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ملحق صحي شهري
 يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع
ها نحن نحتفل بعودة جميع الطالب إلى مقاعدهم الدراسية؛ معلنين بهذا أن 

الحياة عادت إلى طبيعتها بعد توقف دام قرابة العامين ونصف العام.

العالم،  اجتاحت  التي  الجائحة  بعد  الدراسية  المقاعد  إلى  الطالب  عودة  ومع 
تطرح »صحتنا« العديد من الموضوعات التي تهم الطلبة وأولياء أمورهم بدءا 
أن  بعد  خصوصا  الطالب  حياة  على  وتأثيرها  الرياضة  وأهمية  المدرسية  الحقيبة  من 

مضى عامان وهم بعيدون عن الجو الدراسي.

الطبيب  مراكز  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  مع  خاص  لقاء  وعبر  العدد  هذا  في 
التخصصية بالبحرين والخليج د. سامر درويش نناقش أحدث عالجات األسنان المقدمة 
باليوم  العالم  احتفال  مع  وتزامنا  العدد،  ملف  وفي  التخصصية.  الطبيب  مراكز  في 
أهمية  على  الضوء  نسلط  عام،  كل  من  سبتمبر   ٩ في  األولية  لإلسعافات  العالمي 
أن لقي كثيرون حتفهم خالل حوادث كان  بعد  األرواح،  إنقاذ  األولية في  اإلسعافات 

باإلمكان إنقاذهم منها لو كان أحد الحاضرين قادرا على تقديم اإلسعافات األولية.
بشهية  يتعلق  فيما  خصوصا  األم  تهم  التي  الموضوعات  من  العديد  نناقش  كما 

األطفال، األمر الذي أصبح مصدر قلق للعديد من أولياء األمور.

أبرز  على  الضوء  بتسليط  »صحتنا«  اهتمت  المجتمع،  من  يتجزأ  ال  جزء  المراهق  وألن 
المشكالت التي يعاني منها المراهق؛ السيما أن صحته النفسية مهمة، فهو مكون 

أساس في المجتمع وجزء من المستقبل أيضا.
ونتطرق أيضا إلى أهمية المشكالت الصحية التي يعاني منها المجتمع مثل الصداع 
إنتاجيته، بجانب استعراض بعض مشكالت  الذي يؤثر على اإلنسان، ما ينعكس على 

األنف واألذن والحنجرة.

وتتطرق »صحتنا« إلى العديد من الموضوعات النفسية، إذ إنها األساس ومن دونها قد 
تتأثر الصحة العامة للفرد، ما قد يؤثر على المجتمع.

وألن االهتمام بالبشرة والتجميل يأتي في صدارة اهتمامات المرأة حرصنا على تقديم 
موضوعات نوعية تهمها للحفاظ على جمالها وأناقتها. 

كما نناقش العديد من موضوعات الرشاقة والتغذية لمجتمع صحي خال من األمراض 
عبر اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

في

صحتنــا
وعادت الحياة
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تمتاز مراكز الطبيب التخصصية في البحرين والخليج بتوفير كوادر 
تخصصية مع درجة عالية من الكفاءة والخبرات؛ لتستطيع التعامل 
خدماته  الطبيب  مركز  يقدم  كما  األسنان،  مشكالت  مختلف  مع 
بأسعار وتكاليف مناسبة وبمتناول جميع أفراد المجتمع، فالمركز حريص على 
سياسة الجودة والسعر المعقول منذ تأسيس المجموعة، وأن تكون الخدمة 

الصحية في متناول الجميع.

بالبحرين  الطبيب  مراكز  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال  الصدد  هذا  وفي 
والخليج د. سامر درويش »يتميز مركز الطبيب بجودة الخدمة مع السعر المقبول 
التوازن بين الجودة  نراهن على تحقيق  الذي هو في متناول الجميع، فنحن 

العالية والسعر المنطقي الذي يكون في متناول جميع أفراد المجتمع«.
من  الطبيب  مراكز  مكنت  الحديثة  األسنان  تقويم  تطبيقات  أن  إلى  ولفت 
عالج حاالت التقويم المعقدة التي كان من المستحيل التعامل معها سابقا، 
الطبيب  مراكز  مجموعة  يميز  ما  أهم  جديد  هو  ما  لكل  الحثيثة  فالمواكبة 

التخصصية.
وتحدث عن أهم المشكالت التي يعاني منها كبار السن فيما يتعلق باألسنان، 
األسنان،  لفقدان  تجنبا  الدوري  الفحص  بمواعيد  االلتزام  أهمية  على  مشددا 
إذ قد يؤثر فقدانها على مضغ الطعام، وهو ما يسفر أيضا عن مشكالت في 
الجهاز الهضمي بسبب فقدان هذه األسنان. جاء ذلك خالل لقاء مع »صحتنا«.

النساء والوالدة والتجميل والجلدية والليزر واألسنان واألطفال والداخلية

توسعة في سلماباد وتشمل التخصصات التالية: 

الرئيس التنفيذي لمجموعة مراكز الطبيب التخصصية 

د. سامر درويش

مراكز الطبيب التخصصية تقدم عالجا لحاالت التقويم المعقدة
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هل يمكن أن تحدثنا عن المركز؟
االنطالقة الرئيسة كانت من مملكة البحرين، وبعدها تم فتح فروع يف 

سلطنة عامن، كام تم افتتاح فروع يف اململكة العربية السعودية. ولقد 

الفرتة األخرية  بتقديم خدمات طب األسنان، ويف  البحرين  املركز يف  بدأ 

تم التوسع يف الخدمات املقدمة بإضافة خدمات إضافية يف املركز، وذلك 

بتوفري خدمات النساء والوالدة والتجميل والجلدية وقسم الليزر، إضافة 

إىل توفري خدمات طب األطفال عرب عيادة األطفال، والقسم الطبي الذي 

يغطي جميع احتياجات األرسة الرئيسة.

ما الخدمات المقدمة في قسم األسنان؟
بتقديم  املركز  يف  ونتميز  التخصصات،  جميع  نغطي  األسنان  قسم  يف 

وهو  املركز  يف  جديد  تخصص  توفري  تم  وقد  متطورة،  طبية  خدمات 

تخصص عالج العصب، وهذا التخصص يعترب من التخصصات املهمة يف 

طب األسنان، فهو يتعامل مع األمل بشكل مبارش. ونقدم يف املركز عيادة 

عالج العصب، وهي من العيادات املتخصصة القليلة يف منطقة البحرين، 

املتكاملة  األجهزة  بأحدث  ومجهزة  متخصصة  عيادات  املركز  يف  فلدينا 

بهدف تقديم خدمة متميزة وذات جودة إىل املريض.

بماذا يتميز المركز؟
يف  هو  الذي  املقبول  السعر  مع  الخدمة  بجودة  الطبيب  مركز  يتميز 

العالية  الجودة  بني  التوازن  تحقيق  عىل  نراهن  فنحن  الجميع،  متناول 

والسعر املنطقي الذي يكون يف متناول جميع أفراد املجتمع.

ما أكثر مشكالت األسنان التي تتردد على المركز؟
إذ  املعقدة،  التقويم  حاالت  األسنان  قسم  عىل  ترددا  الحاالت  أكرث  من 

التي  املعقدة  الحاالت  من  واملراجعني  املرىض  من  العديد  املركز  يراجع 

يتعذر عالجها يف العديد من املراكز، إال أنه يف املركز يتم عالجها بالشكل 

املناسب عىل الرغم من أن بعض الحاالت معقدة جدا، إضافة إىل أن بعض 

املرىض كانوا يف رحلة بحث عن عالج يف الخارج لهذه املشكلة، إال أنه يف 

عالجية  بوضع خطة  املعقدة  التقويم  لحاالت  العالج  تقديم  يتم  املركز 

مناسبة للمريض وتقديم عالج نوعي وذي جودة.

الطبيب من عالج  الحديثة متكننا يف مراكز  إن تطبيقات تقويم األسنان 

حاالت كان من املستحيل التعامل معها سابقا، فاملواكبة الحثيثة لكل ما 

هو جديد أهم ما مييزنا يف مجموعة مراكز الطبيب التخصصية.

حاالت  هي  األخرى  الطبية  األقسام  عىل  ترددا  الحاالت  أكرث  ومن 

حلم  تحقيق  الله  من  بفضل  كادرنا  استطاع  وقد  املتكررة،  اإلجهاضات 

العديد من األرس.

من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الطبية هي التقويم، فهل يعد خيارا تجميليا أو 
عالجيا؟

تقويم األسنان ليس خيارا تجميليا أو خدمة تجميلية كام يعتقد البعض، بل هو خدمة عالجية ورضورة خصوصا لبعض الحاالت.

كام يعتقد البعض أن تقويم األسنان يقترص فقط عىل صغار السن أو الشباب وهذا ما هو سائد يف املجتمع، لكن واقعا أن تقويم األسنان ليس له 

عمر محدد، فهناك حاالت لكبار يف السن وأجداد يتم عالجهم بتقويم األسنان. 

هل يمكن أن تحدثنا عن آخر عالجات األسنان؟
أحدث العالجات املوجودة حاليا هي عىل مستوى توفري تقويم األسنان الشفاف أو غري املريئ، وقد كان موجود سابقا، إال أننا اآلن نرى فيه تطورا 

بشكل كبري، والجيد فيه أنه ذو جودة عالية وبتكلفة أقل من السابق.

كام نشهد أيضا تطورا يف تركيبات األسنان خصوصا فيام يتعلق بالزيركون، وهو أحد املعادن املفضلة لدى أطباء األسنان يف تلبيس األسنان، وذلك 

ألسباب عدة منها قوته ومتانته، حيث إن الزيركون ال يترضر عند املضغ وعلك الطعام، كام أن شكل الزيركون مشابه لشكل األسنان الطبيعية. 

ويفضل أطباء األسنان تركيب الزيركون يف األسنان الخلفية؛ نظرا لصالبته وقدرة تحمله مضغ الطعام.

ما أكثر مشكالت األسنان التي يواجهها كبار السن؟
عىل مستوى طب األسنان يعاين كبار السن من تآكل األسنان نتيجة الحتكاك األسنان ببعضها خصوصا أثناء النوم، إذ تنتج هذه العادة، وهي رصير 

األسنان، بسبب الضغوطات الحياتية التي تسبب تشنجا عضليا عىل مستوى عضالت الفم، ما يسفر عن حركة األسنان، ومع مرور الزمن تتأثر مينا 

األسنان، ما يؤدي إىل اهرتاء األسنان وتآكلها.

ومن املشكالت الشائعة أيضا عند كبار السن مشكالت اللثة وتطور أمراض األنسجة الداعمة لدى كبار السن، لذا دامئا ما نؤكد أهمية الكشف 

الدوري لدى عيادة الطبيب، والذي ينصح به أكادمييا مرة واحدة يف السنة، يف حني ننصح بالفحص الدوري كل ستة أشهر حتى إذا كان املريض ال 

يعاين من يشء، إذ من املهم اكتشاف املرض يف املراحل األوىل قبل تفاقم املشكلة، فالعالج يف املراحل األوىل يكون أفضل بكثري.

وقد يعاين كبار السن أيضا من فقدان األسنان أو مشكالت األسنان أيضا بسبب األمراض املزمنة التي يعانون منها، والتي تلعب دورا يف صحة الفم 

واألسنان.

ما النصيحة التي تقدمها لكبار السن للحفاظ على األسنان؟
ننصح كبار السن بااللتزام بالفحص والكشف الدوري أوال، ويف حال كان املريض يعاين من األمراض املزمنة فعليه محاولة السيطرة عىل األمراض 

املزمنة العامة، فعدم السيطرة عىل هذه األمراض خصوصا مرض السكري قد يؤثر بشكل كبري عىل األسنان واللثة.

كام ننصح كبار السن يف حال فقدان األسنان بتعويضها مبارشة باستخدام الزراعات أو الرتكيبات لضامن مضغ الطعام بشكل صحيح، فعدم مضغ 

الطعام بشكله الصحيح قد يؤثر عىل الجهاز الهضمي، ما يؤثر عىل الصحة العامة.

صحة الفم تدل عىل صحة اإلنسان، لذا ننصح الجميع باالهتامم بصحة الفم واألسنان، فهي املدخل الرئيس إىل الجسم، ووجود مشكالت صحية 

يف الفم واألسنان قد يؤثر بشكل كبري عىل الصحة العامة لإلنسان. لذا البد من االهتامم بصحة الفم واألسنان باالنتظام يف الزيارات الدورية وعالج 

األمراض املزمنة إن وجدت.

مراكز الطبيب التخصصية... خدمات ذات جودة 
وأسعار في متناول الجميع
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األشعة   طب  مجال  في  رائدة  بحرينية  شركة  الضوء«  »صندوق 
االتصالي، تأسست من قبل طبيبتين بحرينيتين أخذتا على عاتقهما 
ومواءمتها  المملكة  في  االتصالية  األشعة  طب  بخدمات  االرتقاء 
الشركة على خبرات واسعة  المجال، حيث تعتمد  الدولية في هذا  المعايير  مع 
عالمية  تشخيص  خدمات  يقدمون  الذين  المعتمدين،  األشعة  استشاريي  من 

المستوى للمرضى ومؤسسات الرعاية الصحية.

العمل  صندوق  من  دعم  على  حصلت  التي  الشركات  من  الضوء«  و»صندوق 
)تمكين(، وكان لمساهمة »تمكين« دور في إبرازها وتسويقها إلى العلن.

جبار في  بعمل  تقوم  التي  البارزة  الطبية  الشركات  الضوء« من  وتعد »صندوق 
قراءة األشعة على مستوى مملكة البحرين.

الحمر  إبراهيم  نوال  هما  بحرينيتين  طبيبتين  قبل  من  تأسست  الشركة  أن  يذكر 
وقد  البحرين،  مملكة  في  األشعة  بخدمات  االرتقاء  بهدف  مطر،  إبراهيم  ومي 

استطاعت الشركة قراءة أكثر من 14 ألف فحص تم تقديمها بسرعة فائقة. 
ولمعرفة المزيد عن هذه الشركة الرائدة كان لنا لقاء مع الطبيبتين نوال إبراهيم 

الحمر ومي إبراهيم مطر، وفيما يلي نص اللقاء... 

 »صندوق الضوء«... خارطة الطب االتصالي

الشركة تأسست من قبل طبيبتين بحرينيتين

د. نوال إبراهيم الحمر... د. مي إبراهيم مطر
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ما الدعم الذي حصلت عليه شركة صندوق الضوء من »تمكين«؟
لقد كان لـ »متكني« دور يف دعم رشكة صندوق الضوء، فقد دعمنا صندوق العمل )متكني( يف رشاء األجهزة خصوصا األجهزة الدقيقة لقراءة األشعة، ال 

سيام أن هذه األجهزة دقيقة وعالية الجودة ويتم طلبها مبواصفات معينة.

كام ساعد »متكني« رشكة صندوق الضوء يف التسويق واإلعالن، إذ إن صندوق العمل يهتم بالتسويق واإلعالن عن رشكات وقطاعات القطاع الصحي 

الخاص، لذا كان إىل »متكني« دور كبري يف دعمنا ودعم جهودنا وعملنا.

 

ما الدور الذي يلعبه »تمكين« في دعم القطاع الصحي؟
كان وما زال إىل »متكني« دور كبري يف دعم القطاع الصحي الخاص ويف تنوعه، فصندوق العمل يدعم جميع القطاع الصحي الخاص بشكل كبري من خالل 

التشجيع عىل االبتكار وتحفيز األفكار لتقديم خدمات صحية جديدة ومتنوعة، إضافة إىل دعمه غري املحدود يف توفري املوارد البرشية أو حتى يف توفري 

األجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع الخاص، ما يساهم يف دعم هذه املستشفيات.

وال يقترص دعم »متكني« عىل القطاع الصحي الخاص، إذ إن له دورا أيضا يف دعم األطباء وتدريبهم يف املستشفيات الحكومية، ما أسفر عن وجود كوكبة 

من األطباء املتخصصني يف مختلف املجاالت الصحية.

ما الهدف من تأسيس شركة صندوق الضوء؟
تهدف الرشكة، التي تأسست يف العام 2018، إىل تقديم أفضل الخدمات التشخيصية للمستشفيات واملراكز الصحية الحكومية والخاصة، عن طريق 

شبكة كبرية من أطباء األشعة املتخصصني يف املجاالت الدقيقة لألشعة، مع توفري حلول متجددة ومرنة لدعم تكنولوجيا طب األشعة االتصايل تتميز 

بالدقة والرسعة والفعالية من حيث التكلفة.

وقد وجدت الرشكة أن هناك نقصا كبريا يف اختصاصيي األشعة من ذوي الخربة يف مملكة البحرين، ما يشكل خطرا كبريا عىل مستوى رعاية املرىض. وهذا 

يعني أيضا أن املستشفيات غري قادرة عىل االستفادة الكاملة من معداتها وتقديم الخدمات التشخيصية املتطورة. كام تعد فرتات التوقف عن العمل 

ونقص املوارد والتكاليف العالية عوامل أساسية تعيق تطور مستوى الخدمة يف مؤسسات الرعاية الصحية عىل مستوى اململكة.

ما الخدمات المقدمة لديكم؟
تقدم الرشكة خدماتها عىل مدار الساعة، وطوال أيام األسبوع، ما يساهم يف تقديم أفضل وأرسع الخدمات التشخيصية للمستشفيات املتعاقدة 

معها.

يف رشكة »صندوق الضوء« نعمل يدا بيد مع املؤسسات الطبية الحكومية والخاصة ومراكز أشعة، إذ إن هناك تعاونا مع 12 مركزا نقدم فيها خدمات 

األشعة، وقد قدمنا خدمة قراءة األشعة ألكرث من 14 ألف فحص. ونحرص يف »صندوق الضوء« عىل قراءة األشعة بشكل رسيع، إذ يتم قراءة األشعة 

غري املستعجلة خالل 24 ساعة، يف حني أن الحاالت الطارئة يتم قراءتها خالل أقل من ساعة. 

نحن يف رشكة »صندوق الضوء« نقدم خدمات جبارة يف وقت قيايس، ما يسهل عىل الطبيب وضع الخطة العالجية للمريض يف أرسع وقت ممكن.

ما الدور الذي أخذته الشركة على عاتقها؟
أخذت رشكة »صندوق الضوء« عىل عاتقها وضع مملكة البحرين عىل خارطة الطب االتصايل الذي ينترش بشكل موسع يف جميع دول العامل، ملا 

له من دور كبري يف إيصال املرىض إىل أفضل مقدمي للخدمة الطبية يف العامل؛ إميانا بواجبها الوطني يف املساهمة إيجابا يف رفعة الوطن وتقدميه 

بأفضل صورة. 

وتقوم الرشكة بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وزيادة إيراداتها عرب توفري خدمات التشخيص االفرتاضية، وتلبية احتياجات مختلف أنواع األشعة 

التشخيصية، والحد من وقت االنتظار وتسليم التقارير برسعة قياسية، ما ينعكس إيجابا عىل املريض واألطباء.

قراءة أكثر من 14 ألف فحص في وقت قياسي 

»تمكين« أكبر داعم ومحفز لإلبداع الطبي 
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تشتهر عيادة »دار العيون« بتميزها في خدمات طب العيون والرعاية الشخصية، 
وتقديم  بالعيون  العناية  مجال  في  التكنولوجية  الثورة  بريادة  ملتزمة  فهي 

الخدمات إلى المرضى؛ إيمانا منها بمنح رؤية أفضل إلى العالم.

)تمكين( فضل كبير  العمل  لصندوق  أن  العيون، كما  دار  دور في دعم  »تمكين«  لـ  وقد كان 
على العديد من مؤسسات القطاع الصحي، لدعمه هذه المؤسسات سواء عبر توفير األجهزة 

الطبية أو الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة.

وأكد رئيس األطباء والمدير التنفيذي لعيادة دار العيون د. سعد آل خليفة أن »تمكين« كان 
وما زال يلعب دور مهما في دعم القطاع الصحي الخاص خصوصا فيما يتعلق بتوفير األجهزة 

الطبية أو التكفل بدفع رواتب الموظفين خصوصا في فترة التأسيس.

وأضاف أن: دعم »تمكين« إلى المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها ساهم في االرتقاء 
بالقطاع الصحي الخاص، فالقطاع الصحي يواكب أحدث التطورات العالجية، وقد جاء ذلك 

بدعم من »تمكين«.

»تمكين« يرتقي بالخدمات الصحية... 
و»دار العيون« مثال لالرتقاء والطليعة

د. سعد آل خليفة

»تمكين« واكب تطور تخصص العيون فدعم 
»دار العيون«
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ويف هذا الصدد قال رئيس األطباء واملدير التنفيذي لعيادة دار العيون 

د. سعد آل خليفة: ال شك أن دعم »متكني« ساعد دار العيون يف تقديم 

خدمات عىل مستوى راق وعال جدا، كام أنه كان لـ »متكني« الفضل يف 

تقدمينا خدمات بتقنيات عالية جدا من ناحية الحداثة، فاألجهزة لدينا 

حديثة وتواكب طب العيون وتطوراته، وما كان ذلك سيتحقق إال بفضل 

من الله سبحانه وتعاىل وبفضل من »متكني«.

فحسب،  الحديثة  األجهزة  توفري  عىل  »متكني«  دور  يقترص  ال  وأضاف: 

وإمنا توفري الكوادر البحرينية املؤهلة للعمل يف القطاع الصحي الخاص 

أيضا.

وقال د. سعد آل خليفة »تأسست دار العيون يف العام 2016، ويتم تقديم 

وتوفري  الطبية  األجهزة  توفري  ناحية  من  عالية  بجودة  الخدمات  أفضل 

الخربة الطبية من خالل أطباء مميزين لديهم القدرة والخربة يف األداء 

اإلكلينييك والجراحي. فدار العيون تضم العديد من تخصصات العيون 

القزحية،  والتهابات  والجراحي  العالجي  بشقيها  والشبكية  كالقرنية 

باإلضافة إىل جراحة املياه البيضاء وتصحيح النظر 

العيون  وتجميل  األطفال  وحول  األطفال  وطب 

وارتفاع  السوداء  واملياه  العني،  محجر  وأمراض 

ضغط العني«.

ويف السياق ذاته أضاف د. سعد آل خليفة: دعم 

خالل  من  العيون  دار  »متكني«  العمل  صندوق 

توفري بعض األجهزة، خصوصا أن طب العيون من 

التخصصات التي تشهد تطورا كبريا وملحوظا، لذا 

هذا  مواكبة  يف  العيون  دار  ساعد  »متكني«  فإن 

يف  الخدمات  أفضل  تقديم  يف  ساعد  كام  التطور، 

مجال طب العيون باستخدام أحدث األجهزة سواء للتشخيص أو العالج«.

وتابع: كان لـ »متكني« دور يف اإلعالن والتسويق عن دار العيون، وهذا 

ما نلمسه أيضا مع العديد من املراكز الصحية التي يدعمها »متكني« من 

خالل اإلعالن عنها والدعوة إىل دعمها.

وعن دعم »متكني« للمرشوعات البحرينية سواء الطبية أو من مختلف 

املجاالت، قال رئيس األطباء واملدير التنفيذي لعيادة دار العيون د. سعد 

آل خليفة: كان عىل رأس »متكني« الشيخ محمد بن عيىس بن محمد، 

وكان يف ذلك الوقت املدير التنفيذي د. إبراهيم جناحي، وقد كان لهام 

موقف ال ينىس يف دعم تأسيس »دار العيون«، إذ كان لهام الفضل الكبري 

خصوصا د. إبراهيم جناحي الذي تبنى املرشوع، وال يقترص ذلك عىل 

تبني جميع  إىل  زال  وما  تأسيسه سعى  منذ  فـ»متكني«  العيون«،  »دار 

املرشوعات البحرينية ويف مختلف التخصصات.

بارزا يف  يلعب دورا  أن »متكني«  آل خليفة  د. سعد  وذكر 

يقترص  وال  البحرين  مملكة  الصحية يف  بالخدمات  االرتقاء 

املراكز واملستشفيات  العيون فقط، فمعظم  دار  ذلك عىل 

والعيادات حصلت عىل دعم من »متكني« سواء كان الدعم 

الطبية أو من خالل توفري  املقدم من خالل توفري األجهزة 

فربنامج  الخاص.  الصحي  القطاع  يف  للعمل  وطنية  كوادر 

كبريا  دورا  يلعب  »متكني«  به  قام  الذي  الوطني  التوظيف 

املادي  الدعم  »متكني«  يوفر  إذ  الوطنية،  العاملة  دعم  يف 

لهذه العاملة عرب توفري احتياجاتهم املادية من خالل دعم 

الرواتب، خصوصا أنه قد يصعب عىل أصحاب املؤسسات يف 

مرحلة التأسيس دفع الرواتب للموظفني، لذا فإنه ال شك أن 

هذا الدعم كان له دور كبري يف خدمة املجتمع.

آل  سعد  د.  كشف  العيون،  لدار  املستقبلية  الخطط  وعن 

األجهزة،  تحديث  إىل  حاليا  يسعى  املركز  أن  عن  خليفة 

و»متكني« جزء من خطة التطوير هذه، فدار العيون تسعى 

إىل مواكبة آخر التطورات يف طب العيون لتقديم خدمات 

إضافة  الطليعة،  عىل  للحفاظ  جديدة؛  بتقنيات  متنوعة 

البحرينيني  توظيف  دعم  املستقبلية  الخطط  من  أن  إىل 

واحتضانهم بدار العيون خصوصا يف تخصص التمريض.

»دار العيون« تقدم 
خدمات ذات جودة 

بدعم »تمكين«

»تمكين« يسعى إلى 
االرتقاء بالخدمات 

الصحية في المملكة

»دار العيون«... خطط 
مستقبلية لمواكبة آخر 

التطورات
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بالدقائق الذهبية 
األولى

ال تقف مكتوف 
األيدي

جميعنا مررنا بمواقف مختلفة لكنها كانت متشابهة في أحيان كثيرة، فربما وقفت مكتوف األيدي 
حادثا  تكون شاهدت  وربما  بقطعة معدنية صغيرة،  يختنق  تشاهد طفال  وأنت  تفعل  ماذا  تعلم  ال 

مروريا ووقفت أيضا عاجزا أمامه وأنت ترى الدماء من حولك.
هي دقائق بسيطة ال تتعدى العشر تسمى الدقائق الذهبية، فإما أن تنقذ روحا أو تقف مكتوف 

األيدي تبحث عن وسيلة إلنقاذ هذه الروح.

أساسات  تعلم  إلى  نحتاج  ولكنك مخطئ؛ فجميعنا  داع،  له  وليس  عاديا  الموضوع  أن  تعتقد  ربما 
أرواحا  فيها  ننقذ  أبطاال  خاللها  من  نكون  قد  مواقف  إلى  معرضون  وجميعنا  األولية،  اإلسعافات 

لتعود إلى بيوتها سالمة.
 Medic first aid منظمة  ذكرته  ما  فبحسب  اإلنسان،  حياة  إنقاذ  في  كبير  دور  األولية  لإلسعافات 
أجريت بشكل صحيح  إذا  العالج  تمثل 70 % من  األولية  اإلسعافات  أن  البريطانية   EFRاألميركية و

وسريع، لذا يحتفل العالم باليوم العالمي لإلسعافات األولية، الذي يصادف 9 سبتمبر من كل عام.
 وتمثل اإلسعافات األولية أبسط أساسات الرعاية الصحية للمرضى أو المصابين بأي وعكات صحية 
مفاجئة، أو لدى تعرضهم لحوادث طارئة. وما من شك أن أي إسعافات طبية مهما كانت بسيطة، 
الخاطئ  اإلسعاف  ألن  للظروف؛  تخضع  أن  أو  عشوائية،  أو  اجتهادية  تكون  أال  يفترض  أنها  إال 
للمصاب يمكن أن تمتد تأثيراته السلبية إلى حدوث مضاعفات حادة وخطيرة قد تودي بحياة 

الشخص المصاب أو المريض، لذا يجب أن يكون لدى أفراد المجتمع وعي بأهميتها. 

وثيقا  ارتباطا  األولية  اإلسعافات  أو  األساسية،  الصحية  الرعاية  مفاهيم  نشر  ويرتبط 
بالثقافة الصحية لجميع أفراد المجتمع، باعتبارها مهارة خاصة ال غنى عنها في حياتنا 
اليومية؛ فكل شخص أيا كان عمره وعمله وموقعه، معرض في أي وقت ومن دون 
مقدمات لمرض أو حادث ما، في الوقت الذي تتوقف فيه السالمة والصحة والحد 
من المضاعفات والشفاء في أحيان كثيرة على سالمة إجراءات »اإلسعافات األولية« 

خصوصا في الحاالت الحرجة. 

وتشكل اإلسعافات األولية الحلقة األولى من حلقات العناية الطبية، إذ تعتبر خطوة أولية 
وأساسية لسلسلة من الخطوات الالحقة التي من شأنها أن تقلل من حدة اإلصابات الخطرة 
بهذه  المجتمعي  الوعي  زيادة  فإن  لذلك  للمصابين،  الحياة  قيد  على  البقاء  احتماالت  وترفع 

المهارات وتشجيع األفراد على تعلمها خطوة أساسية من أجل تحقيق هذا الغرض. 

نسبة كبيرة من الوفيات أو المضاعفات التي تنتج عن هذه الحوادث تحدث خالل ما يسمى بـ»الدقائق 
الذهبية األولى«، وهي التي تلي لحظة اإلصابة، حيث تلعب سرعة البديهة وعدم االرتباك إضافة 
الحياة والموت، وبين إمكان  بين  الفترة عامال فاصال  الحضور في هذه  السليم من  المتزن  للتصرف 
حصول عاهة طويلة األمد أو العودة للحياة الطبيعية. وما تتطلبه هذه المرحلة هو تقديم اإلسعافات 
األولية األساسية بشكل صحيح، إذ إن ذلك يشكل خطوة أولى في إنقاذ حياة المصابين والتخفيف 
من مضاعفات الحوادث التي يتعرضون لها. هي مهارة ذاتية من جانب آخر، لذا من المؤسف أن نقف 

متفرجين أو مكتوفي األيدي. 

إعداد: فاطمة عبدالله، حسن فضل 



ملف الشهر 18

نفقد العديد من الناس في 
دور العبادة نتيجة السكتة 

القلبية المفاجئة

محمد الشارقي 

التي  لألمور  المجتمع  في  شديد  لنقص  نتيجة   2014 العام  في  الحياة  نبض  فريق  تأسس 

اإلسعافات  هم  كان  الوقت  ذلك  ومنذ  الحياة،  ودعم  األولية  اإلسعافات  بأساسات  تتعلق 

كان  فإذا  بحت،  تجاري  شأن  األولية  اإلسعافات  ودورات  األولية  اإلسعافات  ووجود  األولية 

شخص يرغب بتعلم اإلسعافات األولية فإنه يكون مجبرا على دفع مبالغ طائلة. من هنا كانت 

انطالقة »نبض الحياة«؛ رغبة من القائمين في نشر المعلومات ومساعدة الناس من دون أي 

مقابل، وذلك لتغطية حاجة المجتمع.

عضو فريق نبض الحياة اإلسعايف محمد الشارقي أخذ »صحتنا« يف جولة لعامل اإلسعافات األولية قائال »بدأ فريق نبض 

الحياة كفريق إسعايف تطوعي، فكانت الرسالة األوىل هي تنوير املجتمع بأساسات حفظ الحياة وحفظ كرامة اإلنسان 

كموضوع الدعم النفيس واالجتامعي واإلسعافات األولية واملشاركة املجتمعية مع الجهات الرسمية والجهات األهلية 

مثل الجمعيات الخريية، عىل أساس تقديم املساعدات املالية املادية إىل هذه الجهات. نحن فريق نعمل مع إطار أي 

جمعية أخرى، فحاليا نعمل مع موسم النبض اإلسعايف الثالث مع جمعية العاصمة، ونعمل مع جمعية مدينة عيىس يف 

حملة تربع الدعم، ونعمل مع جمعية الصحة والسالمة وغريها من الجمعيات عىل حسب نوع العمل، فأي مرشوع عن 

طريقنا نعرضه عىل الجمعيات وعىل إثر هذا نعمل معهم برشط أن يقدم هذا العمل للمجتمع مجانا، ويكون املرشوع 

متعلقا بحفظ حياة الناس واألرواح ولتعزيز كرامة اإلنسان، وأن يكون مفتوحا للجميع وجميع األعامر والجنسيات«.

وأضاف أن »إحصاء وزارة الصحة يف مملكة البحرين بالعام 2016 يقول إن ما يقارب 58 % من الناس يفقدون حياتهم 

بسبب النوبات القلبية املفاجئة، وهذا العدد الكبري الذي نتحدث عنه ميتد من عمر 20 سنة إىل 50 سنة، وعند حساب 

هذه اإلحصاءات مع األرقام ستكتشف أن كل يوم باملعدل 3 أشخاص يفقدون حياتهم خارج املنشآت الطبية، وهذا 

الحياة، ولألسف الشديد كانت اإلسعافات األولية لدى األجيال  التنوير وفهم ماهية وأساسات اإلسعافات األولية وأساسات دعم  يستدعي من املجتمع 

املاضية معقدة جدا، ومل تكن هناك جهة معينة تصقل اإلسعافات األولية وتنور بها املجتمع، ومجتمعنا يف موضوع الصحة والسالمة متواضع، فعدم وجود 

طفاية حريق يف السيارة قد يؤدي إىل كارثة لو احرتقت وقد تزهق معها أرواح، يف حني ميكن تدارك الحريق وإنهاؤه يف دقائق بطفاية الحريق، ولو ذهبت 

ملنزل وسألتهم عام يفعلونه إذا حدث أمر طارئ وكيف يترصفون لن يكون عندهم دراية، ولو سألت مدرسة: هل لديكم خطة طوارئ، سيكون الجواب: ال«. 

وأكد الشارقي »نحن نفقد العديد من الناس يف دور العبادة نتيجة السكتة القلبية املفاجئة، وكل عام نفقد شخصا، فجاءت هذه الفكرة نتيجة الحاجة، 

فأي مكان فيه تجمع البد أن تكون فيه خطة لالستجابة خصوصا للسكتة القلبية املفاجئة«.

وأضاف »فكرة املوسم متمحورة حول أمرين، األول يتعلق بالتدريب، تدريب أساسات دعم اإلنعاش القلبي الرئوي بجودة عالية وإزالة الرجفان القلبي 

املبكر بجهاز إزالة الرجفان، والثاين التغطيات اإلسعافية بالتنسيق مع دور العبادة وهيئات العزاء املركزية«.

ودعا الشارقي للرتكيز يف أن يكون لدينا بدور العبادة واملواكب واملساجد أجهزة استجابة إىل السكتة القلبية املفاجئة، وهذا أخطر أمر ميكن أن يحصل، 

أي عندما يتوقف القلب والتنفس.

وأكد أنه مع أي حضور فيه عدد كبري من الناس هناك احتامل لحدوث حالة طارئة، فجهاز إزالة الرجفان مهم جدا، واإلحصاءات تقول إن استخدام جهاز 

إزالة الرجفان عىل املريض يف الدقائق األوىل من السكتة القلبية يسهم يف نجاة املريض من السكتة القلبية بنسبة 80 % ويف الدقائق الثالث األوىل بنسبة 

90 %، و9 من 10 أشخاص ينقذ حياتهم وجود جهاز إزالة الرجفان مع فريق استجابة لحالة السكتة القلبية يف دور العبادة، والهدف أن متتلك جميع دور 

العبادة هذا الجهاز، فالعملية مشاركة مجتمعية، واإلسعافات األولية واالستجابة األوىل هي مشاركة مجتمعية؛ ألننا نرجع ليشء اسمه سلسلة النجاة من 

السكتة القلبية، وأول ثالث حلقات بالتشخيص املبكر بيد املجتمع وليس الجهات الرسمية، وهي أواًل التشخيص املبكر للسكتة القلبية، وتفعيل خدمات 

الطوارئ الطبية ٩٩٩، والثالثة إجراء اإلنعاش القلبي الرئوي بجودة عالية وإزالة الرجفان املبكر. ونشري إىل أن وجود جهاز إزالة الرجفان يف كل مكان 

بالواليات املتحدة بدأ يف األماكن العامة قبل 32 سنة، ونحن بعد 32 سنة ما زلنا ننور املجتمع.

البد من وجود خطة استجابة بأي تجمع
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اإلسعافات األولية تنقذ 
طفلة من حادث مروع

فتحية التوبالني 

ربما كان يوما عاديا يمارس فيه العديد روتينهم الخاص، إال أنه لم يكن كذلك لفتحية التوبالني، 

فقبل سنوات كانت هي المنقذة لطفلة صغيرة أصيبت في حادث وبجروح. فدقائق بسيطة 

من اإلسعافات األولية قد تنقذ روح إنسان على مدى العمر.

إن هذه  إذ  إلى حادث،  أهلها  تعرض  الذهن لطفلة صغيرة  راسخا في  الموقف  زال هذا  ما 

التقت  أنها  إنقاذها حتى  التوبالني من  تمكنت  ونزيف، وقد  الرأس  غزير في  لجرح  تعرضت 

بها بعد مرور السنوات. وما زالت هذه الطفلة تشكر التوبالني؛ إذ أنقذت روحا كان يمكن أن 

يخسرها األهل قبل سنين لوال لطف الله ووجود التوبالني في موقع الحادث. 

استمرت التوبالين يف طريقها لإلسعافات األولية، فهي عضو فعال يف الهالل األحمر البحريني الذي له دور فعال وكبري 

يف تقديم املساعدات اإلنسانية واإلغاثة سواء داخل البحرين وخارج البحرين، فالهالل األحمر البحريني من الجمعيات 

السباقة لتقديم املعونة وتقديم املساعدات. وقد تحدثت فتحية التوبالين التي كانت جزءا ال يتجزأ من تدريب املكفوفني 

عىل اإلسعافات األولية؛ إميانا منها بأهمية هذه اإلسعافات للجميع ودون استثناء.

وذكرت فتحية التوبالين أن الجمعية ارتأت إعطاء كل فئة حقها يف التعلم واكتساب املهارات التي ميكن أن تؤدي إىل 

إنقاذ الحياة وإنقاذ اإلرواح. فقد كانت هناك رؤية بأن كل شخص من ذوي الهمم يجب أن يكون قادرا عىل تعلم 

اإلسعافات، فهو قادر عىل أن يتعلم مهاراتها سواء بنفسه أو بأخذ التوجيهات.

وقامت التوبالين بتعليم هذه الفئة إميانا منها بأهمية تعليم اإلسعافات األولية للجميع؛ إلمكان أن ينقذوا حياة إنسان يف الدقائق  العرش الذهبية األوىل 

قبل وصول سيارات اإلسعاف. 

وعن املواقف التي مرت بها التوبالين قالت »أول تجربة مرت عيّل وجعلتني أضع كل جهدي عىل اإلسعافات األولية كانت تجربتي يف العام 2001، باليوم 

الذي واجهنا فيه انقطاع التيار الكهربايئ، ففي هذا اليوم كان أحد الشباب قد تعرض لحادث وحاولت جاهدة إنقاذه إال أنني مل أمتكن من ذلك«.

كبريا،  اهتامما  لها  تويل  والجمعية  الجمعية.  الفعالة يف  واللجنة  الكربى  اللجنة  البحريني هي  األحمر  الهالل  اإلسعافات يف جمعية  لجنة  أن  إىل  ولفتت 

فاإلسعافات األولية مهمة يف الحياة يف حال األزمات والطوارئ.

وذكرت التوبالين أنها حاليا تعمل عىل مرشوع املسعف الصغري الذي تقدمه لجنة اإلسعافات يف جمعية الهالل األحمر البحريني؛ بهدف تعليم األطفال 

عىل اإلسعافات األولية.

وشددت التوبالين عىل أهمية اإلسعافات األولية، فقد متر بعض الحاالت الطارئة التي قد ال تكون يف الحسبان، وقد نتمكن من إنقاذها خالل دقائق بسيطة 

بفضل اإلسعافات األولية.

أعمل حاليا على مشروع المسعف الصغير
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مطبخ المنزل أخطر مكان... 
واإلسعافات األولية ضرورة 

لحماية األبناء

حسن شعبان 

شدد عضو جمعية الصحة والسالمة البحرينية رئيس لجنة اإلسعافات األولية حسن شعبان على أن 

الصحة والسالمة واإلسعافات األولية في المنزل مهمة جدا، والجميع تقع على عاتقه مسؤولية 

أو  الحريق  سواء  وقت  أي  في  تحدث  قد  الحوادث  أن  إلى  مشيرا  والسالمة،  الصحة  وعي  نشر 

في  األولية  اإلسعافات  في  الصحيحة  األساسات  الجميع  يتعلم  أن  أهمية  على  مشددا  غيرها،  أو  اإلصابات 

إسعاف طفل صغير أو في حال الحريق أو التسمم بالمواد الكيميائية. 

وقال »أخطر مكان يف املنزل هو املطبخ، إذ يشكل خطورة بحكم وجود الغاز وأجهزة كهربائية تتطلب جهدا عاليا، لهذه األمور فإن اإلسعافات 

األولية يجب أن تكون متوافرة يف املنزل«. وأضاف »البد من معرفة كيفية الترصف يف حاالت االختناق والحريق والجروح والسقوط خصوصا 

أن بعض حاالت االنزالق قد تسبب الشلل«. وتابع »من املهم معرفة أساسات اإلسعافات األولية؛ فقد يواجه اإلنسان إصابة شخص بجلطة أو 

سكتة قلبية، هبوط وارتفاع السكر، الحروق وهي األكرث شيوعا، الرصع، املاس الكهربايئ، البلع واالختناق من مادة معينة، وكل هذه الحاالت 

تتطلب من الجميع ومن أولياء األمور حضور دورات إسعافات أولية، وحتى العاملة، من أجل حامية الجميع«.

 وأكد شعبان أن »البحرين والحمد لله رب العاملني من الدول السباقة يف تطبيق إجراءات الصحة والسالمة، وهذا يتمثل يف إلزام جميع الرشكات 

بتوفري إجراءات الصحة والسالمة وتوفري مكان الراحة ووسائل نقل املوظفني من مكان ملكان واملعدات السليمة وبيئة العمل املالمئة«. وقال 

»دورنا يف جمعية الصحة والسالمة نرش الوعي واملساهمة يف نرش املشاركة املجتمعية، ونعمل عىل إقامة دورات توعوية للرشكات فيام يتعلق 

بالسالمة يف أماكن العمل، وكيفية تحديد املخاطر، وتطوير موظفي الصحة والسالمة، ومراجعة سيادة الرشكة والصحة والسالمة، وعمل الفحص 

الدوري«.

اإلسعافات األولية تنقذ 
أرواحا فتعلموها
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جمال العزيز 

أكد المدرب الدولي فني إسعاف الطوارئ جمال سالم العزيز أن اإلسعافات األولية أمر مهم 

لكل فرد من أفراد المجتمع، إذ يجب على الجميع تعلم اإلسعافات األولية وكيفية التعامل 

مع المصاب لحين وصول اإلسعاف أو نقل المصاب إلى المستشفى، ويجب على كل شخص 

تعلم الطرق الصحيحة في التعامل مع المصاب لتقليل تضاعف اإلصابة للمصاب والتقليل من 

الوفيات، ويجب دخول دورات وورش تدريبية.

وقد مرت عىل جامل العديد من القصص والتجارب، إال أن أكرثها 

مرارة هي قبل دخوله مجال اإلسعافات األولية، فقد كانت والدته 

مع  يقف  وكان  كثريا،  اإلغامء  إىل  وتتعرض  مريضة  الله(  )رحمها 

إخوته مكتوف األيدي حتى وصول اإلسعاف؛ ألنهم مل يكونوا ملمني 

باإلسعافات األولية.

ومبناسبة اليوم العاملي لإلسعافات األولية وجه جامل شكره لجميع 

والجمعيات  واملسعفات  واملسعفني  اإلسعافية  الطواقم  يف  الزمالء 

والفرق التطوعية امللمة يف اإلسعافات األولية.

إن هذه  القصاب  اإلسعاف محسن  سائق  يقول  آخر،  جانب  من 

املهنة كانت حلمه يف الصغر، إذ كان يتمنى تجربة سياقة سيارة 

الدخول  عىل  صديقه  شجعه  أن  وبعد  الناس،  وإنقاذ  اإلسعاف 

يف مهنة سائق إسعاف، حصل عىل ترصيح من مستشفى خاص، 

واملؤهالت  املواصفات  ميتلك  ولكونه  املرور.  امتحانات  واجتاز 

استطاع تحقيق حلمه. 

محسن  اإلسعاف  سائق  يرى  ال  العمل  من  سنوات  مرور  وبعد 

ازدحام  يف  منحرصة  فالصعوبات  عمله،  يف  صعوبات  القصاب 

هناك  وتكون  مكتظة  الشوارع  تكون  األحيان  فبعض  الشوارع، 

حالة خطرة، وبعض السواق ال يحسنون الترصف إذا صادفوا سيارة 

التجارب  بعض  القصاب  واجهت  إسعاف  سائق  وكأي  إسعاف. 

أموات،  فيه  وكان  البحرين  درة  شارع  يف  حادث  منها  القاسية، 

وضمن املصابني من حالتهم بليغة، وقد متكن أن يوصله يف الوقت 

مرارة  من  الرغم  حياته، وعىل  يفقد  وكاد  ينازع  كان  إذ  املناسب 

الوقف وصعوبته يف ذلك الوقت إال أن هناك تجارب أخرى أنقذ 

فيها أشخاصا توقفت قلوبهم، ومتكن من الوصول إليهم يف الوقت 

املناسب. 

وأكد أن »مهنة اإلسعاف وظيفة ولكن صعبة بالنسبة يل، اعتقدت 

أنها مجرد وظيفة واكتشفت أنها من أصعب الوظائف التي عملتها 

يف  يتسبب  خطأ  أقل  أن  فاكتشفت  التمريض،  سنة  يف  خصوصا 

مشكلة كبرية إىل املريض وقد يؤدي إىل وفاته ويعترب إهامال منك، 

فهي مهمة صعبة وتحتاج إىل الرتكيز«. 



7 إسعافات أولية
شائعة.. وخاطئة

1. إمالة الرأس للخلف عند نزيف األنف
من األخطاء الشائعة التي يجري اللجوء إليها عند نزيف األنف إمالة الرأس للخلف، هذه وصفة عفا عليها الزمن، ال تفعل هذا أبدا، هذا 

التقيؤ وهيجان املعدة، الحل  يبتلعه الشخص أو يؤدي به إىل  الحلق، وميكن أن  اتجاه  الدم يجري إىل الخلف يف  الخاطئ يجعل  الترصف 

الصحيح عند رؤية نزيف األنف، هي أن تستند إىل األمام وتضغط عىل جرس األنف، معظم نزيف األنف يأيت من الحساسية أو الطقس الجاف، 

وسيتحلل الدم يف غضون دقائق، وإذا استمر لفرتة أطول فينبغي اللجوء إىل املساعدة الطبية.

2. وضع الثلج على الحروق
ما إن يصاب أحدهم بحرق بسيط حتى يلجأ إىل تلك النصيحة القدمية والسيئة، بوضع الثلج أو الزبدة أو معجون األسنان عىل الحرق، هذا 

الترصف الخاطئ ميكن أن يؤدي إىل حبس الحرارة داخل الحرق وتزيد األمور سوءا، الترصف الصحيح هو تشغيل املاء البارد وليس املثلج عىل 

الحروق لدقائق عدة إذا كان الحرق بسيطا، أو تغطيته بشاش حتى الوصول إىل الطوارئ الطبية إذا كان الحرق قويا.

3. تحريك أو نقل المصاب بجروح خطيرة
يف بعض األحيان قد تكون شاهد عيان عىل حادث سيارة، وتعرض من بها إلصابة خطرية، الخطأ الشائع الذي يلجأ إليه كثريون هو محاولة 

تحريك الشخص املصاب بإصابات خطرية للتأكد من أنه بخري أو محاولة نقله إىل أقرب مستشفى. ال تفعل ذلك؛ ألن الشخص املصاب قد 

تكون لديه إصابة خطرية يف النخاع الشويك، وأي حركة قد تؤدي إىل تلف عصبي دائم أو شلل، الحل األفضل أن تتصل برسعة عىل الطوارئ 

ودعهم يتعاملون بحرفية مع الحالة.

4. تنظيف الجرح باللعاب
من النصائح الشعبية التي تنترش يف العديد من الثقافات، أن يجري بصق اللعاب عىل الجروح البسيطة، بحجة أن اللعاب يطهر الجرح من 

الجراثيم.. وما ال يعرفه كثريون أن الفم مستعمرة بكترييا ضارة محتملة، ميكن أن تؤدي إىل إصابة الجرح ال شفائه، الترصف الصحيح عند 

اإلصابة بجرح بسيط هو غسل الجرح مباء الصنبور أو مبياه مالحة معقمة، ولذا يويص املتخصصون باالحتفاظ مبحلول ملحي معقم عند السفر 

يف حال تعرضك إلصابات غري متوقعة، إنه أحد األشياء املدهشة التي تحتاجها يف مجموعة اإلسعافات األولية.

5. فرك العين إلزالة جسم غريب
يلجأ البعض إىل فرك العني إذا شعر بدخول جسم غريب فيها، للتخلص من الشعور املزعج، لكن فرك العني خطأ بالغ، فقد يؤدي إىل مزيد من 

الرضر بالعني.. الترصف الصحيح هو شطف العني باملاء النظيف حتى تحصل عىل الرعاية الطبية الالزمة إذا استمر األمل أو الشعور املزعج أو مل 

تتخلص من هذا الجسم الغريب.

6. ال تستشر طبيبا بعد حادث
الكثري منا مر بحادث سري، لكنه مل يصب بأذى، ويعتقد البعض أنه طاملا خرج سليام فال داعي لعرض نفسه عىل متخصص، هذا خطأ يقع فيه 

كثريون، قد تؤدي استجابتك لهرمون األدرينالني، الذي يفرزه الجسم يف حالة الخطر والهرب، إىل عدم الشعور بأي أمل يف البداية، قد يستغرق األمر 

عرش دقائق أو ساعتني بعد وقوع الحادث قبل أن تشعر بيشء ما، حتى لو شعرت بعد الحادث أنك بخري فيجب عرض نفسك عىل متخصص، فقد 

يكون هناك نزيف يف الدماغ أو كرس يف العظام.

7. ضرب المصاب باختناق على ظهره
الشخص  يبتلع  عندما  الشاشات،  وعىل  الحياة  يف  نشاهده  شائع  مشهد 

شيئا ما، يقوم أحدهم برضبه عىل ظهره، هذا خطأ شائع ال ينبغي فعله، 

فالرضب عىل الظهر ميكن أن يؤدي إىل وصول اليشء املسبب لالختناق إىل 

القصبة الهوائية، الترصف السليم الذي يجب فعله هو مساعدة الشخص 

ببطء شديد  التنفس  والتأكد من هدوئه ومساعدته عىل  االنحناء،  عىل 

الذي  اليشء  وخروج  االختناق  تخفيف  عىل  يساعد  سوف  هذا  مرتني. 

يشعره باالختناق من مجرى الهواء.

ملف الشهر 24
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تعد أمراض األنف واألذن والحنجرة من أكثر األمراض المتنوعة التي قد يعاني منها كثيرون، خصوصا 

واألذن  األنف  عيادة  في  متنوعة  خدمات  تقديم  على  كيمزهيلث  مستشفى  حرص  لذا  األطفال، 

والحنجرة لجميع الحاالت بما فيها تنظيف شمع األذن، والتهابات األذن الخارجية والوسطى، وتنظير 

األذن، وتقييم وعالج اضطرابات التوازن )الدوخة( وغيرها من األمراض.

ويعد استئصال لحمية األنف من أكثر الحاالت التي تشهدها العيادة؛ خصوصا أن لحمية األنف وتضخمها قد تسبب 

األطفال  بين  خصوصا  الشائعة  األمراض  من  األنف  لحمية  وتعتبر  ضروريا.  استئصالها  يجعل  ما  المشكالت،  بعض 

الصغار وهم من أكثر الفئات عرضة لإلصابة بها، كما أنهم أكثر فئة تقدم على عملية إزالة اللحمية. 

وفي هذا الصدد قدم اختصاصي األنف واألذن والحنجرة في مستشفى كيمزهيلث د. ريجو مانغاالسريل مجموعة 

من المؤشرات التي تكشف إصابة الطفل أو البالغ باللحمية، كما يوضح أهمية استئصالها قبل تفاقم المشكلة 

واإلصابة بأمراض أخرى قد تؤثر على المريض مستقبال.

وقال »عادة ما يتم إجراء استئصال اللحمية عندما يكون المريض يعاني من أعراض شديدة، أو ال يستجيب للعالج 

الطبي، أو يصل إلى بعض المضاعفات مثل تجمع السوائل في األذن الوسطى، وفي حال كان المصابون يعانون 

بشدة من الزوائد اللحمية ألنهم ال يستطيعون التنفس من خالل أنفهم«.

متى يكون 
استئصال لحمية 

األنف ضروريا؟

د. ريجو مانغاالسريل 

مضاعفات قد تسببها لحمية األنف.. تجنبها 
قبل فوات األوان

مستشفى كيمز هيلث

ما الخدمات المقدمة في عيادة األنف واألذن 
والحنجرة بالمستشفى؟

توفر عيادة األذن واألنف والحنجرة العالج لجميع حاالت األذن الشائعة 

وتنظري  والوسطى،  الخارجية  األذن  والتهابات  األذن،  شمع  تنظيف  مثل 

األذن، وتقييم وعالج اضطرابات التوازن )الدوخة(، واختبارات السمع مثل 

الوالدة،  )السمع(. فحص حديثي   OAEالطبلة، و وقياس  السمع،  قياس 

عالج أمراض األنف، تنظري األنف التشخييص، عالج حاالت تجويف الفم 

والحنجرة )اضطرابات الصوت(، تنظري الحنجرة )صندوق الصوت(، عالج 

من  االنتفاخات  استئصال  الشفاه،  وثقب  واألنف  األذن  لألطفال،  النطق 

الرأس والرقبة.

هل يمكن أن تحدثنا عن تضخم لحمية األنف؟
النفري  قناة  إغالق  يسبب  أن  شأنه  من  األنف  للحمية  املستمر  التضخم 

)Eustachian tube(، التي تربط بني األذنني واألنف وتعمل عىل ترصيف 

تراكم  يسبب  أن  شأنه  من  االنسداد  هذا  الوسطى.  األذن  من  السائل 

السائل يف األذن، وبالتايل اإلصابة بالتهاب األذن املتكرر باإلضافة إىل فقدان 

السمع املؤقت. يف حال ترافق تضخم اللحمية مع بعض األعراض قد يلجأ 

الطبيب لألدوية من أجل عالجها، ويف حال عدم تجاوبها يختار الطبيب 

الجراحة الستئصال اللحمية.

أنها  إال  الطفولة  مرحلة  خالل  بالتضخم  األنف  لحمية  تبدأ  ما  وعادة 

يف  اللحمية  استئصال  عملية  تكون  لذلك  املراهقة،  يف  وتختفي  تتقلص 

الطفولة غالبا.

ما هي الزوائد اللحمية؟
أماكن  يف  تظهر  أن  ميكن  املخاطي  الغشاء  يف  نتوءات  اللحمية  الزوائد 

مختلفة بالجسم، عىل سبيل املثال يف األمعاء أو املعدة أو يف الرحم، وغالبا 

ما تظهر يف األنف، وتتكون من نسيج مخاطي وتكون حميدة.
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ما أعراض اللحمية؟
اللحمية أنسجة ليمفاوية طبيعية خلف األنف. الفئة العمرية املعتادة 

للعرض هي األطفال يف الفئة العمرية 2-12 سنة. وقد يرتافق تضخم 

لحمية األنف لدى األطفال مع بعض األعراض التي تشمل اآليت: 

• التنفس عرب الفم.

• احتقان األنف أو سيالنه دون اإلصابة بأي مرض.

• جفاف الفم، وتشقق الشفاه.

• صوت إزعاج مرتافق مع التنفس.

• اإلصابة بالتهاب األذن املتكرر واملزمن.

• الشخري.

• انخفاض جودة النوم.

• انقطاع النفس خالل النوم.

األنف،  لحمية  بتضخم  دامئا  الطفل  إصابة  إىل  تشري  ال  األعراض  هذه 

ولكن يف حال ظهورها من الرضوري استشارة الطبيب.

هل من الضرورة إزالة اللحمية؟
عند تشخيص املريض بوجود زوائد لحمية، فهذا ال يعني بالرضورة أنه 

بالصدفة  اكتشافها  وتم  تسبب مشكالت  ال  كانت  وإذا  إزالتها،  يجب 

فقط ميكن تركها دون عالج، أما إذا ما زالت الزوائد صغرية، فإنها يف 

بعض األحيان تختفي بعد ستة أشهر إىل سنة مبساعدة بخاخات األنف 

أو األقراص التي تحتوي عىل الكورتيزون.

متى يتم إجراء استئصال اللحمية؟
يتم استئصال اللحمية عادة عندما يعاين املريض من أعراض شديدة، 

أو ال يستجيب للعالج الطبي أو يصل إىل بعض املضاعفات مثل تجمع 

السوائل يف األذن الوسطى. ويف حال كان املصابون يعانون بشدة من 

الزوائد اللحمية وال يستطيعون التنفس من خالل أنفهم عادة ما تكون 

الجراحة رضورية؛ ألن مع هذه الزوائد مل يعد األنف يؤدي وظيفته يف 

تدفئة الهواء وتنظيفه وترطيبه، وميكن أن يؤدي التنفس املستمر من 

خالل الفم، عىل سبيل املثال، إىل إجهاد الشعب الهوائية، ما يؤدي إىل 

اإلصابة بأمراض أخرى.

ما أكثر فئة يمكن أن تصاب بتضخم اللحمية؟
يصيب تضخم اللحمية فئة األطفال يف معظم األحيان أكرث من غريهم، 

التعبري عن شعورهم  الصغار عىل  الرضع واألطفال  ونظرا لعدم قدرة 

التي يعانون منها؛ فإنه يجب االنتباه يف حال  باألمل أو رشح األعراض 

السبب  الطبيب ملعرفة  ظهور أي عالمات عليهم مع رضورة مراجعة 

وتحديده.

»كيمزهيلث«... خدمات عالجية ووقائية من أمراض 
األنف واألذن والحنجرة

متى تكون عملية استئصال لحمية األنف مفيدة؟
قبل أن يقوم الطبيب باستئصال لحمية األنف سيعمل عىل جمع أكرب قدر ممكن من تاريخ املريض الطبي. وتكون عملية استئصال اللحمية مفيدة 

يف الحاالت اآلتية: 

• املصاب يعاين من الشخري واضطرابات النوم.

• اإلصابة املتكررة بالتهاب األذن، والتي ال تستجيب للعالج باملضادات الحيوية.

• تراكم السوائل يف األذن مبا يسبب األمل.

• اإلصابة املتكررة بالتهاب لحمية األنف، التي ال يتم عالجها باستخدام املضادات الحيوية.

• الكسل والنعاس الشديد خالل ساعات النهار بسبب عدم القدرة عىل النوم ليال.

• مشكالت يف التعلم نتيجة انخفاض جودة النوم.

ماذا يحدث خالل استئصال اللحمية؟
عادة ما تتم عملية استئصال اللحمية تحت التخدير الكامل حتى ال يشعر املصاب بأي أمل. من املهم تجنب تناول الطعام أو الرشاب لساعات عدة 

قبل الجراحة حتى ال يصاب املريض بالقيء. ال تستغرق الجراحة بالوضع الطبيعي أكرث من ساعة، ويتمكن املريض من التوجه إىل املنزل يف ذات 

اليوم من دون أي مضاعفات.

ما المضاعفات التي قد تحدث بعد العملية؟
تتميز جراحات اللحمية مبعدل مضاعفات أقل من معدل 1 %. تشمل املضاعفات انسداد األنف املستمر وإصابة فتحة قناة استاكيوس والنزيف 

بعد الجراحة. تتم تقنية استئصال اللحمية التقليدية عن طريق الكشط. ومع ذلك، مع التقنيات األحدث مثل استئصال الغدة الدرقية مبساعدة 

microdebrider ومبساعدة coblator، فإن املضاعفات تكاد تكون ضئيلة.

ما المضاعفات التي يمكن أن تسببها اللحمية للمرضى؟
 إذا تم تجاهل تضخم اللحمية )غالبا يف حالة األطفال(، فقد يؤدي ذلك إىل مضاعفات مثل الشخري وانقطاع النفس االنسدادي النومي والتهابات 

األذن وتجمع السوائل يف األذن الوسطى وفقدان السمع.

ما النصيحة التي تعطيها لمرضاك بعد الجراحة؟
عادة يتم إخراج املرىض بعد الجراحة يف نفس اليوم. ميكن للمرىض استئناف النشاط البدين الطبيعي يف نفس اليوم بعد 8 ساعات. ينصح باتباع نظام 

غذايئ بسيط مبا يف ذلك العصائر الباردة واآليس كريم لتقليل األمل والنزيف. ميكن استئناف األنشطة الروتينية مثل العمل أو املدرسة بعد 3 أيام.
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الكتب  على  عاكفون  أنهم  هي  أكاديميا  المتفوقين  على  تؤخذ  التي  النمطية  الصور  أبرز  من  لعل 
والدراسة ليل نهار، وهو ما يمثل بتصور البعض االستثمار األمثل للوقت وتوظيفه في زيادة التحصيل 

األكاديمي، فهل هذا األمر صحيح علميا؟
يمكن القول إجماال إن هذه الصورة النمطية تعطي تصورا خاطئا بعض الشيء؛ فاالنغماس في الكتب 
والمذاكرة وقضاء كل الوقت على مقاعد الدراسة مع التفريط في الحركة والنشاط البدني يفوت على الطالب 
الكثير الكثير. ومن منطلق هذه الفكرة نجيب بشكل موجز عن التساؤالت المتعلقة بعالقة الحركة بالدماغ والتفوق 
األكاديمي. فما أهمية الحركة وتأثيرها على الدماغ والقدرات التحصيلية؟ وما أهمية النشاط البدني واالنخراط في 

ممارسة الرياضة بالنسبة للطالب؟ ثم ما التوصيات العالمية في مجال ممارسة النشاط البدني؟

النشاط البدين والتفوق األكادميي وجهان لعملة واحدة، ليس من نافلة القول وال من باب التعبريات االستهالكية، بل إن هذه العبارة متثل خالصة 

ما توصلت له مجموعة كبرية من البحوث والدراسات العلمية التي انترشت يف الفرتات األخرية. ولعل ذلك عائد إىل التأثريات الفسيولوجية التي 

تحصل يف الدماغ أثناء مامرسة النشاط البدين. يعمل النشاط البدين عىل زيادة رضبات القلب وبالتايل زيادة الدم مبا يحويه من أوكسجني ومواد 

تغذوية وضخها للدماغ، والتخلص من املواد غري النافعة، كام أنه يعمل عىل زيادة منو الخاليا املسؤولة عن التعلم والذاكرة يف منطقة الحصني 

)Hippocmpus(، وتؤيد ذلك دراسة أجراها إركسون وزمالؤه بالعام 2011 توصلت إىل أن مامرسة الرياضة ميكن لها زيادة حجم الحصني وتحسني 

الذاكرة. إضافة إىل ما سبق، فإن النشاط البدين يعمل عىل تحسني وزيادة إنتاجية الهرمونات والنواقل العصبية يف الدماغ واملسؤولة عن عدد 

كبري من الوظائف الحيوية املهمة للدماغ، كاإلندورفني واإلنكافلني وما لهام من دور مهم يف التحكم باألمل، السريوتونني وما له من دور مهم يف 

التحكم يف املزاج، الدوبامني وما له من دور مهم يف التحفيز والرتكيز والتعلم، النورابنفرين وما له من دور حيوي يف التحفز واالنتباه واالستيعاب، 

وغريها أيضا من النواقل العصبية والهرمونات. كام ثبت أيضا أن للنشاط البدين املنتظم القدرة عىل زيادة عامل التغذية العصبية املستمد من 

النشاط البدني 
والتفوق األكاديمي 
وجهان لعملة واحدة

محمد الريس
دور  من  له  ملا  وذلك   )BDNF( الدماغ  بسامد  يعرف  ما  وهو  الدماغ، 

حيوي وفعال يف تحفيز عملية تخلق النسيج العصبي وضبطها، وكذلك 

منو ومتايز العصبونات واملشابك الجديدة خصوصا يف املناطق املسؤولة 

عن التعلم والذاكرة والتفكري العايل، وهي املناطق ذاتها التي ينشط فيها 

هذا العامل. 

ويف ذات السياق أيضا، تضافرت العديد من الدراسات والبحوث العلمية 

وكذلك  الدماغ  صحة  عىل  البدين  والنشاط  الحركة  أهمية  تؤكد  التي 

تأثريها عىل زيادة القدرات الدماغية والتحصيل األكادميي. فعىل سبيل 

املثال ال الحرص، نرشت الكلية األمريكية للطب الريايض دراسة يف العام 

2015 توصلت فيها إىل أن مامرسة 30 دقيقة من النشاط البدين ميكن 

وهي  الذاكرة،  وقدرات  املعلومات  معالجة  عىل  القدرة  تحسن  أن  لها 

النتيجة التي توصلت لها دراسة أخرى قامت بها جامعة جورجيا  ذات 

األمريكية، إال أن األخرية كانت تدرس تأثري مامرسة 20 دقيقة فقط من 

طرديا  اإلبداعية  القدرات  تتناسب  أنه  سبق،  ملا  أضف  البدين.  النشاط 

يف  أجريت  مشهورة  دراسة  له  توصلت  ما  بحسب  امليش  مامرسة  مع 

بعض  أفكارك  »أعط  بـ  عنونت  العام 2014  األمريكية  ستانفورد  جامعة 

أوبيزو  قام  إذ  اإلبداعي«،  التفكري  عىل  للميش  اإليجايب  التأثري  األرجل: 

اإلبداعية وتقارنها عىل  القدرات  وشوارتز بسلسلة من 4 تجارب تخترب 

عينة من طالب الجامعة، وذلك مبقارنة نتائج بعض مقاييس اإلبداع يف 

أثناء الجلوس، أو امليش عىل جهاز امليش، أو السري يف حرم الجامعة. ويف 

اإلجامل، وجدت التجارب السابقة أن امليش يعزز من التفكري اإلبداعي 

يف الوقت الفعيل ملامرسته، بل وكذلك يبقى هذا التأثري بعد فرتة وجيزة، 

كام تتأكد هذه التأثريات وتكون يف أفضل نتائجها عندما يكون امليش يف 

الخارج يف بيئة خالية من املشتتات. وأخريا وليس آخرا، وجدت البحوث 

أن للنشاط البدين تأثريا وقائيا يقلل من فرص انخفاض القدرات الدماغية أو 

فرص اإلصابة مبرض الخرف مع التقدم يف العمر، خصوصا إذا احتوى الربنامج 

التدريبي عىل خليط من التامرين الهوائية ومتارين املقاومة. 

تأثرياته  أن  لحظية، فضال عن  تأثريات  وامليش  البدين  للنشاط  أن  اتضح  إًذا 

الرتاكمية أو بعيدة املدى ستكون أكرث بكثري خصوصا عند االنتظام عىل برامج 

حركية مستمرة. ومن هنا نذكر خالصة توصيات منظمة الصحة العاملية فيام 

يتعلق بالنشاط البدين والصادرة بالعام 2020. تحث منظمة الصحة العاملية 

األطفال واملراهقني )من عمر 5 إىل 17 سنة( عىل مامرسة 60 دقيقة أو أكرث 

اليوم  الهوائية متوسطة أو عالية الشدة يف  التامرين  البدين أو  النشاط  من 

الواحد، كام تحث البالغني وكبار السن )من عمر 18 إىل 64 سنة( مبامرسة 

150 إىل 300 دقيقة يف األسبوع من التامرين الهوائية متوسطة الشدة )أو 75 

إىل 150 دقيقة من التامرين عالية الشدة( باإلضافة ملامرسة متارين املقاومة 

التي تقوي معظم عضالت الجسم مبعدل يومني أو أكرث يف األسبوع.

ويف الختام، تسوقنا نتائج الدراسات التي تم استعراضها وغريها الكثري من 

الدراسات األخرى التي تدعم نفس النتائج والتوجه إىل القول بدرجة عالية 

من الدقة، تسوقنا للقول إن النشاط البدين والتفوق األكادميي وجهان لعملة 

واحدة، وإن من الرضورة مبكان أن يتم توجيه الطالب إىل االنتظام يف برامج 

كام  واملذاكرة،  األكادميي  الجانب  مع  بالتوازي  لديهم  البدين  النشاط  تعزز 

وضع  من  التعليمية  املؤسسات  عىل  يعول  الذي  املهم  الدور  ختاما  نؤكد 

يف  ودوره  البدين  النشاط  بأهمية  الطالب  لتثقيف  املثىل  والربامج  الخطط 

حصص  من  القصوى  االستفادة  وكذلك  الدماغ،  وصحة  األكادميي  التفوق 

الرتاث  الطلبة، وكام قيل يف  بالنفع واإليجاب عىل  البدنية مبا يعود  الرتبية 

الالتيني املعروف »العقل السليم يف الجسم السليم«.
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يعاني معظم الناس من نوبات الصداع من وقت آلخر. ولكن إذا كنت تتعرض لنوبات صداع غالبية أيام 

األسبوع، فإن ذلك يشير إلى إصابتك بنوبات صداع يومية مزمنة.

ال يعد الصداع المزمن أو الصداع المستمر نوعا واحدا من الصداع، بل يتكون من أنواع فرعية عدة، وتتميز 

بأنها تستمر لفترة من الزمن.

هذه النوبات قد تؤرق يومك وقد تنزعج منها، ما يؤدي إلى تركك إلى المكان الذي أنت فيه، لتبدأ في البحث عن 

مكان مظلم تجلس فيه وحدك من دون أي إزعاج لمحاولة السيطرة على نوبة الصداع المؤلمة. فنوبات الصداع 

اليومية المزمنة من أكثر حاالت اإلصابة بالصداع التي تؤدي إلى تعطيل حياة اإلنسان. وقد يسهم العالج األولي 

الشديد، والمستمر، إضافة إلى العالج على المدى الطويل في تقليل اإلحساس باأللم، وقد يؤدي إلى تقليل عدد 

نوبات اإلصابة بالصداع.

مستشفى اإلرسالية األميركية افتتح أخيرا عيادة األمراض العصبية لتوفير جميع الخدمات التشخيصية والعالجية 

في المستشفى وتحت سقف واحد، خصوصا أن أكثر أمراض المخ واألعصاب شيوعا في مملكة البحرين هو الصداع، 

فهو في القمة، يليه السكتة الدماغية، وبعدها مرض الباركنسون، ويأتي في المرتبة الرابعة الصرع بمختلف أنواعه. 

اإلرسالية  المخ واألعصاب في مستشفى  أمراض  أكد استشاري  أنواعه  بمختلف  الصداع  العديد من  ومع معاناة 

األميركية د. سيد محمد الصفار أن هناك العديد من العالجات الحديثة التي تساهم في الحد من نوبات الصداع.

وذكر الصفار أن الصداع اليومي المزمن هو الذي يحدث 15 يوما أو أكثر في الشهر ألكثر من ثالثة أشهر.

تعرف على أحدث 
عالجات الصداع في 

العالم اليوم

د. سيد محمد الصفار 

عيادة األمراض العصبية اآلن مفتوحة 
لمرضى » اإلرسالية األميركية«

مستشفى اإلرسالية األميركية 

ما الخدمات المقدمة في عيادة األمراض 
العصبية في مستشفى اإلرسالية األميركية؟

نقدم يف العيادة العديد من الخدمات التشخيصية والعالجية لألمراض 

مبختلف  الرصع  وأنواع  الوعائية  الدماغية  الجلطات  مثل  العصبية 

أنواعه، إضافة إىل عالج الصداع مبختلف أنواعه. كام نقدم الخدمات 

التشخيصية والعالجية لجميع األمراض العصبية مثل التهابات األعصاب 

الطرفية ومشكالت الحبل الشويك وغريها من أمراض.

ما السبب وراء إنشاء العيادة في مستشفى 
اإلرسالية األميركية؟

جميع  لتكون  الخدمات  تنويع  يف  املستشفى  مرتادي  لرغبة  نزوال 

عيادة  املستشفى  افتتح  واحد،  سقف  تحت  موجودة  الخدمات 

األمراض العصبية لتوفري جميع الخدمات التشخيصية والعالجية ملرىض 

عيادة األمراض العصبية.

ما أكثر أمراض المخ واألعصاب شيوعا؟
هناك اختالف يف نسبة شيوع أمراض املخ واألعصاب من منطقة إىل 

أخرى، لكن يف مملكة البحرين فإن أكرث املرتددين عىل عيادة األمراض 

العصبية هم مرىض السكتة الدماغية ومرىض الصداع بأنواعه املختلفة، 

مرىض  إىل  باإلضافة  والنصفي،  العنقودي  التوتري،  الصداع  سواء 

الباركنسون أو ما يسمى بالشلل الرعايش ومرىض الرصع بأنواعه.

وأكرث أمراض املخ واألعصاب شيوعا هي الصداع، فهو يف القمة، يليه 

السكتة الدماغية، وبعدها الباركنسون، ويأيت يف املرتبة الرابعة الرصع 

مبختلف أنواعه، أما يف املرتبة األخرية وهي من أكرث األمراض العصبية 

أمراض  بسبب  الطرفية  األعصاب  التهاب  فهو  البحرين  يف  شيوعا 

السكري. 
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ما األسباب التي تقف وراء اإلصابة بالصداع المزمن؟
قد يكون السبب الرئيس وراء اإلصابة بالصداع املزمن هو عدم التشخيص، فاملريض املصاب مثال بالصداع النصفي يبدأ يف استخدام املسكنات ملدة 

طويلة من دون تشخيص، لذا يف بعض األحيان وبسبب عدم أخذ العالج الوقايئ يصاب املريض بالصداع املزمن، كام أن استخدام املسكنات لفرتة 

طويلة قد يحول الصداع الذي يعاين منه املريض إىل صداع مزمن.

وهناك العديد من األسباب التي تؤدي إىل اإلصابة بالصداع املزمن مثل الجفاف واألمراض املزمنة واملشكالت الهرمونية، كام أن منط الحياة قد يسبب 

أيضا الصداع.

ما هو الصداع المزمن وكيف يمكن تعريفه؟
الصداع املستمر، أو ما يعرف باسم الصداع املزمن، هو الصداع الذي يستمر ألكرث من 15 يوما يف الشهر، ولثالثة أشهر عىل التوايل، ولكن بالطبع يف 

حال شعورك بالصداع املستمر أليام عدة دون أن يقل، من املهم استشارة الطبيب.

ما أحدث العالجات الموجودة في عالج الصداع؟
تقسم أدوية عالج الصداع إىل قسمني، فهناك أدوية خاصة بتخفيف األمل للمريض يف حال كان يرغب املريض يف السيطرة عىل حدة األمل يف نفس 

الوقت الذي يعاين فيه من نوبة الصداع.

أما القسم الثاين من األدوية فهو األدوية الوقائية التي تعمل عىل تقليل مدة النوبة ومعدل اإلصابة وشدة النوبات واستمرارها أيضا.

هناك العديد من األدوية والعقاقري التي يتم استخدامها كإجراء وقايئ لعالج نوبات الصداع كأدوية خفض ضغط الدم ومضادات االكتئاب والعقاقري 

 .)Nerve block( املضادة لتشنجات أو الرصع، كام نستخدم حاليا بعض اإلجراءات الوقائية كحقن البوتكس وحقن االحصار العصبي

ومن أبرز العالجات اآلن هو عقار جديد من األجسام املضادة أحادية النسيلة "CGRP" لعالج الصداع النصفي، وترصف هذه الحقن مرة يف الشهر 

أو كل 3 شهور، وهذه األدوية جديدة.

هل تم توفير هذه العالجات في البحرين؟
بعض األدوية موجودة يف مملكة البحرين ويتم رصفها ملرىض الصداع، إال أن بعض األدوية خصوصا العالجات الجديدة ما زالت غري متوافرة يف مملكة 

البحرين، لكن سيتم توفريها قريبا يف اململكة للمرىض.

ما المضاعفات التي يسببها الصداع؟
هناك العديد من املضاعفات التي تصيب مرىض الصداع، وأكرث املضاعفات تصاب بها الفئة املنتجة وهم الشباب، ما قد يؤثر عىل هذه الفئة. فالصداع 

قد يسبب مضاعفات اجتامعية تؤثر عىل الفرد ما يجعله انطوائيا، خصوصا أن مرىض الصداع عند اإلصابة بالنوبة يبتعدون عن اإلضاءة ويكون 

الظالم املكان املفضل لهم، كام يفضل البعض االبتعاد عن الناس، ما قد يؤثر عىل العالقات االجتامعية وقد يؤثر أيضا عىل األداء الوظيفي لدى الفرد.

 

ما النصيحة التي تقدمها للمرضى المصابين بالصداع؟
مرىض الصداع يعتقدون أن هناك حال سحريا لعالج الصداع، إال أنه يف الواقع ال يوجد دواء سحري لعالج الحالة، لذا عىل املريض معرفة املحفزات 

التي ميكن أن تسبب نوبة الصداع.

عىل مرىض الصداع العيش يف روتني يومي، فنوبات الصداع تخف يف حال كان هناك منط حياة ثابت، فوضع عادات وتوقيت معني إىل النوم واألكل 

والرياضة يخفف من نوبات الصداع التي يعاين منها املريض مثل النوم يف وقت معني الصداع ما يجب الروتني.

بعض املرىض يصابون بالصداع بسبب الجفاف، لذا دامئا ننصح املرىض برشب املاء بكرثة. 

كام ننصح املرىض مبامرسة التامرين الرياضية مع االبتعاد عن التوتر، إضافة للكتابة يف مدونة ملعرفة وقت نوبات الصداع ومدى استمراريتها وشدة 

األمل واملحفزات التي سببتها ملعرفة مدى سري العالج ومناقشتها مع الطبيب.

وننصح املرىض أيضا باتباع أساليب االسرتخاء ومامرسة اليوغا واستخدام العالج السلويك واملعريف، إذ ثبت أنها تساهم يف التخفيف من نوبات الصداع. 

وللتخلص من الصداع النصفي ينبغي اللجوء إىل العالج الطبيعي واإلبر الجافة التي تساعد عىل التخلص من أمل الصداع النصفي. 

وفي الختام عىل املريض معرفة أن العالج هو قرار مشرتك بني املريض والطبيب، كام عىل املريض أال يخجل من طبيبه يف مناقشة األسباب 
واملحفزات التي أسفرت عن الصداع. 

التزم بروتين يومي... 
وستخف حدة نوبات الصداع المزعجة
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اختاروا حقائب 
مدرسية صحية

أن  العلمية  والدراسات  الطبية  البحوث  من  كثير  أكدت 
يتجاوز  لم  الذين  العالم،  في  األطفال  من  كبيرة  نسبة 
الظهر،  في  شديدة  أوجاع  من  يعانون  عاما،   14 عمرهم 
الثقيلة  المدرسة  ناتجة عن حملهم حقيبة  هذه األوجاع 

والممتلئة بالكتب والدفاتر.
ومع بداية كل عام دراسي، تبدأ رحلة كل أم في البحث 
العام  بدء  وبمجرد  لطفلها،  جديدة  مدرسية  حقيبة  عن 
والدفاتر  بالكتب  الجديدة  الحقيبة  تمتلئ  الدراسي 
إلى  جديدة  حقيبة  من  وتتحول  المدرسية،  واألدوات 
عبء إضافي على ظهر الطفل، حتى أن األمر قد يصل 
الحقيبة أثقل من  في بعض األحيان إلى أن يكون وزن 

وزن الطفل نفسه. 
والكتفين،  بالظهر  آالم  من  األطفال  من  كثير  ويشكو 
من دون أن يخطر على أذهان أمهاتهم أن هذه اآلالم 
ما هي إال نتيجة حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة ذهابا 

وإيابا من وإلى المدرسة.
إال  أن شكاوى أطفالهن ما هي  وتعتقد بعض األمهات 
رغبة منهم في عدم حمل الحقيبة أو عدم الذهاب للمدرسة، 
إال أن اختصاصيي العالج الطبيعي حذروا من شكوى الطالب 
في حال كان يعاني من ألم في الكتف أو أعلى أو أسفل الظهر، 
قبل  اإلكلينيكي  للفحص  طبيعي  عالج  اختصاصي  إلى  اللجوء  يجب  إذ 
تفاقم المشكلة، إذ يشكو بعض األطفال من آالم الرأس والصداع وغالبا ال يدرك األهل أن السبب هو هذه الحقيبة 
الثقيلة، فغالبا ما يحمل الطفل ما معدله ثلث وزنه من الكتب والدفاتر داخل الحقيبة، وأحيانا قد يصل الحمل إلى 

نصف وزنه، ما يؤثر على جسده النحيل في نهاية المطاف.

العام.  طوال  المدرسية  الحقيبة  سيستخدم  طفلك  وألن 
يواجه  فقد  المناسبة،  المدرسية  الحقيبة  تختاري  لم  فإذا 

طفلك مشكالت عدة مثل: 
• آالم الظهر أو العمود الفقري أو مشكالت الكتف، إذا كانت الحقيبة املدرسية سيئة التصميم.

• تزيد من احتاملية تعرض الطفل للشد العضيل وآالم الظهر. 

• تؤدي إىل انحناء الظهر، وتقوس العمود الفقري.

• تشوه بنية الجسم وشكل الكتفني.

• تشري املعلومات الطبية إىل أن حمل حقيبة مدرسية عىل كتف واحدة كل يوم كفيل بأن يتسبب بأرضار بالغة بالعمود الفقري 

وقوام اإلنسان. ويؤدي ذلك عىل املدى البعيد إىل اإلصابة بضعف وظيفي يف مناطق معينة يف العمود الفقري وآالم مزمنة. 

انزالقات غرضوفية أو نشوء وسائد مليئة باملاء بني عظام  الدراسية لفرتات طويلة إىل حدوث  • يؤدي حمل الحقائب 

الفقرات ما يؤدي مستقبال إىل اإلصابة برتقق العظام.

• مشكالت السعة إلدارة الكتب، إذا مل تكن جيوب الحقيبة كافية لحمل الكتب. 

• تنظيم امللحقات مثل القلم وأقالم الرصاص وأدوات القرطاسية وما إىل ذلك.

 

وهنا بعض اإلرشادات والنصائح التي ستساعدك على اختيار حقيبة مدرسية صحية مناسبة لطفلك. إذا كانت 
الحقيبة المدرسية تحمل على الظهر فيجب أن تكون كالتالي: 

• يجب أن تكون الحقيبة معتدلة خفيفة يف الحجم قوية يف املتانة حتى تستوعب لوازم الطالب املدرسية وأال يزيد وزنها مع محتوياتها عن 10 % من وزن الطفل بحسب تقديرات الخرباء 

واألطباء، لتجنب مشكالت الرقبة والكتفني وأسفل الظهر مستقبال. 

• يجب اختيار الحقيبة املدرسية املصنوعة من القامش أو الصوف اليدوي واالبتعاد قدر اإلمكان عن تلك املصنوعة من الجلود.

• يجب أن تكون الحقيبة مقسمة من الداخل بالقدر الذي ميكن الطالب من وضع جميع أدواته املدرسية بطريقة مناسبة.

• يجب اختيار الحقيبة املدرسية ذات األلوان الفاتحة، كالربتقايل، واألصفر مثال؛ ألنها تجعل رؤية الطفل سهلة يف كل أحوال الطقس، سواء كان ذاهبا إىل املدرسة أو عائدا منها إىل املنزل سريا 

عىل األقدام، أو كان يستقل الحافلة املدرسية، حيث يسهل رؤية الطفل بتلك األلوان يف جميع األحوال غري العادية للطقس.

• يجب أن يكون الحزامان عريضني، ويفضل أن يكون الحزام مبطنا باإلسفنج أو القطن، عىل أن يكون قابال للتعديل. ويجب تعليقها عىل الظهر بواسطة كال الحزامني وليس بحزام واحد. 

• يجب أن تكون هناك دعامة سميكة تدعم العمود الفقري.

• حجم الحقيبة يتناسب مع حجم الطالب. 

• توزيع األغراض بالتساوي وعدم الرتكيز عىل جهة دون األخرى، لذا يفضل أن تحتوي عىل أقسام وجيوب.

• وضع املحتويات األقل وزنا يف منتصف وأدىن الحقيبة وتجنب وضع األغراض التي تحتوي عىل 

زوايا حادة مثل املقص بجانب الظهر.

الذي  النوع  من  المدرسة  الحقيبة  كانت  إذا 
يحتوي على عجالت فإن معايير الشراء تختلف، 
لذا يجب أن تكون وفق أسس صحية لتجنب أي 

مشكالت قد يتعرض لها الطالب: 
• يفضل أن تكون عجالتها ذات نوعية جيدة.

• مقبضها مريح أثناء املسك وميكن تعديلها حسب طول الطالب. 

• تجنب امليش فيها بقدر اإلمكان عىل الطرق الوعرة.

• يفضل رشاؤها للطالب الذين صفوفهم يف الطوابق األرضية.
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د. جاسم المطوع 
6 نصائح تساعدك على 

التعامل مع المراهق 
المكتئب

الرئيسة لوفاة  النفسية شيوعا، فهو من األسباب  أكثر االضطرابات  العالمي من  الصعيد  يعتبر االكتئاب على 
المراهقين، وكل 1٠٠ دقيقة هناك مراهق ينتحر في العالم، فأحاسيسهم المرهفة وعواطفهم الجياشة جعلتهم 
أقل تحمال للصدمات والظروف الصعبة، لذا من واجبك أال تتجاهل اكتئاب ابنك المراهق واسع لتقديم المساعدة 
له قبل أن يتطور مرضه ويفكر باالنتحار. وألننا نريد أن يعيش ابنك المراهق حياة طبيعية كبقية أصدقائه قدم 
أنه من  إال  التي يعاني منها،  التعامل مع حالة االكتئاب  التي تساعدك على  النصائح  المطوع بعض  د. جاسم 
الرعاية وهي  المراهق المكتئب، والتي تستدعي تلقي  التي قد تظهر لدى  التعرف على األعراض  الضروري 

كالتالي: 
• الشعور بالحزن أو االنفعال.

• فقدان االهتامم باألشياء التي اعتاد عىل االستمتاع بها.

• صعوبة الرتكيز.

• تغري عادات األكل أو النوم.

• الشعور بعدم القدرة عىل القيام باملهام البسيطة.

• تدين تقدير الذات كالرتكيز عىل إخفاقاته بدال من إنجازاته.

• القيام بسلوكيات خطرة أو خاطئة كإيذاء النفس أو الوقوع يف املشكالت.

• تجنب الحضور مع األهل أو األصدقاء.

• الشعور باألمل عىل الرغم من عدم وجود سبب له.

• عدم االهتامم باملستقبل.

• أفكار متكررة عن االنتحار أو املوت.

1. تكلم مع ابنك بلطف
إن املراهق شديد الحساسية، لذا ال يجوز أن تقسو عليه أو أن تستهرت مبشاعره. 

اجلس معه وشجعه عىل إخراج ما بداخله من أحزان وآالم وحاول أن تظهر له 

بأنك مهتم لكل كلمة يقولها وأنك متعاطف معه، سيشعر بأهميته وستنجح يف 

اكتشاف سبب اكتئابه وهذا ما سيسهل عليك التعامل معه.

2. ساعده على حل مشكالته
مييل املراهق لكتامن مشكالته خوفا من تأنيبه من قبل الوالدين، وهذا ما يجعله 

قريبا  تكون  أن  كأم  أو  لذا من واجبك كأب  الشديد،  والحزن  باالكتئاب  يشعر 

من ابنك وأن تعرض عليه خدماتك بصفتك صديقا له. أخربه بأنك مستعد لحل 

كل مشكالته من دون أن توجه له اللوم، سيشجعه هذا عىل إخبارك بكل يشء 

وستتمكن بالفعل من إخراجه من حالته النفسية السيئة.

3. تفهم أن ابنك يتألم فعال
ابنك املكتئب ال يستخدم االكتئاب كحيلة حتى يجذب اهتاممك وانتباهك. وال 

يستخدم اكتئابه حتى تلبي كل طلباته، فهو فعال يعاين، حاول أن تتفهم حقيقة 

من حدة  يزيد  قد  مشاعره  تجاهل  استمرارك يف  أن  علم  وكن عىل  األمر  هذا 

غصبه وقد يدفعه إلنهاء حياته، لذا قف إىل جانبه وادعمه حتى تتحسن حالته 

النفسية.

4. أّمن له جوا أسريا مريحا
لذا حاول  املراهقني،  الرئيسة الكتئاب  األسباب  والطالق من  املشكالت األرسية 

أن تبعد طفلك عن مشكالتك قدر اإلمكان، وإذا كان هناك خالف ما قم بحله 

بعيدا عنه. الجو األرسي املريح والهادئ سيجعل ابنك يشعر باألمان والراحة ومع 

الوقت ستزول حالة االكتئاب التي يعاين منها.

5. شجعه على تعلم هواية يحبها
عىل  شجعه  مثال  ومفيد.  نافع  هو  مبا  املراهق  ابنك  فراغ  وقت  متأل  أن  حاول 

مامرسة هوايته املفضلة وتعلم هواية أخرى يحبها كأن يتعلم الفنون أو الرسم 

يطور  ليك  دافعا  بداخله  وستولد  معاناته  الهوايات  هذه  ستنسيه  التصوير.  أو 

مهاراته ويحرتف إحدى هذه الهوايات يف املستقبل.

6. اسمح له بالخروج مع أصدقائه
عدم السامح البنك املراهق بالخروج من املنزل يزيد من حدة اضطرابه النفيس، 

املقربني،  أصدقائه  برفقة  الوقت  لبعض  بالخروج  له  السامح  من  بأس  ال  لذا 

لخارج  والصيفية يف رحلة سياحية  األسبوعية  العطل  واحرص عىل أخذه خالل 

البلد، سيحسن هذا من حالته النفسية. 

وقدم د. جاسم المطوع 6 نصائح للتعامل مع المراهق الذي يمر بحالة اكتئاب وهي كالتالي: 
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مؤشرات 
تدل على 

إصابة المرأة 
باألمراض 
النفسية

جميع الناس معرضون إلى اإلصابة بأمراض نفسية، ال سيما بعد مرورهم بمحنة أو صدمة غير متوقعة، أو قد يعاني 
البعض من أمراض نفسية نتيجة التربية المنزلية المسؤولة عن توليد العقد النفسية. وعلى الرغم من انتشار العيادات 
النفسية في كل مكان، إال أن األمراض النفسية تعتبر إلى حد ما أكثر صعوبة، مقارنة باألمراض العضوية. فالمرض 
األدوية  أن  كما  أحيانا.  األدوية  معه  تفيد  ال  قد  النفسي  المرض  ولكن  به،  خاصة  بأدوية  معالجته  يمكن  العضوي 
النفسية تعتبر أقوى وأكثر تأثيرا على اإلنسان، لجهة آثارها الجانبية. وتعد األمراض النفسية أكثر شيوعا بين النساء 
منها لدى الرجال، كما تعيش النساء أحيانا مع المرض النفسي ألشهر وربما لسنوات، دون إدراك لخطورة هذا المرض. 
في حين يواجهن أعراضا جسدية نتيجة المرض النفسي، حيث يمكن أن تكون جميع أعراض الصداع وآالم المعدة 
واأللم المزمن وارتفاع ضغط الدم من أعراض المرض النفسي، فيما تشمل العالمات الجسدية األخرى صعوبات النوم، 

وتقلبات الوزن، ونقص الطاقة.
المحيطة  الفترة  اكتئاب  مثل  الهرمونات،  تغير  أوقات  في  النفسية  االضطرابات  أعراض  من  النساء  بعض  وتعاني 
بالوالدة، واضطراب ما قبل الحيض، واالكتئاب المرتبط بسن اليأس. وعندما يتعلق األمر باالضطرابات النفسية األخرى 
مثل الفصام واالضطراب ثنائي القطب، ولم تجد البحوث اختالفات في معدالت إصابة الرجال والنساء بهذه األمراض، 

ولكن قد تعاني النساء من هذه األمراض بشكل مختلف. 
إذا كنت تعانين من هذه األعراض فمن األفضل اللجوء إلى التدخل الطبي قبل تفاقم الوضع، فهناك عالمات تدل 

على وجود مشكلة وهي: 
• الحزن املستمر أو مشاعر اليأس.

• تغيريات جذرية يف عادات األكل أو النوم.

• تغيريات يف الشهية أو الوزن.

• قلة الطاقة أو التعب.

• الخوف أو القلق املفرط.

• رؤية أو سامع أشياء غري موجودة.

• حاالت مزاجية عالية ومنخفضة للغاية.

• أوجاع أو صداع أو مشكالت يف الجهاز الهضمي من دون سبب واضح.

• التهيج.

• االنسحاب االجتامعي.

• أفكار انتحارية.

أكثر األمراض النفسية شيوعا لدى المرأة:
1. االكتئاب

يعد مرض االكتئاب من أكرث األمراض النفسية انتشارا لدى النساء، ويحدث بسبب تغري الهرمونات 

عند النساء، وتتعدد أشكال اإلصابة باالكتئاب يف مراحل معينة، منها:

• اكتئاب ما قبل الوالدة أو بعدها.

• اضطراب ما قبل الحيض.

• اكتئاب سن اليأس.

وتشمل أعراض االكتئاب عند النساء ما ييل:

• الشعور باليأس والحزن والفراغ.

• البكاء بشدة.

• الغضب واالنفعال.

• الشعور بعدم القيمة.

• عدم االهتامم باألنشطة.

• فقدان الطاقة.

• عدم القدرة عىل اتخاذ القرار.

• االضطرابات يف النوم )النوم كثريا او األرق املزمن(.

• فقدان الشهية، أو اإلفراط يف تناول الطعام.

• محاوالت إيذاء النفس.

• الصداع املستمر.

• اضطراب األكل.

وأكدت العديد من الدراسات أن النساء أكرث عرضة الضطراب األكل من الرجال مبقدار الضعف، 

نظرا للغموض يف معرفة أسباب املرض، ولكن يعتقد األطباء أن العوامل الفسيولوجية والنفسية 

واالجتامعية للمرأة، ومن بني عوامل الخطر لإلصابة باضطراب األكل: 

• الجلوس مع شخص يعاين من االضطراب يف األكل، أو أي مرض نفيس.

• اتباع حمية غذائية.

• حرق سعرات حرارية أكرث مام يتناوله الشخص.

• املعاناة من مرض السكري.

• التشخيص باضطراب القلق.

• التعرض للتنمر والتشهري بسبب زيادة الوزن.

• االتجاه للكامل وعدم املرونة يف السلوك.

2. اضطراب القلق
ال توجد امراة ال تعاين من اضطراب القلق املفرط، هكذا كان حديث أحد األطباء النفسيني الذي 

أكد أن 50 % من النساء يعانني من اضطراب القلق والتوتر يف حياتهم، كام تشمل اضطرابات 

القلق )اضطراب الهلع، اضطراب الوسواس القهري، الرهاب االجتامعي(.

كام تشمل عوامل القلق الخوف من املرتفعات، الخوف من أشياء معينة، وأكدت آخر دراسة تم 

إجراؤها هذا العام أن النساء يعانني من اضطراب القلق مقارنة بالرجال بنسبة 23.5 % مقابل 

15 %. وتشمل أعراض اضطراب القلق: 

• العصبية املزمنة والتهيج.

• مشاعر املوت والكوارث.

• رسعة نبضات القلب.

• مشكالت الجهاز الهضمي.

• التعرق الشديد والرعشة.

• فرط يف التنفس.

• الضعف والتعب.

• األرق الشديد.

• عدم القدرة عىل الرتكيز.

3. االضطراب ثنائي القطب
تعرف هذه الحالة باسم "الهوس االكتئايب" وتشمل أعراضه تقلبات مزاجية شديدة ما بني الهبوط 

والصعود، وتعد النساء أكرث عرضة لإلصابة باالضطراب ثنايئ القطب من النوع الثاين، الذي يشمل 

نوبات الهوس ونوبات االكتئاب. ويف هذا النوع عادة ما تصاب النساء بنوبات االكتئاب أكرث من 

نوبات الهوس، وميكن عالج االضطراب ثنايئ القطب من النوع الثاين دون البقاء يف املستشفى.

4. اضطراب الشخصية الحدية
اضطراب الشخصية الحدية هو مرض عقيل يصيب الرجال والنساء، ولكن يصيب النساء بشكل 

أكرث يف مرحلة الشباب. واضطراب الشخصية الحدية هو مرض عقيل خطري، يسبب عدم االستقرار 

يف املزاج العام والسلوك والصورة الذاتية. ومن أعراض الشخصية الحدية: 

• الدخول يف العالقات العاطفية والجسدية وإنهاؤها برسعة.

• التقلبات يف املشاعر تجاه من حوله.

• الترصفات االندفاعية والخطرية.

• التغيري الرسيع يف صورة الشخص عن نفسه.

• الشعور بالسوء أو عدم القيمة يف الحياة.

5. الميل لالنتحار
التي  النفسية  فالعقدة  الرجال،  من  بكثري  أكرث  النساء  بني  يكرث  له  وامليل  االنتحار  يف  التفكري 

تعاين منها املرأة ميكن أن تجعلها تفكر يف االنتحار، خصوصا إذا كان يصعب عالج هذه العقدة 

النفسية. كام أن بعض النساء يفكرن باالنتحار )نسبة 9  % من نساء العامل( بعد دخولهن سن 

انقطاع الطمث.
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هل أنت مصاب 
 بالنوم القهري؟ 

هل تعاني من النوم في أوقات مفاجئة؟ قد ال تكون وحدك، فقد ينتاب بعض األشخاص شعور دائم بالنوم، ويصعب 
عليهم مقاومته، فال يكون مجرد حدث عارض، هذا ما يسمى بالنوم القهري، ويأتي هذا االسم نتيجة الحاجة القهرية 

للنوم التي تتحكم في المريض.
ال يرتبط مرض النوم القهري بمرحلة عمرية محددة، إذ يصيب أي شخص، لكنه يظهر بصورة أكبر في مرحلة الشباب، 
ولهذا المرض مخاطر كبيرة على الصحة في حال لم يتم عالجه أو السيطرة عليه، فقد يؤثر على روتين حياتك إذا لم 

يتم السيطرة عليه بشكل سريع مع وضع خطة عالج مناسبة.
المفاجئة.  النوم  النهار ونوبات  أثناء  بالنعاس الشديد  بالخدار، وهو اضطراب نوم مزمن يتميز  القهري  النوم  يسمى 
غالبا ما يجد األشخاص المصابون بالخدار صعوبة في البقاء مستيقظين لفترات طويلة من الوقت، بغض النظر عن 
الظروف. يمكن أن يسبب الخدار اضطرابات خطيرة في روتينك اليومي. فقد يسبب عدم فهم المرض وتشخيصه، 
المساعدة  للطلب  األعراض  معرفة  من  البد  لذلك  بحالته،  يدري  أن  دون  طويلة  لسنوات  معه  المريض  تعايش  إلى 

الفورية في حال ظهورها.
قد يستغرب البعض من وجود نوم قهري، إال أن هناك بعض األعراض التي قد تدل على أن الشخص مصاب بهذا النوع 

من المرض، لذا من المهم التعرف على أعراض النوم القهري التي تتمثل في: 

١. الشعور بالنعاس في فترة النهار
الشعور بالنعاس يف فرتة النهار يحدث حتى وإن كان الشخص ينام بشكل كاف ليال، فتأيت له نوبات مفاجئة من النعاس، ويف أوقات غري مناسبة، مثل: 

أثناء وجودك يف العمل أو حتى وقت قيادة السيارة.

2. هلوسة ما قبل النوم
يحدث هذا نتيجة شدة الحاجة للنوم، فيمكن أن يتحدث الشخص بكالم غري مفهوم ونربة صوت منخفضة؛ ألنه يريد أن ينام بشدة.

3. توقف حركة الجسم
وذلك أثناء اليقظة، وقد يكون توقف كيل ويصعب عىل الشخص تحريك كل جسمه، أو توقف جزيئ بسبب ضعف يف بعض عضالت الجسم مثل: 

الركبتني أو العنق أو الذراعني أو الفك.

4. اضطراب النوم
بالنعاس  القهري  النوم  مريض  شعور  من  الرغم  عىل 

نهارا، إال أن نومه عادة ما يكون متقطعا ومضطربا 

ليال.

5. بعض التصرفات الالإرادية
حال  ففي  وعي،  عدم  حالة  يف  يكون  املريض  هذا ألن  مقاومة 

يقوم  أن  وميكن  مفهومة،  وغري  تلقائية  بأفعال  يقوم  الشديد،  النعاس 

ببعض الترصفات ثم ينساها فيام بعد.

6. النوم المفاجئ
وهو النتيجة النهائية لكل هذه األعراض، حيث ينام املريض فعليا ملدة 

لحظات أو ساعات.

أسباب النوم القهري
العصبي،  الجهاز  التي تصيب  القهري من األمراض املزمنة  النوم  • يعد 

وليس هناك سبب محدد لإلصابة بهذا املرض، وإمنا يحدث بسبب عوامل 

عدة تتفاعل لتؤدي إىل حدوث خلل يف األعصاب.

إنتاج  نقص يف  بسبب  يحدث  القهري  النوم  أن  األطباء  بعض  يعتقد   •

املادتني اآلتيتني: 

مادة الهيبوكريتني )Hypocretin(: وهي مادة تعمل عىل تنظيم دورة 

النوم.

مادة األوكسني )Auxin(: وهي مادة تحفز اليقظة عند اإلنسان.

الوراثية دورا يف هذا األمر، حيث إن هناك  العوامل  قد تلعب 

بعض الجينات التي تتحكم يف إنتاج املواد الكيميائية املسؤولة عن 

نوم اإلنسان، وأي خلل يف هذه الجينات يؤثر عىل النوم.

• كام تبني أن وجود بعض التشوهات يف أجزاء مختلفة من الدماغ يؤدي 

إىل حدوث اضطرابات يف النوم.

هناك أسباب أخرى تؤدي إلى الشعور بالنعاس، لكنها 
غير مرتبطة بمرض النوم القهري، مثل: 

• اإلصابة بداء املثقبيات اإلفريقي البرشي، وهو داء تسببه لدغة ذبابة 

يفقد  به  املصاب  تجعل  والتي  اإلفريقية،  القارة  يف  املنترشة  تيس  تيس 

السيطرة عىل نفسه ليستغرق يف نوم عميق بأوقات مختلفة.

• التعرض للتعب واإلجهاد وعدم أخذ القسط املناسب من النوم إىل أن 

يصاب الشخص بالنعاس.

لكن  المرض،  لهذا  نهائي  عالج  يظهر  لم  اآلن  حتى 
هناك بعض العالجات والنصائح التي يمكن أن تخفف 

من خطورته، وهي كاآلتي: 
املعالج  الطبيب  بها  يويص  التي  املنبهة  الطبية  العقاقري  بعض  تناول   •

لتقليل الشعور بالنعاس وتنظيم النوم بصورة أفضل.

النوم  لتجنب  بالنعاس  الشعور  حالة  يف  نهارا  قصرية  لفرتات  النوم   •

املفاجئ الذي يشكل خطورة عىل املصاب.

• تناول بعض مضادات االكتئاب، حيث تقلل من الهلوسة التي تحدث 

بسبب هذا املرض، وتعالج توقف الحركة الذي يصيب املريض يف حال 

شعوره بالنعاس، والطبيب هو من يحدد األدوية املناسبة يف هذه الحالة.
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عالمات تكشف إصابة
1٠الرجل بسن اليأس

»سن اليأس«، غير أن هذه  الرجال أيضا يمرون بما يسمى  يبدو أن 
الحالة ال يتم الحديث عنها بشكل واضح وصريح. وبينما تعرف 

هذه المرحلة عند النساء مع بداية انقطاع الطمث، تبدأ غالبا 
في منتصف العمر عند الرجال، حين يتناقص إنتاج هرمون 

العمر، ما قد  التستوستيرون بشكل ملحوظ مع تقدم 
يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل. 

التستوستيرون  هرمون  مستوى  ينخفض  قد 
السبب  ولهذا  سنويا،   %  ١.2 إلى  تصل  بنسبة 

أطلق على هذه المرحلة أيضا »متالزمة نقص 
إلى  باإلضافة  التستوستيرون«.  هرمون 

ذلك، يتناقص إنتاج الكثير من الهرمونات 
الرغبة  تقل  بحيث  األخرى،  الجنسية 

نشر  ما  بحسب  وتتناقص،  الجنسية 
موقع »بونت« األلماني.

يتطور هذا الخلل الهرموني عند 
الرجال على مدى سنوات عدة 

وال يتضح إال في الخمسينات 
والستينات من العمر. ولكن 

دائما  األمر  يختلف  بالطبع 
كما  آلخر  شخص  من 

تلعب العوامل الوراثية 
دورا مهما في ذلك.

التغريات الهرمونية جزء طبيعي من الشيخوخة. وعىل عكس ما يحدث 

الجنسية  الهرمونات  الطمث، تحدث تغريات  انقطاع  أثناء  النساء  عند 

عند الرجال تدريجيا. 

انخفاض  لوصف  الذكور«  عند  اليأس  »سن  مصطلح  استخدام  تم 

التغريات  لكن  بالشيخوخة.  املرتبط  التستوستريون  هرمون  مستويات 

الهرمونية املرتبطة بالشيخوخة لدى النساء والرجال مختلفة.

عند النساء، تنتهي اإلباضة وينخفض إنتاج الهرمونات خالل فرتة زمنية 

قصرية نسبيا. وهذا ما يعرف بسن اليأس. عند الرجال، ينخفض إنتاج 

عديدة،  األخرى عىل مدى سنوات  والهرمونات  التستوستريون  هرمون 

وال تكون العواقب واضحة بالرضورة. يسمى هذا االنخفاض التدريجي 

أو  املتأخر  التناسلية  الغدد  التستوستريون قصور  يف مستويات هرمون 

انخفاض هرمون التستوستريون املرتبط بالعمر.

املتوسط  يف  الرجل  لدى  التستوستريون  هرمون  مستويات  تنخفض 

بحوايل 1 % سنويا بعد سن األربعني. ولكن معظم الرجال األكرب سنا ما 

تزال لديهم مستويات هرمون تستوستريون ضمن النطاق الطبيعي، مع 

ما يقدر بنسبة 10 % إىل 25 % فقط لديهم مستويات تعترب منخفضة.

الرجال  لدى  املنخفضة  التستوستريون  هرمون  مستويات  متر  ما  غالبا 

األكرب سنا دون أن يالحظها أحد. ميكن فحص مستويات التستوستريون 

عن طريق فحص الدم، لكن االختبارات ال تجرى بشكل روتيني. وكثري 

من الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستريون 

واألعراض  العالمات  فإن  ذلك،  إىل  إضافة  أعراض.  أي  من  يعانون  ال 

بانخفاض  خاصة  ليست  التستوستريون  هرمون  بانخفاض  املرتبطة 

هرمون التستوستريون. ميكن أن تحدث أيضا بسبب عمر الشخص أو 

استخدام األدوية أو حاالت أخرى، مثل وجود مؤرش كتلة جسم يبلغ 

30 أو أعىل. ومع ذلك، تشمل العالمات واألعراض التي توحي بانخفاض 

هرمون التستوستريون ما ييل: 

• انخفاض الرغبة الجنسية والنشاط.

• قلة االنتصاب التلقايئ أو ضعف االنتصاب.

• عدم ارتياح أو تورم الثدي.

• العقم.

• فقدان الوزن.

• انخفاض كثافة املعادن يف العظام.

• الهبات الساخنة أو التعرق.

والثقة  والتحفيز  الطاقة  انخفاض  األخرى  املحتملة  األعراض  تشمل   •

واملزاج املكتئب وضعف الرتكيز. 

• زيادة النعاس واضطرابات النوم وفقر الدم الخفيف غري املربر.

• انخفاض حجم العضالت وقوتها وزيادة دهون الجسم.

هرمون  انخفاض  باختبار  سنا  األكرب  الرجال  فقط  الخرباء  يويص 

االختبار  أظهر  إذا  أعراض.  أو  لديهم عالمات  كانت  إذا  التستوستريون 

لتأكيد  االختبار  إعادة  فيجب  التستوستريون،  هرمون  انخفاض  األويل 

بإجراء  يوىص  التستوستريون،  هرمون  انخفاض  تأكيد  تم  إذا  النتائج. 

واستبعاد  السبب  لتحديد  النخامية  الغدة  عىل  االختبارات  من  مزيد 

نقص الهرمونات األخرى. 

وتختلف التوصيات املتعلقة بعالج التستوستريون للرجال الذين يعانون 

 ،2020 العام  يف  بالعمر.  املرتبط  التستوستريون  هرمون  انخفاض  من 

أوصت الكلية األمريكية لألطباء بأن يفكر األطباء يف بدء عالج هرمون 

التستوستريون لدى الرجال الذين يعانون من ضعف جنيس ويريدون 

تحسني وظائفهم الجنسية، بعد رشح املخاطر والفوائد. يف العام 2018، 

أوصت جمعية الغدد الصامء بعالج هرمون التستوستريون للرجال الذين 

والذين  بالعمر،  املرتبط  التستوستريون  هرمون  انخفاض  من  يعانون 

لديهم عالمات وأعراض مرتبطة بانخفاض هرمون التستوستريون.

الذين  للرجال  التستوستريون  عالج  بتقديم  أيضا  الخرباء  بعض  يويص 

يعانون من انخفاض هرمون التستوستريون املرتبط بالعمر دون ظهور 

عالمات أو أعراض.

بالنسبة لبعض الرجال، يخفف عالج التستوستريون من عالمات وأعراض 

غري  الفوائد  لآلخرين،  بالنسبة  املزعجة.  التستوستريون  هرمون  نقص 

واضحة وهناك مخاطر محتملة.

وتساعد بعض التغيريات يف منط الحياة يف تخفيف األعراض كام ميكن 

اتباعها من قبل النساء أيضا مثل: اتباع نظام غذايئ صحي يشمل الكثري 

عن  اإلقالع  النباتية،  واألطعمة  الغذائية  والعنارص  الفيتامينات  من 

والتعرض  التوتر،  تقليل  بانتظام،  والرياضة  الرياضة  ومامرسة  التدخني 

الشعور  التي تساعد عىل  الهوايات  ألشعة الشمس إىل جانب مامرسة 

بالراحة.
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2. اإلكثار 
من تناول 

الكربوهيدرات 
المكررة

التورتيال،  األبيض،  الخبز 

األطعمة  أو  املعجنات  وكذلك  واملعكرونة، 

األخرى املصنوعة من الدقيق األبيض، ليست مثالية لتنظيم نسبة السكر 

يف الدم.

الكثري من  تناول  فإن  وبالتايل،  واأللياف.  الربوتني  إىل  تفتقر  املكررة  الحبوب  إن معظم 

ارتفاع وانخفاض يف  الحبوب املكررة، خاصة مع عدم وجود أي يشء آخر، سيؤدي إىل 

نسبة السكر يف الدم.

من األفضل دامئا اختيار الحبوب الكاملة كلام أمكن ذلك، عىل سبيل املثال، األرز البني أو 

الكينوا بدال من األرز األبيض، وخبز القمح الكامل بدال من الخبز األبيض، ودقيق الشوفان 

بدال من حبوب اإلفطار املكررة من الحبوب.

3. تخطي الوجبات
إذا قضيت وقتا طويال من دون تناول وجبة أو وجبة خفيفة، فسوف تنخفض مستويات 

الشعور  الدم، وينتج عنه  السكر يف  باسم نقص  أيضا  الدم كثريا، يعرف هذا  السكر يف 

بالخمول والتعب؛ ألن جسمك حرفيا ال ميتلك الطاقة ألداء جميع وظائفه املعتادة. مصدر 

الطاقة املفضل لعقلك هو أيضا الجلوكوز، لذلك ميكن لإلدراك العقيل أيضا أن يتأثر عندما 

تنخفض مستويات السكر يف الدم.

التي  الكبرية  باملغذيات  وتزويده  بالطاقة  جسمك  تزويد  إىل  تحتاج  تستيقظ،  عندما 

يحتاجها لتوليد الطاقة. إذا تخطيت وجبة اإلفطار، فمن املرجح أن تشعر بالدوار ورسعة 

االنفعال. تناول وجبة اإلفطار الغنية بالربوتينات والدهون الصحية خالل الساعة األوىل 

من االستيقاظ هو وسيلة رائعة لبدء يومك بطاقة ثابتة.

إذا كنت تعلم أن لديك يوما حافال باألحداث، فاحتفظ ببعض الوجبات الخفيفة الغنية 

بالربوتينات واأللياف يف متناول اليد، مثل التفاح وبعض اللوز أو البسكويت املصنوع من 

الحبوب الكاملة والحمص، ملنع انخفاض مستوى السكر يف الدم نتيجة لذلك. وإذا تم 

تشخيص إصابتك مبرض السكري بالفعل، فدامئا ينصح خرباء التغذية بتناول وجبة خفيفة 

متوازنة يف املساء وإال فإن مستويات السكر يف الدم ميكن أن تنخفض بشكل كبري بني 

عشية وضحاها.

الكبد عندما يتعرف عىل ذلك، لذلك  البدء يف تكسري السكر املخزن من  الجسم ميكنه 

ميكن أن تكون نسبة السكر يف الدم مرتفعة يف الصباح؛ ألن الجسم قد دخل يف حالة 

تناول وجبة  لذا  الدم.  السكر يف مجرى  الذعر ولجأ إىل أسلوبه االحتياطي إلدخال  من 

خفيفة متوازنة يف املساء ميكن أن يساعد يف الحفاظ عىل مستويات السكر يف الدم أكرث 

استقرارا خالل الليل.

4. عدم شرب كمية كافية من الماء
ينتج  إذ  الدم؟  السكر يف  نسبة  سلبا عىل  يؤثر  الجفاف  أن  تعلم  هل 

الجسم هرمونا يسمى فاسوبريسني عندما ال ترشب كمية كافية من املاء. 

يتسبب الفازوبريسني يف احتفاظ الكىل بالسوائل ومينع الجسم من التخلص من 

السكر الزائد يف البول.

اليوم يف الحفاظ عىل استقرار نسبة السكر يف الدم.  يساعد رشب املاء باستمرار طوال 

والحالة  البدين  النشاط  ومستوى  الغذايئ  والنظام  الحجم  عىل  املثايل  املدخول  ويعتمد 

الصحية وعوامل أخرى. ومع ذلك، تويص األكادمييات الوطنية للعلوم والهندسة والطب 

الرجال برشب 125 أونصة )3.7 لرت( يوميا، وترشب النساء 91 أونصة )2.7 لرت( يوميا.

5. تناول المشروبات السكرية
يقول اختصاصيو التغذية إن رشب املرشوبات املحالة بالسكر مثل الصودا واملرشوبات 

عندما  اتباعها  التي ميكنك  العادات  أسوأ  من  واحدة  الفاكهة،  عصائر  وبعض  الرياضية 

يتعلق األمر بسكر الدم؛ ألن هذه املرشوبات هي أساسا »سعرات حرارية فارغة« ال توفر 

أي عنارص غذائية أخرى مثل األلياف والدهون والربوتني إلبطاء امتصاص السكر.

وامتصاصها  هضمها  يتم  السوائل  أن  ذلك  من  واألسوأ 

أرسع بكثري من األطعمة الصلبة، لذا فقد تؤدي 

بشكل  الدم  يف  السكر  نسبة  ارتفاع  إىل 

قطعة  من  دراماتيكية  وأكرث  أرسع 

عىل  تحتوي  التي  املافن،  أو  الكعك 

يفرس  قد  األقل.  عىل  النشا  بعض 

هذا سبب اكتشاف دراسة أجريت 

العام 2018 أن املرشوبات املحالة 

بالسكر تشكل خطرا أكرب لإلصابة 

الثاين  النوع  من  السكري  مبرض 

األخرى  األطعمة  مبعظم  مقارنة 

التي تحتوي عىل الفركتوز.

العام  نرشت  دراسة  ووجدت 

 Diabetes Care مجلة  يف   2010

حصة  تناولوا  الذين  املشاركني  أن 

املحالة  إىل حصتني من املرشوبات 

بنسبة  أكرب  خطر  لديهم  يوميا 

السكري  مبرض  لإلصابة   %  26

الذين  بأولئك  مقارنة   2 النوع  من 

يف  واحدة  حصة  من  أقل  تناولوا 

الشهر.

5
عادات غذائية 
تسبب فوضى 
في سكر الدم 

1. تناول السكر أو الكربوهيدرات
أو  بالسكر،  املجهزة  الحبوب  أو  بانتظام،  الحلوى  تناول  ولكن  بديهيا،  هذا  يكون  رمبا 

األطعمة األخرى التي تتكون أساسا من السكر مع القليل من العنارص الغذائية يعد أمرا 

محظورا.

من األفضل تناول بيضة وأفوكادو عىل الخبز املحمص بدال من املرىب فقط، أو وعاء من 

دقيق الشوفان مع املوز وزبدة الفول السوداين بدال من موزة عادية. ستعمل الخيارات 

األخرية عىل زيادة نسبة السكر يف الدم برسعة كبرية، يف حني أن األول يحتوي عىل العنارص 

تدريجيا  وأكرث  أبطأ  إطالق  لضامن  والدهون،  والربوتني  األلياف  مثل  الرئيسة  الغذائية 

للجلوكوز.

عندما نأكل كميات كبرية من الكربوهيدرات أو السكريات، فإن كميات كبرية من الجلوكوز 

تفرز يف مجرى الدم. سرتتفع مستويات السكر يف الدم وتكون أعىل بكثري مام يستطيع 

جسمك تحمله. بعد ذلك، يتعني عىل البنكرياس ضخ الكثري من األنسولني للمساعدة 

يف إدارة ارتفاع الجلوكوز. وسيؤدي ذلك بعد ذلك إىل انخفاض مستويات السكر 

يف الدم املرتفعة، ما يتسبب يف انخفاض الطاقة.

يعد الحفاظ على توازن السكر في الدم أحد أهم 
األشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك 
ومزاجك  طاقتك  على  إيجابا  يؤثر  ال  فهو  العامة، 
من  الوقاية  في  أيضا  يساعد  أن  يمكن  بل  فحسب، 

األمراض والحاالت المزمنة الخطيرة.
 يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل السكر في الدم إلى حدوث 
الدم، ما يجعل  ثابتة في نسبة السكر في  ارتفاعات وانهيارات 
الدم  بكفاءة من مجرى  الجلوكوز  نقل  الصعب على جسمك  من 
هذا  يعرف  الطاقة.  على  للحصول  تحتاجه  التي  الخاليا  إلى 
الجلوكوز  مستويات  ظلت  إذا  الوقت،  بمرور  األنسولين.  بمقاومة 
في مجرى الدم مرتفعة لفترة طويلة جدا، فقد يتسبب ذلك في 

تلف األوعية الدموية واألعصاب وحتى األعضاء.
عندما ال يتم الحفاظ على مستويات السكر في الدم، فأنت في 
خطر متزايد لإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني، واالختالالت 
الهرمونية، وضباب الدماغ، ومقاومة األنسولين، وتعطل الطاقة، 
إذ يلعب الطعام دورا رئيسا في توازن الدم. السكر. وأفضل طريقة 
للوقاية هي تناول وجبات متوازنة تتمثل في ملء نصف الطبق 
بالخضار، مع تقسيم النصف اآلخر بالتساوي إلى بروتين وخضروات 

نشوية أو حبوب كاملة بدهون صحية. 
النطاق  في  الدم  في  السكر  نسبة  على  الحفاظ  كان  إذا 
المستهدف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لك، فإليك بعض عادات 
السكر  نسبة  انخفاض  أو  ارتفاع  لتجنب  تجنبها  يجب  التي  األكل 

في الدم.
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الفلفل األحمر
الفلفل األحمر غني بفيتامينات A وC. وهو أحد أغنى مصادر فيتامني C، يحتوي الفلفل األحمر عىل ما 

يقرب من 170 % من فيتامني C املوىص به يوميا.

يساعد الحصول عىل كمية كافية من فيتامني يس يف إنتاج الكوالجني، وهو أحد مكونات بناء طبقة جديدة 

مليئة  وجبة خفيفة  للحصول عىل  الحمص  يف  واغمسها  خفيفة  وجبة  لتناول  اقطعها  الجلد.  من  وصحية 

بكميات كبرية من الفيتامينات.

البروكلي
يشتهر الربتقال باحتوائه عىل فيتامني يس، لكن نصف كوب من الربوكيل يحتوي يف الواقع عىل أكرث من 

معظم مثار الحمضيات. يعترب الربوكيل أيضا مصدرا للزنك واللوتني، وكالهام يساهم يف صحة الجلد.

الجروح، مبا يف ذلك أرضار أشعة  التئام  التي تساعد برشتنا عىل  الزنك هو أحد مضادات األكسدة 

الجلد  زيادة مرونة  الذي يساعد عىل  أ  فيتامني  الكاروتني مثل  نوع من  اللوتني فهو  أما  الشمس. 

ويحمي من التعرض ألشعة الشمس الضارة.

الطماطم
تعترب الطامطم منجم ذهب من العنارص الغذائية، حيث يعترب فيتامني C والليكوبني أكرث العنارص 

لهذا  مصدر  الطامطم  فإن  طازجة،  أو  معلبة  تشرتيها  كنت  سواء  الطامطم.  يف  كثافة  الغذائية 

الفيتامني املعزز للبرشة.

تحتوي الطامطم الطازجة عىل فيتامني يس أكرث من الطامطم املطبوخة، لكن الطامطم املطبوخة 

للبرشة.  األخرى  الصحية  الفوائد  من  مجموعة  يوفر  الذي  الليكوبني،  من  مزيدا  الواقع  يف  تطلق 

والاليكوبني أحد مضادات األكسدة التي تساعد عىل الرتاجع عن تلف الجلد وميكن أن يخفف من 

التغريات التي تطرأ عىل نسيج الجلد مبرور الوقت.

الملفوف األرجواني
هذه الخضار النابضة بالحياة مليئة مبضادات األكسدة والفيتامينات لصحة الجلد. يحتوي امللفوف األرجواين عىل فيتامينات 

A وC واألنثوسيانني، وهي مضادات األكسدة التي قد تحسن صحة الجلد بعد أرضار األشعة فوق البنفسجية من الشمس.

يحتوي كوب من امللفوف األرجواين عىل أكرث من 50 % من مدخولنا اليومي املوىص به من فيتامني يس، فمن دون ما يكفي 

من فيتامني يس، سينخفض إنتاج الكوالجني يف الجسم. الكوالجني مسؤول عن عامل مرونة برشتنا الذي يحافظ عىل 

برشتنا تبدو ممتلئة وقد يساهم يف مظهر أكرث شبابا.

إن طهو الخضار الدسمة مثل امللفوف سيجعلها تتقلص يف الحجم إىل النصف تقريبا. هذا الكوب 

الواحد من الكرنب يذبل برسعة يف نصف كوب مبجرد طهوه.

خضار تمنحك 
بشرة مشرقة

هناك طرق لمساعدة بشرتك على أن تبدو شابة مع التغذية السليمة. في الواقع، جلدنا هو عضو يقوم بتجديد 
بمرور  بالفعل تحسين مدى صحة بشرتك  يمكنك  الصحية،  التغذية  باستمرار. مع خيارات  الجديدة ونموها  الخاليا 

الوقت.
يبدأ تحسين جودة بشرتنا باختيارات نمط الحياة الصحية مثل الحصول على قسط كاف من النوم، وتناول الكثير من 

الفواكه والخضروات، وممارسة الرياضة بانتظام.
ومع ذلك، تلعب التغذية وحدها دورا كبيرا في صحة الجلد. ومن أفضل العناصر الغذائية لتحسين صحة الجلد ومنع 

الشيخوخة هو فيتامين ج وفيتامين أ والزنك ومضادات األكسدة.
المهم معرفة كيفية دمجها  الجلد، ومن  أعلى نسبة مغذية لصحة  التي تحتوي على  الخضروات  وهناك بعض 

بانتظام للحصول على بشرة دائمة الشباب.
هناك أيضا بعض الخضروات التي تساعدك على تحسين البشرة والحصول على بشرة دائمة وهي خضار متوافرة 

في كل منزل ويمكن الحصول عليها بسهولة...
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1- ال تخرج عىل معدة فارغة: أفضل طريقة لتجنب الوجبات الرسيعة هي أن تشبع نفسك قبل الخروج، وبالتايل 
لن تغريك األطعمة. لذلك عندما تخرج لتناول العشاء، تناول األكل قبل املغادرة؛ ألنك تفقد ضبط النفس عندما 

تكون جائعا. لذا ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل الخروج من املنزل، مثل الفاكهة أو الزبادي، فهذا من شأنه أن 

يساهم من تقليل الكمية التي سيتم تناولها يف املطعم. كام أنه سيقلل الشعور بالجوع إىل حني الوصول إىل املطعم.

2- اختيار املطاعم التي تذكر كل مكونات الطبق، فهذا من شأنه أن يساعد عىل تحديد الوجبة التي تتامىش مع 
السعرات الحرارية املسموح بها يف الحمية.

3- تناول نصف الوجبة، سواء عن طريق مشاركة أحد األصدقاء، أو أخذ الكمية املتبقية لتناولها يف اليوم التايل.
4- اختيار مكان الجلوس أمر مهم أيضا، فالجلوس بعيدا عن مائدة املقبالت أو البوفيه يعد أمرا مفضال لتقليل 

الرغبة يف تناول مزيد منها. 

5- تناول األطعمة الصحية، مثل الخبز األسمر، البطاطس املسلوقة، زيت الزيتون، صحن من الخرضاوات واللحم 
املشوي الخايل من الدسم.

6- ركز عىل تناول الربوتني: إذا مل يكن هناك خيار وعليك أن تأكل شيئا ما، ركز عىل تناول الربوتني غري املقيل، اخرت 
شيئا مشويا أو مطهوا عىل البخار، وأضف الصلصة الحارة حتى ال تفرط يف األكل.

الوقت نفسه هذه أصناف محدودة  البداية، لتحقيق جزء كبري من الشبع، ويف  تناول الشوربة والسلطة يف   -7
السعرات الحرارية متهد لعدم التهام كمية كبرية من الطبق الرئيس. فمن األفضل البدء يف تناول األطعمة القليلة 

يف السعرات الحرارية كالسلطات التي تزيد الشعور بالشبع؛ وطلب إضافة كمية قليلة من الزيت إليها ومن غري 

إضافة الصلصات الجاهزة. وباإلمكان تناول السلطات قدر الرغبة يف ذلك وإن كان مع الوجبة األساسية والتي غالبا 

ما تكون أعىل بالسعرات الحرارية.

8- األكل عىل مهل وتذوق كل لقمة واالستمتاع بها والتوقف عن األكل يف حالة الشعور بالشبع سيساعد يف التقليل 
من تناول الطعام، فحصص بعض املطاعم تكون أكرب من الحصة التي يحتاجها الجسم، فمن األفضل تناول نصفها 

أو املشاركة يف تناولها مع األهل أو األصدقاء.

بالسعرات  العالية  واملرشوبات  الجانبية  واألطباق  كالخبز  األساسية  الوجبة  قبل  املقبالت  سائر  من  التقليل   -9
الحرارية.

10- ابتعد متاما عن البطاطس املقلية: البطاطس املقلية تخل بتوازن النظام الغذايئ الخاص بك، والدهون الزائدة 
والكربوهيدرات فيها ستحملك بآالف السعرات الحرارية الضارة، اخرت سلطة غنية بالنكهات بدال من ذلك، والتي 

ستشبعك بشكل أرسع وتجعلك منشغال.

11- اطلب شوي السمك أو الدجاج أو اللحم بدال عن قليه. باإلضافة إىل ذلك، تأخري طلب الحلويات إىل بعد إنهاء 
الوجبة الرئيسة يعد أمرا مهام، إذ عند االنتهاء من الوجبة ال ميكنكم أكل يشء آخر، حيث إنكم شعرتم بالشبع. أما 

يف حال ما يزال الشعور برغبة يف تناول الحلويات موجودا، فإن مشاركة طبق الحلوى مع األصدقاء أو األهل تعد 

أمرا رضوريا لتقليل كمية السكريات املتناولة.

12- اختيار الحلويات التي يدخل يف صنعها الفواكه كخيار أكرث صحة عن غريها من الحلويات األعىل بالسكر 
واملحليات. 

13- خذ بعض األكل معك: عندما تتمكن من رؤية األطعمة املحملة بالسعرات الحرارية من حولك فقط وال 
تستطيع معرفة ما تأكله، فإن طعامك املصنوع يف املنزل هو أفضل وسيلة إلنقاذك.

من الجميل مشاركة العائلة واألصدقاء في تناول الطعام خارج المنزل واختيار ما يحلو لكم من أنواع األطباق الشهية، 
ولكن البد من أخذ الحذر عند تناول الطعام خارج المنزل، فغالبا ما يرتبط األكل خارجا بزيادة الوزن والتأثير سلبا على 

صحة القلب والجسم. 
كما أن تناول الطعام في الخارج قد يؤدي إلى تدمير ما قمت به من أجل حصولك على جسد مثالي ورشيق، إال 
أن ذلك ال يعني أنه ال يمكنك تناول الطعام في الخارج، لكن يجب أن تكون حذرا بعض الشي، فقد تقوم المطاعم 
بإعداد خطة لتفشل نظامك الغذائي من دون أن تشعر بذلك، فقد تعتقد أنه يمكنك تناول الطعام ذات السعرات 
الحرارية القليلة، إال أنه مكن أن تحتوي األطباق منخفضة السعرات الحرارية على كميات كبيرة من الصوديوم. حتى 
األطباق اللذيذة مثل الضلوع يمكن أن تحوي ما يقرب من ١00 غ من السكر. واآلن تظهر دراسة حديثة أن ٩2 % من 
مقبالت المطاعم في جميع أنحاء البالد تحتوي على سعرات حرارية تعادل ما يجب أن يأكله الشخص البالغ في يوم 

واحد )١205 سعرات حرارية(.
تستطيع أن تقضي وقتا خاصا مع أصدقائك وعائلتك في إحد المطاعم المفضلة لديك، لكن يمكنك التغلب على 
الصعاب عندما تكون في إحدى هذه المطاعم باتباع بعض الخطوات البسيطة. إليك بعض الطرق للسيطرة على 
طعامك في المطعم لتجنب زيادة الوزن، والتي ستساعدك أيضا على االستمتاع مع األصدقاء والعائلة من دون أن 

تشعر بالذنب... 

قبل خروجك للمطاعم لتناول الطعام...

طبق معنا هذه الخطوات
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تعاني من القولون العصبي؟
حميات غذائية مناسبة لصحتك

متالزمة القولون العصبي اضطراب معوي يتميز بتغيرات دراماتيكية في حركات األمعاء. قد تعاني 
من اإلسهال أو اإلمساك أو مزيج من االثنين. وعند بعض األشخاص، قد تعيق التقلصات الشديدة وآالم 

البطن وأعراض أخرى الحياة اليومية.
في الواقع، يجد ما يصل إلى 7٠  % من األشخاص الذين يعانون من متالزمة القولون العصبي أن أطعمة 
معينة تؤدي إلى تفاقم أعراضهم. لذا يحتاج مرضى متالزمة القولون العصبي إلى اتباع نظام غذائي 
صحي، للسيطرة على األعراض المزعجة التي تسببها لهم، مثل اإلسهال واإلمساك واالنتفاخ والغازات 

وتقلصات المعدة. 
وعلى الرغم من أن التدخل الطبي مهم في عالج القولون العصبي، لكن بعض األنظمة الغذائية قد 
تساعد أيضا، وقد تم اكتشاف أن هنام العديد من األنظمة الغذائية المتاحة للمساعدة في تخفيف 
أعراض القولون العصبي، خصوصا أنه يحتاج مرضى متالزمة القولون العصبي إلى اتباع نظام غذائي 
صحي، للسيطرة على األعراض المزعجة التي تسببها لهم، مثل اإلسهال واإلمساك واالنتفاخ والغازات 

وتقلصات المعدة. 

حميات غذائية 5
للقولون العصبي

أفضل

1. نظام غذائي غني باأللياف
تحسني  عىل  تساعد  إذ  الهضمي،  الجهاز  لصحة  كبرية  أهمية  األلياف  متثل 

اإلصابة  فرص  وتقليل  واإلخراج  الهضم  عمليتي  وتسهيل  األمعاء  حركة 

باالضطرابات الهضمية. ومع ذلك، من األفضل أن يتناول مريض القولون 

التفاح  مثل  املاء،  يف  للذوبان  القابلة  باأللياف  الغنية  األطعمة  العصبي 

اإلمساك  تخفيف  عىل  تساعد  ألنها  الشوفان؛  ودقيق  والجزر  والتوت 

واإلسهال، حيث تتحول أثناء عملية الهضم ملادة هالمية تجعل الرباز أكرث 

متاسكا، ما يحسن من حركته داخل األمعاء، إىل أن يتم ترصيفه خارج 

الجسم عرب فتحة الرشج.

االبتعاد  يراعى  املاء،  يف  للذوبان  القابلة  غري  لأللياف  وبالنسبة 

واملكرسات  الكاملة  الحبوب  مثل  الطبيعية،  مصادرها  عن 

ترتاوح  أن  يجب  وامللفوف.  والربوكيل  والزبيب  والطامطم 

الكمية املستهلكة من األلياف يوميا بني 20 و35 غراما، ألن 

اإلفراط فيها قد يكون له نتائج عكسية عىل املعدة واألمعاء.

ويف حني أن األلياف ميكن أن تساعد بعض األشخاص الذين 

األلياف  تناول  زيادة  فإن  العصبي،  القولون  من  يعانون 

ميكن أن تؤدي إىل تفاقم األعراض إذا كنت تعاين من الغازات 

واإلسهال بشكل متكرر. بدال من تقليل كمية األلياف التي تتناولها 

للذوبان  القابلة  األلياف  البحوث، ركز عىل مصادر  بشكل كبري، والتي ال تدعمها 

املوجودة يف العنارص املنتجة. وتشمل هذه: 

• التوت.

• الجزر.

• دقيق الشوفان.

• البازيالء.

باأللياف  املاء بدال من إضافة كمية إضافية مرتبطة  القابلة للذوبان يف  وتذوب األلياف 

غري القابلة للذوبان.

2. نظام غذائي خال من الجلوتين
يتعني عىل مرىض القولون العصبي االبتعاد عن األطعمة الغنية بالجلوتني، مثل القمح والشعري؛ ألن املعدة واألمعاء 

تواجهان صعوبة كبرية يف هضم هذا الربوتني، ما يزيد من حدة األعراض.
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أطعمة لمرضى 5
القولون العصبي

أفضل

بحدة  املصابون  ويشعر  آخرين،  دون  أشخاص  عىل  بعينها  أطعمة  تؤثر  قد 

يف األعراض، عىل سبيل املثال تؤثر منتجات األلبان عىل بعض مرىض القولون 

العصبي سلبا، لذا هناك مجموعة من األطعمة قد يفضلها معظم مرىض القولون 

العصبي، هي كالتايل: 

1. اللحوم البيضاء
تعترب اللحوم البيضاء، مثل الدجاج والديك الرومي، من أفضل األطعمة ملرىض 

القولون العصبي؛ ألنها خالية من الدهن وغنية بالربوتني، كام أنها سهلة الهضم، 

وتناولها ال يؤدي إىل تكون الغازات املعوية عندما يكرسها الجسم.

2. األسماك الدهنية
يعرف األوميجا 3 بأنه مضاد لاللتهابات، ويعد االلتهاب أحد املصادر الرئيسة 

ألمل القولون العصبي، ومن املحتمل أن تساعد زيادة تناوله يف عالج األعراض، 

وأفضل  األسامك،  البحرية، خصوصا  املأكوالت  منترش خصوصا يف   3 واألوميجا 

مصادر أوميجا 3 تشمل: 

• سمك األنشوجة.

• سمك القد األسود.

• سمك املاكريل.

• سمك الرسدين.

• سمك السلمون.

3. المكسرات
ما يجعلها   ،3 أوميجا  والربوتني وأحامض  لأللياف  رائعا  املكرسات مصدرا  تعد 

أنها  كام  العصبي،  القولون  أعراض  لتخفيف  فعالية  األطعمة  أكرث  من  واحدة 

تحتوي عىل دهون غري مشبعة ميكن أن تساعد يف خفض نسبة الكوليسرتول 

الجوز،  املكادمييا،  اللوز،  املكرسات:  أفضل  األمعاء.  فلورا  إىل  التوازن  وإعادة 

الصنوبر.

4. بذور الشيا
الغذائية  األلياف  الكثري من  الشيا خصوصا عىل  وبذور  البذور عموما  تحتوي 

اإلمساك.  من  يقي  ما  األمعاء،  حركة  من  يحسن  كالهام   ،3 أوميجا  وأحامض 

العصبي يف  للقولون  الشمس مفيدة  اليقطني وعباد  الكتان وبذور  بذور  أيضا 

تقليل اإلمساك.

5. البروبيوتيك
عىل  أمعاءك  تساعد  بكترييا  وهي  املخمرة،  األطعمة  يف  الربوبيوتيك  يوجد 

معالجة الطعام، ميكنك الحصول عليها من األطعمة املخمرة مثل مخلل امللفوف 

املرشوبات  وتقوم  مضاف.  سكر  عىل  تحتوي  ال  التي  والزبادي  والكيمتيش 

املخمرة بنفس الوظيفة متاما، وهناك اثنان من أكرث املرشوبات املتاحة شيوعا 

هام اللنب املتخمر وشاي الكومبوتشا الشهري.

3. حمية اإلقصاء
يشرتط هذا النظام الغذايئ املعروف أيضا باسم "حمية اإلقصاء"، تجنب بعض األطعمة لفرتة طويلة، قد تصل إىل 12 أسبوعا، ملعرفة تأثري االبتعاد عنها عىل 

تحسن أعراض القولون العصبي. وتويص املؤسسة الدولية الضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية مرىض القولون العصبي، باالبتعاد عىل األطعمة واملرشوبات 

التالية: 

• املرشوبات املنبهة، خصوصا القهوة.

• الشوكوالتة.

• املكرسات.

4. حمية قليلة الدسم
تثري األطعمة الغنية بالدهون، مثل املقليات ومنتجات األلبان كاملة الدسم واللحوم املصنعة، أعراض القولون العصبي؛ ألنها تستغرق وقتا طويال يف عملية 

الهضم، ما يشكل عبئا كبريا عىل املعدة واألمعاء. لذلك ينبغي عىل املريض أن يتناول اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات األلبان قليلة الدسم، مع مراعاة سلق 

األطعمة أو خبزها بالفرن؛ ألن القيل يكسبها نسبة عالية من الدهون املشبعة.

5. حمية قليلة الفودماب
للسيطرة عىل أعراض القولون العصبي، البد من االبتعاد عن الفودماب FODMAP، وهي كربوهيدرات صعبة الهضم، موجودة يف العديد من األطعمة، مثل 

القمح والثوم والبصل والبقوليات والخرضاوات الصليبية واملحليات. تسحب هذه الكربوهيدرات مزيدا من املاء إىل األمعاء وتزيد الغازات، ما يؤدي إىل االنتفاخ 

واألمل واإلسهال بعد تناول هذه األطعمة. قد يؤدي تقييد أو تقييد تناولك لألطعمة عالية الفودماب ملدة 2 إىل 6 أسابيع إىل تحسني أعراض القولون العصبي 

لديك. بعد ذلك، تعيد تقديم األطعمة تدريجيا الكتشاف أيها يسبب املشكالت.

والنظام الغذايئ منخفض الفودماب هو نوع من حمية اإلقصاء. ووجدت مراجعة بحثية أجريت العام 2017 أن األشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفضا 

من FODMAP يعانون من أمل وانتفاخ أقل من اآلخرين الذين يتبعون نظاما غذائيا منتظام. ومن املهم مالحظة أنه ليست كل الكربوهيدرات عبارة عن 

فودماب. للحصول عىل أفضل النتائج، عليك التخلص من األنواع الصحيحة من األطعمة.

تشمل األطعمة التي يجب تجنبها ما ييل: 

• الالكتوز )الحليب، اآليس كريم، الجنب، الزبادي(، فقط إذا كنت ال تستطيع تحمل الالكتوز.

• بعض الفواكه )الخوخ، البطيخ، الكمرثى، املانجو، التفاح، الخوخ، النكتارين(.

• البقوليات )الحمص والفاصوليا والعدس(.

• رشاب الذرة عايل الفركتوز.

• املحليات.

• الخبز والحبوب واملعكرونة املصنوعة من القمح.

• بعض الخرضوات )الخرشوف، الهليون، الربوكيل، البصل، براعم بروكسل(.

تشمل األطعمة منخفضة الفودماب التي ميكنك تناولها يف هذا النظام الغذايئ ما ييل: 

• الحليب الخايل من الالكتوز أو بدائل أخرى، مثل األرز أو حليب اللوز.

• الفواكه مثل الربتقال والتوت والفراولة والعنب.

• بيض.

• لحم.

• أرز أو كينوا.

• الخرضوات مثل الجزر والباذنجان والفاصوليا الخرضاء واليقطني والكوسا.
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أسباب تقف 
وراء َحب 

الشباب

تحتوي بشرتك على ثقوب صغيرة تسمى المسامات، التي يمكن أن تسدها الزيوت والبكتيريا وخاليا الجلد الميتة 
واألوساخ. عند حدوث ذلك، قد تظهر لديك بثرة )البثور(. إذا كنت تعانين من البثور بشكل متكرر، خصوصا البثور مرة 
البثور. حب  واحدة بشكل متكرر، فقد يكون لديك حب الشباب. بمعنى آخر، حب الشباب هو حالة جلدية تسبب 
الشباب شائع جدا. في الواقع، تقدر البحوث أن c 9.4 من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من حب الشباب. وفي 

الواليات المتحدة، حب الشباب هو أكثر أمراض الجلد شيوعا، وفقا لألكاديمية األميركية لألمراض الجلدية. 

كنت  إذا  خصوصا  مؤلما،  يظل  قد  أنه  إال  العامة،  صحتك  على  خطرا  يشكل  ال  الشباب  حب  أن  من  الرغم  وعلى 
ليس هناك من  ندبات.  أيضا في حدوث  الشباب  يتسبب حب  الوقت، قد  بمرور  الشديد.  الشباب  تعانين من حب 
ينكر أن حب الشباب يمكن أن يساهم في الضيق العاطفي. يمكن أن تؤثر ندبات حب الشباب وحب الشباب على 
وجهك وأماكن أخرى مرئية من الجسم على احترام الذات والثقة بالنفس، ويمكن أن تساهم في الشعور بالقلق 
أو االكتئاب. لذا إذا كنت تعانين من حب الشباب، فاعلمي أنها حالة شائعة. ضعي في اعتبارك أيضا أن حب الشباب 

قابل للعالج للغاية.

التي تصابين بها وتقليل فرص حدوث  البثور  الفعالة، لذلك لديك خيارات لتقليل عدد  وهناك عدد من العالجات 
ندبات. إذا كنت تعانين من حب الشباب، فقد تالحظين مزيجا من أنواع البثور. وهناك أنواع من حب الشباب تتمثل 
في الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وكالهما يشار إليه أيضا باسم البثور، وهي أكثر آفات حب الشباب شيوعا.
ويمكن العثور على حب الشباب في أي مكان تقريبا من جسمك، ولكن غالبا ستالحظين ظهور حب الشباب في 

الوجه والرقبة والصدر.

توجد أسباب قد تساعد على ظهور حب الشباب، لذلك عليك معرفة األسباب التي تساعد على ظهور 
حب الشباب الذي تعانين منه: 

• إنتاج فائض من الزهم، إذ تفرز الغدة الدهنية الزهم )الزيت( الذي ينتقل عرب الشعر ويخرج من املسام ويصل إىل برشتك. ويساعد الزهم يف الحفاظ عىل 

برشتك رطبة وناعمة.

• تشكل غري منتظم لخاليا الجلد امليتة يتسبب يف تنبيه بصيالت الشعر يف الجلد.

• تراكم الجراثيم.

• يظهر حب الشباب عند انسداد مسام بصيالت الشعر بعصارة حليبية وخاليا ميتة، كل بصيلة تكون متصلة بغدة حليبية، هذه الغدة تفرز مادة دهنية 

تسمى الزهم مهمتها تزييت الشعر والجلد.

• يحدث حب الشباب عندما ينسد مسام برشتك بالزيت أو الجلد امليت أو البكترييا.

• تراكم البكترييا يف املسامات ميكن أن يؤدي أي إىل ظهور البثور التي تتطور عندما تنمو البكترييا يف مسام مسدود وال يتمكن الزيت من الهروب.

• التغريات الهرمونية يف الجسم تلعب دورا يف ظهور حب الشباب أو مفاقمته، هذه التغريات شائعة خصوصا لدى الشباب الذكور واإلناث عىل حد سواء، 

الشابات أو النساء قبل يومني إىل أسبوع من ظهور الدورة الشهرية والنساء الحوامل.

 

حتى عند الشفاء من حب الشباب أو اختفائه كليا قد يتطلب األمر مواصلة العالج الدوايئ أو أي عالج آخر بهدف منع ظهوره من جديد، يف بعض الحاالت 

قد يتطلب األمر مواصلة عالج دوايئ موضعي يف األماكن التي يحتمل ظهور البثور فيها.

يجب املواظبة عىل استخدام الوسائل الوقائية أو االستمرار يف العالج الضويئ لحامية الجلد وإبقائه خاليا من حب الشباب، وميكنك اتباع وسائل منزلية، مثل: 

غسل وتنظيف البرشة بواسطة مستحرض تنظيف خفيف، كام يجب االمتناع بالطبع عن ملس وحك املناطق املصابة بالعدوى. 

وهنا نقدم لك بعض النصائح لتجنب معاودة اإلصابة بحب الشباب، إذ توجد بعض الطرق اإلضافية لمنع 
معاودة ظهور حب الشباب، تتمثل في: 

• غسل املناطق املعرضة لإلصابة مرتني يوميا.

• استعامل أدوية مضادة لحب الشباب ميكن اقتناؤها من دون وصفة طبية، من أجل تجفيف فائض العصارة الحليبية يف الجلد.

• تجنب استعامل مساحيق التجميل بكرثة.

• إزالة هذه املساحيق قبل النوم.

• ارتداء مالبس واسعة غري ملتصقة بالجلد.

• االستحامم بعد التامرين الرياضية أو النشاطات الجسدية األخرى. 
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بعد قضاء عطلة 
صيفية حارة... 
طرق لتفتيح 

البشرة طبيعيا

إلى  تتعرض  وقد  الحرارة،  درجات  وارتفاع  الصيف  بفصل  البشرة  تتأثر 
أو  السباحة  برك  في  الصيف  قضيت  كنت  إذا  خصوصا  مؤقت  اسمرار 
على شاطئ البحر، لذا فإن تفتيح البشرة بعد الصيف يحتاج إلى روتين 
التزام يومي  بالبشرة، وهو روتين سهل ولكن يحتاج إلى  خاص للعناية 
البشرة  ترطيب  كريمات  استخدام  وأيضا  البشرة  تفتيح  ماسكات  بعمل 
للبشرة  الجاف  الملمس  التي تعيد لبشرتك ملمسها الطبيعي بدال من 
تتأثر  البشرة  أن  الحار، خصوصا  الصيف  المحترقة من الشمس بعد فصل 
سريعا من حرارة الشمس ما يؤدي إلى جفافها وتقشيرها وكذلك حدوث 

التهابات البشرة إلى جانب اسمرار البشرة من الشمس.
يمكن إعادة لون بشرتك إلى لونها الطبيعي بعد الصيف بعدد من الطرق 

نذكر منها ما يلي: 

1. استخدام مرطب
إذا كانت برشتك جافة فإن وضع مرطب خفيف أمر البد منه مثل الفازلني، وسيساعدك يف الحصول عىل برشة متوهجة صحية عىل املدى الطويل برشط عدم التعرض للشمس 

حني وضعه عىل وجهك.

2. التقشير
ينبغي تقشري برشتك ليس باستخدام جهاز التنظيف ولكن باستخدام الجزيئات الصلبة الصغرية التي تأيت يف شكل غسول الوجه ثم تدليكه يف حركات دائرية لزيادة الدورة 

الدموية ملنحك برشة متوهجة رائعة.

3. الصبار
الصبار أحد أفضل العالجات للتخلص من اسمرار البرشة وتحسني ملمس البرشة ومبجرد تطبيق جل الصبار النقي فإنه وسيلة سهلة لتفتيح برشتك وإرشاقها.

4. شرائح البطاطس
من أفضل األشياء التي تقلل التهابات البرشة وتساعدك يف الحصول عىل برشة فاتحة خالية من البقع والتصبغات هي البطاطس، 

ألنها تحتوي عىل الكثري من املعادن والفيتامينات إىل جانب النشا الذي يخلصك من االلتهابات، فقط يتم وضع رشائح البطاطس 

النيئة أو املسلوقة عىل وجهك خصوصا األماكن امللتهبة ثم تركها لنصف ساعة وسيختفي االلتهاب ويقل الشعور باألمل.

5. ماسك الزبادي لترطيب البشرة
البد أن تكون الخطوة األوىل يف إعادة برشتك إىل طبيعتها هي امتصاص التهاب البرشة، وهذا ما يوفره لك ماسك الزبادي، حيث 

يعينك عىل التخلص من االلتهاب وترطيب البرشة ومنحها التغذية الكافية بعد تعرضها للشمس والجفاف الشديد. يتم فرد الزبادي 

عىل الوجه من دون أي إضافات ثم تركه عىل البرشة ملدة 20 دقيقة عىل األقل حتى ترتاح برشتك من االلتهابات.

6. ماسك البابايا والحليب
تعترب مثرة البابايا من املرطبات الطبيعية للبرشة، وإىل جانب ذلك فإنها تساعد عىل تفتيح البرشة بأمان تام وبكل سهولة، ولعمل 

ماسك البابايا والحليب يتم هرس مثرة البابايا وإضافة ملعقة من الحليب إليها حتى يصبح شكلها كاملعجون، ميكنك بعد ذلك فردها 

عىل البرشة ملدة 20 دقيقة ثم غسل البرشة باملاء البارد وغسول ملطف للبرشة، ميكن استخدام هذا املاسك بعد التعرض مبارشة 

للشمس أو بعدها بأيام عدة، وألفضل النتائج ينبغي االستمرار عىل هذا القناع أياما متتالية حتى يعود الجلد إىل لونه الطبيعي.

7. مقشر السكر والليمون
من األشياء التي تخلصك من الخاليا التالفة للبرشة وتجديد خاليا البرشة بشكل رائع هو مقرش السكر والليمون الذي مينحك برشة 

رائعة وتفتيحا ونعومة، ولكن هناك تحذير مهم عند اتباع هذه الطريقة لتفتيح البرشة، وهي أنه ال يجب استخدام هذا املقرش يف 

حال وجود التهاب بالبرشة، إذ سيكون عليك التخلص من االلتهاب أوال بإحدى الوسائل السابقة ثم بعد ذلك االتجاه لتفتيح البرشة 

باستخدام مقرش السكر والليمون، والذي ميكنك تحضريه عن طريق إضافة عصري نصف ليمونة مع ملعقة كبرية من السكر وفرك 

الوجه به ملدة دقيقتني ثم غسله.

8. ماسك الترمس والخميرة
يتكون  الورد حتى  القليل من ماء  الخمرية، وإضافة  الرتمس مع ملعقة كبرية من مسحوق  يتم خلط ملعقة كبرية من مسحوق 

معجون سهل الفرد عىل البرشة، ثم ترك املاسك عىل الوجه ملدة نصف ساعة ثم غسل الوجه جيدا. ميكن استخدامه يوميا للتخلص 

من آثار حروق الشمس واالسمرار.

9. قناع زيت اللوز الحلو لتفتيح البشرة
قناع مناسب للبرشة الجافة. يساعد زيت اللوز الحلو عىل التخلص من البقع الداكنة التي سببتها حروق الشمس عىل البرشة. وميكن 

إضافة القليل من زيت فيتامني E إىل زيت اللوز وميكن خلطه بنسب متساوية مع زيت جنني القمح لتفتيح البرشة.
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احصلي على خصر رشيق ومنحوت 
بتمارين سهلة وبسيطة

يعاني كثير منا من تراكم الدهون في منطقتي الخصر والبطن بسبب جلوسنا فترات طويلة وتناول 
الطعام غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة، ما يؤثر بشكل سلبي على مظهر الجسم بأكمله وعلى 
أنوثتك وثقتك بنفسك أيضا، ويجعلك تحلمين دائما بالتخلص من هذه الدهون والحصول على خصر 

رشيق ومنحوت.
إن الخصر الرشيق والمنحوت هو حلم كل فتاة وأم، وقد تعاني المرأة من أجل الحصول عليه وقد 
تلجأ إلى بعض عمليات التجميل للحصول عليه، إال أن ممارسة تمارين نحت الخصر بانتظام، إلى 
جانب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ستمكنك من نحت منطقة الخصر لديك لتصبح أكثر 

نحافة ورشاقة. 
بعض التمارين تساعد على الحصول على خصر شريق ومنحوت، إليك بعض التمارين التي 

يمكن أن تقومي بها في المنزل: 

• التمرين األول 
استلقي عىل ظهرك واثني ركبتيك واجعيل قدميك مسطحتني عىل األرض، ومددي ذراعيك إىل الخلف ثم حركيهام إىل األمام خارج 

ركبتك اليمنى، مع رفع كتفيك عن األرض، ثم كرري الحركة نفسها لكن عىل الجانب اآلخر، كرري التمرين عرش مرات لكل جانب. 

• التمرين الثاني
 قفي عىل قدمك اليرسى مع ثني ركبتك قليال، وارفعي يديك لألعىل وشدي جسمك، ثم ارفعي الركبة اليمنى لتالمس الكوع األيرس، وبالعكس ارفعي الركبة اليرسى 

لتالمس الكوع األمين، وكرري التمرين عرش مرات لكل ركبة. 

• التمرين الثالث
 استلقي عىل الجانب األيرس مع ثني الركبة اليرسى ومد اليمنى، وارفعي جسمك باالستناد عىل الكوع األيرس مع الحفاظ عىل اليد اليمنى ممدودة عىل الجانب األمين 

بشكل مستقيم، ثم ارفعي خرصك قدر اإلمكان وحافظي عىل استقامة رأسك مع العمود الفقري، كرري هذا التمرين 20 مرة. 

• التمرين الرابع استلقي عىل ظهرك، ثم اثني ركبتيك بزاوية 45 درجة، مع 
وضع اليدين خلف الظهر، وتحريك القدمني مثل حركة ركوب الدراجة. 

• التمرين الخامس قفي عىل يديك وأطراف قدميك، ثم اثني إحدى 
قدميك وضميها إىل صدرك ثم افرديها مرة أخرى، مع تبادل الحركة بني القدمني، 

كرري هذا التمرين عرش مرات لكل قدم. 

• التمرين السادس هو البالنك الشهري، وهو يشبه مترين الضغط ولكن 
يكون الضغط فيه عىل الذراعني بدال من الكفني، عن طريق االستناد عىل الذراعني 

والقدمني مع رضورة جعل باقي الجسم يف وضع مستقيم ومشدود، واالستمرار عىل 

هذه الوضعية مدة من 30 ثانية إىل دقيقة. 

• التمرين السابع هو مترين املثلث الذي يستهدف عضالت البطن واألجزاء 
املائلة ويساعد عىل تقوية وشد القلب. يعمل هذا التمرين عىل نحت الخرص وتقوية 

جدار البطن وتحسني التوازن واملرونة.

• التمرين الثامن هو ملس الكعب، إذ يساعد ملس الكعب عىل شد الجدار 
الجانبي بالكامل وميكن أن يساعدك أيضا عىل إحكام الخرص وإنشاء شكل الساعة 

الرملية املثايل.

• التمرين التاسع هو مترين الضغط عىل عضالت البطن والعضالت املائلة 
يف نفس الوقت ما يحافظ عىل حركة جسمك باستمرار، ما يساعد عىل زيادة معدل 

رضبات القلب ويحرق مزيدا من السعرات الحرارية.

• التمرين العاشر الرقص من أهم التامرين 
الرياضية الجيدة لتصغري الخرص وللتخلص من دهون 

الجسم بأكمله أيضا، كل ما عليك فعله يف هذا 

التمرين هو فتح القدمني قليال مع هز الخرص 

يف االتجاهني. 

انتشرت أخيرا عديد من األنظمة الغذائية والنصائح الغريبة 
لخسارة الوزن ونحت الخصر، ولكن تظل الطريقة المثالية 
اتباع  هي  البطن  دهون  من  والتخلص  الخصر  لنحت 
النصائح  أهم  إليك  السليمة،  والغذائية  الصحية  العادات 

لنحت الخصر بطريقة صحية: 

• اتباع نظام غذايئ صحي: استشريي الطبيب بشأن النظام الغذايئ املناسب لك، وتجنبي 

اتباع انظمة غذائية غري صحية أو مجهولة املصدر. 

• تناول كميات وفرية من املياه: رشب املاء يزيد من كفاءة األيض يف الجسم، لذا احريص 

عىل تناول ما ال يقل عن مثانية أكواب من املاء عىل مدار اليوم. 

• الحصول عىل قسط كاف من النوم: النوم الكايف يساعد الجسم عىل حرق الدهون، 

لذا تجنبي السهر وقلة النوم قدر اإلمكان. 

• تجنب الوجبات الرسيعة واملقلية: ابتعدي عن األطعمة املصنعة والوجبات الرسيعة 

التي تحتوي عىل سعرات حرارية عالية، واستبدليها باألطعمة الصحية مع اإلكثار من 

تناول الخرضاوات والفواكه واألطعمة الغنية باأللياف.

مامرستها  عىل  وواظبي  السابقة  بالتمرينات  استعيني  الرياضية:  التامرين  مامرسة   •

يوميا، باإلضافة إىل رياضة امليش يف الهواء الطلق، وستالحظني تحسن حالتك املزاجية 

أيضا إىل جانب نحت الخرص.
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ميكن أن تساعد أنواع عدة من االختبارات األطباء يف تشخيص مرض 

الزهامير. قد ال يبدو ذلك مشكلة كبرية، ولكن سابقا كانت الطريقة 

وفاة  بعد  الدماغ  فحص  هي  الزهامير  مرض  لتشخيص  الوحيدة 

الشخص. أي أن التشخيص كان متأخرا كثريا.

متاحة  الشخص  تفكري  جودة  ملدى  الرسمية  االختبارات  ظلت  وقد 

دليل موضوعي عىل وجود  تقديم  تساعد يف  أن  منذ عقود وميكنها 

املشكالت املعرفية. وإذا مل تظهر هذه االختبارات شيئا خاطئا، فمن 

غري املرجح حدوث مرض الزهامير أو أنواع الخرف األخرى.

أما إذا أظهر االختبار وجود شذوذ، فبينام ميكن أن يكون ذلك عائدا 

أيضا أن يؤثر  الزهامير أو مرض آخر للخرف، فمن املمكن  إىل مرض 

أن  ميكن  املثال؛  سبيل  عىل  التفكري.  عىل  آخر  مختلف  مرض  عالج 

يب  »فيتامني  مستويات  وانخفاض  الخاملة،  الدرقية  الغدة  تسبب 

12«، وانقطاع النفس النومي غري املتوقع، أو اآلثار الجانبية لألدوية، 

مشكالت يف اإلدراك، من السهل تشخيصها وعالجها.

ميكن أيضا أن يساعد »التصوير املقطعي )CT(« و»التصوير بالرنني 

البوزيرتوين  باإلصدار  املقطعي  و»التصوير   »)MRI( املغناطييس 

إنها  األخرى.  الخرف  وأمراض  الزهامير  مرض  تشخيص  يف   »)PET(

وميكن  لإلشعاع،  التعرض  عىل  تنطوي  وقد  الثمن،  باهظة  اختبارات 

أن تكون تجارب غري سارة لألشخاص الذين يعانون من رهاب األماكن 

املغلقة.

ميكن أن تظهر فحوصات »التصوير املقطعي« املحوسب و»التصوير 

الدماغ. ميكن أن  انكامشا يف مناطق معينة من  املغناطييس«  بالرنني 

هناك  أن  البوزيرتوين«  باإلصدار  املقطعي  »التصوير  فحوصات  تظهر 

من  الربوتينان  هذان  ويعد  الدماغ  يف  بروتينني  من  زائدة  كميات 

العالمات املهمة جدا ملرض الزهامير. لكن حتى وقت قريب، مل نتمكن 

من »رؤيتهام« يف دماغ شخص حي. يكون »التصوير املقطعي باإلصدار 

قد  التي  املعرفية  املشكالت  تكون  عندما  للغاية  مفيدا  البوزيرتوين« 

تكون  عندما  أما  خفيفة.  تزال  ما  الزهامير  مرض  عن  ناجمة  تكون 

املشكالت أكرث وضوحا، وكل يشء يشري إىل التشخيص املؤسف ملرض 

الزهامير، فإن فحوصات »التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين« لها 

قيمة محدودة.

ميكن أيضا قياس »أميلويد بيتا« و»تاو« يف السائل الشويك، وميكن أن 

يكون ذلك مفيدا يف إجراء التشخيص. يتطلب هذا من الطبيب إجراء 

»البزل النخاعي« الذي قد يكون مزعجا ومؤملا لفرتة وجيزة.

هل تساعد تحاليل الدم في تشخيص مرض الزهايمر؟
التلك  لبودرة  بيعها  وقف  عن  جونسون  أند  جونسون  رشكة  أعلنت 

املخصصة لألطفال يف جميع أنحاء العامل بحلول العام 2023، ويأيت ذلك 

بالرسطان  بتسببها  وادعاءات  قضائية  دعوى  ألف   38 يقارب  ما  بعد 

الحتوائها عىل األسبست أو الحرير الصخري.

التلك  بودرة  بتسبب  مستمرة  ادعاءات  واجهت  قد  الرشكة  وكانت 

عند  املبيض  ورسطان  استنشاقها،  عند  الرئة  برسطان  بهم  الخاصة 

استخدامها من قبل النساء، عىل الرغم من األدلة العلمية املتضاربة فيام 

 International( يخص هذا الشأن. أما الوكالة الدولية لبحوث الرسطان

Agency for Research on Cancer(، فتصنف التلك املحتوي عىل األسبست بأنه مادة مرسطنة.

وما زالت رشكة جونسون أند جونسون ترص عىل موقفها املعارض لهذه اآلراء، مستندة إىل األدلة العلمية الوافرة التي تقر بأمان استخدام بودرة التلك 

وعدم تسببها بالرسطان.

وعىل هذا الضوء كانت مبيعات البودرة قد انخفضت بشكل كبري يف السنوات األخرية، وتم إيقاف بيعها متاما يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

منذ العام 2020. وكانت الرشكة قد أشارت إىل أنها ستستبدل التلك يف منتجها الشهري بنشا الذرة.

ينصح أستاذ الطب املساعد يف كلية الطب بجامعة هارفارد بيرت كوهني أنه من األفضل ملعظم الناس رشب 

كوب كامل من املاء صباحا وعدم تناول الفيتامينات بشكل يومي؛ ألن الفيتامينات اليومية ال تقدم أي فائدة 

صحية ذات قيمة بالنسبة للبالغني العاديني.

وتم التوصل إىل هذه النتائج حديثا من قبل فريق عمل الخدمات الوقائية بالواليات املتحدة، حيث توصلوا 

من خالل مراجعتهم لـ 84 دراسة شملت ما يقرب 700000 شخص إىل أن األدلة عىل أن تناول مكمالت 

الفيتامينات واملعادن يساعد يف الوقاية من الرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية التي ميكن أن تؤدي 

إىل النوبات القلبية والسكتات الدماغية قليلة أو معدومة، كام أنها ال تساعد يف منع الوفاة املبكرة.

وتشري الدراسات االستقصائية إىل أن األشخاص يتناولون الفيتامينات العتقادهم أنها تساعد عىل البقاء يف 

صحة جيدة، أو للشعور مبزيد من النشاط أو تحسني املزاج. ولكن، يوضح الباحثون أن هناك بعض الفئات 

فقط يلزمها تناول الفيتامينات واملكمالت الغذائية، مثل: 

• األشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية شديدة التقييد.

• األشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي.

• الخاضعني لبعض جراحات إنقاص الوزن التي تسبب سوء امتصاص العنارص الغذائية.

ومن األمثلة األخرى أنه قد يكون من الرضوري تناول مكمل فيتامني )د( يوميا عندما ال يتعرض الشخص 

ألشعة الشمس بشكل كاف، وقد يويص الطبيب مبكمالت الحديد إذا كان لدى الشخص فقر دم.

يذكر أنه يسمح ملصنعي املكمالت الغذائية بتسويق منتجاتهم بادعاءات مختلفة مع وجود مالحظة إخالء 

املسؤولية عىل كل منتج تنص عىل أنه مل يتم تقييم هذه البيانات من قبل إدارة الغذاء والدواء، وال يهدف 

هذا املنتج إىل تشخيص أي مرض أو عالجه أو الوقاية منه.

وعىل الرغم من أن الفيتامينات املتعددة قد ال تكون مفيدة يف كثري من األحيان، فهي عىل األقل ليست ضارة. 

ولكن ينصح الباحثون بإنفاق املال عىل رشاء األطعمة الصحية بدال من رشاء املكمالت.

وداعا لبودرة
التلك الشهيرة من »جونسون«

هل يجب علينا تناول الفيتامينات المتعددة بشكل يومي؟
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أشار بحث جديد إىل سهولة قياس استجابة العني للضوء كطريقة مفيدة 

محتملة لتشخيص التوحد عند األطفال الصغار يف مرحلة مبكرة. فيام يتم 

بعد  األطفال  من  كبرية  مجموعة  عىل  حاليا  االختبارات  من  مزيد  إجراء 

العني، وفقا ملا نرشه موقع  تطوير جهاز بسيط لفحص استجابات حدقة 

.Neurological Sciences نقال عن دورية New Atlas

وقالت الباحثة الرئيسة يف الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن ستيت، 

جورجينا لينش »نحن نعلم أنه عندما يتم التدخل مبكرا يف سن 18 إىل 24 

شهرا، يكون هناك تأثري طويل املدى عىل النتائج. وميكن أن يحدث التدخل 

أو  اللفظي  للكالم  الطفل  اكتساب  بني  الفارق  الحرجة  الفرتة  تلك  خالل 

البقاء غري لفظي«.

لتشخيص  الذين يستكشفون حاليا طرقا فعالة  الباحثني  وهناك كثري من 

اضطراب طيف التوحد ASD لدى األطفال الصغار. ومن اختبارات الدم 

ولكن  الحيوية  املؤرشات  من  كثري  اقرتاح  تم  الدماغ،  تصوير  إىل  والبول 

القليل منها تم استخدامه رسيريا حتى اآلن.

وركزت دراسات أخرى عىل طرق أقل توغال الكتشاف ASD، واتجه العديد 

بسهولة  قياسها  بحثا عن مؤرشات حيوية ميكن  العيون  إىل  الباحثني  من 

تشري إىل مشكالت عصبية. ومرة أخرى، مل يصل أي من أجهزة تتبع العني 

املحتملة هذه إىل االستخدام الرسيري حتى اآلن، ولكن هناك أمل كبري بأن 

يتم تشخيص ASD بسهولة بهذه الطريقة.

فيام أشارت البحوث املبكرة، التي أجرتها لينش، إىل أن املنعكس الحدقي 

للضوء ميكن أن يحدد حاالت إصابة بـ ASD، لكن تربز الدراسة األخرية 

فعالية جهاز مقياس الحدقة أحادي العني املحمول باليد. كانت الدراسة 

صغرية، إذ قارنت فقط 36 طفال مصابا بالتوحد، ترتاوح أعامرهم بني 6 و17 

عاما، مبجموعة مراقبة مؤلفة من 24 طفال، ولكن جاءت النتائج إيجابية 

وواعدة.

من خالل حدقة العين... طريقة جديدة لتشخيص التوحد

أكدت خبرية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا أن التغذية الصحيحة تساعد عىل تحمل الرحالت الجوية. وأشارت إىل أن الرحالت الجوية تؤثر 

يف جسم اإلنسان، الفتة إىل أنه »ليك نخفف عبء الرحالت الجوية عىل ارتفاعات عالية، يجب االلتزام ببعض القواعد البسيطة للتغذية أثناء 

السفر«. ونصحت بعدم تناول الطعام حتى الشبع. مشددة عىل رضورة أن يكون الطعام بسيطا، خصوصا أثناء الرحالت الجوية الطويلة. كام 

نصحت بأنه »من األفضل االمتناع عن تناول اللحوم املقلية والبطاطس وسلطات املايونيز واملرشوبات الغازية؛ ألنها ميكن أن تسبب إزعاجات 

وعدم راحة، خصوصا أن الجسم يف الطائرة يكون يف حالة إجهاد«.

كذلك شددت عىل أن الذين لديهم ميل لتجلط الدم يجب أن يتجنبوا تناول أي طعام دهني خالل الرحلة الجوية، واالكتفاء بتناول طعام غني 

بالربوتني، مثل البيض مع الخرضوات، السيام أن هذه املواد تجعل الشخص يشعر بالشبع خالل فرتة طويلة.

وأضافت أن التأثري السلبي للكحول يزداد عىل منت الطائرة، معتربة أن »أفضل املرشوبات يف الرحالت الجوية هي عصري الطامطم واملاء وشاي 

األعشاب«. وتنصح الخبرية بتوخي الحذر من تناول منتجات األلبان املخمرة والحليب؛ ألنها قد تسبب عدم الراحة لدى الشخص الذي يبقى يف 

وضعية الجلوس لفرتة طويلة. كام أن تناول الفاكهة ميكن أن يؤثر سلبا يف عمل األمعاء. 

خبيرة تنصح بأفضل األطعمة على متن الرحالت الجوية

احذر... فصيلة دمك ولون مالبسك يعرضانك للدغات البعوض

يفضل كثريون فصل الصيف يف السنة، فهو باإلضافة إىل شمسه الساطعة وفرص السباحة واالستمتاع بالشواطئ وبرك السباحة يتميز بأمسيات سهر 

لطيفة، لكن تلك الكتل الحمراء املثرية للحكة بعد قضاء بضع دقائق يف الهواء الطلق بسبب لدغات البعوض أو ما يطلق عليه البعض "الناموس"، 

تنغص عىل محبي الصيف أوقاتهم. وتزداد حالة اإلزعاج إذا كان وجود املرء وسط آخرين ال يعانون من لدغات البعوض، حيث توجد بالفعل أسباب 

علمية تجعل البعوض تلدغ أشخاصا معينني دون غريهم.

وعىل عكس ما قد يعتقده البعض، فإن البعوض ال تلدغ اإلنسان من أجل الحصول عىل الطعام، حيث إنها تتغذى عىل رحيق النبات، إمنا تلدغ إناث 

البعوض فقط بغرض تلقي بروتينات من دم اإلنسان تكون الزمة لتطوير بيضها، بحسب ما نرش موقع CNET. وهناك العديد من العوامل التي 

تؤثر عىل سبب تعرض بعض األشخاص للدغات البعوض أكرث من غريهم من بينها: 

1. لون املالبس

البعوض صياد برصي للغاية، ما يعني أن ألوان املالبس ميكن أن تساعد يف تسهيل اصطياد البعوض للفريسة البرشية، حيث أظهرت بعض البحوث 

أن البعوض تنجذب أكرث إىل اللونني األسود واألحمر.

2. ثاين أكسيد الكربون

وكام تستخدم البعوض البرص، فإن شم الرائحة وسيلة أخرى تعتمد عليها للعثور عىل مضيفات للدغات، وميكن للبعوض أن تشم رائحة اإلنسان من 

خالل ثاين أكسيد الكربون املنبعث عند التنفس.

ووفق بحث نرش يف دورية Chemical Senses، تستخدم البعوض عضوا يسمى مالمسة الفك العلوي للكشف عن ثاين أكسيد الكربون، وميكنه 

الشعور به من مسافة 164 قدما.

ونظرا ألن ثاين أكسيد الكربون عامل جذب كبري، فإن األشخاص الذين تنبعث منهم كميات أكرث، أي األفراد األكرب حجام واألشخاص، الذين يتنفسون 

بكثافة أثناء مامرسة التمرينات الرياضية أو الرقص يف أماكن مفتوحة، يكونون أكرث جاذبية للبعوض.

3. رائحة العرق

تنجذب البعوض إىل مواد ومركبات أكرث من مجرد ثاين أكسيد الكربون، إذ ميكن أن تهاجم البعوض أشخاصا بعينهم عن طريق شم إفرازات عىل 

أجسامهم مثل العرق وحمض الالكتيك وحمض البوليك واألمونيا.

وما يزال الباحثون يدرسون سبب كون بعض روائح الجسم أكرث جاذبية للبعوض، لكنهم يعرفون حتى اآلن، أن الجينات والبكترييا املوجودة عىل 

الجلد والتامرين الرياضية تلعب جميعها عامال.

وتؤثر العوامل الوراثية أيضا عىل كمية حمض البوليك املنبعثة من أجسام البعض، بينام تزيد التامرين الرياضية من تراكم حمض الالكتيك.

4. فصيلة الدم

ويسود أيضا اعتقاد شائع بأن البعوض تنجذب إىل أنواع معينة من الدم، مع األخذ يف االعتبار أن البعوض تلدغ البرش من أجل دمائهم، ويتم تحديد 

فصيلة الدم من خالل علم الوراثة، ويتم إنشاء كل فصيلة دم بناء عىل مجموعات مختلفة من الربوتينات املحددة، تسمى املستضدات، عىل سطح 

.Oو ABو Bو A خاليا الدم الحمراء، وهي 4 أنواع رئيسة

وعىل الرغم من عدم وجود استنتاجات قاطعة بشأن نوع فصيلة الدم األكرث جاذبية للبعوض، أشارت العديد من الدراسات إىل أن أصحاب فصيلة 

الدم O هم األكرث شهية للبعوض.

والحظت دراسة أجريت العام 2019 سلوك تغذية البعوض عند تقدميها مع عينات مختلفة من فصيلة الدم، وتبني أن البعوض متيل إىل فصيلة دم 

O املغذية أكرث من أي نوع آخر.

كام توصلت دراسة، أجريت العام 2004، أيضا إىل أن البعوض تهبط عىل إفرازات فصيلة الدم O بنسبة تصل إىل 83.3 %، وهي أكرث بكثري من 

إفرازات مجموعة فصيلة الدم A، التي تقدر بنحو 46.5 %.

ولكن يبقى أن نتائج تلك الدراسات ليست نهائية، وما يزال هناك الكثري من الحديث عن تفضيالت البعوض عندما يتعلق األمر بفصيلة الدم.
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النوم  ساعات  عدد  بني  عالقة  وجود  جديدة  فرنسية  دراسة  أظهرت 

بالدراسة  وقام  الدماغية.  بالسكتة  اإلصابة  خطر  وتقليل  الجيد، 

مجموعة من الباحثني يف املعهد الوطني الفرنيس للصحة والبحوث.

وراقب الباحثون عادات النوم لحوايل 7200 مشارك ترتاوح أعامرهم 

وستعرض  جيدة،  قلب  بصحة  جميعا  يتمتعون  عاما،  و70   50 بني 

النتائج يف مؤمتر الجمعية األوروبية ألمراض القلب يف برشلونة بإسبانيا.

باريس  يف  الدموية  واألوعية  القلب  بحوث  مركز  يف  الباحث  ويقول 

واملؤلف الرئيس للدراسة أبو بكاري نامبيام: يجب أن يعرف الجميع 

نوعية وعدد ساعات النوم اليومية للحفاظ عىل صحة القلب.

اإلصابة  مخاطر  يقلل  يوميا  املثايل  النوم  أن  الدراسة  نتائج  وأكدت 

بالسكتات الدماغية بنسبة 72 %، وحدد الباحثون عدد ساعات النوم 

املثايل 7 أو 8 ساعات يف اليوم.

ويعرتف الباحثون بأنهم غري متأكدين من دور النوم الكايف يف الحفاظ 

عادات  السيئ يف مامرسة  النوم  يتسبب  قد  لكن  القلب،  عىل صحة 

ضارة بالقلب مثل عدم األكل بشكل صحي، وعدم مامرسة الرياضة 

بانتظام.

لتقليل مخاطر اإلصابة  النهاية حال  الدراسة يف  نامبيام: تقدم  ويقول 

بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، بالحصول فقط عىل قسط جيد 

من النوم كل يوم.

هل يمكن أن تسبب قلة النوم 
سكتة دماغية فعال؟

يقلل  يوميا  العنب  من  كوبني  تناول  أن  إىل  حديثة  دراسة  أشارت 

من مخاطر مرض الكبد الدهني، ويساعد عىل التمتع بصحة مثالية 

وجيدة لسنوات طويلة، وأجريت الدراسة عىل فرئان ملدة 18 أسبوعا.

الرئيس  املؤلف  إنجالند  نيو  الصيدلة بجامعة ويسرتن  أستاذ  ويقول 

لهذه الدراسة جون بيزوتو، أنها تكشف كيف يساعد العنب يف إصالح 

آثار األنظمة الغذائية السلبية عالية الدهون عىل الجسم.

ويضيف جون: ميكن أن يفيد تناول العنب أي شخص بغض النظر عن 

نوع النظام الغذايئ الذي يتبعه، سواء كان عايل الدهون أم منخفضا.

ويوضح أستاذ علم األدوية يف جامعة لونج آيالند جيفري إيدل، أحد 

تأثريا  الغذايئ  النظام  إىل  العنب  إضافة  أثرت  الدراسة:  يف  املشاركني 

رائعا عىل البكترييا النافعة يف أمعاء فرئان البحث.

البرش،  عىل  البحوث  من  مزيد  عىل  العمل  يجب  جيفري:  ويضيف 

للتأكد من ظهور نفس النتائج عىل الفرئان.

وتقول اختصاصية التغذية اإلكلينيكية دانا إليس: يحتوي العنب عىل 

للفرد  العامة  الصحة  يفيد  أن  وميكن  ريسفرياترول،  األكسدة  مضاد 

بشكل كبري.

يووضح فريق البحث أن الدراسة أجريت عىل إناث الفرئان، ويسعى 

العنب  تأثري  الذكور ملعرفة  الدراسة عىل  البحث حاليا إلعادة  فريق 

عىل الصحة ومرض الكبد الدهني.

ويختم الباحثون تعليقهم عىل الدراسة بتوصيات ملزيد من البحوث 

تفادي خطر  العنب ودوره يف  تناول  للتأكد من جدوى  البرش،  عىل 

مرض الكبد الدهني، وبالتايل إطالة العمر.

دراسة تبين فوائد جديدة 
مذهلة للعنب

من املعروف أن النوم الكايف يعترب رضورة صحية خصوصا لألطفال؛ ألن 

فرتة النوم ال تكون للراحة واالسرتخاء فقط، ولكن يحدث فيها منو وتطور 

حقيقي لخاليا املخ. وكلام قلت ساعات النوم يف املراحل العمرية األوىل 

وتحصيله  الذهنية  وقدراته  العضوية  الطفل  صحة  عىل  سلبا  ذلك  أثر 

الدرايس والعكس صحيح.

وأكدت أحدث دراسة تناولت هذا التأثري طويل املدى عىل صحة الطفل 

ومنو املخ يف الواليات املتحدة، أن األثر السلبي ميكن أن يغري شكل خاليا 

املخ أيضا.

وأجرى الباحثون تحليال للمعلومات التي تم جمعها من أكرث من 8300 

طفل ترتاوح أعامرهم بني 9 و10 سنوات كانوا جميعا قد شاركوا يف دراسة 

واإلدرايك  املعريف  التطور  ملعرفة   )ABCD( للمراهقني  املخ  لوظائف 

وديناميكية املخ عن طريق استخدام أشعات الرنني املغناطييس. وأيضا 

التاريخ  ملعرفة  األطفال  بهؤالء  الخاصة  الطبية  البيانات  مراجعة  متت 

املريض لهم وإذا كانوا تعرضوا ألمراض عصبية من عدمه. وقام الباحثون 

بعمل استطالع رأي عن النوم واألنشطة املختلفة واألداء الدرايس لألطفال 

وأولياء األمور عند بداية الدراسة وأيضا مرة أخرى بعدها بعامني عندما 

كان األطفال يف أعامر بني 11 و12 عاما )بداية املراهقة(.

وكانت الدراسة التي نفذها علامء من جامعة مريالند ببالتيمور بالواليات 

املتحدة ونرشت يف النسخة اإللكرتونية من مجلة النست الطبية لصحة 

األطفال واملراهقني The Lancet Child & Adolescent Health يف 

املدارس  أن أطفال  الجاري قد توصلت إىل  العام  يوليو من  نهاية شهر 

االبتدائية الذين ينامون أقل من 9 ساعات كل ليلة يظهرون اختالفات 

والذكاء  الذاكرة  عن  املسؤولة  خصوصا  املخ  مناطق  بعض  يف  كبرية 

واليقظة، مقارنة بأولئك الذين يحصلون عىل ساعات ترتاوح بني 9 و12 

ساعة من النوم.

ووجد الباحثون يف بداية الدراسة أن األطفال الذين مل يتمتعوا بساعات 

نوم كافية )أقل من تسع ساعات يف الليلة( كانت مساحة وحجم الجسم 

الرمادي grey matter املوجود يف مناطق معينة يف املخ أقل لديهم من 

ومن  الليل.  أثناء  وكاف  صحي  بشكل  ينامون  الذين  اآلخرين  األطفال 

املعروف أن مناطق الجسم الرمادي هي املناطق املسؤولة بشكل أسايس 

والشعور  واملزاج  املختلفة  العواطف  يف  والتحكم  والذاكرة  االنتباه  عن 

بالسعادة والحزن والتعاطف مع اآلخرين.

بعد  استمرت  املخ  شكل  يف  العضوية  االختالفات  أن  الباحثون  وأوضح 

الخطورة  بالغ  يعترب مؤرشا  الذي  األمر  الدراسة، وهو  بداية  عامني من 

ألهمية الرضر الذي يحدث لألطفال الذين ال يتمتعون بقسط كاف من 

نسيج  يف  التغريات  هذه  أن  العلامء  والحظ  الطويل.  املدى  عىل  النوم 

املخ ارتبطت مبشكالت صحية نفسية وعقلية أكرث خطورة مثل االكتئاب 

والقلق واالنخراط يف سلوكيات متهورة وخطرية بجانب أن هؤالء األطفال 

عانوا من صعوبات إدراكية سواء عىل املستوى الشخيص يف حل املشكالت 

القرارات الصائبة أو عىل املستوى الدرايس من تراجع  املختلفة واتخاذ 

األداء املدريس وصعوبة الرتكيز يف الفصول الدراسية، كام تأثرت عالقتهم 

االجتامعية مع األقران.

واكتشف الباحثون أن األطفال الذين متتعوا بقسط كاف من النوم كانوا 

يف الغالب مييلون إىل النوم لساعات أو دقائق أقل بشكل تدريجي عىل 

مدار العامني، وهو ما ميكن اعتباره أمرا طبيعيا مع وصول األطفال إىل 

من  أطول  لساعات  الطفل  احتاج  العمر  قل  كلام  إذ  املراهقة،  مرحلة 

النوم. ويف املقابل مل يتغري منوذج النوم الخاص باألطفال، الذين عانوا من 

قلة النوم، بشكل ميكن مالحظته.

لكل  النوم  يف  تؤثر  أن  ميكن  التي  العوامل  االعتبار  يف  العلامء  ووضع 

للنوم  مريح  وتوافر مكان  االجتامعي  والوضع  األرسة  مثل دخل  فريق، 

من عدمه والهدوء الكايف، وأيضا فرق الجنس بني الذكور واإلناث وعمر 

كل منهم، وإذا كان البلوغ قد حدث لهم من عدمه؛ ألنه يحدث يف عمر 

مختلف لكل طفل ويضع ضغوطا نفسية وجسدية ميكن أن تؤثر عىل 

ساعات النوم.

النتائج  ملعرفة  الدراسات  من  ملزيد  يحتاج  األمر  أن  الباحثون  وأوضح 

التكوين  سنوات  يف  طويلة  لفرتات  الكايف  النوم  عدم  لخطورة  األكيدة 

األوىل والنمو العصبي واإلدرايك، ومعرفة ألي مدى ميكن معالجة الخلل 

العصبي عن طريق تحسني منوذج النوم.

 American Academy ومن املعروف أن األكادميية األمريكية لطب النوم

of Sleep Medicine تنصح برضورة أن ينام األطفال أقل من عمر 12 

عاما لساعات ترتاوح بني 9 و12 ساعة. ويجب عىل اآلباء القيام بغرس 

أن  ورضورة  مبكر،  بشكل  النوم  مثل  أطفالهم  يف  صحية  نوم  عادات 

ينام جميع أفراد األرسة لفرتات كافية والحفاظ عىل ميعاد ثابت للنوم 

تلقايئ  بشكل  النوم  إىل  يؤدي  ما  النهار،  أثناء  البدين  النشاط  ومامرسة 

الشاشات  ملشاهدة  معني  وقت  هناك  يكون  أن  يجب  وأيضا  وعميق. 

املختلفة، ويفضل أن يكون قبل النوم بساعة كاملة عىل األقل حتى ال 

يضع ضغوطا عصبية عىل األطفال أو اآلباء.

وحذر الباحثون من االعتامد عىل التصور بأن النشاط البدين للطفل هو 

مؤرش لصحته النفسية والعقلية يف حالة عدم النوم لساعات كافية. وتبعا 

للدراسة فإن التأثري يظهر بشكل تدريجي عىل مدى أعوام، وال يشرتط 

أن يبدو الطفل مجهدا ليك يذهب للنوم، ويجب أن تحرص األرسة عىل 

الساعات املقررة للنوم حتى يف حالة عدم متكن جميع أفرادها من النوم 

تناول  مثل  النوم،  قبل  معينة  بطقوس  االلتزام  وميكن  معني،  وقت  يف 

مرشوب دافئ أو كوب حليب؛ ألن النوم ليس نوعا من الرفاهية، ولكنه 

رضورة صحية.

قلة النوم تغير شكل المخ لدى األطفال
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يتلقى نصف األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية فقط )52 

يتلقى  الذين  بالبالغني  مقارنة  بكثري  أقل  أي  للحياة،  منقذا  عالجا   )%

العكوسة، وفقا  للفريوسات  )76 %( عقارات مضادة  منهم  أرباع  ثالثة 

املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج  تحديث  يف  حديثا  التي نرشت  للبيانات 

 .2022 للعام  العاملي  اإليدز  البرشية/  املناعة  نقص  بفريوس  املعني 

واتساع  األطفال،  لصالح  تقدم  إحراز  يف  التعرث  إزاء  القلق  إىل  وبالنظر 

أنشأ  العالج،  عىل  الحصول  حيث  من  والبالغني  األطفال  بني  الفجوة 

البرشية/ املناعة  نقص  بفريوس  املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 

عامليا  تحالفا  والرشكاء  العاملية  الصحة  ومنظمة  واليونيسيف  اإليدز 

لضامن عدم حرمان أي طفل مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية من 

العالج بحلول نهاية العقد ووقاية الرضع من اإلصابات الجديدة بفريوس 

نقص املناعة البرشية. 

وأعلنت شخصيات بارزة، يف املؤمتر الدويل لإليدز الذي يعقد حاليا يف 

اإليدز لدى  للقضاء عىل  الجديد  العاملي  التحالف  بكندا، عن  مونرتيال 

األطفال بحلول العام 2030. 

وإضافة إىل وكاالت األمم املتحدة، يضم التحالف حركات املجتمع املدين، 

املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  لألشخاص  العاملية  الشبكة  ذلك  يف  مبا 

البرشية، والحكومات الوطنية يف البلدان األكرث ترضرا، والرشكاء الدوليني، 

مبا يف ذلك مبادرة الرئيس الطارئة لإلغاثة من اإليدز والصندوق العاملي. 

وأوغندا،  أنغوال،  بلدا:   12 األوىل  املرحلة  يف  التحالف  إىل  انضم  وقد 

وتنزانيا، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وزمبابوي، وزمبابوي، وجنوب إفريقيا، 

والكامريون، وكوت ديفوار، وكينيا، وموزامبيق، ونيجرييا. 

وسيستمر التحالف عىل مدى السنوات الثامين املقبلة حتى العام 2030، 

لإليدز.  االستجابة  يف  الفاضحة  التفاوت  أوجه  أكرث  أحد  تقويم  بهدف 

ويجمع أعضاء التحالف يف تقييمهم عىل أنه ميكن التغلب عىل التحدي 

من خالل الرشاكة. 

وقال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدحانوم غيبريييسوس 

"ال ينبغي أن يولد أي طفل وهو مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية 

أو أن يكرب وهو مصاب به، وال ينبغي أن يتاح العالج ألي طفل مصاب 

األطفال  نصف  كون  "إن  قائال  وأردف  البرشي".  املناعة  نقص  بفريوس 

املصابني بفريوس نقص املناعة البرشي فقط يتلقون مضادات الفريوسات 

القهقرية هو فضيحة ووصمة عار يف ضمرينا الجامعي. وميثل التحالف 

تجاه  التزامنا  لتجديد  فرصة  األطفال  لدى  اإليدز  عىل  للقضاء  العاملي 

األطفال وأرسهم بتوحيد جهودنا والحديث والعمل الهادفني والتضامن 

مع جميع األمهات واألطفال واملراهقني". 

وتعهد وزير الصحة يف نيجرييا أوساغي إيهانريي "بتغيري حياة األطفال 

الذين تركوا خلف الركب" من خالل وضع النظم الالزمة لضامن تلبية 

املناعة  نقص  بفريوس  املصابني  األطفال  الحتياجات  الصحية  الخدمات 

البرشية. 

يف  للتحالف  السيايس  اإلطالق  ستستضيف  نيجرييا  أن  إيهانريي  وأعلن 

إفريقيا يف اجتامع وزاري يف أكتوبر 2022. 

تسببه  وإمكان  الوشوم  حرب  أرضار  من  حديثة  طبية  دراسة  حذرت 

جامعة  يف  علامء  ووجد  سامة.  كيميائية  مواد  عىل  الحتوائه  بالرسطان 

والية نيويورك أن نصف عينات أحبار الوشوم التي فحصوها )56 عينة(، 

البنفسجي،  فوق  الضوء  تحت  تتحلل  التي  "آزو"،  مركبات  احتوت عىل 

املنبعث يف ضوء الشمس، إىل مواد كيميائية مسببة للرسطان.

يقل  جسيامت  عىل  احتوت  األحبار  من  العديد  أن  إىل  العلامء  وأشار 

وتسبب  الخلية  نواة  يف  تدخل  أن  مبقدورها  نانومرت،   100 عن  حجمها 

طفرات رسطانية.

لخطر  معرض  وشم  عىل  يحصل  الذي  الشخص  إن  العلامء  قال  كذلك 

اإلصابة بعدوى بكتريية بسبب اخرتاق الجلد، أو اإلصابة مبرض ينتقل عن 

طريق الدم مثل التهاب الكبد، إذا مل يتم تنظيف املعدات املستخدمة يف 

العملية بشكل صحيح.

واستعرض العلامء خالل اجتامع للجمعية الكيميائية األمريكية يف شيكاغو، 

نتائج دراستهم التي أوضحت أن أصباغ الوشم تحتوي مركبات ال تكون 

مدرجة عىل امللصق الخاص باملكونات مثل ثاين اآلزو وأكسيد التيتانيوم 

واإليثانول الذي يساعد يف ترقيق الدم.

تعرضت  إن  تصبح مرسطنة  قد  املركبات  هذه  مثل  فإن  العلامء  ووفق 

للشمس أو البكترييا.

قاد  الكيميايئ والذي  الخبري  الربيطانية عن  ونقلت صحيفة "دييل ميل" 

الذي  ما  معرفة  "يصعب  قوله  سويرك،  الدراسة جون  يف  العلامء  فريق 

تتفكك فيه األصباغ. من املحتمل أن يكون لدينا أحبار آمنة بحد ذاتها، 

لكن تحللها مثري للقلق".

للغاية  صغرية  جسيامت  عىل  احتوت  األحبار  "بعض  سويرك  وأضاف 

باستطاعتها املرور عرب غشاء الخاليا والتسبب بأرضار قد تصل للرسطان".

وقد  أيضا  باملخاطر  الوشوم عملية محفوفة  إزالة  أن  إىل  ولفت سويرك 

الدقة كيف  تداعيات صحية، موضحا "ال نعرف عىل وجه  يرتتب عليها 

يتفاعل الليزر مع األصباغ املوجودة يف الوشوم عند إزالتها".

حضت دراسة جديدة عىل تناول فاكهة الفراولة، خصوصا عند كبار السن، بعدما اكتشفت قدرتها عىل التقليل من االلتهاب من الدماغ، والحد من 

فرص اإلصابة مبرض الزهامير. وقال فريق الدراسة، الذي قاده باحثون يف جامعة راش بوالية إلينوي األمريكية، إن البالغني من العمر 65 عاما فام أكرث، 

ويتناولون الفراولة بشكل منتظم، لديهم نسبة أقل من بروتينات "تاو" يف أدمغتهم، والذي قد يؤدي إىل اإلصابة مبرض مهنك مثل الزهامير يف حال 

كانت هناك نسبة أكرب. والفراولة من أهم مصادر مادة بيالنغونيدين، التي يعتقد أنها من مضادات االلتهابات، وميكن العثور عىل هذه املادة أيضا يف 

التوت والفجل والفاصولياء والربقوق.

ونرشت الدراسة يف دورية "مرض الزهامير"، وقال الباحثون فيها إنهم بحثوا يف حاالت 575 مريضا متوفيا، مبتوسط أعامر يبلغ 91 عاما، ومل يكن أحد 

منهم يعاين من الزهامير.

واستمرت الدراسة ملدة 20 عاما قبل وفاة املشاركني، حيث كانوا يدونون يف استطالع سنوي نظامهم الغذايئ الذي يتبعونه.

ولوحظ يف النتائج أن املجموعات التي تناولت الفراولة كانت 

لديها نسبة أقل من بروتينيات "تاو".

وقالت اختصاصية أمراض األعصاب جويل شنايدر، التي قادت 

الدراسة، إن هناك احتامال بأن الخصائص املضادة لاللتهاب 

يف هذه املادة قادرة عىل تقليل االلتهاب العصبي العام، 

السيتوكني. والسيتوكني  إنتاج  وهو ما يؤدي إىل تقليل 

إىل  تؤدي  أن  ميكن  التي  الخاليا  تنتجها  بروتينات 

الدماغ  يف  االلتهاب  وينتج  التهابية.  استجابة 

والعدوى  النوم  قلة  مثل  عدة  عوامل  نتيجة 

والتوتر الشديد، وهي تساهم يف زيادة خطر 

اإلصابة مبرض الزهامير.

إطالق تحالف عالمي جديد للقضاء على اإليدز لدى 
األطفال بحلول 2030

أفضل األطعمة على متن الرحالت الجوية.. خبيرة تنصح

»السرطان الخفي«... دراسة تحذر من مخاطر الوشم

من أجل عقل سليم... تناولوا الفراولة
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مخاطر ال تخطر على البال لقلة النوم... 
إليكم أهمها

ال تغيب أهمية النوم عن بال أحد، إال أن نتائج الدراسات األخرية ترشح أكرث 

عن مخاطر عدم حصول الجسم عىل قسط كاف.

فقد توصلت دراسة أمريكية جديدة إىل أن فقدان ساعة واحدة من الراحة يقلل 

من الرغبة الفطرية لدى البرش يف مساعدة بعضهم البعض.

وكشف البحث أيضا عن أن انخفاض الرغبة مبساعدة اآلخرين قد يصل إىل 78 

% عند التعب.

ووفق املعلومات، فإن الليايل التي متر بال نوم جيد تجعل اإلنسان أكرث أنانية.

كام وجدت الدراسة التي أجراها باحثون يف الواليات املتحدة أن فقدان ساعة 

واحدة فقط من الراحة ميكن أن يقتل رغبة الناس يف مساعدة اآلخرين، حتى 

األقارب واألصدقاء املقربني.

الدماغ  النشاط يف جزء  تجمد  وكأنها  بدت  ليلة سيئة  أن  الفريق  وقد الحظ 

املسؤول عن تشجيع السلوك االجتامعي.

جامعة  يف  الدراسة  بتأليف  املشارك  ووكر،  ماثيو  الربوفيسور  قال  بدوره، 

كاليفورنيا، إن النتائج أكدت أن قلة النوم تعمل كمحفز للسلوك االجتامعي، 

ما يقلل من الرغبة الفطرية لدى البرش يف مساعدة بعضهم البعض، وقد يصبح 

اإلنسان يف هذه الحالة أقل اجتامعية وأكرث أنانية.

كذلك رشح الفريق أن نقص النوم املزمن ميكن أن يرض بالروابط االجتامعية 

وبغرائز اإليثار التي تشكل املجتمع.

ويف إحدى التجارب التي شارك فيها 24 مشاركا، قارن الباحثون اإلجابات من 

نفس الشخص بعد ليلة مريحة وبعد 24 ساعة من عدم النوم، فكشفت النتائج 

عن انخفاض بنسبة 78 % يف الرغبة مبساعدة اآلخرين عند التعب.

ثم أجرى الفريق مسحا دماغيا لهؤالء املشاركني ووجدوا أن ليلة قصرية كانت 

الدماغ اإلدرايك االجتامعي، وهي منطقة  النشاط يف شبكة  بانخفاض  مرتبطة 

تشارك يف السلوك االجتامعي.

وأفاد الباحثون بأن املشاركني كانوا مرتددين يف مساعدة األصدقاء والعائلة مثل 

الغرباء، مبا يعني أن قلة النوم أعاقت الدافع ملساعدة اآلخرين بغض النظر عام 

إذا طلب منهم مساعدة الغرباء أو األقارب املقربني، وهذا يعني أن قلة النوم 

تؤدي إىل سلوك اجتامعي مضاد للمساعدة له تأثري واسع وعشوايئ.

تناقص ملحوظ لفترة حضانة كورونا 
مع كل متغير جديد

قام مجموعة من العلامء يف جامعة بكني مبراقبة وتحليل 140 دراسة عن تقدير 

فرتة حضانة فريوس كورونا )كوفيد 19(، ونرش هذا البحث يف املجلة العلمية 

.JAMA Network Open

وأظهرت النتائج أن فرتة حضانة فريوس كورونا أطول من باقي حاالت العدوى 

الفريوسية التنفسية، ولوحظ ضيق الفاصل الزمني بني اإلصابة بعدوى كورونا، 

وظهور األعراض، مقارنة باإلصابات األوىل يف بداية ظهور الوباء.

وشدة  العمرية،  الفئة  حسب  عىل  تختلف  الحضانة  فرتة  أن  العلامء  ودون 

اإلصابة، وكذلك نوع املتحور، ووجد أن فرتة الحضانة يف حالة متغري ألفا تعادل 

5 أيام، بينام انخفضت إىل 3.4 يوم فقط مع متغري أوميكرون.

بينام  التكاثر، واالنتشار يف صمت،  للفريوس فرصة  الحضانة  ومتنح طول فرتة 

ملنع  االحرتازية  التدابري  واتخاذ  العالج،  تلقي  من  الحضانة  فرتة  قرص  تعجل 

انتقال العدوى للمحيطني.

وتشري التقارير إىل أن أول ساللة من كورونا يف الصني كانت فرتة حضانتها 5.2 

يوم، وفيام ييل تتبع لفرتة الحضانة تبعا للمتغريات التي ظهرت من كورونا: 

- فرتة حضانة متغري ألفا 5 أيام.

- فرتة حضانة بيتا 4.5 يوم.

- فرتة حضانة دلتا 4.4 يوم.

- فرتة حضانة أوميكرون 3.4 يوم.

فرتة  مدار  عىل  الفريوس  تطور  أكدت  الدراسة  نتائج  أن  إىل  الباحثون  وأشار 

الالزمة  العزل  فرتة  ملعرفة  مهام  مفتاحا  الحضانة  فرتة  معرفة  وتعد  الجائحة، 

للسيطرة عىل العدوى.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن انتقال العدوى لآلخرين يكون قبل يومني من ظهور 

األعراض، وينصحون بتجنب األماكن املزدحمة عند الشعور بأي أعراض للمرض.
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الزانيا
الخضار

السعرات الحرارية 602 سعرة
• 21 غ بروتين

• 60 غ كربوهيدرات
 )منها 19 غ سكريات( 

• 29 غ دهون )15 غ مشبعة( 
• 7 غ ألياف 

• 1.3غ ملح

الطريقة 
والبطاطا  والكوسة  الفلفل  ضعي  مئوية.  درجة   180  / مئوية  درجة   200 إلى  الفرن  سخني   •
الحلوة في صينية خبز كبيرة. رشي عليها ملعقتين كبيرتين من الزيت، وتبلي بالملح والفلفل 

وقلبي معا.
• احمصي لمدة 30 دقيقة، أو حتى تنضج وتتحول إلى اللون البني الفاتح.

• أثناء تحميص الخضار، سخني الزيت المتبقي في قدر كبيرة واقلي البصل برفق لمدة 5 دقائق 
مع التحريك بانتظام.

• أضيفي الفلفل الحار والثوم واطهيه لبضع ثوان أخرى. أضيفي الطماطم والتوابل اإليطالية 
خفيفة.  نار  على  ويترك  الماء  فوق  يسكب  المفتت.  المرق  ومكعب  المجفف(  األوريغانو  )أو 

يطهى لمدة 10 دقائق مع التحريك بانتظام، ثم يوضع جانبا.
اخفقي  متوسطة.  نار  على  كبيرة  قدر  في  والحليب  والزبدة  الدقيق  ضعي  الجبن،  لصلصة   •
)استخدم خفاقة مغطاة  وناعمة.  الصلصة سميكة  بمضرب معدني كبير حتى تصبح  باستمرار 
الجبن وتبلي  بالسيليكون في حالة الطهي في مقالة غير الصقة(. قلبي ما يقرب من ثلثي 

حسب الرغبة.
السبانخ  أضيفي  الطماطم.  صلصة  مع  المقالة  إلى  وأضيفيها  الفرن  من  الخضار  أخرجي   •

واطهي لمدة 3 دقائق. تبلي بالملح والكثير من الفلفل األسود المطحون.
لترات وغطيه بطبقة واحدة  إلى 3  الخضار فوق قاعدة طبق الزانيا من 2  • اسكبي ثلث مزيج 
ثانية  بالتساوي( وطبقة  إذا لم تغطيه  الالزانيا. ضعي عليها ثلث خليط الخضار )ال تقلقي  من 

من الالزانيا.
• اسكبي ما يزيد قليال عن نصف صوص الجبن وغطيه برفق شديد بمزيج الخضار المتبقي. ننتهي 

بطبقة نهائية من الالزانيا وباقي صلصة الجبن. ويرش الجبن المحفوظ فوقها.
اللون  العلوية ذهبية  الطبقة  المعكرونة وتصبح  أو حتى تنضج  لمدة 35-40 دقيقة،  اخبزيها   •

وتغلي. انتظري لمدة 5 دقائق قبل التقطيع.

المقادير 
• 2 حبة فلفل أصفر أو أحمر، منزوعة البذور، مقطعة إلى 

قطع 2 سم / نصف بوصة
أرباع  • كوسة، حوالي 300 غ / 10 أونصات، مقطعة إلى 

بالطول ومقطعة إلى قطع 2 سم / نصف بوصة تقريبا
• بطاطا حلوة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى قطع 2 سم

• 3 مالعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
• بصلة كبيرة مفرومة ناعما

•½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل حار
• 2 فص ثوم مهروس

• 2 × 400 غ طماطم مفرومة
• 2 ملعقة صغيرة توابل إيطالية أو زعتر مجفف

• مكعب مرق خضروات
• 200 مل / 7 أوقيات ماء بارد

• 100 غ / 3 أونصات أوراق سبانخ صغيرة )اختياري(
• 9-10 شرائح الزانيا مجففة

• ملح وفلفل أسود مطحون طازج

لتحضير صلصة الجبن
• 75 غ / 2 أونصة دقيق عادي

• 75 غ / 2 أونصة زبدة، مكعبات
• 750 مل / نصف لتر حليب نصف منزوع الدسم أو كامل الدسم
• 125 غ / 4 أونصات جبن شيدر ناضج مبشور بشكل خشن

• 75 غ / 2 أونصة جبن موزاريال مبشور أو شيدر إضافي

الطريقة 
• سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية / 200 درجة مئوية، وصفي صواني الخبز 

بورق الخبز.
ثم  عالية،  نار  على  صغيرة  مقالة  سخني  وعاء.  في  المبشور  الدجاج  ضعي   •
تفوح  حتى  دقيقة  إلى  ثانية   30 لمدة  وحمصيها  والكمون  الكزبرة  أضيفي 
فوق  ترش  ثم  البذور  تسحق  وهاون،  مدقة  باستخدام  النار.  عن  يرفع  رائحتها. 

الدجاج المبشور مع التقليب.
• ضعي الفاصوليا في وعاء واهرسيها بشوكة. أضيفي البصل األخضر والذرة 

الحلوة ومعجون الشيبوتلي والقليل من الملح والفلفل. اخلطي جيدا.
• ضع اثنين من التورتيال على كل من صواني الخبز المبطنة. رشيها أو ادهنيها 
فوق  بالتساوي  الفاصوليا  مزيج  وزعي  التورتيال.  خبز  واقلبي  الزيت  من  بقليل 
التورتيال، وغطيه بالدجاج ورشي بالجبن المبشور. ضعي فوق كل واحدة تورتيال 
ادهنيها  )أو  الزيت  بخاخات  من  بقليل  السطح  ورشي  جيدا  واضغطي  أخرى، 
بالزيت إذا كنت تفضلين(. اطهي في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يذوب 

الجبن ويتحول لون التورتيال إلى اللون البني الذهبي.
مع  والطماطم  والجرجير  الخس  اخلطي  للسلطة،  بالنسبة  األثناء،  هذه  في   •

عصير الليمون وزيت الزيتون البكر الممتاز وبعض الملح والفلفل.
طبق.  في  وضعيها  أسافين  إلى  وقطعي  الفرن  من  الكويساديال  ارفعي   •
إذا  الهالبينو  وشرائح  الكزبرة  وأوراق  الحامضة  الكريمة  من  القليل  مع  ضعيها 

كنت تفضلينها حارة. قدمي السلطة معها.

كساديال
 الدجاج المدخن

السعرات الحرارية 826 سعرة
• 57 غ بروتين

• 75 غ كربوهيدرات
 )منها 10 غ سكريات( 

• 31 غ دهون ) 12.5 غ مشبعة( 
• 10 غ ألياف 

• 2.2 غ ملح

المقادير 
• 400 غ / 14 أونصة دجاج مطبوخ مبشور

• ملعقة صغيرة بذور كزبرة
• ملعقة صغيرة بذور كمون

• 200 غ / 7 أونصات فاصوليا حمراء معلبة مصفوفة ومغسولة
• 4 حبات بصل أخضر مفروم

• 200 غ / 7 أونصات ذرة حلوة، مصفاة
• 3 مالعق كبيرة معجون شيبوتل

• 8 قطع خبز التورتيال
• رذاذ زيت الزيتون )أو القليل من زيت الزيتون(

• 125 غ / 4 أونصات جبن موزاريال قليل الدسم، مبشور
• 125 غ / 4 أونصات جبن شيدر قليل الدسم، مبشور

• ملح بحر وفلفل أسود مطحون طازج

للسلطة الجانبية
• 2 خس ليتل جيم، أوراق منفصلة ومقطعة إلى أنصاف

• 70 غ / 2 أونصة أوراق جرجير
• 100 غ / 3 أونصات طماطم كرزية، مقطعة إلى أنصاف

• ½ عصير ليمون
• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

 إضافات
 • كريم حامض خفيف

• اوراق الكزبرة
• شرائح الهالبينو الخضراء الطازجة )اختياري(

• مخلل فلفل حار مقطع )اختياري(
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مضادات التعرق تسبب سرطان الثدي
المكتوب  العرق  مزيالت  بشأن  طبية  معلومات  مؤخرا  انتشرت 

تحت  يتراكم  يجعله  ما  العرق،  تمنع  التي  التعرق”،  ”مضاد  عليها 

األورام  تكوين  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  ما  الجلد،  طبقة 

في أنسجة الثدي، ويجعل اإلصابة بورم الثدي أمرا محتمال، ولكن 

المعهد الوطني للسرطان قال حديثا إنه ليس هناك دليل قاطع 

أو علمي يربط بين مضادات التعرق واإلصابة بسرطان الثدي.

اإلمساك ينتج السموم 
هذه خرافة، فيعتقد بعض األشخاص أن اإلمساك 

يسبب امتصاص الجسم للمواد السامة الموجودة 

التهاب  مثل  األمراض  بعض  يسبب  ما  البراز،  في 

يوجد  ال  ولكن  القولون،  وسرطان  الربو  المفاصل، 

أن  كما  السموم،  ينتج  البراز  أن  على  واحد  دليل 

ال  الشرجية  والحقن  الملينات  القولون،  منظفات 

تحمي من السرطان أو األمراض، واإلمساك نفسه 

ليس مرضا.

المخاط األخضر وسيلة لنقل العدوى
محتويات األنسجة والمخاط الخاص ليس لها دالئل 

أو إشارات، فالمخاط األخضر واألصفر قليال هو األكثر 

شيوعا في بعض االلتهابات البكتيرية، ولكن ليس 

هناك دليل قاطع أنك في حاجة لمضادات حيوية، 

لون  في  دورا  يلعب  األنفية  الجيوب  فالتهاب 

المخاط، وكذلك نزالت البرد أيضا.

اللبن الصناعي يعالج »أبو صفار«
في حال إصابة الطفل بمرض »أبو صفار« بعد 

لمعالجته،  صناعيا  لبنا  إعطاؤه  يجب  الوالدة 

حيث  صحيح،  وغير  خرافيا  أمرا  يعتبر  وهذا 

في  دور  أي  له  ليس  الصناعي  اللبن  إن 

حديثي  األطفال  عند  صفار«  »أبو  معالجة 

هي  فقط  الطبيعية  الرضاعة  وإنما  الوالدة، 

فإذا  صفار«،  »أبو  معالجة  في  تساعد  التي 

االلتزام  األم  على  يكون  به  الطفل  أصيب 

أو  ارتفاع  الطبيعية ومتابعة معدل  بالرضاعة 

انخفاض »أبو صفار« مع طبيب األطفال، فإذا 

ستنخفض  فإنها  فسيولوجية  صفرا  كانت 

ارتفع  إذا  أما  تقريبا،  يوما  عشر  خمسة  خالل 

عالج  سيكون  معينة  حدود  عن  صفار«  »أبو 

باستخدام  وليس  الحضانة  بدخوله  الطفل 

اللبن الصناعي، فليس له أي دور في عالج 

»أبو صفار«.

مقعد المرحاض يمكنه نقل األمراض إليك
مقاعد المراحيض ليست السبب في نقل األمراض لك، فهي تنظف باستمرار لتجعلك أكثر طمأنينة تجاهها، ولكن ما عليك معرفته 

أن األشد خطرا من مقاعد الحمام هي األبواب والمقابض وأرضيات الحمام، حيث تكون مغطاة بالحشرات مثل كوالي ونوروفيروس، 

ولذا عليك تغطية يدك بمنشفة ورقية قبل لمس األبواب أو المقابض، واستخدام معقم اليدين أو غسل اليدين بعد ذلك.

الريجيم معناه االمتناع التام عن الدهون
والكربوهيدرات،  البروتين،  للتغذية:  أساسية  عناصر  ثالثة  إلى  يحتاج  جسمك 

مثل  األطعمة  في  الموجودة  والدهون  مفيدة،  أيضا  فالدهون  والدهون، 

قليلة  األلبان  ومنتجات  والزيتون،  واألفوكادو،  والسمك،  والبذور  المكسرات 

الدسم تمد الجسم بالطاقة، والمساعدة في إعادة بناء الخاليا، وإنتاج الهرمونات 

في  الموجودة  المشبعة،  وغير  المشبعة  الدهون  تجنب  يجب  ولكن  الالزمة، 

الحمراء،  واللحوم  الدسم  عالية  األلبان  ومنتجات  الزبدة  مثل  معينة  أطعمة 

واألطعمة التي تحتوي على مواد حافظة.
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