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الرئيس التنفيذي

هـــا نحـــن نلتقـــي مجـــددًا مـــع نهايـــة عـــام 2019، لنهنئكـــم بحلـــول 
العـــام الجديـــد ونســـتعرض معكـــم أهـــم إنجازاتنـــا خـــال هـــذا 
ــا هـــو حصـــول مستشـــفى  ــرم، والتـــي كان أهمهـ ــام المنصـ العـ
دار الشـــفاء للمـــرة الثانيـــة علـــى االعتمـــاد الكنـــدي الماســـي بعـــد 
خضوعـــة للتقييـــم للـــدورة الخامســـة علـــى التوالـــي مـــن قبـــل 

فريـــق اإلعتمـــاد الكنـــدي العالمـــي لتقييـــم المستشـــفيات.
كذلـــك عقـــد مستشـــفى دار الشـــفاء عـــددًا مـــن  المؤتمـــرات العلميـــة، مثـــل مؤتمـــر معهـــد 
علـــوم التصويـــر الطبـــي )Total Quality Managment in Radiology( ، والمؤتمـــر  األول 
)Neurology Updates in Medical Practice(، والـــذي  للمـــخ واألعصـــاب تحـــت عنـــوان 
تخللـــه ورش عمـــل لتخطيـــط المـــخ واالعصـــاب الكهربائـــي، بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة الكويتيـــة 
لامـــراض العصبيـــة، ورابطـــة الكويـــت لمكافحـــة الصـــرع والرابطـــة الدوليـــة لمكافحـــة الصـــرع 

ـــوالدة. ـــث لحديثـــي ال ـــت الثال ـــى مؤتمـــر الكوي فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط، باإلضافـــة إل

كمـــا نظـــم المستشـــفى عـــدد مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة مثـــل الفعاليـــة الســـنوية ليـــوم 
الجـــودة وســـامة المرضـــى، فعاليـــة التوعيـــة بســـرطان الثـــدي وتدريـــب اإلخـــاء الوهمـــي فـــي 

ـــق. ـــة الحري حال
فـــي تخصصـــات  االستشـــاريين  مـــن  نخبـــة جديـــدة  إنضمـــام  المستشـــفى  كمـــا شـــهد 
الســـكري والغـــدد الصمـــاء لـــدى األطفـــال، األمـــراض الباطنيـــة واألمـــراض المعديـــة، الكلـــى، 

جراجـــة العظـــام، وغيرهـــا مـــن التخصصـــات الطبيـــة.

يســـعدني أن أضـــع بيـــن أيديكـــم اإلصـــدار الثالـــث واألربعـــون مـــن مجلـــة “الشـــفاء تايمـــز” ، 
ــة  ــع المتعلقـ ــا أن نســـلط الضـــوء علـــى بعـــض النصائـــح والمواضيـ ــذا العـــدد أردنـ ففـــي هـ
بفصـــل الشـــتاء وإعطـــاء بعـــض النصائـــح بخصـــوص بعـــض األمـــراض التـــي قـــد تصيـــب 

اإلنســـان فـــي فصـــل الشـــتاء.

مـــع تمنياتـــي لكم بقـــراءة ممتعة ومفيدة.



جهاز المناعة وكيفية تقويته في فصل الشتاء .. 
كي ال تكن أول من يلتقط المرض

نصائح لوقاية طفلك  من  أمراض  الشتاء

مع حلول فصل  الشتاء تــعـّرف عــلى أفضـل 
الطرق لحـفـظ المـالبس الصيفية

األمراض الشائعة التي قد تصيب الطلبة 
في فصل الشتاء

2

أفكار مغلوطة يتم ترويجها في فصل الشتاء .. 
ال تمت للحقيقة ِبِصَلة



استمتع بشتاء صحي باتباع 
هذه النصائح  الطبية

االكتئاب الموسمي

ما هو عمى األلوان؟

عملية شد الجفون

اسأل...دار الشفاء جتيب
-  د. مصطفى أبو زيد ) المشاكل الجلدية 

األكثر شيوعًا( 

-  د. محمد العنزي )بــرودة الطقــس وعدم 
شــرب المــاء بكثرة قد يؤثر على سالمة 

جلدك(

-  د.  أحمد نبيل )كن صديقًا لقولونك(

- أخصائية التغذية إسراء عبدالرضا )ليس 
كل منتج أسمر »صحي«(

- د. منى عثمان )ابتسامة العروس.. كوني 
مستعدة ألجمل يوم(

- د. عمرو أحمد حمدي ) السمنة(
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 غسل المالبس: 
فــي البدايــة، البــد مــن أن تنظفــوا المابــس جيــدًا، حتــى يتــم تخزينهــا وتقليصهــا بشــكل 
صحيــح وحتــى ال تتعــرض األقمشــة إلــى التكــرر أو التفــكك، وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة 
فــي عــدم تراكــم البكتيريــا علــى المابــس عنــد التخزيــن، والتــي توجــد فــي األنســجة إثــر 

التعــرق وغيرهــا مــن عوامــل الجــو.

مكان التخزين:
ال تخــّزن مابســك فــوق خزانــة المابــس، أو أســفل الســرير، فقــد يتسلســل المــاء إليهــم، 
ممــا يجعــل المابــس تتعفــن، وأيضــً تجّنــب أشــعة الشــمس المباشــرة مــن خــال وضــع 

المابــس فــي صناديــق أمــام النافــذة.

صناديق التخزين:
توجــد بعــض صناديــق التخزيــن الباســتيكية الجاهــزة لتســاعدك فــي وضــع المابــس 

بداخلهــا بعــد طّيهــا وتنظيفهــا، حتــى ال تتعــرض للرطوبــة فــي فصــل الشــتاء.

االختيار الصحيح لمكان التخزين:
يمكنــك االطمئنــان علــى بعــض المابــس التــي ال يصلــح طّيهــا فــي صناديــق، كالتنــورة 
والفســتان والبذلــة، عــن طريــق تطبيــق بعــض األكيــاس المخصصــة لهــا بخامــة الكتــان 

التــي ال تنتقــل مــن خالهــا الرطوبــة.

حماية المالبس من الحشرات:
يمكنــك أن تســلك الطريــق التقليــدي بشــراء بعــض الكــرات المضادة للحشــرات لمابســك 
مــن أقــرب صيدليــة، وإذا كان لديــك صنــدوق لحفــظ المابــس مــن الحشــرات، فــا داعــي 
لهــذه الكــرات، ولكــن تأكدمــن عــدم مامســة الخشــب للمابــس، وكذلــك كــرات الحشــرات 

حتــى ال تضــر المابــس.

مع حلول  فصل  الشتاء 
تــعـّرف عــلى أفضـل 

الطرق لحـفـظ 
المـالبس الصيفية

مع حلول فصل الشتاء، نبدأ بمرحلة استرجاع المالبس الشتوية التي حفظناها العام الماضي في خزانة 
المالبس، ونضع بدًلا منها المالبس الصيفية، ولكن هل تحفظون مالبسكم في ظروف آمنة وبطريقٍة 

صحيحة حتى ال تتعرض إلى االتساخ أو التلف واالنكماش؟

فيما يلي، تعّرفوا على الخطوات والنصائح الالزمة التي يجب مراعاتها عند تخزين المالبس:
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جلسات إزالة الشعر بالليـزر
ا�كثـر سرعـة  •  ا�قـل ألمــ�  •  ا�نسـب تكلفـة

وداع� للشعر الزائد ..
مرحب� بالجمال الدائم

مناســب
لجميع أجزاء الجسم

مناســب
لجميع أنواع الـشعر

مناســب
لجميع أنواع الـبشرة

أمــهــر الفنيــــات  •  أحــدث ا�جهـــزة

قسم ا�مراض الجلديــة



6

مستشفى دار الشفاء ديسمبر 2019   _____________________________________________________________________________

فــي ظــل فصــل الشــتاء، الــذي يتزامــن معــه ازديــاد تــداول الشــائعات المتعلقــة بأبــرز ســمات 
هــذا الفصــل، مــن معــدالت انخفــاض درجــات الحــرارة المتوقعــة خــالل هــذا الفصــل، وصــواًل 

إلــى النصائــح الصحيــة والعــادات الغذائيــة.
ومعظــم المعلومــات التــي يتــم تداولها،تأتــي مــن مصــادر مجهولــة، أو تثــار مــن قبــل 
ــة. أشــخاص غيــر متخصصيــن، لتترســخ لــدى النــاس أفــكار مغلوطــة ال تمــت للحقيقــة ِبِصَل

أفكار مغلوطة يتم ترويجها
في فصل الشتاء

ال تمت للحقيقة ِبصَلة ..
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عدم نمو الشعر
  

األكثــر  الشــائعات  مــن  الشــتاء  فــي فصــل  الشــعر  نمــو  عــدم  ُيعــّد 
انتشــارًا، حيــث أن تلــك المنشــورات غيــر علميــة، وليــس لهــا أســاس 
مــن الصحــة، فمــن الطبيعــي أن ينمــو الشــعر فــي الصيــف والشــتاء 

ويمكــن قــص الشــعر فــي أي وقــت فــي الســنة دون خــوف.

زيادة الوزن 
  

كثير من الســيدات ال يفّضلن فصل الشــتاء اعتقادًا منهن أن 
الطقــس البــارد يســهم فــي زيــادة الوزن وضعف قدرة الجســم 
علــى حــرق الدهــون، األمــر الــذي نفته دراســات عديدة نصحت 
باســتثمار فصــل الشــتاء بتعريــض الجســم للبــرد الشــديد 
ــه قــادر علــى حرقدهــون بشــكٍل أســرع مــن أي برنامــج  ألن
غذائــي آخــر، فالتعــرض لدرجــات الحــرارة المنخفضــة يعمــل 
على تحفيز نــــــوع مـــــن األنــــسجــــة الـــدهنيـة بالــــجســــــم، 
المســئولة عــن حــرق الدهــون والســكريات إلنتــاج الحــرارة، 
والرقبــة،  واألكتــاف  الخصــر  فــي  األنســجة  تلــك  وتتركــز 
حيــث يقــوم البــرد بزيــادة اســتهاك نــوع مــن الجلوكــوز 
الموجــود فــي منطقــة األكتــاف نحــو 15 مــرة مقارنــة بعمليــة 
ــذا ُيعــد الشــتاء فرصــة جيــدة لفقــدان  ــة. ل االســتهاك العادي
ــوزن، ألن الجســم يقــوم ببــذل مجهــود أكبــر للحفــاظ علــى  ال

حرارتــه والقيــام بوظائفــه.

السمك والبيض
   

ومــا زالــت المعلومــات المتوارثــة المغلوطــة تلقــى رواجــً خاصــة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتتمثــل أبرزهــا فــي تأثيــر تنــاول

يمتنــع  لــذا  البــرد ســلبً،  بنــزالت  المصابيــن  علــى  والبيــض  الســمك 
البــرد عــن تناولهــم حرصــً علــى عــدم مضاعفــة بنــزالت  المصابــون 

األمــر، حيــث أن تنــاول األســماك أو البيــض ال يؤثــر علــى المصابيــن بنــزالت 
البــرد، فمــا يتــم تداولــه مــا هــو إال مجــرد “تخاريف”.
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األمراض الشائعة التي قد 
تصيب الطلبة في فصل الشتاء

لــكل فصــل أمــراض ففــي الصيــف يكثــر اإلســهال، و الجفــاف، وقــد يتعــرض طفلــك لضربــة 
شــمس، وفــي الربيــع تظهــر الحساســية، وفــي الخريــف تبــدأ نــزالت البــرد، لتبــدأ معــه 
أمــراض الشــتاء. يعانــي االطفــال مــن التقلبــات المناخية بشــدة، حيث ال تــزال المناعة 
فــي الجســم لديهــم ضعيفــة، لــذا هــم بحاجــة إلــى الوقايــة والرعايــة خصوصــً 
ــات  مــع حلــول الفصــول البــاردة، كالشــتاء. كمــا أن وجــود األطفــال فــي الحضان
والمــدارس يزيــد نســبة إصابتهــم بالمــرض، حيــث أن األطفــال المتواجديــن فــي 
المــدارس تكــون نســبة إصابتهــم بالعــدوى أكثــر بــــ 50% مــن األطفــال الذيــن 

تتــم رعايتهــم فــي المنــزل.

ُتمثــل التجمعــات الطابيــة أحــد أهــم أســباب انتقــال عــدوى األنفلونــزا ونــزالت 
البــرد، ومــا يتصــل بهــا مــن مضاعفــات لــدى الطــاب، خصوصــً المــدارس المحتويــة 
هــذه  تكــون  إذ  رديئــة،  تهويــة  ذات  أو  ومغلقــة،  ضيقــة  دراســية  فصــول  علــى 
الفصــول بمثابــة العامــل األول النتشــار العــدوى بيــن التاميــذ، ال ســيما الصغــار فــي 
الســن، ألنهــم غالبــً مــا يعانــون مــن ضعــف مقاومــة الجهــاز التنفســي، الذي ال يســتطيع 
تحمــل مهاجمــة فيــروس األنفلونــزا لهــم، ونتيجــة ذلــك تبــدأ أعــراض: ارتفــاع درجــة 
الحــرارة، الــزكام، العطــس، الســعال الجــاف. وقــد يعانــي األطفــال المرضــى بأمــراض 
ــج مــن إصابــات بكتيريــة فــي  تحسســية مزمنــة كالحساســية والجيــوب األنفيــة وتهيُّ
الجيــوب األنفيــة وتهيــج أعــراض الحساســية، وبالتالــي تــزداد خطــورة الحالــة والمــدة 

الزمنيــة لمعالجتهــا.
    ومن أهم هذه األمراض وأكثرها شيوعًا: 

الرشح أو الزكام:
وهــو مــن أكثــر األمــراض شــيوعً فــي فصــل الشــتاء, حيــث يشــتكي المريــض 
مــن ســيان واحتقــان فــي األنــف، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع حاســة الشــم, باإلضافــة 
إلــى احتقــان الحلــق ومــن الممكــن أن يصــاب المريــض بارتفــاع بســيط فــي 

درجــة الحــرارة باإلضافــة إلــى الصــداع والتعــب العــام.

للمــرض،  الــرئــــيسي  الــمــســبــــب  هــــي  الــفـيـروسـيـــة  العـــدوى  وتــعــتـــبـــــر 
الخريــف  فصلــي  فــي  كبيــر  بشــكل  بالرشــح  اإلصابــة  تنتشــر  حيــث 
عنــد  منهــا  أكبــر  األطفــال  عنــد  اإلصابــة  فرصــة  وتكــون  والشــتاء، 
وهنــاك  ســنويً،  مــرات   8-6 مــن  بالرشــح  الطفــل  يصــاب  حيــث   البالغيــن، 
10 - 15 % مــن الحــاالت، ممكــن أن تصــل مــرات اإلصابــة بالرشــح إلــى 12 مــرة 
ســنويً مقارنــًة بالبالغيــن الذيــن يصابــون بالمــرض 2-3 مــرات فــي الســنة.

اســتمرت  حــال  وفــي  أســبوعين  إلــى  أســبوع  مــن  المــرض  أعــراض  تســتمر 
األعــراض أكثــر مــن 10 أيــام أو أصيــب المريــض بارتفــاع الحــرارة الشــديد، فمــن 
األذن  بالتهــاب  يتمثــل  ثانــوي  التهــاب بكتيــري  قــد حــدث  يكــون  أن  الممكــن 

الجيــوب. التهــاب  أو  الوســطى 
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 التهاب الجيوب األنفية: 
في بعض األحيان يعتبر التهاب الجيوب األنفية كاختاط التهـاب المـجـاري التنـفـسـية العلويـة، ومـن أهــم 
العوامل التي تزيد فرصة اإلصابة بالتهاب الجيوب، التدخين أو الـتدخيـن السلـبي، نـقـص المـنـاعة، االرتـداد 
المريئي المعدي، التشوهات الخلقية في الحلق، باإلضافة إلى العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة اإلصابة 

 بالزكام.

ومــن أهــم األعــراض التــي تــدل علــى وجــود التهــاب الجيــوب األنفيــة، اســتمرار أعــراض الــزكام لمــدة تزيــد عــن 
10 أيــام، وتغيــر لــون إفــرازات األنــف إلــى اللــون األخضــر، الســعال وخاصــة أثنــاء الليــل، وعنــد البالغيــن تكــون 

هنالــك أعــراض أخــرى كألــم فــي الوجــه والصــداع وتــورم فــي الوجــه وحــول العينيــن.

التهاب الحلق:
يعد ألم الحلق مع وجود صعوبة في البلع من أكثر الشكاوي التي تواجه األطباء في المستشفيات 

والعيادات، وعلى الرغم من أن المتعارف عليه أن إصابة الشخص بالتهاب الحلق تتطلب عاجه باستخدام 
المضادات الحيوية، ولكن الحقيقة أن النسبة األكبر من التهاب الحلق تكون بسبب اإلصابة بعدوى 

فيروسية حيث تكون اإلصابة خاصة عند األطفال بعد السنة األولى من العمر ومن النادر أن يصاب األطفال 
 قبل عمر السنة بالتهاب الحلق.

وتشمل أعراض اإلصابة بالتهاب الحلق ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ألم في الحلق مع صعوبة في البلع، وفي حال كانت اإلصابة 
فيروسية فتكون هنالك أعراض أخرى كالسعال وسيان األنف واحمرار العينين ووجود بحة في الصوت حيث تختفي األعراض عادة خال 

يومين إلى 5 أيام.

التهاب القصبات الهوائية:
وهــو مــرض فيروســي ينتشــر فــي فصــل الشــتاء وخاصــة عنــد األطفــال، حيــث يعانــي المريــض مــن ســيان فــي األنــف مــع ارتفــاع فــي درجــة 

الحــرارة وســعال مــع وجــود صفيــر فــي الصــدر.

يكثــر هــذا المــرض عنــد األطفــال المصابيــن بالربــو، أو الذيــن تكــون أوزانهــم قليلــة 
باإلضافــة  األطفــال،  وريــاض  الحضانــات  فــي  المتواجديــن  األطفــال  أو  الــوالدة،  عنــد 

الســلبي. للتدخيــن  المعرضيــن  لألشــخاص 

التهاب الرئة:
يعــد التهــاب النســيج الرئــوي مــن األمــراض التــي تنتشــر بكثــرة فــي فصــل الشــتاء 
ويــؤدي فــي الكثيــر مــن الحــاالت إلــى دخــول المريــض إلــى المستشــفى وحاجتــه إلــى 

العــاج عــن طريــق المضــادات الحيويــة الوريديــة.

يــؤدي هــذا اإللتهــاب إلــى ارتفــاع حــرارة المريــض بشــكل كبيــر مــع وجــود ســعال وألــم 
فــي الصــدر وتســارع فــي النفــس وصعوبــة فــي التنفــس باإلضافــة إلــى التعــب العــام 

والتقيــؤ.

عنــد وجــود مثــل هــذه األعــراض، ال بــد مــن مراجعــة الطبيــب لفحــص المريــض، وتجنــب 
أخــذ العــاج دون مشــورة طبيــة.
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فيروســات الشــتاء موجــودة فــي الهــواء. عنــد كل ســعال وعطــس تنبعــث إلــى الهــواء كميــات هائلــة مــن الفيروســات 
والبكتيريــا والتــي يمكــن أن تعيــش فــي الهــواء لبضــع ســاعات وتســبب العــدوى لــدى أشــخاص آخريــن. تخشــى األمهــات علــى 
أطفالهــن مــن اإلصابــة بنــزالت البــرد واألنفلونــزا خاصــة فــي الشــتاء، وخاصــة إن كانــوا فــي عمــر المدرســة. وتتســاءل األمهــات 
عــن كيفيــة وقايــة أطفالهــن مــن البــرد. والحقيقــة أن الوقايــة تعتمــد علــى أمــور كثيــرة منهــا التغذيــة الجيــدة والحفــاظ علــى 
نظــام مناعــي قــوي مــع ارتــداء المابــس الثقيلــة واتبــاع العديــد مــن العوامــل المهمــة. ولذلــك، مــن المهــم اتبــاع اإلرشــادات 

التاليــة لســامة طفلــك مــن األمــراض فــي فصــل الشــتاء:

نصائح لوقاية طفلِك من أمراض الشتاء

01
علمــي أبنائــك غســل أيديهــم قبــل تنــاول الطعــام وبعــده وبعــد اللعــب 
وبعــد العطــس أو الســعال، ومــن األفضــل اســتخدام الصابــون الســائل 

ألن الصابــون الجــاف قــد يجّمــع البكتيريــا.

اهتمي بنظافة أدواتهم الشخصية سواء أدوات المائدة أو غيرها. 03

علمــي أبنائــك عــدم وضــع األقــام أو العمــات النقديــة 05
فــي الفــم.

اغسلي ألعاب أطفالك وأدواتهم باستمرار. 02

خصصــي لــكل منهــم أدوات نظافــة شــخصية خاصــة بــه ولتكــن لــكل 04
فــرد مــن أفــراد األســرة منشــفته وكوبــه عنــد غســل األســنان وغيــر ذلــك.
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احرصي على نظافة منزلك وتهويته باستمرار. 07

عّلمي أطفالِك استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال06

ال للتدخين داخل المنزل. 08

09
احرصــي علــى تقديــم كــوب مــن المــاء البــارد لطفلــِك قبــل 
نزولــه صباًحــا، ألن بــرودة المــاء تســاعد علــى خفــض بــرودة 

الجســم فيتعامــل مــع بــرودة الجــو بشــكٍل مناســب.

احرصــي علــى تغذيــة طفلــِك عــن طريــق تنــاول الكثيــر مــن 11
الفواكــه والخضــراوات، وتنــاول المــاء بكثــرة.

10
العوامــل  أكثــر  مــن  هــي  فالرضاعــة  رضيعــً،  يــزال  ال  طفلــك  كان  إن 
المســاِعدة لزيــادة المناعــة، لــذا يجــب عليــِك االهتمــام بغذائــِك وصحتــِك 
وإن كان طفلــِك كبيــرًا، فعليــِك الحــرص علــى تغذيتــه بشــكٍل ســليم.



تخصص سكري وغدد صماء - قسم ا�طفال

الشهادات:
·

·

·

،

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

· 12

مستشفى دار الشفاء ديسمبر 2019   _____________________________________________________________________________

12
قّدمــي لهــم العصائــر الطازجــة وأعّديهــا فــي المنــزل واحرصــي 
والفراولــة  والكيــوي  والليمــون  البرتقــال  عصائــر  تقديــم  علــى 

ســي.  فيتاميــن  علــى  يحتــوي  مــا  وكل  بالنعنــاع  لليمــون 

14
مــن أنســب ســبل التهويــة، إقفــال المنــزل واألبــواب وتــرك مســاحة 
بســيطة فــي كل غرفــة ليدخــل هــواء بســيط يجــدد هــواء الغرفــة 

ويجعلهــا متوســطة البــرودة. 

16
وّفري الراحة التامة لطفلك، إن حدث وأصيب بنزلة البرد، ال ترســليه 
ــام التــي يعانــي فيهــا مــن التعــب وتأكــدي مــن  للمدرســة فــي األي
ضــرورة إبعــادة عــن أصدقائــه، حتــى ال يصيبهــم بالعــدوى، وافصلــي 

بيــن صغــارك إن أصيــب أحدهــم بالبــرد. 

13
ال تجعلي غرفة المعيشة دافئة على الدوام بالتكييف أو المدفأة ،

مما يجعل الخروج من الغرفة لخارجها أو حتى المنزل كله
فرصة للتعرض المفاجئ لتيارات الهواء واختاف درجات الحرارة. 

15
عنــد تحميــم طفلــك، قومــي بإلباســه فــي الحمــام إن أمكــن، خاصــة 
أنــه ســيكون دافــئ بســبب حــرارة المــاء والبخــار، ومــن األفضــل تجفيف 

الشــعر قليــًلا بمجفــف الشــعر.

17

المــرض   أثنــاء  الدافئــة  خاصــة  الســوائل  مــن  الكثيــر  لصغيــرِك  قّدمــي 
مــن  أن  حيــث  والعــرق،  الرشــح  فــي  ســوائل  مــن  يفقــده  مــا  لتعويــض 
المشــروبات المفيــدة جــًدا عصائــر البرتقــال والليمــون، إال في حالة الســعال 
الجــاف. ومــن  الســعال  ببلغــم فقــد يهّيجــه وأحيانــً يهّيــج  المصحــوب 
المشــروبات المفيــدة والمهدئــة أيضــً للســعال، الزنجبيــل، واليانســون، 
العســل  أو  النحــل  بعســل  تحليتــه  ويفضــل  الجوافــة،  أوراق  الكراويــة، 

األســود.



تخصص سكري وغدد صماء - قسم ا�طفال
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جهــاز المناعــة هــو ذاك الجــدار المتيــن الــذي يحمــي أجســامنا مــن أي هجمــات مرضيــة، فلــم يضعــف أحيانًا؟ 
وكيــف نســتعيد قوته؟

ــا واألنســجة واألعضــاء التــي تتحــد لتحمــي الجســم مــن أي مخاطــر وهجمــات  جهــاز المناعــة هــو شــبكة مــن الخاي
ــات. ــه الميكروب ــة تشــنها علي خارجي

لجهاز المناعة مهمتان رئيسيتان:
مهمــة خارجيــة: حمايــة الجســم مــن أيــة عوامــل خارجيــة قــد 

تؤذيــه.
مــن  والتأكــد  الجســم  خايــا  علــى  اإلشــراف  داخليــة:  مهمــة 
قيامهــا بمهامهــا اليوميــة بساســة والحفــاظ علــى عــدم ارتفــاع 
عــدد األجســام الضــارة الناتجــة عــن عمليــات األيــض عــن حــّد معيــن.

يبدأ جهاز المناعة بإبداء بوادر ضعف في الحاالت التالية:

عندما يزداد عدد مهاجميه من جراثيم وأجسام غريبة.

عندما  تتم مهاجمته في فترة من فترات ضعفه المؤقتة واللحظية.

عندما يفقد قدرته على التمييز بين الخايا الصديقة في الجسم والخايا الضارة من خارج الجسم.

عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفً باألصل منذ الوالدة!

مهام جهاز المناعة الرئيسية

متى يبدأ جهاز المناعة بالتداعي واإلنهيار؟

جهاز المناعة وكيفية تقويته 
في فصل الشتاء .. كي ال تكن 

أول من يلتقط المرض
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حمــض  علــى  األلبــان  ومشــتقات  الحليــب  يحتــوي 
بعــض  بحســب  والــذي   ،  Linoleic Acid اللينوليــك 
الدراســات وجــد لــه دور فــي تعزيــز جهــاز المناعــة، كمــا 
وباحتــواء األلبــان علــى البروبيوتيــك والــذي يعــزز مــن 
عمــل البكتيريــا النافعــة فــي األمعــاء والضروريــة جــدًا 

لمناعــة قويــة.

قــد يســاعدك لقــاح األنفلونــزا فــي تقويــة المناعــة وتقليــل فــرص اإلصابــة والتقــاط الفيروســات، إال أن مــا أثبــت هــو 
أن نمــط الحيــاة الصحــي لــه الــدور األكبــر فــي تقويــة المناعــة والوقايــة مــن نــزالت البــرد واألنفلونــزا. فاتباعــك لنظــام 
غذائــي ســليم ومتنــوع وممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام، وشــرب المشــروبات الدافئــة في الشــتاء، ستســاعدك 

أكثــر مــن مجــرد االعتمــاد علــى أخــذك للقــاح، إذ أنــه وبشــكل عــام ال يوجــد عــاج فّعــال لفيروســات البــرد.

كمــا وأن غســل اليديــن واالهتمــام بمســألة التعقيــم، سيســاعد علــى تجنــب نقــل 
الفيروســات واإلصابــة بالعــدوى، إذ أنــه يمكــن للفيروســات أن تدخــل إلــى جســمك مــن 

خــال العينيــن أو األنــف إذا مــا تــم لمســهم بأيــدي ملوثــة.

واحرص دائمً على أخذك قسط من الراحة والحصول 
عـلـى سـاعـات النـوم الكـافـيـة لـك، وتجـنـب الــتـوتر 
والــضــغــوطــات الــنـفســيـة، وابـتعـد عـن التدخيـن 
والمدخنين، فكل هذا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز 

مناعتك ومواجهة األمراض الــمـخـتــلفــة.

يجب الحرص على اإلكثار من االستـهـاك اليـومـي للخـضـروات بألـوان 
مختلفة، والتي تحتوي على المواد المضادة لألكسدة، التي تساعـد 

في التخلص من المواد السامة وتساعد على تقوية جهاز المناعـة 
فـي الجـسـم. فــالبصــل األحمـر والثـوم يعتبـران مـصـدرًا لمضـادات 
األكسدة والسيـلينـيـوم، ومـشـتـقـات الـحـلـيـب الـتـي تـحـوي الـزنـك 

والسيلينيوم معً، والمكسرات التي تحتوي أيضـً عـلـى أومـيـغـا 3، 
والعديد من األطعمة والخضراوات والفواكه التي يـنـبـغـي الـتـنـويـع 

فيها وأخذ أنواع مختلفة منها.

وأشــارت بعــض الدراســات إلــى أن نقــص فيتاميــن )د( فــي الجســم، قــد يكــون مرتبــط بزيــادة فــرص التعــرض لنــزالت 
البــرد والتهابــات الجهــاز التنفســي. وقــد يكــون الحليــب ومشــتقاته المدعمــة بفيتاميــن )د( مصــدر لــه.

الحليب ومنتجات األلبان في 
لتقوية المناعة في فصل الشتاء

ما هي الطرق المثلى للوقاية من نزالت البرد واألنفلونزا وتعزيز جهاز 
المناعة؟
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 استمتع بشتاء صحي
  باتباع هذه النصـائح  الطبيـة               

تنتشـــر اإلصابـــة بنـــزالت البـــرد واألنفلونـــزا خـــالل فتـــرة الشـــتاء، فهـــو الفصـــل المالئـــم النتشـــار أنـــواع عديـــدة 
مـــن الفيروســـات واألمـــراض المعديـــة التـــي تنشـــط عـــادة فـــي األجـــواء البـــاردة، فتجـــد فيهـــا فرصتهـــا 

ـــل. ـــذا الفص ـــالل ه ـــوظ خ ـــكل ملح ـــم بش ـــض مناعته ـــن تنخف ـــن الذي ـــة الكثيري ـــى إلصاب المثل

ـــالل  ـــراض خ ـــدوى واألم ـــة بالع ـــب اإلصاب ـــى تجن ـــاعدة عل ـــم للمس ـــول العال ـــون ح ـــاء والمختص ـــا األطب ـــي به ـــح يوص ـــدة نصائ ـــاك ع هن
ـــا: ـــاط، أهمه ـــادة النش ـــة وزي ـــاز المناع ـــة جه ـــدة وتقوي ـــة جي ـــع بصح ـــل التمت ـــن أج ـــتاء، م ـــل الش فص

ـــً مـــن المـــاء أو شـــاي األعشـــاب للحفـــاظ علـــى صحـــة جهـــازك  ـــة: احـــرص علـــى شـــرب 6-8 أكـــواب يومي ـــروبات الصحي ـــن المش ـــر م ـــاول الكثي تن
الهضمـــي وإبقـــاء وزنـــك ضمـــن المعـــدالت الصحيـــة. تســـتطيع كذلـــك االســـتمتاع بشـــرب الشـــاي األخضـــر واألبيـــض، فهمـــا مضـــادان جيـــدان لألكســـدة 
ويســـاعدان فـــي الحفـــاظ علـــى جســـمك بحالـــة صحيـــة جيـــدة خـــال فصـــل الشـــتاء. تجنـــب شـــرب المشـــروبات التـــي تحتـــوي علـــى الكافييـــن أو الكثيـــر 

مـــن الســـكر ألنهـــا ُتضعـــف أداء جهـــازك المناعـــي وتتســـبب فـــي الجفـــاف وزيـــادة الـــوزن. 

اتباع نظام غذائي صحي:  يثير الشتاء عادة شهية الكثيرين للطعام، خاصة األطعمة الدسمة والحلويات. لذا، حاول القيام بالتالي :

ال تفـــّوت وجبـــة اإلفطـــار، فهـــي تمـــد جســـمك بالطاقـــة الازمـــة لبـــدء اليـــوم بنشـــاط وحيويـــة، كمـــا تســـاعدك علـــى تجنـــب تنـــاول 
األطعمـــة الســـريعة أثنـــاء تواجـــدك خـــارج المنـــزل. اختـــر وجبـــة دافئـــة لإلفطـــار، مثـــل عصيـــدة الشـــوفان مـــع الحليـــب أو المـــاء، 

وحصـــة مـــن الفواكـــه الطازجـــة أو المجففـــة.

ـــر  ـــك، ممـــا يجعلـــك أكث ـــد وزن تجنـــب األطعمـــة والمشـــروبات التـــي تحتـــوي علـــى ســـكر مصنـــع، فهـــي تضعـــف مناعتـــك وتزي
عرضـــة لإلصابـــة بنـــزالت البـــرد واألنفلونـــزا. اســـتعض عـــن ذلـــك بالســـكر الطبيعـــي الموجـــود فـــي الفاكهـــة، والجـــأ إلـــى 

الشـــوكوالتة الداكنـــة إذا اشـــتهيت الحلـــوى، فهـــي تحتـــوي علـــى كميـــات قليلـــة مـــن الســـكر مقارنـــة بغيرهـــا.

أكثـــر مـــن األطعمـــة الغنيـــة باألليـــاف، كالتفـــاح والحمـــص والشـــوفان والعـــدس والحبـــوب الكاملـــة والبروكلـــي والمكســـرات 
والخضـــراوات الورقيـــة، فهـــي تحســـن صحتـــك عمومـــً وتقلـــل مـــن اضطرابـــات الجهـــاز الهضمـــي.

تنـــاول قـــدرًا كافيـــً مـــن األلبـــان ومنتجاتهـــا، مثـــل الجبنـــة واللبـــن، فهـــي تدعـــم وتحســـن مـــن أداء الجهـــاز المناعـــي، نظـــرًا 
لكونهـــا مصـــدرًا ممتـــازًا للبروتيـــن وفيتاميـــن  )أ( و)ب12( . ويعـــد الحليـــب ومنتجاتـــه مصـــادر هامـــة للكالســـيوم حيـــث أنـــه 

يســـاعد علـــى تقويـــة وبنـــاء العظـــام. احـــرص علـــى اختيـــار األنـــواع منزوعـــة أو قليلـــة الدســـم، لتجنـــب الزيـــادة فـــي الـــوزن.

تنـــاول 5-10 حصـــص مـــن الفاكهـــة والخضـــروات يوميـــً، فهـــي تزيـــد مـــن حيويتـــك ونشـــاطك وال تزيـــد 
مـــن وزنـــك مقارنـــة بالكربوهيـــدرات والســـكريات.

أكثـــر مـــن الثـــوم، فالمركبـــات الكبريتيـــة الموجـــودة فيـــه تزيـــد مـــن قـــوة نوعيـــن هاميـــن مـــن الخايـــا داخـــل الجهـــاز المناعـــي، 
يســـاعدان تحديـــدًا فـــي  التصـــدي لنـــزالت البـــرد، كمـــا يمكنـــك االســـتفادة مـــن فوائـــد الثـــوم نيئـــً أو مطبوخـــً.

أكثـــر مـــن األطعمـــة الغنيـــة بالزنـــك، وذلـــك لقـــدرة الزنـــك علـــى عـــاج ضعـــف المناعـــة. مـــن المـــواد الغذائيـــة الغنيـــة بالزنـــك: 
ـــذور السمســـم،  المحـــار،  والكبـــد، واللحـــوم الحمـــراء، ولحـــم الديـــك الرومـــي، والعـــدس، واليقطيـــن )القـــرع العســـلي(، وب

والحمـــص، واللبـــن.
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احصـــل علـــى قـــدٍر كاٍف مـــن النـــوم، واحـــرص علـــى النـــوم لفتـــرة تتـــراوح بيـــن 7-9 ســـاعات يوميـــً فـــي غرفـــة مظلمـــة قـــدر اإلمـــكان، ليتمكـــن 
جســـمك مـــن الحصـــول علـــى أقصـــى فائـــدة مـــن هرمـــون المياتونيـــن )Melatonin( الـــذي يتـــم إفـــرازه عنـــد النـــوم، ويؤثـــر هـــذا الهرمـــون إيجابـــً علـــى 

الجهـــاز المناعـــي  حيـــث يعمـــل علـــى دعمـــه وتقويتـــه.

ـــرودة الجـــو. تعـــد الرياضـــات التـــي يمكـــن ممارســـتها فـــي األماكـــن  ـــة، وال تستســـلم لخمـــول الشـــتاء بســـبب ب ـــواع الرياض ـــن أن ـــوع م ـــارس أي ن م
المفتوحـــة كالمشـــي والجـــري واليوغـــا وقيـــادة الدراجـــات وغيرهـــا مـــن أفضـــل الخيـــارات، إذ تتيـــح لـــك االســـتفادة مـــن ممارســـة الرياضـــة والتعـــرض ألشـــعة 
الشـــمس والهـــواء النقـــي فـــي آن واحـــد. تســـاعدك ممارســـة الرياضـــة علـــى رفـــع مســـتوى نشـــاط جســـمك وتحســـين الـــدورة الدمويـــة وتقويـــة العضـــات 

مـــع الحفـــاظ علـــى الـــوزن صحيـــً ورفـــع مســـتوى نشـــاط الفـــرد.

ـــواع  ـــوع مـــن أن ـــام:  خصـــص نصـــف ســـاعة يوميـــً لممارســـة أي ن ـــذا الع ـــدًا ه ـــًا جدي ـــًا عائلي ـــدأ طقس ـــك أن تب يمكن
الرياضـــة داخـــل أو خـــارج المنـــزل بشـــكل جماعـــي، فهـــذا ُيســـاعد علـــى زيـــادة النشـــاط والتخفيـــف مـــن التوتـــر لـــدى 

الجميـــع، مـــا يخلـــق أجـــواًء أكثـــر مرحـــً وارتياحـــً داخـــل المنـــزل.

حافـــظ علـــى صحـــة بشـــرتك، فطقـــس الشـــتاء البـــارد قـــد يؤثـــر ســـلبً علـــى نضـــارة بشـــرتك ويـــؤدي إلـــى جفافهـــا 
أو التهابهـــا أو إصابتهـــا باألكزيمـــا، خاصـــة إذا  كنـــت ال تتنـــاول قـــدرًا  كافيـــً مـــن المـــاء. كذلـــك تـــؤدي قلـــة الحركـــة إلـــى 
ضعـــف الـــدورة الدمويـــة، ممـــا يؤثـــر ســـلبً علـــى قـــدرة الـــدم والفيتامينـــات علـــى الوصـــول إلـــى البشـــرة لتغذيتهـــا، 
وإضافـــًة إلـــى شـــرب المـــاء وممارســـة الرياضـــة، احـــرص علـــى ترطيـــب الجلـــد يوميـــً باســـتخدام الكريمـــات، وال تنـــس 
وضـــع الكريـــم الواقـــي مـــن الشـــمس، حتـــى لـــو بـــدا لـــك اليـــوم ملبـــدًا بالغيـــوم! فضعـــف أشـــعة الشـــمس فـــي ذلـــك 

اليـــوم ال يعنـــي غيـــاب األشـــعة الضـــارة الصـــادرة منهـــا.

ـــك،  فاالســـتحمام يوميـــً وغســـل اليديـــن بشـــكل  ـــة منزل ـــخصية ونظاف ـــك الش ـــى نظافت ـــرص عل اح
متكـــرر والحفـــاظ علـــى نظافـــة األســـطح المختلفـــة فـــي منزلـــك ومـــكان عملـــك وتغييـــر المناشـــف 
والشراشـــف بانتظـــام، ُيســـاعد كثيـــرًا علـــى تقليـــل فـــرص انتقـــال العـــدوى خاصـــًة إذا كان أحـــد 

المحيطيـــن بـــك مصابـــً بنوبـــة بـــرد أو أنفلونـــزا.

خفـــف توتـــرك، إذ أظهـــرت الدراســـات العلميـــة أن الشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن 
التوتـــر يكـــون أكثـــر عرضـــًة لإلصابـــة بنوبـــات البـــرد واألنفلونـــزا 

ويمكنك تقليل نسبة  توترك عبر: 

قضاء وقت ممتع مع العائلة واألصدقاء

ممارسة الرياضة

بذل مجهود عقلي وبدني كاٍف في عملك

الحصول على قدٍر كاٍف من النوم

03

04
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06

07

08

I

II
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IV
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 لماذا ُنصاب بالكآبة في فصل الشتاء؟!
ــات فصــل الشــتاء، عــادًة مــا ُيصــاب  ــف وبداي ــات فصــل الخري مــع نهاي

األفــراد بمشــاكل فــي الجهــاز التنفســي وأعــراض نــزالت البــرد، لكــن 
هــل يمكــن أن ُيصــاب بعضنــا بتغيــرات مزاجيــة أو اكتئــاب لمجــرد 
أن الشــتاء قــادم؟! نعــم وهــذا هــو مــا يســمى باالكتئــاب الموســمي 
يتزامــن  الــذي  االكتئــاب  وهــو   ،Seasonal Affective Disorder
ــع فصــول الســنة، واألكثــر شــيوعً وارتباطــً  ــه وانتهــاؤه بتتاب حدوث
بهــذا االكتئــاب، هــو نهايــات فصــل الخريــف وبواكيــر فصــل الشــتاء 

إلــى نهاياتــه، ونــادرًا مــا يرتبــط بالصيــف والربيــع.

أعراض االكتئاب الموسمي:
تبــدأ أعــراض االكتئــاب الموســمي طفيفــة وتــزداد حــدة مــع 

التقــدم المناخــي فــي نفــس الفصــل، وتشــمل األعــراض:

ــاب أغلــب ســاعات اليــوم  ــة حــادة، والشــعور باالكتئ ــات مزاجي تقلب
وربمــا اليــوم كلــه.

عدم االهتمام باألنشطة اليومية المعتادة.
انخفاض الهمة والنشاط بشكل عام.

مشاكل في النوم تترنح بين »النوم لساعات طويلة واألرق«.
تغيرات بالشهية وعدم الثبات على وزن محدد.

مشاكل في التركيز.
مشاعر سلبية بشكل عام.

تشـــيع تلـــك األعـــراض فـــي النســـاء أكثـــر مـــن الرجـــال، بـــل وفـــي 
النســـاء األصغـــر ســـنً مـــن البالغيـــن بنســـبة تفـــوق النســـاء 

ـــخ  ـــزداد النســـبة مـــا بيـــن األفـــراد أصحـــاب التاري األكبـــر ســـنً. وت
ــراب. ــذا االضطـ ــة بهـ العائلـــي باإلصابـ

االكتــئـاب
 الموسـمي
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العالج:
يخضــع عــاج االكتئــاب الموســمي لعــدة اســتراتيجيات، فــا منطــق يمكنــه أن يجــزم أن العــاج البــد أن يكــون 

واحــد فــي جميــع الحــاالت.
ويشمل هذا “العاج الضوئي، العاج المعرفي السلوكي، العاج باألدوية، ومكمات الهرمون”.

وينصـــح األطبـــاء ببعـــض المهـــام التـــي يمكنهـــا أن تســـاعدك فـــي 
التغلـــب علـــى االكتئـــاب الموســـمي مثـــل:

إضافــة إشــراقة علــى المــكان عــن طريــق فتــح الســتائر لتســمح لإلضــاءة 
الغرفــة. إلــى  بالدخــول 

الخروج للتنزه ولو لفترات قصيرة متكررة خارج المنزل.
الحد من شرب الكافيين والمواد المنبهة كالشاي والقهوة.

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، كالمشي أو الجري.
تغييــر نوعيــة الغــذاء: حيــث ينصــح بتنــاول األطعمــة التــي تحتــوي 
علــى الحمــض األمينــي الــذي يســاعد فــي تكويــن الناقــل العصبــي 
»الســيروتونين«، الــذي يســاعد علــى تحســين الحالــة المزاجية، مثلما 
في الدجاج والجبنة البيضاء والســمك والشــوفان، والكربوهيدرات 

والخضــروات  والفواكــة  الكامــل  األرز  فــي  المتوفــرة  المعقــدة 
والبقوليــات، والتــي تســاعد فــي رفــع مســتوى الســيروتونين، وتنــاول 

الحليــب ومنتجــات األلبــان لرفــع مســتوى الكالســيوم الــذي يســاعد فــي 
ــة النفســية. تحســين الحال

تجنــب التكاســل عــن الحركــة واللجــوء للــدفء والنــوم فــي تلــك األوقــات، 
فهــذا يعــزز الشــعور بالضيــق والوحــدة فــي تلــك الحــاالت.

أسباب االكتئاب الموسمي:
ال يوجد سبب واضح لالكتئاب الموسمي لكن هناك بعض النظريات التي يمكن تفسيرها:

انخفاض مستوى السيروتونين: حيث تعمل تلك المادة دورًا فّعااًل في تحسين المزاج، وُوجد أن انخفاض 
مستوى الشمس له دور في التأثير على مستوى السيروتونين؛ مما يؤثر  سلبًا على الحالة النفسية.

اضطرابات في مستوى الميالتونين: حيث بتعاقب الفصول وتغير األجواء، يتأثر مستوى الميالتونين الذي له 
دور فعال في تنظيم النوم وتحسين المزاج.

اضطرابات في الساعة البيولوجية.
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سؤال وجواب
التغذية الصحية في الشتاء

ل ممارسة الرياضة في الشتاء؟لماذا يزداد الشعور بالجوع في فصل الشتاء؟ هل ُيفضَّ

هل احتياجنا ل “فيتامين سي” يزداد في الشتاء؟  هل يقل معدل الحرق في الشتاء؟

ــمس  ــرض للش ــة التع ــن قل ــة بي ــاك عالق ــل هن ه
ــوزن؟ ــي ال ــادة ف والزي

ماذا نفعل عند الشعور بالبرد، نأكل أم نشرب؟

هل المشروبات الدافئة تغني عن شرب الماء؟

 أيهمــا أفضــل، ثــالث وجبــات رئيســية أم خمــس أو 
ســت وجبــات صغيــرة علــى مــدار اليــوم؟ 

الشــتاء، هــل يمكــن  يزيــد فــي  الــوزن   معــدل 
ــار أو  ــل اإلفط ــات مث ــض الوجب ــن بع ــتغناء ع االس

العشــاء للتقليــل مــن الــوزن؟ 

ألن فصــل الشــتاء مــن أكثــر الفصــول بــرودة فــي الطقــس، لــذا نحتــاج 
جميعــً إلــى الشــعور بالــدفء، حينهــا يــدرك العقــل أن الطعــام يزيــد 
ــاول  ــذا يرســل إشــارات تشــجعك علــى تن مــن درجــة حــرارة الجســم، ل

الطعــام.

الرياضــة مفضلــة طــوال العــام، ولكــن مــن مميزاتهــا فــي الشــتاء، أنهــا 
ــة وتســاعدنا  ــة العضلي ــى الكتل ــة وتحافــظ عل ــدورة الدموي تنشــط ال

فــي الحفــاظ علــى الــوزن. 

ال، هــذه معلومــة خاطئــة، معــدل الحــرق ال يقــل فــي فصــل الشــتاء 
ولكــن الحركــة تقــل، ويــزداد بالطبــع تنــاول الطعــام فــي الشــتاء مــن 

أجــل التدفئــة.

الشــتاء  فصــل  فــي  المناعــة  ونقــص  والســعال  البــرد  نــزالت  تــزداد 
للكبــار والصغــار، لــذا يفضــل تنــاول فيتاميــن C بكثــرة، وهــو متوفــر 
فــي  عليــه  متعــارف  هــو  ممــا  أكثــر  والجوافــة  الكيــوي  فــي  بوفــرة 

واليوســفي.  والليمــون  البرتقــال 

يقــل التعــرض للشــمس فــي الشــتاء نتيجــة قلــة الخــروج مــن المنــزل 
وكثــرة ارتــداء طبقــات  المابــس الشــتوية وارتــداء القفــازات وأغطيــة 

الــرأس. 
عنــد التعــرض إلــى الشــمس ينشــط إنتــاج فيتاميــن D فــي الجســم، 
وأثبتــت الدراســات العلميــة األخيــرة أن نقــص فيتاميــن D فــي الجســم 
يــؤدي إلــى تخزيــن كميــات أكبــر وأســرع مــن الخايــا الدهنيــة، ممــا 

يتســبب فــي زيــادة الــوزن. 

التــوازن هــو أفضــل شــيء، ولكــن الجســم يأتــي لــه إشــارات خاطئــة 
المشــروبات  بتنــاول  أوالً  فابــدأ  لــذا  الحــرارة.  درجــة  انخفــاض  نتيجــة 
أنهــا إشــارة  تــدرك  أن  بالشــبع، فابــد  إذا شــعرت  الدافئــة، وعندهــا 
خاطئــة مــن الجســم. إمــا إذا شــعرت بالجــوع بعــد مــرور ربــع إلــى نصــف 
ســاعة مــن شــرب  المشــروبات الدافئــة فــي الشــتاء، فهنــا شــعورك 
بالجــوع صحيــح. ألنــه ال يوجــد شــيئً حقيقيــً يســد الشــعور بالجــوع،

 إال تناول الطعام إن كان السبب حقً هو الجوع.

ــة  ال شــيء يغنــي عــن المــاء ولكــن يمكــن إضافــة المشــروبات الدافئ
فــي كميــة الســوائل التــي تدخــل الجســم. 

ــه يســاعد  تقســيم الوجبــات علــى خمــس أو ســت وجبــات أفضــل، ألن
ــدم. علــى الحفــاظ علــى مســتوى الشــبع ومســتوى الســكر فــي ال

الوجبــة  ألنهــا  مطلقــً،  عنهــا  االســتغناء  يمكــن  ال  اإلفطــار  وجبــة 
األساســية التــي تمــد الجســم بالطاقــة طــوال اليــوم، أمــا وجبة العشــاء 
فيمكــن اإلســتغناء عنهــا حتــى نبتعــد عــن تنــاول الطعــام ثــم الخلــود 

إلــى النــوم مباشــرة.

تكثــر األســئلة التــي تــدور حــول طــرق التغذيــة الصحيــة فــي الشــتاء، ويحتــار كثيــر مــن األشــخاص فــي المأكــوالت التــي 
يتناولونهــا مــن أجــل الشــعور بالــدفء. أيضــً خســارة الــوزن وتنــاول الطعــام بطريقــة صحيحــة دون زيــادة فــي الــوزن، مــن أكثــر 
األمــور الشــائعة والتــي تحّيــر الكثيريــن. فيمــا يلــي إجابــات لألســئلة الشــائعة التــي تــدور حــول التغذيــة الصحيــة فــي الشــتاء
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مــا هــي أفضــل الوجبــات التــي تعطينــا الشــعور 
بالــدفء فــي الشــتاء؟

المشــروبات  تنــاول  بــأن  تفيــد  مقولــة  هنــاك 
البــاردة فــي الشــتاء تعــادل درجــة حــرارة الجســم 

الداخليــة فنشــعر بالــدفء. مــا صحــة ذلــك؟
والنشــويات  البروتيــن  علــى  تحتــوي  أن  البــد  المتوازنــة  الوجبــات 
والفواكــه والخضــراوات. ولكــن مــن األطعمــة التــي ُتشــعرنا بالشــبع 
أنواعهــا مثــل  باختــاف  الشــوربة  والــدفء ومفيــدة ألجســامنا، هــي 
أليــاف  علــى  الحتوائهمــا  وذلــك  الخضــار،  وشــوربة  العــدس  شــوربة 
وفيتاميــن وبروتيــن. شــوربة الشــوفان تحتــوي علــى نشــويات مركبــة 
تســد الشــعور بالجــوع لفتــرة طويلــة، أمــا شــوربة العــدس فتحتــوي 

والنشــويات.  البروتيــن  علــى 

والســمن  كالزيــوت  المهدرجــة  الدهــون  اســتخدام  يتــم  أال  واألهــم 
الطعــام. إعــداد  عمليــة  فــي  المصّنــع  أو  البلــدي 

هــذه معلومــة خاطئــة! إذا تــم تنــاول مشــروبات بــاردة فــي الشــتاء، 
يســتهلك الجســم جــزءًا مــن طاقتــه لكــي يعــادل درجــة حــرارة الجســم 
ــدفء، وإنمــا تعتبــر مــن األشــياء  الداخليــة بهــا ولكنهــا ال تشــعرنا بال

التــي تزيــد مــن معــدل الحــرق. 

أمــا الشــطة والقرفــة والزنجبيــل والمشــروبات الدافئــة بشــكل عــام، 
هــي التــي تشــعر الجســم بالــدفء. 

اإلكثار من شرب الماء.

تناول فيتامين C للحماية من نزالت البرد.

تنــاول  أو   ،D فيتاميــن  علــى  للحصــول  للشــمس  التعــرض 
 D  البيــض ومنتجــات األســماك والعصائــر المدعمــة لفيتاميــن

أو تناولــه علــى هيئــة أقــراص.

عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

عدم تناول الطعام بعد الساعة 7 مساء.

ضــرورة تقســيم الوجبــات علــى مــدار اليــوم إلــى خمــس أو ســت 
وجبات.

يجــب المحافظــة علــى الرياضــة ألنهــا جــزء أساســي مــن صحــة 
أجســامنا.

نصـائح هــامة 
للتغذيـة الصحـية

فـي الشتــاء:
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تأثير البلوغ على الّنمو

نصائح لزيادة الطول بعد سّن الخامسة والعشرين

تنمـــو الفتيـــات بوتيـــرة ســـريعة طـــوال فتـــرة الّطفولـــة، وعندمـــا يصلـــن ســـّن البلـــوغ، يزيـــد الّنمـــو لديهـــن 
ـــة  ـــن بداي ـــن م ـــد عامي ـــنًة، أو بع ـــّن ١٤-١٥ س ـــي س ـــن ف ـــول البالغي ـــى ط ـــن إل ـــرى، ويصل ـــّرًة أخ ـــرة م ـــبة كبي بنس

ـــورة  ـــال بص ـــات واألطف ـــدى الفتي ـــول ل ـــى الّط ـــر عل ـــي تؤّث ـــل الت ـــض العوام ـــد بع ـــا توج ـــن، كم ـــض لديه الحي
ـــي:  ـــا يأت ـــا م ـــة، منه عاّم

ـــادة الّطـــول دون  ـــح لزي ـــك باّتبـــاع خمـــس نصائ ـــة وتحســـين الوضـــع الصّحـــي، وذل ـــادة الطـــول بصـــورة طبيعّي ـــزال باإلمـــكان زي ـــا، مـــا ي عنـــد بلـــوغ ٢١-٢٥ عاًم
ـــي: ـــار جانبيـــة، وهـــي كاآلت آث

ــم  ــبة لمعظـ ــدء الحيـــض، وبالّنسـ ــن بـ ــنتين مـ ــنة أو سـ ــل سـ ــادة قبـ ــي العـ ــات فـ ــو الفتيـ ــرة نمـ ــون طفـ تكـ
الفتيـــات، فـــإّن البلـــوغ يحـــدث فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن ٨-١٣ عاًمـــا، وتحـــدث طفـــرة الّنمـــو فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن ١٠-١٤ 

عاًمـــا، وتنمـــو الفتـــاة بنســـبة ١-٢ بوصـــة فقـــط بعـــد حصـــول دورتهـــا الشـــهرية األولـــى، وهـــذا يحـــدث عندمـــا يصلـــن إلـــى طـــول البلـــوغ، وقـــد يرغـــب 
البعـــض بمراجعـــة الّطبيـــب إذا بلغـــت الفتـــاة ســـّن ١٥ عاًمـــا ولـــم تبـــدأ فتـــرة الحيـــض أو دورتهـــا الّشـــهرية بعـــد.

ـــّي ســـليم: ومـــن األمثلـــة علـــى األغذيـــة التـــي تســـاعد علـــى زيـــادة الّطـــول الجـــزر، وصفـــار البيـــض، واللحـــم  ـــة واتبـــاع نظـــام غذائ ـــة الصحّي الّتغذي
البقـــري، وأســـماك التونـــة، والســـلمون، والكبـــد، والخضـــار الورقيـــة الخضـــراء، والبطاطـــا، والمكّســـرات مثـــل: اللـــوز، والفـــول الّســـوداني، والّدجـــاج، 

ـــاح، والمـــوز، والحليـــب، ومنتجـــات األلبـــان. ـــاء، والفواكـــه مثـــل: التّف والفاصوليـــاء، والبازي

التعـــّرض ألشـــّعة الّشـــمس: إذ ُيعـــّد ضـــوء الّشـــمس أحـــد أهـــم مصـــادر فيتاميـــن )د( الـــذي يســـاهم فـــي زيـــادة الطـــول بســـبب تأثيـــره القـــوي 
علـــى نمـــو العظـــام، وبذلـــك يســـمح التعـــّرض ألشـــّعة الشـــمس أن يحصـــل الجســـم علـــى الكميـــة المطلوبـــة مـــن فيتاميـــن )د(، وحّمامـــات الشـــمس 
خاّصـــًة فـــي الّصبـــاح الباكـــر أو فـــي فتـــرة متأخـــرة بعـــد الّظهـــر- تكـــون مفيـــدًة للجســـم؛ ألّن األشـــّعة فـــوق البنفســـجّية تكـــون بأدنـــى مســـتوياتها 

خـــال هـــذا الوقـــت.

التغذيـــة: إذ أّنـــه غالًبـــا مـــا يكـــون األطفـــال الذيـــن يعانـــون مـــن ســـوء الّتغذيـــة أقصـــر وأصغـــر مّمـــا هـــو متوّقـــع 
لســـّنهم، لكـــن مـــع الّتغذيـــة الســـليمة قـــد تكـــون لديهـــم القـــدرة للّنمـــو بطريقـــة تتناســـب مـــع عمرهـــم.

وجـــود خلـــل فـــي الهرمونـــات: إذ إّن انخفـــاض مســـتوى هرمـــون الغـــدة الدرقيـــة أو هرمـــون النمـــو علـــى ســـبيل 
المثـــال، قـــد يـــؤّدي إلـــى تباطـــؤ معـــّدالت الّنمـــو الطبيعيـــة لديهـــم.

األدويـــة: إذ ُيعـــّد اســـتخدام بعـــض األدويـــة ســـبًبا فـــي تباطـــؤ الّنمـــو، إذ إّن االســـتخدام المزمـــن للســـتيروئيدات 
ـــب اســـتخدام الســـتيروئيدات  ـــك، ومـــن األمثلـــة علـــى األمـــراض التـــي تتطّل القشـــرّية أحـــد األمثلـــة علـــى ذل

القشـــرّية التـــي تؤّثـــر علـــى الّنمـــو، مـــرض الّربـــو.

األمـــراض المزمنـــة: إذ إّن الّظـــروف الصّحيـــة طويلـــة األجـــل مثـــل: مـــرض التلّيـــف الكيســـي، وأمـــراض 
الكلـــى، وأمـــراض االضطرابـــات الهضمّيـــة، قـــد تكـــون ســـبًبا فـــي تباطـــؤ الّنمـــو، ويكـــون األطفـــال 

ـــاء البالغيـــن. ـــون بالّســـرطان أقصـــر مـــن األطفـــال األصّح المصاب

ــن  ــر مـ ــة داون أقصـ ــون بمتالزمـ ــال المصابـ ــون األطفـ ــع أن يكـ ــن المتوّقـ ــه مـ ــة: إذ إّنـ ــاالت الوراثّيـ الحـ
أقرانهـــم.

ممارسة اليوغا.

ممارسة تمارين التمّدد.

الّنوم السليم.

نمـــو  يتوقـــف  متـــى 
الطـــول عنـــد البنـــات؟
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ــن  ــرأ علـــى جســـم الطفـــل فـــي سـ ــة التـــي تطـ ــرات الهرمونيـ إن التغييـ
المراهقـــة تجعلـــه مرهـــف اإلحســـاس فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان وغيـــر 
ــر  ــر الـــذي يتـــرك الكثيـ متقّبـــل للوضـــع العـــام الـــذي يعيـــش فيـــه، األمـ
ــا يجعلـــه ســـريع  ــه مـ مـــن النتائـــج الســـلبية علـــى شـــخصيته وانفعاالتـ
ـــل  ـــق تجع ـــد المراه ـــر عن ـــي تظه ـــة الت ـــخصية المتقلب ـــذه الش ـــب. ه الغض
منـــه شـــخصًا عصبّيـــًا غيـــر قـــادر علـــى تحّمـــل اآلخريـــن. وبالتالـــي تظهـــر 

لديـــه صفـــة العصبّيـــة.

التفكير بعض الوقت قبل اإلقدام على أي أمر قد يكون مضّرًا لك وقد تندم عليه في وقت الحق. 

يجـــب علـــى المراهـــق اتخـــاذ قـــرار حـــازم بضـــرورة التحكـــم بعصبيّتـــه ومراقبـــة تصرفاتـــه والعمـــل علـــى ضبـــط المشـــاعر االنفعاليـــة لديـــه، وذلـــك مـــن 
خـــال اكتشـــاف الســـبب وراء العصبيـــة، والعمـــل علـــى اإلبتعـــاد عنـــه قـــدر اإلمـــكان.

إن االنفعـــاالت أشـــياء طبيعيـــة فـــي حيـــاة المراهـــق، وأبـــرز تلـــك االنفعـــاالت هـــي الغضـــب والعصبيـــة، حيـــث أن مـــن أفضـــل الســـبل 
الناجعـــة للمربـــي للتخفيـــف مـــن حـــّدة هـــذه االنفعـــاالت، هـــي :

أن يكون صديقً لمن يربيه، يعايشه وياطفه، دون إفراط وال تفريط.
ـــر مــــن الكــــام، وتقديـــم المـــدح لـــه قبـــل النصـــح، وإظهـــار الحـــب لـــه، وتوضيـــح المواقـــف التـــي  ـــرة، بالقــــدوة أكثـ ـــير مباشـ ـــه غـ أن تكــــون النصيحـــة لـ

يغضـــب منهـــا، حتـــى يفهمهـــا علـــى وجههــــا المطلـــوب، وعـــدم التعليـــق أو الســـخرية مـــن انفعالـــه، أو عصبيتـــه.
أن نشـــعرهم باألمـــان والحـــب، فـــا بـــد للمراهقيـــن مـــن الشـــعور باألمـــان فـــي المنـــزل. األمـــان مـــن مخـــاوف التفـــكك األســـري، واألمـــان مـــن الفشـــل 

فـــي الدراســـة.
لطة األبوية عن األبناء، وإعطائهم الثقة  كما أن االستقالية من األمور المهمة التي يجب أن يشعر بها المراهق، فا بد من تخفيف السُّ

بأنفسهم بدرجة أكبر مع المراقبة والمتابعة عن ُبعد، فاالستقالية شعور محّبب لدى األبناء خصوصً في هذا السن.
ضرورة تشجيع الوالدين للمراهقين ومساعدتهم في زيادة ثقتهم في أنفسهم، حيث أن هناك حقيقة ثابتة في هذا الشأن، وهي أن تحّسن 

ثقة المراهق بنفسه، تجعل استجابته لرغبات أهله ونصائحهم أفضل.
إيجاد صحبة صالحة له، ألن المراهق يسعى إلى تكوين ما يسمى في علم النفس بالشللية، وقد ثبت في كثير من الدراسات أن المراهق يتأثر 

بأقرانه أكثر مما يتأثر بوالديه.

هنـــاك الكثيـــر مـــن األســـباب التـــي تقـــف وراء ظهـــور العصبّيـــة عنـــد المراهقيـــن ولعـــل أبرزهـــا الســـعي الدائـــم إلـــى لفـــت االنتبـــاه أو الحصـــول علـــى األمـــر 
الـــذي يريـــده، هـــذا فضـــًا عـــن عـــدم القـــدرة علـــى التخطيـــط وإدارة الوقـــت، الســـيما وأن المراهـــق يريـــد أن يعيـــش حياتـــه علـــى أكمـــل وجـــه، واغتنـــام 
جميـــع الفـــرص لفعـــل ذلـــك. ويجـــب أال ننســـى أن المراهـــق يســـعى إلـــى إثبـــات ذاتـــه دومـــً فـــي المجتمـــع الصغيـــر الـــذي يعيـــش فيـــه وبالتالـــي فهـــو 
ـــه، مـــا يتـــرك الكثيـــر مـــن الضغوطـــات النفســـية  ـــى المثاليـــة، التـــي فـــد تكـــون واحـــدة مـــن األهـــداف األساســـية فـــي حيات ـــى الوصـــول دومـــً إل يســـعى إل
والجســـدية عليـــه و التـــي تـــؤدي حتمـــً إلـــى نشـــوء العصبّيـــة فـــي شـــخصيته نتيجـــة الضغوطـــات التـــي تكـــون أكبـــر مـــن قدرتـــه علـــى تحملهـــا. وبالتالـــي 

ـــة تعتبـــر مـــن األمـــور الطبيعيـــة جـــدًا فـــي هـــذه المرحلـــة. فـــإن العصبّي

ـــة عنـــد المراهقيـــن إلـــى الكثيـــر مـــن الجهـــد للعمـــل علـــى عاجهـــا، بـــل تحتـــاج إلـــى بعـــض الوعـــي الذاتـــي والســـيطرة علـــى النفـــس،  ال تحتـــاج العصبّي
مـــن خـــال :

العصبّية المفرطـة
في سـن المراهقـة

أسباب العصبّية عند المراهقين

 عالج العصبّية عند المراهقين
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ما هو
عمى األلوان؟

العامل الوراثي

أسباب وعوامل خطر عمى األلوان   

أعراض عمى األلوان

ــدرة  ــده القـ ــل ُيفقـ ــان بخلـ ــة اإلنسـ ــي إصابـ ــح يعنـ ــو مصطلـ وهـ

ـــوان الثـــاث التاليـــة: األحمـــر، األزرق أو األخضـــر،  ـــة أحـــد األل علـــى رؤي

أو اللـــون الناتـــج عـــن خلطهمـــا معـــً. وهـــي الحالـــة التـــي ال 

يســـتطيع فيهـــا اإلنســـان أن يـــرى ألواًنـــا علـــى اإلطـــاق، ونـــادرة 

ا. جـــًدّ

ـــا كمـــا  ـــا ال تعمـــل هـــذه الخالي ـــة، أو عندم ـــا المخروطّي ـــة مـــن الخالي ـــواع الثالث ـــي عنـــد حصـــول نقـــص فـــي أحـــد األن ـــوان علـــى أســـاس وراث يحـــدث عمـــى األل
ـــا مختلفـــً  ـــرى لوًن ـــه، أو قـــد ي ـــرى درجـــات مختلفـــة مـــن اللـــون ذات ـــة المذكـــورة، أو قـــد ي ـــوان األساســـية الثالث ـــة أحـــد األل ينبغـــي. قـــد ال يســـتطيع المـــرء رؤي

ـــر وال يتحّســـن مـــع مـــرور الوقـــت. ـــوان ال يتغّي تمامـــً. هـــذا النـــوع مـــن عمـــى األل

الخاليـــا  مـــن  مختلفـــة  أنـــواع   3 عاّمـــة،  بصـــورة  اإلنســـان،  عيـــن  فـــي  يوجـــد 
 .)Cone cells - المخروطّية،)هـــي خاليـــا مســـتقبلة للضـــوء فـــي شـــبكية العيـــن
كل واحـــد مـــن هـــذه األنـــواع يســـتطيع أن يســـتقبل )يلتقـــط( واحـــدًا فقـــط مـــن 

األلـــوان الثالثـــة األساســـية التاليـــة: إمـــا األحمـــر، األزرق أو األخضـــر.

يســـتطيع اإلنســـان رؤيـــة األلـــوان المختلفـــة عندمـــا تلتقـــط الخاليـــا المخروطيـــة، 
ــة  ــية الثالثـ ــوان األساسـ ــن األلـ ــة مـ ــتويات مختلفـ ــن، مسـ ــل العيـ التـــي فـــي داخـ
المذكـــورة )األحمـــر، األزرق واألخضـــر(. غالبيـــة الخاليـــا المخروطّيـــة موجـــودة فـــي 

الُبقــــعة )macule(، وهـــو الجـــزء المركـــزي فـــي شـــبكّية العيـــن.

إن أحد أهم أسباب عمى األلوان هو العامل الوراثي )الجيني(، إذ يولد اإلنسان مع اإلصابة.

قد تختلف أعراض عمى األلوان من حالة إلى أخرى، وقد تشمل:

القدرة على رؤية طيف واسع من األلوان المختلفة، بحيث ال يكون الُمصاب مدركًا لحقيقة أنه يرى األلوان بصورة مختلفة عّما يرى اآلخرون.

القدرة على رؤية القليل فقط من األلوان المختلفة، بينما يستطيع اآلخرون رؤية اآلالف منها.

في حاالت نادرة جدًا، تقتصر قدرة الُمصاب على رؤية ثالثة ألوان فقط، هي: األسود، األبيض، والرمادي.
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مضاعفات عمى األلوان

عالج عمى األلوان

تشخيص عمى األلوان

عوامل اخرى

ـــم القـــراءة، وقـــد يحـــّد مـــن إمكانيـــة التقـــّدم فـــي العمـــل فـــي مجـــاالت  ـــر مجـــرى حيـــاة مـــن يصـــاب بـــه. فقـــد يزيـــد مـــن صعوبـــة تعّل عمـــى األلـــوان قـــد يغّي
معّينـــة.

ـــوان، ســـواء األطفـــال منهـــم أو البالغيـــن، يســـتطيعون مـــع الوقـــت التأقلـــم والتعويـــض عـــن عـــدم قدرتهـــم علـــى  لكـــن الذيـــن يعانـــون مـــن عمـــى األل
ـــوان معّينـــة. ـــة أل رؤي

 عالج عمى األلوان الوراثي أو تصحيحه عصّي، بحيث يمكن معالجة جزء من مشاكل عمى األلوان المكتسب، وهذا يتعّلق بالُمَسّبب.

بإمكان المصاب بعمى األلوان اّتباع الخطوات اآلتية للتعويض عن عجزه عن رؤية األلوان:

اســـتعمال عدســـات الصقـــة أو عدســـات لنظـــارات خاّصـــة تســـاعد علـــى التمييـــز بيـــن األلـــوان المختلفـــة. لكـــن هـــذه العدســـات الخاصـــة ال تضمـــن رؤيـــة 
ألـــوان طبيعّيـــة، إذ إنهـــا قـــد تشـــّوه صـــورة أجســـام معينـــة.

ـــون  ـــن يعان اســـتعمال عدســـات الصقـــة أو نظـــارات خاّصـــة تمنـــع االنبهـــار )بمســـاعدة واقيـــات جانبيـــة أو واقيـــات فارغـــة(، قـــد تســـاعد األشـــخاص الذي
ـــن  ـــق تعطيـــل اإلبهـــار وتخفيـــف اإلشـــعاع. األشـــخاص الذي ـــوان، عـــن طري ـــز بشـــكل أفضـــل بيـــن األل ـــًرا وتمّكنهـــم مـــن التميي ـــوان كثي مـــن عمـــى األل

ـــة. ـــوان يســـتطيعون التمييـــز بينهـــا بشـــكل أفضـــل عندمـــا تكـــون اإلضـــاءة حولهـــم غيـــر قوي ـــون مـــن عمـــى األل يعان

تعّلم استغالل درجة وضوح اللون أو موقعه، بدالً من اللون نفسه. فمثاًل، تعّلم ترتيب مواقع ألوان اإلشارة الضوئية الثالثة.

هناك فحوصات تعتمد معايير معّينة تكشف كيفية التمييز بين األلوان المختلفة.

فـــي أحـــد هـــذه الفحوصـــات، ُيطلـــب مـــن المريـــض النظـــر إلـــى مجموعـــة نقـــاط بأطيـــاف مختلفـــة 
ومحاولـــة اكتشـــاف شـــكل معيـــن فـــي داخلهـــا، مثـــل حـــرف أو رقـــم.

الشـــكل الـــذي يحـــّدده المريـــض يســـاعد الطبيـــب فـــي تحديـــد األلـــوان التـــي مـــن الصعـــب عليـــه 
)علـــى المريـــض( رؤيتهـــا.

وفـــي فحـــص آخـــر، ُيطلـــب مـــن المريـــض ترتيـــب قطـــع لعبـــة ملّونـــة بمجموعـــات ألـــوان وأطيـــاف. 
المصابـــون بعمـــى األلـــوان غيـــر قادريـــن علـــى تصنيـــف وترتيـــب القطـــع كمـــا يجـــب.

العوامـــل الوراثيـــة ليســـت هـــي الُمســـّبب لظاهـــرة عمـــى األلـــوان دائمـــً، إذ قـــد تنتـــج، فـــي بعـــض األحيـــان، عـــن عوامـــل مكتســـبة، فقـــد تحـــدث اإلصابـــة 
بعمـــى األلـــوان نتيجـــة لــــ:

التقّدم في السن.

كرّي. َقِعّي، الّساّد، أو اعتالل الشبكّية السُّ مشاكل في العينين، مثل: الَزَرق، الُضموُر البُّ

إصابة في العين.

َعَرض لتعاطي أدوية معّينة.
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إن الغشـــاء المخاطـــي لألنـــف هـــو مـــن األغشـــية المخاطيـــة الغنيـــة باألوعيـــة الدمويـــة، لذلـــك يميـــل 
عـــاف، النـــزف الدمـــوي مـــن األنـــف )Epistaxis(، ينقســـم إلـــى نوعيـــن: نـــزف األنـــف  إلـــى النـــزف. الرُّ
األمامـــي ونـــزف األنـــف الخلفـــي. ينجـــم نـــزف الـــدم األمامـــي مـــن الجـــزء األمامـــي لألنـــف، مـــن منطقـــة 

مخّصصـــة للنزيـــف، والموجـــودة فـــي مقدمـــة حاجـــز األنـــف، والـــذي يحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن 
ـــزة ســـوية فـــي نقطـــة واحـــدة. األوعيـــة الدمويـــة المتجّمعـــة، والمتركِّ

يكـــون نـــزف األنـــف األمامـــي عـــادًة أســـهل للعـــاج، وفـــي أغلـــب األحيـــان، فإنـــه يتوقـــف 
ـــً(. أمـــا نـــزف األنـــف الخلفـــي فعـــادّة مـــا ينشـــأ فـــي منطقـــة مـــن األنـــف يصعـــب  ـــً )ذاتًيّ تلقائًيّ

الوصـــول إليهـــا، وكذلـــك يصعـــب عـــاج هـــذه الحـــاالت مـــن النـــزف األنفـــي.

مـــن الضـــروري عنـــد حـــدوث النـــزف، َحْنـــي الـــرأس إلـــى األمـــام لمنـــع َســـَيان الـــدم لقنـــوات الجهـــاز الهضمـــي، وبالتالـــي منـــع تراكـــم الـــدم فـــي المعـــدة 
والتســـبب بحـــدوث آالم فـــي البطـــن والتقيـــؤ.

ـــدم مـــن الجـــزء األمامـــي لألنـــف, فـــإن الضغـــط بشـــدة علـــى جناحـــّي األنـــف لمـــدة عشـــر دقائـــق، قـــد يســـاعد  عـــاف تكـــون لنـــزف ال بمـــا أن معظـــم حـــاالت الرُّ
فـــي وقـــف النـــزف. إذا كان فـــي متنـــاول اليـــد قطـــرة لألنـــف تســـاعد علـــى تكثيـــف الغشـــاء المخاطـــي، فُينصـــح بقطـــر األنـــف بعـــّدة قطـــرات فـــي الجانـــب 
الـــذي ينـــزف الـــدم منـــه، مـــع متابعـــة الضغـــط علـــى جناحـــّي األنـــف، كذلـــك يمكـــن وضـــع مكعبـــات ثلجيـــة عنـــد الضغـــط علـــى األنـــف. يتوجـــب مراجعـــة 

الطبيـــب عنـــد عـــدم توقـــف النـــزف.

أسباب وعوامل خطر الرعاف

تنظيف األنف بشكل خاطئ. 
ا في هذه الحالة(.  حدوث إصابة )عادة ما يتوقف النزف ذاتًيّ

 النزف بعد إجراء عملية لألنف.
حكة في الغشاء المخاطي لألنف عند التعرض لطقس جوي حاّر وجاف، أو بوجود التكييف الهوائي، ويتم عاجها بواسطة قطرة األنف.

عاف. عند وجود انحرافات صعبة في حاجز األنف، قد تتسبب في بعض الحاالت في ظروف معينة، بحدوث الرُّ
األمراض المعدية التي قد تسّببها بعض الفيروسات أو البكتيريا، ُتسبب حكة في الغشاء المخاطي لألنف وبالتالي للنزف.

عند وجود حساسية في األنف.
عند وجود أورام سرطانية حميدة أو خبيثة.

عند وجود اضطرابات في تجلط الدم.
عند تناول العقاقير الدوائية التي قد تسبب مشكات في تجلط الدم كاألسبرين. 

في حاالت فرط ارتفاع مستوى ضغط الدم.

عاف عالج الرُّ

عاف الوقاية من الرٌّ
فيما يلي بعض الطرق لتجنب حدوث النزف المتكرر:

تجّنب العبث باألنف
تزييت المنطقة الجافة من األنف والمعرضة للنزف بواسطة مرهم مرتين أو ثاث مرات يومّيً

اإلكثار من تناول السوائل

النزف الدموي من األنف
عــــاف(   )الرُّ

جراء تلقي إصابة، وعادة ما تنجم هذه اإلصابة عن:
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صحتي أونالين .. بوابتك
الطبية ا
لكترونية

سجل ا�نسجل ا�ن

توجه إلى أقرب مكتب اســـتقبال للتســـجيل.. واطلع بشكل آمن 
وفعال على المعلومـــات الصحية الخاصة بك من أي مكان وزمان. 
كما يمكنك من خاللها الحصول على العديد من الخدمات الصحية 

بشكل سريع توفير� لوقتك وجهدك.

https://daralshifa.iqhealth.com

حسـابـك الخـاص على "صحتي 
أونالين" متوفر من خالل الرابط:

User Name

النزف الدموي من األنف
عــــاف(   )الرُّ
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تعـــد الحازوقـــه أو الفـــواق، إحـــدى األمـــور المزعجـــة والتـــي غالبـــً مـــا نحصـــل 
ــرق  ــا هـــي الطـ ــا، فمـ ــرق التخلـــص منهـ ــأن طـ ــة بشـ علـــى نصائـــح متضاربـ

ــه؟ ــن الحازوقـ ــً للتخلـــص مـ ــة علميـ ــل والمثبتـ األفضـ

هنـــاك العديـــد مـــن الطـــرق والوســـائل لعـــاج الحازوقـــه أو 
ــرق  ــي طـ ــي، وهـ ــاز التنفسـ ــب الجهـ ــد تصيـ ــي قـ ــواق التـ الفـ

موصـــى بهـــا طبيـــً، ونذكـــر منهـــا: 

قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
خـــذ نفســـً وامتنـــع عـــن الزفيـــر مـــدة 10 ثوانـــي، ثـــم قـــم 

ـــوة 4-3  ـــذه الخط ـــرر ه ـــيء، ك ـــي وبط ـــكل تدريج ـــر بش بالزفي
مـــرات، ثـــم أعـــد الكـــرة بعـــد 20 دقيقـــة.

تنفس في كيس ورقي )ال تضع رأسك كله في الكيس(.
قم بضم ركبتيك إلى صدرك لمدة دقيقتين كاملتين.

قم بالضغط قلياًل على الصدر، وذلك عبر االنحناء إلى األمام.

قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
ضع بضعة قطرات من الخل في فمك.

ــانك،  ــى لسـ ــًا علـ ــر قليـ ــوع الكبيـ ــن النـ ــكر مـ ــات السـ ــض حبيبـ ــع بعـ ــم بوضـ قـ
وعندمـــا تبـــدأ فـــي الذوبـــان ابتلعهـــا.

ارتشف مياه مثلجة ببطء شديد.
ضـــع شـــريحة رفيعـــة مـــن الليمـــون علـــى ســـطح لســـانك، وقـــم بمصهـــا كمـــا تفعـــل مـــع أي قطعـــة 

حلـــوى صلبـــة.

ـــض  ـــا ينقب ـــأ عندم ـــة تنش ـــة طبي ـــن حال ـــارة ع ـــي عب ـــه ه الحازوق
ـــض  ـــذي تنقب ـــت ال ـــي ذات الوق ـــً، ف ـــأة ال إرادي ـــز فج ـــاب الحاج الحج

ـــواء. ـــرور اله ـــع م ـــى من ـــؤدي إل ـــا ي ـــرة، مم ـــه الحنج في

الحازوقـــه ... طـــرق مجّربـــة 
للتخلـــص منهـــا

طرق عالج الحازوقه

1 - عبر التنفس واتخاذ الوضعية المناسبة

2 - عن طريق الطعام والشراب

ما هي الحازوقه أو الفواق؟
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3 - عبر نقاط الضغط في الجسم

4 -  متى يتم عالج الحازوقة باألدوية؟

ما هي األمور التي تتسبب في حدوث الحازوقه؟

قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
قم بالضغط يدويًا على الحجاب الحاجز وبلطف.

قم بالضغط قلياًل على طرفي أنفك أثناء قيامك بعملية البلع.

غالبــًا تختفــي الحازوقــه دون الحاجــة ألي تدخــل طبــي، أمــا إذا كان الســبب وراء الحازوقه 
حالــة طبيــة مــا، فعندهــا يجــب عــالج هــذه الحالــة أواًل للتخلــص مــن الحازوقه.

ــه،  ــالج الحازوق ــة لع ــة معين ــف أدوي ــب لوص ــر الطبي ــد يضط ــًا ق أحيان
ــض: ــال كان المري ــي ح ــك ف وذل

يواجه صعوبات في تناول الطعام وخسارة الوزن.
يواجه صعوبات ومشاكل في النوم، أو يعاني من األرق.

تبدو عليه أعراض االكتئاب المرضي.

قــد تتســبب بعــض األمــور بنشــأة وتطــّور الحازوقــه، لــذا فــإن تجّنــب هــذه األمــور 
قــد يســاعدك علــى حمايــة نفســك مــن الحازوقــه:

تناول الطعام والشراب بسرعة.
تناول الطعام الحار.

التدخين.
التغير المفاجئ في حرارة المعدة نتيجة تناول طعام أو شراب معين.

تغيرات كبيرة ومفاجئة في  المشاعر.
ابتالع الهواء بينما يتم مضغ العلكة.



أســـباب بلـــع اللســـان 
وطـــرق إســـعافه

كثيـــرًا مـــا ســـمعنا عـــن بلـــع اللســـان وأن فـــان قـــد بلـــع لســـانه دون أن نعلـــم مـــا هـــي األســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى ذلـــك، وبغـــض النظـــر عـــن 
ـــة  ـــن مجموع ـــّون م ـــو يتك ـــو عض ـــان ه ـــم،  فاللس ـــن غيره ـــان م ـــع اللس ـــة لبل ـــر عرض ـــم األكث ـــن ه ـــخاص الرياضيي ـــباب، إال أن األش ـــذه األس ه
ـــرة كابتـــاع الطعـــام، كمـــا  ـــي أمـــور كثي ـــذي يســـاعد اإلنســـان ف ـــي الفـــم وهـــو العضـــو ال ـــاف، ويتواجـــد هـــذا العضـــو ف مـــن العضـــات واأللي
يســـاعد فـــي الـــكام، ويســـاعد أيضـــً فـــي تحريـــك الطعـــام فـــي الفـــم، لكنـــه حّســـاس ويتعـــرض العديـــد مـــن النـــاس إلـــى بلعـــه، فمـــا هـــي 

أســـباب بلـــع اللســـان وكيـــف يمكـــن عاجـــه وإســـعافه؟

تتمثل األسباب التي تؤدي إلى ابتالع اللسان فيما يلي:-

قـــد تكـــون مشـــكلة هبـــوط الســـكر فـــي الـــدم أحـــد األســـباب الرئيســـية 
لبلـــع اللســـان.

حـــدوث اضطرابـــات فـــي مـــا يســـمى بتركيـــز الشـــوارد، ومـــن أهـــم األمثلـــة 
علـــى مـــا ُيقصـــد بتركيـــز الشـــوارد، الصوديـــوم والبوتاســـيوم الموجوديـــن 

داخـــل الجســـم.
ـــرأس، وكذلـــك حـــدوث ارتجـــاج فـــي المـــخ، فهـــذه الحـــوادث  ـــات بال حـــدوث ضرب
قـــد تتســـبب بزيـــادة فـــي التحفيـــزات الكهربائيـــة للدمـــاغ، كمـــا تتســـبب 
ــدث  ــن أن تحـ ــن الممكـ ــاغ، ومـ ــف الدمـ ــي وظائـ ــل فـ ــدوث خلـ ــي حـ ــً فـ أيضـ
ـــي  ـــوارض الت ـــذه الع ـــرع، وكل ه ـــرض الص ـــرف بم ـــا يع ـــة أو م ـــات عصبي اختالج

تـــم ذكرهـــا قـــد يليهـــا بلـــع اللســـان.
حـــدوث قصـــور فـــي الـــدورة الدمويـــة، كحـــدوث مـــا يعـــرف بالرجفـــان األذنـــي 

المـــؤدي لبلـــع اللســـان.

أسباب بلع اللسان

مـــن المهـــم جـــدًا المحافظـــة علـــى الهـــدوء وعـــدم اإلصابـــة بالفـــزع ونخـــّص بالذكـــر هنـــا، الُمســـعف الـــذي ســـيقوم باإلســـعافات األوليـــة 
للُمصـــاب.

على الُمسعف إمالة رأس المصاب إلى األمام والضغط على الفك السفلي لدى الُمصاب.
محاولة دفع زاوية فّك الُمصاب األمامية، وعلى األرجح أنه سيرجع الُمصاب لوضعه الطبيعي.

إذ باءت المحاولة السابقة بالفشل، يجب إمالة الرأس إلى األمام ومحاولة جعل ذقن المصاب في أعلى مستوى ممكن.
ـــف  ـــام خل ـــبابة واإلبه ـــع الس ـــم وض ـــفل، ث ـــاه األس ـــفلي باتج ـــه الس ـــك فّك ـــق تحري ـــن طري ـــك ع ـــاب، وذل ـــم الُمص ـــح ف ـــة فت ـــم محاول ـــن ث وم

ـــارج. ـــّده للخ ـــان وش اللس
إذا كان مـــن الصعـــب إرجـــاع اللســـان، فيجـــب وعلـــى الفـــور مســـاعدة المريـــض علـــى التنفـــس وذلـــك عـــن طريـــق إدخـــال أنبـــوب 

ــس. للتنفـ
يجب على الُمسعف الحذر الشديد عند استخدام أصابعه، إذ من الممكن أن يطبق فم المريض على أصابع الُمسعف فجأة.

اإلسعافات األولية التي يجب علينا اتباعها لمن ُيصاب ببلع اللسان:

أواًل يفقد اإلنسان وعيه.
يرتخي جسم اإلنسان بشكل كامل، وبالطبع يشمل هذا االرتخاء منطقة الفك كما اللسان وما يعرف بلسان المزمار.

 ومن ثم تسقط قاعدة اللسان في مجرى الهواء وتسّده.

كيف يحدث بلع اللسان
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لماذا ال نشعر بتحّسن بالرغم من تناول المضاد الحيوي؟

“التغييـــر ال ُيمكـــن أن ينتظـــر، ألن الوقـــت يداهمنـــا فـــي معركتنـــا ضـــد مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة” بهـــذه العبـــارة تســـتهل منظمـــة 
ــة  ــادات الحيويـ ــّكل المضـ ــم. ُتشـ ــاء العالـ ــة فـــي مختلـــف أنحـ ــادات الحيويـ ــوائي للمضـ ــع االســـتهالك العشـ ــا مـ ــة معركتهـ ــة العالميـ الصحـ

حجـــر األســـاس الـــذي يســـتند عليـــه الطـــب لكـــن اإلفـــراط بهـــا وســـوء اســـتخدامها، جعلنـــا اليـــوم فـــي مواجهـــة ظاهـــرة خطيـــرة تفـــوق بقوتهـــا 
البكتيريـــا والفيروســـات التـــي ُنحاربهـــا.

ــر التهديـــدات التـــي تواجـــه الصحـــة فـــي الفتـــرة الحاليـــة. فمـــن الممكـــن أن تســـتغرق العـــدوى  ــادات الحيويـــة واحـــدة مـــن أكبـ تعتبـــر مقاومـــة المضـ
ـــى الطبيـــب، واحتمـــال المكـــوث فـــي المستشـــفى،  ـــر إل ـــارات أكث ـــً أطـــول للعـــالج منهـــا، وقـــد تتطلـــب زي ـــة وقت ـــة المقاومـــة للمضـــادات الحيوي البكتيري
وحـــدوث أعـــراض جانبيـــة أكثـــر ِحـــّدة، واســـتخدام عالجـــات أغلـــى ثمنـــً. صحيـــح أن مقاومـــة المضـــادات الحيويـــة خرجـــت عـــن الســـيطرة وهـــي تـــزداد ســـوءًا 

ـــة اســـتخدامها. ـــة وكيفي ـــة المضـــادات الحيوي ـــة فعالي ـــا معرف ـــك علـــى كل من ـــم يفـــت األوان بعـــد. لذل لكـــن ل

تعددت أسباب عدم التحسن بعد تناول المضاد الحيوي وأهمها: 

عنـــد تنـــاول المضـــاد الحيـــوي للعـــدوى الفيروســـية: حيـــث أن المضـــادات الحيويـــة ال تعمـــل ضـــد الفيروســـات، وهـــي واحـــدة مـــن أســـباب ازديـــاد 
ـــا للمضـــاد الحيـــوي.  مقاومـــة البكتيري

االستخدام السيء وغير الرشيد للمضادات الحيوية. 

صرف الدواء بدون وصفة الطبيب. 

عدم إكمال العالج. 

عدم تطابق المضاد الحيوي مع نوع البكتيريا. 

عـــدم اتبـــاع إرشـــادات الطبيـــب، حيـــث أن كميـــة الجرعـــة اليوميـــة ومـــدة العـــالج، همـــا مـــن األســـباب الرئيســـية لعـــدم الشـــعور بالتحســـن بعـــد 
تنـــاول المضـــاد الحيـــوي. 

ـــة هـــو فيروســـي. ومـــن األمـــراض الشـــائعة التـــي ال تحتـــاج لعـــالج بالمضـــاد  ـــة العلوي ـــات الرئوي ـــى أن معظـــم مســـببات االلتهاب وتشـــير الدراســـات إل
ـــات األذن.  ـــواع التهاب ـــات الحلـــق، وبعـــض أن ـــزالت البـــرد، الســـعال، التهاب الحيـــوي: ن

مخاطر االستهالك 
العشوائي للمضادات 
الحيوية... تجنبوا هذه 

األخطاء!
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ما مضاعفات ومخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية؟

مـــا النصائـــح التـــي يجـــب اتباعهـــا عنـــد تنـــاول المضـــاد الحيـــوي؟ وهـــل يمكـــن ممارســـة 
الرياضـــة وغيرهـــا مـــن األمـــور التـــي تتضـــارب مـــع فعاليـــة عمـــل المضـــاد الحيـــوي؟

ــن  ــات أو مـ ــن الصيدليـ ــه مـ ــول عليـ ــال الحصـ ــن خـ ــة مـ ــادات الحيويـ ــة المضـ ــة، ازدادت مقاومـ ــادات الحيويـ ــتعمال المضـ ــوائية اسـ ــوء وعشـ ــبب سـ بسـ
ــة: ــادات الحيويـ ــاول المضـ ــي تنـ ــراط فـ ــؤدي اإلفـ ــد يـ ــب. قـ ــارة الطبيـ ــاء دون استشـ األصدقـ

لوفاة بعض المرضى، وبشكل خاص لدى الفئات األكثر ضعفًا مثل الكبار بالسن، األشخاص المصابين باألمراض المزمنة، واألطفال. 

إلى تأخر الشفاء لدى المرضى وازدياد معاناتهم. 

ـــه ُينصـــح بتنـــاول  ـــر علـــى التفاعـــل معهـــا أو التخفيـــف مـــن فعاليتهـــا. حيـــث أن ـــر بمـــادة الحليـــب، ممـــا يؤث ـــة تتأث ـــواع المضـــادات الحيوي بعـــض أن
ـــة بفاصـــل زمنـــي ســـاعتين عـــن اســـتهالك الحليـــب ومشـــتقاته.  هـــذه األدوي

ــإن  ــن، فـ ــعور بالتحسـ ــن الشـ ــم مـ ــن، فبالرغـ ــض بتحّسـ ــعور المريـ ــد شـ ــة عنـ ــادات الحيويـ ــاول المضـ ــن تنـ ــف عـ ــائعة، التوقـ ــاء الشـ ــن األخطـ مـ
البكتيريـــا ال تـــزال موجـــودة فـــي الجســـم، وعلـــى المريـــض اإلســـتمرار بتنـــاول الـــدواء طـــوال الفتـــرة والكميـــة المشـــار إليهـــا مـــن الطبيـــب.  ُينصـــح 
بعـــدم تنـــاول الكحـــول مـــع المضـــاد الحيـــوي، ألن بعضهـــا يتفاعـــل معـــه، باإلضافـــة إلـــى أنـــه يؤثـــر ســـلبًا علـــى جســـم اإلنســـان وســـرعة تعافيـــه.

ُينصـــح بعـــدم ممارســـة الرياضـــة أثنـــاء تنـــاول المضـــادات الحيويـــة، ألن الجســـم بحاجـــة للراحـــة والجســـم يكـــون فـــي مرحلـــة بنـــاء الخاليـــا، وقـــد 
تكـــون ممارســـة الرياضـــة إجهـــاد للقلـــب.

على النساء اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل أخذ الحيطة، ألن بعض المضادات الحيوية قد يقّلل من فعالية حبوب منع الحمل.
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مـرض ارتــفاع
ضـغـط العيــن

هو من األمراض العضوية التي قد تصيب العين وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

العيـــن هـــي العضـــو المســـؤول عـــن النظـــر، وهـــي كأي جـــزء فـــي الجســـم، قـــد تتعـــرض لإلصابـــة 
ــا  ــي إدارة وظيفتهـ ــل فـ ــراب وخلـ ــدوث اضطـ ــى حـ ــا إلـ ــؤدي بدورهـ ــي تـ ــة التـ ــراض المختلفـ باألمـ

الرئيســـية.

ــط  ــاع ضغـ ــرض ارتفـ ــو مـ ــن، هـ ــب العيـ ــد ُتصيـ ــي قـ ــة التـ ــراض العضويـ ــهر األمـ ــن أشـ ومـ
ــر. ــدان البصـ ــى فقـ ــان إلـ ــي بعـــض األحيـ ــؤدي فـ ــذي يـ ــن والـ العيـ

ـــي أو إنتـــاج الســـوائل مســـتمرة، وتليهـــا عمليـــة التخلـــص مـــن تلـــك الســـوائل بعـــد إنتاجهـــا بفتـــرة وجيـــزة لمنـــع تراكمهـــا،  تعتبـــر عمليـــة الخلـــط المائ
ـــى عـــدم قـــدرة األعضـــاء المســـؤولة عـــن التخلـــص منهـــا بالتحكـــم بهـــا نظـــرًا لتراكـــم كميـــات كبيـــرة منـــه داخـــل  ـــؤدي إل هـــذا التدفـــق فـــي الســـوائل ي
وخـــارج العيـــن. األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تلـــف العصـــب البصـــري المســـؤول عـــن نقـــل الصـــورة إلـــى الدمـــاغ وبالتالـــي حـــدوث  اضطـــراب الرؤيـــة. وُتعـــرف 

ظاهـــرة اختـــال كميـــة إنتـــاج ســـائل العيـــن وتراكمـــه داخـــل العيـــن بارتفـــاع ضغـــط العيـــن.

ــرا  ــرين مليمتـ ــرة إلـــى عشـ ــا بيـــن عشـ ــبته مـ ــً إذا تراوحـــت نسـ ــر ضغـــط العيـــن طبيعّيـ يعتبـ
ــي. ــد الطبيعـ ــن الحـ ــه عـ ــاوزت مدتـ ــن إذا تجـ ــط العيـ ــة بضغـ ــن ُمصابـ ــون العيـ ــً، وتكـ زئبقيـ

ويتـــم قياســـه باســـتخدام جهـــاز دقيـــق ُيدعـــى ) مقيـــاس توتـــر العيـــن( الـــذي يقيـــس ضغـــط 
العيـــن الواحـــدة أو كليهمـــا.

ما هو ضغط العين؟

ماذا نعني بارتفاع ضغط العين؟

قياس ضغط العين

ــا  ــو مـ ــن، وهـ ــل العيـ ــوائل داخـ ــن إلـــى ضغـــط السـ ــح ضغـــط العيـ ــير مصطلـ يشـ
ــي( .  ــط المائـ ــم )الخلـ ــه اسـ ــق عليـ يطلـ

ــى  ــوي علـ ــن يحتـ ــا ولكـ ــه البالزمـ ــي تركيبـ ــبه فـ ــائل يشـ ــن سـ ــارة عـ ــو عبـ وهـ
كميـــة قليلـــة مـــن البروتيـــن، ممـــا يعطيـــه صفـــاًء لعـــدم منـــع حجـــب الضـــوء 

عـــن المـــرور، وهـــو يوجـــد بيـــن القرنيـــة وعدســـة العيـــن.

ـــري،  وُيعـــد ضغـــط العيـــن هـــو المســـؤول عـــن إعطـــاء العيـــن شـــكلها الدائ
باإلضافـــة إلـــى أنـــه يســـاهم فـــي تنظيـــم مـــرور المـــواد الغذائيـــة واألوكســـجين 

مـــن الـــدم إلـــى أنســـجة العيـــن، ويتـــم ذلـــك عـــن طريـــق فـــرق الضغـــط بيـــن 
ـــي. ـــة الموجـــودة فـــي العيـــن والخلـــط المائ األوعيـــة الدموي
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من الصعب اكتشاف أو الشعور بأن ضغط العين مرتفع، ومن أهم األعراض شيوعًا:

الشعور بألم حاد في العين.

احمرار شديد في العين.

الشعور بألم في الرأس.

عند النظر المباشر إلى الضوء تظهر ألوان قوس قزح.

اضطراب في الرؤية.

تصبح الرؤية غير واضحة وكأن الشخص ينظر في نفق.

فقدان البصر.

وجود بقعة عمياء في مجال الرؤية الخارجية.

أعراض ارتفاع ضغط العين

عند زيارة الطبيب، سيقوم بإجراء الفحوصات التالية:

القياس باستخدام أداة تسمى جهاز التونوميتر.

فحص العصب البصري.

اختبار المجال البصري، وهو اختبار لتقييم الطرفية )أو 

الجانب( للرؤية.

فحص مجرى الزاوية التي يتم من خاللها استنزاف 

السوائل داخل العين حيث يقوم الطبيب المتخصص في 

العناية بالعين والجراحة بتقييم نظام الصرف )الزاوية( إن 

كان مفتوحًا أو مسدودًا.

ُيستحسن إجراء فحص ضغط العين بانتظام للحاالت أدناه:

المصابون بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين.

الذين يعانون من السمنة المفرطة.

الذين يتعرضون اللتهابات العين المتكررة.

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم في الجسم.

المصابون بأورام سرطانية خبيثة وحميدة داخل العين.

الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا.

المرشحون لإلصابة بارتفاع ضغط العين

ارتفـاع  مـرض  تشـخيص  كيفيـة 
العيـن ضغـط 



أمراض الدم

أنواع أمراض الدم

الدم

الوقاية من أمراض الدم

ُيعـــد الـــدم مـــن أهـــم مكونـــات جســـم اإلنســـان بســـبب دوره 
ــة  ــر األوعيـ ــجين عبـ ــز واألكسـ ــذاء الجاهـ ــال الغـ ــي إيصـ ــوي فـ الحيـ
الدمويـــة إلـــى كافـــة أعضـــاء الجســـم، ويتـــم ضـــّخ الـــدم عبـــر 
ـــا  ـــة حاجـــة خالي ـــة مـــن القلـــب بشـــكل مســـتمر لتلبي ـــة الدموي األوعي
ـــام  ـــن القي ـــا م ـــذي يمّكنه ـــجين، وال ـــذاء واألكس ـــان للغ ـــم اإلنس جس
بعملياتهـــا الحيويـــة علـــى النحـــو المطلـــوب، ويتكـــون الـــدم 
مـــن خاليـــا الـــدم الحمـــراء، وخاليـــا الـــدم البيضـــاء، وبالزمـــا الـــدم، 
باإلضافـــة إلـــى الصفائـــح الدمويـــة، وهنـــاك العديـــد مـــن األمـــراض 
ـــر  ـــاط مباش ـــى ارتب ـــون عل ـــي تك ـــان، والت ـــم اإلنس ـــب جس ـــي ُتصي الت

بالـــدم، وتســـمى هـــذه األمـــراض بأمـــراض الـــدم. 

ــان، فبعـــض أنـــواع أمـــراض الـــدم يســـهل التعايـــش  ــا علـــى اإلنسـ ــاك العديـــد مـــن أنـــواع أمـــراض الـــدم، والتـــي يختلـــف تأثيرهـ هنـ
معهـــا، وتعتبـــر غيـــر مؤثـــرة بشـــكل ُمباشـــر علـــى صحـــة اإلنســـان، بخـــاف بعـــض األنـــواع األخـــرى التـــي قـــد تشـــّكل خطـــرًا حقيقّيـــً 

علـــى صحـــة اإلنســـان، وقـــد تـــؤدي إلـــى الوفـــاة، وعليـــه فـــإن أهـــم أنـــواع أمـــراض الـــدم هـــي: 

ــاول  ــن تنـ ــر مـ ــه، وأن ُيكثـ ــوة دمـ ــى قـ ــظ علـ ــان أن يحافـ ــى اإلنسـ ــب علـ يجـ
ـــد، ويتجنـــب مســـببات أمـــراض  األطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى عنصـــر الحدي
الـــدم الُمعديـــة مثـــل الماريـــا، وأال يســـتخف بـــأي أعـــراض غيـــر طبيعيـــة 
ـــة بأمـــراض الـــدم، والتـــي  تظهـــر عليـــه، ألنهـــا قـــد تكـــون ناجمـــة عـــن اإلصاب
ُيمكـــن الحـــّد مـــن خطورتهـــا مـــن خـــال عاجهـــا فـــي بداياتهـــا، كمـــا ينبغـــي 
ـــدم بشـــكل دوري  ـــدم وضغـــط ال ـــى اإلنســـان أن يعمـــل علـــى فحـــص ال عل

للكشـــف عـــن أي مشـــاكل صحيـــة. 

ارتفـــاع ضغـــط الـــدم: ينتـــج هـــذا المـــرض عـــن حـــدوث زيـــادة فـــي الضغـــط علـــى األوعيـــة الدمويـــة فـــي جســـم اإلنســـان، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى 
تصّلـــب األوعيـــة الدمويـــة وتحميـــل القلـــب فـــوق طاقتـــه أثنـــاء عمليـــة ضـــّخ الـــدم إلـــى كافـــة أجـــزاء الجســـم، وقـــد يســـتمر وجـــود هـــذا المـــرض 
فـــي جســـم اإلنســـان لعـــّدة ســـنوات دون أن يعلـــم الُمصـــاب بـــه إال مـــن خـــال بعـــض األعـــراض الواضحـــة التـــي تظهـــر فـــي وقـــت متأخـــر نســـبّيً.

ـــدم: وهـــي حالـــة مرضيـــة ينتـــج عنهـــا عـــدم وصـــول الكميـــة الكافيـــة مـــن األكســـجين إلـــى الدمـــاغ، ممـــا ينعكـــس علـــى  انخفـــاض ضغـــط ال
قـــدرة الدمـــاغ علـــى القيـــام بالوظائـــف الموّكلـــة إليـــه، باإلضافـــة إلـــى عـــدم وصـــول األكســـجين الكافـــي إلـــى أعضـــاء الجســـم األخـــرى.

المالريـــا: ُيعـــد هـــذا المـــرض مـــن أخطـــر أنـــواع أمـــراض الـــدم التـــي هـــّددت حيـــاة البشـــرية، وينتـــج هـــذا المـــرض عـــن طفيلـــي ينتقـــل عـــن 
طريـــق لدغـــات الَبعـــوض إلـــى الـــدم فـــي اإلنســـان، ويســـمى هـــذا الطفيلـــي، البازموديـــوم، والـــذي يعمـــل علـــى تدميـــر كريـــات الـــدم الحمـــراء.

الثالســـيميا: ُيعـــرف علـــى أنـــه أحـــد أمـــراض الـــدم التـــي ينتـــج عـــن اإلصابـــة بهـــا، حـــدوث انخفـــاض حـــاد فـــي مســـتوى هيموجلوبيـــن الـــدم، 
ـــة بهـــذا المـــرض إلـــى حـــدوث اإلجهـــاد البدنـــي، والتأثيـــر علـــى قـــدرة اإلنســـان  ـــدم الحمـــراء، تـــؤدي اإلصاب ـــات ال ـــر علـــى عـــدد كري ـــذي يؤث األمـــر ال

علـــى القيـــام بالنشـــاطات المختلفـــة.

فقـــر الـــدم: ينتـــج هـــذا المـــرض عـــن نقـــص حـــاد فـــي تركيـــز الهيموجلوبيـــن فـــي الـــدم، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى عـــدم إيصـــال الكميـــة الكافيـــة 
مـــن األكســـجين إلـــى مختلـــف أعضـــاء وأنســـجة جســـم اإلنســـان.
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تخصص أمراض الدم - قسم ا�مراض الباطنية

د. شيخة المحارب
استشاري أمراض الدم

 زمالة الكلية البريطانية للباثولوجي -
تخصص أمراض الدم

  •

•  عالج فقر الدم بأنواعه.
•  عالج تكسر الدم الوراثي والمناعي المكتسب.

•  عالج الجلطات وتخثر الدم.
•  تشخيص وعالج سيولة الدم وأمراض النزف.

•  عالج نقص الصفائح المناعي وارتفاع الصفائح.
•  تشخيص وعالج نقص وارتفاع خاليا الدم البيضاء.

الشهادات:
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عملية شّد الجفون

عامــات  ظهــور  ويؤذيــه  التجاعيــد،  تزعجــه  ال  مّنــا  ومــن  ممكنــة؟  فتــرة  ألطــول  وجمالــه  شــبابه  علــى  بالحفــاظ  يحلــم  ال  مّنــا  مــن 
المزعجــة؟ الجفــون  تجاعيــد  مــن  التخلــص  يمكننــا  هــل  خــاص.  بشــكل  جفنيــه  وعلــى  عــام،  بشــكل  وجهــه  علــى  العمــر  فــي   التقــدم 

الحقيقــة أّن ظهــور عامــات التقــدم فــي العمــر ليســت هــي المشــكلة الوحيــدة التــي تنتــج عنهــا تجاعيــد الجفــون وتهدلهــا، فتجاعيــد الجفــون 
تؤثــر أيضــً علــى مجــال الرؤيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة عنــد القيــادة أو عنــد تشــغيل اآلالت التــي تحتــاج إلــى حــذر وإحاطــة تامــة 
بمجــال الرؤيــة. فــي هــذه الحالــة البــد مــن البحــث عــن حــل لهــذا الخلــل الوظيفــي والجمالــي، ويكمــن الحــل فــي عمليــة شــّد الجفــون وتجميلهــا.

ـــة ترّهـــات الجفنيـــن العلـــوي والســـفلي، هـــذه الترّهـــات التـــي تضفـــي مظهـــر اإلرهـــاق علـــى وجهـــك، وتحـــّد مـــن  عمليـــة شـــّد الجفـــون هـــي عمليـــة إزال
مجـــال الرؤيـــة فتزعـــج كبـــار الّســـن وتســـّبب خلـــل وظيفـــي فـــي اإلبصـــار. ُتجـــرى هـــذه العمليـــة ألســـباب تجميليـــة وألســـباب مرضّيـــة أيضـــً لـــدى بعـــض 
النـــاس، وبإمكانهـــا أن تخّلصـــك مـــن اإلنتفـــاخ حـــول عينيـــك ومـــن تهـــّدل الجفـــون. لكـــن هـــذه الجراحـــة لـــن تســـتطيع أن تخّلصـــك مـــن أي هـــاالت ســـوداء 

تحيـــط بعينيـــك وال مـــن أي تجاعيـــد أخـــرى فـــي الجبهـــة أو أي منطقـــة أخـــرى مـــن الوجـــه.

ما هي عملية شّد الجفون؟ 
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ـــج العمليـــة. بعـــد  ينبغـــي أن تلتـــزم بالنظـــرة اإليجابيـــة المتفائلـــة بشـــرط أن تحتفـــظ بواقعيـــة تصّوراتـــك عـــن نتائ
ـــة. مـــن  ـــار العملي العمليـــة ســـتختفي التجاعيـــد فـــورًا، لكـــن قـــد يتبقـــى بعـــض االنتفـــاخ والتـــوّرم حـــول عينيـــك مـــن أث

المتوقـــع أن يختفـــي هـــذا االنتفـــاخ خـــال شـــهر علـــى األكثـــر لتظهـــر النتائـــج النهائيـــة للعمليـــة وتتمتـــع بمظهـــر جديـــد أكثـــر 
ـــد بالجراحـــة أو بالغـــرز بـــدون جراحـــة، فـــإن التجاعيـــد ســـتختفي فقـــط، أمـــا فـــي  شـــبابً وحيويـــة. فـــي حالـــة شـــّد الجفـــون بالليـــزر أو الًشّ

ـــزة أخـــرى وهـــي نضـــارة البشـــرة فـــي مناطـــق الحقـــن. حالـــة شـــّد الجفـــون مـــن خـــال الحقـــن بالفيلـــر، فإنـــك ســـتتمّتع بمّي

المرّشح المثالي لهذه العملية هو شخص بحالة صحية جيدة، وال يعاني من أي أمراض مزمنة.
ينبغي أن تكون توقعاتك واقعية، وأن تحّدد أهدافك حتى ال ُتصاب بخيبة األمل على الرغم من نجاح العملية.

علـــى األغلـــب ســـيكون عمـــرك 35 عـــام أو أكثـــر حتـــى ُتعانـــي مـــن تجاعيـــد فـــي منطقـــة الجفـــون، لكـــن مـــن الممكـــن أن تعانـــي منهـــا قبـــل هـــذا 
الســـن، وحينهـــا ُيمكنـــك الخضـــوع للعمليـــة. فـــي هـــذه الحالـــة، فقـــد يرجـــع الســـبب فـــي اإلصابـــة بهـــذه التجاعيـــد إلـــى أســـباب وراثيـــة وهرمونيـــة.

ينبغي أن يكون المرّشح لهذه العملية من غير المدخنين.
ينبغي أن يكون الشخص غير مصاب بأي أمراض في العين أو أي فيروسات نشطة.

إذا خضعـــت لعمليـــة جراحـــة شـــّد الجفـــون العلويـــة أو الســـفلية، فســـتخرج مـــن العمليـــة ببعـــض الغـــرز فـــي 
الجفـــن أو علـــى جانبـــه، وســـتبقى هـــذه الغـــرز فتـــرة تصـــل إلـــى أســـبوع. قـــد ُتعانـــي مـــن بعـــض اإلنتفـــاخ، 

والتـــوّرم فـــي عينيـــك، لكـــن هـــذا طبيعـــي وســـيزول خـــال أســـبوع إلـــى أســـبوعين بعـــد العمليـــة. 
 بخـــاف هـــذا، يمكنـــك العـــودة إلـــى ممارســـة أنشـــطة حياتـــك الطبيعيـــة خـــال أســـبوع بعـــد العمليـــة.

أمـــا فـــي حالـــة إجـــراء عمليـــة شـــّد الجفـــون بـــدون جراحـــة، فلـــن تحتـــاج إلـــى مـــا يزيـــد عـــن يـــوم أو يوميـــن 
للتعافـــي مـــن العمليـــة والعـــودة إلـــى حياتـــك الطبيعيـــة، وأقصـــى فتـــرة نقاهـــة قـــد تحتاجهـــا فـــي 
هـــذه الحالـــة لـــن تتجـــاوز بضعـــة أيـــام. ومـــع ســـهولة العمليـــة وســـرعة التعافـــي منهـــا، إال أنـــه ينبغـــي 

علـــى المريـــض اإللتـــزام التـــام بتعليمـــات الطبيـــب حتـــى تتـــم العمليـــة بنجـــاح.

حون لعملية شّد الجفون المرشَّ

التعافي من عملية شّد الجفون، وفترة النقاهة المتوقعة

نتائج عملية شّد الجفون
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التخدير
ــّد الجفـــون عـــن طريـــق الجراحـــة عمليـــة كبـــرى تســـتلزم  ُتعتبـــر عمليـــة شـ

الخضـــوع إلـــى التخديـــر الكّلـــي، أو إلـــى التخديـــر الموضعـــي مـــع التهدئـــة بحقنـــة 
منّومـــة. أمـــا عمليـــات شـــّد الجفـــون بالليـــزر، وشـــّد الجفـــون بـــدون جراحـــة بغيرهـــا 

ـــة مـــا  ـــكّل حال ـــإّن ل ـــة، ف ـــر الموضعـــي. وعاّم ـــق التخدي مـــن الطـــرق، فإنهـــا تتـــم عـــن طري
يناســـبها، وينبغـــي عليـــك استشـــارة طبيبـــك الُمعالـــج فـــي طريقـــة التخديـــر األنســـب لحالتـــك.

تتضّمن جميع العمليات الجراحية بعض المخاطر، ومن المخاطر التي قد تحدث خال عملية شّد الجفون:

مخاطر التخدير المعتادة.
مخاطر النزيف أثناء العملية أو بعدها.

مخاطر الحساسية للشمس أو للضوء الساطع.
األلم الذي قد يدوم بعد العملية.

صعوبة التئام الجرح.
حدوث ندوب غير متوقعة.

مخاطر جفاف العين بعد العملية.
من الطبيعي أن ُتعاني من صعوبة في إغاق العين وأن تشكو من عدم قدرتك على غلقها بالكامل، 

وهذا أمر طبيعي ويختفي خال بضعة أسابيع.

التخلص من االنتفاخات والترّهالت
يبدأ الطبيب في فصل الجلد عن الطبقات التالية، ويليه إزالة الجلد والدهون الزائدة من هذه المنطقة.

الّشق الجراحي
فـــي حالـــة اســـتخدام الطـــرق الجراحّيـــة، أو شـــّد الجفـــون بالخيـــوط الجراحيـــة، ُيحـــدث الطبيـــب شـــّق صغيـــر للغايـــة 

يتماشـــى مـــع الخطـــوط الطبيعيـــة لجفـــن العيـــن، وغالبـــً مـــا يكـــون طـــول هـــذا الشـــق بضعـــة ملليمتـــرات.

إغالق الشق الجراحي
يبـــدأ الطبيـــب فـــي إغـــاق الشـــّق الجراحـــي بغـــرز صغيـــرة للغايـــة، وتحتـــاج عمليـــة شـــّد الجفـــن العلـــوي إلـــى ثاثـــة غـــرز وقـــد 
ـــى غـــرزة واحـــدة  ـــاج إل ـــى غـــرز علـــى اإلطـــاق وقـــد تحت ـــاج إل ـــى ســـتة غـــرز، أمـــا عمليـــة شـــّد الجفـــن الســـفلي، فقـــد ال تحت تصـــل إل

وحتـــى ثاثـــة غـــرز بحســـب الحالـــة. وتســـتغرق العمليـــة بأكملهـــا ســـاعتين وحتـــى ثـــاث ســـاعات فـــي غرفـــة العمليـــات.

يخضـــع الشـــخص إلـــى التخديـــر الموضعـــي، وبعدهـــا يبـــدأ الطبيـــب فـــي إتمـــام العـــاج، ففـــي حالـــة شـــّد 
ـــة العـــاج بالفيلـــر، يخضـــع الشـــخص إلـــى حقـــن الفيلـــر، أمـــا  الجفـــون بالليـــزر، يتـــم العـــاج بالليـــزر، وفـــي حال
فـــي حالـــة العـــاج بالغـــرز الجراحيـــة، يبـــدأ الطبيـــب بخياطـــة الغـــرز الجراحيـــة المناســـبة للحالـــة فـــي المنطقـــة 
المناســـبة بـــدون الحاجـــة إلـــى شـــّق الجلـــد أو غيـــره. لكـــن هـــذه  الطـــرق غيـــر الجراحيـــة ال َتصلـــح إال لعـــاج 
ــّدل  ــا تهـ ــة التـــي يحـــدث فيهـ ــاالت المتقدمـ ــاالت البســـيطة فقـــط، وال ُيمكـــن اســـتخدامها لعـــاج الحـ الحـ

شـــديد فـــي جفـــن العيـــن.

المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية شّد الجفون

إجراء عملية شّد الجفون بدون جراحة 

إجراء عملية شّد الجفون جراحّيًا

أبصر مـن زرقاء اليمامة...

Mel 80 Suite

التكنولوجيا
ا�ك� تطور�

يفتخر مستشـــفى دار الشـــفاء باســـتخدام الجهاز التقني ا�كثر تطوراً في العالم، والفريد من 
نوعـــه في الكويت، «Visu Max - Mel 80 Suite». فـــي مجال طب العيون. ليمنح مرضاه أفضل 
رعاية طبية في مجال الجراحات االنكسارية والعالجات المرتبطة بها، ويحقق مستوى عاٍل من 

الكفاءة ليجمع بين الدقة الممتازة والسرعة وا�داء المثاليين.

قسم طب وجراحة العيون
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أبصر مـن زرقاء اليمامة...

Mel 80 Suite

التكنولوجيا
ا�ك� تطور�

يفتخر مستشـــفى دار الشـــفاء باســـتخدام الجهاز التقني ا�كثر تطوراً في العالم، والفريد من 
نوعـــه في الكويت، «Visu Max - Mel 80 Suite». فـــي مجال طب العيون. ليمنح مرضاه أفضل 
رعاية طبية في مجال الجراحات االنكسارية والعالجات المرتبطة بها، ويحقق مستوى عاٍل من 

الكفاءة ليجمع بين الدقة الممتازة والسرعة وا�داء المثاليين.

قسم طب وجراحة العيون
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تتمثـــل آالم البطـــن فـــي الشـــعور باأللـــم وعـــدم االرتيـــاح فـــي المنطقـــة الواقعـــة تحـــت األضـــاع إلـــى مـــا فـــوق الحـــوض. هـــذه اآلالم تحـــدث ألســـباب متعـــددة 
تختلـــف وفـــق الظـــرف الـــذي رافـــق حدوثهـــا، كمـــا أنهـــا تحـــدث فـــي أماكـــن مختلفـــة مـــن البطـــن؛ يرتبـــط كل منهـــا بأعـــراض ومســـببات مختلفـــة. 

فيمـــا يلـــي إيجـــاز آلالم البطـــن ومـــا يمكـــن أن يســـّببها وفـــق مـــكان وظـــروف األلـــم، إلـــى جانـــب بعـــض األعـــراض الُمصاحبـــة التـــي قـــد تعطـــي مؤشـــرًا 
لألســـباب المحتملـــة.

آالم أسفل البطن 
قـــد تكـــون نتيجـــة البتـــاع كميـــة زائـــدة مـــن الهـــواء، تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة بالدهـــون التـــي تؤخـــر إفـــراغ المعـــدة، اإلمســـاك، التهـــاب القولـــون أو المعـــدة، 

انســـداد معـــوي، القولـــون العصبـــي أو كســـل وتباطـــؤ فـــي عمـــل األمعـــاء الدقيقـــة والغليظـــة.
يمكن للتوتر أن يسّبب انتفاخ البطن وآالم في أسفله.

آالم أسفل يسار البطن  
قـــد يكـــون المســـّبب كمســـّببات آالم أســـفل البطـــن الســـابقة؛ كالغـــازات أو التهـــاب 

ـــون. المعـــدة أو القول

عليـــك طلـــب المســـاعدة فـــي حـــال ظهـــور أّي مـــن األعـــراض التـــي تتطلـــب التدخـــل 
الطبـــي الفـــوري.

إذا صاحـــب األلـــم حمـــى، غثيـــان أو قـــيء، قـــد يكـــون الســـبب هـــو التهـــاب الرتـــج، أي 

تكـــّون جيـــوب أو انتفاخـــات فـــي ُجـــدر األمعـــاء ويعـــّد مـــرض شـــائع مـــن أمـــراض الجهـــاز 
الهضمـــي. 

قـــد يتعافـــى بعـــض المرضـــى بالراحـــة وتغييـــر النظـــام الغذائـــي، وبعـــض الحـــاالت 
الشـــديدة  قـــد تتطلـــب التدخـــل الجراحـــي.

آالم أسفل يمين البطن  
ــاء  ــن تلقـ ــذه اآلالم مـ ــزول هـ ــاء، وتـ ــد النسـ ــن عنـ ــون ،أو المبيـــض األيمـ ــادة القولـ ــّبب بالعـ ــون المسـ يكـ

ــن.  ــوم أو يوميـ ــال يـ ــها خـ نفسـ

ـــم نتيجـــة عســـر الهضـــم، فتـــق فـــي األمعـــاء، التهـــاب الكلـــى، وجـــود  فـــي بعـــض الحـــاالت قـــد يكـــون األل

حصـــى فـــي الكلـــى أو مـــرض التهـــاب األمعـــاء.

فـــي حالـــة االشـــتباه بالتهـــاب الزائـــدة الدوديـــة، ابتعـــد كليـــً عـــن الحقـــن الشـــرجية أو المســـّهات التـــي قـــد 

ــار الزائـــدة الدوديـــة. تســـّبب انفجـ

هل تختلف آالم 
البطن حسب 

مكانها ؟



____________________________________________________________________________________________  للصحة يد ترعاها

45

آالم البطن العلوية
 

تقـــع معظـــم األعضـــاء الداخليـــة فـــي الجـــزء العلـــوي مـــن البطـــن؛ وتشـــمل: المعـــدة، الطحـــال، البنكريـــاس، الكليتيـــن، الغـــدة الكظريـــة، جـــزء مـــن 
ــر. ــاء الدقيقـــة المعروفـــة باســـم األثنـــى عشـ ــرارة، وجـــزء مـــن األمعـ القولـــون، الكبـــد، المـ

ـــاك بعـــض الظـــروف  ـــة. ولكـــن هن ـــام قليل ـــوي بســـبب شـــيء بســـيط نســـبّيً، وســـيختفي مـــن تلقـــاء نفســـه خـــال أي ـــم البطـــن العل ـــا يحـــدث أل ـــادًة م ع
األساســـية األخـــرى التـــي يمكـــن أن تحـــدث بســـبب مشـــكات صحيـــة تســـتدعي التدخـــل الطبـــي. ُينصـــح بزيـــارة الطبيـــب إذا اســـتمر األلـــم فـــي الجـــزء 

العلـــوي مـــن البطـــن، ويمكـــن للطبيـــب تقييـــم وتشـــخيص األعـــراض.

قـــد يســـتمر األلـــم الناجـــم عـــن حصـــى المـــرارة مـــن عـــدة دقائـــق 
إلـــى بضـــع ســـاعات. قـــد يصـــف الطبيـــب عاجـــً إلذابـــة حصـــى 
أو  شـــهورًا  المعالجـــة  عمليـــة  تســـتغرق  قـــد  ولكـــن  المـــرارة، 
ســـنوات. قـــد ُيوصـــي الطبيـــب أيضـــً بإجـــراء عمليـــة جراحيـــة إلزالـــة 
المـــرارة، ولـــن تؤثـــر علـــى هضـــم الطعـــام إذا تـــم اســـتئصالها.

متى يكون ألم البطن العلوي خطيًرا؟ 
األعـــراض المتزامنـــة مـــع ألـــم البطـــن العلـــوي التـــي تســـتدعي 

رعايـــة طبيـــة فوريـــة:

ألم شديد أو ضغط شديد.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الغثيان أو القيء الذي ال يتوقف.

فقدان الوزن الغير متوقع.

آالم أسفل البطن المصحوبة بإسهال  
في حال كان األلم مؤقت، من المرجح أن يكون السبب عسر الهضم، أو التغّير في النظام الغذائي.

فـــي حـــال كان األلـــم مســـتمر، قـــد يكشـــف عـــن مشـــكلة صحيـــة أكثـــر خطـــورة كالتهـــاب المعـــدة الفيروســـي، وجـــود طفيليـــات فـــي الجهـــاز الهضمـــي، 
التســـمم الغذائـــي، الحساســـية لبعـــض أنـــواع الطعـــام، حساســـية الاكتـــوز، االلتهـــاب المعـــوي، بعـــض االضطرابـــات الهضميـــة أو الســـرطانات.

د المرض من خال الكشف الطبي والفحوصات الطبية المناسبة. يحدَّ

إصفرار الجلد )اليرقان(.

التعّرق البطني.

زيادة شدة األلم عند لمس البطن.

ُبراز دموي.

أسباب حدوث ألم البطن العلوي 
يحدث ألم البطن العلوي بالتزامن مع الحاالت اآلتية:

حصى في المرارة عن طريق  : 
ألم في الكتف األيمن.

الغثيان أو القيء.

ألم الظهر بين ريش الكتف.

ألم مفاجئ ومكّثف في منتصف البطن، أسفل عظمة الصدر.

إذا صاحـــب األلـــم حـــرارة، إســـهال، إمســـاك، تـــوّرم فـــي البطـــن وفقـــدان الشـــهية؛ فمـــن المرجـــح أن يكـــون الســـبب التهـــاب الزائـــدة الدوديـــة التـــي 
تتطلـــب التدخـــل الطبـــي الفـــوري.
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االلتهاب الرئوي
هو عدوى ُتصيب الرئة، يمكن أن تشعل الحويصات الهوائية وتعبئتها بالسوائل أو القيح.

ــم فـــي  ــى ألـ ــؤدي إلـ ــد يـ ــا وقـ ــاة، كمـ ــّدد للحيـ ــف  إلـــى مهـ ــون خفيـ ــاب أن يكـ ــذا  االلتهـ ــن لهـ يمكـ
ــوي. ــن العلـ ــّي البطـ ــي جانبـ ــم فـ ــّبب األلـ ــد يسـ ــا قـ ــعال، ممـ ــد التنفـــس أو السـ ــدر عنـ الصـ

التهاب المعدة  
معلومات عن التهاب المعدة:

التهاب بطانة المعدة، والذي يحدث غالبً بسبب عدوى بكتيرية.
اإلفـــراط فـــي شـــرب الكحـــول واســـتخدام مســـكنات األلـــم بانتظـــام، 

ويمكـــن أن يـــؤدي أيضـــً إلـــى التهـــاب المعـــدة.
قد تسّبب الحالة ألمً مؤلمً أو حارقً في الجزء العلوي من البطن.

يمكن لالتهاب أن يخّف أو يتفاقم مع تناول الطعام.

القرحة الهضمّية:
هـــي قرحـــة مفتوحـــة تحـــدث إمـــا داخـــل بطانـــة المعـــدة )قرحـــة المعـــدة( أو الجـــزء العلـــوي 

مـــن األمعـــاء الدقيقـــة )قرحـــة اإلثنـــى عشـــر(.
يمكـــن أن يكـــون ســـببها عـــدوى بكتيريـــة أو اســـتخدام طويـــل األمـــد لألســـبرين وبعـــض 

مســـكنات األلـــم.
ــزء  ــر مـــن الجـ ــارق فـــي المعـــدة، ويكـــون علـــى الجانـــب األيسـ يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى ألـــم حـ

ــن. ــن البطـ ــوي مـ العلـ

تضّخم الطحال  
يمكن أن تسّبب العدوى وأمراض الكبد في تضخم الطحال.

في بعض الحاالت، قد ال يظهر تضخم الطحال أي عامات أو أعراض.
فـــي األغلـــب، سيشـــعر المريـــض باأللـــم أو االمتـــاء فـــي الجانـــب األيســـر مـــن الجـــزء العلـــوي مـــن 

البطـــن، والـــذي قـــد ينتشـــر إلـــى الكتـــف األيســـر.

التهاب البنكرياس  
وهـــو عبـــارة عـــن غـــدة طويلـــة ومســـطحة تقـــع خلـــف المعـــدة تســـاعد الجســـم علـــى هضـــم 

ومعالجـــة الســـكر.
يمكـــن أن يـــؤدي التهـــاب البنكريـــاس إلـــى ألـــم فـــي الجانـــب األيســـر مـــن الجـــزء العلـــوي مـــن 

البطـــن ويـــزداد ســـوءًا بعـــد تنـــاول الطعـــام.

يمكن أن يكون حادًا أو مزمنً.

عسر الهضم الوظيفي  
عادًة، يحدث عسر الهضم بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام الدسم.

لكن عسر الهضم الوظيفي هو عسر هضم دون سبب واضح.

عسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى ألم حارق في أي من جانبّي البطن أو كاهما.
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آالم البطن حسب السبب
ّرة   آالم فوق السُّ

ترتبط آالم فوق السّرة بشكل وثيق مع أمراض ومشاكل المعدة مثل التهاب المعدة، قرحة المعدة، وارتفاع حموضة المعدة.
األلم الشديد المستمر في هذه المنطقة  قد يكون مؤشر على مشاكل البنكرياس، اإلثنى عشر والمرارة.

آالم البطن المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة
ُيعّد ارتفاع درجة الحرارة مؤشر على حدوث التهاب أو عدوى، مثل التهاب المعدة والتهاب الزائدة الدودية.

آالم البطن عند النوم
تحدث نتيجة مجموعة من األسباب منها اضطرابات الهضم، تغير أنماط الحياة أو بفعل بعض األدوية.

قـــد تكـــون آالم البطـــن عنـــد النـــوم نتيجـــة أمـــراض أكثـــر خطـــورة مثـــل الســـرطانات أو أمـــراض القلـــب، وعـــادًة مـــا تكـــون هـــذه المشـــكات مصحوبـــة 
بأعـــراض إضافيـــة أكثـــر شـــدة.

آالم البطن أثناء ممارسة الرياضة
إذا كان األلم مقترن بممارسة التمارين الرياضية فليس هناك داٍع للقلق، غالبً ما يكون ألم موضعي سيزول خال فترة قصيرة.

أما في حالة اقترانه بأعراض أخرى؛ فعلى المريض مراجعة الطبيب للكشف والتشخيص السليم.

آالم البطن في الصباح
في حال لم تصاحب آالم البطن في الصباح أي أعراض أخرى، فإنه عادًة ما يكون بسبب اإلمساك.

آالم البطن عند التنفس 
عادة ما تكون بسبب الخوف أو القلق، البدانة، االنسداد الرئوي المزمن، القولون العصبي، فتق الحجاب الحاجز أو بعض االضطرابات الهضمية.

آالم البطن بعد التبرز
تختلف أسباب آالم البطن بعد التبرز، وتشمل: اإلمساك، البواسير، الشقوق الشرجية، التهاب األمعاء والحساسية لبعض األطعمة.
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الجناح الملكي
The Royal Suite

الجنـــاح الملكـــي يعطـــي قيمـــة جديـــدة للفخامـــة مـــن خـــال تقديـــم أعلـــى مســـتويات الضيافـــة والمرافـــق المتطـــورة لمواكبـــة 
جميـــع احتياجاتـــك. طـــرازه الحديـــث ومظهـــره الراقـــي يمتـــد علـــى مســـاحة 75 متـــر مربـــع ، ويشـــمل خدمـــات عاليـــة الجـــودة 

ولمســـات فنيـــة تائـــم أذواقكـــم بالمســـتوى واألناقـــة.
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خدمات األجنحة الملكية
السرير والحمام

.Posturepedic فراش السرير من  •
•  أريكة سرير.

•  مرافق الحمام.
•  أرواب حمام، مناشف ونعال من القطيفة.

•  مجّفف للشعر.

الترفيه 
•  تلفزيون ذكي كبير 65 بوصة مع توزيع الصوت.

•  االتصال بشبكة انترنت السلكي بال حدود.
•  كاميرا مراقبة لألطفال داخل الجناح.

•  الجرائد. 

المرافق داخل الجناح
•  كرسي مساج.

•  كمبيوتر محمول ) عند الطلب(.
•  مطبخ مجهز بالكامل داخل الجناح.

•  صالة استقبال.
•  حمام إضافي للزوار.
•  سجادة صالة وقرآن.

•  كراسي وطاوالت إضافية.
•  خزنة أمانات.

الخدمات داخل الجناح
•  خدمة الُمساعد الشخصي.

•  أدوات تقديم فاخرة.
•  وجبات حسب الطلب ألربعة أشخاص )ثالث وجبات لكل شخص(.

•  وجبات خفيفة مسائية ومشروبات )وفق النظام الغذائي المحدد(.
•  تشكيلة من أنواع الشاي المختلفة.

•  معدات تحضير القهوة.
•  عبوات مياه يومية.

•  سّلة فواكه.
•  خدمات التنظيف 24 ساعة.

•  شواحن هواتف نقالة.
•  خدمات اإلرشاد والتوجيه.

خدمات بتكاليف إضافية
•  تنظيم حفل استقبال كامل من أي نوع.

•  خدمة الُمساعد الشخصي وأواني تقديم.
•  تشكيلة من أغطية األسّرة اإليطالية.

•  خدمات المصبغة ) من الساعة  9.00 صباحًا– 5.00 مساًء(.
•  خدمات المساج )للنساء فقط(.

•  خدمات صالون التجميل ) للنساء فقط(.
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اسأل...
          دار الشفاء

حوارات صحفية مع نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء ودار الشفاء كلينك

-  د. مصطفى أبو زيد،   المشاكل الجلدية األكثر شيوعً   - مستشفى دار الشفاء

- د. محمد العنزي، بــرودة الطقــس وعدم شــرب المــاء بكثرة قد يؤثر على سامة جلدك  - مستشفى دار الشفاء

-  د.  أحمد نبيل ،  كن صديقً لقولونك  - دار الشفاء كلينك

-   أخصائية التغذية إسراء عبدالرضا، ليس كل منتج أسمر »صحي« - مستشفى دار الشفاء

-  د. منى عثمان،  ابتسامة العروس.. كوني مستعدة ألجمل يوم  - دار الشفاء كلينك

- د. عمرو أحمد حمدي، السمنة - دار الشفاء كلينك

تجــيب..
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المشاكل الجلدية
 األكثر شيوعًا 

في فصل الشتاء
جعل اهلل التنوع البيئي طوال السنة على هيئة 

أربعة فصول متوالية بصفة دورية منتظمة بين 
الخريف فالشتاء ثم الربيع فالصيف. ومن قدرة 
الخالق سبحانه وتعالى أنه خلق االنسان وجعل 

بداخل جسمه أجهزة مختلفة تتأقلم طبعًا 
إلختالف الجو المحيط لتستطيع التعايش دون 

مرض أو مشاكل تنغص عليه حياته.
ويعتبر جلد اإلنسان هو خط الدفاع األول في 

حماية الجسم بهدف الحفاط على وظائف أجهزة 
الجسم الداخلية تعمل بانتظام وتوافق وكما 

نعلم أن الجلد هو مرآة األجهزة الداخلية يمكن 
من خالله تشخيص كثير من األمراض العامة 

من الوهله األولى مثل الذئبة الحمراء والفشل 
الكلوي وإلتهاب أو انسداد القناة المرارية وكثيرًا 

من األمراض الداخلية الخطيرة كما هو الحال في 
بعض السرطانات التي تصيب جهاز الدم والغدد 

اللمفاوية.

وفي فصل الشتاء ومع انخفاض درجة حرارة الجو 
مع نقص نسبة الرطوبة في الجلد قد ال يستطيع 

جلد بعض األشخاص في تحمل هذه الظروف 
الجوية والبيئية فيعاني من بعض األمراض 

المهمة مثل:-

1. اإللتهابات الفطرية: 
مثــل تنيــا الجســم و التنيــا الملوثــة والســعفة ) تنيــا الفخذيــن وكل هــذه األنــواع مــن الفطريــات تحــدث نتيجــة 
إلنخفــاض عــدد مــرات اإلســتحمام الــذي تعــود عليــه المريــض أثنــاء الجــو العــادي وهــو مــرة يوميــً أو يــوم بعــد يــوم، 
ولتفــادي حــدوث هــذه اإللتهابــات الفطريــة ننصــح بضــرورة الحمــال كل يوميــن واســتخدام الشــامبو المناســب 

لغســيل الجســم مــع ضــرورة فــرك الجلــد بلوفــة ناعمــة.

كمــا إننــا ننصــح بضــرورة ارتــداء المابــس الداخليــة ذات األكمــام الطويلــة والشــورتات الداخليــة حتــى نقلــل 
اإلحتــكاك بيــن الفخذيــن فيكــون مدخــل لبدايــة اإللتهــاب.

د/ مصطفى أبو زيد
استشاري األمراض الجلدية
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2. إلتهابات جلد الرأس:
مثــل حكــة الــرأس نتيجــة لتراكــم القشــرة بالشــعر فينتــج عنهــا إلتهــاب بوصيــات الشــعر بجلــد الــرأس، والتــي 

مــع اهمالهــا قــد تــؤدي إلــى حــدوث ثعلبــة متفرقــة بالشــعر.

   والعــاج مــن إلتهابــات وحكــة الــرأس فــي الشــتاء ننصــح ضــرورة اســتخدام الشــامبو المناســب لطبيعــة الشــعر 
والتــي يجــب وصفــه عــن طريــق الطبيــب مــع ضــرورة تــرك الشــامبو علــى الشــعر المبلــل لمــدة ال تقــل عــن ربــع 

ســاعة قبــل الشــطف مــع ضــرورة تكــرار غســيل الشــعر بنفــس الشــامبو يــوم بعــد يــوم.

3. جفاف الجلد 
وهــي ظاهــرة تــزداد فــي فصــل الشــتاء نتيجــة لبــرودة الجلــد وانخفــاض نســبة الرطوبــة بالجــو ممــا يزيــد الجفــاف 
جفافــً ويجعــل الجلــد الطبيعــي جافــً وهــذا يــؤدي إلــى الحكــه الشــديدة التــي قــد تتطــور إلــى حــدوث أكزيمــا 
بالجلــد وإلتهابــات جلديــة بكتيريــة ولتفــادي ذلــك ننصــح بضــرورة ترطيــب الجلــد بالمرطــب المناســب لطبيعــة 
الجلــد وننصــح بتدليــك المرطــب علــى عمــوم الجســم بعــد انتهــاء االســتحمام يــوم بعــد يــوم وخــال 3 - 5 
دقائــق مــن تخفيــف الجســم وخاصــة فــي األطفــال. وننصــح أيضــً بترطيــب الجســم مــرة أخــرى بــدون اســتحمام 
مــع ضــرورة اســتخدام الجــل المناســب فــي اإلســتحمام والخالــي مــن العطــور والغســيل اليومــي للوجــه وهــذا 

الجــل يكــون مــن النــوع الــذي يحافــظ علــى طبيعــة الشــمع التــي تغطــي الجلــد.
ــة جــو الغرفــة Humidifier وتبــاع فــي محــات  ــك ينصــح األطبــاء بضــرورة اســتخدام أجهــزة ضبــط رطوب وكذل

ــة. األجهــزة التكيفــات وتســمى أجهــزة باعــت الرطوب
كما ننصح بضرورة اإلكثارمن تناول الخضراوات الورقية طوال الشتاء وكذلك الفواكه الطازجة.

5. زيادة أمراض الجلد
نتيجــة للتعــرض للشــمس فــي فصــل الشــتاء حيــث تقــل رطوبــة الجلــد وتخــف نســبة األتربــة فتكــون الشــمس 
فــي أقــوى حالتهــا نتيجــة لصفــاء الجــو وهنــا ننصــح بضــرورة اســتخدام المرطــب المناســب مــع ضــرورة اســتخدام 

واقــي الشــمس المناســب لنــوع البشــرة ودرجــة التصبــغ.     

استشاري األمراض الجلدية

4. حكة الجلد الشتوية
وهــي غالبــً ناتجــة عــن جفــاف الجلــد ولكــن يجــب اســتبعاد خلــو المريــض مــن مــرض الجــرب أو األرتكاريــا المتحيبــة. 

وهــذا يســتدعي دائمــً زيــارة طبيــب األمــراض الجلديــة الثبــات المــرض مــن عدمــه.

وكذلك يجب عدم الزيادة في تدفئة الغرف عندما تنخفض درجات الحرارة وتزداد البرودة.
وكذلــك إذا كانــت الحكــة شــديدة مــع جفــاف جلــد شــديد هنــا يجــب اإلقــال مــن اإلســتحمام وليكــن كل أربعــة 

أيــام مــع تجنــب اســتخدام المــاء الســاخن جــدًا أثنــاء اإلســتحمام وعــدم اإلطالــة فــي الحمــام.
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جفـاف  احـذروا  العنـزي:  د.محمـد 
الشـتاء فـي  البشـرة 

شّدد الدكتور محمد عبداهلل العنزي، استشاري األمراض 
علـى  الشـفاء،  دار  بمستشـفى  والتناسـلية  الجلديـة 
ضـرورة العمـل علـى حمايـة الجلـد والبشـرة مـن عوامـل 
الشـتاء  موسـم  دخـول  مـع  خاصـة  والرطوبـة،  الطقـس 
الـذي تنخفـض فيـه درجـات الحـرارة وتقـل فيـه الرطوبـة، 

األمـر الـذي ُيعـّرض البشـرة للجفـاف.

األمراض التي تشتد بالشتاء

وأوضح الدكتور العنزي أن هناك أمراض تشتد بالشتاء مثل )اإلكزيما والجفاف وبعض أنواع الصدفية( 

بــرودة الطقــس وعدم 
شــرب المــاء بكثرة قد 
يؤثر على سالمة جلدك

د. محمد   العنزي
   استشاري   األمراض   الجلدية   والتناسلية

وأضاف أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى جفاف 
الجلد من بينها، قلة شرب الماء، وبعض أنواع 

المابس الصوفية، وهي عوامل قد تؤثر بشكل 
خاص على أولئك الذين لديهم جفاف جلدي وراثي أو 
إكزيما، أو غيرها من األمراض المتعلقة بجفاف الجلد. 

وقـال أنـه يجـب علـى المريـض أن يتعـرف على األسـباب 
بينهـا  مـن  والتـي  الجلـد،  بجفـاف  تصيبـه  قـد  التـي 
ُيمكـن  األمـر  وهـذا  الصوفيـة،  الشـتوية  المابـس 
الجلـد  علـى  ارتدائهـا  عـدم  خـال  مـن  عليـه  التغلـب 

مباشـرة.
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األمراض التي تشتد بالشتاء

أسباب األمراض

وأوضـح الدكتـور العنـزي أن هنـاك أمـراض تشـتد بالشـتاء مثـل 
)اإلكزيمـا والجفـاف وبعـض أنـواع الصدفيـة( 

ألشـعة  التعـرض  عـدم  بسـبب  أو  النفسـية  منهـا  عديـدة  عوامـل  بسـبب 
يسـمى  مـرض  يوجـد  أنـه  كمـا  جـدًا،  البـاردة  البـاد  فـي  خصوصـً  الشـمس، 

ينصـح  وهنـا  الشـديدة،  البـرودة  اثنـاء  يـزداد  والـذي  األصابـع«  »تـورم  أو   chilblains
مسـتمر. بشـكل  األصابـع  وتدفئـة  الشـديدة  البـرودة  عـن  باإلبتعـاد  المريـض 

وأضـاف د. العنـزي: » فـي أيـام البـرد، ينسـى الشـخص شـرب المـاء، وهـذا خطـأ كبيـر، إذ يجـب التعـود علـى شـرب 
المـاء الكافـي للحفـاظ علـى البشـرة، كمـا وأن هنـاك اعتقـاد خاطـئ أنـه فـي األيـام الغائمـة وعـدم وجـود ضـوء 
الشـمس ال يحتـاج الشـخص لمسـتحضرات الحمايـة مـن الشـمس، وهـذا ال شـك اعتقـاد خاطـئ، ذلـك ألن معظـم 
األشعة الفوق بنفسجية تكون موجودة حتى في وقت الغيوم لذلك حافظ على كريمات الحماية من الشمس.

وأشـار الدكتـور العنـزي إلـى أن الوقايـة مـن هـذه األمـور، يكـون من خال اسـتخدام كريمات ترطيب جيـدة وفعالة، 
بشـرط أن ال تحتـوي هـذه الكريمـات علـى مـواد حافظـة كثيـرة أو عطـور، مبينـً أن لـكل بشـرة نـوع معيـن مـن 
كريمـات الترطيـب المناسـبة لهـا، وهـي تختلـف مـن شـخص آلخـر، محـذرًا فـي الوقـت ذاتـه مـن رش العطـور علـى 

الجلـد مباشـرة، ألن بعـض أنـواع العطـور قـد تسـبب حساسـية للجلـد.

ونصـح العنـزي المرضـى باالبتعـاد عـن المـاء الحـار أثنـاء االسـتحمام، ألن المـاء الحـار ضـار للبشـرة ويسـاعد علـى 
جفـاف الجلـد بشـكل أكبـر، كمـا نصـح باالعتمـاد أكثـر على المـواد الغذائية التـي تحتوي على مضادات لاكسـدة، 
واالبتعـاد عـن االكل الـذي يحتـوي علـى الدهـون المشـبعة أو المشـروبات الغازيـة ومشـروبات الطاقـة، خاصـة وأن 

البشـرة تتأثـر بـاألكل وبالكثيـر مـن العوامـل المحيطـة باالنسـان.

المتخصـص،  الطبيـب  قبـل  مـن  الموصـوف  العـاج  اسـتخدام  علـى  المحافظـة  بضـرورة  المرضـى  نصـح  كمـا 
الطبيـب. استشـارة  بـدون  وقـت  أي  فـي  العـاج  تـرك  وعـدم  الصحيحـة،  وبالطريقـة 

الوقاية والعالج

   استشاري   األمراض   الجلدية   والتناسلية



د. أحمد نبيل
اختصاصي أمراض ومناظير الجهاز الهضمي 
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ُكـن صـديـقـــًا
 لقولوِنــك!!

ُيعَتَبـــر القولـــون العصبـــي مشـــكلة صحيـــة واســـعة اإلنتشـــار بيـــن كثيـــر مـــن النـــاس، 
حيـــث تتـــراوح نســـبة اإلصابـــة بـــه بيـــن 10% إلـــى 20% مـــن الســـكان فـــي كل مـــن أمريـــكا 
ـــر  ـــاء أكث ـــر أن النس ـــر بالذك ـــا. والجدي ـــيا وأفريقي ـــي آس ـــًا ف ـــبة قلي ـــل النس ـــا، وتق وأوروب

إصابـــة مـــن الرجـــال بنســـبة الّضعـــف إلـــى ثاثـــة أضعـــاف، ولربمـــا كانـــت المشـــاعر 
المرهفـــة للمـــرأة وســـرعة تقلبـــات مزاجهـــا والجانـــب النفســـي لهـــا ســـبب فـــي 

ذلـــك. وتبـــدأ أعـــراض المـــرض فـــي الظهـــور قبـــل ســـن الخامســـة والثاثـــون 
ـــى . ـــن المرض ـــبة 50% م بنس

هــي  ومــا  اإلنســان؟  جســم  فــي  القولــون  يقــع  أيــن  ولكــن 
ــي  ــه ف ــدث ل ــي تح ــرات الت ــي التغيُّ ــا ه ــة؟ وم ــه األصلي وظيفت

العصبــي؟  القولــون  حــاالت 
ــون  ــام: القولـ ــة أقسـ ــى ثالثـ ــم إلـ ــة وينقسـ ــاء الغليظـ ــو األمعـ ــون هـ القولـ
الصاعـــد، والقولـــون الُمســـتعرض، والقولـــون النـــازل أو الهابـــط، ويبلـــغ 
طولـــه حوالـــي متـــر ونصـــف حيـــث يبـــدأ مـــن نهايـــة األمعـــاء الدقيقـــة 

وينتهـــي بفتحـــة الشـــرج. ويعمـــل القولـــون علـــى امتصـــاص الســـوائل والُمغّذيـــات 
واألمـــالح مـــن الطعـــام  المهضـــوم الـــذي يأتيـــه مـــن األمعـــاء الدقيقـــة، ولـــه جـــدار عضلـــي 

يتقّلـــص وينبســـط دافعـــً مـــا تبقـــى مـــن تلـــك المـــواد )الفضـــالت( باتجـــاه الخـــارج.

شكل ومكان القولون الطبيعي في الجسم
ــون العصبــي، كمــا يشــير اســمها، هــي مجموعــة مــن العالمــات  وُمتالزمــة القول
واألعــراض التــي ال َتنُتــج عــن مــرض ُعضوي بل هي اعتــالل وظيفي مؤقت ومتكرر 
ناتــج عــن خلــل فــي َحركيــة القولــون، حيــث يتفاعــل الجهــاز الهضمــي للشــخص 
بطريقــة غيــر طبيعيــة ألنــواع محــّددة مــن المأكــوالت أو المشــروبات، أو عنــد 
تعــّرض الشــخص لبعــض الحــاالت النفســية والضغــوط العصبيــة مثــل الخــوف 
أو الغضــب أو الحــزن أو مــا شــابه ذلــك، فينتــج عــن هــذا التعامــل الغيــر طبيعــي 

للجهــاز الهضمــي أعــراض، مثــل: انتفــاخ فــي البطــن وكثــرة الغــازات، ممــا ُيســّبب ضغــط علــى المعــدة وشــعور باإلمتــالء 
وبالتالــي الضغــط علــى الحجــاب الحاجــز والشــعور بضيــق فــي الصــدر وضيــق فــي التنفــس، باإلضافــة إلــى آالم متكــررة بالبطــن مــع َتباُيــن بيــن اإلســهال 
أو اإلمســاك وعــدم إنتظــام اإلخــراج، كمــا ُيمكــن أن يشــتكي المريــض مــن الصــداع وقلــة النشــاط واعتــالل المــزاج. وقــد تهــدأ األعــراض لبضعــة أشــهر 
فــي بعــض المرضــى ثــم تعــود للظهــور مــرة أخــرى، وقــد يشــكو البعــض اآلخــر مــن تدهــور مســتمر لألعــراض مــع مــرور الوقــت. ويجــب لفــت اإلنتبــاه إلــى 
أن بعــض األعــراض، مثــل: النزيــف الشــرجي، والُحّمــى، وفقــدان الــوزن، واآلالم الحــادة المســتمرة، ليســت مــن أعــراض القولــون العصبــي وُيمكــن أن تشــير  

إلــى مشــاكل أخــرى مثــل اإللتهابــات أو األورام.

لقــد ُســِمَيت تلــك المتالزمــة بالعديــد مــن األســماء علــى مــر الســنين، مثــل: التهــاب القولــون المخاطــي، والقولــون التشــّنجي أو التهــاب األمعــاء 
التشــنجي. ولــم يثبــت وجــود صلــة بيــن المتالزمــة وأمــراض التهابــات األمعــاء مثــل مــرض كــرون أو التهــاب القولــون التقرحــي. كمــا إنــه ثبــت علميــً أن 

القولــون العصبــي ال يــؤدي إلــى أمــراض خطيــرة، بمــا فــي ذلــك الســرطان. 

دار الشفاء كلينك
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ــى. ويتــم  ــة الطبيــب هــي الخطــوة األول ــإن رؤي ــون العصبــي ف ــك القول ــخيص: إذا كنــت تعتقــد أن لدي التش

تشــخيص المــرض عمومــً علــى أســاس مــن التاريــخ الطبــي الكامــل الــذي يتضمــن وصفــً دقيقــً لألعــراض 
والفحــص البدنــي. وال يوجــد اختبــار محــّدد للقولــون العصبــي، وإن كان مــن المحتمــل أن يتــم عمــل 

اختبــارات تشــخيصية إلســتبعاد أمــراض أخــرى قــد ُتســّبب أعــراض ُمشــابهة. 

وتتضمــن هــذه االختبــارات: اختبــار عينــة البــراز، واختبــارات الــدم، واألشــعة الســينية بالباريــوم. وقــد 

يقــوم الطبيــب بإجــراء تنظيــر للقولــون عــن طريــق إدخــال خرطــوم رفيــع َمــرن مــن خــال فتحــة الشــرج، 
ــون إلــى شاشــة كبيــرة، ممــا ُيمّكــن  يوجــد فــي نهايتــه كاميــرا دقيقــة تنقــل صــور حيــة مــن داخــل القول

الطبيــب مــن الفحــص الدقيــق لداخــل القولــون.

العــاج: أول طريــق العــاج، هــو توعيــة المرضــى بطبيعــة القولــون العصبــي والتأكيــد علــى أنــه ال يــؤدي إلــى 

اإلصابــة بالســرطان أو أي أمــراض خطيــرة أخــرى مهمــا طالــت فتــرة األعــراض. وُيمكــن تشــبيه مــرض القولــون 

العصبــي بالطفــل الزّنــان، ُمزِعــج ولكنــه غيــر مــؤذي!! ويجــب مشــاركة المرضــى فــي العــاج، حيــث يتعايــش 

المريــض مــع المــرض ويبــدأ فــي ُمصاحبــة قولونــه، وذلــك عــن طريــق اإلعتــدال فــي حياتــه وممارســة 

الرياضــة بشــكل ُمنتظــم واإلكثــار مــن اإلســترخاء والتأمــل، ومحاولــة الُبعــد عــن التوتــر العصبــي، باإلضافــة 

إلــى ُمراقبــة األكات والمشــروبات التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة األعــراض، فمثــًا هنــاك بعــض المرضــى يعانــون 

مــن حساســية خاصــة باأللبــان ومنتجاتهــا مثــل الُجبــن والقشــطة والزبــدة، وذلــك لوجــود نقــص فــي اإلنزيــم 

الهاضــم لأللبــان لديهــم، فيــؤدي تنــاول تلــك األطعمــة إلــى تفاُقــم أعــراض المــرض. 

بصفــة عامــة يجــب علــى مريــض القولــون العصبــي أن يتنــاول مــن أربــع إلــى ســت وجبــات يوميــًا، قليلــة الكميــة، ويكــون الطعــام مســلوقًا أو مشــويًا 

ــة الدســم،  ــع الطعــام المســبك )الصلصــة( والمقليــات. وتشــتمل قائمــة الممنوعــات أيضــًا علــى: الحليــب ومنتجــات األلبــان كامل أو فــى الفــرن، وُيمَن

الدهــون، البهــارات الحــارة والشــطة، المخلــل، البيــض، المحاشــي، القرنبيــط )الزهــرة(، الكرنــب )الملفــوف(، البقوليــات مثــل: الفــول والعــدس، الشــاي، 

القهــوة، الميــاه الغازيــة، الكحوليــات، التدخيــن، الحلويــات، الفجــل، الجرجيــر، الســبانخ، الملوخيــة، البصــل، الثــوم، المانجــو، الفراولــة، البطيــخ، وبــذر 

الجوافــة.

أمــا المســموحات فهــي: الزبــادي )روب( قليــل الدســم، عســل النحــل، المربــى، الجبنــة القريــش )قليلــة 

الَملــح والدســم(، الخبــز األســمر )بالُنخالــة(، شــوربة الخضــار، األرز المســلوق، البروتيــن مثــل: اللحــم األحمــر 

أو الدجــاج أو الســمك )مســلوق أو مشــوي(، الســلطة الخضــراء بــدون بصــل، المهلبيــة، الجيلــي، 

الفواكــه غيــر الحمضيــة، اليانســون، الكمــون، البابونــج، النعنــاع والشــاي األخضــر. كمــا ُينصــح باإلكثــار 

مــن شــرب المــاء والســوائل طــوال اليــوم، مــع التأنــي فــي تنــاول الطعــام وَمضغــه جيــدًا.

ــى التخلــص مــن  ــة للمســاعدة عل ــر الطبي ومــن الممكــن أن يتدخــل الطبيــب بوصــف بعــض العقاقي

أعــراض القولــون العصبــي مثــل: ُمضــادات التقلصــات، والعقاقيــر التــي تســاعد علــى طــرد الغــازات أو 

إمتصاصهــا، وتلــك التــي ُتســاعد علــى ضبــط حركيــة القولــون وإيقاعــه، وبعــض الُملّينــات واألليــاف الطبيعيــة 

فى حاالت اإلمساك، باإلضافة إلى بعض الُمهّدئات فى حاالت التوتر العصبي الشديدة.
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أكدت أن »السكر األسمر«
 الموجود باألسواق،

 ال يختلف عن »األبيض«

ليس كل منتج
 أسمر »صحي«

قّدمت أخصائية التغذية بمستشـفى دار الشـفاء إسـراء 
المتعلقـة  الغذائيـة  النصائـح  مـن  عـددًا  عبدالرضـا 
الخبـز  جانـب  إلـى  األسـمر،  والسـكر  األبيـض  بالسـكر 
األبيـض والخبـز األسـمر، مبينـة الفـرق بيـن كل نوع من 
هـذه األنـواع، ومـدى أهمية الغـذاء الصحـي المعتمد 
مقارنـة  السـمراء  المنتجـات  علـى  أساسـي  بشـكل 

البيضـاء. المنتجـات  علـى  المعتمـدة  باألغذيـة 

منتـج  ليـس كل  أن  علـى  إسـراء عبدالرضـا  وتؤكـد 
األمـر  هـذا  أن  إذ  صحيـً،  منتجـً  يكـون  أن  يجـب  أسـمر 
الخبـز واألرز األسـمر، لكنـه ال ينطبـق  قـد ينطبـق علـى 
علـى السـكر األسـمر الـذي ال يختلـف فـي خصائصـه عـن 
السـكر األبيض ال من حيث الضرر وال من حيث السـعرات 

العاليـة. الحراريـة 

بدايًة، ما هو الفرق بين السكر األبيض
و السكر األسمر؟

قبـل أن نتعـرف علـى الفـرق بين السـكر األبيض والسـكر األسـمر 
يجـب علينـا أن نتعـرف علـى أنواع السـكر المختلفة.
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الخاصـة هـي أن السـكر األبيـض والسـكر األسـمر الموجـودان فـي األسـواق، همـا صنفـان لنفـس 
المنتـج وبنفـس القيمـة الغذائيـة والسـعرات الحرارية، وبالتالي فإن ضررهم واحد لجسـم اإلنسـان.

األبيـض والخبـز األسـمر، هـل همـا متشـابهان بالخصائـص  الخبـز  *ومـاذا عـن 
والفوائـد؟

بالطبـع ال، فعلـى الرغـم مـن أن السـعرات فـي كل مـن الخبز األسـمر واألبيـض متسـاوية، إال أن القيمة الغذائية 
للخبـز األسـمر تختلـف عنهـا فـي الخبـز األبيـض، فالخبـز األسـمر ينتـج عـن طريـق اسـتخدام حبة القمـح الكاملة 
المؤلفـة مـن )النـواة، والسـويداء، النخالـة(، علمـً بـأن النخالـة هـي القشـرة الخارجيـة التـي تحتـوي علـى العديد 

مـن الفيتامينـات واأللياف.

أمـا الخبـز األبيـض فـا يتـم خـال تصنيعـه اسـتخدام )النخالـة وال النـواة(، وبالتالـي، اليتبقـى سـوى »السـويداء« 
المؤلفـة مـن البروتيـن والنشـويات، وذلـك لسـهولة بيـع هـذا النـوع من الخبـز، ألنه في هذه الحالـة يصبح أكثر 

طـراوة، كمـا أن لونـه يعتبـر جاذبـً للمسـتهلك، ناهيـك عـن طـول فتـرة عمره علـى الرف.

إن الحفـاظ علـى النخالـة عنـد اسـتخدام الخبز األسـمر يـؤدي إلى الحفاظ على األلياف، وبالتالي فإنالخبز األسـمر 
يسـاعد علـى عمليـة الشـبع، ويخفـف مـن اإلمسـاك، إلـى جانب االسـتفادة مـن الفيتامينات الموجـودة في حبة 
القمـح الكاملـة، ناهيـك عـن أنـه فـي حـال وجـود األليـاف فإن ذلك يعمل علـى بطء عملية امتصاص السـكريات 

فـي الدم.

أما السكر المكرر أو )المضــاف(، فهو الذي ينتـج عن عملية تصنيــع السكــر والتي ينتج عنــها 3 أنواع من السكر 
وهي:

- لدينا نوعين من السكر، األول هو السكر الطبيعي والثاني هو السكر المكرر أو )المضاف(.
أمـا السـكر الطبيعـي، فهـو السـكر الموجـود بالفواكـه والحليب تحت اسـم )فركتـوز( أو )الكتوز(، وهـذا النوع مهم 
جـدًا للجسـم، حيـث أنـه يمـد الجسـم بالطاقـة، إلـى جانـب األليـاف الموجـودة بالفواكـه والتـي تبطـئ مـن امتصـاص 
السـكر وتسـاعد فـي عمليـة الهضـم، كمـا أن الاكتـوز يعمـل علـى توفيـر البروتيـن الـازم للجسـم، لذلـك عندمـا 

نأخـذ السـكر مـن مصـادره الطبيعيـة، فإننـا نحصـل عليـه مـع فوائـده.

السكر األبيض، والذي ال يحتوي على أي فوائد غذائية.  .1
المتواجـد  األسـمر  السـكر  نفـس  ليـس  لكنـه  الغذائيـة  بالفوائـد  )لونـه ذهبـي( وهـو غنـي  الخـام  السـكر   .2

السـكر. بيـع  محـات  لـدى  مرغـوب  وغيـر  الذوبـان  بطـيء  النـوع  وهـذا  باألسـواق، 
السـكر األسـمر، والـذي هـو عبـارة عـن السـكر األبيـض مضافـً إليه دبس السـكر لتغييـر اللون، علمـً بأنه نفس   .3

السـكر األبيـض أي أنـه ال يحتـوي علـى أي فوائـد غذائية.
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وفي حال ابتعاد الشخص عن السكر األبيض أو المصّنع، فما هي بدائل السكر؟

لذلك فإنه من الضروري االبتعاد عن السـكر األبيض والنشـويات البيضاء بالنسـبة لألشـخاص المصابين بالسـكر أو 
حتـى بالنسـبة للمعرضيـن لإلصابـة بـه، علمـً بأنـه ال يجـب علـى الشـخص االبتعـاد كليً عن النشـويات البيضـاء، وإنما 

الموازنـة بيـن النشـويات ألنها تمد الجسـم بالطاقة.

الجسـم  يمتـص  لذلـك عندمـا  ذاتهـا،  البيضـاء هـي  النشـويات  أو  األبيـض  السـكر  امتصـاص  أن طريقـة  - ال شـك 
الجلوكـوز، فـإن جـزء منـه يذهـب للكبـد والجـزء االخـر يذهب مع الدم ويعمل على إفراز االنسـولين بطريقة سـريعة 
ليحفـز الخايـا العضليـة والذهنيـة علـى امتصـاص السـكر، لذلـك ومـع الوقـت فـإن كثـرة السـكريات التـي نتناولهـا 
خـال اليـوم هـي التـي تتسـبب فـي رفـع نسـبة الجلوكـوز مـع تحفيـز سـريع لانسـولين على مـدار اليوم، األمـر الذي 

يرهـق البنكريـاس ويعمـل علـى إضعافـه.

هل للسكر األبيض أو األسمر عالقة بمرض السكر المنتشر حاليًا لدى شريحة 
كبيرة من المرضى؟

-  بما أن اإلنسـان ال يمكنه التخلي عن الحلويات في حياته، فإنه يمكنه االعتماد 
علـى بدائـل السـكر فـي تصنيـع الحلويـات والتـي منهـا )دبـس العنـب، دبـس 
الخروب، دبس التمر(، كما أن سـكر جوز الهند غني بالزنك والمغنيسـيوم، 
الموجـود  الطبيعـي  السـكر  علـى  االعتمـاد  لإلنسـان  يمكـن  كذلـك 
بالفاكهـة أو الحليـب الـذي يتـم إضافتـه للحلويـات، فكمـا هـو معـروف 

أن الحليـب غنـي بالسـكر الطبيعـي.

أما بالنسبة للُمحّليات الصناعية، فيمكن استخدامها، بشرط 
أن تكون بطريقة معتدلة جدًا، إضافة إلى عشبة الستيفيا 

الموجودة بجنوب أمريكا والتي لم تثبت 
الدراسات أي ضرر لها حتى اآلن.
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ترتديـــن األلمـــاس وفســـتان زفـــاف أبيـــض، وشـــعرك 
مصّفـــف فـــي تســـريحة أنيقـــة، وتحمليـــن باقـــة مـــن 
الزنابـــق العبقـــة، التـــي تجعـــل طّلتـــك أشـــبه بملكـــة . 
ولكـــن حيـــن تأتـــي لحظـــة لقائـــك  بالمدعّويـــن وحيـــن 
يبـــدأ المصـــّور بالتقـــاط أحلـــى لحظـــات عمـــرك ؛ تشـــرق 
أســـنانك وُتبـــرز أهميـــة حصولـــك علـــى أجمـــل وأنصـــع 
ابتســـامة ببيـــاض يفـــوق فســـتان زفافـــك األبيـــض ، 

ــي . ــدك األلماسـ ــق عقـ ــوق بريـ ــق يفـ وبريـ

ولتحقيـــق هـــذه اإلبتســـامة وضمـــان الحصـــول عليهـــا بأفضـــل 
ــل  ــب قبـ ــارة الطبيـ ــروس زيـ ــى العـ ــب  علـ ــة، يجـ ــورة ممكنـ صـ
فتـــرة مـــن الزفـــاف وعـــدم انتظـــار اللحظـــات األخيـــرة قبـــل ليلـــة 

الزفـــاف.
مـــا العناصـــر األساســـية لجمـــال األســـنان التـــي 
ــا العـــروس لتكـــون  يجـــب أن تحـــرص عليهـ

ـــا؟ ـــوم زفافه ـــي ي ـــة ف ـــامتها جميل ابتس

ال بـــد مـــن التوضيـــح، أن النـــاس يهتمـــون أوالً لشـــكل األســـنان 
فـــي هـــذه المرحلـــة، إنمـــا ثمـــة أمـــر أساســـي مـــن الناحيـــة الطبيـــة ال يقـــّل أهميـــة وال بـــد مـــن التركيـــز عليـــه وهـــو صحـــة األســـنان 

التـــي تحتـــل أهميـــة كبـــرى.
فمن الناحية الطبية، ال بد من التأكد من عدم وجود مشاكل في األسنان كالتسّوس أو خلل في اللثة.

تعتبـــر هـــذه األمـــور أساســـية قبـــل التوجـــه إلـــى الناحيـــة التجميليـــة والعمـــل علـــى تجميـــل األســـنان. أمـــا بالنســـبة إلـــى العناصـــر 
األساســـية التـــي يتـــم التركيـــز عليهـــا فـــي الناحيـــة التجميليـــة فهـــي ثاثـــة وهـــي: لـــون األســـنان واصطفافهـــا وشـــكلها.

دار الشفاء كلينك
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في ما يتعلق باصطفاف األسنان، ال بد من التركيز على أن يكون االصطفاف طبيعيًا. 
وهناك طريقتان للعمل على اصطفاف األسنان:

كيف يتم العمل على كّل من هذه العناصر؟

1 - جهاز التقويم:

والمشـــكلة هنـــا أنـــه يتطلـــب وقتـــً لتصحيـــح اصطفـــاف األســـنان بواســـطته. 
لذلـــك إذا كانـــت العـــروس تحتـــاج إلـــى تصحيـــح بـــارز فـــي اصطفـــاف أســـنانها، 
ـــى طبيـــب األســـنان قبـــل فتـــرة مـــن الزفـــاف ال أن تنتظـــر  مـــن الضـــروري أن تلجـــأ إل

اللحظـــة األخيـــرة ألنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ال يمكـــن معالجـــة مشـــكلة اصطفـــاف 
األســـنان التـــي تتطلـــب فتـــرة تتـــراوح بيـــن ســـتة أشـــهر وســـنتين ، ونـــادرًا جـــدًا مـــا 

يكـــون مـــن الممكـــن الحصـــول علـــى نتيجـــة فـــي وقـــت أقـــل إال إذا كانـــت المشـــكلة فـــي 
ســـن واحـــد فقـــط .

ــال كان  ــنان ؛ فـــي حـ ــرّي اللـــون وشـــكل األسـ ــنان ، ننتقـــل إلـــى عنصـ ــاف األسـ ــاء مـــن التقويـــم وتعديـــل اصطفـ وبعـــد اإلنتهـ
ـــي للحصـــول  ـــزر والتبييـــض المنزل ـــة اللي ـــون باســـتخدام تقني ـــى عنصـــر الل ـــا نكتفـــي بالعمـــل عل ـــل، فإنن شـــكل األســـنان جمي
علـــى أنصـــع بيـــاض .أمـــا إذا كانـــت العـــروس فـــي حاجـــة لتعديـــل شـــكل ولـــون األســـنان معـــً ، فحينهـــا نلجـــأ إلســـتعمال قشـــرة 

الســـيراميك )الفنييـــرز أو اللومينيـــرز(.

2- قشرة السيراميك )الفنييرز او اللومينيرز(

وهـــي تلبيـــس األســـنان قشـــرة خارجيـــة تلتصـــق علـــى األســـنان و تخفـــي أي تشـــّوه موجـــود فيهـــا. هـــذه القشـــرة قـــد تكـــون 
كافيـــة فـــي بعـــض الحـــاالت لحـــل مشـــكلة اصطفـــاف األســـنان دون الحاجـــة لّلجـــوء لتقويـــم األســـنان، ممـــا يوفـــر الكثيـــر مـــن 

الوقـــت المطلـــوب ، وتعمـــل علـــى تعديـــل الشـــكل واللـــون بنفـــس الوقـــت دون الحاجـــة ألي إجـــراء آخـــر.

كيـــف  تتأكـــد العــــروس مـــن درجــــة لــــون األسنــــان المنــــاسبة لهـــا أو شـــكل األســـنان الـــذي ســـيحقق 
ـــامة ؟ ـــل ابتس ـــا أفض له

 )trial & error بالتأكيـــد العـــروس فـــي غنـــى عــــن الخضــــوع لتــــجارب متعــــددة فــــي شكــــل ولـــون األســـنان )مـــا نســـميه بـــال
وبالـــذات فـــي حـــال استعـمــــال قشـــرة الفنييــــرز حـيــــث ال يمكـــن تـبـديـلهــــا بـعــــد تصـنـيعــــها وتثبـيـتـهــــا، لذلـــك نســـتعمل أحـــدث 
التكنولوجيـــا فـــي مجـــال طـــب األســـنان التجميلـــي وهـــي تقنيـــة الديجيتـــال ســـمايل ديزايـــن )Digital Smile Design( التــــي 
ـــا  ـــوم بعـرضهـ ـــم نـقـ ـــن ثـ ـــا ومـ ـــب لوجههـ ـــد الشـــكل واللـــون المناسـ ـــً وتحدي نقـــوم فيهـــا بتصميـــم ابتســـامة العـــروس رقمّي
لـلعــــروس علـــــى شــاشـــــة الكمبيوتر لترى كيف ســـيكون شـــكل ابتســـامتها النهــــائي قبــــل البــــدء بالـعمــــل علــــى أسـنـانهــــا ، 

كــــما يمكنهــــا التعــــديل علــــى شكــــل األسنــــان واختيـــار األفضـــل لهـــا علـــى الكمبيوتـــر .
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1 - قبـــل أســـبوع مـــن موعـــد الزفـــاف، يمكنـــِك زيـــارة طبيـــب األســـنان والقيـــام بتنظيـــف 
األســـنان ومـــن ثـــم عمـــل تبييـــض لألســـنان باســـتخدام جهـــاز الليـــزر لـــدى الطبيـــب، فجلســـة 

اقـــة. ال تفكـــري  التبييـــض ال تســـتغرق أكثـــر مـــن ســـاعتين وتضمـــن لـــِك الحصـــول علـــى ابتســـامة برَّ
ـــة التـــي يحتـــاج تنفيذهـــا  ـــى إجـــراءات أكثـــر تعقيـــدًا مثـــل قشـــرة الفنييـــر أو التركيبـــات التجميلّي ـــدًا فـــي اللجـــوء إل أب

لدقـــة وإتقـــان فـــي العمـــل، ويتطلـــب تنفيذهـــا أكثـــر مـــن زيـــارة واحـــدة لطبيـــب األســـنان، ممـــا قـــد يولـــد لديـــِك ضيـــق فـــي 
الوقـــت لتنفيـــذ باقـــي المهـــام قبـــل زفافـــك .

2 - قـــد يمكنـــِك اإلســـتعانة أيضـــً ببعـــض أنـــواع التبييـــض المنزلـــي، مثـــل قوالـــب التبييـــض، شـــرائح التبييـــض الالصقـــة، 
ـــم أو حساســـية األســـنان، توقفـــي عـــن  ـــواع األل ـــوع مـــن أن ـــأي ن وبعـــض معاجيـــن األســـنان الُمبّيضـــة. ولكـــن فـــي حـــال شـــعرِت ب
اســـتعمال هـــذه المـــواد الُمبّيضـــة فـــورًا، فأنـــِت فـــي غنـــى عـــن أي نـــوع مـــن أنـــواع األلـــم أو اإلنزعـــاج فـــي األيـــام التـــي تســـبق يـــوم 

زفافـــك.

ــى  ــاب إلـ ــك الذهـ ــه يمكنـ ــالج، فإنـ ــرة العـ ــي فتـ ــم تنتهـ ــي ولـ ــنان المعدنـ ــم األسـ ــاز تقويـ ــن جهـ ــِت تضعيـ ــال كنـ ــي حـ 3 - فـ
طبيبـــك قبـــل يـــوم مـــن الزفـــاف إلزالـــة جهـــاز التقويـــم مؤقتـــً حتـــى التشـــعري بالحـــرج مـــن ابتســـامتك بوجـــود تلـــك األســـالك 
المعدنيـــة وحتـــى تتمكنـــي مـــن الحصـــول علـــى لقطـــات صـــور جميلـــة، بعـــد انتهـــاء مراســـم الـــزواج، يقـــوم الطبيـــب بإعـــادة 

تركيـــب الجهـــاز وتكملـــة العـــالج . 

ـــر الطبيعيـــة وشـــرب الميـــاه، ممـــا يقلـــّل مـــن  4 - تجّنبـــي المشـــروبات الداكنـــة، مثـــل القهـــوة والشـــاي، وأكثـــري مـــن العصائ
تصّبـــغ أســـنانك بطبقـــة داكنـــة. كمـــا ُيمكنـــك مضـــغ الخضـــار النّيئـــة المقرمشـــة أيضـــً، مثـــل الكرفـــس والجـــزر، إلزالـــة البقـــع 

ًّ مـــن ســـطح األســـنان .  الخارجيـــة ميكانيكيـــ

ـــون ُتعطـــي  ـــاء الل ـــاف: أحمـــر الشـــفاه بنغمـــات زرق ـــاج الزف ـــار عنـــد تطبيـــق مكي ـــاج يجـــب أخذهـــا بعيـــن اإلعتب ـــوان المكي 5 - أل
ـــر بياضـــً.  انطباعـــً بأســـنان أكث

وأخيـــرًا نصيحـــة مهمـــة؛ ال تتخـــذي القـــرار فـــي اختيـــار العـــاج المناســـب لـــِك، تأكـــدي أواًل مـــن اختيـــارك 
ـــة  ـــه مهم ـــي ل ـــعة، واترك ـــرة الواس ـــنان ذو الخب ـــل األس ـــي تجمي ـــب وأخصائ ـــنان المناس ـــب األس لطبي

تحديـــد العـــاج والتقنيـــة األفضـــل لـــِك، حتـــى تتمكنـــي مـــن الحصـــول علـــى أجمـــل ابتســـامة.  

ماهي الفترة الزمنية الالزمة لزيارة طبيب األسنان ؟؟

ـــى لطبيـــب األســـنان قبـــل ســـتة أشـــهر مـــن  ـــارة األول ـــأن تكـــون الزي ننصـــح دائمـــً ب
موعـــد الـــزواج، حتـــى يتســـنى لنـــا الوقـــت الكافـــي إلتمـــام جميـــع العاجـــات وتحقيـــق 
ـــر والضغـــط عليهـــا فـــي أجمـــل أيامهـــا . بعـــد  األفضـــل لعروســـنا وتخفيـــف التوت

ــت  ــا بالوقـ ــم تنفيذهـ ــة ليتـ ــة كاملـ ــة وتجميليـ ــة عاجيـ ــع خّطـ ــم وضـ ــك، يتـ ذلـ
المحـــدد وبأقـــل التعقيـــدات الممكنـــة.

ولكـــن فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان، قـــد تغفـــل العـــروس بســـبب كثـــرة مشـــاغلها 
عـــن إدراج )زيـــارة طبيـــب األســـنان وتجميـــل ابتســـامتها( ضمـــن قائمـــة األعمـــال 
المخطـــط لتنفيذهـــا قبـــل فتـــرة زمنيـــة طويلـــة مـــن موعـــد الزفـــاف، أو فـــي 

بعـــض األحيـــان، قـــد ال يتوفـــر لـــدى العـــروس الوقـــت الطويـــل بيـــن فتـــرة 
الخطوبـــة وموعـــد إتمـــام الـــزواج. فـــي هـــذه الحالـــة تســـتطيع العـــروس اتبـــاع 

بعـــض الخطـــوات البســـيطة التـــي قـــد تجعـــل ابتســـامتها تبـــدو أفضـــل خـــال 
أيـــام معـــدودة؛ إليـــِك بعـــض هـــذه الخطـــوات:



العمود الفقريالوركالفقراتالكتفالركبة

ال تتردد في طلب المساعدة مع أفضل 
خبراء جراحة العظام وا�صابات الرياضية

قسم جراحة العظام



د. عمرو   حمدي
 طبيب أمراض   باطنية 
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الّسمنة

تشخيص الّسمنة

هـو ذلـك اإلنسـان الـذي يملـك أنسـجة دهنيـة زائـدة وقيمـة مؤشـر كتلة 
الجسـم لديـه تزيـد عـن 3٠، علمـًا بـأن مؤشـر كتلـة الجسـم هـي معادلة 

الخطيـرة  األمـراض  بعـض  تنتـج  وقـد  والطـول  الـوزن  بيـن  حسـابية 
السـمنة )السـكر - إرتفـاع ضغـط الـدم - امـراض القلـب(، نتيجـة 

تعتبـر الّسـمنة من أكثر الحاالت المرضية شـيوعًا فـي العالم وخاصة 
العربي.  الوطن 

يعتبر قياس كمية الدهون في الجسم بشكل دقيق 
أمرًا معقدًا وبحاجة لتقييم مهني وطبي، َوعلى الرغم 

من ذلك يتم تقدير كثافة الجسم بشكل بسيط لحساب 
الكتلة الدهنية خاصة لهؤالء  األشخاص الذين ال يمارسون 
الرياضة تمامً وال يكونون ذوي بنية عضلية كبيرة كااآلتي:

وزن طبيعي 18 الى 25 كيلو
وزن زائد من 25 الى 30 كيلو

سمنة من الدرجة االولى من 30 إلى 35 كيلو
سمنة من الدرجة الثانية من 35 الى ٤0 كيلو

سمنة مفرطة أكثر من ٤0 كيلو
إن السـمنة العلويـة ) المركزيـة ( أي تراكـم الدهـون فـي 
منطقـة البطـن والخصـر تعتبـر ذات أهميـة طبيـة وأكثـر 
األرداف  منطقـة  فـي  السـفلية  السـمنة  مـن  خطـورة 

والفخذيـن

أقل من الوزن الطبيعي وزن الطبيعي وزن زائد سمنة من الدرجة ا�ولى سمنة مفرطة

دار الشفاء كلينك
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مـادة ميتفورميـن هيدروكلورايد، وتسـتخدم هذه المادة لحرق السـكر و الدهون في الدم، 
كمـا أنهـا تعالـج تكيسـات المبايـض فـي مرضـى الّسـمنة،  َوتسـتخدم بجرعـات محـددة تتـراوح 
بيـن 1 جـم حتـى 3 جـم حسـب حالـة المريـض، علـى فتـرة تتـراوح بيـن )3-6( شـهور ولكـن لهـا 
بعـض اآلثـار الجانبيـة، حيـث أنهـا تؤثـر فـي بعـض األحيـان علـى وظائـف الكلـى ويحظـر تناولهـا 
لبعـض مرضـى اعتـال الكلـى كمـا أنهـا تتسـبب أحيانـً فـي اضطرابـات فـي الجهـاز الهضمـي 

والمعـدة لبعـض المرضـى.

مـادة البيبتيـد 1 شـبيه الجلوجاكـون، وتسـتخدم لتثبيط الشـهية لـألكل وتقليل 
حركـة الجهـاز الهضمـي، ممـا يسـبب الشـعور باالمتـاء فيقـل الـوزن تدريجيً.

تسـتخدم هـذة المـادة لعـاج السـمنة بجرعـات تتـراوح بيـن )0٫6-3( على فتـرة تتراوح 
بيـن )3- 6( شـهور ويحظـر تناولهـا للمرضـى الذيـن لهـم سـابقة إصابـة بالتهابـات 

فـي البنكريـاس أو نتـوءات وأورام الغـدة الدرقيـة.

أثبتـت الدراسـات أن هـذه المـادة لهـا العديـد مـن الفوائـد بجانـب عـاج السـمنة، حيـث 
تلّيـف  الكلـى وتمنـع  مـن وظائـف  وُتحّسـن  القلـب  مـن وظائـف عضلـة  تحّسـن  أنهـا 

الكبـد الدهنـي وتمنـع تصّلـب الشـرايين وتحسـن مـن نشـاط خايـا المـخ.
تعتبـر اضطرابـات الجهـاز الهضمـي والقولـون والخـروج، مـن عيـوب هذه المـادة بجانب 
الشـعور المسـتمر بالغثيـان أو القـيء الـذي يختفـي تدريجيـً بعـد فتـرة مـن اسـتخدام 

العاج.

1

2

) العالج الدوائي ( لمرضى الّسمنة

حاليًا، هناك العديد من األدوية التي تستخدم في عالج السمنة مثل :

فـي  الدهـون  امتصـاص  لمنـع  وتسـتخدم   120 االورليسـتات  مـادة 
األكل، تسـتخدم هـذه المـادة لعـاج السـمنة بجرعـات تتـراوح مـن 2 إلـى 
٤ أقـراص يوميـً مـع الوجبـات الرئيسـية علـى فتـرة تتـراوح مـن شـهرين 

وحتـى ٤ شـهور
نقـص بعـض الفيتامينـات الهامـة مثـل فيتاميـن ) أ - د - ه - ك ( حيـث 
أنـه يتـم امتصـاص هـذه الفيتامينـات فـي الجهـاز الهضمـي وتحـد مـن 

الدهـون.

مادة اسيتيل ال كارنتين، لزيادة معدالت األيض والحرق في الجسم
 ٤ الـى   2 مـن  تتـراوح  بجرعـات  السـمنة  لعـاج  المـادة  هـذه  تسـتخدم 
أقـراص يوميـً مـع الوجبـات الرئيسـية علـى فتـرة قـد تصل إلى 3 شـهور 

بشـكل آمـن
مـن  الـدواء  هـذا  يحّسـن  الـوزن،  وتقليـل  الحـرق  معـدل  زيـادة  بجانـب 
اليقظـة والتركيـز ويسـاعد علـى رفـع معـدل هرمـون التوستيسـتيرون 
بعـض  يوجـد  أخيـرًا  الجنسـية،  والقـدرة  الخصوبـة  وزيـادة  الرجـال  لـدى 
والدراسـة. البحـث  السـمنة ولكنهـا جميعـً  قيـد  لعـاج  األخـرى  المـواد 

3

 4
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نظـــم مستشـــفى دار الشـــفاء يـــوم اإلثنيـــن 16 ســـبتمبر 2019 الفعاليـــة الســـنوية ليـــوم الجـــودة وســـامة المرضـــى تحـــت 
عنـــوان »الســـامة .. اســـلوب حيـــاة« والتـــي اســـتمرت فعاليتهـــا علـــى مـــدار يوميـــن فـــي مستشـــفى دار الشـــفاء وبمشـــاركة 

عـــدد كبيـــر مـــن األقســـام الطبيـــة واإلداريـــة.

حضـــر الفعاليـــة كل مـــن الســـيد طالـــب جـــراق رئيـــس مجلـــس اإلدارة، الســـيد أحمـــد نصـــر اهلل الرئيـــس التنفيـــذي، الســـيدة 
فريـــال الســـيد مديـــر قســـم الجـــودة ورئيـــس اللجنـــة المنظمـــة للفعاليـــة، المحاضريـــن مـــن داخـــل الكويـــت وخارجهـــا، مجموعـــة 
ـــى عـــدد كبيـــر مـــن العامليـــن  ـــزوار المنتدبيـــن مـــن مختلـــف القطاعـــات الصحيـــة الحكوميـــة منهـــا والخاصـــة باإلضافـــة إل مـــن ال

فـــي مستشـــفى دار الشـــفاء.

مستشـفى دار الشـفاء ينظم الفعالية السـنوية ليوم 
الجودة وسـالمة المرضى

تحت عنوان “السالمة .. أسلوب حياة”



مـؤتـمــر
Total Quality Managemnt

in Radiology 2019

نظــم معهــد علــوم التصويــر الطبــي التابــع لمستشــفى دار الشــفاء فــي الثامــن والتاســع عشــر  مــن 
اكتوبــر مــن العــام الحالــي 2019، مؤتمــر Total Quality Managemnt in Radiology ، والــذي تضمــن 
دورات وورش عمــل فــي مجــال األشــعة، الــذي ضمــت عــدد كبيــر مــن فنيــي وأطبــاء األشــعة علــى 

ــي واإلقليمــي المســتوى المحل
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مستشفى دار الشفاء يعقد المؤتمر األول للمخ 
واألعصاب تحت عنوان 

)Neurology Updates in Medical Practice(
عنــوان  تحــت  واألعصــاب  للمــخ  األول  المؤتمــر  الشــفاء  دار  مستشــفى  عقــد 

إلــى   ،)  Neurology Updates in Medical Practice(

الكهربائــي  واألعصــاب  المــخ  لتخطيــط  عمــل  ورشــة  جانــب 

فنــدق  فــي   2019 نوفمبــر   16 إلــى   1٤ مــن  الفتــرة  خــال 

الكويتيــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  الجميــرا 

لمكافحــة  الكويــت  رابطــة  العصبيــة،  لألمــراض 

فــي  الصــرع  لمكافحــة  الدوليــة  والرابطــة  الصــرع 

.)ILAE-EMR( المتوســط  شــرق  إقليــم 



الــوالدة تحــت عنــوان  عقــد مستشــفى دار الشــفاء مؤتمــر الكويــت الثالــث لطــب األطفــال حديثــي 
 21 18 وحتــى  مــن  الفتــرة  فــي  أيــام  أربعــة  مــدار  علــى  أقيــم  والــذي   ،»Physiology Oriented Practice«
ــوزارة  ــوالدة والخــدج ب ــو، بالتعــاون مــع أقســام طــب حديثــي ال ديســمبر 2019 فــي فنــدق راديســون بل
الصحــة، الجمعيــة الكويتيــة لحديثــي الــوالدة والمجموعــة الدوليــة الكنديــة لنقطــة الرعايــة بالموجــات 
فــوق الصوتيــة وذلــك لتســليط الضــوء علــى أحــدث المســتجدات العلميــة المتعلقــة برعايــة وعــاج 
األطفــال حديثــي الــوالدة مــن خــال محاضــرات علميــة لعــدد مــن المحاضريــن الدولييــن والمحلييــن إلــى 

جانــب ورش عمــل تحاكــي حــاالت طبيــة واقعيــة.
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مستشفى دار الشفاء يعقد مؤتمر الكويت الثالث 
لطب األطفال حديثي الوالدة تحت عنوان

)Physiology Oriented Practice(
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قــام مستشــفى دار الشــفاء بإجــراء تدريــب اإلخــاء الوهمــي بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لإلطفــاء - مركــز 
إطفــاء حولــي- للتعامــل مــع حــاالت الحريــق. و يأتــي هــذا التدريــب الوهمــي ضمــن سلســلة مــن التدريبــات 
الســنوية لضمــان جهوزيــة المستشــفى وكــوادره للتعامــل مــع الكــوارث واســتعداده فــي حــال حــدوث أي 

طــارىء.

مستشفى دار الشفاء يقيم 
تدريب إخالء وهمي في حالة الحريق
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نظــم مستشــفى دار الشــفاء فعاليتــّي التوعيــة عــن مــرض ســرطان الثــدي  فــي مستشــفى دار الشــفاء 
وفــي جامعــة الشــرق األوســط األمريكيــة. حيــث تــم مــن خالهمــا توزيــع قســائم خصومــات علــى الفحوصــات 
الطبيــة الخاصــة بالكشــف المبكــر عــن مــرض ســرطان الثــدي و تــم تقديــم فحوصــات مجانيــة للحاضريــن. 
وشــارك بالفعاليتيــن مجموعــة مــن مرشــدات الرضاعــة الطبيعيــة لتوعيــة النســاء عــن كيفيــة الكشــف 
الذاتــي وعــن الطــرق الرئيســية للكشــف المبكــر عــن المــرض. باإلضافــة إلــى مشــاركة أخصائيــة التغذيــة 

لتزويــد النســاء بالنصائــح الغذائيــة الازمــة لتجنــب مــرض ســرطان الثــدي .

مستشفى دار الشفاء ينظم فعاليتي 
التوعية عن سرطان الثدي



د. عـالء الموسـوي
استـشـاري جراحـة الفـم، الفكيــن والوجــه 
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الموسوي : العملية أجريت على مرتين باستخدام 

أفكار نوعية في عالم التجميل والجراحة.

الخياط : استخدام عظام الجمجمة في غلق فتحة 

الفك العلوي للمريض. 

  

دار  مستشــفى  أجــرت   ، الكويــت  فــي  األولــى  للمــرة   

يعانــي  الــذي  المرضــى  ألحــد  نوعيــة  عمليــة  الشــفاء 

مصحوبــة  العلــوي  الفــك  فــي  عميقــة  فتحــة  مــن 

الــوالدة  منــذ  منهــا  يعانــي  أرنبيــة  شــفة  بوجــود 

والقيــام  المريــض  علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  والتــي 

ونطــق  كام  مــن  حياتــه  فــي  الحيويــة  بالوظائــف 

األرنبيــة.  الشــفة  مــن  العلــوي والمعانــاة  الفــك  فــي  مــن جــود فتحــة  المعانــاة  الطعــام  بســبب  وتنــاول 

      

أن  الموســوي  عــاء  الدكتــور  والوجــه  الفكيــن  جراحــة  استشــاري  أوضــح  الســياق،  هــذا  وفــي   

األرنبيــة  الشــفة  حالــة  مــع  التعامــل  خالهــا  مــن  تــم  األولــى  مرحلتيــن  علــى  أجريــت  العمليــة 

الجمجمــة  عظــام  اســتخدام  خــال  مــن  العلــوي  الفــك  فــي  العظــم  بزراعــة  القيــام  خــال  مــن  والثانيــة 

الخيــاط.  هشــام  الدكتــور  واألعصــاب   الفقــري  والعمــود  الدمــاغ  جراحــة  استشــاري  قــام  والتــي 

تمثلت في تعديل »الشفة األرنبية« وتركيب 
الفك العلوي باستخدام عظام الجمجمة

»دار الشفاء« : إجراء عملية 
نوعية وفريدة للمرة 

األولى في الكويت
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العمليــات  تطــور  علــى  متزايــدًا  دليــًا  العمليــة  تلــك  وتعــد     

أحــدث  تواكــب  والتــي  الكويــت  دولــة  فــي  تجــرى  التــي  الجراحيــة 

الفــك  وتركيــب  جراحــة  مجــال  فــي  عالميــً  إليــه  التوصــل  تــم  مــا 

فــي  المتخصصــون  أجــراه  الــذي  الحــل  أن  كمــا  والوجهيــن، 

ــدًا مــن نوعــه مــن خــال اســتخدام عظــام  مستشــفى دار الشــفاء فري

الجمجمــة فــي معالجــة فتحــة ســقف الفــم وتركيــب الفــك العلــوي. 

    

بهــا  تتمتــع  التــي  الجراحيــة  العمليــات  بيــن  مــن  العمليــة  وتعــد 

مستشفى دار الشفاء والتي كان لها أكبر األثر في شفاء العديد من 

المرضــى الذيــن عانــوا كثيــرًا طيلــة حياتهــم مــن األمراض التــي أصيبوا 

بهــا فــي حياتهــم  وكان لمتخصصــي دار الشــفاء وأفكارهــم النوعيــة 

والمتطــورة الفضــل، بعــد المولــى عــز وجــل،  فــي عاجهــم وشــفائهم. 

األخــرى  األمــور  بيــن  مــن  كانــت  المرضــى  شــفاء  نســبة  أن  كمــا      

تلــك  بلغــت  حيــث  أجريــت،  التــي  العمليــات  كافــة  فــي  الافتــة 

الكبيــرة  الثقــة  فــي  األكبــر  األثــر  لهــا  وكان  بالمئــة   100 النســب 

للمرضــى.  بهــا  العمــل  وفريــق  المستشــفى  أولتهــا  التــي 
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اللقاء الخامس على التوالي 
لفريق االعتماد الكندي مع 

مستشفى دار الشفاء

اســتقبل مستشــفى دار الشــفاء فريــق األعتمــاد الكنــدي لتقييــم المستشــفيات لمــدة آســبوع، وذلــك 
ــة.  ــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــة الطبي ــت بتقدي ترســيخً للهــدف الثاب

وقــد أشــادت رئيســة اللجنــة الســيدة أنيتــا هاريــس بــاألداء المتميــز الــذي يقدمــه المستشــفى والــذي فــاق 
كل التوقعــات وطابــق كافــة المعاييــر والشــروط الخاصــة باالعتمــاد الكنــدي العالمــي  
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يعلن مستشـــفى دار الشفاء عن توفر جهاز 
تضخـــم  عـــالج  فـــى  المتخصـــص   rezūmالــــ
البروستاتا بدون جراحة، بكفاءة عالية وبدون 

آثار جانبية.

تضخم البروستاتا؟ . . .        ال تضـخـم الـموضـوع!!!



نظم مستشــفى دار الشــفاء فعالية لالحتفال بالدورة الخامسة 
لالعتماد الكندي والمقامة في الرابع عشــر من شــهر ديسمبر 2٠1٩  

بقاعة ســلوى الصباح - فندق المارينا، بمناســبة الحصول على 
االعتماد الماســي للمرة الثانية على التوالي

تحت عنوان
»إنجاز يصقل األلماس«
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