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رئيس مجلس اإلدارة
بدر جراغ

رئيس التحرير
محمد جراغ

سكرتير رئيس التحرير
بتول حسان

إدارة التسويق
ميشلني جنم

هنا زكي
رنا مسوح

فؤاد خيرالله

املستشار القانوني
عصام محمد السيد

الشفاء وهي غير  دار  الشفاء تاميز هي مجلة فصلية مجانية تصدر عن مستشفى   مجلة 
مخصصة للبيع. لإلشتراك ُيرجى إرسال اإلسم، العنوان، ورقم الهاتف عبر البريد اإللكتروني  

shifatimes@daralshifa.com

شاركونا مبقاالتكم واقتراحاتكم وآرائكم عبر البريد اإللكتروني 
hmaria@daralshifa.com

كلمة العدد

ار و ز عندكم  واحنا  ر  ا الد اأهل  نتم  اأ

أعزائي القراء،
حياكم الله، 

بداية وبإسم إدارة مستشفى دار الشفاء، أتقدم للجميع باحر التهاني بحلول العام 
اجلديد أعاده الله عليكم باليمن واخلير والبركة، في عددنا هذا يسعدنا أن نلقي 
الضوء على فصل الربيع خصوصا وإننا على مشارفه  والربيع من أجمل فصول 
السنه التي منى الله القدير علينا وهي تعكس جمال اخلالق وإبداع تكوينه  مبا 
يرسمه فصل الربيع من لوحات طبيعية من صنع اخلالق. لكن من الضروري أن 
نكون على إملام تام بكل ما يتعلق بفصل الربيع خصوصا األمراض التي تصيبنا 

وكيفية الوقاية منها. 
بفضل  والرعاية  اإلهتمام  كل  نولي  الشفاء  دار  في  فإننا  دائما،  حرصنا  وكما 
وذلك  العالية  وال��ك��ف��اءات  اخل��ب��رات  ذوي  وأطباءنا  املتطورة  الصحية  خدماتنا 

لضمان سالمتكم .
متمنيا لكم قراءة ممتعة ومفيدة

�صاحب االمتياز

      حممد جراغ

@m7mdjaragh
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الناس، فتارة يكون حارا ال يطاق، و فتارة تهاجمنا  املتقلب في حيرة  الطقس  التقلبات اجلوية، وقد يتسبب هذا  وأسوأ ما فيه 
السطور  إليك  الصدر.  التهديد باإلصابة باحلساسية وأمراض  الهواء احململ باألتربة يحمل معه  أن  الشديدة ليال! كما  البرودة 

القادمة للوقاية من أمراض الربيع.
األمراض  »الربو«، وبعض  العني والفم واألنف واحللق والصدر  أمراض معينة مثل حساسية  الربيع يرتبط بانتشار  أن قدوم 
الربيع تظهر  التي تنتشر خالل  أمراض احلساسية  الكاذب. وإن  النكافية واحلصبة واجلديري  الغدة  الفيروسية األخرى مثل: 
نتيجة رد فعل اجلهاز املناعي للجسم ملواد طبيعية في البيئة، كحبوب اللقاح التي تتطاير في اجلو وقت إزهار النباتات واألتربة، 

فتظهر أعراض احلساسية«.

أجمل ما في الربيع زهوره النضرة.. 
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العلوي  التنفسي  اجلهاز  اللتهاب  املبكر  بالعالج  دائما  وينصح 
وعالج اجليوب األنفية، وأخذ احليطة عند عمل التمارين الرياضية 
وجتنب األجواء الباردة، واستعمال موسعات للشعب الهوائية سواء 
الكورتيزون  بخاخات  أما  بخاخ،  أو  شراب  أو  أقراص  شكل  علي 
استعمال  ويقتصر  والغرغرة،  بعدها  جيدا  الفم  غسل  من  فالبد 
خير  الوقاية  وألن  املتقدمة،  احل��االت  على  الكورتيزون  أق��راص 
احلساسية  من  يعاني  ال��ذي  للمريض  األفضل  فمن  العالج  من 
النظافة  على  واحملافظة  النوافذ  إغالق  واألزهار  للنباتات  املوسمية 
مع  األليفة،  احليوانات  مع  التعامل  وع��دم  الغبار،  تراكم  لتقليل 
باستمرار. الفراش  أغطية  وتغيير  منتظمة  بصورة  اجلسم   غسل 

أخطاء شائعة
ولكن  للصدر،  تنتقل  األنف  حساسية  أن  هو  شائعا،  خطأ  هناك 
احلقيقة أن حساسية العني أو األنف أو الصدر تتعلق مبدى استعداد 
الشخص لإلصابة باحلساسية التي تستهدف عضوا معينا في جسم 
له دورة محددة،  أكثر من عضو، لكن املرض ليس  املريض، ورمبا 
احلساسية  أما  الصغار،  عند  عنها  الكبار  عند  احلساسية  وتختلف 
يتعرض  عندما  الهوائية  بالشعب  مزمن  التهاب  عن  تنتج  الصدرية 
أو  النفاذة  الروائح  أو  األتربة  من  سواء  الشعب  ملهيجات  اإلنسان 
التنفسي  اجلهاز  والتهاب  البرد  نزالت  يسبب  مما  اللقاح،  حبوب 
العلوي. وتلعب العوامل الوراثية دورا هاما مع العوامل البيئية من 
البرد  نزالت  عالج  في  اإلنسان  أهمل  وإذا  باحلساسية،  اإلصابة 
بالربو  لإلصابة  ذلك  يؤدي  فسوف  احلساسية  ملهيجات  وتعرض 

الشعبي.
  

فورا،  وعالجها  املتكررة  البرد  نزالت  من  بالوقاية  دائما  وينصح 
التعرض  الشتاء وعدم  التطعيم ضد األنفلونزا قبل بداية فصل  مع 
العالج باحلساسية  الهوائية، وقد تقدمت أساليب  الشعب  ملهيجات 
للحاالت  تستخدم  التي  البخاخات  مجال  في  خاصة  الصدرية 
اجلسم  أعضاء  أكثر  من  العني  وألن  الشديدة.  واحلاالت  البسيطة 
العيون إن  الريس أستاذ أمراض  الربيع يرى د.إيهاب  تأثرا بأتربة 

نتيجة  الفصول  تغيير  فترة  في  تنتشر  الربيع  حساسية  أمراض 
العني ملسببات احلساسية  املبطنة لسطح  املخاطية  تعرض األغشية 
وانتشار حبوب اللقاح وأشعة الشمس وعوادم السيارات والتدخني 
بوجود  والشعور  واحلكة  العني  اح��م��رار  يسبب  مما  والتلوث، 
من  املرضى  شكاوى  وتتفاوت  العني،  داخ��ل  رم��ل  أو  خشونة 
أعراض احلساسية بداية من احمرار العني إلى حد احلكة الشديدة 
القرنية، وتنتشر  ثانوي لسطح  التهاب  الضوء حلدوث  تقبل  وعدم 
احلساسية بصفة خاصة لدى األطفال لضعف اجلهاز املناعي لديهم 
ولتعرضهم ملياه حمامات السباحة، لهذا ننصح باستخدام نظارات 
السباحة والنظارات الشمسية حلماية العني من األشعة الضارة التي 
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تهيج األغشية املخاطية للعني، وغالبا ما يتم 
قطرات  باستعمال  العني  حساسية  ع��الج 
قطرات  إضافة  وميكن  لالحتقان،  مضادة 
مضادة للهستامني وهي املادة التي تشارك 
واحلكة،  العني  واح��م��رار  احلساسية  في 
مادة  بها  لقطرات  املريض  يحتاج  ما  ونادرا 
الكورتيزون. لكن العالج يجب أن يتم حتت 
إشراف الطبيب ولفترة محددة، وال يجب أن 
يكررها املريض من تلقاء نفسه، وكل ربيع 

ونحن بعيدون عن األمراض قدر اإلمكان.

مالبس مناسبة
أنه من الضرورة التحفظ قبل التخفيف من 
املالبس، واحلرص على ارتداء مالبس تالئم 
إن هذه  باردة.  أو  الطقس سواء حارة  حالة 
بالتقلبات  تتسم  الفصول  البينية بني  الفترة 
املستمرة وتكثر في الربيع أمراض الطفولة 
واجلديري،  النكافية  والغدة  احلصبة  مثل 
التي  البرد واألمراض  إلي نزالت  باإلضافة 

يتسبب فيها الرذاذ باجلهاز التنفسي.
 واجلدير بذكره أن الوجبة الغذائية يجب أن 
الضرورية،  الغذائية  العناصر  على  حتتوي 
بحيث يشمل مجموعات متكاملة من الغذاء، 
في  توجد  التي  اجلسم  بناء  مجموعات  مثل 
وتتوافر  الطاقة  ومجموعات  البروتينات، 
اخلضروات  ومجموعات  النشويات،  في 

والفواكه الطازجة.
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Finally, I can breathe freely
and enjoy the spirit of nature.

Thank you.. Dar Al Shifa

1 802 555 daralshifa.com 

قسم األنف واألذن والحنجرة
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Throat Dept

.
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twitter.com/daralshifa

blogger.com/دار الشفاء
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أمراض العيون:
 العني من أكثر األعضاء حساسية فى جسم اإلنسان، ونحرص أشد 
احلرص لدى تعاملنا معها، فهى النافذة للعالم اخلارجى، ونعمة من 

الله يجب احملافظة عليها واالهتمام بها.
للطفل  لنحفظ  األمهات  جميع  بها  نناشد  والتى  الوقاية،  طرق  ومن 
والصابون  باملاء،  الوجه  غسل  وخاصة  النظافة،  هى  دائًما  صحته 

عدة مرات فى اليوم.

أما طرق العالج:
أعراض  أى  احمرار عارض ال تصحبه  العني من  ما يصيب  فغالبًا   
أخرى، وميكن أن تعاجله األم بكمادات من املاء البارد، ثم استخدام 
محلوالً  حت��وى  وال��ت��ى  البسيطة،  األن���واع  م��ن  القطرات  بعض 

فسيولوجيًا منظًما مثل البروزولني.

الذباب  تكاثر  مع  تكثر  والتى  املعقدة،  األخرى  املرضية  األنواع  أما 

األطفال وأمراض الربيع 

8

يتعرض األطفال مع فصول السنة املختلفة، وتقلبات اجلو إلى العديد من املشاكل الصحية، وتزيد مقاومة الطفل لهذه األمراض، 
امليكروبات  الطفل أو ضعفه، وعلى هذا فإنه يقع على كاهل األمهات عبء كبير فى مواجهة  املناعة لدى  وتقل حسب قوة جهاز 
التى  السليمة  بالتغذية  ُتعنى  حني  السالمة  شاطيء  على  بالطفل  الوقوف  ومحاولة  أطفالنا،  لها  يتعرض  التى  الفيروسات  أو 
من شأنها تقوية جهاز املناعة لدى الطفل مثل: اخلضروات، والفاكهة الطازجة، والتى حتوى على نسبة عالية من الفيتامينات 

واألمالح، وعن أمراض الربيع وكيفية وقاية الطفل منها:
القربية من سطح  اللقاح، وتعلقها مع شوائب أخرى فى الطبقات اجلوية   إن أمراض الربيع تنشأ فى األصل من تطاير حبوب 
األرض، فيتأثر بها اإلنسان بجميع أجهزته، مسببة بعض األمراض العارضة، والتى تزول مع تعاطى األدوية، ويكون األطفال فى 

هذه السن املبكرة أكثر عرضة لهذه األمراض، والتى قد تسبب حساسية لبعض األجهزة لديهم، ومن هذه األمراض:
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فى هذا الفصل أمثال: الرمد الصديدى، والتراكوما، فإن على األم أن 
تلجأ إلى الطبيب ليحدد لها العالج املناسب مع مراعاة اتباع تعليمات 
النظافة الشخصية للطفل، وللمكان الذى يعيش فيه، وحرصها على 
غسل وجهه باملاء والصابون - كما ذكرنا من قبل - وحرصها أيًضا 
على عدم تعرضه للهواء املثار، واحململ باألتربة، والشوائب العالقة، 
جيدا  غسوال  الدافئ  الشاى  كمادات  وتعتبر  عينيه.  تضر  قد  والتى 
سكر،  وبدون  خفيًفا،  الشاى  يكون  أن  ننتبه  أن  يجب  ولكن  للعني، 
أهمية  على  ونؤكد  خارجيًا.  الطفل  عينى  على  بقطنه  ونستخدمه 
مثل:  واخلضروات  كالفاكهة  واملعادن  بالفيتامينات،  املليء  الغذاء 
اجلزر، واملشمش، والذى يفيد كثيًرا فى احلفاظ على العني، وكذلك 
الفلفل األخضر، وكثير من الزيوت واملركبات الدهنية التى تفيد فى 

إعطاء الصحة، واحليوية للبشرة والشعر والعني أيًضا.

أمراض اجلهاز التنفسي:
أما األمراض التي تصيب اجلهاز التنفسى من أمراض منها، فمنه ما 
يتصل باألمراض العارضة مثل: نزالت البرد، والكحة، وهى سرعان 
ما تزول عندما يتم تشخيص احلالة من الطبيب املعالج، وهو عادة ما 

يصف مضاًدا حيوًيا مناسبًا مع مذيبات وطاردات للبلغم.
الطفل كثيًرا بسبب  أما األنواع األخرى املرضية، والتى تتكرر عند 
تغير فى اجلو أو غيره، فهو ما يعرف عنه باحلساسية فى اجلهاز 
أيًضا،  الطبيب  يرى  ما  حسب  تشخيصها  حالة  ولكل  التنفسى، 
عليها  التى  الصحية  احلالة  الطفل، ووزنه، ودرجة  يوافق عمر  وما 

الطفل.

غذاء وتدفئة:
وبالنسبة للوقاية من أمراض اجلهاز التنفسى، فأن نسبة الترسبات، 
يعانى  والتي  اجلو،  فى  املصانع  تنشرها  التى  واألتربة  واألبخرة، 
منها كل مخلوقات العالم فى األرض إنساًنا، وحيواًنا، ونباًتا. والتى 
كانت سببًا فى حدوث كثير من املشاكل الصحية، والتى تصل فى 
حلها  ويصعب  التنفس،  وضيق  احلادة،  األزمات  حد  إلى  معظمها 
إلى  األمر  فى معاجلتها، وإذا وصل  مباشرة، بل تأخذ وقتًا طويالً 
التنفسى يتكرر  الذى يتعرض له اجلهاز  حد أن أصبح ذلك املرض 
كثيًرا، وفى وقت قصير، من نوباٍت شديدة فى الكحة مثالً، وزيادة 
اإلفرازات، وخاصة عندما يتعرض الطفل لتيارات من الهواء البارد، 
العالقة، فإنه يصح أن  أو تعرض لرياح محملة باألتربة والشوائب 
نصف هذا الطفل بأن لديه حساسية صدرية، وفى هذه احلالة يجب 
وأن  جًدا،  اخلاصة  والرعاية  بالعناية  الطفل  هذا  تعهد  أن  األم  على 
يكون حتت رعاية طبيب متخصص فى أمراض الصدر واحلساسية 
الطبى  التدخل  إلى  بحاجة  الطفل  يكون  وقت  أى  وفى  باستمرار، 

السريع.

طرق الوقاية:
لتقيهم  ألطفالها  توفرها  أن  لألم  ميكن  التى  الوقاية  طريق  عن  أما   
بقدر اإلمكان من أمراض الصدر فى هذا الفصل، فيمكن تلخيصها 

فى اآلتى:
- أن فى هذا الوقت من السنة تتفاوت درجات احلرارة تفاوًتا كبيًرا 

البرودة ليالً،  النهار والليل، فقد يكون اجلو حاًرا نهاًرا، شديد  بني 
تدفئة  وتراعى  نهاًرا،  كثيًرا  الطفل  مالبس  تخفف  أال  األم  فعلى 
لتيارات  مباشرة  تعرضه  ال  وأن  االستطاعة،  بقدر  جيًدا  صدره 

الهواء الباردة.
-  أن تكثر األم من إعطاء طفلها السوائل الدافئة، وخاصة األعشاب 
أمثال:  الصيدليات  فى  ومعقم  صحى  بشكل  واملوجودة  الطبيعية 
التليو، واليانسون، وورق اجلوافة، فإن هذه األعشاب تساعد على 

إذابة اإلفرازات، وبالتالى يسهل على الطفل إخراجها.

الذى  الطفل  إعطاء  التنويه عنها  التى نراعى  املهمة،  - ومن األشياء 
املاء  من  جرعات  صدره،  فى  واإلف��رازات  البلغم،  وجود  من  يعانى 

الدافيء، فهو فعال فى طرد البلغم وإذابته.
- وال ننس فى هذا املقام ذكر عسل النحل الطبيعى، والذى له فعالية 
كبيرة فى تقوية جهاز املناعة، وبالتالى قدرة أكبر لدى الطفل ملقاومة 

الكثير من األمراض.
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شفاء  أسباب  من  السليمة  التغذية  تعد   -
بتقدمي  وذل��ك  ممكن،  وق��ت  أق��ل  فى  طفلك 
فيتامينات  على  يحتوى  الذى  املفيد،  الغذاء 

وأمالح ليتماثل سريًعا للشفاء.
نزالت  أو  الكحة،  لنوبات  بالنسبة  أم��ا   -
 )C( فيتامني  تقدمي  على  فاحلرص  البرد، 
مباشرة  لألكل  ج��اه��زة  ب��ص��ورة  )ج(  أو 
مفيد جًدا مثل: البرتقال، أو عصير البرتقال 
السوائل  مع  الليمون  عصير  أو  اجلزر،  مع 

الدافئة بكثرة.

واملنتشرة  اخلاطئة  الغذائية  العادات  ومن 
من  يحدث  م��ا  ه��و  األم��ه��ات  م��ن  كثير  ب��ني 
السمك،  من  أًيا   - يأكل  أن  من  الطفل  منع 
إذا   - الزبادى  حتى  أو  البيض،  أو  اللنب،  أو 
كان يعانى هذا الطفل من برٍد أو كحة، وفى 
املأكوالت  أن مثل هذه  الطبيب  لنا  هذا يؤكد 
هذه  فى  وتغذيه،  اجلسم،  مناعة  من  تزيد 
نوع  أى  مننع  أن  يصح  وال  بالذات،  الفترة 
من الغذاء عن الطفل حتى إذا كان يعانى من 
برٍد أو كحة، إال فى حالة واحدة، وهى وجود 
حساسية أصالً لدى الطفل من أى نوع من 
أو  بحرص  نقدمها  وبالتالى  األغذية،  هذه 
عليه.  تأثيًرا  أقل  أخ��رى  بأنواع  نعوضها 
لكل  العدوى  طرق  أن  أم  كل  تنبيه  وعلينا 
طريق  عن  هى  التنفسى  اجلهاز  أم��راض 
أماكن مزدحمة  فى  الطفل  التنفس، وتواجد 
غير جيدة التهوية، واملوجودة فيها ميكروب 
املريض  بالطفل  األم  تذهب  كأن   - املرض 
إلى احلضانة التى تأوى الكثير من األطفال، 

وغالبًا ما تنقل العدوى بهذه الطريقة.

وتواجده  أقرانه،  عن  الطفل  إبعاد  فالواجب 
نسبة  تقل  حتى  التهوية  جيد  مكان  ف��ى 

العدوى بني األطفال.

مرضية  أنواع  هناك  أن  إلى  نشير  أن  يجب 
فصل  ب��داي��ة  ف��ى  األط��ف��ال  تصيب  أخ��رى 
الربيع، وتوفر لها احلكومة األمصال الواقية 
لها، ومنها: احلصبة، والتهاب الغدة النكافية، 
األخير  املصل  أيًضا، وهذا  اإلنفلونزا  ومنها 
الذى  امليكروب  نوع  بتغير  عام  كل  يتغير 

يعمل ضده.
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1 - اإليدز: تزداد التقارير عن ظهور مرض اإليدز خالل 
مازال  ذلك  إلى  ي��ؤدي  ال��ذي  السبب  لكن  الربيع  فصل 

مجهوال.

اجللد  عدوى  مستويات  ترتفع  املعدية:  األمراض   -  2
وتتفاقم  والفطريات  البكتيريا  تسببها  التي  والتهاباته 
حمامات  داخ��ل  العوم  إل��ى  ه��ذا  ويرجع  الربيع  خ��الل 

السباحة التي حتتوي على مياه غير صحية.

3 - أمراض اجلهاز التنفسي: خالل فصل الربيع تظهر 
األمراض املرتبطة باجلهاز التنفسي بصورة كبيرة حيث 
تنتشر بني الناس بسبب ما يحمل هذا الفصل من حبوب 
اللقاح واألتربة والغبار في كل مكان وتتركز في األنواع 

التالية:
- الربو.

- حساسية القصبة الهوائية.
- حساسية األنف.
- التهاب احلنجرة.

- حساسية احلنجرة

واجلهاز  البطن  تفر  ال  الهضمي:  اجلهاز  أمراض   -  4
مثلها  أيضا  الربيع  فصل  خالل  املشكالت  من  الهضمي 
مثل سائر أجهزة اجلسم، ومن أكثر تلك األمراض شيوعا 

12

الربيع.. زينة الطبيعة 
ما  بكل  الطبيعة  تزينه  الذي  السنة  فصول  أحد  هو 
األلوان، تعطر هوائه  تلونه بكل  متلك من زينة فهي 
وروائحها  اسمائها  اختالف  على  العطور  بأنواع 
يضاهيه  ال  الذي  العاطفي  بسحرها  هذا  كل  وتغلف 
النباتات وتزدهر بصورة مذهلة وتقدم  سحر. تنمو 
الرقيقة، كذلك  لنا أجمل األشكال اجلمالية والروائح 
تعمل احليوانات وغيرها من املخلوقات على التزاوج 
وإجناب ذرية جديدة لتحافظ على نوعها على األرض، 
إنه حقا فضل احلياة، فصل األمل والبهجة. وبالرغم 
الرائع ومع أن كل فصل  الربيعي  من كل هذا اجلمال 
من فصول السنة له رونقه اخلاص، يواجه اإلنسان 
مشكالت عديدة تتعلق بهذا الفصل، حيث تتنوع بني 
املشكالت التقليدية وحتى األنواع احلادة منها التي قد 
تسبب الوفاة. وجتنبا لتلك املشكالت نقدم لك تقرير 
حول كل ما قد نتعرض له خالل فصل الربيع وكيفية 

التعامل معه بحكمة واخلروج بأقل اخلسائر.
األمراض التي يصطحبها الربيع معه:
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ما يلي:
- االلتهابات البكتيرية املعدية واملعوية.

- الدوسنتاريا.
- الساملونيا.

- االلتهابات القولونية.

الفيروسية خالل  تزداد األمراض  الفيروسي:  الكبد  التهاب   -  5
بذبابة  امللوثة  للفاكهة  الشخص  تناول  إلى  ذلك  يرجع  حيث  الربيع 

الفاكهة واليرقات وغيرها من احلشرات الضارة ومن هذه الفواكه:
- البرتقال.

- املاجنو.
- الكمثرى.

- التفاح وغيرها.
الفراولة  مثل  الصحي  الصرف  مبياه  تسقى  التي  الفواكه  كذلك 

وغيرها حيث تتسبب كل هذه امللوثات في إصابة الكبد.
- أمراض أخرى: ينتشر اجلفاف والتعرض لضربات الشمس لدى 
األطفال والبالغني فوق سن اخلمسني وتستمر تلك املشكالت حتى 

فصل الصيف.

خالل  تظهر  التي  األمراض  أخطر  من  الكوليرا  الكوليرا:   -  6
فصل الربيع ولها أسبابها وهي:

حتى  أو  صحية  غير  بطريقة  املطبوخة  البحرية  املأكوالت  تناول   -
الفاسدة بكم كبير.

- أطعمة املياه احللوة التي لوثت مبياه الصرف.

انتشار احلشرات  احلشرات: يسبب  عن  الناجتة  األمراض   -  7
التي تؤدي  األنواع  الذباب والصراصير وكالهما من  املزعجة مثل 

إلى انتقال أمراض خطيرة مثل:
- التهاب املعدة.

- القرحة الهضمية.
- اجلذام.

- األمراض البكتيرية.
- العدوى الفطرية.

البكتيريا  من  معينة  أنواع  بنقل  احلشرات  تلك  قيام  عن  تنتج  التي 
وهي البكتيريا التي تأخذ شكل هيلوكوبتر بلوري، كذلك سير هذه 
احلشرات فوق املواد الغذائية واألواني، والشرب من نفس األطباق 

أو األكواب التي نشرب منها.
األمراض الطفيلية: يصاب عدد كبير من الناس باألمراض الطفيلية 
واملياه  نظيفة  الغير  والفواكه  اخلضروات  تولدها  التي  الزحار  مثل 

امللوثة مبياه الصرف الصحي والتي ال يتم طهيها جيدا.

كما تنطلق الطفيليات املفصلية التي تصيب الشخص بلسعات 
تترك أثرا مؤملا على البشرة ومنها:

- القراد.
- القمل.

- البق.

- البراغيث.

واحلشرات  البعوض  طريق  عن  األمراض  بعض  تنتقل  كذلك 
واحليوانات  اإلنسان  على  احلقيقي  اخلطر  متثل  التي  األخرى 

ومنها:
- حمى غرب النيل.

- حمى الصرف الصحي.
- حمى الضنك.

8 - أمراض الساقني: نتيجة الرتفاع درجات حرارة البيئة خالل هذا 
الفصل يصاب األشخاص مبشكالت الساقني وتتلخص فيما يلي:

- تصبح مشكلة الدوالي أكثر إيالما.
- تورم الكاحلني.

- اتساع األوعية الدموية.
- تقرحات دوالي الكاحلني.

البواسير.
السنوية  العضوية  التغيرات  عن  الناجتة  البواسير  مشاكل  وتظهر 

بسبب االنتقال من فصل آلخر.

9 - مشكالت العواصف الترابية وما ينتج عنها: 
الترابية فنجد الرياح  من أكثر سمات الربيع ظهورا هي العواصف 
السوداء التي حتمل الغبار األسود من أفريقيا لتنشره في العالم كله، 
والرياح احلمراء التي تغطي سحبها احلاملة غبار أحمر وأصفر من 
التي  القوية جدا  الرياح  العواصف  تلك  العالم ويصحب  إلى  أمريكا 

تسبب اجلفاف.

13
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احلية  الكائنات  من  ممرضة  أنواع  املختلفة  الرياح  هذه  مع  تنتقل 
حتى  والنباتات،  واحليوان  اإلنسان  من  لكل  العدوى  تسبب  التي 
احليوانات البحرية واملياه احللوة تصاب بالتلوث بفعل هذه الرياح 

احلمراء والسوداء.

تعالوا نأخذ بعض اخلطوات لتجنب األمراض السابق ذكرها:
حلم  تناول  من  اإلقالل  علينا  الربيعية  البرد  نزالت  من  للوقاية   -
بالطبيعة حلم دافيء وحار مما قد يزيد األمر خطورة  الضأن ألنه 

واإلكثار من شرب املياه.

للوقاية من السعال والربو علينا االلتزام بنظام غذائي خفيف   -
حيث ميكن اإلكثار من تناول البروتينات، الفيتامينات، اخلضروات 

والفواكه.

على  حتتوي  التي  الفواكه  تناول  علينا  احللق  أمراض  لتجنب   -
التي  الغذائية  املكمالت  إلى  باإلضافة  العصائر،  من  كبيرة  نسبة 
الفوليك، هذا باإلضافة إلى  B، B2 وحمض  حتتوي على فيتاميني 

تناول املزيد من احلبوب اخلشنة واخلضروات الطازجة.

الغنية  األطعمة  تناول  يجب  اجللدية  األمراض  من  للوقاية   -

A مثل اجلزر، كما ميكن وضع بذور اللوتس، الزنبق،  بفيتامني 
تخليص  على  لقدرتها  عصيدة  لعمل  معا  األبيض  واألرز  الفطر 
اجلسم من اجلفاف واحلفاظ على صحة اجللد خالل هذا الفصل.

سهلة  األطعمة  تناول  علينا  املعدة  قرحة  ح��دوث  لتجنب   -
من  كثير  على  حتتوي  والتي  املقلية  األطعمة  وجتنب  الهضم 

التوابل احلارة.
الذي يعتمد متاما على  الطعام  - ملقاومة احلساسية علينا تناول 

فيتامني C كمضاد طبيعي للهيستامني.
 -

حتى نتنفس بسهولة يجب تناول 400 مليجرام من املاغنسيوم 
أفضل  ومن  التنفس،  ومشكالت  األن��ف  حساسية  من  للوقاية 
الكاملة  احلبوب  البقول،  املكسرات،  هي  به  الغنية  األغ��ذي��ة 

واخلضروات اخلضراء التي حتتوي على األلياف واملوز.

األن��ف  والتهاب  القش  حمى  م��ن  أنفسنا  نقي  أن  يجب   -
البيت حتى  بارتداء نظارة شمسية عند اخلروج من  التحسسي 
نقلل احلساسية للضوء ونساعد العينني على جتنب اإلفراز الزائد 
عن  واإلبتعاد  والتلقيح  الرياح  أيام  خالل  قناع  وإرتداء  للدموع 

منتجات األلبان حتى تتجنب احلساسية إذا كنت تعاني منها.
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اجلرثومة  مع  صراعه  خالل  فاعلة  مناعة  يشكل  نفسه  واجلسم 
املهاجمة، وتتكون من رد الفعل أجسام مضادة تدوم عادة مدة من 
يقلد  أن  اإلنسان  تعلم  وقد  املنفعلة.  املناعة  حالة  من  أطول  الوقت 
غزو اجلرثومة بحقن اجلسم بلقاح من هذه اجلرثومة بعد أن يبطل 
مفعولها أو يخففه أو مبنتوجات جرثومية خاضعة حلاالت مضبوطة 
ومصنوعة بشكل لقاح. وهنا يتجاوب جسم اإلنسان مع هذا اللقاح 
وينتج أجسام مضادة تكسبه مناعة فعالة تقيه شر الغزوات الالحقة 

من قبل اجلراثيم املشابهة لها أو القريبة منها.

أجسام  تكوين  )أي  مناعة  بناء  هو  التطعيمات  من  الهدف  أن  مبا 
مبسط  بشكل  بالتوضيح  فسنقوم  املعدية  األمراض  ضد  مضادة( 

أنواع املناعة.

أنواع املناعة
 املناعة في جسم اإلنسان تنقسم إلى قسمني:
  Natural immunity <1 - مناعة طبيعية  

Acquired immunity <2 - مناعة مكتسبة  

املناعة الطبيعية: 
إن الله عز وجل قد وهبنا وسائل للدفاع ضد األمراض منذ الوالدة، 

وهي وسائل دفاع طبيعية غير مكتسبة. وهذه الوسائل تشمل ما 
 يلي: 

اجللد واألغشية املخاطية:
جراثيم  مع  دائم  باحتكاك  املخاطية  واألغشية  اجللد  أن  من  بالرغم 
يعترض  حاجزا  تشكل  فإنها  فيها،  نعيش  التي  البيئة  وطفيليات 
دخول العوامل املسببة لألمراض، طاملا أنها سليمة. كما أن الفوهات 
الطبيعية لدينا كاألنف والفم واألذن طريق تسلكه اجلراثيم للدخول 
التي تغطيها  املخاطية واألهداب  إلى أجسامنا، لوال وجود األغشية 

والتي تقف حائال أمامها.

األحماض واخلمائر: 
األحماض الدهنية التي يفرزها اجللد، وحموضة املعدة، وحموضة 
اجلسم  سوائل  وفي  العني  دمع  في  توجد  التي  واخلمائر  املهبل، 
اجلسم  غزو  حتاول  التي  باجلراثيم  الفتك  على  القدرة  لها   األخرى 
الدفاع  حواجز  اجلراثيم  تتخطى  أن  بعد  البلع(  )خاليا  البلعمة 
واألنسجة،  الدم  إلى  وتصل  اجلسم  مداخل  في  املوجودة  السابقة 
حتيط  )أي  البلعمة  بوظيفة  البيضاء  الدم  خاليا  من  نوعني  يقوم 
 باجلراثيم وتبتلعها ثم تفتك بها وحتللها وتعدمها في داخل اخللية ( .
اجلراثيم  من  معني  بنوع  تختص  ال  عامة  مناعة  الطبيعية  املناعة 

المناعة
في اإلنسان

التي  ال��ق��وة  ه��ي  املناعة 
ليقاوم  اإلنسان  يكتسبها 
عليها،  ويتغلب  العدوى 
وه�����ى دف������اع اجل��س��م 
ال���ب���ش���ري ض����د غ���زو 
تسبب  ال��ت��ي  اجل��راث��ي��م 
املرض. ويكتسب اإلنسان 
نوعا من املناعة الطبيعية 
ب���ال���ت���ع���رض امل��ت��ك��رر 
األط��ف��ال  أم��ا  للجراثيم. 
عن  املناعة  فيكتسبون 
وبعد  املشيمة،  دم  طريق 
قصيرة.  بفترة  ال���والدة 
وهذه توفر حماية مؤقتة 

للمولود.
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عدم  على  للداللة  نوعية(  الغير  )باملناعة  أيضا  تسمى  ولذلك 
الثاني من  النوع  اختصاصها لنوع معني من اجلراثيم وذلك عكس 
)مناعة نوعية( وهي  املتخصص ألنواع معينة من اجلراثيم  املناعة 

املناعة املكتسبة.

املناعة املكتسبة
أنواع  ألحد  اجلسم  تعرض  بعد  اكتسابه  يتم  املناعة  من  النوع  هذا 
بصفة  متتاز  أنها  ومبا  املكتسبة.  باملناعة  سميت  ولذلك  اجلراثيم، 
املناعة  اس��م  أيضا  عليها  فيطلق  اجلراثيم  أن��واع  ألح��د  النوعية 

النوعية.

عملية  )خالل  يتم  مرة  ألول  معينة  جلرثومة  اجلسم  تعرض  عند 
من  اجلرثومة  خواص  جميع  على  التعرف  الذكر(  سابقة  البلعمة 
أجسام  وإفراز  تكوين  الليمفاوية( ويتم  املناعة )اخلاليا  قبل خاليا 
مضادة نوعية   antibodies  لهذه اجلرثومة بواسطة أحد أنواع 

اخلاليا الليمفاوية.
 وتقوم خاليا أخرى تسمى بخاليا الذاكرة باكتساب ذاكرة للخواص 
املميزة لتلك اجلرثومة وبالتالي تصبح جاهزة لتكوين وإفراز أجسام 
مضادة بكميات كبيرة وبسرعة إذا ما تعرض اجلسم لتلك اجلرثومة 
مرة أخرى، والتحصني بواسطة اللقاحات يعتبر طريقة آمنة لتعريض 

اجلسم ملسببات األمراض وبالتالي إكتساب مناعة ضدها.

حصن طفلك:
الراحة  نفس  له  تؤمن  ال  جديدة  بيئة  إلى  فجأة  ينتقل  املولود  إن   
هذا  إلى  يأتي  الرحم،  داخل  في  وهو  بها  ينعم  كان  التي  واحلماية 
العالم مسلحا مبناعة شبيهة مبناعة أمه، وهذه املناعة الطبيعية التي 
انتقلت إليه من أمه بواسطة املشيمة ال تقيه من األمراض إال لفترة 
من الزمن ألنها تزول خالل األشهر األولي من حياته ويصبح بدون 
مناعة وعرضة لألمراض. ومن املسلم به أنه إذا توفر للطفل التلقيح 
األجسام  أن  ومع  مضادة،  أجسام  ينتج  أن  يستطيع  فإنه  املبكر 
املضادة املنتقلة من األم إلي املولود حتدث مفعوال جزئيا مانعا يؤثر 
على تشكيل األجسام املضادة الناجتة عن التلقيح، فإن هذا املفعول 
األجسام  من  الكفاية  إنتاج  من  نفسه  الطفل  جهاز  مينع  ال  اجلزئي 

املضادة الفاعلة.

فالتلقيح في سن مبكر ابتداء من الشهر األول يثير حس الطفل إلى 
اجلرعات املنبهة األخرى من اللقاح أو إلى غزوة الحقة من اجلراثيم. 
وباستطاعتنا  منها  الوقاية  ميكن  الطفولة  أمراض  من  عدد  وهناك 

حماية الطفل من مثل هذه األمراض عن طريق التلقيح.

من  الوقاية  هي  لطفلك  أفضل  صحة  لضمان  األفضل  الطريق  إذا 
مثل  األم��راض  من  عدد  حدوث  ملنع  األفضل  والطريق  األم��راض. 
احلصبة، النكاف )أبوكعب(، حصبة املانية، اإللتهاب الكبدي الوبائي 
)ب(، وجدري املاء، السعال الديكي، الكزاز، الدفتيريا، شلل األطفال، 
 وأمراض أخرى هو أن تتأكد من أن طفلك يتلقى التحصني املالئم.
احلاالت  أغلب  في  أمراض.   10 ضد  طفلك  حتصني  تستطيع  حاليا 

الكاملة.  للحماية  حقن  عدة  ويلزم  حقن،  بشكل  التطعيمات  تعطى 
الى عمر  الوالدة  التي يتم تطعيم األطفال خاللها متتد منذ  والفترة 
سنتني. بعض األمراض حتتاج إلى جرعات منشطة بني األعمار 4 و 

11 و12 سنة. 6 سنوات واألعمار 

كيف تعمل التطعيمات؟
التطعيمات حتمي من األمراض املعدية التي ميكن أن تسبب أمراض 
الفم.  أو  احلقن  طريق  عن  التطعيمات  تعطى  عادة  املوت.  أو  خطرة 
املسببة  اجلراثيم  من  ميت  أو  واهن  شكل  على  حتتوي  التطعيمات 
السيطرة  والتي يستطيع اجلسم  التحصني ضدها  املراد  لألمراض 

عليها ومن ثم بناء مناعة ضدها )تكوين أجسام مضادة(.
اجلراثيم  على  التعرف  على  اجلسم  تساعد  املضادة  األجسام  هذه 
وبالتالي منع املرض من احلدوث إذا تعرض الشخص إلى العدوى 
املسببة  اجلراثيم  ضد  املضادة  األجسام  وتكوين  املستقبل.  في 

لألمراض تسمى مناعة.

هل التطعيمات آمنة؟
جانبية  آثار  التطعيمات  تسبب  ال  احلاالت  من  العظمى  الغالبية  في 
البسيطة  اآلآلم  التطعيمات رمبا تسبب بعض  شديدة. ولكن بعض 
بسيطة  بحمى  يصابون  األطفال  بعض  احلقن.  موقع  في  وال��ورم 
في  الطبع.  سيئي  يصبحوا  أن  أو  بالنعاس  يشعروا  أن  تمل  ويحَّ
تكون  اخلطيرة   الطفولة  مرحلة  بأمراض  اإلصابة  ولكن  احلقيقة، 

أخطر بكثير من تعرض الطفل لعرض جانبي ناجت عن التطعيم.
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فترة  أطول  وصحية  شابة  بشرة  على  احملافظة  أس��رار  أهم  ويبقى 
التمارين  وممارسة  صحي،  غذائي  نظام  على  املثابرة  هو  ممكنة، 
وتنظيف  والتوتر  اإلجهاد  مسبّبات  عن  واإلبتعاد  والنوم،  الرياضية، 
البشرة بانتظام. باإلضافة إلى اختيار الكرميات املالئمة لطبيعة البشرة 
مستحضر  ثمن  غالء  أن  ذكره  واجلدير  منها.   تعاني  التي  وللمشكلة 
أنه أكثر فائدة للبشرة، كما أن ما قد  التجميل ال يعني بالضرورة أبداً 

يفيد بشرة بنسبة معينة قد ال يفيد بشرة أخرى بالنسبة نفسها.

ماذا حتتوي مستحضرات التجميل التي تستعمليها على وجهك؟

1 - حامض أو أسيد الفاكهة:
الفاكهة،  حامض  أو  أسيد  على  البشرة  مقّشر  تركيبة  تعتمد    
موجود  لكنه  املقّشر،  الكرمي  في  وج��وده  يتركز  األسيد  وه��ذا 
السوق. في  امل��وج��ودة  التجميل  مستحضرات  معظم  في  أيضاً 

 

م��ن نضارتها  ي��زي��د  أّن���ه  ال��ب��ش��رة خ��ص��وص��اً  م��ق��ّش��ر  وي��ف��ي��د 
تركيبته  أّم���ا  امل��ي��ت��ة.  اخل��الي��ا  عنها  ي��زي��ل  ب��ع��دم��ا  ونعومتها 
 ف��ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ع��ن��ب وال���ت���ف���اح واحل���ل���ي���ب وال���زي���ت���ون.
أّنه يجب اإلنتباه قبل استعمال احلامض الذي  وجتدر اإلشارة إلى 
البشرة  يناسب صاحبات  ال  ألفاهايدروكسي" ألنه  يسمى "أسيد 

احلساسة فهو يسبّب اإلحمرار.

2 - األنزميات: 
املقّشرة  والكرميات  املرطبة  الكرميات  في  األنزميات  تتواجد   
البابايا.  ثمار  على  وترتكز  فطبيعية  تركيبتها  أّما  أيضاً،  للبشرة 

أطول  الشباب  التي تبحث عن  للبشرة  فيكون مفيد  أّما مفعولها 
مدة ممكنة، ألّن األنزميات حتافظ على شباب البشرة خصوصاً 
وتخلّصها من اخلاليا امليتة التي تتراكم على سطحها مع مرور 
أو  حساسية  أي  تسبّب  ال  األنزميات  أن  ذكره  واجلدير  الوقت. 

احمرار ألي نوع من اجللد.

3 - األوكسيجني:
دخل حديثاً األوكسيجني في تركيبة بعض مستحضرات العناية 
بالبشرة، وهو مبثابة الهواء لها، إذ ينعشها فوراً ويخلّصها من 
األوكسيجني  يدخل  التي  املستحضرات  أكثر  أّما  امليتة.   اخلاليا 
الفوري  اإلشراق  تؤّمن  التي  املستحضرات  فهي  تركيبتها،  في 

واملستحضرات املخّصصة للبشرة املتعبة.

4 - الكوالجني:
ب��اإلي��الس��ت��ني، م��ع��روف بأنه    ال��ك��والج��ني وي��ع��رف أي��ض��اً 
وصحتها.  لشبابها  الالزمة  والنعومة  الليونة  البشرة  ي��زّود 
مع  تقّل  للكوالجني  البشرة  إف��راز  نسبة  أّن  ذك��ره  واجلدير 
تركيبتها  في  ترتكز  التي  الكرميات  تعّوض  لذلك  ال��وق��ت. 
الطبيعي،  ال��ك��والج��ني  م��ن  ك��ب��ي��رة  نسبة  ال��ك��والج��ني  ع��ل��ى 
العمر. م��ن  الثالثني  تخّطت  التي  للبشرة  مخّصصة  وه��ي 

 

والكوالجني موجود إما بشكل كرمي أو بشكل قناع.

5 - السيراميدز:  
التي  للبشرة  املخّصصة  الكرميات  تركيبة  في  تدخل  املادة  هذه 

السر يكّمن في معرفة حاجات البشرة

 

تعّرفي على مكّونات العناية 
لتختاري المناسب 

البشرة  أنهن يثابرن على استعمالها، وهن مقتنعات بأن شباب  الرغم من  العناية بالبشرة على  الكثيرات في اإلميان بفاعلية كرميات  تترّدد 
مرتبط بنوعيتها وبالنظام الغذائي، ويؤمنن بأن البشرة تستفيد من التدليك الذي يصاحب وضع الكرمي على البشرة. لكن الدراسات أثبتت أّنه 
طاملا أن الهرمونات والنيكوتني يتمّكنا من دخول اجلسم إلى الدم عبر اللصقات، فإن املواد املغّذية بإمكانها أن تصل إلى عمق البشرة خصوصاً 

بعدما أصبحت ترتكز في تركيبتها على مواد فّعالة وطبية تدخل إلى خاليا البشرة.
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للبشرة  أو  العمر  م��ن   35 ال���  تخّطت 
املتعبة أو املريضة أو اجلافة.  وهذه املادة 
موجودة طبيعياً بني خاليا البشرة، وهي 

حتافظ على نداوة ورطوبة البشرة.

6 - الهوميكتانت:
رطوبة  عن  فمسؤولة  امل��واد  ه��ذه  أّم��ا 
الهوميكتانت  وت��دخ��ل  ال��وج��ه،  بشرة 
اخلفيفة  املرطبة  الكرميات  تركيبة  في 
املعدنية  املياه  والكثيفة وحتى في قناني 

الرذاذة املخّصصة للبشرة اجلافة. 

7 - البانيتنول، البرويتامني بي 5:
هذه املواد مشتقة من فيتامني "بي 5"، 
العناية  مستحضرات  في  وم��وج��ودة 
ب��ال��ش��ع��ر وال���وج���ه، وخ��ص��وص��اً في 
الفورية  النضارة  أو كبسوالت  أمبوالت 
التي تعطي إشراقاً يدوم ألكثر من ثماني 
خبيرة  تستخدمه  ال��ذي  وهو  ساعات. 

التجميل للعروس في سهرة زفافها.

8 - الليبوزوم:
مستحضر  ش��راء  من  الهدف  ك��ان  إذا 
ورطبة  ناعمة  البشرة  يجعل  جتميلي 
تركيبته   حتتوي  أن  ب��ّد  فال  وملساء، 
تتسّرب  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ب��وزوم  ع��ل��ىم��ادة 
بالرطوبة  ومتّدها  البشرة  خاليا  داخل 

الالزمة.

:P.H 9 - بي.أتش
هذا التعبير جتده في معظم مستحضرات 
ال��ت��وازن  نسبة  على  وي���دّل  التجميل، 
البشرة. في  الطبيعية  األح��م��اض   في 

مرتفعاً،  أسيدها  يكون  عادة  والبشرة 
عوامل  وتلعب  و5.5،   4.8 بني  يتراوح 
النسبة.  هذه  اختالف  في  دورها  عديدة 
P.H في إحداث التوازن  ويأتي دور ال� 

في أسيد البشرة.

نصيحة: 
ف��إن  ج��اف��اً،  ج��ل��دك  ك���ان  إذا  إنتبهي 
تظهر  التي  الرفيعة  والتجاعيد  اخلطوط 
حول العينني ستكون واضحة جداً أكثر، 
على  يومي  وبشكل  املثابرة  عليك  لذلك 
الذي  األمر  هذا  العينني  منطقة  ترطيب 
ويبعد  املنطقة  ه��ذه  ترّطب  على  يعمل 

عنها التجاعيد.

المزيد عن مرطبات البشرة؟

 إن أهم سّر من أسرار اجلمال هو شرب كمية كبيرة من املاء، لترطيب البشرة من 
فهناك  أنواع  واملرطبات  املرّطب.  الكرمي  بواسطة  اخلارج  من  وترطيبها  الداخل. 
مكّونات  تطّورت  كما  املرطبات،  مكّونات  تطّورت  الوقت  ومع  والثقيلة.   اخلفيفة 
بقية الكرميات، فأدخل في تكوينها اإلدرار وهو من مكّونات العرق الطبيعية التي 
من  العديد  في  ويدخل  للبشرة،   الضرورية  الترطيبية  العناصر  منها  تستخلص 
التأكسد. وزيوت عطرية تزيد من  البشرة من  الترطيب. تركيبات حتمي  كرميات 

القدرة الترطيبية. وجتعل املرطب يستعمل في النهار والليل على السواء. 

ماذا عن مكّونات مستحضرات إزالة التجاعيد؟

 اجلدير ذكره في البداية أن أهم مسبّب للتجاعيد هو التعّرض ألشعة الشمس في 
عمر مبكر، لذلك إحمي بشرتك وبشرة بناتك مستقبالً باإلبتعاد عن التعّرض ألشعة 
الشمس ووضع كرمي الوقاية من أشعتها بشكل يومي وجتديده كلّما دعت احلاجة 
الفيتامني  من  التجميل  شركات  من  عدد  استفاد  وقد  طويالً،   مفعوله  يدوم  حتى 
»C«، وعشبة اجلنسنغ الصينية الذين يتميّزان بقدرتهما الهائلة على جتديد البشرة 
وجعلها متألّقة ونضرة،  أّما املدخنات فهن أكثر النساء تعّرضاً للتجاعيد وفي سن 
الطبيعي  الكوالجني  البشرة ويسلبها  على  يؤّثر سلباً  النيكوتني  أيضاً، ألن  مبكرة 
املوجود فيها، فتتضّرر اخلاليا، ويصبح استعمال الكرميات التي حتتوي تركيبتها 

على األنزميات واملواد املضادة للتأكسد ضرورية جداً إلنعاش وجتديد خالياها.
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وامللتحمة  القرنية  التهاب  بها  يتميز  التي  االع��راض  اه��م  ماهي 
الربيعي؟ إن من أهم االعراض االحمرار واحلكة والدماع، واالنزعاج 
مع  العني  داخل  بالرمل  االحساس  مع  الشمس  واشعة  الضياء  من 
بالنعاس  الشعور  مع  االجفان  في  وحكة  خيطية،  مخاطية  افرازات 

وعدم االرتياح.  

أمراض اجلهاز التنفسى:-
و  والبلعوم  )األن��ف  التنفسى  اجلهاز  من  العلوى  اجل��زء  أوال 

احلنجرة( تتمثل فى حساسية األنف والزكام 
احلساسية: ترجع الى انتشار حبوب اللقاح فى اجلو و الى عوامل 

وراثية. 
أما الزكام: فتسببه مجموعة كبيرة من الفيروسات و تنتشر العدوى 

بالرذاذ و العطس. 

ارتفاع  الزكام وقد يصحبها  االنفلونزا: وتكون أعراضها أشد من 
حراري وصداع وآالم عضلية ومفصلية. 

عن  الزكام  يختلف  البرد؟  ونزالت  احلساسية  بني  نفرق  كيف 

 5 من  ويستمر  بفيروس  العدوى  نتيجة  يحل  األول  ان  احلساسية 
أيام إلى 10 أيام بينما احلساسية تستمر أسابيع أو شهور. إن سائل 
األنف في حالة الزكام يكون سميك وأصفر، أما في حالة احلساسية 
وحكة  العني  في  حساسية  عادة  وتصاحبه  وشفافا  رقيقا  فيكون 

بالفم واجللد.

ثانيا اجلزء السفلى من اجلهاز التنفسى )اجلزء الصدري للقصبة 
الهوائية والشعيبات الهوائية واحلويصالت الهوائية الرئوية( 

الشعبية  لاللتهابات  مسببة  كثيرة  وجراثيم  فيروسات  وتغزوها 
ونوبات الربو 

مبا  لألدوية  اجليد  االستعمال  على  يعتمد  العالج؟  ماهو 
مع  للمخاط  احلالّة  واالدوي���ة  احلساسية  مضادات  فيها 
وقد  الفم،  طريق  عن  احلساسية  ومضادات  العني  مرطبات 
املرض يجب  للوقاية من  الكورتيزونات موضعيا.   تستعمل 
جتنب التعرض الطويل الشعة الشمس في اوقات الظهيرة، 
ولبس النظارات الشمسية الواقية وغسيل العني املتكرر باملاء 

البارد.

الرمد الربيعى أو التهاب القرنية و الملتحمة
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ما هو السرطان؟
تتشابه  مرض(   100 من  )اكثر  األم��راض  من  مجموعه  هو  السرطان 
األوعيه  ألن  بالسرطان  سميت  وقد  بينها،  فيما  اخلصائص  بعض  في 
الدمويه املنتفخه حول الورم تشبه اطراف سرطان البحر. وهذا املرض 
او هذه األمراض تنتج عن خروج اخلليه عن السيطره. حيث يحدث تغير 
في خلية ما يجعلها تخرج عن نظام التحكم الذي يتحكم في عمل اخلليه 
اليها سبب بداية  كما في اخلاليا السليمه. يوجد اكثر من نظريه يعزى 

السرطان في اجلسم. األولى تقول ان خطأ ما حدث في احلامض النووي 
عند اإلنقسام وهو ما يسمى بحالة "التبدل".

وحتتوي نواة كل خلية في جسم اإلنسان على مورثات تشرف وتسيطر 
على وظائف هذه اخللية وعملها وغذائها وانقسامها وموتها، ولكل خلية 
تشرف  اخلاصة  املورثات  من  مجموعة  حتدده  احلياة  من  معني  منط 
هذه  مجموعة  وتدعى  اخللية  وموت  شيخوخة  أو  االنقسام  عملية  على 

السرطان
المرض الذي ال يحترم العمر والجنس

إن السرطان ال يحترم العمر واجلنس، بل يصيب أي إنسان في أي وقت. وهو بالء قدمي يصيب اإلنسانية منذ العام 
هذا املرض إال في السنوات اخلمس والعشرون  أسرار  كشف  باجتاه  ملحوظ  تقدم  يحصل  ولم  امليالد،  قبل   1500
املاضية. إن السرطان مدفون في غموض احلياة نفسها. ففي أسرار اخللية البشرية يكمن املفتاح الذي يعتقد العلم 
أنه سيحل لغز السرطان، واليوم الذي سيكتشف فيه هذا اللغز يقترب منا. فلهدف هنا هو التثقيف وليس التخويف. 
وإذا كانت الوقاية خير من العالج فإن االكتشاف املبكر خير وسيلة للتخلص من هذا الداء العضال إذا لم يكن االبتعاد 

والوقاية ممكنني.
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املورثات مبورثات املوت املبرمج. وتضبط هذه املورثات عمل مورثتني 
التكاثر.  هذا  وجلم  إيقاف  عن  أو  والتكاثر  االنقسام  عن  إما  مسؤولتني 
وتعمل  الورم  حدوث  من  تقي  التي  املورثة  هي  للورم  الكابحة  املورثة 
سالمة  يضمن  بشكل  ومتوافق  منتظم  بشكل  املورثات  هذه  مجموعة 
تشرف  فمثالً  نسيج  لكل  محدد  برنامج  ومن  واخلاليا  النسج  ووظيفة 
هذه املورثات على نسيج بطانة الرحم ليتبدل كل 28 يوم كما أن النسيج 
يفترض أال يتجدد بعد الوالدة لذلك جند أن املورثة الورمية متوقفة عن 
العمل فيه. هذه األمور حتدث في حال سالمة وانتظام عمل املورثات لكن 
املورثة  ماذا يحدث لو تعرض عمل هذه املورثات خللل بحيث زاد عمل 
حدوث  هو  سيكون  اجلواب  الكابحة؟  املورثة  عمل  تعطل  أو  الورمية 
تفقد  بحيث  للخاليا  مضبوط  وغير  عشوائي  تكاثر  هو  فالورم  الورم. 
اخللية قدرتها على املوت فتنقسم في جميع االجتاهات  دون وجود من 
أن  بالضرورة  ليس  الناشئ  الورم  هذا  ولكن  تكاثرها.  يقيد  أو  يلجمها 
يكون خبيثاً فيلزمه بعض التغيرات في بنية اخللية حتى يتحول إلى ورم  
بدايته متواضعا في مكانه، ومع  الورم اخلبيث  في  خبيث ويكون هذا 
واالنتقال  والتوسع  باالنتشار  يبدأ  خباثته  شدة  وحسب  الوقت  مرور 
إلى مناطق بعيدة معطياً النقائل الورمية التي حني وجودها يعني التقدم  
دفعة  يبدأ  ال  فالسرطان  بالعالج.  وتعقيد  وصعوبة  الورم  مرحلة  في 
واحدة إمنا هناك عدة مراحل مير بها وهذه املراحل حتتاج إلى زمن قد 
ميتد لسنوات، والسرطان إذاً هو داء يصيب مورثات اخللية فيؤدي إلى 

تكاثرها وهذا ال يعني انه داء وراثي بالضرورة.

إحدى النظريات احلديثه تقول ان السبب في األصابة مبرض السرطان 
هو وجود خلل جيني بسيط ال ميكن جلهاز املناعه من مالحظته وذلك 
ظهور  ثم  ومن  السيطره  عن  اخلليه  بخروج  يتسبب  الوقت  مع  اخللل 
اكثر من  في  األورام  انواع  تفسر ظهور بعض  النظريه  السرطان. هذه 

فرد من عائله واحده.

من  اخلوف  بل  ذاته،  بحد  املرض  ال  مصائبنا  أهم  إحدى  كانت  ورمبا 
ذلك  كان  إن  مواجهته  من  بالهروب  أو  باخلوف  معاجلته  أو  امل��رض 
الطبيب ألنهم مرضى،  إلى  الناس  الراقية ال يذهب  البلدان  يجدي، ففي 
يؤمنون  فهم  صحتهم.  على  احلفاظ  يريدون  وألنهم  أصحاء  ألنهم  بل 
بالكشف الطبي الدوري على صحتهم لتالفي املرض في مراحله األولى 
إذا وجد، حيث يكون العالج حينئذ ميسورا وذلك قبل استفحاله. وهذا 
مرتفعة  الشفاء  نسبة  تكون  حيث  السرطان  مرض  على  باألكثر  ينطبق 
دائما. األطباء  يشدد  كما  األول��ى  مراحله  في  عنه  كشف  ما  إذا   جدا 

تصنيف السرطان:
يحدد نوع السرطان حسب العضو الذي ابتدأ تكاثر اخلاليا غير املضبوط 

منه، هنالك عدة سبل لتحديد نوع الورم اخلبيث:

التقييم الطبي: 
التحقق من تاريخ املرض: أخذ وصف دقيق عن تاريخ املرض وعوارضه، 

من املريض وأهله، هو أمر غايه في االهمية. العوارض عاده غير خاصه 
أمثله  امل��رض،   ملصدر  الطبيب  بتوجيه  تساعد  ولكنها  معني  مل��رض 
لعوارض قد تساعد في حتديد نوع الورم: تغير في لون اجللد )الورم 
الرقبة  أو  الرأس  في  ورم   ،)Melanoma اجللد  سرطان  القتماني، 
احلنجرة(،  )سرطان  الصوت  في  تغيرات  والرقبة(،  الرأس  )سرطان 
تشنجات ال اراديه )سرطان الدماغ(، أورام في الثدي )سرطان الثدي(، 
انبثاثي للرئة(، إخراجات دمويه  الرئة، أو ورم  الدموي )سرطان  تقيح 
أو إمساك )سرطان االمعاء الغليظه - القولون(، نزيف مبهلي )سرطان 

الرحم(.

1 - الفحص اجلسدي على يد طبيب متمرس لتشخيص املرض: 
الفحص  الطبيب عند  لها  الفحص اجلسدي مؤلف من عده أجزاء يتطرأ 
ومَيكن  النظر،  خالل  من  التشخيض  عملية  في  مهمه  خطوات  وهي 
مالحظة تغيرات في لون اجللد، أو وجود أورام مراقبة حركة املريض قد 
تكشف عن مشاكل في اجلهاز العصبي واالنتباه الى صوت املريض قد 
يساعد في تشخيص املرض أحيانا )سرطان احلنجرة(. كذلك التنصت 
اإلنسداد  املثال،  سبيل  فعلى  اجلسدي.  الفحص  في  مهمه  مرحله  وهو 
اجلزئي ألحد املسالك الهوائيه في الرئه نتيجه لنمو سرطاني، سيؤدي 
مريض  لبطن  والتنصت  املريضه.  الرئه  فوق  التنصت  عند  صفير  الى 
يعاني من انسداد االمعاء نتيجه لورم خبيث يؤدي الى سماع أصوات 

شبيهه "باالحتكاكات املعدنيه".

Imaging 2. التصوير الطبي 
أ . صور أشعه )X(: تعطي إنطباعا أوليا عن مرض السرطان وإنتشاره. 
صور أشعه )X( هي ذو أهميه في حاالت سرطان الرئة والسرطانات 
األخرى اإلنبثاثيه للرئه، سرطان العظم، ولتشخيص إنسدادات األمعاء 

الناجته عن األورام اخلبيثه. 
Ultrasound: هي وسيله جيده  ب . الصور الصوتيه )أولتراساوند( 
الكبد. كذلك  إنبثاثيه  لتقييم األورام. تستعمل بنجاح الكتشاف أمراض 
تستعمل هذه الصور لتوجيه الطبيب في عمليات أخذ عينة من األورام 
كذلك  املشبوه.  ال��ورم  مركز  إلى  اإلب��ره  إدخ��ال  تُسهل  حيث  )خزعه(، 
تستعمل الصور الصوتيه لفحص االوعيه الدمويه واكتشاف وجود )أو 

عدم وجود( جلطة دمويه فيها. 
 Computerized Tomography احملوسبه  الطبقيه  الصور  ت . 

: - CT
األوليه،  السرطانيه  األورام  تقييم  في  هاماً  الطبقية دوراً  الصور   تأخذ 
كثيره  أحياناً  الطبقيه  الصور  تؤخذ  عنها،  الناجمه  اإلنبثاثية  واألورام 
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الصوره  تفاصيل  وضوح  لزيادة  اليود  على  حتتوي  ماده  حقن  بعد 
يجب  لذلك  للكلى،  ضرر  تسبيب  إمكانيه  أهمها  جانبيه  عوارض  )لليود 
يعانون من مشاكل  الذين  املرضى  أولئك  عند  ُيستعمل بحذر شديد  أن 

مسبقه بالكلى(.
 Magnetic Resonance Imaging MRI ث . الصور املغناطيسيه
والعضم  العضالت  وأورام  الدماغ،  أورام  عن  للكشف  وتستعمل   :-
وأورام أخرى. الصور املغناطيسيه غاليه الثمن مقارنًة بالصور الطبقيه 

احملوسبه، وتستهلك وقتاً أكثر نسبياً.  

 :Biopsy )3. اخلزعه )أخذ عينه
ُيعتقد  اخلزعه هي عمليه يتم خاللها أخذ عينه من ورم/ جرح/ عضو 
أن يكون مصاباً باملرض، أخذ اخلزعه يتم إما عن طريق عمليه جراحية 
يتم خاللها الوصول إلى العضو املصاب بطريقه مباشره، وإما بطريقه 
وسحب  املصاب  العضو  إلى  خاصه  إبره  إدخال  خاللها  من  يتم  مغلقه 
بعض اخلاليا منه. أخذ اخلزعة بطريقه مغلقه يتم في حجره التصوير 
بعد  الصوتية.  الصوره  أو  احملوسبه  الطبقيه  الصور  وبتوجيه  الطبي، 
اخلاليا  على  النظر  مثالً،  عليها،  فحوصات  عده  إجراء  يتم  العينة  أخذ 
حتت املجهر، فحوصات جزيئيه جلينات متعلقه بالسرطان، وفحوصات 

للتبني من البروتينات التي تركب خاليا العينه.

 :Pathological examination 4. الفحص الباثولوجي
املرضيه.  للحاله  النهائي  التشخيص  عاده  يعطي  الباثولوجي  الفحص 
عليها  والنظر  باخلزعه  املؤخوذه  اخلاليا  صبغ  الفحص  هذا  يتضمن 
من خالل املجهر للتحقق من وجود خاليا سرطانيه أو عدمها. في حاله 
جزء  في  مصدرها  حتديد  الفحص  لهذا  ميكن  سرطانيه،  خاليا  وجود 

كبير من األحيان. 

5. الفحص اجلزيئي )املولكوالري(:
الوراثيه،  املاده  التحقق من وجود خلل في  املولكوالري  الفحص   مَيّكن 
إكتشاف  يتيح  اجلزيئي  الفحص  بالسرطان  تتعلق  وخاصًة في جينات 

حتى   )BRCA )مثالً  بالسرطان  تتتعلق  التي  اجلينات  بعض  في  خلل 
عن  األشخاص  أولئك  متابعة  مَيكن  الذي  األمر  أصحاء،  أشخاص  عند 

كثب وإكتشاف أي مرض مبكراً.

حارب السرطان بالفحص املبكر وقد توجد بعض املؤشرات التي قد 
تنبئ بوجود السرطان ومنها:

- بحة في الصوت
- خراج لم يظهر عليه أي حتسن

- نزيف غير اعتيادي
- تغيير في انتظام دورة األمعاء أو املثانة

- عسر في الهضم مزمن أو صعوبة في البلع
- أي ورم صلب في الصدر أو الرقبة أو في أي مكان آخر في اجلسم

- أي تبديل في حجم خراج أو ثؤلول
- أي فقدان غير متوقع في الوزن

ذلك  وم��ع  ال��س��رط��ان.  إل��ى  ال��ع��الم��ات  ه��ذه  م��ن  أي  تشير  ال  وق��د 
مهده. ف��ي  اخل��ط��ر  لتالفي  ال���دوري  والفحص  احليطة  م��ن  ب��د   ف��ال 

في  فقط  واحد  شخص  يشفى  أن  بعد  أنه  العاملية  اإلحصائيات  وتقول 
السابق من بني أربعة يشفى اآلن واحد من بني ثالثة، هذا يعني إنقاذ حياة 
السكان واملساحة.  بلد معتدل  75،000  في  150،000 نسمة بدال من 
ولكن السرطان الذي ينتشر من مكانه إلى أمكنة أخرى من اجلسم يكون 

في الواقع خطرا على احلياة ومميتا، مهما كانت نظرتك إلى املوضوع.

فلتشديد على أهمية الفحص املبكر هم مهم جداً وهو البديل الوحيد نحو 
صحة سليمة، ولهذا فبعض شعارات منظمة السرطان العاملية هو )حارب 

السرطان بالفحص املبكر(. واعلم دائما أن الوقاية خير من العالج.

جتنب األمور املسببة للسرطان:
شائع  كسبب  القلب،  أم��راض  بعد  الثانية،  املرتبة  في  السرطان  يأتي 
للوفاة في الواليات املتحدة األمريكية. ففي فترة من الفترات كان ضحايا 
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في  منهم  قتل  من  عدد  مجموعه  في  يفوق  األمريكيني  من  السرطان 
احلربني العامليتني األولى والثانية واحلرب الكورية واحلرب الفيتنامية، 
كما أن عدد الذين يقتلون من جرائه في أمريكا وحدها يفوق عدد ضحايا 
حوادث السير بثمانية أضعاف. لكي نفهم املعنى الكامل للفظة سرطان، 
علينا أوال أن نفهم شيئا ما عن األورام. فالتورم يتألف من خاليا خرجت 
األورام  هذه  منفصلة.  بصورة  لتتكاثر  للجسم  الطبيعي  التوازن  على 
يصعب السيطرة عليها ألنها ناجتة عن خاليا غير طبيعية خرجت عن نظام 

التوازن في جسم املصاب بها وأصبحت ال تؤدي وظيفتها األساسية.

وهناك صنفان من األورام:
املعتدل أو احلميد
املدمر أو اخلبيث

وتتألف األورام املعتدلة أو احلميدة من خاليا تظل معزولة عن مجموعات 
احلميد  والورم  بها.  محيطة  كبسولة  ضمن  وتنمو  بها  احمليطة  اخلاليا 
من  ومحاطة  مستديرة  أسوار  داخل  تعيش  الناس  من  مجموعة  يشبه 
جميع اجلهات مبدينة كبيرة. وتدل كلمة حميد أو معتدل على كون هذا 
النوع من التورم غير مؤذي. ولكنه مادام يحتل فسحة من اجلسم، فإنه 
األنسجة  مجموعات  على  الضغط  طريق  عن  جانبية  متاعب  يسبب  قد 
والتورم  الهرمونات.  مثل  فعالة  مواد  بإفراز  يقوم  رمبا  أو  به،  احمليطة 
الدهني الذي يظهر حتت اجللد مباشرة على شكل فقاعة صغيرة هو من 

هذا النوع. الثؤلول أيضا يعتبر ورم حميد.

وتغزو  وباتساع  بكثرة  تنمو  خاليا  من  فتتألف  اخلبيثة  األورام  أما 
تبقى  )ال  ال��دم  طريق  عن  تنتشر  أو  بها  احمليطة  األنسجة  مجموعات 
محصورة(. وهذا النوع من األورام يسمى السرطان. فإذ ينمو هذا الورم 
السرطاني فإنه ينشر تأثيره املدمر باجتاهات عديدة كأرجل األخطبوط 
األخرى،  يغزو مجموعات اخلاليا واألنسجة  املترامية. وعندما  املتعددة 

فإنه غالبا ما يقضي عليها ويدمرها إذ أنه يعرقل إمداد الدم إليها.

ولعل  والتقرح.  النزيف  إلى  يؤدي  قد  املجاورة  لألنسجة  التدمير  هذا 
أسوأ مظاهر التورمات اخلبيثة )السرطان( هي تلك املجموعات الصغيرة 
إما  التورم األصلي وحتمل  التي تنفصل غالبا عن  السريعة  من اخلاليا 
الليمفاوي )سائل قلوي شفاف عدمي  السائل  أو بواسطة  الدم  بواسطة 
أجزاء  إلى  بيضاء(  دم  وكريات  الدم  بالزما  من  يتألف  تقريبا  اللون 
أخرى من اجلسم. هذه املجموعات من اخلاليا املدمرة تتجمع في النهاية 
وتتكاثر وتتحد لتكون ورما ثانيا رئيسيا كالورم األصلي  ويصف العلماء 
عملية الهجرة هذه بعملية اإلنبثاقية وقد يهدد هذا التورم اإلنبثاقي )أي 
التورم  من  أكثر  حتى  املريض  حياة  األصلي(  التورم  عن  إنفصل  الذي 

األساسي.
 ومييل التورم اخلبيث اجلديد إلى النمو لفترة قصيرة على شكل التورم 
األصلي ومن ثم تتكرر العملية. إذ تبدأ مجموعات من خالياه باالنفصال 
كلما  فإنه  ولذلك  منفصال.  آخر  ورما  لتكون  الدم  مجرى  مع  واالبتعاد 
عُولج السرطان مبكرا، كلما زادت إمكانيات جناح املعاجلة. وعندما يزول 
التورم اخلبيث متاما في مراحله األولى قبل أن تبدأ عملية االنبثاق، تكون 
احتماالت إنقاذ حياة املريض جيدة نسبيا. أما إذا حدث االنبثاق وانفصلت 
بعض اخلاليا عن الورم األصلي لتكون أوراما أخرى، فإنه حتى لو أزيل 

أخرى من  أجزاء  التي ستنشأ في  األخرى  األورام  فإن  الورم األصلي، 
اجلسم جتعل موت املصاب شبه أكيد.

ومبا أن أي خلية في اجلسم تقريبا معرضة لإلصابة بالسرطان، فإن أي 
عضو من أعضاء اجلسم معرض لإلصابة بالسرطان.

على  تدل  وال  عامة  وهي  خبيث  ورم  وجود  على  تدل  سرطان  وكلمة 
العضو املصاب. لذلك يتم تسمية األورام تبعا للخاليا أو األنسجة التي 
نشأت منها. وبناء على ذلك فقد مت حتديد عدد كبير من األورام املختلفة. 
التي تغطي اجلسم وتبطن  الظهارية  الناجتة من طبقة اخلاليا  فاألورام 
كارسينوما  إسم  عليها  يطلق   epithelia بداخلة  املجوفة  األعضاء 
من  ناجت  سرطان  عن  عبارة   melanoma ميالنوما   .carcinoma
اجللد  في  املوجود  األس��ود  )الصبغ  امليالنني  تنتج  التي  اجللد  خاليا 

 .melanocyte والشعر(، وهذه اخلاليا تسمى ميالنوسايتس
خاليا  من  تنتج  أن  املمكن  من   sarcomas بالساركوما  يسمى  ما  أما 
 osteosarcoma اوستيوساركوما  مثال  الغضاريف،  أو  العظم 

.chondrosarcomaوكوندروساركوما

مسببات السرطان
كان االعتقاد السائد في املاضي أن السرطان هو نتيجة خطأ وراثي. أما 
اآلن، وبعد الزيادة الكبيرة في املعرفة الطبية، فإننا نفهم املزيد عما يحدث 
في اخلاليا عندما تتحول إلى خاليا سرطانية. فالواضح أن خطأ ما في 
آلية التحكم يجعل بعض اخلاليا تخرج عن التقيد بقيود النمو الطبيعي في 
املناطق املتواجدة فيها من اجلسم. والسؤال اآلن هو هل هذه التغيير في 
آلية التحكم يورثه األهل لألوالد نتيجة خطأ وراثي؟ أم أنه نتج عن شيء 

ما حدث أثناء حياة الفرد؟

فإذا كان اخلطأ منقوال من األهل إلى األوالد، فإننا في هذه احلالة نلوم 
الوراثة، أما إذا كان ناجتا عن تعطل آلية التحكم خالل حياة الفرد، فإننا 
% على   80 أن  إلى  التقديرات  وتشير  البيئية.  العوامل  على  اللوم  نلقي 
إذ  ما.  دورا  البيئي  العامل  فيها  يلعب  السرطان  حاالت  جميع  من  األقل 
إلى  الطبيعية  اخلاليا  حتول  تسبب  التي  التغييرات  العامل  هذا  يحدث 
مشجع  تطور  هو  البيئية  للعوامل  الهائل  للتأثير  الفهم  وهذا  سرطانية. 
التي  العوامل  حتديد  على  يتركز  أن  يجب  االهتمام  أن  إلى  يشير  ألنه 

تعرض لإلصابة بالسرطان كي يتم جتنبها.

فبعض األشخاص معرضون من األساس أكثر من غيرهم لهذه العوامل 
يوميا،  السجائر  من  ذاته  العدد  شخصان  يدخن  فقد  املعاكسة.  البيئية 
ويتنشقان الدخان بنفس الكيفية. ولكن قد يصيب أحدهما السرطان بعد 

عشرين سنة في حني قد ال يتعرض اآلخر لإلصابة بهذا الداء أبدا.

أنواع  السرطان فهي معقدة. فبعض  التي تسهم في ظهور  العوامل  أما 
السرطان قد تنتج عن مجموعة عوامل بيئية تعمل معا مقوية ومساندة 

لبعضها البعض.

الكيماوي،  العالج  اجلراحه،  طرق:  عدة  يتضمن  السرطان  مرض  عالج 
 ،)Antibodies( احليويه  املضاضات  إستعمال  باالشعه،  العالج 

والتَطعيم  ضد السرطان.
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ميكن وقاية اإلنسان من اإلصابة بأنواع كثيرة من السرطان ليس عن 
طريق األدوية وإمنا عن طريق إجراء تعديالت غذائية وسلوكية في 
حياته، ويعتقد بعض العلماء بارتباط حدوث 30-40 % من حاالت 
يتناوله وعوامل أخرى مثل  الذي  الطعام  السرطان مباشرة نتيجة 
احملافظة على وزن جسمه عند حدوده الطبيعية وممارسته نشاط 
إنقاص إمكانية  إلى  دراسة  وأش��ارت  روتيني،  بشكل  كاف   بدني 

 30 % من عدد حاالت اإلصابة بالسرطان باالمتناع عن التدخني
الطبيعي  حدوده  عند  شخص  أي  جسم  وزن  على  احملافظة  ويفيد 
بالسرطان،  إصابته  ضد  منتظم  بشكل  بدنية  رياضة  وممارسته 
واستمراره  الغذائية  مكوناته  في  متزن  طعام  تناوله  فيساعد 
من  قريباً  ليكون  جسمه  وزن  ومراقبة  البدنية  الرياضة  ممارسة 
حدوده الطبيعية في تقليل خطر إصابته بالسرطان نحو 30-40% 
،وإذا كان الشخص زائد الوزن وال ميارس أي رياضة بدنية فيتحتم 
صحة  يوفر  حتى  فيها  تغيرات  وإجراء  اليومية  عاداته  تغيير  عليه 

أفضل جلسمه.

حدوث تغيرات في حياة الشخص
أظهرت البحوث العلمية احلديثة إمكانية وقاية اإلنسان من اإلصابة 
مبعظم أنواع السرطان عن طريق إحداث تغيرات معتدلة في حياته 
اليومية فيستطيع مراجعة ما يستطيع القيام به لتقليل هذا اخلطر، 
بتغيير  السرطان  مرض  أن��واع  معظم  حدوث  من  الوقاية  فيمكن 
في  السرطان  لبحوث  األمريكي  املعهد  وأش��ار  حياته،  في  أشياء 
تقريره العلمي عام 1997عن ارتباط حدوث 60-70 %من حاالت 
السرطان مباشرة بالعادات اليومية لإلنسان مثل ما يأكله من طعام 
وما إذا كان ميارس رياضة بدنية بشكل يومي ومحافظته على وزن 
جسمه عند حدوده الطبيعية وما إذا كان مدخناً أم ال، ويفيد إجراء 
معدل  إنقاص  في  للشخص  احلياتي  السلوك  في  التعديالت  بعض 
الوقت خطر حدوث  خطر إصابته بالسرطان، وهي تقلل في نفس 
أمراض مزمنة في القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر له، كما 
الشعور  إلى  حياته  في  اجلديدة  اخلطة  هذه  الشخص  إتباع  يؤدي 

بأنه أفضل نفسيا وصحيا.

االمتناع عن التدخني:
حدوث  في  التدخني  عادة  ممارسة  خطر  العلمية  الدراسات  أظهرت   
الواليات  وف��ي  السرطان،  م��رض  نتيجة  امل��وت  ح��االت  من  الكثير 
عن  الرئة  % سرطان   30 بحدوث  التبغ  تدخني  ارتبط  كمثال  املتحدة 
أمراض خبيثة أخرى كاحلنجرة واملثانة والكلى واملثانة وعنق الرحم 
طعاما  الشخص  تناول  يكون  وقد  والقولون  واملستقيم  والبروستات 
صحيا من أكثر الطرق فعالية في وقايته من حدوث أورام خبيثة في 
البروستات والثدي والرئة والقولون واملعدة واملستقيم والبنكرياس، 
والتدخني هو أكثر أسباب حدوث السرطان فهو ال يسبب سرطان الرئة 
فقط وإمنا حدوث أنواع أخرى من السرطان، كما يزيد بشكل معنوي 

خطر حدوث أمراض في القلب والدورة الدموية والسكتة الدماغية.

خطة سهلة للوقاية من السرطان
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تناول طعام صحي: 
تتأثر صحة اإلنسان ككل ويقل خطر إصابته بالسرطان بشكل كبير 
نتيجة قيامه بأشياء معينة في حياته واختياره األغذية الصحية في 
في  واخلضراوات  الفواكه  تناول  من  إكثاره  خاص  وبشكل  طعامه 
يحتاجها  التي  الغذائية  املكونات  فقط  جلسمه  توفر  ال  وهي  طعامه 
في  تساعد  مركبات  على  حتتوي  ولكنها  جيدة  بصحة  للشعور 
التي  للسرطان  املسببة  املوجودة طبيعيا  املركبات  الوقاية من خطر 
عليها  يحصل  التي  األغذية  اختيار  ويكون  يوم،  كل  لها  يتعرض 
يومياً أي شخص من أكثر العوامل أهمية في وقايته من السرطان، 
ويتناول معظم األمريكيون طعاما مرتفع احملتوى من الدهون وعالي 
السعرات احلرارية ويقل ما يحتويه من اخلضراوات والفواكه وبذور 
البقول واألغذية النباتية األخرى، ويفيد تناول األغذية النباتية ليس 
فقط في الوقاية من السرطان وإمنا تضاد حدوث أمراض في القلب 

ومشكالت صحية أخرى. 
 

وبناء على توصيات املعهد األمريكي ألبحاث السرطان يفيد حصول 
اإلنسان على طعام صحي مع امتناعه عن التدخني في إنقاص خطر 
إصابته بالسرطان بنسبة 60-70 %، وينصح باحلصول على 10-5 
مبادالت من الفواكه واخلضراوات كل يوم فهي أسهل األشياء التي 
ميكن عملها للوقاية من السرطان، ويشجع املعهد األمريكي ألبحاث 
السرطان على تناول الفواكه واخلضراوات الغنية باملركبات الوقائية 
من السرطان مثل مضادات األكسدة Antioxidants وهي تشمل 
الكرنب وعائلته الصليبية مثل بروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل 
والبندورة  والبصل  الصويا  وفول  والزجنبيل  والثوم  البقول  بذور 
والتوت  احلمضيات  وثمار  والصفراء  والفواكه  واخل��ض��راوات 

والفواكه اجلافة .

ممارسة رياضة بدنية: 
هناك ضرورة محافظة الشخص على وزن جسمه عند حدوده الطبيعية 
30 دقيقة كل يوم، وهي  ملدة  بدنية بشكل منتظم  مبمارسته رياضية 
ذات فائدة في احملافظة على وزن جسمه عند حدوده الطبيعية التي لها 
فائدتها في تقليل فرص حدوث السرطان، وتكون الرياضة البدنية بحد 
دورا  البدنية  الرياضة  وتلعب  السرطان،  ضد  فوائد  ذات  أيضا  ذاتها 
األمريكي  املعهد  وينصح  الطبيعي   ال��وزن  على  احملافظة  في  رئيسا 
اجلسمي  النشاط  استمرار  على  احملافظة  بضرورة  السرطان  لبحوث 
ووزن اجلسم عند حدوده الطبيعية باإلضافة إلى تناول طعام صحي، 
وهناك تساؤالت عن مقدار الرياضة البدنية املطلوبة ونوعها، ويوصي 
اخلصوص  هذا  في  املتحدة  الواليات  في  للسرطان  الوطني  املعهد 
مبمارسة الشخص رياضة بدنية ملدة ال تقل عن 30 دقيقة كل يوم  وإذا 
لم يتمكن من ممارستها بشكل مستمر فيستطيع القيام بها خالل ثالثة 
كانت على شكل  الواحد ولو  اليوم  دقائق كل منها خالل   10 جلسات 
رياضة بدنية خفيفة كاملشي فهي ذات فائدة في تقليل فرص حدوث 
السرطان، وبال شك هناك ضرورة جعل الرياضة جزء من النشاطات 
عن  بعيدة  سيارته  بتركه  صحية  عادات  واكتسابه  للشخص  اليومية 
مكان عمله تسمح له بالسير إليها واملشي بسرعة فترة 10 دقائق بعد 

الغذاء مثال ثم تكرار ذلك عدة مرات يوميا.

ويفيد إتباع اإلرشادات التالية للوقاية من اإلصابة بالسرطان:

- احلصول على كميات كبيرة من اخلضراوات والفواكه في الطعام
- احملافظة على وزن اجلسم عند حدوده الطبيعية مبمارسة رياضة 

بدنية يوميا وبشكل كاف. 
في  وامللح  الدهون  من  املنخفض  احملتوى  ذات  األغذية  تناول   -

الطعام.
- حتضير األغذية وتخزينها بشكل آمن جتنبا من تلوثها بالفطريات 

واجلراثيم . 
أو  سيجار  أو  سجائر  شكل  على  طريقة  بأي  التبغ  تدخني  عدم   -

أركيلة )شيشة(

27
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الشعر الزائد على اجلسد الناعم ذكورة تؤرق الفتاة واملرأة، ويطلق 
 ، )Hirsutisme ( " على املصابة بهذه احلالة " الفتاة الشعرانية
وهي حالة تتميز بزيادة منو الشعر وظهوره في غير مكانه الطبيعي 
والساقني،  الظهر  وأسفل  الوجه،  في  خاصة  امل��رأة،  جسم  في 
والذراعني، والصدر، وحول حلمة الثدي، وعلى البطن ويزداد شعر 
الوجه خاصة في املنطقة ما بني الشفة العليا واألنف ومنطقة الذقن، 
فتبدو املراة كأن لها ذقناً وشارباً مثل الشباب املراهقني .تثير هذه 
عام،  بشكل  والنساء   ، املراهقة  سن  في  البنات  ذعر  عادة  الظاهرة 
مصدر  وتعّد   ، مضطربة  نفسية  وحالة  شديداً  قلقاً  لهن  وتسبب 
إزعاج ومضايقة ، ويكون التساؤل امللّح على السنتهن دائماً: ما هو 
سبب هذه الظاهرة؟ وما هي طريقة معاجلتها؟ وهل هي حالة بني 

األنوثة والذكورة؟ ... الخ .

انواع الشعرانية هناك نوعان من الشعرانية :
واسبابها  شيوعاً،  االكثر  وهي   ، الذكوري  النسق  شعرانية   .1
الثاني  النوع   .2. % من احلاالت   90 تتعدى  ، ونسبتها  هورمونية 
هرمونية  غير  واسبابه  الشعر،  داء  أو  التشّعر  هو  شيوعاً،  األقل 
النوعني هناك  الغالب وراثية وعرقية. وعلى هامش هذيه  وهي في 
نوع عادي ولكن غير مألوف، وهو حني ال تتمتع االنثى، بالرغم من 

بلوغها، بشعر حتت اإلبطني او على الساقني، وهي حالة نادرة جداً .

 

اسباب الشعرانية:
 عدم التوازن الهورموني: 

هورمونات  الى  باإلضافة  أنثى،  كل  جسم  في  الغدد،  بعض  تفرز 
األنوثة، كمية ضئيلة جداً من هورمونات الذكورة التي بفضلها ينبت 
الشعر على العانة وحتت االبطني من دون ان يؤثر ذلك على صفات 
أّدى  الغدد  هذه  وظيفة  في  ما  لسبب  خلل  حدث  إذا  ولكن  األنوثة. 
ذلك الى عدم توازن وتكافؤ في إفراز هورمونات األنوثة والذكورة 
على  بغزارة  الشعر  منو  على  يساعد  مما  االخيرة  هذه  زيادة  جلهة 
في  الظاهرة  هذه  سبب  إن  مألوف.  غير  بشكل  واجلسم  الوجه 
دراسات  فبعد  الهورمونات،  لعمل  وراثي  انتظام  هوعدم  الغالب، 
مطولة وإحصاءات دقيقة توصل العلماء الى أن ما بني 95-85 % 
من النساء الشعرانيات لديهن عدم توازن وتكافؤ وراثي في إفراز 

الهورمونات التناسلية.

 تضخم غدة الكظر )Adrenal gland( املوجودة فوق الكلية:
هذا  ويكتشف  الذكورة،  هورمون  إف��راز  زي��ادة  الى  ب��دوره  يؤدي 
الهورمونات  مستوى  وقياس  الصوتي  التصوير  بواسطة  املرض 

الشعر الزائد 
على الجسد 

الناعم
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Ovarian Cyst ( : يصاب املبيض   ( في اجلسم. اكياس املبيض 
داخله  في  فتتكون   ) أكياس   ( بأورام  املرضية،  احلاالت  بعض  في 
تفرز هورمون  تتولد خاليا خاصة  حويصالت غير طبيعية، كذلك 
التوازن  في  وخلل  اضطراب  فيحصل  املطلوب،  من  اكثر  الذكورة 
الوجه  على  بغزارة  الشعر  منو  زي��ادة  الى  ي��ؤدي  مما  الهرموني 
الشهرية، وضمور  الدورة  انقطاع  يرافق ذلك من  ما  والساقني مع 
تكون  احلالة  هذه  ومعاجلة   ، ...ال��خ  بالعقم  املراة  وإصابة  الثدي، 
النفسية:  التوترات واالنفعاالت  باجلراحة،  الورم  باستئصال  عادة 
النفسية  والصدمات  املستدمية  النفسية  واالنفعاالت  التوترات  إن 
شديدة الوطأة بإمكانها أن تلحق ضرراً بالتوازن الهورموني نظراً 
لتأثيرها على وظيفة اجلهاز العصبي والغدة النخامية بصورة غير 

مباشرة. 

تأثير االدوية والهورمونات:
من املمكن ان تتسبب بعض االدوية بنمو الشعر الزائد، من بينها :

أ. مشتقات الكورتيزون التي تعالج بواسطتها آالم املفاصل والربو 
وامراض الدم .

ب. هورمونا الذكورة ) التستوستيرون ( التي تستخدم في معاجلة 
بعض االمراض النسائية .

ت. املستحضرات التي تساعد على منو العضالت وتضّخم اجلسم 
في حاالت الهزال الشديد والنحافة .

ث. بعض انواع حبوب منع احلمل املرّكبة من هورمونات غير مالئمة 
جلسم املرأة .

استخدمت  إذا  خاصة  واملسّكنة،  املهّدئة  االدوي��ة  انواع  بعض  ج. 
لفترات زمنية طويلة، أسباب جغرافية: قد يختلف منو شعر الوجه 
واجلسم، عند الفتيات، باختالف البيئة ومناطق السكن والبالد التي 

يولدن فيها.

 ففي البالد الشمالية الباردة مثل أوروبا وأمريكا تبدو بشرة الفتاة 
الشعر  من  جداً  خفيفة  طبقة  تكسوه  اللون  ابيض  ناعماً  وجلدها 
العربي  البالد اجلنوبية احلارة مثل شرقنا  بالوبر، بخالف  الشبيه 
حيث كمية الشعرعند فتياتنا إجماالً هي أكثر غزارة في سائر أنحاء 
بكميات  يفرز  الذكورة  هورمون  ان  يعني  ال  االختالف  هذا  اجلسم 
ضئيلة عد االوروبيات وبكمية اكثر عند الشرقيات، إذ إن نسبة إفراز 
فيكمن  الفارق  أما  واحدة،  هي  احلالتني  كلتا  في  الذكري  الهرمون 
العوامل  الى  باإلضافة  هذا  الهرمون،  بهذا  اجلسم  تأثر  درجة  في 

اجلغرافية االخرى املساعدة على ذلك.

 أسباب وراثية:
فغالباً  الوراثية،  العوامل  هناك  اجلغرافية،  العوامل  الى  باإلضافة 
وكأنها  ال��واح��دة  العائلة  إن��اث  عند  بكثرة  ظهورالشعر  ن��رى  ما 
ع��ارض  اي  وج��ود  ع��دم  م��ن  بالرغم  ه��ذا  عندهن،  م��ورث��ة  صفة 
لذلك  عندهن.  تكويني  ان��ح��راف  او  غ��ّدي  اض��ط��راب  او  مرضي 
إصدارها  قبل  املوضوع  بهذا  مليّاً  تفكر  ان  الشرقية  الفتاة  على 
. ال��ل��زوم  م��ن  أك��ث��ر   " شعرانية   " بأنها  نفسها  على   احل��ك��م 

معاجلة الشعر الزائد ) عالج الشعرانيه (:
الضروري  من  الشعر،  كثرة  لظاهرة  معاجلة  بأية  املباشرة  قبل   
اكتشاف اسبابها والشخص املؤهل الكتشاف هذه االسباب أكثر من 
الداخلي،  اإلفراز  ذات  الغدد  بأمراض  االخصائي  الطبيب  هو  غيره 
واالمراض اجللدية والنسائية .في حالة لم يتم التوصل الى تفسير 
واضح لكثرة الشعر فإن الطبيب يعمد الى إجراء املزيد من الفحوص 
معدل  ألن  إجرائها  وإعادة  اجلسم  ينتجها  التي  الهورمونات  ملعدل 
الفحوص  هذه  وبنتيجة  طبيعي،  بشكل  يتبّدل  الذكري  الهورمون 
ظهور  حال  في  أما  الهورمونات  إفراز  في  توازن  عدم  عادة  يظهر 
الطبيب يطلب فحوصات خاصة  الشعر بصورة مفاجئة فإن  كثرة 
للتأكد من ان املرأة ال تعاني من تورم في املبيض أو غدة الكظر الذي 

قد يكون السبب األكيد في اإلفراز املفرط للهرمون الذكري.

عندما يتبني بأن الشعرانية تعود لسبب متصل بعدم توازن هورموني 
أو إفراط في إفراز الهورمون الذكري ميكن اللجوء الى تشكيلة من 
االدوية التي ترفع من معدل الهورمون األنثوي وتخّفض الهورمون 
الذكري مثل أقراص ديان ) Diane ( أو غيرها. كذلك هناك ادوية 
فّعال وتعطى حتت  الذكرية بشكل  الهورمونات  تعمل على مقاومة 

. )Androcur( إشراف طبيب مثل

املفرطة  السمنة  ان  تبني  إذا  الوزن  إنقاص  بالطبع جدوى  ننس  وال 
تظهر  لن  بالطبع  الغدد  واضطراب  الهورموني  اخللل  سبب  هي 
نتيجة العالج باألدوية بالسرعة التي تتوّخاها النساء  بل إن االمر قد 
يتطلب املثابرة على العالج من 6 اشهر الى سنة او سنتني ونصف ال 
سيّما ان الشعر ينمو ضمن دورات وحقبات متعاقبة. ويجدر التنبيه 
الى انه مهما تنّوع العالج فإنه لن يؤدي الى تساقط الشعر املوجود 

ال بل يؤدي الى ظهور شعر جديد اقل كثافة من القدمي وانعم منه .

shifa times issue 15 final.indd   29 1/1/70   4:54:31 AM



30

يعتبر مساج الوجه من أفضل الطرق للتخلص من اإلجهاد والتوتر والقلق الذي يظهر على البشرة، كما يلعب دوراً فعاالً في جمال 
يقلل من ظهور جتاعيد  الدموية وقد  الدورة  تنشيط  الوجه على  كما يعمل مساج  الشتاء،  في فصل  البشرة خصوصاً  ونضارة 

الوجه

تعرفي على اخلطوات األساسية ملساج الوجه جلمال ونضارة بشرتك:
- انقعي فوطة في ماء ساخن، ثم أعصريها جيداً، وضعيها على وجهك حتى تبرد حيث انها تعمل على استرخاء الوجه، ونعومته..

 

- ضعي قليالً من كرمي ترطيب الوجه على أطراف أصابعك، ثم افركي أصابعك في اجتاهني متعاكسني لتوزعي الكرمي على أصابعك 
 كاملة.

 - وزعي الكرمي وذلك بالضغط  بلطف على جانبي وجهك من اجلبهة إلى عظمتي اخلدين متجهة لألسفل.
- دلكي جبهتك متجهة للخارج بدءا من املنتصف ونحو الصدغني كرري هذه احلركة عدة مرات حتى تشعري باسترخاء عضالتك.

 - توقفي ثم افركي صدغيك بحركة دائرية مع وعكس اجتاه عقارب الساعة  تعتبر هذه الطريقة األفضل للتخلص من الصداع، والتوتر.
- اجتهي لألسفل نحو ذقنك واقرصيه بلطف ثم ادمجي القرص مع حركات دائرية بأطراف أصابعك. ميكنك أيضا أن تتحركي لألعلى 

 نحو الصدغني، ثم لألسفل نحو الذقن.
 - اجتهي لألعلى نحو فروة الرأس ثم دلكيها بأصابعك بالضغط في حركة دائرية. دلكي أيضا رأسك من اخللف حول العمود الفقري.

اآلن بعد شرحنا لِك خطوات وفوائد مساج الوجه ننصحك بأن تداومي على مساج الوجه ولو ملرة واحدة أسبوعياً لبشرة أكثر نضارة 
فضالً عن أن مساج الوجه له دور فعال في تنشيط الدورة الدموية للجسم ككل.

تخلصي من اإلجهاد والتوتر

1 802 555 daralshifa.com 

قسم جراحة العظام والحوادث

Orthopedic 
& Traumatol

ogy Surgery
 Dept.

facebook.com/daralshifahospital

twitter.com/daralshifa

blogger.com/دار الشفاء

تواصلوا معنا 
 Follow usعىل

on

Now I can move and 
exercise without pain.

Thank you.. Dar Al Shifa
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حاربي هشاشة العظام باللبن 
والتمر والبقدونس 

نتيجة العادات الغذائية اخلاطئة واإلقبال على الوجبات السريعة اخلالية من العناصر الغذائية املتكاملة يظهر مرض 
العظام  تكوين  في  يحدث  خلل  نتيجة  تظهر  أنها  الهشاشة  ومعنى  األربعني  سن  بعد  الكثيرات  لدى  العظام  هشاشة 
بسبب فقدان متزايد ألنسجتها مما يعرض املصابة بها إلى احتماالت متزايدة للكسور  واملعروف أن العظام تتكون من 
شبكة عضوية من البروتني يترسب فيه بللورات من أمالح الكالسيوم  وتبدأ اإلصابة بالهشاشة عندما يحدث استنزاف 
إصابة  أي  عند  الكسر  وسهولة  بالضعف  يصيبها  مما  العظام  في  املختزنة  الكالسيوم  وأمالح  البروتينية  للمكونات 
بسيطة ال تسبب بالضرورة كسور في الشخص الذي ال يعاني من هذه احلالة   وتؤثر الهشاشة على عظام الفك فتؤثر 

على األسنان وتصيبها بالتخلخل وتعرضها الحتماالت الكسر والسقوط بسهولة .

وال يوجد عالج فعال مائة في املائة لهذا املرض لذلك يجب الوقاية 
بشكل  الكالسيوم  من  كافية  كميات  تناول  طريق  عن  مبكرا  منها 
متواصل ودون انقطاع في مراحل املراهقة والشباب ألنه وإن كانت 
تخزين  مرحلة  بالفعل  تعتبر  الشباب   سن  وحتى  الطفولة  مرحلة 
فترة  هي  سنة    35 إلى  من 25   الفترة  فإن  العظام  في  الكالسيوم 
االستقرار لكثافة العظام والتي تبدأ من بعدها عملية السحب ألمالح 

الكالسيوم منها بنسب مطردة تتراوح مابني %3  و %5  سنويا تتزايد 
في املرحلة العمرية التي تعقب انقطاع الدورة.

لذلك يجب على الفتاة بصفة خاصة االهتمام بتناول األغذية الغنية 
لديها  يتكون  حتى  واإلجناب  اخلصوبة  سنوات  طوال  بالكالسيوم 
مخزون كاف ال يتأثر بنسب الفقد التي حتدث بعد ذلك خاصة وأن 

البنت بطبيعتها تكون نسب الكالسيوم في جسمها أقل من الولد .
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ومخزون الكالسيوم يتحقق من خالل تناول ثالثة أكواب من 
اللنب يوميا باإلضافة إلى أنواع األغذية الغنية بالكالسيوم مثل 
التمر الذي ميكن إضافته إلى اللنب ليكون وجبة كاملة العناصر 

الغذائية سواء من الفيتامينات أو الكالسيوم .

ألنه  يومية  بصفة  تناوله  يجب  الذي  البقدونس  أيضا  وهناك 
غني بفيتامني ج والكالسيوم وفيتامني سي الذي يساعد على 
وميكن  العظام ،  في  وترسيبه  للكالسيوم  اجلسم  امتصاص 
يزيد  وأنه  خاصة  الزبادي  أو  اجلنب  إلي  البقدونس  إضافة 

أيضا من كفاءة اجلهاز املناعي .

ونقدم هنا عدة نصائح للمرأة لتتبعها كأسلوب حياتي يجنبها 
الرياضة  ممارسة  على  املواظبة  وأهمها  بالهشاشة  اإلصابة 
خاصة الهرولة مع حتريك اليدين والقدمني ، وال يحتاج األمر 
البيت  في  طويلة  طرقة  يكفي  إذ  ملمارستها  فسيح  مكان  إلى 
ومن  اخلفيفة   الرياضية  احلركات  باسم  يعرف  ما  ملمارسة 
ملشاهدة  اجللوس  أثناء  حتى  والقدمني  اليدين  حتريك  بينها 
في  الكالسيوم  توزيع  على  تساعد  احلركة  ألن  التليفزيون 

العظام.

اجلري  على  أطفالهن  تشجيع  ضرورة  إلى  األمهات  ننبه  كما 
واحلركة وتشجيعهم على عدم اجللوس لساعات طويلة أمام 
ساكنني  باجللوس  مطالبتهم  وعدم  الكمبيوتر  أو  التليفزيون 
الغنية  الوجبات  إعداد  على  األمهات  حترص  وأن  وهادئني، 

بالكالسيوم.
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عادات سيئة أم مرآة 
لنفسية طفلك؟

ميارس بعض األطفال فى مراحل العمر املختلفة بعض العادات السيئة التى يعود 
السبب فى أكثرها إلى محاولة الطفل التخلص من التوتر والوحدة ومشاعر الكبت 
واخلجل واخلوف ومن هذه العادات قيام الطفل ببعض احلركات الالإرادية خاصة 
فى الوجه والرقبة وهز الرأس ومص األصابع وقضم األضافر وشد الشعر واجلز 
على األسنان وهذه العادات تسبب الكثير من مشاعر القلق النفسي واخلوف من أن 
تنمو معه ويزيد تشبثه بها كلما زاد العمر وكذلك ما قد تسببه من إحراج لألبوين 
العادة  هذه  بترك  له  الوالدين  إقناع  ويصعب  بها  األطفال  قيام  عند  اآلخرين  أمام 
سلوكى  منط  هى  السيئة  العادة  أن  حيالها.  التصرف  كيفية  معرفتهم  عدم  بسبب 
متكرر يقوم به الطفل دون وعى فنجد عادة لف الشعر قد تظهر فى مرحلة الطفولة 
بشعرهم  يلهون  الذين  من  العديد  لكن  الحقا  الشعر  شد  فى  سبباً  وتكون  املبكرة 
يتوقفون عندما يتقدمون فى السن لذلك فإن أى تعديل سلوكى بسيط وتوجيه من 
األبوين ميكن أن يساعدهم فى التخلص من هذه العادة وتكون هذه العادة أكثر عند 

الفتيات.
وملعرفة كيف تخلصني طفلك من بعض هذه العادات السيئة، إليك بعض املعلومات 

التالية:
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قضم األظافر:
تظهر هذه العادة عند الطفل من سن سنة إلى سنتني وتستمر معه 
عند الكبر وهي انعكاس الضطراب نفسي عنده من توتر وقلق نتيجة 

لضغوط في املنزل أو في املدرسة. وتتعدداألسباب منها:
مثل  يحبها  أشياء  عن  البيت  أو  املدرسة  في  الطفل  منع  كثرة   -

اللعب.
بها في  القيام  املطلوبة منه واإلحلاح على  املدرسية  األعباء  - كثرة 

صورة التلميح بالعقاب إذا لم يتم إجنازها.

وتترجم هذه الضغوط في صورة توتر وقلق الذي يظهر برد فعل 
العدوانية  امليول  تعكس  والتي  األظافر  قضم  وهو  أال  مرئي  نفسي 
مبثابة  األظافر  قضم  ويكون  املدرسني،  أو  الوالدين  من  واخلوف 
املسئولني  الذي يستشعره من  اإلثم  أو  بالذنب  املخرج من شعوره 
عنه إذا قصر في أداء شىء ما طلب منه، ومن ّثًَم يصبح بعد ذلك في 
الكبر عادة سيئة ألكثر وال أقل حيث متارس بشكل تلقائي. جربي 

التالي لعالجها:

- عدم لفت انتباه الطفل إليها.
- شغل أصابع الطفل وانتباهه بأشياء أخرى مفيدة مثل العزف على 

آلة موسيقية أو الرسم.
- إعطاء الطفل املزيد من احلب واحلنان والرعاية.

السيئة  النفسية  العادات  بعض  الطفل  يسلك  قد  والسرقة:  الطفل 
على  مقبول  غير  منها  اآلخر  والبعض  اجتماعياً  ما  حد  إلى  املقبولة 
اإلطالق مثل السرقة ألنه سلوك )شاذ(، وإن اجتاهه لهذا السلوك 
التربية، وتتعدد  واملادي وأسلوب  االجتماعي  أسرته  يعكس وضع 

الدوافع وراء ذلك:

األنتباه  للفت  ومحاولته  أه��ل��ه  حل��اج��ة  ي��س��رق  طفل  فهناك   - 
- أو قد يسرق إلفتقاده احلنان والرعاية.

- أو لسوء معاملة الوالدين له.
- أو لتفريق اآلباء في املعاملة بني األبناء.

- أو نتيجة للتفكك األسري.
- أو لسوء معاملة األب ألمه.

- أو للحرمان الذي يتعرض له عند عدم الوفاء مبتطلباته.
- واألخير يخرج عن نطاق التربية وأسلوب معاملة الوالدين "تكوين 
السرقة في هذه احلالة ليست بسبب  الطفل"، فقد تكون  شخصية 
االحتياج وإمنا بسبب حب التملك لألشياء. أو نتيجة لبيئة السلوك 
واملثل  باملبادئ  االلتزام  اآلباء عن  ابتعاد  فيها من  ينشأ  التي  الشاذ 
العليا مثل شرب اخلمر وإدمان العقاقير أو السرقة. فما هو العالج؟
ينبغي  مرض  تعتبر  فإنها  الطفل،  عند  عادة  السرقة  أصبحت  إذا 
عالجه الذي يتلخص بسهولة في كلمة "اإلشباع" املادي والعاطفي 
والتربوي ألن الطفل ينبغي أن يشعر باألمن واألمان والعالج اآلخر 

هو العالج الطبي باللجوء إلى الطبيب النفسي.

الطفل واحلمل اجلديد )الغيرة(:
 تكون الفترة الفاصلة بني احلملني هي املعيار األساسي في إصابة 

من  املناسبة  الفترة  وتتمثل  اجلديد  املولود  من  بالغيرة  األكبر  األخ 
عام إلى عامني وأكثر من ذلك ليؤدي إلى إزدياد مشاعر الغيرة، كما 
وصولهما  عند  بالغيرة  الشعور  ويقل  لألم.  التربية  في  أسهل  أنه 
بقدوم  يشعر  ال  الطفل  أن  الوالدين  يظن  وقد  سوياً.  املدرسة  لسن 
رؤيته  ومن  واألم  األب  حديث  من  ذلك  يفهم  لكنه  له  جديد  شريك 
التالي: االنصراف  بالسلوك  األم والذي يترجم  الزدياد حجم بطن 
عن األم ويتجه تعلقه باألب ويالزمه في كل وقت بل وينام بجواره، 
كما يتمثل في قلق الطفل وقلة نومه ورفضه للطعام. وعالج الغيرة، 
هو توجيه اهتمام مستقل بعيد عن الطفل اآلخر للطفل الكبير، حتى 

ال تتحول هذه الغيرة الطبيعية الغريزية إلى اضطرابات نفسية.

عادة التنفس عن طريق الفم:
إلى  أسبابها  ترجع  وقد  مرضية  حالة  الفم  طريق  عن  التنفس  يعد 
تضخم  أو  أنفية  انحرافات  أو  كسور  أو  التنفسية  املجاري  انسداد 
العادة  التهابات أو حساسية باألنف. وهذه  القرنيات األنفية أو  في 

تسبب الكثير من املشاكل منها :
وتشوه  للهواء  األسنان  بتعرض  العصب  وموت  األسنان  جفاف   
التنفسي  اجلهاز  والتهاب  الكريهة  الفم  ورائحة  األمامية  األسنان 
يبدأ  العادة  هذه  عالج  انتفاخ  يسبب  مما  املعدة  إلى  الهواء  ودخول 
العائق  وتصحيح  واحلنجرة  واألذن  األنف  ألخصائي  التوجه  من 
جلعل  تعنيف  دون  اجلادة  احملاولة  ثم  التنفس  لصعوبة  الرئيسي 

الطفل يتوقف عن هذه العادة.
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عادة تنظيف األنف باليد:
طبيعية  عملية  وهي  الطفل  من  الغير  وتنفر  مزعجة  ع��ادة  وهي   
فسيولوجية يقوم بها األطفال إلخرج املخاط اجلاف من أنوفهم التي 
التي  للجراثيم  تعرضه  ولكنها  التنفس  اإلزعاج وضيق  لهم  تسبب 
جتعله ميرض وقد تأتي العادة من اإلحساس بامللل والفراغ وللتوتر 
والقلق عامل كبير في تأصيل هذه العدة عند األطفال. وللتخلص من 
طوال  مشغولتني  يداه  وإبقاء  الطفل  فراغ  شغل  يجب  العادة  هذه 
الطفل  إقناع  السهل  من   - املدرسة  سن   - السن  هذا  وفي  الوقت 
وإستيعابه مساوئ األمر وميكن تعزيز ذلك بإعطاء الطفل مناديل 

ورقية حلني شعوره بتنظيف أنفه.

وهناك بعض العادات السيئة التي يقوم بها الطفل:
- وضع اللسان بقوة خلف األسنان : وهي عادة تسبب تغير وضع 

األسنان في الفم.
- إسناد الوجه على أحدى اليدين: وقد تسبب في تغير شكل الفك 

وعدم إنتظام شكل األسنان.
- شرب املاء البارد بعد الساخن أو العكس : مما يؤدي إلى إلتهابات 
التحسس  التي تسبب  امليناء  احللق وتشققات في طبقة  مزمنة في 

في األسنان.
لألسنان  تكسر  يسبب  مما  كاألقالم:  الصلبة  األجسام  مضغ   -

ووصول امليكروبات للمعدة.
الفك السفلي أكثر  العلوي: والذي يجعل  الفك السفلي عن  - تقدمي 

بروزا وتغيير شكل الفك.
- اإلفراط في تناول احللويات واملشروبات الغازية.

- عدم مضغ الطعام بصورة جيدة أو على ناحية واحدة من األسنان 
يؤدي إلى تراكم الطعام على الناحية الغير مستعملة من الفك والذي 

يسبب التسوس وإلتهاب اللثة.
النفايات بجمع كل ما يجده على األرض مما يجعله  - هواية جمع 

يصاب بامليكروبات بفعل تلوث هذه األشياء.
- تغيير الهوية بأن يختار الطفل شخصية يتقمصها وقد ال يرد على 

من ينادي عليه بأسمه وال يناديه بأسم الشخصية التي تقمصها.
 وهذا يرجع حُلبه للخيال وتقمص الشخصيات اخليالية أو هروب 
اللعب ووقت  الواقع ويجب على األم أن جتعله يفرق بني وقت  من 

اجلد وإذا تفاقمت املشكلة البد من التوجه لطبيب نفسي.

فإليك بعض التوجيهات لغرس العادات احلسنة في األطفال:
سن  قبل  احلميدة  القيم  وغرس  املهد  من  بالتربية  البدء  من  البد   -

السادسة.
- تعويد الطفل على االستئذان بكلمات مؤدبة وتكون األم قدوة له 
اآلخرين  معاملة  على  تعوده  التي  الراقية  املعاملة  وتعامله  ذلك  في 

نفس املعاملة.
- ابدأي في غرس القيم وحتلى بالصبر لتجني العادات احلسنة من 

األطفال.
- تعويد الطفل على السيطرة على آليات التهذيب املعهودة.

الوالدين  ما يغضب  يفعل  ال  الطفل حتى  نفس  الرقابة في  تنمية   -
في غيابهم.

- عودي األطفال على عدم إحداث الضوضاء وإزعاج اآلخرين.

- تعويد الطفل على اإلهتمام بالنظافة الشخصية
ولعالج هذه املشاكل على األباء واألمهات فى السنة األولى من عمر 
الطفل محاولة إشباع حاجات الطفل النفسية والعاطفية ليتخلص من 
هذه العادات بالتدريج مع عدم اللجوء إلى استخدام العنف والقسوة 
إلى  يؤدى  ال  والضرب  العنف  استخدام  ألن  الطفل  مع  والضرب 
توقف هذا السلوك بل إن الوالدين ينقالن قلقهما إلى الطفل وبالتالى 
يزداد توتره وعدم إحساسه باألمان فيزداد تعلقاً بهذه العادة التى 
تشبعه حاجته النفسية والعاطفية. وأهم نقطة فى جناح العالج هى 
إقناع الطفل نفسه بضرورة التخلص من هذه العادة وهنا يكون من 
السهل مساعدته على التخلص منها وعن عادة قضم األظافر لها عدة 
أسباب منها الفضول وامللل وتخفيف التوتر وقضاء وقت الفراغ ، 
وعادة قضم األظافر أكثر شيوعاً بني األطفال احلساسني وهى عادة 
االنتشار  شديدة  عادة  وهى  الرشد  سن  بعد  حتى  تستمر  وراثية 
فنسبة انتشاراها عند األطفال فى عمر املدرسة 30 -60% وتصل 

عند املراهقني إلى %20.
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بالصحة  االهتمام  الصحة اجلسمانية وأمنا يجب  التركيز فقط علي  األطفال ال يجب  عند نشئة 
مفهوم  في  أساسي  جانب  والنفسية  العقلية  الناحية  من  الطفل  تنمية  أن  حيث  أيضاً  النفسية 
الصحة اجليدة وهدفنا هو الوصول حلياة صحية سليمة ومليئة باحليوية، وليس فقط اخللو 
من األمراض. ميكننا أن نعلم ونساعد أطفالنا علي أن يدركوا جيداً املفهوم العام للصحة اجليدة، 
قوية  طبيعية  آلة  هو  فالعقل  نتوقع،  مما  أكثر  بصحتهم  ويهتموا  يتفهموا  أن  ميكنهم  فاألطفال 
قوة  يستغل  كيف  يتعلم  أن  الطفل  استطاع  كلما  لذلك  اإلنسان،  صحة  في  التحكم  علي  وقادرة 
وقدرة عقله كلما كان في أفضل صحة، ميكننا أن نعلم أطفالنا أن االختيارات السلبية والسيئة 

اخلاصة بالصحة ترتبط دائماً باألمراض والصحة الضعيفة.

طفلك يعاني ما ال تعلمين

فكلنا نعاني من إقناع أطفالنا أن يأكلوا الوجبات واألطعمة التي تكون مفيدة لهم ولصحتهم وجتنب أو 
اإلقالل من الوجبات السريعة غير الصحية، عندما يكون أطفالنا في سن صغيرة جداً، ميكننا بسهولة 
منع عنهم األشياء التي قد ال تكون مفيدة لهم. ولكن كلما كبروا كلما وجدنا صعوبة كبيرة في إقناعهم 

مثالً:

تناول  من  حترمهم  أنك  يشعرون  فهم  وبصحتهم،  بهم  ضارة  بكثرة  السكريات  أو  احللويات  تناول   
التي يحبونها وبالتالي سوف يتمردوا علي ذلك. فكما نعلم )املمنوع مرغوب(، ميكن أن نعلم  األشياء 
أطفالنا أنهم ميكنهم االختيار في حياتهم وصحتهم إما أن يختاروا ما هو جيد وصحي أو ما هو غير 

صحي وضار بهم.

 فيمكننا أن نتحدث معهم عن تأثير الطعام علي أجسامهم فيتعلموا أن السكريات تقلل من مستوي اجلهاز 
املناعي لهم وجتعلهم أكثر عرضة لألمراض وأيضاً قد تتسبب في تسوس األسنان. ميكن أن نشرح لهم 
كيف أن أنواع الطعام الصحي يعطيهم الطاقة ويجعلهم في صحة أفضل، ميكننا أن نعلم أوالدنا هذه 
األشياء بطريقة مبسطة ومحببة لهم  في أول األمر سوف تواجهون بعض املتاعب ولكن مع مرور الوقت 

ستجدون أن أوالدكم بصحة جيدة وسليمة.

عندما ينشأ الطفل علي سلوك إيجابي جتاه صحته وحياته، سوف يظل هكذا ويستطيع بعد ذلك علي 
اختيار األشياء التي تفيده وتفيد صحته.

أنواع  أو تناول أي نوع من  للتدخني  أن اختياره  أن يعلم جيداً  وعندما يكبر طفلك ويصبح شاباً يجب 
املخدرات هو اختيار للمرض.

"قل ال للتدخني" عبارة غير كافية للشباب فهم في حاجة أن يتعلموا ويعلموا جيداً األضرار املصاحبة 
لدخول هذه األشياء ألجسامهم. 

يتمتع األطفال بذكاء كبير ولكنهم في حاجة إلي تذكيرهم دائماً أن لديهم القوة الكافية لالختيار ويجب أن 
يدركوا األشياء التي تترتب علي اختياراتهم حتدث مع أطفالك عن قدرتهم في االختيار وقدرة أجسامهم 
تناول  طريق  عن  ومناعتهم  أجسامهم  تقوية  ميكنهم  وأنه  بهم.  الضارة  األشياء  ورفض  حتدي  علي 
األطعمة الصحية املفيدة لهم والقيام بالتمارين الرياضية التي تساعد جهاز املناعة علي قتل ومحاربة 

اجلراثيم والفيروسات الضارة. 
وأهمية النوم لفترة كافية وكيف أن كل جسم يحتاج للراحة الكافية الستعادة نشاطه وحيويته. كل هذه 
األشياء ميكن أن تعلمها ألطفالك بشكل سلس وسهل ميكن استيعابه مثالً: عن طريق احلكايات أو الرسم 

أو اللعب معهم .
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فكلما علَّمت طفلك كيف يختار األشياء التي 
حتارب املرض وجتعل صحته في حالة جيدة 
كلما استمتع بحياته بشكل أفضل واستمتع 
بصحة جيدة طوال حياته. من األفضل عدم 
السبب  كان  إذا  للطبيب  األطفال  اصطحاب 
عندما  العادية  البرد  نزالت  مثالً  يستحق  ال 
يتناوله  أن  ميكن  دواء  هناك  أن  طفلك  تعلم 
جتعله  بذلك  فأنت  به  يشعر  عادي  ألم  لكل 
يعتمد علي األطباء والعقاقير في أي مشكلة 

صحية بسيطة تواجهه في حياته اليومية.

 أطفالنا في حاجة إلي أن يعلموا أنهم ميكنهم 
التي  واألم���راض  صحتهم  علي  السيطرة 
وهو  الهدف  هذا  حتقيق  ألجل  يواجهونها. 
لصحتهم،  السليم  للطريق  األطفال  اختيار 
يجب أن نكون نحن مثَل حسن للصحة التي 
نرجوها لهم  الصحة اجليدة هي ليست اخللو 
من أعراض املرض فقط. ولكن هي أكبر قدر 
احلصول  ميكنك  التي  السليمة  الصحة  من 
التي  الرياضية  التمارين  أيضاً  وهي  عليها، 
السليم  احلياة  وأسلوب  يوم،  كل  بها  تقوم 
الذي تتبعه مثل اختيار أنواع الطعام. وهناك 
بني  العالقة  علي  أُج��ري��ت  كثيرة  أب��ح��اث 
اإلنسان  حياة  وطريقة  وتصرفات  املرض 
أنه  اقترحت  األبحاث  هذه  وبعض  اليومية. 
أو  السرطان  مثل  الشديدة  األم��راض  حتى 
كل  حياة  بطريقة  عالقة  لها  القلب  أم��راض 
صحته. جتاه  بها  يقوم  التي  واألشياء   فرد 

للطفل  السليمة  الصحية  العادات  جانب  إلي 
والتمارين  السليم،  الغذائي  النظام  وهي 
الرياضية والتقليل من العادات غير الصحية، 
العوامل  بجانب  هامة  عوامل  أيضاً  فهناك 
التخيل وروح  القدرة علي  اجلسمانية وهي 
الغذاء  مثل  هامان  عنصران  فهما  الدعابة 
وتصور  التخيل  علي  والقدرة  والرياضة 
جعل  ميكنه  أنه  يدرك  الطفل  جتعل  األشياء 
يتخيله  ال��ذي  الوضع  في  الصحية  حياته 
أنفسهم في صحة  ويريده. فاألطفال يرون 
جيدة حيوية ونشاط وقدرة علي االشتراك 
في مختلف النشاطات التي يريدونها. فمثالً 
من  يعاني  ال��ذي  للطفل  اإليجابي  التخيل 
أو  البدانة  مثل  اجلسمانية  املشاكل  بعض 
ظهور حبوب في الوجه أو مثل هذه األشياء 
السيطرة  ميكنه  أنة  يدرك  أن  علي  تساعده 

للصحة  وال��وص��ول  وجسمه  صحته  علي 
املثالية والشكل املثالي له حتى يتقبل الطفل 
شكل  أي  تصحيح  ويحاول  وجسمه  شكله 

مرفوض بالنسبة له.

كثيراً،  األط��ف��ال  أي��ض��اً  الضحك  ويساعد 
عملية  أن  األب��ح��اث  من  الكثير  أثبتت  فقد 
إفراز  إلي  تؤدي  لألطفال  بالنسبة  الضحك 

علي  تساعد  التي  الكيميائية  امل��واد  بعض 
ظهورها.  ع��دم  أو  األم���راض  بعض   ع��الج 

يجب أن تستمتع بحياتك مع أطفالك وتقوم 
وامل��رح  واللعب  حياتهم  في  مبشاركتهم 
معهم فكل هذه األشياء تدل علي أن صحتك 
النفسية واجلسمانية أنت وأطفالك في حالة 

جيدة.
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يرجع السبب وراء مص األصابع إلى أن الطفل لم ينل من 
حاجته  لسد  الكافي  االمتصاص  الزجاجة  من  أو  أمه  ثدي 
أن  والبد  طبيعية  حاجة  االمتصاص  إلى  الطفل  وحاجة   ..
يشبعها متاما كما يشبع حاجته إلى الطعام فإذا لم تتح له 
الفرصة لذلك أثناء الرضاعة فقد يلجأ إلى مص أصبعه على 

سبيل التعويض.

في ضوء هذه احلقيقة نستطيع أن نفهم األحوال املختلفة التي ميص 
فيها الطفل أصبعه على النحو التالي:

ال داعي للقلق إذا كان طفلك ميص أصبعه ملدة دقائق قليلة قبل موعد 
رضاعته، فمن احملتمل أن يقوم بذلك ألنه جائع وتعوضه عملية املص 

عن الطعام مؤقتا.

التسنني  يبدءون  عندما  فمهم  في  أصابعهم  يضعون  األطفال  معظم 
وهنا يجب اال نخلط بني هذه احلالة وبني عادة مص األصابع.

العادة  امليالد وإمنا يظهر في  املنتظم ال يظهر عند  أن مص األصابع 
عندما يبلغ الطفل ستة أسابيع ويزداد عدد مراته كلما قل عدد مرات 
ألمهاتهم  يبدوا  أن  إلى  األطفال  ببعض  احلالة  تصل  وقد  رضاعته 

وكان أصابعهم ال تفارق فمهم.

فإذا الحظت ذلك على طفلك فإن أحسن وسيلة لتوقيفه هي:
أن متنحيه فرصة أكبر ملص الثدي أو الزجاجة 

اال تؤخري الرضعة عن موعدها الطبيعي "وهو موعد طلبه لها"

مص األصابع في حالة الرضاعة الطبيعية
إذا كنت ترضعني طفلك رضاعة طبيعية والحظت انه ميص أصابعه 
جربي أن تتركيه يرضع ملدة 30 – 40 دقيقة فإن الطفل يحصل على 
باقي  اما  األولى  دقائق  الست  أو  اخلمس  في  الثدي  من  اللنب  معظم 
الذي يرضع  الطفل  أن  إلى املص، واعلمي  الوقت فإنه يشبع حاجته 
رضاعة طبيعية. إذا ما سمح له بالرضاعة كما يشاء فسوف جتدين 
أن مدة رضاعته تتفاوت من مرة إلى أخرى ففي مرة يكتفي بعشر 
دقائق ومرة اخرى قد يحتاج إلى حوالي 40 دقيقة ولذلك فقد تخطئ 
إذا نحن حاولنا أن نحدد له مدة رضاعته قياسا على تقديرنا وعليه 
تقديرنا  على  بناء  فاته  ملا  تعويضا  أصابعه  مص  في  فعال  يبدأ  فقد 
اخلاطئ. ولعالج ذلك حاولي أن ترضعيه من احد الثديني في كل مرة 
واتركيه يرضع كيفما يشاء .أو اتركيه يرضع احد الثديني ألطول مدة 
20 دقيقة مثال " ثم ضعيه على ثديك اآلخر إلى أن يشبع  ممكنة " 

حاجته من املص.

مص األصابع في حالة الرضاعة الصناعية " الزجاجة "
عادة ما تبدأ ممارسة مص األصابع عند الطفل الذي يرضع بالزجاجة 
في الوقت الذي يستطيع فيه أن يفرغ الزجاجة في عشر دقائق بدال 

مص األصابع، يمكنك التخلص منها
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من عشرين دقيقة – ويرجع ذلك إلى أن الطفل كلما كبر أصبح أقوى 
من ذي قبل وتصير عملية االمتصاص لديه أقوى مما كانت تأكدي 
الرضاعة  الزجاجة عندئذ ضيقة بحيث يستغرق في  من جعل فتحة 

حوالي 20 دقيقة على األقل أثناء الستة أشهر األولى من عمره.

تأثير مص األصابع على األسنان 
والفك  األسنان  على  األصابع  مص  تأثير  من  بالقلق  تشعرين  قد 
األمامية  الطفل  بأسنان  يدفع  ما  عادة  األصابع  مص  فإن  وبالفعل 
الداخل  إلى  السفلى  باألسنان  ويدفع   " األمام   " اخلارج  إلى  العليا 
وكذلك  بل  بأصابعه  الطفل  مص  كمية  على  األسنان  شكل  ويتوقف 
الوضع الذي ميسك به الطفل أصبعه عند املص. حيث أن أطباء األسنان 
يشيرون بأن عملية مص األصابع ال تؤثر على شكل األسنان الدائمة 
والتي تبدأ في الظهور عند بلوغ الطفل العام السادس من عمره تقريبا 
وهذا يعني أن الطفل إذا ترك عادة مص األصابع عند اقترابه من العام 
ضعيفة  فرصة  فهناك   – غالبا  احلال  هو  كما   – عمره  من  السادس 
أي  هناك  كانت  فإذا  ذلك  ومع  تشوه  بأي  الدائمة  األسنان  إلصابة 

فرصة لتقومي األسنان فإن ذلك ال يبدأ قبل اكتمال األسنان الدائمة.

متى تعتبرين مص طفلك الصبعه مشكلة 
ميص  وال  املختلفة  باألنشطة  ويقوم  ومنطلقا  سعيدا  طفلك  كان  إذا 
اصبعه اال عند اقتراب وقت النوم فال داعي للقلق أن معظم األطفال 
 42 إلى   81 العمر  من  يبلغون  عندما  األصابع  مص  عادة  يتركون 
النوم  قرب  أو  بالقلق  فيها  يشعرون  التي  األوق��ات  في  إال  شهرا 
ويعتبر هذا األمر عاديا وميكن االستغناء عنه بسهولة من قبل الطفل 

عندما يكبر. 
انه ميضي وقتا طويال في  الرابعة والحظت  أو  الثالثة  بلغ طفلك  إذا 
مص اصابعه أو انه يضغط بشدة على فكيه . فعندئذ ال بد أن ينال ذلك 
اهتمامك ونقول اهتمامك وليس همك والعالج البد أن يكون عن طريق 

معرفة السبب ومحاولة إزالته دون قلق أو إضطراب.

ماذا تفعلني في هذه احلالة
أوال: يجب أن تعلمي أن مص األصابع في هذه احلالة يعتبر وسيلة 
يجد فيها الطفل خالصا أو على األقل تخفيفا من حالة توتر يعيشها 
إلى  يلجأ  عندما  الكبير  يفعل  كما  متاما  دائم  بشكل  أو  مؤقت  بشكل 
عن  بها  يخفف  أخ��رى  وسيلة  أي  إلى  اللجوء  أو  سيجارة  تدخني 

ثورته.
ما  وهو   – يريد  ما  يحقق  أن  يستطيع  ال  بانه  الطفل  يشعر  فعندما 
نسميه الشعور باإلحباط – فإنه يعود مرة أخرى إلى مرحلة سابقة 
حيث كان املص هو أكبر مصدر للمتعة والشعور بالراحة بالنسبة له 
وكأن لسان حاله يقول "ليتني أعود رضيعا مرة أخرى حتى أستمتع 
مبا أفتقده اآلن من عطف وحنان". ولذلك ترين أن طفلك قد يلجأ إلى 
مص أصابعه إذا شعر بالقلق أو بالتعب أو امللل أو الوحدة أو الغيرة أو 
ما إلى ذلك مما يسبب له التوتر. الحظيه مثال عندما يتحول انتباهك 
عنه إلى املولود اجلديد أو عند دخول ضيف أو عند الذهاب إلى مكان 
جديد أو عندما يترك وحيدا ملدة طويلة في فراشه أو عربته أو عندما 
يفتقد وجود أطفال آخرين. إذا كان طفلك لم يستطع لسبب أو آلخر أن 
يترك عادة مص األصابع في السن املناسبة فسوف جتدين انه يلجأ 

إلى هذه العادة بشكل واضح في مثل هذه املواقف التي تعتبر مؤشرا 
هاما بالنسبة ملا يعانيه.

التعرف  ثانيا: مهما كان السبب وراء مص األصابع فعليك محاولة 
عليه وعالجه أي إزالته وتوفير حياة أكثر سعادة وراحة لطفلك.

ثالثا: ال تلجئي إطالقا إلى الوسائل التي متنع طفلك من مص أصابعه 
وصول  ملنع  قفازا  إلباسه  أو  فمه  عن  أصبعه  أبعاد  أو  توبيخه  مثل 
أو وضع مادة مرة مقززة على أصبعه  أو ربط يده  إلى فمه  أصبعه 
... إن أيا من هذه الوسائل أو مثيالتها لن تثني طفلك عن عادة مص 
اصابعه بل قد تدفعه إلى االستمرار في ممارسة هذه العادة بصورة 

اشد وأقوى ذلك أنها سوف تزيد من شعوره بالبؤس واإلحباط.

حياته  جتعلي  أن  حاولي  أصابعه  مص  في  طفلك  استمر  إذا  رابعا: 
سعيدة وسهلة، وفري له من الظروف ما يساعده على القيام بنشاط 

حر تلقائي محبب إلى نفسه.

خامسا: ال تظهري أي عالمة من عالمات القلق بالنسبة لهذا املوضوع 
إذا  ألنك   – حال  أي  على  للقلق  داعي  ال  انه  رأيت  ولقد  طفلك-  امام 
في  ويستمر  بقلقك  يشعر  سوف  الطفل  فإن  القلق  في  استمريت 

ممارسة مص أصابعه.  

سادسا: كلما زادت ثقة الطفل بنفسه ضعفت لديه عادة مص األصابع 
فاعملي على زيادة ثقة طفلك بنفسه.

سابعا: الى جانب هذه الطرق غير املباشرة لعالج املشكلة هناك أيضا 
عن  طفلك  انتباه  حتولي  لكي  مباشر  بشكل  به  تقومي  أن  ميكنك  ما 

مص األصابع.
أن  ميكن  شيء  عمل  في  مبساعدتك  القيام  منه  تطلبي  أن  حاولي 
يستخدم فيه يديه واتركيه يتم هذا العمل بنفسه واشغليه بأي نشاط 
محبب له كلعبه أو غيرها مما تستخدم فيها اليدان. بلطف ورقة ذكريه 
بأنه سوف يكبر يوما ما ويقلع عن هذه العادة فإن مثل هذا األسلوب 

سوف يشجعه على محاولة الكف واإلقالع عن هذه العادة. 
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<• قناع عسل النحل باخلميرة لنضارة البشرة اجلافة
 املكونات: ملعقة عسل نحل+ ملعقة حليب+ مقدار صغير من اخلميرة

 طريقة التحضير:
امزجي املكونات معاً مزجاً جيداً، ثم ضعي القناع على الوجه ملدة 15 

 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك باملاء الفاتر.

<•قناع زيت الزيتون لتنظيف البشرة اجلافة
املكونات: ملعقتني زيت زيتون+ ملعقتني حليب طازج+ ملعقة دقيق+ 

صفار بيضة
 طريقة التحضير:

امزجي البيض والدقيق واحلليب معاً ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون، 
ثم ضعي القناع على بشرتك ملدة 15 دقيقة بعدها نظفي وجهك باملاء 

 الفاتر، فهذا القناع يساعد على تنظيف بشرتك والعناية بها.

<•قناع اجلزر لتبييض البشرة اجلافة
املكونات:

 عصير ثالث جزرات+ ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون+ ملعقتني 
قشدة حليب+ بياض بيضة+ مقدار صغير من عصير الطماطم+ 

 ملعقتني من الطحني
 طريقة التحضير:

قومي بخلط زالل البيض مع بقية املكونات جيداً، وإذا ما كان املزيج 
رخواً فأضيفي له مقداراً قليالً من الطحني، ثم ضعيه على بشرتك ملدة 

الفاتر. <10 دقائق بعدها نظفي وجهك باملاء 

إذا كنت تريدين اجلمال لبشرتك اجلافة، فاحرصي على القيام بهذه 
املجموعة من املاسكات بشكل مستمر لتكون بشرتك اجلافة دوماً في 

أجمل صورها

ماسكات وأقنعة طبيعية 

للعناية بالبشرة الجافة 
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My face and skin regained 
their brightness and liveliness.

Thank you.. Dar Al Shifa

1 802 555 daralshifa.com 

 قسم األمراض الجلدية والتناسلية
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 & Cosmetic

s Dept.
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twitter.com/daralshifa

blogger.com/دار الشفاء

تواصلوا معنا 
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لذا سنهديك مجموعة  املال كثيراً،  أو  الوقت  املاسكات ال تكلفك من  أن هذه  بالبشرة، كما  للعناية  املاسكات هي أسهل وأسرع طريقة 
البشرة  التي تؤثر على جمال ونضارة  العوامل اخلارجية  لكثرة  بالبشرة اجلافة وترطيبها نتيجة  للعناية  الطبيعية  املاسكات  من 

اجلافة.
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My face and skin regained 
their brightness and liveliness.
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للعرائس،  أن تبحثى عن مصفف شعر رائع  تقول نيكوال: بدال من 
عليك أن جتدى مصفف شعر محترف وخبير ورائع.

ويجب أن يكون شخصا يفهمك ويفهم أسلوبك الشخصى ويعرف 
شعرك جيدا. ومن املفيد جدا احلصول على توصيات من اآلخرين، 

لذا اطلبى من صديقاتك وعائلتك تقدمي االقتراحات.
ثم  الستشارتهم  الشعر  مصففى  صالونات  بعض  زيارة  وميكنك 
اختارى الشخص الذى ترتاحني له. وميكنك القيام بذلك قبل تسعة 
أشهر من موعد زفافك أو قبل ثمانية أسابيع، فكل شئ يعتمد على 

مدى تنظيمك واسترخائك.

بشعرك  العناية  على  احرصى  األثناء،  هذه  فى  نيكوال:  وتضيف 
قص  أن  إال  ممال،  يبدو  هذا  أن  وصحيح  حاالته.  بأفضل  ليكون 

أساسى  أمر  بامللطفات  وعالجه  منتظمة  بصورة  شعرك  أط��راف 
لتغذيته وإصالحه واحلفاظ على صحته ليبدو بالتالى مشرقا.

لذا  أخ��رى،  بتحضيرات  للغاية  مشغوالت  العرائس  تكون  وع��ادة 
عالج  وهو   ،Overnight Repair Crème Serum جربى 

مكثف إلصالح الشعر يعمل على عالج الشعر أثناء نومك.

قبل ثمانية أسابيع من موعد الزفاف ..
ابحثى عن تسريحات شعر تعتقدين أنها تناسبك. تصفحى املجالت 
أو  التسريحة  بهذه  نفسك  وتخيلى  تعجبك.  التى  الصور  وقصى 

تلك.
وتقول نيكوال: "يجب أن يكون شعرك مكمال لفستانك بحيث يزيده 
فستناسبه  الشئ  بعض  عالية  فستانك  ياقة  كانت  إذا  فمثال  جماال. 

تسريحة الشعر 
الرائعة التى تعكس 

شخصيتك يوم 
زفافكي

إن التوصل إلى معرفة تسريحة الشعر الرائعة التى تعكس شخصيتك وأسلوبك وتكمل شكل فستان زفافك ليس باملهمة 
السهلة.

فهل يجب أن ترفعى شعرك لألعلى ألن كل العرائس تفعل هذا؟ وهل ستبدو تسريحة الشعر املنسدل مالئمة مبا فيه 
الكفاية لهذه املناسبة اخلاصة؟ أم هل ستناسبك تسريحة شعر الستينات؟

فيما يلى تقدم لك مصففة الشعر العاملية نيكوال كالرك نصائح قيمة.
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الياقة  ذى  الفستان  أن  حني  فى  لألعلى،  مرفوعة  شعر  تسريحة 
املفتوحة تناسبه تسريحة شعر منسدلة.

وتذكرى أيضا أنه من الصعب احلفاظ على تسريحة الشعر املرفوعة 
تثبيت  مستحضرات  من  الكثير  وضع  دون  النهار  طوال  لألعلى 

الشعر والدبابيس، التى تكون غير مريحة."
وال تنسى أن تضعى بعني االعتبار حالة الطقس ومكان حفل الزفاف. 
فتسريحة الشعر املنظمة البسيطة، خيار جيد إذا كان هناك رياح، فى 
حني أن تسريحة الشعر املنسدلة ستبقى عنقك دافئا فى جو شديد 

البرودة.

قبل ستة أسابيع ..
معك  خ��ذى  ال��زف��اف.  ي��وم  شعرك  لتسريحة  جتربة  ب��أول  قومى 
قصاصات املجالت لتسريحات الشعر التى أعجبتك، وزودى مصفف 
الشعر مبعلومات عن يوم الزفاف )مثل مكان إقامة احلفل( وخذى 
إن  ستضعينها  التى  واملجوهرات  شعرك  إكسسوارات  أو  طرحتك 

أمكن.
من  ص��ورة  تعطيه  أن  أيضا  املفيد  من  "سيكون  نيكوال:  وتقول 
فستان الزفاف لكى يتمكن من تقدمي النصيحة لك حول التسريحات 

املالئمة.
وال تقلقى إذا لم جتدى تسريحة الشعر الرائعة فورا، فأمامك الكثير 

من الوقت للتوصل إلى ذلك.
وإذا لم تشعرى بالراحة مع مصفف الشعر ألى سبب من األسباب، 
جتارب  جميع  وف��ى  آخ��ري��ن.  شعر  مصففى  مع  موعد  فحددى 
تسريحات الشعر، ارتدى سترة بيضاء لها نفس موديل ياقة فستان 

الزفاف لتحقيق النتيجة األفضل.
وإذا شعرت بالرضى عن مصفف الشعر فاحجزى موعدا معه ليوم 

الزفاف.

قبل أربعة أسابيع ..
إبقاء  حاولى  ولكن  الزفاف.  مبخططات  جدا  مشغولة  ستكونني 
هذه  فى  الضرورى  "من  نيكوال:  تقول  ممتازة  حالة  فى  شعرك 
املرحلة عالج شعرك مبستحضرات التلطيف مرة كل أسبوع. األمر 
وإضفاء  مرونته  حتسني  على  الطويل  املدى  على  سيساعدك  الذى 

البريق عليه.
وقد  الشعر،  قناع  باستخدام  مرات   5 أو   4 شعرك  عالج  وميكن 

حتتاجني إلى أكثر من علبة اعتمادا على طول الشعر.
للشعر   Intensive Masque هى  نفضلها  التى  واملستحضرات 

الناعم.

قبل ثالثة أسابيع ..
تنصحك نيكوال: "إذا كان شعرك مصبوغا، فاشترى شامبو مرطبا 

ومنعما للحفاظ على نضارته وحيويته".
وإذا كنت تفكرين بتغيير لون شعرك، فافعلى ذلك قبل 3 أسابيع من 
اللون  إلصالح  )أو  اجلديد  اللون  على  وجهك  ليعتاد  الزفاف  موعد 
الوقت مفيد أيضا لكى يثبت لون الشعر  إن لم يكن مناسبا(. وهذا 

وال يبهت.

قبل،  من  أبدا  شعرك  صبغت  قد  تكونى  لم  "إذا  نيكوال:  وتضيف 
فتنصحك أن تبقى على لونه الطبيعى.

أو درجتني من  تفتيح بعض اخلصالت بدرجة  أن جتربى  وميكنك 
لون الشعر الطبيعى أو ضعى ملمعا عليه ملنحه البريق.

عريسك  يعرفك  ال  فقد  متاما.  اللون  بتغيير  تقومى  أن  نحبذ  وال 
على  تكون  حني  حلتها  بأبهى  تبدو  العروس  أن  إذ  والضيوف! 

طبيعتها بحيث يشع جمالها وبريقها تلقائيا."

قبل أسبوعني ..
آخر  موعدا  فحددى  شعرك،  تسريحة  بعد  قررت  قد  تكونى  لم  إذا 
لتجربة تسريحة شعر مع طرحتك أو إكسسوارات شعرك. وتذكرى 
أن حتسبى توقيت العملية كلها كى ال تتأخرى على جدولك فى هذا 

اليوم.
الفترة أيضا، قصى للمرة األخيرة قبل  وتضيف نيكوال: "فى هذه 

الزفاف أطراف شعرك إلبقائها مرتبة".

قبل يوم واحد ..
تقول نيكوال: أنصح عادة بغسل الشعر قبل يوم الزفاف، ولكن هذا 

يعتمد فى النهاية على نوع شعرك.
يوم  للمصفف  ميكن  ثم  لالستقرار،  الوقت  يعطيه  يوم  قبل  فغسله 
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استخدمى  يسرحه.  لكى  ترطيبه  الزفاف 
مناسبا  ليس  الوقت  )فهذا  املعتاد  الشامبو 
منعم  م��ن  وقليال  أخ���رى(  أن���واع  لتجربة 
شعر  منعم  تستخدمى  ال  ولكن  الشعر، 
كثيف ألنه قد يجعل شعرك جامدا. وإذا كان 

شعرك دهنيا فاغسليه يوم الزفاف.

يوم الزفاف ..
عام  بشكل  األف��ض��ل  "م��ن  نيكوال:  تقول 
أن  مع  لشعرك،  ونصف  ساعة  تخصيص 
هذا يعتمد على مدة تعقيد التسريحة. فرفع 
الشعر لألعلى يستغرق عادة فترة أطول من 

التسريحة الكالسيكية".
الشعر  مصفف  بدعوة  نيكوال  وتنصحك 
إلى الزفاف لكى يساعدك على احلفاظ على 

التسريحة طوال النهار.
احلضور  من  يتمكن  لم  إذا  تخافى  ال  ولكن 
أن تركزى  يوم فى حياتك ويجب  أهم  فهذا 

اهتمامك على االستمتاع بوقتك.

كأن  مسبقا،  محتملة  مشاكل  ألية  وخططى 
إذا  فعله  يجب  عما  الشعر  مصفف  تسألى 
يقترح  أن  املفترض  فمن  طارئ.  أمر  حصل 

عليك طريقة سهلة إلصالحها.
محاوالتك  وفشلت  التسريحة  فسدت  وإذا 
عبر  بلطف  أصابعك  فمررى  إلصالحها. 
لكى  األط���راف  حتى  اجل���ذور  م��ن  شعرك 

تسدلى شعرك بطريقة مرتبة.
طوال  استرخائك  على  حتافظى  أن  وعليك 

النهار وال تدعى أى شئ يفسد يومك

My new look and appearance 

Thank you.. Dar Al Shifa
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تعريف الكوابيس:
- الكابوس هو حلم يحدث خالل النوم الذى يتميز بحركات 
عني سريعة ويشار إليها باسم )MER( والذى يصاحبه 
إلى  يصل  قد  باخلوف  منه  الفرار  ميكن  ال  قوى  شعور 
النوم وغالباً  آخر  فى  غالباً  الظاهرة  القلق  .وحتدث هذه 
ما تدفع النائم إلى استيقاظه من النوم وال يكون قادراً على 
أسماء  ويوجد  حلمه،  فى  دارت  التى  األح��داث  استرجاع 

أخرى للكوابيس منها االحالم املزعجة.

والكوابيس منتشرة بني األطفال أكثر ويقل حدوثها كلما يكبر الطفل 
ويقرب من مرحلة البلوغ. ويحلم حوالى 50 % من الكبار بالكوابيس 
أحياناً وتكون السيدات أكثر من الرجال فى احللم بالكوابيس لكنه 
اليتطلب أى عالج، قد يكون تناول الطعام مباشرة قبل اخللود للنوم 
تناول  أن  ذلك  وراء  والتفسير  بالكوابيس  للحلم  األسباب  أحد  من 
الطعام يزيد من عملية التمثيل الغذائى التى حتدث بجسم اإلنسان 
بنفس  الكبار  من   %  1 من  يقرب  ما  يحلم  وقد  املخ.  نشاط  ومن 

الكوابيس بشكل متكرر ومن هنا ينبغى طلب املساعدة.

أسباب الكوابيس:
للحلم  األسباب شيوعاً  أكثر  التعرض لضغوط هما من  أو  القلق   -

بالكوابيس.
- فقد أحد األشخاص )املوت(

- آثار جانبية ألحد العقاقير.
- االنسحاب احلديث )التوقف عن أحد العقاقير مثل أقراص النوم(

- تأثير الكحول أو اإلفراط املتزايد فى شرب الكحوليات.
- االنقطاع فجأة عن تناول الكحوليات.

 )Sleep apnea( اضطرابات التنفس أثناء النوم -
 )Narcolepsy - Sleep terror disorder( اضطرابات النوم - 

العناية أو الرعاية املنزلية:
إذا كان الشخص يعانى من ضغوط حادة، ينبغى طلب املساعدة من 
أصدقائه وأقاربه، عليه بالتحدث عما يدور بداخل باله ألن التحدث 
النفسى.  العالج  مبثابة  وهو  التوتر  حدة  من  يخفف  عاٍل  بصوت 
ممارسة نشاط رياضى لتخرج طاقاتك وانفعاالتك فيها وتساعدك 
الطاقة  على  تعتمد  التى  األنشطة  وخاصة  أسرع  بشكل  النوم  على 
العضالت  إرخاء  على  تساعد  التى  األساليب  بعض  تعلم  الهوائية. 
لتقليل توترها )العالج االسترخائى( وهذا بدوره سيقلل من القلق 
واالعتياد على نظام النوم الصحى وذلك بعدم استخدام أية مهدئات 

أو املواد املنبهة مثل الكافيني.

أفالم مرعبة في المنام
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إذا الحظت أن الكوابيس مرتبطة ببدء تناول دواء معني عليك 
بتوقفك  إما  سينصح  ال��ذى  الفور  على  الطبيب  باستشارة 
تقييم أسلوب حياتك من  أعد  له.  بديل  أخذ  أو  الفور  عنه على 
على  تساعد  التى  العوامل  لتحديد  العائلة  العمل،  األصدقاء، 
إساءة استخدام العقاقير ومنها الكحوليات والتى تساعد على 

احللم بالكوابيس.
مداراألسبوع،  على  تكررت  أو  الكوابيس  استمرت  إذا  أما   -
أنشطتك  ممارسة  من  أو  املريح  النوم  من  حترمك  وأصبحت 
يسألك  سوف  وال��ذى  متخصص،  باستشارة  عليك  اليومية 

بعض األسئلة:

التوقيت:
- هل حتدث الكوابيس بشكل متكرر؟

- هل حتدث فى النصف الثانى من الليل؟

النوع:
- هل يحدث استيقاظ مفاجىء من النوم يصاحبه شكوى؟

- هل تسبب الكوابيس خوف وقلق؟
- هل تتذكر الكوابيس فى صورة مفزعة بعد استيقاظك؟

عوامل تؤدى إلى الكوابيس:
- هل يوجد مرض حالى يعانى منه الشخص؟

- هل توجد حمى )حرارة(؟
النفسية  بالضغوط  ملىء  ملوقف  الشخص  تعرض  هل   -

حديثاً؟

أشياء أخرى:
- هل يشرب الشخص الكحوليات؟ وماهى الكمية؟

- ما هى األدوية التى يأخذها إن وجد؟
- هل تستخدم أنواع العالج الطبيعية أو الطب البديل؟
- ما هى األعراض األخرى التى تظهر على الشخص؟

أو  العادى  بالكشف  يكون  ان  إما  الطبى  الفحص  عن  أما   -
الفحص العصبى والنفسى

واالختبارات التالية هى املطلوبة:
.)CBC- Blood differential( اختبارات الدم -

- اختبارات وظائف الكبد.

- اختبارات الغدة الدرقية.
الطبيب بأخذ  الفحوصات، ينصح  وكنتيجة بعد عمل كل هذه 

بعض العقاقير ولكن فى حاالت نادرة جداً.
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شخص  مليون   50 هناك  للصداع،  العاملية  للمنظمة  وفقا 
مليون   28 منهم  ومتكرر،  مزمن  ص��داع  من  يعاني  أمريكي 
شخص يعانون من الصداع النصفي، كما أنه 20 % من األطفال 

واملراهقني يعانون من صداع ملحوظ. 

ما هي أشهر أنواع الصداع؟
 هناك أنواع متعددة من الصداع، وفي احلقيقة يوجد 150 فئة من 

الصداع مت حتديدها وشهرها:

صداع التوتر:
الغير  املزمن  الصداع  أو  املزمن  اليومي  الصداع  أيضا،  عليه  يطلق   
تقدمي )غير تقدمي مبعني انه ال يسوء يوما بعد يوم أي أنه ثابت 
في شدته( هذا النوع هو أكثر األنواع شيوعا بني الكبار واملراهقني، 
تأتي وتذهب على  آالم بسيطة  العضالت تسبب  أن تقلصات  حيث 

مدى فترات طويلة 

الصداع النصفي:
 السبب احلقيقي للصداع النصفي هو حتى اآلن غير معلوم، ولكنه 
املخ  في  التغيرات  وبعض  الدموية  األوعية  بانقباضات  عالقة  له 
مثل بعض العيوب الوراثية في مناطق معينة في املخ. آالم الصداع 
بأنها مثل  إلى متوسطة، وتوصف عادة  تكون من خفيفة  النصفي 

 3 وحتى  ساعات   4 من  تستمر  وقد  القصف،  أو  الشديد  اخلفقان 
هناك  وتكون  الشهر،  في  مرات   3 إلى  مرة  من  يحدث  وعادة  أيام، 
الضوء والضوضاء وبعض  أعراض مصاحبة مثل حساسية جتاه 
الروائح، فقدان شهية، دوخة وترجيع، آالم في البطن، عندما يحدث 
لألطفال غالبا يكون مصاحبا أيضا ببهتان في الوجه، عدم وضوح 
الرؤية، آالم في املعدة باإلضافة لألعراض السابقة. نسبة صغيرة 
أعراض  يصاحبه  النصفي  الصداع  من  يعانون  الذين  األطفال  من 
شيوعا.  األكثر  هو  القيء  ويكون  الهضمي  اجلهاز  في  متكررة 
الشهر،  في  مرة  تقريبا  بانتظام،  يحدث  أنه  معناه  الدوري:  القيء 
أحيانا يطلق على هذا النوع الصداع النصفي البطني ألنه مصاحب 

بأعراض في البطن. 

متالزمة الصداع املختلط:
 يطلق عليه أيضا الصداع النصفي املتحول، وهو مزيج من الصداع 

النصفي وصداع التوتر، يعاني منه األطفال والبالغني. 

صداع الكتلة أو الصداع الكتلي:
وعادة  شديد  األلم  يكون  شدة،  األكثر  ولكنه  شيوعا  األقل  وهو 
يوصف على أنه إحساس باحلرقان أو إحساس باإلختراق ويكون 
النوع  بهذا  املصابون  األلم ال يستطيع  أو مستمر، من شدة  نوبات 
من اجللوس ثابتني وعادة ما يتحركون أثناء إصابتهم بالنوبة، يكون 
األلم متمركز وراء عني واحدة أو حول العني وال يتغير مكانه، سبب 

الصداع،  كل ما يجب معرفته 
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التسمية هو ان هذا الصداع يتميز بأن نوباته تكون في مجموعات 
محددة في الشهر، عادة يحدث من مرة إلى 3 مرات في اليوم خالل 
فترته والتي تكون من أسبوعني وحتى 3 أشهر، أحيانا يشفى متاما 
هذا النوع من الصداع ملده أشهر أو سنوات ولكنه يعود مرة أخرى. 

صداع التجويف:
الرأس  ومقدمة  اخلد  عظام  في  وثابت  عميق  بألم  مصحوب  يكون 
وعند جسر األنف، يشتد األلم عن حتريك الرأس فجأة وعند األجهاد 
التجويف:  أعراض أخرى من متالزمة  والضغط، وعادة يحدث مع 
األذن، احلمى وتورم  باإلمتالء في  األنف، اإلحساس  إفرازات  مثل 

في الوجه. 

صداع حاد:
هذا النوع يحدث لألطفال، يحدث فجأة وللمرة األولى وتقل أعراضه 
بعد  الصداع  هذا  ينتج  عادة  الوقت،  من  قصيرة  فترة  بعد  تدريجيا 
سبب  يوجد  لم  إذا  الفحص  بعد  االسعاف.  غرفة  أو  الطبيب  زيارة 
عصبي لهذا النوع فغالبا يكون السبب تنفسي أو إالتهاب في اجليوب 

األنفية. 

صداع الهرمونات:
يحدث للنساء ويكون غالبا مصحوب بتغيرات في الهرمونات التي 
اليأس،  لسن  الوصول  وعند  واحلمل  الشهرية  الدورة  أثناء  حتدث 
أحيانا يكون السبب كيميائي مثل أستخدام أدوية مانعة للحمل أو أي 

أدوية حتتوي على هرمونات. 

صداع مزمن تقدمي:
يطلق عليه أيضا صداع الشد أو صداع االلتهابات. هذا النوع يزداد 
نسبته  تبلغ  جيث  األنواع  بني  شيوعا  األقل  ويعد  لوقت،  مع  سوءا 
األطفال يكون  % في   2 و  البالغني  بالصداع في  املصابني  %5 من 

غالبا السبب هو خلل أو مرض في املخ. 

هل الصداع وراثي؟ 
العائلة في  يجري  ع��ادة  جتده  النصفي  الصداع  وخاصة  نعم،    

النصفي  الذين يعانون من الصداع  % من األطفال واملراهقني   90  
يكون  عندما  به.  مصابني  العائلة  في  آخرين  أشخاص  هناك  يكون 
سوف   %  70 بنسبة  فإنه  النصفي  بالصداع  مصابني  الوالدين 
النسبة  به األطفال ولكن عندما يكون أحدهم فقط فإن هذه  يصاب 

تنخفض إلى 25 % - 50% 

ما هي أسباب الصداع؟
الدموية  واألوعية  املخ  في  اإلش��ارات  تفاعل  عن  الصداع  ينتج   -
وتبعث  األعصاب  تنشط  الصداع  أثناء  باملخ،  احمليطة  واألعصاب 
إشارات باأللم إلى املخ، ولكن عامة فإن سبب نشاطها غير واضح 

حتى اآلن. 
- يوجد مركز األلم في منتصف املخ، عندما تبعث األعصاب النشطة 
فتضيق  الدموية  األوعية  إالى  إشارات  بدوره  فيبعث  إليه  إشارات 
مثل  اإللتهاب  تسبب  مواد  إفراز  إلى  ويؤدي  أخرى  مرة  تتسع  ثم 
نبض  جعل  في  تسبب  التي  وهي  وبروستاجالندين  سيريتنني 

األوعية الدموية مؤلم. 
- الصداع احلاد الذي يحدث فجأة عادة يكون سببه مرض أو التهاب 

اجليوب األنفية واحللق واألذن أو ارتفاع في درجة احلرارة. 
- أحيانا يكون الصداع مصاحب خلبطة في الرأس 

- نادرا ما يكون سبب الصداع وحده بدون أعراض مصاحبة مرض 
خطير. 

شرب  أو  نفسي  أو  عاطفي  سببه  يكون  عادة  التوتر  صدع  أما   -
أو  النوم  مواعيد  تغيير  أو  الوجبات  تناول  جتاهل  أو  الكحوليات 

االستخدام املفرط لألدوية أو اإلكتئاب. 
البيئية  العوامل  لبعض  التعرض  عند  ناجت  الصداع  يكون  أحيانا   -
مثل أن يكون أحد أفراد العائلة مدخن أو بعض الروائح الكيميائية أو 
بعض أنواع الطعام، التلوث والضوضاء والطقس أيضا هي أسباب 

بيئية قد تسبب الصداع. 
النصفي  الصداع  يسبب  قد  الزائد  اجلسدي  االجهاد   -

للبالغني واألطفال 
الطبيب  إستشارة  على  إحرص   -

سببا  يكون  قد  ما  ملعرفة 
للصداع. 

51

shifa times issue 15 final.indd   51 1/1/70   4:55:45 AM



52

هل يتحسن الصداع في األطفال مع الوقت؟
قد يتحسن الصداع في األطفال مع مرور الوقت وأحيانا يختفي 
الصداع  فمثال  العمر.   في  التقدم  مع  أخرى  مرة  يعود  ثم  متاما 
أما  السن  في  التقدم  مع  يتحسن  ما  غالبا  الذكور  في  النصفي 
البلوغ من  ملا يصاحب مرحلة  يزداد وذلك  فإنه  لإلناث  بالنسبة 
تغيرات في الهرمونات، ولذلك نسبة الصدع النصفي في البنات 

هي ثالثة أضعاف االوالد. 

كيف يتم تقييم وتشخيص الصداع؟
شخص  عرف  إذا  أنه  هو  بالصداع  للمصابني  هنا  اجليد  اخلبر 
سبب الصداع فإن العالج يكون سريعا وفعاال. عندما تشتكي من 
العائلة وسيقوم  ما عليك فعله هو استشارة طبيب  أول  الصداع 
هو بعمل فحوصات جسدية واختبارات تقييم للصداع وسيأخد 
منك تاريخ الصداع ومتى تصاب به وكيفية األلم وسيطلب منك 
شرح جميع األعراض التي تشعر بها.  ومن احملتمل أن يطلب منك 
هنالك  أن  في  شك  إذا  مغناطيسي  رنني  أشعة  أو  مقطعية  أشعة 
خلل عصبي أو خلل في املخ، لكن األشعة العادية تكون غير مفيدة 

في حتديد نوع الصداع. إذا كان يصاحب الصداع فقدان للوعي 
فعلى األرجح سوف يطلب منك رسم مخ. إذا استمر الصداع ولم 
يستجب للعالج فعليك ان تطلب من الطبيب الفيزيائي أن يحولك 

إلى طبيب متخصص. 

كيف يتم عالج الصداع؟
قد يجرب الطبيب أكثر من عالج ملعرفة أكثرهم فاعلية أو قد يحولك 
إلى طبيب متخصص. يجب أن تضع مع طبيب جدول زمني ملراقبة 
عدة  على  املالئم  العالج  اختيار  يعتمد  األعراض.  واختفاء  التحسن 
عوامل تتضمن نوع وسبب وشدة الصداع. ليس كل أنواع الصداع 

حتتاج إلى عالج. 

ماذا يحدث عندما أبدأ العالج؟
فعالية  ومدى  النتائج  تتبع  أن  العالج يجب  يبدأ معك طبيبك  عندما 
العالج ويجب أن تتابع مع الطبيب بصفة دورية حتى يقيس فعالية 
العالج وقد يضيف تغييرات أو تعديالت على العالج طبقا لفعاليته 

واستجابتك للعالج.
1 802 555 daralshifa.com 

قسم العلوم العصبية

Neuroscienc
e Dept.

facebook.com/daralshifahospital

twitter.com/daralshifa

blogger.com/دار الشفاء

تواصلوا معنا 
 Follow usعىل

on

Now, I can work in peace 
without pain.

Thank you.. Dar Al Shifa
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من الصعب فهم النساء. شكرا الى هذه الهرمونات املعقده التي تتحكم في وظائف جسمهم فحتى االختالل البسيط يسبب تغيير 
جذريا في صحه ومزاج املرأه لذا يجب معرفه ماذا يحدث.  

- تلعب الهرمونات دورا كبيرا في تشكيل االنثى من مرحله الطفوله حتى سن اليأس. 
سببها  يكون  النفسيه  احلاالت  واختالف  العام  املزاج  حتى  لديها،  ممكنا  االجناب  جتعل  للمرأه،  الشكل  تعطي  الهرمونات   -

الهرمونات. 

المرأه كائن هرموني 
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في مرحله الطفوله.. 
يحدث حلديثي الوالده ذكور او اناث تضخم خفيف في الثديني مع 
انتاج القليل من احلليب. يرجع السبب في ذلك لهرمون االستروجني 
الى املولود عن طريق املشيمه.  املوجود في جسم االم والذي يعبر 
يعود  االن��اث  في  لكن  اسابيع.  ع��ده  خ��الل  التضخم  ه��ذا  يختفي 
هرمونات  بسبب  عاميني  اول  خالل  مجددا  الظهور  الى  التضخم 

الطفله وقد يزداد هذا التضخم ويتضائل كثيرا عده مرات. 

في مرحله البلوغ.. 
في  ضئيل  الهرمونات  مستوي  كانت  فبعدما  الكبير،  التغيير  يبدأ 
جسم الطفله تبدأ في االرتفاع والزياده واحداث الكثير من التغييرات 

الرئيسيه التي تظل محتفظه بها. 
- يكبر الثديان وياخذان شكل الثدي البالغ 

- يظهر شعر االبطني والعانه ويطول هذا الشعر بشكل ملحوظ 
حدوث  يبدأ  النهايه  وفي  الداخليه  التغييرات  من  الكثير  حتدث   -
نفسيا  ضغطا  تسبب  حدوثها  اثناء  ايضا  والتي  الشهريه.  الدوره 

وجسديا كبيرا للمرأه. 

وهو  الهيبوثاالموس  يبدأ  عندما  الكبير  التغير  هذا  قصه  تبدأ 
التي  االنثويه  الهرمونات  بتحرير   ، املخ  اسفل  صغير  جزء 
   LH ،.FSH تقوم بتحفيز الغده النخاميه الفراز هرمونني هما
انتاج  على  فيحفزانه  املبيضني  الي  الهرمونني  هذين  يصل 
تلعب  واالستروجني.   البروجسترون  هما  انثويه  هرمونات 
عند  الشهريه  الدوره  في  كبيرا  دورا  االربعه  الهرمونات  هذه 
اثناء  الذي يحدث للفتاه  التغير  املرأه، وتعتبر مسؤوله عن كل 

حتولها المرأه ناضجه. 
عمليه التحول هذه تستغرق حوالي 4 سنوات 

نفسيا: قد جتد الفتاه صعوبه في التأقلم على هذه التباين في مستوي 
الهرمونات والذي ينعكس على شكلهن وانوثتهن التي تتكون وبدايه 
اخلصوبه وايضا بعض االضطراب العاطفي. كل هذه االليات تكون 

موجوده منذ الوالده اال ان اجلسم يبقيها نائمه حتي ميعاد محدد.

احلمل .. 
مستويات  فتظل  للهرمونات  عنيف  تغيير  يحدث  الفتره  هذه  في 
يتم  وعندما   . ال��دم  في  مرتفعه  والبروجيسترون  االستروجني 
وهذا   HCG يدعي  جديد  هرمون  انتاج  يتم  البويضه  تخصيب 
الهرمون هو الذي يقاس في اختبارات احلمل.  بسبب هذا الهرمون 
احلمل  تثبيت  اج��ل  من  والبروجستيرون  االستروجني  وايضا 
وتضخم بطانه الرحم ويزاده حجم الدم. عندما تقترب احلامل من 
الوالده تنخرط هرمونات اخرى في العمليه حتي تساعد الرحم على 

االنقباض اثناء الوالده وبعدها النتاج احلليب. 

بعد انتهاء احلمل والوالده .. 
تنخفض مستويات الهرمونات مره اخرى لتصل للمعدل الطبيعي. 
من  ع��ددا  تسبب  الهرمونات  مستوى  في  احل��اد  االنخفاض  هذا 
الطبيعي.  حجمه  الى  عائدا  الرحم  فينكمش  الفيزيائيه  التغيرات 

ويحدث ايضا بعض التغيرات النفسيه مثل االكتئاب بعد الوالده 

سن اليأس .. 
تخضع املرأه لتغير اخر في مستوى الهرمونات حول الفتره العمريه 
الكميات  انتاج  املبيضان عاجزان عن  50 عاما فيصبح  الى   45 بني 
او  الطمث  . ويعرف ذلك بانقطاع  الهرمونات االنثويه  الطبيعيه من 
سن اليأس. في البدايه ال تنتظم الدوره الشهريه ثم يأتي االنقطاع. 
االنخفاض  ه��ذا  ويسبب  كبيره.  صحيه  جوانب  على  ذل��ك  يؤثر 

للهرمونات الى: 
- ارتفاع طفيف في درجه احلراره 

- هشاشه العظام 
- فقد الرغبه في ممارسه العالقه احلميميه 

احلياه  في  الرغبه  فتفقد  حولها  من  للعالم  امل��رأه  نظره  تغير   -
الرومانسيه والشغف العاطفي 

- جفاف املهبل 
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اسرار ساعتك 
البيولوجية

وجد العلماء أن اخلاليا على جذور الشعر ميكن أن تكشف اسرار ساعتك 
البيولوجية. هذا ما مت نشره في دراسة مبجلة وقائع االكادميية الوطنية 
للعلوم، مما ميكن أن يحدد معلومات فريدة عن جسمك كتناول الطعام 
أكاشي  ماكوتو  االكتشاف  بهذا  قام  النفسية.  واحلالة  العقلي  والنشاط 
الباحث في جامعة ياماغوتشي اليابانية حيث مت أخذ عينات من جذور 
الشعر لعزل وتتبع النشاط اجليني. واملثير أن شعر اللحية كان من أكثر 

العناصر قابلية إلعطاء النتائج.

وتتي��ح هذه الدراس��ة مس��اعدة املرضى الذين يعان��ون من اضطرابات ف��ي النوم أو 
حتديد األشخاص املناسبني للعمل الليلي عن سواهم، خاصة وأن دراسات إحصائية 
أثبتت أن تعرض الش��خص لضغوط توقيت العمل قد يكون س��بباً في تعرضه ألزمة 

قلبية أو سكتة دماغية.

وحتدد هذه اجلينات أيضاً عالمات االس��تعداد الكتس��اب ال��وزن الزائد والعالقة مع 
الطعام، ناهيك عن اعراض االكتئاب حسب التجارب املخبرية.

نش��ير هنا إلى انه  س��بق للعلماء ان اكتشفوا اجلني املس��ؤول عن الساعة البيولوجية 
منذ عش��ر س��نوات، إال أن الطريقة اجلديدة تتيح تعقب التغييرات دون احلاجة ألخذ 

عينات متكررة من الدم.
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الالتي  السيدات  أن  حديثة  أمريكية  دراسة  أظهرت 
تعانني من العدوى املتكررة للمسالك البولية يكن أكثر 
األوقات  في  حتى  املفرطة  املثانة  حلساسية  عرضة 

التي ال تكون بها عدوى.

أن  األمريكية  بنسلفانيا  ب��والي��ة  باحثون  ووج��د 
على  مرات  ثالث  العدوى  من  عانني  الالتي  السيدات 
أكثر  يكن  مضى،  عام  خالل  البولية  باملسالك  األقل 
بكميات  اليوم  أثناء  متعددة  مرات  التبول  في  رغبة 
صغيرة، كما يشعرن باحلاجة للتبول مرات أكثر من 

السيدات ممن لم تعاني يوماً من العدوى.

جامعة  ط��ب  كلية  م��ن  ال��دراس��ة  كاتبة  وص��رح��ت 
بنسلفانيا الدكتورة ليلي آريا: "إذا كان هناك عدوى 
يجب  بالعام،  مرات  ثالثة  من  ألكثر  للمثانة  متكررة 
احلالة  ع��الج  يتم  كي  متخصص  طبيب  استشارة 

متاماً".

وفي هذه الدراسة، استعانت الباحثة وفريقها بتقارير 
ل�102  التبول  مرات  لعدد  يومية  وتسجيالت  طبية 
من  عوجلن  ممن  اليأس  سن  قبل  ما  فترة  في  سيدة 
املسالك  بعيادة  البولية  املسالك  التهابات  مشاكل 
2009 وسبتمبر  البولية باجلامعة بني فترة ديسمبر 
تكرار  تعانني  الالتي  السيدات  أن  ووجدوا   ،2010
اإلصابة بعدوى املسالك البولية يذهنب للتبول حوالي 
12 مرة خالل األربعة والعشرين ساعة، بينما من ال 

يعانني املشكلة يتبولن حوالي 7 مرات طوال اليوم.

بعالج  اإلس��راع  أهمية  الدراسة  هذه  نتائج  وأك��دت 
لدي  البولية  املسالك  تصيب  التهابات  أو  عدوى  أي 
من  تعانني  ال  الالتي  بالسيدات  مقارنة  السيدات، 
بعدوى  تصنب  الالتي  السيدات  فإن  العدوى،  تكرار 
لتر  كل  مع  للتبول  يحتجن  البولية  باملسالك  متكررة 

سوائل يشربونه.

املفرطة  احلساسية  هذه  أسباب  الباحثون  ر  وفَسّ
باملثانة مبشاكل في أعصاب املثانة التي رمبا تعرضت 
وااللتهابات  األلم  لتكرار  كنتيجة  مستمرة  لتغيرات 

أثناء العدوى.

العدوى المتكررة بالمسالك البولية تؤثر 
على وظيفة المثانة
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فاكهة وخضروات 
الربيع وفوائدها 

الصحية

58

الربيع يجلب الدفء والتحرر، األمر الذي 
يسمح لنا بالتخلي عن األطعمة الدسمة 
تقول  الشتاء،  شهور  خ��الل  والثقيلة 
من  تغذية  أخصائية  سيبيرت  كارين 
اوريغون، كما أنه وقت للنمو والتجديد.

بني  ال��ن��اس  يربط  األح��ي��ان،  أغلب  ف��ي 
الربيع والتعزيل املوسمي للمنزل، ولكنه 
داخلي  بتعزيل  للقيام  ممتازة  فرصة 
أخذناكم  لو  رأيكم  فما  الهضمي،  للجهاز 
الربيعية  املنتجات  أسواق  في  جولة  في 
واخترنا 10 أطعمة ال بد أن تتذوقها هذا 

الربيع.
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الهليون
الفوليك  وحامض  واحلديد،  والكالسيوم،  وج،  ايه  بفيتامينات  غني  االسبرجوس.   
)أكثر الفيتامينات الناقصة شيوعاً في العالم(. عرف القدماء قيمة الهليون الغذائية 
الهليون  املطبخ. كوب واحد من  املأكوالت الصحية، وأدخلوه  فوضعوه على قائمة 
وهو  الفوليك،  حامِض  من  اليومية  املتطلبات  من  باملائة   67 على  يحتوي  املطبوخ 
بالعيوب  اجلنني  إصابة  وملنع  والقلب،  احلامل،  األم  لصحة  جداً  ضروري  حامض 

الوالدية. والهليون غني بحامض الفوليك، وهذا موسمه فاستغلي الفرصة.

الفاصوليا الخضراء
جنني  يكون  عندما  ناضجة  غير  وهي  حصادها  مت  إذا   
البقول  أنواع  فضل  من  تعتبر  التشكيل،  بداية  في  البذرة 

وأكثرها صحية.
أيه  وفيتامني  كاروتني،  البيتا  اخلضراء،  الفاصوليا  توفر 
املاء  في  للذوبان  القابلة  اجلسم  أجزاء  بحماية  تقوم  وج، 

من اجلزيئات احلرة املسببة للسرطان.

السبانخ
 أوراق القوة، عرفت السبانخ في حوض البحر األبيض املتوسط 
منذ القرن السادس عشر، وتعتبر السبانخ مصدر غني بفيتامني 
السبانخ  يعتبر  كذلك  الوعائية،  القلبية  للصحة  الضروري  أي 
غنياً بفيتامني ك )املهم لصحة العظام(. كوب واحد من السبانخ 
املطبوخ يزودك بحوالي 294 باملائة وأكثر من 1،000 باملائة، 
الفيتامينات. كما يحتوي  اليومية من  القيمة  التوالي، من  على 
السبانخ على األقل على 13 مركبات فالفونويد مختلفة تعمل 

كمانعات قوِية للتأكسد وكعامل مضاد السرطان.
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المشمش
الصني  في  مرة  أول  املشمش  اكتشف  احلقيقية،  الربيع  ثمار   
الثمار  4،000 سنة. وحتتوي هذه  إلى   3،000 وزرع ألكثر من 
مانعات  من  العديد  على  احليوية  واحلمراء  والبرتقالية  الصفراء 
ونوعان  والاليكوبني،  كاروتني،  بالبيتا  غنية  أنها  كما  التأكسد 
من الكاروتنيويد املهمة في خفض انسداد الشريان الذي يسببه 

الكولسترول كما يحافظ على عضلة القلب صّحية.

البصل األخضر
في  تكون  ولكنها  العام  طول  اللذيذة  اخلضار  هذه  تتوفر   
من  األولى  األسابيع  تلك  في  مرة  ألول  تظهر  عندما  ذروتها 
الذي  للبحث  موضوع  دائماً  البصل  كان  ولقد  الربيع.  فصل 
يربطه بقدرته على السيطرة على بعض أمراض السرطان. كما 

أنه غني بفيتامينات أيه وج، والكالسيوم، واحلديد.

البازالء الخضراء
واسعة  تشكيلة  على  يحتوي  كما  الفوليك،  حلامض  غني  مصدر   
والبروتني،  الدهون،  حلرق  الضرورية  ب،  مجموعة  فيتامينات  من 
التأكسد  مبانعات  أيضاً  غنية  اخلضراء  البازالء  والكربوهيدرات. 

“لوتني”،”زياكنتني”.

الريحان
لتحسني  ع��ادة  تستخدم  شعبية  عشبة   
العموم  وعلى  السلطة،  أو  الصلصة  نكهات 

فالريحان مصدر رائع لفيتامني أيه.

األفوكادو
 على الرغم من محاولة جتنبها سابقاً خوفاً من نسبة الدسم العالية املوجودة 
فيها، إال أن ثمرة األفوكادو عادت إلى قائمة األغذية الصحية، كمصدر عظيم 
للدهون الصحية للقلب والتي تعمل على خفض الكولسترول. وحسب حجمها، 

فاألفوكادو أغنى بنسبة 50 باملائة مبعدن البوتاسيوم من املوز.
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نبتة  على  احملتوية  الشرقية  واألطباق  الوجبات  أن  جديدة  دراسة  بينت 
الزجنبيل ميكن أن تقلل فرص اإلصابة بسرطان األمعاء.

تلجراف  ديلي  البريطانية  الصحيفة  نشرتها  التي  ال��دراس��ة  وأف��ادت 
حبوب  من  جرامني  منهم   15 أُعطي  متطوعا  بثالثني  االستعانة  متت  بأنه 
الفترة عالمات  التجربة بعد تلك  28 يوما. وأظهرت  جذور الزجنبيل ملدة 
بسرطان  املرتبطة  احلالة  وه��ي   - لديهم  القولون  التهاب  انخفاض 
وهميا. دواء  أُعطوا  الذين  اآلخرين  ال�15  باملتطوعني  مقارنة   األمعاء- 

وبناء على ذلك اعتبر الباحثون من كلية طب جامعة ميشيجان األميركية أن 
الزجنبيل ميكن أن يستخدم للوقاية من سرطان األمعاء. وقالت االختصاصية 
في الطب البديل )الذي يعتمد على التداوي باملواد الطبيعية غير املصنعة( 
غير  طرق  عن  الناس  فيه  يبحث  وقت  في  سيزداد  األمر  بهذا  االهتمام  إن 
السرطان وحتسني نوعية حياتهم بطريقة غير مكلفة. للوقاية من   سامة 
م��ج��ل��ة بحوث  ف��ي  ن��ش��رت  ال���دراس���ة  أن  إل���ى  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وأش�����ارت 
األميركية. السرطان  بحوث  جلمعية  التابعة  السرطان  من   الوقاية 
يذكر أن سرطان األمعاء يودي بحياة 16 ألف شخص سنويا في بريطانيا، 

أكثر من سرطان الثدي أو البروستاتا.

الزنجبيل يقلل خطر 
سرطان األمعاء

6161
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بات عالج سرطان الرحم ممكناً في الدول الفقيرة بطريقة بسيطة 
للقضاء  الطعام  بخل  الرحم  عنق  مسح  عبر  وذلك  مكلفة،  وغير 

على األورام التي تودي بحياة اآلالف من النساء سنوياً.

ام��رأة   250،000 من  أكثر  وف��اة  إل��ى  الرحم  سرطان  ي��ؤدي 
الفقيرة  ال��ب��ل��دان  ف��ي  منهن  املئة  ف��ي   85 يقرب  م��ا  س��ن��وي��اً، 
الرحم  سرطان  اعتبر  مضت  عقود  ومنذ  الدخل،  واملتوسطة 
في  فيقع  اليوم  أما  آخ��ر،  سرطان  أي  من  فتكاً  األكثر  امل��رض 
واجللد. والثدي  والقولون  الرئة  سرطانات  بعد  الالئحة،   أسفل 
 1990 وضع خبراء في مدرسة جونز هوبكنز الطبية في العام 
طريقة علمية تعتمد على استخدام خل الطعام لعالج سرطان عنق 
العاملية في  الرحم، وحاز هذا اإلجراء على تأييد منظمة الصحة 

العام املاضي.

تقوم املمرضة بإدخال فرشاة حتتوي على اخلل إلى عنق الرحم، 
بقع بيضاء ميكن جتميدها على  إلى  السرطانية  األورام  فيحول 
من  خزان  بواسطة  تبريده  يتم  معدني  مجس  بواسطة  الفور 
مجموعة  من  واحداً  اإلجراء  هذا  ويعتبر  الكربون.  أكسيد  ثاني 
واسعة من اأساليب الطبية الرخيصة - إمنا الفعالة - التي يجري 

اختبارها في الدول النامية.

اإلجراء املعروف بإسم "فيا كريو" الذي يعتمد على تبريد عنق 
الرحم بعد حتديد األورام بواسطة حمض اخلل، ميكن أن تقوم 
به ممرضة، ويحتاج فقط الى زيارة واحدة للكشف عن عوارض 
السرطان وتشخيصه قبل أن يفتك باملريض. لكن التجميد يعتبر 
فعاالً بنسبة 90 في املئة تقريباً، إذ أن التأثير اجلانبي الرئيسي 

هو أن يتسبب بحروق تشفى في غضون يوم أو اثنني.

قال الدكتور واشارا اميراتساميكول، طبيب في أحد املستشفيات 
الريفية في تايالند: "يعتبر البعض أن نهج العالج بالتبريد عبارة 
عن عالج فقير للمرضى، لكن هذا مجرد سوء فهم، فهذه الطريقة 
األكثر فعالية في استخدام مواردنا ملعاجلة األمراض املستعصية 

كالسرطان".

الخل لعالج سرطان 
عنق الرحم
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متى ميكن أن تكون هناك حاجة إلى استئصال اللوزتني؟
تكرار  أس��اس  على  اللوزتني  استئصال  عملية  إج��راء  ق��رار  يتخذ 
السنة في سنوات  أربع في  أو  اللوزتني ثالث مرات  االلتهابات في 
املفاصل  في  التهابات  االلتهابات  هذه  تسبب  أن  ميكن  كما  عدة. 
أخرى في اجلسم واشتراكات، وفي هذه احلاالت جترى  وأعضاء 
هناك  كانت  إذا  ما  الطبيب  يقرر  أساسها  وعلى  الالزمة  الفحوص 
فحصهما  لدى  اللوزتني  شكل  أن  كما  العملية.  إج��راء  إلى  حاجة 
الذي يسبب  الكبير  ووجود جتاويف كبيرة فيهما وقيح وحجمهما 

ضيقاً في النفس كلّها أمور قد تشير إلى ضرورة إجراء العملية.

لألسباب  وذلك  اللوزتني  إزال��ة  تكون  أن  أيضا  وميكن  األسباب: 
بسبب  التنفس  في  صعوبة  املتكررة.-  األذن  التهابات   -: التالية 
)اخلناق(.-  احلنجرة  في  الفم  خراجات  اللوزتني.تشكيل  تضخم 
البلع والتنفس بسبب  طفل مريض باستمرار بسبب صعوبات في 
التهاب مزمن وتضخم في اللوزتني.- في احلاالت النادرة منو ورم 
في اللوزتني.- اللوزتني كبيرة جدا و تسبب الشخير والتنفس عن 

طريق الفم، وفي بعض احلاالت توقف التنفس أثناء النوم . 

ما السن التي ميكن إجراء العملية فيها؟
  ال سن معينة إلجراء العملية، إذ أصبح ميكن إجراؤه لألطفال من 
فقط بعد  الثالث سنوات، فيما كانت جترى سابقاً  أو  السنتني  سن 
الثالث سنوات. علماً إنه في حال وجود مشكلة، من األفضل إجراء 
العملية في سن مبكرة نظراً إلى املضاعفات التي ميكن أن تنتج عن 
ومنوه.  الطفل  صحة  على  املهم  وتأثيرها  اللوزتني  في  املشكالت 
وأشير إلى أن مشكلة اللوزتني تترافق عادًة لدى األطفال حتت سن 
الوقت  في  استئصالها  من  بد  ال  التي  اللحمية  مع  سنوات  العشر 

نفسه.

هل جترى العملية فقط في مرحلة الطفولة؟
 ميكن أن جترى العملية أيضاً في مراحل متأخرة، لكنه جترى في 

معظم احلاالت لألطفال.

ما املشكالت التي ميكن أن يعانيها الطفل نتيجة االلتهاب املتكرر 
في اللوزتني؟ 

في  األطفال  لدى  اللحمية  مع  تترافق  اللوزتني  التهابات  تكون   

استئصال اللوزتين
التي  الصحية  واملشكالت  األمراض  تكثر 
فصول  مختلف  في  األطفال  لها  يتعرض 
السنة مما يتطلب انتباهاً شديداً من األهل 
املشكالت  أكثر  ومن  املضاعفات.  لتجنب 
األط��ف��ال  لها  يتعرض  ال��ت��ي  الصحية 
عنها  ينتج  م��ا  م��ع  اللوزتني  التهابات 
النمو  في  وتأخر  صحية  مشكالت  من 
املضاعفات  من  وغيرها  الفم  في  وتشوه 
املهمة التي قد ال يكون كل األهل على علم 
عملية  إلى  اللجوء  فكرة  فيؤجلون  بها، 
من  ينتشر  ما  مع  اللوزتني  استئصال 
بتأثيرها  يتعلق  ما  في  حولها  أقاويل 
عرضة  أكثر  وجعله  الطفل  مناعة  على 

لاللتهابات واألمراض.
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أهمية  للحمية  أن  خصوصاً  مهمة  مشكالت  حتصل  مبكرة،  سن 
إلى جانب  النمو  في  األذن وتأخراً  التهابات في  كبرى فهي تسبب 
االلتهابات املتكررة في اللوزتني واحلاجة إلى تناول األدوية. إضافًة 
إلى تأثيرها على شكل عّضة الفم. وأحياناً قد تكون هناك حاجة إلى 

استئصال اللحمية وحدها بسبب الشخير وتشّوه شكل الفم.

كيف تتم العملية وما مدى صعوبتها؟
في املاضي كانت ُتفصل اللوزتان وتتم العملية بالكي أو بالتقطيب 
بالليزر حيث  الستئصال اللوزتني. لكن ميكن إجراؤها حالي أيضاً 
ال  سهلة  عملية  هي  وبالتالي  استئصالهم  أو  اللوزتني  حتجيم  يتم 

تدعو إلى القلق.

أليس فيها أي خطر؟
ليس في العملية أي خطورة ، وال تسبب إال القليل من اإلزعاج في 

البلع حتى يلتئم اجلرح.

هل جترى العملية بالتخدير العام أم املوضعي؟
الكبار في  إلى  بالنسبة  أما  العام لألطفال،  بالتخدير  العملية  جترى 

السن فيمكن إجراؤها بالتخدير املوضعي.

ما اإلجراءات التي يجب اتباعها واخلطوات بعد العملية؟
بعد اخلضوع للعملية يجب البقاء في املنزل مدة عشرة أيام وتناول 

السوائل الباردة خالل بضعة أيام.

ما النتائج اإليجابية للعملية وهل تظهر مباشرًة؟
يالحظ  إذ  العملية  بعد  قصيرة  فترة  خالل  اإليجابية  النتائج  تظهر 
حتّسن في صحة الطفل وازدياد وزنه ونقاء في دمه وتنفسه وفي 
املضادات  تناول  إلى  بحاجة  يعود  ال  إنه  كما  أفضل.  بشكل  نومه 

احليوية .

هل هناك حاالت خاصة يستحسن عدم إجراء العملية فيها؟
الربو،  مشكلة  يعانون  الذي  لألطفال  العملية  إجراء  عن  نتحّفظ  قد 
إال إنه ميكن إجراؤها وقد الحظت شخصياً حتّسن في مناعة الطفل 

ووضعه الصحي في احلاالت التي أجريت العملية فيها.

تأجيلها  فيفضلون  ألطفالهم  العملية  إج��راء  البعض  يخشى 
أنه  خصوصاً  التقليدية،  العالجات  بعد  أخير  كخيار  وتركها 
إجراءها  وأن  الطفل  مناعة  في  أساسياً  دوراً  تلعب  إنها  يقال 

يجعله أكثر عرضة لاللتهابات، هل هذا صحيح؟
إذ  اجلسم،  في  املناعة  عن  املسؤولتان  وحدهما  اللوزتان  ليست 
توجد غدد ملفاوية أخرى تشكل القسم األهم من املناعة. أما اللوزتان 
إجراء  املهم  من  أنه  إلى  وأشير  املناعة.  من  بسيطاً  جزءاً  فتشكالن 
تشخيص صحيح لتحديد احلاجة إلى استئصال اللوزتني ألنه ليس 
كل التهاب في احلنجرة يعني التهاباً في اللوزتني، إذ ميكن اإلصابة 
بفيروس األنفلونزا. علماً أن وجود القيح األبيض يشير إلى اإلصابة 
فيسبب  بفيروس  اإلصابة  أما  احليوية،  باملضادات  تعالج  ببكتيريا 

احمراراً في اللوزتني واحلنجرة ويعالج للقضاء على األعراض مع 
مطهرات للحنجرة. وفي هذه احلالة ال تفيد املضادات احليوية.

الطفل بحاجة  إذا كان  ما  أعراض معينة مسبقة حتدد  ثمة  هل 
إلى عملية استئصال اللوزتني، وهل ميكن حتديد هذه احلاجة 

منذ الطفولة املبكرة؟
شكل  بحسب  اللوزتني  استئصال  عملية  إلى  احلاجة  حتديد  ميكن 
قد  الطفل  أن  علم  أشهر،  السبعة  أو  أشهر  الستة  سن  في  اللوزتني 

يعاني اختناقاً في التنفس أثناء النوم بسب حجم اللوزتني الكبير.

هل تعتبر مشكالت اللوزتني وراثية؟
كان  فإذ  الكبير،  وحجمهما  اللوزتني  شكل  في  دوراً  الوراثة  تلعب   
أحد الوالدين يعاني املشكلة يكون الطفل أكثر عرضة. وبالتالي هناك 

استعداد عائلي للمشكلة.

هل ثمة إجراءات معينة يجب اتباعها قبل العملية؟
األهم أال تكون اللوزتان ملتهبتني لدى إجراء العملية، وإال فال بد من 
االنتظار حتى تشفيا. كما جترى قبل العملية فحوص الدم الالزمة، 

خصوصاً لسيالن الدم لكي يكون الوضع معقوالً.

هل هناك فترة معينة في السنة يجب إجراؤه فيها؟
ما  أنه غالباً  إجراؤها في فترة معينة في السنة إال    ليس ضرورياً 

جترى خالل العطل املدرسية كونها تتطلب فترة من الراحة.
تناول  يجب  العملية؟   بعد  اتباعها  يجب  معينة  عالجات  هناك  هل 

املسكنات وأدوية االلتهابات بعد العملية.

كيف يالحظ حتّسن حالة املريض بعد العملية؟
احلالة  وتشخيص  السنة  في  متكررة  التهابات  وج��ود  حال  في 
ال  الطفل  أن  يالحظ  اللوزتني،  واستئصال  الصحيحة  بالطريقة 
بشكل  ينمو  أنه  يالحظ  كما  األدوية.  إلى  بحاجة  يعود  وال  ميرض 
النمو  تؤخر  اللوزتني  في  املتكررة  االلتهابات  أن  خصوصاً  أفضل، 

فيزداد طوالً وتتحّسن حالته العامة.
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األمهات أكثر قدرة على تخفيف 
آالم الصغار من اآلباء
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ذهبت دراسة حديثة إلى أن األطفال الصغار يشعرون بألم 
أقل أثناء عملية سحب عينة من الدم عند حمل أمهاتهم لهم، 

مقارنة بذات التجربة بني يدي آبائهم.

إال أن االختالفات بسيطة إذا ما قورنت بطريقة حديثة في عالج 
األطفال املبتسرين والتي تعرف بعناية الكنغر. وفي هذه الطريقة، 
يحمل الشخص الطفل حديث الوالدة، والذي يكون عارياً من أية 
مالبس غير احلفاضة، بحيث يكون صدره مالصقاً لصدر األم أو 
األب مع ربط قطعة قماش حول الطفل ومن يحمله )بحيث يشبه 

الوضع حمل الكنغر لطفله في كيسه(.

ببشرة  الطفل  بشرة  اتصال  أن  سابقة  دراس��ات  أثبتت  وق��د 
مبا  الرضيع  للطفل  الصحية  الفوائد  من  عدد  له  األب  أو  األم 
تأثيراً  أكثر  يكون  ال��ذي  األم��ر  وه��و  اآلالم،  تخفيف  ذل��ك  في 
لعناية طبية خاصة  الذين في حاجة  املبتسرين  وأهمية لألطفال 
طبيعية. بأوزان  يولدون  الذين  األطفال  من  ضعفاً  أكثر  لكونهم 

 

 Comer مبستشفي  األطفال  أخصائي  جراي  الري  د.  وقال 
الباحثون  أثبت  الدراسة  هذه  "في  شيكاغو:  بجامعة  لألطفال 
وجود اختالفات كبيرة بني إجراء عملية سحب دم من طفل يرقد 
في حضانة وآخر حتمله أمه أو أبيه بطريقة الكنغر، فمع طفل يزن 
ثالثة أرطال بدالً من ستة أو سبعة، يحتاج الطفل شيئاً من الدفء 
أطفالهم  اآلب��اء  ميد  الكنغر  وبطريقة  القلب،  ضربات  وانتظام 

بالدفء وطريقة مثلي النتظام النبض والتنفس".

وفي الدراسة قام الباحث سيلست جونستون من كلية التمريض 
الوالدة  حديثي  طفالً   62 بفحص  مبونتريال   McGill بجامعة 
جهاز  لوضع  حاجة  في  كانوا  ممن  املركزة،  العناية  قسم  في 
الختبارات الدم. وفي كل مرة يتم بها سحب الدم من الطفل كان 
يطلب من األبوين تناوب حمل الطفل بطريقة الكنغر. وفي كل مرة 
كان الباحثون يسجلون تعبيرات األطفال علي شريط فيديو أثناء 
سحب عينة الدم، ومت قياس األلم على مقياس من صفر إلى 21 

درجة.

إلى   8.6 األلم  أبناءهم يسجل مقياس  اآلباء  وفي كل مرة يحمل 
ال  بينما  الدم.  عينة  سحب  بعد  دقيقة  ونصف  دقيقة  خالل   8.7
األمهات  حتمل  عندما  نقطة   1.5 إلى   1.4 على  األلم  درجة  تزيد 
دقيقة  مرور  بعد  يتالشى  االختالف  هذا  أن  إال  األطفال.  هؤالء 
على هذا الوضع. هذا في الوقت الذي يسجل مقياس األلم حوالي 
11 إلى 13 درجة لألطفال الذين يخضعون لنفس اإلجراء بينما 

يرقدون في حضانة.

وخاص  نادر  شيء  وجود  فرضية  حقيقة  الدراسة  هذه  وتثبت 
يحدثه تواصل األم مع طفلها. كما أثبتت الدراسة أن كالً من اآلباء 
العناية  من  اخلاص  النوع  هذا  على  بسعادة  يقبلون  واألمهات 

بصغارهم. 
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انقاص الوزن، ليست معجزة 
من اكثر االمور التي تشغل بال الكثير من الناس، هو كيفيه انقاص الوزن فزيادة الوزن ال يسيئ فقط للشكل العام والذي يرغب 
الكثير من االمراض مثل الضغط  اجلميع في احلفاظ عليه في افضل صوره ولكنه ايضا مضر على املستوي الصحي،  فيسبب 
والسكر وامراض القلب وتصلب الشرايني واآلم املفاصل والظهر والكثير الذي يستحق موضوعا مفردا لذكر مخاطره.  هنا نناقش 

معاكم افضل الطرق املتبعه عامليا للحد من زياده الوزن بدون اتباع نظام غذائي قاسي:
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دقيقه   20 ملده  بطيء  مبعدل  باالكل  :عليك  وجبتك  وقت  حدد   -  1
تقليل  على  تساعد  التي  العادات  افضل  من  هذه  الوجبه،  في  فقط 

الوزن. حاول ان تتذوق كل قضمه طعام.

ساعات  عدد  النوم  ال��وزن:   ينقص  كلما  كثيرا  تنام  كلما   -  2
عام  كل  كيلو   7 حوالي  ال��وزن  تقليل  شأنه  من  اليوم  في  اضافيه 
يقلل معدل  النوم  بان  تؤكد  والتي  طبقا البحاث جامعه ميتشيجان 
فعدد  اخري  بطريقه  يعمل  % والنوم   6 بنسبه  احلراريه  السعرات 
الساعات القليله في النوم يرفع شهية االنسان، بعكس النوم الكثير 

ليمون،  عصير  بشرب  ينصح  العشاء  قبل  اخلضروات:   -  3  
وأكل طبق يحتوي على ثالث انواع من اخلضروات ومن املمكن 
الن  نظرا  رائعه  طريقه  هذه  العشاء،  قبل  أيضا  الفاكهه  تناول 
وبالتالي  بالشبع  االنسان  يشعرون  واملاء  واالنسجه  االلياف 
وال  عاليه،  حراريه  سعرات  ذا  الطعام  تناول  تقليل  في  يساعد 

تنسي رقم 1.

حساء  تناول  الغداء  واثناء  قبل  :ينصح  )احلساء(  الشوربه   -  4
الطعام  تناول  سرعة  من  يقلل  الن��ه  وذل��ك  امللح،  قليل  اخلضار 

باالضافه الي فقدان الشهيه سريعا.

احدي  ضع  فيه،  جتلس  مكان  أكثر  في  القدميه:  مالبسك   -  5
او اشتري مقاسا ترغب في  ان يزداد وزنك،  القدميه قبل  مالبسك 
يكون مبثابه جائزه  باستمرار حتي  امامك  يوم، وضعه  ذات  لبسه 

لك، اذا انتظمت على جميع اخلطوات.

مثل  السكريه  املشروبات  استبدل  السكريات:  لتقليل  خطوه   -  6
وحدات   10 توفر  سوف  طبيعي،  فواكهه  بعصير  او  مباء  الصودا 
هذه  من  ح��راري  سعر   450 من  اكثر  توفير  تؤكد  دراس��ه  سكر، 

اخلطوه فقط، مبا يعادل فقدان 1 كيلو جرام كل شهر.

الدعابيه باستخدام  7 - احلاويات الطويله والرفيعه: احدي الطرق 
جتعلك  والقصيره،  العريضه  من  بدال  والطويله  الرفيعه  الكاسات 

تشرب اقل من العصير او الصودا بنسبه 30 %

السعرات  حرق  زياده  تؤكد  كثيره  دراسات  االخضر:  الشاي   -  8
احلراريه بعد استخدام الشاي االخضر، او على االقل هو مشروب 

جيد به عدد قليل من السعرات احلراريه.

9 - االكل في املنزل: االكل في املنزل خمس ايام في االسبوع على 
السريعه  بالوجبات  مقارنه  االكل،  كمية  تقليل  على  يساعد  االقل 

املتبعه حاليا.

يتوقف فجأه عن  الطعام  اثناء  الناس  لدقائق: معظم  التوقف   -  10
استمتع  الظاهره وامنا  دقيقتني، ال حتاول قطع هذه  االكل حلوالي 

بها واستمتع باحملادثه مع االشخاص الذي تتناول معهم الطعام.

قوي  طعم  ذات  سكريه  غير  علكه  استخدم  العلكه:  مضغ   -  11
وحاول  الرئيسيه  الوجبات  بني  الطعام  تناول  مخاطر  على  للتغلب 

ان جتعل العشاء اثناء مشاهدتك للتلفاز او تصفح االنترنت.

تأكل  يجعلك  الطبق  حجم  تصغير  االطباق:  حجم  تصغير   -  12
يعطيك  ذلك  الطبق صغير واالكل ميلؤه  اذا كان حجم  بالتاكيد  اقل 
غالبا  منه،  انتهائك  مبجرد  ستشبع  وانك  كثيرا  الطعام  بان  انطباعا 

تقوم بالوظيفه على اكمل وجه.

العادات  أعظم  أن من  االمريكيه  االبحاث  تؤكد  لطعامك:  ثلث   -  13
التخمه،  حتى  االكل  عدم  الوزن  انتظام  على  تساعد  التي  الصحيه 
بتقليل  استخدامها  %80 شبع وهي طريقه ميكن  فقط حتى  ولكن 
الي االكثار  للطعام باالضافه  الزمني  التوقيت  حجم االطباق وعمل 

من الفواكه واخلضروات.

اكثر  14 - أنشطه بسيطه، هي اجراءات بسيطه تساعد على حرق 
املشي  االجراءات  هذه  احدي  حاول  يوميا،  حراري  سعر   100 من 
اجلري  يوميا،  دقيقه   30 ملده  املنزل  تنظيف  يوميا،  دقيقه   20 ملدة 

السريع ملده 10 دقائق يوميا 

السعرات  تناول  قلة  على  اجراءات بسيطه تساعد  كانت هذه  أخيرا 
يجب  ال  نصائح  هذه  بعضها،   فقدان  على  واملساعده  احلراريه 
استخدامها شهرا او شهرين، وامنا وسائل يجب اتباعها مدي العمر 
الوزن لن  وهي ليست صعبه وال تتبع نظام غذائي قاسي، ونقص 
يكون بني ليلة وضحاها، وامنا سيكون مع الوقت ولكن البشرى هي 
انه لن يزيد وزنك بعد اليوم، سينقص فقط مع تتابع الشهور حتي 

تصل الي ما تريد.
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املاء والسوائل لترطيب البشرة
يومياً؛  والسوائل  امل��اء  من  كبيرة  كمية  ش��رب  على  احرصي 
كما  السامة  امل��واد  من  التخلص  على  اجلسم  يساعد  امل��اء  ألن 
اخلريف. فصل  ف��ي  حتتاجه  ال��ذي  الترطيب  للبشرة   يوفر 

حمام البخار لتنظيف البشرة
يفضل عمل حمام البخار للوجه لتفتيح مسام البشرة وتخليصها 
من املواد السامة والدهون بها، والتي تسبب ظهور حب الشباب، 
الذي قد يزيد نتيجة التعرض للغبار واألتربة. وال تنسي بعد االنتهاء 
من عمل حمام البخار أن تغسلي بشرتك باملاء البارد لغلق املسام 
 مرة أخرى، ثم وضع قليل من الكرمي املرطب للبشرة بعد احلمام.

الكرمي بدالً من اللوشن املرطب
بنضارة  االحتفاظ  التي تساعد على  الترطيب  استعملي كرميات 
البشرة  لترطيب  الكرميات  أفضل  ومن  اجللد.  ومرونة  البشرة 
على  أيضاً  يعمل  الذي  املانوكا،  Apicare بعسل  كير  أبي  كرمي 
امليكروبات، وكذلك يساعد على جتديد خاليا  البشرة من  حماية 

ترطيب  فيمكنك  الدهنية  البشرة  أصحاب  من  كنت  وإذا  البشرة. 
أقل من  املرطب ألنه يحتوي على نسبة  بشرتك باستعمال اجلل 

الدهون.

العناية بالشفاه
بداية من  لترطيب شفاهك  الكاكاو  استعمال زبدة  احرصي على 
فصل  أثناء  الشفاه  تشقق  مشكلة  تتجنبي  حتى  اخلريف  فصل 
لترطيب  أفضل زبدة كاكاو  بنفسك  أن تصنعي  الشتاء. وميكنك 

الشفاه بالالنولني والزيوت الطبيعية

الصابون اخلفيف لتنظيف البشرة
على  اخلفيفة  الصابون  أن��واع  أحد  استعملي  البشرة  لتنظيف 
البشرة، والتي ال تعمل على ألوان صناعية أو عطور ألنها تسبب 
ومن  الشتاء.  فصل  اقتراب  مع  خصوصاً  اجللد  وجفاف  تهيج 
زيت  وصابون  الغار  صابون  الطبيعي  الصابون  أنواع  أفضل 
يخلص  ال  أنه  كما  البشرة،  أنواع  جلميع  مناسب  فهو  الزيتون، 

البشرة من الزيوت الطبيعية املوجودة بها

العناية بالبشرة في فصل الربيع
حتتاج البشرة إلى مزيد من العناية في فصل الربيع، خصوصاً مع بدء تغيير اجلو  وارتفاع درجات احلرارة، وهي األمور التي 
الربيع باتباع  العناية ببشرتك خالل فصل  لذا احرصي على  البشرة تعاني من اجلفاف والتشققات مع بدء الصيف.  قد جتعل 

النصائح اآلتية:
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الرياضية  
ترفع مستوى 

األيض 

يقولون:  الذين  األشخاص  معظم  إن 
مت  قد  يكون  الرياضة  يكرهون  إنهم 
تعريفهم إلى الرياضة بطريقة خاطئة 
من قبل معلم رياضة غير كفوء والذي 
وكذلك  الصيحات.  بإطالق  يكتفي 
نتلقاها  التي  الرياضة  دروس  معظم 
الناحية  من  سيئة  املدرسة  في  باكراً 
للتحضير  تخضع  لم  ألنها  التربوية 
التمدد  مت��اري��ن  ومم��ارس��ة  امل��الئ��م 
ذلك  م��ن  واألس����وء  ال��ري��اض��ة.  قبل 
ممتعة  تكن  لم  الرياضة  دروس  أن 
كل  تنسى  أن  عليك  لذلك  ومرضية،  
بأنها  الرياضة  عن  املسبقة  أفكارك 
مبّددة للوقت ونشاط صعب ال فائدة 
منه. وما يجب عليك تصوره اآلن هو 
تغير منط حياتك بشكل يعزز صحتك 

اجليدة.
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هناك دواء واحد يجب عليك أن تتناوله خالل تطبيقك للحمية )ريجيم( 
املضادة للتقدم في السن ويجب أن تتناوله كل يوم ليكون فعاالً وهذا 
الدواء اسمه الرياضة. على خالف الكثير من اخلبراء الذين ينصحون 
بالرياضة القوية فترة طويلة مدة أربعة أو خمسة أيام في األسبوع،

كل  تكون  أن  شرط  أكبر  بكميات  املعتدلة  الرياضة  ممارسة  ميكن   
يوم. فهي تشمل املشي مدة 15 أو 20 دقيقة كل يوم أو السباحة أو 
ممارسة رياضة الهرولة كل يوم أو تطبيق برنامج متارين حركات 
رياضة في املنزل مرة واحدة في اليوم كل يوم. وذلك يبقيك بعيداً 
عن الطبيب ويحفظ شبابك وقوتك. وليس من الضروري اإلفراط في 
يوم.  ويجب ممارسته كل  كافياً  السريع  املشي  يكون  فقد  الرياضة 

وال ترهقي نفسك فاحلد األدنى من الرياضة يحقق اللياقة.

األميركية  املتحدة  الواليات  األبحاث في  َوَجَدت إحدى مراكز   ولقد 
في  اليوم  في  ميلني  مسافة  املشي  أن  الهوائية  بالرياضة  اخلاصة 
غضون »30« أو »40« دقيقة يحقق مستوى معتدل من اللياقة البدنية 
التي تعطيك شعوراً جديداً يتجاوب معه جسدك. وتشير الدراسات 
إلى أن مستويات الكوليستيرول عند أولئك الذين ميشون كثيراً هي 

أقل مما عليه عند الذين ال ميارسون املشي إال قليالً.
 

ن النوعية اإلجمالية للحياة، فعندما يكون  فقد ظهر أن الرياضة حُتسِّ
إلى شعور  تغييرات تؤدي  إلى صنع  شعورك اجلسدي جيداً متيل 

نفسي أفضل بشكل عام.

الرياضة اخلفيفة هي األفضل
ألنها  اخلفيفة  الرياضة  متارس  أن  احلمية  صاحب  من  املطلوب  إن 
في  اإلفراط  أي  الدواء  هذا  من  زائدة  جرعات  تناول  يجب  وال  دواء 
الرياضة. وحتى لو أحببت ممارسة الرياضة ال يجب أن متارسيها 
الرياضي  برنامجك  تنفيذ  تبدأ  أن  ذلك  كل  من  واألهم  زائد  بشكل 
بالتدريج حتى تتنامي قدرتك وقوة اإلحتمال عندك ببطء وبالسرعة 

التي تناسبك. 
أما بالنسبة إلى اإلكثار من الرياضة خاصة الصعبة منها فال نشجع 
ذلك وذلك إذا مارست كثيراً من الرياضة وبسرعة كبيرة قد تسبب 
األذى جلسدك أو تصاب باإلحباط وعدم الوصول إلى اللياقة بسرعة 
التمارين  أن  الناس  معظم  ويظن  وكلياً.  باكراً  التمرين  عن  فتتوقف 
املؤملة هي التمارين املناسبة والنقيض هو الصحيح. فال ُيطلب منك 
أكثر من أن يصل معدل نبض القلب عندك إلى 130 خفقة في الدقيقة 
الوزن  بانخفاض  لها  عالقة  ال  التعرق  وزيادة  لعمرك.  وفقاً  أقل  أو 
ممارسة  في  منضبط  أنك  واألوجاع  األلم  حصول  يعني  ال  وكذلك 
الرياضة. وإذا مارست التمدد قليالً قبل البدء بالرياضة فإنك تخفض 
مخاطر اإلصابة واألذى جلسدك. واألهم من كل ذلك أال تتخلى عن 
اإلحتمال،  على  قدرتك  عدم  من  إحباط  بأي  شعورك  فور  الرياضة 

ومبادىء التمارين احلديثة هي: آالم أقل وعقالنية أكثر. 

التفاعل بني الريجيم والرياضة
في عام 1980 في الواليات املتحدة األميركية أعلنت الهيئات الطبية 
لألداء  بالبروتينات  والقليل  بالكربوهيدرات  الغني  الغذاء  أهمية 

الرياضي والقدرة على احتمال ذلك األداء. وقد نصحت هذه الهيئات 
بأن نسبة 70 باملئة من إجمالي الوحدات احلرارية اليومية على شكل 

كربوهيدرات مركبة تعطي أفضل النتائج في الرياضة.

وفي سنة سابقة كان أحد األطباء قد أثبت العالقة بني الغذاء الغني 
على  قدرتهم  حتسني  على  الرياضيني  وق��درة  بالكربوهيدرات 
اإلحتمال وذلك في إطار دراسة على ثالثة مجموعات من األشخاص 
طلب إليهم تناول ثالثة أنواع مختلفة من الغذاء مدة ثالثة أو أربعة 
الثاني  والنوع  املختلط  العادي  الغذاء  كان  الغذاء  أنواع  إحدى  أيام. 
يستند إلى تناول البروتينات والدهون بشكل أولي والغذاء الثالث هو 

الغذاء الغني بالكربوهيدرات املركبة والقليل من البروتينات.

كانت نتيجة اإلختالف في األداء الرياضي مدهشة بحيث تضاعفت 
من  األخير  النوع  تناولوا  الذين  عند  اإلحتمال  ق��درة 

الغذاء.

عدة  اختبارات  حصلت  ومؤخراً 
الرياضي  الطب  مجال  في 

بني  الرياضة  طب  أو 
ناشطني  أشخاص 

ري�����اض�����ي�����اً 
ورياضيني
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 محترفني في مختلف أنواع الرياضة. وأشارت كل االختبارات ضمن 
اجلسد  إجهاد  تخفف  البروتينات  قلة  بأن  الغذاء  من  مختلفة  أنواع 
أفضل  تنفيذ  ويحصل  أقل  يصبح  فيه  النيتروجني  استنزاف  حيث 
املخّزن  للغليكوجني  أفضل  استعمال  عن  العضالت فضالً  لوظائف 
فيه  املخزنة  الكربوهيدرات  أوالً  يستعمل  فاجلسد  العضالت.  في 
يليها استعماله للدهون املخزنة وأخيراً البروتينات وذلك للحصول 
على الطاقة التي يحتاجها. وخاليا العضالت التي تنشط خالل أي 
القوة عندما  املزيد من  نشاط رياضي تعمل بفعالية أقوى وتعطيك 
وبطريقة  محدود  بشكل  املخزن  الغليكوجني  استعمال  من  تتمكن 

مقتصدة.

وقليلة  بالكربوهيدرات  الغنية  )ريجيم(  احلمية  تفعله  ما  ه��ذا 
مدى  على  يعتمد  به  تقوم  ال��ذي  للنشاط  واحتمالك  البروتينات 
وبدالً  حتتاجها  التي  الطاقة  مخزون  استعمال  على  عضالتك  قدرة 
حية  مادة  إلى  الطعام  حتويل  إطار  )في  األيضية  الطاقة  تبديد  من 
الكافي  الوقود  اجلسد  هنا  يستمد  البروتينات  هضم  في  وطاقة( 
للرياضة مباشرة من الكربوهيدرات األسهل هضماً. فما تأكله وما 
أكثر  جسدك  جلعل  كامل  بشكل  معاً  ميتزجان  نشاط  من  متارسه 
التي  اخلمائر  إنتاج  تزيد  والرياضة  قبل.  من  وحياة  وحيوية  قدرة 
تسهل إنفاق الطاقة وتضخم خاليا العضالت في اجلسد بحيث يزيد 
إلى وقود.  أكبر  الطعام بسرعة  معدل األيض عندك أي يتم حتويل 
تزيد  الدهن  من  اخلالي  اجلسدي  النسيج  نسبة  أن  هي  والنتيجة 
وتنخفض نسبتها من الدهون. وهذا التغير في النسبة بني النسيج 
الدهني والنسيج غير الدهني هو سبب رشاقتك اجلديدة حتى لو لم 

تفقد كثيراً من وزنك.

هناك منافع عديدة للرياضة ميكن أن جتنيها منها:
� الدافع: كلما زدت من ممارسة الرياضة يزيد إدراكك بأنه بإمكانك 
ومارست  وزنك  من  كيلوغرام   2 حوالي  خسرت  وإذا  املزيد.  فعل 
حقاً  تستمتع  أنك  تكتشف  سوف  اليوم،  في  ميلني  مسافة  املشي 

بخفتك ولياقتك اجلديدتني.

بعد  أكبر  بسرعة  احل��راري��ة  ال��وح��دات  حت��رق  جتعلك  الرياضة   �
ممارسة النشاط وهذا صحيح ألن الرياضة تزيد من سرعة األيض 
أو حتويل الطعام إلى طاقة وتبقيه مرتفعاً ملدة ست أو ثمانية ساعات 
بعد التوقف عن التمرين وانتهائه. وهذا يعني أن جسدك يتابع عملية 
لذلك  التمرين.  خالل  حتصل  كانت  التي  احلرارية  الوحدات  إحراق 
وحتى لو كنت جالساً على كرسي في املكتب بعد ثالث ساعات على 
أكثر  احلرارية  الوحدات  تتابع حرق  فإنك  املشي  أو  التمرين  انتهاء 

من اليوم الذي ال يحصل فيه أي مترين.

للحمية  وفقاً  الكيلوغرامات  لبعض  فقدانك  مع  القدرة:  زي��ادة   �
)ريجيم( املضادة للتقدم في السن، سوف جتد من األسهل ممارسة 

الرياضة ألنك ال حتمل وزناً كبيراً.

فإذا انخفض وزن أحدهم من 90 كيلوغراماً إلى 75 كيلوغراماً مثالً، 
الوحدات  ذاته من  العدد  فإنه من خالل وزنه اجلديد هذا ال يحرق 

احلرارية كما كان يحصل في الوزن األول. فكلما انخفض الوزن قل 
انفاق الطاقة خالل ممارسة الرياضة.

ألن  طاقتك  تستنزف  اإلقتصادية  احلميات  معظم  الطاقة:  زيادة   �
احلميات.  تلك  حسب  ممنوع  اإلستمرار  طاقة  يعطيك  الذي  الطعام 
ال��وح��دات  ف��ي  املفاجىء  اإلنخفاض  م��ن  بالضعف  تشعر  لذلك 
في  للتقدم  املضادة  )ريجيم(  احلمية  في  لكن  املستهلكة.  احلرارية 
التي  املركبة واأللياف  الكربوهيدرات  باإلرهاق ألن  السن ال تشعر 
حتصل عليها مبوجب احلمية )ريجيم( متوافرة للجسد على شكل 
طاقة مباشرة أكثر مما توفره البروتينات. ومع ممارستك للرياضة 
تضع فوراً العناصر الغذائية قيد اإلستعمال في جسدك بحيث تزيل 

الدهون غير الضرورية أو املواد السامة املؤذية.

األسبوع.  في  أيام  ثالث  ملدة  دقيقة   »30« تخصيص  عليك  لذلك 
والطريقة الوحيدة لنجاح خطة األكل اجلديدة هي التأكد من إرفاقها 
بالرياضة ألنهما وحدتان ال تنفصمان من أجل الوصول إلى الصحة 
فال  سناً  أصغر  تبدو  بحيث  السن  في  التقدم  عملية  وإبطاء  اجليدة 

وجود للحمية )ريجيم( املناسبة بدون الرياضة.

العقاب،  من  نوعاً  تراها  لن  تتجدد  الرياضة  إلى  نظرتك  بدأت  وإذا 
أكثر  قوة  ليعطيك  الرياضة  على  لإلدمان  مسبب  إيجابي  كدواء  بل 
وإجهاداً أقل ودافعاً أقوى لإللتزام باحلمية )ريجيم(. فإن الرياضة 

عندها ال ميكن أن تكون مؤملة بل قيِّمة
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باتت أمراض البروستاتا � وخصوصاً األورام � بال أدنى شك حاملة 
لقب "قاهر الرجال" بعد سن اخلمسني، فهناك عوامل تساعد علي 
ظهور املرض تتمثل في كثرة تناول اللحوم احلمراء ومنتجات األلبان 
الدسمة والتقدم في العمر والعوامل الوراثية، فماذا عن البروستاتا 
، وما هي أهم األمراض التي تصيبها وكيف ميكن التشخيص املبكر 

لسرطان البروستاتا ثاني أكثر السرطانات انتشاراً؟
رئيسية ،  بعناصر  الغنية  الوجبات  أن  حديثة  دراس��ة  أك��دت  فقد 
مرض  من  الوقاية  في  تساعد  أن  ميكن  معينة ،  بطريقة  واملطبوخة 
بها مارجريت راميان    البروستاتا .  وأشارت دراسة قامت  سرطان 
أن  إل��ى  البريطانية ،  س��وري  جامعة  في  الغذائي  الطب  أس��ت��اذة 
قائمة  رأس  علي  اخلضار ،  من  أخرى  وأنواع  والكرنب  البروكولي 
أن  راميان  وأوضحت  القاتل .   البروستاتا  لسرطان  املانعة  األغذية 
مرشحاً  الرجل  كان  إذا  ما  حتديد  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  احلمية 
بعض  طبخ  طريقة  تعديل  وأن  البروستاتا ،  بسرطان  لإلصابة 
من  تقلل  أن  شأنها  من  تناولها ،  علي  واملواظبة  وكميتها  األطعمة 

احتماالت اإلصابة به وأن تبطئ من انتشاره . 

وأكدت راميان أن طبخ األطعمة بطريقة ال تدمر ما حتتوي عليه من 
علي  حتي  كبيرة  بفائدة  يعود  أن  ميكن  للسرطان  مضادة  عناصر 
الرجال الذين لديهم تاريخ عائلي من اإلصابة بسرطان البروستاتا ، 

باعتباره يعزز نظام املناعة في اجلسم . 
اخلضراوات  إلعداد  طريقة  أفضل  أن  راميان  الدكتورة  وتضيف 
النافذة ، مثل البصل والثوم ، هي تركها ملدة 10  دقائق بعد تقطيعها 
ثم تعريضها ملصدر حراري باعتدال ، حيث يتفاعل إنزمي "ألييناز" 
املوجود بكثرة فيها مع املركبات الكبريتية في اخلضار ويحولها إلي 
عناصر مضادة للسرطان ، أما اخلضراوات املتفرعة ، مثل البروكلي 
والكرنب الصيني ، فإنها تطلق إنزمياً يسمي "ميروسيناز" يتفاعل 
الطبيعية  اجللوكوز  مشتقات  مع  مضغه  أو  طحنه  أو  تقطيعه  عند 

ويحولها هي األخري إلي عناصر مانعة أو مقاومة للسرطان . 
يجعل  مما  اآلخ��ر ،  هو  باحلرارة  "ميروسيناز"   ال�    إنزمي  ويتأثر 
تناول اخلضراوات نيئة أو مسلوقة سلقاً خفيفا ثم استعمال مائدة 
مع  تتعامل  التي  "ميروسيناز "   بال�   االحتفاظ  في  يفيد  الطبخ  في 

األطعمة ومركباتها أثناء مرورها باجلهاز الهضمي . 

قبل أن تفقد قدرتك الجنسية.. اكتشف 
أسباب اإلصابة بأمراض البروستاتا
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األيض أو عملية التمثيل الغذائي 
)Metabolism(

هي مجموعة من التفاعالت الكيميائية التي حتدث في الكائنات 
اإلنزميية  العوامل  املختلفة بواسطة  الغذائية  املواد  احلية على 
بغرض احلصول على الطاقة أو بناء األنسجة وينقسم التمثيل 

الغذائي إلى:
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تكسير  يتم  حيث   :  Catabolism الهدم   -  1
املواد الغذائية الرئيسية سواء كانت كربوهيدرات 
من  مختلفة  طرق  خالل  دهون  أو  بروتينات  أو 
وينتج  بسيطة  جزيئات  إلى  احليوية  التفاعالت 

عن ذلك احلصول على الطاقة.

2 - البناء )Anabolism(: اجلزيئات البسيطة 
الناجتة من عملية الهدم ميكن استخدامها كنواة 
أو  بروتينية  كانت  سواء  تعقيدا  أكثر  مواد  لبناء 
التفاعالت  أحماض نووية من خالل سلسلة من 
تلك  في  طاقة  وتستهلك  األنسجة  لبناء  وذل��ك 

التفاعالت.
تأخذ عمليات البناء والهدم مسارات مختلفة من 
الكائن  جسم  داخ��ل  احليوية  التفاعالت  ناحية 
احلي، يتم فيها حتويل املواد الكيميائية عن طريق 
سلسلة من األنزميات.هذه األنزميات هي حاسمة 
كمحفزات  تعمل  حيث  الغذائي  التمثيل  لعملية 
للسماح لهذه التفاعالت على املضي قدما بسرعة 

وكفاءة.

أحد السمات البارزة في عملية األيض هو التشابه 
كائنات  بني  األساسية  األيضية  املسارات  في 

تختلف اختالفا شاسعا عن بعضها البعض.
والنباتات  احليوانات  تشكل  التي  الهياكل  معظم 
وامل��ي��ك��روب��ات م��ص��ن��وع��ة م���ن ث���الث ف��ئ��ات 
األمينية،  األحماض   : اجلزيئات  من  أساسية 
التمثيل  ووظيفة  وال��ده��ون.  الكربوهيدرات، 
في  اجلزيئات  هذه  استخدام  في  تتركز  الغذائي 
بناء اخلاليا واألنسجة، أو تقسيمها واستخدامها 
املواد  هذه  جتتمع  أن  وميكن  للطاقة.  كمصدر 
الكيميائية لتشكل بوليمرات مثل احلمض النووي 

والبروتينات.
البيوكميائية  العمليات  تلك  باالستقالب  يقصد 
التي تتم داخل اجلسم عندما يقوم ببناء األنسجة 
احلية من مواد الطعام األساسية ومن ثم يفككها 
لينتج منها الطاقة، ويحتاج ذلك إلي عملية هضم 
خالصاتها  وام��ت��ص��اص  األم��ع��اء  ف��ي  الطعام 
أنسجة  في  لدمجها  انتقالية  كمرحلة  وتخزينها 
اجلسم ثم تفكيكها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون 
فالطاقة التي تتولد من االستقالب ال تتحول كلها 
وتستخدم  اخلاليا  داخل  تخزن  بل  ح��رارة  الي 

عند احلاجة.

امتصاص  مع  الكاربوهيدرات  استقالب  يبدأ  و 
فيحمل  الدم  الي  األمعاء  جدران  عبر  اجللوكوز 
يتم  أنحاء اجلسم حيث  الي مختلف  منه  البعض 

القهوة والشاي ومشروب 
الشيكوالتة الساخن 

تحسن األيض
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والعضالت  الكبد  في  اآلخر  البعض  تخزين  يتم  حني  في  استقالبه 
علي شكل سكر أو جلوكوجني وتتفكك بعد ذلك عند احلاجة.

بحرق  اجلسم  فيها  يقوم  التي  العملية  هو  األي��ض  بإختصار، 
امتصاص  من  شيء،  لكل  احلرارية(  )السعرات  الطاقة  واستعمال 
في  تقدمنا  كلما  و  الركض.  على  القدرة  إلى  املغذية  للمواد  اخلاليا 
السن كلما انخفض مستوى األيض لدينا بنسبة %2 سنوياً. ولكن 
بفعالية  احلرارية  السعرات  وحرق  األيض  لتحسني  أسرار  هناك 

أكثر.

يتراجع االيض إذا:
- اجللسات لفترات طويلة. اجللوس دون حراك أو نشاط يذكر يسبب 

حرق القليل من السعرات احلرارية والنتيجة، تراجع في االيض.
- احلميات الغذائية. تقليص عدد السعرات احلرارية التي تتناولينها 
يجعل جسمك ابطئ في حرق الدهون واكثر حرصا على الدهون )في 
حاالت املجاعات على سبيل املثال( للحفاظ على حياة االنسان. كيف 
تتغلبي على طبيعة اجلسم البشري، قلص عدد السعرات احلرارية 
وهكذا  يوميا،  ح��راري  سعر   300  –  250 بحوالي  اي  تدريجيا 
لتعويض  املخزن  الدهن  من  الكمية  ذات  حرق  على  اجلسم  ستجبر 

الكمية املفقودة.
حاصلة  روبرتس،  ب  سوزان  الدكتورة  تقول  السن.  في  التقدم   -
على شهادة الدكتوراه، في جامعة تافتس بوسطن، مختبرات الطاقة 

االيضية، "يتراجع االيض بنسبة 1 باملائة مع التقدم في السن" لذا 
سعرات   10 الطعام  من  مدخولك  بتقليص  تقوم  أن  يجب  سنة  لكل 

حرارية فقط يوميا للحفاظ على وزنك املثالي.

عشر نصائح لرفع مستوى األيض في جسمك

 1 - حافظي على بعض العضالت:
 قومي بعمل متارين رياضية تساعدك على بناء القليل من العضالت 
استمرارية  على  وتعمل  بفعالية  السعرات  حرق  في  تساهم  التي 
عملية األيض في مستوى نشيط. السر: حتفز الرياضة األيض لعدة 

ساعات بعد التمرين.

حتركي:  - 2
هل تعرفني مكوك اخلياط، انتبهي يجب أن تضاهيه في احلركة إذا 
كنت تريدين أن يبقى مستوى األيض لديك عالياً ونشيطاً. اركضي، 
أمشي، و أسبحي على األقل ثالث مرات في األسبوع إذا كنت تبحثني 

عن أيض سريع وفتاك للسعرات احلرارية.

تناولي الطعام:  - 3
أكلوه  التخلص مما  الذين يحاولون  للبعض   قد يبدو هذا جنونياً 
للتو، ولكن إذا تناولت وجبات خفيفة متعددة فأنت حترقني أكثر 
مقارنة مع تناول 3 وجبات رئيسية، تقول جولي بيوير، أخصائية 
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حتصل  لم  إذا  إض��اءة،  ملبات  أنها  على  اخلاليا  في  "فكر  تغذية، 
بريقها،  ويخف  ستذوي  فأنها  الكافي  الوقود  على  اللمبات  هذه 
بينما التغذية املنتظمة كل أربعة ساعات يجعلها تنير أكثر وحترق 
أكثر." الوجبات خفيفة تشمل بسكوت نخالة، حصص من الفاكهة 

أو اخلضار الطازجة.

4 - إبتعدي عن السكر:
تبني أننا عندما نأكل السكر فكأننا نعطي أوامر جلسمنا بالبدء بتخزين 
الدهون. بينما األطعمة التي حتتوي على السكر الصناعي، والتي حتتوي 
على سكر طبيعي مثل الفواكه تتكسر بسهولة وحترق أسرع. لذلك في 
املرة القادمة التي متسكني فيها بقطعة حلوى تذكري زر تشغيل تخزين 

الدهون.

ال تنسي الفطور:   - 5
أظهرت الدراسات بأن األشخاص الذين يحافظون على وجبة الفطور 
بانتظام، اقل وزناً من أوالئك الذي ال يتناولونها. جربي الشوفان، أو 
النخالة، أو اللنب اخلالي من السم، أو خبز التوست مع اجلنب اخلالي 

من الدسم، أو سلطة الفاكهة لوجبات إفطار شهية ومغذية.

الفلفل صديق األيض:  - 6
 أظهرت الدراسات بأن الفلفل املضاف إلى الطعام ال يحسن املذاق 
فقط بل يزيد فعالية األيض، لذلك جتد محبي الفلفل أنحل وأكثر 

قدرة على مواجهة تراكم الدهون.

الشاي األخضر:  - 7
 من كان يظن أن القهوة والشاي حتسن األيض. إن تناول كمية من 

الكافيني حتسن األيض وجتعله أكثر فعالية.
أكثر. لفائدة  أخضر  وشاي  مضاعفة.  لفعالية  سكر  بدون  تذكري    

8 - املاء: 
ويحسن  اجلسم  من  بسرعة  والفضالت  السموم  طرد  في  يساهم 
هذه  في  البارد  املاء  من  أفضل  الدافئ  املاء  ولكن  األي��ض،  فعالية 

احلالة.

9 - جتنبي التوتر:
ذلك  ولعل  البطن،  حول  الدهون  تراكم  أنواعه  بكل  التوتر  يسبب   
سبب بدانة النساء. اتركي عواطفك ومشاعرك املثيرة للقلق والتوتر 

في الثالجة واخسري الوزن بسرعة.

10 - النوم:
 أجل النوم يحسن األيض، ولكن ليس أي نوم بل النوم خالل الليل 
ملدة 8 ساعات، باإلضافة للراحة وخسارة الوزن، النوم يساهم في 
قبل  األخيرتان  الساعتان  خالل  خصوصاً  العضالت  كثافة  زيادة 

االستيقاظ. فحافظي عليهما.
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تضع كل امرأة هدفاً حلياتها الشخصية والعملية في كل مرحلة 
لتحقيقها في  أهدافاً صحية  أن تضع  من حياتها، ويجب كذلك 

تلك املراحل.

وقالت مديرة مركز أندرسون ملنع اإلصابة مبرض السرطان تريز 
بيفرز: "في كل عقد من عمرها تتغير حياة املرأة، وكذلك جسمها".
للسيدات  إرشادية  خطة  بوضع  أندرسون  مبركز  اخلبراء  وقام 

للحفاظ على الصحة في مختلف مراحل حياتهن.

سن العشرينات:
اجلنسية  والعالقات  الشمس  حمامات  جتنب  امل��رأة  على  يجب 
احلليمي  ال��ورم  فيروس  في  تتسبب  )والتي  ال��زواج  إط��ار  خ��ارج 
تغيير  صالونات  وكذلك  الرحم(،  عنق  لسرطان  املسبب   HPV
  امليالنوما  ب��ورم  اإلصابة  مخاطر  من  ترفع  التي  البشرة  ل��ون 
 )Melanoma) وإن اجللد،  سرطان  أن��واع  أخطر  ُيعتبر  وال��ذي 
الوصول  قبل  منتظم  بشكل  الشمس  حمامات  أس��رة  استخدام 
%75 إلى  اجللد  اإلصابة بسرطان  مخاطر  يزيد من  الثالثني   لسن 

سن الثالثينات:
معظم السيدات يبدأن في فقدان كثافة العضالت، فممارسة متارين 
العظام  كثافة  من  وتزيد  العضالت  فقدان  مشكلة  جتنبنا  قد  القوة 
وتزيد من معدالت حرق السعرات احلرارية باجلسم، كما أن احلفاظ 
على وزن صحي ميكن أن يساعد في جتنب الكثير من األمراض مثل 

السرطان.
وينصح اخلبراء بتجنب الضغوط الشديدة لتأثيرها على كل أنظمة 
اجلسم تقريباً، حيث حتدث دماراً في وظائفها مما يجعلها غير قادرة 
على محاربة األمراض مثل السرطان، ولتجنب هذه الضغوط، يجب 

على املرأة ممارسة متارين التنفس وأنشطة االسترخاء األخرى.

سن األربعينات:
البدنية  التمارين  وممارسة  صحي  غذائي  نظام  اتباع  املرأة  على  يجب 
واحلفاظ على وزن صحي للجسم، حيث كلما تقدمت السيدات في العمر 
كلما قلت العمليات األيضية )اإلحراق(، وهي حقيقة خاصة بعد الوصول 
على  احلفاظ  كبيرة في  السيدات مصاعب  تعاني  عندما  األربعني  لسن 

الوزن الذي حافظوا عليه في العشرينات والثالثينات من العمر.

ليت ربيع العمر يعود يومًا
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وأفاد اخلبراء أن اختيار الطعام الصحي واحلفاظ على النشاط كل 
يوم مُيكن أن يساعد في استعادة العمليات األيضية والتخلص من 

الوزن الزائد.

سن اخلمسينات:
عقاقير  فتناول  الهرمونات،  عقاقير  استخدام  من  احل��د  يجب 
وسرطان  الرحم  بأورام  اإلصابة  مخاطر  من  تزيد  قد  الهرمونات 
الثدي وأمراض القلب وجلطات الدم والسكتة، ويجب على السيدات 
التي  للهرمونات  التعويضية  العالجات  عن  أطبائهن  استشارة 

حتتاجها السيدات للتغلب على أعراض سن اليأس.

سن الستني وما فوق:
أفاد اخلبراء بأهمية احلفاظ على نشاط املرأة االجتماعي، حيث يوجد 

ما يقرب من 10 ماليني شخص فوق سن اخلامسة والستني يعانون 
إلى  مفردا  الشخص  عيش  وُي��ؤدي  املتحدة،  الواليات  في  الوحدة 

الشعور بالوحدة واإلحباط وهو ما قد يؤذي الصحة بشكل عام.

وشجعت الباحثة السيدات على أن ينخرطن في املجتمع، خصوصاً 
احلي  في  تطوعية  بأعمال  بالقيام  وذلك  التقاعد،  إلى  أحلن  الالتي 
الذي يعشن فيه، فهذا سيجعلهن يحافظن على نشاطهن وعالقاتهن 

االجتماعية باإلضافة لفرصة مساعدة اآلخرين.

أن  األعمار  كل  من  السيدات  جلميع  نصائحها  الباحثة  واختتمت 
أن  ميكن  وال��ذي  سنوي،  طبي  لفحص  اخلضوع  على  يحافظن 
ألعوام  صحة  بأفضل  للتمتع  صحية  خطة  وضع  في  يساعدهن 

وأعوام.
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يحتوي الشاي األخضر على فوائد كثيرة أهمها :

- الشاي األخضر يستعمل ملعاجلة تصلّب األنسجة املتعّدد.

 

 - الشاي األخضر يستعمل ملعاجلة ومنع السرطان.
 - الشاي األخضر يستعمل إليقاف النسيان وأمراض باركنسن.

 - الشاي األخضر يستعمل لرفع األيض وأكسدة الزيادة السمينة.
- الشاي األخضر يخّفض خطر أمراض القلب والنوبات القلبية.

 

- الشاي األخضر يخّفض خطر السرطان املريئي.

 

-  مينع الشاي األخضر منو بعض خاليا السرطان، يخّفض مستوى 
الكولوستيرول في الدّم.

 

- الشاي األخضر يستعمل ملعاجلة إلتهاب املفاصل وأمراض األوعية 
 القلبية الروماتزمية

 -  الشاي األخضر يستعمل ملعاجلة وظائف املناعة الضعيفة. .
- بعض البحوث كشفت أن شرب الشاي األخضر بإنتظام قد يساعد 
على منع تسّوس األسنان بقتل البكتيريا الذي يسّبب صفرة األسنان

الشاي األخضر

84
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الطريقة ومعلومات:
يتم تسخني الفرن حتى 400 درجة فهرنهيت

يتم دهن أطراف قوالب املافن بالزبد حتى ال تلتصق التغطية املقرمشة 
ويتم تبطني القوالب بورق التبطني اخلاص باملافن.

ومسحوق  السكر  امللح،  الدقيق،  خلط  يتم  للخلط،  كبير  وعاء  في   
بيكن باودر.

ضع 3/2 كوب من الزيت في كوب القياس الذي به عالمة 2 كوب 
ثم أضف الفانيليا والبيض، وتتم إضافة اللنب حتى تصل إلى عالمة 

2 كوب )ال يجب تخمني كمية السائل بطريقة تقديرية(
يتم خلط املكونات بخفة في كوب القياس بإستخدام مضرب يدوي 

صغير أو شوكة.
يتم صب املكونات السائلة على املكونات اجلافة، ويتم العجن بخفة 

حتى متتزج كلها تقريبا. 
أضف التوت األزرق ويتم اخللط مرات قليلة فقط )ال يجب ان يكون 

اخلليط زائد اخللط ، كلما قل اخللط كلما كان أفضل(
 ¾ أقوم مبلء  بقليل )عادة  قبل احلافة  املافن حتى  يتم ملء قوالب 
ملعقة  باستخدام  املقرمشة(  التغطية  من  الكثير  واستخدم  القالب 

صغيرة أو مغرفة اآليس كرمي. 
ضع الكثير من التغطية املقرمشة على الوجه ويتم اخلبز ملدة 20-
25 دقيقة حتى تخرج اخللة املستخدمة الختبار النضج في منتصف 

املافن نظيفة.
تترك املافن لتبرد في قوالبها ملدة 5 دقائق ثم يتم إخراجها. تترك لتبرد 
 مقلوبة على رف البسكويت حتى ال تغطس التغطية املقرمشة داخل املافن

لعمل فتافيت التغطية املقرمشة
والدقيق  البني  السكر  مزج  يتم  احلجم  متوسط  خلط  وع��اء  في 
والقرفة. أضف مكعبات الزبدة و يتم اخللط اجليد باستخدام العجان 

أو شوكة حتى تتكون قطع في حجم حبة البازالء.

مافن التوت األزرق 
مع تغطية الوجه بالمقرمشات

 املقاديرواملكونات

<• 3 أكواب دقيق 
½ سكر محبب  1 •>

<• 1 ملعقة صغيرة ملح
<• 4 مالعق صغيرة مسحوق بيكن باودر
<• ¾ كوب زيت نباتي )أو زيت الكانوال(

<• 2 ملعقة صغيرة فانيليا
<• 2 بيضة كبيرة

3/2 كوب لنب <• حوالي 
• 2 كوب مملوءة من التوت األزرق الطازج )أو املجمد بدون 

 تفكيك(
 مكونات التغطية املقرمشة

<• 1 كوب من السكر البني مملوء بعناية
<• 3/2 كوب من الدقيق

• ½ كوب من الزبدة )أصبع واحد( الغير مملحة مبردة و في 
 شكل مكعب

<• 4 مالعق صغيرة من القرفة املطحونة
هذه املقادير تكفي لعمل 24 قطعة من املافن عند استخدام القوالب 

العادية . وميكن تخفيض هذه املكونات إلى النصف في حالة الرغبة 
في عمل 12 قطعة فقط.
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املقادير:
 علبة زبادى 125 جم

<2 بيضة
 كوب ونصف سكر

<3 اكواب دقيق
 كوب زيت

2 ملعقة صغيرة بيكنج 
 باودر

تفاحة كبيرة

الطريقة ومعلومات:
صغيرة  قطع  التفاحة   تقطع 
 + البيض   + الزبادى  يخلط 
الزيت +  السكر +  الدقيق + 
 البيكنج باودر مع بعض جيدا
ت��وض��ع ق��ط��ع ال��ت��ف��اح مع 
اخلليط السابق. ثم يخلط معا 
مدهونة  صينية  في  ويصب 
لتجنب  وال��دق��ي��ق  ب��ال��زي��ت 
بالصينية  الكيكة  التصاق 
ثم توضع الصينية في فرن 
حتى  دقيقة   45 ملدة  ساخنة 

حتمر وتنتفخ.

كيكة 
التفاح
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كب كيك الفراولة
املقادير:
 املكونات

<• 115جم \4 أونصة زبدة.
<• 115جم \4 أونصة سكر ناعم.

<• 2 بيضة.
<• 1 ملعقة كبيرة لنب.

<• 1 ملعقة صغيرة نكهة فراولة.
<• 175جم \6 أونص دقيق ذاتي التخمير.

 للتغطية:
<• 85جم \3 أونص زبدة.

<• 175جم \6 أونص سكر ناعم.
<• لون غذائي وردي.

• أي وحدات زينة حسب الرغبة.

الطريقة ومعلومات:
400 فهرنهيت. 200 مئوية \  <• يسخن الفرن مسبقا لدرجة حرارة 

<• تخفق الزبدة و السكر في وعاء حتى يصبح لونها فاحت وهشة
<• يضاف البيض تدريجيا مع الضرب.

<• يضاف اللنب و نكهة الفراولة.
<• يقلب الدقيق مع اخلليط مبلعقة.

<• يتم صب املزيج بواسطة ملعقة فى أكواب ورقية في قوالب خبز.
15 دقيقة ثم يترك ليبرد. <• يخبز في الفرن ملدة 

التغطية:
<• تخفق الزبدة في وعاء حتى يصبح لونها فاحت وهشة.

<• ينخل السكر البودرة ويخفق مع الزبدة.
<• تضاف بعض القطرات من اللون الغذائي الوردي.

• عندما يبرد الكب كيك، تتم تغطيتها وتزيينها
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أطلقت مستشفى دار الشفاء، حملة )التوعية 
ال��ث��دي( وذل���ك ض��م��ن جهود  ب��س��رط��ان 
وزي��ادة  امل��رض  ه��ذا  ملكافحة  املستشفى 
املعرفة بأعراضه وطرق عالجه. واستمرت 
هذه احلملة التفاعلية على مدى أسبوع ابتداء 
من 12 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر 2011 حيث 
قدم املستشفى خاللها فحص واستشارات 

وخدمات التشخيص املبكر للنساء.
الدكتور  قال  املجتمعي،  النشاط  هذا  وعن 
التداخلية  األشعة  إستشاري  سنان،  طارق 
في  التشخيصي  التصوير  مركز  ورئيس 
على  نتعرف  أن  جداً  الهام  الشفاء:"من  دار 
سرطان الثدي في مرحلة مبكرة وأن يكون 
لدينا الوعي املناسب حول أعراضه ومالمحه 
كبيراً  وطرق عالجه. لقد شهد الطب تطوراً 
في  تساهم  حديثة  تقنيات  تطبيق  شمل 
وتشكل  الثدي.  سرطان  عن  املبكر  الكشف 
منطلقاً  الثدي(  بسرطان  )التوعية  حملة 
قوياً للتعريف باإلمكانيات الطبية والعالجية 
املتقدمة واملتوفرة في مستشفى دار الشفاء 
في مجال الفحوصات الالزمة للكشف املبكر 

عن سرطان الثدي".
الثدي  سرطان  أن  سنان  الدكتور  وأوضح 
يعتبر من األمراض الواسعة االنتشار عاملياً، 
تسبباً  السرطان  ان��واع  اكثر  من  أن��ه  كما 
للوفاة بني النساء حول العالم، رغم أنه ميكن 
عالجه إذا مت الكشف عنه في مرحلة مبكرة، 
وهو ما تركز عليه مستشفى دار الشفاء في 
إلى  تهدف  التي  احلالية  التوعوية  حملتها 
املرض  بهذا  النساء  ومعرفة  اطالع  زي��ادة 

وطرق الفحص الذاتي.
غير  من��و  م��ن  ع��ادة  السرطانات  وتتشكل 
مألوف وخارج عن السيطرة لعدد من اخلاليا 
التي ميكن لها، إن لم يتم اكتشافها وعالجها، 
في  أخ��رى  أعضاء  إلى  الثدي  من  تنتقل  أن 
والرئتني  وال��دم��اغ  والكبد  كاجللد  اجلسم 
والعمود الفقري. وميكن عالج سرطان الثدي 
بعدة طرق منها اجلراحة، واألشعة، والعالج 

بوجود  علماً  الهرموني،  والعالج  الكيماوي 
عوامل أخرى مؤثرة في العالج كعمر املريض 
ومدى تضخم ومنو السرطان ونوعه، وفيما 
أو  اللمفاوية  العقد  إلى  انتشر  د  قد  كان  إذا 

مناطق أخرى في اجلسم. 
ملرض  احلقيقي  السبب  أن  من  الرغم  "على 
أنه مت  إال  اآلن،  ليس معروفاً حتى  السرطان 
التأكيد على وجود عوامل مساعدة أو مسببة 
كوجود أخت أو أم أصيبت باملرض، أو كنتيجة 
لبدء الدورة الشهرية في عمر مبكر، أو بسبب 
اخلمسينات  في  الشهرية  ال���دورة  انقطاع 
أول  إجناب  أو  اإلجن��اب،  عدم  أو  العمر،  من 
إلى  إضافة  الثالثني،  سن  جتاوز  بعد  مولود 
أو  الهرمونات  وتناول  والكحول  التدخني 
البدانة. ومع أخذ هذه العوامل بعني االعتبار، 
بالفحص  املرأة  تقوم  أن  الضروري  من  فإنه 
وكذلك  سنوياً  واح��دة  م��رة  الدقيق  الطبي 

وال  األربعني.  سن  بعد  باملاموجرام  الفحص 
تغير  أو  كتلة  أو  ورم  أي  جتاهل  كذلك  يجب 
أن  إلى  االنتباه  مع  الثدي  وشكل  مظهر  في 
السرطان ال يسبب أملاً مما يجعل الكشف عنه 

ليس سهالً" .
سنوي  بشكل  الشفاء  دار  مستشفى  وتنظم 
من  كجزء  الثدي(  بسرطان  )التوعية  حملة 
في  وزيادة  املجتمع  مع  التواصلية  جهودها 
تعزيز التوعية لدى النساء حول هذا املرض. 
واألجهزة  التقنيات  أحدث  املستشفى  وتضم 
املبكر  التشخيص  مجال  في  العاملية  الطبية 
ل��س��رط��ان ال��ث��دي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج��ود 
واجلراحني  األطباء  وأكفأ  أشهر  من  فريق 
واالستشاريني لتقدمي أفضل خدمات الرعاية 
املعلومات حول  للمرضى. ملزيد من  الصحية 
بدار  االتصال  ميكنكم  التوعوية،  احلملة  هذه 

الشفاء على 1802555.

مستشفى دار الشفاء تطلق حملة )التوعية بسرطان الثدي(

قدمت المستشفى خالل هذه الحملة خصم 50 % 
على فحوصات األلتراساوند والماموجرام
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ريادة طبية تميز اهتمام مستشفى دار الشفاء بتوفير أحدث التقنيات 
الطبية لعالج القرنية في 5 دقائق فقط

مستشفى دار الشفاء تقدم أول وأحدث جهاز طبي 
في الكويت لعالج أمراض القرنية

استقدمت مستشفى دار الشفاء، أول جهاز طبي من نوعه في الكويت 
لعالج امراض القرنية في خمس دقائق فقط بطريقة العالج الضوئي. 
املستشفى واستراتيجيتها في  الطبية حرص  املبادرة  وتعكس هذه 
الطب  التكنولوجيا احلديثة في عالم  تقدمي وتوفير أحدث تطبيقات 

وآخر االكتشافات والعالجات لتوفرها للمرضى في الكويت. 
العالج احلراري" على   املتطور "جهاز  الطبي  ويساعد هذا اجلهاز 
تقوية أنسجة القرنية في حاالت القرنية املخروطية وضعف القرنية، 
وذلك عن طريق زيادة بناء وتدعيم روابط الكوالجني املجهرية وتقوية 
التماسك فيما بينها عن طريق عملية األكسدة الضوئية التي تؤدي 
إلى استقرار وضع القرنية. كما أن هذه التقنية احلديثة تساعد على 
إن دعم  الليزيك.  أجروا عمليات  الذين  للمرضى  العني  قرنية  تقوية 
القرنية  تطور  لوقف  أيضاً  يستخدم  الكوالجينية  القرنية  الروابط 

املخروطية وبالتالي تقليل احلاجة إلى عملية زرع القرنية.
وجيه  محمد  الدكتور  يقول  اجلديدة  والتقنية  اجلهاز  هذا  وعن 
دار  مستشفى  في  العيون  أمراض  قسم  ورئيس  الديب،إستشاري 
التي  املتعددة  واألسباب  العوامل  نفهم  أن  جداً  الهام  الشفاء:"من 
ميكن أن تسبب أمراض القرنية، وأن نفهم بشكل أفضل طرق العالج 
املختلفة. وتقدم مستشفى دار الشفاء تكنولوجيا طبية متطورة من 
الضعيفة،  القرنية  تقوية  يعمل على  الذي  خالل هذا اجلهاز اجلديد 
كل  من  شخص  حوالي  يصيب  م��رض  هي  املخروطية  فالقرنية 
العني  ويصيب  سوءاً  يزداد  إنتكاسي  مرض  وهو  شخص   3000
إلى تغيرات هيكلية في شكل القرنية ليجعلها أكثر ترققاً مع  مؤدياً 
اآلن  حتى  معروفاً  وليس  مخروطي.  إلى  محدب  من  شكلها  حتول 
ما هو السبب وراء القرنية املخروطية، إال أن دراستها أشارت إلى 
أنها تكون مصحوبة عادة بحدوث تغييرات بيوكيميائية تؤدي إلى 
ضعف في املادة الكوالجينية التي توجد بني خاليا القرنية، وحقيقة 
األمر ال يوجد سبب محدد حلدوث مثل هذه التغيرات والتي حتدث 
بعد  توجد  ولكن  املراهقة(  )سن  العمر  من  الثاني  العقد  في  عادة 
الوراثي، حيث يكون هناك تاريخ مرضي  العامل  النظريات ومنها: 
األمراض  ببعض  أو مرتبطة   ، املزمن  الربيعي  الرمد  العائلة،  بنفس 
الكروموسومية )متالزمة داون-متالزمة تيرنر( و مرتبطة ببعض 
أمراض الشبكية )اإللتهاب الصبغي التلوني( وبعض أمراض عدسة 

العني ) خلع أو تزحزح أربطة العدسة(.
عادة ما تبدأ أعراض اإلصابة بالقرنية املخروطية في سن املراهقة 
النظر  مستوى  في  السريع  التغير  أهله(  )أو  املريض  يالحظ  حيث 
قصيرة  مدة  في  بإستمرار  الطبية  النظارة  تبديل  إلى  واحلاجة 
باإلضافة إلى أعراض اإلجهاد البصري والصداع وقلة التركيز أثناء 

القراءة لوجود اإلستجماتيزم غير املنتظم.
ولذلك ينصح املرضى ببدء العالج في مرحلة مبكرة لتفادي املزيد 
من املضاعفات التي تنتج نتيجة تدهور احلالة مما يزيد من صعوبة 

العالج واحلاجة إلى زراعة القرنية في املراحل املتأخرة من املرض.
ويعكس إحضار هذا اجلهاز الطبي املتطور اهتمام املستشفى الدائم 
ينعكس  مبا  والصحية  العالجية  التقنيات  وأفضل  أحدث  بتوفير 
بالشفاء والتعافي على املرضى مع احلرص على توفير جتربة عالج 

مريحة وذات قيمة مضافة.
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بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري

مستشفى دار الشفاء يجري فحوصات طبية 
مجانية  للكشف المبكر على مرض السكري
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الصحية   للحالة  تقييم مجاني  الشفاء، حملة  دار  أقام مستشفى 
لزوار املستشفى وموظفيها في 14 نوفمبر 2011 وذلك مبناسبة 

اليوم العاملي للسكري.
سكر  فحوصات  تقدمي  الصحية  احلالة  تقييم  حملة  شملت  وقد 

الدم ، حتليل بنية اجلسم من حيث كتلة الدهون، العضل، نسبة 
تخزين املاء ، وقياس ضغط الدم إضافة إلى نصيحة األخصائيني 

املبنية على نتائج التحاليل. 
فنية  مسابقة  أقيمت  للمستشفى،  الطبية  اإلدارة  من  وتشجيعا 

أكثر من 444 شخص خضع
 لفحص السكري
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عن مرض السكري تضمنت لوحات إرشادية عن كيفية الوقاية 
من املرض، كيفية التحكم مبعدل السكر في اجلسم، سكر احلمل 
واملضاعفات التي تنتج عن اإلصابة مبرض السكر وقد خصصت 

جوائز قيمة للفائزين.
ويأتي اليوم العاملي ملرض السكري في 14 نوفمبر من كل عام 
حيث يعد مناسبة تهتم بها أكثر من 200 هيئة ومؤسسة طبية 
بهذه  االحتفال  160 دولة. ويلتقي في  يزيد عن  فيما  وإنسانية 
املناسبة عدد كبير من املؤسسات والهيئات وكذلك األفراد حيث 

يجمعهم االهتمام بهذا املرض حول العالم.

وبحسب اإلحصائيات املسجلة لسنة 2010 ، تأتي الكويت في 
املرتبة الثامنة ألكثر الدول عاملياً إصابة مبرض السكري.

ومن هذا املنطلق حرص مستشفى دار الشفاء كعادته في كل عام 
أن يلقي الضوء على أهمية وخطورة هذا املرض بتوعية املرضى 
عليه  السيطرة  وكيفية  السكري  بداء  اإلهتمام  لدواعي  والزوار 
قليلة  غذائية  حمية  وإتباع  بإنتظام  األدوي��ة  تناول  خالل  من 

السكر والدسم.
الشفاء  دار  مستشفى  في  السكري  بوحدة  العمل  فريق  صرح 
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وجناح  إقبال  القت  الصحية  للحالة  املجاني  التقييم  حملة  بأن 
اليوم  ففي   ، يومني  مدى  على  الشفاء  دار  زوار  قبل  من  كبير 
األول مت إجراء الفحص ألكثر من 244 زائر أعطيت خالله نتائج 
التحاليل الفورية مع تقدمي النصائح واإلستشارات الطبية، وفي 
اليوم الثاني والذي مت تخصيصه ملوظفي دار الشفاء مت إجراء 

الفحص ألكثر من 200 موظف. 

وشدد فريق العمل بوحدة السكري على أن الفحص املبكر يعرف 
األفراد على ما إذا كانوا مصابني بالسكري أم ال وما هي نسبة 

السكري عند املرضى وما هي درجة السيطرة على املرض. ومن 
الناس حول مرض  لدى  الوعي واالهتمام  أن يزداد  الضروري 
ومظاهره  أعراضه  على  والتعرف  تشخيصه  وكيفية  السكري 

وأخطاره وكيفية جتنبه والسيطرة عليه".
ويحافظ مستشفى دار الشفاء على دعمه املستمر للمجتمع من 
فريق  أيدي  على  واجلودة  التطور  معايير  بأعلى  االلتزام  خالل 
التخصصي  الطبي  والكادر  واالستشاريني  األطباء  أمهر  من 
للمرضى  الصحية  الرعاية  مستويات  أعلى  توفير  بهدف  وذلك 

وللمجتمع.
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لعيون  واضحة  "رؤي��ة  حملة  الشفاء  دار  مستشفى  أطلقت 
سليمة" وذلك ضمن جهود املستشفى وحرصها على التعريف 
باخلدمات الطبية النوعية في عالج وجراحة العيون. واستمرت 
احلملة ملدة أسبوع واحد حيث شملت احلملة في بدايتها خدمة 

الكشف والفحص املجاني ألول 40 زائراً إلى املستشفى.

الديب، رئيس قسم  الدكتور محمد وجيه  وفي هذا الصدد قال 
نتفهم  أن  جداً  والضروري  الهام  املستشفى:"من  في  العيون 
التقنيات  تطورت  ولقد  العيون.  وإص��اب��ات  أع��راض  جميع 
مستويات  أعلى  لتوفر  املجال  هذا  في  والتشخيصية  العالجية 
الرعاية. وقد قمنا بإطالق حملة "رؤية واضحة بعيون سليمة" 
التي  املتطورة  والتقنية  البشرية  اإلمكانيات  عن  تعبيراً  لتكون 

متلكها مستشفى دار الشفاء في مجال طب العيون".

وأضاف الدكتور وجيه:"إن مشكلة املياه البيضاء في العني مثالً 
هي نتيجة وجود تعتيم في عدسة العني مما يؤثر على الرؤية 
ويجعل هذا املرض من اإلصابات الشائعة لدى الناس. وميكن 
أن تصيب املياه البيضاء إحدى العينني أو كلتاهما، وهو مرض 
ال ينتقل من عني إلى األخرى. وعلى الرغم من أن املياه البيضاء 
مرتبطة إلى حد كبير بالتقدم بالعمر، إال أن هناك أنواع أخرى 
منها كاملياه البيضاء اخللقية واملياه البيضاء التصادمية واملياه 
البيضاء املضاعفة. وهناك طرق عديدة لعالج املياه البيضاء مثل 
التفتيت باستخدام املوجات فوق الصوتية أوعن طريق تيارات 
العدسات  استخدام  وكذلك    Aqua Laseالساخن املاء  من 
النظر  Restore Multifocal لتصحيح ضعف  احلديثة مثل 
خاصة  عدسات  وهي    Toric Lensesأو والبعيد  القريب 

لتصحيح اإلستجماتزمي".

وتعتبر عمليات الليزر والليزك من التقنيات الطبية املتطورة في 
مجال طب العيون. وهي إجراءات عالجية تساعد على تصحيح 
بأنها سريعة  العمليات  الرؤية. وتتميز هذه  اإلبصار وحتسني 
نتائجها  وتظهر  عني.  لكل  دقائق  عدة  إجرائها  مدة  تتجاوز  ال 
سريعاً خالل عدة أيام بعد القيام بهذه اجلراحة الدقيقة واآلمنة. 
في  اإلبصار  لتصحيح  أيضاً  العدسات  زرع  تقنية  توجد  كما 

احلاالت التي ال يصلح فيها الليزك.

من  انطالقاً  سليمة"  بعيون  واضحة  "لرؤية  حملة  وتأتي 
وخدمتها  ومتيزها  جناحاتها  بتعزيز  املستشفى  اهتمام 

للمجتمع من خالل التوعية أكثر بأهمية الرعاية الطبية للعينني. 
املتطورة  األجهزة  وأفضل  التقنيات  أحدث  املستشفى  وتوظف 
عاملياً بوجود فريق من أكفأ األطباء واجلراحني واالستشاريني 
املعلومات  من  ملزيد  للمرضى.  الطبية  اخلدمات  أجود  ليقدموا 
حول احلملة اجلديدة يتعني على الراغبني في املشاركة اإلتصال 

باملستشفى على 1802555. 
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أطلقت مستشفى دار الشفاء حملة 
»رؤية واضحة لعيون سليمة«
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تستمر مستشفى دار الشفاء،  في حتقيق مستويات عالية من اجلودة 
املسالك  أم��راض  عيادات  فيها  مبا  أقسامها  جميع  في  العالج  في 
هذه  وتتميز  نوعها.  من  الطبية  التقنيات  أحدث  تطبق  التي  البولية 
العيادات بسجل ناجح من حاالت العالج الناجحة مبا فيها العمليات 
اجلراحية التي تؤكد على فاعلية االستثمار املستمر للمستشفى في 

تطبيق احللول املبتكرة واجلديدة.
في  البولية  املسالك  أخصائي  العاكوم،  ران��ي  الدكتور  ويقول 
األقسام  من  البولية  املسالك  تخصص  الشفاء:"يعد  دار  مستشفى 
للعديد  مرافقة  وعالجية  تشخيصية  خدمات  تقدم  التي  اجلراحية 
من األمراض مثل مشاكل الكلى، واملثانة، واحلالبني، والبروستاتا، 
قسم  في  بها  نقوم  التي  العمليات  أهم  ومن  التناسلية.  واألعضاء 
وسرطان  البول  سلس  الكلى،  حصوات  عملية  هي  البولية  املسالك 

البروستات، دوالي اخلصية وغيرها من األمراض ذات الصلة".
"وعلى سبيل املثال، فإن سرطان البروستاتا ينشأ ويتطور في غدة 
داخل األعضاء التناسلية للرجل. وعلى الرغم من أن هذا النوع من 
السرطان يتطور بسرعة منخفضة، إال أن هناك العديد من احلاالت 
أن  السرطان  لهذا  وميكن  كبيرة.  بسرعة  املرض  فيها  يتطور  التي 
ينتشر من البروستاتا إلى أجزاء أخرى في اجلسم وخاصة العظام 
والعقد اللمفاوية. كما أن سرطان البروستاتا يسبب األلم وصعوبة 
التبول ومشاكل جنسية أخرى. أما في حالة اكتشافه مبكراً فإنه ال 
 PSA يسبب أية أعراض مؤذية. وميكن تشخيصه من خالل فحص

اخلاص" يضيف الدكتور العاكوم. 
ومتر ماليني النساء حول العالم في بعض حاالت سلس البول الذي 
هذا  من  تعاني  وبعضهن  التبول.  وقت  في  التحكم  عدم  عنه  ينجم 
البلل الالإرادي عند ممارسة الرياضة أو السعال أو يشعرن بحاجة 
للتبول بينما ال يكون هناك في احلقيقة حاجة عضوية لذلك. وتعاني 
املشكلة  يزيد مرتني عن وجود هذه  البول بشكل  النساء من سلس 
لدى الرجال. ويعود السبب لهذا الفرق إلى عمليات احلمل والوالدة 
وكذلك انقطاع الدورة الشهرية إضافة إلى طبيعة األعضاء التناسلية 
ومسبباته  البول  سلس  من  مختلفة  أنواع  ويوجد  للمرأة.  والبولية 
التي تشمل التوتر، والشد على عضالت املثانة، وامتالء املثانة دون 

تفريغها بشكل دوري وكذلك بعض األمراض اجلنسية.
إن حصوة الكلى هي جتمع جلزيئات كريستالية صغيرة تكون كتلة 
صلبة. وميكن أن تتشكل احلصوة أو احلصوات في املثانة واملسالك 
البولية في نفس الوقت. وتتشكل احلصى عندما يكون البول محتوياً 
تتجمع  الصغيرة  اجلزئية  املواد  وهذه  اخلاصة.  املواد  بعض  على 

حلصوات  بالنسبة  اخلطر  عوامل  أهم  من  ولعل  قاسية.  وتصبح 
أية أعراض  السوائل. وقد ال تظهر هذه احلصوات  الكلى هو نقص 
عن  الكلى  تفريغ  يتم  اللذين  احلالبني  لتغلق  النزول  في  تبدأ  حتى 
طريقهما. وعندما يحدث هذا تقوم احلصوة بسد مجرى البول مما 

يسبب تورماً في الكلى وأملاً شديداً.
الطبية  التكنولوجيا  تطبيقات  أحدث  الشفاء  دار  مستشفى  وتوظف 
لتقدمي  واالستشاريني  واجلراحني  األطباء  أكفأ  من  فريق  بوجود 

خدمات عالجية عاملية املستوى جلميع املرضى.

تحرص المستشفى على تطبيق أفضل المعايير لتقديم أجود الخدمات 
العالجية والصحية

قسم المسالك البولية في مستشفى دار 
الشفاء يحقق نجاحات بارزة
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التطبيقات  اح��دث  تقدمي  الشفاء  دار  مستشفى  أعلنت 
التكنولوجية احلديثة في العالج العصبي وذلك لتوفير خدمات 
العصبي.  العالج  عالية ودقيقة في مجال  طبية وتشخيصية 
الكهربائي  التخطيط  مجال  في  عاملياً  األحدث  األجهزة  وتعد 
 )NCS( العصبي  التوصيل  ودراس���ة   )EEG( للدماغ 
األجهزة  لهذه  ميكن  كما   .)EMG( الكهربائي  والكشف 
العصبي والتي تشمل  التحفيز  أن تقوم باختبارات  املتطورة 
االستجابة السمعية الدماغية احملفزة )BAER(، واالستجابة 
البصرية  واالستجابة   )SSEP( احملفزة  واحلسية  اجلسدية 

.)VEP( احملفزة
مستشفى  أول  باعتبارها  مجدداً  ريادتها  الشفاء  دار  وتعزز 
املتطورة،  األج��ه��زة  ه��ذه  وتوفر  تقدم  الكويت  في  خ��اص 
املتطورة  العصبية  ال��ع��الج��ات  خ��دم��ات  ت��ق��دم  وبالتالي 
التشخيصية  الطبية  التقنيات  أحدث  باستخدام  واحلساسة 
والعالجية األمر الذي يتيح ألطباء العالج العصبي شرح كل 
املعدات  هذه  توفرها  التي  النتائج  على  بناء  للمريض  شيء 
أخصائيني  بوجود  املرضى  سيحظى  كما  اجلديدة.  الطبية 
ليقدموا  واخلبرات  الكفاءات  أشهر  من  العصبي  العالج  في 
األجهزة اجلديدة  الدعم واملساعدة. ومن شأن  للمرضى كل 
واألعصاب  الدماغ  لوظائف  وتفصيلية  دقيقة  رؤية  تقدم  أن 
أو  والعضالت والروابط العصبية العضلية وكشف أي خلل 

اضطراب فيها.
إختصاصي  أشكناني،  العزيز  عبد  الدكتور  قال  هذا  وعن 
واملتحدث  الشفاء  دار  مستشفى  في  عصبي  جهاز  أمراض 
الطبية  اخلدمات  مزايا  من  األجهزة:"إن  هذه  عن  الرسمي 
التي تقدمها هذه األجهزة اجلديدة أنها توفر للمرضى اخلدمة 

مبا يتوافق مع رضاهم. وهذا يعني أنه ليس عليهم االنتظار 
لالستفادة من تلك اخلدمات الطبية، وميكنهم أيضاً احلصول 

على النتائج في نفس اليوم".
على   )EEG( للدماغ  الكهربائي  التخطيط  خدمات  وتعتمد 
عملية  األساس  في  وهي  للدماغ.  الكهربائية  املوجات  قياس 
الدماغ.  وظائف  أداء  لكيفية  وحتديد  وتشخيص  اختبار 
عن  الكشف  على  فيعمل   )EMG( الكهربائي  الكشف  أما 
باألنسجة  تضر  أو  تتلف  التي  االضطرابات  أو  األم��راض 
األع��ص��اب  ب��ني  ال��رواب��ط  حتى  أو  واألع��ص��اب  العضلية 
والعضالت. كما يساعد هذا اجلهاز على حتديد سبب الضعف 
أو الشلل أو العجز أو حتى ارتعاش العضالت. وفيما يتعلق 
بدراسة التوصيل العصبي )NCS( فإن هذا اجلهاز يساعد 
جميع  يشمل  وال��ذي  الكلي  العصبي  اجلهاز  اكتشاف  على 
النهايات  إلى  الشوكي  واحلبل  الدماغ  من  املؤدية  األعصاب 

العصبية الصغرى املتشعبة من تلك األعصاب.
ويضيف الدكتور أشكناني:"إننا نقدم أحدث ما في اخلدمات 
خدمات  يوفر  الذي  العصبي  التشخيص  مجال  في  الطبية 
القياس العصبي الشاملة ابتداء من دراسة وفحص النهايات 
وترابطها  لألعصاب  الكهربائي  بالكشف  م��روراً  العصبية 
كهربائيةللدماغ  قياس  خدمات  إلى  ووص��والً  بالعضالت 

والكشف عن وظائفه العصبية األساسية".
ويعكس هذا اإلجناز الكبير نقلة واسعة إلى األمام في مسار 
لتقدمي أفضل خدمات  الشفاء  املستمر ملستشفى دار  التطور 
الرعاية الصحية للمرضى سواء في مجال التشخيص الدقيق 
أو في تقدمي االختيارات العالجية على أيدي أمهر اجلراحني 

واألطباء.

أول مستشفى خاص في الكويت تقدم أجهزة التخطيط الكهربائي للدماغ 
ودراسة التوصيل العصبي والقياس الكهربائي

مستشفى دار الشفاء تقدم أحدث األجهزة 
الطبية عالميًا في التشخيص العصبي
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