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ملحق صحي شهري
 يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع

أطلق  حتى  الثدي،  بسرطان  التوعية  بشهر  الفترة  هذه  خالل  العالم  يحتفل 
على هذا الشهر أكتوبر الوردي؛ ليكون بمثابة بارقة أمل لكل مريضة شخصت 

بسرطان الثدي أو ما زالت في مرحلة العالج.

في هذا العدد، »صحتنا« سعت بأن تعيد األمل لكل المرضى وأن تكون داعمة 
إلى كل األسرة التي تقف صامدة وصابرة أمام مرض أحد أفرادها بهذا المرض. في هذا 

العدد نطرح موضوعات متنوعة تزامًنا مع أكتوبر الوردي. 
في أكتوبر الوردي لك عزيزتي أنت الشجاعة، المقاتلة والمحاربة، في هذا الشهر وكل 
شهر سنبعث لك رسالة أمل بأنك تستطيعين التغلب على هذا المرض، فأنت مقاتلة 
وشجاعة، واإلصابة بسرطان الثدي ليست النهاية، بل بداية... بداية االنتصار وإثبات أنك 

قوية.

سرطان  عن  المبكر  الكشف  أهمية  مثل  المرتبطة  األمور  من  لمجموعة  أيضا  نتطرق 
الوقاية  وسائل  من  مجموعة  نناقش  كما  الخطورة،  وعوامل  المرض،  وأعراض  الثدي، 

التي تساعد في التقليل من نسبة اإلصابة بالمرض عبر التعرف على سبل الوقاية.
وألن نفسية المريضة مهمة ويجب دعمها فسنناقش مجموعة من طرق الحفاظ على 
نفسية مريضة سرطان الثدي إيماًنا منا بأن نصف العالج يكمن في االستقرار النفسي.

خالل  من  الثدي  بسرطان  المصابة  صحة  على  الحفاظ  طرق  من  مجموعة  نتناول  كما 
الحد من  أيًضا في  الذي يساهم  الغذائي  النظام  أو من خالل  الرياضية  التمارين  بعض 

أعراض العالج الكيماوي.

وأيضا لدينا مجموعة من الموضوعات التي تهم المرأة مثل انقطاع الطمث في سن 
مبكرة، وأبرز المشكالت الصحية التي تعاني منها المرأة كااللتهابات المهبلية.

وألهمية الصحة النفسية والرشاقة نقدم مجموعة من الموضوعات التي تهم القراء 
بشأن تحسين الصحة النفسية وموضوعات تهم الحفاظ على الرشاقة.
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ويقدم  التخصصات،  متعدد  شامال  طبيا  مركزا  الثدي  لجراحة  لندن  مركز  يعتبر 
مجموعة متكاملة من خدمات جراحة الثدي، بدًءا من الفحص والتشخيص والعالج 
والمشورة والرعاية الطبية الالحقة. ويوفر المركز خدمات مبتكرة ومتكاملة وذات 

جودة عالية وخدمات فعالة واقتصادية لجراحة الثدي بكفاءة عالية وعناية متكاملة.
ويهتم مركز لندن لجراحة الثدي بتقديم الدعم لمرضى السرطان من خالل التشخيص ووضع 

الخطة العالجية المناسبة. 
وفي هذا الصدد كان لنا لقاء مع استشارية جراحة أورام الثدي المدير الطبي لمركز لندن لجراحة 

الثدي في البحرين د. سارة الريفي بمناسبة أكتوبر الوردي.
الريفي أكدت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوًعا بين النساء في العالم، وفي 
يبلغ رجال لكل 100  للرجال  إذ إن معدل اإلصابة  النساء،  الخليج تحديًدا، فهو أكثر شيوًعا بين 

سيدة.
وحذرت الريفي من تصديق المفاهيم الخاطئة أو ما يطلق عليه بالشائعات بشأن أسباب اإلصابة 
بسرطان الثدي، والتي من أهمها استخدام مزيل العرق أو ارتداء حماالت الثدي أو تكبير الصدر 

بالسيليكون، مؤكدة أن هذه المفاهيم ليس لها أساس طبي. وفيما يلي نص اللقاء:

»تمكين« دعم »مركز لندن« بتوفير أول جهاز من نوعه في البحرين

استشارية جراحة أورام الثدي المدير الطبي لمركز لندن لجراحة الثدي في البحرين 

د. سارة الريفي 

ما الدعم الذي قدمه »تمكين« إلى مركز لندن لجراحة الثدي؟
تقدم »متكني« بدعم ملركز لندن لجراحة الثدي عن طريق دعم املرشوع بجهاز حديث يف منتهى الدقة وهو األول من نوعه يف البحرين لتشخيص األورام 

الخبيثة قبل ظهور الورم ككتلة يف الثدي. 

كذلك دعم »متكني« الحافلة املتنقلة التي تقوم بإجراء الفحوصات بشكل مجاين للمواطنني واملقيمني بالبحرين. 

كيف ترين الدعم المقدم من »تمكين« إلى المؤسسات الصحية؟
دعم »متكني« للمؤسسات الصحية ساعد بشكل كبري عىل زيادة املراكز الطبية الخاصة والعيادات واملستشفيات الخاصة يف الفرتة األخرية، حيث إن كلفة 

تأسيس هذه املؤسسات عالية والدعم املوجه من »متكني« خفف عبء التكاليف عىل صاحب العمل. كام أن لـ»متكني« دعم بارز يف تدريب األطباء يف 

املستشفيات الحكومية والخاصة وحصولهم عىل شهادات تخصصية ترثي سوق العمل.

نتمنى من وزارة العمل تطبيق نظام توظيف األطباء البحرينيني إلحاللهم محل األجانب يف املستشفيات الخاصة والحكومية حتى ال يكون هناك توقف يف 

التدريب أو العمل. ألن الطبيب إذا مل يحصل عىل عمل مدة ستة شهور يفقد جزءا من تحصيله العلمي، ما يؤثر عىل أدائه وكفاءته. لذلك أمتنى إحالل 

األطباء البحرينيني يف الوظائف الطبية باملستشفيات واملراكز الطبية الحكومية والخاصة. 

99 % نسبة الشفاء إذا 
اكتشف المرض في 

المراحل المبكرة

ما هو سرطان الثدي؟
رسطان الثدي عبارة عن تكاثر غري منتظم يف الخاليا يؤدي إىل ظهور ورم قابل 

لالنتشار وغزو الخاليا املحيطة به أو االنتشار عن طريق القنوات الدموية أو 

اللمفاوية أو أعضاء الجسم األخرى.

هل يعد من أكثر األنواع انتشاًرا؟
الخليج  ويف  العامل،  يف  النساء  بني  شيوًعا  الرسطانات  أنواع  أكرث  فهو  نعم، 

تحديًدا. وقد يصيب رسطان الثدي كاًل من الرجال والنساء، إال أنه أكرث شيوًعا 

الرجال  النساء، فهو يصيب  أنه حرص عىل  يعني ذلك  النساء. ولكن ال  بني 

مبعدل رجل لكل 100 سيدة.

 ما أعراض سرطان الثدي؟
هناك العديد من أعراض رسطان الثدي من أهمها ظهور كتلة يف الثدي أو 

اإلبط، تغري يف حجم الثدي أو شكله أو مظهره، تغري يف الجلد املوجود عىل 

الثدي أو احمراره، الحلمة املقلوبة أو إفراز دم من الحلمة، تقرش يف املنطقة 

املصطبغة من الجلد املحيط بالحلمة )الهالة( أو جلد الثدي.

ما أسباب اإلصابة بهذا المرض؟
الخطورة  تزيد من عوامل  أمور  أسباب الرسطان غري معروفة، ولكن هناك 

من أهمها التاريخ العائيل الورايث؛ إذ يقدر األطباء ارتباط ما يقارب من 5 إىل 

10 % من رسطان الثدي بالطفرات الوراثية التي تنتقل عرب أجيال العائلة. 

التي ميكن أن تزيد من  املتوارثة  الطفرات  وحدد األطباء عدًدا من جينات 

احتامل اإلصابة برسطان الثدي. وأشهر هذه الجينات هو الجني 1 لرسطان 

الثدي )BRCA1( والجني 2 لرسطان الثدي )BRCA1( حيث يزيد كالهام 

من خطر اإلصابة بكل من رسطان الثدي واملبايض، لذا إذا كان لعائلتك تاريخ 

قوي لإلصابة برسطان الثدي أو أنواع أخرى من الرسطان، فقد يويص الطبيب 

 )BRCA1( بإجراء اختبار للدم أو اللعاب لتحديد الطفرات املحددة يف الجني

مركز  يتوافر يف  الفحص  العائلة. وهذا  تنتقل عرب  التي  األخرى  الجينات  أو 

لندن لجراحة الثدي يف البحرين والكويت.

ومن األسباب التي تزيد من عوامل الخطورة تقدم سن املرأة بعد األربعني، 

منع  حبوب  استخدام  اإلنجاب،  عدم  أو  الثالثني  سن  فوق  الحمل  تأخر 

أو  )االسرتوجني  الهرمونات  واستخدام  سنوات  خمس  من  أكرث  فرتة  الحمل 

بكرثة  اإلشعاع  إىل  التعرض  إىل  إضافة  الدورة،  انقطاع  بعد  الربوجسرتون( 

خصوصا يف عمر مبكر، والسمنة املفرطة.
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كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟
الثدي  فحوصات  مثل  الثدي،  رسطان  اختبارات  طريق  عن  التشخيص  يتم 

واأللرتاساوند  األبعاد(  ثاليث  )املاموجرام  الشعاعية  الثدي  وصور  الرسيرية 

من  عينة  أخذ  يتم  كام  املغناطييس.  الرنني  وكذلك  الصوتية(  فوق  )األشعة 

الورم أو من إفراز الحلمة، قد تكون عينة الخزعة باإلبرة الدقيقة أو من خالل 

أخذ نسيج من الورم وتكون النتيجة خالل 24 ساعة فقط.

كام يقدم مركز لندن لجراحة الثدي عيادة اليوم الواحد، حيث نقوم بجميع 

الفحوصات مع إعطاء النتائج خالل يوم واحد فقط؛ وذلك بهدف التقليل من 

حدة القلق والتوتر املصاحب لتشخيص رسطان الثدي من جهة والتخاذ قرار 

العالج برسعة تجنبا لتقدم الحالة املرضية من جهة أخرى.

ما المفاهيم الخاطئة عن مسببات سرطان الثدي؟
من املفاهيم الخاطئة عند البعض أن استخدام مزيل العرق أو حامالت الثدي 

أو تكبري الثدي بالسيليكون أو أخذ خزعة من الثدي قد يسبب الرسطان أو 

انتشاره وهذه جميعها مفاهيم خاطئة وليس لها أساس طبي أو  يزيد من 

علمي صحيح.

ما العالج المتوافر لسرطان الثدي؟
هناك العديد من العالجات املتوافرة من أهمها العالج الجراحي، وهو عبارة 

عن استئصال الورم فقط أو استئصال الثدي بالكامل مع الرتميم عن طريق 

حشوات السيليكون أو العضالت أو الدهون الذاتية.

الحاالت،  استخدامه يف جميع  بالرضورة  وليس  الكياموي  العالج  يوجد  كام 

حيث إن بعض الحاالت خصوصا يف املراحل املبكرة قد ال تحتاج مثل هذا 

النوع من العالج.

وهناك العالج اإلشعاعي وهو عبارة عن أشعة مكثفة للثدي ملنع رجوع الورم 

مرة أخرى.

أما العالج الهرموين فهو عبارة عن حبوب يتم رصفها للمريضة إليقاف هرمون 

األسرتوجني وتأثريه عىل الثدي.

وفيام يخص العالج املناعي فهو من أحدث ما توصل له الطب، حيث يعتمد 

الجلد  إبر تعطى تحت  باملناعة عن طريق  الخاليا الرسطانية  عىل مهاجمة 

أو يف الوريد.

كم تبلغ نسبة الشفاء في حال اكتشاف المرض 
مبكًرا؟

نسب الشفاء عالية جًدا وتصل إىل 99 % يف الحاالت املبكرة جًدا، لذلك البد 

من التوعية بأهمية الكشف املبكر.

يف  تقدم  إحداث  عىل  ساعد  الثدي  برسطان  للتوعية  الكبري  الدعم  أن  كام 

تشخيص رسطان الثدي وعالجه. فقد زادت معدالت البقاء عىل قيد الحياة 

بشكل  املرض  بهذا  املرتبطة  الوفيات  عدد  قل  كام  الثدي،  رسطان  ملرىض 

منتظم، ويرجع ذلك بشكل كبري إىل عدد من العوامل، مثل الكشف املبكر، 

واستخدام طريقة عالج جديدة تراعي الحالة الفردية، والفهم األفضل لطبيعة 

هذا املرض.

ما النصيحة التي تقدمينها للنساء فيما يتعلق 
بأهمية الفحص والوقاية؟

الذايت  الثدي من خالل الفحص  التعرف عىل طبيعة  عىل كل امرأة محاولة 

الثديني عن طريق  طبيعة  التعرف عىل  النساء  تختار  قد  حالتهام.  ومراقبة 

مع  بالتحدث  دامئا  وننصح  حالتهام.  ملراقبة  آلخر  حني  من  ذاتيًا  فحصهام 

الطبيب عىل الفور إذا كان هناك تغري جديد أو أورام أو عالمات أخرى غري 

عادية يف الثديني. 

ومراقبة الثديني ذاتيًا ال تقي من الرسطان، ولكنها قد تحسن فهمك للتغريات 

الطبيعية التي مير بها الثديان وتسهل التعرف عىل أي عالمات وأعراض غري 

عادية.

وكأطباء ننصح النساء مبامرسة الرياضة معظم أيام األسبوع، إذ ينصح مبامرسة 

الرياضة ملدة 30 دقيقة عىل األقل، مع رضورة الحفاظ عىل الوزن الصحي، 

فإذا كان وزنك صحيًا ننصح بالحفاظ عليه. أما إذا كنت بحاجة إىل إنقاص 

الوزن، فننصح باالستفسار من الطبيب عن االسرتاتيجيات الصحية لتحقيق 

وزيادة  يوميًا،  املستهلكة  الحرارية  السعرات  كمية  بتقليل  ننصح  ذلك. كام 

التامرين الرياضية بالتدريج.

مخاطر  أن  الدراسات  بينت  فقدت  صحي.  غذايئ  نظام  اتباع  املهم  ومن 

األبيض  البحر  حمية  يتبعن  الاليت  النساء  لدى  تقل  الثدي  برسطان  اإلصابة 

املتوسط، إذ تركز هذه الحمية عىل األطعمة النباتية.

كام نشدد عىل أهمية الحد من العالج الهرموين بعد سن انقطاع الطمث، إذ 

يزيد العالج الهرموين املركب خطر اإلصابة برسطان الثدي. 

مركز لندن لجراحة الثدي يوفر النتائج خالل 24 ساعة
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الشركات يمكن أن تحدث تغييرا لمواجهة 
التحديات التي تؤثر على المجتمع

عادل الكوهجي 
مدير العالقات العامة واالتصاالت المؤسسية في شركة »بنفت«

عادل  »بنفت«  شركة  في  المؤسسية  واالتصاالت  العامة  العالقات  مدير  أكد 
الوردي«  »أكتوبر  الفعاليات مثل  تدرك ضرورة وأهمية  »بنفت«  أن  الكوهجي 
لدورها المهم في تعزيز الوعي العام بأهمية فحص عوامل الخطر واكتشافها، 
مبيًنا أن صحة الثدي تعد جانًبا مهًما لصحة المرأة. وحث الكوهجي المجتمع 

على التحدث عن سرطان الثدي لزيادة الوعي به.
وقال »من واجبنا كشركة إحداث تغيير لمواجهة التحديات التي تؤثر على مجتمعنا. وسرطان 
الثدي يعد من التحديات التي نواجهها، وإذا كانت الشركات تتحلى بالقوة للوصول إلى 
الناس، فعلينا أن نتخيل مدى التأثير الذي قد تحدثه أفعالنا. وبصفتنا إحدى الشركات التي 

والقضايا  المجتمعية  للتحديات  التغيير  نكون صانعي  أن  يجب  التغيير في قطاعنا،  تقود 
التي تؤثر على البلد ككل. فإذا تمكنا من دمج الموارد والعمل الجماعي لتحقيق أهداف 
مشتركة لمثل هذه القضايا، عندها فقط يمكننا رؤية التغيير الفعلي«. وأضاف »نحن بحاجة 
مع  بالتعاون  التغيير،  فتيل  يشعل  من  نحن  فإننا  حياتهم،  على  تأثير  إحداث  إلى  ماسة 
الشركات«. وتابع عادل الكوهجي »إذا كنا نستطيع الوصول إلى الناس، فنحن بحاجة ماسة 

إلى إحداث تأثير على حياتهم«. وفيما يلي نص اللقاء...

يمكن  هل  ولكن  المعروفة،  الشركات  من  "بنفت" 
التحدث عن الشركة وما استطاعت تحقيقه؟

أطلقت رشكة »بنفت« يف العام 1997، وهي رشكة مرخصة من قبل مرصف 

عالقات  وتطوير  لبناء  املحيل  املايل  القطاع  متكني  بهدف  املركزي  البحرين 

راسخة ودامئة مع عمالء الرشكة. وقد تأسست رشكة بنفت يف نوفمرب 1997 

ألجهزة  الوطنية  الشبكة  لتكون  تجاريًا  بنًكا   17 قبل  من  طموحة  مببادرة 

الرصاف اآليل ونقاط البيع يف مملكة البحرين. وحصلت الرشكة عىل ترصيح 

من مرصف البحرين املركزي لتكون »مزود الخدمات املساندة للقطاع املايل« 

ورسعان ما متكنت من التوسع واالنتشار يف األسواق خارج مملكة البحرين. 

وقد تركزت سياسة الرشكة عىل تحسني وتعزيز ومتكني الصناعة املالية املحلية 

يف تحقيق النجاح عىل املستوى العاملي. 

 

الرائدة، مع دعم الشبكة  كام توفر الرشكة مجموعة متنوعة من الخدمات 

الخليجية يف دول املنطقة، والتي تشمل تشغيل أجهزة الرصاف اآليل، ونقاط 

البيع، والشبكة الخليجية، ونظام إدارة مطالبات الشبكة الخليجية، إضافة إىل 

مركز املعلومات االئتامنية، ونظام التحويالت املالية اإللكرتوين، وخدمة دفع 

الفواتري، وبوابة الدفع اإللكرتوين، ونظام البحرين ملقاصة الشيكات اإللكرتوين، 

جميع  يف   )Benefit Pay( الذكية  للهواتف  اإللكرتونية  الوطنية  واملحفظة 

اإللكرتوين،  والشيك  إلكرتونيا  عميلك  اعرف  ونظام  البحرين  مملكة  أنحاء 

ونظام مزود ثقة معتمد )إصدار شهادة رقمية والتوقيع اإللكرتوين(.

االجتماعية  المسؤولية  تعزيز  في  إسهاماتكم  ما 
في المجتمع؟

تعترب  ركيزة  وتلبية  دعم  يف  »بنفت«  لرشكة  النشط  بالدور  فخورون  نحن 

قوية،  مملكة  بناء  يف  الرشكة  والتزام  للرشكات  املجتمعية  املسؤولية  أساس 

حيث نحقق ذلك من خالل مزيج بني الجهد التطوعي واملساعدات املالية، 

ويتجىل ذلك يف صورة رشاكتنا مع نادي محاريب الرسطان، حيث نظمنا يوًما 

سينيامئيًا ملرىض الرسطان، وكذلك رعايتنا للمؤمتر واملعرض الدويل ألصحاب 

البحرين  مملكة  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مشهد  رسمنا  حيث  الهمم، 

وتعزيز فكرة دمجهم يف املجتمع. عالوًة عىل ذلك، وخالل ذروة تفيش جائحة 

»كوفيد 19«، قدمنا تربعات سخية لدعم األرس املترضرة من الفريوس.

ويف طريق سعينا لرسم مالمح مستقبل املجتمع، كانت غايتنا دامئًا أن نقدم 

تجارب هادفة تؤثر عىل حياة األفراد بجميع جوانبها، وقد اتخذنا خطوات 

ملموسة لتنفيذ ذلك. رشكة »بنفت« هي »نبض البحرين«، ومع كل نبضة، 

نسعى جاهدين لتحفيز املجتمع من خالل توفري الحلول املهمة لألعامل ومنط 

الحياة، ومع ذلك فإننا عىل يقني أن ما قلناه ال جدوى له ما مل ندمج املجتمع 

كوحدة واحدة ونشارك يف األعامل التطوعية أو التي لها توجه أخالقي.
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فيما  الشركات  قبل  من  الموجه  الدعم  ترى  كيف 
يتعلق بالفعاليات االجتماعية في مجتمع البحرين؟

التي كرست جهودها لخدمة  املنظامت  البحرين عدًدا من  شهدت مملكة 

ملختلف  والعميل  املايل  الدعم  نقدم  أن  جميًعا  ويسعدنا  املحيل،  املجتمع 

املبادرات التي تساهم يف ازدهار اململكة وتحسني نوعية الحياة. ومام يثلج 

الصدر أن نشهد مجموعة متنوعة من القطاعات التي تساهم يف األنشطة 

االجتامعية للمملكة وأفضل املامرسات البيئية.

في  الفعاليات  هذه  من  المجتمعي  المردود  ما 
وجهة نظركم؟

يعزز  التعاون  عىل  املجتمعية  واملؤسسات  الرشكات  تشجيع  أن  شك  ال 

املجتمع ويجعل منه بيئة صحية ومزدهرة وميكن أن يؤدي إىل دعم محيل 

متجدد لخدمة املجتمع. إضافًة إىل ذلك، تحصل الرشكات التي تقيم الروابط 

تسعد  ال  الرشاكات  أن  علاًم  اإليجابية،  النتائج  من  العديد  املجتمعية عىل 

املوظفني واإلدارة فحسب، بل تعرضهم أيًضا ملسائل تقع خارج مجال خربتهم.

عن  املجتمع  تثقيف  يف  للغاية  محوريًا  دوًرا  األمور  هذه  مثل  تلعب  كام 

طريق التفاعل واملشاركة ومتنحهم أيًضا مساحة متكنهم من متثيل جزء صغري 

ضمن أمر أكرب وأوسع. ينتقد الناس يف هذه األيام ما يفعله مقدمو الخدمات 

الوصول  نستطيع  كنا  إن  للمجتمع.  الجميل  رد  تجاه  التجارية  والعالمات 

نحن  فإننا  حياتهم،  عىل  تأثري  إحداث  إىل  ماسة  بحاجة  فنحن  الناس،  إىل 

من يشعل فتيل التغيري، بالتعاون مع الرشكات األخرى 

املرموقة يف اململكة. نحن ال نقدم الحلول فقط 

الحارض، بل نقدم وعًدا لتحسني  الوقت  يف 

مجتمعاتنا واألفراد.

يساعد  ذلك  فإن  سبق،  ما  إىل  إضافة 

الرشكات عىل ترسيخ روابطها مع املجتمع 

تفي  بل  فحسب،  العمالء  والء  من  تزيد  ال  فهي  والرشكاء.  واملستخدمني 

بالتزامنا مبعالجة القضايا البيئية واملجتمعية والثقافية.

عموما  السرطان  لمرضى  دعمكم  وراء  السبب  ما 
ومرضى سرطان الثدي تحديدا؟

والرشكاء  الفريق  مع  مسبًقا  الرسطان  مرىض  دعم  عىل  نحرص  عام  كل  يف 

اآلخرين يف القطاع لتطوير حملة اسرتاتيجية تضمن تحقيق التقدير والقيمة 

والدعم سواء كان ذلك بالدعم املايل أو من خالل تثقيف املجتمع أو إرشاك 

فريقنا شخصيًا لتكريس وقتهم وبذل جهدهم يف املجتمعات املحلية.

الوردي«  الفعاليات مثل »أكتوبر  كام تدرك رشكة »بنفت« رضورة وأهمية 

لدورها املهم يف تعزيز الوعي العام بأهمية فحص عوامل الخطر واكتشافها، 

وتعد صحة الثدي جانبًا مهاًم لصحة املرأة، وهو موضوع نحث املجتمع عىل 

أن  نود  به. واألهم من ذلك،  الوعي  بأريحية شديدة وزيادة  التحدث عنه 

السينية هو أفضل نهج للكشف عن  الثدي باألشعة  نشدد عىل أن تصوير 

الذي  الشكل  إىل  يتفاقم  أن  الثدي مبكرًا، حيث يسهل عالجه قبل  رسطان 

يكفي لظهور األعراض، إذ كلام تم اكتشاف رسطان الثدي مبكرًا، زادت فرصة 

نجاح العالج. ونتيجًة لذلك، من الرضوري إجراء الفحص الذايت بشكل منتظم 

واستشارة الطبيب عند مالحظة أي تغيريات.

ومؤسسات  والشركات  المجتمع  إلى  رسالتكم  ما 
مرضى  بدعم  يتعلق  فيما  المدني  المجتمع 

السرطان؟
رسالتنا تكمن يف فهم أن ذلك ليس مطلبًا بل واجبًا عىل كل كيان يف اململكة 

يف دعم مرىض الرسطان خصوًصا وجميع املرىض، فبذلك ستزدهر املجتمعات 

العقلية والرفاهية بجميع جوانبها  الوقاية والصحة  تركز عىل  التي  الصحية 

بهدف خلق عامل أفضل لألجيال القادمة.

إن كنا نستطيع الوصول إلى الناس فنحن 
بحاجة ماسة إلى إحداث تأثير على حياتهم
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»أكتوبر الوردي« فرصة لتعزيز القيم 
اإلنسانية ودعم المرضى

معاذ الحسن

أكتوبر  »إن  الحسن  معاذ  البحرين  خليج  درة  شركة  في  للعمليات  التنفيذي  المدير  قال 
من  الجهود  لتضافر  فرصة  يعد  الثدي،  بسرطان  والتوعية  االحتفال  شهر  وهو  الوردي، 
سرطان  كان  سواء  السرطان  عن  المبكر  الكشف  على  والحث  التوعية  ألهمية  الجميع 
أنواع السرطان، إضافة إلى ذلك، فنحن بحاجة كبيرة إلى حث المجتمع  أو باقي  الثدي 
على اتخاذ إجراءات الوقاية والعالج، عبر التشجيع على الفحص المبكر، خصوًصا أن البعض 
قد يعزف عن الكشف المبكر على الرغم من أهميته في نجاح الخطة العالجية لمرضى السرطان«.

وأضاف »الشركة تحرص على دعم هذه الفعاليات التي تعزز قيم اإلنسانية بين جميع فئات المجتمع، 
إن  البحرين، حيث  المسؤولية االجتماعية في مملكة  لتعزيز  السنوية، وذلك  فهي ضمن خطتها 
هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص في دعم الفعاليات االجتماعية لضمان استمراريتها لخدمة 

أهدافها المجتمعية، والحرص على دورها في توعية المجتمع«.
دعم  بأهمية  منها  إيماننا  المجتمعية  اإلسهامات  من  العديد  البحرين  خليج  درة  شركة  وتقدم 
العالم  واحتفال  الوردي  أكتوبر  وبمناسبة  وفئاته،  أفراده  وجميع  به  االرتقاء  سبيل  في  المجتمع 
بمرضى سرطان الثدي، شددت شركة درة خليج البحرين عزمها على المواصلة في دعم فعاليات 
المسؤولية االجتماعية إيماًنا منها بأن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع 
المدني جزء ال يتجزأ من المجتمع، وأنه يمكن تقديم الدعم لكل األفراد في مختلف الفعاليات، ما 

يسهم في تقدم وتطور المجتمع واالرتقاء به.
وفي لقاء مع المدير التنفيذي للعمليات في شركة درة خليج البحرين معاذ الحسن، أكد أن الشركة 
تحرص على إدراج فعالية على األقل سنوًيا للمسؤولية االجتماعية ضمن خطة الشركة للعالقات 

المؤسسية. وفيما يلي نص اللقاء:

المدير التنفيذي للعمليات في شركة درة خليج البحرين
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هل يمكنك ذكر نبذة عن الشركة؟ 
درة البحرين هو مرشوع يهتم بالتطوير العقاري لجزر املنتجع الـ15 السكنية، وهو املرشوع األول من نوعه 

الذي يوفر فلال فخمة عائلية ذات إطاللة بحرية يف مملكة البحرين.

ما إسهاماتكم في تعزيز المسؤولية االجتماعية في المجتمع؟ 
تهتم رشكة درة خليج البحرين بإدراج فعاليات سنويا للمسؤولية االجتامعية ضمن خطة الرشكة للعالقات 

املؤسسية، مثل دعم الرياضات املختلفة، دعم ذوي الهمم أو املشاركة يف املناسبات االجتامعية الوطنية أو 

الفعاليات التي تعزز التوعية ببعض األمراض مثل رسطان الثدي.

التوعية  الفعاليات االجتامعية إميانًا منها بأهمية دعم املجتمع يف نرش  العديد من  البحرين  وقدمت درة 

وتعزيز جميع القيم اإلنسانية.

ما سبب دعمكم إلى الفعاليات االجتماعية، وما المردود من هذه 
الفعاليات؟

تحرص الرشكة عىل دعم هذه الفعاليات التي تعزز قيم اإلنسانية بني جميع فئات املجتمع ضمن خطتها 

السنوية لتعزيز املسؤولية االجتامعية يف مملكة البحرين، حيث إن هناك أهمية ملشاركة القطاع الخاص يف 

دعم الفعاليات االجتامعية لضامن استمراريتها لخدمة أهدافها املجتمعية، والحرص عىل دورها يف توعية 

املجتمع.

ونحن يف درة البحرين نسعى إىل استمرار خدمة األهداف املجتمعية، لذا نحرص يف كل عام عىل نرش الوعي 

مبرض رسطان الثدي يف شهر أكتوبر بهدف توعية املجتمع بأهمية الكشف املبكر ودوره يف نجاح الخطة 

العالجية، إضافة إىل دعم املرىض املصابني وبث روح األمل فيهم.

إىل  إضافة  املجتمع،  واألمل يف  التعاون  يتجىل يف بث روح  فهو  الفعاليات  املردود من دعم هذه  أما عن 

مردودا  أيًضا  فإن هناك  ذلك  املجتمع، عالوة عىل  تنمية  يساهم يف  الذي  التطوعي  العمل  التشجيع عىل 

إىل الرشكات الداعمة للفعاليات االجتامعية ويتجىل ذلك يف بث روح التكاتف بني جميع أفراد املجتمع ما 

بنائه. ومن هذا املنطلق ندعو جميع املؤسسات والرشكات بأن تكون جزءا ال يتجزأ من هذه  يساهم يف 

الفعاليات إميانًنا منا بأهميتها ودورها يف إيصال الرسالة إىل أفراد املجتمع.

ما السبب وراء دعم شركة درة خليج البحرين لمرضى السرطان عموما ومرضى سرطان 
الثدي تحديدا؟

هناك العديد من األسباب وراء دعم مرىض الرسطان ومرىض رسطان الثدي خصوصا، ومن أهمها انتشار املرض بصورة كبرية يف البحرين يف اآلونة 

األخرية، كام أن انتشاره يحتاج إىل تضافر الجهود من الجميع بأهمية التوعية والحث عىل الكشف املبكر عن الرسطان سواء كان رسطان الثدي 

أو باقي أنواع الرسطان، إضافة إىل ذلك فنحن بحاجة كبرية إىل حث املجتمع عىل اتخاذ إجراءات الوقاية والعالج، عرب التشجيع عىل الفحص 

املبكر خصوًصا أن البعض قد يعزف عن الكشف املبكر عىل الرغم من أهميته يف نجاح الخطة العالجية ملرىض الرسطان.

كام تهتم درة البحرين أيًضا مبرىض رسطان الثدي وقد يعود ذلك نتيجة إىل أن رسطان الثدي يعد األكرث انتشارا، فهو يشكل النسبة األكرب مقارنة 

بباقي أنواع الرسطانات. إضافة إىل أنه ميكن التعايف من رسطان الثدي بالفحص املبكر الذي نشجع عليه دامئا.

وقد جاء دعم درة البحرين ملرىض الرسطان عموما من أجل بث روح األمل فيهم، إضافة إىل نرش التوعية، حيث تشري املراجع العلمية إىل أن 

40 % من أمراض الرسطان ميكن تفاديها باتباع أشكال الحياة الصحية من خالل اتباع نظام غذايئ صحي ومامرسة النشاط البدين، وأن 40 % 

ميكن التعايف منها، إذا تم اكتشافها مبكرًا.

نحن نسعى إىل رفع مستوى الوعي الصحي وزيادة الوعي بأهمية الفحص املبكر عن الرسطان ألهميته يف تحسني فرص الشفاء.

ما رسالتكم الموجهة لمرضى سرطان الثدي في "أكتوبر الوردي"؟
يعد أكتوبر الوردي فرصة للجميع لنرش رسالة لجميع املرىض ليس فقط مرىض الرسطان أو رسطان الثدي، وذلك لبث روح األمل يف روح كل 

مريض يعاين من األمل.

وبهذه املناسبة ندعو جميع املرىض يف جميع أقطار العامل لعدم فقد األمل، فاألمل هو نصف العالج، واألمل موجود بالشفاء وخري دليل وجود 

آالف املتعافني بيننا، لذا عىل كل مريض رسطان االستفادة من تجارب املتعافني يف محاربة هذا املرىض ليكون هؤالء املتعافون شمعة األمل يف 

مواجهة هذا املرض، مع رضورة التمسك بربوتوكوالت العالج. 

يف أكتوبر الوردي نحث جميع أفراد املجتمع عىل القيام بالفحوصات الدورية التي قد تكشف عن الرسطان يف مراحله األوىل ما يساهم يف 

نجاح الخطة العالجية.

كام ندعو جميع املؤسسات واملنظامت الصحية الحكومية وغري الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين إىل املساندة والدعم من خالل تثقيف 

وتوعية املجتمعات بأمراض الرسطان وطرق الوقاية منها. واتخاذ موقف إيجايب نحو مكافحة الرسطان عىل مستوى األفراد واملجتمع والحكومات 

واملنظامت العاملية. وتأكيد أن الحلول ممكنة ومتوافرة، إذ بإمكاننا أفرادا أو مؤسسات وهيئات حكومية وغري حكومية تقديم وسائل الدعم 

والتوعية والوقاية من الرسطان، وتسخري الجهود واإلمكانات والتحفيز للتغيري اإليجايب، وامليض قدًما لالنفتاح عىل احتامالت وتوقعات تؤثر 

إيجابيًا يف عبء الرسطان العاملي. 

»درة البحرين« حريصة على إدراج فعاليات 

للمسؤولية االجتماعية سنويا
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تاريخ طويل وعريق في نشر الرسالة التوعوية 
في المجتمع

ماجد السليم

محمد  ماجد  المهندس  البحرين  مملكة  في  مول  المعلم  لشركة  التنفيذي  المدير  قال 
السليم »يعد أكتوبر الوردي فرصة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر خصوًصا فيما 
يتعلق بسرطان الثدي، فالمرأة نصف المجتمع ولها دور مهم جًدا فيه وال يمكن االستغناء 
عنها، فالتوعية تلعب دوًرا كبير في الكشف المبكر وفي نجاح الخطة العالجية للمرضى، 

وما نطمح إليه هو الحفاظ على صحة المرأة«.

وأضاف »سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارا بحسب آخر اإلحصاءات، لذا حان الوقت لدعم 
المرضى، ونشر التوعية بأهمية الفحص المبكر«.

ودعا المدير التنفيذي لشركة المعلم مول في مملكة البحرين ماجد السليم، خالل لقاء معه، جميع 
مؤسسات المجتمع المدني والشركات في المملكة لتوعية الناس، فهي جزء ال يتجزأ من المجتمع، 

وفيما يلي نص اللقاء:

بداية، هل لك أن تحدثنا عن شركة المعلم؟
رشكة املعلم مول تعد من الرشكات العريقة التي لها تاريخ طويل. فقد تأسست الرشكة العام 1982 يف دولة الكويت عىل يد الوالد. رشكة 

املعلم مول تخدم كل أفراد األرسة بتوفري جميع املستلزمات املنزلية ومستلزمات األرسة.

وتأسست رشكة املعلم مول يف دولة الكويت، وحاليًا هناك 6 أفرع يف الكويت، كام تم افتتاح فرع يف مملكة البحرين يف املحرق، وهناك نية 

يف التوسع وافتتاح فروع إضافية يف مملكة البحرين والخليج.

المدير التنفيذي لشركة المعلم مول في مملكة البحرين
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ما إسهاماتكم في تعزيز المسؤولية االجتماعية في المجتمع؟
تهتم رشكة املعلم بالفعاليات االجتامعية. وقد قدمت الرشكة العديد من الفعاليات االجتامعية إميانًا 

مملكة  عىل  دعمنا  يقترص  وال  اإلنسانية،  القيم  وتعزيز  التوعية  نرش  يف  املجتمع  دعم  بأهمية  منها 

البحرين، فقد قدمنا أيًضا دعام يف دولة الكويت إميانًنا منا بأهمية املشاركة يف الفعاليات االجتامعية.

هناك العديد من اإلسهامات االجتامعية التي قامت بها الرشكة عىل مر السنوات املاضية، وقد كان ذلك 

بهدف أن تكون جزءا ال يتجزأ من املجتمع.

السيما  عموما،  السرطان  لمرضى  دعمكم  وراء  السبب  ما 
مرضى سرطان الثدي؟

هذه هي املرة األوىل التي نقيم فيها حملة لدعم مرىض رسطان الثدي، وقد شعرنا يف املؤسسة مع زيادة 

حاالت رسطان الثدي بأهمية دعم املرأة، فهي نصف املجتمع بل هي املجتمع بأكمله، لذا فإن دعمنا 

املرأة خصوصا يف هذا الشهر جاء نتيجة واجبنا يف توعية املجتمع بأهمية الكشف املبكر خصوًصا فيام 

يتعلق برسطان الثدي، فهو أكرث أنواع الرسطانات انتشاًرا بحسب إحصاءات منظمة الصحة العاملية من 

جهة، إضافة إىل أن املرأة نصف املجتمع ولها دور مهم جًدا فيه وال ميكن االستغناء عنها من جهة أخرى، 

فالتوعية تلعب دوًرا كبريا يف الكشف املبكر ويف نجاح الخطة العالجية للمرىض، لذا البد من الحرص عىل 

نرش ثقافة الكشف املبكر يف املجتمع.

يتعلق  فيما  الشركات  قبل  من  الموجه  الدعم  ترى  كيف 
بالفعاليات االجتماعية؟

التاجر جزء ال يتجزأ من املجتمع، وعليه مسؤولية تجاه املجتمع وتجاه بلده، لذا البد أن يكون هناك 

دعم إىل املجتمع سواء كان دعام ماديا أو معنويا أو توعويا، فالرشكات جزء ال يتجزأ من اقتصاد البلد 

البلد، لذا فإن تقديم الدعم املعنوي أو املادي إىل املرىض وليس فقط مرىض  ولها دور كبري يف تنمية 

الرسطان سيساهم بشكل كبري يف االرتقاء باملجتمع وتحقيق األهداف املنشودة يف تحقيق مجتمع صحي.

ومن هذا املنطلق عىل جميع الرشكات إدراك دورها يف توعية املجتمع، وال تقترص توعية املجتمع بشأن 

األمراض فقط، إذ إن التوعية تكون يف مختلف املجاالت.

ما المردود المجتمعي من هذه الفعاليات في وجهة نظركم؟
املردود من دعم هذه الفعاليات كبري سواء إىل الرشكات أو حتى إىل املجتمع، فهو ينرش رسالة ميكن أن تساهم يف إحياء النفس، األمر 

الذي يشجع عليه اإلسالم، إضافة إىل أن دعم الرشكات للمرىض والفعاليات االجتامعية يساهم يف نرش األمل يف املجتمع، كام أنه يشجع 

عىل العمل التطوعي الذي يساهم يف تنمية املجتمع. كام أن هناك أيًضا مردودا إىل الرشكات الداعمة للفعاليات االجتامعية، ويتجىل ذلك 

يف بث روح التكاتف بني جميع أفراد املجتمع ما يساهم يف بنائه. لذا ندعو جميع املؤسسات والرشكات بأن تكون جزءا ال يتجزأ من هذه 

الفعاليات إميانًنا منا بأهميتها ودورها يف إيصال الرسالة إىل أفراد املجتمع كافة، ونرش هذه الرسالة يحقق أسمى هدف وهو نرش التوعية 

خصوًصا فيام يتعلق بالكشف املبكر.

يتعلق  المجتمعية مستقباًل خصوًصا فيما  األعمال  للتوسع في  هل هناك خطة 
بدعم مرضى السرطان؟

كرشكة لها تاريخ طويل وعريق فنحن ملتزمون تجاه األعامل املجتمعية التي تنظم، ولدينا أيًضا خطة يف التوسع يف األعامل االجتامعية 

مستقباًل ملا لها من مرود معنوي إىل املجتمع. كرشكة عريقة نسعى إىل توعية املجتمع بجميع األمراض وأهمية الفحص املبكر لها وليس 

فقط مرض الرسطان، إذ إن كل األمراض تستلزم الفحص املبكر، الذي يلعب دوًرا يف نجاح الخطة العالجية. 

ما رسالتكم الموجهة لمرضى سرطان الثدي في »أكتوبر الوردي«؟
رسالتي كشخص قبل أن نكون رشكة أوجهها للمرأة يف أكتوبر الوردي بأهمية الفحص املبكر فيام يتعلق برسطان الثدي، فصحة املرأة هي 

أولوية لدينا خصوًصا أن املرأة تلعب دوًرا مهاًم يف املجتمع، ولها دور أسايس بجانب الرجل، وقد تكون مسؤوليتها أكرب من الرجل، لذا من 

الرضوري االهتامم بصحتها من خالل الكشف املبكر والتمسك باألمل.

كام نتمنى من املتعافيات نرش رسالتهم بث األمل يف روح املريضات، إذ تلعب قصص املتعافيات من رسطان الثدي دوًرا يف نرش التوعية 

من جهة ويف نرش األمل.

ونوجه رسالة أيًضا يف أكتوبر الوردي إىل جميع أفراد املجتمع بأهمية القيام بالفحوصات الدورية التي قد تكشف عن الرسطان يف مراحله 

األوىل، ما يساهم يف نجاح الخطة العالجية مستقباًل والتعايف من املرض.

املؤسسات  فهذه  الناس،  لتوعية  اململكة  يف  والرشكات  املدين  املجتمع  مؤسسات  جميع  ندعو  إذ  املرىض،  عىل  فقط  الرسالة  تقترص  وال 

والرشكات جزء ال يتجزأ من املجتمع لذا ال بد أن تقوم برسالتها يف نرش التوعية.

قصص المتعافيات من سرطان الثدي 
تلعب دورا في التوعية ونشر األمل

ملف الشهر 20



يعد سرطان الثدي من أكثر األنواع شيوًعا خصوًصا بين النساء، إال أن نسبة الشفاء منه تزيد 
عن 90 ٪ إذا ما تم الكشف عنه في المراحل األولى. ومع كل التأثيرات التي يخلفها هذا 
النوع من السرطانات على المرأة وعائلتها، ومع انطالق أكتوبر الوردي، البد لنا من الدعوة 

للكشف المبكر ألهميته في نجاح الخطة العالجية للمريض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه في العام 2020، شخصت إصابة 2.3 
مليون امرأة بسرطان الثدي وسجلت 685000 حالة وفاة بسببه على 

مليون   7.8 هناك  كان   ،2020 العام  نهاية  وفي  العالم.  مستوى 
الثدي  بسرطان  إصابتهن  تشخيص  تم  الحياة  قيد  على  امرأة 

السرطان  أنواع  أكثر  يجعله  ما  الماضية،  الخمس  السنوات  في 
انتشاًرا في العالم. ويحدث سرطان الثدي في كل بلد من بلدان 
العالم بين النساء من كل األعمار بعد سن البلوغ ولكن بمعدالت 

متزايدة في مراحل متأخرة من الحياة. 

حقائق رئيسة عن سرطان الثدي
• رسطان الثدي هو أكرث أنواع الرسطان شيوًعا مع أكرث من 2.2 مليون حالة يف العام 2020.

• تصاب قرابة امرأة واحدة من بني كل 12 امرأة برسطان الثدي. 

• رسطان الثدي هو السبب األول للوفيات الناجمة عن الرسطان يف أوساط النساء.

الدخل  منخفضة  البلدان  يف  عنه  الناجمة  والوفيات  الثدي  برسطان  اإلصابة  حاالت  معظم  تحدث   •

ومتوسطة الدخل.

الدخل، حيث  ومتوسطة  الدخل  منخفضة  والبلدان  الدخل  مرتفعة  البلدان  بني  كبرية  فوارق  • هناك 

يتجاوز معدل البقاء عىل قيد الحياة 5 سنوات بعد اإلصابة برسطان الثدي 90 % يف البلدان مرتفعة 

الدخل، يف حني ال تتعدى نسبته 66 % يف الهند و40 % يف جنوب إفريقيا.

• يحرز تقدم كبري يف مجال عالج رسطان الثدي منذ العام 1980؛ إذ انخفض معدل الوفيات املوحد 

حسب السن من جراء رسطان الثدي بنسبة 40 % بني الثامنينات والعام 2020 يف البلدان مرتفعة 

الدخل. وما زال ينتظر تحقيق تحسن مامثل يف البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل.

والعالج  الجراحة  من  مزيج  باستخدام  الفعال  العالج  ثم  املبكر  الكشف  بني  الجمع   •

اإلشعاعي والعالجات الطبية ساهم يف نجاح العالج.

في أكتوبر الوردي... 
سرطان الثدي ليس النهاية 

ولكن انطالقة التغيير
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كيف يمكن الوقاية من سرطان الثدي؟
قد يساعد إجراء تغيريات حياتية يف تقليل خطر اإلصابة برسطان الثدي. من األمور التي ننصح بها:

الثدي  الثدي، مثل فحوصات  اختبارات رسطان  لبدء  املناسب  الوقت  الثدي. وناقيش مع طبيبك  استفرسي من طبيبك عن فحص رسطان   •

الفحوصات ومخاطرها. وميكنك مناقشة طبيبك لالتفاق عىل  )املاموجرام(. واستشريي طبيبك بشأن فوائد  الشعاعية  الثدي  الرسيرية وصور 

اسرتاتيجيات فحص رسطان الثدي املناسبة لحالتك.

• حاويل التعرف عىل طبيعة ثدييك من خالل الفحص الذايت ومراقبة حالتهام. قد تختار النساء التعرف عىل طبيعة الثديني عن طريق فحصهام 

ذاتيًا من حني آلخر ملراقبة حالتهام. تحديث إىل طبيبك عىل الفور إذا كان هناك تغري جديد أو أورام أو عالمات أخرى غري عادية يف الثديني. إن 

مراقبة الثديني ذاتيًا ال تقي من الرسطان، ولكنها قد تحسن فهمك للتغيريات الطبيعية التي مير بها الثديان وتسهل التعرف عىل أي عالمات 

وأعراض غري عادية.

• مامرسة الرياضة معظم أيام األسبوع. ينصح مبامرسة الرياضة ملدة 30 دقيقة عىل األقل معظم أيام األسبوع. إذا مل تكوين نشطًة حديثا، فاسأيل 

طبيبك عام إذا كان النشاط الريايض مناسبًا لك، وابديئ ببطء.

• الحد من العالج الهرموين بعد سن انقطاع الطمث. قد يزيد العالج الهرموين املركب خطر اإلصابة برسطان الثدي. ننصح باستشارة الطبيب 

بشأن مخاطر العالج الهرموين وفوائده. 

• الحفاظ عىل وزن صحي. إذا كان وزنك صحيًا، ننصح بالحفاظ عليه. إذا كنت بحاجة إىل إنقاص الوزن، ننصح باالستفسار من الطبيب عن 

االسرتاتيجيات الصحية لتحقيق ذلك. كام ننصح بتقليل كمية السعرات الحرارية املستهلكة يوميًا، وزيادة التامرين الرياضية بالتدريج.

• اتباع نظام غذايئ صحي. قد تقل مخاطر اإلصابة برسطان الثدي لدى النساء الاليت يتناولن حمية البحر األبيض املتوسط املحتوية عىل زيت 

الزيتون البكر واملكرسات املتنوعة. تركز حمية البحر األبيض املتوسط يف معظمها عىل األطعمة 

األشخاص  يختار  واملكرسات.  والبقوليات  الكاملة  والحبوب  والخرضوات  الفواكه  مثل  النباتية، 

الذين يتبعون حمية البحر األبيض املتوسط مصادر الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون بداًل من 

الزبدة، واألسامك بداًل من اللحوم الحمراء.

تعرفي على أعراض سرطان الثدي
• وجود كتلة أو تثخن يف الثدي يختلف عن األنسجة املحيطة.

• تغري يف حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

• تغري يف الجلد املوجود عىل الثدي، مثل الرتصع.

• الحلمة املقلوبة حديثة الظهور.

• تقرش أو توسف أو تيبس أو تساقط يف املنطقة املصبغة من 

الجلد املحيط بالحلمة )الهالة( أو جلد الثدي.

• احمرار جلد الثدي أو تغريه، مثل جلد الربتقالة.

ما عوامل الخطر واإلصابة؟
عامل خطورة اإلصابة برسطان الثدي هو أي عامل يجعل املرأة أكرث عرضة لإلصابة برسطان الثدي. ولكن وجود عامل أو أكرث من عوامل خطر اإلصابة 

برسطان الثدي ال يعني بالرضورة أنك سوف تصابني برسطان الثدي. العديد من النساء املصابات برسطان الثدي ليس لديهن أي عوامل خطورة معروفة 

سوى كونهن نساًء. تشمل العوامل املرتبطة بزيادة احتامل اإلصابة برسطان الثدي ما ييل:

•  كونك أنثى؛ فالنساء أكرث عرضة من الرجال لإلصابة برسطان الثدي.  

•  التقدم يف السن، إذ تزيد احتامل إصابتك برسطان الثدي مع التقدم بالعمر.  

•  وجود سجل مريض لإلصابة مبشكالت الثدي.  

•  وجود سجل مريض لإلصابة برسطان الثدي، فإذا كنت مصابًة برسطان الثدي يف أحد الثديني، فلديك احتامل مرتفع لإلصابة بالرسطان يف الثدي اآلخر.  

•  وجود تاريخ عائيل لإلصابة برسطان الثدي، فإذا شخصت أمك أو أختك أو ابنتك برسطان الثدي، خصوًصا يف سن مبكرة، تزداد احتامل إصابتك برسطان 

الثدي. ومع ذلك، فإن غالبية األشخاص املصابني برسطان الثدي ليس لديهم تاريخ عائيل للمرض.  

•  الجينات املوروثة التي تزيد من احتامل اإلصابة بالرسطان، إذ ميكن أن تنتقل بعض الطفرات الجينية التي تزيد من احتامل اإلصابة برسطان الثدي من 

اآلباء إىل األطفال. الطفرات الجينية األكرث شهرة التي تزيد من احتامل اإلصابة برسطان الثدي هي BRCA1 وBRCA2. ميكن أن تزيد هذه الجينات 

بشكل كبري من احتامل اإلصابة برسطان الثدي وغريه من أنواع الرسطان، لكنها ال تجعل الرسطان أمرًا حتميًا.  

• التعرض لإلشعاع، إذا كنت قد تلقيت عالًجا إشعاعيًا عىل الصدر يف مرحلة الطفولة أو الشباب، فإن احتامل إصابتك برسطان الثدي يزداد. 

•  السمنة، إذ يرفع الوزن الزائد أو البدانة احتامل اإلصابة برسطان الثدي.  

•  أن تبدأ الدورة الشهرية لديك يف سن مبكرة، فبداية الدورة الشهرية قبل الثانية عرشة تزيد من احتامل اإلصابة برسطان الثدي.  

•  أن يبدأ انقطاع الدورة الشهرية يف سن متقدمة، فإذا بدأت انقطاع الطمث يف سن أكرب، فأنت أكرث عرضة لإلصابة برسطان الثدي.  

•  إنجاب طفلك األول يف سن متأخرة. النساء الاليئ يلدن طفلهن األول بعد سن الثالثني قد يكون لديهن احتامل أكرب لإلصابة برسطان الثدي.  

•  مل يسبق لك الحمل. النساء الاليت مل يسبق لهن الحمل أكرث عرضة لإلصابة برسطان الثدي من النساء الاليت حملن مرة أو أكرث.  

التي تجمع بني اإلسرتوجني والربوجستريون لعالج عالمات  الهرموين  العالج  أدوية  يتناولن  الاليت  فالنساء  اليأس.  الهرموين بعد سن  العالج  •  استخدام 

وأعراض انقطاع الطمث لديهن احتامل أكرب لإلصابة برسطان الثدي. تنخفض احتامل اإلصابة برسطان الثدي عندما تتوقف النساء عن تناول هذه األدوية.  
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كيف نوفر الدعم النفسي
 لمريضة سرطان الثدي؟

الخبر يبقى صادًما مهما خفف من روعته. فيكفي إخبار سيدة بإصابتها بإحدى مراحل سرطان الثدي، حتى يبدأ 
هاجس اإلصرار على االنتصار أو االستسالم للمرض يراودها. ال يمكن االستهانة بتاًتا بمشاعر المصابات بهذا المرض 
منذ لحظة معرفتهن مروًرا بمرحلة العالج وصواًل إلى الشفاء. مع العلم أن مرحلة العالج ال تتضمن فقط الجرعات 

الكيماوية، بل قد تتطلب أيًضا عملية جراحية الستئصال الورم.
إن الدعم النفسي يعتبر المرحلة األولى من االنتصار على سرطان الثدي؛ ألنه يمكن المصابة من التجاوب مع العالج 

كلما كانت نفسيتها مرتفعة.
في شهر التوعية بسرطان الثدي، علينا في المجتمع فهم مشاعر المصابة بسرطان الثدي وطرق التعامل معها 

إضافة إلى أهمية هذا الدعم في رحلة العالج.

• تفهم مشاعر مصابة السرطان والتعامل معها
عند تشخيص مرض الرسطان عند املرأة، فإن حياتها تنقلب رأًسا عىل عقب 

وحالتها النفسية تتدهور برسعة حادة بالتزامن مع تدهور حالتها الصحية. 

وقد تظهر ردود فعل نفسية بعد اإلعالن عن إصابتها بهذا املرض وحتى 

به.  تشعر  الذي  العاطفي  بالضيق  االستهانة  يجب  فال  منه،  أثناء عالجها 

ويف هذه املرحلة، تصبح املرأة هشة نفسيًا وجسديًا، وقد تراودها مشاعر 

الحزن  مثل  واآلخرين  نفسها  تجاه  سلوكها  يف  غالبًا  تؤثر  سلبية  وأفكار 

قد  وأحيانًا  واالشمئزاز من جسدها  الغضب،  ونوبات  واإلحباط،  الشديد، 

تؤدي هذه املشاعر إىل أفكار املوت أو االنتحار. إىل جانب هذه األحاسيس، 

قد يؤثر املرض أيًضا يف تقدير املرأة لذاتها ويف صورتها لجسدها، ال سيام 

صورتها كأنثى. وقد تصاب ببعض القلق أو االكتئاب أو اضطرابات أخرى 

حسب شخصيتها وتاريخها الشخيص وخلفيتها االجتامعية ومحيطها.

التعامل مع هذه املشاعر مهمًة جًدا، إذ  ويف هذه الحالة، تصبح طريقة 

من املهم عدم كبت املشاعر وامنا إعطاء مساحة التعبري عنها يف إطار آمن 

وحاضن؛ ألن نفسية املريضة تؤثر تلقائيًا يف أعراضها الجسدية.

من هنا، قد تؤثر كل األفكار واملشاعر السلبية أو اإليجابية عند املصابات 

بالرسطان يف نوعية حياتهم ويكون لها تأثري سلبي أو إيجايب عىل عملية 

كل  لتقبل  رضوريًا  أمرًا  واملهني  العائيل  النفيس  الدعم  يعد  لذا  الشفاء. 

التغيريات النفسية الجسدية والعائلية الناتجة من تشخيص املرض والتغيري 

يف الحياة العائلية.

• أهمية الدعم العائلي والنفسي 
نفسها  عن  والتعبري  التحدث  عىل  قادرة  املريضة  تكون  أن  املهم،  من 

التعامل  طريقة  أن  إىل  يعود  وذلك  مسبقة.  أحكام  دون  من  ومشاعرها 

مع مشاعر املريضة واحتوائها أمرًا مهاًم، ويساهم يف نوعية وكمية املعاناة 

النفسية والجسدية.

وهنا بعض النصائح من أجل مساعدة املرأة يف تخطي وتقبل مرضها. ويعد 

الدعم العاطفي من قبل معالج متخصص يف هذا املجال أساسيًا أثناء وبعد 

الشفاء من الرسطان من أجل تحسني نوعية الحياة والوقاية من االضطرابات 

النفسية املزمنة التي قد تتطور الحًقا. وميكن استكشاف خيارات متعددة 

للدعم النفيس اعتامًدا عىل نوع األعراض وشدتها وتطورها، ومن بني هذه 

الخيارات:

1- مقابالت فردية أو جامعية مع معالج نفيس متخصص ملرىض الرسطان، 

بلورتها  يف  يساهم  وبالتايل  املشاعر.  عىل  كلامت  وضع  عىل  يساعد  ما 

وتقبلها بشكل أفضل.

2- دعم األقارب واألصدقاء للمريضة يف مراحل املرض املختلفة، إذ متثل 

العائيل  املحيط  فيؤدي  عليه.  االعتامد  للمريض  مورًدا ميكن  األرسة  دائرة 

دوًرا أساسيًا باحتواء فرد العائلة املصاب باملرض عن طريق تقديم الدعم 

النفيس ومساعدة املريضة عىل التعايف من الرسطان بشكل أرسع. واستناًدا 

إىل البحوث، فإن الحالة النفسية الجيدة تؤدي إىل تقوية املناعة وتجعل 

الروابط  عىل  أيًضا  ينطبق  وهذا  مرضها.  مجابهة  يف  قوة  أكرث  املريضة 

املوجودة مع األصدقاء.

3- تفادي بعض العبارات التي تزيد من قلق املريضة وتؤملها. يف مقدمها: 

"ستكونني  يرام"،  ما  عىل  سيكون  "كل يشء  إيجابية"،  "كوين  تقلقي"،  "ال 

أن  حني  يف  املريض.  تنفع  وال  رضورية  غري  الكلامت  هذه  جميع  بخري"، 

"كيف  التالية:  بالعبارات  تتمثل  وتحتويها،  املريضة  تدعم  التي  الكلامت 

أستطيع مساعدتك"، "أنا بجانبك"، "أفكر بك"، "لك الحق بالبكاء"، "أفهم 

وجعك"، "طبيعي ما تشعرين به".

3- املشاركة يف أنشطة اسرتخاء وإدارة اإلجهاد: كاليوغا، والتأمل، والعالج 

باملوسيقى، والتدليك.

سواء  املريضة  تجاه  الشفقة  مشاعر  إظهار  عدم  عىل  الحرص  يجب   -4

أكان ذلك بتعبريات الوجه أو الجسد، وعىل عكس ذلك تجب مساعدتها 

باالندماج يف األنشطة األرسية والرتفيهية التي تقوم بها األرسة وعدم منعها 

اليومية  الحياة  منط  يف  تغيري  أي  إن  حيث  املرض،  بحجة  املشاركة  من 

للمريضة قد يؤثر سلبًا يف حالتها النفسية.

وليك تساعد مريضة الرسطان نفسها عليها معرفة القيام ببعض الخطوات 

الجديدة  الحياة  وقبل  والقلق  الخوف  من  التغلب  التي ستساعدها عىل 

الخطوات  بهذه  بااللتزام  ننصحها  لذا  الصعوبات،  بعض  تشوبها  قد  التي 

والتي من أهمها:

• القلق عدوك

القلق من املستقبل يقلل سعادتك يف الحارض، ويقف أمام نجاحك ويؤثر 

بالسلب عىل صحتك ويعرضك ألمراض عضوية كثرية، لذلك دريب نفسك 

عىل التخلص من القلق واالنتصار عليه.

• الصراحة

إذا اكتشفت أنك مصابة برسطان الثدي ومقبلة عىل مرحلة العالج ال تخايف 

من إبالغ أوالدك بأسلوب بسيط إذا كانوا يف سن صغرية؛ ألن دعمهم لك 

برباءة تفكريهم سيخفف عنك ويعطيك قوة وشجاعة.

• أحبي نفسك

ال  أنا  غبية،  أنا  فاشلة،  )أنا  نفسك  عن  السلبي  الكالم  عن  فورا  توقفي 

أستطيع( واستبديل به كالما إيجابيا وتشجيعيا )أنا أعرف.. أنا شجاعة.. أنا 

ناجحة.. أنا قوية.. أنا جميلة( واألهم من ذلك أن تحبي نفسك.

• الحالة النفسية

استجابتها  يف  فارقة  األنثى  عند  الثدي  رسطان  ملحاربة  النفسية  الحالة 

للعالج، فهي بحاجة إىل دعم املحيطني بها، خصوصا أرستها واملتعافني من 

الرسطان؛ ألن ذلك يحدث فارقا كبريا يف حياتها.
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تعرف على الطعام المسموح 
والممنوع لمريض السرطان

تعتبر التغذية السليمة مهمة للغاية بالنسبة للمصابين بالسرطان. وهناك بعض التغييرات التي يمكنك 
الشعور  ذلك  يمنحك  فسوف  صحي.  غذائي  نظام  باتباع  ابدأ  العالج.  فترة  أثناء  لتساعدك  اآلن  إجراؤها 
بالقوة والعافية، ويجعلك تحافظ على وزن صحي، كما يساعدك على مكافحة العدوى. وقد يساعدك 

حتى في منع ظهور بعض اآلثار الجانبية للعالج أو السيطرة عليها.
موازنة  إلى  بحاجة  تكون  قد  المعتاد.  الغذائي  نظامك  اتباع  في  صعوبة  تجد  قد  العالج،  تبدأ  أن  بمجرد 
نظامك الغذائي )إضافة أنواع مختلفة من األطعمة والمشروبات( للحصول على التغذية التي تحتاجها. 
ومع ذلك ال توجد بحوث كافية لمعرفة ما إذا كانت األنظمة الغذائية المقيدة )التي تتجنب أنواًعا معينة 

من األطعمة أو العناصر الغذائية( آمنًة لألشخاص المصابين بالسرطان.
الجسم من  لتمكين  أهمية  أكثر  الغذاء  دور  السرطان يصبح  بمرض  اإلصابة  أنه عند  أحد  وال يخفى على 
الصمود أمام التأثيرات المباشرة للمرض وأمام اآلثار الجانبية للعالجات المضادة للسرطان، إضافة إلى أن 
سوء التغذية والهبوط السريع في الوزن أثناء عالج االمراض السرطانية يمكن أن يتسبب في مضاعفات 
سلبية يمكن أن تعطل حسن سير البروتوكول العالجي. إذ يمكن أن يؤدي إلى إضعاف قدرة الجسم على 
اإلصابة  إمكان  من  عليه  يترتب  أن  يمكن  وما  المناعة  ضعف  السرطان،  لمرض  الموجهة  العالجات  تحمل 
نفسية  على  سلبا  ينعكس  بدوره  والذي  للمريض  المالزم  بالتعب  وشعور  عام  ضعف  جرثومية،  بأمراض 

المريض، إضافة إلى شعوره بالحزن، القلق وعدم الثقة في النفس وغيرها من األمراض النفسية.
الجروح وإعادة  المرضى على شفاء  إنها تساعد  السرطان، حيث  التغذية دوًرا مهًما عند مرضى  وتلعب 
بناء األنسجة المتضررة، تعزيز مناعة الجسم والمساعدة في محاربة االلتهابات، التقليل من احتمال عودة 

السرطان، التحكم في األعراض الجانبية والحفاظ على طاقة الجسم والوزن.
يوجد بعض األطعمة التي يجب على مرضى السرطان تجنبها، ومن األكل الممنوع لمرضى السرطان نذكر 

ما يأتي:
• اللحوم المعالجة والمطبوخة باستخدام حرارة عالية

تشمل اللحوم املطبوخة باستخدام الحرارة العالية اللحوم الحمراء، واللحوم املشوية عىل العيدان، واللحوم املقلية قليًا عميًقا، واللحوم املخبوزة. 

إذ إن تعريض بروتينات اللحوم إىل الحرارة العالية يسبب إنتاج مواد مرسطنة تسمى باألمينات متغايرة الحلقة، ومن اللحوم املعالجة نذكر اللحم 

املقدد، والنقانق.

• األطعمة المحفوظة
تعد مادتا النرتات والنرتيت من املواد املرسطنة. ولكن عادًة ما يتم 

استخدامهام يف األطعمة املحفوظة كاملخلالت واملرىب كمواد حافظة.

• اللحوم غير المطبوخة
األكل  أنواع  من  جيًدا  املطبوخة  غري  واألسامك  والدواجن،  اللحوم،  تعد 

املمنوع ملرىض الرسطان. ومن هذه األنواع نذكر: السويش، اللحوم الباردة، 

واللحوم املطبوخة باملعالجة الجافة، مثل: السالمي، واملرتديال.

وهناك العديد من املنتجات التي تحتوي عىل البيض غري املطبوخ، وتعد 

بعض  مثل:  الرسطان،  ملرىض  املمنوع  األكل  أنواع  من  املنتجات  هذه 

صلصات السلطة، واملايونيز.

واألجبان  المبسترة  غير  األلبان  منتجات   •
المتعفنة

تجنب  يجب  كام  املبسرتة،  غري  األلبان  ومنتجات  الحليب  تجنب  يجب 

املناعي لدى مرىض الرسطان  الجهاز  املتعفنة، بسبب عدم قدرة  األجبان 

عىل التعامل مع عفن الجبنة بالشكل الطبيعي. 

• بعض الخضار والفواكه
الخس،  مثل:  التنظيف،  صعبة  والفواكه  الخضار  أنواع  بعض  تكون  قد 

والفراولة، وتوت العليق، لهذا يفضل تجنب تناولها.

 

• الجريب فروت
من املعروف عن الجريب فروت قدرته عىل التفاعل مع العديد 

من األدوية، مثل: أدوية القلب؛ لذلك يفضل تجنبه من قبل 

مرىض الرسطان. 

• الشاي األخضر
يعد الشاي األخرض آمًنا يف معظم األحيان، إال أنه 

قد يقلل من فعالية بعض أنواع العالج الكياموي 

الخاصة بعالج رسطان الدم. 

• العسل الخام
التسمم  مواد  عىل  الخام  العسل  منتجات  تحتوي 

الوشيقي التي قد تسبب املرض والتعب لذلك يعد من 

ضمن األكل املمنوع ملرىض الرسطان.

 •

المكمالت الغذائية
الفيتامينات قد يقلل من فعالية  الغذائية مثل  إن تناول بعض املكمالت 

العالج الكياموي يف قتل الخاليا الرسطانية؛ الحتوائها عىل كمية كبرية من 

مضادات األكسدة.

السرطان،  لمرضى  الممنوع  األكل  على  التعرف  بعد 
األغذية  العديد من  إلى  الجسم  يحتاج  أنه  إلى  نشير 
المسموح  األكل  أنواع  ومن  بالسرطان،  اإلصابة  عند 

لمرضى السرطان هي:
• البروتينات

مصادر  ومن  الربوتينات.  من  أكرب  كميات  إىل  الرسطان  مرىض  يحتاج 

الربوتينات الجيدة ملرىض الرسطان نذكر اللحوم قليلة الدهون، واألسامك، 

والدجاج، ومنتجات األلبان املبسرتة قليلة الدهون.

• الكربوهيدرات
متد الكربوهيدرات الجسم بالطاقة، وميكن الحصول عليها من الخرضاوات، 

والفواكه، والحبوب الكاملة، مثل: القرنبيط، والشوفان.

• الدهون
تعد الدهون من أنواع األكل املسموح ملرىض الرسطان، ولكن يجب الرتكيز 

عىل تناول الدهون األحادية غري املشبعة، مثل: زيت الزيتون، زيت الفول 

زيت  فهي  املشبعة،  غري  املتعددة  الدهون  أما  الكانوال.  وزيت  السوداين 

حبوب الكتان، وزيت الذرة.

• األلياف
تعد األلياف من أنواع األكل املسموح ملرىض الرسطان؛ إذ تساعد يف التحكم 

ملرىض  املسموحة  الذائبة  األلياف  ومن  واإلسهال.  اإلمساك  من  كل  يف 

نذكر  الذائبة  غري  األلياف  ومن  األبيض،  واألرز  الشوفان،  نذكر  الرسطان 

املكرسات، والبذور، والنخالة.
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لمريض السرطان...
 تمارين تساعدك على تحسين نوعية حياتك

كان األطباء قديًما ينصحون المصاب بمرض مزمن مثل السرطان أو السكري بتقليل نشاطه البدني وأخذ قسط 
كاف من الراحة، وقد تكون هذه النصيحة جيدة إذا كان النشاط البدني قد يسبب تسارعا في نبض القلب أو 
ضيق في التنفس أو زيادة الشعور باأللم، ولكن الدراسات الحديثة تشير إلى أهمية ممارسة الرياضة أثناء العالج 

من السرطان.
األطباء  ينصح  لذا  البدني،  وأدائه  المريض  حياة  نوعية  تحسن  إنها  بل  وحسب  آمنة  ليست  الرياضة  فممارسة 
مرضى السرطان بممارسة الرياضة أثناء العالج وبعده لتجنب فقدان وظائف الجسم وضعف العضالت وتقليل 

نطاق الحركة الناتج عن قلة النشاط البدني.
إن  كلينيك«:  »مايو  في  الصحية  الحياة  برنامج  في  المعتمدة  السرطان  تمارين  مدربة  مانسفيلد،  سارة  تقول 
العلمية تفيد  البحوث  إن  أن يساعد األشخاص قبل عالج السرطان وأثناءه وبعده، حيث  البدني يمكن  النشاط 
بضرورة الحركة والقيام بنشاط بدني مثل المشي لبناء العضالت وزيادة قوة التحمل، ويجب استشارة الطبيب 

قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية.

 ومن أهم أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها مريض السرطان، 
ما يلي: 

• تمارين التنفس
الواعي  الجهد  إرادية، لكن  التنفس عملية ال  إن  التنفس عىل صحتك؟  تؤثر طريقة  كيف 

يخضعون  الذين  الرسطان  مرىض  لدى  رائعة خصوصا  نتائج  أظهر  التنفس  عملية  وإدراك 

والقلق  التوتر  عىل  السيطرة  يف  البسيطة  التنفس  متارين  تساعد  حيث  الكياموي،  للعالج 

إدخال  بسبب  ذلك  ويحدث  الكيميايئ،  للعالج  الجانبية  اآلثار  مع  أفضل  بشكل  والتعامل 

كميات أكرب من األكسجني ما يساعد يف إزالة السموم، تخفيف التعب وتجديد خاليا الجسم، 

باالسرتخاء،  للشعور  وعمق  ببطء  الشخص  يتنفس  حيث  املريح،  بالتنفس  القيام  وميكن 

وميكن القيام بهذا من خالل اتباع الخطوات اآلتية:

• الجلوس يف وضع مريح أو االستلقاء عىل الظهر وأخذ فرتة راحة بسيطة. التنفس بشكل 

عميق مرة أو مرتني.

• الشهيق عن طريق األنف وإخراج الزفري من الفم بصوت مسموع 3 أو 4 مرات. 

• يستمر التمرين ملدة 3 دقائق ثم العودة للتنفس الطبيعي. 

• متارين التنفس تساعد مريض الرسطان عىل التخلص من القلق والتوتر، وإدخال كميات 

أكرب من األكسجني يساهم يف إزالة السموم وتجديد خاليا الجسم. 

• تمارين اإلطالة 
متارين اإلطالة أو التمدد مهمة لبعض أنواع الرسطان خصوصا تلك التي تخضع فيها املريضة 

الثدي قد تشعر  املثال عند إجراء عملية جراحية يتم فيها استئصال  للجراحة، عىل سبيل 

عىل  تساعد  أن  اإلطالة  لتامرين  فيمكن  الكتف،  حزام  منطقة  يف  وضعف  بضيق  املصابة 

توسيع نطاق الحركة يف املناطق التي تعرضت للجراحة، إذ تساعد متارين اإلطالة مريضة 

الرسطان عىل استعادة نطاق الحركة وتقوية املناطق التي خضعت للجراحة. وهناك متارين 

خاصة لتقوية الكتف ولكن يجب استشارة الطبيب قبل مامرسة متارين اإلطالة ومنها:

لتقوية  األعىل  نحو  الجدار  عىل  بهام  كامليش  الذراعني  وتحريك  الجدار  مقابل  الوقوف   •

الكتف.

• رفع الذراعني أعىل الرأس والوقوف عىل أصابع القدم مع التنفس العميق.

• االنحناء حتى مالمسة أصابع القدم وارتخاء عضالت الجسم.

• تمارين التوازن
قد تسبب بعض األدوية املستخدمة لعالج بعض أنواع الرسطان خلاًل يف التوزان لدى املصاب، 

ويعد التوازن أمرًا مهاًم للغاية خصوصا أثناء مامرسة التامرين، وذلك للحامية من السقوط، 

حيث إن كتلة العظام لدى مريض الرسطان قد تقل بسبب العالج ما يجعلها سهلة الكرس 

مع أول سقوط أو انزالق، لذا يجب التأكيد عىل تضمني متارين التوازن كجزء منتظم من 

روتني اللياقة البدنية الخاص باملصاب، كام تعد متارين التوازن آمنة عموًما حتى بعد العالج 

مبارشة وميكن القيام بها باتباع الخطوات اآلتية:

التبديل. امليش جانبًا مع وضع قدم خلف  ثانية عىل قدم واحدة مع  الوقوف ملدة 60   •

األخرى. امليش لألمام يف طريق ضيق ووضع قدم أمام األخرى. 

• الوقوف يف نفس املكان ورفع الكعب لألعىل ثم لألسفل.
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• تمارين األيروبيك
هذا النوع من التامرين يفيد يف حرق السعرات الحرارية. كام يساعد عىل إنقاص الوزن. فهو مهم لبناء لياقة 

القلبية أو  بالنوبات  بانتظام تحمي من اإلصابة  الدموية. ومن هنا فإن مامرستها  البدن والقلب واألوعية 

السكتة الدماغية والسكري، وينصح مبامرسة األيروبيك بعد االنتهاء من عالج الرسطان؛ ألنها تحسن الصحة 

برنامج خاص  للمساعدة يف وضع  االختصايص  أو  الطبيب  استشارة  ويفضل  املريض،  حياة  ونوعية  العامة 

لهذه التامرين مبا يتناسب مع الوضع الصحي للمريض، وتويص جمعية الرسطان األمريكية بالقيام بتامرين 

األيروبيك مدة 30-60 دقيقة يوميًا مبعدل 5 أيام يف األسبوع. إذا كان الشخص معتاًدا عىل القيام بالتامرين 

الرياضية فيمكنه االستمرار بنفس املعدل، ويف حال مل يكن الشخص نشيطًا فيجب البدء تدريجيًا لزيادة 

طاقة الجسم مبرور الوقت. متارين األيروبيك مهمة لبناء اللياقة البدنية وزيادة لياقة ومرونة القلب واألوعية 

الدموية وحامية املريض من املشكالت الصحية األخرى كام أنها تساعد يف الحفاظ عىل وزن صحي للجسم.

• تمارين المقاومة 
تعد متارين املقاومة جزًءا من متارين القوة، حيث تساعد يف بناء العضالت والتوازن عن طريق حمل األوزان 

أو مقاومة الحركة، كام أنها تقوي العظام، تسهل القيام باألنشطة اليومية وتحسن جودة الحياة، وينصح 

بزيارة الطبيب أو املختص إلجراء تقييم هيكيل، ومعرفة الوزن الذي ميكن للمريض رفعه بشكل آمن. إذا كان 

الشخص غري معتاد عىل مامرسة التامرين الرياضية قبل إصابته بالرسطان فقد يواجه مشكالت مثل تقييد 

حركة الساق وضعف عضالت البطن، لذا يفضل التأكد من أن لدى املريض نطاق حركة مناسبا ومريحا يف 

منطقة املفاصل، ويتم البدء برفع أوزان خفيفة ثم التدرج يف مترينات املقاومة.

• تمارين القوة
قد يحدث ضعف يف العضالت أثناء فرتة العالج بسبب قلة النشاط البدين، 

كام تؤثر بعض العالجات املستخدمة يف قوة العضالت لدى مريض الرسطان، 

وتساعد متارين القوة عىل بناء عضالت قوية واملحافظة عليها، فهي تزيد 

من كتلة العضالت، وتحسن التوازن وتقلل من التعب عند القيام باألنشطة 

تسببه بعض عالجات  الذي  العظام  تساعد يف منع هشاشة  اليومية، وقد 

الرسطان. للقيام بتامرين القوة ميكن اتباع النصائح اآلتية:

• يويص مركز السيطرة عىل األمراض بتدريب الجسم بأكمله عىل متارين 

القوة ملدة يومني أسبوعيًا.

أحزمة  استخدام  الرياضية.  التمرين  وآالت  اليدوية  األوزان  استخدام   •

املقاومة واألنشطة التي تعتمد عىل وزن الجسم. 

• تعتمد متارين القوة عىل رفع األوزان اليدوية أو اآلالت الرياضية وكذلك 

عىل وزن الجسم.

• تمارين المرونة
 متارين املرونة تسمى أيًضا متارين نطاق الحركة، تساعد هذه التامرين يف 

املحافظة عىل مرونة العضالت وتحريك املفاصل بحرية أكرب، فعند القيام 

بتامرين املرونة قد يشعر املريض بتوتر مريح، حيث يشعر بالتمدد فقط 

االنحناء  مثل  أكرب  بارتياح  حركة  بأي  القيام  عىل  ستساعد  فهي  أمل،  دون 

أو الجلوس أو امليش، كام أنها تخفف من الصالبة التي تتعرض لها أجزاء 

الجسم بعد الجراحة، وهي مفيدة للشعور باالسرتخاء، وهناك أنواع عدة 

من متارين املرونة التي ميكن القيام بها وهي كاآليت:

• استخدام حزام أو منشفة لسحب الجسم وزيادة التمدد يف مساحة كافية.

ساخن.  استحامم  حوض  أو  السباحة  حوض  يف  اإلطالة  متارين  مامرسة   •

مامرسة اليوغا أو الفن الصيني القديم للحركة البسيطة. 

• دحرجة الكرة الرغوية أو الالكروس عىل العضالت يف مكان واسع. مامرسة 

رياضة البالتيس.

هذه األنواع من التمارين تساعد المرضى على البقاء أقوياء. 

بشكل  بها  القيام  عند  بالرضا  شعورهم  من  تزيد  أنها  كما 

بتمارين  البدء  السرطان  لمريض  ويمكن  ويومي.  منتظم 

رياضية بعد العالج حتى إن لم يمارسها مسبًقا، وقد يساعد 

يمكن  التي  التمارين  لبعض  المريض  توجيه  على  الطبيب 

فوائد  ومن  السرير،  في  للبقاء  اضطر  لو  حتى  بها  القيام 

إضافة النشاط البدني إلى الروتين اليومي ما يلي:

• التحكم يف اإلجهاد وتقليل التعب. 

• ترسيع الشفاء. 

• زيادة الشهية. 

• تقليل اإلمساك. 

• املحافظة عىل قوة العضالت. 

• املساعدة عىل التخلص من األفكار السلبية. 

• زيادة شعور املريض بالتحسن. 

• هناك دراسات تشري إىل أن االنتظام يف مامرسة الرياضة يفيد املرىض أثناء 

فرتة عالجهم، فهو يقلل من اإلجهاد الذي يصابون به بنسبة 50-40 %.

• زيادة قوة العضالت ومرونة املفاصل. 

• املساعدة يف التكيف العام مع املرض. 

• رفع الحالة املزاجية ويحد من االكتئاب الذي قد يصاحب التشخيص مبرض 

الرسطان ويزيد من راحة املريض دون الحاجة الستخدام أدوية االكتئاب. 

• املحافظة عىل القدرات الجسدية وتحسينها.

• منع ضعف العضالت بسبب الخمول واإلفراط يف الراحة. 

• تحسني التوازن وتقليل التعرض للسقوط وكرس العظام. 

• تقليل مخاطر اإلصابة بهشاشة العظام. 

• تحسني تدفق الدم إىل األطراف والحد من اإلصابة بالجلطات الدموية. 

• تقليل الغثيان. 

• زيادة الثقة بالنفس وتقليل اعتامد املريض عىل اآلخرين للقيام باألنشطة 

اليومية. 

• تقليل أعراض التعب واإلرهاق. 
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عندك ألم في الظهر؟ 
هذا الحل 

بخطوات بسيطة
يعاني كثير من الناس من تشنج عضالت الظهر، وقد يعتقد البعض 
أنها ليست باألمر الجلل، لكن من المهم معرفة أنه عندما تصبح ألياف 
عضالت الظهر مفرطة في التمدد أو التمزق فإن ذلك يسمى إجهاد 
في  البدء  هي  الطبيعية  جسمك  استجابة  فإن  لذا  الظهر،  عضلة 
بتشنجات  تكون مصحوبة  التورم وقد  التهابية، تسبب  حدوث سلسلة 

مؤلمة. قد يساعد العالج السريع في تقليل األعراض والتعافي بسرعة. 

أمور   نتيجة  إرادي،  ال  بشكل  فجأة  انقباضها  هو  الظهر  عضالت  تشنج  إن 
معظم  في  ذلك  ويحدث  األسباب،  من  وغيره  الشديد  اإلجهاد  مثل  عدة 
األحيان بالقرب من الحبل الشوكي أو األعصاب، ما قد يتسبب في الشعور 

بألم شديد نتيجة الضغط عليها.

الظهر  أسفل  عضالت  في  تقلص  أو  ألم  فهو  الظهر  أسفل  تشنج  أما 
الفينة  بين  يحدث  قد  فبعضها  تكراره،  معدل  حسب  حدته  تتراوح 
واألخرى، والبعض اآلخر يتكرر بشكل مزمن، ما يجعل المريض يعاني من 
ألم جًدا شديد قد يمنعه من أداء مهامه اليومية. وال تختلف أسبابه 

عن أسباب تشنج عضالت الظهر عموما بشكل كبير.
عالجه،  طرق  معرفة  قبل  الظهر  ألم  أعراض  معرفة  المهم  من 

فهناك أعراض عدة يكون مصدرها ألم الظهر وهي كالتالي: 

• آالم األرداف والساقني، أو الشعور بتنميل بهام.

• تقوس العمود الفقري.

ما  األصابع  أو  القدم  مقدمة  رفع  عىل  القدرة  عدم  أي  القدمني،  تديل   •

يتسبب يف جرهام عند امليش.

• ضعف العضالت واإلجهاد.

• آالم الكتف أو الذراع.

• آالم الرقبة أو صعوبة تحريكها.

• تصلب العمود الفقري.

• الصداع، خصوصا أسفل الرأس من الخلف.

عادة ما يتوقع حدوث بعض األلم والتصلب لمدة أسبوع 
تتحسن  لم  إذا  عضالتك.  تلتئم  حتى  أسبوعين  أو 
األعراض أو استمرت خالل ممارستك األنشطة اليومية، 

فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

هناك بعض الطرق التي تساعدك عىل التخلص من األمل الذي قد تعاين 

منه بشكل مستمر، عرب اتباع بعض من هذه النصائح والتي ميكن القيام 

بها يف املنزل:

• توقف عام تفعله

عندما تصاب بأمل يف ظهرك فجأة، توقف عن النشاط البدين الذي تقوم 

اإلصابات. ال  التعرض ملزيد من  أسفل ظهرك من  املهم حامية  به. من 

تواصل ما كنت تقوم به وتوقف عن القيام باألعامل املنزلية. فقد يؤدي 

اإلفراط يف استخدام عضلة الظهر املجهدة إىل تفاقم الرضر وتأخري التعايف.

• ضع بعضا من الثلج عليه

ميكن أن يؤدي وضع الثلج عىل ظهرك إىل تقليل تدفق الدم إىل املنطقة 

املصابة، ما يساعد عىل تخدير األمل وتقليل االلتهاب والتورم. إذا مل يكن 

لديك كيس ثلج، ميكنك تجربة أي من الخيارات التالية:

لتنعيم  معه  املاء  بوضع  )وقم  بالثلج  صغريًا  بالستيكيًا  كيًسا  امأل   •

النتوءات(.

• أحرض كيًسا من الخرضوات املجمدة من الفريزر.

• ضع إسفنجة مبللة يف الفريزر. مبجرد أن يتم تجميدها، ضعها يف كيس 

بالستييك صغري.

• امأل جوربًا باألرز وضعه يف الفريزر.

استخدم العالج البارد ملدة ال تزيد عن 20 دقيقة يف املرة الواحدة مع 

راحة ساعتني عىل األقل بني مرات االستخدام. ضع منشفة أو حاجزًا واقيًا 

بني برشتك وكامدة الثلج. افحص برشتك بانتظام للتأكد من عدم تعرضها 

للتلف بسبب الربودة الزائدة.

)مضادات  لاللتهابات  املضادة  الستريويدية  غري  العقاقري  استخدام   •

االلتهاب غري الستريويدية(

التهاب  تقليل  يف  الستريويدية  غري  االلتهاب  مضادات  تساعد  أن  ميكن 

عضلة الظهر املجهدة وقد تقلل التورم مؤقتًا وتسكن اآلالم. من أمثلة 

هي  طبية  وصفة  دون  املتاحة  الستريويدية  غري  االلتهاب  مضادات 

األسربين واأليبوبروفني والنابروكسني.

• ابحث عن وضع مريح للنوم أو الراحة

ميكن أن يؤدي إجهاد عضلة الظهر إىل صعوبة النوم. للحصول عىل وضع 

مريح أكرث للراحة أو النوم، حاول إبقاء عمودك الفقري يف وضع طبيعي:

• بالنسبة لألشخاص الذين يفضلون النوم عىل الظهر، ضع وسادة تحت 

ركبتيك لتقليل الضغط الواقع عىل أسفل الظهر

وسادة  ضع  الجانب،  عىل  النوم  يفضلون  الذين  لألشخاص  بالنسبة   •

بني ركبتيك للمساعدة يف الحفاظ عىل توازن الوركني ومحاذاة العمود 

الفقري بشكل طبيعي.

• عند الراحة أثناء النهار، قد يكون الجلوس غري مريح. ضع يف اعتبارك 

استخدام كريس االستلقاء بداًل من ذلك، حيث يخفف الضغط عىل أسفل 

ظهرك.

• التحول من العالج بالثلج إىل املعالجة الحرارية

تدفئة كهربائية  أو وسادة  كيًسا حراريًا  ثالثة ضع  أو  يومني  بعد مرور 

عىل ظهرك. سيزيد الدفء من تدفق الدم إىل املنطقة املصابة وقد يهدئ 

الحراري  العالج  يقلل  أن  إذ ميكن  الضامة،  واألنسجة  املتوترة  عضالتك 

أيًضا من التيبس بحيث ميكنك االستيقاظ ومامرسة الرياضة بسهولة أكرب. 

استخدم العالج الحراري ملدة تصل إىل 20 دقيقة يف املرة مع ساعتني من 

الراحة بينهام. عند استخدام ضامدة دافئة، اتبع دامئًا التعليامت بعناية 

لتقليل خطر اإلصابة بحروق.

• مامرسة متارين خفيفة

 ال تبقى ساكًنا لفرتة طويلة. ميكن أن تصبح عضالتك أضعف، ما يؤدي 

إىل مزيد من األمل والتصلب. انهض وتجول، حتى ولو لبضع دقائق يف كل 

اللطيفة يف يومك الستعادة قدرتك عىل  اإلطالة  مرة. قم بدمج متارين 

الحركة وحامية ظهرك من اإلصابات املستقبلية.
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عادات مخادعة ٧
تبطئ الشيخوخة 

ابدأ بها اآلن

يريد الناس أن يفعلوا كل ما في وسعهم ليبدوا ويشعروا بأنهم أصغر سًنا. لكن هل تعلم أن هناك بعض العادات 
الصغيرة والمخادعة التي تبطئ الشيخوخة يمكنك دمجها بسهولة في حياتك اليومية؟ معظمها ال يكلف 
شيًئا، وكلها ستحدث فرًقا كبيًرا. فالعادات السبع األساسية لنمط الحياة سترغب في البدء بفعلها اآلن حتى 

تبطئ الشيخوخة

1 تمسك بأصدقاء حقيقيين، إنهم ال يقدرون بثمن
يرتبط وجود عالقة قيمة وداعمة مع األصدقاء برفاهية أكرث سعادة وصحة. إن تلقي الدعم من العالقات املختلفة وتقدير القيمة حًقا أمر مفيد 

للغاية. لذا، أبق أصدقاءك وأحباءك قريبني منك؛ ألن هدية الصداقة ال تقدر بثمن حًقا.

٢- استيقظ كل يوم لهدف
إذا كنت تفكر يف التقاعد »لشم الورود«، فرمبا تفكر يف زراعة بعض حدائق الزهور والعناية بها أيًضا! من املهم أن تعيش حًقا خالل حياتك 

وتستمر يف تبني اهتاممات أو هوايات أو خطط أو أهداف جديدة. ارتبط التقاعد بانخفاض متوسط العمر املتوقع، وفًقا للعديد من البحوث، 

إال أن وضع أهداف سيبقيك نشطًا ومتحفزًا مع تقدمك يف العمر.

٣- تخلص من اللحوم واختر نظاما غذائيا نباتيا
كشفت دراسة عن أن تناول نظام غذايئ نبايت ميكن أن يساعدك عىل العيش لفرتة أطول. ما هو بالضبط النظام الغذايئ النبايت؟ إنه 

نظام غذايئ يحتوي يف الغالب عىل )أو كل( النباتات! يكشف البحث أن متوسط العمر املتوقع يزداد عند الحفاظ عىل نظام غذايئ 

من األطعمة مثل البقوليات والحبوب الكاملة والخرضوات والفواكه. من املهم أيًضا تقليل عدد املرشوبات املحالة والحبوب املكررة 

واللحوم املصنعة التي تضعها يف جسمك. من الواضح أن التمسك بهذا »النظام الغذايئ األمثل« ميكن أن يستغرق ما يصل إىل 10 إىل 

13 عاًما يف حياتك.

٤- تناول مزيدا من البقوليات والمكسرات
الفاصوليا مفيدة حًقا لقلبك، واملكرسات صحية حًقا أيًضا. كشفت البحوث عن أن تناول مزيد من البقوليات ميكن أن يضيف 10 

سنوات إضافية إىل حياتك. ويعد استبدال اللحوم الحمراء بالبقوليات أمرًا أساسيًا، وكلام بدأت يف الحياة مبكرًا بهذا التغيري، ستكون 

أكرث صحة.

فيام يتعلق باملكرسات، فإن األفراد الذين يستهلكون املكرسات بشكل يومي تقل لديهم فرصة الوفاة بسبب أمراض القلب والرسطان 

وأمراض الجهاز التنفيس.

٥- ممارسة الرياضة
تساعد الرياضة مع تقدم العمر عىل منع املشكالت الصحية املزمنة مثل أمراض القلب. فإن النشاط البدين يف أواخر العمر يساعد أيًضا 

عىل عيش حياة أطول وأكرث صحة.

٦- كن اجتماعيا في حي أو مجتمع يناسبك تماما
من املهم تحديد األشخاص الذين يجعلونك أسعد، وال تعزل نفسك، وتتبنى الشعور باالنتامء للمجتمع. تظهر البحوث يف الواقع أن 

األفراد الذين يحافظون عىل روابط اجتامعية قوية لديهم خطر منخفض بنسبة 50 % للوفاة.

الحفاظ عىل هذه املهارات  العمر، لذلك من الرضوري  النشطة وطول  الحياة االجتامعية  التي تربط بني  الدراسات  هناك كثري من 

االجتامعية قوية وليس عزل نفسك. فالعزلة ميكن أن ترض بجهاز املناعة لديك، ما يجعله ضعيًفا وعرضة للمرض.

٧- أضف بعض الكركم إلى خزانة التوابل الخاصة بك
يعد الكركم من العادات املخادعة التي تبطئ من الشيخوخة. الكركم رضوري يف خزانة 

ذات  التوابل  لهذه  الهائلة  الصحية  الفوائد  تتعلم  أن  مبجرد  الواقع،  يف  التوابل. 

اللون الربتقايل، ستضيفها إىل كل يشء تقريبًا من العصائر إىل دقيق الشوفان 

إىل الحساء إىل البيض املخفوق..

يقال إن الكركم يقلل االلتهاب ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

ويساعد عىل شحذ ذاكرتك وتقليل االكتئاب وتقليل الرسطانات. باإلضافة 

إىل أنه مفيد للغاية لألفراد الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي. 

القولون  التهاب  الذين يعانون من  الواقع، كشفت دراسة أن األفراد  يف 

أدوية  أي  إىل  )باإلضافة  يوم  كل  جرامني  يتناولون  والذين  التقرحي 

موصوفة( يبدو أنهم يف حالة هدوء أطول من األشخاص الذين تخطوا تناول 

الكركم.
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انقطاع الطمث تغير في 
الحياة وليس نهايتها
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يهتم المستشفى الملكي للنساء واألطفال بالمرأة من قبل الزواج، وذلك بتقديم الجلسات االستشارية 

لها قبل الزواج، مروًرا بتقديم المشورة لها ولزوجها بعد الزواج فيما يتعلق بحياتهما الزوجية واألسرية 

والصحة اإلنجابية، فضاًل عن االهتمام بها خالل رحلة الحمل وبعد هذه الرحلة. 

استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم رئيس وحدة الخصوبة في المستشفى الملكي للنساء واألطفال د. 

كمال راجح أكد أن المستشفى يهتم بالمرأة وصحتها، فهي فرد أساسي في المجتمع، وسالمتها هي سالمة 

للمجتمع بأكمله.

وقال »قد تتعرض المرأة لكثير من المشكالت الصحية، إال أنها قد ال تلجأ إلى الطبيب للمعاينة والكشف إال بعد 

تفاقم الوضع، لذا يضع المستشفى الملكي للنساء واألطفال المرأة أمام نصب عينيه ويقدم لها جميع الخدمات 

التي تساهم في الحفاظ على صحتها«.

أنِت بحاجة لزيارة طبيب النساء كل 6 أشهر... فال تترددي 

الملكي  النساء والتوليد والعقم رئيس وحدة الخصوبة في المستشفى  وفي لقاء مع استشاري أمراض 

للنساء واألطفال د. كمال راجح تحدث عن أكثر األمراض شيوًعا، التي تعاني منها المرأة والتي تحرص الوحدة 

في المستشفى على تشخصيها مبكًرا ووضع الخطة العالجية المناسبة لها.

وقال د. كمال »تشتكي العديد من النساء من انقطاع الطمث، وقد يطلق البعض على ذلك سن اليأس، إال أننا 

نرفض رفًضا تاًما إطالق ذلك على المرأة، فهو تغير الحياة وليس نهايتها«. وفيما يلي نص اللقاء:

المستشفى الملكي للنساء واألطفال يضع المرأة ضمن أولوياته
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ما الخدمات المقدمة في العيادة؟
املستشفى املليك للنساء واألطفال يسعى إىل االعتناء بكل ما يهم صحة املرأة من كل النواحي، وذلك من تقديم املشورة قبل الزواج مروًرا باستقبال 

الزوجني بعد الزواج لتقديم املشورة يف كل ما يخص حياتهام الزوجية وحياتهام األرسية والتخطيط لحصول الحمل. كام نسعى يف املستشفى لتقديم 

املساعدة واالستشارات فيام يتعلق بتأخر الحمل والصحة اإلنجابية واملساعدة عىل الحمل الطبيعي أو باستخدام األدوية واملنشطات أو استخدام 

إحدى وسائل اإلخصاب الطبي املساعد مثل الحقن املجهري وأطفال األنابيب والتلقيح الصناعي.

وتستمر رحلتنا مع املرأة يف متابعة رحلة الحمل بشكل دوري للوصول لرب األمان حتى الوالدة وتقديم الرعاية الصحية املناسبة إىل الرضيع.

كام نعالج يف املستشفى حاالت اإلجهاض املتكررة، إضافة إىل عالج الفشل املتكرر لعمليات أطفال األنابيب والحقن املجهري. كام نقدم خدمة الفحص 

الورايث لألجنة، وذلك لتفادي نقل بعض األمراض الوراثية إىل األجنة مثل أمراض السكلر أو التالسيميا أو بعض األمراض الوراثية األخرى. باإلضافة إىل 

عالج حاالت عدم انتظام الدورة وحاالت النزيف املتكرر وعالج األلياف الرحمية وعالج داء بطانة الرحم وعالج تكيس املبايض ومشكالت قاع الحوض.

ونقدم أيًضا بعض الخدمات واإلجراءات الجراحية مبا فيها الخدمات االستكشافية التي تكشف عن وجود األمراض إىل جانب إجراء العمليات الجراحية 

وعمليات املناظري الخاصة بالنساء والتوليد.

هناك فكرة سائدة بأن المرأة غير الحامل ال تحتاج إلى زيارة طبيب النساء والوالدة، فما رأيك؟
لألسف الشديدة أن العديد من املريضات يلجأن إىل الطبيب بعد الشعور باملرض. هناك فكرة بأن املرأة ال تحتاج إىل متابعة مع استشاري أمراض 

النساء والوالدة، فالفكرة تتمحور يف أن املرأة الحامل هي التي تحتاج إىل املتابعة أو املرأة التي تعاين من مشكالت.

الوقاية خري من العالج، لذا من املهم أن تقوم املرأة بعمل فحوصات دورية كل ستة أشهر خصوًصا أن بعض األمراض قد تحدث دون مقدمات.

ندعو دامئًا املرأة لعدم انتظار حدوث املشكلة حتى تقوم بزيارة الطبيب، إذ يجب أن تكون هناك زيارة دورية حتى وإن مل تكن املرأة تشتيك 

من أعراض مخيفة.

ما أكثر أمراض النساء شيوًعا؟
هناك بعض األمراض املنترشة جًدا وأكرثها شيوًعا االلتهابات املهبلية الخارجية التي تكون مصحوبة بحكة أو حرارة أو رائحة كريهة تصاحبها 

إفرازات، وقد تكون هذه االلتهابات فطريات أو بكترييا أو طفيليات. الشخص الوحيد القادر عىل الكشف عن هذه االلتهابات هو الطبيب املعالج 

الذي يستطيع الكشف عن نوع امليكروب عن طريق الكشف عن األعراض لوضع خطة مناسبة. 

كام أن من أكرث األمراض شيوًعا لدى املرأة هو عدم انتظام الدورة الشهرية، حدوث نزيف من فرتة إىل أخرى ما يؤدي إىل اختالل يف الدورة 

الشهرية، وقد يكون ذلك نتيجة ألسباب عضوية أو وجود مشكالت يف الرحم أو أسباب وظيفية لعدم وجود تناسق هرموين. ويفضل يف هذه 

الحالة اللجوء إىل الطبيب لوضع الخطة العالجية املناسبة.

وحديثا بدأنا نشهد حاالت تعاين من بعض األورام التي ميكن أن تصاب بها املرأة، وقد يكون ذلك نتيجة لحرص بعض النساء عىل الكشف املبكر.

 

هل نشهد زيادة في نسبة العقم؟ إن كانت اإلجابة نعم فما األسباب؟
هناك زيادة يف اكتشاف حاالت العقم، وقد يكون ذلك بسبب زيادة الوعي، فسابًقا البعض يعزف عن الكشف وقد يكون ذلك نتيجة لبعض 

الظروف الشخصية أو االجتامعية أو األرسية أو نتيجة الثقافة املنترشة يف ذلك الوقت.

التعامل مع املوضوع مختلف اآلن، إذ يتم التعامل مع العقم أو تأخر الحمل عىل أنه حالة مرضية تستدعي الكشف وزيارة الطبيب، لذا فإذا 

كنا نشهد زيادة يف حاالت العقم فقد يكون ذلك نتيجة زيادة الوعي الذي ساهم يف الكشف عن هذه الحاالت.

هناك العديد من األسباب التي تقف وراء العقم ومن أهمها تغري منط الحياة عن السابق، فتغري منط الطعام والتعرض إىل اإلشعاعات والتوتر 

واملجهود البدين الزائد كلها عوامل تؤدي إىل اختالل يف الهرمونات ما يؤثر عىل الصحة اإلنجابية عند الطرفني.

هناك أسباب أخرى قد تتعلق باملرأة مثل وجود مشكالت يف قناة فالوب أو الرحم أو التبويض وجود أكياس عىل املبايض أو وجود تكيس وهناك 

فرق بني االثنني أو األلياف التي تضغط عىل تجويف الرحم أو العيوب الخلقية يف الرحم. كام أن وجود خلل يف الهرمونات قد يؤخر اإلنجاب. 

أما األسباب التي تؤثر عىل الصحة اإلنجابية عند الزوج فهي اختالل يف وظائف يف الخصية وجود تشوهات يف الحيوانات املنوية، إضافة إىل الدوايل 

أو وجود خلل يف الوعاء الناقل. كام أن أخذ بعض العقاقري يف النوادي الرياضية قد يؤثر عىل الصحة اإلنجابية. ولقد حذرنا سابًقا من أخذ هذه 

العقاقري من دون استشارة الطبيب.

وال يخفى عىل العديد أن العادات السيئة التي يشرتك فيها الطرفني تؤثر عىل الصحة اإلنجابية خصوًصا فيام يتعلق بالزيادة الهائلة يف الوزن أو 

الضعف الشديد أو التوتر أو اإلجهاد أو التدخني.

كام أن التعرض إىل اإلشعاع خصوًصا فيام يتعلق مبرىض الرسطان يكون له تأثري سلبي عىل الخصية عند الرجل واملبيض عند املرأة، إضافة إىل أن 

التعرض لحرارة عالية له تأثري عىل الرجل، فهو يؤثر عىل وظائف الخصية.
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تشتكي بعض النساء من انقطاع الطمث في سن مبكرة، فما األسباب؟
انقطاع الطمث يف سن مبكرة موضوع يشغل الكثري من النساء. إال أنه يجب أواًل معرفة أن الرجل قادر عىل إنتاج الحيوانات املنوية من وقت بلوغه حتى 

يشاء الله، إال أن املرأة خلقت بقدر معني من البويضات. فعندما تكون الجنني األنثى يف األسبوع 20 من الحمل يكون لديها 7 ماليني بويضة، لكن يف يوم 

والدتها تفقد 6 ماليني من هذه البويضات ويتبقى لديها فقط مليون واحد، وعند البلوغ يكون لديها فقط ما بني 300 إىل 400 ألف بويضة ويتناقص العدد 

مع كل دورة شهرية حتى يبدأ مخزون البويضات يف النفاد، ما يؤدي إىل انقطاع الطمث أو ما يعرف بس اليأس، ولدينا تحفظ عىل هذا املسمى، فمع انقطاع 

الطمث ميكن القول إنه تغري يف الحياة وليس نهاية الحياة.

هناك العديد من األسباب التي تقف وراء انقطاع الطمث، فقد تكون هناك عوامل وراثية يف العائلة عند املرأة. كام أن منط الحياة كالتدخني والتوتر والقلق 

يسبب خلال يف هرمون األسرتوجني ما يؤدي إىل انقطاع الطمث. 

ومن أهم األسباب هي أمراض املناعة الذاتية، إذ إن الجسم يحارب نفسه ويقوم بإفراز أجسام مضادة تحارب وظائف املبيض. أو اإلصابة بأمراض الغدد 

الصامء كالغدة النخامية أو الدرقية أو الرصع، والتي يكون لها تأثري عىل وظائف املبايض ما يؤدي إىل انقطاع الطمث. 

كام أن من األسباب التي تؤدي إىل انقطاع الطمث التعرض للعالج الكيميايئ أو اإلشعاعي الذي يؤدي إىل فقدان وظائف املبيض ما يؤدي إىل انقطاع الطمث 

يف سن مبكرة.

ويف بعض الحاالت قد يكون هناك فشل مبكر لوظائف املبيض، إال أن األمور مل تتضح يف كيفية التعامل مع هذه الحاالت حتى اآلن.

انقطاع الطمث هو تغري الحياة وليس نهايتها، ويكون مصحوبا بعض األعراض مثل التعرق وعدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها واحمرار الوجه عىل 

مدار اليوم وجفاف املهبل أو اإلصابة بالتوتر أو االكتئاب والنفور من العالقة الزوجية، لذا البد من استشارة الطبيب للتغلب عىل هذه الفرتة.

هل يمكن أن تحدثنا عن متالزمة تكيس المبايض؟
تشغل هذه املتالزمة رشيحة كبرية من النساء، إال أنه البد من معرفة أن هناك 

الكشف  ميكن  فالتكيس  املبايض.  تكيس  ومتالزمة  املبايض  تكيس  بني  فرقا 

يف  أعراض،  أي  من  تعاين  املرأة  تكون  ال  وقد  الصوتية  فوق  باملوجات  عنه 

حني أن املتالزمة البد أن تكون هناك أعراض تشتيك منها املرأة كعدم انتظام 

حدوث  يف  وتأخر  الوزن  يف  زيادة  انقطاعها،  أو  ندرتها  أو  الشهرية  الدورة 

زيادة  بسبب  وذلك  والفخذين  والصدر  الوجه  يف  زائد  الحمل، وجود شعر 

نسبة هرمون الذكورة، قد تشتيك املرأة أيًضا من برشة دهنية وحب الشباب، 

فإذا وجدت هذه األعراض وتم إجراء الفحص ووجود التكيس هنا يطلق عليه 

متالزمة تكيس املبايض.

ميكن عالج هذا التكيس بتغيري منط الحياة والعمل عىل نزول الوزن وضبط 

مواعيد الدورة الشهرية باألدوية.

وعىل النساء معرفة أن تكيس املبايض ال مينع الحمل، فقد متلك املرأة املصابة 

به مخزونا جيد من املبايض، ومع إعطاء األدوية املناسبة تكون هناك فرصة 

للحمل.

ال يخفى عىل أحد أن هناك هاجسا منترشا بأن تكيس املبايض مينع الحمل، 

فهو املتهم الربيء، فتكيس املبايض وحده ال مينع الحمل أبدا، ومع استشارة 

الطبيب واملواظبة عىل األدوية والعقاقري ميكن للمرأة الحمل إذا كانت مصابة 

بتكيس املبايض وحده. 

هل هناك نصيحة تقدمها للمرأة فيما يتعلق بأمراض 
النساء؟

أن  الخاص، ليس من الرضوري  لها جاملها  الورود وكل وردة  املرأة مثل  إن 

تكوين نسخة من أحد لذا فكل امرأة لها طبيعة جسمها الخاص. حافظي عىل 

صحتك مع استشارة الطبيب بشكل دوري للكشف عن املشكالت وللحرص 

عىل صحتك اإلنجابية.

أو  بالتدخني  يتعلق  فيام  لها خصوًصا  تستلمي  وال  السيئة  العادات  تجنبي 

خالفه أو حتى األكل غري الصحي. 

كام ندعو النساء كافة الستشارة الطبيب الثقة مع االبتعاد عن املصادر غري 

املوثوقة سواء املنتديات أو املوروثات الشعبية التي قد تتعارض مع املعايري 

أن  الجميع  وليتذكر  العامة.  الصحة  إىل رضر يف  تؤدي  وقد  السلبية  الطبية 

الصحة تاج عىل األصحاء ال يراه إال املريض.

تكيس المبايض 
المتهم البريء.. 

لماذا؟
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7 7 وسائل لتنمية ذكاء طفلك 
الطفولة مرحلة غنية بكثير من األحالم المتفائلة ثم االكتشافات الواقعية التي تحتاج لكثير من الصبر. هذه 
المرحلة تحتاج من األبوين انتباًها خاًصا؛ فهي المرحلة التي يتطور فيها الدماغ بسرعة كبيرة، ويؤثر أسلوب 
التربية في تنمية ذكاء الطفل، والحقيقة أن أطفالنا جميعا لديهم مزيج فريد من نقاط القوة والضعف، هذا 

المزيج السحري هو مادة خام بين يديك فال تضيعه.
يعّرف البعض الذكاء بالقدرة على التفكير السليم، أو وضع حلول لألزمات التي نواجهها، ولكن هناك تعريف 
الطفل،  نمو  في  مهمان  طرفان  والذكاء  الخيال  من  كاًل  إن  حيث  التخيل،  حاصل  هو  فالذكاء  دقة،  أكثر  آخر 
كما أنه القدرة على تكيف الفرد مع المجتمع المحيط به والقدرة على اكتساب المهارات والتعلم من خالل 

االحتكاك باألفراد ضمن المجتمع.
السلوك  أن  األولية" ورأى  العقلية  "القدرات  العوامل أطلق عليها  بوجود عدد من  نري  ثرستون  العالم  اعتقد 

الذكي يعد نتيجة لهذه القدرات العقلية التي يختص كل منها بوظيفة عقلية معينة.
بتراكيب  بالكلمات  الذكي  والتعبير  الكلمة  ذكاء  ويعني  اللفظي  الذكاء  منها  للذكاء  أنواع   8 ثرستون  وضع 
وهو  الحركي  أو  الحسي  الذكاء  والهندسية.  الحسابية  بالعمليات  المتعلق  الرياضي  الذكاء  إبداعية.  لفظية 
القدرة المتقدمة على الحركة ويتميز بها الرياضيون الذين يتميزون بقدرتهم على إتقان األلعاب الرياضية بمهارة. 
الذكاء االجتماعي ويهتم فيه الطفل بالتفاعل مع غيره من األفراد وتكوين العديد من العالقات االجتماعية، 
ويتسم هذا النوع من الذكاء بأن صاحبه شخص قيادي، وهناك الذكاء الذاتي أو الفردي وتجد الطفل المتسم 

به ينخرط ضمن المجتمع دائًما ليحلل ويفسر التصرفات وأحياًنا أخرى ينعزل لتجده مهتًما بقراءة كتاب معين.

الذكاء الموسيقي حيث يهتم الطفل بحفظ األغاني واأللحان ويقوم بتحويل كل ما يريد حفظه للحن معين، 
فهو ال يصعب عليه حفظ أي شيء ويكتشف إيقاع كل شيء في الحياة حتى صوت هدير الماء. الذكاء 
الصوري أو البصري ويصور الطفل فيه األحداث في صور متعددة أو فيلم ومن ثم يحفظها فيرتبها داخل 
المحيطة  بالبيئة  واالهتمام  الدراسة  حب  إلى  يميلون  ألشخاص  البيئي  أو  الحيوي  الذكاء  وأخيًرا  ذهنه، 

وتصوير جمالها واالبتعاد عن الرتابة والروتين واالنعزال عن األفراد.
وفًقا للدراسة التي أجراها رونالد فيرغون بجامعة هارفارد، فإن إعطاء طفلك السبق في التعلم يجب أن يبدأ 
من سرير الطفل، بعدد من األنشطة التالية لدعم تنمية الطفولة المبكرة، ومنها الحديث والغناء واستخدام 
ألعاب اإليقاع والعدد. وعلى األب أن يستمع لطفله وهو يتحدث ويعزز جهود التواصل بينهما، فقد أظهرت 
النشاط  من  أكبر  قدر  لديهم  كان  المنزل  في  أكثر  محادثات  الحظ  منحهم  الذين  األطفال  أن  أخرى  دراسة 
الدماغي والموقف اللفظي، وبالتالي عليك أن تطرح األسئلة وتنتظر الرد بداًل من االنخراط في سرد أحادي 

االتجاه من األطفال.
وهناك بعض الوسائل التي تساعد على تنمية ذكاء الطفل، إال أنه يجب معرفة أن لكل أطفال قدرات مختلفة 
وكل ما عليك فعله أيتها األم هو المساهمة في تنمية ذكاء طفلك ومعرفة أهم القدرات التي تجعله مميًزا، 

ومن هذه الطرق:
1- اللغة والحديث

من يلوم بعض األمهات الاليت يستخدمن طريقة الحديث مع الطفل ووضع االختيارات أمامه أو استخدامهن كلامت يصفها البعض أكرب من 

سنه، ال يدري قطًعا أن الحديث مع الطفل عن كل يشء وأي يشء طوال الوقت سوف يبني مهاراته اللغوية، تحدث معه وحسب، فوفًقا 

لدراسة أمريكية فاألطفال الذين يربون يف أرس ثرية اللغة حصلوا عىل درجات معدل ذكاء أعىل بـ 38 نقطة من األطفال الذين تربوا يف منازل 

منخفضة اللغة أو ذوي قاموس لغوي ضعيف.
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2- تحدي ذاكرة الطفل
اطلب من طفلك بعد قراءة القصة أو الكتاب أو مشاهدة فيلم الكارتون أن يكرر ما فهمه أمامك مرة أخرى بكلامته الخاصة، واكتشف ما إذا 

كان بإمكانه إعادة إنشائها أم ال، لبناء ذاكرته اللفظية والبرصية.

3- استخدم األرقام
ابن لطفلك املفاهيم الرياضية يف محادثاتك، عىل سبيل املثال: قل له »العشاء سيكون جاهزًا يف أقل من 5 دقائق، هل تريد كعكة كاملة أم 

نصف كعكة؟ اآلن لديك 5 تفاحات« فهذا النشاط الحسايب يحمل طفلك إىل منطقة قياس األشياء بالعقل، وهي مطلوبة لرفع درجة ذكائه.

4- دع طفلك يحل المشكالت بنفسه
جميعنا يريد تسهيل الحياة عىل أطفاله، ليحقق لهم مساحات أكرب من املتعة، ولكن دعه يتحرك، اطلب منه أن يستعيد الكرة التي ابتعدت عن 

املكان عىل طريقته الخاصة، امنحه صوتًا يف اتخاذ الخيارات، امنحه الفرصة يف االشتباك مع الحياة.

5- ال تقرأ لطفلك.. اقرأ معه
ال تدعهم فقط ينظرون إىل الصور يف الكتاب، ولكن تتبع الكلامت بيدك وأرش إىل ما تدل عليه يف الصور، وجه انتباههم إىل الكلامت واقرأ معهم، 

ال تقرأ لهم فقط.

6- الحرمان من النوم يقلل من ذكاء الطفل
أوضح العلامء أن خسارة ساعة واحدة من النوم تعادل سنوات من النضج املعريف والتنمية، وأن هناك عالقة بني الدرجات ومتوسط كمية النوم.

7- ممارسة األنشطة

• شجع ابنك عىل التامرين الرياضية، فهي ال تجعله قويًا فقط، 

إمنا تجعله طفاًل ذكيًا، عليك أن تعرف أن التمرين يزيد من تدفق 

الدم إىل الدماغ ويبني خاليا دماغية جديدة.

للطفل  الدماغي  والنمو  العاطفة  بني  عالقة  ال  أنه  االعتقاد   •

اعتقاد خاطئ، فقد الحظ العلامء أن األطفال الذين ال يبادلهم 

آباؤهم مشاعر الحب الواضحة، أعاق ذلك منو دماغهم، فاملحبة 

والعناق تخلقان تفاعاًل بينك وبني طفلك وتوفر مهارات التفكري 

العليا وتعد قاعدة آمنة لطفلك.

الذكاء  تنمي  جميعها  والحركة  بالعقل  املرتبطة  األنشطة   •

املهمة،  التامرين  أحد  وهناك  الخشبية،  املكعبات  كاستخدام 

ويستخدم فيها العجني واألجسام املختلفة من الزجاج والطباشري 

وتوضع  العجني  من  أشكال  عمل  ويتم  والورق،  امللونة  واألقالم 

جانبًا، ثم يأيت الطفل بالورقة ويرسم عليها أشكااًل مختلفة ومييزها 

بأسامء، ويطلب من الطفل مطابقتها مبا صمم من العجني.

معصوب  وهو  األشياء  مييز  الطفل  تجعل  التخمني  أنشطة   •

العينني، وميكنك يف ذلك استخدام الفاكهة أو األدوات الخشبية أو 

العلب الخاصة بالحليب، ثم يخمن ما يلمس.
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هل أنت مرهق نفسًيا؟
اكتشف ذلك بـ 1٣ عالمة 

أي  على  يؤثر  أن  يمكن  النفسي  أو  العقلي  التعب 
شخص. لكن إذا تركت هذا الشعور باإلرهاق دون عالج، 

فيمكن أن تتأثر صحتك الجسدية بشدة.
التعب  يتجلى  المعتاد،  الجسدي  التعب  وعلى عكس 
الذهني في أي وقت من اليوم. يمكن أن يحدث حتى 
دون أن تمارس نشاًطا بدنًيا أو فكرًيا خالل يومك، وهو 
أن  يمكن  معين،  ولسبب  خاص.  بشكل  للقلق  مثير  أمر 

يكشف الوهن عن اضطراب عقلي أو جسدي. 
االكتئاب  ناتًجا عن  الوهن  النوع من  يكون هذا  ما  غالًبا 
االضطراب  من  االكتئاب  مرحلة  أو  القلق  اضطرابات  أو 
الشهية  )فقدان  األكل  اضطرابات  أو  القطب  ثنائي 
شيوًعا.  التعب  أنواع  أكثر  أيًضا  وهو  تحديدا(،  العصبي 
زيادة وقت  أو  نمط حياتك  أن يساعدك تحسين  يمكن 
استعادة  في  البدني  النشاط  استئناف  أو  االسترخاء 
استمر  إذا  ذلك،  ومع  عقلًيا.  مرهقة  كنت  إذا  عافيتك 

هذا التعب، فاألفضل استشارة اختصاصي صحي.
اإلرهاق  من  تعاني  كنت  إذا  ما  تكشف  عالمة   1٣ إليك 
بقراءتها عليك  تبدأ  أن  أنه قبل  إال  النفسي من عدمه، 
النفسي  باإلرهاق  لإلصابة  معرضين  جميًعا  أننا  معرفة 

في ظل ضغوطات الحياة اليومية التي نعيشها: 

1- تنتقد نفسك كثريًا، فقد ال تكون راضيًا عن نفسك لذا تبدأ يف البحث 

مرة  كل  نفسك يف  انتقاد  يف  وتبدأ  السيئة يف شخصيتك  الجوانب  عن 

ودون االهتامم بالجوانب اإليجابية التي تتمتع بها.

2- تدقق يف كل األمور البسيطة والصعبة وال ترتكها تسري بتلقائية فتكون 

غري متقن لفن الالمباالة ما يجعل ذلك مرهًقا، فتبدأ بالدخول يف دوامة 

القلق واالكتئاب حتى يبدأ ذلك يرهقك نفسيًا وجسديًا.

3- تيسء الظن مبن هم حولك ويكون ذلك نتيجة لعدم ثقتك بأحد 

فتبدأ بإساءة الظن بهم إىل أن تشعر بالخوف أو القلق منهم، 

وقد تعاين أيًضا من تضييق دائرة عالقاتك االجتامعية نتيجة 

لكونك ال تثق بأحد وتعتقد أن الجميع قد يحيك أمرًا ما ضدك.

4- تسعى دامئًا للمثالية املطلقة، فقد يسعى بعض املصابني باإلرهاق 

والتعقب العقيل والنفيس إىل املثالية الزائدة ما يسبب لهم تعبًا كبريًا، 

التي قد ترض بهم وال تنفعهم، والسعي وراء  املثالية  فهم يسعون إىل 

املثالية املطلقة هو السعي وراء أوهام، فال يوجد أحد مثايل.

من  النوع  هذا  يعتقد  فقد  دامئًا،  شخيص  نحو  عىل  األمور  تأخذ   -5

األشخاص أن أي كالم أو ترصف صادر ممن حواليهم موجه إليهم.

التعب  من  يعاين  من  يشكو  إذ  بنفسك،  قرارتك  اتخاد  تستطيع  ال   -6

النفيس والعقيل من عدم القدرة عىل اتخاذ القرار، فقد يلجأ إىل اآلخرين 

القرارات  هذه  كانت  وإن  حتى  منهم  بداًل  القرارات  اتخاذ  أجل  من 

مصريية وتتعلق بحياتهم الشخصية.

النفيس عىل  الوهن  النوم، فال يساعدك  7- تعاين من مشكالت يف 

نومك  يكون  قد  ذلك،  من  العكس  عىل  أفضل.  بشكل  النوم 

مضطربًا.

8- قد تصبح عاطفيًا أكرث من املعتاد، فعندما تكون مرهقا 

وكأنك  تشعر  لذلك،  نتيجة  مشاعرك.  تتضاعف  عقليًا، 

تشعر بكل يشء بشكل أكرث من املعتاد.

العقل  يكون  ال  فعندما  الجسدي،  بالتعب  تشعر   -9

كنت  إذا  املتابعة.  يف  صعوبة  الجسد  يجد  موجوًدا، 

مرهقا عقليًا، فسوف يخربك جسمك ويظهر لك عالمات 

التعب أيًضا.

فنظرًا  الغضب،  رسيع  أنت   -10

مشاعرك  أن  إىل 

يف  تتضاعف 

حالة 

اإلرهاق العقيل، ستجد أيًضا أنه من األسهل أن تغضب وتشعر بالضعف.

11- تعاين من النسيان؛ إذإن مع اإلرهاق العصبي تكون هفوات الذاكرة أكرث شيوًعا. يف الواقع، تركيزك ضعيف وميكن نسيان بعض العنارص.

12- تشعر بأنك محبط، هل أصبحت ال تريد شيئًا؟ هل تشعر أنك لن تكون قادرا عىل تحقيق أهدافك أم إنك محبط؟ ميكن أن تكون هذه املشاعر 

عالمات عىل اإلرهاق النفيس.

13- لديك مشكلة يف الرتكيز، فإذا كنت مرهقا عقليًا، فسيكون من الصعب عليك مواكبة أي أمر والرتكيز عليه، وسوف يتشتت انتباهك بسهولة.

إذا كنت تعاني من اإلرهاق النفسي والعقلي فمن الضروري البحث عن حلول قد تساعدك 
على التغلب على هذا اإلرهاق، وهنا نقدم لك بعض األمور التي قد تساعدك على 
إليك  أفضل.  بشكل  اليومية  حياتك  تعيش  وتجعلك  النفسي  التعب  تخفيف 
فيما يأتي بعض النصائح التي تساعدك في تخفيف أعراض التعب النفسي 

والتخلص من األزمة النفسية:
1- التخلص من كل ما يسبب لك التوتر والتعب النفيس، ويف حال كان السبب هو العمل أو 

بعض األشخاص فحاول تغيري مكان عملك.

واملعادن  بالطاقة  جسمك  تزويد  يف  ذلك  يساعد  إذ  املتوازن،  الصحي  الطعام  تناول   -2

والفيتامينات ويحسن أداء أجهزة الجسم املختلفة ويعزز الصحة العقلية والبدنية.

3- مامرسة الرياضة، بحيث تساعد مامرسة الرياضة عىل األقل ملدة 30 دقيقة يوميًا يف 

رفع مستويات اإلندورفني والسريوتونني، ما ينشط ويعزز الصحة النفسية والعقلية.

4- أخذ قسط كاف من النوم، بحيث يساعد تنظيم عملية النوم عىل إمداد الجسم 

والعقل بالصحة والقوة، ويفضل تجنب رشب الكافيني قبل الذهاب إىل النوم.

الطبيعة،  يف  وامليش  التنفس،  ومتارين  والتأمل،  اليوغا،  مامرسة   -5

التعب  أعراض  التخفيف من  املفضلة، فهذا من شأنه  وهواياتك 

النفيس.

أهلك  من  تحبهم  الذين  األشخاص  مع  التحدث   -6

مشكالتك  عن  لهم  ترتاح  وممن  وأصدقائك 

وهمومك، فهذا من شأنه التخفيف عنك.

حال  يف  نفسك  ترفيه  عىل  العمل   -7

خالل  من  النفيس  بالتعب  شعورك 

فيلمك  مشاهدة  أو  لنزهة  الذهاب 

املفضل مثاًل.

8- استشارة الطبيب النفيس يف حال 

عندك،  النفيس  التعب  حالة  تطور 

فالطبيب يساعدك يف تخطي األزمة 

وميكنه أن يصف لك بعض األدوية 

املهدئة.
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نصائح ثمينة للحفاظ 
على نعومة يديك

العناية باليدين من األمور المهمة التي تحرص عليها كل فتاة، 
خصوصا إذا تعلق األمر بنعومتهما، حيث يعد هذا األمر مسألة 
تحديًدا  الصيف  فصل  وفي  أنثى،  كل  عليها  تحرص  جمالية 

تتعرض البشرة للجاف ما يؤثر على اليدين، وال يخفى على 
عمرنا  حقيقة  عن  أيًضا  تفصحان  اليدين  أن  أحد 

من  فهما  الوجه،  بشرة  إلى  إضافة 
أكثر األعضاء حساسية بعد 

للعوامل  باستمرار  لتعرضهما  البشرة 
وبرودة  الشمس  أشعة  مثل  الخارجية 
إلى  يؤدي  ما  المنزلية،  والمنظفات  الطقس 
فقدانهما مادة "الكوالجين" وبالتالي زحف الشيخوخة 

المبكرة إليهما.
تؤثر  التي  العوامل  من  للعديد  يومًيا  تتعرضان  اليدين  وألن 
المعالجة  والمياه  الطقس  وتبدالت  المنظفات  مثل  عليهما، 
بشرتهما  في  خشونة  إلى  يؤدي  فهذا  الكيماوية،  بالمواد 

وإصابتهما بالشيخوخة مع مرور الوقت. 
خصوًصا أن اليدين هي أول منطقة في البشرة يمكن أن تتأثر 
المواد  أو  الشمس  أشعة  أو  كالتربة  خارجي  عامل  بأي  كثيًرا 
الكيميائية التي نستعملها يومًيا والتي قد تؤثر بشكل سلبي 
وتؤدي إلى الجفاف، ولذلك قد تحتاج اليدان إلى عناية فائقة 
على  وللحصول  وناعمتين.  رقيقتين  تصبحان  حتى  ومستمرة 

يدين ناعمتين ننصح بتطبيق هذه النصائح:

رطبي يديك بالمرطب
إذا بدأت يداك يف التقرش والتشقق، فقد حان وقت استخدام مرهم مرطب لليد. وللحفاظ عىل نعومة اليدين يفضل استخدام مرطب دامئًا، خصوصا بعد 

كل مرة تغسلني بها يديك. فزيت جوز الهند أفضل مرطب، حيث ميتصه الجلد بسهولة دون أن يرتك أي أثر دهني. كام أنه يحتوي عىل مزيج فريد من 

األحامض الدهنية التي تصلح يديك بطريقة سحرية.

ينصح بتدليك اليدين حوايل 4 مرات يوميًا، إذ إن الرتطيب يحمي اليدين من التعرض إىل العوامل الخارجية. ويساعد عىل جعل اليدين ناعمتني.

وال يخفى عىل أحد أن املرطب أسهل وأهم طريقة للحفاظ عىل نعومة اليد، واملرطب متوافر يف املتاجر بروائح وأنواع عدة تناسب ذوقك.

عالجي يديك بزيوت طبيعية
إذا كنت ال تريدين رشاء املرطب، ميكنك استخدام زيوت طبيعية عىل يديك، بنفس طريقة املرطب، وللكميات القليلة منها تأثري كبري، ما يجعل الزيوت 

الطبيعية بديال غري مكلف، ومن أبرز الزيوت التي ميكنك استخدامها زيت جوز الهند، واللوز، واألفوكادو، وزيت الزيتون.

تقشير اليدين
تقشري اليدين واملواظبة عىل هذا الروتني أمر مهم وميكن خلط ملعقة من السكر األبيض مع ملعقة من السكر البني وملعقة صغرية من زيت الزيتون، ثم 

قومي بتدليك اليدين واتريك هذا املاسك لدقائق عدة ثم اغسيل وجففي يديك جيًدا. قومي بتكرارها 3 مرات يف األسبوع باستخدام املقرش.

مقرش البرشة عادة ما يحتوي عىل حبيبات ذات ملمس رميل تساعد عىل تقشري البرشة، فامزجي مالعق عدة من السكر مع زيت زيتون أو أي زيت متوافر 

لديك، ثم دلكيه عىل يديك لدقيقتني، ثم اشطفيه مباء دافئ، وستشعرين أن يديك أصبحتا أنعم من قبل.

تناولي مكماًل غذائًيا مرطًبا
أثبتت دارسة حديثة أن املكمالت التي تحتوي عىل بذور الكتان تساعد عىل زيادة الرتطيب والتخلص من خشونة البرشة، ومعظم الحميات الغذائية املتوازنة 

تحتوى عىل تلك األحامض الدهنية، لكن إذا كنت تعاين من برشة شديدة الجفاف، ميكنك اللجوء إىل املكمالت التي تحتوي عىل بذور الكتان.

تجنبي الماء شديد السخونة
يحرق املاء شديد السخونة برشتك ويجعلها جافة، وعىل الرغم من أن ذلك قد ال يعد حرقًا باملعنى املعتاد ولكن إذا مال لون برشتك إىل االحمرار عند 

االستحامم أو غسل اليد، فهذا يعنى أن املاء شديد السخونة.

كريم الحماية من الشمس
يتسبب تعرض اليدين ألشعة الشمس فوق البنفسجية برضر كبري عىل الجلد، ما يعرضهام للتجعد بسهولة. لذا ال تنيس وضع القليل من كريم الحامية عىل 

يديك خالل نزهاتك لحاميتهام. 

ماسكات أسبوعية
حرضي »ماسك« أسبوعيًا لتغذية البرشة وترطيبها ومنحها النعومة الالزمة. ننصحك بهرس حبة بطاطا نيئة مع ربع كوب حليب ونقع اليدين باملزيج ملدة 

عرش دقائق. كام ميكنك تدليك يديك بإحدى الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز بعد االستحامم.

ارتدي قفازات قبل النوم
الجوجوبا عىل يديك وبعدها قومي  اليدين، وينصح بوضع زيت  الحفاظ عىل نعومة  تنعيم  النوم يساعد عىل  ارتداء قفازات قبل  أن  املهم معرفة  من 

بتدليكهام ملدة خمس دقائق ثم ارتدي القفازات طوال الليل، فسوف يخف جفاف الجلد وتصبح يداك أنعم وأقل تشقًقا. 
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أخطاء في األكل 
٥تمنعك من إنقاص الوزن

قد تكون محاولة إنقاص الوزن بطريقة صحية وطويلة األمد ومستدامة عملية محبطة في بعض األحيان؛ ألن 
كل فرد لديه احتياجاته الخاصة، أي أنه على الرغم من رغبتنا ال يوجد حل "معجزة" واحد للوصول إلى أهدافنا. 
بداًل من ذلك، غالًبا ما يتطلب منا التعرف على أنفسنا وما تحتاجه أجسامنا، مع إجراء تغييرات صغيرة ولكنها 

مؤثرة في روتيننا اليومي، لفقدان الوزن بنجاح.
وأحياًنا، حتى عندما نجري هذه التغييرات، ما يزال بإمكاننا تخطي بعض الحواجز في تحقيق أهدافنا. هناك 
العديد من األسباب المحتملة لعدم رؤية الشخص للنتائج التي يرغب فيها. ولكن هناك حاالت قد ال تحصل 
فيها على النتائج المرجوة بسبب بعض عادات األكل التي لم تالحظها. هناك بعض أنماط األكل الشائعة التي 

قد تمنعك من فقدان الوزن

• أنت تفرط في تناول الطعام الصحي
يف حني أن األطعمة مثل املكرسات وزبدة املكرسات والحمص واألفوكادو كلها أطعمة غنية باملغذيات ومذهلة بالنسبة لك، فإنها تحتوي جميعها عىل 

دهون صحية وتحتوي عىل سعرات حرارية أكرث من الكربوهيدرات أو الربوتينات األخرى.

ويعتقد كثري من األشخاص الذين يتطلعون إىل إنقاص الوزن، أن هذه األطعمة مفيدة لهم لذا ال يهم مقدار ما يتناولونه منها، لكن هذا ليس صحيًحا؛ 

فحجم الحصة هو املفتاح عند محاولة إنقاص الوزن، لذا وزن حجم الحصة من الطعام هو مفتاح النجاح.

• أنت ال تأكل ما يكفي من البروتين
يعد تناول كمية كافية من الربوتني طوال اليوم أمرًا رضوريًا لصحتك العامة، خصوصا إذا كنت ترغب يف إنقاص الوزن أو إدارة فقدان الوزن الحايل.

الربوتني رضوري لفقدان الوزن؛ ألنه يساعد يف التخلص من الدهون وبناء العضالت الخالية من الدهون، ولكن لسوء الحظ، يتناول الكثري من الناس وجبات 

تفتقر إىل الربوتني الكايف.

غالبًا ما يأيت هذا الخطأ املتمثل يف عدم تناول كمية كافية من الربوتني من األشخاص الذين يعتقدون أنه سيجعلهم "ضخمني جًدا"، وهذا ليس صحيًحا، أو 

أنهم غري متأكدين من كيفية الحصول عىل ما يكفي من الربوتني يف كل وجبة. وتناول مصدر الربوتني الخاص سيجعل اإلنسان أقل عرضة لتناول الوجبات 

الخفيفة غري الصحية أو األطباق الجانبية املليئة بالسعرات الحرارية العالية والسكر والحبوب املصنعة وما إىل ذلك.

• أنت تطبخ بالكثير من الزيت
ميكن أن يكون لنوع كمية الزيت التي تستخدمها تأثري خفي عىل أهدافك املتعلقة بفقدان الوزن. الزيت هو أحد تلك املكونات التي تجعل كثافة السعرات 

الحرارية يف الطعام تزداد بشكل ملحوظ ورسيع. ميكنك تقليل استهالكك من الزيت - والسعرات الحرارية الالحقة - عن طريق قياس املقدار الذي تريد 

استخدامه، والذي ميكن أن يحدث فرقًا إذا كان هذا شيئًا تفعله باستمرار، أو حتى رشاء علبة رذاذ زيت الستخدامها بداًل من سكب الزيت من زجاجة.

يعد الطهو دون أي زيت خياًرا أيًضا. فعند قيل الخضار، ليس من غري املألوف الوصول إىل زيت الزيتون البكر املمتاز أو الزبدة لبدء العملية. ومع ذلك، 

فإن القيل باملاء يكون بنفس الفعالية دون جعل الطبق كثيف السعرات الحرارية.

• أنت تحرم نفسك كثيرا
بينام يحتاج الجميع إىل قطعة من الكعك أو بعض الرقائق من وقت آلخر، فإن الكثري من الناس يبالغون يف تفاخرهم وينتهي بهم األمر بتناول ما يكفي من 

السعرات الحرارية لتعويض النقص يف السعرات الحرارية التي صنعوها يف األسبوع. عندما يحدث هذا، قد ال يكتسب الفرد وزنًا، لكن من املحتمل أال يفقده 

أيًضا. إن الهدف هنا ليس التوقف عن التبذير، ولكن رمبا تحقق مع نفسك ومعرفة ما إذا كانت هناك أوقات قد تتمكن فيها من الرتاجع قلياًل.

ويذكر اختصايص التغذية أن مفتاح التباهي هو تناول بعض ما تريد، ولكن ليس كل ما تريده من قبل إذ ميكن التفكري بقاعدة 80/20 التي تركز عىل أن %80 

من الوقت هو االلتزام بالخطة واستهالك الحبوب الكاملة والربوتينات الخالية من الدهون ومنتجات األلبان والدهون الصحية والفواكه والكثري من الخرضوات، 

و20% من الوقت يسمح لك اإلرساف يف تناول األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي رمبا ال يجب أن تتناسب مع خطة األكل اليومية.

• إضافة بهارات غير صحية
املفضلة  توابلنا  نضيف  األحيان،  بعض  خطأ يف  تكون  أن  ميكن  بانتظام  التوابل  بعض  إضافة  ولكن  النكهة،  لتعزيز  أطعمتنا  إىل 

يكون مذاق إضافة الرشاب املحىل إىل الفطائر يف الصباح جيًدا يف الوقت الحايل، فادًحا مينعك من فقدان الوزن، قد 

قد  اإلضايف  السكر  هذا  إضافة ولكن  األخرى  األمثلة  وتشمل  السكر.  من  ملزيد  جسمك  اشتهاء  يف  يتسبب 

الكاتشب  أو  الشواء  إىل وجبة غداء أو عشاء، لذا ينصح بوضع بعض من الصلصة "قليلة الدسم" صلصة 

إىل الساندويتش، أو صلصة الرتيايك إىل الدجاج.يف سلطتك، أو إضافة املايونيز 
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تخلص من
الذقن المزدوج

بـ ٥ تمارين
أصدقائك  أحد  مع  جلوسك  أثناء  للسخرية  تعرضت  هل  المزدوج؟  الذقن  من  تعاني  هل 
وأطلق عليك بصاحب الذقن المزدوج؟ هل ما زلت تقف أمام المرآة وتحرك رأسك في 

جميع االتجاهات وأنت تشتكي من هذا الذقن؟
هذه المشكلة من المشكالت الشائعة في عالم التجميل، إال أنه من الضروري أن تعرف 

ما هو الذقن المزدوج ولماذا تعاني منه..
إن الذقن المزدوج يظهر على شكل دهون زائدة في منطق الحنك والذقن، وهناك العديد 

من األسباب التي تؤدي إلى ظهور الذقن المزدوج من أهمها:

1. زيادة الدهون
من أشهر أسباب ظهور الذقن املزدوج زيادة الدهون يف الجسم عموما وتجمع بعضها يف منطقة الذقن، حيث يعتمد ظهور الذقن املزدوج 

عىل طبيعة توزع الدهون يف جسم اإلنسان، إذ تتجمع الدهون لدى بعض األشخاص يف الوجه تحديدا.

٢. أحد عالمات الشيخوخة
من أسباب ظهور الذقن املزدوج التقدم يف السن يف كثري من األحيان، حيث يبدأ مستوى الكوالجني يف الوجه بالتناقص مع مرور الوقت ويبدأ الجلد بفقدان 

املرونة ما يساعد عىل ظهور الذقن املزدوج. إن ظهور الذقن املزدوج عند التقدم يف السن يعد أحد األمور الطبيعية ولكن هناك بعض العوامل التي 

تضاعف فرصة ظهوره مثل التدخني، منط الطعام والتعرض ألشعة الشمس باستمرار.

٣. وضعية الجسم
يقوم معظم األشخاص بحني الرقبة عند استخدام األجهزة املحمولة طوال الوقت ما يعمل عىل زيادة فرصة ظهور الذقن املزدوج لديهم، فضال عن هذا 

السلوك يعد املسبب األساس املسؤول عن أمل الرقبة.

٤. شكل الوجه
إن شكل الوجه يعد أحد أسباب ظهور الذقن املزدوج والذي ال ميكن لإلنسان التحكم به، حيث ميتلك بعض األشخاص أشكاال معينة للوجه تظهر الذقن 

املزدوج بشكل أكرث وضوًحا. كام ميتلك بعض األشخاص عضالت ضعيفة للفك ما يضاعف أيًضا فرصة ظهور الذقن املزدوج وهو أحد األسباب وراء ظهوره 

لدى األشخاص غري املصابني بالسمنة.

بعد معرفة أسباب ظهور الذقن املزدوج، يتساءل العديد من األشخاص إذا كان التخلص من الذقن املزدوج أمًرا ممكًنا، فيام يأيت بعض أهم الطرق لعالج 

الذقن املزدوج:

1. نمط الطعام
غالبًا ما ينتج الذقن املزدوج نتيجة لزيادة الدهون يف الجسم، لذلك فإن تناول عدد سعرات حرارية أقل طوال اليوم يساعد عىل خسارة الوزن وبالتايل 

التخلص من الذقن املزدوج، كام تعد األطعمة اآلتية مهمة من أجل تحفيز الكوالجني:

• مرقة العظام.

• السمك واملخلوقات القرشية.

• الفاكهة الحمضية.

٢. إذابة الدهون
ميكن استخدام شفط الدهون أو أشعة الليزر من أجل إذابة الدهون وتكسريها، تساعد هذه التقنية يف نحت وتحديد الوجه، 

حيث إن عملية إذابة الدهون تعتمد عىل إزالة الدهون فقط ولكنها ال تعمل عىل إزالة الجلد الزائد أو الزيادة من مرونته.

٤. حقن البوتوكس
ميكن حقن البوتوكس يف عضالت الذقن، ما يساعد يف شد الذقن املزدوج بشكل كبري.

٥. شد الذقن باستخدام الخيوط
يتم إدخال خيوط خاصة أسفل الجلد تعمل عىل شد األنسجة بشكل كبري وإزالة الذقن املزدوج.

٦. المستحضرات الطبية
ميكن استخدام واقي الشمس عن طريق وضعه يوميًا، فيتامني ج، واملستحرضات التي تحتوي عىل مادة الريتينول من أجل شد البرشة والتخلص من الذقن املزدوج 

قدر اإلمكان.

٧. العمليات الجراحية
يتم اللجوء للعمليات الجراحية كأحد الحلول األخرية من أجل التخلص من الذقن املزدوج يف بعض األحيان، إذ يتم بواسطة العملية الجراحية رفع عضالت الذقن 

بشكل كامل.

ولكن قبل أن تلجأ إىل العمليات الجراحية وغريها من عالجات هناك بعض التامرين التي تساعد عىل التخلص من الذقن املزدوج، فيام يأيت بعض التامرين البسيطة 

التي ميكن مامرستها بسهولة والتي تساعد عىل التخلص من الذقن املزدوج بشكل كبري:

1. تدوير الرأس
ميكن تحريك الرأس بشكل دائري وإىل األعىل واألسفل من أجل التخلص من الذقن املزدوج.

٢. النظر إلى السقف
يعد هذا التمرين فعاال من أجل التخلص من الذقن املزدوج، كل ما عليك فعله هو رفع الرأس إىل األعىل ووضع الشفتني يف وضعية التصفري.

٣. تمرين الكرة
عن طريق استخدام كرة صغرية ووضعها بني الذقن والرقبة والضغط عليها وتكرير التمرين من 10 إىل 30 مرة، حيث ينصح باإلبقاء عىل الظهر يف وضعية مستقيمة 

أثناء القيام بالتمرين.

٤. مضغ العلكة
يعد مضغ العلكة مفيد كأحد التامرين التي تساعد يف تقوية الفكني والتخلص من الذقن املزدوج.

٥. تثاؤب األسد
ميكن القيام بهذا التمرين وهو فتح الفم وإخراج اللسان خارًجا، إذ يساعد هذا عىل تقوية عضالت الذقن، الرقبة، والوجه عموما.
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كيف أحافظ على رشاقتي؟
• تناول الخضرواتإليك الجواب

لحرق  الالزم  النشاط  تقليل  إىل  األيض  معدل  تعزيز  يؤدي 

السعرات الحرارية، ولزيادة معدل األيض، ينصح بتناول أطعمة 

مثل األسامك والخرضوات الغنية بالحديد مثل الربوكيل والسبانخ 

النوم يرتاوح ما بني  والفاصوليا، والحصول عىل قسط كاف من 

ليلة؛ ألن الجوع يؤثر سلبًا عىل عملية  ست ومثاين ساعات كل 

األيض.

• التحكم في الشهية
يجب التحكم ىف الشهية من خالل تناول كمية كبرية من األلياف 

من  طويلة  لفرتة  بالشبع  الشعور  عىل  تساعد  التي  الغذائية، 

الوقت، وتقلل الحاجة لتناول وجبات خفيفة خالل اليوم، لذلك 

من  بداًل  خفيفة  كوجبات  والخرضاوات  الفواكه  تناول  يفضل 

األطعمة املصنعة.

• االبتعاد عن وسائل الحمية الضارة
انترش يف اآلونة األخرية عدد كبري من وسائل الحمية التي يزعم 

املروجون لها أنها تساعد عىل خسارة الوزن يف زمن قيايس، إال 

الكثري من األرضار واألمراض  أن تسبب  الوسائل ميكن  أن هذه 

العتامدها عىل أساليب غري صحيحة من الناحية العلمية.

• التخلص من السموم داخل الجسم
يساعد استهالك اإلنزميات يف إزالة السموم من الجسم، وتحسني 

صحة الجهاز الهضمي، واملساعدة يف إدارة الوزن، ولتحقيق ذلك 

ينصح بتناول مزيد من الدهون والزيوت والربوتينات والبقوليات 

والفواكه والخرضاوات واملكرسات والبذور للتخلص من السموم 

داخل الجسم.

• االمتناع عن التدخين
يساعد عىل  التدخني  بأن  السائد  االعتقاد  البحوث خطأ  أثبتت 

فقدان الوزن عىل الرغم من أنه يضعف الشهية، إال أن النيكوتني 

ميتلك العديد من التأثريات السلبية عىل الصحة تجعل منها أسوأ 

الخيارات إلنقاص الوزن.

• تحديد أوقات لتناول الطعام
الساعة 7 صباًحا و11 صباًحا؛ ألن  ما بني  الطعام  تناول  يفضل 

خالل هذه الفرتة تكون املعدة والطحال يف أحسن حاالتها، وأسوأ 

وقت لتناول الطعام هو بعد الساعة 6 مساًء، ألن الجسم خالل 

والطاقة من  الحرارية  السعرات  يحتفظ مبزيد من  الوقت  هذا 

الطعام ويحولها لدهون يف الجسم.

• النوم الكافي 
يشكل الحصول عىل قسط كاف من النوم كل ليلة رضورة من 

إيالء  من  بد  ال  ولكن  ورشاقته،  الجسم  عىل  الحفاظ  رضورات 

التمتع  الحرص عىل  كل  والحرص  النوم  بنوعية  كذلك  االهتامم 

املتكرر  واالستيقاظ  التقلب  من  خاليًا  يكون  بحيث  جيد  بنوم 

فإنه  ذلك  تطبيق  من  وللتأكد  الواحدة،  بالليلة  عدة  ملرات 

باإلمكان االستعانة بغطاء األعني وتفقد مدى الراحة التي توفرها 

مرتبة النوم وتبديلها عند الحاجة، ثم التمتع بالنشاط يف صباح 

اليوم التايل.

• ممارسة التمارين الرياضية 
تفيد مامرسة التامرين الرياضية املختلفة بشكل فعال يف إبطاء 

الشيخوخة  عالمات  من  والتقليل  البيولوجية  الجسم  ساعة 

الظاهرة عليه، والحفاظ عىل رشاقته ولياقته، وال بد من االنتظام 

عىل التمرين بهدف التقليل من خطر اإلصابة مبشكالت القلب 

واألوعية الدموية أو اإلجهاد، وميكن التوجه نحو مامرسة متارين 

القوة أو التامرين عالية الكثافة لتحيق هذا الهدف، وذلك إىل 

جانب عمل تغيري يف روتني التمرين من وقت آلخر.

• نصائح إضافية للحفاظ على الرشاقة 
• تضمني األنشطة البدنية خالل اليوم، عرب التنزه منفرًدا أو مع 

باملكان  الركض  أو  القفزات  بعض  تضمني  إمكان  مع  األطفال، 

من حني آلخر أثناء ذلك. القيام باألعامل املنزلية فهذا من شأنه 

اإلسهام يف حرق الكثري من السعرات الحرارية. 

• تطبيق بعض التامرين الرياضية أو الرقص باملنزل.

• تخصيص مدة زمنية ترتاوح ما بني 15 و30 دقيقة يوميًا للقيام 

بامليش أو الجري أو حتى تطبيق متارين اليوغا.

تعد المحافظة على رشاقة الجسم من األمور التي تشغل بال كل إنسان 
خارجيا  مظهرا  تحقق  الرشاقة  ألن  النساء؛  من  خصوصا  أهميتها  يعي 
إلى جسم صحي مقاوم لألمراض، فتكون قد تجنبت  باإلضافة  متناسقا 
90 % من األمراض الشائعة مثل مرض السكري وأمراض القلب والشرايين 
اللياقة البدنية التي تمكن الجسم  والضغط، فالرشاقة هي أحد أشكال 
فعله،  ورد  وتوازنه  وسرعته  حركاته  في  ومتكامال  متوازنا  يكون  أن  من 

وكلما كان اإلنسان أقرب من الوزن المثالي له تمكن من تحقيق الرشاقة.
إلى  الحاجة  تبرز  الوزن،  إنقاص  بهدف  المتبعة  الحمية  وسائل  تنوع  ومع 
على  الحصول  من  الجسم  لتمكين  اتباعها  يجب  أساسية  قواعد  وجود 
األغذية األساسية التي يحتاجها، وفي نفس الوقت تجنب اكتساب مزيد 
من الوزن. لذا البد من اتباع مجموعة من النصائح التي تساعد على تجنب 
ما  وكل  دائم،  بشكل  الجسم  وحيوية  رشاقة  على  والحفاظ  الوزن  زيادة 

عليك اتباعه يتمثل في:
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أيهما تفضل: 
فقدان الوزن أم خسارة 

الدهون؟
عادة ما يستخدم الناس مصطلحات فقدان الوزن وخسارة الدهون لنفس المعنى، ولكنهما 

في الحقيقة يختلفان عن بعضهما البعض، وال شك أن فهم الفارق بينهما سوف يساعدك 

في تحقيق أهدافك الصحية.

فقدان الوزن يمثل انخفاًضا في وزنك اإلجمالي، الذي يشمل وزن العضالت 

نسبة  في  انخفاض  مجرد  فهي  الدهون  خسارة  أما  والدهون،  والماء 

دهون الجسم.

معدالت الدهون في الجسم الصحي تتراوح بين 1٤ % و ٣1 % لدى 

اإلناث، وبين ٦ % و ٢٤ % لدى الذكور.

وحين يتحدث الناس غالًبا عن رغبتهم في فقدان الوزن فهم يقصدون 

في الواقع الحديث عن حرق الدهون.

شبه  ومن  جسمك،  من  واحد  مكان  في  الدهون  حرق  يمكنك  ال 

المستحيل خسارة الدهون دون فقدان القليل من أنسجة الجسم الخالية 

من الدهون.

ولكن هناك الكثير من األمور التي يمكنك 

الحفاظ  مع  أكبر  دهون  لخسارة  فعلها 

الجسم  أنسجة  على  اإلمكان  قدر 

من  واألفضل  الدهون.  من  الخالية 

ذلك هو أن األمر يتوقف في النهاية 

التي  المبادئ  ببعض  االلتزام  على 

أثبتت فاعليتها.

• ال تبدأ بنظام غذائي شديد القسوة
الغذائية الرسيعة وحميات تنظيف الجسم عىل فقدان  تساعد األنظمة 

كميات كبرية من الوزن برسعة كبرية، مثل فقدان 4 كيلوغرامات أو أكرث 

الجسم  كتلة  من  سيأيت  املفقود  الوزن  غالبية  لكن  واحد.  أسبوع  خالل 

الخالية من الدهون، وتحديًدا املاء والعضالت، بداًل من الدهون. 

لكن هذه النتائج ستكون مؤقتة ألنك مبجرد التوقف عن االلتزام بالنظام 

الغذايئ؛ سوف تستعيد الوزن الذي فقدته ورمبا أكرث. الخالصة تجنب صيام 

العصري أو الحساء أو غريها من الحميات الغذائية شديدة املحدودية، التي 

تزعم أنها ستحدث تحواًل رسيًعا عىل جسدك بني ليلة وضحاها، ألن تلك 

مفيدة عىل  بطريقة  الدهون  الواقع من خسارة  لن متكنك يف  الحميات 

املدى البعيد لتحسني صحتك، كام أنها ليست مستدامة عىل أي حال.

• قلل السعرات الحرارية بشكل منطقي
وحني  الطعام،  تناول  تقليل  عىل  صحي  بشكل  الدهون  خسارة  تنطوي 

تتناول سعرات حرارية أقل مام يحتاجه جسمك، فسوف يحرق جسمك 

الطاقة املتبقية من الدهون املخزنة، ما يعني حرق الدهون. وكام ذكرنا 

مسبًقا، فإن خفض السعرات الحرارية بشكل كبري يف الحميات القاسية قد 

ينتهي إىل نتائج عكسية، لذلك عليك التفكري بداًل من ذلك يف اسرتاتيجية 

تناول  تقليل  الدهون ستكون  ثباتًا. وأفضل خياراتك لخسارة  وأكرث  أبطأ 

السعرات الحرارية بنحو 1000-500 سعرة حرارية يف اليوم، وهذا يعني 

خسارة نحو نصف كيلوغرام أسبوعيًا -غالبيتها من الدهون.

• مارس الرياضة
ميكن للتمرينات املنتظمة أن تكمل جهودك من أجل تقليل الدهون، عن 

إن  إذ  ليس كل يشء  لكن هذا  الزائدة.  الحرارية  السعرات  طريق حرق 

الحفاظ عىل نشاطك له دور كبري يف الحفاظ عىل قوة عظامك وعضالتك 

أثناء حرقك  الدهون  الخالية من  األنسجة  تقليل خسارة  ما سيساعد يف 

للدهون. وينصح عموًما بالتمرين املعتدل لـ2.5 إىل 5 ساعات أسبوعيًا، أو 

التمرين املكثف لـ1.25 إىل 2.5 ساعة يف األسبوع. وتحقيق املعدل األعىل 

الدهون  بلوغ هدفك يف خسارة  يساعدك عىل  قد  التمرين  من ساعات 

إذ  ذلك،  من  أكرث  نفسك  عىل  الضغط  إىل  بحاجة  لست  ولكنك  أرسع، 

واإلرهاق  بالجوع  شعور  مع  سيرتكك  يوميًا  الالزم  من  أكرث  التمرين  إن 

الشديدين.

والتمرينات  القوة  تمرينات  بين  وازن   •
الهوائية

لكن  رائعة  أمور  هي  واملتحركة  الثابتة  الدراجات  وركوب  الركض  إن 

مامرسة التامرين الهوائية فقط طوال الوقت قد ال يكون الخيار األمثل.

إذ إن فقدان الدهون مع الحفاظ عىل األنسجة العضلية يستوجب منك 

إضافة بعض متارين القوة إىل جدولك. وصحيح أن متارين القوة ال تحرق 

لكنها  الهوائية،  التامرين  مثل  فوًرا  الحرارية  السعرات  من  نفسه  القدر 

تساعد عىل استمرار عملية الحرق لوقت أطول وحرق دهون أكرث إجاماًل.

• احصل على استراحة
من  أكرث  نفسك  الضغط عىل  لكن  الدهون،  فقدان  يف  رائعة  التمرينات 

العضالت  أنسجة  تنهار  ورمبا  بشدة،  جسدك  إنهاك  إىل  سيؤدي  الالزم 

الخالية من الدهون. لذا حاول البقاء نشطًا غالبية أيام األسبوع، ولكن ال 

داعي ألن تقسو عىل نفسك يف التمرينات كل يوم، وال تجعل التمرينات 

هي كل حياتك وننصحك بالتخطيط أليام راحة منتظمة.

خصوصا  الصحية  المأكوالت  تناول   •
البروتينات

تعترب الربوتينات مبثابة اللبنة األساسية ألنسجة العضالت، إذ تحافظ عىل 

أطول،  لفرتة  باالمتالء  الشعور  عىل  وتساعدك  االستقالب  عملية  ترسيع 

وبالتايل زيادة كتلة العضالت خصوصا عند فقدان الوزن. كام أن الحصول 

ستشجع  الوزن  فقدان  محاولة  أثناء  الربوتينات  من  كافية  كمية  عىل 

الجسم عىل التخلص من الدهون مع االحتفاظ بكتل الجسم الخالية من 

الدهون فال تبخل عىل نفسك بالربوتينات. حاول تناول نحو 0.73 غرام 

من الربوتينات لكل نصف كيلوغرام من وزن جسمك أثناء محاول تقليل 

أن  كيلوغراًما يجب  يبلغ وزنه 68  الذي  الشخص  أن  أي  الدهون.  نسبة 

منح  فإن  ذلك،  ومع  يوم.  كل  الربوتينات  من  غرامات   110 نحو  يتناول 

بالرضورة  يعني  ال  والخفيفة  األساسية  الوجبات  يف  للربوتينات  األولوية 

االستغناء عن الكربوهيدرات. ولست بحاجة إىل التخلص من فئة أطعمة 

بالكامل من أجل خسارة الدهون، كام أن االستغناء بالكامل عن الدهون 

ليس خطوة جيدة عىل املدى البعيد. وتشري البحوث إىل أن فقدان الوزن 

من  متنوعة  مجموعة  تناول  عند  يحدث  ومستدامة  صحية  بطريقة 

الكاملة  الفاكهة والخرضاوات والحبوب  املتكاملة مثل:  األطعمة الصحية 

والربوتينات الخالية من الدهون، مع الحد من األطعمة السكرية املصنعة.
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تعرفوا على أشهر
حميات غذائية حول العالم

وتزايد  الغذائية،  السليمة والحمية  للتغذية  برامج عديدة  برزت حديثا  التغذية،  الحاصل في علوم  التقدم  مع 

االهتمام بها في اآلونة األخيرة بشكل كبير جدا، وقد يكون ذلك بسبب اهتمام الناس بالتغذية. اتباع نظام 

غذائي صحي لإلنسان ما هو إال طريقة لتوزيع طعامنا على الوجبات الغذائية اليومية، لتكون نظاما غذائيا 

يحتوي  اليومية.  حياتنا  في  النشاطات  ألداء  الالزمة  الطاقة  من  احتياجاتنا  مع  ويتناسب  وسليما،  متوازنا 

النظام الغذائي على عناصر أساسية من معادن وفيتامينات، إضافًة إلى عنصر رئيس مكمل عبر ممارسة تمارين 

رياضية يومية منتظمة تتناسب مع وضعنا الصحي العام. النظام الغذائي الصحي يساعد اإلنسان طوال مسار 

حياته على الوقاية من أمراض سوء التغذية بأشكاله المختلفة، فضال عن مجموعة من األمراض غير السارية 

واألمراض ذات الصلة.

هناك اختالفات كثيرة بين جميع األنظمة الغذائية المتبعة من ناحية النوعية والتوازن الصحي والخصائص 

الفردية من العمر والجنس ونمط الحياة ودرجة النشاط البدني اليومي، وكذلك المستوى والسياق الثقافي. 

وفيما يلي أشهر برامج الحميات الغذائية المنتشرة: 

1 - الحميات الغذائية النباتية 
واالمتناع  النباتية  األطعمة  تناول  عىل  الحمية  هذه  تعتمد 

والبيض  واأللبان  اللحوم  من  املنشأ،  حيواين  هو  ما  كل  عن 

واملنتجات واملشتقات الحيوانية األخرى من نظامك الغذايئ 

كالجيالتني والعسل وبعض أشكال فيتامني "دي 3".

األلياف  من  محتواه  ألن  عالية؛  بدرجة  فعال  النظام  هذا 

يجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول، كام أن له دورا كبريا يف 

خفض خطر اإلصابة مبرض القلب والسكري من النوع الثاين.

لكن املشكلة األساس يف هذا النظام ترتكز يف الحرمان من العنارص 

فيتامني  مثل  الحيوانية  املنتجات  يف  املتوافرة  الرضورية  الغذائية 

واألحامض  والزنك  والكالسيوم  والحديد  واليود  »دي«،  وفيتامني   »12 »يب 

الدهنية »أوميجا 3«، وفيتامينات وعنارص أخرى.

2 - حمية الصيام المتقطع 
يعود هذا النظام الجسم عىل فرتات صيام بدال من تقييد األطعمة املتناولة، حيث يعترب ناجحا عندما يتعلق األمر بفقدان الوزن طاملا أنك ال تبالغ يف 

التعويض عن طريق تناول مزيد من الطعام خالل فرتات الراحة.

ويقلل هذا النظام من عالمات االلتهاب ومستويات الكوليسرتول والدهون الثالثية ومستويات السكر يف الدم.

3 - حمية البحر األبيض المتوسط 
من الحميات الغذائية الصحية واملتوازنة، حيث تعد حمية سليمة صحيا، وغنية بالفواكه، والخرضاوات، واألسامك، والحبوب الكاملة إىل جانب الدهون 

الصحية كزيت الزيتون واملكرسات واألفوكادو.

ولهذه الحمية القدرة عىل تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب والكوليسرتول والزهامير، باإلضافة إىل مرض باركنسون ومرض الرسطان.
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4 - الحمية الغذائية المغذية 
الصحية واملعادن واملواد  الفيتامينات  زيادة كمية  الحمية عىل  تعتمد هذه 

الغذائية يف الطعام، وتحقيق التوازن بني الهرمونات، وتجنب السموم، فيشمل 

األغذية الفائقة املضادة للرسطان.

هذا النظام الغذايئ يساعد مع إنقاص الوزن عىل حامية الجسم من األمراض، 

والعيش حياة طويلة.

5 - الحمية الكيتونية )الكيتو(
تقليل  يف  فعالية  واألكرث  األفضل  يعد  الكربوهيدرات  منخفض  غذايئ  نظام 

دهون األحشاء، حيث يعتمد عىل الحد من تناول الكربوهيدرات بشكل كبري 

)أقل من 50 غراما يف اليوم تقريبا(، واستبدال الدهون بها.

خفض تناول الكربوهيدرات يضع الجسم يف حالة استقالبية فعالة يف حرق 

والرضورية  الجسم  لنشاط  الالزمة  الطاقة  عىل  والحصول  الضارة،  الدهون 

يف  كبريا  انخفاضا  تسبب  أن  الكيتونية  الغذائية  للوجبات  وميكن  للدماغ، 

مستويات سكر الدم، واألنسولني، إضافًة إىل العديد من الفوائد الصحية االزمة 

األخرى.

من فوائد الحمية الكيتونية، عالج مرىض الرصع، وكذلك فقدان الوزن الرسيع، 

السكري،  الهيموجلوبني  وتقليل  الثاين،  النوع  من  السكري  داء  يف  والتحكم 

وجرعات األدوية املخفضة لسكر الدم، وتقليل الدهون الثالثية يف الدم عىل 

نحو كبري.

أما أرضارها، فال ينصح باتباع الحمية الكيتونية لألشخاص الذين يعانون من 

بعض األمراض مثل مرض البنكرياس، أمراض الكبد، مشكالت 

والحوامل،  املزمنة،  الكىل  أمراض  الدرقية،  الغدة 

بجانب ذلك وجود مخاطر قصرية املدى مثل أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا، 

واضطرابات املعدة، والصداع، والتعب ونوبات الدوار، املسمى بإنفلونزا كيتو.

6 - حمية »العصر الحجري«
املشابهة  األطعمة  تعتمد عىل  تغذية  نظام  الحجري هو خطة  الغذاء  نظام 

ملا كان يتناوله اإلنسان قبل فرتة العرص الحجري القديم، حيث يقترص عىل 

الفواكه واملكرسات، مثل  اللينة، والزيوت املشتقة من  اللحوم  األطعمة مثل 

زيت الزيتون، أو زيت الجوز، والفواكه والخرضوات واألسامك، ال سيام تلك 

الغنية األحامض الدهنية، مثل السلمون، واملاكريل، وسمك التونة ذي الزعنفة 

الصفراء، والبيض واملكرسات والحبوب.

أما األطعمة التي ينبغي تجنبها فهي الحبوب، مثل القمح والشوفان والشعري، 

والبقوليات مثل الفول والعدس والفول السوداين والبازالء، ومنتجات األلبان، 

والسكر املكرر، وامللح، والبطاطا، وذلك خالفا للنظام الغذايئ الحديث القائم 

والحبوب  األلبان  منتجات  لتصبح  نأكله  ما  منط  تغري  وبسببه  الزراعة،  عىل 

والبقوليات عىل قامئة أطعمتنا األساسية اليومية، التي نتناولها بشكل روتيني.

وترجح بعض الدراسات أن النظام الغذايئ الحديث القائم عىل الزراعة، هو 

أحد أسباب انتشار األمراض املزمنة مثل السمنة، وأمراض القلب، والسكري 

والرسطان وغريها.

يف حني نجد أن املتبعني لنظام حمية باليو، تقل عندهم االلتهابات املزمنة، 

الدم،  يف  السكر  نسبة  وتنظيم  الطاقة،  وزيادة  الوزن،  فقدان  عىل  وتساعد 

وتقليل مخاطر األمراض املزمنة.

• تناول الطعام ببطء ومضغه بشكل جيد يقلل من كمية الطعام املتناول.

• تناول أنواع السلطات الغنية بالخرضوات الطازجة عىل األقل مرة واحدة يوميا، مع استخدام زيت الزيتون عند الطهي.

• تناول الفواكه والخرضاوات الطازجة، فهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية مبحتواها الغذايئ، مثل اللفت، القرنبيط، امللفوف، فجميعها غنية بالكالسيوم، 

املغنيزيوم، الحديد، البوتاسيوم، الزنك وفيتامينات عديدة كفيتامينات "أ"، "ج"، "هـ"، "ك".

• إيجاد أصناف الطعام ذات الوصفات السهلة واملكونات الطازجة أو املجمدة بدال من املعلبة.

• يجب تناول الدهون غري املشبعة األحادية كالزيوت النباتية مثل زيت الفول السوداين، زيت الزيتون، وكذلك األفوكادو واملكرسات مثل اللوز، والبندق، والجوز، 

وبعض أنواع البذور مثل السمسم.

• يجب تناول الكالسيوم الذي يحتاجه الجسم منعا لإلصابة بهشاشة العظام مثل الحليب، اللنب، الجنب.

• يجب رشب كمية كافية من املاء يوميا، وينصح برشب مثانية أكواب يوميا، ما يساعد عىل طرد الفضالت والسموم من الجسم.

• تناول األسامك مرة واحدة يف األسبوع، إذ لها فوائد مهمة للجسم كالدهون الصحية.

• تناول الفواكه الغنية باأللياف والفيتامينات واملواد املضادة لألكسدة، مثل التوت والتفاح.

• تجنب تناول الطعام املتأخر يف الليل قبل النوم.

• ال تتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز تجنبا لإلفراط يف ذلك دون أي انتباه.

• تجنب األطعمة املكررة مثل الخبز واملعكرونة واستبدالها بأصناف صحية.

• االمتناع من تناول األصناف الضارة بشكل تدريجي مثل السكر املكرر، وامللح والدهون املشبعة وغريها.

• تقليل تناول مصادر الدهون املشبعة كاملصادر الحيوانية مبا يف ذلك اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب واأللبان كاملة الدسم.

• تجنب تناول الدهون املتحولة، واملوجودة يف السمن النبايت، مثل بعض أنواع البسكويت، الحلويات، الكعك، األطعمة املقلية.

• تجنب رشب مصادر الكافيني بشكل كبرية خصوصا القهوة واملرشوبات الغازية.

• تجنب األطعمة املصنعة مثل الشوربات الجاهزة يف عبوات مختلفة، فهي تحتوي عىل كميات كبرية من الصوديوم.

عادات مهمة في برنامج الحميات
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نصيحة علمية.. ابدأ يومك بتناول هذه الثمرة بدال من فنجان القهوة

يبدأ كثريون يومهم بتناول فنجان من القهوة، وعندما يشعرون بالنعاس والخمول، تساعد جرعة من الكافيني عىل إيقاظهم عن طريق زيادة معدل 

رضبات القلب ومستويات األوكسجني يف الدم ودرجة حرارة الجسم ونشاط الدماغ.

وللكافيني تأثريات إيجابية عديدة عىل الصحة ال ميكن تجاهلها، ولكن يتسبب يف بعض املشكالت أيًضا، حيث تم ربط الكافيني بزيادة الحموضة 

والقلق الشديد وفقدان املعادن والضعف الكلوي واألرق واإلدمان. لذا يقرتح الخرباء عند محاولة العثور عىل بديل آخر للقهوة، تجربة تناول 

تفاحة كبرية وصحية.

القوية مثل كريسيتني  الغذائية مبا يشمل مضادات األكسدة  العامل، لسبب وجيه هو أنه ميلء بالعنارص  الفواكه شهرة يف  التفاح من أكرث  يعترب 

وفيتامني E وكاتشني وفيتامني C والفلوريدزين والريتينول وبيتا كاروتني وحمض الكلوروجينيك.

اإلصابة مبرض  وتقليل مخاطر  الرئة  وتحسني وظائف  الوزن  إنقاص  وكذلك  الكوليسرتول،  التفاح عىل خفض مستويات  مثار  محتويات  وتساعد 

السكري وتعزيز صحة األمعاء وتحسني الحالة املزاجية، عىل سبيل املثال ال الحرص.

ومن املعروف أن املواد الكيميائية النباتية املوجودة يف التفاح متنع مجموعة من األمراض املزمنة.

إن التفاح عىل عكس القهوة ال يحتوي عىل مادة الكافيني، التي تنشط الجسم وتقلل الشعور باإلرهاق بسبب خصائصها الحيوية املتأصلة، لكن 

يؤدي تناول مثرة تفاح إىل آثار تنشيطية للجسم بسبب توافر السكريات الطبيعية أو الفركتوز مبا يشكل دفعة طاقة مغذية وفعالة أكرث.

وتوفر سكريات الفاكهة دفعة فورية من الطاقة التي تعمل عىل إيقاظ وتنشيط الشخص.

كام متتلئ مثار التفاح باأللياف التي متنح شعورا بالشبع لساعات. وتعترب مثار التفاح بدياًل صحيًا لفنجان القهوة املعتاد؛ ألنها غنية أيًضا بالعديد من 

املواد الكيميائية النباتية والفيتامينات واملعادن. 

اكتشف خرباء فريوسا يعيش يف القردة اإلفريقية لديه القدرة عىل إصابة 

البرش وقد يؤدي إىل حدوث جائحة محتملة. ودعوا إىل إعطاء األولوية 

إلجراء مزيد من الدراسات للفريوس الرشياين يف القردة وتطوير اختبارات 

األجسام املضادة يف الدم الكتشاف املرض.

القرد  الوبايئ، مشريين إىل أن فريوس حمى  التهديد  العلامء من  وحذر 

يف  يتسبب  الربية،  اإلفريقية  الرئيسيات  يف  املتوطن   ،)SHFV( النزفية 

النزيف  ذلك  مبا يف  املكاك،  قردة  اإليبوال يف  تشبه  قاتلة  أعراض  ظهور 

الداخيل ويقتل تقريبا كل الرئيسيات التي يصيبها.

لباحثني  وفقا  اآلن  حتى  البرش  بني  إصابة  حاالت  أي  اكتشاف  يتم  ومل 

الصحة  »مجتمع  إن  وقالوا  لالنتشار‹‹.  »مهيأ  الفريوس  لكن  أمريكيني، 

االختبارات  اآلن تجنب جائحة أخرى« من خالل تطوير  العاملي ميكنه 

ومراقبة الفريوس«.

ويدق الباحثون يف جامعة كولورادو بولدر، ناقوس الخطر بسبب »توافق 

الفريوس مع البرش«.

االلتصاق  عىل  قادر  الفريوس  أن  الباحثون  وجد  معملية،  دراسة  ويف 

مبستقبل برشي بسهولة وعمل نسخ منه.

وأوضحت د. سارة سوير، من جامعة كولورادو بولدر وزمالؤها أن »هذا 

الفريوس الحيواين اكتشف كيفية الوصول إىل الخاليا البرشية، والتكاثر، 

من  لنا  حاميتها  نتوقع  التي  املهمة  املناعة  آليات  بعض  من  والهروب 

فريوس حيواين. وهذا نادر جدا. ويجب أن ننتبه له«.

ويسبب فريوس حمى القرد النزفية )SHFV( الحمى واحتباس السوائل 

يف أنسجة الجسم وفقدان الشهية والنزيف. وغالبا ما يكون املرض قاتال 

يف غضون أسبوعني تقريبا.

املناعة  نقص  فريوس  طريقة  بنفس  املناعية  الخاليا  يهاجم  أنه  ويبدو 

البرشية، الذي نشأ يف نوع من الشمبانزي يف إفريقيا.

وقال املؤلف الربوفيسور كودي وارن: »إن أوجه الشبه بني هذا الفريوس 

املناعة  نقص  فريوس  جائحة  انتشار  إىل  أدت  التي  القردة  وفريوسات 

البرشية عميقة«.

فيروس جديد »قاتل« يعيش بالقردة.. قد يسبب جائحة محتملة
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العامل عىل  الصحية حول  الحمالت  تركز  عام،  كل  أكتوبر  شهر  بداية  مع 

تثقيف الناس بشأن رسطان الثدي.

ويف هذا الشأن كشفت دراسة حديثة أجريت عىل آالف النساء يف فرنسا، 

عن أنه قد يؤدي التعرض لعدد من ملوثات الهواء إىل زيادة خطر اإلصابة 

برسطان الثدي.

 )Xenair( »كسينري«  تسمية  عليها  أطلقت  التي  الدراسة  هذه  وأكدت 

ضمن خالصاتها أن التعرض لغاز ثاين أكسيد النيرتوجني )يوجد يف محركات 

احرتاق السيارات، خصوصا محركات الديزل، وكذلك الحال عند حرق الفحم 

والنفط والغاز والخشب والنفايات( يزيد خطر اإلصابة برسطان الثدي.

كذلك، سبق أن بينت دراسات سابقة عوامل الخطر الجينية أو الهرمونية 

أنواع  بني  النساء  عند  شيوًعا  األكرث  وهو  الثدي،  برسطان  تتسبب  التي 

الرسطان، وكذلك العوامل املتعلقة بالعمر أو منط الحياة )الكحول، النشاط 

البدين، إلخ(. إال أن دراسات عدة سلطت الضوء يف السنوات األخرية عىل 

دور بعض امللوثات.

وأشار معدو تحليل تلوي نرش العام 2021 إىل أن التعرض لغاز ثاين أكسيد 

نحو  ربط  املمكن  من  أن  ورأوا  هذه،  الخطر  عوامل  من  هو  النيرتوجني 

1700 حالة إصابة برسطان الثدي كل سنة يف فرنسا به. واعتربوا أن النتائج 

املتعلقة باملخاطر املرتبطة بالجزيئات الدقيقة ليست مؤكدة إىل هذا الحد.

تحذير للنساء...
هذا الغاز يزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي

لن تصدق فوائد رفع األثقال لكبار السن.. دراسة تكشف

ال يغيب عن بال أحد أهمية الرياضة لصحة اإلنسان، ولتأكيد ذلك 

توصلت دراسة أمريكية نرشت نتائجها يف الدورية الربيطانية للطب 

رياضية  مترينات  مبامرسة  قاموا  الذين  البالغني  أن  إىل  الريايض، 

تتضمن تقوية العضالت برفع لألثقال تقل لديهم مخاطر الوفاة ألي 

سبب مريض بنسبة 9 %.

الرياضية  والتامرين  األثقال  رفع  بني  الجمع  أن  الباحثون  وأوضح 

فوائد صحية  إىل  يؤدي  أنه  إحصائيا  أثبت  قد  أسبوعيا،  التقليدية 

مهولة، وفًقا ملا نرشه موقع شبكة "سكاي" اإلخبارية.

روكفيل  يف  للرسطان  األمرييك  الوطني  املعهد  يف  أكادمييون  وقام 

بوالية ماريالند بفحص بيانات ما يقرب من 100000 بالغ يشاركون 

يف دراسة فحص أمريكية، تويف منهم 28477 خالل فرتة املتابعة التي 

استغرقت 9 أعوام وستة أشهر.

كام قدم املشاركون، الذين يبلغ متوسط أعامرهم 71 عاًما، معلومات 

عن نشاط رفع األثقال وأي متارين رياضية أخرى شاركوا فيها، إذ 

أفاد نحو 23 % بنشاط ملامرسة التمرينات بدعم األثقال و16 % 

أفادوا برفع األثقال بانتظام مرة واحدة إىل ست مرات يف األسبوع.

بتامرين  قاموا  الذين  البالغني،  أن  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت 

رياضية تتضمن أي رفع لألثقال لديهم مخاطر وفاة أقل بنسبة 9 

% إىل 2 %2. فيام قلت النسبة إىل حوايل 14 % بني من شاركوا يف 

رفع األثقال بشكل "منتظم"، يف حني أن أولئك الذين قاموا مبامرسة 

مترينات رياضية دون رفع أثقال انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 

.% 32

مامرسة  إلرشادات  استيفائهم  عن  أبلغوا  الذين  البالغون،  أما 

التمرينات الرياضية التقليدية بانتظام مع رفع األثقال مرة أو مرتني 

عىل األقل كل أسبوع، فانخفضت نسب خطر الوفيات لديهم خالل 

فرتة املتابعة لـ41 إىل 47 %.

بشكل  السن  كبار  لدى  ارتبط  األثقال  رفع  أن  الباحثون  وكتب 

األسباب  جميع  عن  الناجمة  الوفيات  معدل  بانخفاض  مستقل 

نتائج  أن  إىل  مشريين  الدموية،  واألوعية  القلب  وأمراض  املرضية 

البحث يعطي دلياًل أوليًا للعلامء ولألطباء بشأن فوائد رفع األثقال 

لكبار السن، الذين سيمكنهم إضافة متارين رفع األثقال إىل روتني 

نشاطهم البدين.

يشار إىل أن الدراسات تنصح عادة البالغني مبامرسة 150 دقيقة عىل 

األقل من النشاط املعتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد 

الشدة أسبوعيا.

األثقال،  برفع  التقوية"  "متارين  أداء  عىل  تشجيعهم  ينبغي  كام 

التي تعمل عىل الساقني والوركني والظهر والبطن والصدر والكتفني 

والذراعني، عىل األقل يومني يف األسبوع. 
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تناول هذا الدواء خالل الحمل يسبب مشكالت للطفل الحًقا

الحوامل لألسيتامينوفني وإصابة األطفال مبشكالت يف  السيدات  تناول  العالقة بني  أشارت دراسة حديثة منشورة يف PLOS One إىل 

االنتباه والنوم عند عمر 3 سنوات.

ويرجع مؤلفو الدراسة أهميتها إىل أن عقار األسيتامينوفني شائع االستعامل لدى الحوامل، مع االعتقاد أنه آمن االستخدام دون مخاطر 

عىل األم والجنني.

خضع للدراسة قرابة 2423 سيدة يف والية بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية، إذ استخدمت 41 % من األمهات عقار األسيتامينوفني 

لعالج الصداع والصداع النصفي يف أثناء الحمل.

وأكدت نتائج الدراسة أن األطفال الذين تعرضوا لعقار األسيتامينوفني يف الرحم، هم من سجلوا تغريات سلوكية منها مشكالت يف االنتباه، 

وصعوبات يف النوم. 

وفرس الباحثون سبب الخلل العصبي الذي يؤدي إىل مشكالت يف النوم واالنتباه بأنه يعود لتأثري األسيتامينوفني عىل األعصاب قبل الوالدة، 

وبالتايل يظهر أثره الحًقا قبل املدرسة. 

من ناحية أخرى تقول د. إلينا بلويم »لن تغري هذه الدراسة قناعايت بتوصية النساء الحوامل باستعامل األسيتامينوفني وقت الحاجة 

لتخفيف األمل أثناء الحمل«.

ويعلق الخرباء يف النهاية بأن استخدام الدواء أثناء الحمل عموما يجب أن يكون قامئا عىل التوازن بني الحفاظ عىل سالمة األم من ناحية، 

والجنني من الناحية األخرى.

إن الحالة النفسية والعاطفية تؤثر بشكل كبري عىل صحة الفرد واحتامل 

إصابته بعدد من األمراض واملشكالت الصحية. وحديثًا، وجد أن عمليات 

أن هذا  كام  والحرن،  بالوحدة  الفرد  عند شعور  تصبح أرسع  الشيخوخة 

التأثري السلبي للتعاسة ميكن أن يفوق تأثري التدخني عىل صحة الفرد. 

واحتامل  والحزن  بالوحدة  الفرد  بني شعور  ما  الربط  املمكن  بالتايل، من 

األمراض  من  وغريها  والزهامير،  القلب،  وأمراض  السكري،  مبرض  إصابته 

األخرى املرتبطة بالتقدم بالسن والشيخوخة. 

وهذا ما تم استنتاجه يف بحث نرش حديثًا، والذي تم إجراؤه عىل ما يقارب 

الشعور  بالغ صيني، والذي وجد أن   12000

السعادة  بعدم 

والوحدة 

ميكن أن يضيف عىل العمر البيولوجي للفرد ما يقارب سنة ومثانية أشهر 

إضافية، أي لو كان العمر البيولوجي للفرد 30 عاًما، فإن شعوره بالتعاسة 

والوحدة سيزيد من عمره الفعيل ليصبح 31 عاًما ومثانية أشهر. بالتايل، فإن 

تأثري الصحة النفسية عىل العمر البيولوجي ميكن أن يتجاوز تأثري العوامل 

االجتامعية،  والحالة  السكن،  ومنطقة  الجنس،  ومنها  املعروفة  األخرى 

والتدخني. ومن هنا، فإننا نؤكد االهتامم بالصحة العقلية والحالة النفسية 

للفرد منًعا لحدوث الشيخوخة املبكرة وما يرتبط بها من أمراض ومشكالت 

صحية.

الشيخوخة  وترية  يف  ازدياد  أي  اكتشاف  املمكن  فمن  للقلق،  داعي  وال 

قبل أن تظهر عواقبها وآثارها السلبية، وذلك من خالل 

استخدام النامذج الرقمية للشيخوخة، والتي 

الشيخوخة،  ساعة  باسم  تعرف 

أيًضا  تساعد  أن  ميكن  والتي 

يف اكتشاف طرق وعالجات 

عىل  للشيخوخة  مضادة 

مستوى األفراد والعامل.

السعادة يمكن أن تقلل من إصابتك بالشيخوخة المبكرة

تدريبات التنفس اليومية تحد من ارتفاع ضغط الدم

أثبت مجموعة من الباحثني بجامعة كلورادو، وجامعة أريزونا، وجامعة 

أملا أن املداومة عىل تدريبات التنفس اليومية ولو ملدة 5 دقائق فقط، 

ميكنها أن تخفض ضغط الدم املرتفع، ويشبه تأثريها تأثري أدوية عالج 

ارتفاع ضغط الدم متاًما أو تأثري التمرينات الرياضية، نرشت تلك الدراسة 

يف مجلة علم وظائف األعضاء التطبيقي.

ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الحاالت الصحية املنترشة بني الناس، 

ويتعامل معه األطباء بكل جدية نظرًا إىل مضاعفاته الكثرية والخطرة، 

مثل فقدان البرص، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية.

واتباع  الرياضة،  الدم مبامرسة  مريض ضغط  الطبيب  ينصح  ما  وغالبًا 

نظام غذايئ صحي يعتمد عىل األلياف، والنشويات املعقدة، وكمرحلة 

ثانية بعد تلك الرتتيبات، توصف أدوية الضغط املرتفع للمرىض، لكن 

بعد تلك الدراسة األخرية، زاد نوع جديد من عالجات ارتفاع ضغط الدم 

وهو متارين التنفس.

يتنفس  الطاقة،  تنفس  يسمى  صغريا  جهازا  التنفس  تدريب  يشمل 

املريض من خالله ليجرب عضالت الجهاز التنفيس لديه عىل العمل من 

خالل عمليتي دفع وسحب الهواء، ما يقوي تلك العضالت. الجديد أن 

العلامء أثبتوا أنه باإلضافة إىل تحسني عملية التنفس ينخفض ضغط الدم 

أيًضا، يكرث استخدام متارين التفس يف األساس مع املغنني، والرياضيني، 

وغريهم ممن يعانون من ضعف عضالت الرئة.

دقائق  بضع  التنفس  متارين  لتجربة  األصحاء  من  مجموعة  وتطوعت 

االستنشاق والزفري  الشخص عملية  يكرر  أسابيع، حيث  يوميًا وملدة 6 

يف الجهاز نحو 30 مرة يف كل جلسة، وقورنت قراءات ضغط الدم لدى 

املتطوعني قبل التجربة وبعدها، فكانت النتيجة تؤكد انخفاض ضغط 

الدم.

وتعد تدريبات التنفس مناسبة للمرىض من جميع األعامر غري القادرين 

عىل مامرسة الرياضة لخفض ضغط الدم. 
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كاري نباتي 
سهل

السعرات الحرارية 335 سعرة
• 9 غ بروتين

• 41 غ كربوهيدرات
 )منها 14.5 غ سكريات( 

• 12.5 غ دهون )1.5 غ مشبعة( 
• 10 غ ألياف 

• 0.5 غ ملح

الطريقة 
• املئي نصف قدر بالماء البارد وأضيفي البطاطس والجزر.

• اغلي المزيج واطهيه لمدة 8 دقائق. أضيفي زهور القرنبيط واطهيها لمدة دقيقتين 

إضافيتين. يصفى في مصفاة ويوضع جانبا.

• سخني الزيت في مقالة كبيرة غير الصقة أو قدر عريضة القاعدة. 

• أضيفي البصل واطهي على نار متوسطة لمدة 8 دقائق أو حتى ينضج جيًدا ويصبح 

ثانية  الكاري واطهي لمدة 30  بانتظام. رشي مسحوق  التحريك  بنًيا خفيًفا، مع  لونه 

أخرى مع التحريك.

• أضيفي الطماطم إلى البصل واطهي لمدة 2-3 دقائق مع التحريك باستمرار. أضيفي 

نار  السبانخ واتركيها على  أو  الخضار والبازالء  نار خفيفة. أضيفي  المرق واتركيه على 

هادئة لمدة 5 دقائق مع التحريك بانتظام. إذا كانت الصلصة كثيفة جًدا، أضيفي القليل 

من الماء.

• قدميها على الفور مع الزبادي وصلصة المانجو.

المقادير 
 12  / غ   350 )حوالي  الحجم  متوسطة  بطاطس  حبتا   •

أونصة( مقشرة ومقطعة إلى قطع بسماكة 2 سم

• جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة قطرًيا

زهيرات  إلى  مقطعة  أونصات(،   10  / غ   300( قرنبيط   ½  •

صغيرة ومقطعة إلى نصفين

• 3 مالعق كبيرة زيت عباد الشمس أو زيت نباتي

• بصلة كبيرة، مبشورة أو مفرومة ناعًما

• ملعقة كبيرة مسحوق كاري متوسط أو ساخن

• 227 غ طماطم مقطعة صفيح

• 300 مل / 10 أوقيات مرق الخضار أو الدجاج )مصنوع من 

مكعب(، خال من الغلوتين إذا لزم األمر

• 100 غ / 3 أونصات بازالء مجمدة أو حفنتان كبيرتان من 

بديل  أو  سادة  زبادي  خليط  أو  الصغيرة  السبانخ  أوراق 

نباتي للتقديم

• صلصة مانجو للتقديم

الطريقة 
• لسلق الدجاج، ضعي المرقة في قدر بغطاء واتركيها حتى الغليان. ضعي صدور الدجاج 
وضعي الغطاء. اتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الدجاج. ضعيه جانبا واحتفظي بسائل 

السلق.
البروكلي أو اطهيه  • في هذه األثناء، تقريًبا في منتصف طريق سلق الدجاج، اسلقي 

على البخار حتى يصبح طرًيا، ثم صفيه وقطعيه إلى قطع صغيرة.
• سخني الزيت في مقالة واقلي الثوم وإكليل الجبل لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح الثوم 

ذهبي اللون. 
• اسكبي مرق الدجاج من مقالة السلق. أضيفي البروكلي واتركيه على نار خفيفة، مع 
تكسير البروكلي بظهر ملعقة. أثناء الطهو، اهرسي البروكلي في صلصة ناعمة جًدا. لن 

يكون األمر سلًسا ولكن ال ينبغي أن تبقى أي كتل ملحوظة. 
• قطعي الدجاج إلى مكعبات. عندما تصبح صلصة البروكلي كريمية ناعمة ولم تعد مائية، 

قلبي الدجاج حتى يسخن.
وفًقا  المعكرونة  واطبخي  يغلي  حتى  الماء  من  كبيًرا  قدًرا  احضري  األثناء،  هذه  في   •
الماء، ثم ضعي  العبوة. صفيها جيًدا، واحتفظي بكوب من  الموجودة على  للتعليمات 

المعكرونة في الصلصة مع قشر الليمون ونصف جبن البارميزان وكثير من الفلفل. 
البارميزان ورشي  إذا بدا جاًفا. قدميه مع باقي جبن  القليل من ماء المعكرونة  • أضيفي 

مزيدا من الزيت.

معكرونة الدجاج 
والبروكلي 

السعرات الحرارية 650 سعرة
• 46 غ بروتين

• 66 غ كربوهيدرات
 )منها 4 غ سكريات( 

• 21 غ دهون ) 5 غ مشبعة( 
• 8 غ ألياف 
• 0.5 غ ملح

المقادير 
• 500 مل )18 أونصة( مرق الدجاج

• صدر دجاج منزوع الجلد )قطعتان(

مقطعة  أونصة(   12  / غ   350( بروكلي،  حبة   •

إلى زهيرات كبيرة بما في ذلك الساق

إلى  باإلضافة  زيتون،  زيت  كبيرة  مالعق   4  •

كمية إضافية للتقديم

• 5 فصوص ثوم مفرومة ناعًما أو مهروسة

مقطوفة  أوراق  الجبل،  إكليل  من  غصن   •

إكليل  صغيرة  ملعقة   2 )أو  ناعًما  ومفرومة 

الجبل المجفف(

• 350 غ / 12 أونصة معكرونة مجففة

• ليمونة )قشر فقط(

• 50 غ / أونصة جبن بارميزان، مبشور ناعًما

• فلفل أسود مطحون 
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امتالك ثديين كبيرين يضاعف احتمال إصابتك بسرطان الثدي
القنوات  وليست  الدهنية  األنسجة  هي  الثدي  تكّون  التي  األنسجة  غالبية 
والفصوص. والقنوات والفصوص تمثل المكان الذي تنشأ فيه الغالبية العظمى 
من خاليا سرطان الثدي، وبالتالي فإن وجود مزيد من األنسجة الدهنية في الثدي 
الخصائص  ضمن  من  الثدي  كثافة  وتعتبر  الثدي.  بسرطان  اإلصابة  خطر  يزيد  ال 
الجسدية لثديك التي قد تزيد خطر اإلصابة بسرطان الثدي، باإلضافة إلى السمنة 
التي ترتبط بقائمة طويلة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي لدى النساء 

عقب فترة انقطاع الطمث.

إذا لم يكن لسرطان الثدي تاريخ في عائلتك فأنت على األرجح 
في مأمن

شخص  أصيب  أن  سبق  إذا  الثدي  بسرطان  لإلصابة  أكبر  خطرا  تواجهين  بينما 
في عائلتك بالمرض ذاته، خصوصا إذا كانت أختك أو أمك، إال أنه الحظ ريتشارد 
الثدي في  لتصوير  الطبي  والمدير  الطب  الحاصل على دكتوراه في  ريثرمان 
أورانج كوست الطبي في فوونتين فالي  مركز ميموريكال للثدي في مركز 
عائلي  تاريخ  لديهن  ليس  المصابات  النساء  من   %  85 قرابة  أن  بكاليفورنيا، 

لإلصابة بالمرض.

تناول حبوب منع الحمل يزيد فرص اإلصابة بسرطان الثدي
بسرطان  باإلصابة  الحمل  منع  حبوب  تربط  نهائية  دراسات  توجد  ال  أنه  الحقيقة 
الثدي، وذلك وفقا لجيني غروملي الحاصلة على دكتوراه في الطب واختصاصية 
األورام الجراحية للثدي ومديرة مركز مارجي بيترسن للثدي في مركز بروفيدنس 
سانت جون وأستاذة مشاركة في الجراحة في جون واين كانكر في سانتا مونيكا 
بكاليفورنيا. غروملي قالت إن "الدراسات تشير إلى أن حبوب منع الحمل قد تكون 

زيادة طفيفة  وقائية، في حين تشير دراسات أخرى إلى أنها قد تؤدي إلى 
في المخاطر".

الحمل والمرض،  المحتملة بين حبوب منع  العالقة  البحوث بشأن  وتستمر 
الحديثة بشكل كاف أي صلة ملموسة،  الدراسات  لم تظهر  ومع ذلك، 
النسل يمثل عامل خطر لإلصابة  أن تحديد  يعتبر األطباء حاليا  حيث ال 

بسرطان الثدي لدى معظم النساء.

سرطان  إلى  يؤدي  أن  يمكن  العرق  مزيالت  استخدام 
الثدي

تقع الغدد الليمفاوية، حيث يمكن أن تنتشر بعض سرطانات الثدي، أسفل 
المنتجات  بين  بشأن وجود صلة  عدة  ألهمت شائعات  اإلبط، وهذه حقيقة 

الخاصة بأسفل اإلبط وتطور هذا المرض. وتقول د. غروملي "ال ننصح باستخدام 
المعدنية  المواد  آثار  الثدي باألشعة السينية؛ ألن بعض  العرق قبل تصوير  مزيل 

يمكن أن تظهر خالل التصوير، ولكن لم يقع تحديد صلة نهائية بين مزيل العرق 
وسرطان الثدي".

سرطان الثدي ال يصيب إال النساء المتقدمات في السن
عادة ما تطغى أفكار سائدة من قبيل أن معظم حاالت سرطان الثدي تحدث لدى 
النساء اللواتي تجاوز سنهن الخمسين على حقيقة مفادها أن نسبة 25 % من 

مريضات سرطان الثدي ال تتجاوز أعمارهن الخمسين.

برنامج وقاية
CANCER CARE

برنامج أمراض مستعصية يوفر
مبلغ مالي في حال التشخيص
ألول مرة (ال قدر الله) بمرض

السرطان الخبيث

خصائص البرنامج
ضمان قابلية التجديد
دورية مشاركة مرنة

تغطية عالمية على مدار الساعة
فترة المراجعة المجانية لمدة ٢٠ يوم

www.alhilal.life

 
 للمبادئ اإلسالمية) برأس مال مصرح به بقيمة

ً
الهالل تكافل ش.م.ب (م) "شركة مساهمة مقفلة" تأسست في ١٠ مارس ٢٠٠٩ ، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي برخصة شركة محلية للتأمين على الحياة (وفقا

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ دوالر أمريكي والمدفوع منه قيمة ١٣٬٢٦٢٬٦٠٠ دوالر أمريكي ومسجلة في مملكة البحرين بسجل تجاري رقم ٧١١٨١. مقرها في برج فخرو، مكتب ١٧٠١ / ١٧٠٢، الطابق ١٧، مبنى رقم ٤٧٠، طريق ١٠١٠، سنابس
٤١٠، ص.ب ٥٨٣٢، المنامة ، مملكة البحرين.
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