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واسمه  كفاءته  يثبت  أن  الريفي  مؤمن  د.  بالعيون  المختص  االستشاري  استطاع 

بين ألمع أطباء العيون في العالم العربي، حيث حصل على العديد من الشهادات 

االحترافية والتقديرية من عدد كبير من المؤسسات والجهات الطبية المختصة بطب 

العيون.

فبراير الماضي اختارت جامعة البحرين الدكتور الريفي ليقدم الطبيب العالمي الحاصل على جائزة 

فعالية  ُبعيد  اللقاء  لنا هذا  واألكاديمية. وكان  الطبية  بشأن مسيرته  اإلنسانية  لخدمة  عيسى 

تكريم د. سندوك رويت.

د. مؤمن الريفي:
أطمح للتعاون مع البروفيسور العالمي سندوك 

رويت الفائز بجائزة “عيسى اإلنسانية”

االستشاري المختص بالعيون 

من هو مصدر إلهامك؟
مصدر إلهامي هو والدي الذي رباين وأحسن تربيتي وكان يل قدوة، حيث كان دامئًا يحثني عىل الدراسة واملثابرة واإلبداع وكان مثيل 

األعىل، والحمد لله لدي 6 أبناء أطباء استشاريون وأكربهم الدكتورة هبة استشارية أمراض وجراحة األنف والحنجرة، وحاليًا هي املدير 

الطبي ملستشفى عوايل يف الرفاع.

من خالل الحوار الذي أقمته في جامعة البحرين مع د. سندوك رويت نرى أنه استطاع أن 
يعالج المصابين بالعمى وأنت كذلك من خالل عملية بسيطة تقومون بها، هاّل أخبرتنا عن 

هذه العملية وكيفية القيام بها بحيث تصحح عيوب البصر؟
العملية تجرى  التي تخصص بها الدكتور سندوك رويت هي عملية سحب املاء األبيض وزراعة عدسة داخل العني، وهذه  العملية 

لألشخاص الذين يصابون بالعمى نتيجة كثافة عدسة العني وعتامة عدسة العني وما يسمى بالساد األبيض، وهو حالة مرضية تحصل، 

فكل إنسان بعد ما يتجاوز عمر السبعني يصبح لديه ماء أبيض ويسبب عتامة يف العني ويسبب ضعف النظر وبعض الناس خصوصا يف 

القرى واملناطق النائية ال يتابعون حالتهم الطبية، فلذلك يراجعون حالتهم بعد ما تكون العدسة معتمة جًدا وعند إصابتهم بالعمى، 

وهذا يستوجب إزالة العدسات املعتمة وزراعة عدسة أخرى مكانها، وهذه العملية تسمى عملية عالج املاء األبيض أو سحب املاء 

األبيض من العني.
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من خالل العمليات التي تقوم بها استطعت أن تجعل العديد من األشخاص يبصرون النور، كم العدد 
التقريبي لألشخاص الذين أبصروا النور من خالل عملياتك؟

من خالل عميل يف الـ 44 عاًما املاضية قمت مبا يزيد عن 50000 عملية لسحب املاء األبيض، وكل املرىض أو معظمهم والحمد لله أبرصوا 

النور، لكن يف حاالت نادرة بعض املرىض لديهم عتمة يف الشبكية واعتالل يف الشبكية أو األمراض أخرى التي ال توفق املريض حتى بعد سحب 

املاء األبيض من اسرتجاع البرص متاًما ولكن يسرتجعون جزء من البرص، معظم الحاالت تكللت بالنجاح خصوصا الحاالت التي لديها العصب 

البرصي والشبكية سليمة.

ماذا يعني لك فوز د. سندوك رويت بجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية لقيامه بعالج أكثر من 120 ألف 
مصاب بالعمى؟

كان مثال جيدا بالنسبة يل وبالنسبة لكل طبيب عيون؛ ألن هناك دالالت كثرية؛ أواًل إن قيادتنا الرشيدة تقدر وتثمن وتشكر األشخاص األكفاء 

والناس الذين يقومون بأعامل متميزة لخدمة البرش وخدمة اإلنسانية، فهذا دافع لكل طبيب ولكل باحث ولكل إنسان علمي أن يقدم أكرث 

لنيل مثل هذه الجوائز، والدكتور سندوك رويت هو مثل أعىل بالنسبة إيّل وبالنسبة لكل أطباء العيون؛ ألنه سعى يف حياته وحقق ما يتمناه 

من خدمة الناس، فيجب عىل كل طبيب من األطباء أن يحذو حذو الطبيب رويت ويخطو خطواته.

من هو مثلك األعلى في طب وجراحة العيون؟
مثيل األعىل هو الجراح سفياتسالف فيدوروف، وهو طبيب رويس كشف تشطيب القرنية، أيضا كان طبيبا عسكريا ومر يف 

النظر،  القرنية، وأدى ذلك شفاء كثري من املرىض الذين كانوا يعانون من قرص  ظروف حرب وأثناء الحرب اكتشف جروح 

فهو مثيل األعىل ألنه طبيب مخلص وبارع وأيضا كان ذكيا وشغوفا إىل املعرفة والتعلم، وكان يف كل حالة يعالجها يحاول أن 

يكتشف أسباب هذه الحالة وكيفية عالجها بأقل تكلفة وساعد الكثري بل آالفا من الناس، وهو أستاذي وتعلمت عىل يديه 

عمليات تشطيب القرنية، فكان هو مثيل األعىل يف مجال طب العيون.

لقد أصدرت كتابين في طب العيون، حدثنا قليال عنهما؟
الكتاب األول كان عن أمراض العيون الشائعة يف مملكة البحرين، وهذا كان جردا عاما عىل معظم األمراض مثل الجفاف 

والحساسية واملياه البيضاء والزرقاء وأمراض الشبكية واعتالالت السكر يف البحرين. كتايب األخري هو كتاب عن البرص والبصرية 

يرشح نعمة البرص، وواجبنا أن نشكر ربنا عىل هذه النعمة، وأيضا إذا ابتلينا بفقدان البرص هناك نعمة أخرى هي البصرية 

التي تجعل اإلنسان يرى ما ال يراه املكفوف، أو يرى بالبصرية ما ال يراه البصري، هي الحدس والخربة والكفاءة والذكاء التي 

تبرص اإلنسان طريقه الحايل واملستقبل.
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كونك بروفيسور في طب وجراحة العيون تتشارك مع د. سندوك رويت في نفس المجال، هل 
تطمح أن تتعاون معه في يوم من األيام؟

بالتأكيد نعم، أنا وكل زماليئ أطباء العيون دامئا نطمح لكسب التقنيات الحديثة واألساليب الحديثة لعالج مرىض العيون، فنحن لنا خطة 

الطبي، وأنا  السلامنية  الجامعي وأيضا مستشفى  امللك حمد  بزيارة إىل مستشفى  قام  بالتعاون معه واالستفادة من خرباته، وهو  أيًضا 

شخصيًا أتواصل معه وإن شاء الله كل األطباء اليوم يف البحرين يستفيدون من خرباته وبالتايل يؤدي ذلك إىل رفع مستوى الخدمات الطبية 

ملرضانا يف البحرين.

كونك أول من ابتدأ جراحة تشطيب القرنية وتصحيح عيوب األبصار بالليزر في الخليج العربي، 
إلى أين تطمح أن تصل؟

بدأنا يف عمليات بسيطة تسمى عمليات تشطيب القرنية ثم انتقلنا إىل عمليات الليزر باستخدام أجهزة الليزر الدقيقة التي تعمل من 

خالل الكمبيوتر وتعالج ضعف اإلبصار بالكمبيوتر، وبعد ذلك انتقلت للقيام بعملية أخرى تسمى الليزك تعمل عن طريق شق بسيط 

بالقرنية إلجراء تصحيح داخل القرنية، ثم انتقلت بعمل عملية أخرى اسمها الفمتو ليزك وهذه العملية تجرى بشق يف القرنية بواسطة 

الليزر ويكون الليزر خاصا ودقيقا، وأيضا العملية تعمل بالكومبيوتر وليس باليد كام كانت بالتشطيب أو بالليزر سابًقا، ثم انتقلت للقيام 

بعملية أخرية تسمى ساميل وهي عملية أيًضا دقيقة جدا تستخدم بجهاز الفمتو ليزر داخل نسيج القرنية من دون قطع، وآمل يف األيام 

املقبلة أن أجري عمليات حديثة بحيث أزرع عدسات دقيقة جًدا ومصنوعة من مادة يتقبلها الجسم داخل العني دون إجراء أي شق أو 

رضر يف القرنية، فتبقى القرنية سليمة والعملية تجرى عن طريق زراعة عدسات دقيقة داخل العني دامئة، وهذا أحدث ما توصل له الطب، 

وما نطمح له مبنطقة الخليج هو زراعة العدسات كبديل إىل عمليات تشطيب أو الليزر أو الفنتو أو الساميل.

هل تأثرت يوًما بأحد المرضى الذين عالجتهم؟
نعم أذكر حادثا يف حيايت أثر فيني.. يف أحد األيام من خالل عميل تعرفت عىل شاب سعودي كان يعاين من العمى وكان مكفوفا وعمره 

26 عاما ومل يبرص النور خالل السنني التي مضت، فجاء يل يك أجري له عملية سحب املاء األبيض واألزرق وتغيري عدسات العني، وبعدها 

بفضل الله تشاىف وأبرص النور وأصبح يرى جيًدا، فكانت فرحة كبرية جًدا شملت الشاب وشملت والديه وأيضا أنا فرحت وشاركتهم 

الفرحة، وكان جواب الشاب يل بأنه يقول كأنه ولد من جديد، وأنه يرى الحياة من جديد، فهذا يعطيني دعام باإليجابية والفرح من 

عميل وأن أستمر فيه، وهذا من فضل الله.

د. سندوك رويت
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أكد استشاري جراحة التجميل في المستشفى الملكي التخصصي د. أندرس بويكس أن هناك العديد 

من األسباب التي تقف وراء تساقط شعر اإلنسان يوميا، مشيرا إلى أن التشخيص يعتمد على سرعة 

ونمط تساقط الشعر وسيعتمد العالج أيًضا على السبب. وخالل لقاء مع »البالد« قال: من الصعب جًدا 

الحفاظ على عالج تساقط الشعر مع مرور الوقت. ونظًرا لعدم وجود عالج، فعالج تساقط الشعر عالج مزمن مدى 

الحياة، وعلى المريض اتباعه.

الثعلبة األندروجينية 
تصيب 80 % من 

الرجال و40 % من 
النساء

د. أندرس بويكس
المستشفى الملكي التخصصي

ما أسباب تساقط الشعر؟
ميكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة ألسباب ال حرص لها، ترتاوح من الخلقية، املعدية )البكترييا، الفطريات(، املناعة الذاتية، الهرمونات، األمراض 

الجلدية، نقص املغذيات والفيتامينات، بعض األدوية، الصدمات الجسدية، اإلجهاد واألسباب الخارجية )التعرض لنوع من املواد الكيميائية(. ولكن 

األكرث شيوًعا هو الثعلبة األندروجينية AGA التي تصيب ما يصل إىل 80 % من الرجال و40 % من النساء، إذ إن هذا النوع من الثعلبة يحدث 

بسبب تأثري الهرمونات االندروجينية والعوامل الوراثية.

متى يعتبر تساقط الشعر مرًضا ينبغي عالجه؟
أعراض تساقط الشعر تقترص عىل تساقط الشعر، وسيعتمد التشخيص عىل رسعة ومنط تساقط الشعر وسيعتمد العالج أيًضا عىل السبب. وكلام 

زاد تساقط الشعر وكلام كان الشعر أرق، كلام بدأت يف رؤية فروة الرأس.

غالبًا ما يكون تساقط الشعر مصحوبًا بفرط إفراز دهني، أو تقرش )تقرش( لفروة الرأس، وأحيانًا يكون هناك زيادة يف هشاشة الشعر، أي أن 

الشعر هش، فيعطي االنطباع بأنه ال ينمو.

يف بعض حاالت الثعلبة، يكون تساقط الشعر مفاجئًا وموضعيًا يف مناطق غري مكتملة كام هو الحال يف داء الثعلبة، ويف الحاالت القصوى هناك 

مرىض يعانون من تساقط الشعر بالكامل؛ ملعاناتهم من ضغوط نفسية كبرية.
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ما أحدث العالجات لتساقط الشعر؟

لسوء الحظ، ال توجد حبوب عالجية شاملة لتساقط الشعر )الصلع الورايث(. ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من العالجات الجديدة التي ميكن 

أن توقف تساقط الشعر وحتى استعادة جزء كبري من تلك البصيالت التي كانت عىل وشك االختفاء. وليك يعمل عالج الشعر، يجب أن يكون 

هناك بصيلة من الشعر، وإذا مل يكن هناك بصيالت، أي إذا كانت هناك منطقة ال يوجد بها شعر كليًا، فلن ينجح العالج.

الدقيقة  والغرسات  النمو،  باألكسوزومات، وعوامل  العالج  بينها:  التجديدي، من  الطب  يعتمد عىل  فإن معظمها  العالجات،  بالنسبة ألحدث 

الذاتية، وأجهزة PRP الجديدة )البالزما الغنية بالصفائح الدموية(، والجيل الثاين من البالزما الغنية بالصفائح الدموية )PRF أو الفيربين الغني 

بالصفائح الدموية(. والعالج بالليزر منخفض اإلضاءة.

تستخدم هذه العالجات األنسجة الخاصة باملريض، مثل عينة الدم أو بصيالت الشعر، والتي تتم معالجتها وتعزيز الشفاء الذايت، والجيد أنها 

تجرى مرة واحدة شهريًا عىل األكرث.

يشتكي كثير من الناس من تساقط الشعر لكن كثيرين يهملون العالج، فما نصيحتك لهم؟

نعلم أنه من الصعب جًدا الحفاظ عىل عالج تساقط الشعر مبرور الوقت؛ وذلك نظرًا لعدم وجود عالج، فهو عالج مزمن مدى 

الحياة. وعادة ما يتكون العالج من حبوب أو غسول لالستخدام اليومي لذلك حتاًم يتعب املريض ويستسلم.

لكل أولئك الذين يرغبون يف استعادة شعرهم بطريقة أبسط وأسهل وأكرث راحة من دون حبوب يومية أو مستحرضات دهنية، 

باإلمكان يف املستشفى املليك التخصيص وضع عالج يف العيادة، إذ يتم خطة لزيارة املريض مرة واحدة يف الشهر أو كل شهرين لتلقي 

العالج، مع تخصيص جلسات من 15 إىل 30 دقيقة حسب العالج وبعدها ميكن للمريض مالحظة الفرق ومالحظة التغيريات برسعة.
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يعد احتكاك الركبة من األمراض الشائعة التي يشتكي منها الشباب قبل كبار السن، فهي حالة شائعة 

التي  إن اإلصابات  إال  أو بسبب تقدم السن،  نتيجة وجود عوامل وراثية  وأسبابها متعددة فقد تكون 

يتعرض لها اإلنسان قد يكون لها دورًا في ذلك، ولكن مع الحياة العصرية التي نعيشها في الوقت 

الحالي وعدم ممارسة الرياضة واالعتماد على التكنولوجيا في توصيل طلباتنا أصبحنا معرضين لإلصابة باحتكاك 

الركبة.

الحياة العصرية 
واالعتماد على 

التكنولوجيا قد 
يتسبب لك باحتكاك 

الركبة فاحذر ذلك!

د. محمد عقيل
المستشفى الملكي التخصصي

املستشفى  الصناعية يف  واملفاصل  العظام  استشاري جراحة  وأكد 

وكرثة  الرياضة  مامرسة  عدم  عقيل  محمد  د.  التخصيص  املليك 

الجلوس ومام يؤدي إىل السمنة والتي بدورها تسبب احتكاك يف 

الركبة، موضحاً بأن هناك العديد من العوامل األولية والثانوية التي 

تساهم يف إصابة اإلنسان بهذا االحتكاك.

املستشفى  فأن  لذا  الركبة،  احتكاك  من  يشتيك  العديد   »: وقال 

املليك التخصيص خصص عيادة عظام شاملة لجميع أمراض العظام 

واألقدام،  والورك  الركب  من  السفيل  الطرف  وخصوصاً  واملفاصل 

كالعالج  التداخلية  أو  التحفظية  العالجات  جميع  تقديم  يتم  إذ 

الطبيعي والحقن والعمليات«. 

وذكر د. محمد عقيل بأن هناك أسباب كثرية وراء احتكاك الركبة 

األولية  األسباب  وتتمثل  ثانوية.  وأخرى  أولية  أسباب  إىل  وتقسم 

أو  املريض  الركبة يف وجود عامل ورايث لدى  باحتكاك  اإلصابة  يف 

بسبب تقدم السن، إذ تزداد احتاملية اإلصابة باحتكاك الركبة مع 

مرونة،  وأقل  أضعف  الركبتني  يصبح غرضوف  العمر حيث  تقدم 

ماّم يجعلها أكرث عرضة للرتقق والتلف مع التقدم يف السن.

الركبة تتمثل يف اإلصابات  الثانوية لإلصابة باحتكاك  العوامل  أما 

نتيجة الكسور، متزق األربطة أو الغضاريف يف الحوادث أو خالل 

األلعاب الرياضية وكذلك التشوهات الخلقية من الوالدة.

د.  قال  الركبة  باحتكاك  املصاب  من  يعاين  التي  األعراض  وعن 

املصاب  منها  يعاين  التي  األعراض  أهم  من  إن  عقيل:«  محمد 

باحتكاك املفاصل هي الشعور باألمل يف املفصل واالحساس بتيبس 

املتقدمة  الدرجات  أما يف  والحرارة،  االنتفاخ  الحركة والشعور  يف 

الحركة يف  املفصل وفقدان  بانحناء يف  االحتكاك  يتسبب  فقد  يف 

املفصل إضافة إىل العرج أثناء امليش«.

أن  الدرجة  إىل  األعراض  هذه  تتطور  أن  املمكن  من  وأَضاف:« 

املصاب قد يفقد القدرة عىل امليش حتى يصبح غري قادر عىل أداء 

واجباته اليومية الرضورية كام أنه قد يواجه مشاكل أيضاً خالل 

النوم بسبب األمل الذي يعاين منه«.

أما مضاعفات العالج والتي يجهلها العديد من املرىض لفت إىل أنه 

اإلهامل قد يؤدي إىل تقدم درجة االحتكاك ليصبح املريض مقعداً 

وبحاجة إىل املساعدة يف الحركة ألداء وظائفه اليومية.
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الركبة  احتكاك  من  الحايل  العرص  يف  الناس  من  الكثري  ويعاين 

وأشار د. محمد عقيل إىل أن السبب يعود إىل تقدم السن والذي 

احتاملية  من  يزيد  الذي  النقرص  مثل  األمراض  بعض  يصاحبه 

أكرث عرضة لإلصابة  املدخنني  أن  مبيناً  الركبة،  باحتكاك  اإلصابة 

أيضاً باحتكاك الركبة.

تجعله  الحايل  الجيل  يعيشها  التي  العرصية  الحياة  بأن  وأكد 

أكرث عرضة لإلصابة باحتكاك الركبة وذلك يف ظل االعتامد عىل 

عدم  إىل  إضافة  األساسية،  االحتياجات  تلبية  يف  التكنولوجيا 

والتي  السمنة  إىل  يؤدي  ومام  الجلوس  وكرثة  الرياضة  مامرسة 

بدورها تسبب احتكاك يف الركبة. 

 

ومن أهم العالجات التي أوىص بها د. محمد عقيل هي العالج 

مامرسة  يف  والبدء  الحياة  منط  بتغيري  يكون  والذي  التحفظي 

والتعرض  التدخني،  عدم  املثايل،  الوزن  عىل  والحفاظ  الرياضة 

بشكل بسيط ألشعة الشمس للحصول عىل فيتامني د، مع رضورة 

إتباع جدول تغذية متنوع ومتوازن.

يتم  مزعج  بشكل  االحتكاك  أعراض  استمرت  حال  يف   »: وقال 

املفاصل،  التهاب  من  للتخفيف  األودية  من  مجموعة  رصف 

باإلضافة إىل تخصيص جلسات عالج طبيعي للمريض، وبعدها 

يتم استخدام الحقن الزيتية أو ما شابه، إال إنه يف حال مل يتم 

السيطرة عىل األعراض يتم اللجوء إىل العملية الجراحية لتعديل 

سطح  استبدال  أو  السن  لصغار  خصوصاً  املفصل  يف  االنحناء 

املفصل بسطح صناعي وهذا ينصح به  للمرىض األكرب سنناً، وقد 

يتم استبدال جزيئ إىل املفصل وهي عملية أصغر من  استبدال 

املفصل بالكامل، لذا فإن هناك العديد من الخيارات املطروحة 

املوجودة للعالج«.

التي تبلغ نسبة نجاحها  99 باملئة، إذ إن بعد إجرائها ميكن  الناجحة  العمليات  وأضاف:« تعد عملية استبدال املفصل من 

للمريض أن يستعيد حركته الطبيعية واالستغناء عن املساعدة يف حركة العكاز أو مساعدة أخرى والتحرر من األمل والتيبس يف 

املفصل، كمز أنه املفصل الصناعي يدوم ملدة ٢٠ سنة وأكرث«.

وتابع:« يتم إجراء هذه العملية منذ أكرث من 25عاماً ولقد تم تطوير هذه العملية حتى إنه يتم إجرائها بتخدير موضعي 

لحامية كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى، إضافة إىل أنها تجرى بدون فتح عضالت الفخذ أو األربطة وذلك حتى 

يتمكن املريض من استعادة الحركة مبارشة بعد العملية، خصوصاً أن املريض ميكنه مغادرة املستشفى يف نفس يوم العملية 

بعد التخلص من آثار التخدير املوضعي«.

وأضاف » معظم مضاعفات عملية تبديل املفصل ميكن تفاديها وذلك باتباع نصائح الطبيب املعالج ما بعد العملية وااللتزام 

بجلسات العالج الطبيعي التي تؤهل املريض للعودة للحياة الطبيعية«.

موضوعات طبية 16



نة
سم

 ال
ت

حا
جرا

ي 
شار

ست
ا

أكد استشاري جراحات السمنة في مستشفى السالم التخصصي أحمد قيراط  إن عمليات التكميم 

آمنة تمامًا وال تسبب أّي مضاعفات أو خطورة، وأضاف خالل لقائه مع ”البالد” إن عمليات التكميم ليست 

عالجًا للسمنة فقط وإنما ُتعد أيضًا عالجًا للعديد من األمراض المزمنة. وفيما يلي نص اللقاء:

التكميم عالج 
ألمراض السكري 

وارتفاع الضغط 
بنسبة 100 %  أحيانًا

 أحمد قيراط
مستشفى السالم التخصصي

ولماذا  ومضاعفاتها،  التكميم  عمليات  خطورة  ما 
التفاوت في أسعارها؟

تختلف  وال  ضئيلة  خطورتها  ونسبة  آمنة،  للسمنة  الجراحية  العملية 

أو  املرارة  استئصال  مثل عمليات  األخرى،  البطن  أي من عمليات  عن 

املريض  التزم  إذا   0% خطورتها  نسبة  تكون  وتكاد  الزائدة،  استئصال 

بالنسبة لإلصابة باملضاعفات  أما  العملية،  التعليامت قبل وبعد  بإتباع 

فهي مثل أي من العمليات األخرى ممكن أن تسبب نزيف أو جلطات 

ولكن بنسبة ال تتجاوز 1%. 

ويعود التفاوت يف أسعارها إىل عدة أسباب، من أهمها خربة الطبيب، 

وأحياناً بسبب العروض التي تطلقها بعض املستشفيات الجتذاب الناس، 

فضالً عن اختالف املعدات الطبية املستخدمة، فبعضها مرتفعة الثمن 

نظراً لجودتها العالية، وبعضها منخفضة الثمن.

ما أخطر الحاالت التي واجهتك؟
أكرث الحاالت خطورة هم أصحاب األوزان الكبرية ممن تجاوزوا الـ 200 

كغم، وهناك احتاملية مرتفعة بإصابتهم باملضاعفات مثل الجلطة عىل 

سبيل املثال، وهذا بسبب السمنة وليس بسبب العملية الجراحية. 

من هم المرضى المرشحون إلجراء تكميم المعدة؟
هناك معايري دولية نلتزم بها إلجراء عمليات التكميم من أهمها مؤرش 

أمراض  وجود  مع   ،30 الـ  يفوق  الكتلة  مؤرش  كان  إذا  الجسم،  كتلة 

مزمنة مثل الضغط والسكر، فإن املريض يكون قادراً عىل إجراء عمليات 

السمنة، سواء كانت عملية التكميم أو تحويل املسار، وإذا كان مؤرش 

الـ 35 مع عدم وجود أمراض مزمنة، أيضاً يكون  كتلة الجسم يتجاوز 

قادراً عىل إجراء العملية.

لماذا يلجأ البعض إلجراء هذا النوع من العمليات؟
من  يكون  مرتفعة  درجة  إىل  الوزن  يصل  األوقات  من  وقت  يف  ألن 

التخفيف منه يف ظل الظروف املعيشية الصعبة وضغوطات  الصعب 

إمكانية  من  أحياناً  تحد  التي  الوراثية  الجينات  عن  فضالً  العمل، 

أفضل  الجراحة أهي  إن  أثبتت  العاملية  الدراسات  التخفيف منه. كل 

وسيلة ملعالجة السمنة ألطول فرتة ممكنة.

ما هي شروط العملية؟
من اشرتاطات إجراء العملية أن يكون مؤرش كتلة الجسم يفوق الـ30 

كغم مع وجود أمراض مزمنة، أو يفوق الـ 35 مع عدم وجود أمراض، 

بإتباع  وملتزماً  العملية  بعد  لوضعه  مدركاً  املريض  يكون  أن  ويجب 

طبيب  وفحص  الطبية  للفحوصات  إخضاعه  إىل  باإلضافة  التعليامت، 

التخدير، وإذا استعدى األمر فإن يتم تحويله إىل طبيب القلب أو إىل 

أي طبيب مالئم لحالته الصحية.

نسمع أحيانا أخبار بوفاة أشخاص تحت العملية، ما 
هي األسباب التي من الممكن أن تؤدي للوفاة؟ 

وليست  األخرى  الجراحية  العمليات  كل  تحدث يف  قد  الوفاة  حاالت 

مضاعفات  بسبب  أحياناً  تحدث  قد  التكميم،  عمليات  عىل  حرصاً 

يف  أو  التخدير  مثل  جراحية  غري  مضاعفات  بسبب  وأحياناً  جراحية، 

بعض األحيان يكون مريضاً بالقلب دون علمه باألمر إال بعد العملية، 

ولكن هذا ليس أمراً شائعاً، فضالً عن وجوب امتثال املريض للتعليامت 

بعد إجراء العملية، وااللتزام باألدوية التي تُعطى له، مثل أبر السيولة 

يٌصاب  أن  بد  ال  أخذها  عن  االمتناع  وحني  الجلطات،  من  متنع  التي 

بالجلطة، باإلضافة أيضاً إىل رضورة العناية بطريقة رشب السوائل بعد 

العملية. حني يقوم الطبيب واملريض بأدوارهم عىل أكمل وجه ستكون 

النتيجة ُمرضية بالطبع.

موضوعات طبية 18



من هي الشريحة األكبر من مرضاك؟
70 % هم من النساء اللوايت ترتاوح أعامرهم بني الـ 20 والـ 50 

عاماً، و%30 هم من فئة الرجال.

بعد فترة  السمنة  لعودة  احتمالية  هل هناك 
معينة؟

تغيري  للشخص إلنزال وزنه مع  العملية مجرد حل مساند  نعم، 

عاداته الغذائية، فبعد مرور 4 أو 5 سنوات إذا مل يغرّي من عاداته 

سلوكه الغذايئ واستمر عىل ما كان عليه قبل العملية، فبالطبع 

عليه  كان  ما  مثل  إىل  بالعودة  وزنه  وسيبدأ  السمنة  له  ستعود 

قبل العملية.

ما هي المخاوف التي كان يقلق منها المريض 
بشأن عملية التكميم؟

أغلب املرىض يخافون من حدوث املضاعفات، ولكن كل املخاوف 

تزول حني يستوضحون املعلومات أكرث ويعرفون إنها عملية آمنة 

إتباع اشرتاطات معينة وعدم االستعجال يف إجرائها،  وتستوجب 

باإلضافة إىل اإلخضاع للتحاليل والسري عىل أسس صحيحة.

هل ُيصاب الجسم بترهالت بعد نزول الوزن؟
هذا األمر متفاوت بني األشخاص وفقاً ملعدل أوزانهم، فإذا كانت 

نسبة نزول الوزن كبرية بعد العملية ممكن أن يُصاب بالرتهل، 

عىل وجه األخص حني ال يلتزم الشخص مبامرسة الرياضة وإتباع 

املكمالت الغذائية، باإلضافة إىل عمل »املساج« لشد الجلد.

من  النوع  هذا  بإجراء  متابعيك  تنصح  هل 
العمليات ؟

أنصح أوالً باستشارة الطبيب، ألن كل حالة مختلفة عن األخرى وال 

يوجد حاالت متشابهة بني العائلة الواحدة.

بعد  المريض  تصاحب  وآالم  أمراض  هناك  هل 
العملية؟

بل عىل العكس متاماً، عملية التكميم تُشفي من أمراض الضغط 

والسكر بنسبة كبرية تصل إىل %100 يف بعض األحيان، عمليات 

للسمنة وبعض  السمنة فقط، وإمنا هي عالج  تعالج  التكميم ال 

الدم ومتالزمة  وارتفاع ضغط  السكر  مثل  أيضاً،  املزمنة  األمراض 

انقطاع النفس أثناء النوم أو مشاكل املفاصل واآلالم املزمنة.

ما هو الموقف الذي واجهته مع المرضى وال 

تستطيع نسيانه؟

 أذكر يف أحد املرات تم إجراء عملية ألحد األشخاص وحرصنا كل 

الحرص عىل تزويده بكافة التعليامت وإخباره بوجوب عدم تناول 

الطعام بعد العملية، ويف اليوم األول بعد إجراء العملية ذهبت 

يأكل  إنه  أتفاجأ  يب  وإذا  مرافقه،  مع  غرفته  يف  عليه  لالطمئنان 

الطعام الذي ُجلب ملرافقه بدالً أن يرشب السوائل التي ُجلبت له، 

والحمد لله عربت هذه الحادثة بسالم ولكن كان من املمكن أن 

تتسبب بكارثة للمريض بسبب عدم االلتزام بالتعليامت. 
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أكد اخصائي التركيبات الثابتة وعالج الجذور زميل الكلية الملكية البريطانية لندن د محمد رمضان أن 

هناك بعض األطعمة التي يمكن أن تسبب تراكم الجير في الفم، في حين أن هناك بعض األطعمة 

التي تساهم في التقليل من تراكم الجير.

وأوضح بأن القهوة والشاي ومنتجات األلبان من المنتجات التي تساهم في زيادة الجير في الفم، في حين أن 

الخضروات وخصوصًا الخيار والجزر تقلل من تراكم الجير في األسنان.

اتهام مشروبات في 
تراكم جير األسنان 
واألرز والبطاطس 

في التسوس

د . محمد رمضان

وقال:” تؤثر بيئة الفم عىل تراكم الجري، فاإلنسان الذي لديه بيئة 

قلوية يف الفم يكون أكرث عرضة لإلصابة لرتاكم الجري، يف حني أن 

البيئة الحمضية تكون أكرث عرضة لتسوس األسنان، لذا من املهم 

عرفة نوع بيئة الفم”.

وأضاف:” ال يختلف الجميع بأن بيئة الفم تؤثر عىل تراكم الجري 

والتسوس، إال إن بعض األطعمة تؤثر عىل زيادة حدة املشكلة، 

األرز  تناول  إن  إذ  السكريات،  بتناول  فقط  يرتبط  ال  فالتسوس 

والبطاطس ميكن أن يسبب تسوس لإلنسان”. وأشار إىل أن اإلنسان 

الذي تكون لديه بيئة الفم قلوية ينصح بأن يقوم بتنظيف األسنان 

كل 4   أشهر مبعدل 3 مرات يف السنة، يف حني إذا كان اإلنسان 

لديه بيئة فم حمضية ينصح بأن يقون بتنظيف األسنان كل ستة 

أشهر.

وتابع :” ينصح دامئا بغسل األسنان بعد األكل مبارشة مع رضورة 

ترك كمية بسيطة من املعجون عىل األسنان وذلك بصق املاء إىل 

الخارج، إذ إن نسبة الفلورايد املوجودة يف املعجون ستعمل عىل 

إعادة موازنة بيئة الفم بعد الطعام”.

وحذر د. محمد رمضان من إهامل عالج الجري، مؤكداً بأن اإلهامل 

قد يؤدي إىل التهاب السن والتهاب اللثة والعظم، لذا ننصح بعالج 

املشكلة، مع رضورة  للحد من هذه  الجري بشكل مستمر وذلك 

تناول غذاء صحي متوازن”.

خصوصاً  التسوس  من  باألسنان  االهتامم  رضورة  عىل  وشدد 

أن التسوس يكون  سببه بكترييا موجودة داخل الفم ، وميكن 

األسنان  غسل  خالل  من  التسوس  من  األسنان  عىل  الحفاظ 

مبارشة، إذ إن عند تناول الطعام بعد نصف ساعة تتحول بيئة 

التي   البكترييا  لنمو  بيئة ممتازة  بيئة حمضية وهي   إىل  الفم 

بأنه يف حال عدم غسل  تنمو وتنشط وتنخر يف االسنان، مبيناً 

األسنان بعد مرور نصف ساعة ستبدأ عملية التسوس يف االزدياد 

وخصوصاً يف حال تناول السكريات و املياه الغازية التي تحتوي 

عىل حمض السرتيك اسيد الذي يضاعف وينشط من التآكل و 

التسوس.

وأكد بأنه يف حال كان اإلنسان خارج املنزل ومل يستطع غسل 

األسنان ميكن بخطوات بسيطة الحفاظ عىل األسنان وذلك من 

خالل أكل مكرسات او الجبنة وذلك ملعالة الوسط البيئة للفم 

ليكون قلوي، رشب املاء لتخفيف نسبة الحمضية، غسل اسناننا 

يف أقرب فرصة ممكنة وزياره طبيب األسنان بطريقه منتظمة 

من 3 إىل 4 أشهر وذلك لعالج مشكلة التسوس”.
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يعد تكيس المبايض من الحاالت الشائعة لدى المرأة، وفي معظم األحيان ال تشعر المرأة إال بقليل من 

االنزعاج أو ال تشعر بأي انزعاج على اإلطالق، وقد ال تسبب تلك التكيسات أي ضرر. وأكدت اختصاصية 

النساء والتوليد في مستشفى اإلرسالية األمريكية د. راجاني موتوكريشنان خالل لقاء مع »البالد« أن 

هناك بعض األعراض الخفية التي يمكن أن تدل على إصابة المرأة بتكيس المبايض، مشيرة إلى أن األخير يعد من 

أكثر األسباب شيوعا التي تسبب تأخرا في حدوث الحمل.

أعراض خفية 
تكشف إصابتِك 
بتكيس المبايض

د. راجاني موتوكريشنان
مستشفى اإلرسالية األمريكية

ما هو تكيس المبايض الذي تشتكي منه النساء؟
هو أكياس مملوءة عادة بالسائل يف أحد املبيضني أو عىل سطحهام، وقد تكون يف جانب واحد أو يف الجانبني، وقد تختفي معظم التكيسات دون 

عالج يف غضون بضعة أشهر.

هل يؤثر تكيس المبايض على الحمل؟
هناك أنواع معينة من تكيسات املبايض قد يصاحبها نقص يف الخصوبة، إال أن ذلك يتوقف ذلك عىل نوع تكيسات املبايض التي تعاين منها املريضة. 

ما األعراض التي قد تشتكي منها المرأة؟
قد ال تسبب تكيسات املبايض أي أعراض، ويف حال ظهرت بعض األعراض قد تختلف شدة األعراض باختالف درجات تكيس املبايض، كام أنها 

تختلف من امرأة إىل أخرى، وتشمل أعراض تكيسات املبايض عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث، زيادة الوزن، ترقق شعر الرأس 

وتساقطه، زيادة إفرازات دهون البرشة أو حب الشباب، منو الشعر الزائد عىل الوجه، أو الصدر، أو الظهر، أو األرداف، وهي حالة تسمى الشعرانية، 

إضافة إىل صعوبة يف الحمل أو عدم انتظام اإلباضة.

وللتأكد من إصابة املرأة بتكيس املبايض يتم إجراء التصوير باستخدام املوجات فوق الصوتية، ويعترب هذا الفحص األسايس للكشف عن تكيسات 

املبايض، مع رضورة وجود أعراض تعاين منها املرأة كزيادة الشعر أو حب الشباب، باإلضافة إىل إجراء فحوصات الدم املخربية؛ بهدف الكشف عن 

أي اضطراب يف مستوى الهرمونات.

األمومة والطفولة 24



ما مضاعفات تكيس المبايض؟
قد يسبب تكيس املبايض عددا من املشكالت الصحية، فالنساء املصابات مبتالزمة تكيس املبايض يعانني من زيادة الوزن، ما يؤدي إىل زيادة خطر 

ارتفاع نسبة السكر يف الدم، ضغط دم مرتفع، انخفاض الكوليسرتول الحميد )الجيد(، ارتفاع الكوليسرتول الضار، ما يؤدي إىل أمراض القلب، داء 

السكري.

ومن املضاعفات املحتملة اإلصابة برسطان بطانة الرحم، إذ إن أثناء التبويض، تسقط بطانة الرحم. وإذا مل تتم اإلباضة كل شهر، ميكن أن ترتاكم 

البطانة. وميكن أن تزيد بطانة الرحم السميكة من خطر اإلصابة برسطان بطانة الرحم. ويعتقد البعض أن التكيس ميكن أن يسبب رسطان الثدي 

إال أن ذلك ليس صحيًحا.

كام أن تكيس املبايض ميكن أن يسبب االكتئاب، إذ ميكن أن تؤثر التغريات الهرمونية واألعراض مثل منو الشعر غري املرغوب فيه سلبًا عىل املشاعر. 

ومن أهم املضاعفات هو حدوث العقم لدى املرأة يف حال عدم االلتزام بخطة العالج.

وبسبب املضاعفات التي تسبب تكيس املبايض ننصح بإجراء التحاليل سنويًا أو دوريًا للكشف عن مستوى السكر يف الدم، وللكشف عن رسطان 

بطانة الرحم.

ما العالج الذي يجب اتباعه؟
ال يوجد عالج دائم إلزالة تكيس املبيضني؛ لكن ميكن التحكم يف األعراض عن طريق تغيري منط الحياة بفقدان الوزن مع مامرسة 

أنشطة التامرين الرياضية املعتدلة، إذ إن خسارة 10 % من الوزن تساعد عىل تنظيم الطمث واحتامل حدوث الحمل، لذا ننصح 

املرأة املصابة بتكيس املبايض باملحافظة عىل وزن صحي، والحد من تناول األطعمة العالية يف الكربوهيدرات واملنخفضة الدهون 

ومامرسة النشاط البدين بانتظام. ويف حاالت كثرية يتم رصف أدوية تنظيم الطمث وإنتاج وتحفيز البويضات.
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أول شركة بحرينية تقدم طعاما 
صحيا لألطفال من 6 أشهر فأكثر

تعد شركة رحلة النمو »””””””” ”””””””””« أول شركة أغذية أطفال مرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى حصولها على 

ترخيص لتصنيع وبيع المواد الغذائية لألطفال من سن 6 أشهر فما فوق، إذ انطلقت بمشروع يهدف إلى 

تثقيف األهل واألطفال من خالل خلق عالقة جيدة مع الطعام الصحي.

وأكدت مؤسس رشكة رحلة النمو رزان الشهايب أن الغذاء يف أول 1000 يوم من حياة الطفل أمر مهم للغاية، لذا فإن مرشوع 

رحلة النمو انطلق لخلق أساسيات تكوين حياة صحية طويلة األمد إضافة للتقليل مخاطر األمراض التي تصيب الطفل.

وأوضحت أن الطعام الصحي يعترب مهامً يف حياة الطفل خصوصاً يف السنوات األوىل، إذ إن 80 % من دماغ الطفل يتشكل 

يف السنة الثانية من العمر، يف حني أن 60 % من السعرات الحرارية التي يتناولونها تذهب إىل منو الدماغ.

وقالت مؤسسة رشكة رحلة النمو رزان الشهايب: مع منط حياتنا الرسيع، من غري الواقعي أن نتوقع من أولياء األمور طهو 

كل وجبة ألطفالهم، لذا مرشوع رحلة النمو هدفه تزويد الوالدين ببديل جدير بالثقة ألطعمة األطفال التي تكون طازجة 

ومليئة بالقيمة الغذائية، بدالً من املنتجات املليئة باملواد الحافظة واملعالجة بالحرارة املوجودة حاليًا عىل رفوف السوبر 

ماركت.

الصفر  الوجبات من  أو سكريات مضافة، ويتم طهو جميع  أو إضافات  البندق وال يستخدم مواد حافظة  وأضافت: مطبخنا خال من 

باستخدام مكونات عالية الجودة، كام متت املوافقة عىل جميع الوجبات من قبل اختصايص تغذية معتمدين، ويتم تسليم جميع الوجبات 

يف شاحنات يتم التحكم بدرجة حرارتها حرصا عىل سالمة أطفالنا.

وتابعت: دعم “متكني” رحلة النمو يف االنطالق من خالل ما يتعلق باألجهزة واملوقع اإللكرتوين، ما ساهم يف تنفيذ املرشوع عىل أرض 

الواقع، ومنذ انطالق املرشوع حرصنا عىل تقديم وجبات إىل أطفال من عمر 6 أشهر، إذ نحرص عىل تقديم وجبات طازجة ومجمدة من 

إعداد خرباء التغذية والطهاة املتخصصني بحسب مراحل تطور ومنو الطفل.

ودعت رزان الشهايب األمهات ملحاولة بتقديم ما هو األفضل لألطفال، من خالل الحرص عىل نوعية الطعام عىل مدار األسبوع وليس خالل 

اليوم الواحد فقط، موضحة أنه قد متر أيام جيدة وأخرى سيئة، لكن عندما يتعلق األمر بنوع الطعام الذي يستهلكه األطفال خالل فرتة 

زمنية طويلة املدى فعىل األهل الحرص عىل تقديم الطعام الصحي النظيف.
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بعد عشرات من الحلول 
كان آخرها التكميم... 

مهند:
أضعت أجمل أيام شبابي 

مع السمنة القاتلة 
نفسيًا وجسديًا

“البالد” إن السمنة أضاعت أجمل أيام شبابه في  قال مهند الذي شاركنا تجربته مع التكميم خالل لقاء خاص مع 

اإلرهاق النفسي والجسدي، وإن التكميم كان حاًل ناجحًا من بين عشرات الحلول التي لم تؤدي إلى أّي نتيجة، وعّبر 

عن تمنياته بعودة الزمن للوراء إلجراء العملية باكرًا قبل استنفاد عمره بالحلول الخاطئة. وفيما يلي نص اللقاء:

بالبداية، عرفنا عن نفسك بإيجاز؟
اسمي مهند وأبلغ من العمر36 سنة، من سوريا مقيم يف السعودية منذ 

15 سنة، وأعمل مدير مبيعات يف إحدى الرشكات الخاصة.

 

كم كان وزنك قبل العملية، وكم هو وزنك حاليًا؟
وزين قبل العملية ١٣٢ كغ والوزن الحايل بعد ٣ أشهر من العملية ١٠٤ 

كغ.

التقليدية  الطريقة  عن  بداًل  التكميم  اخترت  لماذا 
بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي؟

التكميم كان آخر خيارايت وليس الخيار األول أو البديل، حيث إين خضت 

العديد من التجارب مع أنواع الحميات املنترشة بني الناس وكنت مهتامً 

مبامرسة الرياضة يف معظم األوقات لكن دون نتائج مشجعة، باإلضافة إىل 

اللجوء إىل بالون املعدة وإبر التخسيس ولكن يف كل تجربة كنت أفقد 

عيل  يؤثر  كان  مام  قصرية،  فرتة  خالل  أضعافه  أسرتجع  ثم  الوزن  بعض 

بالسلب نفسياً وجسدياً ويحد من أميل بالتغيري. كام إن اإلنسان املصاب 

بداء السمنة يشعر دامئاً بنظرة املجتمع املختلفة له يف كل مجاالت الحياة 

وهو دافع إضايف للبحث عن الحل الرسيع.

متى بدأت التفكير بإجراء العملية؟

بدأت بالتفكري جدياً بالعملية قبل ثالثة أسابيع من إجرائها وذلك ألنني 

وصعوبة  واالختناق  بالضيق  أشعر  وبدأت  حيايت  يف  وزن  ألعىل  وصلت 

إيجاد املالبس املالمئة عند الخروج من املنزل أو املناسبات، مام تسبب يف 

انعزايل نوعاً ما عن الناس باإلضافة إىل تشخييص مبرض ارتفاع ضغط الدم 

والذي كان سببه السمنة. 

ما هي المخاوف التي كانت تواجهك قبل العملية؟

أكرب مخاويف قبل العملية كان الخوف من الفشل بعد عرشات التجارب 

أو  للعودة  طريق  يوجد  ال  أنه  التجربة  هذه  يف  الفرق  ولكن  الفاشلة 

الرتاجع عن التكميم مام قد يسبب الرتدد، الخوف الثاين كان مام سمعته 

ما  وهو  التكميم  عمليات  أجروا  ممن  كثرياً  تصيب  التي  الرتهالت  عن 

ال ميكنني تقبّل حدوثه، ألن هديف األول من العملية هو تحسني شكيل 

وليس استبدال حال يسء بأسوأ، أما ثالث مخاويف أو فلنقل ثالث األمور 

التي صعبت عيل اتخاذ القرار هو اعتامد الطبيب الصحيح لهذه العملية.

أثناء  التي واجهتها  الصعوبات  ماهي 
العملية وبعدها؟

لحظة  وخاصة  األصعب  كان  العملية  بعد  يوم  أول 

االستفاقة من التخدير حيث إين دخلت بحالة من األمل 

والخوف والصدمة من الواقع الجديد وفكرة إين ضحيت 

بجزء من جسدي وإين مل أعد قادراً عىل إشباع سعاديت 

عن طريق األكل، ثم بدأت األعراض تخف يوماً بعد يوم، 

كان  كامل  شهر  ملدة  املعتاد  الطعام  عن  االمتناع  لكن 

فضالً  الجسم،  عليه  يعتد  مل  فهو يشء  أيضاً  صعباً  أمراً 

والشعور  الفرتة  هذه  خالل  الحادة  املزاج  تقلبات  عن 

بالضعف يف الجسد التي جعلت الفرتة بالغة الصعوبة.

هل تلتزم باتباع نظام غذائي خاص حاليًا 
للحفاظ على الوزن؟

االلتزام  هو  املهم  لكن  معني  غدايئ  نظام  يوجد  ال 

بتعليامت الطبيب من ناحية االمتناع عن أكل السكريات 

واملقليات وعدم الجمع بني األكل والرشب والتوقف عن 

الطعام مبجرد الوصول إلحساس الشبع، باإلضافة ملحاولة 

التعود عىل البطء يف األكل واختيار األطعمة التي ستزود 

الفيتامينات والربوتني،  الجسم باحتياجاته األساسية من 

بعد  تُعطى  التي  الغذائية  واملكمالت  بامليش  وااللتزام 

العملية.

التي  الصحية  المشاكل  هي  ما 
واجهتها بعد العملية؟

مل أواجه مشكالت صحية حقيقية فقط صعوبة النوم يف 

أول أسبوع بسبب آالم موضع العملية، وضعف الجسم 

العام مع الشعور باإلعياء والغثيان والدوار بسبب فقدان 

الجسم لألكل والفيتامينات، إضافة لذلك تقلبات املزاج 

والعصبية املفاجئة التي قد تحدث بني فرتة وأخرى دون 

سبب واضح.

كنت  هل  للوراء،  الزمن  بك  عاد  لو 
ستجري العملية؟

أمتنى لو يعود يب الزمن ١٠ سنوات حتى أجري العملية 

معاناة  مع  الشباب  أيام  أجمل  قضاء  عن  بدالً  باكراً 

السمنة القاتلة جسدياً ونفسياً. 

واجهتها  التي  السلبية  اآلثار  هي  ما 
بعد العملية؟

مقارنة باآلثار السلبية القاسية التي كنت أواجهها بسبب 

بعد  حقيقية  سلبية  آثاراً  واجهت  إين  أعترب  ال  السمنة 

التكميم، وأسوأ ما قد يحدث هو الحالة املزاجية املتقلبة 

لفقدان األكل الذي كان أحد محفزات السعادة باإلضافة 

لضعف الجسم يف الشهور األوىل وعدم القدرة عىل أكل 

ما يكفي من الطعام مام قد يفقد الجسم بعض معادنه 

تساقط  يسبب  والذي  الربوتني  وخصوصاً  وفيتاميناته 

الصحية  األطعمة  تكاليف  لذلك  أضف  للشعر.  مؤقت 

املرتفعة وتكلفة تغيري املالبس بني الفرتة واألخرى بسبب 

تغري مقاسات الجسم كل حوايل ٣ شهور.

اسلوب  بين  االختالف  وجه  هو  ما 
حياتك قبل العملية وبعدها؟

تنظيم  وطريقة  ونوعيته  االكل  كمية  يف  كبري  اختالف 

الوجبات والفصل بينها وبني رشب املاء، باإلضافة لتغيري 

وأكل  الرسيع  األكل  مثل  األكل  يف  السيئة  العادات 

ورشب  واملقليات  الحلويات  وأكل  الرسيعة  الوجبات 

اوقات  والرياضة وتحسني  الغازيات، مع مامرسة امليش 

النوم واالهتامم أكرث باللباس واملظهر.

من  يعانون  الذي  األشخاص  تنصح  هل 
السمنة بتكرار تجربتك؟

أنصح أوالً بالقيام بكل املحاوالت املمكنة قبل التكميم 

لتخفيف الوزن، ولكن يف حال الفشل أو يف حال وجود 

فبالطبع  رسيع  وزن  نزول  يتطلب  خاص  صحي  وضع 

مجرد  التكميم  إن  الفهم  برشط  ولكن  وبشدة  أنصح 

وسيلة مساعدة لتغيري منط الحياة إىل منط صحي، وليس 

سبب  للتنحيف لوحده فقط بدون التزام.
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في  النهضة  مصدر  هو  السوي  فاإلنسان  بنائه،  وجوهر  للمجتمع  األساسّية  اللبنة  هو  اإلنسان  يعتبر 

المجتمع، وحتى يقوم الفرد بأداء واجباته ومهامه الذاتّية واالجتماعّية على أكمل وجه ال بد أن يكون 

متمّتعًا بصحة نفسّية عالية تخلو من االضطرابات والمشاكل التي تؤثر بشكل سلبّي في بذله وعطائه 

لنا حماية  التي تحيطنا من كل جانب، فكيف  السيئة  المتغيرات واألخبار  باتت ال تخلو من  وإنجازاته، وألن حياتنا 

صحتنا النفسية؟

كيف تحافظ على 
صحتك النفسية 

واألخبار السيئة من 
حولك؟

د. ريتا انطونيوس
مستشفى اإلرسالية األمريكية

ظل عرصنا الحايل وكرثة األوبئة واألخبار السيئة أكدت رضورة التقليل 

األخبار  متابعة  يف  املخصص  الوقت  من  والتقليل  األخبار  متابعة  من 

باإلنسان  تحيط  السيئة أصبحت  األخبار  أن  التوتر، خصوصاً  تثري  التي 

من كل جهة.

الحفاظ  ويجب  يتجزأ  ال  جزء  هي  النفسية  الفرد  صحة  بأن  وأكدت 

الذايت  االستقرار  أن  سليم وسوي. خصوصاً  املجتمع  يكون  عليها حتى 

الدائم  والشعور  واملخاوف  التوترات  من  خالية  حياته  يجعله  للفرد، 

نسبياً بالهدوء والسكينة واألمان الذايت مام يؤثر باإليجاب عىل املجتمع.

النفسية  للصحة  كبري  اهتامم  األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  ويويل 

وذلك من خالل تقديم االستشارات وجلسات العالج وذلك ألن الصحة 

النفسية هي جزء أسايس من صحة الفرد الذي هو أساس املجتمع.

وذكرت  د. ريتا انطونيوس بأن الصحة النفسية هي حالة من الرفاهية 

العقلية التي تسمح لنا بالتعامل مع ضغوط الحياة، وتحقيق إمكاناتنا ، 

والتعلم والعمل بشكل جيد ، واملساهمة يف حياة املجتمع. 

وقالت:« صحتنا النفسية جزء ال يتجزأ من الصحة والرفاه ، مام يدعم 

قدراتنا الفردية والجامعية عىل  اتخاذ القرارات وبناء العالقات يف العامل 

الذي نعيش فيه، كام أن الصحة النفسية حق أسايس من حقوق اإلنسان. 

واملجتمعية  الشخصية  التنمية  جوانب  من  أسايس  جانب  انها  كام 

االجتامعية واالقتصادية«.

ولفتت إىل أنه بحسب منظمة الصحة العاملية، هناك الكثري من األشياء 

التي ميكن القيام بها لالعتناء بصحتنا النفسية وذلك من خالل الحفاظ 

يومية  عادات  اكتسب  أو  ممكن،  قدر  بأكرب   اليومية  العادات  عىل 

نفس  الرسير يف  إىل  والذهاب  االستيقاظ  التعود عىل  جديدة، رضورة 

الوقت يومياً.

ومن األمور التي تساعدنا عىل الحفاظ عىل صحتنا النفسية أضافت د. 

ريتا انطونيوس:« هناك أمور تساعد عىل الحفاظ عىل الصحة النفسية 

وذلك من خالل الحفاظ عىل النظافة الشخصية، تناول وجبات صحية 

للتأمل  وقت  تخصيص  بانتظام،  الرياضة  مامرسة  منتظمة،  أوقات  يف 

التي  باألشياء  للقيام  تخصيص وقت  إىل  إضافة  للراحة،  والعمل ووقت 

يحبها اإلنسان«. 

ريتا  د.  نصحت  السيئة  واألخبار  األوبئة  وكرثة  الحايل  عرصنا  ظل  ويف 

انطونيوس بالتقليل من متابعة األخبار والتقليل من الوقت املخصص يف 

متابعة األخبار التي تثري التوتر، مع رضورة التواصل بانتظام مع األشخاص 

املقربني طريق الهاتف أو عن طريق قنوات التواصل االجتامعي.

وحذرت من قضاء وقت طويل أمام الشاشات، مؤكدة رضورة االنتباه إىل 

الوقت الذي يقضيه اإلنسان أمام هذه الشاشات يومياً، مع رضورة أخد 

فرتات راحة منتظمة ميتنع فيها اإلنسان عن أي نشاط متصل بالشاشات.

وفيام يتعلق باستخدام ألعاب الفيديو ذكرت د. ريتا انطونيوس بأنها قد 

تكون وسيلة لالسرتخاء عند البعض، إال إنه قد تؤدي إىل اإلدمان عليها، 

مؤكدة رضورة الحفاظ عىل التوازن السليم يف حياتنا اليومية فيام يتعلق 

باألنشطة الغري اإللكرتونية.

أما بالنسبة إىل األفراد املستخدمني لوسائل التواصل االجتامعية فأكدت 

مع  األمل،  تبث  والتي  اإليجابية  للقصص  للرتويج  استخدامها  رضورة 

رضورة تصحيح املعلومات الخاطئة.

عىل  تؤثر  أن  ميكن  ما  التي  العوامل  من  العديد  هناك  بأن  وذكرت 

صحة الفرد النفسية وخصوصا يف ظل املتغريات التي نعيشها والتي من 

أهمها النزاع والعنف داخل األرسة، اإلهامل يف مرحلة الطفولة املبكرة 

وخصوصاً فيام يتعلق بقضاء وقت طويل أمام الشاشات وبدون مراقبة، 

إضافة إىل معاناة أحد الوالدين من مشاكل اإلدمان كتعاطي املخدرات 

والكحول، كام أن من العوامل املؤثرة هو العيش يف املساكن غري صالحة 

للسكن أو خطرية.

ويف الختام وجهت الدكتورة د. ريتا انطونيوس نصيحة برضورة الحفاظ 

عىل الصحة النفسية من خالل أخذ الوقت الكايف لتناول الطعام بشكل 

جيد، الحصول عىل قسط كايف من النوم والراحة، مامرسة الرياضة كل 

يوم، والقيام بنشاط يعزز االسرتخاء والرفاهية من خالل مامرسة اليوغا، 

التأمل والتنفس والقيام باألنشطة اإلبداعية أو الفنية.
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األنسولين  مقاومة  على  تساعد  التي  األطعمة  بعض  هناك  بأن  الحداد  علي  التغذية  أخصائي  أكد 

في الجسم، مشيرًا إلى أنه البد على مريض السكري اتباع نمط الحياة الصحية، بما في ذلك التمرين 

تساعد  التي  األطعمة  من  العديد  هناك  إن  إذ  االنسولين،  لمقاومة  الغذائي  النظام  وتناول  المنتظم 

المريض في تحقيق ذلك.

قاوم األنسولين بـ 6  
أطعمة

علي الحداد 

املمتاز عىل  البكر  الزيتون  إذ يحتوي زيت  املقاومة لألنسولني،  الزيتون من قامئة األطعمة  أبرز هذه األطعمة قال: »يعد زيت  ومن 

حمض األوليك، وهو نوع من الدهون األحادية غري املشبعة التي قد تعمل عىل تحسني إدارة نسبة السكر يف الدم، وتقليل مستويات 

الدهون الثالثية بعد تناول الوجبة، وله خصائص مضادة لألكسدة. وهذا مهم ألن مرىض السكري مييلون إىل مواجهة مشاكل يف التحكم 

يف مستويات السكر يف الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون الثالثية«.

وأضاف:« كام يحسن البيض من حساسية األنسولني، ويزيد من مستويات الكوليسرتول الحميد )الجيد(، ويغري حجم وشكل كوليسرتول 

الربوتني الدهني منخفض الكثافة )الضار(، يف حني ميكن لألسامك املليئة بأحامض أوميجا 3 الدهنية أن تقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب، وهي حالة شائعة ملرىض السكري، لذا ينصح بتناوله«.

ويُنصح ملقاومة األنسولني بتناول كل أنواع الخضار ما عدا النشوية وهي البطاطا والبطاط الحلوة، فالخرضوات غري النشوية من أكرث 

األطعمة الصحية التي ميكن ملرىض السكر تناولها. فهي تعزز الشعور بالشبع ومليئة بالفيتامينات، نظرا ألنها طعام يحتوي عىل كميات 

ضئيلة من السكر ومستويات عالية من األلياف. وميكن تناول أي كمية من الخرضوات غري النشوية بدون الحاجة إىل القلق بشأن ارتفاع 

السكر يف الدم. وللحصول عىل أقىص استفادة، ينصح بتناول الخرضوات الطازجة أو املعلبة أو املجمدة التي ال تحتوي عىل ملح أو صلصة 

مضافة.

كام يُنصح بتناول األفوكادو، إذ إنه يحتوي عىل أقل من غرام واحد من السكر، والقليل من الكربوهيدرات، كام أنه يحتوي عىل كمية 

عالية من األلياف، والدهون الصحية.

وملقاومة األنسولني ميكن اختيار الحليب قليل الدسم وغري املحىل واللنب، مع رضورة تخطي الحليب كامل الدسم والزبادي كامل الدسم 

إذ إن تناول كميات كبرية من الدهون املشبعة املوجودة يف الدهون الحيوانية مرتبط مبقاومة األنسولني.   
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أكدت اخصائية التغذية الرياضية فاطمة المتوج أن هناك فرق بين التغذية العالجية والتغذية الرياضية، 

مشيرة إلى أن التغذية العالجية هي أسلوب يعتمد على تقديم مجموعة من األنظمة الغذائية، تبًعا 

لحالة الشخص، أو تغيير بعض اإلجراءات البسيطة على النظام الغذائي، سواء لخسارة الوزن، أو زيادته، 

أو اتباع منهج غذائي صحي. 

كن العب رياضي 
محترف بدون 

منشطات وهرمونات 

فاطمة المتوج

الشخص  منها  يعاين  التي  الحالة  حسب  ذلك  :«يختلف  وقالت 

فقر  مثل مرىض  الصحية  الحاالت  من  للعديد  العالجية  والتغذية 

الدم املنجيل )السكلر( وتكيس املبايض، وما بعد عمليات السمنة 

وغريها الكثري.« 

األصحاء،  الرياضيني  عىل  تركز  الرياضية  التغذية  »أما  وتابعت 

التغذية  من  والهدف  الرياضة،  وعلم  التغذية  علم  بني  وتجمع 

الرياضية هو رفع األداء الريايض من كل النواحي واالستشفاء بعد 

التامرين الرياضية. 

ونوهت أن كل رياضة لها تغذية خاصة وكل العب أيضاً له تغذية 

خاصة، حسب الجهد والطاقة التي يبذلها والهدف املراد تحقيقه.

االساسية  األمور  من  الغذائية  لألنظمة  الالعبني  اتباع  »أن  وقالت 

لتحقيق  هدفهم  تحقيق  و  أدائهم  تحسني  عىل  تساعدهم  التي 

أفضل النتائج، لذا علينا إتباع نظام غذايئ، يتالءم مع نوع الرياضة 

عند  وللطاقة  واألسايس،  الوحيد  املورد  هي  الصحيحة    فالتغذية 

جسم  أن  إذ  الحركة،  عىل  الالعبني  تساعد  التي  فهي  الرياضني، 

مثل  طويلة   زمنية  ملدة  اللعب  يف  االستمرار  ميكنه  ال   الريايض 

التي تتطلب  الرياضات  القدم، وسباقات الرسعة   وغريها من  كرة 

بذل مجهود، وخالل فرتة  زمنية معينة يكون مطالبا فيها  بتقديم 

الريايض  تغذية   اختلت  وإذا  أداء مرتفع ورسيع،   و  عرض جيد 

يف  االستمرار  عليه  يصعب  الريايض  وجسم  يضعف  املردود  فإن 

بذل املجهود.« 

وعن رياضة كامل األجسام كونها أكرث الرياضات تكون التغذية جزء أسايس فيها وبالغ التأثري، فقد اشارت »أن كامل األجسام مجال مختلف 

عن الرياضات األخرى، ويحتاج إىل إرشاف خبري عىل تغذية الالعب وإعداده؛ لكن الكثري من مدربني كامل األجسام ليس لديهم العلم 

الكايف، ويعدون ال عبينهم عىل الخربة فقط.  وجميعهم يستخدمون نفس الربنامج ونفس الخطة الغذائية، وخصوصاً من ينصح بأخذ 

الهرمونات واملنشطات للمبتدئني يف هذا املجال. فالعب كامل األجسام يحتاج إىل برنامج غذايئ خاص فيه، ومكمالت غذائية مناسبة، 

وكمية نوم كافية، وإعداد مناسب، وفحص دوري، ويحتاج إىل وعي وفهم قدرة الجسم.«

وأكدت »أن عدم اهتامم الالعبني بالتغذية الرياضية املناسبة لهم، لقلة الوعي يسبب نزول املستوى أو عدم التطور، وحذرت من استخدام 

الهرمونات واملنشطات من غري دراسة األرضار عىل املدى البعيد، أو حتى القريب. مؤكدة أنها ضد استعامل الهرمونات واملنشطات.« 

وأضافت » الرياضة روتني حياة، وليست مجرد اليف ستايل، وغذائنا ميثل صحتنا، وترتبط الرياضة والتغذية السليمة ارتباطا وثيقا بالصحة، 

فالغذاء املتكامل من العنارص الغذائية املهمة، فالتغذية والرياضة وجهان لعملة واحدة« وهام رضوريان لصحة االنسان«.
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أكدت أخصائية التغذية فرح الفيومي بأن هناك بعض األطعمة التي تساعد على زيادة الوزن، كما أن 

تناولها قد يؤدي إلى فقدان الوزن، إال إن تناولها بطرق مختلفة وبدمجها مع بعض األغذية قد تسبب 

زيادة في الوزن بشكل سريع.

وأشارت إلى أن هذه األطعمة قد تؤذي إلى خسارة الوزن في بعض األحيان، وقد تؤدي إلى زيادة الوزن في أحيانًا 

أخرى، لذا يجب تناولها بحذر إذ كانت ال ترغب بزيادة وزنك، ومن هذه األطعمة التي ستساعدك على خسارة وزيادة 

الوزن في الوقت ذاته هي:

6  أطعمة لها دور 
في خسارة الوزن  

بسهولة وزيادته 
بسرعة 

فرح الفيومي 

1. الجرانوال
تختلف العنارص الغذائية يف الجرانوال اعتامًدا عىل املكونات املستخدمة يف صناعتها، فعىل الرغم من أن بعضها مصدر جيد للمغذيات الدقيقة 

واأللياف، فقد تحتوي بعض العالمات التجارية عىل سعرات حرارية أو بروتني أو ألياف أو دهون أو سكر أكرث من غريها مام يؤدي لزيادة الوزن 

فهنالك عالقة بني الجرانوال واملكونات املستخدمة يف صناعتها والتأثري عىل الوزن من حيث الزيادة أو النقصان.

2. الفواكه المجففة
الفواكه املجففة مثل املشمش، التني، التمر، الزبيب وغريها، غنية بالكثري من أنواع الفيتامينات واملعادن والسكريات الطبيعية. باإلضافة إىل كونها 

تحتوي عىل الكثري من السعرات الحرارية. لذلك فهي سناك مثالية لكل من يهدف لزيادة الوزن.

3. األفوكادوا
األفوكادو من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية حيث تحتوي مثرة األفوكادو متوسطة الحجم )100 جرام( عىل 161 سعر حراري 

و8.6 من الكربوهيدرات و15 جرام من الدهون وبالتايل تُعد من أشهر األطعمة الغنية بالسعرات الحرارية لزيادة الوزن بشكل صحى.

4. المكسرات 
للمكرسات العديد من الفوائد الصحية املختلفة، كام أنها تصنف ضمن قامئة أكالت تزيد الوزن بشكل رسيع وخصوصاً إذا كانت مقلية، لذا 

من املمكن تناول املكرسات بني الوجبات أو إضافتها إىل السلطة والوجبات الرئيسية.

5. حليب الشوكوالتة
 يعد حليب الشوكوالتة من املرشوبات الغنية بالسعرات الحرارية فهو يساعد عىل زيادة الوزن بشكل صحي وغري مرض. ولكن يجب تجنب 

إضافة الكثري من السكر أو استخدم بدائل السكر الطبيعية ليك ال ترض بصحتك.

6. الشوفان 
عىل الرغم من شهرته لفقدان الوزن، إال أنه الشوفان ميكن أن يساعد يف اكتساب الوزن بشكل صحي، حيث يعتمد تأثري الشوفان عىل الوزن 

عىل طريقة إعداده، أنه ميكن إضافة املزيد من السعرات الحرارية إليه بسهولة عن طريق اإلضافات األخرى مثل، زبدة الفول السوداين أو 

قطع الشكوالتة. وميكن زيادة الوزن بواسطة الشوفان عن طريق دمجه بكميات كبرية من الربوتني، فزيادة نسبة الربوتني ميكن أن تساعد يف 

زيادة كتلة العضالت وزيادة الوزن بشكل صحي.  
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معلوماتك!صحح

الكركم يمنع مرض الزهايمر
هذا األمر خاطئ، حيث أن الكركم مضاد لاللتهابات 

الكثير  يزعم  بينما  لكن  لألكسدة،  كمضاد  ويعمل 

مرض  ويمنع  عقلك  يشحذ  أن  يمكن  أنه  الناس  من 

الزهايمر، ال يوجد دليل علمي يدعم ذلك.

حبوب منع الحمل تزيد الوزن
ال يوجد دليل محدد على أن حبوب منع الحمل تسبب زيادة الوزن،  

أثناء  الماء  القليل من وزن  النساء يكتسبن  ومع ذلك، فإن بعض 

الهرمونات  ألن  األستروجين،  على  تحتوي  التي  الحبوب  تناول 

على  السيطرة  لمراكز  وفقًا  السوائل،  احتباس  تسبب  أن  يمكن 

األمراض والوقاية منها األمريكية.

العسل بديل طبيعي للسكر وخيار صحي
يجب أن نعي أن العسل ليس منخفض السعرات الحرارية وال يعتبر بدياًل 

صحيًا للسكر، بل قد يتعدى السعرات الحرارية الخاصة بالسكر، وبالتالي 

ضار  فالعسل  الطبية  الناحية  ومن  الوزن،  زيادة  إلى  يؤدي  أيضًا  فهو 

مثل السكر ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل السكري ومشاكل القلب 

وأمراض الكبد إذا تم اإلفراط في استخدامه.

السكر يزيد نشاط األطفال

أوضحت  ولكن  لألطفال،  جيًدا  السكر  يعد  ال 

األبحاث أن المنتجات السكرية لن تجعل الطفل 

أو جعله  زمالئه،  كإيذاء  غريب،  بشكل  يتصرف 

من  كثير  يعتقد  كما  التركيز،  على  قادر  غير 

اآلباء، فليس هناك رابط بين األمرين. 

لن يتغلب األطفال على حساسية الطعام

في  لألطفال  يمكن  ولكن  تجاهه،  حساسية  لديهم  ما  على  ذلك  يعتمد 

تماًما  تجنبوها  إذا  الغذائية  الحساسية  أنواع  من  العديد  على  التغلب  الواقع 

يتغلب حوالي 80%  إذ  أعوام،  ثالثة  أو  عامين  لمدة  الغذائي(  اإلقصاء  )نظام 

من األطفال على الحساسية تجاه الحليب، ولكن يتفوق عدد أقل من األطفال 

على الحساسية تجاه الفول السوداني أو المكسرات أو المأكوالت البحرية. 

يجب شرب لترين من الماء يوميا«
المياه  إلى  نحتاج  نحن  صحيح  غير  إنه  إال  جيدة،  نصيحة 

شرب  طريق  عن  بالضروري  ليس  لكن  رطبا  الجسم  لبقاء 

التي  األطعمة  في  موجود  ألنه  الماء،  من  كبيرة  كميات 

نتناولها، وفي المشروبات مثل القهوة والشاي والحليب.

المزيد من الفيتامينات
دائمًا  ليس  فالكثير  بالفيتامينات،  األمر  يتعّلق  عندما 

األحيان  بعض  في  المزيد  يكون  قد  الواقع  في  أفضل، 

خطرًا، ألن الجرعات الكبيرة من بعض الفيتامينات يمكن 

أن تؤثر في أداء أجهزة جسم اإلنسان، على سبيل المثال 

اإلفراط في تناول فيتامين »سي« يمكن أن يتداخل مع 

قدرة الجسم على امتصاص النحاس.

تناول البيض خطر على صحة القلب

تناول طبق أو اثنين خالل اليوم، ليس أمرا مضرا، وال يزيد من مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب بالنسبة لألشخاص الذين ال يعانون من أي مرض. وليس معنى 

بالنسبة  كان  طالما  ولكن  البيض،  صفار  في  كوليسترول  وجود  إنكار  ذلك 

موجودة  تكون  قد  الدهون  أن  وخاصة  خطيرا،  ليس  فاألمر  المسموحة، 

في أي نوع من أنواع الطعام الذي نتناوله، كما أن البيض ضروري لجسمك 

الحتوائه على األوميغا 3 التي تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
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