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حممد جراغ
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نائب رئيس التحرير
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مجلة الشفاء تاميز هي مجلة فصلية مجانية تصدر عن مستشفى دار الشفاء وهي غير
مخصصة للبيع .لإلشتراك ُيرجى إرسال اإلسم ،العنوان ،ورقم الهاتف عبر البريد اإللكتروني
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العالجات التجميلية..
في هذه األيام لم تعد وسائل اإلعالم وحدها تلقي الضوء على عمليات التجميل اجلراحية
وغير اجلراحية ،بل بدأت هذه املوضة اجلديدة حتاصرنا في كل مكان ..من التلفاز إلى املرأة
العادية التي متشي في الشارع ،إلى جاراتنا وقريباتنا وزميالتنا .فقد أصبح من الصعب
جدا ً تفادي هذه اإلغراءات التي تعدنا بشكل مختلف أكثر جماالً وشبابا ً مبجرد إجراء جتميلي
سريع وبسيط ،حتى أن بعض النساء ال يترددن بتغيير مظهرهن بأكمله ،وغالبا ما يتحول
مظهرهن إلى األسوأ بدال من األفضل.
فما هي بعض اإليجابيات والسلبيات ملختلف أنواع العالجات
التجميلية ،اجلراحية منها وغير اجلراحية.
إذا كنت تفكرين فعليا ً بإجراء جراحة جتميلية ،أو أي نوع آخر
من اإلجراءات التجميلية ،فعليك التأكد أوالً من أنه تتوافر لديك
كل املعلومات التي حتتاجينها قبل اتخاذ القرار .فكي تتمكني
من اتخاذ القرار الصحيح ال بد أن تعرفي كل ما ميكن عن هذه
العملية ،وعن مؤهالت الطبيب الذي سيجريها ،واملضاعفات التي
ميكن أن تنتج عنها.
ما اجلراحات التجميلية؟
اجلراحة التجميلية مصطلح واسع يشمل العديد من اإلجراءات

التي تطبق على الوجه واجلسم .فهناك اجلراحة التي تشمل الوجه
عامة مثل شد الوجه ،ورفع احلاجبني ،وجتميل االنف ،وجراحة
اجلفن وغيرها الكثير ..واجلراحة التي تشمل اجلسم ومنها
شفط الدهون ،شد البطن ،شد وتكبير الصدر وغيرها الكثير من
العمليات اجلراحية التي تشمل تقريبا ً كامل اجلسم .لكن إجراء
جراحة التجميل أمر يتطلب الكثير من التفكير والبحث ،كما هو
احلال مع كل اإلجراءات السريرية ،ألنها تترافق معها مجموعة
من املخاطر التي ميكن أن تكون لها مضاعفات رئيسية أو ثانوية.
عند مناقشتك إجراءات جراحية مع طبيبك تأكدي من أنه ميتلك
املؤهالت واخلبرة ،فالعمليات اجلراحية ينبغي أال يجريها إال
أطباء لديهم التدريب املناسب واخلبرة في هذا املجال.
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اسئلة حول خبرة الطبيب
 يتقن العملية التي ترغب بإجرائها . لديه اخللق املهني الذي يجعله ينصحك بعدم إجراء العمليةفي حال كونها ال تناسبك ،ال بل يحيلك إلى زميل ثاني يتقن عملية
أخـرى ضمن اختصاصه قد تكون األنسب لك.
 يتابع تطورات هذا العلم لكي يضع التقنيات احلديثة فيخدمتك.
 يعمل في مركز مجهز بأفضل التقنيات حتت إشراف إدارة مؤهلةو طاقم يعمل بإخالص في خدمة املريض.
 يقوم بتقدمي الشرح الوافي لكافة تفاصيل العملية ومناقشةاملضاعفات احملتملة والعمليات البديلة إن وجدت .
 يجيد تطبيق جراحة اليوم الواحد والتخدير املوضعي . ترتاح له نفسيا ً وتثق بحديثه.في الواقع ميكنك استعمال املعايير الواردة أعاله ليس إلنتقاء
جراح التجميل فحسب بل إلنتقاء الطبيب املناسب مهما كان
اختصاصه.

أسئلة حول اإلجراء
• هل هذا اإلجراء مناسب لي؟
• كم من الوقت سيأخذ؟
• هل هو مؤلم؟ وإذا كان األمر كذلك ،ما شكل املخدر الذي سيستخدم؟
• هل جميع املعدات املستخدمة معقمة ،وتستخدم فقط لي؟
• ما املخاطر التي ينطوي عليها االجراء؟
• هل هناك خيارات أخرى متاحة بالنسبة لي لتحقيق النتائج التي أريد؟
• هل لديكم أي صور قبل االجراء وبعده ميكنني أن أراها؟
• ما الوسيلة املستخدمة لتخفيف اآلالم التي سوف أحتاجها بعد اإلجراء؟
• هل سيكون هناك تورم أو كدمات؟
• في أي مرحلة سأكون قادرة على احلكم على نتائج هذا اإلجراء؟
• كم من الوقت سيستغرق ظهور النتائج؟
• هل سأحتاج إلى أكثر من إجراء؟
• ماذا لو كنت غير راضية عن النتائج؟
• كيف ميكنني االتصال بك إذا حصلت لي مشاكل؟
وال تنسي أن تسألي أي أسئلة أخرى قد تراود ذهنك.
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إزالة الشعر الزائد () LASER Hair Removal
بالنسبة إلى العديد من الرجال و النساء ،الشعر الغير مرغوب ممكن
أن يشكل كابوسا .والتخلص منه ميكن أن يكون مؤملاً .و تعد مشكلة
الشعر الغير مرغوب فيه ظاهرة اجتماعية إزداد اإلهتمام بها في السنني
األخيرة .وبالرغم من أن هذه احلالة تكون واضحة أكثر في اإلناث
وتسبب الكثير من اإلحراج خاصة إذا كانت في أماكن ظاهرة باجلسم
كالوجه مثالً إال أن بعض الرجال يعانوا منها أيضاً.
قد تكون زيادة الشعر في أماكن محدودة ،مثل الوجه ،أو عامة في أجزاء
كثيرة من اجلسم .هناك طرق عديدة إلزالة هذا الشعر ،منها احلالقة
باملوس ،استعمال بعض الكرميات واحلالوة والفتلة أو الشمع وغيرها،
ولكل من هذه الطرق سلبياتها .اآلن أصبح باإلمكان التخفيف من
سماكة وكثافة الشعر ،وملدة طويلة ،بواسطة الليزر ،وهي الطريقة التي
ينصح بها طبياً ،لقلة سلبياتها مقارن ًة بالطرق األخرى ،ولتأثيرها على
بصيالت الشعر .فمنذ أن اخترعه العالم ماميان سنة  1960ميالدية،
دخل الليزر في جميع مجاالت العلم والتقنية ،وقد بدأ االستعمال
الطبي لليزر منذ أكثر من  30عاماً ،وبالنظر للعديد من إستخداماته
الطبية الناجحة وقلة املضاعفات فإن الليزر قد رسخ مكانته في هذا
املجال ،وال ميكن تصور الطب احلديث بدون الليزر.
فإليك عزيزتي القارئة بعض األسئلة الشائعة حول أستخدام الليزر
إلزالة الشعر واألجوبة عليها.
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ما هي استخدامات الليزر في مجال جراحة التجميل واألم��راض
اجللدية؟
استخدامات الليزر في هذا املجال متعددة ،وأهمها إزالة الشعر ،إزالة
النمش ،إزالة التجاعيد ،إزالة الوشم ،التخلص من الوحمات الدموية
وبعض الشامات ،صنفرة وتنعيم البشرة ،كما قد يستخدم في جراحات
أخرى مثل جراحة املخ والعيون وغيرها.
كيف يزيل الليزر الشعر؟
عند توجيه حزمة الليزر ذات الطول املوجي املناسب ،والقوة املناسبة
(وهذه تختلف حسب لون اجللد وحساسيته) على الشعر ،فإن اخلاليا
الصبغية في بصيالت الشعر وساقها متتص الطاقة مولدة حرارة كافية
إلتالف البصيلة مما يؤدي إلى إزالة الشعر.
هل تكون إزالة الشعر دائمة؟
سيدتي يجب أن تعلمي أن زيارة واحدة للطبيب غير كافية إلزالة الشعر.
فالشعر له دورة مير بها فيكون نشطا ً ناميا ً في أولها وفي حالة ضمور
في نهايتها ،ويختلف طول الدورة باختالف مناطق اجلسم .وإذا علمت
بأن الشعر في حالة الضمور يخلو من اخلاليا الصبغية ،فإنك وال شك
ستدركني أنه لن يتأثر بالليزر .لذلك يجب إج��راء عدة جلسات حتى
نضمن التأثير على الشعر وهو في احلالة النشطة .كما أن إصابة البصيلة
قد ال تكون كافية ،فتتعافى بعد فترة وتنتج شعرة جديدة .و أخيرا ً فإن
أنواع األجهزة تختلف كما تختلف أطوالها املوجية وكلما طالت املوجة
قلت اآلثار اجلانبية وقلت نسبة الشعر املستأصل والعكس صحيح .لذلك
يلزمك عادة أكثر من ثالث جلسات لتري التأثير واضحاً ،وذلك يعتمد
على سمك وكثافة الشعر ونوع الليزر املستخدم.

يجب إزالة جميع األصباغ واملواد املوضعية عن الوجه بإستخدام املاء قبل
البدء بإجراء اإلزالة .خالل جلسة الليزر قد تشعرين ببعض اللسعات أو
احلرارة وهذه محتملة عند معظم األشخاص ،ولكن ميكن إعطاء مخدر
موضعي على شكل كرمي للذين ال يستطيعون احتمالها قبل اجللسة
بنصف ساعة.
كم من الوقت يستغرق هذا اإلجراء؟
يختلف حسب املنطقة ،فالوجه يستغرق من عشرين إلى ثالثني دقيقة.
ماذا أفعل بعد الليزر؟
سوف يكون هناك بعض االحمرار ،وفي القليل من احلاالت قد يحدث تورم
بسيط مؤقت ،لذلك سوف تعطيك املمرضة أكياس من الثلج لوضعها على
أماكن إزالة الشعر ملدة ساعة أو ساعتني وهذا سوف يشعرك بالراحة
ويساعد على إزالة الورم .قد يصف لك الطبيب بعض املراهم الستخدامها
لعدة أيام  ،وكذلك واقيا للشمس حلماية بشرتك.

ما هي اآلثار اجلانبية لهذا النوع من الليزر؟
إن أهم اآلثار اجلانبية هو تغير لون اجللد إما بالزيادة أو بالنقصان وهي
عادة ما تكون مؤقتة تزول خالل مدة  12-6أسبوعا ،وقد يعطيك الطبيب ما هي املدة الزمنية بني اجللسات؟
ً
عالجا للتعجيل في الشفاء ،وتزيد هذه النسبة في السيدات ذوات اجللد تختلف حسب املنطقة فتكون كل شهر مرة لكن في معظم االحوال يفضل
الداكن ،ولتالفي هذا األمر يلجأ الطبيب عادة إلى إعطاء ليزر ذو موجة عمل الليزر مرة كل شهر في نفس املنطقة.
طويلة مثل امليداليت أو عمل اختبار لألنواع القوية من الليزر .عند إعطاء
جرعة عالية وقوية من الليزر قد حتدث حروق سطحية مثل حروق ما هى اآلثار اجلانبية ألزالة الشعر باليزر ؟
الشمس وهذه تتماثل للشفاء خالل أيام بالعالج املناسب .العناية أثناء إزال���ة الشعر بالليزر إج���راء م��أم��ون وف��ع��ال بصفة ع��ام��ة ولكن
جلسة الليزر تتطلب تغطية العينني ملنع التأثير على ما فيهما من خاليا ه��ن��اك إح��ت��م��ال لبعض اآلث����ار اجل��ان��ب��ي��ة ال��ت��ي تشمل تصبغ أو
صبغية .وال يوجد تأثير لليزر على اجللد على املدى الطويل .كما تختلف تفتيح اجللد ف��ي املناطق املعاجلة وم��ن املهم ج��دا ً جتنب التعرض
هذه اآلث��ار من نوع آلخر من أن��واع الليزر ،فبعضها مناسب للبشرة للشمس (ال��ت��ش��م��س) قبل ال��ع�لاج وذل���ك ملنع ح���دوث التبقعات .
الشرقية ،والبعض اآلخر تزيد إحتمالية ظهور آثار جانبية.
هذهاآلثاراجلانبيةتكونفيغالباألحيانوقتيةولتقليلها قدراإلمكانيرجى
إتباع تعليمات الطبيب املعالج كاملة وبدقة قبل وبعد اإلجراء .
كيفية التحضير للــــــــيزر؟
يفضل أن يكون طول الشعر حوالي  2-1مم عند إجراء الليزر ،ولتقصير أخيرا ً فإن الليزر هو احلل األمثل ألي شخص يزيل الشعر بأي من الطرق
الشعر إذا كان طويال يفضل حالقته وال يحبذ نزعه بالشمع أو اخليـــط .املعروفة ،يعيب الليزر تكلفته العالية حلد ما ،وذلك بسبب غالء األجهزة،
كما يجب عدم تشقير الشعر في هذه الفترة.
ولكنه يظل الطريقة املثلى حتى اآلن.
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عملية
أزالة
الشعر
باليزر

يتم تنظيف املنطقة املراد معاجلتها وحالقتها قبل البدء .
خالل املعاجلة يشعر املريض بومضات ضوء على اجللد لدى عملية إمتصاص البصيالت ألشعة الليزر
وتدوم كل ومضة من الليزر لفترة ال تتجاوز جزءا ً من الثانية وتغطي مساحة ما يعادل نصف ريال
معدني ويوجد في بعض أجهزة الليزر نظاما ً للتبريد بحيث يخفض حرارة اجللد ومينع تهيجه .
يعتمد وقت املعاجلة على مساحة وحجم املنطقة املراد معاجلتها .
ميكن ملنطقة صغيرة مثل ما فوق الشفة العليا أن تستغرق حوالى دقائق بينما قد تستغرق منطقة
الظهر أو األرجل حوالى الساعة .
مبا أن الليزر يؤثر فقط على الشعر الذي في مرحلة النمو لذلك سيكون هناك حاجة إلجراء عدة
جلسات.
سيتم إعطاءك مواعيد للجلسات الالحقة على األقل بعد شهر حيث ستبدئني مبالحظة أن الشعر الذي
كان في مرحلة التراجع قد بدأ ينمو وأنه أقل سماكة وأخف لوناً.
جتري عملية إزالة الشعر بالليزر داخل العيادات اجللدية وليس هناك لزوم للتنومي في املستشفى.
ميكن للمريض توقع بعض اإلحساس باأللم البسيط خالل املعاجلة ميكن وصفه عادة كإحساس
بحرق بسيط أو لسعة خفيفة ويختلف من شخص آلخر .
بعد املعاجلة قد مييل لون اجللد مباشرة بعد املعاجلة إلى االحمرار قليالً كما لو كان بعد حمام شمسي
خفيف .
سيقوم الطبيب بإعطائك كرميا ً لتهدئة اجللد وفي أحيان نادرة ميكن أن يظهر بعض التقشر اخلفيف
في املناطق املعاجلة ولكنه يزول خالل أيام قليلة.
يجب جتنب تعريض املناطق املعاجلة ألشعة الشمس علما ً أنه ميكنك مزاولة نشاطك كاملعتاد .
ميكنك غسل هذه املناطق باملاء والصابون اخلفيف مع مراعاة عدم استخدام مستحضرات مهيجة
للجلد .
سوف تالحظني بعض الشعر الذي ينمو في املنطقة املعاجلة خالل  10أيام  ،وهو في احلقيقة نفس
الشعر الذي متت معاجلته ولكنه يتساقط وميكنك إزالته بسهولة .
إذا كانت بشرتك متيل إلى السمرة فقد تالحظني أنها قد يتغير لونها بعض الشئ بصورة مؤقتة .
أن معظم املرضى يشعرون بالرضي بعد إزالة الشعر بالليزر ،فقد حتتاجني لعدة جلسات إلزالة الشعر
بصورة دائمة وفي بعض احلاالت ال يتم ذلك كليا ً  .ولكن حتى في هذه احلاالت فإن الشعر سيقل كثيرا ً
في املناطق املعاجلة .
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إزالة الوشــم:
قد يستهوي الوشم بعض الناس في فترة عمرية
معينة ،ثم وألسباب دينية أو اجتماعية أو نفسية،
يرغب الشخص بالتخلص منه .ظهور أنواع معينة
من الليزر إلزالة الوشم أحدث تقدما ً كبيرا ً في هذا
املجال.
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يستخدم جهاز (امليداليت فور) في إزالة الوشم
األزرق واألس��ود واألحمر ،بفعالية عالية ودون
ح��دوث املضاعفات التي حتدث مع إزال��ة الوشم
بالصنفرة اجللدية أو بأنظمة الليزر القدمية ،والتي
كانت تترك ندبات جلدية.
عند املعاجلة يحدث إحساس خفيف باللسع ونادرا ً
ما يحتاج الشخص لتخدير موضعي ،وتتم اإلزالة
على جلسات بني كل جلسة وأخرى  6-8أسابيع.
تختلف عدد اجللسات املستخدمة لإلزالة من وشم
إلى آخر اعتمادا ً على كمية ونوع وعمق حبر الوشم
في اجللد ،وع��ادة ما تتراوح اجللسات بني  3إلى
 10جلسات ،ويصعب على الطبيب توقع درجة
اإلزال��ة ،نظرا ً لوجود أكثر من مئة نوع من ألوان
الوشم املستخدمة في جميع أنحاء العالم ،والتي ال
تقرها الهيئات الصحية ،ولذا فمن الصعب معرفة
نوع احلبر املستخدم في الوشم وعمقه والكمية
املستخدمة منه.
وغالبا ً ما يختفي أكثر من  95%من الوشم بعد
املعاجلة.
يح ُدث إحمرار ونقط دامية صغيره بعد العالج
ولذا البد من إستخدام الكمادات الباردة بعد جلسة
العالج مع مرهم مضاد للبكتريا ب��دءا ً من اليوم
التالي مع الغيار على املنطقة املعاجلة.
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عمليات التجميل غير الجراحية..
ضمن بحثهم األبدي عن الشباب الدائم ،يسعى النساء والرجال دائما إلى إيجاد وسائل تقلل من التجاعيد وجتعلهم يبدون
كاملشاهير.وقد تنامى في السنوات االخيرة إقبال اجلنسني على اإلجراءات التجميلية غير اجلراحية مثل حقن البوتوكس
والكوالجني والريستالن ،كما ازدهر سوق عمليات التجميل اخلاصة بشد العيون والوجه وتكبير الثدي وشفط الدهون،
وهذه كلها أمور أصبحت شائعة حالياً .فالكثير من الناس يدركون اآلن أنه تتوافر اليوم العديد من العالجات التجميلية
سهلة اإلجراء وقليلة التكلفة ،مثل عملية شد الوجه غير اجلراحية ،لتحسني مظهرهم ،وأصبح هوس البحث عن املزيد من
اجلمال والشباب ظاهرة عاملية.
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واإلجراءات األكثر شعبية هي التي ينظر اليها على أنها أكثر فعالية
وأقل تكلفة ،ويعود ذلك جزئيا إلى أنها أقل أملا وأسرع شفاءا ً وتظهر
نتيجتها بسرعة .وتشمل هذه ما يلي:
• حقن البوتوكس
• حقن الكوالجني
• التقشير الكيميائي
• التقشير الكريستالي
• العالج العضلي بالصدمة
حقن البوتوكس
حقن البوتوكس ال تزال حتظى بشعبية كبيرة بني األفراد الذين
ال يؤمنون بأن العالجات الطبيعية للبشرة سوف حتدث فرقا ً
كبيرا ً في خطوط البشرة الدقيقة والتجاعيد .وحتقن مادة
البوتوكس حتت اجللد في مناطق التجاعيد حيث تشل العضالت
األساسية ،فيصبح مظهر اجللد الذي يغطيها أكثر سالسة.
وغالبا ما تستخدم حقن البوتوكس في حقن التجاعيد التي
تكون على شكل رقم  11بني احلاجبني ،وعلى خطوط اجلبهة
التي تبدو مثل عالمات االستغراب ،لكن ميكن استخدامها في
مناطق أخرى من الوجه كذلك .يستغرق االجراء من  30إلى 45
دقيقة ،وعادة ما يظهر تأثيره الكامل في غضون أسابيع .أما
اخلبر السيئ فهو أن هذا اإلجراء ال يدوم إال ملدة ستة أشهر،
ال بد بعدها من إعادة العملية من جديد .من ناحية األلم ،يكون
معتدالً نسبياً ،والذع ً��ا فقط لثانية واحدة نتيجة دخول اإلبر
في اجللد .وعادة ما يكون األثر اجلانبي الوحيد لهذا اإلجراء
هو احمرار بسيط حول منطقة احلقن .ومع ذلك ،فاألشخاص
الذين تظهر الكدمات لديهم بسهولة ،قد يعانون منها من يوم
الى ثالثة ايام .وفي حني أن اآلثار اجلانبية للبوتوكس متيل الى
أن تكون قليلة ،إال أنه في احلقيقة ميكن أن تسبب زلة األبرة
العديد من املشاكل ،من إسقاط للجفن وحتول اإلبتسامة الى
عبوس لفترة طويلة .باإلضافة إلى ذلك ،ميكن حلقن البوتوكس
إذا بولغ فيها ،أن جتعل الوجه يبدو كاملستغرب عند محاولة
الضحك أو االبتسامة.
حقن الكوالجني
حقن الكوالجني رائجة أيضا اآلن ،وغالبا ما تستخدم لنفخ الشفاه
الذابلة ،لكنها فعالة أيضا في نفخ اخلدود وتعبئة اخلطوط حول
الفم .أحدث أشكال الكوالجني صناعتها طبيعية ،وهي أقل احتماال
في التسبيب باحلساسية مما كانت عليه قبل عشرة أعوام تقريبا،
على الرغم من أن االحتمال موجود .وألم حقن الكوالجني كألم حقن
البوتوكس ،ويكون قصير املدة .ومرة أخرى أولئك الذين مييلون إلى
ظهور الكدمات لديهم بسهولة ،قد يتعرضون قليالً إلى ظهور كدمات

زرقاء أو سوداء ملدة يوم أو اثنني .يستغرق االج��راء عادة ما بني
الساعة والساعتني .وميكن رؤية النتائج على الفور تقريباً ،ومعظم
حقن الكوالجني تدوم لفترة ما بني ثالثة إلى ستة أشهر.
التقشير الكيميائي
يستخدم إلزالة الطبقة العليا من اجللد امليت في الوجه .وهو مفيد
خاصة ألولئك الذين يعانون من مشاكل في اجللد مثل حب الشباب،
التصبغات اجللدية ،اجللد املنمش ،والبشرة الباهتة .تشمل العملية
استخدام طبقة خفيفة من نوع خاص من احلمض يتم تخفيفه
بنسبة تصل  50الى  80في املائة .والعملية ال تستغرق وقتا طويالً،
فقط حوالي  15أو  20دقيقة كحد أقصى ،وبعض أشكال التقشير
الكيميائي يستغرق وقتا ً أقل من ذلك بكثير .اإلحساس الذي تشعرين
به عند التقشير هو حرق خفيف على غرار ما تشعرين به نتيجة البقاء
في الشمس لوقت طويل .وعند إزالة القشور يكون لون اجللد ورديا ً
أو محمرا لعدة أيام .وفي بعض احلاالت ،قد تصبح البشرة متقشرة
إلى حد ما ،لكن سيكون ذلك لفترة قصيرة ومن ثم تختفي القشور
في غضون فترة قصيرة من الزمن .ومن النادر أن يكون هناك حرق
شديد من التقشير الكيميائي.
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التقشير الكريستالي
املمكن أن يسبب ضررا للطبقة اخلارجية للبشرة مما يسبب رد
ً
يعتبر العملية التجميلية غير اجلراحية األكثر شيوعا في مختلف فعل مؤلم.
أنحاء العالم اليوم ،وجترى مرة واحدة في مكتب الطبيب .في
هذا اإلج��راء ،تخلط بلورات مع كرمي البشرة ،ويوضع املزيج عالج العضلة بالصدمة
عل الوجه عن طريق حركات دائرية .ثم يستخدم جهاز التدليك آخر احملاوالت التجميلية غير اجلراحية إلعادة بناء عضالت الوجه
إلدخال الكرمي البلوري في اجللد للمساعدة بلطف في سلخ خاليا األساسية أو نفخها هي العالج بالصدمات اخلفيفة للغاية .الفائدة
اجللد امليتة من منطقة الوجه .وهو مفيد للذين يعانون من مشاكل اإلضافية ملثل هذه العالجات هي أنه ميكنك إلى حد ما نحت وجهك
التصبغ والبشرة الفاترة .وفي بعض احلاالت أيضا يكون مفيدا ً ألنها تصل إلى مناطق العضالت مثل التي حول عظام اخلد ،وعلى
للذين يعانون من آثار حب الشباب .ويتم عمل اإلجراء في مكتب اجلبهة أو حول خط الفك .هذا اإلجراء يقوم به جراحو التجميل،
الطبيب وال يستغرق من الوقت سوى  30دقيقة تقريباً .في بعض ويكون هناك شعور خفيف بالوخز للعالجات بالصدمة .وينبغي
احلاالت ،ميكن أن تسبب البلورات االحمرار ،الذي يبدو قليالً مثل أال تكون هناك أي آثار جانبية لهذه العملية إذا متت بشكل سليم،
حروق الشمس ،وبعض التهيج أو اخلشونة .وهذه األمور عموما ً ومع ذلك ،إذا كانت الصدمات الكهربائية زائدة ،فستكون هناك
متر بسرعة إلى حد ما .ومع ذلك ،إذا مت عمل اإلجراء بقسوة ،فمن فرصة ضئيلة لتهيج األنسجة العضلية.
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»°ü«î°ûàdG ôjƒ°üàdG õcôe

ﻓﺤﺺ ﺷﺮاﻳﲔ اﻟﻘﻠﺐ � أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ
آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ا�ﳌﺎﻧﻴﺔ
ا�ن � ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

â∏°UƒJ Ée ôNBG ºµFGógEÉH – á©°TC’G ∫É› »`a Ée π°†aCG Ëó≤J »`a Iôªà°ùe AÉØ°ûdG QGO ≈Ø°ûà°ùe ∫GõJ ’
πbCG »`a º°ù÷G øe AõL …C’ ≥«bO ¢üëa πªY ºàj å«M – á«©£≤ŸG á©°TC’G »`a á«fÉŸC’G É«LƒdƒæµàdG ¬«dEG
.⁄É©dG »`a á©°TCG áYôL πbCG ΩGóîà°SEG ™e ,¿GƒK øe
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www.daralshifa.com . 1 802 555

shifa times issue 14 final.indd 15

1/1/70 3:45:25 AM

ما هو شفط الدهون؟
تعتبر عملية شفط الدهون من أكثر العمليات انتشارا ً في جراحة التجميل  .تبدأ الدهون بالتكون في اجلنني ابتدا ًء من
الشهر الثالث من احلمل ،وتنتشر اخلاليا الدهنية الشابة في كل مكان باجلسم ،وتصل إلى النضج عند الوالدة تقريباً.
يتضاعف حجم هذه اخلاليا ثالث مرات في السنة األولى من عمر الطفل ،ويزداد عددها  -حسب حاجة اجلسم  -بشكل
مطرد إلى سن البلوغ (مع وجود فترتني أساسيتني الزديادها األولى بني السنة األولى والرابعة والثانية قرب البلوغ)،
ومن ثم يبقى عدد اخلاليا ثابتا ً ( طبقا ً ألكثر النظريات قبوالً ).
ما هى طريقة توزيع الدهون فى اجلسم ؟
تتوزع هذه الدهون في جسم اإلنسان حتت تأثير عدة عوامل :

 السن
مع كبر السن تضمر العضالت وتستبدل بالدهون ،كما يتغير توزيع
الدهون في اجلسم فيزداد في اجلذع ويقل في األطراف.
يجب أن نعلم أن توزيع الدهون في املرأة يختلف عن الرجل.

 الوراثة
هو عامل ال ميكن تغييره ( طبعا ً في الوقت احلالي ) ،فإذا كان توزيع
الدهون في جسدك يشبه أحد والديك ،فإن التمارين الرياضية ،مهما ماذا يحدث بعد العملية ؟
كانت قسوتها والرجيم الغذائي لن تساعدك في إنقاص وزنك ولكن يلبس املريض مشد ويعاد إلى غرفته ،يكمل إعطاء السوائل مع إعطاء
يبقى بنفس التشكيل املوروث .
مسكنات إذا لزم األمر .يكمن أن يخرج املريض من املستشفى فى نفس
 البيئة
يوم اجلراحه  -عاد ًة  -مع بعض املسكنات واملضادات احليوية وبعض
من املعروف أن السمنة منتشرة في البالد الغنية ،وهذا العامل من التعليمات .ويعود املريض خالل بضعة أيام للغيار ورفع الغرز .يرفع
املمكن معاجلته بالرجيم الغذائي.
املشد بعد شهرين.
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هنا ن��ود أن أشير إل��ى أن��ه ع��ادة ما يكون هناك ت��ورم في مكان
إج���راء العملية ،خ��اص � ًة ف��ي األي���ام األول���ى ،ي��زول بالتدريج،
ويستطيع امل��ري��ض أن ي��رى التحسن خ�لال ف��ت��رة أسابيع،
ولكننا عاد ًة ما نحكم على النتيجة بعد مرور شهرين .
من هو املريض املثالي لعمليات شفط الدهون ؟
ه���و ش��خ��ص ش���اب أو ف���ي م��ن��ت��ص��ف ال��ع��م��ر م���ع وزن في
ح���دود الطبيعي وت��راك��م ده��ن��ي م��ح��دد .ه���ذا ال يعني ع��دم
إج�����راء ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى أش���خ���اص م���ن أص���ح���اب ال��س��م��ن��ة أو
كبار السن ،ولكن لذلك احتياطات خاصة .
	 
هل تعود الدهون بعد أزالتها ؟
أل  ،ألن عدد اخلاليا ثابت وال ميكنها التكاثر مرة أخرى .
	 
ماذا يحدث عند زيادة الوزن ؟
ه��ذه العملية ال متنع زي���ادة ال����وزن ،وع��ل��ى امل��ري��ض مراقبة
وزن��ه وعمل ال�ل�ازم للحفاظ عليه .أم��ا إذا ازداد ال���وزن فإن
اجلسم يكبر بنفس التناسق الذي انتهت إليه العملية .
	 
هل يختلف شفط الدهون في الرجال عن النساء ؟
امل���ب���دأ واح�����د وال��ن��ت��ي��ج��ة ف���ي اجل��ن��س�ين م��رض��ي��ة ،ول��ك��ن
ق����د ت���س���ت���خ���دم ق���س���اط���ر م��خ��ت��ل��ف��ة ،ألن ال�����ده�����ون ف��ي
الرجال اشد متاسكا والتليف حولها أكثر .
	 
هل يؤثر احلمل على العملية ؟
يعود اجلسم ليأخذ شكله بعد ال���والدة ( شكل م��ا بعد شفط
الدهون) ،هذا إذا حافظت املرأة على وزنها وقوة عضالتها .
	 
ما هو أكبر سن مسموح به لشفط الدهون ؟
شفطالدهونيعتمدعلىاحلالةالصحيةالعامة(العمرالصحي)،وليس
العمر الزمني ،لذلك ال يوجد عمر معني ميكن الوقوف عنده .
	 
هل ميكن استخدام هذه الطريقة في عالج السمنة ؟
ه����ن����اك م�����ن ي���س���ت���خ���دم ه������ذه ال���ع���م���ل���ي���ة ل��ل��م��س��اع��دة
ف����ي ال�����ع��ل��اج ،ع���ل���ى أس������اس ال���ت���خ���ل���ص م����ن ال���ده���ون
بشكل أسرع ،وإعطاء دفعة معنوية للمريض .
	 
هل ميكن لهذه العملية إزالة السيلواليت ؟
هناك نوعان من السيلواليت ،نوع أول��ي نتيجة لتراكم الدهون
حت��ت اجل��ل��د ال��ص��ح��ي ف��ي ص��غ��ار ال��س��ن م��ع وج����ود أرب��ط��ة
ج��ي��دة ،وف��ي ه��ذه احل��ال��ة ت��ك��ون عملية شفط ال��ده��ون مجدية
ج��داً .أم��ا في النوع الثانوي ،الناجت عن تهدل اجللد وارتخاء
األربطة فالنتيجة أقل وقد يحتاج املريض لتدخل جراحي .
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خطورة الوجبات الجاهزة والسريعة على صحة أوالدنا

حتمل الوجبات السريعة أضرارا ً كبرى على صحه أوالدنا فقد
توصل الدارسون مؤخرا إلى أن تكرار تناول األطفال للوجبات
السريعة مبا حتتويه من كميات كبيرة من الدهون ومكسبات الطعم
يؤثر على كيمياء املخ ويسلبهم اإلرادة؛ فيصبح قرار التوقف
عن هذه الوجبات في غاية الصعوبة متاما ً مثلما تفعل السجائر
وعقاقير اإلدمان! وقد أظهرت األبحاث أن الكثير من هذه الوجبات
تعمل على تنشيط اجلني اخلاص بالسمنة بصورة مرضية! وقد
تنبهت إلى هذا اخلطر أكثر من  20والية أمريكية ومنعت طالب
امل��دارس من تناول ه��ذه الوجبات؛ لوجود عالقة بينها وبني
اإلصابة باألنيميا وفقر الدم وارتفاع نسبة الكولسترول .ووجود
عالقة بني مشروبات "الصودا" التي عادة ما تكون مصاحبة
لهذه املأكوالت واإلصابة بهشاشة العظام ،فضالً عن أنها تتسبب

في عسر الهضم عند تناولها مع الطعام.
وعند إضافة األطعمة املقلية كالبطاطس واألغذية التي حتتوي
على املواد احلافظة وامللح لكي نحصل على "وجبة كاملة" أو
"كومبو" تكون احملصلة هي احلصول على "خطر كامل"،
فأطعمة الهامبورجر وأصابع السمك والدجاج املقلي تدخل في
دائرة املواد املسببة لإلصابة بالسرطان .ومن املمكن بعد التأكد
من جميع أضرار هذه الوجبات أن يتم كتابة حتذير على علب
الوجبات السريعة يفيد بأنها "تدمر الصحة وتسبب الوفاة".
السمنة قاتل أطفالنا األول:
والبدانة التي تعتبر أول عرض لتناول الوجبات السريعة في
طريقها بالفعل ألن تصبح السبب األول للوفاة في بريطانيا،
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محتلة مكان التدخني ،ويرى خبراء الصحة
هناك أن احلكومة البريطانية -شأنها
شأن سائر احلكومات األوروبية -تشعر
باخلوف من وضع حلول لهذه املشكلة
التي أوجدتها مؤسسات وشركات إنتاج
الوجبات السريعة واجلاهزة؛ وذلك بسبب
املصالح الضخمة لهذه الشركات .فرؤوس
األم��وال املستثمرة في مطاعم الوجبات
السريعة واملشروبات الغازية ضخمة
للغاية، وبسبب هذه "املصالح" ميوت30
ألف شخص بريطاني بدين في كل عام.
يؤكد العلماء البريطانيون في دراسة حديث ة
أن اجليل احلالي من األطفال في بريطانيا
أكثر عرضة لألمراض اخلطيرة؛ حيث إن
 % 10من األطفال مصابون بالسمنة،
و % 20من األطفال يعانون الوزن الزائد.
وقد كشف الدكتور إيريك شلوسر خبير
األغذية األمريكي في كتابه "أمة األغذية
السريعة" ع��ن زي���ادة ح��االت الوفيات
بني األطفال من عمر 6 إلى  10سنوات؛
بسبب البدانة املفرطة بعد تضاعف عدد
مطاعم الوجبات السريعة في بريطانيا.
وفي الواليات املتحدة تؤدي السمنة إلى
وفاة  300ألف شخص سنو ًّيا ،وتأتي بعد
التدخني الذي يتسبب في وفاة  400ألف
شخص.
ونظ ًرا إلنتشار مطاعم الوجبات السريعة
واجلاهزة في مجتمعاتنا العربية؛ فقد زادت
نسبة البدانة في تلك املجتمعات؛ حيث تقدر
نسبة البدانة في مصر مثال بحوالي 50%
بني النساء وال��رج��ال .وأوض��ح��ت دراس��ة
حديثة للباحثة الدكتورة منى السماحي
في جامعة عني شمس أن "بدانة األطفال"
منتشرة في بالدنا العربية بصورة تدعو
للقلق؛ حيث بلغت نسبة البدانة لدى األطفال
% 20 بعد أن كانت في الثمانينيات من القرن
املاضي في حدود % 6 فقط .وأرجعت هذا
لتناول الوجبات السريعة واجلاهزة ،واألكل
بني الوجبات ،وإهمال اخلضراوات والفاكهة.

1/1/70 3:45:36 AM
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أسئلة شائعة عن الليزك

هل تأثير الليزك دائم و ثابت؟ أال يعود قصر النظر بعد ذلك؟ نعم ،ولكن فى األشهر األولى
حيث تلتئم أنسجة القرنية حتدث بعض التغيرات البسيطة املتوقعة ،ثم يستقر الوضع
نهائيا بعد ستة أشهر ،وال يعود قصر النظر بعد ذلك

20
1/1/70 3:45:38 AM

shifa times issue 14 final.indd 20

هل الليزك مناسب لكل األعمار؟
ال يجب إجراء الليزك قبل سن الثامنة عشرة إال فى حاالت وجود
فرق كبير بني العينني ،وذلك عندما تستقر مقاسات اإلبصار،
ويكون ذلك عادة بني سن الثامنة عشرة والعشرين ،واليوجد حد
أقصى للعمر املناسب لليزك طاملا كانت العينان سليمتان.

ماهى نسبة جناح العملية؟
حتقيق الهدف املنشود لقوة اإلبصار يتم فى أكثر من  % 95من
احلاالت بفضل الله ،وهى تعتمد على درجة قصر النظر املوجودة
قبل العملية ،وباقى احلاالت تقل سطرا ً أو اثنني فقط عن الرقم
املنشود .وبصفة عامة فإن نسبة من يستغنون عن النظارة
رؤية  12/6أو أفضل تصل إلى أكثر من  ،% 95وحوالى% 80
تصل قوة اإلبصار إلى  6/6بدون نظارة ،وبعض الناس تفضل
استخدام نظارات خفيفة أثناء قيادة السيارة ليالً أو للقراءة ،وفى
احلاالت النادرة التى ال يتم إصالح قصر النظر فيها بالكامل فى
املرة األولى ميكن إضافة عالج بالليزر.

هل الليزك مناسب لكل الدرجات؟
ال ،بصفة عامة ميكننا إج��راء الليزك فى ح��االت قصر النظر
من درجة واحدة إلى  10درجة ،وفى حاالت طول النظر حتى
 5درجات ،ولكن يجب مراعاة أن هناك اختالفات بني شخص
وآخر حيث قد اليسمح سمك القرنية أحيانا بإصالح أكثر من 7
أو  8درجات من قصر النظر ،وعلى اجلانب اآلخر ميكن إجراء هل ميكن إجراء الليزك أثناء فترة احلمل أو الرضاعة ؟
الليزك فى حاالت قليلة من قصرالنظر تتجاوز  10درجات ،من األفضل اإلنتظار 3شهور بعد الوالدة أو الفطام قبل إجراء
ولذلك يجب إجراء العديد من الفحوص لتحديد العملية املناسبة الليزك وذلك للسببني اآلتيني :تصاحب فترتا احلمل والرضاعة
لكل شخص .
فى بعض السيدات تغيرات فى الهورمونات قد تؤثرمؤقتا ً فى
بعض السيدات على درجة قصور النظر ،ورغم أن هذا اليحدث
هل قصر النظر بأقل من درجة ال يحتاج عالجا بالليزر؟
دائما إال أننا نفضل اإلنتظار ثالثة شهور حتى تستقر قياسات
عملية الليزك غير مناسبة حلالة نظر درجته حوالى +14حيث النظارة السبب الثانى هو أننا نحتاج إلعطاء قطرات بعد العملية
أن درجة طول النظر أكبر من التى ميكن أن يعاجلها الليزك اليجب استعمالها أثناء احلمل أو الرضاعة.
بصورة مرضية ،وبعد الفحص الكامل ميكن حتديد العالج
األمثل حلالتكم.
هل ممكن اجراءها في اي فصل من فصول السنه..الني
سمعت انه في الشتاء يفضل اجراء العمليه؟؟
ماهى أكثر املشاكل املمكن حدوثها؟
ميكن إج��راء عملية الليزك بنجاح بإذن الله على مدار العام،
عدم اإلص�لاح الكامل لدرجة قصر أو طول النظر املوجودة ،ولكن بناء على بعض اخلبرات املكتسبة وبحث علمى مت نشره
وهذا أكثر حدوثا ً مع الدرجات العالية ،وبعض الناس تشكو من حديثا فقد لوحظ أن تأثير الليزر يكون أضعف قليال فى اجلو
زغللة حول مصادر الضوء خصوصا أثناء قيادة السيارات ليالً ،احلار والرطب ،ولذلك فعندما جنرى هذه العملية فى هذا اجلو
وتختفى هذه الشكوى عادة بعد األشهر األولى.
فعادة ما نزيد من طاقة الليزر قليالً لتعويض هذا .وهذا أحد
األسباب التى من أجلها جتدين جو مركز الليزر باردا وذا درجة
كم من الوقت تستغرق عملية الليزك؟
رطوبة منخفضة أكثر من درجات التكييف العادية.
حوالى عشر إلى خمسة عشرة دقيقة للعينني اإلثنني ،والعودة إلى
املنزل بعدها مباشرة
متى يستقر النظر بعد العملية؟ ومتى ميكن العودة
للعمل؟
ماهو نوع التخدير املستخدم فى الليزك؟ وهل هناك ألم؟
عادة يوجد زغللة تختلف درجتها من شخص آلخر فى يوم
التخدير بقطرة فقط توضع قبل العملية مباشرة بدون أى حقن العملية ،ونستطيع القول بأن الرؤية تستقر بنسبة  % 80فى
أو أى شئ من هذا القبيل ،ولن يكون هناك أى ألم فى أى مرحلة اليوم التالى للعملية حيث ميكن ممارسة كافة األنشطة الطبيعية
من العملية ،بالطبع سوف تشعر بحركة يد الطبيب وضغط بدون نظارة ،وخالل األسبوع األول تزيد هذه النسبة إلى 90
أحيانا فى منطقة العني ،ولكن ليس أملا على اإلطالق.
 %ثم يستقر متاما بعد ستة أشهر.
هل يتم عمل العينني فى نفس الوقت؟
أال يوجد محاذير معينة؟
يفضل ذل��ك ،حيث يجنبك ذل��ك اإلحساس املزعج بالفرق بني باإلضافة ملا ذكرناه سابقا بخصوص ممارسة الرياضات العنيفة
العينني.
فإنه مينع دعك العني بشدة فى األشهر األولى بعد العملية.
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ماذا أرى أثناء إجراء العملية؟
سوف يطلب منك أن تنظر إلى ضوء صغير
أثناء العملية وذلك لتقليل حركة العني.
وماذا لو حتركت أثناء العملية؟
اليوجد مشكلة حيث أن األجهزة احلديثة
م��زودة بأجهزة فائقة الدقة لتتبع حركة
العني ،ويتوقف عمل الليزر أتوماتيكيا
مبجرد ابتعاد العني عن الوضع الصحيح.
م��ت��ى مي��ك��ن اس��ت��خ��دام مستحضرات
التجميل؟
بعد ثالثة أو أربعة أيام ،ولكن ينصح بشدة
أن تستخدم أدوات جديدة.
متى ميكننى االستحمام بعد الليزك؟
فى اليوم التالى مباشرة ,ولكن كالعادة
يجب جتنب دخول الصابون واملاء داخل
العني ،ويجب عدم دعك العني بشدة خالل
األشهر األولى بعد العملية.
م��ت��ى ميكننى اس��ت��خ��دام الكمبيوتر
ومشاهدة التلفزيون بعد الليزك؟
فى اليوم التالى مباشرة بدرجة معتدلة
التضايق العني ,ثم اإلستخدام املعتاد فى
خالل  4-3أيام.
م��ت��ى مي��ك��ن��ن��ى مم���ارس���ة ال��ري��اض��ة
والسباحة بعد الليزك؟
ميكن ممارسة الرياضات غير العنيفة والتى
اليوجد بها احتكاك مباشر بعد الليزك
مباشرة ،أما تلك التى قد تشمل أى نوع من
االحتكاك مبا فى ذلك أنواع الكرة املختلفة
فيفضل استخدام نظارات رياضية واقية
فى األشهر األولى ،ويسمح بالسباحة بعد
مرور أسبوعني.
هل أحتاج ملهدئ قبل العملية؟
هذا طبيعى جدا ً ألى إنسان يعتزم إجراء
عملية فى عينيه ،واليوجد حاجة إلستخدام
أى مهدئات .
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أسناني وأسنانك

اللؤلؤ من األحجار الكرمية التي يحلم بها كل شخص إلقتنائها بالرغم أنها معك ومع كل واحد منا ..فلماذا تبحث
عن شئ وهو معك  ..فأسنانك هي الآللئ التي متتلكها وكلما كانت صحية كلما كانت صحتك أفضل وإطاللتك
جذابة.
يجهل كثير من الناس أساسيات العناية بصحة الفم واألسنان وعدم إملامهم بطرق تنظيف األسنان والفم وطرق
الوقاية من التسوس وأمراض اللثة ،وغير ذلك من األمور التي جتعل العمر اإلفتراضي ألسنانهم أقصر من أعمار
بقية أعضاء اجلسم.
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وإليكم اخلطوات التالية للمحافظة على األسنان وصحتها:
 أوالً :قم بزيارة طبيب األسنان قبل فوات األوان .ال تنتظر حتىتشعر بألم ما في أسنانك لزيارة طبيب األسنان  ،فطبيب األسنان يرى
كثيرا من األمور التي ال تراها أنت ،بحكم طبيعة عمله ومعرفته بطرق
التشخيص الصحيحة ألمراض الفم واألسنان ،والتأكد من أنك تقوم
بواجباتك الصحية جتاه أسنانك.
فعادة ما ينصح أطباء األسنان بزيارة طبيب األسنان كل ستة شهور،
وذلك لتنظيف األسنان وفحصها وعمل أي عالج وقائي يراه مناسبا
لها .قم بانتقاء طبيب أسنان متمكن في مهنته ،ويجب عليك اختيار
األفضل دائما ألنك ستعطيه ثقتك وتسلم له أسنانك وفمك.
 ثانياً :قم بتفريش أسنانك بالطرق الصحيحة ،وذلك بإستخدام فرشاةومعجون أسنان مناسبني ألسنانك .إن إبقاء أسطح األسنان نظيفة على
مدار اليوم مينع تراكم اجلير ،وبالتالي يقلل من فرص تسوس األسنان
والتهاب اللثة ،ولذلك يجب تنظيف جميع أسطح األسنان الظاهرة
بالفرشاة واملعجون واألسطح البينية غير الظاهرة باخليط السني.
ويجب عليك إختيار الفرشاة املناسبة لفمك وأسنانك ،فالفرشاة املثالية
تكون ذات حجم مناسب تصل إلى آخر ضرس في فمك ،واحلجم
الشائع هو املتوسط .كذلك يجب أال تكون الشعيرات خشنة ،لتفادي
تآكل طبقة املينا من كثرة االستخدام ،واألنسب استخدام فرشاة ذات
شعيرات متوسطة اخلشونة أو ناعمة وطويلة ،وذلك لضمان انسيابها
مع منحنيات األسنان والفراغات البينية لها.
تأكد من تفريش جميع أسنانك بانتظام ثالث مرات يومياً ،وذلك بالنظر
إلى املرآة في أثناء التفريش والتأكد من عملية التنظيف ،وأنك فعال
قمت بتنظيف جميع أسنانك ،ألن الدارج هو تنظيف األسنان األمامية
فقط وعدم التأكد من نظافة األسنان اخللفية ،مما قد يسبب تراكم
اجلير والتهاب اللثة احمليطة ،وتك ّون جيوب عميقة مصاحبة بتخلخل
الضروس.
ينصح األطباء باستخدام طرق إضافية مساعدة ،مثل استخدام اخليط
السني غير املشمع لالستخدام العادي.
وأحيانا يستخدم خيط األسنان املشمع لألسنان ذات اللثة امللتهبة أو
املنحسرة ،وذلك للتقليل من إصابة اللثة مبزيد من املشكالت ،حيث إن
استخدام اخليط املشمع أكثر أمانا بالنسبة للثة.
تنس أن تراقب لثتك وتتأكد من خلوها من األمراض ،وذلك
 ثالثاً :ال َبالتأكد من خلوها من االنتفاخات واالحمرار والنزف وانبعاث رائحة
كريهة من الفم ،فإذا شعرت بأحد هذه األعراض يجب عليك اإلسراع
في زيارة طبيب األسنان .إن أمراض اللثة من أكثر األمراض املهملة
من ِقبل الناس ،والسبب هو أنها أمراض مزمنة وغير مؤملة في معظم
األحيان ،وال يعيرها الناس أي اهتمام ،وغالبا ال متثل لهم سببا وجيها ً
لزيارة طبيب األسنان .وحسب إحصائيات علمية فإن أكثر من نصف
الناس يصابون مبرض في لثتهم في نحو سن العشرين ،وأكثر من

ثالثة أرباع الناس يصابون مبرض في لثتهم بعد عمر  35سنة ،وهذا
يدل على زيادة شيوع هذه األمراض في الكبار.
إن اجلير أو الـ«بالك» هو السبب الرئيسي ملعظم هذه األمراض ،وتبدأ
التهابات اللثة عادة على شكل التهاب لثوي سطحي بسبب تراكم اجلير
والكلس املليئني بالبكتيريا على أسطح األسنان ،وبخاصة القريبة من
اللثة في اجليوب اللثوية احمليطة باألسنان .وأهم ما مييز هذا النوع
البسيط تورم وإحمرار اللثة والنزف الزائد ،خصوصا عند التفريش.
وميكن التخلص من هذا النوع بسهولة جدا ،وذلك عن طريق زيارة
طبيب األسنان لكحت اجلير والكلس.
وفي حالة عدم عالج هذه اإللتهابات قد تتطور إلى تآكل األنسجة
الداعمة تدريجيا ،وانفصال اللثة عن أسطح األسنان ،وظهور جيوب
عميقة مليئة باجلير والكلس ،وهذا النوع من اإللتهاب يسمى التهاب
سمحاق السنخ.
وقد ميتد هذا اإللتهاب في احل��االت املتقدمة إلى تآكل معظم العظم
واألنسجة الرابطة ،وانحسار شديد في اللثة وكشف جذور األسنان،
مما يؤدي في النهاية إلى حركة األسنان وتخلخلها ومن ثم سقوطها.
وقد يصاحب هذا النوع تكون خ ّراج وصديد ذي رائحة نتنة.
 رابعاً :إتبع نظاما غذائيا مناسبا لسالمة أسنانك ولثتك .إن مناألفضل التعود على تناول أطعمة صحية منذ الصغر حتى يصبح لدى
الشخص منط معني في اختيار الغذاء ،ومن املالحظ في عيادة األسنان
كثرة املرضى من الصغار الذين يعانون من كثرة األسنان املصابة
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بالتسوس ،وعند السؤال عن منط التغذية لدى الطفل يكون اجلواب
هو كثرة األطعمة الغنية بالسكريات ،واملشروبات الغازية ،والعصائر
واملأكوالت ذات النكهات الصناعية التي ال حتتوي على أي قيمة غذائية.
إن تك ّون التسوس أو النخر في السن يحدث بواسطة تفاعل البكتريا
املوجودة على طبقة البالك على سطح الفم ،والنتيجة هي تكوين األحماض
التي بدورها تنشأ عملية النخر في األسنان خالل عشرين دقيقة أو أكثر
بقليل ،فمن هنا يأتي دور تفريش األسنان لتعمل على إزالة طبقة البالك
احملتوية على البكتيريا.
جتنب املواد احملتوية على السكريات الصناعية ،وإن لم يكن ذلك باإلمكان
فبتقليل كميته ،ويجب التأكد من نسبة النشويات والسكريات املكونة
لألطعمة املتناولة عن طريق قراءة املكونات على العلبة ،حيث إنه كلما كثرت
نسبة السكريات في األطعمة زادت نسبة التسوس .إن من أفضل األطعمة
لصحة الفم واألسنان :احلليب واألجبان ،واللحوم البيضاء ،واملكسرات،
حيث إنها تساعد على حماية طبقة املينا لكونها غنية بالكالسيوم والفسفور
الضروري لتقوية هذه الطبقة من السن.
إن اتباع هذه اخلطوات ميثل أقل االلتزامات التي يجب القيام بها جتاه
أسناننا لسالمتها واحلفاظ عليها ،وللحصول على ابتسامة صحية جميلة
مدى احلياة.

تنظيف األسنان واالعتناء بها:
الروتني املعروف لتنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون واملاء
احلفاظ على بقاء األسنان نظيفة من كل جوانبها مبا فيها اللثة.
واللثة الصحية هي التي ال تنزف عند غسيلها بالفرشاة.
طريقة الغسيل بالفرشاة:
 تغسل األسنان مرتني في اليوم الواحد ،مرة أثناء الصباح ومرةفي املساء قبل الذهاب للفراش.
 مواصفات شعر الفرشاة أن تكون لينة ألن الناشفة تخدش طبقةاإلنامل.
 طريقة اإلمساك بالفرشاة يكون بإمالتها لزاوية  45درجة فيمواجهة اللثة.
 تغسل األسنان ملدة دقيقتني على األقل لضمان التخلص منالبكتريا ،ويجب التخلص منها يوميا ً وإال فستسبب أمراض اللثة.
 عدم الضغط بالفرشاة على األسنان أو اللثة ،البد أن يكونبإحكام وبرفق في نفس الوقت.
 استخدام الفرشاة من أعلى ألسفل لكن ال تتجاهل اللثة. -تغيير الفرشاة على الفور عندما يتآكل شعرها.
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غسول الفم:
 الطريقة الفعالة األخرى للتخلص من البكتريا التي توجد مابنياألسنان واللثة ،هو اختيار غسول خا ٍل من الكحول ألن الكحول
يؤدي إلى جفاف الفم.
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ضرر التدخين على األسنان:

ونتوقف معكم اآلن في محطة هامة  ،وخطورتها ال تقل عن أهميتها وهي موضوع التدخني فأضرار التدخني ال يختلف عليها اثنان  ،فأول
ما تبدأ سمومه على اللثة واألسنان  ،وآخر ما تغادرها أيضا.
فاألسنان وأنسجتها الداعمة هي أول من يستضيف هذا الضيف الثقيل املزعج  ،وهي آخر من يودعه عندما يخرج وقد أرسى
ذيفاناته في كافة أنحاء اجلسم فالقطران املوجود في التبغ يلتصق على أعناق األسنان مؤويا ً إليه ماليني اجلراثيم  ،فعداك
عن االصطباغ السيئ للون السن فإنه ي��ؤدي إلى تآكل أعناق األسنان وح��دوث إلتهابات متقدمة في اللثة واصطباغها باللون
األسمر القامت  ،وف��ي امل��راح��ل املتقدمة قد ي��ؤدي إل��ى ح��دوث سراطانات مميتة س��واء في اللثة أو اللسان أو الشفاه  ،فحسب
تقرير منظمة الصحة العاملية فان الدخان أول وأهم عامل في حدوث سراطانات الفم ،وحسب املصدر السابق فان الدخان يقتل
> ماليني إنسان كل عام في العالم ويعطب ماليني أخرى بتأثيراته على مختلف أنحاء اجلسم وخاصة الرئتني والقلب والفم.
3
فيا أيها املدخن لتكن إرادتك قوية وعزميتك صادقة على التوبة واإلقالع عن هذا السم الزعاف.
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دوالي الساقين

من اإلضطرابات الوعائية التي ترتبط باألمراض املهنية بشكل أساسي دوالي الساقني والتي تعكر صفو املزاج وتؤثر
بشكل سلبي على الشخص املصاب بها  ،ليس بسبب األع��راض اجلسمية التي تنجم عنها فحسب  ،و إمنا بسبب
تأثيراتها النفسية أيضا ً  ،إذ أن الدوالي تعيق املصاب بها عن القيام ببعض األنشطة والهوايات و تضطره إلرتداء
األلبسة الطويلة التي تخفي الساقني  .وإذا كانت هذه املشكلة تزعج الرجل فإنها تسبب الكثير من اإلحراج للمرأة .
تنجم اإلصابة بدوالي الساقني عن قصور في الصمامات ومن جراء ذلك تتوسع األوردة وتبدو متعرجة  .ومن أهم
األسباب نذكر:
الوراثة :إذ تشير الدراسات إلى ان الوراثة تلعب دورا ً في حدوث األع��راض :بالرغم من أن الدوالي قد ال تسبب لدى البعض أي
اإلصابة.
أعراض سريرية إال أنها تسبب الكثير من اإلزع��اج للمصاب بها
سواء أكان ذكرا ً أم أنثى .
املهن :إذ تكثر اإلصابة بالدوالي بني العاملني في املهن التي تتطلب
من أصحابها الوقوف الطويل.
ومن أهم األعراض املميزة نذكر:
 األلم في أسفل الساقني وخصوصا بعد الظهر ،أي بعد مرورالعمر :حتدث اإلصابة عادة بعد بلوغ  35عاما .
وقت على العمل .
اجلنس :تصاب اإلناث بالدوالي بنسبة تفوق إصابة الذكور.
 الشعور بالتعب.الوزن :تساعد البدانة على اإلصابة بالدوالي.
 الوذمة املتوضعة أسفل الساقني والتي تبدو جلية واضحة في املساء.احلمل :تصاب العديد من احلوامل بالدوالي أثناء احلمل .
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 الشعور باأللم في عضلة الربلة خلف الساق.العالج
تختلف طريقة املعاجلة من مريض إلى آخر تبعا
للحالة الصحية للمريض  ،وشدة اإلصابة  ،وبشكل
عام يلجأ األطباء إلى الطرق العالجية التالية :
 العالج الوقائي :في احلاالت البسيطة ميكنممارسة التمارين الرياضية  ،وارتداء اجلوارب
 األدوي��ة الطبية :استعمال بعض األدوي��ة أنيساعد على عالج الدوالي ومنع تطورها .
 احلقن املصلبة  :يتم اللجوء إلى هذه الطريقةفي احلاالت التي ال ميكن معها للمريض أن يجري
العمل اجلراحي أو الوسائل العالجية األخرى.
 العمل اجلراحيالعالج بالليزر:
ان طريقة العالج يحددها الطبيب بعد تقييم حالة
املريض الصحية ،فإذا كانت الدوالي رفيعة ميكن
اللجوء إلى العالج بالليزر ،أما إذا كانت الدوالي
متوسطة احلجم فيمكن عالجها بالتصليب أي
بحقنها مبادة كيميائية  ،وعادة تستغرق العملية
حوالي  30دقيقة  ،وقد يحتاج املريض إلى جلستني
إلى ثالث جلسات.
أما الدوالي العريضة فتعالج بسحبها من خالل
إب��رة رفيعة حتت التخدير املوضعي  ،وجتدر
اإلشارة هنا إلى الفرق الشاسع بني هذه الطريقة
وب�ين الطريقة القدمية التي كانت جت��رى حتت
التخدير العام والتي تتلوها ندبات كثيرة .
درهم وقاية
الوقاية من اإلصابة بدوالي الساقني ينصح باتباع
اإلرشادات التالية:
 جتنب الوقوف أو اجللوس لفترات طويلة دونأخذ قسط كاف من الراحة
 ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظمواإلكثار من احلركة
 احملافظة على تناسق اجلسم وجتنب اإلصابةبالبدانة
 عدم استعمال أي دواء دون استشارة الطبيبوخصوصا األدوية التي تؤثر على الدورة الدموية
 -اإلمتناع عن التدخني

أوردة من دوالي الساقني

أوردة طبيعية
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شد البطن

تعود األسباب التي تؤثر في شكل البطن ما بني أسباب عضوية
إلى أسباب بيئية ،فمن تأثير العمر وتعدد احلمل إلى العادات الغير
الصحية في الغذاء وعدم ممارسة الرياضة إلى تغير في هرمونات
اجلسم أو استخدام بعض األدوية .كما قد يتغير شكل البطن نتيجة
إصابة سابقة أو جراحة قدمية.
	 
كيف ميكن حتسني شكل البطن ؟
قد مت جتربة عدة طرق ،ولكن اجلراحة تظل الطريقة الوحيدة التي
ميكن التنبؤ بنتيجتها .فقد ُجربت أنظمه الرجيم بكافة أساليبها
فكانت عامالً مساعدا ً جيدا ً للجراحة ولكنها لم تستطع احللول
مكانها .وكما نعلم فإن حتسني الشكل بواسطة املشدات ممكن
ولكنه مؤقت .ويستطيع املتابع أن يرى العديد من الكرميات في
وسائل األعالم التي تدعي إنقاص الوزن ،ولكن العنصر الفعال فيها
ال ميكنه اختراق اجللد لذلك ففعاليتها مشكوك بها ،كما أن بعض

املركبات قد تسبب حساسيه للبشرة.
	 
االستعداد للعملية
بعد مناقشة احلالة العامة للمريض ( وخطط احلمل بالنسبة للنساء)،
حيث ُينصح بتأجيل احلمل ملدة ال تقل عن سنتني بعد العملية .
	 
العملية اجلراحية
جترى للبطن في العادة عدة عمليات ويعتمد في إجرائها على املنطقة
املراد حتسينها وميكن تقسيمها إلى :
	 
ما بعد العملية
بعد العملية يكون هناك أنابيب لشفط السوائل الزائدة ( ترفع بعد
يوم إلى أربعة أيام في العادة ).
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شد و رفع الفخذ
العملية اجلراحية
تختلف أش��ك��ال اجل����روح ع��ل��ى أس��اس
املنطقة أو املناطق التى ترغب املريضة
فى تصحيحها.وتستخدم تقنية مشتركة
لرفع الفخذ بجعل أم��اك��ن اجل���روح في
الفخذ من الداخل  ،وتوسيع نطاق اجللرح
بااللتفاف حول اجلانب اخللفي من فخذه
(رفع الفخذ الداخلى) .وميكن أن يضاف
في هذا اإلجراء شفط لدهون إلظهار املزيد
من التحسينات على الفخذين .وسوف يعاد
تشكيل األنسجة و شدد اجللد مما يجعلها
أكثر سالسة وتناسب .
ما بعد العملية اجلراحية
قد يطلب منك ارت��داء املالبس ضغط لعدة
أسابيع بعد إجراء اخلاصة بك لتقليل تورم
ودعم التئام األنسجة

شد األذرع

	 
هى عملية جراحية يتم من خاللها إزاله
اجل��ل��د ال��زائ��د ،وش��د اجل���زء العلوي من
الذراع.
	 
العملية اجلراحية
إن شكل اجلرح ومكانه يعتمد على كمية
وأماكن اجللد املطلوب إزالته .
	 
ما بعد العملية اجلراحية
سيتطلب منك لبس زراعني ضيقني مصنعة
م��ن اقمشة ضاغطة لتخفيف ال��ت��ورم.
ميكن أن توضع أنبوب رفيع حتت اجللد
الستنزاف أي فائض في الدم أو السوائل
التي قد تتجمع.
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الشقق الضيقة
نصائح ألصحاب الشقق الضيقة لإلستفادة من
املساحة املتاحة والشعور بإتساع املكان حتى ولو
كان ضيقا.

اختيار األثاث وفق القياسات ..وخلع األبواب
تبدو أوسع عن طريق خلق زوايا بشرط جتنب وضع األثاث فيها
إنه قبل االنتقال إلى شقة جديدة يجب على الساكن أن يفكر بطريقة منظمة ومحسوبة ،فعلى سبيل املثال ميكن إزالة األبواب،
فيما يريد أن يفعله بالغرف ،ألن احتياجات الطالب تختلف عن ألنه عندما يقيم شخص واحد في الشقة تكون هناك غالبا أبواب
احتياجات املدير .وعند شراء األثاث ،يجب عليك دائما أن تصحب كثيرة غير ضرورية ،وميكن ربط الغرف بشكل جذاب بدونها.
معك رسما تخطيطيا للشقة والقياسات الدقيقة للغرف ،فعادة ما
تبدو قطع األثاث داخل قاعات العرض الواسعة باملتاجر صغيرة ،األلوان الفاحتة
ولكنها متأل غرف الشقة متاما .إن الشقق الصغيرة ميكن أن أن الغرف الصغيرة تبدو أكثر اتساعا للعني عند طالء اجلدران
تبدو وكأنها تتمتع مبساحات إضافية طيبة ،وميكن جعل الشقة واألسقف بألوان فاحتة ،فاللون األبيض واألصفر أو األزرق
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السماوي يعطي اإلحساس باإلرتفاع ،وال
ينبغي أبدا ً طالء السقف باللون الغامق،
ألن هذا اللون يعطي الساكن اإلحساس
بالضيق وك���أن السقف سيقع عليه.
في الشقة الضيقة يجب أن مياثل طالء
النوافذ لون اجل��دران ،وإال فإن الغرفة
ستبدو أصغر .ويجب جتنب طالء النوافذ
بألوان متعددة أو مزخرفة ألن ذلك أيضا
يجعل الغرفة تبدو أصغر بينما يوصي
بتغطية موحدة لألرضية مثل الباركيه
أو الفلني باستثناء احل��م��ام واملطبخ.
أثاث متعدد الوظائف
وك��م��ا ه��و ش��ائ��ع ب�ين ساكني الشقق
الصغيرة فإن أريكة النوم توفر مساحة
كبيرة ،وأن اجلمع بني وظائف اجللوس
والنوم باستخدام قطعة واحدة من األثاث
هو حل وسط على الدوام ،إنه عند شراء
أريكة للنوم ،يجب دائما أن تولي اهتمامك
البالغ بإمكانات الراحة عند النوم فيها،
وإال فإنها ميكن أن تتسبب ف��ي آالم
الظهر .ومن املهم أيضا ،أن تفكر بعناية
في املساحة املخصصة لتناول الطعام،
وأفضل اختيار في هذا املجال غالبا هو
مائدة ميكن طيها ،بحيث توفر مساحة
كافية لتناول الطعام بشكل مريح كل
ي��وم ،وعند فردها فإنها توفر مساحة
كافية للضيوف ،كما أن املقاعد التي ميكن
طيها ميكن أن توفر حال مناسبا كما ميكن
تخزينها بسهولة ،وميكن أيضا استخدام
املائدة كمكتب.
وي��ن��ص��ح أن ي��ك��ون األث�����اث ج���ذاب،
فاخلزانات التي توضع بطول احلائط
توفر مساحة للتخزين ويجب أن تكون
مقدمتها شفافة ب��ق��در اإلم��ك��ان ،مع
احل��رص على ع��دم استخدام مساحات
تخزين كثيرة أو مفتوحة حتى ال تبدو
الغرفة غير مرتبة .واملرآة الكبيرة وسيلة
أخرى جلعل املساحة الصغيرة تبدو أكبر
حجما ،وتقترح جوجن وضعها أمام أبواب
اخلزانات ،لكي تساعد على جعل الغرف
تبدو أكثر اتساعاً.
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العناية بالبشرة للرجال أيض ًا

يندر أن جند في مجتمعنا من الرجال من يعتني مبظهره عناية فائقة فيشتري أغلى مستحضرات
التجميل املخصصة للرجال والتي توفرها شركات ومراكز التجميل املعروفة ويتردد على الصالونات
لتدليل نفسه كل شهر مرة على األقل كما تفعل النساء .فماذا تقول آخر األبحاث؟ ظهر بحث من
الواليات املتحدة أنه يوجد  3من كل  4رجال أمريكيني يستخدمون مرطبا ً للوجه ،بينما يحافظ  7من
 10رجال أمريكيني على تنميق اليد واألظافر .ويعتقد أن هذه النسبة قد تكون في طريقها إلى رجالنا
أيضاً ،في عصرنا احلاضر الذي إزداد فيه الوعي والتطور .وللمهتمني من رجالنا هذه النصائح
واإلرشادات:
هرمون الذكورة يجعل بشرة الرجل سميكة نوعا ً ما ،دهنية ومشعرة
أكثر من املرأة ،وإلى جانب اجلفاف واحلساسية فإن زيادة اإلفرازات
الدهنية وحب الشباب هما من أكثر املشكالت التي قد يواجهها
الرجل فيما يتعلق مبظهره ،واحلالقة اليومية تزيد من األمر سوءاً،
بإزالة الطبقة اخلارجية من بشرة الوجه ولذلك فإن التقيد ببرنامج

للعناية بالبشرة أمر مهم للغاية .فيما مضى كان خيار الرجل الوحيد
للعناية بالبشرة يقع على منتجات معينة كالصابونة العادية ورغوة
احلالقة ،أما اليوم فهناك من املنظفات واملراهم املعطرة والكرميات
بل وحتى األدوية واملستحضرات املضادة آلثار التقدم في السن ما
هو في متناول يد الرجل وليس املرأة فحسب.
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أوالً ،املنظفات:
إن أفضل املنظفات للرجل تكون صابونة لطيفة ومطهرة ونقية
ولكن من النوع الذي ال يسبب جفاف البشرة كالكثير من الصابون
املضاد للبكتيريا واملنظفات على هيئة جل ،فغالبا ً ما يحتوي اجلل
املنظف على أحماض الـ  Alpha hydroxylالتي تزيل خاليا اجللد
امليت وتعالج آثار موس احلالقة ومشكلة الشعر الذي ينمو إلى
الداخل .وطريقة التنظيف األمثل تكون بترك رغوة الصابون لثالث
دقائق على البشرة ،وباإلمكان أيضا ً أن تستخدم ككرمي للحالقة.
علما ً أيها الرجل بأن تنظيف وجهك يوميا ً في الصباح والليل قبل
النوم سيساعدك على االحتفاظ ببشرة صافية ونضرة.

فإستخدم نوعا ً خاليا ً من العطور أو الكحول .ضع دائما ً مستحضر
احلالقة ضد اجتاه منو الشعر.
دائما ً دع املستحضر يعمل على وجهك لدقيقتني قبل البدء باحلالقة.
استعمل موس احلالقة املخصص لالستعمال مرتني فقط ومن ثم
تتخلص منه إذا كانت بشرتك جافة قم بترطيبها مبستحضر مرطب
خا ٍل من الدهون مرة قبل احلالقة ومرة بعد االنتهاء منها.
عند شراء مستحضر للحالقة تأكد دائما ً أنه يحتوي على أحماض
 Alpha hydroxylالتي تخفف من اإلصابة باجلروح الناجتة عن
أمواس احلالقة.
بعد احلالقة هدئ من اجلروح احلارقة إن وجدت بكرميات ما بعد
احلالقة ،وألفضل نتيجة ابحث عن تلك األنواع التي حتتوي على
املنثول ،أو الكافور ،أو الصبار.

ثانياً ،يأتي دور التقشير:
يستخدم التقشير ألجل عناية إضافية ،فإزالة اجللد امليت واخلاليا
ً
الرقيقة من على طبقة الوجه اخلارجية يأتي بنتائج ممتازة تتجلى سادسا ،عليك بالورق النشاف:
في بشرة ناعمة ووجه مشرق .ويفضل استخدام مقشر من نوع الورق النشاف يساعدك على التحكم بالدهون الزائدة ،وهو عبارة
لطيف مخصص لإلستعمال اليومي قبل احلالقة وقبل تنظيف عن مناديل ورقية تستطيع االحتفاظ بها في جيبك ،ومتسح بها
وجهك بالصابون.
الدهون الزائدة واملتكدسة طيلة اليوم على بشرت  ،وجتدها في
أشهر محالت العناية بالبشرة واجلسم.
ثالثاً ،احلماية من أضرار الشمس:
هذه أهم خطوة في العناية بالبشرة خاصة إذا كنت من الرجال
ال��ذي��ن مي��ض��ون وق��ت �ا ً أط���ول ف��ي اخل���ارج مم��ا يعرضك ألشعة
ال��ش��م��س ب��إس��ت��م��رار .ض��ع املستحضر ال��واق��ي م��ن الشمس
دائ��م �ا ً قبل خ��روج��ك إل��ى أي مكان وف��ي أي ساعة م��ن النهار.
رابعاً ،احملافظة على منطقة ما حول العينني:
ً
املستحضرات اخلاصة مبا حول العينني تعد أيضا أحد أساسيات
العناية مبظهرك ،فاخلطوط والتجاعيد تزداد حدة في هذه املنطقة
كلما كبرت إلنعدام الغدد الدهنية فيها ،لذا استخدم مرة في اليوم
على األقل كرميا ً أو جالً خاصا ً حملاربة التجاعيد والهاالت الداكنة
واإلنتفاخ.
خامساً ،ألجل حالقة مثالية وحالقة أفضل:
إستخدم مقشرا ً لوجهك قبل احلالقة لتنعيم الذقن حلالقة أسهل ،ثم
اغسل وجهك باملاء الفاتر فقط فاملاء احلار قد يجفف بشرتك ويترك
األوعية الدموية الصغيرة على سطحها .بعد ذلك أضف رشة أخيرة
من املاء البارد قبل احلالقة مباشرة إبدأ باحلالقة بعد وليس قبل
اإلستحمام ،فالذقن املبلل متاما ً أكثر سماكة وأسهل للحالقة.
التستعمل صابونة عادية كدهان للحالقة فقد تتسبب لبشرتك
باجلفاف.
إن الرغوات اخلاصة باحلالقة متعددة ومتنوعة ولكن ال ينصح
باستعمالها ألنه بعد وضع الرغوة تكون هناك مساحة هوائية
بينها وبني البشرة وذلك يتسبب بانزالق املوس ومن ثم اإلصابة
باجلروح .استعمل اجلل بدالً من الرغوة ،وإذا كانت بشرتك حساسة
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الماء يساعد على التخلص من الوزن الزائد
تصل نسبة املاء في جسم اإلنسان إلى ما يقارب من  % 60إلى % 70
من كتلة اجلسم ،وميكن للشخص البقاء على قيد احلياة من دون طعام
لبضعة أسابيع ،ولكنه ال يستطيع االستغناء عن املاء ألكثر من أيام
قليلة.فاجلسم يفقد حوالي لترين من املاء من خالل التنفس والعرق
ووظائف الكلى ،وميثِّل املاء جزءا ً في كل خلية من خاليا اجلسم ،فهو
يساعد في عملية الهضم والعملية األيضية وكذلك قدرة اجلسم على
حرق السعرات احلرارية ،كما يساعد املاء عضالت اجلسم على احلركة
من دون تقلصات ويدعم اإلبصار ووظائف املخ والكلى ويحافظ على
ضغط الدم ودرج��ة ح��رارة اجلسم .وميكن أن يتسبب نقص املياه
باجلسم في زيادة الدهون باجلسم واملغص واإلمساك وتنميل األيدي
واألقدام والصداع والغثيان ،كما أن هناك تأثيرات نفسية ميكن أن
تنعكس سلبا ً على احلمية إلنقاص الوزن ،مثل قلة النشاط والصداع
وتعكر املزاج بسبب نقص املياه في اجلسم ،وهو األمر الذي ال يحفز
الشخص على إعداد وجبة طعام صحية أو ممارسة املشي.
ولتجنب كل هذه األعراض ينصح علماء التغذية تناول أكبر كمية ممكنة
من املياه قد تصل إلى  10أكواب باليوم ،ألن اإلنسان يحتاج ملقدار من
املياه أكبر كثيرا ً مما نتناوله ،لهذا يجب أال نعتمد كثيرا ً على الشعور
بالعطش لتذكر حاجتنا لكوب من امل��اء ،فكثيرا ً ما يحدث الشعور
بالعطش بعد حدوث اجلفاف بالفعل.
ويمُ كن للشخص اتباع طريقة بسيطة تعتمد على تناول كوب من
املاء مع كل وجبة قبل أو بعد تناول الطعام ،وعند تناوله طعاما ً غنيا ً
بامللح أو السكر فيجب تناول مقدار إضافي من املاء لتجنب العطش
في ما بعد .وتقترح بعض الدراسات تناول ما يعادل ثمانية أكواب
من املياه كل يوم إلنقاص الوزن مبقدار  25رطالً .ويمُ كن أن يكون
املاء في شكله الطبيعي أو في شكل لنب ومشروبات الصويا والعصائر
والشاي العشبي والقهوة ،ففوائد السائل في فنجان من القهوة يزيد
على تأثير الكافيني في إدرار البول ،ولكن علينا اختيار املشروبات األقل
في السعرات احلرارية ،فاللنب املنزوع الدسم يحتوي على عناصر
غذائية حيوية وميثِّل االختيار األمثل لألشخاص الذين يرغبون في
تقليل الوزن.
وينصح اخلبراء باتباع استراتيجيات أخرى بسيطة للحصول على
ما يكفي من املياه ،وتبدأ بتناول املياه عند االستيقاظ ألن النوم يسبب
اجلفاف ،وعند الشعور باجلوع الشديد يجب على الشخص تناول
املاء أوالً ليكسب بعض الوقت ليختار الطعام الصحي املناسب ،وإبقاء
زجاجة مياه في متناول اليد ،وشرب املياه في الشتاء بنفس القدر
الذي ُيتناول به املياه في الصيف ولكن في أوقات ممارسة التمارين
في اجلو احلار يجب تناول املزيد من املياه ،وفي أثناء التمارين يجب
على الشخص بتناول املاء كل  15إلى  20دقيقة.
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تحويل المعدة
ط��ور ه��ذه العملية الدكتور ماسون ع��ام 1960و اعتمدت
على نقص ال��وزن الـذي لوحظ عند املرضى الذين اجري لهم
اســتئصال معدة جزئي لعالج القرحة وخالل عـدة
عقــود تطورت العمليــة للشـــكل احلالي مسـتخدمني معـديــة
معـويـــة عـلى شــــكل  Yوحتويل مجرى املعدة هي العملية
األكثر شيوعا في امريكا.
عملية حتويل مجرى املعدة
يتم قطع (تدبيس) املعدة وتصنع على شكل جيب صغير بحجم
25مل تقريبا يحول الطعام من املعدة من جهة والعصارة
الصفراوية البنكرياسية من اجلــزء األول من األمعاء من جهــة
اخرى بطريقة ( ) Roux-en-Yإلى بقية األمعاء متجاوزين
مسافة  150سم من األمعاء في هذه املسافة مير الطعام بدون
أن ميتزج بالعصارات الهاضمة فال يحدث امتصاص للطعام
في هذا اجلزء من األمعاء.
ألية نقص الوزن
بسبب صغر حجم امل��ع��دة املصنعة ينقص حجم وجبة
الطعام إلى العشر ويشعر الشخص بالشبع املبكر هذه الكمية
من الطعام القليلــة أصــال يحـدث امتصاص جلزء منها فقط
بفضل التحـويل املجرى باجلهاز الهضمي التغيرات بالسلوك
الغذائي بعد عملية حتويل املعدة متعلق بتغير مبستوى العديد
من الهرمونات (الغارلني  )GIP-GLP-PYYواإلشــارات
العصبيــة املتبادلــة بني اجلهـــــاز الهضمي ومركز الشبع
بالدماغ كما أن متالزمة اإلغراق تلعب دورا بهذا التغير بالسلوك
الغذائي.
النتائج
اثبتت دراســات عـديـدة فعـاليـــة هــذه العملية في انقاص وزن
املرضى وحتسـن في األمراض املرافقة للبدانة ويخسـر املريـض
 15-10كغ بالشــهر األول بعــد اجلـراحـــة ثم  5-3كغ شــهريا
حسب نشاط املريض احلركي و التمارين الرياضيــة وذلك حتى
الوصول للــوزن املثالي يخســر املريض نصف الوزن املتوقع
نزوله خالل أول ستة أشهر بعد اجلراحة ويصل املريض لقمة اجلراحة يحدث لدى املريض كره لألغذية احللوة و الدسمة ألنها
النزول خالل سنة و نصف إلى سنتني حتسن سريع في األمراض حتدث لديه ما يسمى ب (متالزمة اإلغراق) وتتظاهربعد – 10
املرافقة للبدانة وحتسن مباشر لنمط احلياة بعد اجلراحة يخف  30دقيقة من تناول الوجبة احللوة أو الدسمة بصداع مع وميض
اإلحساس باجلوع ويحدث الشبع املبكر عند تناول الطعام .يحدث بالعينني – تعرق – تعب عام – خفقان – اسهال ولكن هذه احلالة
على املدي الطويل نقص بالكلس واحلديد و فيتامني ب 12و تتحسن نسبيا مع الوقت.
ب 1ألن معظم امتصاص هذه العناصر متعلق باجلزء املتجاوز
من األمعاء لذلك يجب تعويض هذه العناصر باستمرار .بعد مخاطر املضاعفات التي حتدث بالشهر األول تتراوح بني
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 % 0.5 - % 0.2عند اجلراحني ذوي اخلبرة وترتفع بشكل
كبير عندما تكون اخلبرة بهذا النوع من العمليات قليلة.
ميزات حتويل املعدة
جت���رى ع���ن ط��ري��ق امل��ن��ظ��ار ون��س��ت��ف��ي��د م���ن ك���ل مم��ي��زات
اجلراحة التنظيرية من حتسني ندبة العمل اجلـراحـي والعطلــة
عن العمــل والتقليل من جميع مضاعفات اجلراحة بشــكل كبير.
نقـص الــوزن فبهــا أفضــل مـن العمليـــات احملــددة للحجـم
كاحلـــزام و التكميم ( )sleeveويصل  80%من الوزن الزائد.
يح��دث نقص بالش��هية ويق��ل التعل��ق بالطعام ،نق��ص العناصر
والفيتامين��ات مح��دود مقارن��ة بعملي��ة س��كوبينار واحملافظ��ة
على الوزن اجلديد بس��تمر لس��نوات أكثر م��ن العمليات احملددة
للحجم.
مضاعفات حتويل املعدة
املضاعفات الباكرة بعد اجلراحة التسريب من املفاغرات أو
البواسير
الصمة الرئوية
انتان اجلرح (في اجلراحة املفتوحة)
النزف داخل جهاز الهضم
املضاعفات املتأخرة
فتوق الشق اجلراحي(في اجلراحة املفتوحة)
تضيق املفاغرات
القرحة على خط املفاغرة
الفتق الداخلي
نقص العناصر

وقلة املضاعفات واألكثر قبوالً من قبل املرضى ويجب اإللتزام
بتعليمات الطبيب بدقة وخاصة في الشهر األول بعد اجلراحة
تناول الطعام يتم بهدوء واملضغ اجليد ولقيمات صغيرة
وترك الطعام بعد الشعور بالشبع وعدم اإلستمرار بالطعام
حتى حدوث اإلقياء.
جتنب تناول امل��اء و السوائل بعد الطعام مباشرة وخاصة
املشروبات الغازية.
جتنب شرب السوائل كثيرة الدسم (احلليب) أو شديدة احلالوة
(العصائر املركزة) بسرعة.
ممارسة التمارين والرياضة باستمرار وأقلها املشي السريع
لنصف س��اع��ة يوميا وتعتبر السباحة م��ن أف��ض��ل ان��واع
الرياضة عند البدين ألنها حترك كل عضالت اجلسم دون تأثير
على املفاصل.
التعلم على هذا النمــط اجلديد من احلياة والتغذية وعــدم العودة
إلى منط احلياة الســابقة حتى تستمر بالوزن املثالي لسنوات
طويلة.

فكرة عن عالج املضاعفات احلرجة
التسريب م��ن املفاغرة امل��دي��ة املعوية يعالج بوضع مفجر
وأن��ب��وب أنفي معدي وت��رك املريض على تغذية وري��دي��ة أو
معوية حتى الشــفاء ونـادرا ما نضطـر إلعـــادة اإلصـــالح
اجلراحــــي في الصمة الرئوية و املضاعفات التنفسية يوضع
املريض على املميعات و األدوي��ة املناسبة ويتابع عالجه من
قبل اخصائي الصدرية و العناية املشددة ،الفتوق أعلى الشق
اجلراحي أو الداخلية يتم اصالحها جراحيا تضيق املفاغرة
املعدية املعوية يتم توسيعها باملنظار.
القرحات الهامشية عالجها دوائي.
نقص العناصر يتم الوقاية منه بالتعويض الفمي املباشر
باستشارة اخصائي التغذية أو التعويض عضليا أو وريديا في
حال حدوث نقص بعض املعادن أو الفيتامينات.
نصائح للمرضى بعد عملية حتويل مجرى املعدة
تعد هذه العملية من أهم عمليات البدانة من حيث جودة النتائج
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الصلع
يعتبر الصلع ذكري الطراز أكثر أنواع
تساقط الشعر شيوعا ً عند الرجال .عادة
ما يتبع الطراز النموذجي لتراجع خط
الشعر أو ضعف الشعر في منطقة التاج،
وسببه هرمونات باإلضافة إلى استعداد
وراثي .ال يدل الصلع ذكري الطراز على
وج��ود اضطراب صحي ،لكنه قد يؤثر
على تقدير الذات أو يسبب القلق .غالبا ً
ما يكون تساقط الشعر وضع دائم .في
بعض األح��ي��ان ،يسمى الصلع ذك��ري
الطراز بـ« :تساقط الشعر عند الرجال»،
أو «الصلع األندروجيني».
أسباب الصلع عند الرجال:
ينمو الشعر حوالي  2.5سنتيمتر كل
شهرين .كل شعرة تنمو ملدة تتراوح بني
سنتني إلى ست سنوات ،ومن ثم تبقى
بنفس الطول الذي هي عليه لفترة قصيرة
ومن ثم تسقط .وتبدأ شعرة جديدة بالنمو
مكانها .ففي وقت ما ،يكون  %85من شعر
رأسك ما يزال في مرحلة النمو ،بينما %15
منه ليس في مرحلة النمو .جتلس كل شعرة
بـ"جريب".
في جتويف في اجللد يسمى
ُ
يحدث الصلع عند الرجال عندما يتقلص
اجلريب مبرور الوقت ،األمر الذي ينتج
عنه شعر أقصر وأرفع .والنتيجة النهائية
هي جريب صغير ج��دا ً ال يحوي شعرة
بداخله .بالوضع الطبيعي ،يجب أن ينمو
الشعر مرة أخرى .ولكن بالنسبة للرجال
الذين يبدأون بالصلع ،فإن اجلريب يفشل
في جعل شعرة جديدة تنمو بداخله .أما
عن سبب حدوث هذا األمر فهو غير مفهوم
جيدا ً حتى اآلن ،لكنه يرتبط باجلينات
الوراثية لديك باإلضافة إلى الهرمونات
الذكرية .ومع أن اجلريبات صغيرة لكنها
ما زالت حية األمر الذي يوحي بإمكانية
منو شعرة من جديد.
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أعراضه:
يبدأ الصلع ذك��ري الطراز عند خط الشعر ،حيث يتراجع خط
الشعر تدريجيا ً بحيث يشكل حرف " "Mباإلجنليزية .أما الشعر
املوجود ،فقد يصبح أرفع وأقصر .كما أن الشعر في منطقة التاج
يصبح رفيعاً .وبالنهاية يلتقي خط الشعر العلوي مع منطقة التاج
الرفيعة تاركا ً الشعر على شكل حدوة احلصان على جوانب الرأس.
أما تساقط الشعر على شكل رقع ،أو التساقط املنتشر للشعر ،أو
تقصف جذع الشعرة ،أو تساقط الشعر املصحوب بلون أحمر ،أو متى يتوجب االتصال بالطبيب؟
التقشير ،أو األلم  ،أو التساقط السريع فقد يكون سببها حاالت اتصل بطبيبك إذا:
أخرى.
 تساقط شعرك على نحو غير منطي – تساقط شعر سريع،
أو التساقط املنتشر للشعر ،أو تساقط الشعر على شكل رقع ،أو
الفحوصات واإلختبارات:
تقصف جذع الشعرة.
عادة ما يتم تشخيص الصلع ذكري الطراز بناء على املظهر وطراز     كان تساقط شعرك مصحوبا ً بحكة ،أو تهيج اجللد ،أو احمرار،
تساقط الشعر .أي تساقط غير منطي للشعر قد يكون سببه أو تقشير ،أو ألم ،أو أعراض أخرى.
اضطرابات صحية أخرى .قد يلزم أخذ خزعة من اجللد أو عمل    بدأ تساقط الشعر لديك بعد تناول دواء ما.
إجراءات أخرى لتشخيص االضطرابات األخرى التي تسبب تساقط     أردت عالج تساقط الشعر لديك.
الشعر.
الدايهايدروتيستوستيرون الذي يؤدي لتساقط الشعر .إن العالج
الضوئي احليوي يحصل عندما متتص اخلاليا أشعة الليزر مما
يحفز عمليات األيض في اخللية ويحسن كذلك من تدفق الدم .إن
عالج الشعر بالليزر ليس عالج قابل للتطبيق في حاالت تساقط
الشعر الشديد كما أنه ال يعالج املنطقة األمامية من الرأس وال يؤدي
إلى منو الشعر ثانية.

عالج الصلع عند الرجال:
ال توجد إلى يومنا هذا أدوي��ة فعالة  100%ضد تساقط الشعر
املورث جينيا (األندروجيني) إال أنه هناك دراسات أدت إلى أدوية
تعطي نسبة معقولة من النجاح وإن كانت ال تنجح في كل احلاالت.
بعض هذه األدوية تلعب على احلد من إنتاج ال  DHTوبذلك احلد
من تساقط الشعر .ال ميكن عالج الصلع سواء املؤقت أو الدائم .إن
عالجات تساقط الشعر متوفرة لتساعد في حتفيز منو الشعر أو
إخفاء تساقط الشعر .في بعض حاالت الصلع ،قد ينمو الشعر ثانية
بدون عالج  .
األدوية:
إن فعالية األدوية التي تستخدم في عالج الصلع تعتمد على سبب
تساقط الشعر ،مدى التساقط واستجابة الفرد للعالج .وبشكل عام
يكون العالج أقل فاعلية للحاالت األوسع انتشاراً .هناك عدة أنواع
من األدوي��ة ،منها ما ميكن تطبيقه موضعيا ً (محلول) أو تناولها
عبر الفم (حبوب) .يعمل العالج املوضعي عن طريق حتفيز جريب
الشعر وتبطيء تساقط الشعر عند الذكور .أما احلبوب فهي تثبط
إنتاج هرمون الدايهايدروتستوستيرون ،مما يساعد شعرك بتلقي
املواد الغذائية التي يحتاجها.
عالج الشعر بالليزر:
استنادا ً إل��ى مبدأ علمي للعالج الضوئي احليوي ،يقوم عالج
الشعر بالليزر بتحفيز فروة الرأس بواسطة أشعة منخفضة أو
ب��اردة مما يزيد من تدفق ال��دم ومينع التأثير املضر لهرومون
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تكلمي من دون كالم  ..بشفتين جميلتين
ال��ش��ف��ت��ان م���ن أك��ث��ر امل��ن��اط��ق
جاذبية ف��ي وج��ه امل���رأة ،واذا
كانتا تتمتعان باالنوثة والشكل
اجل��م��ي��ل ،فبإمكانهما حينها
التعبير عن الكثير من الكالم من
دون حتى ان تتحركا .لكن هناك
عوامل كثيرة ميكن أن تؤثر في
هذا اجلمال ،اولها عدم االهتمام
باتباع نظام غذائي جيد ،وأيضا
عدم شرب الكثير من املاء لتجنب
تشققها بسبب اجلفاف .وحتى
تتمتعي بشفتني صحيتني عليك
االه��ت��م��ام بهما م��ث��ل أي ج��زء
آخ��ر م��ن بشرتك .وت��ذك��ري أن
الشكل الصحي للشفتني يضفي
عليك مظهرا ً انثويا ً مميزاً ،لذلك
امنحيهما الرعاية اخلاصة التي
تستحقانها.

احذري أشعة الشمس
ً
بشرة الشفاه تكون رقيقة جدا وال تنتج الكثير من امليالنني ،وهي
صبغة اجللد الطبيعية التي تساعد على حمايته من أضرار األشعة
فوق البنفسجية القادمة من الشمس ،وبسبب هذين العاملني تكون
الشفاه أكثر عرضة ألضرار أشعة الشمس .فالشفاه ال تسمر ،كما
يحدث في سائر مناطق اجلسم ،لكنها بدال من ذلك حتترق .وهناك
أنواع أخرى من األضرار التي تلحق بالشفاه نتيجة تعرضها ألشعة
الشمس ،على سبيل املثال ،الشمس ميكن أن تلحق الضرر بالكوالجني
وهو البروتني املسؤول عن منح الشفاه اإلمتالء واملرونة ،والذي
يحد أيضا من منو التجاعيد على الشفاه وحولها ،لذلك التعرض

الكثير ألشعة الشمس يؤدي الى الشيخوخة املبكرة للشفاه .والعالج
الفعال حلمايتها من أضرار أشعة الشمس يكون في احملافظة عليها
رطبة ،ووقايتها بوضع مرهم عليها قبل اخلروج من املنزل .وهذا
األمر ضروري سواء كان اجلو مشمسا أو غائما (في األيام الغائمة
تكون احلماية من األشعة فوق البنفسجية ضرورية ألن السحب ال
تفلتر تلك األشعة) .وفي أيام الصيف ،أو عندما تخرجني في أيام
الشتاء ،اختاري مراهم الشفاه التي حتتوي على عامل حماية من
أشعة الشمس بنسبة ال تقل عن  ،% 15وكلما كان أعلى كان أفضل.
وضع املرهم يجب أن يكون على األقل قبل نصف ساعة من اخلروج
ويجب إعادة وضعه بانتظام.
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كيف تشيخ شفاهنا؟
في بعض األحيان تكون شيخوخة بشرة الشفاه مشابهة
لشيخوخة البشرة بعض أج��زاء اجلسم األخ��رى .إذ تصبح
مع التقدم في العمر رقيقة ،وتفقد نعومتها وتكون أقل امتالء
بسبب تضرر الكوالجني ،وتكون هناك خسارة في النسيج
اللحمي املوجود حتت اجللد ،كما تصبح اخلطوط الرفيعة
والتجاعيد أكثر وضوحا عليها وحولها أيضا ،باإلضافة الى ذلك
يبدأ بعض احمرارها بالزوال تدريجيا .والعالج الفعال إلعادة
الصحة إلى الشفاه يكون بالتأكيد من خالل ترطيبها ،وميكن
لبعض العالجات اخلاصة بالشفاه ،مثل املنتجات املنشطة ،ان
تساعد في عكس عالمات الشيخوخة عليها .وهذه األنواع من
املنتجات ميكن أن حتتوي على تركيزات معتدلة من حمض ألفا أحمر الشفاه ..صحة وجمال
هيدروكسي لغرض التقشير ،وفيتامني أ ،وفيتامني هـ ،وكرمي هناك انواع مختلفة من أحمر الشفاه منها:
احلماية من الشمس ،ومجموعة مرطبات مختلفة.
• أحمر الشفاه املرطب الذي يحتوي على مكونات خاصة حتافظ
على نعومة الشفتني مثل فيتامني هـ والغليسيرين والصبار.
• أحمر الشفاه الشفاف الذي يحتوي على تركيز زيتي أعلى،
ملاذا تتشقق الشفتان؟
الشفاه غير قادرة على تشكيل حاجز فعال ملنع فقدان الرطوبة ،مما يجعله فعاال في معاجلة التشقق واجلفاف ،لكنه يحتاج الى
ألن طبقات جلدها تكون رقيقة جدا .إضافة الى ذلك فإن الشفاه اعادة وضعه في كثير من األحيان ،ويبدو لونه أكثر قتامة على
ال متتلك طبقة احلماية التي عادة ما يشكلها التعرق وزيوت األنبوب من على الشفاه.
اجلسم ،لذلك ال ميكنها ان تقوم بترطيب نفسها كما يفعل باقي • أحمر الشفاه الكرميي ويتميز بتركيز أعلى من الشمع  ،بينما
أجزاء اجلسم ،وهذه هي األسباب التي جتعلها عرضة للجفاف مييل املطفي إلى أن يجفف الشفاه.
بسرعة ،وبالتالي تتشقق .هناك املزيد من العوامل الواضحة • أحمر الشفاه الذي يدوم لفترات طويلة ويبقى من  6الى 8
التي تكون مسؤولة عن التشققات في الشفتني ،إليك أهمها :ساعات ،وهذا يحتاج إلى أع��ادة ترطيب الشفاه في كثير من
• التنفس بواسطة الفم ،الذي عادة ما يكون بسبب انسداد األحيان.
األن��ف ،أو رمبا بسبب البرد ،مما ي��ؤدي الى جفاف الشفاه .أحمر الشفاه وجميع منتجات الشفاه األخرى تشكل جانبا رئيسيا
وهذه املشكلة خاصة باألشخاص الذين يتنفسون عن طريق من جوانب صناعة اجلمال ،واختيار املنتج املناسب لشفتيك أمر
مهم جدا ،ألنه ميكن أن يحدد أسلوبك ،وأن يضيف ملسة نهائية على
الفم أثناء النوم.
• لعق الشفاه أيضا يساهم في جفاف جلد الشفاه الرقيق.
مظهرك العام ،بحيث تبدين أكثر جاذبية إذا وضعته بشكل سليم.
على الرغم من أن هذه العملية تبلسم الشفاه مؤقتا ،إال أن اللعاب لون الشفاه ميكنه حتديد احلالة املزاجية للمرأة ،ومينحها الثقة
سوف يتبخر بسرعة ،مما يؤدي الى اجلفاف ،وبالتالي جتريد بالنفس ويجعلها فخورة بنفسها وبجمالها.
الشفاه من أي زيوت طبيعية موجودة بها.
• عض الشفاه أو لعقها بشكل متكرر يساهم في جفافها.
• التعرض املفرط للعوامل البيئية مثل الشمس أو الرياح ،الطقس
البارد والطقس اجلاف ،أو ظروف الرطوبة املنخفضة وهي مساهم
رئيسي في جفاف الشفتني.
• تناول بعض األطعمة التي من املمكن أن تؤدي إلى جفاف الشفاه
واجللد أيضا.
• التقشير جيد ،لكن اإلفراط في استخدام منتجات التقشير تكون
نتيجته قاسية على الشفاه وجتففها وجتعلها حساسة.
• التدخني أيضا يساهم في مشكلة تشقق الشفاه.
• م��ن املمكن ح���دوث بعض ردود الفعل احل��س��اس��ة لبعض
مستحضرات التجميل املستخدمة على الشفاه ،مما يساهم في
مشكلة تشققها.
العالج املناسب
أفضل عالج لتشقق الشفتني هو الذي يشمل نظام التقشير اللطيف
والترطيب.احذري من سحب اجللد امليت إلزالته عن سطح الشفاه،
ألن ذلك يضر بها ورمبا يؤدي الى نزيف .األسلوب الصحيح إلزالته
يكون باستخدام منشفة ناعمة أو فرشاة أسنان ناعمة مع فرك
لطيف ،ثم ترطيبها باستخدام مرهم أو مرطب للشفاه وذلك قبل
الذهاب إلى النوم يومياً ،وبإنتظام خالل النهار وفي فصل الشتاء.
إستخدمي مرهما مخمليا ،وضعيه على الشقوق حلماية الشفاه
من امل��واد الكيماوية التي توجد عادة في مستحضرات التجميل
الرخيصة.
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الـفـيـلرز
( حقن
التعبئة )

جوهري في ظهور
تؤ ّمن الدهون أو األنسجة الدهن ّية الدعم الهيكلي للبشرة .وهذا أمر
ّ
صحي وشاب .عندما ترون طفالً صغيراً ،راقبوا ج ّيدا ً وجنتيه وقوموا
البشرة بشكل
ّ
ً
ّ
َ
مبقارنتها بوجنتي شخص آخر أكبر سنا .ستالحظون ،مع بعض اإلستثناءات ،أنّ
التقدّم بالسنّ يترافق مع ترهّ ل الوجنتني وبروز ثنيات حول الفم .يعود هذا األمر إلى
أ ّنه مع مرور الوقت ،يفقد اجللد بعض الدهون ويتهدّل البعض اآلخر لتكوين جيوب
ّ
الفك األسفل .أ ّما الدهون املتب ّقية فهي ال تكفي لدعم البشرة عند الوجنتني ،لذا نشهد
ثنيات في محيط الفم والعينني وترهّ ل في الوجه .كما أنّ الدهن املوجود في اليدين
ّ
يخف مع الوقت ،األمر الذي يجعل األوردة واألوتار بارزة للعيان.
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عاد ًة تُستعمل حقنات التعبئة لتصحيح الثنيات في
محيط الفم وغيرها من اخلطوط والتجاعيد في الوجه.
وهذا يعود بفائدة كبيرة في أوائل فترة التق ّدم بالس ّن
لكنّه ليس كافيا ً مع مرور الوقت بسبب فقدان املزيد
من الدهون .يسعى الكثيرون إلى ش ّد الوجه إلزالة
التجاعيد ولتشذيب البشرة ،لكن ينتهي بهم األمر
باحلصول على وجه مج ّوف .لدى نقص األنسجة
من الوجه ،يصبح من الضروري إعادة هذه األنسجة
طبيعي .األمر أشبه بالبالون الذي
لترميم الوجه بشكل
ّ
ُيف ّرغ منه الهواء مع الوقت ،ال يقضي العالج بش ّد هذا
البالون بل بتعبئته مج ّدداً!
فيما يفقد الكثيرون الطبقات الدهنيّة التي تؤ ّمن الدعم
الهيكلي لبشرة الوجه ،هم يخزّنون كميّات وافرة من
هذه الدهون.
في أماكن أخرى مثل الوركني والفخذين واملؤخرة.
موضعي.
يت ّم تخدير الوجه وأحد هذه األماكن مبخ ّدر
ّ
ث ّم يت ّم شفط الدهون بواسطة محقنة صغيرة وإبرة
رقيقة .العمليّة شبيهة بعمليّة شفط دهون صغيرة
ّ
يفضل العديد من األش��خ��اص الذين
(ف��ي ال��واق��ع،
خضعوا لشفط الدهون أن يعاد حقن هذه الدهون في
أماكن أخرى بحاجة إلى التصحيح) .ث ّم تُنقل الدهون
التي ّ
مت شفطها إلى الوجه أو اليدين بشكل دقيق وذلك
أي نسيج
إلعادة إحياء احمليط املفقود .وشأنها شأن ّ
آخر ّ
مت زرعه ،يستحيل نوعا ً ما تو ّقع كميّة الدهون
التي ستبقى بعد نقلها .أظهرت معظم الدراسات أنّ
حوالي األربعني باملئة منها يبقى .لك ّن هذه النسبة
تختلف من شخص إلى آخر.
وفيما حصل العديد من املرضى على نتائج مذهلة
دامت سنوات بعد اخلضوع لعالج واحد ،كانت نتائج
البعض أق ّل أهميّة بغية احلصول على أفضل النتائج،
ينصح بإعادة احلقن بعد فترة تتراوح بني ثالثة وستّة
أشهر.
هذه احلقنة ضرور ّية لتأمني فرصة أكبر في بقاء
الدهون حيّة
الـفـيـلرز خطوة جادة إلستعادة جمالك امتالء الوجه
والتناسق بني جهتيه وسالسة انحنائاته ولونه املوحد
تلك هي أهم أهداف الطب التجميلي فيما يختص بالوجه.
مع تقدم العمر تطرأ العديد من التغييرات على ذلك الوجه
الذي كان ممتلئا ً خاليا ً من التجاعيد في شبابه.
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ولعل أهمها النقص ال��ذي يالحظ على الكوالجني وحمض
الهالورنيك والـ األيالسينت باإلضافة إلى تناقص النسيج
الشحمي .ه��ذه امل��واد تشكل ما يعرف بالبنية التحتية أو
الداعمة للجلد .ونتيجة لهذا الذبول يبدأ ظهور اخلدود الغائرة
والتجاعيد العميقة واجللد املتهدل وبدرجات متفاوتة .كان
العالج التقليدي سابقا ً يعتمد على إجراء جراحة شد اجللد التي
من خاللها يتم التخلص من اجللد املتهدل وتضييقه "إن صح
التعبير" ليقترب هذا اجللد أكثر من بنيته التحتية "حشوته "
املتناقصة دون تدخل يذكر في كميات البنية التحتية.
ما الفائدة من حقن تعبئة اجللد أو الفيلرز ()Fillers؟
بإمكانها استعادة امتالء وتناسق الوجه وكذلك استعادة
تشكيل سطح متوازن للبشرة بدون التعرض حملاذير عملية
شد اجللد اجلراحية من أعراض جانبية ووقت نقاهة طويل.
ما هى حقن تعبئة اجللد أو الفيلرز ()Fillers؟
هي عبارة عن مواد مرنة حتقن حتت اجللد مللء اخلدود الغائرة
والتجاعيد العميقة والسطحية في محاولة جادة الستعادة
شباب ذلك الوجه .أغلب الفيلرز باإلمكان اعتبارها مالئة للفراغ
الذي تركه نقص البنية التحتية (كوالجني وإيالسنت ودهون).
وهناك نوع حديث يقوم بتحفيز اجللد على إنتاج كميات جديدة
من الكوالجني .الفيلرز ليست حصرا ً على البشرة املتقدمة في
العمر بل قد تستخدم لتحسني الوجه في مرحلة الشباب وذلك
باالتفاق مع طبيب التجميل كأن يتم ملء الشفتني أو الوجنتني
إلضفاء ملسة جمالية على الوجه .كل هذا يتم في وقت قصير
(دقائق) ومبواد آمنة إلى حد كبير.
ما هى أنواع الفيلرز ؟
مواد يذيبها اجلسم وبالتالي تعتبر مؤقتة تتطلب إعادة حقن
من  3إلى  9شهور ونوعا ً ما أعراضها اجلانبية أقل.
مواد ال يذيبها اجلسم وبالتالي تعتبر دائمة " مجازا ً " وإعادة
احلقن ليست قبل سنة أو سنتني .
هذه بعض أكثر أنواع الفيلرز شيوعا ً :
الدهون الذاتية:
وه��ي ده��ون يتم استخراجها من نفس الشخص (البطن
واألرداف) ويتم حقنها في الوجه .باإلمكان احلصول على
كميات كبيرة عند احلاجة مناسبة للخدود الوجنتني وللتجاعيد
العميقة وقد ال تناسب الشفاه والتجاعيد السطحية .حاصل
على اعتراف منظمة الدواء والغذاء األمريكية (.)FDA

الكوالجني:
مناسبة للخدود والوجنتني والتجاعيد العميقة وقد ال تناسب
الشفاه والتجاعيد السطحية .يعيبها قصر مدة بقائها ( 3شهور).
حاصل على اعتراف منظمة الدواء والغذاء األمريكية (.)FDA
حمض الهيالرونيك:
أحدثت هذه املادة ثورة تقنية في الفلرز .خيار ممتاز للتجاعيد
العميقة ( جتاعيد االبتسام ) وجتاعيد حول الفم ومللء الشفاه.
تبقى أطول من الكوالجني .حاصل على اعتراف منظمة الدواء
والغذاء األمريكية (.)FDA
بولي ميثايل ميثاكرياليت:
دائمة كونها غير قابلة للذوبان وال متتص بواسطة اجلسم.
تستخدم للتجاعيد العميقة (جتاعيد االبتسام).
سيليكون:
مت تطوير السيليكون مؤخرا ً باستخدام تقنية ماكرودرويلت
( )Micro dropletأو ما يسمى بـلسيليكون السائل .دائم
ويستخدم للتجاعيد العميقة.
كالسيوم هايدروكسي اليتايت :جديد ويعتبر نسخة مصنعة
ملادة طبيعية موجودة في األسنان والعظام .فلر دائم يعيبه ارتفاع
التكلفة.
سكلبترا:
ال يعتبر فيلر مباشر .يعتبر مادة محفزة للجلد لتمكينه من إنتاج
كميات أكبر من الكوالجني  .بالتالي النتائج ليست مباشرة بل
بطيئة نوعا ما تتطلب تكرار احلقن من  4 – 2مرات على األقل
للحصول على النتائج .نتائج تستمر سنتني إلى ثالث سنوات.
حصل على اعتراف منظمة الدواء والغذاء األمريكية (.)FDA
يستخدم ملساحات كبيرة مثل اخلدود الغائرة أو للوجنتني بنتائج
ممتازة.
ما سبق أكثر الفيلرز شيوعا ً وال نزال إلى اليوم نسمع بأسماء
جديدة عن الفيلرز بحيث أصبح من الصعب حصر جميع األنواع.
من الضروري إحضار صورة لكم في أوائل س ّن الرشد ،فهي
تساعد على حتديد محيط وجهكم .غالبا ً ما يت ّم تصحيح بعض
األماكن كالوجنتني وجفون العينني والثنيات في محيط الفم
والشفتني واليدين بشكل يدوم .أحيانا ً يت ّم تصحيح العيوب التي
يخلّفها شفط الدهون بواسطة عمليّة تعبئة الدهون .النتيجة جتديد
وطبيعي.
شباب الوجه ونضارته بشكل جميل
ّ
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أساس العناية بالبشرة

قدميا كان كرمي األساس يستخدم لتغطية البشرة من الشوائب والعيوب ،فكنا نكثر من وضعه على قدر استطاعتنا
مما كان يضفي على الوجه نظرة غير طبيعية وغير صحية .وكانت معظم كرميات األساس في املاضي متيل الى
سد املسام وزيادة مشاكل البشرة بحيث كانت جتعلنا نضع أساسا أكثر لتغطية الشوائب ،وهكذا كنا ندور في
حلقة مفرغة .أما اليوم فالتحسينات التكنولوجية التي أدخلت عليه ،ال تعطينا فقط هذه اخليارات :الظل وامللمس
والتغطية ،لكن أيضا بعض الفوائد للعناية بالبشرة .فقد أصبح كرمي األساس اليوم واحدا من أكثر املنتجات أهمية
في نظام العناية اليومية بالبشرة ،ألنه يحميها من آثار الشيخوخة الناجتة عن الشمس والتلوث .وأنواع كرميات
األساس املتوافرة اليوم في األسواق كثيرة وتلبي جميع أنواع البشرة وميكنها أن تساعد في السيطرة على البثور.
املعلومات التالية يجب ان تأخذيها عزيزتي بعني اإلعتبار عند اختيارك األساس املناسب لنوع بشرتك.
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األساس املناسب للبشرة املناسبة
قبل النظر الى األل��وان العديدة التي تتوافر في
املتاجر ابحثي ع��ن ال��ن��وع االن��س��ب لبشرتك،
وكما ذك��رت سابقا ف��ي األس��اس��ات موجودة
بأنواع مختلفة لتناسب جميع أن��واع البشرة.
واليك بعض األمور التي يجب أن تأخذيها بعني
االعتبار:
 البشرة الشابة عامة حتتاج ال��ى تغطية أقلوأساس خال من الدهون.
ً
 البشرة الناضجة جافة دائما وبحاجة الىالترطيب واحلماية من الشمس والشيخوخة ،لذلك
ابحثي عن املزيد من التغطية وعن أساس قشدي
القوام.
 ابحثي ع��ن األس��اس��ات ال��ت��ي حت��ت��وي على كرميات األساس أنواع عديدة:مرشحات ألشعة الشمس الضارة «يو في إيه»  -املرطب امللون مبعدل حماية «اس بي اف»:
و«ي��و في ب��ي» ملنع الشيخوخة املبكرة وفرط يعتبر مثاليا ً ملنظر طبيعي ،فهو مينحك تغطية
خفيفة وترطيبا ،وأيضا مينحك متويها قليال
التصبغ.
 كرمي األساس اخلاص بالبشرة املختلطة متتصه للعيوب في البشرة .وهي مناسبة ألولئك الذينيرغبون في إخفاء العيوب أو يفضلن عمل ماكياج
املناطق اجلافة في البشرة.
ً
 األساس بحمض السالسيليك ميكن أن يستخدم أقل متاسكا ،وهناك نوعان من الكرميات املدمجة:للتحكم في حب الشباب البارز والقشور.
 يحتوي األس���اس أحيانا على الفيتامينات  -الكرميات املدمجة :أكثر كثافة وإحكاما وأكثرامل��ض��ادة لألكسدة ،وغالبا م��ا يكون فيتامني تغطية ،وهي مثالية لتوحيد اجللد .وتوفر شكال
«إي���ه» و«س���ي» للحفاظ على م��رون��ة البشرة .مصقوالً وعصريا ً ال تشوبه شائبة.
 ابحثي عن كرمي األساس الذي ال يعمل على سد كرمي األساس املدمج الكرميي :ملمع قليال،املسام.
يتناسب مع البشرة املختلطة املائلة للجفاف.
اختيار اللون إلضاءة متكاملة
أفضل أساس لبشرتك هو الذي ميتزج معها  -األس����اس ال����رول (س��ت��ي��ك) :يستخدم
جيدا وال يكون واضحا للعني .قبل الشراء استخداما ً مزدوجا ً كأساس وكونسيلر خافي
اختبري األساس في ضوء طبيعي ،ويفضل الهاالت السوداء حول العيون ،وستحصلني
عند النافذة .األضواء املختلفة لها تأثير على عندها على تغطية جيدة .فهو عملي وسهل
نظرة البشرة ،مما سيؤثر سلبا على اختيارك االستعمال ،وعلي شكل أنبوب توضع بشكل
لألساس .معلومة أخرى هي أن يكون االختيار مباشر على الوجه ،ميكنك وضعها في احلقيبة،
بعد أخذ عينات من بعض األساس (إن أمكن) وهي تتيح لك إجراء تعديالت في أي وقت من
إلختبار الظل واإلض��اءة في حاالت اإلضاءة اليوم .مناسبة للبشرة الطبيعية املائلة للجفاف
املختلفة .اللون الذي حتصلني عليه في النهاية ولكن الينصح بها للبشرة الدهنية.
عند وضعك لألساس سوف يكون مزيجا ً من
 ال��ن��وع ال��زي��ت��ي :ال ينصح ب��ه ألص��ح��ابلون بشرتك ولون األساس.
ال���ب���ش���رة ال���ده���ن���ي���ة ف���ت���ج���ن���ب���وه .ض��ع��ي
طريقة وضعه
األس����اس ب��أط��راف اص��اب��ع��ك أو بإستخدام
 -جربي األساس على منطقة أسفل اخلد ،واختاري االس��ف��ن��ج��ة للحصول ع��ل��ى اف��ض��ل النتائج.

ثالثة ان��واع مختلفة من األس��اس تكون مقاربة
للون بشرتك .في كل مرة ضعي واحدا وامحيه
لبعض ال��وق��ت ،واخ��ت��اري ال��ذي يكون مخفيا.
 يختلف منظر األساس على البشرة باختالفالفصول ،فما يناسبك شتاء رمب��ا لن يناسبك
صيفا ،ويفضل في الصيف ان تستخدمي اساسا ً
خفيف القوام متتصه البشرة بسهولة.
 أف���ض���ل ن����وع اس�����اس ه���و ال�����ذي ي��ك��ونم��ن��اس��ب��ا ل��ل��ون ب��ش��رت��ك وأس���ل���وب ح��ي��ات��ك.
 ابحثي عن كرمي األساس الذي ال يعمل على سداملسام.
 -احصلي على تركيبتك
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 األس���اس امل��س��ح��وق وامل��ض��غ��وط :يجب ان يستخدم برقةللحصول على تغطية خفيفة ،فاضافة الكثير منه سوف جتعل وجهك
ملطخا ً ومنظره مزيفا .يوصي به للبشرة التي متيل إلى اللمعان
 األساس السائل :هذا النوع سهل الوضع ويعطي الوجه شكال حيوياونديا.
لتغطية مثالية وحتى ال تتخذ البشرة شكال صناعياً ،ال بد من استخدامه
بكمية قليلة .بعض خبراء املاكياج ينصحون بغسل الوجه باملاء مباشرة
قبل االستعمال ،فهذا مينح الوجه توهجا.
– األساس الكرميي :يأتي في مجموعة متنوعة من االتساق ،فهو من
معدل متوسط الى ثقيل .وكالهما غني بالترطيب ويعمالن على تغطية أي
عيوب غير مرغوب فيها .وهذا النوع مناسب للبشرة اجلافة واملتقشرة.
ضعيه بواسطة يديك ،فذلك سيساعدك على التحكم أكثر به حيث ميكنك
التحكم بالكمية التي حتتاجني إليها .أيضا وضعه باليد يعطيه بعض
احلرارة قبل وصوله الى وجهك مما يجعله كرمييا أكثر وطبيعيا.
إذا كنتي غير متأكدة م��ن الكمية التي تريدين وضعها فابدئي
بكمية قليلة وب��ب��طء ،وإذا رغ��ب��ت ب��ال��زي��ادة فأضيفي اليها.
 األساس البودرة :عادة ما يأتي مضغوطا ويعطي تغطية متوسطة.هذا األساس يبدو ويعمل كالبودرة املضغوطة ،لكنه يوفر املزيد من
التغطية ،وميكن أن يبقى أكثر من األساس املضغوط .يفضل وضعه
بواسطة الفرشاة ،وهو مثالي للبشرة الدهنية ألن البودرة تساعد على
امتصاص الدهون.
 أساس البودرة احلرة :يساعد على حفظ املاكياج كما هو ،فهو المعويترك البشرة مصقولة .دائما استخدمي للشحوب اللون االصفر أو
الذهبي ألنه يعمل على تناغم بشرتك بأكبر قدر ممكن ،وسوف يساعدك
على جعل مظهرك طبيعيا أكثر .إذا كنت غير متأكدة من الظل اختاري
اللون األغمق ألنه االنسب كقاعدة عامة.
ومن األفضل وضع البودرة احلرة في املنزل صباحا .ويجب ان تتركيها
في البيت وال حتمليها هنا وهناك حتى ال تتلف.
 كرمي بودرة األساس :إنه بودرة مضغوطة مختلطة رائعة وأساسكرميي قشدي ،وهو مفيد جدا لتغطية الشوائب والعيوب .لكن اذا بالغت
بالكمية التي وضعتها فإنه يصبح «كيكي» .كما أنه رمبا يبرز التجاعيد،
خاصة إذا كانت البشرة جافة ،ويفضل وضعه بواسطة اسفنجة رطبة.

تعني أن تضعي األساس فقط لتغطية الشوائب .ويعتبر اإلسفنج صحيا ً
أكثر عند اإلستخدام على الرغم من أن استخدام االصابع أسهل.
- 2امزجي األساس باستخدام أصابعك وربتي خفيفا على وجهك.
أما اذا كنت تفضلني االسفنجة فاستخدميها رطبة ،وتلك تكون فقط
عند احلاجة.
- 3وضع األس��اس تصاعديا يكثف املس��ام الصغيرة والش��عر ،لذلك
دائم��ا ضعيه تنازليا وامس��حي بعض األس��اس فوق األجف��ان كقاعدة
لظ�لال العي��ون .امزجيه متاما عل��ى الوج��ه وانتبهي إلى م��ا يزيد على
االذن�ين وحتت الفك حت��ى ال تكون هناك عالم��ات .وإذا رأيت انه توجد
رطوبة قليلة أزيليها بواسطة اسفنجة.

عشر خطوات مهمة
- 1اغسلي وجهك دائما ورطبيه قبل وضع املاكياج خاصة في الصباح.
وبعد أن متتص بشرتك املرطب ضعي األساس بالتنقيط على جبينك - 4ال تضعي خافي العيوب على الزوايا الداخلية واخلارجية
واالنف واخلدين والذقن للحصول على تغطية كاملة .التغطية اجلزئية لعينيك بواسطة فرشاة او أصابعك ،وال تفركيه ،حيث ذلك
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سيؤدي ال��ى جفاف اجللد ح��ول عينيك.
ب��دال من ذل��ك اضغطي وامزجيه .وضع
الكونسيلر على األساس سيساعدك على
تناغم بشرتك.
- 5إلخفاء أي عيوب في البشرة تكون
واضحة من خالل األساس ،نقطي خافي
العيوب بواسطة إسفنجة رطبة أو جافة
أو بالفرشاة على االماكن التي لم تلون.
حتت خط الفك أو حول األنف هي األماكن
التي حتتاج الى اهتمام أكثر وتركيز .ربتي
بخفة على اخلافي بأصابعك حتى يتغلغل
في اجللد.
- 6حددي اخلافي واألساس حول العينني
بواسطة فرشاة رقيقة وب��ودرة سائبة.
كوني حذرة فالبودرة الكثيرة سوف تبرز
اخلطوط الدقيقة.
- 7البودرة الشفافة لن تزيل من توهج
اجللد الطبيعي وم��ع قليل م��ن ال��ب��ودرة
ال��ص��ف��راء اخلفيفة ستجعالن البشرة
مخملية .باستخدام ف��رش��اة مستديرة
ان��ث��ري ال��ب��ودرة على املناطق الالمعة،
بحركة دائرية لطيفة على البشرة إلضفاء
اللمسة النهائية املخملية.
- 8راقبي ماكياجك طوال اليوم واحتفظي
باألساس الستيك (االصبع) للتصحيح.
ال تكثري من البودرة ،ووازن��ي بشرتك
املخملية بشفاه وعيون ندية.

- 10املخفيات امللونة ليس من املفروض
أن تكون كاألخضر واألصفر واخلزامى
على بشرتك ألنها تهدف إل��ى مكافحة
التلون م��ن خ�لال وضعه على البشرة
كشكل نهائي.
ال تنسي أن األسعار ليست دائما مؤشرا
الى مدى ج��ودة املنتج ،وعندما تريدين
االختيار بني اثنني قارني الفوائد بينهما.
وأخيرا تذكري أن املاكياج الناجح يحتاج
إلى بشرة صحية ذات لون موحد .فإذا
كنت تريدين الرسم بألوان زاهية جميلة
فلن تكوني بحاجة إال للوحة بيضاء
صافية ،وهذا ما يحتاج إليه الوجه أيضا
لرسم ماكياج مثالي.
 دائ��م��ا ،اختبري ك��رمي األس���اس قبلالشراء!
 ضعي كرمي األساس علي بشرة نظيفةمتاما وبعد وض��ع ك��رمي النهار .اتبعي
وضع الكرمي بتوزيع مسحوق لتثبيت
ك���رمي األس����اس ،سيسهل ذل���ك وض��ع
مستحضرات التجميل وسيعطي للجلد
ملمسا ً ناعماً ،رقيقا ً وكامداً.
 في الشتاء ،أو في ضوء النيون ،اختاريلون اخللفية بلمسة من اللون الوردي.
 في الصيف ،لألساس اختاري اللونالبيج الرملي الذي يظهر تألقك في الشمس.
ليس هناك ض��رورة لكرمي األس��اس في
حالة العيوب الظاهرة ،يفضل استخدام
املصحح ،سيحقق نتيجة افضل.

- 9استخدمي راح���ة ي��دي��ك النسياب
واب���راز ش��ام��ل لوجهك وازال���ة املكياج
الفائض .جتنبي شد وفرك وجهك الن ذلك
سيعطي نظرة غير متساوية وسيعرضك
للتجاعيد على املدى الطويل .إذا كان هناك
فائض ماكياج على وجهك سوف يظهر
منظره غير جميل ،فقومي بإزالته بلطف
باالسفنجة وجتنبي الفرك .إذا كان هناك
أي اختالف باللون بني رقبتك ووجهك
ساوي بينهما بواسطة إسفنجة وامسحي
من أعلى الرقبة إلى أسفلها.
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أهمية الرياضة
نعلم جميعا ً أن الرياضة مفيدة للقلب والرشاقة .لكنها تكشف أيضا ً عن مزايا أخرى .فالتأثيرات اإليجابية للرياضة
في اجلسم كثيرة وقادرة على احلؤول دون اإلصابة بعدد من األمراض.

تعرفي معنا على أهمية الرياضة في عالج اجلسم:
رفع املعنويات:
ال شيء أفضل من الركض في الهواء الطلق أو السباحة أمتار طويلة
متتالية أو ممارسة الرياضة للتخلص من التوتر والقلق املسيطرين
عليك .فأثناء ممارسة النشاط اجلسدي ،يطلق الدماغ أندورفينات
ذات مزايا مس ّكنة ومهدئة .كما أن اجلهد اجلسدي يخرج األدرينالني
(هرمون التوتر بامتياز) من اجلسم .وأشارت دراسة أميركية إلى
أن األشخاص الرياضيني يفرزون مقدارا ً من األدرينالني أقل مما
يفعل األشخاص الكثيرو اجللوس عند التعرض للتوتر .وأجرت
دراسة أخرى مقارنة بني فوائد الرياضة وفوائد تناول مضادات
اإلكتئاب ،وتبني أن النتيجة هي نفسها! ل َم اللجوء إذا ً إلى األدوية
والعقاقير فيما ميكن تخفيف التوتر ببعض النشاط اجلسدي.

تقوية العظام:
صحيح أن تأثيرات الرياضة في العظام غير ملحوظة بشكل مباشر،
لكنها حقيقية وفي غاية األهمية .نحن نعلم أن النشاط اجلسدي
يحفز تك ّون العظام عند األطفال ،ويساعد على احلؤول دون ترقق
العظام عند املرأة التي بلغت س ّن اليأس .وقد أثبتت دراسة حديثة
أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تستطيع احلؤول دون خسارة
الكتلة العظمية في الفقرات وعلى مستوى عظم الفخذ .فالرياضة
التي ميارسها الشخص وهو واقف والرياضة التي تفرض ضغطا ً
على الهيكل العظمي (متارين تقوية العضالت أو الرياضة البدنية)...
حتفز اخلاليا التي تنتج العظام وترممها .كما أشارت الدراسات
إلى أن النساء اللواتي ميشني أربع ساعات على األقل في األسبوع
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أصبحن أقل عرضة لترقق العظام بنسبة  ٤٠في املئة مقارنة مع
النساء اللواتي ال ميشني أكثر من ساعة واحدة أسبوعياً .لذا ،يوصي
أطباء العظام مبمارسة املشي السريع ملدة  ٤٥إلى  ٦٠دقيقة ،ثالث
مرات في األسبوع .وإذا كان جسمك قادرا ً على التحمل ،يستحسن
ممارسة املشي السريع مع حمل بضعة كيلوغرامات على الظهر
لتحسني التأثيرات.

يزيد قدرة الرئتني على توفير األوكسيجني للدم ،ويحسن قدرة
العضالت على استعمال األوكسيجني .حاولي ممارسة أي نوع
من النشاط اجلسدي بشكل يومي ومنتظم (الركوب على الدراجة
الهوائية ،السباحة ،كرة القدم ،)...شرط أن تتناسب الرياضة مع
عمرك وأذواق��ك .لكن جتنبي الفروسية أو رك��وب اخليل بسبب
احتمال التعرض حلساسية في التنفس.

تنشيط الدماغ:
أثبتت الدراسات أن االستمرار في ممارسة الرياضة أو العودة
إليها بعد انقطاع عند األشخاص املتقدمني في السن هو أفضل
طريقة إلبطاء تقهقر القدرات التعليمية .ولعل الرياضة التي حتسن
القدرة على التحمل هي األفضل في هذا املجال .فالنشاط اجلسدي
يحسن تعلم املهارات اجلديدة ويتيح احلفاظ على تفاعل أفضل جتاه
ّ
األوضاع املفاجئة.

ٍ
شاف:
عالج
يساعد النشاط اجلسدي على تخفيف خطر ظهور العديد من
األمراض اخلطيرة ،مثل السرطان وداء السكري واألمراض القلبية
الوعائية ،شرط ترافق هذا النشاط مع أسلوب عيش صحي ونوعية
حياة جيدة .فالرياضة تفرض نشاطا ً ميكانيكا ً على القلب (جتعله
أكثر قدرة على املقاومة) والشرايني (جتعلها أكثر قوة) .كما تؤثر
الرياضة في تنظيم مستوى السكر في الدم وإزالة الدهون السيئة
من الشرايني .ومبا أن الرياضة تساعد على إزال��ة التوتر ،ميكن
القول إنها تساعد على احلؤول دون الكثير من األمراض ألن التوتر
هو أساس  ٨٠في املئة من األمراض .وأشارت الدراسات إلى أن
املمارسة املنتظمة للنشاط اجلسدي تخفض الوفيات بنسبة ٣٠
في املئة وتزيد أمد العيش بنسبة سنة أو سنتني .وال بد أن يترافق
النشاط اجلسدي مع وزن جسم مثالي وأسلوب عيش صحي
وصحة بدنية سليمة.

احلؤول دون داء السكري:
يخفف النشاط اجلسدي خطر التعرض للنوع  ٢من داء السكري
بنسبة  ٦٠في املئة عند األشخاص الذين ميلكون استعدادا ً لهذا
املرض .فالرياضة تسهل توازن السكر في الدم ،بحيث تخفض
املستوى حني يكون مرتفعا ً ج��داً ،وترفعه في املقابل حني يكون
منخفضاً .في هذه احلالة ،يكون النشاط اجلسدي مبثابة دواء .كما
تتيح الرياضة تخفيف جرعة األدوية وتأخير ظهور املضاعفات التي
تفاقم حدة داء السكري وجتعله أكثر خطورة .فالرياضة حتسن
انتقال الغلوكوز إلى العضلة واستعماله هناك ،وتخفض املقاومة
لألنسولني.
تخفيف اإلكتئاب:
أثبتت الدراسات والتجارب امليدانية أن النشاط اجلسدي قادر
فعالً على تخفيف مستوى اإلكتئاب .فالرياضة تزيد تدفق الدم
في كل اجلسم ،وخصوصا ً في الدماغ ،مما يحسن العمل العصبي
الكيميائي ملساحات الدماغ املسؤولة عن املزاج أو الذاكرة أو االنتباه.
كما حتفز الرياضة وظائف الدماغ ،مثل الذاكرة القصيرة األمد،
ومدة التفاعل ...لذا ،يعتبر النشاط اجلسدي وقاية جيدة من تقهقر
الوظائف اإلدراكية بسبب التقدم في العمر أو إثر التعرض حلادث
وعائي دماغي .أما أنواع الرياضة التي يوصى بها لتخفيف االكتئاب
فهي املشي ،والرقص ،والتنس ،ومتارين تقوية العضالت ...ملدة
ثالثني دقيقة ،ثالث إلى خمس مرات أسبوعياً .وميكن مالحظة
النتائج بدءا ً من األسبوع الثامن.
حتسني التنفس:
على عكس ما يعتقد البعض ،ال شيء أفضل من الرياضة ملعاجلة
اللهاث أو ضيق النفس ،خصوصا ً عند املدخنني أو املصابني بداء
الربو أو التهاب القصبات أو الشعيبات الهوائية .فالنشاط اجلسدي
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استقبلي الصيف ببشرة نضرة وجميلة

في فصل الصيف تقابل البشرة مشاكل عديدة ومختلفة بسبب تعرضها ألشعة الشمس الشديدة وحلرارة
اجلو احلارقة لساعات طويلة وكثرة العرق والشوائب  ،ما يضعف البشرة ويقلل من نضارتها وحيويتها.
لذا قد يفيدك االستماع لبعض النصائح التي تساعدك في احلفاظ علي نضارة بشرتك خالل شهر الصيف،
ً
وإليك بعض النصائح
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النوم :البد من احلصول على 7س��اعات نوم عميق ألنه يساعد علي
إنع��اش البش��رة خاصة منطق��ة العينني  ،علي أن يكون في س��اعات
النوم الطبيعية وليس في أوقات متأخرة من الليل.
املاء :مفيد جدا ً ألنه ينظف البش��رة م��ن الدهون ،ودرجة حرارة
املياه لها أهمية ،فاملياه الساخنة ترخي البشرة بينما املياه الباردة
تش��دها وتهدئ األوجاع أو احلروق الناجتة عن الش��مس  ،لذلك
يفض��ل عن��د ش��طف الوجه اس��تخدام امل��اء الب��ارد ،كذلك يجب
احل��رص علي ش��رب ما ال يق��ل عن لت��ر ونصف اللتر م��ن املاء
يومياً.
الطع��ام :الفواكه واخلض��راوات الطازجة مهمة جدا ً للبش��رة
خاص��ة وللصحة عامة ،لذلك يجب احلرص علي تناول الفاكهة
والس��لطة يومي��ا ً وإتباع نظ��ام غذائي ملن��ح البش��رة النضارة
واحليوي��ة ،وذل��ك مب��زج مجموع��ة م��ن اخلض��راوات النيئ��ة
والفواكه بواسطة اخلالط وشربها يومياً ،فذلك أفيد من طهيها
علي النار.وهن��اك بعض األقنعة الطبيعية التي تس��اعد علي أن
يب��دو الوجه هادئ��ا ً ونظيفا ً ومليئا ً بالنضارة ،فالبش��رة اجلافة
قن��اع م��ن خليط العس��ل والليم��ون واللنب يوضع عل��ي الوجه
والرقبة ملدة ربع س��اعة ويزال باملاء الفاتر أو صفار البيض مع
ملعقة من الكرمية وميكن إضافة عصير جزر.
البش��رة الدهنية :قناع من بي��اض البيض مع ملعقت�ين من اللنب،
اخلط��ي املكونات واتركيها قليالً على الوجه ثم اش��طفيه مباء فاتر.
وللح��د من التجاعي��د ننصحك به��ذا القناع ،موزة مهروس��ة جيدا ً
توضع علي الوجه والرقبة  ،ولتخفيف الهاالت السوداء حول العني
توضع ش��رائح م��ن البطاطس واخلي��ار في قطعة من الش��اش ثم
توضع علي اجلفنني ملدة  15دقيقة ،وللبشرة احملترقة من الشمس
تهرس فاكهة األفوكادو وتوضع فوق الوجه أو اجلسم كله .
ويجب احل��ذر من النوم دون إزالة املاكي��اج ،وذلك ألن النوم به قد
يتلف البشرة ويضرها.
بش��رتك أكثر نضارة ولنضارة بش��رتك وحيويتها في هذا الفصل
عليك أوالً
ً
ً
ببشرتك بطريقة خاصة ومعينة ،لذا
فأنت بحاجة للعناية
ً
جتنب هذه األش��ياء الضارة ببش��رتك لكي حتافظي عليها نضرة و
شابة.
الوقاية الفعالة:
 ال تتعرضي للشمس مدة طويلة. اس��تخدمي واق��ي الش��مس وال تنس��ي الك��رمي املرط��ب بعد كلحمام.
 ال جتلس��ي ف��ي غرف��ة مكيفة طول الي��وم لكي ال يس��بب التكييفاجلفاف و الهشاشة لبشرت ًك.
 -رطبي بشرت ًك مرتني في اليوم حسب ما يتناسب معها من الكرميات.

 مارسي الرياضة وخاصة رياضة املشي في الهواء الطلق. ال تتوتري حتى ال يؤثر التوتر سلبا ً على البشرة و يكسبها مظهرالشيخوخة.
 نامي ساعات النوم الصحية لتشعري باسترخاء جسمك ومتنحيهالطاقة و احليوية التي تعطي بشرت ًك النضارة.
 جتنب��ي امللح فاألطعمة املاحلة حتبس املياه في اجلس��م و تس��ببانتفاخ البشرة.
 التنسي أن تشربي لترين من املاء (  8أكواب ) على األقل في اليومالواحد فكلما ازداد معدل شرب ًك للماء كانت
بشرت ًك أكثر رطوبة ونضارة.
 الصاب��ون الع��ادي مض��ر بالبش��رة وخاص��ة الذييحتوي على مواد معطرة لذلك استعملي املنظفات
الطبي��ة أوالصابون الذي يحتوى على كرمي
متواف��ق م��ع نوعية بش��رتك واخلالي من
الكيماويات و املواد املعطرة.
 االس��فنجة مهم��ة لتدليك اجلس��موتنظيف الوجه.
 املاء البارد يساعد على انقباضمس��ام اجلل��د ومين��ح البش��رة
النعوم��ة .إغس��لي وجه��ك كل
 4س��اعات وجددي ك��رمي واق
الشمس.
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الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر اإلصابة بالسمنة
خلصت دراس��ة أمريكية حديثة إلى أن
حليب األم يحتوي على بروتني رمبا يقلل
من خطر اإلصابة بالسمنة املفرطة .ووجد
فريق من الباحثني باملركز الطبي ملستشفى
األطفال في سيسيناتي أن هناك عالقة بني
مستوى البروتينات واإلصابة بالسمنة.
ويعتقد الباحثون أن احتواء حليب األم على
نسب عالية من هذا النوع من البروتينات
قد يؤثر على إصابة الشخص بالسمنة
في وقت الحق من حياته.
وعرضت نتائج الدراسة في االجتماع
السنوي لألكادميية األمريكية لطب
األطفال في سان فرانسيسكو .ويقول
الباحثون إن ه��ذه اخلطوة تعد األول��ى
في فهم العالقة بني حليب األم وعمليات
األيض .واكتشفت الدكتورة ليزا مارتني
وزمالئها احتواء حليب األم على مستويات
عالية من البروتينات التي تنتجها اخلاليا
الدهنية واملسؤولة عن تنظيم عمليات
األي���ض ف��ي اجل��س��م وامل��ع��روف��ة باسم
"اديبونيكتني" .تنظيم نسب الدهون
وتقوم اخلاليا الدهينة بإفراز هذا النوع
من البروتينات التي تؤثر على كيفية
معاجلة اجلسم للمواد السكرية والدهنية
ف��ي ال���دم .وه��ن��اك عالقة ب�ين انخفاض
مستوى هذا البروتني واإلصابة بالسمنة
املفرطة إضافة إلى النوع الثاني من مرض
السكري ومقاومة األنسولني وأمراض
الشرايني التاجية .وهناك عالقة عكسية
بني مستوى هذا النوع من البروتينات
وخ��ط��ر االص��اب��ة ب��األم��راض حيث أن
ارتفاع مستويات هذه البروتينات يرتبط
بانخفاض معدل االصابة باملرض.

"ليبتني" يساعد أيضا في تنظيم الدهون "هذا تأثير تراكمي فكلما طالت مدة تناول
ف��ي اجل��س��م .لكنه ليس بنفس أهمية حليب األم كلما حتسنت احلالة".
بروتينات "اديبونيكتني" .وأض��اف
الدكتور م��ارت�ين أن��ه الي���زال م��ن املبكر وقالت الدكتورة روزميري ،من جمعية
القول إن بروتينات "اديبونيكتني" حتمل الوالدة الوطنية" :هذه الدراسة مدهشة
"أهمية بيولوجية" .وتأثير تراكمي.
ألنها تنظر في اآللية التي تقف وراء السبب
الذي قد يجعل الرضاعة الطبيعية تقلل
ومن جهته قال الدكتور كامبل ،رئيس من خطر اإلصابة بالسمنة" .وأضافت
وق��ال الدكتور مارتني" :مستوى هذه منتدى السمنة القومي" :نعرف أن هناك أن اجلمعية حريصة على دعم الرضاعة
البروتينات خالل فترة النمو في املراحل عالقة بني الرضاعة الطبيعية وانخفاض الطبيعية كما أش���ارت إل��ى أن ال��ق��رار
املبكرة رمبا يكون له تأثير على اإلصابة خطر اإلصابة بالسمنة لكننا لسنا متأكدين شخصي بالدرجة األول��ى .واستطردت
ب��األم��راض الحقا في فترة الشباب" .من السبب" .وأض��اف كامبل أن خطر دودز قائلة" :إننا نؤيد النساء في أخذ
واكتشف الباحثون أيضا أن هناك نوعا ً اإلصابة بالسمنة املفرطة يقل مع زيادة قرار بأن الرضاعة الطبيعية هي األفضل
آخر من البروتينات في لنب األم يسمى م��دة الرضاعة الطبيعية .وق��ال كامبل :لهن".
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السكر وأمراض الجنس تقصر من عمر الرجال
كشف مؤمتر علمى فى فيينا ،متخصص فى
طب الرجال عن أن متوسط عمر الرجل أقل من
متوسط عمر املرأة بعدة سنوات.
الدكتور شابسيغ أستاذ املسالك البولية فى
جامعة كولومبيا األمريكية ق��ال "العديد من
األبحاث كشفت عن قصر متوسط عمر الرجل عن
متوسط عمر املراة ،كما أنها كشفت عن الرجال
يعانون العديد من األم��راض دون أن يحاولوا
عالجها .ففى املاضى كنا نعتقد بأن األمراض
اجلنسية ليس لها عالقة بباقى أمراض اجلسم،
لكن تبني أن األضطرابات اجلنسية هى دليل على
ان هناك امراض مثل تصلب الشرايني ،والسكرى
وام���راض القلب التى ستصيب الشخص فى
املستقبل ،وخاصة م��رض السكري واملنتشر
فى الشرق األوس��ط وب�لاد اخلليج ،وهو أعلى
نسبة فى العالم" .الدكتور ميرين رئيس املؤمتر
واألستاذ بجامعة النمسا قال "إن صحة الرجل
أمر معقد وشائك ،وأن��ه ان األوان إلستحداث
نوع جديد من التعاون بني فروع الطب املختلفة
للوقوف على طرق عالج األمراض التى تصيب
الرجال  ،خاصة فى مجال طب املسالك البولية

والهرمونات والشيخوخة ،والسكرى والقلب ،
فعلى جميع الفروع الطبية أن تتعاون ،من أجل
صحة الرجل.
املؤمتر وال��ذى حضره ع��دد كبير من األطباء
من مختلف دول العالم جاء حتت شعار "ملاذا
عمر الرجال أقصر وأمراضهم اكثر" ،فالرجال
تصيبهم العديد من األمراض لكنهم ال يفضلون
الذهاب للطبيب إال بعد وقوع مشاكل صحية كبيرة
تسدعى ذلك .وبعد أن يصبح العالج صعباً .فى
حني تستفيد املرأة من تكرار الذهاب للطبيب على
فترات ،فى إكتشاف ما قد يصيبها من أمراض فى
املستقبل ،فى حني أكد احلاضرون على موقفهم
الداعم للحصول على جرعات التستيرون مدللني
على ذلك بالدراسات والتى أكدت على أنه ال يؤثر
على الصحة العامة ،خاصة بعد إجراء فحوصات
للمريض.
الدكتور ميشائل تستوسمان أستاذ بكلية الطب
بأملانيا قال أن أخذ جرعات من التستستيرون
ال يؤثر بشكل كبير فى ظهور أمراض سرطان
البروستات وأن هذا ثابت من خالل العديد من
األبحاث العلمية.
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السمنة تؤدي إلى اإلجهاض
تشير أبحاث إلى أن السيدة التي تعرضت لإلجهاض تكون
أكثر عرضة لإلجهاض ثانية إذا كانت بدينة .وتوصل فريق
في مستشفى سانت ماري في لندن إلى هذه اخلالصة بعد
دراسة  696حالة إجهاض صنفت بأنها "حدثت ألسباب
غير مفهومة" وذلك في عيادة مختصة.
وأعلن الفريق أمام مؤمتر في كندا أن مخاطر تكرر اإلجهاض
ارتفعت بنسبة  % 73إذا كانت املرأة بدينة .غير أن إخصائيا في
السمنة قال إنه قد يكون من اخلطر محاولة إنقاص الوزن أثناء
فترة احلمل.
ورغم أن الصلة بني السمنة ومشاكل اإلخصاب ومضاعفات
احلمل معروفة ،تقول هذه الدراسة إنها األول��ى التي تبحث
بشكل خ��اص ف��ي اإلج��ه��اض "امل��ت��ك��رر" أو ال���ذي ليس له
أي تفسير وم���ن ب�ين احل����االت ال��ت��ي مت��ت متابعتها وج��د
أن أك��ث��ر م��ن نصف ال��ن��س��اء ك��ان وزن��ه��ن "طبيعيا ً وك��ان
وزن  % 30زائ��دا بينما ك��ان  % 15من السيدات بدينات.
املعروف أن احتمال التعرض لإلجهاض يزيد بتقدم العمر ،ومع
أخذ هذا العامل في احلساب برزت السمنة كأحد العوامل التي
قد تكون مؤثرة .ورغم عدم وجود فرق في معدالت اإلجهاض
بالنسبة للسيدات س��واء كن بدينات أو نحيفات أو أوزانهن
فوق املتوسط إال أن خطر تكرر اإلجهاض زاد بشدة بالنسبة
للبدينات.
وأوصت ويني لو إخصائية التمريض في مستشفى سانت ماري
بلندن والتي عرضت نتائج البحث على االجتماع السنوي لكلية
إخصائيي النساء والوالدة في مونتريال بكندا باإلشارة على
السيدات اللواتي يعانني من تكرر اإلجهاض مبحاولة تخفيف
أوزانهن أوالً .فيما أكد دكتور نيك فاينر إخصائي الغدد في
مستشفى أدنبروكس في كامبردج ببريطانيا واملهتم بأبحاث
السمنة إن نتائج البحث ليست مفاجئة رغم أن األسباب في هذه
الصلة غير معروفة.
وأشار فاينر إلى أن من املعروف أنه مع زيادة الوزن تقل فرص
اخلصوبة وتزيد مخاطر تشوه اجلنني وغير ذلك من مضاعفات
احلمل .غير أنه أكد أن من اخلطر إتباع نظام قاس لتخفيف الوزن
أثناء احلمل.
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ب الشباب
المراهقون وكابوس َح ِّ
تعتبر العناية بالبشرة ملن هم في سن املراهقة أمرا ً مهما للغاية ،ففي
هذه السن تبدأ مرحلة البلوغ والتغيرات الهرمونية التي ميكن ان تسبب
الكثير من املشاكل ،فيعاني املراهقون الذين تتراوح اعمارهم بني 12
و 17سنة من َح ّب الشباب ،وتزداد أيضا مشاكل البشرة بصورة عامة،
وح ّب الشباب ،مهما كان بسيطا ،ينبغي أن يؤخذ
وتصبح أكثر شيوعاَ .
على محمل اجلد ،اذ إن اهمال عالجه ميكن أن يسبب ظهور الندوب ،التي
تسبب بدورها أملا نفسيا وعدم راحة املصاب في عالقاته االجتماعية.
لذلك يجب دائما استشارة طبيب أمراض جلدية اذا كنت تعاني من
آثار َح ّب الشباب إلنقاذ بشرتك من التحفر .هناك بعض اخلطوات التي
تساعد في جتنب َح ّب الشباب ،والسيطرة عليه في حال ظهوره ،وهي
صاحلة للجنسني:
التنظيف :اغسلوا وجوهكم دائما مرتني في اليوم باستخدام منظف
معتدل وم��اء داف��ىء إلزال��ة الدهون السطحية وخاليا اجللد امليت.
ال تستخدموا املاء الساخن فإنه سيجرد البشرة من جميع الزيوت
املوجودة فيها ،مما يؤدي إلى رد فعل سلبي هو إنتاج املزيد من الزيوت،
وجتنبوا فرك البشرة بشدة ،خاصة إذا كنتم تستخدمون منظفا كاشطا.
فأحد أسباب ظهور َح ّب الشباب هو تراكم الدهون وليس القاذورات،
لذلك الفرك الشديد لن يحل املشكلة ،بل ميكن في الواقع أن يحدث تهيجا
في البشرة مما يؤدي إلى زيادة ظهوره.
أب��ع��دوا أيديكم ع��ن وج��وه��ك��م :توقفوا ع��ن مل��س ال��وج��ه .إذا كنتم
تدرسون ،ال تضعوا ايديكم على وجوهكم بينما أنتم تنظرون الى
األسفل لقراءة كتبكم ،ففي كل مرة تفعلون ذلك تقومون بنقل جميع
أن��واع اجلراثيم والبكتيريا التي التقطتموها من مقابض األب��واب
واألس��ط��ح امللوثة وامل���ال… ال��خ ،عندما ملستموها خ�لال اليوم.
احرصوا دائما على تنظيف هاتفكم اخلليوي ،ألن األوساخ واجلراثيم
التي تتراكم على الهاتف ميكن ان تسبب اتالف البشرة.

إل��ى حتقيق ال��ت��وازن في مستويات الرطوبة في البشرة .إذا كان
لديكم ما يكفي من الترطيب ،ف��إن الغدد الدهنية لن تنتج الكثير.
دائما استخدموا مرطب حماية من الشمس خال من الدهون ،مثل اجلل
أو محلول خفيف ،فهذا املنتج لن يعمل على تهييج َح ّب الشباب لديكم،
وسوف يساعدكم على جتنب عالمات الشيخوخة في سن النضج.
إذا كنتم تراجعون طبيب أمراض جلدية ،فإن بعض عالجات البشرة
ميكن أن تزيد من احلساسية ضد الشمس .تأكدوا دائما من وضع واق
من الشمس خاصة اذا كنتم في اخلارج.

استخدام التونر :في كل مرة تغسلون فيها وجوهكم ،استخدموا تونر
املنتجات اخلالية من العطر
خال من الكحول لتنقية البشرة.
جتنبوا املنتجات التي حتتوي على ع��ط��ور ،فاستخدام املنتجات
اغسلوا شعركم بانتظام :اغسلوا شعركم بالشامبو بانتظام ،املعطرة يزيد من حاالت حساسية البشرة .فقط إستخدموا املنتجات
لكن اح��رص��وا على جتنب أن���واع الشامبو الزيتية وج��ل الشعر واملستحضرات غير املعطرة.
والبلسم ،ألن هذه املنتجات ميكن أن تنتقل من الشعر إلى الوجه
خالل النهار أو في الليل أثناء النوم ،مما يسبب مشاكل في البشرة .ال تعبثوا بالبثور :إذا كنتم تعانون من البثور ،فال تضغطوا عليها أو
تعبثوا بها .فعصر البثور أو العبث بها يهيجان األنسجة أكثر ،ويزيدان
ّ
رطبوا بشرتكم :حتى إذا كانت بشرتكم دهنية فأنتم بحاجة الى من فرصة ترك ندوب على البشرة .يجب طلب املساعدة من اختصاصيي
ترطيبها .رمبا تكون بشرتكم غنية بالدهون ،لكنها الت��زال جافة .اجللد (أطباء األمراض اجللدية ،اخلبراء) إلزالة البثور بسالم قبل وقوع
لذلك يجب البحث عن مرطب خفيف أساسه امل��اء ،فأنتم بحاجة املزيد من الضرر.
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طعام للمخ والسعادة والحزن

تؤكد الدراسات احلديثة ما اعتقده اآلباء واألمهات لزمن طويل من أن هناك عالقة
بني ما يأكله أطفالهم وطريقة تفكيرهم وتصرفهم وتعلمهم .واملخ مثل أي عضو آخر
باجلسم يحتاج الى غذاء جيد .فهو يستعمل  25%-20من الطاقة التي يستهلكها
اإلنسان ،وكلما تناول املخ غذاء جيدا انعكس هذا على عمل اإلنسان عموما .والطعام
ميكن أن يؤثر على احلالة املزاجية سعادة أو حزنا ،وعلى التفكير والتصرفات ،بل
وميكن بناء املخ أو هدمه بالطعام أيضا.

التغذية اجليدة تبني عقالً جيدا ً فللجسم نظام عجيب في توزيع
العناصر الغذائية ،فاألعضاء احليوية حتصل على العناصر الغذائية
الهامة املوجودة في الدم أوال .ومخ ال يعمل بصورة جيدة ينعكس وتؤثر التغذية على املخ بثالثة طرق :
بالطبع على باقي اجلسم فيجعله يعمل بصورة غير مرضية ،لذا  .1حتتاج اخللية العصبية نفسها إلى تغذية للقيام بوظائفها مثل
فان املخ ينال معاملة خاصة نظرا ألهميته عند قيام اجلسم بتوزيع أي خلية أخرى باجلسم.
العناصر الغذائية .ويتكون املخ من ماليني املاليني من اخلاليا
العصبية املعروفة باسم "نيورون" .وهذه تقوم بوظائف التفكير  .2الغشاء الدهني الذي يغطي فروع اخللية العصبية والذي يشبه
والذاكرة واحلركة وعديد من املهام األخرى التي ال ينتبه لها اإلنسان ،امل��ادة العازلة التي تغطي أس�لاك الكهرباء ،وي��ؤدي إلى سرعة
وتتم بسرعة الضوء في انتقالها بني اخلاليا .وتخرج من اخلاليا انتقال اإلشارات الكهربية في فروع اخللية العصبية ،يحتاج إلى
العصبية فروع دقيقة تتواصل مع فروع أخرى شبيهة من خاليا عناصر غذائية خاصة لتكوينه ،مثل األحماض الدهنية األساسية،
عصبية أخرى ،فيصبح املنظر مماثال خلريطة طرق متشابكة تربط وعند انخفاض هذه العناصر الغذائية الهامة تقل سرعة انتقال هذه
مدنا ببعضها .وتوجد مواد كيميائية تسمى املوصالت العصبية اإلشارات العصبية.
لتسهيل توصيل اإلش��ارات العصبية خالل الفجوات احلادثة بني  .3امل��وص�لات العصبية م��ث��ل ال��س��ي��روت��ون�ين وال��دوب��ام�ين
خلية وأخرى ،فتصبح مبثابة جسور للتواصل.
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والنورابينيفرين ،حتمل رسائل من خلية عصبية ألخرى وتؤثر
في احلالة املزاجية واألفكار والتصرفات .وبعض العناصر الغذائية
في الطعام الذي نأكله تصبح جزء من املوصالت العصبية التي
تساعدنا في التفكير .وهذه املوصالت العصبية تشرح بوضوح
العالقة احليوية الهامة بني الغذاء واحلالة املزاجية والنفسية
عموما.
وكل من اخلاليا العصبية وفروعها املمتدة وموصالتها العصبية
حتتاج إلى عناصر غذائية خاصة لكي تتمكن من العمل بصورة
سليمة ،وعند نقص بعض العناصر الغذائية الالزمة لواحد من
مكونات هذه الشبكة فإنها تتوقف عن العمل متاما كما تتوقف أي
شبكة كهربية عن العمل عند تلف أسالكها أو مكوناتها.

في الدم مرة أخرى ،وهذا االرتفاع واالنخفاض ثم االرتفاع يؤثر
على احلالة املزاجية والتركيز في بعض األطفال والكبار مما يقود
إلى اضطراب التصرفات .كما أن اضطراب مستويات الهورمونات
التي تعمل على السكر وهورمون األدرينالني تؤدي إلى عدم اتزان
املوصالت العصبية مما يجعل الطفل يشعر باالضطراب والضيق
وعدم التركيز وأيضا النعاس.
لذا فان أفضل السكريات للمخ هي التي تأتي من الكربوهيدرات
(النشويات) املعقدة مثل اللوبيا والعدس والفاصوليا والبسلة وزبدة
الفول السوداني والشوفان واملعجنات وفول الصويا والبطاطا
واحلبوب الكاملة والدقيق الكامل واألرز البني ورقائق اإلفطار
املصنعة من احلبوب الكاملة .والنشويات وسكر الفواكه (الفركتوز)
ال تسبب االضطراب في احلالة املزاجية مثل السكريات السابق
ذكرها .فجزيئات املواد النشوية تتميز بطولها مما يستغرقها وقتا
طويال لكي تتكسر في األمعاء إلى سكريات بسيطة ميكن استعمالها
بواسطة اجلسم ،لذا فإنها متد اجلسم باحتياجاته من السكر في
صورة بطيئة ومستمرة وهذا أفضل من تذبذب مستوياته في حالة
تناول السكر النقي املكرر .املؤشر السكري للطعام هو املعدل الذي
يدخل به السكر من طعام ما إلى خاليا املخ واجلسم .واألغذية
ذات املؤشر السكري العالي تثير البنكرياس إلف��راز املزيد من
االنسولني مما يفرغ الدم من السكر املوجود فيه بسرعة إلى داخل
اخلاليا فتتذبذب مستوياته في الدم ،وتضطرب التصرفات نتيجة
لذلك .واألغذية ذات املستوى املنخفض للمؤشر السكري ال تدفع
البنكرياس إلفراز املزيد من االنسولني ،فيظل السكر في مستوى
معتدل .إن إطعام الطفل بأغذية نشوية ذات مؤشر سكري منخفض
هي واحدة من وسائل مساعدته في التحكم في تصرفاته ونشاطه
في املدرسة أو وهو يلعب.

ويعمد كثير من الباحثني إل��ى التقليل من أهمية عالقة السكر
بالتصرفات ،وخصوصا عند األط��ف��ال كثيري النشاط قليلي
االنتباه ،لكن األمهات يالحظن أن أوالده��ن ي��زداد نشاطهم إلى
درجة اإلزع��اج بعد تناول أنواع من احللوى أو شرب أنواع من
املشروبات وخصوصا احملتوية على امللونات الصناعية .وهذه
مالحظات جديرة باالنتباه ،ذلك ألن أنواع السكر املختلفة تعمل
على املخ بطرق مختلفة ،ولبعضها تأثيرات سيئة على تفكير
وتصرفات األطفال .هذه السكريات هي اجللوكوز والدكستروز
والسكروز ،وكلها في ص��ورة مكررة نقية للغاية ،وتوجد في
احللوى واملشروبات واملخبوزات املعلبة .والسكريات املوجودة في
هذه األغذية تدخل إلى مجرى الدم بسرعة وتصل إلى مستويات
عالية في وقت قصير ،محفزة بذلك إفراز كميات كبيرة من هورمون
االنسولني الذي يحتاجه السكر ليصاحبه إلى داخل اخلاليا ،وتتم
هذه العملية بسرعة شديدة مما يؤدي إلى خفض مستوى السكر
في الدم ،وهذا بدوره يقود إلى إفراز هورمون األدرينالني الذي
يعمل على اخراج السكر املختزن في الكبد ،فيرتفع مستوى السكر

األغ���ذي���ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى س��ك��ري��ات م��ف��ي��دة ل��ل��م��خ هي
• الفواكه :مثل اجلريب فروت والتفاح والكريز والبرتقال والعنب،
وهذه حتتوي على مؤشر سكري منخفض .والفواكه تعتبر أفضل

أفضل أغذية املخ فبعض األغذية تفيد املخ أكثر من أغذية أخرى،
بالرغم من أن معظم األغ��ذي��ة مفيدة للتفكير .والطريقة التي
نفكر ونعمل ونتعلم بها تتأثر بالغذاء ،وأيضا بطريقة إع��داده
وتناوله ووق��ت ح��دوث ذل��ك ،وأن��واع الطعام التي نأكلها معا.
ويعشق املخ السكر ويتوق للنشويات ،فهو يستهلك  20%مما
يتناوله اجلسم منها ،ولكنه عشق ذكي ،فاملخ يختار أنواع السكر
التي يتعامل معها ،فيفضل اإلمداد املستمر اللطيف ،وعندما يتلقى
هذا اإلمداد من السكر كوقود فانه يعمل بصورة منتظمة ،ولكن
عندما تتأرجح مستويات السكر في الدم صعودا أو هبوطا فان
السلوكيات والتعلم ترتبك وتضطرب .وتعتمد نسب السكر في الدم
على نوع الطعام الذي يدخل اجلسم ،فبعض املواد الكربوهيدراتية
مثل النشويات والسكريات تهدئ التصرفات بينما تثيرها بعض
املواد الكربوهيدراتية األخرى.
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من عصيرها ألنها حتتوي على ألياف تقلل من سرعة امتصاص
السكر املوجود بالفواكه .وتفاحة واحدة ستساعد املخ على العمل
بصورة أفضل من عصير التفاح ،كما أن العصير الطازج غير
املصفى واحملتوى على ألياف أفضل من العصير املصفى.
• احلبوب ورقائق االفطار :الشوفان وال��ردة لها أقل مؤشر
سكري في كل احلبوب .كما أن املكرونة االسباجيتي واألرز البني
أطعمة جيدة من حيث املؤشر السكري .والكورن فليكس له مؤشر
سكري أعلى.
• اخلضروات والبقول :البقول مثل فول الصويا والفاصوليا
واللوبيا والعدس لها مؤشر سكري أقل من أي أغذية أخرى .كما أن
البطاطس واجلز حتتوي على مؤشر سكري أعلى ،وتزداد قيمته مع
الطهي بصورة كبيرة.
• منتجات األلبان :احلليب والزبادي لهما مؤشر سكري منخفض
بالرغم من أنه أكبر قليال البقول لكنه أقل من الفواكه .يكون الزبادي
بالفواكه بالطبع ذا مؤشر سكري أعلى من الزبادي العادي .وتشكل
طريقة إعداد الطعام وإضافة أنواع أخري وسيلة تغيير للمؤشر
السكري لألغذية مما يؤثر على سرعة دخول السكر للمخ واستقرار
مستواه.
• األطعمة عالية املؤشر السكري :مثل العصائر واحللوى يفضل
تناولها بعد تناول وجبة ،حيث أن وجود أغذية أخرى يقلل من سرعة
دخول السكر إلى مجرى الدم ومن ثم إلى املخ .مع مراعاة أن تناول

احللويات بني الوجبات ميكن أن يعطل التعلم وبضر بالتصرفات.
• الدهون تقلل من امتصاص السكر ،وهذا يفسر ملاذا يكون للسكر
في اآليس كرمي مؤشر سكري أقل من السكر املضاف إلى الزبادي
خالي الدسم.
• السلطة احملتوية على اخلضروات والبقول مثل اللوبيا والفاصوليا
والبقول األخ��رى حتتوي على مؤشر سكري منخفض ،لذا فهي
تصلح كغذاء مدرسي رائع يزيد من األداء العقلي للطفل.
• تناول األطعمة منخفضة املؤشر السكري مع تلك األطعمة ذات
املؤشر السكري املرتفع يقلل من التأثيرات السريعة لسكر الدم.
وتؤثر البروتينات في الغذاء على أداء املخ ألنها متده باألحماض
األمينية التي تصنع منها املوصالت العصبية .واملوصالت العصبية
هي مراسيل كيميائية حيوية تعطي إشارات من خلية عصبية ألخرى،
وكلما قمت بتغذية هذه املراسيل كلما قامت بوظائفها بكفاءة .وأهم
أثنني من هذه األحماض األمينية التربتوفان والتيروزين وهما
املكونان األوليان للموصالت العصبية .والتربتوفان حمض أميني
أساسي ال ميكن للجسم إنتاجه دون تناوله في الطعام بينما ميكنه
إنتاج التيروزين حتى ولو كانت كمية غير كافية في الطعام .هاذين
احلمضان األمينيان يؤثران على أربعة موصالت عصبية هامة هي
السيروتونني الذي يصنع من التربتوفان ،والدوبامني واالبينفرين
والنورابينفرين وهذه تصنع من احلمض األميني تيروزين.
والسيروتونني يعمل على استرخاء امل��خ ،بينما تعمل الثالثة
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األخرى وتسمى إجماال "كاتيكوالمينات" تعمل على استثارة املخ.
ومعظم مضادات االكتئاب املعروفة تعمل عن طريق زيادة نسبة
السيروتونني في املخ .الكربوهيدرات (النشويات) تساعد على إنتاج
السيروتونني مما يفسر نهم املكتئبني لتناول النشويات.
وزي��ادة النشاط العقلي أو انخفاضه بعد تناول وجبة ما يتأثر
بعاملني هما نسبة البروتني إلى املواد الكربوهيدراتية ،وأيضا نسبة
التربتوفان والتيروزين .واألغذية عالية البروتينات قليلة النشويات
مع زيادة في مادة التيروزنني تؤدي إلى نشاط سريع للمخ ،من
ذلك الوجبات البحرية ومنتجات الصويا واللحم والبيض ومنتجات
األلبان .والوجبات احملتوية على نسبة عالية من املواد الكربوهيدراتية
مع بروتني قليل ونسب عالية من التربتوفان تؤدي إلى استرخاء املخ
ومنها الشوكوالتة والفطائر واحللويات واملكسرات والبذور مثل
اللوز وبذور عباد الشمس والسمسم ،والبقول.
يتأثر أداء املخ بعد تناول وجبة ما بتناول املواد الكربوهيدراتية مع
البروتني ،فالكربوهيدرات حتفز إفراز االنسولني الذي يساعد مزيد
من التربتوفان على الدخول إلى املخ النتاج مزيد من السيروتونني.
وكلما زادت السكريات البسيطة ف��ي الطعام كلما زاد إنتاج
السيروتونني ،وكلما زاد هدوء املخ .والنشويات املعقدة تبطئ من
إفراز االنسولني مما يقلل بالتالي من إفراز السيروتونني .لذا فان
الوجبات عالية السعرات ستؤدي بالضرورة إلى افراز السيروتونني
بكمية كبيرة فتؤدي إلى اإلحساس باخلمول بعد األكل .وتناول
كميات كبيرة من الطعام في أي وجبة بغض النظر عن مكوناتها يقلل
من األداء العقلي .لذا للحفاظ على كفاء املخ يجب تناول وجبة تتميز
بالتالي:
• أن تكون عالية في البروتينات احملتوية على تيروزين
• أن تكون معتدلة في كمية السكريات وحتتوى أساسا على
نشويات معقدة كمصدر للسكريات.
• ذات محتوي سعري منخفض نسبيا.
والسترخاء املخ أو حتى تهدئته ميكن تناول وجبة تتميز بالتالي:
• عالية في البروتينات احملتوية على تربتوفان.
• عالية احملتوى من الكربوهيدرات.
• عالية القيمة السعرية .
وميكنك التخطيط لوجباتك حسب الطريقة التي تريد أن يعمل بها
مخك طوال اليوم .إن وجبة منخفضة السعرات وعالية البروتينات
واحملتوية على نشويات معقدة جتعلك نشطا ،وهذه تكون مناسبة
لإلفطار والغذاء .ووجبة عالية السعرات والنشويات ومنخفضة في
البروتينات جتعلك مسترخيا ومستعدا للنوم العميق في املساء .لذا
ال تتناول احللوى بعد الغذاء إذا كنت تنوى العمل على تعلم شيء
أو القيام مبهمة ما بعد الظهر ،وأيضا إذا أردت أن تكون متيقظا بعد
تناول العشاء .ان التوازن بني السعرات والنشويات والبروتني في
وجبة ما يؤثر على الناس بطرق مختلفة ،وهذا ليس علما محددا،
لذا يجب على كل إنسان أن يعرف التركيبة الغذائية التي تؤثر عليه
بصورة طيبة ،وهي بالتالي مختلفة عن تركيبة شخص آخر.

ويجب على الوالدين مالحظة أطفالهم الصغار ملعرفة نوع الطعام
الذي يحسن من تصرفاتهم وسلوكهم الدراسي أو يضر بها.
الدهون تغذي املخ فهو يحتاج إلى الدهون لنموه وقيامه بعمله على
الوجه األكمل وخصوصا بالنسبة لألطفال الصغار ،وأيضا في
حالة الشيخوخة ،ومن املعروف أن هناك فترتان يكون فيهما املخ
حساسا للتغذية :فترة السنتني األوليني من العمر وأيضا العشرين
سنة األخيرة في حياة األشخاص املسنني ،فاملخ في مرحلتي النمو
والشيخوخة يحتاج إلى الدهون املغذية .إن مخ الطفل في أول سنة
من عمره ينمو إلى ثالثة أضعاف حجمه وقت الوالدة ،لهذا يستعمل
املخ  60%من الطاقة التي يستهلكها الطفل ،واملخ أيضا يتكون
من  60%من الدهون التي تشكل املكون الرئيس من أغشية خلية
املخ والغشاء احمليط بتفرعات اخللية ،لذا فان احلصول على كمية
مناسبة من الدهون ومن النوعية املطلوبة ميكن أن يؤثر على منو
املخ وأدائه.
وفي الواقع فان  50%من السعرات التي يحتاجها الطفل يوميا تأتي
من الدهون .وفي لنب األم يكون الدهن  50%من السعرات.
ولنب األم يختلف عن لنب األبقار في احتوائه على ده��ون الزمة
لنمو املخ ،فطفل اإلنسان يحتاج إلى التفكير وبالتالي لنمو مخه،
بينما ال يحتاج صغير البقر لنمو املخ بل لنمو اجلسم .ومن الدهون
املوجودة في لنب األم وتساهم في بناء املخ حمض أوميجا  3وحمض
دوكوساهكسيونيك .DHA
أغذية تؤثر على املزاج
الكربوهيدرات املعقدة  :البقول واحلبوب الكاملة والفواكه تؤدي إلى
االسترخاء.
• املشروبات الغازية واحللوى تؤدي إلى االستثارة.
• أغذية السعادة :الشوكوالتة واللنب والدجاج واملوز واألوراق
اخلضراء فهي حتتوي إلى التربتوفان.
• أغذية احلزن :األغذية احملتوية على دهون أو سكريات كثيرة.
أغذية التفكير
• لبناء املخ:
الهليون واألف��وك��ادو وامل���وز وال��ل��ح��وم واخل��م��ي��رة والبروكلي
واألرز األسمر وكرنب (ملفوف) بروسل .وأيضا الكانتالوب
واجل�بن وال��دج��اج والبيض وزي��ت ب��ذر الكتان والبقول واللنب
والشوفان والبرتقال وزبدة الفول السوداني والبسلة والبطاطس
واخل����س ،ي��ض��اف إل���ى ذل���ك س��م��ك ال��س��ل��م��ون وف���ول الصويا
والسباجن والتونة وال��دي��ك ال��روم��ي وجنني القمح وال��زب��ادي.
• لهدم املخ:
الكحول واألغذية الصناعية وامللونات الصناعية والكوال وشراب
الذرة واملشروبات ذات احملتوى السكري العالي والزيوت املهدرجة
(السمن النباتي) والنيكوتني وت��ن��اول الطعام ال��زائ��د واخلبز
األبيض.
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نوم الطفل على ظهره «يقلل مخاطر الموت المفاجئ»
كشف بحث نشرته مجلة "النست" الطبية في بريطانيا
احتمال وجود عالقة بني إصابة بعض الرضع بالتهابات عادية
ووفاتهم املفاجئة .ووجدت الدراسة التي أجريت على عينات
من رضع توفوا لسبب غير مفهوم وجود قدرة أكبر لديهم على
حمل بكتيريا ضارة .ويعتقد علماء أن سموما تفرزها البكتيريا
قد تكون مؤثرة على تنفس الرضيع أو اإلشارات العصبية في
جسمه.
وحتدث في بريطانيا وحدها نحو  250حالة وفاة مفاجئة لرضع
خالل العام ،ورغم إمكانية تفسير بعض هذه احل��االت بأنها قد
تكون ناجمة عن اإلص��اب��ة بالتهاب أو أي ع��رض مرضي آخر
كقصور في عمل القلب ،إال أن الغالبية العظمى منها تظل بدون
تفسير .ويعتقد علماء أن هناك إج��راءات ميكن لآلباء القيام بها
خالل العام لتقليل مخاطر املوت املفاجئ ،كاالمتناع عن التدخني
خ�لال أو بعد احلمل ،وجعل الطفل يستلقي على ظهره أثناء
النوم ،إال أن اآللية التي تعمل بها هذه اإلج���راءات تظل مبهمة.
وال يثبت البحث األخير مسؤولية البكتيريا عن أي من حاالت
الوفاة املفاجئة إال أنها كما يقول الباحثون تشير إلى صلة االثنني.
وأخد الباحثون عينات من  470رضيعا توفوا فجأة ،حاولوا فيها
حتري وجود بكتيريا خاصة قادرة على إحداث ضرر في اجلسم مثل
"ستافيلوكوكاس أوراس إي كوالي" .وكان سبب املوت معروفا في
بعض األحيان بأنه ناجم عن اإلصابة بالتهابات أو لسبب ال عالقة له
بااللتهاب كمرض في القلب أوالتعرض حلادث مثالن أما البقية فلم
يعرف سببها .ووجد أنه من بني الذي توفوا بسبب اإلصابة بالتهاب
بكتيري كان  %24من البكتيريا املوجودة في عيناتهم ضارة باملقارنة
بـ  %11فقط من التي وجدت في املجموعة غير املعدية .غير أن النسبة وفي تعليق منفصل في نفس املجلة يقول جيمس موريس وليندا
تتغير في املجموعة "غير املفهومة السبب" فيصل الرقم إلى  ،%19هاريسون الطبيبان في مستشفى النكاستر ببريطانيا إن الدراسة
وإن  %16من البكتيريا املوجودة في هذه املجموعة هي إي كوالي تدعم فكرة كون البكتيريا عامال مساهما في الوفاة املفاجئة ،رمبا
التي ذكرناها سابقا ،مقارنة بنسبة  %9في املجموعة غير املعدية .ألن السموم التي تفرزها تؤثر على التنفس او عمل األعصاب.
ويقول برفيسور جورج هايكوك من "مؤسسة دراس��ة وفيات
ويقول نايجل كالين أحد املساهمني في البحث إن هناك ثالثة الرضع" إنه بينما ميكن للبكتيريا أن تقتل بتسببها بالتهابات شديدة
تفسيرات لهذا التفاوت في النسبة :الصدفة البحتة ،أو وجود بكتيريا إال أن الدراسات تشير إلى أن بعض األطفال أقدر على التعامل مع
بسبب ال عالقة له بالوفاة ،أو زيادة مخاطر الوفاة املفاجئة للرضيع .إصابات أقل ظهورا .ويوضح "تشير دراس��ات عديدة ـ بعضها
وأضاف "نحن ال نعلم التفسير األصح ،وبالتأكيد ال ميكن أن نؤكد مولناها نحن ـ إلى وجود تباينات وراثية صغيرة في املواد الكيماوية
اآلن بأن هذه البكتيريا تسبب الوفاة املفاجئة"" .إال أنه من املمكن التي حتكم ردود فعل اجلسم لإلصابة بااللتهابات ،وإن التعرض
ميل هذه البكتيريا للتواجد أكثر في األطفال املعرضني ملخاطر أخرى لسموم البكتيريا قد يحدث التهابات طاغية في البعض قد ال يقوى
كالتدخني ،وبالتالي فإن هذا البحث يؤكد على حاجة الوالدين إلى اجلسم عليها ،فيما يكون اإلضطراب الذي حتدثه في آخرين ـ إن
اتباع النصائح احلالية حول تقليل مخاطر الوفاة املفاجئة للرضع" .حدث ـ ضئيل جدا".
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عالج أثار الجروح والحروق

يتم عالج أثار اجلروح واحلروق بطرق مختلفة على حسب
حالة املريض وهى :
	 
 العملية اجلراحية
تعتمد اجلراحة على قابلية متدد اجللد مع الوقت ،وهي تعتمد على
إزالة األثر وإعادة اجللد بطريقة مثالية.و تعمل اجلراحة للجروح
الواسعة أو الطويلة بعد التئامها بشكل غير مقبول .اآلثار الواسعة
تزال جراحيا ً لتبدو أقل سماكة واآلثار الطويلة تقصر .هناك عدة
طرق جراحية للتحسني من شكل اآلثار .أحيانا ً يتم تعديل اجتاه
األثر ليكون مع اجتاه التجاعيد الطبيعية لتقل مالحظته .وأحيانا ً
يتم إخفاء األثر عن طريق حتريكه ملكان ميكن إخفائه فيه مثل خط
الشعر في اآلثار التي في اجلبهة ،أو في زاوية مثل الزاوية بني
األنف واخلدين .
	 
 الصنفرة
تستخدم هذه الطريقة في عالج آثار حب الشباب وبعض اآلثار
السطحية .وتتم الصنفرة بواسطة جهاز يزيل الطبقة السطحية من
اجللد.و هذه الطريقة حتسن من مظهر األثر وال تزيله متاماً .أحيانا ً

يحتاج األثر لعدة جلسات للوصول ألفضل نتيجة.
	 
 الصنفرة بالليزر
من الطرق األخرى لتحسني اآلثار الصنفرة بالليزر .والليزر يصدر
طاقة عالية تزيل السطح اخلارجي من اجللد التأثر .من عيوب هذه
الطريقة استمرار االحمرار وتغير اللون لفترة طويلة ،لذلك يلجأ
بعض اجلراحني لتقسيم العالج على جلسات.
	 
 حقن الدهون والكوالجني
يستعمل كال النوعني لرفع الندبات الغائرة املسطحة.
	 
 التقشير الكيميائي
وتتم بوضع م��ادة كيميائية على اجل��زء املصاب بندبات غائرة
وسطحية.
	 
 طرق عالجية أخرى
ضمادات ضاغطة وتدليك الندبة تساعد في استواء األثر ،ويحتاج
ذلك لعدة أشهر.
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زراعة الشعر الطبيعي
بعد الزراعة بأسبوعني يسقط الشعر املزروع
ولكن البصيلة تستمر في النمو لتعطي شعرا ً
جديدا ً امليكروغرافت طريقة حديثة جتعل من
الصعوبة حتى على حالَّقك معرفة أنك أجريت
زراع��ة شعر .بإمكان الطرق احلديثة لزراعة
الشعر إع���ادة تشكيل الشعر وتكثيفه في
مناطق الصلع أو تلك التي تعاني من تساقط
كبير للشعر ،بشكل طبيعي ،ومن مناطق من
نفس رأس الشخص املصاب بالصلع ( املنطقة
املتبرعة) ويكون الشعر املزروع طبيعيا ً بالكامل
متاما ً مثل املناطق األخرى ميكن قصه ويعاود
النمو بشكل طبيعي وكامل وال يحتاج إلى أي
عناية خاصة تختلف عما تقوم به عادة لشعرك
الطبيعي.
	 

ما هى عملية زراعة الشعر ؟
عبارة عن نقل الشعر من مؤخرة الرأس وزراعته في
املناطق التي تعاني من الصلع أو التساقط وهناك
منطقتني في رأس اإلنسان ال يصلع فيهما أبدا ً هما
مؤخرة الرأس واجلانبني .وال يغير زرع الشعر من
قدرته على النمو بشكل طبيعي .لقد تقدمت زراعة
الشعر بشكل هائل خالل السنوات املاضية وقد ولى
زمن زراعة الشعر كخصالت والتي كان الرأس يبدو
بعدها كحقل الذرة ميكنك رؤية مكان زرع الشعر
بكل سهولة .وحل مكانه اآلن زراعة امليكروغرافت
أو البصيلة الواحدة مما يساعد على تكثيف الشعر
وإظهاره بشكل شبه طبيعي متاما ً بحيث ال يستطيع
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حتى حالَّقك أن يتبني أن��ك أجريت زراع��ة
للشعر .وزراعة الشعر ،مع أنها عملية طبية
ولكنها فنية حتتاج إلى مهارة وفن من قبل
الطبيب بحيث يتم زرع الشعر املأخوذ من
مؤخرة ال��رأس في اخلط األمامي بطريقة
ميكروغرافت التي حتتوي كل بصيلة على
 3 – 2شعرات مما يساهم في تكثيف الشعر
األمامي ومن ثم يزرع الشعر اخللفي بطريقة
ميني غرافت (  4شعرات فأكثر ) بحيث
يتداخال بشكل طبيعي وكذلك يستغل العدد
احملدود من الشعر املعد للزراعة.
	 
العملية
تستغرق العملية من  8 – 3ساعات حسب
املساحة املطلوبة وجترى عادة داخل العيادة
حتت التخدير املوضعي بحيث ميكن للمريض
القراءة ومشاهدة التلفاز .ويتم وضع خيوط
أو دباسات في املنطقة املتبرعة ت��زال بعد
أسبوع إلى أسبوعني.
		 
بعد العملية
زراع���ة الشعر عملية مأمونة تعتبر من
العمليات الصغرى التي يندر فيها املضاعفات
 .قد يشعر املريض ببعض الشد في املنطقة
املتبرعة من الرأس خالل اليومني األولني بعد
العملية يزول مبسكن خفيف لأللم .قد يطلب
الطبيب منك رفع رأسك عند النوم في األيام
الثالثة األول��ى لتخفيف التورم في الفروة
وحولها.
	 
ما هى اسباب تساقط الشعر ؟
سوء التغذية
كيفية عالج تساقط الشعر ؟
يختلف عالج تساقط الشعر حسب السبب
و كمية التساقط من عالج دوائ��ى اوميزو
ثيربي او زراعة شعر طبيعى او صناعى .
ما هو امليزوثربي ؟
هو عبارة عن حقن موضعى حتت اجللد فى
فروة ال��رأس بحقن صغيرة و تتم فى عدة
جلسات بدون ألم يعتبر
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شد الوجه والرقبة
عملية شد الوجه هي في واقع األمر عملية نحاول
من خاللها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء و إزالة
عالمات الشيخوخة من الوجه بواسطة التخلص
من اجللد الزائد و شد عضالت الوجه حتت اجللد
والتخلص من بعض الدهون إذا لزم اآلمر.

شد الوجه:
العملية اجلراحية:
عملية شد الوجه تستغرق ما بني ساعتني إلى ثالث
ساعات و من املمكن إجراؤها حتت تخدير موضعي مع
مهدأ ,أو حتت تخدير عام .أما اجلروح فهي في مواضع
غير ظاهرة أم��ام و خلف األذن و مختفية في شعر
الرأس بحيث أنها ال تترك أثرا واضحا بعد إلتئامها.
	 
ما بعد العملية اجلراحية:
يستطيع املريض العودة إلى عمله بعد أسبوعني أما
األع��م��ال التي حتتاج إل��ى مجهود كبير كالرياضة
وغيرها فالبد من الراحة لفترة أطول.

تجميل الجفون

عملية جتميل جفون العينني تعتبر من أشهر العمليات
التجميلية التي يتم إجراؤها في الوقت احلالي.
	 
العملية اجلراحية:
عادة تتم اجلراحة حتت مخدر موضعي مع قليل من
املهدئات .حديثا أصبح إستخدام الليزر أكثر شيوعا
لشد جلد اجلفون املرتخية أما إذا كان اإلرتخاء شديدا
فال مفر من إستخدام مشرط اجلراح.
	 
ما بعد العملية اجلراحية:
فترة النقاهة ع��ادة تستغرق أس��ب��وع .التورمات و
الرضوض املوضعية و التي تعتبر نتيجة طبيعية بعد
أي جراحة عادة تختفي خالل أسبوع إلى عشرة أيام.
أغلب املرضى يعودون إلى مقر عملهم بعد أسبوع
من اجلراحة بينما العودة للرياضة و لألعمال التي
حتتاج إلى مجهود فإنه من األفضل تأجيلها ملدة ثالثة
أسابيع.
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اله ّبات ساخنة ...لكن القلب سليم
خلصت دراس��ة إل��ى أن الهبّات الساخنة
والتع ّرق الليلي قد يكونان "نعمة" ملاليني
من النساء ،في بداية مرحلة انقطاع الطمث
إذ قد تكون دليالً على قلب صحي .وقام
علماء بتحليل معطيات عن  60ألف امرأة
شاركن في مبادرة الصحة النسائية ،وهو
حتقيق دام  10سنوات .وتبينّ أن النساء
اللواتي يعانني ع��وارض مزعجة في بداية
فترة انقطاع الطمث ،يواجهن أخطارا أقل
لإلصابة بنوبات قلبية وجلطات.
وفي هذا املجال ،أوضحت الكاتبة الرئيسية
للدراسة الطبيبة إمييلي ،من مستشفى
"نورث وسترن ميومريال" في شيكاغو،
أن��ه "ف��ي حني أن ه��ذه ال��ع��وارض مزعجة
ب��ال��ت��أك��ي��د ،إالّ أن��ه��ا ليست سيئة أب���دا.
ولم يستطع العلماء تفسير هذه النتيجة
التي ظهرت بعد التحاليل ،إالّ أنهم وصفوا
ذلك بأنه خبر سا ّر للنساء اللواتي يعرفن
أنهم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض قلبية
بعد انقطاع الدورة الشهرية .ومن الالفت
أن العلماء كانوا يعيدون عوارض انقطاع
الطمث إلى خطر إصابة بأمراض القلب،
مثل ارتفاع ضغط ال��دم والكولستيرول.
والهبّات الساخنة هي أكثر مظاهر بدء انقطاع
الطمث ،وهي حتصل فجأ ًة وتدوم نحو أربع
دقائق وتنتج شعورا غير مريح من احلرارة
الشديدة ،ومن العوارض األخرى التع ّرق
الليلي ال��ذي قد يقلق امل���رأة .وتعود هذه
الظواهر إلى متدد األوعية الدموية في اجللد
واملرتبطة بخلل في الهورمون.
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القهوة تحمي من الصلع
القهوة تداري الصلع وحتد من تساقط الشعر . .هذا ما أظهرته دراسة
أملانية حديثة أرجعت السبب في ذلك الى أن الكافيني املوجود في حبوب
النب له تأثير كبير علي منو جذور الشعر ومفعول مؤثر على هورمون
الذكور بنستيرون املسبب لسقوط الشعر  ،وقد أظهرت االبحاث
احلديثة املتعلقة مبعاجلة الصلع على نتائج دراسات أخرى أكدت ان
القهوة تدعم إفراز االدرينالني وتعزز أداء املخ وتنشط الذاكرة والفضل
في ذلك يعود الى مادة الكافيني املنبهة. وجدير بالذكر أن القهوة تنشط
اجلسم كله ملدة ال تقل عن3 ساعات، كما أن بعض الدراسات تشير إلى
أن للقهوة دورا فعاال في احلماية من سرطان املثانة.

وعشرة أطعمة تقاوم خطوط الزمن
تظهر عالمات الزمن مع التقدم فى العمر ويساعد من سرعة ظهورها وجود امللوثات البيئية
التى تتسبب فى زيادة تدمير خاليا اجلسم وتعمل على أكسدة العمليات احليوية به .إال أن هذه
التجاعيد ميكن جتنبها واحلد من ظهورها بتناول بعض األطعمة التى حتتوى على مجموعة
معينة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ،عشرة منها وهي:
ً
 اإلكثار من تناول البطاطا والطماطم واجلزر وتزداد فائدة اجلزر إذا كان مطبوخا .وذلكالحتوائها على م��ادة البيتاكاروتني التي تعد من مضادات األكسدة التي حتي اجللد من
التجاعيد.
 يعتبر البصل من أهم مصادر مضادات األكسدة التي حتافظ على البشرة واجللد ،ويعدالبصل األحمر أكثر فائدة من البصل األبيض.
 فيتامني  Cاملتوافر في البرتقال والليمون والكيوي والبقدونس يعد من أكثر العناصر الغذائيةالتي تعطي نضارة للبشرة وتظهر الوجه في صورة أفضل مما يؤدي إلى قلة التجاعيد.
 تناول البروتيني الكافي ،حيث إنه نقوم بتعويض الهدم الذي يحدث في اخلاليا ليتم جتديدهابخاليا أخرى جديدة مما يقلل من التجاعيد.
 زيت الزيتون هو واحد من أهم األطعمة التي تقي شيخوخة اجللد. العنب خاصة األسود واألحمر حيث يقوي األوعية التي توصل األوكسجني والعناصر املغذيةإلى اجللد وتخلصه من السموم.
ً
 ضرورة تناول  8أكواب من املاء على األقل يوميا ،ألنه يزيد من نضارة البشرة. الفلفل األحمر واحد من أفضل مصادر إنتاج الكوالجني للجلد وهو العامل الطبيعي الذي يشدالبشرة.
 تناول األطعمة قليلة السكريات والنشويات ألن من شأنها أن تسبب التهيج واإللتهاباتخلالليا اجللد وكذلك جتنب الطعام املقلي.
 جتنب تناول الشاى والقهوة بكثرة واإلمتناع عن التدخني للحفاظ على الصحة العامة ومنهاصحة اجللد.
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Recipes
وصفة الجمبري مع الصوص الصيني

المقادير:

 جمبري مقشر ومجفف
  2ملعقة كبيرة زيت
 فص ثوم مهروس
  4ثمره بصل أخضر مقطع
 ملعقة كبيرة سكر
 نصف ملعقة كبيرة صوص سمك
 ملعقة كبيرة صويا صوص
 ربع ملعقة صبيرة ملح
 ملعقة كبيرة كاتشب
 ملعقة كبيرة ماء

طريقة التحضير:

 أوالً يتم نقع اجلمبري في الثوم
والكاتشاب و السكر وصوص السمك
و الصويا واملاء.
 ثم تسخن املقالة الواسعة على درجة
حرارة عالية.
 ث����م ي���ض���اف إل���ي���ه اجل��م��ب��ري
 ثم يتم حتميره إلى أن ينضج.
 ثم تضاف التتبيلة وامللح و البصل
األخضر املقطع وصحتني.
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Recipes
طبق الفطر المتبل بالثوم

المقادير:
كوب من عصير الليمون
 4مالعق كبيرة بقدونس
 3ملعقة كبيرة زيت الزيتون
 4فصوص ثوم
فلفل أسود"حسب الرغبة"
460غرام فطر

طريقة التحضير:

 أوالً افرمي البقدونس والثوم وقوميبخلطهم جيدا ً جيدا ً مع عصير الليمون وزيت
الزيتون والبقدونس والفلفل األسود.
 ملدة  5دقائق فقط قومي بشوي الفطر ثمانثري عليه بعض من خلطة عصير الليمون ثم
اعيديه إلى الشوي لينضج (ميكنك بدل شوي
الفطر على الشواية أن تقومي وضعه في
الفرن أو الطهي على النار مع الصلصة).
 ثم رش��ي الفطر بخلطة عصير الليموناملتبقية قبل أن تقومي بتقدميها مع رشة من
الزعتر األخضر حسب الرغبة.
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Recipes
طبق ستيك المشوي

المقادير:
ملعقة صغيرة من الشمار
ملعقتني صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة زجنبيل
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر
املطحون
كيلو من قطع اللحم

طريقة التحضير:

 أوالً قومي بفرم الزجنبيل مع الشمارجيداً.
 ثم اخلطي الشمار مع امللح والزجنبيلوالفلفل األحمر.
 قوم��ي بتتبي��ل اللح��م م��ع اخللط��ةالس��ابقة جي��دا ً ث��م ضع��ي اللح��م في
الثالجة ملدة يوم كامل.
 س��خني الش��واية جي��دا ً ثم اش��وياللحم على النار متوس��طة وثم قدميها
مع سلطة اخلضار
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shifa news
اخبار دار الشفاء
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مستشفى دار الشفاء تقيم حفل افتتاح جهاز األشعة
المقطعية األحدث في العالم

أقامت مستشفى دار الشفاء حفل افتتاح جهاز األشعة املقطعية
األح��دث في العالم ( )CT Scanوذلك يوم الثالثاء املوافق
 21ديسمبر  2010بحضور أعضاء اللجنة العليا باملستشفى
والعاملني بها وممثلني عن وزارة الصحة ومجموعة من األطباء
من مختلف املستشفيات بالكويت.
بدأ احلفل بكلمة ألقاها الدكتور عدنان أبل عضو اللجنة العليا
رحب خاللها باحلاضرين وعبر عن سعادتة البالغة بتوفر
هذه التقنية احلديثة ألول مرة في القطاع اخلاص بالكويت من
خالل مستشفى دار الشفاء وذلك في إطار حرص املستشفى
على تقدمي اخلدمات الطبية للمرضى بأعلى كفاءة وأفضل تقنية
ممكنة.
تال ذلك كلمة ألقاها السيد  /أحمد نصر الله املدير التنفيذي
باملستشفى أعرب خاللها عن شكره لكل من ساهم في حتقيق
هذا اإلجناز.
عقب ذلك كلمة ألقاها الدكتور طارق سنان استشاري األشعة
املقطعية باملستشفى أوضح خاللها أن هذه اللحظة ما هي إال

ثمرة التعاون املستمر بني إدارة املستشفى وأقسامها املختلفة.
بعد ذل��ك ,توجه اجلمع لوحدة جهاز األشعه املقطعية(CT
 )Scanلقص الشريط إيذانا بالبدء الفعلي إلستخدام اجلهاز
وإستقبال احلاالت التي بحاجة لهذا النوع من الفحص.
جدير بالذكر أن جهاز األشعة املقطعية( )CT Scanيعد آخر
ما توصلت إلية التكنولوجيا األملانية في مجال األشعة املقطعية
حيث يتم عمل فحص دقيق لشرايني القلب وأي جزء من أجزاء
اجلسم بأعلى سرعة مع إستخدام أقل جرعة أشعة في العالم،
وبذلك يكون هذا اجلهاز هو األكثر دقة واألكبر حجما ً واألسرع
أداءا ً مقارنة بجميع أجهزة األشعة املقطعية اآلخرى.
وتعد مستشفى دار الشفاء املستشفى األول والوحيد من بني
جميع املستشفيات اخلاصة بالكويت التي تقدم هذه التقنية
احلديثة واملتقدمة مبراحل عدة ملرضاها باإلضافة إلى توفر كادر
طبي ذو خبرة كبيرة واملتمرس في استخدام هذا اجلهاز وذلك
حلرص املستشفى الدائم على تقدمي كل ما هو حديث في جميع
املجاالت الطبية وتصديقا ً لشعارها "للصحة يد ترعاها".
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بالتعاون مع جمعية القلب األمريكية ()AHA

مستشفى دار الشفاء تقيم ورشة عمل لمدربي اإلنعاش
القلبي الرئوي

أقامت مستشفى دار الشفاء يوم اخلميس ورؤساء األقسام باملستشفى.
امل��واف��ق  14اب��ري��ل  2011ورش���ة عمل بدأت ورشة العمل بحفل إفتتاح ألقى خالله
لإلنعاش القلبي الرئوي األساسي واملتقدم السيد طالب ج��راق رئيس اللجنة العليا
( )BLS / ACLS / PALSللمدربني باملستشفى واملدير العام كلمة أكد خاللها
املعتمدين من جمعية القلب األمريكية في على أهمية الدور الذي يلعبه مركز التدريب
الكويت والشرق األوسط والتي حاضر فيها باملستشفى في تأهيل املدربني وتعريفهم
مجموعة من املدربني اإلقليمني املعتمدين ب��اإلرش��ادات اجلديدة التي من شأنها أن
لدى جمعية القلب األمريكية.
تأتي هذه الورشة في إطار حرص مركز
التدريب مبستشفى دار الشفاء على نشر
اإلرش��ادات اجلديدة التي مت إعتمادها في
مجال اإلنعاش القلبي الرئوي نهاية عام
 2010من قبل جمعية القلب األمريكية.
ش���ارك ف��ي ورش���ة العمل ع��دد كبير من
احلضور من مختلف القطاعات الصحية وقد
ضم احلضور 7 ،مدربني من مراكز التدريب
التابعه للطوارئ الطبية بوزارة الصحة 2 ،
مدربني تابعني ملعهد اخلليجية للتدريب 2 ،
مدربني من مركز الهدف خلدمات التدريب
بدولة ُعمان  12 ،مدرب من مستشفى دار
الشفاء باإلضافة إلى العديد من األطباء

حت��اف��ظ على جهوزيتهم خ�لال امل��واق��ف
الطارئة ونشر مفهوم األم��ان والسالمه
داخل املجتمع.
تلى ذلك كلمة ألقتها السيدة زهراء الهاللي
املديرة اإلقليمية جلمعية القلب األمريكية
بالشرق األوسط أثنت خاللها على جهود
مركز التدريب باملستشفى لنشر اإلرشادات
اجلديدة املعتمدة لإلنعاش القلبي الرئوي.
عقب ذلك بدأت ورشة العمل بسلسلة من
احملاضرات التي ألقاها كالً من د .محمد
نصيف  ،د .هالة العالم املدربني اإلقليمني
املعتمدين ل��دى جمعية القلب األمريكية.
وفي نهاية ورشة العمل مت توزيع شهادات
املشاركة على احلاضرين.
اجلدير بالذكر أن مستشفى دار الشفاء هو
املستشفى الوحيد في الكويت الذي ميتلك
مركزا ً تدريبا ً مستقالً واملعتمد من قبل
جمعية القلب األمريكية والذي يقيم دورات
تدريبية متخصصة في مجال اإلنعاش
القلبي والرئوي واإلسعافات األولية التي
تعني بالعاملني بالقطاع الصحي واملجتمع.
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مستشفى دار الشفاء تحتفل بإستالم تجديد شهادة
اإلعتماد الكندي 2010

احتفلت مستشفى دار الشفاء يوم اإلثنني املوافق  31يناير
2011م بحصولها على جتديد شهادة اإلعتماد الكندي من
املجلس الكندي إلعتماد املستشفيات وفقا ً لنظام اإلعتماد
اجلديد ( )Qmentumلتكون مستشفى دار الشفاء أول
مستشفى خاص في الكويت وثاني مستشفى في منطقة
اخلليج حتصل على هذا اإلعتماد ،بعدما كانت أول مستشفى
خاص حصلت على شهادة إعتماد دولي عام 2007م.
أقيم احلفل في قاعة سلوى الصباح -فندق املارينا وحضره
كالً من رئيس وأعضاء مجلس إدارة املستشفى وأعضاء
اللجنة العليا وأعضاء مجلس اإلعتماد الكندي وعلى رأسهم
السيد سبستيان أودي��ت املدير الدولي للمجلس الكندي
إلعتماد اخلدمات الصحية ،وعدد كبير من الشخصيات العامة

من مختلف مجاالت العمل في الكويت.
بدأ احلفل بالترحيب بالضيوف الكرام عقب ذلك كلمة ألقاها
السيد طالب جراق عضو اللجنة العليا صرح خاللها أن هذا
اإلجناز ميثل دليالً واضحا ً على اإلميان الراسخ للمستشفى
إدارة وموظفني بأهمية العمل الدائم لتطوير نظام اجلودة
ومواكبة آخر املستجدات العاملية مما ميثل وسيلة لتعزيز
مستوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا وكذلك توفيرا ً لبيئة آمنة
للعناية بهم.
وأوضح السيد أحمد نصر الله املدير التنفيذي أن مستشفى دار
الشفاء ستبقى ملتزمة بصحة وسالمة مرضاها ومجتمعها
في املقام األول ،وستعمل دوما ً لتطوير خدماتها مستعينة
بكفاءة موظفيها ،حداثة معداتها الطبية وعزمها الدائم على
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تلبية متطلبات عمالئها.
ُ
تال تلك الكلمة عرض تسجيلي ملستشفى دار الشفاء قدم
خالله نبذة تاريخية عن املستشفى منذ عام 1961م واخلدمات
املتعددة التي تقدمها واخلدمات اجلديدة التي استحدثتها
املستشفى رغبة منها في تقدمي أفضل وأرق��ى مستويات
اخلدمة والرعاية ،باإلضافة إلى نبذة تعريفية باإلعتماد
الكندي من املجلس الكندي إلعتماد اخلدمات الصحية منذ عام
1958م .
عقب ذلك ألقى السيد سبستيان أوديت املدير الدولي للمجلس
الكندي إلعتماد اخلدمات الصحية كلمة عبر فيها عن سعادته
لتواجدة في الكويت لإلحتفال بهذا اإلجن��از ال��ذي حققته
املستشفى وأوض��ح أن مستشفى دار الشفاء حققت ما لم
يستطع غيرها حتقيقه وأن هذا اإلجناز تطلب شجاعة كبيرة
من قيادة املستشفى والعاملني بها لتكون قدوة لغيرها من
املستشفيات في تطبيق املعايير الصحية األكثر صرامة إميانا ً
منها بأن سالمة املريض وسالمة العاملني في مجال الرعاية
الصحية يجب أن تكون في طليعة إهتمامات صناع القرار في
مجال الرعاية الصحية.
كما أكد على أن العديد من اجلهات فشلت في احلصول على
برنامج اإلعتماد الكندي اجلديد ( )Qmentumداخل كندا
وخارجها لتبنية املعايير األكثر صرامة في أمريكا الشمالية

وأوروبا وأنه يفتخر بنجاح مستشفى دار الشفاء في تلبية
هذه املعايير وانضمامها إلى أسرة اإلعتماد الكندي.
وكان ختام كلمته بأن متنى أن حتصل املستشفى على هذا
اإلعتماد للمره الثالثة بعد  3سنوات من اآلن محققني جناحا ً
جديدا ً في مجال الرعاية الصحية.
أختتم احلفل بقيام السيد سبستيان تسليم إدارة املستشفى
شهادة اإلعتماد الكندي اجلديدة ،والتي متكنت املستشفى
وخالل مدة قياسية من تعلم النظام اجلديد لهذا اإلعتماد
والوفاء بكل متطالبتة رافعني شعارها عاليا ً "للصحة يد
ترعاها".
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في ندوة عقدتها مستشفى دار الشفاء

تغذية المرأه قبل وبعد الحمل ثقافة مفتقدة في المجتمع
أقام مستشفى دار الشفاء بالتعاون مع مؤسسة آمي
سترونغ محاضرة تغذية املرأة قبل وبعد فترة احلمل.
ألقى احملاضرة كال من اخصائية التغذية سارة الكندري
و استشارية امراض ال��والدة والعقم الدكتورة زينب
حيدر ورئيسة قسم التغذية في املستشفى نادين
اجلوهري.
تناولت احملاضرة العديد من النقاط املهمة التي قد تكون
غائبة غن ذهن الكثير من نساء مجتمعنا والتي قد يكون
لها تأثير كبير في حياتنا الصحية.
بدأت احملاضرة بكلمة ألقتها اخصائية التغذية سارة
الكندري عن اهمية تهيئة املرأة نفسيا الستقبال اجلنني
باالضافة إلى املغذيات األساسية التي حتتاجها املرأة
اثناء فترة احلمل .وأضافت الكندري بأن التعامل مع
املشاكل املتعلقة باحلمل هو شيئ أساسي بالنسبة
لصحة اجلنني.
ومن ثم ألقت رئيسة قسم التغذية في مستشفى دار
الشفاء نادين اجلوهري محاضرتها عن التغذية واثرها
على املرأة احلامل .وبدأت محاضرتها مبعلومات عن اثر
الغذاء على جنس اجلنني املقبل ومن ثم حتدثت عن تغذية
األم بعد فترة احلمل وكيفية استرجاع املرأة جلسمها
الطبيعي.
ومن جهتها ألقت الدكتورة زينب حيدر محاضرتها
ايضا عن الوسائل املثالية النقاص الوزن بعد الوالدة
وعن التغذية املثالية للطفل ومن ثم قامت بتوزيع برامج
التغذية التي تناسب امل��رأة احلامل في تغذية نفسها
وطفلها في آن واحد.
ثم أثنى السيد بدر جراق نائب املدير العام ملستشفى دار
الشفاء على هذة اخلطوات التي تأتي في سياق الدور
املهم التي تلعبه مستشفى دار الشفاء في نشر الفائدة
والتوعية الصحية للمرضى واألصحاء .كما أشار إلى
أهمية هذة اجللسات التي تزيد من التوعية الصحية
في املجتمع الكويتي ،وأكد أنه من املهم أن نكثر من هذه
اجللسات ملا لها من فائدة عظيمة على أف��راد املجتمع
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استعداداً لتأسيس مركز معتمد للتدريب بالتعاون مع األكاديمية
األمريكية لطب األطفال

مستشفى دار الشفاء يبدأ بعقد دورات متخصصة لبرنامج
اإلنعاش المتقدم للخدج ()NRP
قامت مستشفى دار الشفاء بعقد دورات متخصصة لبرنامج اإلنعاش
املتقدم للخدج ( )NRPحتت مظلة األكادميية األمريكية لطب األطفال وذلك
في مركز التعليم املستمر التابع للمستشفى  .وتنقسم هذه الدورات إلى
قسمني ،منها لتدريب العاملني في أقسام العناية املركزة للخدج واحلضانة
والعمليات ،والقسم اآلخر لتأهيل مدربني من األطباء واملمرضني للمركز كي
يتولوا عملية التدريب بصورة مستقلة .
وقد بدأ املستشفى سابقا ً بالتواصل مع فريق العمل التابع لألكادميية
األمريكية لطب األطفال لبحث إمكانية التعاون في شأن نقل هذه الدورات
املتخصصة للكويت بصفة مهنية وأكادميية عالية  .وقد رحب املشرف
اإلقليمي لألكادميية الدكتور أمين رحماني بهذا املشروع مبديا ً الشكر
ملستشفى دار الشفاء لدعمه مثل هذه الدورات املهمة التي تساهم في إنقاذ
احلياة  .وضم الفريق  6مدربني معتمدين بقيادة الدكتور أمين رحماني ،
والذين يتولون حاليا ً اإلش��راف على التدريب في مستشفى ت��وام (في
اإلمارات العربية املتحدة ) باإلشتراك مع مؤسسة جونز هوبكنز الطبية في
الواليات املتحدة األمريكية .
ه��ذا وتضم ال���دورات أكثر من  60مشارك من مستشفى دار الشفاء
ومستشفى طيبة  ،وتنتهي بنهاية هذا األسبوع.
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مستشفى دار الشفاء ،األول في الكويت بحصوله على
شهادة الـ  ISO 22000:2005إلدارة سالمة الغذاء
احتفلت مستشفى دار الشفاء يوم األحد
املوافق  10ابريل  2011بحصولها على
شهادة ال��ـ  ISO 22000:2005إلدارة
سالمة الغذاء  ،وتعتبر هذه الشهادة من
أحدث الشهادات املعترف بها عامليا وأصعبها
إجنازا ً في حقل إدارة سالمة الغذاء.
حضر احلفل رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء
اللجنة العليا مبستشفى دار الشفاء  ،ممثلي
إدارة التغذية واإلط��ع��ام ب��وزارة الصحة
 ،شركاء النجاح من شركة ط��ارق الغامن
وممثلي شركة  Bureau Veritasالعاملية
املانحة لشهادة األيزو وعدد كبير من مدراء
وموظفي املستشفى.
بدأ احلفل بكلمة ألقاها السيد طالب جراق
رئيس اللجنة العليا واملدير العام مبستشفى
دار الشفاء قال فيها :إن هذا اإلجناز يأتي
ترجم ًة إللتزام املستشفى وحرصها الدائم
على تقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها سواء
كانت على املستوى الطبي أو الفندقي وفي
مقدمتها خدمات التغذية ،إميانا ً منا بأهمية
جودة وسالمة الغذاء وبالدور الفعال الذي
يقوم به في استكمال وإمت��ام رحلة شفاء
املريض.

وأض��اف :اننا نفخر بتحقيق هذا اإلجناز
وبحصول املستشفى حصريا ً على هذه
الشهادة من بني كافة املستشفيات بالكويت
 ،وبهذه املناسبة أود أن أتقدم بالشكر
ألعضاء مجلس االدارة وإدارة وموظفي
مستشفى دار الشفاء الذين بذلوا جهدا ً

مضاعفا ً لتحسني أدائنا والوصول ملا وصلنا
إليه اآلن من إجناز.
تلى ذلك تقدمي عرض توضيحي من قبل
رئيس قسم التغذية السيدة ندين اجلوهري
تضمن الرحلة التي استمرت خ�لال عام
والتي متكنت خاللها املستشفى من اإلرتقاء
مبعايير اجلودة والسالمة الغذائية إلعلى
املستويات.
ع��ق��ب ذل���ك كلمة أل��ق��اه��ا ال��س��ي��د /م��ارك
مافريكاكس املدير العام بشركة طارق
ال��غ��امن عبر خاللها ع��ن سعادته وفخرة
بثمرة التعاون بني مستشفى دار الشفاء
وشركة طارق الغامن وأن الوصول إلى هذا
اإلجناز لم يكن بالسهل وتطلب الكثير من
اجلهد والعمل اجلاد واملستمر.
وف��ي نهاية احلفل ق��ام السيد ج��ون دي
ريساريو ممثل شركة Bureau Veritas
املانحة لشهادة األيزو بتسليم الشهادة إلى
السيد غامن اجلاسر رئيس مجلس إدارة
املستشفى الذي أشاد باجلهود التي بذلتها
إدارة املستشفى والعاملني بها للحصول
على ه��ذه ال��ش��ه��ادة لتنضم إل��ى سجل
إجنازات مستشفى دار الشفاء.
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ﻧـﻮﻓـﺮ ﻟﻜﻢ دوﻣـ� ..
أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﻄﺒﻴـﺔ،
وأﻛﻔـﺄ اﳋﺒـﺮات
ﻟﺘﻜـﻮن اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻓﻴـﻜﻢ ..
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طفرة في جراحات البدانة بمستشفى دار الشفاء
في ظل ارتفاع معدالت البدانة في العالم وانعدام فرص
انخفاض وزن الكثير من األشخاص الذين يعانون من
زي��ادة مفرطة في ال��وزن حرصت مستشفى دار الشفاء
على توفير كادر طبي متكامل يضم عددا كبيرا من الكفاءات
املتخصصة بإجراء جراحات البدانة وعلى رأسهم الدكتور
خالد عياش استشاري اجلراحة العامة وجراحة املنظار
واحلاصل على الزمالة البريطانية لكلية اجلراحني بأدنبرة
والدكتور هيثم عبد الوهاب اخلياط احلاصل على البورد
والزمالة األمريكية والكندية في اجلراحة العامة واملناظير
والعناية املركزة.
ومما ال شك فيه أن التدخل اجلراحي له نتائجه الكبيرة
في عالج السمنة وتخلص املريض من وزنة الزائد وإعادة
رشاقته إليه  ،لكن ليس كل من يشكو السمنة ميكن أن
يلجأ إلى اجلراحة كعالج  ،فاجلراحة يتم اللجوء إليها بعد
تعذر أساليب العالج األخرى كممارسة التمارين الرياضية
وتعديل النظام الغذائي عن طريق تقليل عدد السعرات
احلرارية  ،باإلضافة إلى احلاالت التي تعاني من مرض
السكري وارتفاع ضغط الدم والتي يصعب السيطرة عليها
بالعالج فيتم اللجوء للجراحة كحل نهائي.
جدير بالذكر انه خالل العاميني املاضيني أحدثت مستشفى
دار الشفا طفرة كبيرة في مجال جراحات السمنة والبدانة
وذل��ك لتوفر ك��ادر طبي متكامل يضم أفضل اجلراحني
املتخصصني في إجراء أحدث األساليب اجلراحية كجراحة
تغيير املسار  ،جراحة حتزمي املعدة  ،جراحة تكميم املعدة
وزراعة بالون املعدة  ،باإلضافة إلى تقدمي خدمات العناية
واملتابعة بعد إجراء العمليات عن طريق فحوصات املختبر
وضبط نسبة الفيتامينات وحتديد األنظمة الغذائية املناسبة
ملا بعد العمليات ،فضال عن توفر أعلى معدالت لألمان أثناء
وبعد إجراء العملية.
نتيجة لذلك قفزت معدالت إج��راء هذه العمليات داخل
املستشفى إلى أعلى مستوياتها مقارنة باألعوام السابقة
حيث زادت نسبة العمليات التي قام بها الفريق الطبي
باملستشفى بنسبة  40%مقارنة بالعام املاضي.
جدير بالذكر أن الوفيات خالل هذه العمليات معدومة ولم
تتجاوز احلاالت التي أصيبت مبضاعفات بعد العملية معدل
الثالث ح��االت خالل العاميني املاضيني .هذا يجعل من
مستشفى دار الشفاء أكثر املستشفيات خبرة ودقه وأمان
مقارنة باملعدالت العاملية.
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ÒXÉæŸGh áeÉ©dG áMGô÷G º°ùb

اﳊﻞ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
دار اﻟﺸﻔﺎء

ﺷﻠﻮن راح
أﺻ� ﻣﺜﻠﻚ؟

ﻫﻞ دﺧﻠـﺖ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟـﺒـﺪاﻧـﺔ؟
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ألول مرة بمستشفى خاص بالكويت

مستشفى دار الشفاء يجري جراحة
قلب مفتوح
إستمرارا ملسيرة النجاحات واإلنفرادات
 ،أج��ري��ت مبستشفى دار ال��ش��ف��اء أول
جراحة قلب مفتوح يوم السبت املوافق 18
يونيو  2011والتي تكللت بالنجاح لتكون
مستشفى دار الشفاء أول مستشفى خاص
في الكويت يجري هذه العملية.
وقد صرح الدكتور /عدنان أبل – املستشار
الطبي مبستشفى دار الشفاء" :إن هذه
اجلراحة تعتبر أول جراحة قلب مفتوح
جترى في مستشفى خاص في الكويت .وقد
أسس مستشفى دار الشفاء مركز جراحة
القلب بجانب مركز قسطرة القلب وذلك
وفاء بوعد مستشفى دار الشفاء لتأمني كل
ما يحتاجه مرضاها في الكويت من خدمات
طبية تغنيهم عن السفر للعالج باخلارج.
ولقد إستغرق تأسيس املركز ثالث سنوات
مت خاللها جلب أح��دث األجهزة واملعدات
الطبية اخلاصة جلراحة القلب ،وتكوين
فريق عمل يضم نخبة من األطباء والفنيني
واملمرضني ذوي اخلبرة.
ي��ض��اف ه���ذا اإلجن����از لسجل إجن���ازات
مستشفى دار الشفاء كونه أول مستشفى
خاص بدأ جراحة للمخ واألعصاب وجراحة
املفاصل الصناعية (الركبة) باإلضافة
إلى أنه أول مستشفى حصل على شهادة
اإلعتماد الكندي عام  ، 2007ونحن كإدارة
مستشفى دار الشفاء نعتز مبا قدمناه من
جن��اح��ات منذ تأسيس املستشفى ونعد
بتقدمي املزيد" .
أضاف الدكتور /جمال الفضلي إستشاري
جراحة القلب مبستشفى دار الشفاء والذي
قام بإجراء اجلراحة :
" إستغرقت اجلراحة ثالث ساعات وعادة
ما يستغرق هذا النوع من اجلراحات من
 4-3ساعات ،وش��ارك فيها فريق ضم
 15متخصصا ما بني أطباء وممرضني

وفنيني ذوي خبرة وإختصاص وسرعه في
اإلجناز".
وحتدث د.الفضلي عن حالة املريض قائال
" لقد كان املريض يعاني من فشل في القلب
وتكسر في الدم ونقص في وظائف الكلى
حيث أنه كان مدخن شرس وخالل اجلراحة
قمنا بتغيير شرايني في القلب ،وهو اآلن
بصحة ج��ي��دة ومب��س��اع��دة قسم العالج
الطبيعي باملستشفى بدأ املريض في املشي
ثاني ي��وم من إج��راء اجلراحة ومت فصل
جهاز األوكسجني عنه بعد أربع ساعات من
اجلراحة .وهذا يدل على النجاح الكبير الذي
حتقق بفضل الفريق املتميز
إن ما مييز فريق دار الشفاء كونه يضم
إس��ت��ش��اري�ين ف��ي ج��م��ي��ع التخصصات
الطبية والتي يحتاج إليها مريض القلب
كإختصاصيني في أمراض الضغط والسكر،
العالج الطبيعي ،وح��دة العناية املركزة
 ،وإختصاصيي التغذية وه��ذه األقسام
متواجدة في نفس الوقت مع مريض القلب،

حيث قامت هذه كالً منهم بدوره في تأهيل
املريض للجراحة واملساعدة في عدم حدوث
اية مضاعفات خاللها".
وخ�لال حديث د .الفضلي ع��ن اجلراحة
تطرق إلى ما هو ذو أهمية لدى املرضى
قائالً إن التكلفة املادية للجراحة تبقى أقل
بكثير من سفر املريض للخارج إلجراءها،
فنحن ولله احلمد في الكويت أصبحنا منتلك
جميع اإلختصاصات واخل��ب��رات الطبية
واملؤهالت العلمية لكي نقوم بأكثر العمليات
واجلراحات صعوبة وخطورة ولقد كانت
هذه العملية أحدهم.
وصادف هذا احلدث املهم زيارة تهنئة قام
بها أعضاء مجلس اإلعتماد الكندي وعلى
رأسهم السيد مايكل أوكيف رئيس مجلس
إدارة املجلس الكندي إلعتماد اخلدمات
الصحية والسيد سبستيان أودي��ت املدير
الدولي للمجلس الكندي ملستشفى دار الشفاء
حلضور حفل ترحيب أقامته املستشفى
ألعضاء مجلس اإلعتماد الكندي وجتديدا ً
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إلحتفالها باحلصول على جتديد شهادة
اإلعتماد الكندي – مستوى البالتينيوم من
املجلس الكندي إلعتماد املستشفيات وفقا ً
لنظام اإلعتماد اجلديد ()Qmentum
والتي مت احلصول عليها بتاريخ  19أبريل
 2011لتكون مستشفى دار الشفاء أول
مستشفى خ��اص ف��ي الكويت وال��ش��رق
األوس��ط حتصل على هذا اإلعتماد ،بعدما
كانت أول مستشفى في الكويت حصلت
على شهادة إعتماد دولي عام 2007م.
حضر احلفل كالً من أعضاء مجلس إدارة
املستشفى وأعضاء اللجنة العليا وعدد كبير
من العاملني باملستشفى.
بدأ احلفل بالترحيب بالضيوف الكرام عقب
ذلك كلمة ألقاها السيد أحمد نصر الله املدير
التنفيذي مبستشفى دار الشفاء صرح خاللها
أن هذا اإلجناز ميثل دليالً واضحا ً على اإلميان
الراسخ للمستشفى إدارة وموظفني بأهمية
العمل الدائم لتطوير اجل��ودة ومواكبة آخر
املستجدات العاملية مما ميثل وسيلة لتعزيز
مستوى اخلدمات املقدمة لعمالئنا وكذلك
توفيرا ً لبيئة آمنة للعناية بهم.
وأك��د على أن مستشفى دار الشفاء ستبقى
ملتزمة بصحة وسالمة مرضاها ومجتمعها
ف��ي امل��ق��ام األول ،وستعمل دوم���ا ً لتطوير
خدماتها مستعينة بكفاءة موظفيها ،حداثة
معداتها الطبية وعزمها ال��دائ��م على تلبية
متطلبات عمالئها.
كما هنأ املجلس الكندي إلعتماد اخلدمات
الصحية على توقيع العقد التاريخي مع وزارة
الصحة ح��ول اإلع��ت��راف ب��ج��ودة اخلدمات
بالرعاية الصحية األولية.
عقب ذلك كلمة ألقاها السيد مايكل أوكيف
رئيس مجلس إدارة املجلس الكندي إلعتماد
املستشفيات قال خاللها" :أني بغاية الفخر
ل��ت��واج��دي داخ���ل ص��رح طبي متميز جنح
بجدارة في تلبية معايير اجلودة وانضم إلى
أسرة اإلعتماد الكندي بصفته أول مستشفى
بالكويت والشرق األوس��ط يحصل على هذ
املستوى في اإلعتماد الكندي".
تلى ذلك كلمه ألقاها السيد سبستيان أوديت
امل��دي��ر ال��دول��ي للمجلس ال��ك��ن��دي إلعتماد

اخل��دم��ات الصحية عبر فيها ع��ن سعادته
لتواجدة مبستشفى دار الشفاء مرة آخرى
لإلحتفال بهذا اإلجناز الذي حققته املستشفى
حيث قال " :أن مستشفى دار الشفاء كونها
املستشفى األول ف��ي ال��ك��وي��ت وال��ش��رق
األوس��ط الذي يحصل على شهادة اإلعتماد
الكندي – مستوى البالتينيوم ،حققت ما لم
يستطع غيرها حتقيقه وأن هذا اإلجناز تطلب
شجاعة كبيرة من قيادة املستشفى والعاملني
بها لتكون قدوة لغيرها من املستشفيات في
تطبيق املعايير الصحية األكثر صرامة ،إميانا ً
منها بأن سالمة املريض وسالمة العاملني
في مجال الرعاية الصحية يجب أن تكون

في طليعة إهتمامات صناع القرار في مجال
الرعاية الصحية".
كما أشار إلى أن زيارته تزامنت مع حدث فريد
من نوعه تقيمه مستشفى دار الشفاء وهو
أسبوع السالمة الدوائية وذلك إن دل على شيء
فإنه يدل على حرص املستشفى على توفير
أقصى معدل من اآلمان والرعاية للمرضى عن
طريق توعية جميع األطراف مرضى وأطباء
وممرضني على حد س���واء ،باإلضافة إلى
املساهمه في تقليل نسب األخطاء التي حتدث
نتيجة عدم الدقه أثناء تقدمي اخلدمات الدوائية
وهي املشكله التي يعاني منها املجتمع الصحي
في جميع أنحاء العالم.
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تحافظ المستشفى على توظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا
في تلبية احتياجات المرضى الصحية

مستشفى دار الشفاء تطلق أول جهاز في الكويت
لشفط وحقن الدهون بالتدفق المائي Body Jet
الكويت 19 ،يونيو  :2011أعلنت مستشفى دار الشفاء،
أحد أهم املستشفيات الرائدة في الكويت ،عن تقدمي
«أول جهاز شفط الدهون بالتدفق املائي» ،والذي يعد
من االبتكارات الطبية احلديثة التي تقوم بعملية شفط
وحقن الدهون في نفس الوقت .ويستخدم اجلهاز
اجلديد تقنية أملانية رائدة ومبتكرة .
صرح الدكتور /إسماعيل ندا – إستشاري ورئيس
قسم جراحة التجميل في مستشفى دار الشفاء  :أن
هذا اجلهاز املبتكر باستخدام طاقة تدفق املاء إلجراء
عملية شفط وحقن الدهون ويختلف عن الوسائل
التقليدية األخ��رى بتوظيف هذه الطاقة في عمليتي
فصل الدهون عن السوائل األخرى ومن ثم شفطها
مع احلرص على حالة اخلاليا الدهنية التي مت شفطها.
ويعد هذا اإلج��راء الطبي آمنا ً وفعاالً ويعطي نتائج
ممتازة بأقل نسبة ممكنة من املخاطر واسرع وقت
تعافي للمريض.
إن رؤية مستشفى دار الشفاء تنعكس في تطبيق أحدث
التقنيات الطبية والعالجية ملرضاها بحيث ميكنهم أن
ينعموا بصحة وعافية ،وخدمة رائدة في بيئة صحية
آمنة .ومع تقدمي جهاز شفط الدهون وحقنها بتقنية
التدفق املائي ،فإن مستشفى دار الشفاء تؤكد مرة
أخرى حرصها على حتقيق الريادة في قطاع الرعاية
الصحية في الكويت من خالل تقدمي أحدث التجهيزات
واملعدات الطبية التي بدورها تساهم في توفير جتربة
شاملة للمرضى».
ومن اجلدير بالذكر أن مستشفى دار الشفاء منذ
أن تأسست في ع��ام  ،1961تعد واح��دة من أهم
مستشفيات الرعاية الصحية في القطاع اخلاص في
الكويت .وتقدم املستشفى ع��ددا ً من التخصصات
الطبية في مختلف األقسام .وحترص مستشفى دار
الشفاء على أن تكون مواكبة لكل ما تتوصل إليه
التكنولوجية الطبية من إبتكارات حديثة متقدمة تعود
بالنفع على أفراد املجتمع .
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مستشفى دار الشفاء يقدم دورة تدريبية لمطافئ
حولي حول «اإلنعاش القلبي الرئوي ألفراد المجتمع»
قام مركز التدريب في مستشفى دار الشفاء
دورة تدريبية لفريق عمل مطافئ حولي يوم
اخلميس /9 ،يونيو  2011/في مقر مركز
التدريب في مستشفى دار الشفاء.
تأتي هذه الدورة كمبادرة من مستشفى دار
الشفاء والتي أثنت على اجلهود اإلنسانية
املبذولة من قبل العاملني في مطافئ حولي
خلدمة املنطقة و على أهمية التعاون املشترك
بني مستشفى دار الشفاء ومطافئ حولي.
ص��رح السيد /صالح أب��و الهيجاء ،مدير
مركز التدريب في مستشفى دار الشفاء " :
إن أحد أهداف مركز التدريب في مستشفى
دار الشفاء هو خدمة العاملني في مختلف
ق��ط��اع��ات ال��دول��ة وال��ت��رك��ي��ز على تطوير
مهاراتهم الطبية واإلنسانية .فكان منا أن
قمنا بتقدمي دورة تدريبية مكثفة " اإلنعاش
القلبي الرئوي" للعاملني في مطافئ حولي
ملا لها من أهمية أساسية تدخل في صميم
عملهم  ،حيث أن تواجدهم املستمر في ظروف
تستوجب منهم إنقاذ أرواح في أماكن خطرة
" كاحلرائق والكوارث الطبيعية و غيرها" .
فهو من املهم أن يكونوا على دراية وخبرة
في كيفية التعاطي مع األفراد املصابني وهي
بذلك إضافة لقدرات ومهارات فريق اإلطفاء
في اإلنقاذ.
ونحن إذ نقدم هذه الدورة فهي تقديرا منا
على جهودهم املبذولة خلدمة أفراد املجنمع.
ص��رح العقيد /محمد احملميد من مطافئ
حولي :لقدكان لدورة اإلنعاش القلبي الرئوي
فائدة كبيرة على رجال اإلطفاء خصوصا أن
عملهم وسط املخاطر واحلرائق يتطلب منهم
خبرة و مهارات عالية عند عملية اإلنقاذ
ونحن بذلك نشكر مستشفى دار الشفاء
مبسؤوليهم وجميع العاملني على ما قدموه
من معلومات وخدمات لرجال اإلطفاء في
محافظة حولي .
وأض���اف السيد صالح أب��و الهيجاء :لقد

تاسس مركز التدريب في مستشفى دار
الشفاء واملعتمد من جمعية القلب األمريكية
 AHAواملختص بتدريب العاملني في جميع
القطاعات (اخلاص واحلكومي) ولكافة أفراد
املجتمع  .وتتركز دورات مركز التدريب
على " اإلنعاش القلبي الرئوي – األساسي

واملتقدم للبالغني واألطفال والرضع " و"
اإلسعافات األولية".
وختاما " إن أب���واب مركز التدريب في
مستشفى دار الشفاء مفتوحة لكل من
يرغب في احلصول على دورات تدريبية
متخصصة.
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مستشفى دار الشفاء وكلية التمريض
الكويتية يحتفال بيوم التمريض العالمي
حتت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور
هالل الساير ،أقام مستشفى دار الشفاء
بالتعاون مع كلية التمريض الكويتية إحتفاالً
مبناسبة اليوم العاملي للتمريض وذلك يوم
اخلميس املوافق 12مايو 2011في قاعة
سلوى الصباح األحمد.
ب���دأ احل��ف��ل ب��ت�لاوه م��ب��ارك��ه م��ن ال��ق��رآن
الكرمي  ،أعقبتها كلمة عميد كلية التمريض
األس��ت��اذة خولة يعقوب مرحبة بكل من
السيد ممثل وزير الصحة الدكتور راشد
الرشود الوكيل املساعد للخدمات الطبية
األهلية ب��وزارة الصحة  ،السيد مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الدكتور عبدالرزاق النفيسي ،رئيس اللجنة
العليا إلدارة مستشفى دار الشفاء السيد
طالب ج��راق والسيدة نرجس اليوسفي
عضو اللجنة العليا مبستشفى دار الشفاء
وباحلضور الكرمي قائلة " يطيب لي أن
أرح��ب بكم ف��ي فعاليات االحتفال بيوم
التمريض العاملي الذي يحتفل به املجتمع
الدولي في الثاني عشر من مايو من كل عام
 ،وذلك تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به
الهيئة التمريضية بجميع مستوياتها" .
إن رسالة كلية التمريض تتمحور بطرح
ب��رام��ج تعليمية متريضية متميزة وفق
معايير معتمدة وإع��داد خريجني رواد في
مجال مزاولة مهنة التمريض لديهم القدرة
على مواجهة التحديات واملتغيرات في مجال
الرعاية الصحية  ،ويتم تأهيل هذه الكوادر
من خالل برامج أكادميية متعددة.
وتطرقت اليعقوب في كلمتها إلى الشراكة
مع مستشفى دار الشفاء من خالل مشاركة
عضو اللجنة العليا إلدارة املستشفى السيدة
نرجس اليوسفي في عضوية مجلس الكلية
وك��ذل��ك مساهمة املستشفى ف��ي تدريب
الطالبات اخلريجات ببرنامج بكالوريوس
التمريض والذي نتج عنه هذا االحتفال بيوم

التمريض العاملي .
بعد ذلك مت تكرمي بعض الشخصيات التي
ك��ان لها األث��ر الكبير في مهنة التمريض
منهم:
ال��س��ي��دة ع��واط��ف ال��ق��ط��ان م��دي��رة إدارة
التمريض ب���وزارة الصحة ،على دوره��ا
الكبير في دعم الكلية .والسيدة ميري فيشر
بروفيسور التمريض ومساعد أمني عام
اجلامعة للشئون األكادميية في جامعة
انديانا بالواليات املتحدة االمريكية.
السيدة نرجس اليوسفي عضو اللجنة العليا
إلدارة مستشفى دار الشفاء على أعمالها
اخليرية واإلن��س��ان��ي��ة جت��اه امل��رض��ى من
خالل الزيارات الدورية التي تقوم بها دون

ملل أو تعب كما لو كانت فعال متتهن مهنة
التمريض.
تلى ذلك كلمة ممثل وزير الصحة الدكتور
راش��د ال��رش��ود الوكيل املساعد لشئون
اخل��دم��ات الطبية األهلية حيث ق��ال "إن
إحتفال اليوم يصادف يوم مولد " فلورانس
نايتنجل " وهي مؤسسة علم التمريض
احلديث وقد دأب مجلس التمريض الدولي
على االحتفال بيوم التمريض العاملي في
مثل هذا اليوم من كل عام.
ويقام احتفال هذا العام بالتعاون بني كل من
مستشفى دار الشفاء وكلية التمريض بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتت
شعار " Closing the gap Increasing
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 " ”Access and Equityسد الثغرة،
زي����ادة إم��ك��ان��ي��ة ال��وص��ول وامل���س���اواة"
حيث أن االحتفال بيوم التمريض العاملي
إمنا يدل على اهتمام العالم مبهنة التمريض
وإب��راز دوره��ا الرئيسي واألساسي الذي
ال يقل أهمية عن دور الطبيب في مجال
الرعاية".
وأكمل الدكتور الرشود كلمته " إن وزارة
ال��ص��ح��ة دائ��م��ة احل���رص ع��ل��ى اإلرت��ق��اء
باخلدمات الصحية بجميع مستشفياتها في
البالد  ،من خالل اإلستراتيجيات والبرامج
الزمنية واخلطط التنموية التي وضعت
لتطوير اخلدمات الصحية عامة وباألخص
خ��دم��ات التمريض  ،وم��ن ه��ذه البرامج
األساسية  ،برامج مكافحة مرض السكر

،السمنة  ،مكافحة السرطان وبرامج الرعاية
الصحية األولية وغيرها" .
ثم جاءت كلمة الدكتور عدنان أبل املستشار
الطبي مبستشفى دار الشفاء رحب خاللها
باحلضور وبعد ذلك قام بإستعراض بعض
اإلجن��ازات التي حققتها الهيئة التمريضية
في مستشفى دار الشفاء وق��ال " قد آن
األوان ليغير املجتمع نظرته ألنبل مهنة
عرفتها البشرية حيث أن مهنة الطب في
القرن الواحد والعشرين أصبحت قائمة على
روح العمل اجلماعي وليس العمل الفردي"
وأضاف " ونيابة عن مجلس اإلدارة نحن
مبستشفى دار الشفاء نرحب بإستقطاب
الهيئة التمريضية والكفاءات للعمل في
مؤسستنا وختاما ً أود ان أتقدم بالشكر

ملعالي وزير الصحة الدكتور هالل الساير
على رعايته الكرمية لهذا احلفل".
وبعدها جاءت كلمة السيدة جنوى الشعار
م��دي��رة إدارة التمريض ف��ي مستشفى
دار الشفاء والتي إستعرضت نبذه عن
حياة مؤسسة علم التمريض "فلورانس
نيتنجال" املمرضة األنكليزية األصل التى
ولدت في 12مايو 1820,والتي اشتهرت
بأقدامها على مساعدة املرضي خالل
احلرب رغم انتمائها الى الطبقة النبيلة
ووضعت األسس األولية ملهنة التمريض
احلديثة وأنشأت أول مدرسة متريض
عاملية سنة  1860لتكون األول���ى في
العالم وتكرميا لها أعتمد العالم يوم
التمريض ليصادف ذك��رى ميالدها.
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