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ملحق صحي شهري
 يصدر عن دار

للصحافة والنشر والتوزيع

شهد العالم خالل شهر يونيو قفزة في عدد اإلصابات بفيروس كوفيد 19، إال 
وقادرا على  الفيروس،  التعايش مع هذا  قادرا على  العالم  زال  ما  ذلك  أنه مع 
العالم حديثا والتي  التي أصبحت تجتاح  الفيروسات  التغلب عليه. ومع كثرة 
تجلت في انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي بين األطفال وانتشار جدري القرود في 
عدد من الدول غير الموبوءة سابًقا بهذا المرض، أصبح أنظار العالم تلتفت نحو جدري 

القرود والخوف من انتشاره كما حدث مع فيروس كوفيد 19.
وفي ظل اتجاه األنظار نحو فيروس جدري القرود سلطت »صحتنا« الضوء على هذا 
الوباء بين الخوف والقلق بشأنه وما إذا كان متوقًعا أن يتحول إلى وباء جديد ينتظر 

البشرية التي أصبحت تكافح بكل قواها الفيروسات التي انتشرت في اآلونة األخيرة.
زمن  النفسية في  الصحة  المحافظة على  أهمية  الضوء على  العدد  نسلط في هذا 
الصعب  من  بات  فقد  سنين.  منذ  عنها  نسمع  لم  التي  خصوًصا  الفيروسات،  انتشار 
المحافظة على الصحة النفسية في ظل هذا االنتشار وفي ظل األخبار السلبية التي 

تنتشر من حولنا.
وشهدت مملكة البحرين تغيرات صحية أخيرا بدأت بالتغييرات الوزارية في وزارة الصحة، 
إذ عينت جليلة السيد وزيرة للصحة، متمنين لها التوفيق في تطوير القطاع الصحي. 

وفي هذا العدد نسلط الضوء على أبرز مشكالت وأمراض الجهاز البولي التي تتمثل 
التي يشتكي منها كثيرون خصوًصا  الكلى  المتكررة، وفي حصوات  االلتهابات  في 

في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط.
كما نتطرق في هذا العدد إلى الدعم الذي قدمه »تمكين« إلى القطاع الصحي، ما 
أسهم في إحداث قفزة نوعية في هذا القطاع؛ بسبب الدعم المتواصل من صندوق 

العمل.
وألن صحة المرأة مهمة، سلطنا الضوء على عملية أطفال األنابيب التي تعد من أهم 
المجال  هذا  في  والمختصين  كفاءة  األطباء  أكثر  بلقاء  وذلك  اإلنجاب،  تأخر  عالجات 
في البحرين. كما نطرح في هذا العدد أهم التمارين الرياضية للمرأة بعد الوالدة، والتي 

ستساعدها على فقدان الوزن الزائد بعد الحمل والوالدة.
وأولينا الرشاقة والتغذية اهتماما خاصا للتعرف على أهم العناصر التي يحتاجها الجسم 
وأعراض نقصها، وفي ظل انتشار العديد من أنواع الحميات الغذائية نناقش في هذا 

العدد آخر صيحات الحميات الغذائية المنتشرة في العالم.
حاولنا أن نتميز ببعض الموضوعات التي تهم القارئ من تجميل ورشاقة وتغذية وصحة 
النفسية  الصحة  على  للحفاظ  الفرد  حياة  في  األمور  هذه  بأهمية  منا  إيماًنا  نفسية 

والجسدية.

كورونا... 
والتعايش بحذر

 المختبر الحيوي
 هو مجموعة مختبرات رائدة
تعمل على توفير الفحوصات
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والتخصصية .
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 علم الفيروسات
 وفيها يتم تشخيص الفيروسات المسببة لالمراض
 ومعرفة نسبها وانواعها وتأثيرها على صحة االعضاء

.الوظيفية

المايكروبيولوجي
 وهي مجموعة من التحاليل العامة و الخاصة  لمعرفة

 اذا كان هناك اصابة ميكروبية أو خلل ميكروبية عن
 طريق الزراعة التقليدية للبكتيريا والفحوصات الوراثية

  المتطورة

علم األورام والسرطانات
 فحوصات وتحاليل متخصصة في الوراثة الخلوية 

 و الجزيئية والمقومات البيولوجية للسرطانات بحيث
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توفر وحدة الخصوبة في المستشفى الملكي للنساء واألطفال فريق عمل ذا خبرة 
التي  اإلنجابية  العالجية  الخيارات  من  متنوعة  ومجموعة  متطورة،  وتقنيات  عالية 
تساعد األزواج الذين يتطلعون إلى فرصة حمل آمنة لتحقيق حلمهم، وذلك على يد 

طاقم طبي ذي خبرة واسعة في هذا المجال.
وقال رئيس وحدة الخصوبة في المستشفى الملكي للنساء واألطفال استشاري أول أمراض 
النساء والتوليد والعقم في المستشفى الملكي للنساء واألطفال د. حاتم شوقي »ال يقتصر 
عمل وحدة الخصوبة على تأخر الحمل، إذ بعد حدوث الحمل يتم متابعته لحين والدة الجنين، لذا 

فإن خدماتنا تبدأ من تأخر الحمل حتى حدوث الحمل والوالدة«.
وأضاف »نوفر العديد من الخيارات العالجية التي من أهمها عملية أطفال األنابيب، إذ شهرًيا يتم 
إجراء ما يتراوح بين 35 و40 عملية أطفال أنابيب، كما نقوم بتقديم العديد من الخيارات العالجية 

من تنشي التبويض والحقن المجهري وغيرها من عالجات«.
وكان لـ »صحتنا« لقاء مع د. حاتم شوقي الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاًما في هذا المجال، 

وفيما يلي نص اللقاء:

د. حاتم شوقي  
أكثر من 40 عملية أطفال أنابيب شهرًيا في 

المستشفى الملكي للنساء واألطفال

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

ما الخدمات المقدمة في وحدة الخصوبة في المستشفى الملكي للنساء واألطفال؟
نقدم يف وحدة الخصوبة العديد من الخدمات، حيث يتم استقبال املرىض وتقديم االستشارات، إضافة إىل التشخيص وإجراء البحوث 

الالزمة مع تقديم الخيارات العالجية فيام يخص تأخر الحمل.

 وال يقترص عمل وحدة الخصوبة عىل تأخر الحمل، إذ بعد حدوث الحمل يتم متابعته لحني والدة الجنني، لذا فإن خدماتنا تبدأ من 

تأخر الحمل حتى حدوث الحمل والوالدة.

كام نعاين الشكوى املعتادة التي تعاين منها العديد من السيدات مثل تخربط الدورة الشهرية وااللتهابات وبعض املشكالت التي 

تصيب النساء والتكيس واألكياس التي تتشكل عىل املبايض.

كم عملية أطفال أنابيب يتم إجراؤها شهرًيا؟
بدأنا العمل يف الوحدة منذ قرابة العام، ويرتاوح عدد عمليات أطفال األنابيب شهريًا ما بني 35 و40 عملية، وتجرى عىل يد أطباء 

مختصني يف وحدة الخصوبة يف املستشفى املليك للنساء واألطفال. كام قمنا بتقديم مئات العالجات املختلفة لعالج تأخر الحمل.
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4 أسباب رئيسة تحدد مدى الحاجة 
ألطفال األنابيب

ما طموحكم في وحدة الخصوبة؟
طموحنا زيادة عدد األطباء واألرسّة الستقبال مزيد من املرىض، كام نسعى إىل إنشاء لتحاليل الجينية بداًل من التعاون مع مراكز أخرى، كام 

نطمح لعالج أمراض الذكورة يف وحدة الخصوبة، وذلك لتكون الوحدة مركزًا مهاًم يف البحرين والخليج والرشق األوسط.

ماذا يحدث عندما يتأخر الحمل؟
عند تأخر الحمل يتم تنشيط التبويض يف العيادة من خالل حقنن بعض اإلبر أو من خالل األدوية، ويف حال عدم استجابة املريضة يتم اللجوء 

إىل العالجات األخرى كعملية الشفط وعملية حقن األجنة والتجميد وعملية الرتجيع األجنة ويتم ذلك يف وحدة الخصوبة يف املستشفى.

هل نشهد زيادة في غير القادرين على اإلنجاب؟ وما األسباب؟
نعم هناك زيادة يف نسبة تأخر الحمل، ويعود ذلك إىل أسباب تتعلق بالرجل وحده، أو قد تتعلق باملرأة نفسها، أو االثنني مًعا. 

فمن أسباب تأخر اإلنجاب عند الرجل هي التدخني إضافة إىل بعض املورثات الثقافية التي تسبب رفضه إلجراء الفحوصات، فضاًل عن إنكاره 

للواقع، إىل جانب الخلط بني قدراته الجنسية والقدرات اإلنجابية عىل الرغم من أن القدرتني مختلفتان متاًما عن بعضهام البعض.

أما أسباب تأخر املرأة يف اإلنجاب فقد يعود إىل لجوئها إىل التدخني والسمنة والتأخر يف سن الزواج والتأخر الذهاب إىل الطبيب املختص، 

فالعديد من النساء يفضلن استقصاء املعلومات من فضاء اإلنرتنت أو اللجوء إىل الخلطات الشعبية، كام أن بعض النساء يفضلن االستامع 

لنصائح األهل يف الوقت الذي متر فيه السنوات من دون حمل. 

أما األسباب التي يشرتك فيها الطرفان فهي تأخر الزواج باإلضافة إىل إلقاء اللوم بني بعضهام البعض من دون اللجوء إىل الطبيب والوقوف وراء 

األسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر اإلنجاب، فعىل الرغم من زيادة الوعي يف السنوات األخرية بني األزواج واللجوء إىل الطبيب املختص 

عند تأخر اإلنجاب إال أنه ما زالت نسبة الوعي منخفضة ونحتاج إىل توعية األزواج بأهمية زيارة الطبيب املختص ورضورة التوقف عن إلقاء 

اللوم بينهام. 

كيف تتم عملية أطفال األنابيب؟
إن فكرة أطفال األنابيب تستخدم بسبب وجود عوائق تعيق الحيوان املنوي ليصل إىل البويضة وتخصيبها، فالفكرة تتمحور يف تخصيب 

البويضة خارج الجسم عىل أن يتم إعادتها لداخل يف شكل بويضة مخصبة.

لقد تطور العلم بشكل كبري يف كل خطوة من خطوات أطفال األنابيب، بدءا من تحفيز املبيض؛ لتحفيز أكرب عدد من البويضات ليتم اختيار 

األفضل من بينهم، ليتم يف نهاية املطاف إرجاع األجنة السليمة. وكمختصني نستخدم اإلبر املنشطة التي تم دراستها عىل مدى سنني طويلة 

ويف مراحل عديدة من العلم للتأكد من أنها إبر آمنة عىل املريضة.

بعد تحفيز املبيض نبدأ يف رحلة البحث عن حيوان منوي سليم، خصوًصا أن البعض قد يعاين من مشكالت يف الغدد والحركة أو الشكل، 

وللحصول عىل حيوان منوي سليم تم إيجاد تقنية تخطت كل العقبات حتى أصبحنا قادرين عىل تفصيل الـ DNA للحيوان املنوي؛ لتفادي 

عدم اإلخصاب أو حدوث اإلجهاض املتكرر. بعد نجاح املرحلة األوىل والثانية من العملية ننتقل إىل املرحلة الثالثة وهي الحصول عىل 

البويضة، وقد تطورت تقنيات هذه املرحلة بفعل العلم والدراسات والبحوث، إذ أصبح من السهل الحصول عىل بويضة وتشخيص مدى 

حيويتها، ليتم بعدها حقن الحيوان املنوي داخل البويضة، ووضعها داخل حاضنات مهيأة مع مراقبة األجنة خالل هذه الفرتة.

البويضة لوحدها أو تجميد  الحيوان املنوي لوحده وتجميد  التجميد، فهناك تقنية تجميد  أيًضا عملية  ويتخلل عملية أطفال األنابيب 

األجنة، وميكن فك التجميد بطريقة سهلة بحيث ال يكون هناك فرق بينها وبني األجنة غري املجمدة.

وبعد تجاوز هذه املراحل يتم استخدام القسطرة التي تطورت يف السنوات األخرية؛ إلرجاع األجنة.

هل يمكن فحص األجنة قبل إرجاعها للتأكد من سالمتها؟
نعم، ميكن فحص الجنني قبل عملية الرتجيع، إذ يتم أخذ عينة يف اليوم الثالث أو الخامس، إذ يتم فحص خاليا الجنني للكشف عن األمراض 

الوراثية واألمراض الكروموزومية، لضامن أن األجنة سليمة ولتفادي إنجاب أطفال حاملني ألمراض وراثية أو كروموزمية.
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تعرف على أسباب زيادة نسبة عدم القدرة 
على اإلنجاب

هل هناك عوامل تؤثر في نجاح عملية أطفال األنابيب؟
تلعب خربة الطبيب يف إدارة هذه املنظومة منذ خروج البويضة حتى ترجيع األجنة دوًرا يف نجاحها، إذ البد من أن تكون العملية سلسلة ومرتبطة 

مع بعض. كام أن هناك بعض العوامل املساعدة التي قد تلعب دوًرا كاألدوية واملثبتات وبعض املكمالت الغذائية وبعض اإلجراءات البسيطة التي 

تعد اجتهاد لزيادة فرص الحمل، وكل هذه االجتهادات تحت إطار التجربة ومل يثبت منها إال القليل، ويف الختام عىل الرغم من هذا التقدم تبقى 

إرادة الله سبحانه وتعاىل هي املسبب الرئيس لنجاح العملية، فال يوجد ضامن بنسبة 100 % بنجاح أي عملية. فنحن األطباء والتقنيات وسيلة 

ملساعدة الراغبني يف اإلنجاب وغري القادرين عىل ذلك بصورة طبيعية. 

متى يتم اللجوء إلى عملية أطفال األنابيب؟
يجب معرفة أنه لحدوث الحمل طبيعيًا نحتاج إىل بويضة صالحة وحيوان منوي سليم العدد والحركة والشكل، وإىل أنابيب مفتوحة ورحم، ويف 

حال وجدت مشكلة يف الحيوانات املنوية، عدم وجود تبويض أو ضعف يف التبويض، ومعاناة املرأة من األنابيب املغلقة، فإنه يتم اللجوء إىل 

أطفال األنابيب. 

كام يجب األخذ بعني االعتبار سن املرأة، ففي حال كان سن املرأة 37 عاًما ومتأخرة يف الحمل ألكرث من سنة فإنه يتم اللجوء إىل هذا النوع من 

العالجات مبارشة لعدم وجود الوقت الكايف إلمكان حدوث الحمل بشكل طبيعي، لذا ننصح املرأة يف هذا العمر بهذا النوع من العالجات قبل 

انخفاض مستوى التبويض لديها.

ما المضاعفات التي يمكن أن تحدث خالل عملية أطفال األنابيب؟
هناك منطقة جدلية بني ما هو الخطأ الطبي واملضاعفات، فالخطأ الطبي يف عملية أطفال األنابيب محدود جًدا، وبالنسبة للمضاعفات قد 

يتمثل يف اإلفراط يف اإلبر املنشطة التي قد تؤدي إىل اإلفراط يف التبويض، وهذا ميكن أن نكتشفه بعد 6 أيام من استخدام اإلبر، وهناك أساليب 

لتداركها قبل عالجها، كام أن هناك طرقا لعالجها، إال أن الوقاية خري من العالج، وهنا تأيت أهمية حكمة وخربة الطبيب يف عدم أخذ املخاطرة 

لتجنب الخطأ الطبي.

كام قد تحدث مضاعفات أثناء عملية شفط البويضات، لذا البد للطبيب من التفرقة بني املجازفة والجراءة، فقد تكون األخرية مطلوبة خالل 

العملية، إال أنه البد من عدم املجازفة.

ومن املضاعفات التي قد تحدث هو عدد األجنة، إال أن القوانني نظمت هذه العملية، إذ ال يسمح برتجيع أكرث من جنينني للمريضة، و3 ملن 

يبلغ عمرها 37 عاًما ألن نسبة الحمل تكون أقل لديها.

ما النصيحة التي تقدمها إلى المتأخرين في اإلنجاب؟
ال ترتدوا وال تتأخروا وثقوا بنا، ونحن عىل علم بأن املاديات لها دور كبري يف اتخاذ قرار االختيار بني املراكز، ولكن من هذا املنطلق أطمنئ الجميع 

بأننا بصدد إيجاد تسهيالت مادية ستكون يف متناول الغالبية.

عمرِك 37 وتحاولين اإلنجاب؟
 أطفال األنابيب الحل
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تحقيق 10

"تمكين" يدعم "دكتوري" 
منذ والدته حتى اآلن

أحمد محمود
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي 

البحرين  مملكة  في  صدى  القت  التي  المشهورة  التطبيقات  من  »دكتوري«  تطبيق  يعد 

االنتظار  واالنتظار في قاعات  الطبيب،  لزيارة  وخارجها، فقد تكون معتاًدا على حجز موعد 

التي تضج بصوت المرضى، إال أن تطبيق دكتوري وفر للمرضى والمراجعين الجهد والوقت، 

فبكبسة زر أصبح بإمكانك أن تقوم بزيارات شخصية للعيادات الطبية عبر العالم االفتراضي، 

كما أصبح بإمكانك أيًضا أن تحصل على الوصفات الطبية عبر هذا التطبيق.

البحرين ومن خارجها، بحسب ما  هذا التطبيق استقطب أكثر من 30 ألف مراجع ومريض من مملكة 

أكده المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ »دكتوري« أحمد محمود.

وهو  التطبيق  لهذا  داعم  مجهول  جندي  هناك  كان  العالم  في  انتشرت  التي  التطبيقات  وكبقية 

صندوق العمل »تمكين«، الذي دعم تطبيق »دكتوري« منذ والدته في ذلك اليوم وحتى انطالقته، 

وما زال »تمكين« الداعم األساس والرئيس لهذا التطبيق الذي أصبح بدياًل لدى العديد عن العيادات 

الطبية التي تتطلب حضورا شخصيا للمريض.

»دكتوري« هو تطبيق جديد ومبتكر يسمح لك بالعثور على طبيب أو طبيب اختصاصي وتحديد موعد 

زر  وبكبسة  مجانا  موعد  وتحديد  منك  األقرب  األطباء  عن  البحث  يمكنك  إذ  الفور.  على  االنترنت  على 

واحدة. فهذا التطبيق بسط المجال الصحي بالتكنولوجيا الرقمية.

أحمد محمود، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ »دكتوري« أكد أن التطبيق استطاع 

تحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكًدا »نسعى دائما إلى التطور في مستوى الخدمات 

المقدمة، إضافة إلى سعينا في تحسين مستوى الخدمات الموجودة حالًيا، مع تقديم إضافات 

جديدة، إضافة لوجود خطة لتوسعة نطاق الخدمة ليس في البحرين فحسب وإنما في دول 

حالًيا من  أن هناك مرضى ومراجعون  إفريقيا، خصوًصا  األوسط وشمال  الشرق  الخليج ودول 

خارج مملكة البحرين«.

أكثر من 30 ألف مراجع ومريض على 
تطبيق »دكتوري«

ما هي فكرة تطبيق دكتوري؟
الهيئة  قبل  من  البحرين  يف  مرخصا  تطبيقا  "دكتوري"  يعترب 

هذا  أحدث  وقد  الصحية،  والخدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

التطبيق ثورة يف املجال الطبي، إذ يعزز الوصول إىل خدمات 

الرعاية الصحية عالية الجودة.

ونقدم عرب التطبيق خدمة التطبيب عن بعد، إذ ميكن للمريض 

أي  بعد ويف  يرغب مبراجعته عن  الذي  الطبيب  إىل  يصل  أن 

التطبيق  للمريض من خالل هذا  مكان وأي وقت، كام ميكن 

أن يحصل عىل الوصفات الطبية، إذ ميكن التطبيق املرىض من 

بعد  اإللكرتونية  االستشارة  وتقارير  الطبية،  الوصفات  تلقي 

االستشارة. إضافة إىل إمكان تخزين التفاصيل الصحية الخاصة 

به أو ما يطلق عليه بالسجل الطبي.



تحقيق 12

ما األهداف التي حققها التطبيق؟
 إن الهدف األساس من التطبيق هو تسهيل الحصول عىل رعاية صحية يف أي 

وقت وأي مكان، ولقد استطعنا منذ انطالق التطبيق أن نخدم أكرث من 30 

ألف مراجع ومريض من البحرين وخارجها.

ما الدور الذي لعبه "تمكين" في دعم تطبيق 
"دكتوري"؟

إن  إذ  "دكتوري"،  تطبيق  دعم  يف  األساس  الدور  "متكني"  إىل  زال  وما  كان 

"متكني" من أول يوم عمل يف العام 2017 ساهم ودعم هذا التطبيق سواء 

عرب الربامج التدريبية أو دعم أجور العاملني عىل هذا التطبيق. ولقد ساعد 

"متكني" بدعم التطبيق يف انطالقه مبملكة البحرين.

هل هناك خطة تطويرية لتطوير التطبيق؟
مستوى  يف  التطور  إىل  دامئا  نسعى  دكتوري  تطبيق  عىل  القامئني  نحن 

الخدمات املقدمة، إضافة إىل سعينا يف تحسني مستوى الخدمات املوجودة 

من  إضافة خدمات  بصدد  اآلن  إننا  إذا  إضافات جديدة،  تقديم  مع  حاليًا، 

أهمها الفحوصات الطبية، وستتيح هذه الخدمة للمرىض واملراجعني إمكان 

إجراء الفحوصات الطبية يف املنزل عرب إرسال فريقنا إىل املرىض واملراجعني 

وأخذ العينات الالزمة مع إمكان الحصول عىل التقرير الطبي عن بعد عرب 

تطبيق دكتوري.

بكبسة زر تصل إلى 
طبيبك وتحصل على 

وصفاتك الطبية

هل هناك نية لتوسعة العمل خارج نطاق مملكة البحرين؟
نعم هناك خطة لتوسعة نطاق الخدمة ليس يف البحرين فحسب، وإمنا يف دول الخليج ودول الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 

وحسب الخطة فإن التوسع ال يقترص فقط عىل منطقة الخليج العريب بل سيصل يف النهاية إىل منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا أيًضا.

هل هناك مرضى أو مراجعون من خارج البحرين؟
نعم، لدينا حاليًا مرىض منتظمون يستشريون أطباءنا من اململكة العربية السعودية والكويت وُعامن. واململكة العربية السعودية 

واحدة من أوىل األسواق التي نعتزم التوسع فيها؛ نظرًا ألنها سوق مكتظة بالسكان ومتتلك بُنية تحتية مناسبة للخدمات الصحية 

املُقدمة عن بُعد، لذلك فإن "دكتوري" اآلن مشغولة حاليًا بتأسيس رشكة يف اململكة العربية السعودية حتى نتمكن من الحصول 

عىل جميع املوافقات التنظيمية الالزمة قبل تقديم مجموعة كاملة من الخدمات عرب املنصة.
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جدري القرود... 
هل العالم أمام وباء جديد؟

بالقلق تسيطر اآلن على جميع دول  الممزوج  المستمر  الترقب  حالة من 

وقد  إفريقيا،  خارج  يظهر  ما  نادًرا  لمرض  مفاجئ  اندالع  جراء  من  العالم، 

بدأت حالة القلق هذه في االنتشار بعد أن رصدت السلطات الصحية في 

دول أوروبا وأميركا وأستراليا وكندا عدًدا من حاالت اإلصابة بمرض »جدري 

ينتشر  التي  األولى  المرة  هي  فهذه  الشهر؛  خالل  الفيروسي  القرود« 

فيها المرض بين أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى إفريقيا.

مزيد  ظهور  احتماالت  العالم  أنحاء  جميع  في  الصحة  مسؤولو  ويراقب 

من تلك الحاالت التي جاءت غالبيتها بين فئة الشباب، إال أنه جرى في 

الوقت ذاته تأكيد أن المخاطر ما تزال منخفضة فيما يتعلق بعامة السكان. 

مع  جديد  فيروس  انتشار  من  وحذر  ترقب  في  العالم  عيش  ظل  وفي 

استمرار العلم في محاولة السيطرة على جائحة كوفيد 19، ما زال الخوف 

الغالبية  يخشى  الذي  الفيروس  هذا  تجاه  الناس  عيون  في  والقلق 

العظمى من انتشاره في جميع أنحاء العالم، خصوًصا في ظل تسجيل 

العديد من الحاالت في العديد من الدول األوربية واإلفريقية واآلسيوية 

بل وحتى الدول العربية.

كوفيد  مثل  ضحايا  يخلف  ال  فهو  بدايته،  في  الفيروس  اآلن  يكون  ربما 

19، ولكن هل سيستمر الوضع كما هو عليه، أما علينا أن نقلق تجاه هذا 

الفيروس إذا ما تحور أسوة بباقي الفيروسات؟
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جدري القرود ليس مؤامرة 
وانتشاره بسبب تغير 
سلوكيات الفيروس 
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د. حسن عبدالجبار 

أكد اختصاصي طب العائلة د. حسن عبدالجبار أن جدري القرود ليس مؤامرة كما يروج أو يعتقد 

البعض، مبيًنا أن ما يحدث اآلن هو تطور الفيروس وتغير في بعض سلوكياته وهو ما يؤدي إلى 

انتشاره. وأوضح أن جدري القرود ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة لإلصابة بمرض 

الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراًضا أكثر اعتدااًل؛ إذ يعاني معظم المرضى من الحمى وآالم 

الجسم والقشعريرة والتعب، وقد يمر األشخاص المصابون بمستوى أكثر خطورًة للمرض، يشمل طفًحا 

جلدًيا وبثوًرا على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وذكر د. حسن عبدالجبار أن جدري القرود يتبع عائلة الفريوسات 

تم  الذي   smallpox الخطري  الجدري  ملرض  املسببة  الجدرية 

استئصاله يف سنة 1979 بفضل تطعيم الجدري.

السناجب  بني  ينتقل  إذا  حيوانيا،  الفريوس  هذا  مصدر  ويعد 

والقرود والقوارض، يف حني حاليًا هناك نوعان من هذا الفريوس، 

الوفاة 1 %  التي تكون فيها نسبة  إذ هناك ساللة غرب إفريقيا 

وهي نسبة ضئيلة جًدا. أما الساللة الثانية وهي األكرث خطورة فإن 

نسبة الوفاة تبلغ 10 %. 

ويعد فريوس جدري القرود مخالًفا لفريوس كورونا الذي نتعايش 

وبعضها  الحيوانات  بني  ينتقل  القروي  إن جدري  إذ  حاليًا،  معه 

البعض عن طريق سوائل الجسم، يف حني ينتقل بني اإلنسان عن 

طريق الرذاذ التنفيس واللعاب وغريها.

آمنا، خصوًصا  الوضع  يجعل  التطعيم من سنني  إن وجود  وقال: 

األعراض  تخفيف  يف  يسهم  أنه  كام  فعاليته،  أثبت  التطعيم  أن 

وحدتها.

وفرتة الحضانة ترتاوح ما بني 7 و14 يوما، أما عن األعراض فقد 

يشتيك املريض من التعب واإلرهاق، وارتفاع درجة الحرارة، إضافة 

إىل أمل العضالت وتضخم الغدد اللمفاوية، إذ إن هذا التضخم هو 

أبرز ما مييز هذا الفريوس، ليبدأ بعد ذلك الطفح الجلدي من الفم 

وراحة اليدين لينترش يف الجسم، ويتدرج الطفح يف هذه الحالة. 

.»pcr« وميكن تشخيصه بفحص

أما طريقة العالج فيمكن عالج األعراض التي يعاين منها املريض 

أجل  من  الجلدي  والطفح  والتعب  الحرارة  درجة  ارتفاع  من 

التي تستغرق ما بني أسبوع و3 أسابيع؛  السيطرة عىل األعراض، 

وذلك حتى يتامثل املريض إىل التشايف، مؤكًدا أن التطعيم أثبت فعاليته 

يف تخفيف حدة األعراض وحاالت الوفيات.

ورفض د. حسن عبدالجبار إطالق ما ميىس باملؤامرة عىل فريوس جدري 

القرود، مؤكًدا أن هذا الفريوس جديد وليس قدميا، وقد اكتشف يف سنة 

1958، كام اكتشف من جديد أيًضا يف العام 1970، إضافة إىل اكتشاف 

حاالت يف العام 2003، مؤكًدا أن انتشاره حاليًا يعود إىل أن الفريوسات 

مرة  املجتمعات  يف  االنتشار  لتعاود  سلوكياتها  وتتغري  تتطور  ما  دامئا 

أخرى، إال أن وجود التطعيم الفعال ووجود فريق يف مملكة البحرين 

قادر عىل السيطرة عىل هذه الفريوسات يجعل السيطرة عىل مثل هذه 

الفريوسات أمرا ممكنا.

القرود؛  جدري  بشأن  القلق  يستدعي  ما  يوجد  ال  اآلن  إىل  أنه  وأكد 

بسبب انحصار طرق االنتقال واحتامل نسبة الشفاء منه بنسبة عالية، 

فضاًل عن قلة الوفيات املرتبطة بهذا الفريوس.

ما هو وباء جدري القرود؟
ينتمي جدري القرود إىل عائلة الفريوسات نفسها املسببة لإلصابة مبرض 

إذ يعاين معظم  اعتدااًل؛  أكرث  أعراًضا  املعروف، ولكنه يسبب  الجدري 

املرىض من الحمى وآالم الجسم والقشعريرة والتعب، وقد مير األشخاص 

املصابون، مبستوى أكرث خطورًة للمرض، يشمل طفًحا جلديًا وبثوًرا عىل 

الوجه واليدين ميكن أن تنترش إىل أجزاء أخرى من الجسم.

الفاصلة بني مرحلة اإلصابة  الفرتة  الفريوس )وهي  وتبلغ فرتة حضانة 

بعدواه ومرحلة ظهور أعراضها( املسبب لهذه اإلصابات من حوايل 5 

أيام إىل 3 أسابيع، ويتعاىف معظم الناس يف غضون أسبوعني إىل 4 أسابيع 

دون الحاجة إىل دخول املستشفى، لكن ميكن أن يكون جدري القرود 

قاتاًل بنسبة تصل إىل واحد من كل 10 أشخاص، كام يعتقد أنه يكون 

أكرث حدًة عند األطفال والحوامل ومن يعانون ضعف املناعة.

وتقسم مرحلة العدوى إىل فرتتني عىل النحو التايل:

• فرتة الغزو: وترتاوح من لحظة اإلصابة إىل 5 أيام، وأبرز سامتها اإلصابة 

بحمى وصداع شديد وتضخم العقد اللمفاوية والشعور بآالم يف الظهر 

ويف العضالت ووهن شديد.

يوم  بني  ترتاوح  مدة  ويكون يف غضون  الجلدي:  الطفح  فرتة ظهور   •

واحد و3 أيام عقب اإلصابة بالحمى، ومن أبرز سامتها ظهور الطفح 

أجزاء  إىل  ينترش  ثم  ومن  األحيان،  معظم  يف  الوجه،  عىل  يبدأ  الذي 

أخرى من الجسم، ويكون الطفح أشد ما يكون عىل الوجه يف 95 % 

من الحاالت وعىل راحتي اليدين وأخميص القدمني )75 %(، ويتطور 

الطفح يف حوايل 10 أيام من بقع ذات قواعد مسطحة إىل حويصالت 

صغرية مملوءة بسائل وبثور، واملرحلة التي تليها من تطور قد يلزمها 

ثالثة أسابيع ليك تختفي متاًما.

العقد  الطفح، قد يصاب بعض املرىض بتضخم كبري يف  • وقبل ظهور 

اللمفاوية، وهو سمة لجدري القردة متيزه عن سائر األمراض املامثلة.

وغالبًا ما يتم إعطاء األشخاص املعرضني للفريوس واحًدا من لقاحات 

عدة ضد الجدري، التي ثبت أنها فعالة ضد جدري القرود أيًضا، كام 

يجري تطوير أدوية مضادة للفريوس، وقد أوىص املركز األورويب للوقاية 

وتقديم  فيها  املشتبه  الحاالت  جميع  بعزل  ومكافحتها،  األمراض  من 

لقاح الجدري للمخالطني ذوي الخطورة العالية.

نوعان لفيروس جدري القرود... ما هما؟
ويوجد نوعان أو فرعان حيويان لفريوس جدري القرود، إذ يقسم هذا 

الفريوس إىل املجموعتني التاليتني:

بتسببه  النوع  هذا  ويتميز  اإلفريقي،  وسط  القرود  جدري  فريوس   •

بأعراض أكرث شدة من النوع اآلخر، وتسببه بنسب أعىل من الوفيات، 

كام أن عملية انتقاله من شخص آلخر عن طريق التالمس موثقة.

• فريوس جدري القرود غرب اإلفريقي، ويسبب أعراضا أقل شدة من 

النوع اآلخر، كام أن عملية انتقاله من شخص آلخر عن طريق التالمس 

محدودة.
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جدري القرود قديم 
وال داعي للهلع
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د. حسن خلف 

في وقت ما يزال العالم يتعافى من وباء كورونا الذي انتشر على مدى أكثر من عامين، بدأت 

أسئلة تتعالى بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول فيروس جدري القرود، الذي أعلن عن 

ظهوره أخيرا، إلى وباء عالمي جديد مثلما حصل مع فيروس كورونا. ومن هذا المنطلق أكد 

طبيب الجلدية د. حسن خلف أن هذا المرض ليس جديدا كما يعتقد البعض، فهذا الفيروس 

قديم تم تشخيصه في العام 1958 بين القرود.

وذكر أن الفيروس ينتقل من القرود إلى اإلنسان ومن األخير إلى اإلنسان ومن القوارض إلى اإلنسان، إذ 

إنه ينتقل حالًيا عن طريق التنفس أو اللعاب أو القرابة اللصيقة كالسكن الجماعي والشذوذ الجنسي.

التي  األخرية  الترصيحات  الجنيس، خصوًصا يف ظل  الشذوذ  املرض عن طريق  انتقال  بشأن مدى  الدراسات مستمرة  زالت  ما  وقال: 

انترشت.

 وأضاف: يعاين املريض من ارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي، إال أن هذا النوع من الفريوس نسبة أعراضه أقل كثريًا من أعراض الجدري 

السابق، إضافة إىل أن نسبة الوفاة أقل من السابق.

وتابع: ال يوجد عالج حايل، وال تطعيم خاص به، إال أن التطعيم الجدري السابق يقي ويحمي من اإلصابة به، كام أنه يقي من شدة 

األعراض، لكن أن النسبة مل يتم تحديدها حتى اآلن.

وقال: نحن ما زلنا نتعاىف من فريوس كورونا، والحديث حاليًا عن جدري القرود والهلع بشكل قد يؤثر عىل الجميع، وحاليًا ال داعي 

للقلق بشأن جدري القرود، فاألمور ما زالت تحت السيطرة، إضافة إىل أن مملكة البحرين قادرة عىل التعامل مع انتشار أي فريوس 

بسبب خربتها الكفاية خالل العامني املنرصمني يف التعامل مع هذا جائحة كوفيد 19.

أول إصابة بشرية بالفيروس 
لطفل يبلغ من العمر 9 أعوام

من  أحيانًا  وينقل  والرئيسيات،  القوارض  مثل  الربية  الحيوانات  يف  ينشأ  إذ  املنشأ،  حيواين  نادر  فريويس  مرض  القردة  جدري 

الحيوانات إىل اإلنسان، واكتشفت أول إصابة برشية معروفة يف العام 1970 لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، يسكن يف منطقة 

نائية من الكونغو.

وعىل الرغم من استئصال الجدري منذ العام 1980، إال أن جدري القردة ما يزال يظهر بشكل متفرق يف بعض أجزاء قارة إفريقيا، 

التحري عن أحد  أثناء  بالدامنرك،  الحكومي لألمصال يف كوبنهاغن  باملعهد  العام 1958  الفريوس يف  وقد كشف ألول مرة عن 

األمراض الشبيهة بالجدري يف قرود للبحوث، ومنذ ذلك الحني، طفا عىل السطح اسم )جدري القرود(.

وأبلغ يف خريف العام 2003 عن وقوع حاالت مؤكدة من جدري القردة يف الواليات املتحدة األمريكية، وكانت هذه أوىل الحاالت 

األليفة  الرباري  به كانوا قد خالطوا كالب  املصابني  اإلفريقية، وتبني أن معظم  القارة  باملرض خارج نطاق  املبلغ عنها لإلصابة 

مخالطًة حميمة.

كام اندلعت يف العام 2005 فاشية لجدري القردة يف والية الوحدة بالسودان، وأبلغ عن وقوع حاالت متفرقة يف أجزاء أخرى من 

القارة اإلفريقية، ومل تكن هذه هي الحاالت األخرية التي يبلغ عنها، إذ أبلغ أيًضا عن حالتني لإلصابة به يف العام 2009، يف أوساط 

الالجئني الوافدين من جمهورية الكونغو الدميقراطية إىل جمهورية الكونغو، يف حني حدثت 26 حالة إصابة وحالتا وفاة يف إطار 

اندالع فاشية أخرى للمرض بجمهورية إفريقيا الوسطى يف الفرتة بني أغسطس وأكتوبر 2016.
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جدري القرود ينتشر بين المثليين

الفريوس  انتقال  ميكن  بأنه  تحذيرًا  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرت 

سوائل  وتبادل  املصابني،  األشخاص  مع  الوثيق  االتصال  طريق  عن 

أجسامهم ومالبسهم أو االحتكاك مبالءات رسير واحد يجمع بينهم، 

إذ إن الحاالت التي يتم الكشف عنها حاليًا هي من بني أولئك الذين 

ميارسون املثلية.

وأعلنت منظمة الصحة العاملية أنها تحقق يف حقيقة أن العديد من 

الحاالت املبلغ عنها كانت ألشخاص مثليني أو ثنائيي الجنس أو رجال 

ميارسون الجنس مع رجال.

يف السياق ذاته، قال مايكل سكيرن، عامل الفريوسات يف إمربيال كوليدج 

لندن، بترصيح له إن الجنس يعد نوًعا من االتصال الوثيق الالزم لنقل 

انتقال  مسار  يف  حديث  تغيري  أي  بالرضورة  يعني  ال  ولكنه  املرض، 

الفريوس.

»الصحة العالمية« تبحث عن اسم جديد »غير تمييزي« 

لفيروس »جدري القرود«

قالت منظمة الصحة العاملية إنها تعمل مع خرباء للتوصل إىل اسم 

جديد لجدري القرود. ويأيت ذلك بعدما كتب أكرث من 30 عاملًا عن 

الحاجة امللحة إىل اسم غري متييزي وغري وصمي للفريوس واملرض الذي 

يسببه.

دقيق  إفريقي غري  أنه  الفريوس عىل  إىل  اإلشارة  استمرار  إن  وقالوا: 

 ،hMPXVهو العلامء  اقرتحها  التي  الجديدة  األسامء  أحد  ومتييزي. 

لكننا سنحتاج إىل االنتظار ملعرفة رأي منظمة الصحة العاملية يف ذلك.

يف  العامل  مستوى  عىل  باملرض  إصابة  حالة   1600 حوايل  وسجلت 

األسابيع األخرية.

ويف حني أبلغ عن 72 حالة وفاة يف البلدان التي كان جدري القرود 

متوطًنا فيها بالفعل، مل يرصد أي حالة وفاة يف 32 دولة متأثرة حديثًا 

بالفريوس، مثل اململكة املتحدة.

يشكل  القردة  جدري  مرض  فإن  العاملية  الصحة  منظمة  وبحسب 

بلدان  عىل  يقترص  ال  تأثريه  ألن  العاملية؛  العامة  الصحة  عىل  خطرا 

غرب ووسط إفريقيا، وإمنا ميتد إىل العامل برمته. فقد سجل أول ظهور 

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  إفريقيا  خارج   2003 العام  يف  للمرض 

ومعظم  املصابة.  األليفة  الرباري  بكالب  باالختالط  مرتبطًا  وكان 

الظن أنها تقاسمت نفس املأوى مع جرذان غامبية جرابية وزغبات 

إصابة  حالة   70 أكرث من  إىل  التفيش  وأدى هذا  غانا.  من  مستوردة 

بجدري القردة يف الواليات املتحدة، كام تم اإلبالغ عن جدري القردة 

لدى مسافرين من نيجرييا إىل إرسائيل يف سبتمرب 2018، وإىل اململكة 

املتحدة يف سبتمرب 2018، وديسمرب 2019، ومايو 2021 ومايو 2022، 

وإىل سنغافورة يف مايو 2019، وإىل الواليات املتحدة األمريكية يف يوليو 

ونوفمرب 2021. واكتشفت يف مايو 2022 حاالت متعددة من جدري 

الدراسات حاليًا  املوبوءة. وتجري  البلدان غري  العديد من  القردة يف 

لفهم الخصائص الوبائية للمرض ومصادر العدوى وأمناط االنتقال.

حقائق رئيسة
• ينتمي فيروس جدري القرود إلى جنس الفيروسة الجدرية التابعة لفصيلة فيروسات الجدري.

االستوائية  الغابات  مناطق  في  رئيس  بشكل  يظهر  المنشأ  حيواني  فيروسي  مرض  القردة  جدري   •

المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحياًنا إلى مناطق أخرى.

إلى  الليمفاوية وقد يؤدي  الغدد  الجلدي وتضخم  الحمى والطفح  القردة عادة  • يصاحب مرض جدري 

مجموعة من المضاعفات الطبية.

• عادًة ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع. وقد يسبب حاالت 

وخيمة. وفي اآلونة األخيرة تراوحت نسبة الوفيات من مجموع اإلصابات بين 3 و6 % تقريبا.

• ينتقل فيروس جدري القردة إلى اإلنسان عن طريق المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد 

ملوثة بالفيروس.

• ينتقل فيروس جدري القردة من شخص إلى آخر عن طريق المالمسة الوثيقة للقروح وسوائل الجسم 

والرذاذ التنفسي واألدوات الملوثة مثل الفراش.

• تشبه األعراض السريرية لجدري القردة أعراض الجدري، وهي عدوى مماثلة بالفيروسة الجدرية أعلن عن 

استئصالها في جميع أنحاء العالم في العام 1980. ويعد جدري القردة أقل عدوى من الجدري ويسبب 

مرًضا أقل خطورة.

• توفر اللقاحات المستخدمة أثناء برنامج القضاء على الجدري أيًضا الحماية ضد جدري القردة. وطورت 

لقاحات جديدة تمت الموافقة على أحدها للوقاية من جدري القردة.

• رخص أيضا استخدام عامل مضاد للفيروسات لعالج جدري القردة وكان قد تم تطويره أصال لعالج الجدري.
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جدري القرود... 
أعراضه وعالجه

على الرغم من تشابه أعراض مرض جدري القرود مع األعراض الناتجة عن مرض الجدري، إال أنها تكون أخف، مع 

اختالف وحيد يتضمن تورم العقد الليمفاوية نتيجة اإلصابة بجدري القرود.

تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة بين 

7 و14 يوما، إال أنها يمكن أيًضا أن تتراوح بين 5 و21 

يوما قبل بدء ظهور األعراض، التي تشمل ما يلي:

• حمى.

• صداع.

• آالم العضالت.

• ألم الظهر.

• تورم العقد الليمفاوية.

• قشعريرة.

• تعب وإرهاق.

• يبدأ الطفح الجلدي بالظهور بعد مدة 1 - 3 أيام أو 

أكثر من إصابة المريض بالحمى، وغالًبا ما يظهر على 

الوجه أواًل، ثم يبدأ باالنتشار إلى باقي أجزاء الجسم.

 ويمر الطفح الجلدي بمراحل عدة قبل أن يسقط عن الجلد، حيث تتضمن هذه المراحل ما يلي:

• البقع.

• الحطاطات.

• الحويصالت.

• البثرات. 

• التقشرات. 

• يستمر المرض عادة مدة تتراوح بين 2 و4 أسابيع.

عالج جدري القرود

ال يوجد لغاية اآلن عالج فعال وآمن لمرض جدري القرود، إال أنه تم استعمال لقاح الجدري، وبعض 

العالج  استعمال  إلى  باإلضافة  وغيره،  السيدوفوفير  دواء  مثل  للفيروسات  المضادة  األدوية 

بالغلوبيولين المناعي للتحكم بحاالت تفشي مرض جدري القرود.
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المختبر الحيوي 
المركز األول 

للفحوصات الوراثية 
وعلم األمراض 

الجزيئي

د. أحمد العلوي 

أحمد  د.  البحرين  في  الحيوي  المختبر  ومدير  ومؤسس  جزيئي  أمراض  وعلم  وراثة  اختصاصي  أكد 

العلوي أن »تمكين« تفوق في نسخته األخيرة على مطالب القطاع الصحي، مشيًرا إلى أن صندوق 

العمل )تمكين( يدعم بسخاء وبحنكة المؤسسات والشركات الصحية والطبية وقد تفوق في نسختها 

الجديدة على نفسه وعلى مطالب القطاع الصحي بتقديم برامج متطورة وذات أبعاد متعددة، قصيرة وطويلة 

المدى.

وبخصوص الدعم أكد العلوي أن »تمكين« هوي الداعم األساسي للمختبر الحيوي من 2015 إلى حد اآلن. فلقد 

دعم »تمكين« وبكل سخاء ومن خالل برامجه المتخصصة الكثير من األمور في المختبر الحيوي وهذا األمر يبدو 

جليا في دعم األجور ودعم اآلالت ودعم التدريب هذا سابقا.

وأشار إلى أن المختبر الحيوي يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التشخيصية التخصصية والعامة باإلضافة إلى 

األولى  القبلة  البحرين من سنة 2016  التخصصي في  المختبر  ويعتبر  الحياة.  أنماط  وتغيير  الوراثية  االستشارات 

للتحاليل والفحوصات الوراثية وعلم األمراض الجزيئي للبحرين ولدول المنطقة. 

الوراثية  الخارطة  معرفة  في  المتخصصة  الوراثية  االستشارات  يقدمها  التي  الحيوي  المختبر  خدمات  ومن 

والتشخيص الدقيق لألمراض وإدارة العالج وإنشاء دواء شخصي وعالج شخصي وتدوين شخصي عبر الفحوصات 

الوراثية المتخصصة.

»تمكين« تفوق على مطالب القطاع الصحي 
ووفر الدعم األساسي لها

ما الخدمات التي يقدمها المختبر الحيوي؟
أمناط  الوراثية وتغيري  التخصصية والعامة إضافة إىل االستشارات  التشخيصية  الخدمات  الحيوي مجموعة كبرية من  املخترب  يقدم 

الحياة. ويعترب املخترب التخصيص يف البحرين من سنة 2016 القبلة األوىل للتحاليل والفحوصات الوراثية وعلم األمراض الجزيئي 

للبحرين ولدول املنطقة. حيث متتد خدمات املخترب الحيوي داخل اململكة من خالل فرعني واحد منهام يف السلامنية واآلخر يف 

البديع وأيضا إىل دول الخليج. 

وراثية  استشارات  وخدمات  حياة  أمناط  تغيري  وخدمات  تشخيصية  خدمات  إىل  الحيوي  املخترب  يف  املقدمة  الخدمات  وتنقسم 

وتشخيص.
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ما الخدمات التشخيصية التي يقدمها المختبر الحيوي؟
الصبغات  الروتينية مثل تحاليل  التحاليل املختربية  التشخيصية املقدمة إىل خدمات تشخيصية عامة وهي عن طريق  الخدمات  تنقسم 

الدموية والكيمياء الحيوية والهرمونات واألمصال وامليكروبيولوجيا. 

أما الخدمات التشخيصية الخاصة أو عالية التعقيد فهي مثل فحوصات الوراثة والكروموسومات وDNA واألحامض النووية األخرى باإلضافة 

إىل الفحوصات الجزيئية لألمراض الوراثية ولألجنة يف بطن األم من األسبوع العارش للحمل وفحوصات العقم واإلنجاب والرسطانات سواء 

تشخيصها الدقيق أو طرق الوقاية منها وغريها من فحوصات تشخيصية عالية الكفاءة. 

ما هي الخارطة الوراثية؟
من خدمات املخترب الحيوي االستشارات الوراثية املتخصصة يف معرفة الخارطة الوراثية والتشخيص الدقيق لألمراض وإدارة العالج وإنشاء 

للعارض  للوصول إىل تشخيص وإدارة أفضل  املتخصصة. وكل هذا  الوراثية  الفحوصات  دواء شخيص وعالج شخيص وتدوين شخيص عرب 

الصحي والتفاعل وإدارته بشكل جيد؛ لتوفري الجهود واألموال. 

ما خدمات تغيير أنماط وسلوكيات الحياة؟
يقدم املخترب الحيوي خدمات تغيري أمناط وسلوكيات الحياة، وتعترب أحد األمور التي ينفرد فيها املخترب الحيوي، حيث ينشأ املخترب الحيوي 

وعن طريق الفحوصات والتحاليل التخصصية إدارة تشخيصية شخصية متكاملة تقرتح عىل املريض أمناط وسلوكيات تتوافق مع مستواه 

الورايث والجسدي والنفيس.

ما هو الدعم المقدم من »تمكين«؟
إن »متكني« هو الداعم األسايس للمخترب الحيوي من 2015 إىل حد اآلن. فلقد دعم »متكني« وبكل سخاء ومن خالل برامجه املتخصصة الكثري 

من األمور يف املخترب الحيوي وهذا األمر يبدو جليا يف دعم األجور ودعم اآلالت ودعم التدريب هذا سابقا. 

ومع انطالقة »متكني« الكبرية بإدارة السيد حسني محمد بن رجب فالربامج أصبحت أكرث سخاء وتركيزا خصوًصا فيام يتعلق باملجال الطبي 

والصحي. 

كيف تصف برامج »تمكين«؟
تعترب برامج »متكني« بحلتها الجديدة، برامج متميزة ومركزة وتنقل املؤسسات والرشكات لتكون أكرث تخصصية يف خدماتها من خالل تقديم 

خدمات لهذه املؤسسات كبنية تحتية أساسية. برامج مثل التدريب املتخصص العاملي ودعم الشهادات للتميز والقروض للتوسعة خارج 

البحرين وغريها من برامج من »متكني«، كلها تصب يف تطوير العمل ومخرجاته.

هل يمكن أن تحدثنا عن الشراكة االستراتيجية مع المختبرات الكورية؟
لقد اشرتك املخترب الحيوي يف برامج عدة منها برنامج التدريب والتخصص الخارجي، ومبا أن املخترب الحيوي لدية رشاكة اسرتاتيجية مع 

مختربات GC - LAB - كوريا الجنوبية وهي مختربات عريقة ومتطورة جًدا، تم العمل مع »متكني« عىل ابتعاث 2 من أعضاء الفريق إىل 

مقر املختربات يف كوريا الجنوبية مدة 3 شهور للتعلم والتخصص يف بعض التحاليل والفحوصات املتطورة جدا. 

التكنولوجيا  ونقل  الحيوي  املخترب  فريق  ألعضاء  املستوى  عايل  تخصيص  تدريب  القريب  املدى  عىل  ستكون  البرنامج  هذا  ثمرة 
واملعلومات من مختربات عاملية إىل البحرين. وحسب برنامج التدريب الخارجي من »متكني« سيكون املسار مفتوحا لباقي أعضاء الفريق 

يف املخترب الحيوي بالتدريب الكمي والنوعي يف مجاالت تخصصية مختلفة وعىل مستوى عاملي.
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التي  تلك  خصوًصا  الغالبية،  منها  ويشتكي  شيوًعا،  األمراض  أكثر  من  البولية  المسالك  أمراض  تعد 

تكون متعلقة بااللتهابات، فقد يشتكي البعض من تكرار هذه االلتهابات ألكثر من مرة في السنة، وقد 

يعتقد البعض أن ذلك ال يستدعي القلق، إال أنه في الواقع فإن هذه االلتهابات وبمجرد تكرارها خالل 

العام الواحد فإنها تستدعي القلق، كما أنها تستدعي زيارة الطبيب المختص.

ويؤكد استشاري جراحة المسالك البولية د. أبوبكر محمد بن دله، حامل شهادة التخصص األلمانية في العام 2002 

وشهادة الدكتوراه في المسالك البولية من مجلس التخصصات الطبية في العام 2004 ويعمل في مستشفى 

كيمز، أن التهابات المسالك البولية عند النساء أكثر شيوًعا من الرجال، إذ إن اإلحليل أو مجرى البول قصير، ما يجعل 

النساء  عند  السفلى  البولية  المسالك  التهابات  تكرار  أن  إلى  مشيًرا  أقصر،  المثانة  إلى  البكتيريا  وصول  مسافة 

ينشط في األعمار ما بين 30 و60 سنة نتيجة أسباب تشريحية في جسم المرأة، إذ إن مجرى البول أقصر إضافة إلى 

أن وجوده بالقرب من الجهاز التناسلي النسائي يجعله بيئة خصبة النتشار الفطريات، ما يتسبب بانتقال البكتيريا 

والفطريات من الجهاز التناسلي إلى مجرى البول.

النساء أكثر عرضة 
لإلصابة بالتهابات 
المسالك البولية 

السفلى... فلماذا؟

د. أبو بكر محمد بن دله 

الجنسي،  الضعف  لحاالت  القضيب  دعامات  زرع  في  خبرة  أبوبكر  د.  البولية  المسالك  جراحة  استشاري  ولدى 

وعالج العقم عند الرجال، وعمليات المناظير للمسالك البولية واستخدام تقنيات الليزر وجراحات المسالك البولية 

المختلفة، عمليات الترميم وإصالح التشوهات الخلقية وعملية سلس البول وعمليات الذكورة وجراحات مسالك 

األطفال، وجميع هذه الخدمات تقدم في »كيمز«.

»صحتنا« التقت د. أبوبكر محمد بن دله؛ للوقوف على أبرز األمراض شيوًعا في جهاز المسالك البولية، وللتعرف 

على أسباب االلتهابات وأسباب تكون حصى الكلى وكيف يمكن الوقاية منها والحفاظ على أداء الكلى والجهاز 

البولي، وفيما يلي نص اللقاء: 

التهاب المسالك البولية أكثر شيوًعا في 
منطقة الشرق األوسط
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ما الخدمات التي تقدم عيادة المسالك البولية في مستشفى كيمز؟
نقدم فحوصات أمراض املسالك البولية والكىل، إضافة إىل عمليات املناظري للمسالك البولية وتفتيت الحىص وجراحات املسالك البولية الشاملة 

للرجال والنساء وجراحات مسالك األطفال وعمليات الذكورة، باإلضافة إىل تقديم خدمات خاصة بصحة الرجل كفحص مستوى الربوستات النوعي، 

التستوستريون، واختبار مقياس البول والفحص البدين وفحص البطن باملوجات الصوتية.

ما أكثر أمراض المسالك البولية شيوًعا؟
فيام يتعلق مبنطقة الرشق األوسط واملنطقة العربية فإن أكرث أمراض املسالك البولية شيوًعا هي أمراض التهابات املسالك البولية وأمراض الحىص 

يف الجهاز البويل، ويأيت بعدها اضطرابات التبول نتيجة االنسدادات يف املسالك البولية، والتي عادة ما تصيب الرجال فوق 50 أو 60 سنة نتيجة 

تضخم الربوستات، وهذه االضطرابات يف العادة ال نراها يف األعامر الصغرية والشباب.

وتعد هذه أكرث األمراض البولية شيوًعا ونراها يف العيادة التشخيصية بشكل يومي، إال أن ذلك ال يعني أنه ال يوجد أمراض أخرى، فهناك بعض 

األمراض الرسطانية يف املسالك البوية وبالتحديد رسطان املثانة البولية ورسطان الربوستات ورسطان الكىل ولكن نسبة هذه األورام يف الحقيقة أقل 

ندرة من األمراض األخرى يف املسالك البولية، ولكننا نعاين حاالت منها.

نتيجة  البول  الحاد ووجود دم منظور يف األبوال، واحتباس  الكلوي  الطوارئ خصوًصا املغص  التي ترد عىل قسم  الطارئة  الحاالت  وهناك بعض 

النسداد مجرى املسالك البولية أو بسبب تضخم يف الربوستات. وتعد هذه األمراض األكرث شيوًعا يف عيادتنا الخارجية واألقسام األخرى كالطوارئ.

يشتكي البعض من االلتهابات البولية المتكررة، فما السبب وراء ذلك؟
تقسم التهابات املسالك البولية يف الجهاز البويل علميًا إىل نوعني من االلتهابات، وهي التهابات املسالك البولية السفلية التي تحدث يف املثانة 

واإلحليل )مجرى البول(، ويف الرجال املثانة وغدة الربوستات، أما النوع الثاين فهو التهابات املسالك البولية العليا وهي يف العادة التهابات نسيج 

الكىل وحوض الكىل، وقد قسمت بهذا التقسيم بسبب اختالف األعراض واملسببات.

ما أسباب التهابات المسالك البولية عند النساء؟
تتكرر التهابات املسالك البولية السفىل عند النساء، وتنشط يف األعامر 

ما بني 30 و60 سنة نتيجة أسباب ترشيحية يف جسم املرأة، إذ إن مجرى 

البول أقرص يف حني يكون أوسع عند الرجال، إضافة إىل أن منطقة مجرى 

البول يقع بالقرب من الجهاز التناسيل النسايئ، الذي يكون بيئة خصبة 

الجهاز  من  والفطريات  البكترييا  انتقال  يسبب  ما  الفطريات،  النتشار 

التناسيل إىل مجرى البول.

النساء فيفضل يف حال وجود  املثانة تكون متكررة عند  التهابات  وألن 

نوع  وحسب  التشخيص  حسب  الحالة  عالج  يتم  أن  االلتهابات  هذه 

البكترييا، ويجب أثناء عالج املسالك البولية للنساء، خصوًصا التي تعاين 

من االلتهابات املتكررة أكرث من مرة كل عام، أن تعرض املرأة يف هذه 

التهابات  وجود  عن  للكشف  البولية  املسالك  اختصايص  عىل  الحالة 

نسائية، ويف حال وجودها يجب أن تعالج بالعالجات املضادة للفطريات 

والبكترييا وأن تستأصل بشكل كيل حتى ال تتكرر بعد ذلك.

ما أسباب التهابات المسالك البولية عند الرجال؟
تكون التهابات املسالك البولية عند الرجال يف األعامر املتقدمة من سن 

50 أو 55، وتكون عادة التهابات ثانوية نتيجة تعرقل مجرى رسيان البول 

ما  كيل،  بشكل  املثانة  إفراغ  وعدم  البولية  املسالك  يف  النسداد  نتيجة 

يشكل أبواال راكدة بكمية لتكون بيئة خصبة للبكترييا. وعادة ال نشاهد 

التهابات متكررة يف الشباب ويف سن املراهقة إال يف حال وجدت أسباب 

تشوهات خلقية. 

وتكون التهابات املسالك البولية السفلية نتيجة لعدم القدرة عىل إفراز 

البول بشكل كيل من املثانة نتيجة النسداد يف مجرى البول نتيجة تضخم 

حميد للربوستات وركود األبوال لفرتة طويلة )كمية البول املتبقي بعد 

التبول(، ما يؤدي يف بعض األحيان إىل تشكل حىص املثانة عند الرجال.

ما أسباب التهابات المسالك البولية عند األطفال؟
هناك حاالت التهابات للمسالك البولية بني األطفال من سن الشهر الواحد 

املسالك  التهابات  تتكرر  وعندما  البنات،  يف  خصوًصا  سنوات   6 وحتى 

البولية أكرث من مرتني أو 3 ويكون ذلك مصحوبا بارتفاع درجة حرارة 

الطفل إىل درجات عالية دون االستجابة للمضادات الحيوية املعتادة فهنا 

قد يكون سبب االلتهاب نتيجة أسباب أخرى كارتجاع البول، وهو وجود 

التبول، وقد  أثناء عملية  يغلق  الخلل ال  الحالب، وهذا  خلل يف صامم 

نرى هذه الحالة يف األطفال الذين يعانون من تكرار التهابات املسالك 

البولية املصحوبة بالحرارة العالية، ويف هذه الحالة يجب علينا أن نرسع 

يف التشخيص باملوجات فوق الصوتية، ويف معظم األحيان تحدد درجة 

االرتجاع عن طريق القسطرة البولية بحقن الصبغة، فهي تؤكد أو تنفي 

وجود ارتجاع بويل. وحسب درجات االرتجاع يوصف العالج إما جراحيًا 

عالج  بعد  االلتهابات  تختفي  ما  وعادة  األدوية،  أو  باملنظار  الحقن  أو 

هذه الحاالت. 

ما أسباب التهابات المسالك البولية العليا؟
التهابات املسالك البولية العليا تتمثل يف التهاب حوض الكىل أو نسيج 

الكىل، ويكون عادة بسبب وصول بكترييا من الدم إىل الكىل أو حوض 

الكىل مسببة التهابات شديدة يف الكىل، وعادة ما تكون يف جهة واحدة 

التعب  بسبب  الحرارة  درجة  بارتفاع  مصحوبا  ذلك  ويكون  جهتني،  أو 

والوهن، ويتطلب العالج املضادات الحيوية عرب الوريد.

ما األسباب التي تقف وراء حصوات الكلى، 
وكيف يمكن الوقاية منها؟

نتيجة  أسباب  فهناك  نسبتها،  وتختلف  متعددة،  الحىص  تكون  أسباب 

أو  كاف،  بشكل  السوائل  رشب  عدم  مثل  صحية  غري  غذائية  لعادات 

أسباب تقف وراء تشكل حصى الكلى... فما هي؟
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السوائل،  تعويض  دون  من  الساخن  الهواء  إىل  والتعرض  بشدة،  التعرق 

فيحدث تركيز يف أمالح الجسم ما يكون الحىص يف املسالك البولية والجهاز 

البويل. وأكرث سبب شيوًعا لحصوات املسالك البولية هو عدم رشب املياه، 

تناول األطعمة  زيادة نسبة  أن  الحىص. كام  ما يساعد عىل تكوين  وهو 

من  األمالح  أكل هذه  وزيادة  البولية،  الحىص  تكوين  يساهم يف  املالحة 

دون تعويض الزيادة بكرثة رشب املياه ينتج عنه تكوين حصوات املسالك 

البولية.

كام أن بعضها ينشأ نتيجة اضطرابات يف امتصاص بعض األمالح من الجسم 

من زيادة أو نقصان، وترتبط بعض أنواع حصوات املسالة البولية بخلل 

يف عمل الغدة الجار درقية أو خلل يف امتصاص بعض األمالح من األمعاء، 

الكبد.  لتكوينها كوجود خلل يف  تؤدي  التي  األمراض  أيًضا بعض  وهناك 

وهناك بعض األمراض الوراثية منشأها الكبد، والتي تساهم يف نقص بعض 

يف  وتساهم  »األوكزاليت«  وأمالح  نسبة  يف  زيادة  وتكون  الكبد  انزميات 

زيادة نسبة إفرازها، ما يؤدي إىل ترسبها يف الجهاز البويل والكىل، ما يؤدي 

لتشكل الحصوات.

هل تلعب األمراض الوراثية والجينات دوًرا في 
اإلصابة بأمراض المسالك البولية؟

نعم، فهناك بعض األمراض الوراثية والجنية التي يتوارثها املريض، إذ إن 

هذه األمراض تسبب خلال يف عملية أيض بعض األمالح املوجودة وتساهم 

يف تكدس األمالح يف الكىل والجهاز البويل، ما يساهم يف تكوين حصوات 

تكون  وراثية  وهي حصوات  »السستني«،  مثل حصوات  البولية  املسالك 

لدى بعض  يكون  الحالة  الوالدين، ويف هذه  أحد  بسبب جني ورايث من 

أفراد العائلة تاريخ مريَض.

كيف يمكن الوقاية من أمراض المسالك البولية؟
ميكن الوقاية برشب املياه بشكل كاف يصل إىل 3 لرتات يف اليوم، وتجنب 

أمالح  الحصوات مثل  تكوين هذه  التي تساعد عىل  األطعمة  األمالح يف 

حصوات  بعض  تشكل  يف  هذه  تساهم  إذ  البوليك،  وحمض  األكزوليت 

املسالك البولية وإن حدث وتم تناول هذه األغذية يجب التعويض بإدرار 

بويل كاف. 

ويف حال تكرر وجود هذه الحصوات يجب أن يعرف سبب تكوينها بأن 

غذايئ  برنامج  عمل  يتم  وبعدها  الحىص  تركيب  لتحديد  للمعمل  ترسل 

متكامل.

وإذا تكرر وجود حصوات يف املسالك البولية يجب الكشف عن األمالح 

هناك  كان  إذا  ما  ملعرفة  األمالح  نسبة هذه  وتقاس  األبوال،  أو  الدم  يف 

إفراط يف إفراز بعض األمالح ملعرفة أسباب تكون الحصوات، باإلضافة إىل 

فحص هرمون الغدة الجار درقية. وبعدها يتم عالج الحىص إما بالعالجات 

التحفظية ملنع تكرار وتكوينها مرة أخرى أو بالعالجات الجراحية.

أمراض  تسببها  أن  يمكن  التي  المشكالت  ما 
المسالك البولية؟

بالنسبة ألمراض املسالك البولية خصوًصا املزمنة فهي تؤدي إىل آثار سلبية من الناحية النفسية والجسدية؛ نتيجة تكرار األعراض ووجود 

بعض اآلالم املصاحبة نتيجة الحصوات. كام أن تدين مستوى الشعور بالراحة للمريض يؤدي إىل تدين األداء الوظيفي للمريض الذي يعاين 

من التهابات املسالك البولية وكرثة الحاجة للتبول، ما يؤدي إىل تدين األداء الوظيفي يف النهاية.

املسكنات  استخدام  كرثة  بسبب  الصحية  املنظومة  إىل  إجهادا  يسبب  متكررة  حىص  ووجود  املتكررة  البولية  املسالك  التهابات  أن  كام 

واملضادات الحيوية، وهذا بدوره يحتم عىل األطباء املعالجني استئصال االلتهابات واالنسدادات والحصوات بشكل جذري حتى ال يكون لها 

تأثري سلبي عىل املريض.

إضافة إىل أن كرثة االلتهابات وكرثة الحصوات يف املسالك البولية واألورام من املمكن أن تؤدي إىل قصور يف بعض وظائف الجهاز البويل وعمل 

الكىل، ما يؤدي إىل قصور هذه األعضاء، ويف بعض األحيان يف حال عدم التشخيص بشكل دقيق ميكن أن يؤدي هذا إىل انسدادات مزمنة يف 

مجرى املسالك البولية، وهذا يؤثر عىل انسياب األبوال، ما يؤدي إىل انسداد قد يؤثر عىل وظائف الكىل، ما يؤدي إىل حدوث فشل كلوي 

تام وقد يحتاج املريض إىل الغسيل أو الزراعة.

لذا دامئا ما ننصح باملتابعة املستمرة ملن يعاين من الحصوات املتكررة أو حتى االلتهابات املتكررة.

أما أورام املسالك البولية مثل ورم الربوستات أو الكىل أو املثانة أو األورام األخرى يف الخصية أو الجهاز التناسيل فيجب عىل املريض أن يقوم 

بالكشف املبكر وعالجها يف الوقت املناسب؛ حتى ال يفقد عضوا من جسمه أو حياته بسبب التأخر يف التشخيص أو العالج.

ما النصيحة التي توجهها إلى المرضى؟
فيام يتعلق مبرىض املسالك البولية الذين لديهم أعراض مزمنة وشكاوى فيام يتعلق بالجهاز البويل، أهم نصيحة نقدمها هي الكشف املبكر 

والتوجه إىل الطبيب املختص، فعند وجود أي تغري يف انسياب حركة البول يجب التوجه للطبيب املختص للكشف عن األعراض مع رضورة 

املتابعة املستمرة؛ وذلك لعالج االلتهابات يف الوقت املبكر. كام أن من الرضوري اللجوء إىل الطبيب يف حال وجود دم منظور أو غري منظور 

بكميات ملحوظة ويف حال كان املريض يعاين من أمل شديد يف البطن أو الكلتني، إذ من املهم إجراء الفحوصات يف الوقت املناسب. 

كام ننصح بأهمية الكشف املبكر عن بعض أورام املسالك البولية مثل رسطان الربوستات، فالكشف املبكر عنه وعالجه ينقذ حياة املريض.

وننصح بالكشف عن مؤرشات األورام، ويف العادة تبدأ من سن 45 أو حتى سن 50، وذلك بإجراء فحص الدم لقياس نسبة مؤرش الربوستات 

الذي يعطي احتاملية وجود اشتباه بوجود خاليا رسطانية، ويف حال االشتباه ميكن للطبيب املختص أخذ عينة نسيج وفحصها يف املعامل 

املخصصة لحامية املريض من املضاعفات املحتملة. 

أما املرىض الذين لديهم فقط كلية واحدة فننصحهم دامئا مبراجعة الطبيب للكشف عن أي أمراض قد تؤدي إىل وقوع هذه الكلية يف قصور 

أو فشل كلوي. 

التاريخ الوراثي في العائلة قد يكون سبًبا وراء األلم
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هل تفتح باب الثالجة 
وتأكل في كل وقت؟

هل تفتح باب الثالجة صباحا ومساء لتأكل كل ما هو أمامك؟ قد ال تكون تشعر بالجوع حتى، إال أنك مصاب باضطراب 
األكل بنهم، وهو نوع من اضطرابات التغذية واألكل المعترف بها اآلن على أنها تشخيص رسمي، ويؤثر على ما 
يقرب من 2 % من الناس في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يسبب مشكالت صحية إضافية مرتبطة بالنظم الغذائية، 

مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ومرض السكري.
بالطعام وحده، وهذا هو سبب اعتبارها اضطرابات نفسية. عادًة ما يطورها  التغذية واألكل  وال تتعلق اضطرابات 

الناس كطريقة للتعامل مع مشكلة أعمق أو حالة نفسية أخرى، مثل القلق أو االكتئاب.

ما هو اضطراب األكل بنهم، وما أعراضه؟
قد يأكل األشخاص الذين يعانون من اضطراب األكل القهري الكثري من الطعام يف فرتة 

زمنية قصرية، حتى لو مل يكونوا جائعني. غالبًا ما يلعب اإلجهاد أو االكتئاب العاطفي 

دوًرا وقد يؤدي إىل اإلفراط يف األكل.

قد يشعر الشخص بإحساس بالفرح عند تناول الطعام أو الراحة أثناء النهم، ولكنه 

الصحية  الرعاية  اختصايص  يقوم  ليك  ذلك.  بعد  السيطرة  فقدان  أو  بالخجل  يشعر 

القهري، يجب أن يكون هناك ثالثة أو أكرث من األعراض  بتشخيص اضطراب األكل 

التالية:

• األكل برسعة أكرب بكثري من املعتاد.

• األكل حتى الشبع بشكل غري مريح.

• تناول كميات كبرية دون الشعور بالجوع.

• األكل مبفرده بسبب الشعور بالخجل والخجل.

• الشعور بالذنب أو االشمئزاز من نفسه.

• غالبًا ما يشعر األشخاص املصابون باضطراب األكل القهري مبشاعر التعاسة الشديدة 

والضيق بسبب اإلفراط يف تناول الطعام وشكل الجسم والوزن.

ما الذي يسبب اضطراب األكل بنهم؟
تكون  أن  املحتمل  من  ولكن  جيًدا،  مفهومة  ليست  القهري  األكل  اضطراب  أسباب 

بسبب مجموعة متنوعة من عوامل الخطر، مبا يف ذلك:

• الوراثة: فقد يعاين األشخاص املصابون باضطراب األكل القهري من حساسية متزايدة 

والرسور.  باملكافأة  الشعور  عن  مسؤولة  الدماغ  يف  كيميائية  مادة  وهي  للدوبامني، 

هناك أيًضا دليل قوي عىل أن هذا االضطراب موروث.

• الجنس: اضطراب األكل القهري أكرث شيوًعا عند النساء منه عند الرجال. يف الواليات 

املتحدة، 3.6 % من النساء يعانني من اضطراب األكل القهري يف مرحلة ما من حياتهن، 

مقارنة بـ 2.0 % من الرجال. قد يكون هذا بسبب عوامل بيولوجية أساسية.

• التغيريات يف الدماغ: هناك مؤرشات عىل أن األشخاص الذين يعانون من اضطراب 

األكل القهري قد يكون لديهم تغريات يف بنية الدماغ تؤدي إىل زيادة االستجابة للطعام 

وتقليل ضبط النفس.

القهري من  • كتلة الجسم: يعاين ما يقرب من 50 % من املصابني باضطراب األكل 

السمنة، و25 - 50 % من املرىض الذين يسعون لجراحة إنقاص الوزن يستوفون معايري 

اضطراب األكل القهري. قد تكون مشكالت الوزن سببًا ونتيجة لالضطراب.

• شكل الجسم: غالبًا ما يكون لدى األشخاص الذين يعانون من اضطراب األكل القهري 

صورة جسم سلبية للغاية. يساهم عدم الرضا الجسدي والنظام الغذايئ واإلفراط يف 

تناول الطعام يف تطور االضطراب.

تناول  يف  اإلفراط  من  تاريخ  عن  املصابون  األشخاص  يبلغ  ما  غالبًا  برشاهة:  األكل   •

الطعام كأول أعراض االضطراب. وهذا يشمل األكل بنهم يف الطفولة وسنوات املراهقة.

أو  الوفاة  أو  املعاملة  مثل سوء  املجهدة،  الحياة  أحداث  تعترب  العاطفية:  الصدمة   •

االنفصال عن أحد أفراد األرسة أو حادث سيارة، من عوامل الخطر. قد يساهم التنمر 

يف مرحلة الطفولة بسبب الوزن أيًضا.

• حاالت نفسية أخرى: يعاين ما يقرب من 80 % من املصابني باضطراب األكل القهري 

بعد  ما  واضطراب  واالكتئاب،  الرهاب،  مثل  آخر،  نفيس  اضطراب  من  األقل  عىل 

الصدمة، واالضطراب ثنايئ القطب، والقلق، أو تعاطي املخدرات.

أو  نظام غذايئ  اتباع  أو  اإلجهاد  األكل بسبب  الرشاهة عند  نوبة  أن تحدث  • ميكن 

املشاعر السلبية املتعلقة بوزن الجسم أو شكل الجسم أو توافر الطعام أو امللل. 

ما المخاطر الصحية؟
والعاطفية  الجسدية  الصحية  املخاطر  من  بالعديد  القهري  األكل  اضطراب  يرتبط 

واالجتامعية. يعاين ما يصل إىل 50 % من املصابني باضطراب األكل القهري من السمنة. 

واإلصابة  الوزن  الكتساب  مستقل  خطر  عامل  أيًضا  هو  االضطراب  فإن  ذلك،  ومع 

بالسمنة. هذا يرجع إىل زيادة السعرات الحرارية املتناولة خالل نوبات الرشاهة، إذ 

تزيد السمنة من تلقاء نفسها من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

والسكري من النوع 2 والرسطان وتشمل املخاطر الصحية األخرى املرتبطة باضطراب 

األكل القهري مشكالت النوم وحاالت األمل املزمن والربو ومتالزمة القولون العصبي.

ويف النساء، ترتبط الحالة بخطر مشكالت الخصوبة ومضاعفات الحمل وتطور متالزمة 

املبيض متعدد الكيسات. وأظهرت البحوث أن األشخاص الذين يعانون من اضطراب 

غري  باألشخاص  مقارنة  االجتامعية،  التفاعالت  يف  تحديات  يواجهون  القهري  األكل 

املصابني بهذه الحالة.

ما خيارات العالج؟
تعتمد خطة عالج اضطراب األكل القهري عىل أسباب اضطراب األكل وشدته، باإلضافة 

إىل األهداف الفردية. قد يستهدف العالج سلوكيات األكل بنهم، أو الوزن الزائد، أو 

صورة الجسم، أو مشكالت الصحة العقلية، أو مزيًجا من هذه.

التحدث إىل اختصايص  الطعام هي  تناول  اإلفراط يف  التغلب عىل  األوىل يف  الخطوة 

طبي. ميكن لهذا الشخص املساعدة يف التشخيص وتحديد شدة االضطراب والتوصية 

بالعالج األنسب.

السلويك، ولكن توجد مجموعة من  املعريف  العالج  عموما، فالعالج األكرث فعالية هو 

العالجات. واعتامًدا عىل الظروف الفردية، قد يعمل عالج واحد أو مجموعة واحدة 

بشكل أفضل.

• العالج السلويك املعريف الذي يعتمد عىل تحليل العالقات بني األفكار السلبية واملشاعر 

املشاعر  أسباب  تحديد  فبمجرد  والوزن.  الجسم  باألكل وشكل  املتعلقة  والسلوكيات 

تشمل  تغيريها.  عىل  الناس  ملساعدة  اسرتاتيجيات  تطوير  ميكن  السلبية،  واألمناط 

التدخالت املحددة تحديد األهداف، واملراقبة الذاتية، وتحقيق أمناط وجبات منتظمة، 

وتغيري األفكار بشأن الذات والوزن، وتشجيع العادات الصحية للتحكم يف الوزن . وثبت 

الذين  لألشخاص  فعالية  األكرث  العالج  هو  املعالج  بقيادة  السلويك  املعريف  العالج  أن 

يعانون من اضطراب األكل القهري. ووجدت إحدى الدراسات أنه بعد 20 جلسة من 

العالج املعريف السلويك، مل يعد 79 % من املشاركني يأكلون بنهم، و59 % منهم ما زالوا 

ناجحني بعد عام واحد.

• العالج النفيس عرب التعامل مع املشكالت الشخصية التي مل يتم حلها مثل الحزن أو 

رصاعات العالقات أو التغيريات الكبرية يف الحياة أو املشكالت االجتامعية األساسية.

• يهدف العالج السلويك لفقدان الوزن إىل مساعدة األشخاص عىل إنقاص الوزن، ما 

قد يقلل من سلوك اإلفراط يف تناول الطعام عن طريق تحسني احرتام الذات وصورة 

الجسم. القصد من ذلك إجراء تغيريات تدريجية يف منط الحياة الصحي فيام يتعلق 

بالنظام الغذايئ ومامرسة الرياضة، وكذلك مراقبة تناول الطعام واألفكار حول الطعام 

عىل مدار اليوم. من املتوقع فقدان الوزن بحوايل رطل )0.5 كجم( أسبوعيًا.

بعض االستراتيجيات اإلضافية المفيدة
1. احتفظ مبفكرة للطعام واملزاج: يعد تحديد املحفزات الشخصية خطوة مهمة يف 

تعلم كيفية التحكم يف اندفاعات الرشاهة.

2. مارس اليقظة: ميكن أن يساعد ذلك يف زيادة الوعي مبحفزات الرشاهة بينام يساعد 

يف زيادة ضبط النفس والحفاظ عىل قبول الذات.

3. ابحث عن شخص ما للتحدث معه: من املهم الحصول عىل الدعم، سواء كان ذلك 

من خالل رشيك أو عائلة أو صديق أو مجموعات دعم األكل بنهم أو عرب اإلنرتنت.

الغنية  يتكون من األطعمة  الذي  الغذايئ  النظام  الصحية: سيساعد  4. اخرت األطعمة 

بالربوتني والدهون الصحية والوجبات املنتظمة واألطعمة الكاملة عىل إرضاء الجوع 

وتوفري العنارص الغذائية الالزمة.

5. ابدأ يف مامرسة الرياضة: ميكن أن تساعد التامرين يف تعزيز فقدان الوزن وتحسني 

صورة الجسم وتقليل أعراض القلق وتعزيز الحالة املزاجية .

6. الحصول عىل قسط كاف من النوم: ترتبط قلة النوم بزيادة تناول السعرات الحرارية 

وأمناط األكل غري املنتظمة. يوىص بالحصول عىل ما ال يقل عن 7-8 ساعات من النوم 

الجيد كل ليلة.
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هل تأثرت صحتك 
النفسية بسبب الجائحة؟

أن  يمكن  تحديات  منا  الكثير  يواجه  حياتنا.  على  كبير  تأثير  كورونا  لوباء  كان 
بدأت  التي  الجائحة  هذه  مع  العالم  تأقلم  من  الرغم  وعلى  مرهقة.  تكون 
األخبار عن  اليوم قلقا مستمرا بسبب كثرة  العالم يعيش  أن  إال  منذ سنتين، 

فيروسات أصبحت تنتشر حول العالم.
إن انتشار هذه األخبار أصبح يؤثر على نفسية كثيرين، فأصبح العديد يعاني من 
القلق والتوتر، لذا قد يتساءل البعض: كيف يمكن أن نتعامل مع التوتر بطريقة 

صحية وكيف نحافظ على صحتنا النفسية لمواجهة هذه الفيروسات؟
ربما أحدثت جائحة CCCCCكورونا العديد من التغييرات في الطريقة التي تعيش بها 
حياتك، وفي بعض األحيان، عدم اليقين، وتغيير الروتين اليومي، والضغوط 
متى  وإلى  بالمرض،  اإلصابة  بشأن  تقلق  قد  االجتماعية.  والعزلة  المالية 
المستقبل.  به  سيأتي  وما  ستتأثر  وظيفتك  كانت  إذا  وما  الوباء،  سيستمر 
يمكن أن يؤدي الحمل الزائد للمعلومات والشائعات والمعلومات الخاطئة إلى 

جعل حياتك تبدو خارج نطاق السيطرة وتجعل ما يجب القيام به غير واضح.

والحزن  والخوف  والقلق  بالتوتر  الجائحة  من  عامني  بعد  الناس  من  العديد  يشعر 

والوحدة. وميكن أن تتفاقم اضطرابات الصحة العقلية، مبا يف ذلك القلق واالكتئاب. 

وتظهر االستطالعات زيادة كبرية يف عدد البالغني يف الواليات املتحدة الذين يعانون 

قبل  باملسوحات  مقارنة  الوباء،  أثناء  واألرق  واالكتئاب  والقلق  التوتر  أعراض  من 

الوباء.

ويف ظل الجائحة أكدت العديد من الدراسات أن هناك كثريين حول العامل يعانون 

من بعض األعراض التي تتمثل يف:

• الشعور بالخوف أو الغضب أو الحزن أو القلق أو التخدير أو اإلحباط أو اإلجهاد.

• تغريات يف الشهية والطاقة والرغبات واالهتاممات.

• صعوبة الرتكيز واتخاذ القرارات.

• كوابيس أو صعوبة يف النوم.

• ردود الفعل الجسدية، مثل الصداع وآالم الجسم ومشكالت املعدة والطفح الجلدي.

• تفاقم املشكالت الصحية املزمنة وحاالت الصحة النفسية.

بداية عليك أن تعرف أن ما تشعر به من توتر هو أمر طبيعي جًدا، إذ من الطبيعي 

أن تشعر بالتوتر والقلق والحزن والقلق بسبب انتشار العديد من الفريوسات خالل 

اآلونة األخرية وكرثة الحديث عن املتحورات التي قد تكون فتاكة عىل البرشية، إال 

أن هناك بعض الطرق التي ميكن أن تساعدك وتساعد اآلخرين يف إدارة التوتر. لذا 

تحتاجها  التي  الرعاية  عىل  والحصول  الذاتية  الرعاية  اسرتاتيجيات  تعلم  املهم  من 

ملساعدتك عىل التأقلم.

اسرتاتيجيات الرعاية الذاتية مفيدة لصحتك العقلية والجسدية وميكن أن تساعدك 

عىل تويل زمام األمور يف حياتك. وهي تبدأ بأن تعتني بجسمك وعقلك وتواصل مع 

اآلخرين إلفادة صحتك العقلية.

كن حذًرا بشأن صحتك الجسدية والنفسية وابدأ 
بهذه الخطوات:

• الحصول عىل قسط كاف من النوم. اذهب إىل الفراش واستيقظ يف نفس األوقات 

كل يوم. التزم بجدولك املعتاد للنوم واالستيقاظ، حتى لو كنت خارج املنزل.

• شارك يف نشاط بدين منتظم. ميكن أن يساعد النشاط البدين والتامرين الرياضية 

املنتظمة يف تقليل القلق وتحسني الحالة املزاجية. ابحث عن نشاط يتضمن الحركة، 

مثل تطبيقات الرقص أو التامرين. اخرج، إذ ينصح بالتدريب يف الطبيعة أو الفناء 

الخلفي الخاص بك.

• تناول طعاما صحيا. اخرت نظاًما غذائيًا متوازنًا. تجنب اإلكثار من تناول الوجبات 

التوتر  تفاقم  إىل  يؤدي  قد  ألنه  الكافيني؛  تناول  من  قلل  املكرر.  والسكر  الرسيعة 

والقلق ومشكالت النوم.

اإللكرتونية،  السجائر  إذا كنت تستخدم  أو  التبغ  وإذا كنت تدخن  التبغ،  • تجنب 

عىل  يؤثر   »19 »كوفيد  ألن  نظرًا  الرئة.  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكرث  بالفعل  فأنت 

الرئتني، فإن خطر إصابتك به يزيد بشكل أكرب.

• الحد من وقت النظر إىل الشاشة. قم بإيقاف تشغيل األجهزة اإللكرتونية لبعض 

الوقت كل يوم، مبا يف ذلك 30 إىل 60 دقيقة قبل النوم. ابذل جهًدا واعيًا لقضاء وقت 

أقل أمام الشاشة - التلفزيون والجهاز اللوحي والكمبيوتر والهاتف.

• اسرتِخ، إذ ينصح بتخصيص وقت لنفسك. حتى بضع دقائق من الهدوء ميكن أن 

تكون منعشة وتساعد عىل تهدئة عقلك وتقليل القلق. يستفيد الكثري من الناس من 

مامرسات مثل التنفس العميق أو التاي تيش أو اليوجا أو اليقظة أو التأمل. أو استمع 

إىل املوسيقى. اقرأ أو استمع إىل كتاب، أيًا كان، ليساعدك عىل االسرتخاء. حدد أسلوبًا 

يناسبك ومارسه بانتظام.

مهاًم  أمرًا  منتظم  يومي  جدول  عىل  الحفاظ  يعد  املعتاد.  روتينك  عىل  حافظ   •

لصحتك العقلية. باإلضافة إىل التمسك بروتني منتظم لوقت النوم، حافظ عىل أوقات 

ثابتة للوجبات، واالستحامم وارتداء املالبس، وجداول العمل أو الدراسة، والتامرين 

الرياضية. خصص أيًضا وقتًا لألنشطة التي تستمتع بها. ميكن أن تجعلك هذه القدرة 

عىل التنبؤ تشعر مبزيد من التحكم.

• الحد من التعرض لوسائل اإلعالم اإلخبارية. ميكن أن تؤدي األخبار املستمرة حول 

الفريوسات من جميع أنواع وسائل اإلعالم إىل زيادة املخاوف بشأن املرض.

واملعلومات  للشائعات  تعرضك  قد  التي  االجتامعي  التواصل  وسائل  من  الحد   •

الكاذبة. قلل أيًضا من قراءة األخبار األخرى أو سامعها أو مشاهدتها، ولكن كن عىل 

اطالع دائم بالتوصيات الوطنية واملحلية. ابحث عن مصادر موثوقة.

التي تغذي القلق واالكتئاب. استمتع بالهوايات  ابتعد عن دائرة األفكار السلبية   •

التي ميكنك مامرستها يف املنزل، مثل قراءة كتاب أو الكتابة يف دفرت يوميات أو صنع 

حرف أو مامرسة األلعاب أو طهو وجبة جديدة. أو حدد مرشوًعا جديًدا أو نظف 

الخزانة التي وعدت بالحصول عليها. إن القيام بيشء إيجايب للتحكم يف القلق هو 

اسرتاتيجية صحية للتكيف.

بداًل  حياتك،  يف  اإليجابية  األشياء  عىل  الرتكيز  اخرت  اإليجابية.  األفكار  عىل  ركز   •

يوم من خالل  كل  تبدأ  أن  اعتبارك  بالسوء. ضع يف  الرتكيز عىل مدى شعورك  من 

رسد األشياء التي تشعر باالمتنان لها. حافظ عىل الشعور باألمل، واعمل عىل قبول 

التغيريات فور حدوثها، وحاول إبقاء املشكالت يف نصابها.

• استخدم بوصلتك األخالقية أو حياتك الروحية للحصول عىل الدعم. 

• ضع األولويات. ال تشغل بالك بإنشاء قامئة تغري حياتك باألشياء التي يجب عليك 

تحقيقها وأنت يف املنزل. ضع أهدافًا معقولة كل يوم وحدد الخطوات التي ميكنك 

االتجاه  يف  كل خطوة  يف  الفضل  نفسك  امنح  األهداف.  تلك  إىل  للوصول  اتخاذها 

الصحيح، مهام كانت صغرية. واعلم أن بعض األيام ستكون أفضل من غريها.

ختاًما ميكنك أن تتوقع أن مشاعرك القوية الحالية قد تنتهي بعد مرور الوقت، 
إال أن التوتر لن يختفي من حياتك بسبب األخبار املتسارعة عن الفريوسات وظهورها 

العقلية  بصحتك  للعناية  الذاتية  الرعاية  مامرسات  يف  استمر  لذا  مستمر،  بشكل 

وزيادة قدرتك عىل التعامل مع تحديات الحياة املستمرة.

ال تقلق فالكل يعاني من القلق والخوف والتوتر
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يشتكي العديد من الناس من الوهن والتعب وتساقط الشعر وتكسر األظافر وفقدان الشهية وغيرها من 
األعراض، وقد يهمل العديد منا هذه األعراض التي تكون داللة على أن الجسم يعاني من نقص في بعض 
المعادن المهمة. تعد المعادن من العناصر الغذائية المهمة التي قد يؤدي نقصها الختالل في توازن الجسم، 

فما أبرز المعادن التي تحتاجها أجسامنا؟ وما أعراض نقص المعادن في الجسم؟
األعراض التي تشعر بها ما هي إال رسالة إلى عقلك بأنك تشتكي من خطب ما، وقد يكون ذلك عبارة عن 
نقص في بعض المعادن أو الفيتامينات المهمة. هنا يمكنك التعرف على أبرز المعادن التي يحتاجها جسمك 
التي قد تساعدك على  أهم األطعمة  نتيجة نقصها، كما حرصنا على معرفة  التي قد تسببها  واألعراض 

الحصول على هذه المعادن.

تعرف على المعادن الناقصة
 في جسمك وأين تجدها 

الزنك: 
التئام  يف  يسهم  فهو  الجسم،  يف  الغذايئ  التمثيل  عمليات  يف  مهمة  أدوار  للزنك 

الجروح، وصناعة كل من الحمض النووي والربوتني، كام أنه مهم يف الجهاز املناعي.

ومن أعراض نقص الزنك:

• تكرس األظافر وظهور خطوط بيضاء. 

• ضعف النظر ومشكالت الشبكية.

• فقدان الشهية وفقدان حاسة التذوق. 

• جفاف وتشقق الجلد وحب الشباب. 

• اكتئاب وأرق ومشكالت نفسية. 

وتوفر بعض األطعمة خياًرا مهاًم إىل املصابني بأعراض نقص الزنك، إذ يتوافر األخري 

يف عدد من األطعمة املتمثلة يف: 

• املكرسات. 

• الزنجبيل والفول السوداين. 

• لحوم األبقار. 

• الشوكوالتة. 

الحديد: 
الحديد معدن مهم جدا إلنتاج خاليا الدم الحمراء التي تقوم بدورها بنقل األكسجني 

الحديد سيؤدي لنقص خاليا  الكبري يف مستويات  أنحاء الجسم، االنخفاض  لجميع 

الدم الحمراء.

ومن أعراض نقص الحديد:

• األنيميا والضعف العام واإلرهاق. 

• شحوب الجلد واألظافر. 

• الدوخة والدوار. 

• الصداع املستمر. 

• تسارع رضبات القلب وضيق التنفس. 

وتوفر بعض األطعمة خياًرا مهاًم إىل املصابني بأعراض نقص الحديد، إذ يتوافر األخري 

يف عدد من األطعمة املتمثلة يف: 

• الكبد والعسل األسود.

• الدجاج والبيض.

• العدس والفاصوليا البيضاء. 

• الشوكوالتة الداكنة. 

الكالسيوم: 
ويقوم  واألسنان،  العظام  تقوية  يف  جًدا  مهم  العنرص  هذا  يعد 

الدموية،  األوعية  الهرمونات،  األعصاب،  من  كل  وظائف  بدعم 

والعضالت. وينظم الجسم كميات الكالسيوم يف الدم بعناية، 

لذلك قد تظهر أعراض نقص الكالسيوم بشكل طفيف عىل 

املدى القصري، إال أن نقص الكالسيوم عىل املدى الطويل 

مل  حال  يف  العظام.  يف  املعادن  كثافة  لنقص  سيؤدي 

يتم عالج نقص الكالسيوم ميكن أن يتحول نقص كثافة 

املعادن يف العظام لهشاشة عظام، خصوًصا لدى كبار السن.

من أعراض نقص عنرص الكالسيوم: 

• ضعف يف العظام واألسنان. 

• تنميل وخدر الشفتني. 

• انقباضات وآالم يف عضالت الجسم. 

• تشوه عضالت الوجه وقد يتغري شكلها. 

• جفاف البرشة وضعف األظافر.

وتوفر بعض األطعمة خياًرا مهاًم إىل املصابني بأعراض نقص الكالسيوم، 

إذ يتوافر األخري يف عدد من األطعمة املتمثلة يف: 

• منتجات األلبان والبيض. 

• السبانخ وامللفوف والربوكويل. 

• السمك والثوم. 

• املكرسات مثل الجوز والبندق. 

• البقوليات مثل الفاصوليا والعدس. 

المغنسيوم: 
يضبط  ما  منها  الكيميائية،  التفاعالت  مئات  يف  للمغنيسيوم  أجسامنا  تحتاج 

الطاقة وإنتاج الربوتني. 60 %  الدم، إضافة الستقالب  الغلوكوز وضغط  مستويات 

من املغنيسيوم يوجد يف العظام، بينام يتوزع الباقي يف خاليا العضالت واألنسجة 

الرخوة.

ومن أعراض نقص املغنسيوم:

• انقباضات وتشنجات العضالت. 

• اضطرابات يف الشخصية والسلوك. 

• غثيان وقيء وفقدان الشهية. 

• نقص يف فيتامني د وبعض الهرمونات. 

• الغيبوبة أحيانًا وهشاشة العظام. 

وتوفر بعض األطعمة خياًرا مهاًم إىل املصابني بأعراض نقص املغنسيوم، إذ يتوافر 

األخري يف عدد من األطعمة املتمثلة يف: 

• الزبادي والحليب كامل الدسم. 

• البذور مثل دوار الشمس والكتان. 

• البامية واملوز والذرة الصفراء. 

• األسامك والتوت الربي. 

• الفواكه املجففة مثل املشمش والتني. 

النحاس:
إذ  الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  الجسم  أجهزة  لجميع  رضوري  أسايس  معدن  النحاس 

يوجد يف جميع أنسجة الجسم، ويساهم يف الحفاظ عىل الخاليا العصبية والجهاز 

الجسم عىل تكوين  الحمراء، ويساعد  الدم  املناعي، ويلعب دوًرا يف تكوين خاليا 

الكوالجني، وامتصاص الحديد، ويلعب دوًرا يف إنتاج الطاقة. يحتاج الجسم للنحاس 

بكميات ضئيلة، لكنه مع ذلك ال يستطيع تصنيع النحاس الخاص به، إذ يأخذ الجسم 

احتياجه اليومي ملعدن النحاس من األطعمة املختلفة. 

ومن أعراض نقص النحاس: 

• التعب واإلرهاق الشديد عند أي مجهود.

• اضطراب وصعوبة يف التنفس. 

• تقرحات جلدية وتساقط الشعر. 

• أنيميا نقص الحديد. 

• ضمور األوعية الدموية ومشكالت القلب. 

وتوفر بعض األطعمة خياًرا مهاًم إىل املصابني بأعراض نقص النحاس، إذ يتوافر األخري 

يف عدد من األطعمة املتمثلة يف: 

والرسدين،  والسلطعون،  السلمون،  وسمك  املحار،  مثل:  البحرية،  املأكوالت   •

والروبيان، والتونا.

• الحبوب الكاملة، مثل: العدس، والحمص، والفاصوليا.

• البطاطا، والفطر الطازج.

• الخرضوات الخرضاء الداكنة.

• لحوم األعضاء لألبقار، واألغنام، والدواجن، مثل: الكبد، والكىل.

• بذور عباد الشمس.

• الشوكوالتة الداكنة الصافية املصنعة من الكاكاو.

• الفواكه الطازج أو املجففة، مثل: الخوخ، األناناس، والجوافة، والكيوي، واألفوكادو.

الكىل،  أمراض  منها:  معينة،  أمراض  بسبب  الفسفور  نقص  يحدث  الفوسفور:   6-



إذ  عاًما،  األربعين  سن  بعد  بالتراجع  السيدات  بشرة  تبدأ  ما  عادًة 
ولكن  والخطوط،  كالتجاعيد  العمر  تقدم  عالمات  عليها  تظهر 
أن تؤخري من ظهور عالمات  بإمكانك  أنه  هل تعلمين سيدتي 
الدائم عن طريق استخدام  البشرة والحفاظ على جمالها  تقدم 

بعض الوصفات الطبيعية؟
المناطق  بعض  اسمرار  أو  الشاحب  بشرتك  لون  من  تعانين  هل 
على  تساعدك  التي  الطبيعية  الحلول  لك  نقدم  الوجه؟  في 
وأكثر  أفتح  بشرة  على  والحصول  المشكلة  هذه  على  التغلب 
نضارة. بشرتك هي أكبر عضو لديك، لذا فأنت تريدين العناية بها. 
عادة ما ينظر إلى البشرة المتوهجة على أنها عالمة على الصحة 
أن  الجافة  أو  الباهتة  للبشرة  يمكن  أخرى،  ناحية  من  والحيوية. 

تجعلك تشعرين بأنك أقل من أفضل ما لديك.

1. زيت جوز الهند البكر
يحتوي زيت جوز الهند عىل خصائص عالجية ومضادة لاللتهابات واألكسدة. لكن استخدام زيت 

جوز الهند عىل وجهك قد ال يعمل مع كل أنواع البرشة. ال تستخدمينه إذا كان لديك حساسية من 

جوز الهند. إذا كنت قادرة عىل تطبيقه دون تهيج، فيمكن استخدامه بطرق عدة.

تظهر البحوث أن زيت جوز الهند مرطب جيد. جريب تدليك كمية صغرية من زيت جوز الهند 

عىل وجهك. اتركيه ينقع لبضع دقائق قبل غسله مبنظفك العادي.

2. الصبار للحفاظ على بشرة قوية وصحية
للصبار خصائص عالجية وقد يحفز منو الخاليا الجديدة. كام أنه يهدئ ويرطب من دون انسداد 

املسام. بعد غسل وجهك كل يوم قد مينح استخدام الصبار برشتك توهًجا صحيًا. من املمكن أن 

تكوين مصابة بالحساسية من الصبار. اختربيه أواًل عن طريق فرك كمية صغرية عىل ساعدك وإذا 

مل يكن هناك رد فعل خالل 24 ساعة، يرجح أن يكون آمنا لالستخدام.

 وصفة طبيعية اختيرت 15
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3. خلطة الشوفان وزيت النيم لصنفرة الوجه
اطحني ملعقتني من الشوفان إىل أن يصبح دقيًقا ناعاًم، ثم أضيفي ملعقة من 

ثم  دقيقة،   15 ملدة  واتركيه  دائرية  حركة  يف  مباسك  وجهك  دليك  النيم.  زيت 

اشطفي وجهك باملاء البارد، جففي برشتك جيًدا، واستخدمي مرطبًا خفيًفا. كرري 

املاسك مرتني أسبوعيًا، واستخدمي الكريم املرطب.

4. العسل بالحليب 
اخلطي 3 مالعق من العسل مع ملعقتني من الحليب الطازج يف وعاء ثم ضعي 

الخليط عىل برشتك ملدة ترتاوح بني 10 و15 دقيقة، ثم اغسيل برشتك باملاء الفاتر 

وبعدها نشفي الوجه بقطعة قطن مبللة مباء الورد.

5. الزنجبيل المبشور 
امزجي نصف كأس من الزنجبيل الطازج املبشور مع ملعقة كبرية من الخمرية 

الفورية وملعقتني كبريتني من عسل النحل الطبيعي باإلضافة إىل ملعقتني كبريتني 

من الزبادي. نظفي برشتك جيًدا ثم طبقي الخلطة عليها واتركيها ملدة 15 دقيقة 

ثم اشطفيها باملاء البارد.

6. الشوفان
اخلطي ملعقة كبرية من الشوفان، مع كوب من الزبادي وعصري الطامطم، وزعي 

الخليط عىل وجهك واتركيه ملدة ربع ساعة ثم اشطفيه باملاء الفاتر. هذا املزيج 

يعمل عىل تنعيم البرشة وتبييضها.

7. عصير الليمون والعسل
امزجي كميات متساوية من عصري الليمون والعسل. وزعي الخليط عىل الوجه 

الفاتر. ميكنك  والجسم واتركيه ملدة 10 دقائق إىل ربع ساعة ثم اشطفي باملاء 

إعادة تكرار هذه الخلطة 3 مرات يف األسبوع.

8. عصير الليمون والخيار
الخليط عىل  الخيار. وزعي  الليمون وعصري  اخلطي كميات متساوية من عصري 

باملاء. كرري  الوجه والجسم واتركيه ملدة 10 دقائق إىل ربع ساعة ثم اشطفي 

هذه الخلطة مرتني أسبوعيًا.

9. العجين وماء الورد
امزجي 4 مالعق من الخمرية مع املاء وحركيها لتصبح كالعجينة. أضيفي عليها 

ملعقتني من ماء الورد وملعقتني من الدقيق ومقدار علبة زبادي. قومي بخلط 

ثم  متاًما،  الفاتر  باملاء  غسله  قبل  ساعة  لربع  وجهك  عىل  وضعيه  جيًدا  املزيج 

القليل من الكريم املرطب.

10. ماسك القهوة وحليب جوز الهند
اخلطي ملعقة كبرية من القهوة مع ملعقة من حليب جوز الهند، وزعي املاسك 

عىل وجهك بالكامل، ودليك برشتك بخفة يف حركات دائرية واتريك املاسك ملدة 10 

دقائق حتى يجف، ثم اغسيل وجهك باملاء البارد. كرري املاسك مرتني أسبوعيًا، 

واستخدمي الكريم املرطب.

11. الطماطم 
الطامطم الطازجة ممتازة يف عالج البثور والشوائب. للحصول عىل برشة ناعمة 

وسلسة، قومي بتطبيق هريس بعض من الطامطم الطازجة عىل وجهك وتركه 

ملدة 10 دقائق ثم غسل الوجه باملاء. االستخدام اليومي لهريس الطامطم ميكن 

أن يساعد يف تقليص املسامات الواسعة وإضافة التوهج والسالسة للبرشة. ميكنك 

أيضا استخدام معجون الطامطم لعالج البثور وتطبيقه عىل املنطقة املصابة وتركه 

ملدة ساعة، ثم شطفه باملاء البارد.

12. زيت شجرة الشاي 
زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للجراثيم، ويساعد عىل مكافحة البكترييا 

املسببة لحب الشباب. بل هو جيد أيضا إلخفاء الندبات والبقع. بعض أنواع من 

البرشة ميكن أن تكون حساسة من هذا الزيت، لذلك من املستحسن اختباره عىل 

منطقة صغرية من البرشة قبل تطبيقه عىل وجهك. استخدمي كرة قطنية لتطبيق 

زيت شجرة الشاي مبارشة عىل املناطق املصابة واتركيه لبضع ساعات. أيضا قبل 

ساعة واحدة من الذهاب للرسير، قومي بتطبيق زيت فيتامني )E( عىل وجهك 

واتركيه ليلة كاملة ثم اشطفيه يف الصباح.

13. البابايا 
يحتوي انزيم البابايا الطبيعي عىل مضادات للجراثيم، وأيضا يساعد يف إزالة خاليا 

الجلد امليت، والتخلص من تلف البرشة. استخدمي هريس مثرة البابايا الناضجة 

للحصول عىل  الفاتر.  باملاء  الوجه  اغسيل  ثم  الوجه ملدة 15 دقيقة  كقناع عىل 

تأثري تفتيح إضايف للبرشة، أضيفي القليل من عصري الليمون إىل هذا القناع. أيضا، 

ميكنك تطبيق القليل من عصري البابايا عىل البرشة ليساعد يف تقليل النمش أو 

البقع البنية بسبب التعرض للشمس.

14. استعمال قشور الخضروات والفواكه 
استخدمي القشور الداخلية من الفواكه والخرضوات كالبطاطس، فهذه ميكن أن 

تساعد عىل تقليل االنتفاخ. والحمضيات مثل الربتقال والليمون والجريب فروت 

لخصائصها القوية يف تفتيح األماكن الغامقة ولون البرشة. واألفوكادو يساعد يف 

من  للتخلص  املوز  من  الداخلية  القرشة  تطبيق  أيضا  البرشة.  وتغذية  ترطيب 

مشكالت البرشة.

15. الكركم 
استخدامه  وميكن  البرشة.  مشكالت  من  العديد  لعالج  استخدامه  ميكن  الكركم 

لتخفيف العيوب والتصبغات. قومي بخلط ملعقة كبرية من مسحوق الكركم مع 

ما يكفي من الحليب لصنع عجينة. طبقي هذا الخليط عىل وجهك ومنطقة الرقبة 

للحصول  يوميا  العملية  البارد. كرري هذه  باملاء  اشطفيه  ثم  ملدة نصف ساعة 

عىل برشة جميلة وخالية من العيوب. أيضا لتجديد شباب البرشة الجافة، عليك 

باستخدام خليط من ملعقة من الكركم، وملعقتني من مسحوق خشب الصندل 

والقليل من املاء أو ميكنك أيضا إضافة ماء الورد للحصول عىل عجينة. طبقي هذا 

الخليط عىل وجهك واتركيه حتى يجف متاما ثم اشطفيه باملاء البارد. استخدمي 

هذا املاسك مرة واحدة أو مرتني يف األسبوع.



إليك روتين العناية بالجسم كاماًل 
يومًيا من الرأس للقدمين 

يؤكد جميع اختصاصيي التجميل أن روتين العناية بالبشرة ال ينبغي أن يقتصر على وجهك فقط، إذ البد من 
العناية ببشرة الجسم قدر اإلمكان، خصوًصا عند بلوغ سن األربعين، فقد تالحظين بعض األشياء التي تزعجك. إذ 
ستتحول النمش إلى بقع شمسية إضافة إلى ترهل الجلد على الفخذين وأعلى الذراع قلياًل.كما قد تشتكين 
من الجفاف، والبالدة، وقلة اإلشراق. فيما يلي بعض النصائح المفضلة للعناية بالجسم واليدين والقدمين، والتي 

قد تساعدك في الحصول على العناية ببشرة جسمك بالكامل دون االقتصار على بشرة الوجه فقط.

قبل  الجسم،  ببرشة  العناية  روتني  يف  أوىل  كخطوة  الفرشاة:  استخدام   .1

االستحامم، يفضل تجفيف الفرشاة. عليك أن تقومي بذلك، إذ إن ذلك يساعد عىل 

أن تكون البرشة أفضل. وينصح بقضاء بضع دقائق يف التنظيف الجاف بالفرشاة 

الجلد سيكون أكرث نعومة  قبل االستحامم أو خالل االستحامم، إذ ستالحظني أن 

إضافة إىل أنه سيساعد عىل التخفيف من السيلوليت.

2. تنظيف الجسم: يتم تنظيف الجسم عرب غسله مباء فاتر وليس ساخنا لكيال 

يتسبب ذلك بجفاف الجلد، وميكن أيًضا استخدام املاء البارد ملا له من فوائد يف 

تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد، كذلك يفضل استخدام جل االستحامم بداًل من 

الصابون بسبب احتوائه عىل زيوت ومواد مرطبة تحافظ عىل رطوبة الجلد كام 

يحافظ عىل الرائحة العطرة لفرتة أطول.

البرشة  من  امليت  الجلد  إلزالة  جًدا  مهمة  الجسم خطوة  تقشري  التقشير:   .3

وجعل  الوزة،  بجلد  يسمى  ما  أو  الجلد  تحت  الشعر  مشكالت  من  والتخلص 

الجسم أكرث نعومة، وميكن استخدام مقرشات جاهزة مثل ملح الحليب أو القيام 

بتحضري مقرش مبواد سهلة مثل خلط ملعقة من الزيت وثالث مالعق من السكر 

الرطب به بشكل دائري. يفضل عدم تقشري الجسم أكرث من مرة  وفرك الجسم 

يف األسبوع.

4. إزالة الشعر: يستحسن إزالة الشعر بالحالقة بعد تقشري الجلد وإخراج الشعر 

العالق تحته، ويجب عدم استخدام الشفرة عىل جلد ناشف؛ ألن ذلك يسبب تهيج 

واحمرار الجلد. ميكن استخدام أحد الزيوت العطرية كمرطب للجلد قبل الحالقة 

وأكرث هذه األنواع فاعلية هو زيت جوز الهند.

4. ترطيب الجسم: ترطيب الجسم مهم جًدا بعد خطوة التقشري فهو يحافظ 

عىل نضارة برشة الجسم ويعمل عىل تجديد حيويتها، وميكن أن يكون باستخدام 

لوشن مرطب أو زيت مرطب، ولكن يف حال استخدام الزيت يفضل االنتظار مدة 

10 إىل 15 دقيقة حتى يجف قبل ارتداء املالبس لكيال تتلطخ بالزيت.

العناية بالشعر
الحصول عىل شعر صحي وناعم هو حلم كثري من السيدات، ولكن ذلك يحتاج إىل 

بعض الجهد والوقت، وميكن الوصول إىل هذه النتيجة باتباع روتني عناية مناسب، 

باإلضافة إىل اتباع بعض النصائح التي ميكن أن تقلل من الرضر الذي يتعرض له 

الشعر بشكل يومي سواء نتيجة عوامل املناخ أو أخطاء يتم ارتكابها عند العناية 

بالشعر، وفيام ييل أهم الخطوات للحصول عىل شعر صحي ومتألق: 

1. حمام الزيت: حامم الزيت يعمل عىل إصالح الشعر التالف وترطيب الشعر 

الجاف، ويستخدم قبل غسل الشعر بتسخني أحد أنواع الزيوت مثل زيت الزيتون 

أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع أو بخلط أكرث من نوع من الزيوت وتطبيقه 

عىل فروة الرأس، ثم وضع منشفة عىل الرأس وتركه ملدة ساعة ثم غسل الشعر 

بالشامبو. ال ينصح بتطبيق حامم الزيت عىل الشعر الدهني أو املصبوغ باللون 

األشقر أو بلون فاتح؛ ألنه سوف يؤدي إىل تغيري لونه وينصح باستبداله بحامم 

كريم.

الشعر؛ ألن طبيعة  2. غسل الشعر جيًدا: ال ميكن تحديد عدد مرات غسل 

الشعر عندما يتسخ أو عىل  الشعر تختلف من شخص آلخر، لذلك يجب غسل 

األكرث مرتني يف األسبوع؛ ألن غسل الشعر أكرث من ذلك سوف يؤدي إىل تخليصه 

من زيوته الطبيعية وبالتايل سيؤدي إىل جفافه وتقصفه.

3. اختيار الشامبو المناسب: لكل نوع شعر شامبو مناسب له، لذلك يجب 

بنتيجة  الشعر وإال سوف يتسبب  املناسب لطبيعة  الشامبو  اختيار  الحرص عىل 

عكسية، فمثال إذا كان الشعر دهنيا واستخدم شامبو خاص بالشعر الجاف يحتوي 

من  ويزيد  الشعر  يف  الزيوت  بزيادة  يتسبب  سوف  ذلك  فإن  زيتية  مواد  عىل 

مشكلته الدهنية.

4. حمام الكريم: يساعد حامم الكريم عىل إصالح تلف الشعر وإعادة حيويته 

بعد  ويستخدم  وتغذيته،  املترضر  الشعر  ترميم  عىل  تساعد  مواد  وجود  بسبب 

غسل الشعر بالشامبو، وال يستخدم يف حال القيام بتطبيق حامم الزيت.

الشعر  عىل  رقيقة  طبقة  تكوين  عىل  البلسم  يعمل  البلسم:  استعمال   .5

بهدف حاميته من الجفاف، فيساعد يف ترطيب الشعر وتنعيمه، ويساعد عىل فك 

ناعام أصاًل فيفضل  الشعر  إذا كانت طبيعة  الشعر، ولكن  التشابك بني خصالت 

وضع  تجنب  ويجب  الشعر،  لتهيج  سيؤدي  البلسم  ألن  الخطوة؛  هذه  تخطي 

البلسم عىل فروة الرأس.

6. السيروم: السريوم هو سائل مغذ للشعر، كام أنه يحمي الشعر من حرارة 

أدوات التصفيف فيمنع إحداث تلف يف الشعر نتيجة التعرض للحرارة املبارشة.
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طرق العناية باليدين 
تعترب يدا املرأة من أكرث األشياء التي تدل عىل أنوثتها واهتاممها بنفسها وشبابها 

وهام بنفس الوقت أكرث األماكن التي تتعرض للجهد والرضر بسبب استخدام 

املواد الكيميائية يف التنظيف والغسيل، وهنا بعض الطرق التي تجعل اليدين 

أكرث نضارة ونعومة:

1. نقع اليدين بالماء الدافئ: يعمل نقع اليدين يف املاء الدافئ عىل جعل 

اليدين أكرث طراوة وليونة للتحضري لتقشريهام، ميكن إضافة قطرات من أي زيت 

عطري أسايس حيث يساعد عىل ترطيب اليدين، ينصح بتجربة زيت الالفندر 

إلعطاء رائحة لطيفة لليدين.

نصف  استخدام  ميكن  اليدين  برشة  تليني  بعد  بالليمون:  اليدين  فرك   .2

الناتج  واالسمرار  التصبغات  التخلص من  تساعد عىل  فركهام حيث  ليمونة يف 

عن حروق الشمس.

باليدين أو  اليدين عن طريق مقرش خاص  ميكن تقشري  3. تقشير اليدين: 

بصنع مقرش منزيل مكون من معلقة سكر وملعقة كاكاو وملعقة زيت جوز 

الهند، يعترب هذا املقرش فعاال يف ترطيب وتقشري وتفتيح اليدين.

4. زيت مرطب لليدين: ميكن استخدام أحد الزيوت كمرطب فعال وقوي 

لليدين، ويعترب زيت الزيتون البكر من أفضل الزيوت املرطبة وميكن تطبيقه 

لوحده دون أي إضافات مع لبس قفاز قطني ملدة 45 دقيقة ثم غسلهام.

5. استخدام كريم يحتوي على مادة البانثينول: يعترب البانثينول من 

املواد التي تساعد عىل ترميم البرشة وترطيبها، كام ويتميز بأن البرشة متتصه 

بسهولة، وميكن تطبيق هذا الكريم قبل النوم وإبقائه طوال الليل.

6. الواقع الشمسي: ينصح بتطبيق كريم واق من الشمس عىل اليدين عند 

الخروج تحت أشعة الشمس خصوصا أثناء قيادة السيارة.

7. ارتداء القفازات: ينصح بارتداء القفازات عند استخدام املواد الكيميائية 

بااللتهابات  اليدين  إصابة  يف  تأثري  املواد  لهذه  ألن  والغسيل؛  التنظيف  يف 

والجفاف وتجعلهام تبدوان شاحبتني.

طرق العناية بالقدمين
تشققهام  إىل  يؤدي  ما  لإلهامل،  املعرضة  الجسم  أجزاء  أكرث  القدمان  تعترب 

وجفافهام وتغري لونهام ويصبح شكلهام غري جذاب، وهنا بعض الخطوات التي 

ميكن من خاللها جعل القدمني أكرث أنوثة ونعومة: 

ملدة  الساخنة  باملاء  القدمني  نقع  يساعد  ساخن:  بماء  القدمين  نقع   .1

باإلضافة  الدموية  الدورة  وتحسني  العضالت  اسرتخاء  عىل  دقيقة   15 إىل   10

لتقشريهام، ميكن إضافة بعض  للتمهيد  القدمني وجعلهام طريتني  إىل ترطيب 

الزيوت العطرية إىل املاء مثل زيت شجرة الشاي الذي يساعد عىل القضاء عىل 

البكترييا يف القدمني املسببة للرائحة غري املحببة.

لونهام وجعلهام  لتفتيح  القدمني خطوة مهمة  2. تقشير القدمين: تقشري 

تبدوان أكرث حيوية، ميكن استخدام مقرشات طبيعية للقيام بهذه العملية مثل 

امللح والقهوة والزيت، حيث أن هذا الخليط يعمل عىل تجديد الدورة الدموية 

يف القدم ويساعد عىل تفتيح لونها والتخلص من البكترييا بسبب خصائص امللح 

املطهرة.

عرضة  القدم  يف  املناطق  أكرث  الخفان:  بحجر  القدمين  أسفل  صقل   .3

للتشقق هي الكعبان مسببة منظرًا مزعًجا وغري مرغوب فيه، لذلك ينصح بصقل 

يبدوان  الكعبني  وجعل  التشققات  هذه  من  للتخلص  الخفان  بحجر  الكعبني 

أكرث نعومة.

وشكلهام  ناعمتني  القدمان  كانت  مهام  األظافر:  وتهذيب  تنظيف   .4

جميل، فإن األظافر غري املرتبة تؤدي إىل ضياع جاملهام وأنوثتهام، فينصح بعمل 

بادكري لألظافر عن طرق إزالة الجلد امليت باستخدام مقص األظافر ثم بردهام 

طالء  من  طبقة  إضافة  ميكن  ذلك  وبعد  القدمني،  ألصابع  املناسب  بالشكل 

األظافر امللون أو حتى الشفاف الذي يضفي ملعة جميلة لألظافر، ينصح مبسح 

الجلد حول األظافر بالقليل من الفازلني الذي يجعلها تبدو صحية وجميلة.

التقشري، ويساعد  القدمني خطوة مهمة بعد  ترطيب  5. ترطيب القدمين: 

ميكن  الجاف،  املنظر  من  ويخلصهام  للقدمني  واألنوثة  الحيوية  إضفاء  عىل 

للقيام بهذه  الفازلني  أو  باللوشن  االكتفاء  أو  بالقدمني  استخدام مرطب خاص 

الخطوة.

6. وضع بودرة أطفال بين األصابع: يعترب وضع بودرة األطفال بني األصابع 

بامتصاص  تقوم  أنها  كام  أطول،  وتدوم  جميلة  القدمني  رائحة  لجعل  حيلة 

الرطوبة بني األصابع ما مينع تشكل البكترييا بينها.

7. وضع مادة دم الغزال أو العكر الفاسي على كعب القدم: دم 

الغزال بودرة حمراء اللون تباع لدى العطار ميكن تطبيقها عىل كعب القدمني 

بخلطها مع الفازلني ملنح الكعبني لونا ورديا صحيا، ينصح بارتداء قفازات عند 

استخدام هذا الخليط؛ يك ال يصبغ اللون عىل اليدين.
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تمارين ما بعد الوالدة 
لجسم رشيق 

ومتناسق 
سواء كانت هذه رحلتك األولى أو الثانية أو الرابعة ما بعد 
الوالدة، فهناك فرصة جيدة ألن يشعر جسدك بعد الوالدة 
باختالف كبير عن نفسك قبل الحمل، فلقد ولدت للتو إنساًنا 
فقد  التحرك،  على  حريصة  كنت  إذا  ولكن  شيء،  كل  بعد 
آمنة وما أفضل  التمرين  إلى  العودة  تتساءلين متى تكون 
بعد  األولى  القليلة  واألشهر  األسابيع  في  التمارين  أنواع 

الوالدة؟
في حين أن الحمل ونوع الوالدة وأي مضاعفات عانيت منها 
أثناء الوالدة ستحدد إرشادات محددة للتمارين الرياضية، فإن 
العامل األكثر أهمية الذي يجب مراعاته هو ما تشعرين به. 
ذلك ألن االسترخاء في أي نوع من التمارين بعد الوالدة هو 
مفتاح النجاح طويل األمد لخطة لياقتك وصحتك العامة. لذا 
حاولي التحلي بالصبر والواقعية بشأن ما يمكنك القيام به.

إرشادات تمارين ما بعد الوالدة
وفًقا للكلية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء، فإن نوع الحمل والوالدة الذي عانيت منه هو االعتبارات األساسية لتحديد تاريخ 

بدء اللياقة البدنية. عموما، إذا كان لديك حمل ووالدة صحية، ميكنك البدء يف التمرين عندما تشعرين بأنك مستعدة. بالنسبة لبعض 

النساء، قد يكون هذا بعد أسبوع من الوالدة. 

إذا خضعت لوالدة قيرصية أو غري ذلك من املضاعفات مثل ترهل املستقيم أو التمزقات املهبلية الشديدة، فستحتاجني إىل العمل مع 

طبيبك لتحديد جدول زمني للوقت الذي يكون فيه من اآلمن بدء مامرسة الرياضة مرة أخرى. عموما، سوف تحتاجني إىل االنتظار أسابيع 

عدة للعودة إىل برنامج التمرين.

عندما تعودين إىل صالة األلعاب الرياضية أو تنطلقني يف املمرات للتمشية، حاول أن تظيل نشطة من خالل االنخراط يف نشاط هوايئ 

منخفض التأثري ملدة 20 إىل 30 دقيقة يف اليوم. أضيفي 10 دقائق من متارين ما بعد الوالدة البسيطة التي تساعد عىل تقوية عضالت 

البطن ومجموعات العضالت الرئيسة األخرى مثل ساقيك وعضالت املؤخرة والظهر.

إذا كانت 20 دقيقة أكرث من الالزم، قليل من 10 إىل 15 دقيقة مرتني يف اليوم، تليها 10 دقائق من متارين اليوجا الخفيفة أو متارين تقوية 

البطن يف الليل. ميكنك إضافة الوقت أو الشدة كلام أصبحت أقوى ويشعر جسمك بالتحسن.

فوائد الرياضة بعد الوالدة الطبيعية
تتعدد الفوائد املحتملة للقيام بالتامرين الرياضية بعد الوالدة الطبيعية، ومن هذه الفوائد نذكر:

• املساعدة عىل خسارة وزن ما بعد الوالدة. 

• الترسيع يف عملية الشفاء من املخاض والوالدة.

• تقوية عضالت الحوض والبطن.

• رفع مستويات الطاقة يف الجسم، ما يقلل من الشعور بالتعب. 

• املساعدة عىل التخلص من التوتر والتعب املرافق ملا بعد الوالدة، وتحسني النوم.

لماذا تعتبر تمارين ما بعد الحمل مفيدة لك؟
تعترب مامرسة الرياضة، يف أي مرحلة من حياتك، واحدة من أفضل الطرق لتحسني حالتك املزاجية، وتقوية العضالت وتناغمها، وزيادة 

الصحة العامة. ولكن خالل فرتة ما بعد الوالدة تحديًدا، فإن اللياقة البدنية لديها القدرة عىل:

• تقوية عضالت البطن التي تم شدها أثناء الحمل.

• تعزيز طاقتك.

• تعزيز النوم بشكل أفضل.

• تخفيف التوتر.

• املساعدة عىل خسارة الوزن الزائد الذي اكتسبته.

• التمرينات الهوائية الخفيفة إىل املعتدلة الشدة )مثل امليش( خالل فرتة ما بعد الوالدة لديها أيًضا القدرة عىل تحسني أعراض االكتئاب 

الخفيفة إىل املتوسطة.
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أفضل تمارين ما بعد الوالدة للقيام بها اآلن
الهدف األساس يف فرتة ما بعد الوالدة هو تحريك جسمك والقيام بحركات تجعلك 

التامرين  القليل من  إىل  تحتاج  بالراحة. ومع ذلك هناك منطقة واحدة  تشعرين 

أفضل  ومن  الحوض.  وقاع  املستعرضة  البطن  وعضالت  الحاجز  الحجاب  وهي 

التامرين التي ميكن القيام بها:

1. تمارين قاع الحوض )كيجل(

جسمك  يعرف  أن  كبري  احتامل  فهناك  الحمل،  أثناء  طبيبك  تعليامت  اتبعت  إذا 

بالفعل كيفية عمل كيجل. ميكن أن يساعدك االستمرار يف هذه التامرين خالل فرتة 

ما بعد الوالدة عىل تقوية عضالت قاع الحوض. وللقيام بذلك ميكنك:

• شد عضالت قاع حوضك )تلك املستخدمة لوقف تدفق التبول(.

• االستمرار عليها ملدة 10 ثوان.

• تكرارها طوال اليوم.

2. التنفس الحجابي

األوىل  القليلة  األيام  به خالل  البدء  ميكنك  مترين  هو  العميق  أو  البطني  التنفس 

من الوالدة. ميكن أن يساعدك أخذ بضع دقائق كل يوم للرتكيز عىل أنفاسك عىل 

معدل  وإبطاء  األسايس  االستقرار  تحسني  أيًضا  ميكنه  التوتر.  وتقليل  االسرتخاء 

التنفس. ميكنك أداء مترين التنفس هذا جالسة أو مستلقية، وذلك من خالل:

• االستلقاء عىل األرض عىل بساط اليوجا.

• ترخية جسمك، والرتكيز عىل تحرير التوتر من أصابع قدميك إىل أعىل رأسك.

• وضع يد عىل صدرك وأخرى عىل بطنك.

• أخذ نفس عميق من خالل األنف. سيؤدي ذلك إىل توسيع معدتك، لكن يجب أن 

يظل صدرك ثابتًا نسبيًا. تنفيس ملدة 2 إىل 3 ثوان.

• الزفري ببطء مع االحتفاظ بيد واحدة عىل الصدر واألخرى عىل املعدة.

• التكرار مرات عدة ملدة 2 إىل 3 دقائق.

3. المشي

تعد األشهر القليلة األوىل بعد الوالدة وقتًا ممتازًا للميش، الذي يحسن من الحالة 

املزاجية.

4. القرفصاء

تساعد جلسة القرفصاء عىل تعزيز املقاومة اإلضافية إىل بعض العضالت.

Swiss ball bird dog holds 4. تمرين

يساعد هذا التمرين يف االستقرار والوضعية ويقلل من آالم أسفل الظهر، وهو أمر 

شائع بعد الوالدة. ستحتاجني إىل كرة ثبات أو مترين ألداء هذه الحركة.

استلقي فوق الكرة بحيث يغطي جذعك الكرة. سيكون جسمك يف خط مستقيم، 

مع كون راحة يدك عىل األرض ومالمسة أصابع قدميك لألرض.

استمري  الوقت.  األمين يف نفس  والذراع  اليرسى  ارفعي قدمك  األرض،  إىل  انظري 

ملدة ثانية إىل ثانيتني، مع العودة إىل وضع البداية وتغيري الجوانب وتبديل الجانبني 

لـ 20 تكراًرا إجامال.

Cat-Cow in tabletop 5. تمرين

وتعزيز  القلب  وتقوية  الظهر  عضالت  دعم  عىل  تساعد  مبتدئة  يوغا  حركة  هو 

الحركة يف العمود الفقري. ميكن أن يساعد تضمني هذه الخطوة يف متارين ما بعد 

الوالدة يف تقليل آالم الظهر وتعزيز االسرتخاء وتحسني الدورة الدموية.

Swiss ball glute bridge 6. تمرين 

املؤخرة،  البطن، وعضالت  ويعمل عىل عضالت  واللب.  الحوض  قاع  استقرار  يساعد عىل  التمرين  هذا 

وعضالت الفخذ، وأوتار الركبة. ستحتاجني إىل كرة ثبات أو مترين ألداء هذه الحركة.

Postpartum planks - aka standard plank hold 7 7. تمرين

اللوح القيايس هو مترين ممتاز للجسم بالكامل ويعيد تدريب القلب ويقوي العضالت يف الجزء العلوي 

اللوح الخشبي القيايس يف غضون األسابيع  من الجسم ومينح عضالت املؤخرة شًدا لطيًفا. ميكنك إجراء 

القليلة األوىل من الوالدة، طاملا كان لديك والدة مهبلية دون مضاعفات.

Side plank leg lifts 8. تمرين

هذا النوع من التامرين نوع مختلف عن اللوح الخشبي القيايس. يعمل هذا التمرين عىل مترين عضالت 

املؤخرة والكتف بدرجة أقل.

9. إمالة الحوض

يعمل مترين إمالة الحوض عىل تقوية عضالت البطن، وللقيام بهذا التمرين يجب اتباع الخطوات اآلتية: 

• التمدد عىل الظهر، مع تثبيت القدمني عىل األرض وثني الركبتني.

• تسوية الظهر عىل مستوى األرض من خالل شد عضالت البطن ورفع مستوى الحوض عن األرض.

• الحفاظ عىل هذه الوضعية ملدة 10 ثوان، ثم العودة إىل وضعية البداية.

10. تمارين البطن

اتباع  يجب  التمرين  بهذا  وللقيام  الوالدة،  من  عدة  أيام  بعد  بها  القيام  ميكن  التي  التامرين  من  تعد 

الخطوات اآلتية: 

• الجلوس أو التمدد عىل الرسير أو الوقوف بشكل مستقيم.

• شد البطن إىل الداخل، والحفاظ عىل الوضعية ملدة ترتاوح بني 5 و10 ثوان.

11. وضعية يوغا الطفل السعيد

يساعد مترين وضعية يوغا الطفل السعيد عىل إرخاء ومتديد عضالت الحوض، ويتم القيام به من خالل 

اتباع الخطوات اآلتية: 

• التمدد عىل الظهر، وتقريب الركبتني إىل الصدر.

• فتح الركبتني مبسافة تزيد عن مسافة الحوض.

• إبقاء الذراعني عىل الجانبني الداخليني للركبتني، مع وضع اليدين عىل الجانبني الخارجيني للقدمني.

• ثني الركبتني بشكل يعمل عىل توجيه باطن القدمني إىل األعىل.

• سحب القدمني إىل األسفل، حتى يصبح الفخذان مبحاذاة األرض.

• إرخاء عضالت الحوض، والحفاظ عىل هذه الوضعية ملدة 90 ثانية.
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البابايا على 

التخسيس وفقدان 
الوزن؟
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البابايا عبارة عن فاكهة استوائية ذات مذاق حلو ذات شكل 
لون  ذي  داخلي  ولحم  برتقالي،  أصفر  وقشر  القرع،  يشبه 
الضوء  تسليط  تم  األخيرة،  السنوات  في  بذور.  مع  مرجاني 
الصحي كغذاء  المجتمع  عليها من قبل بعض األصوات في 

مثالي لفقدان الوزن.
في حين أن دمج البابايا الغنية بمضادات األكسدة في نظامك 
الغذائي قد يفيد قلبك وعقلك وهضمك، فقد تتساءل عما 
إذا كانت مفيدة أيًضا لفقدان الوزن. فهل يمكن أن تساعدك 

البابايا على إنقاص الوزن؟

عىل الرغم من أن البابايا قد ال تستهدف فقدان الوزن بشكل مبارش، إال أنها 

توفر تركيبة مغذية قد تدعم نظاًما غذائيًا صحيًا لفقدان الوزن. فهي غنية 

باأللياف وتقدم حوايل 3 جرامات منها لكل كوب )145 جراما( من مكعبات 

الفاكهة.

عالوة عىل ذلك، تحتوي البابايا عىل نسبة عالية من املاء وهي قليلة السعرات 

الحرارية، لذلك ميكن أن تكون مرضية من دون الكثري من السعرات الحرارية، 

فكوب واحد من مكعبات البابايا يحتوي عىل 62 سعرة حرارية فقط.

وأشارت إحدى الدراسات إىل أن تناول األلياف قد ينبئ بنجاح فقدان الوزن 

بغض النظر عن منط نظامك الغذايئ. وهذا يعني أن األشخاص الذين يتناولون 

الذين  الوزن من أولئك  نظاًما غذائيًا غنيًا باأللياف هم أكرث عرضة لفقدان 

يتناولون كميات أقل من األلياف.

وعىل الرغم من أن البابايا تحتوي عىل األلياف إال أنها يف الواقع قد ال تسبب 

بشكل مبارش إنقاص الوزن، لكنها تحتوي عىل العديد من املركبات التي ميكن 

أن تفيد مجاالت أخرى من صحتك.

ال تسبب البابايا فقدان الوزن عىل وجه التحديد، ولكنها تحتوي عىل مركبات 

قد تساعد يف تعزيز نظام غذايئ صحي لفقدان الوزن. هذه الفاكهة منخفضة 

السعرات الحرارية ومصدر جيد لأللياف، وهام صفتان ثبت أنهام يحسنان 

الشبع ويقلالن من مخاطر زيادة الوزن.

كام أنها غنية مبضادات األكسدة التي قد تساعد يف حامية جسمك من أرضار 

توفر  الغذايئ، حيث  نظامك  إىل  رائع إلضافته  فالبابايا غذاء  الحرة.  الجذور 

العنارص الغذائية واأللياف التي قد تساعد يف دعم أهدافك يف إنقاص الوزن.

هل هناك فوائد للبابايا في خسارة الوزن؟

نظام رجيم  تتبع  بأن  الوزن، ولكن ال يوىص  إنقاص  البابايا عىل  تساعد  قد 

البابايا، لكن ميكن االستفادة من فاكهة البابايا، فهي تحتوي عىل نسبة دهون 

الفاكهة رضورية لحرق  الغذائية. هذه  منخفضة ما يجعلها مثالية لحميتك 

الدهون أيًضا.

وقد تخلصك البابايا من االنتفاخ؛ ألنها غنية بإنزيم يساعد عىل الهضم وتبعد 

مبا  الكربوهيدرات  من  غراما   30 عىل  تحتوي  فهي  بالغثيان.  الشعور  عنك 

يف ذلك 5 غرامات من األلياف ما يجعلها أساسية للشعور بالشبع. كام أنها 

النحاس، حمض  مصدر وافر للفيتامينات A وC وE إضافة إىل املاغنسيوم، 

البانتوثنيك، بيتا كاروتني، والكالسيوم، كام تحتوي عىل مستويات عالية من 

مضادات األكسدة.

تحلية  كوجبة  تدرجها  يجعلك  الذي  األمر  السكري،  بطعمها  البابايا  وتتميز 

صحية بدياًل عن الحلويات الدسمة. كام أنها تقلل من خطر السمنة وتضاعف 

الطاقة إضافة إىل أنها تساعد يف خفض الوزن.

التوازن بني السوائل واملعادن يف  والبابايا غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد يف 

اإلمساك  مثل  الهضمي  الجهاز  مشكالت  حل  يف  البابايا  وتساعد  جسمك. 

وتنظف معدتك جيًدا. وهناك بعض الفوائد التي ميكن أن تحصل عليها من 

البابايا.

الربوتني  سالسل  تكسري  وميكنه  غراء،  يسمى  إنزيم  عىل  البابايا  تحتوي   •

البابايا  الناس  استخدم  السبب،  لهذا  العضالت.  لحوم  يف  املوجودة  الصعبة 

لتليني اللحوم آلالف السنني.

• إذا كانت البابايا ناضجة، ميكن أن تؤكل نيئة. ومع ذلك، ينبغي دامئًا طهو 

البابايا غري الناضجة قبل تناولها خصوصا أثناء الحمل، حيث إن الفاكهة غري 

تحفز  أن  التي ميكن  الالتكس،  مادة  من  عالية  نسبة  تحتوي عىل  الناضجة 

االنقباضات.

• تشري الدراسات إىل أن البابايا املخمرة ميكن أن تقلل من اإلجهاد التأكسدي 

لدى كبار السن واألشخاص املصابني مبقدمات السكري، وقصور الغدة الدرقية 

الخفيف وأمراض الكبد.

• من بني 14 نوًعا من الفواكه والخرضوات ذات الخصائص املضادة لألكسدة 

املعروفة، أظهرت البابايا فقط نشاطًا مضاًدا للرسطان يف خاليا رسطان الثدي. 

املزيد منها يف نظامك  القلب، وقد تؤدي إضافة  البابايا صحة  • قد تحسن 

الغذايئ إىل تعزيز صحة قلبك.

تساعد  قد  وفيتامني ج  بالليكوبني  الغنية  الفواكه  أن  إىل  الدراسات  تشري   •

يف الوقاية من أمراض القلب. لذا قد تحمي مضادات األكسدة املوجودة يف 

البابايا قلبك وتعزز التأثريات الوقائية للكوليسرتول الحميد »الجيد«. 

الفواكه والخرضوات  الدراسات إىل أن  البابايا االلتهابات، إذ تشري  • تحارب 

الغنية مبضادات األكسدة مثل البابايا تساعد يف تقليل عالمات االلتهاب.

• ميكن أن يجعل إنزيم الباباين املوجود يف البابايا الربوتني أسهل يف الهضم. 

ويعترب الناس يف املناطق االستوائية أن البابايا عالج لإلمساك وأعراض أخرى 

.)IBS( ملتالزمة القولون العصبي

عىل  وبذورها  تحتوي  إذ  والفيتامينات،  باملعادن  الجسم  تزود  البابايا   •

املغنيسيوم،  الكالسيوم،  الفيتامينات واملعادن ومنها:  مجموعة متعددة من 

البوتاسيوم، الزنك، فيتامني ج، فيتامني أ، فيتامني هـ، وفيتامني ك.

• تعزز البابايا صحة العيون، إذ يساهم وجود فيتامني ج وفيتامني ه وبعض 

املواد الغذائية األخرى يف تعزيز صحة العينني وحاميتهام من اإلصابة ببعض 

األمراض.
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العاملي  باليوم  االحتفال  العامل  دول  البحرين  مملكة  تُشارك 

الحدث  يونيو من كل عام، ويُسهم هذا  بالدم يف 14  للتربع 

الدم  ومنتجات  املأمون  الدم  إىل  بالحاجة  الوعي  بزيادة 

املأمونة، كام يتم خالل هذا الحدث توجيه الشكر إىل املتربعني 

بالدم طوعيًا ودون مقابل عرفانًا وتقديرًا ملا يتربعون به من 

دمهم، ما يُسهل إنقاذ أرواح البرش.

وينصب تركيز االحتفال باليوم العاملي للتربع بالدم هذا العام 

عىل شعار »التربع بالدم بادرة تضامن.. شارك يف الجهد وأنقذ 

والعمل  العامل  بالدم يف  املتربعني  إىل شكر  األرواح«، ويهدف 

التربع  إىل  الحاجة  بشأن  أوسع  نطاق  الوعي عىل  إذكاء  عىل 

بالدم بانتظام دون مقابل، وإبراز الحاجة إىل االلتزام بالتربع 

الكافية  اإلمدادات  عىل  للحفاظ  السنة  مدار  عىل  بالدم 

الوقت  يف  الجميع  أمام  املأمون  الدم  نقل  إتاحة  وتحقيق 

التربع الطوعي بالدم دون مقابل  املناسب، واالعرتاف بقيمة 

يف تعزيز التضامن املجتمعي والتامسك االجتامعي، والرتويج 

لهذه القيمة، وإذكاء الوعي برضورة زيادة االستثامر من جانب 

التكيف  عىل  وقادر  مستدام  وطني  نظام  لبناء  الحكومات 

لإلمداد بالدم، وزيادة جمع التربعات بالدم من املتربعني دون 

مقابل بالدم.

الدم  بتوفري  يقوم  البحرين  مملكة  يف  املركزي  الدم  بنك  إن 

ومشتقاته بكميات كافية لجميع املرىض واملحتاجني مع ضامن 

سالمة نقل الدم وخلوه من األمراض املنقولة عرب الدم وكذلك 

توفري جميع ُسبل الراحة املطلوبة للمتربعني بالدم. كام أن بنك 

الدم املركزي يف مملكة البحرين يُعد واحدا من بنوك الدم عىل 

مستوى العامل يف توفري جميع االحتياجات من الدم ومشتقاته 

ومشتقاته  الدم  لتوفري  الرئيس  املصدر  وهو  ذاتية،  بصورة 

لجميع املستشفيات يف مملكة البحرين.

ويستفيد البنك من حمالت التربع واملتربعني داخل بنك الدم 

املركزي من خالل تلبية احتياجات املرىض من الدم ومشتقاته 

لجميع املستشفيات يف مملكة البحرين، كام يسعى بنك الدم 

والخارج  الداخل  يف  بالدم  التربع  حمالت  خالل  من  املركزي 

إىل كسب مزيد من األشخاص ممن لديهم االستعداد لإلسهام 

بالتربع بدمائهم بشكل مستمر ورفع ثقافة  إنقاذ األرواح  يف 

التربع بالدم بانتظام بني أفراد املجتمع يف مملكة البحرين.

وحثه  البحريني  املجتمع  توعية  عىل  الصحة  وزارة  وتحرص 

عىل التربع بالدم، واملساهمة يف التشجيع عىل تنظيم حمالت 

عدد  أكرب  لجمع  البحرين  مملكة  مناطق  جميع  يف  واسعة 

توفري  يف  جلية  بصورة  يُسهم  مبا  بالدم،  املتربعني  من  ممكن 

الدم للمحتاجني واملرىض وتحقيق االكتفاء الذايت داخل مملكة 

البحرين وتجنب استرياد دماء من الخارج.

البحرين تحتفل
 باليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار »التبرع بالدم بادرة 

تضامن.. شارك في الجهد وأنقذ األرواح

ومضاعفتها  الجهود  مواصلة  جواد  السيد  جليلة  الصحة  وزيرة  أكدت 

لالرتقاء مبستوى الخدمات الصحية املقدمة لجميع املواطنني يف جميع 

التنموية  محافظات مملكة البحرين مبا يسهم يف دعم أهداف املسرية 

الشاملة بقيادة ملك البالد املعظم صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة، ووفق الخطط املوضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن جهود 

الحكومة برئاسة ويل العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة.

وأشارت وزيرة الصحة، خالل الزيارة امليدانية التي قامت بها إىل مركز 

البالد القديم الصحي لالطالع عىل آخر مستجدات توسعة املركز يف إطار 

متابعة تطورات مرشوع التسيري الذايت، إىل حرص الحكومة عىل تطوير 

املنشآت واملرافق الصحية يف املراكز الصحية مبختلف محافظات اململكة، 

منوهًة بالدور الكبري الذي يضطلع به القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع 

املدين يف دعم مساعي وجهود التنمية املستدامة ال سيام عىل الصعيد 

املؤيد  وعائشة  يوسف  مؤسسة  تبذلها  التي  بالجهود  مشيدًة  الصحي، 

لألعامل الخريية التي تصب يف ترسيخ صور التكافل املجتمعي، وتعزيز 

املسؤولية املجتمعية لدى الجميع.

وزيرة الصحة: مضاعفة 
الجهود لالرتقاء بمستوى 

الخدمات الصحية 
للمواطنين في مختلف 

المحافظات

يقوم كثريون عادة بوضع خرضاوات السلطة يف براد املنزل )الثالجة(، إال أن هناك بعض املكونات، التي يجب تخزينها بالفعل يف الخزانة أو يف درجة 

حرارة الغرفة. لكن من وجهة النظر العلمية، فإن بعض الفاكهة والخرضاوات، مثل الخيار والطامطم والبصل، هي يف الواقع أكرث مالءمة للبيئة 

املعتدلة ويساعد إبقاؤها خارج الرباد يف زيادة عمرها االفرتايض، بحسب ما ورد يف تقرير نرشته »ذي إكسربيس« الربيطانية.

ووفًقا لكلية العلوم الزراعية والبيئية الربيطانية، إذا تم تخزين الخيار يف درجة حرارة أقل من 10 درجات مئوية ملدة تزيد عن 3 أيام، فيمكن أن 

يتعرض ألرضار تشمل التنقر وحتى التسوس بشكل أرسع.

يحتاج الخيار إىل بيئة مظللة وباردة بعيًدا عن أشعة الشمس املبارشة. وبالتايل من األفضل االحتفاظ بالخيار يف الخزانة بداًل من درج الخرضاوات 

يف الرباد.

كام يويص الخرباء بعدم تخزين الخيار بالقرب من الخرضاوات والفاكهة مثل األفوكادو أو الطامطم أو البطيخ، ألنها تطلق غاز اإليثيلني أثناء نضجها، 

وعىل الرغم من أن غاز اإليثيلني ليس ضاًرا، ولكنه ميكن أن يجعل لون الخيار يتحول إىل األصفر برسعة كبرية.

ووفًقا للخرباء، ينبغي تخزين مثار الطامطم يف درجة حرارة الغرفة. يقول الخرباء إن التربيد ميكن أن يؤثر عىل طعم وملمس ورائحة الطامطم، 

موضحني أنه يُفضل االحتفاظ بثامر الطامطم يف مكان بارد ومظلم بعيًدا عن الشمس، يف حني ستعمل األشعة الدافئة اآلتية من النافذة عىل ترسيع 

عملية النضج فقط. ومن املرجح أن تدوم الطامطم املخزنة يف الرباد ملدة تصل إىل أسبوع واحد أكرث من تلك املحفوظة يف الخزانة.

ويويص الخرباء بتخزين البصل يف غرفة باردة وجافة ومظلمة وجيدة التهوية، مثل مخزن أو قبو أو مرآب، مع مالحظة أال يكون هناك تراكم لعادم 

السيارة يف املرآب.

3 مكونات للسلطة ال يجب عليك تخزينها في البراد
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تبدو  املتأخرة  الطفولة  مرحلة  لألطفال يف  القراءة  أن  من  الرغم  عىل 

إىل  أشارت  الدراسات  من  العديد  أن  إال  روتيني،  ترفيهي  فعل  مجرد 

تنمية  العمل سواء عىل مستوى  لهذا  اإليجايب  واألثر  الكبرية  األهمية 

املهارات اللغوية واإلدراكية أو عىل املستوى العاطفي والوجداين، ألن 

القراءة تجعل الطفل يتفاعل مع أحداث القصة بشكل أكرب.

وأشارت أحدث دراسة لباحثني من جامعة ترينتو بإيطاليا إىل احتامل 

أن تكون القراءة بصوت عاٍل لألطفال يف الفئة العمرية من 6 وحتى 

12 عاما من العوامل املهمة التي تساهم يف ارتفاع مستوى الذكاء لهم.

حول  مدرسة   32 يف  الطالب  من   626 عىل  الدراسة  الباحثون  أجرى 

أرجاء إيطاليا، حيث يتلقى األطفال عادة حوايل 6 ساعات من الدروس 

بعمل مجموعة عمل  الباحثون  وقام  يوم درايس مدته 8 ساعات.  يف 

القصص  بقراءة بعض  املعلم  يقوم  تفاعيل بحيث  التالميذ بشكل  مع 

القراءة  تكون  أن  الطالب عىل  فئة عمرية من  لكل  املناسبة  الخيالية 

بصوت عاٍل ملدة ساعة واحدة فقط يف اليوم. وكانت هناك مجموعة 

املجموعة  هذه  تكون  بحيث  طبيعي  بشكل  أنشطتها  متارس  ضابطة 

هي املحددة للنتائج بشكل محايد.

يف  األوىل  مرتني  األطفال  يف  الذكاء  ملعامل  قياس  بعمل  العلامء  وقام 

معينة  مقاييس  4 شهور من خالل  مرور  بعد  والثانية  التجربة  بداية 

تقيس القدرات املعرفية واإلدراكية. هذه االختبارات املختلفة حصيلة 

املفردات اللغوية وفهم املواقف املختلفة واملغزى من أحداث معينة 

وأيًضا أوجه التشابه بني حدث وآخر أو شخص وموقف معني بجانب 

القدرة عىل التحليل واالستنباط وأيًضا مدى االنتباه والرتكيز.

وأوضح الباحثون أن األطفال يف املجموعة املحددة للنتائج )الضابطة( 

أظهروا تحسنا يف اختبارات الذكاء املختلفة وقالوا إن ذلك كان متوقعا 

األطفال  مع  مقارنة  ولكن  للنمو.  الطبيعي  التطور  من  كجزء  بالطبع 

الذين متت القراءة لهم بصوت عاٍل بشكل ثابت يوميًا ملدة ساعة، فقد 

حقق هؤالء األطفال تقدما ملحوظا وهائال يف مقاييس الذكاء بجانب 

أن جميع هؤالء األطفال زادت معرفتهم باملرتادفات املختلفة واملعاين 

املجازية للكلامت وأيًضا حدثت تنمية ملهارات التفكري املنطقي لديهم.

وأشار الباحثون إىل أن النتائج عبارة عن حصيلة جهود استمرت ملدة 

البالغني واألطفال،  عقد من الزمان لتأثري القراءة بصوت عىل كل من 

يوميًا يف  القراءة ملدة ساعة  إقرار  إىل  املقاطعة  الذي دفع  األمر  وهو 

يؤدي  أن  ميكن  املعلمني  بتدريب  الدولة  تقوم  أن  ومبجرد  املدارس. 

ذلك إىل تأثري طويل املدى عىل األطفال، خصوصا أن البحوث السابقة 

أخرى  فوائد  لها  يكون  أن  ميكن  األدبية  الروايات  قراءة  أن  أوضحت 

لألطفال مثل تنمية مهاراتهم العاطفية االجتامعية.

الكتب  تشبه  ألنها  عال  بصوت  القراءة  أهمية  إىل  الباحثون  وأشار 

الصوتية، حيث تقوم مبا يعرف بـ »فك التشفري البرصي للنص«، ويرتبط 

املستمع بشكل أسايس بالرسد واالستمتاع باللغة والرتكيز عىل املفردات 

األطفال  ولدى  الرواية.  يف  املوجودة  الخيال  عنارص  وجميع  املختلفة 

الخيال  تنمية  ألن  البالغني؛  من  أكرب  أهمية  األمر  يكتسب  خصوصا 

والتفاعل الوجداين يعتربان جزءا أساسيا من النمو بشكل عام، ما يجعل 

القراءة نوعا من الرتبية تجمع بني املتعة والتعلم.

القراءة لألطفال تجعلهم أكثر ذكاء

ألول مرة في العالم.. 
اكتشاف الصلة بين بدانة األطفال وانخفاض اإلدراك بمنتصف العمر

توصلت دراسة بارزة، أجراها باحثون يف أسرتاليا، إىل أول روابط مهمة بني بدانة األطفال والقدرة اإلدراكية يف منتصف العمر، والتي يرجح الباحثون 

أنها رمبا تكون مرتبطة بخطر اإلصابة بالخرف. تتبع البحث حاالت ألكرث من 1200 شخص عىل مدى 30 عاًما، وتبني أن املستوى األعىل من األداء 

البدين عندما كان الشخص طفاًل يرتبط بإدراك أفضل يف منتصف العمر، باإلضافة إىل عدد من النقاط املمتدة لتأثريات منط الحياة، التي ميكن أن 

تساعد يف الحامية من الخرف يف وقت مبكر من الحياة.

بدأ البحث علامء يف »جامعة موناش« مبلبورن األسرتالية يف العام 1985، حيث كانت أعامر املشاركني ترتاوح بني 7 و15 عاًما. قام الباحثون آنذاك 

بتقييم مستويات اللياقة البدنية للمشاركني من خالل قياسات أداء القلب والجهاز التنفيس والقوة العضلية والقدرة عىل التحمل ونسبة الخرص إىل 

الفخذ.

ثم تم إجراء جولة أخرى من التقييامت بني العامني 2017 و2019، عندما بلغ املشاركون 39 إىل 50 عاًما، مع الرتكيز عىل القدرة املعرفية. تضمنت 

اختبارات القدرة املعرفية قياسات محوسبة لالنتباه والذاكرة واإلدراك، والتي مكنت العلامء من استنباط بعض األفكار الرائعة.

اكتشف العلامء أن أولئك، الذين يتمتعون بأعىل مستويات اللياقة القلبية التنفسية واألداء العضيل وأدىن نسب من الخرص إىل الفخذ يف العام 1985 

عندما كانوا أطفااًل، أصبحوا يتمتعون بوظيفة إدراكية أعىل عندما بلغوا منتصف العمر. ووفًقا للباحثني، متثل نتائج الدراسة أول إثبات ملثل هذا 

االرتباط بني البدانة يف الصغر وتراجع القدرة املعرفية يف منتصف العمر، وتغذي الفهم املتزايد ألسباب الخرف املبكر والضعف اإلدرايك يف وقت 

الحق من الحياة.

أعلنت إدارة الغذاء والدواء األمريكية يف 13 يونيو 2022 عن موافقتها 

عىل أول دواء، يؤخذ عىل شكل حبوب عن طريق الفم، لعالج اضطراب 

الثعلبة  داء  ويعد  البالغني.  لدى  الثعلبة  داء  املسمى  الشعر  تساقط 

اضطرابًا يف املناعة الذاتية؛ حيث يهاجم الجسم بصيالت الشعر الخاصة 

به، ما يؤدي إىل تساقطها. ويظهر هذا عىل شكل بقع كبرية من الشعر 

املفقود.

ويعد دواء باريسيتيني أول دواء يعالج الجسم بالكامل بداًل من منطقة 

واحدة فقط. وينتمي هذا الدواء إىل فئة األدوية املثبطة إلنزيم جاك 

التي متنع نشاط إنزيم واحد أو عدة إنزميات مسببة لاللتهاب.

دواء  استخدام  عىل  وافقت  قد  األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وكانت 

باريسيتينيب يف العام 2018 كعالج اللتهاب املفاصل الروماتويدي، كام 

تم استخدامه يف اآلونة األخرية كعالج لفريوس كورونا يف بعض البالغني 

يف املستشفيات.

الموافقة على أول دواء عبر الفم لعالج الثعلبة
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لعمر طويل بصحة جيدة.. التفاؤل ال يقل أهمية عن الرياضة

اكتشفت دراسة جديدة أن التفاؤل رمبا يكون بنفس أهمية مامرسة التامرين الرياضية عندما يتعلق األمر باملساعدة عىل تجاوز سن التسعني 

.)Insidehook( عاًما، بحسب ما نرشه موقع

قام باحثون من »جامعة ميتشغان« بدراسة مجموعة من 159255 امرأة، وتوصلوا إىل أن املشاركات اللوايت كن متفائالت أكرث عرضة للعيش 

لفرتة أطول وتجاوزن سن 90 مقارنة مع من كن متشامئات. وكشفت نتائج الدراسة عن ارتباط التفاؤل بزيادة قدرها 5.4 % يف متوسط العمر. 

مبعنى آخر، ميكن أن يضيف الحفاظ عىل نظرة إيجابية يف الحياة حوايل 4.4 سنة إضافية لعمر اإلنسان يف املتوسط.

وقال الباحثون إن الدالئل املتزايدة تشري إىل أن العوامل النفسية اإليجابية مرتبطة بانخفاض مخاطر اإلصابة باألمراض والوفيات، مبا يتجاوز 

العمر  الصحية، مبا يشمل طول  النتائج  بتحسن  يرتبط  النفيس. كام  األداء  أو عالمات أخرى عىل ضعف  االكتئاب  إىل غياب  اإلشارة  مجرد 

االستثنايئ، البقاء عىل قيد الحياة بعد متوسط عمر الوفاة، والذي يقدر بحوايل 81.2 عام للنساء و76.2 عام للرجال يف الواليات املتحدة. 

تناول التوت البري يومًيا يوفر دعًما للذاكرة طوال العمر
يصبح امليل الطبيعي لنسيان األشياء أكرث انتشاًرا مع تقدمنا يف العمر. عندما يتعلق األمر بالشيخوخة الصحية، فإن رعاية صحة دماغك بشكل 

 Mind Your( استباقي أمر مهم سواء كان عمرك 20 أو 80 عاًما، ويؤثر النظام الغذايئ بشكل كبري عىل النتائج املعرفية، وفقا ملا نرشه موقع

.)Body Green

يف حني أنه من املعروف جيًدا أن الفواكه الغنية بالبوليفينول مثل التوت تتميز بخصائص متنح حامية األعصاب. كشفت دراسة جديدة، نرشها 

موقع Frontiers in Nutrition، أن مكمالت البوليفينول هي أيًضا طريقة فعالة لجني فوائد هذه املغذيات النباتية لصحة الدماغ.

وعالوة عىل التأثريات اإليجابية للذاكرة، أدت مكمالت التوت الربي أيًضا إىل انخفاض كبري يف نسبة الكوليسرتول الضار )LDL(، وبالتايل يتم 

تعزيز ودعم صحة األوعية الدموية، ما يزيد من نتائج تحسن األداء املعريف.

أوضحت دراسة جديدة أن طول القامة يرتبط بعدد من األمراض، 
مثل دوايل األوردة وتلف األعصاب املحيطية. وقد شملت الدراسة 
التي أجريت يف الواليات املتحدة بيانات أكرث من 280 ألف بالغ 
أمرييك، حيث قارن فريق دويل من الباحثني مقاييس الطول الجينية 
والجسدية لدى هؤالء املشاركني، وتم تأكيد أن الطول مرتبط بعدد 

من األمراض الشائعة.
األساليب  بعض  باستخدام  الباحثون  ووجد 
البالغني قد يؤثر عىل  الجينية أن طول قامة 
أكرث من 100 صفة وراثية ذات تأثري رسيري، 
مبا يف ذلك العديد من األمراض التي تؤثر عىل 

جودة حياة املريض مثل اعتالل 
املحيطية،  األعصاب 
وقرحة األطراف السفلية، 
الوريدي  والقصور 

املزمن.
استخدمت هذه  وقد 
األخرية  الدراسة 
الجينية  البيانات 
بالسجالت  املرتبطة 

من  ألكرث  الرسيرية 
200 ألف بالغ أبيض و50 

ألف بالغ أسود يف الواليات 
املتحدة. وباستخدام طريقة 
بوظائف  الجينات  لربط 
املرض،  بوجود  معروفة 
مطابقة  الفريق  حاول 
الجينية  االختالفات  آالف 
املعروفة بتأثريها عىل طول 
قامة الشخص بأكرث من ألف 
خاصية مرتبطة باملرض. كام 
تم إجراء مقارنة مامثلة أيًضا 

املقاسة،  األطوال  عىل  بناًء 
والتي بلغ متوسطها 176 سم. 
وقد كان معروفًا لدى العلامء 
القامة  طوال  األشخاص  أن 
لإلصابة مبجموعة  عرضة  أكرث 

األورطي  الرشيان  متزق  مثل  وحاالت  الرسطانات،  من  متنوعة 
واالنصامم الرئوي. لكن ما مل يكن واضًحا، هو ما إذا كانت هذه 
ظروف  نتيجة  أو  خصوصا،  بالطول  مرتبطة  الصحية  التحديات 
الضارة،  والثقافية  االجتامعية  اآلثار  أو  التغذية،  سوء  مثل  بيئية 

والتي ميكن أن تؤثر أيًضا عىل طول قامة الشخص.
ودعمت هذه الدراسة نتائج الدراسات السابقة التي خلصت إىل 
القلب  بأمراض  أكرث عرضة لإلصابة  أن األشخاص األطول يكونون 
واألوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، وفرط شحميات الدم، 
كام  األوردة.  ودوايل  األذيني،  والرجفان  التاجية،  القلب  وأمراض 
ذلك  يف  مبا  املخاطر،  قامئة  إىل  الحاالت  من  قلياًل  عدًدا  أضافت 

التهابات الجلد والعظام، واالعتالل العصبي املحيطي.
الذي  الدور  أيًضا  الدراسة  بينت  كام 
حيث  الجنس،  يلعبه  أن  ميكن 
يرتبط الربو واضطرابات األعصاب 
بزيادة  املحددة  غري  الطرفية 

الطول عند النساء وليس الرجال.
الدراسة،  هذه  نتائج  عىل  وبناء 
قد  القامة  طول  فإن 
خطر  عامل  يكون 
للتعديل  قابل  غري 
من  للعديد 
الشائعة  األمراض 
البالغني.  لدى 
من  الرغم  وعىل 
فعل  إمكان  عدم 
طولنا،  بشأن  يشء 
عالقته  معرفة  أن  إال 
أن  ميكن  بصحتنا 
األقل  عىل  يساعدنا 
يقظني  نكون  أن  يف 
األشياء  تلك  بشأن 
التي ميكننا فعل يشء 

حيالها.

طوال القامة أكثر عرضة لهذه األمراض... تعرف إليها



أخبار طبية 56

النفسية  للصحة  تقرير  أكرب  العاملية  الصحة  منظمة  أصدرت 
التفصييل  املصنف  هذا  ويتيح  القرن.  مطلع  منذ  العاملية 
واختصاصيي  األكادميية  واألوساط  للحكومات  أوليًا  مخططًا 
الصحة واملجتمع املدين وغريهم، بهدف دعم العامل يف إحداث 

نقلة نوعية يف مجال الصحة النفسية.
ويف العام 2019، بلغ عدد األشخاص الذين يعانون اضطرابات 
نفسية حول العامل مليار شخص، من بينهم 14 % من مراهقي 
العامل. وكان االنتحار السبب وراء أكرث من وفاة واحدة من كل 
الناجمة  الوفيات  نسبة 58 % من  تركزت  وفاة، يف حني   100
عن االنتحار بني أشخاص تقل أعامرهم عن 50 عاًما. وتشكل 
تقف  حيث  لإلعاقة،  الرئيس  السبب  النفسية  االضطرابات 
اإلعاقة.  مع  العيش  سنوات  من   6 كل  من  واحدة  سنة  وراء 
نفسية شديدة  باضطرابات صحية  املصابون  األشخاص  وميوت 
قبل عموم السكان مبا معدله 10 سنوات إىل 20 سنة، بسبب 
أمراض بدنية ميكن الوقاية منها غالبًا. ويشكل االعتداء الجنيس 
والتعرض للتنمر يف مرحلة الطفولة سببني رئيسني لالكتئاب. كام 
الصحة  واالقتصادية وطوارئ  االجتامعية  املساواة  تشكل عدم 
للصحة  عاملية  تهديدات هيكلية  املناخ  وأزمة  والحرب  العامة 

النفسية.
اإلنسان  وانتهاكات حقوق  والتمييز  الوصم  وتتفىش مامرسات 
ضد األشخاص املصابني بحاالت الصحة النفسية يف املجتمعات 
املحلية ونُظم الرعاية يف كل مكان، إذ ما تزال محاوالت االنتحار 
الفئات  تتعرض  البلدان،  بلًدا. ويف مختلف   20 تعد جرمية يف 
األفقر واألكرث حرمانًا يف املجتمع ملخاطر اعتالل الصحة النفسية 
أكرث من غريها يف حني تتدىن أيًضا فرص حصولها عىل الخدمات 

املالمئة والكافية عىل األرجح.
وحتى قبل جائحة »كوفيد 19«، مل تكن خدمات رعاية الصحة 
لنسبة  إال  متاحة  التكلفة  وميسورة  والجيدة  الفعالة  النفسية 
نسبة  تفتقر  املثال،  سبيل  فعىل  إليها.  يحتاجون  ممن  صغرية 
الصحة  خدمات  إىل  العامل  حول  بالذهان  املصابني  من   %  71
النفسية. ويف حني تصل نسبة املصابني بالذهان الذين يتلقون 
العالج يف البلدان املرتفعة الدخل إىل 70 %، فإن النسبة املقابلة 
لها يف البلدان املنخفضة الدخل ال تتجاوز 12 %. أما بالنسبة 
جميع  يف  واسعة  العاملية  التغطية  يف  الفجوة  فإن  لالكتئاب، 
البلدان، فحتى يف البلدان مرتفعة الدخل ال يحصل عىل خدمات 

رعاية الصحة النفسية الرسمية سوى ثلث املصابني باالكتئاب، 
وتشري التقديرات إىل تفاوت نسب من يتلقون عالًجا مناسبًا يف 
الحد األدىن لالكتئاب بني 23 % يف البلدان املرتفعة الدخل و3 

% يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. 
ويستند تقرير املنظمة الشامل إىل آخر البينات املتاحة، ويعرض 
الحقيقية  التجارب  ويعكس  املامرسات،  أفضل  عىل  أمثلة 
لألشخاص، مسلطًا الضوء عىل كيف وأين يلزم إحداث التغيري 
وأفضل السبل لتحقيقه. كام يدعو أصحاب املصلحة إىل العمل 
االلتزام  وترسيخ  النفسية  للصحة  املعطاة  القيمة  لتعميق  مًعا 
بها، وإعادة تشكيل البيئات التي تؤثر عليها وتعزيز الُنظم التي 

تقدم الرعاية لصحة األفراد النفسية.
العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  قال  الصدد،  هذا  ويف 
تيدروس أدحانوم غيربيسوس إن »حياة كل أحٍد تالمس حالة 
الصحة النفسية لشخص ما. والصحة النفسية الجيدة تنعكس 
دامغة  أدلة  يقدم  التقرير  وهذا  الجيدة،  البدنية  الصحة  يف 
الصحة  بني  الوثيقة  فالروابط  التغيري.  إحداث  رضورة  عىل 
النفسية والصحة العامة وحقوق اإلنسان والتنمية االجتامعية 
ومامرسات  سياسات  يف  تحول  إحداث  أن  تعني  االقتصادية 
الصحة النفسية من شأنه أن يعود مبنافع جوهرية حقيقية عىل 
املحلية والبلدان يف كل مكان. فاالستثامر  األفراد واملجتمعات 
يف الصحة النفسية هو استثامر يف حياة أفضل ومستقبل أفضل 

للجميع«.
الدول األعضاء، وعددها 194 دولة، عىل  وقد صادقت جميع 
التي   2030  -  2013 النفسية  للصحة  الشاملة  العمل  خطة 
تلزمها بغايات عاملية إلحداث تحول يف الصحة النفسية. ويدل 
املايض عىل  العقد  األماكن خالل  بعض  أُحرز يف  الذي  التقدم 
املنشود ال يحدث  التغيري  أن  التغيري. غري  إمكان إحداث هذا 
العوز  من  تشكو  النفسية  الصحة  تزال  وما  الكافية  بالرسعة 
اإلنفاق  من  دوالرات   3 كل  من   2 يُخصص  حيث  واإلهامل، 
الطب  ملستشفيات  النفسية  الصحة  عىل  الشحيح  الحكومي 
الصحة  خدمات  عىل  إنفاقها  من  بداًل  بذاتها،  القامئة  النفيس 
النفسية املجتمعية التي تقدم لألفراد خدمات أفضل. وما زالت 
منذ  املهملة  العامة  الصحة  أبرز مجاالت  النفسية من  الصحة 
عقود من الزمن، إذ ال تحظى سوى بقدر ضئيل من االهتامم 

واملوارد التي تحتاجها وتستحقها.

» الصحة العالمية«  تسلط الضوء على ضرورة إحداث نقلة نوعية في 
الصحة النفسية 

يستمر البحث يف إظهار الطرق التي ميكن بها لنمط حياة أكرث نشاطًا أن يقاوم 

بعض آثار الشيخوخة، مبا يشمل ظهور تلف القلب وفقدان الذاكرة والضعف 

اإلدرايك.

توصلت دراسة جديدة إىل العالقة بني وترية امليش والعمر البيولوجي. استخدمت 

الدراسة مجموعة كبرية من البيانات الجينية إلظهار أن أولئك الذين يتحركون 

برسعة أكرب ميكن أن يتمتعوا بصحة جيدة لفرتة أطول، بحسب ما نرشه موقع 

الباحثون  واطلع   Communications Biology دوري  نقاًل عن   New Atlas

عىل دراسة مثرية لالهتامم تبحث يف الروابط بني رسعة امليش والصحة، وتوضح 

كيف أن امليش ببطء أكرث يف األربعينيات من العمر يرتبط باملؤرشات البيولوجية 

للشيخوخة املتسارعة، مثل انخفاض الحجم الكيل للدماغ. وباملثل، أظهر باحثون 

يف جامعة ليسرت سابًقا أن 10 دقائق فقط من امليش الرسيع يوميًا ميكن أن تزيد 

من متوسط العمر املتوقع للفرد مبا يصل إىل ثالث سنوات.

يقولون  ما  لتأكيد  الجينية  البيانات  الباحثون  استغل  الجديدة،  الدراسة  ويف 

أن  سابًقا  أظهرنا  "بينام  ييتس:  توم  الباحثني  كبري  قال  حيث  سببي،  رابط  إنه 

وترية امليش هي مؤرش قوي جًدا عىل الحالة الصحية، مل نتمكن من تأكيد أن 

الدراسة  أفضل.. يف هذه  إىل صحة  الواقع  يف  يؤدي  الرسيع  امليش  وترية  تبني 

رسعة  أن  إلظهار  لألشخاص  الجيني  امللف  يف  الواردة  املعلومات  استخدمنا 

قياسه  يتم  بيولوجي أصغر كام  إىل عمر  بالفعل  تؤدي  أن  املحتمل  امليش من 

والتي  الكروموسومات  نهاية  يف  املوجودة  األغطية  أي  التيلومريات،  بواسطة 

تحميها من التلف، ولهذا السبب فهي محط اهتامم وتركيز الكثري من األبحاث 

املأخوذة  الجينية  البيانات  الجديدة  الدراسة  وحللت  الشيخوخة".  آثار  حول 

من البنك الحيوي يف اململكة املتحدة عىل أكرث من 400 ألف بالغ يف منتصف 

العمر، وقارنتها باملعلومات املتعلقة برسعات امليش، التي تم اإلبالغ عنها ذاتيًا 

واملأخوذة من أجهزة تتبع النشاط التي يرتديها املشاركون، يف إطار واحدة من 

صلة  أرست  وبذلك  مًعا،  مجتمعة  العوامل  هذه  تدرس  التي  الدراسات،  أوىل 

واضحة بني امليش األرسع والعمر البيولوجي األصغر.

دراسة مهمة تكتشف صلة بين المشي السريع وبطء الشيخوخة

فيام بدأ العامل يتنفس الصعداء بعد التعايف تدريجياً من جائحة كورونا 

الني أنهكت البرشية عىل مدى عامني، خرجت أخبار غري سارة عن مرض 

غامض جديد.

فقد سجلت منظمة الصحة العاملية حالة وفاة واحدة عىل األقل نتيجة 

لتفيش مرض كبدي غامض يصيب األطفال يف أوروبا والواليات املتحدة، 

وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

كام أعلنت املنظمة مساء السبت أنها تلقت حتى اآلن تقارير عن 169 

حالة إصابة يف األقل من "التهاب الكبد الحاد مجهول املنشأ" يف 12 دولة.

ووفقا للتقارير، فقد تراوحت أعامر األطفال املصابني بني شهر واحد و16 

عاما، مشرية إىل أن 17 من املصابني بحاجة إىل عمليات زرع كبد.

العاملية الدولة التي شهدت حالة الوفاة. كام  ومل تذكر منظمة الصحة 

سجلت أوىل حاالت اإلصابة يف بريطانيا، حيث أصيب 114 طفال.

قالت املنظمة العاملية يف بيان "مل يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة 

يف حاالت التهاب الكبد، أو زيادة يف الوعي بحاالت التهاب الكبد التي 

تحدث باملعدل املتوقع ولكن مل يتم اكتشافها".

ويرى الخرباء أن الحاالت رمبا تكون مرتبطة بفريوس مرتبط بشكل شائع 

بنزالت الربد، لكن هناك حاجة إىل املزيد من البحث.

كذلك، قالت املنظمة العاملية "رغم الفرضيات بشأن مسؤولية الفريوس 

الغدي، لكن التحقيقات ال تزال جارية بشأن العامل املسبب"، مشرية إىل 

أنه تم اكتشاف الفريوس يف 74 حالة يف األقل. وثبتت إصابة ما ال يقل 

عن 20 من األطفال بفريوس كورونا.

التهاب  الدول املترضرة تكثف مراقبتها لحاالت  املنظمة أن  كام ذكرت 

الكبد لدى األطفال.

مرض كبدي غامض 
يتفشى في 12 دولة..

 الصحة العالمية 
تكشف
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يكاد جميع سكان العامل )99 ٪( يتنفسون هواء يتجاوز الحدود القصوى 

وهذا  الهواء،  لجودة  )املنظمة(  العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي 

الهواء يهدد صحتهم. وتتوىل حالياً أكرث من 6000 مدينة يف 117 بلداً رصد 

جودة الهواء، وهو رقم قيايس، لكن الناس الذين يعيشون فيها ال يزالون 

أكسيد  وثاين  الدقيقة  الجسيامت  من  صحية  غري  مستويات  يتنفسون 

النيرتوجني. ويعاين الناس يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من أعىل 

حاالت التعرض لسوء نوعية الهواء.  وقد دفعت نتائج الرصد املنظمة إىل 

واتخاذ  األحفوري  الوقود  استخدام  من  الحد  أهمية  الضوء عىل  تسليط 

خطوات ملموسة أخرى للحد من مستويات تلوث الهواء. وصدر تحديث 

عام 2022 لقاعدة بيانات جودة الهواء التابعة للمنظمة قبل حلول يوم 

الصحة العاملي، الذي يحتفي هذا العام مبوضوع »كوكبنا، صحتنا«، ويعرض 

لثاين أكسيد  السنوية  الرتكيزات  التحديث، للمرة ألوىل، قياسات ملتوسط 

النيرتوجني عىل األرض، وهو مادة ملوثة تنترش يف املناطق الحرضية، وتنذر 

بوجود الجسيامت الدقيقة واألوزون. وقد نقحت املنظمة يف العام املايض 

محاولة  يف  أكرث رصامة  فجعلتها  الهواء،  جودة  بشأن  التوجيهية  مبادئها 

ملساعدة البلدان عىل تحسني تقييمها ملدى مراعاة هوائها للصحة.  

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس، املدير العام للمنظمة: »إن 

الشواغل الحالية املتعلقة بالطاقة تسلط الضوء عىل أهمية ترسيع االنتقال 

إىل نظم طاقة أنظف وأوفر صحة. فارتفاع أسعار الوقود األحفوري، وأمن 

الطاقة، والحاجة امللحة إىل مواجهة التحديات الصحية املزدوجة املتمثلة 

يف تلوث الهواء وتغري املناخ، تؤكد الحاجة املاسة إىل التحرك برسعة أكرب 

ترصد  التي  البلدان  األحفوري.«  يف  الوقود  اعتامده عىل  يقل  عامل  نحو 

الهواء يف نسبة 17 ٪ من  بلداً، يكون  الهواء والبالغ عددها 117  نوعية 

املنظمة  مبادئ  يف  مذكور  هو  مام  أقل  الدخل  املرتفعة  البلدان  مدن 

الدقيقة  بالجسيامت  يتصل  فيام  املحددة  الهواء  بشأن جودة  التوجيهية 

التي يبلغ قطرها 2,5 ميكرومرتاً أو 10 ميكرومرتات. ويف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل، تكون نوعية الهواء يف أقل من ٪1 من املدن ممتثلة 

للعتبات التي تويص بها املنظمة.  

وعىل الصعيد العاملي، ال تزال البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تعاين 

من زيادة التعرض ملستويات غري صحية من الجسيامت الدقيقة مقارنة 

باملتوسط العاملي، ولكن أمناط ثاين أكسيد النيرتوجني مختلفة، حيث يتبنّي 

الدخل.  واملتوسطة  واملنخفضة  املرتفعة  البلدان  بني  أقل  االختالفات  أن 

البيانات  جمع  بلداً   74 يف  برشية  مدينة/مستوطنة   4000 نحو  ويتوىل 

قياساتها،  وتظهر  األرض.  النيرتوجني عىل مستوى سطح  أكسيد  ثاين  عن 

متوسط  يتنفسون  األماكن  هذه  يف  الناس  من  فقط   23٪ أن  مجتمعة، 

املذكورة يف  املستويات  تلبي  النيرتوجني  أكسيد  ثاين  تركيزات سنوية من 

التوجيهية بشأن  التي جرى تحديثها مؤخراً من مبادئ املنظمة  النسخة 

جودة الهواء.  

يف  والصحة  املناخ  وتغري  البيئة  إدارة  مديرة  نريا،  ماريا  الدكتورة  وقالت 

املنظمة: »بعد النجاة من الجائحة، من غري املقبول أن تظل هناك، بسبب 

تلوث الهواء، 7 ماليني حالة وفاة ميكن الوقاية منها وعدد ال يحىص من 

السنوات الضائعة من العيش بصحة جيدة التي ميكن تجنبها. وهذا هو 

ما نقوله عندما ننظر إىل ذلك الكم الكبري من البيانات عن تلوث الهواء 

وتلك البيّنات والحلول املتاحة. ومع ذلك، ال تزال استثامرات هائلة تُهدر 

يف البيئة امللوثة بدالً من إنفاقها عىل الهواء النظيف والصحي.«   الذين 

ُعرضة  الناس  أكرث  الدخل هم  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يعيشون يف 

لتلوث الهواء. كام أنهم األقل تغطية من حيث قياس جودة الهواء، وإن 

كان الوضع آخذ يف التحسن. وال تزال أوروبا، وإىل حد ما أمريكا الشاملية، 

هام املنطقتني اللتني لديهام أشمل البيانات عن جودة الهواء. ويف العديد 

من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، يف حني أن قياسات الجسيامت 

الدقيقة التي يبلغ قطرها 2,5 ميكرومرتاً ال تزال غري متوفرة، فقد شهدت 

لقاعدة  تحديث  آخر  بني  ما  الفرتة  خالل  القياسات  يف  كبرية  تحسينات 

البيانات يف عام 2018 وهذا التحديث، مع وجود 1500 مستوطنة برشية 

إضافية يف هذه البلدان ترصد نوعية الهواء.  

اإلجراءات  عىل  الرتكيز  نحو  العامل  اهتامم   ، العاملي  الصحة  يوم  ووجه 

العاجلة الالزمة للحفاظ عىل صحة البرش والكوكب، وتعزيز حركة تهدف 

إىل إقامة مجتمعات تركز عىل الرفاه. ووفقاً لتقديرات املنظمة، يرجع أكرث 

من 13 مليون حالة وفاة يف العامل كل عام إىل أسباب بيئية ميكن تجنبها.  

أكثر من مليار 
شخص ال يزالون يتنفسون هواء غير صحي

الحظت نتائج دراسة حديثة لباحثني من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة 

أن تناول وجبتني من األفوكادو Avocado أسبوعياً مرتبط بتقليل خطر 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية CVD. ووفقا ملا نرش ضمن عدد 
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the American Heart Association، درس الباحثون منط التغذية لدى 

التاجية  القلب  أكرث من 110 آالف شخص خاليني من الرسطان وأمراض 

والسكتة الدماغية عند بدء الدراسة، ومتت متابعتهم ملدة ثالثني عاماً.

يتناولون كمية أكرب من  الذين  الباحثون مالحظتهم بأن األشخاص  وأفاد 

األفوكادو - وجبتني عىل األقل يف األسبوع - لديهم مخاطر أقل بنسبة 16 

يف املائة لإلصابة بأمراض القلب بالعموم، وخطر أقل بنسبة 21 يف املائة 

لإلصابة بأمراض رشايني القلب التاجية بالذات. ووجد الباحثون أيضاً أن 

معادلة  بكمية  لحم،  أي  أو  الجنب  أو  الزبدة  من  حصة  نصف  استبدال 

من األفوكادو، كان مرتبطاً بخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية بنسبة 22 يف املائة. وتضاف هذه النتائج الحديثة إىل أدلة سابقة 

من دراسات أخرى أظهرت أن األفوكادو - الذي يحتوي عىل العديد من 

الغذائية الصحية كاأللياف والدهون الصحية غري املشبعة - له  العنارص 

تأثري إيجايب عىل عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

كثيفة  فاكهة  عن  عبارة  »األفوكادو  الدراسة:  مقدمة  يف  الباحثون  وقال 

والبوتاسيوم،  الغذائية،  األلياف  عىل  وتحتوي  الغذائية،  العنارص 

واملغنيسيوم. ويحتوي عىل نسبة عالية من الدهون األحادية غري 

 PUFAs املشبعة  غري  املتعددة  والدهون   MUFAs املشبعة 

 Phytonutrients فئة  من  النباتية  املغذيات  إىل  إضافة 

 ،Bioactive Compounds ًواملركبات النشطة بيولوجيا

والتي ارتبطت بشكل مستقل بصحة القلب واألوعية 

الدموية«.

أفادت  سابقة  دراسات  إىل  الباحثون  وأشار 

عىل  الحصول  إىل  مييلون  األفوكادو  متناويل  بأن 

الكثافة  عايل  الدهني  الربوتني  من  أعىل  مستويات 

اإلصابة  خطر  وانخفاض  الحميد(،  )الكولسرتول   HDL

الوزن،  وانخفاض   ،Metabolic Syndrome الغذايئ  التمثيل  مبتالزمة 

 Waist الخرص  محيط  وانخفاض   ،BMI الجسم  كتلة  مؤرش  وانخفاض 

Circumference، مقارنة مع غري مستهليك األفوكادو.

وقال الباحثون يف محصلة نتائج دراستهم: »يف هذه الدراسة الكبرية التي 

أجريت عىل الرجال والنساء يف الواليات املتحدة، ارتبط تناول األفوكادو 

القلب  بأمراض  لإلصابة  أقل  مخاطر  مع  ملحوظ،  بشكل  أكرب،  بكمية 

التاجية. وتقدم دراستنا دليالً  الكلية وأمراض الرشايني  واألوعية الدموية 

أن  ميكن  نباتية  مصادر  من  املشبعة  غري  الدهون  تناول  أن  عىل  إضافياً 

الوقاية من  النظام الغذايئ، وهو عنرص مهم يف  يحسن جودة 

األمراض القلبية الوعائية يف عموم السكان«.

تناول األفوكادو 
يرتبط بانخفاض إصابات القلب واألوعية الدموية
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ذكرت استشارية أمراض الغدد والباطنية والسمنة د. خولة علي 

الحيواني  الحليب السائل  أن قطع بعض منتجات األلبان خصوًصا 

قد يصفي البشرة ويحسن من حب الشباب، إذ إن هذا النوع 

دهنية،  بشرة  إلى  ويؤدي  الشباب  يسبب حب  أن  يمكن 

الحالة  هذه  في  وننصح  التكيس،  يسبب  قد  أنه  كما 

باستبداله بالحليب النباتي كحليب الصويا الذي يقلل 

الحيوانية  الثانية  األلبان  أما  الذكورة.  هرمونات  من 

خصوًصا األجبان فيفضل االبتعاد عن األجبان السائلة 

واأللبان  الزبادي  باستخدام  ونوصي  المصنعة،  أو 

اليونانية.

يعانون  قد  األطفال  إن  التحو  محمد  د.  األطفال  طبيب  يقول 

فهم  من  السن  في  الصغار  األطفال  يتمكن  ال  وقد  القلق،  من 

مشاعرهم والتعبير عنها بسهولة، إال أن هذه العالمات ستخبرك 

عما إذا كان طفلك الصغير يشعر بالقلق. فالطفل قد يشعر باالنزعاج 

ويميل إلى البكاء، التشبث باألهل، أو قد يجد صعوبة في الخلود 

إلى النوم أو يستيقظ لياًل أو قد يعاني من األحالم المزعجة. أما 

األطفال األكبر سًنا فقد يفتقرون إلى الثقة لتجربة أشياء جديدة 

ويكونون غير قادرين على مواجهة التحديات اليومية البسيطة، 

في  مشكالت  من  يعانون  وقد  التركيز  في  صعوبة  إلى  إضافة 

النوم أو األكل، وقد يمكرون بنوبات الغضب واألفكار السلبية، لذا 

عليك مراقبة هذه المؤشرات.

حذر استشاري طب العائلة د. هشام عبدالوهاب من وقف األدوية بشكل مفاجئ إلى مرضى األمراض المزمنة، إذ 

إن العديد من المرضى يتوقفون عن أخذ أدويتهم الخاصة ببعض هذه األمراض نتيجة لمعلومات مغلوطة أو حتى 

بسبب نصيحة صديق، في الوقت الذي قد يؤدي هذا التوقف إلى مضاعفات صحية خطيرة. فوقف األدوية ال بد 

أن يكون باستشارة طبيب وليس صديقا.

أكدت د. شريفة عادل أن مرض الثعلبة مرض مناعي ذاتي وأن أكثر الناس عرضة لإلصابة به هم من لديهم 

تاريخ عائلي أو يعانون من أمراض مناعة ذاتية أو المرضى الذين يتعالجون بعالجات بيولوجية، إضافة إلى أن 

هناك بعض الحاالت تصاب به نتيجة للقلق والتوتر واالختالالت الهرمونية والصدمات العاطفية والنفسية، 

في حين أن المصابين بالثعلبة معرضون لإلصابة بمشكالت في الغدة الدرقية أو البهاق أو األكزيما.
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المقادير 
• 100 غ )3 أونصات( معكرونة أو سباغيتي مجففة

• 50 غ )أونصة( بازالء مجمدة

عباد  زيت  أو  بكر ممتاز  زيتون  • ملعقتان صغيرتان 

الشمس

• نصف بصلة مفرومة ناعًما

إلى شرائط بعرض  • قطعتا لحم مدخن، مقطعة 

15 ملم )بوصة(

• 100 غ )3 أونصات( فطر مقطع لشرائح

• كوسة مقطعة إلى شرائح بحجم سم

• 3 مالعق كبيرة كريمة

• 15 غ )أونصة( جبن بارميزان، مبشور ناعًما

• ملح بحر وفلفل أسود مطحون طازج

الطريقة 

أضيفي  الغليان.  حتى  واتركيه  بالماء  الصق  غير  كبير  قدر  نصف  املئي   •

المعكرونة إلى المقالة واطهيها لمدة 10 دقائق، أو حسب تعليمات العبوة، 

حتى تنضج. 

• أضيفي البازالء واطبخي لمدة دقيقتين إضافيتين.

• سخني الزيت في مقالة أو مقالة كبيرة غير الصقة. أضيفي البصل واللحم 

المدخن والفطر والكوسة إلى المقالة وتبلي بالملح والفلفل. اقلي على نار 

متوسطة إلى عالية لمدة 5 دقائق مع التحريك المستمر.

• صفي المعكرونة والبازالء وأعيديها إلى القدر. 

• أضيفي الكريما ومزيج اللحم المدخن إلى القدر وضعيه على نار خفيفة.

الكريمة ساخنة  الخليط باستخدام شوكتين لبضع ثوان حتى تصبح  • قلبي 

ويمتزج كل شيء جيًدا.

• رشي جبنة البارميزان، وقدميها على الفور.

السعرات الحرارية 393 سعرة
• 18.5 غ بروتين

• 43 غ كربوهيدرات
 )منها 5 غ سكريات( 

• 15 غ دهون ) 6.5 غ مشبعة( 
• 6 غ ألياف 
• 0.9 غ ملح

معكرونة كاربونارا 
الصحية

المقادير
• ورقتا جيالتين

• معالج طعام

الطريقة

الجيالتين  طبقات  وأضيفي  البارد  بالماء  وعاء  نصف  املئي   •

واحدة تلو األخرى. اتركيه لينقع لمدة 5 دقائق.

المسطح  الحجر  جانبي  على  نصفين  إلى  المانجو  قطعي   •

الكبير، باستخدام ملعقة كبيرة، أضيفي قشر الليمون وامزجي 

بضع  هذا  يستغرق  قد  اإلمكان.  قدر  ناعًما  المزيج  يصبح  حتى 

دقائق.

• ضعي 5 مالعق كبيرة من الماء في قدر صغير وسخنيه برفق 

شديد.

• ارفعي صفائح الجيالتين من الماء البارد بأصابعك واسقطيها 

لبضع  بملعقة خشبية  بقوة  الدافئ، وحركيها  الماء  بحذر في 

ثوان حتى يذوب الجيالتين. ارفعيه عن النار.

وعاء كبير  باستخدام مضرب كهربائي في  الكريمة  اخفقي   •

حتى تقف في قمم شديدة الصالبة.

محلول  اسكبي  الطعام،  محضر  على  المحرك  تشغيل  مع   •

يتجانس  حتى  واخلطيه  المانجو  بيوريه  على  ببطء  الجيالتين 

تماًما.

• ضعي 6 مالعق كبيرة من بيوريه المانجو في وعاء صغير.

المخفوقة واخفقيها  الكريمة  إلى  المتبقي  البوريه  • أضيفي 

مًعا برفق حتى تصبح ناعمة.

زجاجية  أكواب  أربعة  في  المانجو  قشطة  نصف  اسكبي   •

واسكبي نصف مهروس المانجو فوقها.

ثم  الوجه  المانجو على  المتبقية من كريمة  الكمية  • اسكبي 

واتركيها  بالستيكي  بغشاء  األطباق  غطي  المتبقي.  البوريه 

تبرد لمدة 3 ساعات على األقل قبل التقديم.

موس المانجو 
والليمون الخالي 

من السكر

السعرات الحرارية 252 سعرة
• 1.8 غ بروتين

• 16 غ كربوهيدرات
 )منها 16 غ سكريات( 

• 20 غ دهون )13 غ مشبعة( 
• 4 غ ألياف 

• 0 غ ملح

• حبة مانجو كبيرة ناضجة )450 غ/ رطل تقريًبا(

• ليمونة مبشورة ناعًما

• 150 مل )5 أوقيات( كريم مزدوج
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حليب البقر غير صحي ويسبب الحساسية 
شأنها  من  إذ  فعاًل،  صحية  ليست  الحليب  دهون 
من  وتزيد  الدم،  في  الكوليسترول  نسبة  ترفع  أن 
لذا  الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر 
ينصح بتناول الحليب ومشتقاته بنسبة دسم قليلة؛ 
بسبب فائدتها حيث تحتوي على: فيتامين ب 12، 
الحليب  يشكل  كما  والزنك.  والبوتاسيوم،  واليود، 

مصدر بروتين جيدا بالنسبة للنباتيين.
الصغار  األطفال  من   %  2 إلى  واحد  لدى  أن  يذكر 
تختفي  أنها  غير  الحليب،  بروتين  من  حساسية 
الالكتوز،  لحساسية  بالنسبة  أما  النمو.  مع  تلقائًيا 
فال تالحظ إال عند اإلفراط في تناول الحليب. وعلى 
الرغم من أنه قد يعزز إلى حد ما سرطان البروستات 
عند الرجال، إال أنه قد يساعد في مكافحة سرطان 

األمعاء.

األكل بعد الساعة 6 مساًء ضار بصحتك
هذه الخرافة قديمة، ونظًرا لوتيرة حياتنا، فإن تناول 
وجبة بعد الساعة 6 مساًء ليس أمًرا صحًيا فحسب، 
إنه أمر منطقي، فكثير من الناس اليوم ينامون في 
وقت متأخر عن أجدادنا، والجوع قد يضر بصحتك، 
الحقيقة هي أنه ال يجب أن تأكل قبل النوم بثالث 

ساعات، ويجب أن يكون العشاء خفيًفا. 

ال يستطيع المولود الجديد أن يرى أي شيء
ال  هذا  ولكن  صحيح،  هذا  الشيء  بعض  مشوشة  تكون  الجديد  المولود  لدى  البصر  حاسة  إن 
يعني أنه عاجز تماًما عن رؤية ما حوله. تأتي هذه الخرافة من الخرافات عن الطفل الرضيع غالًبا من 
طريقة حركة عيون المولود الجديد العشوائية أحياًنا، التي تجعل والديه يظنان أن هناك خطب ما 
بالرضيع. ولكن هذا طبيعي نظًرا لعجزه عن السيطرة على العضالت المسؤولة عن حركة العيون 
الرضيع أن يميز بعض األلوان، مثل: األحمر، واألخضر، وما عدا ذلك قد يبدو له  تماًما. ويستطيع 

أبيض وأسود في أول أسبوعين من حياته.

اإلنجاب سبب رئيس لزيادة وزن المرأة
في دراسة تتبعت زيادة وزن السيدات لمدة 10 سنوات وجد أن معظم السيدات 
يزددن وزًنا بشكل طبيعي مع تقدمهن بالعمر سواء كن متزوجات أم ال. بيد أن 
الزواج بحد ذاته، حتى لو لم يرافقه األوالد، عامل مسرع لزيادة الوزن. وفي دراسة 
أجريت في جامعة كوينزالند وجد أن السيدة تزداد وزًنا بمعدل 20 باونًدا إذا كان 
لديها طفل، و15 باونًدا بعد الزواج وقبل اإلنجاب، و10 باوندات إذا لم يكن لها 
أن  النساء يحاولن  أن  الزواج هو  بعد  الوزن  زيادة  أو ولد. وقد يكون سبب  زوج 
يواكبن ويتأقلمن مع عادات الزوج الغذائية، ما يجعلهن يتناولن كمية أكبر من 
الطعام. كما أن المتزوجين مضطرون إلى زيادة نشاطهم االجتماعي والذهاب 

والعزومات  المطاعم  إلى 
والوالئم، وهذه مسألة كافية 

لزيادة كمية األكل.

تفاحة آدم ليست في النساء
عن  الناتج  العنق  من  األمامية  الجهة  في  الموجود  البروز  أن  كثيرون  يعتقد 
هرمون  ارتفاع  هو  سببه  وأن  فقط.  الرجل  جسم  في  خاصية  هو  غضروف 
التستوستيرون في جسمه ما يسبب بروز هذا الغضروف. نصف هذا االعتقاد 
التي تمسك  الغضاريف  بروز  ناتجة عن  آدم هي فعاًل  تفاحة  هو حقيقة؛ ألن 
في  وهي  الصوتية.  واألحبال  الهوائية  للقصبة  الحامية  واأللياف  األنسجة 
النساء لكنها ال تكون بارزة مثل الرجال لسببين هما: أن التستوستيرون )هرمون 
الرجال( يسبب نمو القصبة الهوائية في الرجل بشكل سريع خالل فترة البلوغ 
الرجل وهو ما يدفع الغضاريف حتى تبرز إلى  ما يفسر خشونة وعمق صوت 
الخارج بشكل واضح. كما أن غضاريف الغدة الدرقية في الرجل تنمو لتمتد على 
زاوية تبلغ 90 درجة، بينما تكون هذه الدرجة أقل حدة في النساء فتكون 120 
تبدو منبسطة  الغضاريف  النساء تجعل  الزاوية لدى  الزيادة في  درجة. وهذه 
الذي  المكان  فهي  )الغضاريف(  حواء  تفاحة  أما  بارزة(.  غير  )أي  ومسطحة 

يتذبذب كثيًرا أثناء التحدث؛ ألنه يغطي صندوق الصوت.




