر عرضة لإلصابة إال  وعلى 

أن الشباب قد يكونون معرضين له بنسبة بسيطة. ويؤكد 

استشاري وحدة الطب النفسي العدلي د. فاضل النشيط 

باختالط  يتميز  مؤقت  عقلي  اضطراب  هو  الهذيان  أن 

الوعي، إذ إن الشخص ال يكون في وعيه بنسبة 100 %، 

كما  دائمة  وليست  مؤقتة  حالة  هو  الهذيان  أن  موضًحا 

يعتقد البعض، وقد ال تستدعي بعض الحاالت اللجوء إلى 

تغييرات عصبية  عن  عبارة  االضطراب هو  الطبيب، فهذا 

شعوًرا  المريض  لدى  مسببة  الدماغ  في  تحصل  مؤقتة 

بالحيرة واالرتباك وهلوسات وخلال في المشاعر.

أسباب أخرى تقف وراء الهذيان، ما هي؟ 
هناك العديد من األسباب التي تقف وراء الهذيان، إذ يقول 

أو  الكحول  من  التسمم  مرحلة  املخ،  التهابات  إن  النشيط 

املواد املخدرة وتناول أدوية تؤثر عىل املخ قد تسبب حالة 

من الهذيان.

ويضيف »يف بعض الحاالت يكون الهذيان بسبب مرض مزمن 

مثل مرض الشيخوخة أو الخرف الذي قد يؤدي إىل الهذيان، 

إال أنه ال يستدعي اللجوء إىل الطبيب بسبب أن املرض مزمن 

ومتطور.

ويف بعض حاالت املصابني بالسكر عند نزول مستوى السكر 

عن املستوى الطبيعي يحدث اختالف يف الوعي لدى املريض، 

إال أنه مع عودة السكر للمستوى الطبيعي يتوقف الهذيان، 

لكن يف حال استمر مدة طويلة ميكن يؤدي إىل رضر كبري لذا 

يجب اللجوء إىل الطبيب يف هذه الحالة«. 
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 ما هي صعوبات التعلم؟
هي اضطراب يف واحدة أو أكرث يف العمليات النفسية األساسية التي 

تتطلب فهم أو استخدام اللغة املكتوبة أو املنطوقة، والتي تظهر يف 

عدم القدرة عىل اإلصغاء أو التفكري أو الكالم أو القراءة أو الكتابة 

صعوبات  ذوو  فاألطفال  الحسابية،  العمليات  أداء  أو  التهجئة  أو 

اللغة  الدرايس )صعوبات يف  انخفاًضا يف تحصليهم  يظهرون  التعلم 

والحساب( رغم متتعهم مبعدل ذكاء متوسط أو فوق املتوسط.

بصعوبات  اإلصابة  وراء  وراثية  أسباب  هناك  هل   
التعلم؟

املرتبطة باإلصابة  الجينية أحد األسباب  الوراثة والعوامل  نعم، تعد 

بصعوبات التعلم.

صعوبات  حاالت  وراء  تكمن  أسباب  هناك  هل   
التعلم؟

ويكون  املركزي،  العصبي  الجهاز  يف  وظيفي  خلل  هناك  يكون  قد 

النبضات  نقل  املسؤولة عن  العصبية  املوصالت  اتزان  بعدم  مرتبطا 

العصبية بني الخاليا، األمر الذي يؤدي إىل خلل يف وظائف الدماغ.

بهذا  اإلصابة  يف  كبريا  دورا  تلعب  الوراثية  الجينية  العوامل  أن  كام 

يعاين بعض  إىل أرس  ينتمون  الذين  فاألطفال  االضطراب،  النوع من 

أفرادها من صعوبات يف القراءة يكونون أكرث عرضة لإلصابة بصعوبات 

القراءة عن أقرانهم الذين ال ينتمون إىل أرس يعاين بعض أفرادها من 

ذلك، وكذلك األمر يف حالة اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه، 

اضطراب  عن  ناتج  االضطراب  هذا  سبب  يكون  قد  أنه  إىل  إضافة 

التوازن البيوكيميايئ والتمثيل الغذايئ.

صعوبات التعلم أكثر دقة 
في سن السابعة... وال 

تهاون في الفحص المبكر
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فاطمة العرادي

إذ  األخيرة،  اآلونة  في  متسارعا  نموا  شهدت  التي  االضطرابات  من  التعلم  صعوبات  تعد 
بلغت نسبة الزيادة في فئة صعوبات التعلم 34 % خالل 10 سنوات بحسب إحدى الدراسات 
األميركية، أما في مملكة البحرين فبحسب آخر اإلحصاءات المنشورة قبل 4 أعوام فإن عدد 
الطلبة في المدارس الحكومية المشخصين بصعوبات التعلم في العام الدراسي 2017 بلغ 
8290 طالبا وطالبة موزعين على المدارس الحكومية، ليشكلوا 5.59 % من إجمالي عدد الطلبة 

في ذلك العام الدراسي.

وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم نموا متسارعا في أعداد الحاالت، يشدد اختصاصيو صعوبات 
فاطمة  التعلم  صعوبات  اختصاصية  تقوبل  إذ  الصغر،  في  المبكر  الفحص  أهمية  على  التعلم 
العرادي »هناك اختالف بشأن تحديد السن األمثل لتشخيص صعوبات التعلم، فباإلمكان تشخيص 
الطفل في سن الرابعة، وحتى الثالثة من العمر، إال أن نتائج التشخيص تكون أكثر دقة ووضوًحا 

في سن السابعة؛ نظًرا لوجود اختالفات بين األطفال في استعداداتهم وقدراتهم التعلُّمية«.

إعداد: نورة بوحجي 
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أكثر من 10 مؤشرات تدل على وجود 

صعوبات تعلم عند الطفل... تعرف عليها

 ما أنماط صعوبات التعلم؟
أو  إمنائية  تعلم  فهناك صعوبات  إىل صنفني،  التعلم  تُصنف صعوبات 

تتمثل يف صعوبات  أولية  إىل صعوبات  تنقسم  بدورها  تطّورية وهي 

االنتباه واإلدراك والذاكرة، وصعوبات ثانوية تتمثل يف صعوبات التفكري 

واللغة الشفهية.

صعوبات  يف  وتتمثل  أكادميية  تعلم  صعوبات  فهو  الثاين  الصنف  أما 

القراءة والكتابة والتعبري والحساب.

 ما هي صعوبات القراءة؟
وانتشاًرا  شيوًعا  التعلم  صعوبات  أنواع  أكرث  القراءة  صعوبات  تعد 

العمليات  أداء  صعوبة  عن  تعرب  وهي  األخرى،  املواد  بتعلم  وارتباطًا 

الصويت،  واملزج  والكلامت  الحروف  عىل  كالتعرف  للقراءة  الرئيسة 

فيكون مستوى الطفل يف القراءة أقل من عمره الزمني مبعدل انحرافني 

معياريني، وتتمثل يف بطء القراءة، وقد يلجأ الطفل أحيانًا إىل القراءة 

برسعة لتجنب مالحظة األخطاء التي يقع فيها، حذف أو إضافة كلامت 

أكرث من مرة دون  الكلامت  قراءة بعض  تكرار  منها،  األجزاء  أو بعض 

مربر، صعوبة يف التمييز بني األحرف املتشابهة يف الكتابة وكذلك األحرف 

املتشابهة يف النطق، القراءة بصورة معكوسة، الخطأ يف ترتيب أحرف 

الكلمة عند القراءة.

 ما أعراض تشتت االنتباه والتركيز؟
املرحلة  مثري معني، وهو  نحو  واملركزة  املوجهة  االستجابة  االنتباه هو 

األوىل يف عملية معالجة املعلومات، وإن اضطراب االنتباه يؤثر ويحول 

دون بلوغ اإلدراك وتحقيق النتائج املرجوة من التعلم. ومن أبرز أعراض 

اضطراب االنتباه والرتكيز عدم القدرة عىل االحتفاظ بالرتكيز يف املهمة 

أو العمل دون االكرتاث للمثريات املوجودة يف البيئة املحيطة، صعوبة 

االنتهاء من إنجاز العمل الذي يقوم به، عند التحدث إىل الطفل يبدو 

وكأنه ال يسمع، االفتقار إىل التنظيم والرتتيب، الرتدد وصعوبة يف اتخاذ 

القرار، صعوبة املحافظة عىل االنتباه فرتة طويلة، صعوبة يف استيعاب 

املفاهيم االجتامعية وتعابري الوجه، تركيز العني عىل يشء محدد كإطالة 

النظر إىل السقف، وبعض األطفال يكون لديهم اندفاعية.

 ما الطرق المتبعة في عالج صعوبات التعلم؟ 
هناك 3 برامج أساسية لعالج صعوبات التعلم، إذ هناك برنامج التدريب 

عىل العمليات ويتم الرتكيز فيه عىل تنمية املهارات النامئية كاالنتباه 

واإلدراك والذاكرة، وبرنامج التدريب عىل املهمة، وهنا يتم الرتكيز عىل 

معالجة وتنمية املهارات األكادميية املحددة )أي التي يعاين التلميذ من 

صعوبة يف أدائها(.

وهناك أيضا الربنامج الذي يجمع بني التدريب عىل العمليات وتدريب 

املهمة، وهو ما يسمى بالربنامج التعوييض أو الربنامج البديل.

 كيف يتم تدريس صعوبات التعلم؟
هناك أساليب واسرتاتيجيات لتدريس ومعالجة صعوبات التعلم، منها 

أسلوب تعدد الحواس )VAKT( الذي يعتمد استخدام أكرث من حاسة 

املهمة إىل  املهمة ويتم فيه تقسيم وتجزئة  التعلم، أسلوب تحليل  يف 

الربط الحيس  مهام فرعية )أصغر( ومتسلسلة يسهل تعلمها، أسلوب 

ويتم من خالل ربط املهارة بأشياء حسية ملموسة حتى يتمكن التلميذ 

األدوار  تبادل  اسرتاتيجية  الحسية،  باملواد  االستعانة  دون  إتقانها  من 

النمذجة  أسلوب  والتلميذ،  املعلم  بني  األدوار  تبادل  فيها  يتم  الذي 

بتطبيقها  التلميذ  يقوم  ثم  املهارة  وتطبيق  بعرض  املعلم  فيه  ويقوم 

ورشح خطواتها أمام املعلم والزمالء.

 ما السن المناسب للتشخيص؟
هناك اختالف بشأن تحديد السن األمثل لتشخيص صعوبات التعلم، 

فباإلمكان تشخيص الطفل يف سن الرابعة وحتى الثالثة من العمر، 

إال أن نتائج التشخيص تكون أكرث دقة ووضوًحا يف سن السابعة نظرًا 

لوجود اختالفات بني األطفال يف استعداداتهم وقدراتهم التعلُّمية.

وعموما البد من االهتامم منذ الطفولة املبكرة بتطور النمو املعريف 

وتطور قدرات الطفل بشكل يتناسب ومرحلته العمرية كاستخدام 

والتجريب  لالكتشاف  له  الفرصة  إتاحة  مع  واأللعاب  املكعبات 

واللعب والتفاعل مع اآلخرين.

 ما أعراض صعوبات التعلم؟
عىل  التعرف  لألهل  وميكن  التعلم،  لصعوبات  عدة  أعراض  هناك 

هذه األعراض ومالحظة أطفالهم، ومن هذه األعراض: 

1. صعوبة التمييز بني األشكال والرموز ومعكوسها.

2. صعوبة تآزر العني مع اليد عند أداء بعض املهام )صعوبة التآزر 

البرصي الحريك(.

3. صعوبة متييز اليشء وفصله عن البيئة املحيطة )صعوبة التمييز 

بني الشكل واألرضية(.

4. صعوبة إدراك العالقات املكانية والتمييز بني االتجاهات.

5. صعوبة متييز أوجه الشبه واالختالف بني األشكال والعنارص.

6. صعوبة يف التعرف عىل الصيغة الكلية ليشء ما من خالل جزء 

منه )صعوبة اإلغالق البرصي(.

7. صعوبة يف الحفظ والتذكر.

8. صعوبات يف اتباع التعليامت.

9. صعوبة يف إدراك املفاهيم الرياضية والكمية.

10. صعوبة يف إجراء العمليات الحسابية.

11. صعوبات اتباع التسلسل املنطقي وخطوات الحل.

التعبري  وضعف  الطفل  ميتكلها  التي  املفردات  محدودية   .12

الشفهي.

13. صعوبة التعبري عن األفكار.

14. صعوبة القراءة.

15. ضعف الكتابة اليدوية.

16. صعوبة فهم النصوص املكتوبة أو املقروءة.

صعوبات القراءة أكثر أنواع 

صعوبات التعلم شيوعا وانتشارا



تجربة 56

السنوات األولى.. علي منطلًقا في الحياة
ولد عيل عيىس يف العام 2001 وكان الفرحة األوىل ألبويه. والدته كانت 

وكانت جميع  وراثية،  أو  مزمنة،  أمراض  أي  يعاين من  يكن  ومل  طبيعية، 

والديه  وتغمر  البيت،  متأل  كانت  وضحكاته  ابتسامته  مستقرة.  أموره 

بالرسم  مولعا  وكان  للحياة  ومحبًا  املدرسة،  يف  متفوقًا  عيل  كان  سعادة. 

يوميا.  للعب  يسكنه  الذي  الحي  يف  أصدقائه  مع  ويذهب  السلة،  وكرة 

رغم حيويته ونشاطه إال أن شخصيته تتميز بالهدوء، وما مييزه هو عالقته 

بالله، فقد كان مواظبًا عىل الصالة يف املسجد، وأحيانًا كثرية كان يسمح 

له باألذان.

أو  األوىل من عمره ال يشوبها أي مرض  السنوات  هكذا كانت حياته يف 

عائق، كان منطلقا يف الحياة.

دفعة على الحائط من زميل تكشف عن إصابته 
بعد أشهر

كان يوما عاديا كباقي أيام املدرسة، وكان يف الصف الرابع، ولكن حدث 

أمر كان بداية التغيري يف حياته، فأحد زمالئه دفعه للحائط فأصيب خلف 

الرأس، وتم نقله للمستشفى من املدرسة من دون علم والديه، وتم عالجه 

ابنه من املدرسة،  الجرح. تفاجأ والده عنده عودة  هناك وخياطة مكان 

فقميص عيل كان ممتلئا بالدماء، ورأسه مضمد. 

بعد أشهر من هذه الحادثة بدأت تظهر عليه أعراض مثل مشكلة السمع، 

فقد الحظ والداه أنه ال يسمعهام جيدا خصوصا عند االتصال بالهاتف، 

وذهبا به الختصايص سمع، فطأمنهام بأن كل األمور عىل ما يرام وسمعه 

هناك  تكون  فقد  نفيس،  الختصايص  يذهب  بأن  نصح  ولكنه  طبيعي؛ 

الطبيب  إىل طبيب نفيس، وبدأ  والده مبارشة  به  نفسية. ذهب  مشكلة 

كل  إجراء  وبعد  مشكالته،  كل  وعن  والدته،  عن  كسؤاله  أسئلة  بطرح 

االختبارات، طلب الطبيب من عيل أن مييش بطريقة معينة، ومنها اكتشف 

التصوير  أشعة  عمل  والده برضورة  فأخرب  طبيعية،  غري  توجد حركة  أنه 

بالرنني املغناطييس، وتم إجراء األشعة يف مجمع السلامنية الطبي.

إجراء  وتم  املرض،  وجود  يف  شكوا  األشعة  نتيجة  عىل  اطالعهم  وبعد 

مرة  إجراءها  وأعادوا  أملانيا،  إىل  الدم  عينات  بعثت  إذ  الدم،  فحوصات 

أخرى للتأكد من التشخيص، وجاءت مطابقة، وعندها تم تشخيص املرض 

عن طريق استشارية أمراض املخ واألعصاب د. فاطمة نعمة أخربت والده 

أنه يعاين من مشكلة يف املادة البيضاء يف املخ، وتم تحويله إىل اختصاصية 

تغذية ليك تخربه بنوعية الطعام املناسبة له ودون أي تفاصيل أخرى.

الحقيقة الصادمة بعد تشخيص اإلصابة
ابنه،  ذهب والد عيل به الختصاصية التغذية وهو جاهل لحقيقة مرض 

سلمها  معني.  غذايئ  بنظام  بسيطة ميكن عالجها  مشكلة  أنها  ظنه  وكان 

التقارير الطبية ورسالة د. فاطمة نعمة. 

الطبيبة  أخربتك  بهدوء وسألته: هل  رأسها  الطبيبة  يرتقب، رفعت  جلس 

فكل  املرض،  بتفاصيل  تخربه  فلم  بالنفي،  رده  فكان  ابنك؟  مرض  بنوع 

البيضاء يف املخ. صمتت وسلمته فيديو  ما قالته وجود مشكلة يف املادة 

يتحدث عن معاناة هذا املرض وقالت له شاهد وستعرف. مبارشة شاهد 

الفيلم ليعرف الحقيقة، كان اسم الفيلم "زيت لورنزو "، وكانت الصدمة.

الذي  واملستقبل  التفاصيل،  بكل  ابنه  يتحدث عن حقيقة مرض  فالفيلم 

ينتظره من تدهور تدريجي يف القدرة عىل امليش، وتراجع يف اإلدراك، وقد 

يصل إىل الوفاة. عاش والد عيل لحظات ذهول وصمت، وكأنه ال يريد أن 

يصدق هذه الحقيقة، فلم يتوقع أن ابنه يف يوم من األيام سيصل ملستوى 

ومصريه  ابنه  مستقبل  عىل  وأمل  بحرقة  يبيك  كان  كثريًا،  تأثر  شاهده،  ما 

املحتوم. 

مرض سوء تغذية الغدة الكظرية وبيضاء الدماغ أنهكه ودمر حياته

علي عيسى
من طفل يركض في 

األزقة إلى شاب مقعد
إعداد: حسن فضل

كباقي  المبكرة  سنواته  عاش  األولى...  أبويه  فرحة  كان 

باغته  حتى  والشقاوة،  والمرح  بالبراءة  مليئة  حياة  األطفال، 

المرض في سن التاسعة من عمره، وتطور مع السنوات حتى 

سلب منه ذلك األنس، وتحول إلى شخص عاجز، بعد أن كانت 

ضحكاته تمأل البيت، هو اليوم شاب في مقتبل العشرين من عمره يعاني 

 ”X-linked( من مرض نادر يدعى سوء تغذية الغدة الكظرية وبيضاء الدماغ

”””””””””””””””””””” ”””””” Adrenoleukodystrophy(.، إنه علي عيسى الذي يقف شامًخا أمام المرض 

مؤمًنا بقضاء الله وقدره.

ابنه،  لتشخيص  األولى  اللحظة  فمنذ  المرض،  أمام  عاجًزا  والده  يقف  لم 

وحتى هذه اللحظة وهو يناضل ويفتش في العتمة عن نور يوصله لعالج 

ابنه، في رحلة امتدت إلحدى عشرة سنة، ذهب فيها لـ 5 دول، باحثا عن 

بريق أمل لعالج ابنه، إال أنه كان يعود بخفي حنين، ومع ذلك لم ييأس من 

رحمة الله، فاألمل مازال يشع في قلبه بأن يتم اكتشاف عالج لفلذة كبده.

ليروي قصة معاناة 11 سنة مع  الطفل  التقت والد  البالد«  »صحتنا في 

مرض نادر، ليروي قصة أب مكافح ومتفان ما زال صابرا، محتسبا، متشبثا 

باألمل ومواصال البحث والنضال؛ من أجل عالج ابنه.

عيل عيىس بعد سنوات من املرض

عيل عيىس قبل تشخصيه باملرض
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املوجود، وأن تشخيص الطبيب يف البحرين صائب ودقيق، وطلب منه 

املتابعة مع البحرين وأال يتعب نفسه يف الذهاب ألي مكان، إال أنه مل 

يتعب فغادر إىل العراق بحثا عن طبيب هندي يعالج حاالت مشابهة 

بالعالج، ليؤكد له أنه ال يوجد عالج نهايئ للمرض.

أما وجهته األخرية فكانت الفلبني، حيث نصحه بعض األصدقاء بعالج 

ومل  للفلبني  فذهب  استفادت،  مشابهة  حاالت  لوجود  هناك  طبيعي 

يستفد كذلك.

للبحرين والحزن واألىس يالحقه، ولكن كلام يستبد األمل وتشتد  وعاد 

سطوته، ينتفض األمل ملوًحا بيديه ليلعن أنه ما زال موجود. هكذا كان 

والد عيل مثااًل للصرب والنضال املستميت الذي ال يعرف التعب واليأس، 

كان كل همه أن ينقذ ابنه من وحشية مرض ال يرحم، دمر كل حياته. 

العالج، فمن السعودية إىل  إليها يف رحلته للبحث عن  5 دول ذهب 

األردن، ثم إيران، والعراق، وصواًل إىل الفلبني، وما زال يتابع مع الطبيب 

واالختصاصية، وكذلك يف االنرتنت عن آخر التطورات العالجية.

حياة محطمة ومستقبل ضائع 
حياته  ميارس  ولد  فمن   ،%  100 بنسبة  عيل  حياة  عىل  أثر  املرض 

الطبيعية إىل ولد مقعد وعاجز عن أبسط أمور الحياة، فالحياة أصبحت 

صعبة وقاسية، فعندما يخرجون معه ألماكن ترفيهية ترتسم عىل وجهه 

يلعبون  األطفال  يشاهد  وهو  الداخل،  من  ويتأمل  الحرسة،  عالمات 

ويركضون، وهو وحده ال حول له وال قوة، وينكس الرأس وتدمع عيناه، 

ويتذكر أنه كان يوًما مثلهم يلهو ويلعب كرة السلة، فكان حلمه أن 

يكون العب كرة سلة.

يعيش  لكيال  الرتفيهية،  لألماكن  اصطحابه  يتجنبان  كانا  عيل  والدا 

الحرسة واألمل، حياة عيل تدمرت مبعنى الكلمة، ورغم قدرة املرض عىل 

تحطيم حياة عيل إال أنه مل يتمكن من نسف األمل يف داخل والديه 

يف عالج يحسن من حياته، مع إميانهم بقضاء الله وقدره والتسليم له، 

فكلام اشتدت قساوة هذا املرض يتحطم عىل صخرة صربهم. 

أما عيل فاملرض سلب منه كل مقومات الحياة الطبيعية، ولكن مل ينل 

األمر  به  اضطر  حتى  الصالة،  عىل  مواظبًا  كان  فقد  بالله،  إميانه  من 

للزحف للوضوء قبل أن يشل حركته املرض ويحوجه ملساعدة والده.

ويقول والد عيل بعد حمد الله وتسليم األمر له، إن ابنه مل يفقد السمع 

والبرص حتى كتابة هذا التقرير، وما يعاين منه هو مشكالت يف الحركة 

باإلضافة للتشنجات، ولكنه يتحدث وذاكرته ممتازة. 

 األعراض والمعاناة غير المنتهية 
من  خصوًصا  سمعه  قلة  الحظوا  فقد  السمع،  من  األعراض  بدأت 

لديه  أن  فاعتقدوا  الحديث،  عليه  يعاد  أن  يطلب  كان  إذ  الهاتف، 

مشكلة يف السمع، ولكن تبني أن املشكلة يف الرتكيز، وتطور بعد ذلك 

إىل ثقل يف الرجل اليمنى، فكان مييش ويسحب الرجل اليمنى إىل أن 

شعر بالتعب، فاضطروا ألخذ كريس متحرك. 

القدم،  إىل  اليد  من  فأصبحت  اليمنى،  الجهة  يف  املشكلة  تطورت 

فتح  يستطيع  كان  هذا  رغم  استعاملها،  يستطيع  ال  ملرحلة  ووصل 

اليدين، ولكن يعجز عن استعاملهام، وليس لديه تحكم فيهام، أصبح 

كل اعتامده عىل جهة اليسار إىل أن وصل لدرجة ال يستطيع الوقوف 

القلم،  مسك  يستطيع  ال  وكذلك  مبلعقة،  الطعام  تناول  أو  لوحده، 

حتى تطورت حالته إىل أن وصلت للتشنجات قبل سنة.

ال يوجد عالج غير زيت لورنزو
عن العالج يتحدث والد عيل بنربة أمل وحزن قائاًل "ال يوجد عالج"... 

إنه  إذ  يحتويه،  الذي  واألمل  املكدس  الصرب  هذا  كل  تختزن  عبارة 

إليه فقط زيت  الخارج عالج، فام يوصف  أو  البحرين  يوجد يف  ال 

لورنزو، وهذا الزيت وظيفته أنه يبطئ من منو املرض ويأخذه عىل 

جرعات، وذلك وفًقا ملا أخربتهم اختصاصية التغذية.

كل 6 أشهر تتم املتابعة بقياس الطول والوزن وعىل هذا األساس يتم 

تغيري الجرعة، إال أنه بحسب ما ذكر أن صيدلية املستشفى أوقفت 

تزويدهم به من شهر نوفمرب املايض، ومل يتوافر حتى هذه اللحظة، 

وقد تم وصف حبوب تليني العضالت. 

بحث عن عالج في 5 دول وعاد بخفي حنين
مل يستسلم والد عيل للواقع، وقرر البحث عن عالج خارج البحرين، 

املتحدة  للواليات  الطبي  التقرير  بعث  بأن  األوىل  الخطوة  وكانت 

التقرير  ولكن  النخاع،  زراعة  وهو  عالج  بوجود  وأخربوه  األمريكية، 

مل  عالجه  عىل  املرشفة  والطبيبة  تجريبيا،  العالج  كان  بعثوه  الذي 

تنصح به؛ لكون كلفة العالج باهظة ومبالغ فيها.

يف محاولة أخرى، تحدث مع مكتب بحريني ينسق للعالج يف أملانيا 

وبعث إليهم التقارير الطبية، وكان الرد بأن هذا املرض ال يوجد له 

عالج حتى اآلن. 

ذلك  بعد  ليغادر  عالج،  عىل  يعرث  ومل  عيل،  ابنه  مع  لألردن  سافر 

إىل اململكة العربية السعودية وبالتحديد يف الدمام وكان العالج هو 

العالج نفسه املوجود يف البحرين.

يف محاولة أخرية سافر إىل إيران يف مستشفى اإلمام الرضا التخصيص، 

هو  البحرين  يف  العالج  أن  أيضا  وأخربه  أعصاب  استشاري  وقابل 
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وبيضاء  الكظرية  الغدة  تغذية  سوء  هو  ما   
الدماغ )X-linked Adrenoleukodystrophy(؟

يُعد مرض سوء تغذية الغدة الكظرية وبيضاء الدماغ من أكرث األمراض 

لدى  شيوًعا   )myelin( للدماغ  البيضاء  املادة  لتلف  املسببة  الجينية 

األطفال، وبالذات الذكور.

بهذا  اإلصابة  وراء  تقف  التي  األسباب  ما   
المرض؟

 X كروموسوم  عىل   ABCD1 gene يف  طفرة  بسبب  جيني  مرض 

الدهني )VLCFA( يف  الحمض  ويؤدي إىل تراكم سلسلة طويلة من 

جميع أنسجة الجسم خصوًصا الدماغ والغدة الكظرية.

 كيف يتم تشخيص المرض؟
ثم  ومن  اإلكلينييك،  التقييم  عىل  باألساس  يعتمد  املرض  تشخيص 

املادة  يف  التلف  مناطق  توضح  والتي  املغناطييس  بالرنني  التصوير 

باقي  للدماغ والحًقا يف  القحفية والجدارية  املنطقة  بداية يف  البيضاء 

الطويلة  الدهنية  األحامض  يف  بارتفاع  املرض  تأكيد  ويتم  األجزاء، 

.ABCD1 وأخريًا التحليل الوراقي للجني ،)VLCFA(

 ما مراحل المرض واألعراض؟
والشد  والرصع  اإلدراك  وضعف  الرؤية  بتدين  املرض  أعراض  تتصف 

املرض  يتصف  كام  بالوفاة،  تنتهي  التي  الرسيعة  وبالنهاية  العضيل 

بفقدان وتليف املادة البيضاء للدماغ بصورة موسعة.

يصاب  فقد  مختلفة،  بصور  فتظهر  للمرض  اإلكلينيكية  األعراض  أما 

كام  الحاالت،  من   %  50 قرابة  ميثل  الذي  الدماغي  بالتلف  املريض 

قد يحدث اعتالل النخاع الكظري بنسبة 25 %، أو مرض اديسون يف 

الواحدة،  العائلة  يف  تظهر  قد  مختلفة  أمناط  وهي  املتبقية،  الحاالت 

يأيت يف صورة  أخرى  حاالت  ويف  املرض رسيًعا  تطور  يكون  قد  فمثاًل 

نوبات أو انتكاسات.

و8   5 عمر  بني  ما  الدماغي  النوع  يف  املرض  أعراض  ظهور  تبدأ  وقد 

سنوات مع تدهور تدريجي يف القدرة عىل امليش وتراجع يف اإلدراك، ما 

 Persistent Vegetative يؤدي تدريجيًا إىل الحالة اإلنباتية املستدمية

State ومن ثم املوت.

أما اعتالل النخاع الكظري فيظهر غالبًا لدى البالغني يف صورة شد يف 

الرجلني وضعف يف األعصاب الطرفية وقصور يف الغدة الكظرية.

 ما العالج المتبع لمثل هذه الحاالت؟ 
يرتكز باألساس عىل العالج الغذايئ الذي يكون بتقليل الكمية املتناولة 

أن  إال   ،Lorenzo Oil واستخدام  الطويلة  الدهنية  األحامض  من 

فاعليته مع ظهور األعراض املرضية العصبية غري مشجعة.

والعالج املتبع أيًضا يكون عرب زراعة النخاع، أما بالنسبة لنتائج زراعة 

النخاع فقد تكون مرضية يف املراحل األولية للمرض، إال أن عملية زراعة 

النخاع شاقة ومضنية ومحفوفة بخطر وفاة يصل إىل 30 %.

لجني  الجيني  العالج  فاعلية  مدى  لتقييم  قامئة  دراسات  توجد  كام 

ABCD إال أنه مل يتم اعتامده لعالج املرىض.

5 حاالت مرضية فقط لمرض سوء 
تغذية الغدة الكظرية وبيضاء الدماغ 

في البحرين
إعداد: حسن فضل

سوء تغذية الغدة الكظرية وبيضاء الدماغ هو مرض وراثي نادر يكون كامًنا، حتى يباغت ضحاياه 
فجأة، ثم يبسط سطوته، ويدمر كل مقومات الحياة الطبيعية، فيتحولون لعاجزين عن أبسط 

أمور الحياة. 
مرض عجز الطب حتى هذه اللحظة عن توفير عالج له، فالعالجات الموجودة عبارة عن بعض 
العالجات الواعدة التي ما تزال تحت التجربة. وعن الحاالت المرضية في البحرين، قال استشاري أمراض المخ 
واألعصاب بمجمع السلمانية الطبي د. أيمن خليل »العدد اإلجمالي للمصابين في مملكة البحرين 5 مرضى، 

3 منهم وافتهم المنية في العقد الثاني من العمر، والمرضى من 3 عوائل بحرينية«.
البالد« بعض األسئلة على استشاري  النادر طرحت »صحتنا في  ولتسليط الضوء أكثر على هذا المرض 

أمراض المخ واألعصاب رئيس قسم العلوم العصبية بمجمع السلمانية د. فاطمة عبدالله.
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كنت أظن أن مسلسل التحديات قد توقف، فعشت سنوات بزهو 

االنتصار عىل مرض متوحش مفتخرًا بذايت التي هزمت ظروف الحياة 

وعراقيلها ومل تستسلم، وكنت أخطو بخطوايت الواثقة نحو أحالمي 

التي أسعى لتحقيها.

ويف غمرة هذه النشوة شاء الله أن ميتحنني امتحانا آخر، فقد أصبت 

الرئة، فأصبت  إذ كان الرضر عىل  العناية،  بالكورونا ودخلت قسم 

بالتهاب حاد وقل األوكسجني، وكنت عاجزًا عن الحركة وملقى عىل 

الرسير واملرض ميارس سطوته يف جسدي وينهكه حتى اقرتبت من 

األطباء  عيون  يف  شاخصة  كانت  الخوف  وعالمات  الحقيقي  املوت 

تلك  للتنفس كان هذا مرعبًا يل ويف  الرقبة  أنبوب يف  فقرروا وضع 

اللحظات مل أكن أملك خيارات أخرى، فال مجال للبحث وال املقاومة 

املتعبة  ونفيس  كبريًا  الله  يف  أميل  كان  حركتي.  كل  قيد  فاملرض 

بالحياة واإليجابية  بالتشبث  الكورونا  اليأس وظروف  كانت تصارع 

ألنبوب  أحتج  ومل  الله،  بقدرة  تحسنت صحتي  لله حتى  والتسليم 

التنفس واستمر التحسن حتى خرجت. خرجت بنشوة انتصار من 

وغمرتني  احتوتني  الله  وألطاف  انترصت  الحياة  فإرادة  آخر،  نوع 

وذقت حالوة استجابة الله لدعايئ.

وعدت لحيايت الطبيعية وكنت أشعر بخمول وكرثة الحاجة للتبول، 

وذهبت للفحص، وكان السكر مرتفعا جدا، كان حدثا صادما ولكن 

هدأت من نفيس واعتربته مؤقتًا من أعراض األدوية يف فرتة الكورونا 

خفيفة  حمية  وبعد  البداية،  يف  لألنسولني  واحتجت  استمر  ولكنه 

لالرتفاع ومل  عاد  ولكن  االنسولني  األدوية دون  مع  تحسن  ورياضة 

تتم السيطرة عليه.

وإذا  أسبوعان،  أمامك  فقالت:  تحد مصريي  أمام  الطبيبة وضعتني 

تحديا  كلامتها  كانت  االنسولني.  إلرجاع  السكر سنضطر  يتحسن  مل 

وهنا  ملريض.  عالج  وجود  عدم  عن  األطباء  لكالم  أعادين  يل  جديدا 

قررت قبول التحدي، وبدأت بالقراءة عن الخيارات املتاحة؛ فوجدت 

خيار حمية الكيتو، وبدأت بها بعد استشارة اختصاصية تغدية مع 

مامرسة منضبطة للرياضة ونفس ال تعرف إال النجاح واألمل؛ حتى 

متكنت من ضبط مستويات السكر، األمر الذي أبهر الطبيبة.

تجاوزت الصدمة، فقد كان مرض السكر يف خيايل مرعبًا وسلسلة من 

األفكار جالت يف خاطري كفقد النظر وبرت األطراف والفشل الكلوي. 

بااللتزام  هزميته  ميكن  أنه  وجدت  وروضته  واجهته  حني  ولكنني 

بالحمية الغذائية والرياضة واألدوية.

ما زلت أعيش فصول التحدي مع السكر، وال أعلم ماذا ينتظرين معه، 

هل سأتشاىف منه نهائيًا أم سيالزمني لألبد، ولكن الذي أعرفه أنني 

سأوصل النضال كمحارب رشس مستفيدا من تجربتي مع الكالسيوم، 

ورمبا يكون هناك كتاب آخر يحيك قصة انتصاري عىل مرض السكري.

حسن فضل...

ودربها  بالتحديات،  مليئة  الحياة 
ومن  دائًما.  بالورود  مليئا  ليس 
يستسلم ألقدارها تدهسه عجالتها 
واكتراث.  شفقة  دون  وتمضي 
هكذا عشت الحياة من تحد إلى تحد.. فبدأته مع 
تحدي الكالسيوم، إذ أعاني من مرض نادر يدعى 
الكالسيوم  لنقص  يؤدي  »هايبوباراثايرويد« 
األدوية  كانت  التشنجات..  أبرزها  أعراض  ومجمل 
المعروفة للمرض من أقراص الكالسيوم وحبوب 
»الون الفا« يمكنها أن تخفف من وطأته، ولكن 
لألدوية  الجسم  تقبل  عدم  لدرجة  الحالة  وصلت 

وأصبح الكالسيوم ال يرتفع إال عبر الوريد.
وبعد أن استنفد األطباء كل خياراتهم أخبروني 
العالج  هو  الوريد  عبر  الكالسيوم  عالج  بأن 
المتاح وقدري أن أعيش معه.. كان يمكن لهذه 
وتنسف  صبري  عنفوان  كل  تدمر  أن  الكلمات 
بالتحدي  حينها  القرار  ولكن  األمل،  بقايا  كل 
والتمرد على الواقع وأال أسلم ذاتي ألقدار الدنيا 
متسلحا باألمل وبالله سبحانه وتعالى وبعزيمة ال 
يوقفها أي شيء. قررت خوض التحدي والبحث 
للعالج  لوصولي  النضال  هذا  وأثمر  عالج،  عن 
الشافي الذي أعادني للحياة وهو حقن هرمون 
الباراثايرويد وكان عالجي تحت إشراف د. نسرين 
بعنوان  كتاب  في  التجربة  هذه  وثقت  السيد.. 

عاشق الكالسيوم وكان رسالتي للعالم..

تحدي السكر بعد 
تحدي الكالسيوم
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تفكر وتحدث نفسها يف حالة من التجيل، وتسأل ذاتها املتعبة من أكوام 

القلق املكدسة: ما احتامل أن أكون مصابة بالرسطان؟ وإذا كنت مصابة 

ميكن  ما  أقىص  هو  املوت  نعم  املوت!؟  احتامل؟  أبعد  هو  ما  بالرسطان 

أن يفكر فيه املرء، وحني وصلت لهذه الحقيقة، بدأت جلسة من التفكر 

والتدبر واألسئلة تستمر بالتدفق.. هل أنها إذا أصيبت بالرسطان وأصبح 

هذا واقعا سيغري شيئا يف حياة فاطمة؟ هل سيتغري توجهها، ورؤيتها يف 

الحياة ستتغري؟

تأمالت وحوار مع النفس
بعض لحظات تأمل عميق وجدت أنها تسري يف الطريق الصحيح؛ ولكن يف 

ذات الوقت شعرت بأنها مل تكمل رسالتها يف الحياة، وهناك رغبة عارمة 

تكون  بعدها  واملجتمع  نفسها  من  وتصلح  املجتمع  وتخدم  تقدم  أن  يف 

مستعدة لالنتقال للعامل اآلخر بنفس مطمئنة. ويف لحظة من الخضوع لله 

والتسليم التام توجهت بقلبها الذي مأله اإلميان الصادق، فبدأت تخاطب 

الله بخشوع: رباه امنحني فرصة ألن أكمل الرسالة التي أنا موجودة ألجلها 

يف الحياة. فقد كانت تشعر بأنها مل تكمل رسالتها وأنها متشبثة يف الحياة.

شعرت فاطمة بحالة اطمئنان رهيبة بعد مخاطبة الله، فقد وضعت كل 

أملها وثقتها يف الله بدرجة من التسليم العايل.. وانتظرت نتيجة العينة.

هذا  من  وبالرغم  حميدا.  أو  خبيثا  ورما  كان  إن  تبني  مل  العينة  ولكن 

الدرقية،  الغدة  إزالة نصف  السعودية  العربية  اململكة  الطبيب يف  فّضل 

أنها مل  النصف األيرس، ولكن اتضح أنه مل يكن رسطانا. ورغم  فاستأصلوا 

تكن مصابة، فقد تذوقت مرارة أن تكون مصابة، فعاشت القلق والرعب، 

وأصبحت مهيأة ألي طارئ.

اإلصابة األولى بالسرطان والصبر عنوان المرحلة
كان الطبيب قد طلب منها أن تكون عىل متابعة دورية، للنصف الثاين من 

الغدة الدرقية الذي أصيب بالتهاب، فكانت يف متابعة مستمرة، ويف 2014 

اكتشفوا تكونا ألورام معينة يف الجزء املتبقي من الغدة الدرقية فأخذوا 

مصابة  أنها  وتبني  الصادم،  الخرب  وصلها  حتى  النتيجة  وانتظرت  خزعة. 

األوىل  تجربتها  بعد  الخرب  لهذا  مهيأة  كانت  أنها  من  وبالرغم  بالرسطان. 

ولكن حني أصبح املرض واقًعا شعرت بحزن وسمحت لدمعاتها بالسقوط، 

فقد بكت قلياًل مع نفسها، ولكنها رسعان ما استجمعت قواها مستفيدة 

من املخزون املعنوي الهائل الذي كسبته يف التجربة األوىل، ورفعت رأسها 

فكان  الصرب،  شعار  لنفسها  واتخذت  التحدي،  وإعالن  مواجهته  وقررت 

هذا الشعار عنوان املرحلة. كانت تستحرض شخصية سوبرمان، كيف كان 

شخصا عاديا وأصبح بطال خارقا، فهي تؤمن أن تجاوز اإلنسان لهذه العقبة 

لوجوده  مهام  دورا  له  بأن  واإلميان  والحياة،  للمرض  نظرته  عىل  يعتمد 

الله اختارها لهذه املهمة  يف الحياة وبالرضا والتسليم، فكانت تؤمن بأن 

واالختبار، والقبول والرضا بداية خارطة الطريق للنجاة، فهناك قوة داخلية 

خارق  بطل  إنسان  كل  فداخل  املتوحش،  املرض  هذا  تجاوز  يف  تساهم 

ينتظر أن يخرج، وأحيانًا املرض واألمل فرصة الكتشاف قدراتنا بهذا الشعور 

والتسليم املدعم بالصرب. قررت خوض املعركة مع هذا املرض وأعلنت قبول 

التحدي. قرر الطبيب السعودي الحضور إىل البحرين وإجراء العملية، إذ 

إزالتها  وتم  املتبقي،  الجزء  يف  الدرقية  الغدة  برسطان  إصابتها  تأكيد  تم 

بالكامل من منطقة الرقبة وقرر األطباء أنها ال تحتاج لعالج إضايف.

األهل واألصدقاء في المحنة
من  إن  فتقول  محنتها،  واألصدقاء ودورهم يف  األهل  فاطمة عن  تحدثنا 

ملا  بالضيق؛  يشعرون  واملقربني  واألصدقاء  واألهل  الوالدين  أن  الطبيعي 

يسمعونه عن هذا املرض وعن ضحاياه، ولكن عندما يشاهدون ويلمسون 

املرض وصربها  بهذا  بأن تصاب  لها  الله وخياره  بقرار  التام عندها  الرضا 

بحيث ال تظهر الجانب املؤمل، بل تربز الجانب الذي فيه دروس مستفادة، 

فهم يأخذون من هذا الصرب ومن هذه اإليجابية وتهدأ نفوسهم التي كان 

ميألها القلق والخوف عىل صحتها.

عالج المرض وخيارات العالج 
وتضيف بخصوص خيارات العالج أنه بالنسبة لنوع الرسطان الذي كانت 

للشفاء،  قابل  وهو  عالية  جًدا  الشفاء  ونسبة  شائع،  نوع  فهو  منه  تعاين 

ولكون  اإلشعاعي،  العالج  وهو  املشع  واليود  بالجراحة  يكون  والعالج 

باليود  فقط  الكيميايئ،  للعالج  تستجيب  فال  الرقبة  منطقة  هي  املنطقة 

املشع، وهذا كان جانبا إيجابيا، وهو أن نوع هذا الرسطان قابل للعالج 

وبطيء النمو، كل ذلك كانت تراه أشياء إيجابية.

فاطمة فروتن 

احترفت األمل وركلت 
اليأس لتهزم مرض 

السرطان مرتين
إعداد: حسن فضل

دون  اليأس  وتركل  األمل  تحترف  امرأة  فروتن  فاطمة 
وأحالمها،  حياتها  في  يعبث  أن  له  تسمح  فال  تردد، 
وتقدس  وجودها  كل  وتعطيها  الحياة  تعشق  فهي 

كل لحظاتها. 
البيئة  مجال  في  ومتطوعة  طبية،  جامعة  في  موظفة  فاطمة 
وممثلة إقليمية في منطقة غرب آسيا في برنامج األمم المتحدة 
مرض  من  ناجية  هي  مختلفة.  تطوعية  نشاطات  ولها  للبيئة، 

السرطان مرتين. 
الصبر  واستراتيجية  التحدي  بإرادة  وهزيمته  ترويضه  من  تمكنت 
الجميل كما تسميها. عرفت العمل التطوعي منذ نعومة أظافرها 

فتجذر حب الناس وحب الخير في كل تفاصيلها.
هزمت  وكيف  الفريدة  قصتها  لنا  لتسرد  بها  التقت  »صحتنا« 

السرطان.

قبل السرطان... حياة معبأة بالتحدي واألحالم
والنجاح  بالعمل  مزدحمة  حياة  وهادئة،  طبيعية  فاطمة  حياة  كانت 

واإلنجازات، ومعبأة بالتحدي واألحالم التي ال حدود لها. حياة ال تعرف 

للتميز  الوصول  حيث  فائقة،  بعناية  مرسومة  بأهداف  مؤطرة  اليأس 

من  بتشجيع  مبكرة  سن  من  التطوعي  العمل  يف  انخرطت  والنجاح. 

والديها الذين عززا عندها قيمة العطاء يف املجتمع، فكانت تشعر أن 

طريقة.  بأي  وطنها  وتخدم  للمجتمع،  وتقدم  تعطي،  أن  واجبها  من 

الوقت،  نفس  يف  وتعمل  الجامعة  يف  تدرس  كانت  للعمل  ولحبها 

وكونت  لرصيدها  وأضافت  البداية،  من  بالتعليم  الخربة  فدمجت 

شخصيتها وصقلت نفسها أكرث. كان إحساسها باملسؤولية يدفعها لبذل 

كل ما ميكنها فعله لخدمة املجتمع والوطن ككل.

اإلنذار األول بالسرطان بدأ في 2007
بينام كانت فاطمة متارس طقوس الحياة بكل حب واندفاع وسعادة، 

املستحيل، كان هناك  له، وال يعرف معنى  وطموح متدفق ال حدود 

تحد جديد ومصريي، ففي العام 2007 عانت من مشكالت معينة يف 

الغدة الدرقية وشك األطباء أن عندها رسطان الغدة الدرقية، فأخذوا 

عينة للتأكد. كان مجرد نطق حروف املرض يسبب رعبا، فوقعه كان 

ذلك  وبعرثت  لداخلها،  بقسوة  كل حروفه  فترسبت  وصادما،  مخيفا، 

مل  التي  أحالمها  عينيها،  أمام  صوًرا  أحالمها  تتجسد  فبدأت  السكون، 

تتحقق، والتي أصبحت مهددة.

تستوعب،  مل  وكأنها  وصمت،  ذهول  حالة  يف  وهي  املنزل  إىل  عادت 

كانت تعيش حالة ضيق وقلق وخوف من املستقبل املجهول. سيطر 

وبدأت  املبادرة  استعادت  ثم  محدودة،  لساعات  الشعور  هذا  عليها 
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تفحصوا حياتكم وعالقتكم فهي محطات للمراجعة
وتختتم لقاءنا معها برسالة توجهها للجميع: تفحصوا حياتكم وعالقتكم الروحانية مع الله. تفحصوا القلوب واملشاعر، تفحصوا 

أدواركم، فهذه كلها محطات للمراجعة. أنا أقف أمامكم مبتسمة مليئة باألمل واإليجابية. تشافيت ليس ملرة واحدة، ولكن مرتني 

من الرسطان بفضل من الله، فأنا مثال لكم، فاألمل موجود وأنتم أيًضا تستطيعون التشايف، ويحتاج هذا لثقة كبرية بالله وقدرة 

جسمكم عىل التعايف. 

فترة العزل وسيلة للتعرف على الذات
صعود  عن  عبارة  فيها  كانت  التي  الظروف  أن  تذكر  العالج،  فرتة  وعن 

املشع  واليود  املشع،  باليود  عالج  بعده  يتم  الجراحي  فالعالج  وهبوط، 

الجائحة، فمفهوم  يكن عندنا هذه  العزل، ويف 2014 و2015 مل  يتطلب 

العزل مل يكن مألوفا وكان صعبا قلياًل؛ ألن من يتعالج يجب أن يعزل نفسه 

عن الناس واألطفال والحوامل. وفرتة العزل هذه أسمتها فرتة التعرف عىل 

الذات، وفرتة تقييم الذات، فقط تتأمل وتنظر ببصريتها يف عمقها الداخيل 

عند  القوة  نقاط  هي  وما  عليها  تتغلب  وكيف  الضعف،  نقاط  وتحدد 

فاطمة، فهذا كله تم بنجاح وتم إعالن شفائها من الرسطان للمرة األوىل؛ 

فعادت للحياة بزهو االنتصار. 

كابوس عودة السرطان للمرة الثانية 
ظل  املرض  عودة  فهاجس  حذرة،  عودة  ولكنها  لحياتها  فاطمة  عادت 

الطبي كان قد أوصاها بعمل فحوصات  يتابعها، فالفريق  يالحقها وظله 

العام 2018  الدورية يف  املتابعات  الرحم. وخالل  ومنطقة  للثدي  دورية 

وأثناء هذه الفحوصات تم تشخيصها من بعدها برسطان الغدة الدرقية 

للمرة الثانية، فتم تحويلها إىل مستشفى امللك حمد وطلبت الطبيبة إجراء 

للمرة  بالرسطان  مصابة  أنها  الطبي  الفريق  أكد  حتى  إضافية  فحوصات 

الثانية، وتم عالجها بعملية ثانية إلزالة الفص األمين وعالجها باليود املشع 

وبعدها تم العزل ومن خالل املتابعة تبني أن األجسام املضادة للرسطان 

ال ينزل مستواها وترتفع.

رسائل الله خالل رحلة العالج الصعبة 
كانت  فقد  منطقة حساسة؛  يف  للرسطان  الثانية  املرة  يف  التشخيص  كان 

هناك عمليتان، األوىل كانت الفص األيرس والعملية الثانية يف الفص األمين. 

وطلب منها الطبيب عملية ثالثة، فالرسطان رجع يف منطقة جًدا حساسة 

العملية كمضاعفات  فكان هذا جزءا من خطورة  الصوتية،  األحبال  عند 

ميكن أن تفقدها الصوت. فإصابتها بالرسطان يف املرة الثانية كانت أصعب 

بالضبط  تعرف  كانت  أنها  األول  السبب  عدة،  ألسباب  األوىل  املرة  من 

العالج الذي سيكون باليود املشع وتعرف األمل بعد العملية والحمية التي 

يجب عليها االلتزام بها والتي كانت متعبة، فقد كانت تفقد 7 كيلوغرامات 

يف األسبوع فهذا كله كانت تعرفه وتعرف أنها تجربة صعبة.

بتحد يف حياتها  كانت متر  أنها  العالج هو  املرحلة من  األصعب يف هذه 

الثانية،  للمرة  الذي تم تشخيصها بالرسطان  اليوم  الشخصية، ففي نفس 

وكان هذا حدث كبري يف حياتها الشخصية، وقفت متأملًة سائلة الله بقلب 

لديك رسالة معينة يل فكيف  أن  املؤكد  »يا رب من  خاشع وكله تسليم 

يكون هناك خربان مهامن يف يوم واحد؟". هنا عرفت رسالة الله لها وهي 

أن تتحمل األمل، أمل ال يستطيع أي شخص أن يتحمله، وتحتاج أن تكون 

سيضعفون  ضعفت  فإذا  ويدعمونها،  معها  يقفون  من  أجل  من  أقوى 

بدورهم.

وأدركت أن الله يرقيها ويعطيها فرصة أن ترتقي بنفسها ملستوى أفضل، 

فانتقلت من الصرب إىل الصرب الجميل، وأخذت قرارا عىل نفسها أن ترى 

والتي  تنتظرها  التي  الصعبة  العملية  بكل خطوة يف  لها  الله  قرار  جامل 

تدرك مرارتها وأملها.

محاربة شرسة وقدوة لآلخرين
فاطمة كانت مناضلة ومحاربة رشسة للرسطان، فرغم إصابتها إال أنها مل 

توقف أعاملها والتزاماتها، فقد كانت ترى أن إصابتها بالرسطان ال تعني 

أن تُحجم حياتها باملرض، وتقوم بكل األدوار األخرى قدر اإلمكان، ما عدا 

األوقات التي يكون فيها األمل يف ذروته أو تكون يف املستشفى، فال تتخىل 

عن واجباتها يف العمل الوظيفي والعمل التطوعي. وحني تكون يف العزل 

التطوعي عن طريق  بالعمل  الخاصة  األمور  كانت تجري بعض  لوحدها 

ذات  ويف  تكملتها  تريد  رسالة  عندها  بأن  دافع  يعطيها  وهذا  الهاتف، 

يكون  أن  يجب  التحدي  فعنوان  لآلخرين،  إيجابية  رسائل  تعطي  الوقت 

بارزًا يف كل الظروف وال نستسلم، فهي كنت صابرة مع الرسطان، وتتعالج، 

ويف نفس الوقت مل تتخلَّ عن أدوارها يف الحياة، وهذه الرسالة وصلتهم.

الحياة ما بعد التشافي
تحدثنا عن حياتها بعد التشايف فتقول إنها حياة جميلة؛ ألنها تعيش حالة 

االمتنان والشكر لله سبحانه وتعاىل أن سمح لها بأن تعيش هذه التجربة، 

فهذا جعلها تتطور أكرث وتعرف آالم املرىض، فهو ليس مجرد املرض، إمنا 

الرحلة كلها.

الوعي  تنرش  اإلنستغرام  يف  الخاص  منصتها يف حسابها  من خالل  واليوم 

وطريقة التشايف، وخصصت 3 أبواب أساسية يف الحساب للقصة والتجربة 

والسالم  األمل  جرعات  نجد  بها  والتي  التشايف  رحلة  يف  عاشتها  التي 

الداخيل، فحسابها كرسته لنرش الوعي بشأن هذا املرض ونرش تجربة شفاء 

إيجابية لتكون مصدر أمل لآلخرين، يف ذات الوقت تقدم الدعم املعنوي 

ملرىض الرسطان. 



يوًما  ناشئة  مساعدة  كأجهزة  والكمبيوتر،  الدماغ  واجهات  تساعد  قد 

ما، األشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ أو العمود الفقري عىل 

الحركة أو التواصل. تعتمد أنظمة BCI عىل أجهزة استشعار قابلة للزرع 

تسجل اإلشارات الكهربائية يف الدماغ وتستخدم هذه اإلشارات لتشغيل 

األجهزة الخارجية مثل أجهزة الكمبيوتر أو األطراف االصطناعية اآللية.

استشعار  جهازي  أو  مستشعرًا  الحالية   BCI أنظمة  معظم  تستخدم 

علامء  لكن  العصبية،  الخاليا  من  مئات  بضع  إىل  تصل  عينات  ألخذ 

األعصاب مهتمون باألنظمة القادرة عىل جمع البيانات من مجموعات 

الباحثني  اتخذ فريق من  بناء عىل ذلك،  الدماغ.  بكثري من خاليا  أكرب 

نظام  - وهو  املستقبيل   BCI لنظام نحو مفهوم جديد  رئيسة  خطوة 

ذات  الالسلكية  العصبية  املستشعرات  من  منسقة  شبكة  يستخدم 

النطاق الصغري، كل منها بحجم حبة ملح، للتسجيل والتحفيز، نشاط 

العصبية«،  التي يطلق عليها اسم »الحبيبات  املخ، تقوم املستشعرات 

إطالق  طريق  عن  إجراؤها  يتم  التي  الكهربائية  النبضات  بتسجيل 

والذي  مركزي،  محور  إىل  السلكيًا  اإلشارات  وإرسال  العصبية  الخاليا 

ينسق ويعالج اإلشارات.

ويف الدراسة التي نرشت يوم 12 أغسطس 2021، أظهر فريق البحث 

استخدام ما يقرب من 50 من هذه الخاليا العصبية املستقلة لتسجيل 

خطوة  هي  النتائج  إن  الباحثون  يقول  القوارض.  يف  العصبي  النشاط 

نحو نظام قد ميّكن يوًما ما من تسجيل إشارات الدماغ بتفاصيل غري 

مسبوقة، ما يؤدي إىل رؤى جديدة حول كيفية عمل الدماغ وعالجات 

جديدة لألشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ أو العمود الفقري.

أرتو  الدراسة  يف  الباحثني  وكبري  للهندسة  براون  كلية  يف  األستاذ  وقال 

نورميكو »أحد أكرب التحديات يف مجال واجهات الدماغ والحاسوب هو 

هندسة طرق الستكشاف أكرب عدد ممكن من النقاط يف الدماغ، حتى 

اآلن، كانت معظم أجهزة BCI عبارة عن أجهزة متجانسة - تشبه إىل 

حد ما أرسة صغرية من اإلبر. كانت فكرة فريقنا هي تفكيك هذا الكتلة 

األحادية إىل مستشعرات صغرية ميكن توزيعها عرب القرشة املخية، وهذا 

ما متكنا من القيام به تظاهر هنا«.

وجامعة  بايلور  وجامعة  براون  من  خرباء  يضم  الذي  الفريق،  بدأ 

منذ  النظام  تطوير  عىل  العمل  وكوالكوم،  دييغو  سان  يف  كاليفورنيا 

بأن  نورميكو  الدماغ  لعلوم  كارين  وأفاد عضو معهد  حوايل 4 سنوات، 

التحدي كان ذا شقني، وتطلب الجزء األول تقليص اإللكرتونيات املعقدة 

املشاركة يف الكشف عن اإلشارات العصبية وتضخيمها ونقلها إىل رشائح 

السليكون العصبية الصغرية، وقام الفريق يف البداية بتصميم ومحاكاة 

اإللكرتونيات عىل جهاز كمبيوتر، وخضع لعمليات تكرار تصنيع عديدة 

لتطوير رقائق تشغيلية.

نحو الجيل التالي 
من أنظمة 

واجهة الدماغ 
والحاسوب

األطعمة النباتية المغذية تنقذ 
كبار السن من "نوبات القلب"

صحي  أمر  والنباتية  املغذية  األطعمة  من  مزيد  تناول  هل 
القلب  مجلة جمعية  نرُشتا يف  بحثيتني  لدراستني  وفًقا  للقلب؟ 
القلب  لجمعية  تابعة  الوصول  مفتوحة  مجلة  وهي  األمريكية، 
سن  بعد  والنساء  الرجال  من  كاًل  أن  الباحثون  وجد  األمريكية، 
اليأس يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية وكانوا أقل عرضة 
لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية؛ ألنهم كانوا يتناولون 

مزيدا من األطعمة النباتية الصحية.
القلب  الحياة لجمعية  الغذايئ ومنط  النظام  واقرتحت توصيات 
األمريكية منطًا غذائيًا صحيًا شاماًل يركز عىل مجموعة متنوعة من 
قليلة  األلبان  ومنتجات  الكاملة  والحبوب  والخرضوات  الفواكه 
الدسم والدواجن واألسامك منزوعة الجلد واملكرسات والبقوليات 
والزيوت النباتية غري االستوائية، كام ينصح باالستهالك املحدود 
للدهون املشبعة والدهون املتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء 

والحلويات واملرشوبات السكرية.
إحدى الدراسات، بعنوان »نظام غذايئ يركز عىل النبات ومخاطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية خالل فرتة الشباب إىل 
طويل  االستهالك  كان  إذا  ما  قيمت  البلوغ«،  مرحلة  منتصف 
نظام غذايئ  نحو  والتحول  النبات  يركز عىل  لنظام غذايئ  األمد 
يركز عىل النبات يبدأ يف سن الرشد مرتبطني مع انخفاض مخاطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية يف منتصف العمر، وقال 
كلية  يف  املجتمع  وصحة  األوبئة  علم  أستاذ  البحث  فريق  رئيس 
إن  تشوي،  يوين  مينيابوليس  يف  مينيسوتا  بجامعة  العامة  الصحة 
البحوث السابقة ركزت عىل العنارص الغذائية الفردية أو األطعمة 
الفردية، ولكن هناك القليل من البيانات بشأن النظام الغذايئ الذي 
القلب  بأمراض  لإلصابة  املدى  طويلة  واملخاطر  النبات  عىل  يركز 

واألوعية الدموية.
القلب  أمراض  وحدوث  الغذايئ  النظام  وزمالؤه  تشوي  وفحص 
لدى 4946 من البالغني املسجلني يف دراسة تطور مخاطر الرشيان 
التاجي لدى املبحوثني الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و30 عاًما وقت 
التسجيل )1985-1986( يف هذه الدراسة وكانوا خالني من أمراض 
القلب واألوعية الدموية يف ذلك الوقت، وخضع املشاركون لثامنية 
اختبارات متابعة من 1987 إىل 1988 حتى العام 2016، تضمنت 
وتقييم  الطبي  والتاريخ  البدنية  والقياسات  املعملية  االختبارات 
عوامل منط الحياة، وعىل عكس التجارب العشوائية املضبوطة، مل 
يُطلب من املشاركني تناول أشياء معينة ومل يتم إخبارهم بنتائجهم 
يف مقاييس النظام الغذايئ، لذلك متكن الباحثون من جمع بيانات 
العامة  الصحة  نظام غذايئ معتاد غري متحيز طويل األجل يحمي 

والقلب خصوصا من األمراض بتناول األغذية النباتية.
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باستخدام النانو المغنطيسي.. 
اختبار "موانع حمل للرجال"!

األمد  طويلة  الحمل  منع  لوسائل  الخيارات  من  العديد  النساء  لدى 

والقابلة للعكس، ولكن معظم الخيارات املتاحة للرجال إما أن تستخدم 

مرة واحدة، مثل الواقي الذكري، أو يصعب عكسها، مثل قطع القناة 

وطويلة  آمنة  حمل  منع  وسيلة  نحو  خطوة  ويف  اآلن،  لكن  الدافقة، 

األمد وقابلة لالنعكاس للذكور، طور الباحثون مواد نانوية مغناطيسية 

قابلة للتحلل الحيوي قللت من احتاملية إنجاب الفرئان ملدة 30 يوًما 

عىل األقل.

عن  تنتج  أن  ميكن  التي  املرتفعة  الحرارة  درجات  تؤدي  أن  وميكن 

الحيوانات  عدد  تقليل  إىل  داخلية،  مالبس  أو  ضيقة  رساويل  ارتداء 

املنوية لدى الرجال، وهنا اكتشف بعض الباحثني التسخني األكرث كثافة 

للمواد النانوية املحقونة يف الخصيتني كشكل من أشكال تحديد النسل 

أن  للحرارة  وميكن  مؤملًا،  الحقن  يكون  أن  ميكن  ذلك  ومع  الذكوري. 

حتى  اختبارها  تم  التي  النانوية  املواد  ومعظم  بالجلد،  الرضر  تلحق 

اآلن غري قابلة للتحلل، وبادر رئيس فريق البحث ويلهو وين وزمالؤه 

ال  الذكوري  الحمل  ملنع  وفعال  آمن  مغناطييس  حراري  نهج  لتطوير 

يحتاج إىل حقنه مبارشة يف الخصيتني.

وهام  النانوية،  الحديد  أكسيد  جزيئات  من  شكلني  الباحثون  واخترب 

قابالن للتحلل الحيوي وميكن توجيههام وتسخينهام باستخدام املجاالت 

املغناطيسية كموانع حمل للذكور، وتم طالء نوع واحد من الجسيامت 

النانوية بالبويل إيثيلني جاليكول واآلخر بحمض السرتيك، وعىل الرغم 

من أنه ميكن تسخني الجسيامت النانوية املغلفة بـ PEG إىل درجات 

حرارة أعىل، إال أنه مل يتم التعامل معها بسهولة بواسطة املغناطيسات 

مثل غريها. 

النانوية  الجسيامت  من  متكررة  جرعات  بحقن  الباحثون  قام  لذا 

ووجهوا  يومني،  ملدة  الفرئان  دم  مجرى  يف  السرتيك  بحمض  املغلفة 

النانوية إىل الخصيتني باملغناطيس، ثم طبقوا مجااًل مغناطيسيًا  املواد 

متناوبًا عىل املنطقة ملدة 15 دقيقة، قامت الجسيامت النانوية بتسخني 

الخصيتني إىل درجة حرارة 104 فهرنهايت، ما أدى إىل تقلصهام ومنع 

يوًما  التدريجي من 30 إىل 60  الشفاء  قبل  املنوية  الحيوانات  تكوين 

من  أيام   7 بعد  صغار  أي  إنجاب  من  الفرئان  تتمكن  مل  العالج.  بعد 

العالج، لكنها عادت إىل إنجاب حوايل 12 جرًوا لكل أنثى حامل يف اليوم 

التخلص منها  النانوية غري سامة للخاليا وتم  الجسيامت  الستني، لكن 

تدريجيًا من الجسم، ما يوفر إمكانات جديدة للذكور.

الفئران المعالجة
بهذا السيتوكين تفقد الوزن عن 

طريق "التعرق" بالدهون
إىل   TSLP باسم املعروف  بالسيتوكني  البدينة  الفرئان  أدى عالج 
خسارة كبرية يف الدهون يف البطن والوزن مقارنة بالضوابط، وفًقا 
لبحث جديد نرُش يف مجلة Science من باحثني يف كلية بريملان 
للطب بجامعة بنسلفانيا، وبشكل غري متوقع، مل يتم ربط فقدان 
الدهون بانخفاض تناول الطعام أو التمثيل الغذايئ بشكل أرسع، 
بداًل من ذلك، اكتشف الباحثون أن TSLP يحفز جهاز املناعة عىل 
إطالق الدهون من خالل الغدد الدهنية املنتجة للزيوت يف الجلد.
تاكو  الرئيس  الباحث  األمراض  علم  يف  املشارك  األستاذ  وقال 
أن  أثبتنا  لكننا  متاًما،  متوقع  غري  اكتشافًا  هذا  »كان  كامبايايش 
فقدان الدهون ميكن تحقيقه عن طريق إفراز السعرات الحرارية 
من الجلد يف شكل دهون غنية بالطاقة، ونعتقد أننا أول مجموعة 
وتسليط  العملية،  هذه  عىل  للحث  هرمونية  غري  طريقة  تظهر 

الضوء عىل دور غري متوقع لجهاز املناعة يف الجسم«.

وقال كامبايايش إن نتائج النموذج الحيواين تدعم احتامل أن تكون 
زيادة إنتاج الزهم عرب الجهاز املناعي اسرتاتيجية لعالج السمنة 
لدى البرش، إذ أشارت السابقة إىل أن هذه الخاليا ميكن أن تنظم 
الوزن  ذات  الفرئان  عالج  أن  الباحثون  وتوقع  الطاقة،  استقالب 
الزائد باستخدام TSLP ميكن أن يحفز االستجابة املناعية، والتي 

ميكن أن تبطل بعد ذلك بعض اآلثار الضارة للسمنة.

أي  له  أن TSLP سيكون  نعتقد  البداية، مل  كامبايايش »يف  وقال 
تأثري عىل السمنة نفسها، ما أردنا اكتشافه هو ما إذا كان ميكن 
أن يؤثر عىل مقاومة األنسولني، واعتقدنا أن السيتوكني ميكن أن 
فقدان  التسبب يف  الثاين، دون  النوع  السكري من  يصحح مرض 

الفرئان ألي وزن«.
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د. مناف القحطاني: لنكن مبدعين في إدخال التعديالت على حياتنا 
للتصدي  الوطني  الفريق  العسكري عضو  بالمستشفى  المعدية  األمراض  استشاري  نشر 
في  الخاص  عبر حسابه  القحطاني  مناف  الطبيب  المقدم   )19 )كوفيد  الكورونا  لفيروس 
عامة  أمور   5 هناك  أن  نجد  المعدية  واألمراض  لألوبئة  التأهب  علم  أنه »في  »تويتر« 
الحياة ما قبل كورونا  بين  المطلوب  التوازن  لتحقيق  للتأقلم اآلمن مع أي جائحة متوقعة 

وما بعدها«.
ومن هذه الطرق ذكر القحطاني أهمية التطعيمات، فهي تقلل من شدة األعراض واألمراض 
والوفيات، وارتداء الكمامات في األماكن المغلقة والمكتظة أو عند وجود أعراض شبيهة 
بنزالت البرد العادية، والتهوية إذ إننا بحاجة إلى التركيز على تحسن التهوية في البيت، 
العمل والمدارس ويمكن أن يكون هذا أمًرا بسيطًا بمجرد فتح النوافذ، كما أن فتح نافذة 
واحدة أو اثنتين فقط قد يحدث فارقًا كبيًرا. والتركيز على استخدام الفحوصات السريعة في 
البيت، العمل، والمدارس للكشف عن الحاالت اإليجابية المعدية بأسرع وقت وأقل التكاليف 
لتقيم  الطبية  البروتوكوالت  المخاطر وتغير  تقييم  االنتشار واإلصابات، وإعادة  للحد من 
الوضع الصحي ووضع خطط استباقية على حسب المعطيات من دون إخالل التوازن بين 

الصحة العامة والحياة االقتصادية واالجتماعية.
أو  بداًل من منع كل شي  تعديالت على حياتنا  إدخال  القحطاني »لنكن مبدعين في  وأكد 
السماح بكل شي لتحقيق التوازن بين الصحة العامة والحياة االقتصادية واالجتماعية ما 

بعد الكورونا«.

أشادت وزيرة الصحة فائقة الصالح باألمر الملكي السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستحداث 
"وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي"، مؤكدةً أن تقدير جاللة الملك للجهود الكبيرة لألطباء والممرضين والطواقم الطبية 
يمثل امتداًدا للرعاية الكريمة والدعم السامي من جاللة الملك للجهود المتواصلة لجميع الكوادر الوطنية بالصفوف األمامية والجهات 

المساندة لها التي تميزت بالمثابرة ضمن الجهود الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأعربت الصالح عن شكرها وتقديرها للمتابعة الدؤوبة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، وقيادته الجهود الوطنية للتصدي للفيروس كانت ركيزة المضي بثبات في تنفيذ الخطط التي ُوضعت لمختلف مسارات 

التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 19( والحد من تداعياته.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استكمال اإلجراءات القانونية 

لتعديل المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 1976 في شأن األوسمة باستحداث وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.
وأوضحت الصالح أن الموافقة تعكس اهتمام وتقدير الحكومة لما تزخر به المملكة من كفاءات وخبرات طبية متخصصة في القطاع 
الصحي، وتقدير جهودهم في هذا القطاع المهم والحيوي وما يقومون به من جهود متميزة لتقديم خدمة صحية  حديثة ومتطورة تعزز 

من صحة المواطن.
وأكدت الوزيرة أن جهود الكوادر الطبية ستستمر بروٍح مفعمة بحب التحدي واألمل مهما بلغت التحديات، لتجاوز الظروف الصحية 
على صحة  حفاظًا  المنشودة  األهداف  لتحقيق  االحترازية وصواًل  باإلجراءات  االلتزام  مواصلة  من خالل  وثبات  بعزيمة  الراهنة 

وسالمة الجميع.

وزيرة الصحة
»وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي« تأكيد لتقدير جاللة الملك 

للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 

يعلن االنتهاء من تطعيم 80 % من البالغين من العمر 
40 عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة

الفريق الوطني الطبي 

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي ل فيروس كورونا )كوفيد 19( عن االنتهاء من تطعيم ما نسبته 80 % من البالغين من العمر 
40 عاًما فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة.

ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفة، بالدعم المتواصل من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد أّن ما تحقق من وصوٍل للنسبة المنشودة يؤكد ما يتميز به الجميع من وعٍي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع 
بما يسهم في تعزيز المناعة وتحقيق الحماية من تداعيات اإلصابة بفيروس كورونا وصواًل للتعافي التام منه والقضاء عليه، معربًا 
عن شكره وتقديره لهذه الفئة على تجاوبهم مع المعنيين في الحملة الوطنية للتطعيم والتزامهم بالمواعيد، والذي تحقق من خالله 

هذا النجاح بالوصول للنسبة المنشودة في وقت قياسي.
ونوه بالجهود الكبيرة والُمقَدرة لجميع العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والجهات المساندة من كل 

الجهات الحكومية التي تم بذلها طوال مسارات التعامل مع )الجائحة(؛ من أجل حماية الجميع من فيروس كورونا.
وأكد الفريق الوطني الطبي ضرورة استمرار الجميع في تطبيق اإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ من 
أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي لجائحة فيروس كورونا، مشيًرا إلى أن النتائج التي تحققت تتطلب تحمل 

المسؤولية الوطنية والمجتمعية للمحافظة عليها بما يضمن صحة وسالمة الجميع ويدعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا الجانب.
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الجالهمة: 

مجلس الوزراء يعتمد نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية

برنامج االعتماد الوطني يعزز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية

رفعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقريرها الثاني عن نتائج تطبيق االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية، إذ اعتمد مجلس الوزراء 
نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية تشمل 17 مؤسسة صحية جديدة، باإلضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات ومركزين صحيين في المرحلة الثانية من التقييم 

وذلك عن العامين 2019 و2021.
وبينت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة أن تقرير لنتائج التقرير الثاني العتماد المؤسسات الصحية كشف 
عن حصول 3 مراكز طبية على أعلى فئة من االعتماد )الفئة الماسية( بتحقيق أكثر من 95 % من المعايير، بينما حصلت 4 مراكز طبية على الفئة 
البالتينية من االعتماد بنسبة 90 % إلى 94 % من المعايير، كما حصلت 10 مراكز طبية على الفئة الذهبية من االعتماد بنسبة 80 % إلى 89 % من 

المعايير المطلوبة، وحصل مركزان طبيان على الفئة الفضية من االعتماد بنسبة 70 % إلى 79 % من المعايير.
وقالت: إّن نتائج التقييم للمراكز الطبية أسفرت عن تحقيق 19 مركًزا من المراكز الخاضعة للتقييم استيفاًء كاماًل في 78 % من المعايير، بينما تم استيفاء 

17 % من المعايير استيفاًء جزئيًا، ولم يتم استيفاء 4 % من المعايير المطلوبة.
وأظهر تحليل المعايير األساسية أن المعايير غير المستوفاة التي شّكلت نسبة 4 % تمثلت في معايير الطاقم الطبي، حيث إّن 57 % من المعايير لم تتحقق 

بشكل ُمرٍض، تليها الجودة وسالمة المرضى بنسبة 42 % وإدارة المرافق والسالمة بنسبة 32 %.
وبين التقييم أن المعايير المستوفاة جزئيًا كانت في الجودة وسالمة المرضى بنسبة 28 %، والحوكمة 19 %، ومكافحة العدوى 19 %، وإدارة المرافق 

والسالمة بنسبة 18 %.
وعما يتعلّق بنتائج تقييم المستشفيات كشفت عن أنّه تم في المرحلة الثانية اعتماد مستشفى واحد وإعادة تقييم 3 مستشفيات، وحقق مستشفيان أعلى فئة 
من االعتماد )الفئة الماسية( بتحقيق أكثر من 95 % من المعايير، بينما حصل مستشفيان على الفئة الذهبية من االعتماد بنسبة 80 % إلى 89 % من 

المعايير.
لـ 86 % من المعايير في 4  التقييم أظهرت استيفاًء كاماًل  أّن نتائج تحليل  التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية  وأّكدت الرئيس 

مستشفيات، و12 % من المعايير استوفيت جزئيًا بينما 1 % فقط من المعايير لم تستوف في المستشفيات األربعة.
كما أظهر تحليل المعايير األساسية أن حاالت عدم االمتثال في المستشفيات كانت في معايير الطاقم الطبي، إذ إّن 3 % من المعايير لم يتم الوفاء بها، 
يليه الطاقم الطبي 1 % وتوفير الرعاية 1 %، الموارد البشرية والحوكمة 1 %، فيما كشفت نتائج تحليل التقييم عن أّن أعلى عدد باالمتثال الجزئي 
للمعايير كان في إدارة المرافق والسالمة بنسبة 30 %، تليها الجودة وسالمة المرضى بنسبة 18 %، والتمريض بنسبة 17 % و16 % في الحوكمة.

أسترازينيكا،  معتمدة، وهي:  لقاحات   6 السعودية  لدى  وبالتالي أصبح  ولقاح سينوفاك،  لقاح سينوفارم،  اعتماد  السعودية على  العربية  المملكة  وافقت 
وفايزر، وموديرنا، وجونسون آند جونسون، إضافة إلى اللقاحين الجديدين.

لذا أصبح بإمكان األشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح سينوفارم أو سينوفاك السفر إلى السعودية، بشرط أن يتلقوا جرعة معززة من أحد اللقاحات األربعة 
األخرى. ووفقًا للتوصيات المعمول بها في البالد، يمكن تناول الجرعة الثانية من هذه اللقاحات بعد 3 أسابيع من الجرعة األولى.

اعتماد لقاحي سينوفارم وسينوفاك في المملكة العربية السعودية

الشيخ محمد بن  الفريق طبيب  المجلس األعلى للصحة  قام رئيس 
بزيارة  الصالح،  فائقة  الصحة  وزيرة  وبمعية  خليفة،  آل  عبدهللا 
سير  على  لالطالع  المحرق؛  محافظة  في  الطبي  للمجمع  تفقدية 
الصحية  للرعاية  المحرق  مركز  مشروع  من  كل  في  األعمال 
الحكومة  حرص  إطار  في  اللويحي،  التصلب  ومركز  الخاصة، 
لتلبية احتياجات المواطنين ولالرتقاء بالخدمات الصحية في مملكة 

البحرين.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة أن القطاع الصحي في مملكة 
البحرين وبتوجيهات كريمة ودعم ال محدود من القيادة يشهد تطوًرا 
مستوى  ورفع  الشاملة  الصحية  الرعاية  توفير  في  متمثاًل  كبيًرا 
الوعي الصحي وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات الصحية، كما 

أننا مستمرون في تنفيذ مشروعات معنية بتوفير المرافق الصحية والكوادر الصحية المتخصصة الستيعاب االحتياجات في هذا القطاع.
وفي بداية الزيارة اطلع رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة على تطورات العمل في مشروع مركز المحرق للرعاية الصحية الخاصة، 
التأهيل بطاقة استيعابية 106  التنفيذ، والذي يهدف إلى إنشاء مركز متخصص للرعاية وإعادة  وتم تقديم عرض مفصل عن المشروع ومراحل 
أسّرة مزودة بجميع الخدمات الطبية واإلدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في المستشفى 
مثل حاالت »الشلل الدماغي، اإلعاقة...«، ويحتوي المركز على أجنحة وغرف لرعاية مرضى الشلل الدماغي، وأجنحة وغرف لرعاية مرضى 
األمراض المختلفة، ووحدة عزل للمرضي ذوي األمراض المعدية، ومختبر للتحاليل وصيدلية وغرف أشعة، وحدة إعادة تأهيل المرضى تحتوي 

على عالج طبيعي وعالج مائي، وقسم للخدمات اإلدارية المساندة، إضافة لعدد من العيادات التخصصية وخدمات مركزية للمجمع الطبي.
اللويحي في منطقة الخليج متخصص  التصلب  اللويحي وهو أول مركز لمرض  التصلب  العمل في مشروع مركز  كما تم االطالع على مراحل 
ومستقل بذاته، يهدف لتقديم العالج لمصابي هذا المرض، وهو مرض مناعي مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي )الدماغ، الحبل الشوكي، 

واألعصاب البصرية(، إذ إن إنشاء مركز متخصص لمرضى التصلب المتعدد يمثل خطوة متقدمة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي.
ويضم المركز 7 عيادات خارجية، قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي، قسم العالج الطبيعي، قسم العالج بالتمارين اليدوية، غرف عالج خاصة 

وعامة، مختبرا وصيدلية، مركز البحوث العلمية، قاعة للمحاضرات، المستودعات الطبية، مبنى الخدمات ومكاتب إدارية ومواقف للسيارات.
وحضر الزيارة كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أحمد األنصاري والرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية جليلة السيد، وعدد 

من القائمين على المشروعين.

رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة يتفقدان مشروعي مركز 
المحرق للرعاية الصحية الخاصة ومركز التصلب اللويحي
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الرئتان هما عبارة عن مصنع أكسجين دقيق وحساس للغاية للعوامل الخارجية، 
حتى أن فقاعات الصابون وبقع الغبار يمكن أن تتلف آالف الخاليا فيهما. ولكن 
تعدان  الرئتين  فإن  اإلنسان،  جسم  في  األخرى  الداخلية  األعضاء  عكس  على 
من األعضاء القليلة التي تتفاعل مع البيئة، ولذلك، فإنهما تتعرضان للعديد من 

مسببات األمراض والملوثات ومسببات الحساسية يوميًا.
ولكن، بحسب ما جاء في تقرير استشاري طب الشيخوخة نيكيليش أناند، الذي 
نشره موقع Only My Health، فإنه من الممكن الحفاظ على صحة الرئتين 
وتحسين أدائهما من خالل بضع تعديالت بسيطة على النظام الغذائي، كما يلي: 

1- الطماطم
2- الشاي األخضر

3- الجوز 
4- المشمش 

5- الثوم 

6- البروكلي 
7- الزنجبيل

8- الحبوب الكاملة 
9- الخضروات الورقية 

10- الحمضيات

أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين

كيميائي  عالج  باعتماد  دبي  مستشفيات  أحد  في  طبي  فريق  قام 
جديد للسرطان، ويسمى العالج الكيميائي المضغوط داخل الصفاق 
 Pressurised Intraperitoneal Aerosolized :باإلنجليزية(

.)Chemotherapy
وتم إجراء هذا العالج ألول مرة في مستشفى ميديكلينيك باركفيو 

في دبي، باإلمارات العربية المتحدة.
يعتمد هذا العالج الكيميائي للسرطان على مبدأ إيصال الدواء للجسم 
على شكل رذاذ ومن دون الحاجة للتوغل في البطن أو المعدة بشكل 
كبير، لعالج السرطانات المتقدمة في المعدة والقولون والمبيض. 
من  واالستفادة  للبطن  التنظير  بعملية  القيام  طريق  عن  ذلك  ويتم 
الضغط الكبير داخل البطن، الذي يساعد في تحقيق تركيز عال من 
الكيميائي  للعالج  الجانبية  اآلثار  دون  للسرطان  الكيميائي  العالج 

الشامل االعتيادي، أو أضرار الكيماوي لعالج السرطان.
بين  المشاركة  تمت  إذ  العالج،  هذا  إلجراء  بالتعاون  أطباء  وقام 
د.  األورام  واستشاري  نزار،  أمير  والبروفيسور  محمد،  ذاكر  د. 
شاهينة داود، بينما جاءت جراح األورام من معهد مونبلييه اإلقليمي 
للمشاركة  دبي  إلى  فرنسا،  في  صغاربورا  أوليفيا  د.  للسرطان 
والمساعدة في تنفيذ هذا العالج للمرة األولى في اإلمارات العربية 

المتحدة. 

اعتماد طريقة جديدة في عالج 
السرطان ألول مرة في دبي

ابدأ بتناولها من اليوم... 
5 أطعمة تؤخر عالمات الشيخوخة

أعلنت اللجنة المستقلة المعنية بالخدمات الوقائية في الواليات المتحدة أنه يجب إجراء 
الفحص األولي للكشف عن اإلصابة بالسكري النوع الثاني لألشخاص الذين يعانون 

من السمنة أو زيادة الوزن.
لتصبح  عاما،  و70   40 بين  تتراوح  األعمار  كانت  إذ  السابقة  التوصية  تغيير  وتم 
لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما، والذين يعانون من السمنة أو 

زيادة الوزن.
واقترح الخبراء في هذه التوصية ضرورة إحالة األشخاص الذين يعانون من مقدمات 
مرض  ألن  الثاني؛  النوع  بالسكري  إصابتهم  لمنع  الطبية؛  الرعاية  إلى  السكري 
السكري سابع سبب للوفاة، ويؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة، مثل أمراض 

القلب، والسكتة الدماغية.
وقالت ماري ماري فويوكليس كيليس، اختصاصية الغدد الصماء في كليفالند كلينك 
إن الفحص المبكر يقلل عدد المصابين بالسكري النوع الثاني، ما سيعطي نتائج صحية 

أفضل، ويقلل خطر المضاعفات.
يذكر أنه يتم تشخيص مقدمات السكري، ومرض السكري باستخدام اختبارات الدم، 
مثل قياس مستوى السكر الصائم، وفحص تحمل الجلوكوز، وفحص السكر التراكمي.

يوصون بالفحص الدوري للسكري ابتداء من سن 35 عاماخبراء

يطمح الكثيرون في الحصول على بشرة خالية من التجاعيد وذات إشراقة 
 Only My »ونضارة شبابية. وبحسب ما نشره موقع »أونلي مع هيلث
لكنها فعالة لمواجهة جميع أضرار  Health، فإن هناك طريقة بسيطة 
صحي  طعام  تناول  خالل  من  اإلنسان  جسم  خاليا  في  الحرة  الجذور 
التخلص  على  وللمساعدة  شبابي  بمظهر  للفوز  الغذائية  بالعناصر  غني 

من جميع عالمات الشيخوخة المبكرة.
يقول سارو سينغ، طبيب جراح، إن الطبيعة تزود اإلنسان بمواد غذائية 
وفيرة على شكل فواكه وخضروات ملونة غنية بالفيتامينات والعناصر 
الغذائية والطاقة التي يحتاج إليها بشكل يومي، ومن ثم فإن تناول نظام 
األمراض  من  خالية  حياة  عيش  على  يساعد  ومتوازن  صحي  غذائي 
ويمكن أن يسهم في الواقع على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي، 
العقل وبالتالي ينعكس على باقي أعضاء الجسم  بما يحافظ على شباب 

بما فيها البشرة.
تسهم  أن  يمكن  للشيخوخة  مضادة  غذائية  مواد   5 الموقع  تقرير  وحدد 

بفاعلية في التخلص من جميع عالمات الشيخوخة المبكرة، كما يلي: 
1- زيت الزيتون 

2- الشاي األخضر 
3- الرمان

4- البطاطا الحلوة 

5- العسل 
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العالمية وجامعة أكسفورد، سوف يترتب على عدم  المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة  لبيانات جديدة أصدرها برنامج األمم  وفقًا 
اإلنصاف في مجال لقاحات كوفيد 19 تأثير دائم وعميق على االنتعاش االجتماعي واالقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة 

الدخل ما لم تُتتخذ إجراءات عاجلة لزيادة العرض ويُكفل اإلنصاف في حصول كل بلد على اللقاح بأساليب منها تقاسم الجرعات.
وكان من الممكن أن يسفر تسريع التوسع في التصنيع وتقاسم العدد الكافي من جرعات اللقاحات مع البلدان المنخفضة الدخل عن 
إضافة 38 مليار دوالر إلى توقعات ناتجها المحلي اإلجمالي للعام 2021 لو كانت حققت معدالت تطعيم مماثلة لمعدالت التطعيم 
في البلدان مرتفعة الدخل. وفي الوقت الذي دفعت فيه البلدان الغنية تريليونات الدوالرات من الحوافز لدعم االقتصادات المتعثرة، 
حان الوقت اآلن لضمان تقاسم جرعات اللقاح بسرعة، وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات، وتأمين الدعم 

التمويلي حتى تُوزع اللقاحات بشكل منصف ويتسنى حدوث انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي.
وقال مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أكيم شتاينر "في بعض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، جرى تطعيم أقل من نسبة 1 % 
من السكان، وهذا يسهم في وجود مسارين للتعافي من جائحة كوفيد 19. لقد آن األوان التخاذ إجراءات جماعية سريعة، ولسوف 
توفر أدوات المتابعة الجديدة لإلنصاف في مجال لقاحات كوفيد 19 للحكومات وواضعي السياسات والمنظمات الدولية أفكارا فريدة 

لتسريع تسليم اللقاحات على الصعيد العالمي والتخفيف مما للجائحة من آثار اجتماعية اقتصادية مدمرة".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس "إن عدم اإلنصاف في مجال اللقاحات هو أكبر عقبة في 
العالم أمام إنهاء هذه الجائحة والتعافي من فيروس كوفيد 19. ومن مصلحة جميع البلدان، اقتصاديا ووبائيا وأخالقيا، استخدام أحدث 

البيانات المتاحة إلتاحة اللقاحات المنقذة للحياة للجميع".
وقال األستاذ المساعد للسياسة العامة العالمية في كلية بالفاتنيك لإلدارة الحكومية بجامعة أكسفورد توماس هيل "إن سد الفجوة في 
مجال اللقاحات مطلوب لكي نضع هذه الجائحة خلفنا. ويمكن ألدوات المتابعة أن تساعد في توسيع نطاق تسليم اللقاحات وتسريعه 
على الصعيد العالمي من خالل توفير معلومات دقيقة وحديثة ليس فقط عن عدد اللقاحات التي أعطيت، ولكن أيضا عن السياسات 

واآلليات التي نحصل من خاللها عليها".

عدم اإلنصاف في مجال اللقاحات يقوض االنتعاش االقتصادي العالمي

نشرت منظمة الصحة العالمية بيانها بشأن "المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العالج الدوائي لفرط ضغط الدم لدى البالغين"، متضمنةً 
توصيات جديدة لمساعدة البلدان على تحسين التدبير العالجي لحاالت فرط ضغط الدم.

وذكرت المنظمة أنه ازداد عدد البالغين المصابين بفرط ضغط الدم )ارتفاع ضغط الدم(، ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاًما، من 650 مليون 
شخص إلى 1.28 مليار شخص في األعوام الثالثين األخيرة، وفقًا ألول تحليل عالمي شامل لالتجاهات السائدة في معدالت انتشار فرط ضغط الدم 
والكشف عنه وعالجه والسيطرة عليه، وهو تحليل قادته كلية إمبريال في لندن ومنظمة الصحة العالمية )المنظمة(، ولوحظ أن حوالي نصف هؤالء 

األشخاص لم يكن لديهم أي علم بإصابتهم بفرط ضغط الدم.
وقالت د. تسكين خان، التي تعمل لدى إدارة مكافحة األمراض غير السارية التابعة للمنظمة وترأست عملية إعداد المبادئ التوجيهية، إن "المبادئ 
التوجيهية العالمية الجديدة بشأن عالج فرط ضغط الدم، وهي األولى من نوعها منذ 20 عاًما، تقدم أحدث اإلرشادات القائمة على األدلة عن األدوية 

المستخدمة لعالج فرط ضغط الدم لدى البالغين".
وتتطرق التوصيات إلى مستوى ضغط الدم الذي يستدعي بدء العالج باألدوية ونوع الدواء أو مزيج األدوية الالزم استخدامه، ومستوى ضغط الدم 
المستهدف، ووتيرة فحوص المتابعة لقياس ضغط الدم. إضافة إلى ذلك، تتيح المبادئ التوجيهية القاعدة التي يمكن أن ينطلق منها األطباء والعاملون 

الصحيون اآلخرون للمساهمة في تحسين الكشف عن حاالت فرط ضغط الدم وتدبيرها عالجيًا.
وأضافت مديرة إدارة مكافحة األمراض غير السارية د. بنتي ميكلسين "ال مجال للمبالغة في تأكيد أهمية تحسين التدبير العالجي لحاالت فرط ضغط 
األمراض  وتحديد  الدم،  أدوية ضغط  الحصول على  وتحسين فرص  وزيادة  التوجيهية  المبادئ  هذه  في  الواردة  التوصيات  اتباع  الدم. ومن خالل 
المصاحبة، مثل السكري وأمراض القلب السابقة، وعالجها، والترويج للنُظم الغذائية الصحية والنشاط البدني المنتظم، والتشدد في مكافحة منتجات 

التبغ، سيكون بمقدور البلدان إنقاذ األرواح وخفض نفقات الصحة العامة".

صرحت رئيس الفريق الطبي المكلف بالتوصل إلى عالج لكوفيد ورئيس شعبة الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية جانيت دياز، 
بأن المتعافين من حاالت »كوفيد 19« الذين ما زالوا يعانون من بعض األعراض، ربما يكون لديهم ما يعرف بحالة "ما بعد كوفيد"، 

أو ما يشار إليه أيضا باسم "كوفيد طويل المدى".
وفي الحلقة رقم 47 من برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي، 
وتقدمه فيسميتا جوبتا سميث، تناولت دياز األعراض التي يجب أن يتم االنتباه إليها والتي يمكن أن تشير إلى أن الشخص مريض 

بهذه الحالة.
وقالت إن بعض األعراض األكثر شيوًعا لحالة "ما بعد كوفيد 19"، تشمل ضيق التنفس والخلل اإلدراكي، والذي يطلق عليه مصطلح 

"ضبابية الدماغ" والشعور باإلعياء والتعب.
وأوضحت دياز أن األعراض الثالثة هي األكثر شيوًعا، من بين أكثر من 200 عرض تم اإلبالغ عنها بالفعل ويعاني منها المتعافون 
من حاالت اإلصابة بعدوى فيروس سارس - كوف 2، مشيرة إلى أن القائمة طويلة للغاية، لذا فإن األعراض األخرى التي يمكن أن 
يعاني منها المرضى أو األشخاص المتعافون يمكن أن تشمل ألم الصدر وصعوبة الكالم وما يمكن أن يوصف بالتوتر أو االكتئاب 

وآالم العضالت والحمى وفقدان حاسة الشم و/ أو التذوق.
وأضافت دياز أنه لم يتم التوصل إلى معلومات محددة عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحالة، إذ يمكن أن تستمر ما بين 3 و6 
أشهر وربما تصل إلى 9 أشهر. لكن ما يزال هناك مزيد من الدراسات التي يجب إجراؤها لمتابعة المرضى الذين أصيبوا بحالة "ما 

بعد كوفيد 19" أو "كوفيد طويل المدى"، لتحديد بداية معاناتهم من األعراض والمدة التي سبقت زوالها بشكل نهائي.
ونصحت دياز أي مريض أو شخص يصاب بحالة "ما بعد كوفيد 19" أن يذهب لطلب الرعاية الطبية، إذ يجب أن تكون مسارات 
الرعاية متعددة التخصصات بطبيعتها، ما يعني أنها يمكن أن تشمل الكشف الطبي بمعرفة ممارس عام أو أطباء اختصاصيين في 
أمراض الصدر أو في إعادة التأهيل إلى جانب العاملين في مجال الرعاية االجتماعية واختصاصيي الصحة النفسانية. ولكن ال يوجد 
عالج دوائي محدد لهذه الحاالت حتى اآلن؛ ألنه لم يتم بعد فهم السبب في حدوث حاالت "ما بعد كوفيد"، أو آلية تطور المرض، ومن 

المأمول أن يتم التوصل إلى عالج محدد في المستقبل.

أكثر من 700 مليون شخص يعانون من فرط ضغط الدم دون تلقي العالج

كوفيد طويل المدى...
»الصحة العالمية« تحدد األعراض الثالثة األبرز
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مطبخ صحي 80

المكونات: 
)حوالي  كامل  قمح  طحين  غ   200”  •

كوب(. 
)حوالي نصف  ”100 غ كينوا مطبوخة   •

كوب(.
• ”150 مل ماء )حوالي نصف كوب(.

• ”50 مل زيت زيتون )حوالي ربع كوب(.
” • ملعقتا طعام زعتر.

• ”نص ملعقة شاي روزماري
• ”بابريكا

• ”نصف ملعقة شاي - ملح
• ”نصف ملعقة شاي - ثوم

• ثلث كوب جبن مبشور أي نوع ويمكن 
االستغناء عنه بزيادة نسبة الملح

الطريقة: 
العجانة حتى نحصل  أو  اليد  باستخدام  المكونات مع بعض  ""تعجن جميع   •"

على عجينة متماسكة.
"• ""قد تحتاج العجينة إلى ماء إضافي ويعتمد ذلك على نوع الطحين.

"• ""يمكن إضافة طحين زيادة في حال كانت العجينة غير متماسكة.
"• ""يرش سطح العمل بقليل من الطحين وتفرد العجينة حتى الوصول إلى 
سمك مناسب )حوالي 1 سم( تقطع بالشكل المرغوب وتكرر العملية حتى 

االنتهاء من الكمية. 
"• ""تسخن القالية الهوائية / الفرن على خيار الكيك حرارة 180 لمدة 10 دقائق. 

"• ""يوضع الكراكرز في الصواني ويخبز لمدة 20 - 25 دقيقة أو حتى يحمر.
• """يترك على الشبك خارج الفرن حتى يبرد تماما ثم يقدم أو ينقل إلى وعاء 

محكم اإلغالق.
• """يمكن االحتفاظ به لمدة شهر خارج الثالجة.

كراكرز
الكينوا والزعتر 

الشيف أريج المعتوق

شاي مثلج 
بالليمون 

المقادير: 
• ماء فاتر - كوبان

"• 4 أكواب ماء بارد
• ثالثة أرباع كوب عصير ليمون، حوالي 

3 قطع ليمون أصفر
سكر  أو  مكرر  غير  قصب  سكر  كوب   •"

جوز الهند
"• 8 أكياس شاي أسود

الطريقة: 
•”يسخن الماء الفاتر مع السكر حتى 
من  يرفع  ثم  السكر،  ويذوب  يغلي 

على النار.
وتغطى  الشاي  أكياس  ”تضاف   •

لمدة 15 دقيقة.
•تزال أكياس الشاي ويصب الخليط 
البارد  الماء  يضاف  ثم  إبريق  في 
الثالجة  ويبرد في  الليمون  وعصير 

وبعدها يتم تقديمه.

يعد الليمون من المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات األكسدة. وقد تم استخدامه لفوائد طبية 
وتجميلية لقرون عدة.

من  العديد  على  للحصول  منعشة  طريقة  بمثابة  يعد  الليمون  شاي  شرب  فإن  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع  وبالتزامن 
الفيتامينات المهمة، فهو يساعد على ترطيب الجسم في الفصل الحار.
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الليمون مفيد للرجيم
تناول  إن  إذ  البعض،  فيه  يقع  كبير  خطأ  هذا 

ويساعد  المعدة  حموضة  زيادة  إلى  يؤدي  قد  الليمون 
الغشاء  في  هيجان  أو  تقرحات  أو  القرحة  حدوث  على 

المخاطي للمعدة.

تجنب النشويات لخفض وزنك
تدعو العديد من الحميات المتبعة إلى خفض كمية النشويات في الغذاء كونها 
يساعد  لذلك،  الوزن.  زيادة  إلى  يؤدي  ما  األنسولين  إفرازات  زيادة  في  تساهم 

ولكن  الوزن.  خفض  في  الغذائي  النظام  في  النشويات  كمية  خفض 
الجسم  النشويات ال تؤمن حاجة  القليلة  الحميات  أن معظم  يالحظ عادًة 

اليومية من النشويات فيبدأ الجسم بحرق النشويات المختزنة فيه لتأمين 
الطاقة وعندها يبدأ بتصريف الماء ما يجعلك تعتقد في الفترة األولى 
لدى رؤية عدد الكيلوغرامات التي تخسرها بسرعة في الفترة األولى 
أن حميتك تنجح ألنها مبنية على أساس خفض النشويات فيما يكون 
انخفاض الوزن ناتًجا عن خسارة الماء نتيجة حرق الغليكوجين لتأمين 
الحمية  في  الحرارية  الوحدات  كمية  تخفيف  يكفي  لذلك،  الطاقة. 

لخفض الوزن سواء كان النظام الغذائي قليل النشويات أم ال..

البيض األسمر مفيد أكثر من البيض األبيض
ومذاقه  نوعيته  في  البيض  لون  في  الفارق  يؤثر  ال 
في  الوحيد  الفارق  مواصفاته.  أو  الغذائية  ومكوناته 
الدجاجة التي تبيض هذا البيض أو ذاك وفي لونها، أما 

المذاق فال يختلف أبًدا.
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قد تبقى العلكة 7 سنوات في المعدة إن تم ابتالعها
على الرغم من كونها عسيرة الهضم، إال أن حمض المعدة كفيل 
بإذابة المواد عسيرة الهضم مثل مكّونات العلكة. لكن ذلك ال يعني 
أن ابتالع العلكة أمر عادي أو ال بأس به، فالعلكة تبقى في المعدة 
فترة أطول نسبًيا مقارنة بباقي الطعام حتى يتم هضمها وإذابتها.

ال توجد ساعات نوم محددة لراحة الجسم
توجد فروق فردية وكل جسم يحتاج وقتا من النوم يختلف عن اآلخر، فبعد أن تم تحديد 
8 ساعات للنوم الصحي وراحة الجسم، يقوم العلماء بتصحيح هذه المعلومة ليؤكدوا أنه 
يوجد جسم يستطيع أن يتعافى من إرهاق ومشاق اليوم من خالل النوم 6 ساعات فقط 
وجسم آخر يحتاج إلى المزيد، فال تضيع مزيدا من الوقت في التفكير  بالنوم عدد ساعات 

محدد ألن ذلك التفكير قد ُيسبب لك األرق.

1
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تعترب شركة نفط البحري�ن )بابكو( من المؤسسات العالمية الرائدة التي 
تسعى جاهدة من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء والتميز المنشود في 
مضمار صناعة النفط. وتمثل مسرية التعلم والتطوي�ر في الشركة ركنًا أصياًل 

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


