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أعزائي القراء
بدايــةً  ،يســرني أن أرحــب بكــم مــن خــال العــدد الثامــن
واألربعــون مــن مجلــة «الشــفاء تايمــز» ،ففــي هــذا العــدد أردنــا
أن نســلط الضــوء علــى بعــض النصائــح والمواضيــع المتعلقــة
باألمــراض التــي قــد تصيــب اإلنســان فــي فصــل الصيــف.
ومواكبــةً للتطويــر واتبــاع كل مــا هــو جديــد ،أطلــق
المستشــفى مؤخــرًا تطبيــق «دار الشــفاء» اإللكترونــي الــذي
يقــدم العديــد مــن المميــزات والخدمــات التــي تجعــل مــن تجربة
العــاج والتعافــي تجربــة اســتثنائية.
وخــال الفتــرة الماضيــة ،حرصــت إدارة المستشــفى علــى اســتقدام الكــوادر الطبيــة المحترفــة مــن
استشــاريين واختصاصييــن الذيــن يتميــزون بالمهــارة والكفــاءة والخبــرة فــي عــدد مــن التخصصــات
الطبيــة مثــل جراحــة عيــون األطفــال ومركــز التصويــر التشــخيصي وغيرهــا مــن التخصصــات الطبيــة
المختلفــة ،حتــى يظــل المستشــفى مســتمرًا فــي تقديــم أفضــل خدمــة طبيــة تلبــي متطلبــات مرضــاه.
وتأكي ـدًا علــى حــرص المستشــفى الدائــم لتوفيــر كافــة الخدمــات التــي قــد يحتاجهــا المرضــى ،فلقــد
تــم اســتحداث تقنيــة جراحــة تبديــل مفصــل الحــوض بشــكل آمــن وفــي أقــل وقــت وبــدون ألــم ،والتــي
تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي القطــاع الصحــي الخــاص فــي الكويــت .كمــا يتــم العمــل علــى إدخــال تقنيــة
الجراحــات بالروبــوت والتــي ســيتم اســتخدامها قريبــً فــي مختلــف جراحــات العظــام وتبديــل المفاصــل
بدقــة متناهيــة.

ورئيس الهيئة الطبية
د .محمد إسماعيل

كعادتنــا ،نحــرص دائمــً علــى تأكيــد وترســيخ مكانــة مستشــفى دار الشــفاء كأفضــل مستشــفى يقــدم
عــال مــن الكفــاءة والخبــرة المدعومــة بأحــدث األجهــزة
العديــد مــن الخدمــات الطبيــة علــى مســتوى
ٍ
الطبيــة العالميــة .منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19وحتــى وقتنــا الحالــي،
حرصــت إدارة مستشــفى دار الشــفاء علــى اتبــاع وتطبيــق اإلجــراءات واالحتــرازات الصحيــة الخاصــة
بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  ،)19ويتــم التأكــد مــن تطبيقهــا مــن ِقبــل فريــق ضبــط العــدوى.
وألن أمــان وصحــة موظفينــا ومرضانــا أولويتنــا ،فقــد حرصــت إدارة المستشــفى علــى تطعيــم أكثــر مــن
 84فــي المئــة مــن موظفــي المستشــفى بلقــاح فيــروس كورونــا ،ويتــم بــذل كل الجهــد حتــى يتــم
تطعيــم كافــة العامليــن فــي أقــرب وقــت حرصــً علــى ســامتهم وســامة وصحــة المرضــى.
أسأل اهلل العظيم أن تنكشف األزمة وتزول الغمة ،وأن يمتعكم جميعًا بالصحة والعافية.
			

أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار
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مع تطبيق
مستشفى دار الشفاء
أمورك سهاله..
مواكبة للتطوير واتباع أحدث تقنيات التكنولوجيا في المجال الطبي،
أطلقت إدارة المستشفى مؤخرا تطبيق «دار الشفاء» اإللكتروني الذي
يسهل الكثير من الخدمات الطبية لرواد المستشفى ،فمن خالله
يستطيع المريض البحث والتمتع بالعديد من المميزات والخدمات التي
تجعل من رحلة عالجك وتعافيك إستثنائية:
 البحث عن التخصصات الطبية واألطباء وحجز المواعيد. اإلطالع على األجنحة التي تود المكوث فيها. تتبع حالة التقارير والوثائق الطبية الخاصة بك. طلب خدمات الرعاية المنزلية. طلب سيارة إسعاف. الولوج إلى منصة صحتي أونالين. خدمة صف السيارات.إلى جانب العديد من المزايا والخدمات األخرى
التي يقدمها التطبيق لرواد المستشفى .وتحث
إدارة المستشفى على الجميع تحميل التطبيق
للحصول على خدمة طبية مميزة.
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تدور تخصص أو طبيب؟
أطبائنا
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى
دار الشفاء الوصول إلى كافة المعلومات
التي تحتاجها عن خدماتنا الطبية المتنوعة،
والبحث عن أطبائنا من مختلف التخصصات
الطبية ،باإلضافه إلى إمكانية حجز مواعيد
العيادات الخارجية.

تبي تعرف حالة
التقرير الطبي والتأمين؟
متابعة التقارير والتأمين
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى دار
الشفاء تتبع حالة التقارير والوثائق الطبية
الخاصة بك ،مثل اإلجازات المرضية ،التقارير
الطبية وموافقات التأمين وغيرها دون
الحاجة للقدوم إلى المستشفى.
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تحتاج خدمة الرعاية المنزلية؟
الرعاية المنزلية
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى دار
الشفاء طلب خدمات الرعاية المنزلية حيث
يقدم الفريق المكون من طاقم ذو كفاءات
عالية من األطباء والممرضات وفنيي العالج
الطبيعي ومختصون آخرون ،مختلف أنواع
الخدمات الصحية مما يساعد في التماثل
للشفاء وأنتم في منازلكم.

تبي تتابع تقريرك الطبي؟
صحتي أونالين
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى دار
الشفاء متابعة نتائج وتقارير فحوصاتك الطبية
دون الحاجة للقدوم إلى المستشفى وذلك
من خالل الولوج إلى تطبيق صحتي أونالين في
أي وقت ومن أي مكان.

8

مستشفى دار الشفاء  -يونيو 2021

بخاطرِ ج غرفة على ذوقج؟
أجنحة المستشفى
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى
دار الشفاء تحديد خيارك من بين األجنحة
التي تود المكوث فيها خالل فترة إقامتك
بالمستشفى حيث تتوفر أجنحة خاصة
ذات تصميم معماري بديع ومجهزة على
أحدث طراز حيث تتناسب مع جميع األذواق
من حيث الروعة في التصميم والفخامة
في األثاث ،لتوفر الخصوصية في جو من
الرفاهية والراحة والطمأنينة.

تبي تطلب سيارة إسعاف؟
خدمة اإلسعاف
يمكنك اآلن من خالل تطبيق مستشفى دار
الشفاء طلب خدمات اإلسعاف على مدار
الساعة طوال أيام اإلسبوع ،حيث تتوافر في
قسم الطوارئ سيارتي إسعاف مجهزتان
بالكامل وجاهزة بطاقمها المدرب على
التعامل مع كافة الحاالت الطارئة .كما
يمكنك تتبع مسار سيارة اإلسعاف حال
طلبها من خالل التطبيق.
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كيف يستفيد
أطفالنا من وقتهم
بعد شهور من
خالل فصـل الـصيـف
تحولت حياة األطفال في
العزل المنزلي
ّ
ظل جائحة كورونا ،من روتين يومي وجدول مليء
فـي ظـل جـائحـة
باألنشطة واللقاءات داخل المدرسة وخارجها إلى حياة
رتيبة ال جديد فيها وال أصدقاء وال زمالء.
كـورونـا

تكمن المشكلة حاليًا في عدم وجود دافع لدى األطفال لعمل
شيء .وإضافة إلى لحظات اإلحباط والقلق ،فإن هذا يقود األطفال
إلى الكسل واالستسالم.

في الواقع ،إن إخبار األم ألطفالها أنهم أصبحوا كسالى لن يجعلهم
أقل كس ً
لمقاومتك ،سيصبح األمر
أنت تدفعينهم فقط
ِ
ال ،وإنما ِ
رد فعل بد ًال من أخذ الوقت للتركيز على تحفيز أنفسهم .هذه
أوقات عصيبة ،والكسل يسرق وقت الجميع ،ويجعل األطفال
يشعرون باالكتئاب والركود ،وينبغي إبقاؤهم مشغولين
بالتعلم وممارسة األنشطة التي تساعد في تحريك
الوقت وتجعل الحياة طبيعية أكثر.
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إليك عددًا من الخطوات لتساعد في حل هذه المشكلة:
ِ
كوني قدوة
طفلك كســـوالً ،يجب
لكي ال يكون
ِ
أنـــت كســـولة أمامـــه.
أال تكونـــي
ِ
كلمـــا كان عليـــك االختيـــار بيـــن
ممارســـة الرياضة أو االســـتلقاء أمام
التلفاز ،اختاري النشـــاط المسؤول،
واشـــرحي أســـباب قـــرارك ومزايـــاه،
منك.
وســـوف يتعلم هـــذه العـــادة
ِ

2

1

ينبغـــي الحفـــاظ علـــى جـــدول نوم
منتظم حتى مع االضطرار للتعليم
عن ُبعد .مـــن المغري لألطفال عدم
الذهـــاب للنـــوم مبكـــرًا كالمعتـــاد
والبقـــاء في الســـرير لوقـــت متأخر،
ولكـــن هذا وضـــع غير صحيـــح ،في
مقابـــل أن البقاء في وضـــع روتيني
صحـــي يقلـــل الرغبـــة في الكســـل
ويزيـــد اإلنتاجية.

اجعلي روتيـــن يوم العـــزل بالمنزل
أكثـــر شـــبهًا باليـــوم العـــادي قـــدر
اإلمـــكان ،مثـــل االســـتيقاظ مبكـــرًا،
وتنـــاول وجبـــة اإلفطـــار ،والعمـــل
علـــى الواجبـــات المدرســـية ،وتناول
الغـــداء فـــي موعـــده ،والقيـــام
ببعض األنشـــطة ،ثم أخذ استراحة
فـــي المســـاء.

وضع أهداف واقعية

إحـــدى الطـــرق التي تجعـــل األطفال
أكثر نشـــاطًا هي ممارســـة الرياضة،
وتحســـن
ألنهـــا تزيـــد مـــن الطاقـــة
ّ
المـــزاج .ويمكـــن ممارســـة الجـــري
داخـــل المنـــزل أو متابعـــة مقطـــع
فيديـــو ُيقـــدم تماريـــن لألطفـــال
أو عمـــل روتيـــن معيـــن للعائلـــة
لممارســـة الرياضـــة داخـــل المنزل أو
حولـــه.
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3

اجعلـــي طفلك يشـــارك فـــي مهام
بســـيطة مثـــل غســـل الخضـــروات
وتقطيعهـــا ومـــا إلـــى ذلـــك ،أثنـــاء
تحضيـــر وجبات الطعـــام وتقديمها
علـــى المائدة.

البقـــاء فـــي مالبـــس النـــوم يجعل
الطفـــل يشـــعر بالخمـــول ،ولكـــن
ارتداء مالبـــس الخروج في الصباح،
ُيحـــدث فرقـــً كبيـــرًا في الســـلوك
والتحفيـــز .وتُشـــير مالبـــس النوم
إلـــى الدماغ بـــأن هذا وقـــت الراحة،
بينمـــا تُذكّ ـــر المالبـــس الرســـمية
بـــأن الوقت قـــد حان لبـــدء العمل.

5

طفلـــك يتعامـــل مـــع مهمـــة
إذا كان
ِ
كبيرة ،ع ّلميه كيف يمكن تبسيطها
وتقسيمها لضمان االنتهاء من عمله
بنجاح ،فـــي الوقت المحدد.
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توقفي عن الحكم عليه

7

األعمال المنزلية

تقسيم المهام الكبيرة

المالبس الرسمية

كان علـــى الجميـــع أن يتكيـــف مـــع أزمة
«كوفيـــد ،»19-وهـــذا يتضمـــن تحديـــد
أهـــداف أكثـــر واقعيـــة ألطفالنـــا حتـــى ال
يصابـــوا باإلحبـــاط والفشـــل مـــن كثـــرة
األعمـــال المطلـــوب منهـــم إنجازهـــا ،وال
يجـــب مقارنة ذلـــك بما قبل فتـــرة العزل
المنزلـــي.

ال ينبغي أن تكون جميع الشاشات بالمنزل متاحة
طـــوال اليوم مـــع توفـــر اإلنترنت كذلـــك ،إذ يصاب
األطفـــال بالتشـــتت واالرتبـــاك والتباطؤ فـــي إنجاز
ً
فضـــا عن أن االســـتمرار
المهـــام المك ّلفيـــن بها،
فـــي ذلك يصيبهم بالكســـل فـــي النهاية.

ممارسه الرياضة

النوم المنتظم

الروتين اليومي

4

6

تعيين حدود لوقت الشاشة

9

إطار زمني لألنشطة

ال تتعجلـــي إنجـــاز طفلـــك للعمـــل
المطلـــوب منـــه ،أخبـــري طفلـــك بأن
لديـــه وقتًا حتى الســـاعة السادســـة
مساء للقيام بترتيب خزانة مالبسه.
ً
ويمكنـــك تقديـــم مكافـــأة عينيـــة
أو ماديـــة علـــى إكمـــال األعمـــال فـــي
الوقـــت المطلـــوب ،ثـــم اشـــرحي لـــه
أهمية االنتهاء مـــن األعمال المنزلية
المكلـــف بهـــا لكســـب المكافـــآت.

11

اعلمـــي أن االنتكاســـات شـــيء طبيعـــي
والطريقـــة الوحيـــدة للتحســـين هـــي
الســـماح لـــه بمعرفـــة مـــا يحدث وشـــرحه
ببســـاطة .كذلـــك ينبغـــي الحـــرص على
تقديـــم التشـــجيع على األمور البســـيطة
تقدرين جهده كله
التي يقوم بهـــا
ِ
وأنك ّ
وجميـــع ما يقـــوم به.
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لـــمــاذا

يــنــتـشر مـــرض
"الــجـــدري المائي"
بكثرة بين األطفال
في فصل الصيف؟

12

مــع انتهــاء فصــل الشــتاء یظــن الكثیــرون
أن معانــاة اإلصابــة باألمــراض قــد انتهــت
خاصــة أمــراض االنفلونــزا ونــزالت البــرد ،ولكــن
مــع بدایــة فصــل الصیــف یتعــرض األطفــال
ألمــراض ال تقــل خطــورة عــن تلــك التــى
تصیبهــم فــى الشــتاء ومــن أهمهــا اإلصابــة
بفیــروس الجــدري المائــي ،الــذي ینتشــر
بســرعة شــدیدة بســبب العــدوى خاصــة فــي
المــدارس والحضانــات ذات الكثافــة العالیــة.
يعــد جــدري المــاء مــن األمــراض الشــائعة،
حيــث يتســبب للمريــض بظهــور حبــوب
حمــراء شــديدة الحكــة فــي أرجــاء الجســم
كافــة .كثيــرًا مــا تصيــب األطفــال فــى
مراحــل العمــر األولــى ،ومــن النــادر جــدًا إصابــة
الشــخص أكثــر مــن مــرة بــه ،فمنــذ اكتشــاف
لقــاح جــدري المــاء فــي منتصــف التســعينات،
انخفضــت حــاالت اإلصابــة بــه.

ما هو السبب وراء اإلصابة
بجدري الماء؟
يتســبب بظهــور مــرض الجــدري التقــاط العــدوى الفيروســية مــن
الشــخص المصــاب إلــى الســليم ،وهــو فيــروس شــديد العــدوى
ينتقــل بســهولة ،ومــن أهــم طــرق انتشــاره:
 -1التقاط الفيروس من المصاب عند السعال أو العطس.
 -2استخدام أدوات الشخص المصاب بدون العمل على تعقيمها.
 -3تناول الطعام مع المصاب بدون حذر.
 -4مالمســة البثــور التــي تظهــر علــى جســم المصــاب وخاصــة
الســوائل التــي تخــرج منهــا.
مــن المهــم التوضيــح بأنــه حــال دخــول الفيروس إلى جســد الشــخص
الســليم فإنــه يلزمــه  16-14يومــً حتــى تبــدأ األعــراض بالظهــور لــدى
الشــخص المصــاب وهــي مــا تســمى بفتــرة حضانــة الفيــروس ،وخــال
هــذه الفتــرة ال يشــتكي المريــض مــن أي أعــراض .وقبيــل ظهــور
الحبــوب بيوميــن إلــى ثالثــة أيــام يبــدأ المصــاب بنقــل العــدوى بــدون
أن يــدرك ذلــك.
وتشــكل هــذه المرحلــة أعلــى نســبة انتقــال للفيــروس ،نظــرًا ألن
المريــض ال يــدرك أنــه مصــاب وال تظهــر عليــه أي أعــراض محــددة ومــن
هــذا المنطلــق نجــد عــادة أنــه وفــي حــال أصيــب طفــل فــي العائلــة
فــإن بقيــة األطفــال تتوالــى إصابتهــم بعــدوى ويســتمر المصــاب
بنشــر العــدوى طــوال فتــرة ظهــور األعــراض ومــا يرافقهــا مــن ظهــور
للبثــور حتــى جفافهــا أي مــا يعــادل  10أيــام مــن ظهــور األعــراض.

ما هي أعراض جدري الماء؟
أول األعــراض التــي تبــدأ بالظهــور هــي ارتفــاع فــي درجــات الحــرارة،
صــداع وألــم فــي الحلــق وعــادة مــا تبــدأ البثــور بالظهــور علــى الجلــد
بعــد مــرور يــوم أو يوميــن علــى بــدء ظهــور األعــراض .وستســتمر
البثــور الحمــراء بالظهــور يوميــً لمــدة تتــراوح مــن  7-5أيــام وبعدهــا
تبــدأ بالجفــاف والتقشــر .ويســتطيع المصــاب العــودة إلــى المدرســة
بعــد تقشــير جميــع البثــور التــي ظهــرت علــى جلــده أي تقريبــً بعــد
مــرور  10أيــام علــى اإلصابــة بالمــرض.
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مــا مـدى خــطـورة الـمـرض؟

عــادة ال تســتدعي اإلصابــة بجــدري المــاء القلــق إذ إن أغلــب الحــاالت
يمكــن عالجهــا منزليــً باســتخدام خافضــات الحــرارة واألدويــة التــي
تقلــل الحكــة وبالراحــة التامــة وتنــاول الســوائل .ولكــن فــي حــال كان
المصــاب يعانــي مــن أمــراض مزمنــة ،ويعانــي مــن مشــاكل مناعيــة
أو حتــى فــي حــال كانــت المصابــة ســيدة حامــل فــا بــد فــي هــذه
الحــاالت مــن تلقــي رعايــة طبيــة حثيثــة.

ما هي الخيارات العالجية؟

يعتمــد اختيــار العــاج علــى عمــر الشــخص المصــاب وشــدة إصابتــه
وحالتــه الصحيــة ،ولكــن بشــكل عــام وفــي حــال كانــت اإلصابــة ضمــن
بســيطة إلــى معتدلــة فــإن الخيــارات العالجيــة تنحصــر تحــت:
 -1المســكنات وخافضــات الحــرارة ومــن المهــم فيمــا يتعلــق بهــذه
األدويــة االلتــزام بالجرعــات المحــددة وعــدم تخطــي الجرعــات الموصى
بهــا يوميــً .وال بــد لنــا مــن توخــي الحــذر عنــد إعطــاء خافضــات الحــرارة
لألطفــال والرضــع ،حيــث إن جرعــة الرضــع تختلــف عــن جرعــة األطفــال
فيجــب التأكــد عنــد إعطــاء الطفــل أو الرضيــع بــأن الجرعــة المعطــاة
هــي جرعتــه المناســبة حســب وزنــه وســنه .وتذكــر دائمــً بــأن تنــاول
جرعــة أعلــى مــن المســكن لــن تزيــد مــن ســرعة العــاج ،بــل تنــاول
الجرعــة الصحيحــة والمالئمــة للحالــة هــو مــا يضمــن لــك الشــفاء.
 -2األدوية المضادة للهسيـتـامـيـن وقد تعطى
هذه األدوية للتقلـيـل من الحكة ولكن احـرص
على عدم إعطاء أطفالـك أيًّا مـن هـذه األدويـة
بدون استشارة الطبيب.
 -3األدوية الخاصة بالتعقيم لعالج جدري المـاء
حـــيــث يــتــم تــعــقـــيــم الــجــلــد فــيــمــنــع
الـتـهـاب الــقـروح الناتجة عن الحكة كما وبعـد
وضع المعقم عـلـى الـجـلـد يـتـبــخر بــســرعــة
مـمـا يعطي شعورًا بالبرودة ويقلل من الحكة .

من اإلرشادات المهمة أثناء استخدام هذا العالج :
 فــي حــال كنــت تســتخدم اللوشــن فاحــرص علــى رج العبــوة جيــدًاقبــل االســتخدام.
 ال تســتخدم القطــن لوضــع المعقــم علــى مــكان الحبــوب قــدتســتغرب مــن هــذه المعلومــة ،ولكــن وجــد أن اســتخدام القطــن
قــد يســبب ارتبــاط مــادة أكســيد الزنــك بالنســيج القطنــي ممــا يحــرم
المريــض مــن جــزء كبيــر مــن مفعــول هــذا العــاج ويفضــل تخصيــص
ملعقــة مــن المعــدن أو البالســتيك لفــرد المعقــم علــى الجلــد كمــا
ويمكــن اســتخدام اليــد لوضعــه مباشــرة علــى الجلــد.

مـاذا عـن مـطعـوم الـجـدري؟
يضمــن إعطــاء مطعــوم الجــدري وقايــة مــن اإلصابــة بمــرض جــدري
المــاء بنســبة  %97وعــادة مــا ينصــح بإعطــاء هــذا المطعــوم لألطفــال
مــن عمــر  12شــهرًا وحتــى  18شــهرًا ،ويتــم إعطــاء الطفــل جرعــة
مدعمــة بعــد بلوغــه  6-4ســنوات وبهــذه الطريقــة تضمــن وقايــة
طفلــك مــن اإلصابــة بجــدري المــاء.
وفــي حــال كان عمــر الشــخص  13عامــً فمــا فــوق مــن كبــار الســن
ولــم يتلـ ّ
ـق مطعــوم جــدري المــاء ولــم يصــب بــه مــن قبــل ،ننصحــه
بأخــذ مطعــوم جــدري المــاء علــى جرعتيــن يفصــل بينهمــا 8-4
أســابيع للحصــول علــى الوقايــة الكاملــة.

هل يمكن أن أصـاب بـجـدري
الماء مرة أخرى ؟

عــادة فــي حــال أصيــب الشــخص بجــدري المــاء فــي صغــره فــإن هــذا
يضمــن لــه وفــي أغلــب الحــاالت وقايــة طبيعيــة مــن اإلصابــة بهــذا
الفيــروس مــرة أخــرى.

وفــي بعــض الحــاالت يبقــى هــذا الفيــروس كامنــً فــي النهايــات
العصبيــة ويعــود ليصبــح نشــطًا مــن جديــد عنــد كبــار الســن عــادة
ليظهــر بشــكل آخــر وهــو مــا يطلــق عليــه مــرض الحــزام النــاري.
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أسـبـاب وطـرق
الـتخلـص مـن احـتبـاس
الـمـاء بـالـجسـم
احتبـــاس الماء بالجســـم يـــؤدي إلى بعـــض المخاطر
الصحيـــة ومنهـــا التأثير علـــى صحة الكلـــى والقلب،
وفيما يلي أســـباب وطرق التخلص من احتباس الماء
بالجسم.
يعانـــي الكثيـــر مـــن األشـــخاص مـــن االنتفـــاخ وزيـــادة
الـــوزن ،وهـــذا يكـــون ناتجـــً عـــن احتبـــاس الســـوائل

1

واليدين واكتســـاب الـــوزن الزائد والتأثيـــر على صحة
القلـــب والكلى ،وقد يكـــون احتباس الماء بالجســـم
ناتجـــً عن بعض األســـباب األخـــرى ،ومن خـــال ما يلي
نتعرف على أســـباب احتبـــاس الماء بالجســـم وطرق
التخلـــص منه.

تنـــاول كمية كبيرة مـــن األمالح والتي تحتـــوي على الصوديوم
الـــذي يؤدي إلى احتباس الماء بالجســـم.

2

اإلفراط في تناول الكربوهيدرات.

3

الجلـــوس لفتـــرة طويلـــة ،يؤدي إلـــى تـــورم القدميـــن واليدين

4

وتقلـــص العضـــات ،ممـــا يســـاعد علـــى اكتســـاب الماء.
الضعـــف فـــي األوعيـــة الدمويـــة والـــذي يؤثـــر على تدفـــق الدم
إلـــى القلب ،وهذا يتســـبب فـــي احتباس الســـوائل بالجســـم.

5

بعـــض أنـــواع األدويـــة تعمـــل علـــى زيـــادة وزن المـــاء بالجســـم،
ومنهـــا أدويـــة ارتفـــاع ضغـــط الـــدم وبعـــض األدويـــة لمـــرض

بالجســـم ،والتـــي تؤثـــر بشـــكل ســـلبي علـــى صحة
اإلنسان ،وقد تتســـبب في تورم الساقين والقدمين

أسباب احتباس الماء بالجسم -:

الســـكري واألدويـــة المضـــادة لاللتهابـــات.

6

ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم.

7

فتـــرة الحمل تتســـبب في اكتســـاب المـــرأة ماء زائدًا بالجســـم

8

الناتج عـــن التغيـــرات الهرمونية.
حـبــــوب مــنــــع الــحــمــــل تـؤثــــر عـلــــى هـرمــــون االســتــروجيـن
والبروجســـترون ،ممـــا يـــؤدي إلـــى احتبـــاس المـــاء بالجســـم.

9

فـــي بداية فترة الطمث لدى النســـاء ،يحدث تغيـــرات هرمونية
بالجســـم ،وتؤدي إلـــى احتباس المـــاء ،وهذا قد يصيـــب المرأة
بالـــوزن الزائـــد أو االنتفـــاخ قبـــل بدايتها ،وبعـــد انتهائها يعود

14

الجســـم إلى طبيعته.
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طـرق طـبيعيـة لـلتخلـص مـن
احـتبـاس الـمـاء بـالجسـم

تناول فيتامين B 6
شــرب الــمــاء
الحـــرص علـــى شـــرب المـــاء الكافـــي يوميـــً ،يســـاعد علـــى تحســـين
وظائـــف الكلـــى ،وهـــذا يـــؤدي إلـــى التخلـــص مـــن الصوديـــوم والمـــاء
الزائد بالجســـم ،ويحمي الجســـم من الجفـــاف والحفاظ علـــى رطوبته.

فيتاميـــن ب 6مـــن الفيتامينـــات الهامـــة التـــي تســـاعد علـــى التقليل
مـــن احتبـــاس الماء بالجســـم ،وخاصـــة لدى النســـاء في فتـــرة ما قبل
الحيـــض ،كمـــا أنـــه مهـــم لتكوين خاليـــا الدم الحمـــراء ،ومـــن األطعمة
التـــي تحتـــوي على فيتاميـــن ب 6الجـــوز والبطاطس واللحـــوم والموز،
كمـــا يمكنك تنـــاول مكمـــات فيتاميـــن ب 6الموجـــودة بالصيدليات.

الــتقليــل من الملــح

األطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حتى يتم التخلص من احتباس الماء بالجســـم ،يجب عليك التقليل من
تنـــاول األطعمة التي تحتوي على الملـــح ،وهذا ألن الصوديوم الذي يوجد
بالملح يساعد على احتباس الماء.

البوتاســـيوم من أشـــهر المعـــادن المعروفة بالتخلص مـــن الماء الزائد
بالجســـم ،حيث أنه يعتبر مـــن مد ّرات البول الطبيعيـــة التي تقلل من
احتبـــاس المـــاء وخفـــض مســـتويات الصوديـــوم ،ومن األطعمـــة التي
تحتوي على البوتاســـيوم الطماطـــم والبرتقال واألفـــوكادو والموز.

تناول األطعمة الغنية بالمغنسيوم
المغنيســـيوم مـــن المعـــادن الضروريـــة للجســـم والتـــي تقلـــل مـــن
احتبـــاس المـــاء والحفـــاظ علـــى وظائـــف أجهـــزة الجســـم ،ويتواجـــد
المغنســـيوم في بعـــض األطعمة مثـــل الخضراوات الورقيـــة والحبوب
الكاملـــة ،والمكســـرات والشـــوكوالتة الداكنـــة.

ممارسة الرياضة
ممارســـة الرياضـــة بشـــكل يومـــي يحمي مـــن احتباس الماء بالجســـم
وهـــذا ألن الرياضـــة تـــؤدي إلى التعـــرق وفقـــدان الماء الزائد بالجســـم.
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أسـبـاب ازديـاد حـاالت اإلغـمـاء
مع ارتـفـاع درجـات الـحـرارة
يص ــاب العدي ــد م ــن األش ــخاص بح ــاالت اإلغم ــاء ف ــي أوق ــات مختلف ــة وبخاص ــة
مـــع ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي الصيـــف ،ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الحـــاالت
نتيجـــة إلصابـــات بأمـــراض عـــدة ،أو بســـبب األعـــراض الجانبيـــة للـــدواء.
نستعرض في التقرير التالي أسباب اإلغماء في فصل الصيف:

1

جفاف المياه
يمكـــن أن تســـبب حالـــة نقص الســـوائل في الجســـم في حـــدوث اإلغماء ،بســـبب انخفاض ضغـــط الدم ،وفشـــل الجهاز
جدا في الصيـــف ،وخاصة إذا كان
العصبـــي في التحكم بالجســـم بصورة مناســـبة ،لـــذا فإن تناول المياه باســـتمرار ،مفيد ً
لـــون البول غيـــر نقيًا ،ألن هـــذا عالمة على حاجة الجســـم للمياه.

2

عدم انتظام دقات القلب
يـــؤدي عدم انتظـــام دقات القلب إلى عدم وصول كميات دم مناســـبة للمخ،
وبالتالي يمكن أن يصاب اإلنســـان باإلغماء لهذا الســـبب ،إن كنت تشـــك
أن نبضك غيـــر منتظم فتوجه على الفور الستشـــارة الطبيب.

3

عقدة التنفس الجيبية

وتحـــدث هـــذه الحالـــة فـــي األطفال مـــن عمر الســـتة أشـــهر إلى
خمـــس ســـنوات ،غالبـــً إذ يعانـــون مـــن مشـــكالت فـــي التنفس،
تحولهـــم إلـــى اللـــون األزرق ،وبالرغـــم مـــن لونهم
وتتســـبب فـــي ّ
المخيـــف إال أن هـــذه الحالـــة ليســـت خطـــرة كمـــا يظـــن البعض.

4

نوبات انقطاع النفس
وتحـــدث هـــذه الحالـــة فـــي األطفـــال أيضـــً،
بســـبب توقف القلب لبضعة ثواني ،ويفتح
األطفـــال غالبـــً أفواههـــم دون أن يكونـــوا
قادريـــن على النطق ،وتنتهي األعراض بعد
حوالـــي دقيقة.

انخفاض سكر الدم

5

تســـبب تلـــك الحالـــة التعـــب واإلجهـــاد والـــدوار ،ويمكنـــك
أن تتغلـــب عليهـــا بتنـــاول األطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى
الســـكريات والكربوهيدرات ،إذا لم تســـتجب لذلك وتكررت
الحالـــة ،فيجب عليـــك زيـــارة الطبيب ليصف لـــك دواء يحفز
جســـمك علـــى إفـــراز المزيد من الســـكر.
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6

داء السكري
يتســـبب داء الســـكري في تلف األعصـــاب ،واختالل ضغط الـــدم ،وهذا
يـــؤدي إلـــى اإلصابـــة باإلغمـــاءات المتكـــررة ،وينصـــح األطبـــاء بضبط
معدل الســـكر فـــي الدم للتخلـــص من اإلغمـــاءات.

7

األدوية
يمكن أن تتســـبب أدويـــة االكتئاب والضغط ،والســـكر،
فـــي تأثيرات ســـلبية على القلـــب واألوعيـــة الدموية ،لذا
ينصح الخبـــراء بمراجعة الطبيب المعالج إذا أحسســـت
بتأثيرات جانبيـــة لألدوية.

التشنج
يصـــاب البعـــض بحـــاالت التشـــنج التي قد تـــؤدي إلـــى فقدانهـــم الوعي
لمـــدة دقائـــق ،باإلضافة لعـــدم قدرتهم علـــى التحكم في المثانـــة البولية،
لـــذا راجـــع الطبيب فـــورًا إذا كنـــت تعاني من التشـــنج.

8

الوقوف
إذا كنـــت تعانـــي مـــن الـــدوار عنـــد الوقـــوف أو الجلـــوس
لفتـــرة تحـــت أشـــعة الشـــمس ،فقد تكـــون مصابـــً بمتالزمة
تســـارع دقات القلب االنتصابي الموضعي ،ســـيفيدك اإلقالل من
تنـــاول الكحـــول والكافييـــن ،ومراجعة الطبيـــب المتخصص.

10

9

مشكالت القلب
يعانـــي مرضـــى القلب من مشـــكالت في وصـــول الدم بصـــورة كافية
لألعضاء ،بما فيها الدماغ ،بســـبب مشـــكالت األوعيـــة الدموية وقصور
القلـــب وغيرهـــا ،لـــذا ينصح الخبـــراء بالمواظبـــة على العـــاج الدوائي
الموصـــوف من الطبيب لعـــاج هذه األمـــراض المزمنة.

َ
النف
فرط
س متالزمة فرط التنفس بســـبب زيادة ســـرعة 11
تحدث حالة فرط التهوية أو

النفـــس أثنـــاء ارتفاع درجة حرارة الطقس ،ويمكـــن أن يؤدي ذلك إلى انقباض
األوعية الدموية الدماغية ،وقد يغمى على اإلنســـان بســـبب ذلك.

 .1 2الكحة أو السعال

يمكـــن أن يتســـبب الســـعال «الكحـــة» فـــي عـــدم وجـــود كميـــة
مناســـبة من األكســـجين ،وبالتالي اإلغماء ،وينتشـــر اإلغماء بهذا
الســـبب في مرضـــى الربـــو والســـعال الديكي.
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اإلنهاك
الحراري وكيفية
التفريق بينه
وبين الشعور
بالحرارة

بعض أعراض اإلنهاك
الحراري عن مجرد الشعور بالحرارة:
مـــا يميز اإلنهاك الحراري هو أن أعراضه ال تنشـــأ من العـــدم .فهو موجود
بالفعـــل على نطـــاق مجموعة من األمراض المتعلقة بالحـــرارة ،مع ظهور
التشـــنجات الحرارية التي تســـبق ذلك .لو عالجت التشنجات الحرارية في
الوقت المناســـب ،يمكنك تجنب اإلصابة باإلنهـــاك الحراري تمامًا ،لذا يجدر
بنا التطرق إلى تلـــك األعراض أوالً:

الــعطــش
اإلعــيــاء

نحـــب جميعًا فصل الصيف ،لكن ثمة غصة ما تكمـــن في أنه حار للغاية.
وال يقتصـــر األمـــر علـــى كونه مزعجًا مـــن ناحية الشـــعور بالحر الشـــديد،
لكـــن أيضـــً يمكـــن أن تزيد فرصتك فـــي أن ينتهي بك األمـــر إلى اإلصابة
باإلنهـــاك الحـــراري ،مع زحـــف درجات الحرارة إلـــى أعلى أيضًا.

ما هو اإلنهاك الحراري؟
اإلنهـــاك الحـــراري هو مـــرض له عالقة بدرجـــات الحرارة ،ويصيبـــك عندما ال
تتصـــدى له آليـــات التبريد المعتادة في جســـمك .ونتيجـــة لذلك ،تصبح
ســـاخنًا بدرجـــة كبـــرى ،مما قد يتســـبب فـــي ضررك فـــي النهايـــة لو لم
تتخـــذ خطوات لخفـــض درجة الحرارة ســـريعًا.
اإلبقاء على درجة حرارة الجســـم األساســـية  37درجة مئوية ،فإن الجســـم
يتمتـــع بعـــدة آليـــات مختلفة للتبريـــد أو التســـخين عند الضـــرورة .وفي
درجات الحرارة الشـــديدة ،الســـيما لفتـــرات طويلة من الزمـــن أو أثناء بذل
مجهـــود ،يمكـــن أن ينتهـــي األمر بجســـدك باســـتهالك حـــرارة أكثر من
التـــي يتخلص منها مـــن خالل تلـــك اآلليات.
إن الطريقـــة األكثـــر وضوحًا التي يســـتجيب مـــن خاللها الجســـم للحرارة
والجهـــد هي التعرق .يرطب العرق ســـطح الجســـم ويبـــرده أثناء تبخره،
مما يســـاعد على تنظيـــم درجة حرارة الجســـم.
ويكـــون هـــذا العـــرق مفيـــدًا للغاية ،لكـــن لو أن جســـمك يفـــرز طنًّا من
العـــرق في محاولـــة لتبريد جســـمك ،يمكن عندئـــذ أن تُصـــاب بالجفاف،
فهذا يعني أنك تفقد الكثير من الســـوائل ،لدرجة أن جســـمك ال يمكنه
العمل بشـــكل طبيعي.
ثمـــة طريقة أخرى يبدد الجســـم من خاللهـــا الحرارة الزائـــدة ،وتتمثل في
إرســـال الدم إلـــى ذراعيك وســـاقيك ،حيث تكـــون األوعيـــة الدموية أقرب
إلـــى الجلـــد ،ممـــا يســـمح للـــدم أن يبرد بشـــكل أســـرع عن وجـــوده في
مكنونـــة الجســـد ،لكن المشـــكلة تكمـــن في أن هـــذا يعنـــي أن هناك
القليـــل مـــن الدم الـــذي يعود إلـــى القلـــب و ُيضخ منه.
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وبين مشـــكالت الجفاف وتدفـــق الدم ،ربما تبدأ في المعانـــاة من أعراض
األمـــراض المرتبطـــة بالحرارة .ربمـــا تتجاهل بعـــض ردود األفعال تلك ظنًا
بأنهـــا ردود فعـــل طبيعية ليوم حـــار ،لكن الكثير منهـــا ال يحدث قطعًا
ً
قليـــا من المعتاد.
في كل مرة تشـــعر فيهـــا بالحرارة أكثر

تشنجات
العضالت

التعرق الشديد

يتعرض جسمك
لو ُأصبت باإلنهاك الحراري،
َّ
بشكل أساسي لتشنجات الحرارة .إضافة إلى ذلك ،ربما تشعر بـ:
• بشرة باردة ورطبة مع قشعريرة رغم أن الجو حار في الخارج
• الشعور باإلغماء
• الشعور بالدوار
• شحوب البشرة
• نبضات سريعة وضعيفة
• الشعور بالدوار عند الوقوف
• الغثيان والقيء
• صداع الرأس
لـــو لم تعالج اإلنهاك الحراري في الوقت المناســـب ،ربمـــا ينتهي بك األمر
إلـــى اإلصابـــة بتلك األعراض اإلضافية ،التي قد تشـــير إلـــى اإلصابة بضربة
شمس:
• بشرة ملتهبة يمكن أن تكون رطبة أو جافة
• التشوش ،واللعثمة ،أو غيرها من عالمات إجهاد الصحة العقلية
• درجة حرارة تزيد عن  40درجة مئوية
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يمكـــن لضربة الشـــمس أن تكون خطـــرًا على الحياة ،لذا من الواضـــح أنه من األفضل تجنب
أن تطـــأ بقدميـــك على طريق األمراض المرتبطـــة بالحرارة .وبدالً مـــن االنغماس في التفكير
فـــي الفـــروق التـــي ال طائل منها والمتجلية في ســـؤال «هل أشـــعر بمجرد الســـخونة أم أن
هنـــاك شـــيئًا آخر يحدث؟» ،ال بـــد من التركيز على مراقبـــة األعراض.
ماذا تفعل لو شككت في أنك مصاب باإلنهاك الحراري؟
الخبـــر الســـار هو أنـــه يمكنك غالبـــً العناية بتشـــنجات الحـــرارة ،أو اإلنهاك الحـــراري ،أو مجرد
الشـــعور بالســـخونة الشـــديدة عن طريـــق التواجد في مكان أكثـــر برودة أو يوفـــر الرطوبة.
ربما تميل لشـــرب طن من الماء بأســـرع ما يمكن ،لكن تذكر أن محاربة الجفاف تعني أيضًا
تجديـــد اإللكتروليـــت الـــذي تفقده بســـبب التعرق .وتســـاعد تلـــك األمالح ،بصورة أساســـية
الصوديـــوم والبوتاســـيوم ،والكالســـيوم ،والكلوريـــن ،والمغنســـيوم ،والفوســـفات ،على
التأكـــد مـــن أن أعصابك وعضالتك وقلبـــك وعقلك جميعها يعمـــل بالطريقة التي ينبغي
لهـــا أن تعمل بها.
بإمكانـــك أيضـــً خفـــض حرارة جســـدك عن طريـــق وضع ميـــاه على بشـــرتك .ويفضل عمل
ذلـــك فـــي مكان ما بعيدًا عن الشـــمس ،كأن تنتقل إلـــى الداخل ،وتبلل بشـــرتك ،ومن ثم
تجلـــس أمـــام المروحـــة .هذا من شـــأنه أن يحاكي ردة فعل الجســـم ضد التعـــرق ،المتمثلة
فـــي تبريـــد الجســـم .لو كنت تشـــعر بالســـخونة حقـــً وال يمكنك الذهـــاب إلى مـــكان أكثر
برودة ،حاول حماية نفســـك دون تعريض نفســـك لمزيد من الحرارة بالجلوس أسفل مظلة،
ولف نفســـك بمنشفة مبللة.
لـــو لم تشـــعر بالتحســـن بعـــد مـــرور ســـاعة أو أن األعـــراض تتدهـــور ،عليك بالســـعي إلى
الحصـــول علـــى العنايـــة الطبية علـــى الفور.

21

مستشفى دار الشفاء  -يونيو 2021

كيف يؤثر الصيف على
أصحاب األمراض المزمنة؟
فيحيلهــا إلــى أرضيــة خلفيــة
يســتهين اإلنســان بالظواهــر المعتــادة – حتــى وإن كانــت شــديدة الخطــورة – ُ
حياتــه ،وقــد ال يلقــي لهــا بــاالً علــى اإلطــاق ،حتــى تأتــي لحظــة الحقيقة ،عندمــا تترجم تلك الظواهــر خطور َتها
علــى أرض الواقــع ،متمثلــة فــي كارثــة كبــرى باهظــة التكاليــف .جميعنــا نعانــي مــن حــر الصيــف ،حيــث أننــا
نفــر منــه إلــى ظــال البيــوت ،وأنفــاس أجهــزة التكييــف ،لكــن هــل يمكــن أن يكــون الحــر قاتـ ً
ا؟
إن التعــرض المباشــر ألشــعة الشــمس ،والحــرارة العاليــة ،ال يؤثــر فقــط علــى أصحــاب األمــراض
ّ
المزمنــة وإنمــا
يحمــل خطــورة علــى األصحــاء أيضــً ،مــن كافــة المراحــل العمريــة ،لكــن التركيــز هنــا علــى
أصحــاب األمــراض المزمنــة ،ألن الخطــر يكــون أضعافــً مضاعفــة.
تقــدم ســن المريــض ،وتفاقمــت شــدة المــرض المزمــن ،وطالــت مــدة معانــاة
كلمــا
َّ
المريــض منــه ،وكان عالجــه أقــل كفــاءة ،ومضاعفاتــه أكثــر ،كلمــا كانــت خطــورة الحــر
الشــديد علــى صاحبــه أشــد وبــاالً.

ما هي األمراض
المزمنة المقصودة؟
أمــراض ارتفــاع ســكر الــدم ،وضغــط الــدم ،وقصــور شــرايين القلــب
التاجيــة ،وجلطــات المــخ ،والقصــور الكلــوي المزمــن ،وفشــل وظائــف
الكبــد المزمــن ،واألورام الســرطانية الخبيثــة عمومــً ،والمنتشــرة
منهــا فــي أجــزاء عديــدة مــن الجســم خصوصــً.
إذا أردنــا تلخيــص أضــرار تعــرض أصحــاب األمــراض المزمنــة للحــرارة
الشــديدة فــي كلمــة واحــدة ،ســتكون هــي الجفــاف .يحــاول الجســم
تبريــد نفســه عنــد التعــرض للحــر الشــديد ،مــن خــال زيــادة العــرق،
والــذي يرطــب ســطح الجســم ،لكــن التعــرق الشــديد ،لفتــرات طويلــة
مــن النهــار ،قــد يســبب فقــدان جانــب هــام مــن ســوائل الجســم،
والــذي مــا لــم يتزامــن معــه التعويــض الجيــد بشــرب الســوائل ،يصــاب
الجســم بالجفــاف الشــديد ،والــذي يســبب العديــد مــن الكــوارث
الصحيــة ألصحــاب األمــراض المزمنــة.
 -1اإلصابة بالفشل الكلوي المزمن والحاد ،والذي تمثل الكثير من األمراض
المزمنة – كالضغط والسكر – في ذاتها ،عوامل خطر ،تزيد فرص وقوعه.
أي منطقــة بالجســم،
 -2زيــادة فــرص حــدوث الجلطــات داخــل األوعيــة الدمويــة ،فــي ّ
ســواء جلطــات األوردة ،مثــل جلطــات األوردة العميقــة بالســاق ،وجلطــات الشــريان الرئــوي،
وكذلــك جلطــات الشــرايين ،كجلطــات شــرايين المــخ ،أو الشــرايين التاجيــة للقلــب.
الســبب فــي ذلــك ،هــو أن الجفــاف يســبب زيــادة لزوجــة الــدم ،نتيجــة فقدانــه لجــزء مــن
مكونــه الســائل ،ممــا ُيبطــئ ســريان الــدم ،ويزيــد فــرص تجلطــه.
 -3انخفــاض ضغــط الــدم بشــدة عنــد القيــام المفاجــئ ،ومــا يصاحــب ذلــك مــن شــعور
بالغثيــان ،قــد يتطــور إلــى فقــدان مؤقــت للوعــي ،والســقوط أرضــً ،والتعــرض إلصابــات
خطيــرة كالكســور ،والنزيــف وغيرهــا.
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كيف يمكن ألصحاب األمراض المزمنة حماية أنفسهم من حرارة فصل الصيف؟
ليــس األمــر بالمهمــة المســتحيلة ،إذ يمكــن لتعليمــات بســيطة أن تُحــدث فارقــً بــارزًا ،وتجنِّــب الغالبيــة العظمــى مــن
أصحــاب األمــراض المزمنــة األخطــار التــي ذكرناهــا.

الوقاية خير من العالج
رأس الوقايــة ،هــو تجنــب التعــرض للحــر الشــديد ،وأشــعة الشــمس المباشــرة ،وقضــاء
النهــار فــي مــكان بــارد ،ويستحســن أن يكــون مك َّيــف الهــواء .وفــي حالــة االضطــرار للخــروج
نهــارًا ،يجــب تعويــض مــا ُيفقَ ــد بالعــرق ،بالشــرب الجيــد للســوائل ،ومحاولــة المشــي فــي
حمايــة الظــال ،وترطيــب ســطح الجســم بالميــاه مــا أمكــن ،واســتخدام كريمــات الحمايــة
مــن الشــمس ،والقــادر علــى الحمايــة من أكثر من  %97من األشــعة فــوق البنفســجية الضارة.

التغذية الجيدة المتوازنة ،والغنية بالسوائل
أفضــل األطعمــة فــي المواســم الحــارة هــي تلــك الغنيــة بالســوائل مثــل البطيــخ،
والخــوخ ،والخيــار ،والطماطــم ،والخــس ،والكرفــس … إلــخ ،ولذلــك يجــب أن يكــون
لهــا نصيــب وافــر مــن الغــذاء اليومــي ألصحــاب األمــراض المزمنــة .وباإلمــكان تنويــع
مصــادر الســوائل ،بيــن شــرب اللبــن قليــل الدســم ،وشــرب المــاء مباشــرة ،وتنــاول
ـواع مختلفــة مــن الحســاء والعصائــر الطازجــة البــاردة ،فهــذا يعطــي المزيــد مــن
أنـ ٍ
القيمــة الغذائيــة ،بجانــب تعويــض فقــدان الســوائل .كذلــك يح ّبــذ اســتخدام بعــض
اإلضافــات التــي تزيــد فــرص حــدوث التعــرق ،حيــث أن العــرق ُيب ـ ّرد ســطح الجســم
وحرارتــه ،مثــل التوابــل ،والفلفــل الحــار.
ويجــب التقليــل مــن تنــاول األطعمــة خــارج المنــزل مــا أمكــن ذلــك ،إذ تتزايــد فــرص
تلــوث الطعــام ،وفســاده فــي مواســم الحــر الشــديد ،وتأثيــر اإلصابــة بتســمم
الطعــام يكــون أخطــر كثيــرًا لــدى أصحــاب األمــراض المزمنــة ،والتــي غالبــً مــا تُضعــف
أجهــزة مناعتهــم.
أيضــً يجــب تجنــب تنــاول الوجبــات الثقيلــة ،ألنهــا يمكــن أن تســبب أضــرارًا عــدة ،تبــدأ
برفــع درجــة حــرارة الجســم نتيجــة زيــادة تفاعــات األيــض الخلــوي ،وال تنتهــي بزيــادة
فــرص تضــرر األعضــاء الحيويــة نتيجــة حرمانهــا مــن التغذيــة الدمويــة الكافيــة ،حيــث
يســحب الطعــام الثقيــل جانبــً كبيــرًا مــن الــدورة الدمويــة إلــى الجهــاز الهضمــي.
وال ننسى التأكيد على أن كل حالة مرضية مزمنة لها نمط خاص من
التعليمــات الغذائيــة ،والتــي ينبغــي االلتــزام بهــا ،وفقــً لمــا ترســمه توجيهــات
الطبيــب المختــص.

الرياضة المنتظمة وفق ما تسمح به الحالة المرضية
للرياضــة المعتدلــة المنتظمــة دور حيــوي فــي تجنــب اإلصابــة ببعــض أهــم األمــراض المزمنــة،
وعلــى رأســها الســكر والضغــط وأمــراض شــرايين القلــب .وفــي حالــة حــدوث تلــك األمــراض،
فإنهــا تســاعد كثيــرًا فــي التحكــم بأعراضهــا ،وفــي تقليــل فــرص حــدوث مضاعفاتهــا.
ـكل
مــن المفيــد للغايــة اســتغالل األجــواء المســائية األكثــر لطفًا ،في ممارســة بعض الرياضة بشـ ٍ
يومي ،ولو مجرد المشي لـ  30-20دقيقة .كذلك تعتبر السباحة المعتدلة من أنواع الرياضة الجيدة
الجمة كرياضة ،يساعد الماء على تبريد الجسم وترطيبه.
في المواسم الحارة ،إذ بجانب فوائدها
َّ
أيضًا تسهم الرياضة في تقليل السمنة ،والتي تعد من عوامل الخطر التي تزيد فرص حدوث
مضاعفات الحر الشديد ألصحاب األمراض المزمنة.

طلب المشورة الطبية فورًا في حالة ظهور أي من أعراض الخطر
مــن أهــم تلــك األعــراض ســخونة واحمــرار الجلــد ،وارتفــاع درجــة حــرارة الجســم خاصــة إذا تجــاوزت  40-39درجــة مئويــة ،والشــعور بالدوخــة
ـق
والغثيــان ،والصــداع الشــديد ،واإلصابــة بــأي مــن درجــات اختــال الوعــي ،وحــدوث تشــنجات صرعيــة ،واإلصابــة بــآالم الصــدر ،أو بضيـ ٍ
شــديد فــي التنفــس ،أو نقــص كميــة البــول أو انقطاعــه أو تغيــر لونــه إلــى األحمــر أو األســود .كذلــك يجــب الكشــف الطبــي العاجــل
فــي حالــة اإلصابــة ببعــض الحــاالت المرضيــة التــي تُفاقــم خطــورة التعــرض للحــر الشــديد ،كاإلصابــة بنزلــة معويــة مصحوبــة بإســهال
شــديد ،أو حــدوث القــيء عــدة مــرات ،إذ قــد ُيســبب هــذا اإلصابــة بالجفــاف الشــديد.
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ماذا تعرف عن
تطعيم الدرن؟
ّ
الســل
تطعيــم الــدرن للمواليــد يســتخدم للوقايــة مــن مــرض
المعديــة التــي
الــذي يمكــن تعريفــه بأنــه أحــد األمــراض البكتيريــة ُ
الم ّ
تفطــرة الســل ّية التــي تهاجــم الرئتيــن
تســببها البكتيريــا ُ
بشــكل رئيســي ،وأماكــن أخــرى فــي الجســم؛ مثــل العقــد
الليمفاويــة ،والعظــام ،والدمــاغ ،والكلــى ،والنخــاع الشــوكي،
كمــا قــد تهاجــم الجلــد أيضــً .ومــن هنــا تكمــن أهميــة إعطــاء
مطعــوم الــدرن أو الســل الــذي يحتــوي علــى بكتيريــا الســل
الضعيفــة ،حيــث ُيعطــى للمواليــد فــي معظــم البــاد ،ممــا
يســاعد الجهــاز المناعــي علــى تكويــن حصانــة ضــد اإلصابــة
بالســل ،بحيــث يتم ّثــل ذلــك بالوقايــة مــن إصابــة األطفــال
الســلي.
بالتهــاب الســحايا
ّ

محاذيــر اســتخدام مطعــوم الــدرن
للمواليــد مــن الفئــات التاليــة:

ـي؛ مثــل :األطفــال الذيــن يتلقــون العالجــات المثبطــة
 .1األطفــال الذيــن لديهــم ضعــف فــي جهازهــم المناعـ ّ
لجهــاز المناعــة ،مثــل الكورتيكوســتيرويدات أو العــاج اإلشــعاعي.
 .2األطفال المصابون بالسرطان.
 .3األطفال المصابون بأحد األمراض المناعية ،أو من يشتبه بإصابتهم بها.
 .4األطفال المصابون بفيروس العوز المناعي البشري ،أو الرضع الذين يتوقع أن يصابوا به.
 .5األشــخاص المصابــون باألمــراض الجلديــة المعممــة مثــل اإلكزيمــا؛ إذ ينبغــي أن تؤخــذ حقنــة المطعــوم
ـال مــن اآلفــات الجلديــة.
فــي مــكان جلــدي خـ ٍ
 .6األطفــال حديثــو الــوالدة الذيــن ســبق وأن تناولــت أمهاتهــم أثنــاء الثلــث األخيــر مــن الحمــل أدويــة األجســام
المضــادة المعروفــة بعامــل نخــر الــورم ألفا.
 .7األشخاص المصابون بأمراض خطيرة ،مثل سوء التغذية الشديد.
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إرشادات متعلقة بإعطاء مطعوم الدرن
التغيــرات الحاصلــة بعــد أخــذ مطعــوم الــدرن يمكــن اإلشــارة إلــى التغيــرات التــي تظهــر علــى الفــرد
بعــد تلقــي مطعــوم الــدرن بالترتيــب فيمــا يأتــي:
تظهر نتوءات حمراء صغيرة ،أو ما يعرف بالحطاطات ،في موضع أخذ المطعوم ،خالل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.
يتبع ذلك ليونة المنطقة وظهور قرحة مفتوحة عاد ًة ما يكون قطرها أقل من سنتيمتر واحد.
يبــدأ موضــع الحقــن بالتعافــي بعــد عــدة أســابيع ،مــع بقــاء ندبــة صغيــرة ومســطحة ،وقــد يكــون التفاعــل أســرع فــي
بعــض األحيــان ،إذ يبــدأ خــال  48-24ســاعة ،ويتبعــه ظهــور الحطاطــات خــال خمســة إلــى ســبعة أيــام ،ويكــون التعافــي
التــام فــي غضــون  15-10يومــً.

اآلثار الجانبية لمطعوم الدرن:
ظهور نتيجة إيجابية لفحص السل الجلدي.
تضخــم العقــد الليمفاويــة فــي اإلبــط أو فــوق عظمــة الترقــوة بعــد شــهرين إلــى أربعــة أشــهر مــن أخــذ المطعــوم؛ ويجــدر
بالذكــر أن هــذا التضخــم يــزول وحــده ،باســتثناء بعــض الحــاالت النــادرة التــي تصــاب بهــا العقــد الليمفاويــة بالعــدوى،
وتحتــاج حينهــا إلــى عــاج محــدد مــن قبــل الطبيــب.
اآلثــار الجانبيــة النــادرة لمطعــوم الــدرن وينبغــي استشــارة الطبيــب فــي حــال ظهورهــا ،هــي ظهــور خ ـ ّراج كبيــر فــي
موضــع حقــن المطعــوم ،أو ظهــور نــدوب واضحــة فــي موضــع حقــن المطعــوم ،تُعــرف باســم ندبــة الجــدرة.

نصائح للعناية بموضع حقن مطعوم الدرن
ينصــح باتبــاع النصائــح التاليــة التــي تُعنــى برعايــة
المولــود بعــد أخــذ مطعــوم الــدرن:
غسل ذراع الطفل كالمعتاد.
وضع قطعة قماش باردة عند ظهور أي انتفاخ في موضع المطعوم.
تجنــب تدليــك الــذراع أو الضغــط عليــه؛ ويمكــن وضــع ضمــادة علــى
موضــع القرحــة ،وينصــح باستشــارة الطبيــب فــي حــال االشــتباه بوجــود
ردة فعــل أو حساســية مــن المطعــوم.

وينصــح باتبــاع النصائــح التاليــة عنــد ظهــور القرحات
موضــع حقــن المطعوم:
الحــرص علــى بقــاء القرحــة معرضــة للهــواء ،وذلــك يســاعد
فــي شــفاءها ســريعًا .والحــرص علــى نظافــة المنطقــة.
تجنب حك أو فرك أو عصر القرحة أو وضع أي مرهم عليها.
تجنب وضع أي مادة مطهرة على القرحة.
تجنــب وضــع الصــق طبــي أو مــا شــابهها؛ فذلــك يؤخــر
مــن شــفاء القرحــة.
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تخصص أمراض الدم  -قسم األمراض الباطنية

د .شيخة المحارب
استشاري أمراض الدم

الشهادات:

زمالة الكلية البريطانية للباثولوجي،
تخصص أمراض الدم.

مجاالت التخصص:
•
•
•
•
•
•

عالج فقر الدم بأنواعه.
عالج تكسر الدم الوراثي والمناعي المكتسب.
عالج الجلطات وتخثر الدم.
تشخيص وعالج سيولة الدم وأمراض النزف.
عالج نقص الصفائح المناعي وارتفاع الصفائح.
تشخيص وعالج نقص وارتفاع خاليا الدم البيضاء.
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الثالسيميا
الثالســيميا هــي خلــل وراثــي فــي تركيبــة الهيموجلوبيــن (خضــاب
الــدم) .تختلــف شــدتها مــن الناحيــة الســريرية بشــكل كبيــر إذ
تتــراوح بيــن األشــكال البســيطة غيــر المصحوبــة بأعــراض إلــى األنواع
الشــديدة أو حتــى المميتــة.
لــكل صفــة مــن صفــات جســم اإلنســان هنــاك جيــن واحــد يتــم
وراثتــه مــن األب وآخــر يتــم وراثتــه مــن األم يحــددان هــذه الصفــة،
و هكــذا يوجــد جينــان مســؤوالن عــن تحديــد إنتــاج الهيموجلوبيــن
(خضــاب الــدم) الــذي ينقــل األوكســجين ويعطــي للــدم لونــه
األحمــر .يتركــب الهيموجلوبيــن (خضــاب الــدم) مــن أربــع سالســل
مــن البروتيــن (اثنتــان مــن األلفــا جلوبيــن وسلســلتان مــن البيتــا
جلوبيــن) وفــي كل مــن االربعــة توجــد جزيئــة هيــم فــي وســطها.
عنــد عطــب هذيــن الجينيــن يحــدث مــرض الثالســيميا.
ثالســيميا نــوع بيتــا الصغــرى :فــي حــال وجــود تشــوّ ه فــي أحــد
الجينيــن المســؤولين عــن إنتــاج البيتــا جلوبيــن ،فيكــون الشــخص
حامــل صفــة ثالســيميا بيتــا ،التــي يطلــق عليهــا أيضــً ثالســيميا بيتــا
الصغــرى ،ولكونهــا غيــر مصحوبــة بأعــراض مرضيــة ذات أهميــة ،قد
ال يتــم اكتشــاف وجودهــا بيــن أفــراد العائلــة لعــدة أجيــال .كمــا
ينعــم األشــخاص الحاملــون لصفــة الثالســيميا بيتــا بصحــة جيــدة
ويعيشــون حيــاة طبيعيــة.
ثالســيميا نــوع بيتــا الكبــرى :فــي حــال زواج حامــل صفــة ثالســيميا
بيتــا مــع حامــل صفــة ثالســيميا بيتــا ،عندهــا يمكــن أن يُولــد طفــل
يحمــل جينيــن مشــوّ هين ويكــون مصابــً بالمــرض.
ثالســيميا بيتــا المتوســطة :وهــي حالــة متوســطة بيــن نوعــي
الثالســيميا الكبــرى والصغرى ،حيث يســتطيع األشــخاص المصابون
بهــا العيــش حيــاة شــبه طبيعيــة ،إال أنهــم قــد يحتاجــون إلــى نقــل
دم مــن وقــت آلخــر ،وذلــك فــي أوقــات المــرض أو عنــد الحمــل علــى
ســبيل المثــال.
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معالجة الثالسيميا
ال يحتــاج حامــل الثالســيميا إلــى عنايــة أو متابعــة طبيــة بعــد إجــراء
التشــخيص األولــي .وال داعــي الســتخدام المعالجــة بالحديــد روتينيًا
مــا لــم يتــم التأكــد مــن تحديــد نقــص الحديــد بالفحــص المخبــري.
كمــا يُنصــح باالستشــارة والفحــص لباقــي أفــراد العائلــة خاصــة
المقبليــن علــى الــزواج منهــم.
يحتــاج مرضــى الثالســيميا الكبــرى إلــى عــاج طبــي ،إذ يعتبــر نقــل
الــدم أول وأهــم إجــراء ذو فعاليــة فــي إطالــة العمــر ،ولــه فوائــد
كثيــرة بمــا فيهــا إيقــاف مضاعفــات فقــر الــدم والســماح بالنمــو
والتطــور بصــورة طبيعيــة أو شــبه طبيعيــة .ويجــب البــدء بنقــل
الــدم فــي مرحلــة عمريــة مبكــرة عندمــا تظهــر األعــراض علــى
الطفــل وبعــد فتــرة أوليــة مــن المراقبــة لتقديــر فيمــا إذا بمقــدور
الطفــل المحافظــة علــى مســتوى مقبــول مــن خضــاب الــدم دون
الحاجــة لعمليــة نقــل دم متكــررة.
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كمــا يجــب معالجــة مشــكلة تراكــم الحديــد الناتــج عــن عمليــات
نقــل الــدم وتبعاتهــا .فبعــد دراســات موســعة ،تــم التوصــل الــى
مجموعــة مــن العقاقيــر لعــاج مشــكلة تراكــم الحديــد .واليــوم
يُعــد نقــل الــدم المتكــرر مــع عــاج إزالــة الحديــد ،الطريقــة المثلــى
المعتمــدة فــي العــاج.
نقــص أســيد الفوليــك :يعتبــر هــذا النقــص إحــدى المضاعفــات الشــائعة لــدى
مرضــى الثالســيميا ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي الزديــاد الحاجــة للفوليــك أســيد
بســبب التمــدد الكبيــر لنقــي العظــم .وقــد تســاهم عوامــل أخــرى فــي ذلــك .ولهــذا
الســبب ،ينصــح بالفوليــك أســيد كوقايــة مــن النقــص لهــؤالء المرضــى.
زرع الخاليــا الجذعيــة :تجــرى عمليــة زرع الخاليــا لمرضــى محدديــن ،وهــو يعتبــر العالج
الشــافي الوحيــد المعــروف لمــرض الثالســيميا .هنــاك ترابــط بيــن النتائــج الســيئة
لعمليــة زرع الخاليــا الجذعيــة وبيــن وجــود تضخــم الكبــد مــع تليــف الوريــد الكبــدي
البابــي ،وعــدم كفــاءة عــاج إزالــة الحديــد قبــل إجــراء عمليــة الــزرع  .فقــد أثبتــت
الدراســات أن نســبة شــفاء المرضــى الذيــن يعانــون مــن المشــاكل الثــاث جميعهــا
هــي  %59مقارنــة بـــ  %90للمرضــى الذيــن ال يعانــون مــن أي مــن هــذه المشــاكل.

أسئلة شائعة حول مرض الثالسيميا
• ما هي األطعمة التي تحتوي على الحديد بكثرة؟
األطعمــة الغنيــة بالبروتينــات ،والمحــار ،والكبــد والبقوليــات واللحــوم الحمــراء
وزبــدة الفــول الســوداني والزبــدة.

• ما هو العالج المتوفر للثالسيميا؟

عــادة مــا تعالــج الثالســيميا الكبــرى بنقــل الــدم بشــكل متكــرر ومنتظــم
كل  4–3أســابيع .عمليــة نقــل الــدم المســتمرة تــؤدي إلــى تراكــم الكثيــر مــن
الحديــد فــي الجســم ويتــم التخلــص منــه بأدويــة خاصــة .والعــاج الشــافي هــو
زراعــة النخــاع العظمــي مــن متبــرع مطابــق .%100

• ما هي األعراض الرئيسية لمرضى الثالسيميا؟
المولوديــن بمــرض الثالســيميا الكبــرى يعانــون مــن فقــر دم حــاد فــي الســنة
األولــى مــن العمــر وتظهــر عليهــم أعــراض الشــحوب وفقــدان الشــهية والتوتــر
وســرعة التعــب وخلــل فــي عظــام الوجــه وتأخــر البلــوغ.
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التبرع بالدم
وفـوائـده
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ما أسباب التبرع بالدم؟
 كل ثالث ثوان هناك شخص يحتاجإلى نقل الدم.
 واحــد مــن كل عشــرة مرضــى يدخلــونالمستشــفى فــي حـاجـــة إلـــى نـقـــل الـــدم.
 دمــك يمكــن أن ينقــذ أربعــة أشــخاصعنــد فصــل مكوناتــه وليــس شــخصًا واحــدًا.
 ُتعيــد عمليــة التبــرع بالــدم الحيويــةوالنشــاط للجســم بســبب تجــدد خاليــا
الــدم.
 يمكــن للمتبــرع الحصــول علــى نتائــجفحوصات المسح الخاصـــة بـــه ،بـمـــا فـيـهـــا
فصيلــة الــدم.

ما هي فوائد
التبرع بالدم؟
 -1تجديد الدم
مــن المعلــوم أن كــرات الــدم الحمــراء (أهــم
مكونــات الــدم ،والتــي تنقــل األكســجين إلــى خاليــا
الجســم كافــة) تتجــدد تقريبــً كل  4أشــهر ،حيــث
يتــم التخلــص مــن القديــم عبــر الطحــال وبعــض
ّ
وضــخ الجديــد الــذي تنتجــه
األنســجة اللمفاويــة،
مصانــع الــدم فــي نخــاع العظــام الموجــود فــي
قلــب عظامنــا المحوريــة فــي الظهــر والصــدر ..إلــخ.
يخــزن الجســم حوالــي  500مــل مــن الــدم الجديــد
كاحتياطــي اســتراتيجي فــي الطحــال باألســاس،
وذلــك لضخــه فــي حالــة الفقــد المفاجــئ للــدم
كمــا فــي حالــة النزيــف .عندمــا تتبــرع بالــدم ،يقــوم
الطحــال فــورًا بضــخ االحتياطــي لتعويــض مــا فقــده
الجســم ،ويتــم تجديــد االحتياطــي مــن الــدم الجديــد
فــي األيــام التاليــة .وهــذا هــو ســر جعــل التبــرع
الــدوري كل  4أشــهر.

 -٢تقليل احتماالت اإلصابة
بالعديد من السرطانات
أظهــرت نتائــج إحــدى الدراســات منــذ  10ســنوات،
انخفــاض معــدالت اإلصابــة ببعــض الســرطانات
الهامــة لــدى مــن يقومــون بالتبــرع الــدوري بالــدم،
خاصــة ســرطانات الكبد والمــريء والمعــدة والقولون
رج ْ
حتــه الدراســة لذلــك هو أن
والرئــة .والتفســير الــذي َّ
التبــرع الــدوري بالــدم يحافــظ دائمــً علــى الحديــد فــي
معدالتــه الطبيعيــة ،دون أي زيــادة قــد تســبب تضــرر
األنســجة ،وزيــادة قابليتهــا للنمــو الســرطاني.
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 -3تقليل احتماالت حدوث جلطات القلب

 -5الحفاظ على سالمة الكبد

أظهــرت إحــدى الدراســات أن التبــرع بالــدم لمــرة واحــدة فــي العــام
علــى األقــل ،يقلــل فــرص اإلصابــة بجلطــات القلــب ،والنوبــات
القلبيــة عمومــً ،بنســبة تزيــد علــى  .%80قدمــت الدراســة عــدة
تفســيرات لهــذه المالحظــة الهامــة ،مــن أهمهــا أيضــً قصــة
الحديــد .حيــث يــؤدي التبــرع بالــدم إلــى دفــع الجســم لتنشــيط
عمليــة تصنيــع الــدم الجديــد لتعويــض مــا تــم فقــده ،ولتعويــض
االحتياطــي االســتراتيجي للجســم ،وبالطبــع يتــم اســتهالك أي
حديــد زائــد فــي هــذه العمليــة ،ممــا يحافــظ علــى معــدالت الحديــد
فــي الــدم ،وفــي األنســجة ،فــي المتوســطات الطبيعيــة المفيــدة.
وقــد أظهــرت دراســات ســابقة وجــود ارتبــاط بيــن معــدالت زيــادة
الحديــد فــي القلــب والشــرايين التاجيــة ،وحــدوث تصلــب الشــرايين،
الــذي يســبب ضيقهــا ،ويزيــد فــرص حــدوث الجلطــات داخلهــا.
كذلــك يحســن التبــرع الــدوري بالــدم مــن جــودة مكونــات الــدم،
وزيــادة نســبة الخاليــا الشــابة حديثــة التصنيــع ،ذات الكفــاءة األكبــر
فــي نقــل األكســجين ،ممــا يحســن التغذيــة الدمويــة للقلــب ،ويقلل
ولــو بشــكل طفيــف فــرص تعرضــه للنوبــات القلبيــة .كذلــك يحافظ
التبــرع الــدوري بالــدم علــى نســبة الهيموجلوبيــن فــي الــدم فــي
المعــدل الطبيعــي ،وقــد كشــفت الدراســة وجــود عالقــة بيــن زيــادة
نســبة الهيموجلوبيــن ،وزيــادة تأثيــر الكوليســترول الضــار  LDLعلــى
شــرايين القلــب ،وهــذا األخيــر هــو المســؤول عــن حــدوث تصلــب
الشــرايين.

الكبــد مــن أهــم أعضــاء الجســم الحيويــة ،فهــو ينتــج العديــد مــن
البروتينــات الهامــة مثــل األلبيوميــن الــذي يحافــظ علــى الســوائل
فــي الــدم ،ويمنــع التــورم ،ومثــل مضــادات التجلــط التــي تمنــع
النزيــف ،وكذلــك هــو المصفــاة الرئيســية بالجســم للتخلــص مــن
الســموم .يســاهم التبــرع الــدوري بالــدم فــي الحفــاظ علــى الكبــد
فصلنــا
مــن خــال الحفــاظ علــى معــدالت الحديــد الطبيعيــة كمــا ّ
فــي النقــاط الســابقة.

 -٦تقليل عوامل األكسدة ومحفزات االلتهاب
هنــاك بعــض المــواد الضــارة َتنتــج مــن بعــض التفاعــات داخــل خاليا
وأنســجة الجســم ،وتســمى بعوامــل األكســدة .ظهــرت وفــرة مــن
األبحــاث التــي تتحــدث عــن تلــك المــواد ،وعنــد دورهــا فــي تحفيــز
حــدوث بعــض األمــراض الخطيــرة مثــل الســرطانات ،والجلطــات،
وفشــل األجهــزة الحيويــة ،لكــن لــم تصــل أغلــب تلــك الدراســات
لنتائــج قاطعــة فــي هــذا الصــدد .لكــن عمومــً أن التبــرع الــدوري
بالــدم يســاهم فــي تقليــل نســب تلــك المــواد الضــارة فــي الــدم
والجســم.

 -٤حاالت مرضية عالجها التبرع بالدم
بعــض اختــاالت الــدم مثــل الزيــادة غيــر الطبيعيــة فــي كميــة
كــرات الــدم الحمــراء ،أحــد أهــم عالجاتهــا هــو التبــرع بالــدم بشــكل
مســتمر ،علــى فواصــل زمنيــة أقصــر بكثيــر مــن مــدة الـــ 4أشــهر
المعتــادة لــدى المتبرعيــن األصحــاء .دون التبــرع المســتمر بالــدم،
يتعــرض هــؤالء المرضــى لمضاعفــات خطيــرة مثــل جلطــات الــدم
نتيجــة زيــادة لزوجــة الــدم ،واالرتفــاع الشــديد فــي ضغــط الــدم،
وارتفــاع البوتاســيوم فــي الــدم والــذي قــد يســبب اضطرابــات
كهربيــة خطيــرة فــي القلــب.
وحالــة مرضيــة خطيــرة أخــرى تحتــاج للتبــرع المســتمر ،هــي الزيــادة
المرضيــة فــي كميــة الحديــد فــي الــدم .الحديــد مــن أهــم مكونــات
الــدم ،لكــن فــي وجــود بعــض االختــاالت الجينيــة ،يــزداد امتصاصــه
مــن الطعــام بشــكل كبيــر يفــوق حاجــة الجســم منــه ،ممــا يــؤدي
إلــى ترســبه فــي األعضــاء الحيويــة وتلفهــا ،وأشــهرها القلــب
والمفاصــل والخصيتيــن والبنكريــاس.
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عندمــا يقــوم المــرء بعمــل نبيــل يخــدم بــه اآلخريــن ،كأن يتبــرع
المــرء بدمــه للمســاهمة فــي إنقــاذ قريــب أو حتــى غريــب فــي حاجــة
ماســة ،فهــذا يــؤدي إلــى شــعور كبيــر باإلنجــاز ،وتحســن الحالــة
المزاجيــة ،واإلحســاس بالــذات ،ويقلــل مــن الطاقــة الســلبية ،ومــن
جلــد الــذات.
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 -8تحاليل حيوية مجانية

 -٩مساهمة طفيفة في إنقاص الوزن

يمثــل التبــرع بالــدم فرصــة لالطمئنــان الــدوري بخصــوص اإلصابــة
ببعــض األمــراض الخطيــرة التــي تنتقــل بالــدم مثــل فيروســات
اإليــدز والفيروســات الكبديــة بــي وســي ،ومــرض الزهــري  ..الــخ،
حيــث يتــم إجــراء هــذه التحاليــل إجباريــً علــى دمــاء كل متبــرع
فــي كل مــرة تبــرع .كذلــك يقــوم المشــرفون علــى عمليــة التبــرع
إلزاميــً باالطمئنــان علــى ضغــط دم المتبــرع ،ونبــض القلــب ،ونســبة
الهيموجلوبيــن بالــدم ،وكذلــك الــوزن (ال يســمح بالتبــرع لشــديدي
النحافــة) ممــا يســهم فــي الكشــف المبكــر عــن ارتفــاع الضغــط
واألنيميــا  ..إلــخ.

تــؤدي كل مــرة تبــرع بالــدم إلــى فقــد حوالــي  650كيلــو ســعرة.
وهــذا يمثــل حوالــي ثلــث االحتيــاج اليومــي المتــوازن مــن الســعرات
لإلنســان البالــغ متوســط الــوزن .بالطبــع علــى المــدى البعيــد يبــدو
هــذا مســاهمة رمزيــة للغايــة ،وهــي بالفعــل كذلــك .لكــن عنــد
تمكــن ثقافــة التبــرع الــدوري مــن الشــخص ،فإنهــا ستســاعده فــي
الحفــاظ علــى الحميــة الغذائيــة المتوازنــة ،إذ ســيحرص دائمــً علــى
البقــاء بصحــة جيــدة ،وتجنــب اإلصابــة باألنيميــا ،وذلــك ليتمكــن مــن
التبــرع فــي أي وقــت .ولــن يتمكــن الشــخص مــن هــذا إال باإلكثــار
مــن األطعمــة المفيــدة كالفواكــه والخضــروات واألســماك ،واأللبــان
قليلــة الدســم ،والبروتينــات النباتيــة كالبقوليــات ،والبروتينــات
الحيوانيــة قليلــة الدهــون ،وكل هــذا سيســاعد فــي حميتــه بشــكل
جيــد.

شروط التبرع بالدم

نصائح بعد التبرع بالدم

ال يـحـتـاج األمـر الشـتـراطـات عـسـيـرة ،ومـا يـلـي أهـمـهـا:
 العمر من  60-18عامًا. عدم وجود إصابة معروفة باألمراض التي تنتقل دمويًاكاإليدز والفيروسات الكبدية  ..الخ.
 الوزن على األقل  50كجم. أن يكون المتبرع بصحة جيدة ،وال يعـانـي مـن حـمـى أومشكلة صحية عاجلة.
 أن يكـون مـضـى عـلـى األقـل شـهـران (ويـفـضـل أربـعةأشهر) منذ آخر مرة تبرع بالدم ،وعشرة أيام منذ آخر مرة
تبرع بالصفائح الدموية (تتـجـدد مـن أسـبـوع إلـى عـشـرة
أيام بجسم المتبرع).

 -1اشــرب كــمــيــة وافـرة مـن الـمـيــاه والـعـصــائـر فـي أول يــوم.

ماذا أفعل قبل التبرع بالدم؟
ال يُطلب منك سوى تعليمات بسيطة ،من قبـيـل الـنـوم
الجيد في الليلة السابقة ،وتـنـاول وجـبـة طـعـام جـيـدة
صحـية (خـصـوصـًا الـفـاكـهـة والـخـضـروات) صـبـاح يـوم
التبرع ،وكذلك شرب وفرة من المياه والـعـصـائـر .تـجـ ّنب
تناول الوجبات كثيفة الدهون قبل التبرع (الشـيـكـوالتـة
المحمرات كالبطاطس المقلية …) حيث تؤثر على دقـة
–
ًّ
بعض التحاليل التي يتم إجراؤها على الدم الذي سيتـم
التبرع به.

 -2تجنب المجهود العضلي العنيف مثل الجري لمسافة كبـيـرة
أو رفع األثقال أو ما شابه.
استلق علـى األرض فـي مـكـان آمـن ،وارفـع
 -3إذا شعرت بدوخة،
ِ
القدمين ألعلى لحين تحسن العرض.
 -4في حالة وجود نزيف مكان دخول اإلبرة ،اضغط على الـمـكـان
بقطنة طبية نظيفة ،وارفع الذراع ألعلـى لـحـيـن تـوقـف الـنـزيـف.
 -5في حالة وجود كدمة أو ازرقاق تحت الجلد حول مكان دخول
اإلبرة ،استعمل كمادات باردة على المكان بشكل متقطع لـمـدة
 24ساعة.
 -6إذا ظهرت عليك أعراض مرضية شديدة في األيام األولى بعد
التبرع ،فعليك أن تخبر الجهة التي قمـت لـلـتـبـرع لـديهـا بـذلـك،
فقد تكون أثناء التبرع في فترة حضانة لمرض ما ،وقد ينتقل عبر
دمك الذي تبرعت به.
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انتشار اضطراب النشاط الزائد وقصور
االنتباه وفرط الحـركة عـنـد االطـفـال،
فـمـا الـسـبـب؟
النشــاط الزائــد هــو نشــاط عضــوي مفــرط ،وأسلـــوب حركــي قـهـــري ويـبـــدو فـــي شـــكل سـلـسـلـــة مــن
الحركات الجسمية المتـتـــالية ،وتـــحوّ ل سـريـــع لـالنـتـبـــاه ،وضـعـــف الـقـدرة عـلـــى الـتـركـيـز على موضوع
معيــن ،واالندفاعيــة التــي تــؤدي إلــى الحماقــة االجتماعيــة.
ويُعــرف بأنــه اضطــراب ســلوكي يظهــر فــي ضعــف قــدرة الفــرد علــى التركيــز لوجــود مثيــر خارجــي يـــثير
اهتمامــه لفتــرة ثوانــي قليلــة مــع عــدم بقــاء الفــرد ثابــت فــي كثيــر الحركــة بصـــورة ملـفـتـــة للنظــر مــع
ســرعة االســتجابة.
اضطــراب النشــاط الزائــد وقصــور االنتبــاه هــو عــدم قــدرة الطفــل علــى االنتبــاه ،وقابليتــه للتشــتت ،قــد
يؤثــر علــى تركيــزه أثنــاء قيامــه بالنشــاطات المختلفــة وعــدم إتمامهــا بنجــاح.

عوامل اضطراب تشتت االنتباه
المصحوب بفرط الحركة:
خلل دماغي الذي قد يحدث قبل
الوالدة وأثناء وبعد الوالدة.
أ) عوامل قبل الوالدة :
 سوء تغذية األم الحامل. إصابة األم بالحصبة األلمانية وخاصة خالل األشهرالثالثة األولى من الحمل.
 الخلل الكروموسومي بزيادة كروموسوم،فتؤدي إلى االندفاعية والنشاط المفرط والسلوك
العدواني.
 تعرض األم ألشعة إكس خاصة خالل األشهر الثالثةاألولى من الحمل.
 تعاطي األم المضادات الحيوية القوية. إصابة األم باألمراض الزهرية. التهاب السحايا. التدخين.ب) عوامل أثناء الوالدة:
 الــوالدة المتأخــرة جــدًا والــوالدة المبكــرة جــدًا وخاصــة تلــك المرتبطــةبعمــر األم.
 عســر الــوالدة الــذي قــد ينتــج إمــا عــن قلــة المــاء الــذي يســبح فيــهالجنيــن؛ أو الحــاالت النفســية الشــديدة التــي تــؤدي إلــى حــاالت التشــنج
الــذي ال يســاعد علــى الــوالدة الطبيعيــة.
 االختناق بسبب قلة األكسجين أو انقطاعه. انفصــال المشــيمة المبكــر الــذي يــؤدي إلــى انســداد عنــق الرحــم الــذييعرقــل الــوالدة الطبيعيــة.
 اســتخدام أدوات صلبــة أو غيــر معقمــة طــوال فتــرة المخــاض ،يــؤديإلــى تلــف الدمــاغ أو خفــض نســبة الــذكاء.

تشــتت االنتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي هــو
اضطــراب يعبــر مــن خاللــه الطفــل عــن فــرط فــي الحركــة
وســلوك اندفاعــي أو مفتقــر للتركيــز بشــكل ال يتناســب
مــع عمــره.
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 -1المجــاالت المتعلقــة بالناقــات العصبيــة والتــي لهــا عالقــة
مؤثــرة علــى مجموعــة الســلوكيات المتصلــة بمــدة االنتبــاه
وفــرط النشــاط.
 -2المجــاالت العصبيــة النفســية ،حيــث يــرى أصحــاب هــذا
الفــرض أن ســبب االضطــراب راجــع إلــى إصابــات فــي الفــص
الجبهــي خاصــة فــي المنطقــة األماميــة مــن قشــرة الدمــاغ
التــي تتســبب فــي إعاقــات فــي الوظائــف التنفيذيــة ،وإطالــة
مــدة اليقظــة ،والتحكــم باالســتجابة ،وقــد اســتخلص
الباحثــون ذلــك مــن التشــابه فــي األعــراض لــدى األشــخاص
المصابيــن بنفــس اإلصابــة ،ممــا أدى إلــى ترجيــح هــذه الفرضية
فــي اإلصابــة باضطــراب فــرط النشــاط الحركــي المصحــوب
بقصــور االنتبــاه.
 -3المجــاالت التــي اســتخدمت التصويــر العصبــي البنائــي
الوظيفــي :إن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلة فــرط
النشــاط الحركــي المصحــوب بقصــور االنتبــاه يتناقــص لديهــم
تأييــض الجلوكــوز فــي الفصــوص الجبهيــة والجداريــة مــن
القشــرة الدماغيــة.

ت) عوامل بعد الوالدة:
 تعرض الطفل ألحدى أمراض الطفولة التي يمكن أن تؤثرعلى المخ مثل التهاب الدماغ ،أو االلتهاب السحائي أو
الحصبة أو الحمى القرمزية.
 الحوادث واألمراض التي تصيب الطفل في سن مبكروالتي تؤدي إلى التلف الدماغي.
 التسمم بالرصاص والزئبق. حوادث السقوط والدهس والضرب القوي الذيقد يُحدث خل ً
ال في الجهاز العصبي.
العوامل الوراثية (الجينات):
 أشارت نتائج بعض الدراسات في مجال صعوباتالتعلم إلى أن صعوبات التعلم تميل إلى
التعاقب في األسرة ،وافترضت الدراسات التي
أجريت على التوائم أن بعض حاالت صعوبات
التعلم قد تكون موروثة ،ذلك عندما يعاني
أحد التوائم من صعوبات في التعلم في جانب
القراءة مث ً
ال ،فإن اآلخر يكون لديه نفس
الصعوبة ،وذلك إذا كانت التوائم متماثلة،
ولكن هذه الصعوبة ال تظهر في حالة التوائم
غير المتماثلة.

العوامل المدرسية :للعوامل المدرسية تأثير كبير
على مسار الطفل الدراسي باإليجاب أو السلب مثل:
أ ) عدم مراعاة المدرّس للفروق الفردية
بين األطفال.
ب) عدم التعاون بين المدرسة واألسرة.
ت) استخدام طرائق تدريس غير مناسبة.
ث) عدم تشجيع المدرس للطفل.

يعــد اضطــراب االنتبــاه المصحــوب بالنشــاط الحركــي
بأنواعــه اإلكلينيكيــة مــن االضطرابــات الشــائعة بيــن
األطفــال إذ يتــراوح معــدل انتشــاره مــا بيــن  %20 – 4مــن
أطفــال المــدارس االبتدائيــة وذلــك فــي ســن  12 – 6ســنة،
وذلك بسبب:

 -4النظريــة الســلوكية النفســية :أظهــرت الدراســات الحديثــة
أهميــة دور األســرة فــي تنشــئة أبنائهــا ،وأكدت حاجــة األطفال
إلــى المعاملــة الوالديــة الســليمة ،التــي تتســم بالقبــول
والــدفء العاطفــي والحنــان ،وقــد أكــدت عــدة دراســات أن
إصابــة األطفــال باضطــراب ضعــف االنتبــاه المصحــوب بفــرط
النشــاط كثيــرًا مــا تتســبب فيــه المعاملــة الوالديــة الســيئة،
القائمــة علــى العقــاب البدنــي والنبــذ والعنــف ،وكثــرة األوامــر
والتعليمــات ،إال أن بعــض الباحثيــن يبــررون تصرفــات الوالديــن
ومعاملتهــم القاســية لألطفــال المضطربيــن ،بأنهــا نتيجــة
لســلوك هــؤالء األطفــال االندفاعــي المتســم بكثــرة الحركــة
وغيــاب النظــام ،وتــرى النظريــة الســلوكية أن األطفــال
المضطربيــن قــد تعلمــوا هــذا الســلوك نتيجــة تعذيبــه أو
إهمالــه والســكوت عليــه فــي مرحلــة مــن مراحــل نموهــم.
 -5المعاييــر التشــخيصية الضطــراب ضعــف االنتبــاه والنشــاط
الزائــد حســب الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي لالضطرابــات
العقليــة :ظهــور ســتة أو أكثــر مــن األعــراض التاليــة لحــاالت
ضعــف االنتبــاه لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر لدرجــة صعوبــة
ّ
المركــز للتفاصيــل
التكيــف معهــا مثــل :ضعــف االنتبــاه
وظهــور أخطــاء ومشــكالت كثيــرة فــي األعمــال المدرســية
(الواجبــات؛ األنشــطة وغيرهــا) أو غيــر ذلــك مــن النشــاطات
التــي يمارســها ،صعوبــة فــي بقــاء االنتبــاه لمــدة طويلــة فــي
المهــام وأنشــطة اللعــب ،صعوبــة فــي اإلنصــات لذلــك يبــدو
وكأنــه ال يســتمع للحديــث الموجــه إليــه ،ال يتبــع التعليمــات
الخاصــة بالمهــام الموكلــة إليــه وبالتالــي يفشــل فــي إنهــاء
المهــام واألعمــال المدرســية أو الواجبــات داخــل بيئــة العمــل،
يتجنــب ويتالشــى ويُبــدي كرهــه وتــردده فــي المشــاركة
فــي المهــام التــي تتطلــب جهــدًا عقليّــً متواصــ ً
ا (مثــل
العمــل المدرســي أو الواجبــات الدراســية فــي المنــزل) ،يفقــد
وينســى األشــياء الالزمــة إلتمــام المهــام مثــل األقــام ،الكتــب،
الممحــاة ،األدوات ومــا إلــى ذلــك ،يتشــتت انتباهــه لجميــع
أنــواع المثيــرات القــوي منهــا والضعيــف.
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تعددت طرق وأسالـيـب عــالج هــذا
االضــطـراب وذلك تبعًا لـمختـلف
االتجاهات التي سيـتم عرضها كالتالي:
 -1عــاج خلــل التــوازن الكيميائــي للموصــات العصبيــة:
يعتمــد ذلــك إعــادة التــوازن الهرمونــي لخاليــا المــخ
بتنشــيط إفــراز الخاليــا العصبيــة ألحــد الموصــات
العصبيــة وهــو معــروف باســم نوربنيفريــن ويــؤدي
نقصــه إلــى قصــور أو توقــف فــي نقــل اإلشــارات
العصبيــة (أو خلــل فــي حركــة الدوائــر العصبيــة) ســواء
مــن البيئــة الخارجيــة عــن طريــق الحــواس إلــى المــخ أو
مــن خــال المــخ إلــى أعضــاء الجســم ،وتعمــل العقاقيــر
الطبيــة بتنشــيط إفــراز الموصــات العصبيــة ومــن
ثــم إعــادة الحيويــة إلــى الدوائــر العصبيــة وتنشــيط
اســتجابتها للمنبهــات العصبيــة.
 -2عــاج القصــور الوظيفــي لــأذن الداخليــة :إن
خلــل األذن الداخليــة والدائــرة العصبيــة الموصلــة
بينهــا وبيــن المخيــخ والمراكــز العصيبــة علــى لحــاء
المــخ والــذي ال تقتصــر وظيفتــه علــى اإلحســاس
بالســمع فقــط ،بــل لــه عالقــة وثيقــة بتــوازن الجســم
بالحــركات الدقيقــة لمقلــة العيــن وقدرتهــا علــى
التركيــز علــى المرئيــات ســواء كانــت هــذه الحركــة
إراديــة أو منعكســة ويتــم ذلــك عــن طريــق فحــص
وقيــاس قــوة الســمع وذلــك لمعرفــة مــدى وجــود
أو غيــاب نواحــي قصــور األذن الوســطى عــن طريــق
قيــام الضغــط فيهــا واألداء الوظيفــي لمكوناتهــا
الداخليــة (العظيمــات الثــاث) ودرجــة مرونــة ســامة
طبلــة األذن ،وقــدرة الفــرد علــى التمييــز بيــن درجــات
شــدة الصــوت واالنتقــال مــن نغمــة أو مقــال إلــى أخــر
باســتخدام الفحــص العصبــي الــذي يتكــون مــن عــدد
مــن الفحــوص واالختبــارات المقننــة لقيــاس ســامة
األذن الداخليــة والوصلــة العصبيــة بينهــا وبيــن
المخيــخ وغيــر ذلــك مــن وظائــف الجهــاز العصبــي
المركــزي.
 -3العــاج بالتغذيــة عــن طريــق اإلقــال مــن تعاطــي
الحلويــات والمــواد الســكرية ،وأهميــة التغذيــة
الســليمة المتكاملــة والتــي تــؤدي لتحقيــق النمــو
الطبيعــي للطفــل.
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 -4العــاج النفســي :إن أســاليب العــاج النفســي قــد
حققــت أهدافهــا فــي عــاج حــاالت نقــص اضطــراب
االنتبــاه المصحــوب بالنشــاط الحركــي الزائــد مثــل طــرق
العــاج النفســي الحديثــة كالمناهــج الســلوكية وتعديل
الســلوك والعــاج المعرفــي أو العــاج باالســترخاء الــذي
يعطــي نتائــج باهــرة النجــاح فــي عــاج أعــراض هــذا
االضطــراب .ويشــتمل العــاج النفســي مــا يلــي:
أ) العــاج الســلوكي :حيــث يُعــد مــن األســاليب العالجيــة
الناجحــة والفعالــة فــي عــاج اضطــراب االنتبــاه المصحــوب
بالنشــاط الحركــي الزائــد لــدى األطفــال إذ يقــوم علــى نظريــة
التعليــم بحيــث يقــوم المعالــج بتحديــد الســلوكيات غيــر
المرغوبــة لــدى الطفــل وتعديلهــا بســلوكيات أخــرى مرغوبــة
وذلــك مــن خــال تدريــب الطفــل عليهــا فــي مواقــف
تعليميــة مــع اســتخدام التعزيــز اإليجابــي بمكافــأة الطفــل
بعــد قيامــه بالســلوك الصحيــح وذلــك ماديــً كإعطائــه
بعــض النقــود أو قطعــة حلــوى أو معنويــً بتقبيــل الطفــل أو
مداعبتــه برقــة أو حتــى بعبــارات شــكر.
ب) العــاج التربــوي :إن األطفــال ذوي اضطــراب االنتبــاه
المصحــوب بالنشــاط الحركــي الزائــد يعانــي بعضهــم
مــن صعوبــات التعلــم تــازم هــذا االضطــراب الــذي يشــتت
انتباههــم ويضعــف قدراتهــم لمتابعــة التعليمــات وعــدم
القــدرة علــى اإلنصــات فضــ ً
ا علــى اتســامه باالندفاعيــة
ولــذا ُ
فهــم فــي حاجــة إلــى اســتراتيجيات تربويــة تعتمــد
علــى جــذب االنتبــاه والتفاعــل اإليجابــي مــن المعلــم مــع
المتعلــم ،وفحــص العالقــة االجتماعيــة مــع أقرانــه ،وفحــص
تقديــرات الــذات لــدى هــؤالء األطفــال مــن خــال أســاليب
منهــا :التدريــب علــى تركيــز االنتبــاه ،زيــادة مــدة االنتبــاه ،زيــادة
المرونــة فــي نقــل االنتبــاه ،وتحســين تسلســل عمليــة االنتبــاه.

ت) العــاج األســري :تنتشــر االضطرابــات الســلوكية بيــن
األطفــال المصابيــن باضطــراب اإلنتبــاه كاالندفــاع والعنــاد
والعدوانيــة ونوبــات الغضــب الشــديد وغيرهــا مــن أشــكال
الســلوك غيــر المقبــول اجتماعيــً ولــذا تســهم تلــك
االضطرابــات الســلوكية فــي اضطــراب عالقــة الطفــل
بمحيطــة ،ممــا يجعلــه غيــر قــادر علــى التك ّيــف اإلجتماعــي
مــع البيئــة اإلجتماعيــة المحيطــة بــه ،ولــذا فــان دور العــاج
األســري األساســي هــو تعديــل البيئــة المنزليــة لذلــك الطفــل
بهــدف مالئمــة العــاج لهــذا النــوع مــن االضطرابــات ويتــم
ذلــك بتدريــب الوالديــن علــى كيفيــة تعديــل الســلوك
المشــكل لــدى طفلهــم فــي بيئتــه الطبيعيــة بالمنــزل.
خالصــة :نســتخلص مــن ذلك أن هــذا االضطــراب يؤثر
بشــكل كبيــر علــى حيــاة الفــرد وكذلــك مجتمعــه
لمــا يســبب لــه العديــد مــن المشــاكل النفســية
واألســرية والتعليميــة وأيضــً االجتماعيــة والتــي قــد
تســتمر إلــى مراحــل متقدمــة مــن حيــاة الطفــل إذا
لــم يتــم تشــخيصه مبكــرًا ووضــع خطــة عالجيــة
مناســبة.
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االكتئاب واالجهاد
النفسي وتأثيره على
الجهاز المناعي
قـــد يالحظ البعـــض اضطرابًا فـــي المناعة وزيـــادة تعرضهـــم لألمراض في حـــال المرور
بفترات نفســـية ســـيئة ،فما هي العالقـــة بين الحالة النفســـية وجهـــاز المناعة؟
إليك أهم المعلومات حول العالقة بين الحالة النفسية وجهاز المناعة في المقال اآلتي :

الحالة النفسية وجهاز المناعة
في الحقيقـــة إن التواصل والعالقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي كبيرة،
وتشـــمل عدة طرق مختلفة لتنظيم عمل الجســـم ،لذا فهناك عالقة مؤكدة
بين نشـــاط وصحة الجهاز المناعي وبين الحالة النفســـية ومزاج الشخص.
يـــؤدي القلـــق والتوتـــر وأيـــة مشـــكالت متعلقـــة بالمـــزاج وصحـــة الجهـــاز
العصبـــي إلـــى ارتفـــاع مســـتوى هرمونـــات اإلجهـــاد والتوتـــر في الجســـم
ومنهـــا هرمـــون الكورتيـــزول وهرمـــون األدرينالين ،مما يزيـــد من الضغط
علـــى الجهـــاز المناعـــي وبالتالـــي إضعافه.
لذا قد تالحظ أنه ومع زيادة التوتر والقلق النفســـي ألي ســـبب كان فإنه قد
يزداد خطر بعض المشـــكالت الصحية اآلتية:
• زيادة خطر العدوى وتكرارها.
• بطء التئام الجروح.
• التأثير ســـلبًا على صحة الجلد والبشـــرة ،من خالل زيادة وتفاقم مشكلة
َحب الشباب مث ً
ال.
• زيـــادة خطـــر اإلصابـــة باألمراض المناعيـــة أو تفاقم أعراضهـــا ،مثل :التهاب
المفاصـــل ،التصلب اللويحي،
• األكزيما ،الصدفية والربو.

األمراض النفسية وجهاز المناعة
كمـــا ذكر فهنـــاك عدة طرق للتواصل بين الجهازيـــن المناعي والعصبي ،ومن
إحـــدى طـــرق التواصل بينهمـــا هو إفراز الســـيتوكين وهي نوع مـــن البروتينات
التـــي يفرزهـــا الجهاز المناعي فـــي حاالت المرض ،العـــدوى أو القلـــق أو أية مؤثرات
تحفز ردة فعـــل الجهاز المناعي.
تكمـــن العالقة بيـــن الجهازين من خالل انتقال الســـيتوكين إلى الدمـــاغ وتأثيره على
النواقل العصبية المتحكمة بالمزاج والصحة النفســـية فيؤدي إلى اضطراب مستويات
الســـيروتونين ،الدوباميـــن والجلوتاميت وبالتالي زيـــادة خطر اإلصابة باألمراض النفســـية
مثل :االكتئاب ،القلـــق أو الفصام.
كمـــا يالحظ عند المرضى المصابيـــن باالكتئاب ،بأن قدرة جهازهـــم المناعي تصبح أقل
فـــي مقاومـــة األمـــراض وقد تصبـــح فعاليـــة المطاعيم أقـــل عندهم مقارنـــة باألصحاء.
نالحـــظ أيضـــً بأن مـــرض االكتئاب يرتبـــط بزيادة خطر أمـــراض القلب وخطـــر اإلدمان.
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تـعزيـز صحـة الـجهـاز
الـمناعـيوالـصحـةالـنفسيـة
إليـــك أهـــم النصائـــح والتعليمـــات حول المســـاعدة فـــي تعزيز صحـــة الجهـــاز المناعي وتقليـــل التوتر
والقلق:

 . 1تناول الطعام الصحي

إن التنـــوع الغذائـــي يضمن تزويد الجســـم بجميع مـــا يحتاجه من فيتامينات ومعادن وعناصر ،يشـــمل
الغـــذاء المتـــوازن علـــى تناول كل مـــن :الخضار والفواكـــه ،البروتينات ،النشـــويات ،البقوليـــات والدهون
الجيدة.

 . 2المكمالت الغذائية

يمكـــن تناول المكمالت الغذائية الدوائية التي من شـــأنها تعزيـــز صحة الجهاز المناعي ،مثل :فيتامين
د ،فيتاميـــن ج ،فيتامين أ ،حبوب الزنك ،فيتامين ب ،فيتامين ي والبروبيوتيك.

 . 3ممارسة الرياضة

تـــؤدي ممارســـة الرياضـــة بانتظـــام إلى تنشـــيط الـــدورة الدموية ،مما يســـاعد فـــي حركة خاليـــا الجهاز
المناعي بشـــكل أســـرع داخل الجســـم ،يفضـــل قضـــاء  150دقيقة على األقـــل من الرياضة المتوســـطة
خالل األســـبوع.

 . 4اإلكثار من شرب الماء

إن الماء عامل أســـاس في نشـــاط الجهـــاز المناعي ،ويعود ذلـــك إلى احتواء الليمف وهو الســـائل الذي
يعمـــل علـــى نقل خاليا الجهـــاز المناعي في جميع أجزاء الجســـم علـــى كمية كبيرة من المـــاء ،لذا فإن
شـــرب الماء بكثرة يعزز مـــن عمل المناعة.

كاف
 . 5الحصول على نوم
ٍ

يحتـــاج الجســـم الراحـــة والنـــوم لتنظيم الكثير مـــن عمليات األيـــض وإزالـــة اإلرهاق والتعـــب ،بحيث قد
يـــؤدي اضطـــراب النـــوم إلى إضعـــاف الجهاز المناعـــي وزيادة خطـــر العدوى.

 . 6تجنب الكحول والتدخين

يـــؤدي شـــرب الكحول والتدخين بســـبب احتوائه على النيكوتين إلـــى زيادة التوتر واإلجهـــاد مما يؤدي
إلى إضعـــاف الجهاز المناعي.

 . 7تجنب التوتر

تجنـــب المؤثرات التي تزيد من التوتر والقلق قدر االســـتطاعة ،يمكنك ممارســـة اليوغـــا ،التأمل ،الرياضة
التي تســـاعد على اســـترخاء العضالت وتمارين التنفس.

 . 8اهتم لنفسك

تجنـــب تحميـــل نفســـك ما ال تســـتطيع ،بالتأكيـــد عليك مســـاعدة اآلخرين فـــإن ذلك يعزز مـــن الطاقة
اإليجابية ويقلل من الضغط النفســـي إال أن هذا ال يعني إهمال نفســـك وتحميلها فوق طاقتها ،فهذا
من شـــأنه زيادة التعب النفســـي عليك.
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ما هي حمى
البحر المتوسط؟
تتســبب حمــى البحــر المتوســط فــي ارتفــاع درجــة
حرارة الجســم بشــكل متكــرر ،باإلضافة إلــى مجموعة
مــن األعــراض األخــرى ،فمــا أهــم أعــراض حمــى البحــر
األبيــض المتوســط؟
حمــى البحــر المتوســط هــو اضطــراب وراثــي يســبب
ً
عــادة بألــم
نوبــات متكــررة مــن الحمــى المصحوبــة
فــي البطــن أو المفاصــل أو الصــدر ،وســنتعرف اآلن
علــى أهــم أعــراض حمــى البحــر المتوســط:

أعراض حمى البحر المتوسط
تبــدأ أعــراض حمــى البحــر المتوســط فــي مرحلــة الطفولــة،
وتكــون علــى هيئــة نوبــات قصيــرة مــن األعــراض تســتمر لمدة
تتــراوح بيــن يــوم إلــى ثالثــة أيــام ،وقــد تســتمر لفتــرات أطــول
مــن ذلــك ،وتشــمل أعــراض حمــى البحــر المتوســط كل مــن
اآلتــي:
• ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم :تعــد الحمــى هــي أبــرز عالمــة
لحمــى البحــر المتوســط.
• ألم في البطن :يصاحب الحمى شعور بألم في البطن.
• ألــم فــي الصــدر :ويمكــن أن يتســبب المــرض فــي ضيــق
التنفــس.
• ألــم فــي المفاصــل :باإلضافــة إلــى تــورم المفاصــل ،وغالبــً مــا
يكــون مفصــل الكاحــل أو الركبــة.
• ألــم العضــات :عــاد ًة مــا تســبب حمــى البحــر المتوســط ألــم
فــي عضــات الســاقين وخاصــةً بعــد المجهــود.
• الطفــح الجلــد :قــد يظهــر الطفــح الجلــدي علــى الســاقين،
وخاصــةً بمنطقــة أســفل الركبتيــن.
• تورم كيس الصفن لدى الرجال :وكذلك التهاب الخصية.
40

خــال الفتــرة التــي تتوقــف فيهــا أعــراض حمــى البحــر
المتوســط ،يعــود الجســم إلــى طبيعتــه ولكــن لــدى بعــض
األشــخاص تكــون األعــراض متكــررة ويصعــب التعافــي منهــا
بشــكل كامــل ،وقــد تكــون مؤلمــة لدرجــة تحتــاج إلــى الذهــاب
إلــى المستشــفى.
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أعــراض حمــى البحر المتوســط
طويلــة األمد
قــد تســبب حمــى البحــر المتوســط بعــض المضاعفــات
واألعــراض طويلــة األمــد ،أبرزهــا اآلتــي:
• مشــاكل الكلــى :يمكــن أن تــؤدي حمــى البحــر المتوســط
إلــى اإلصابــة بمشــاكل فــي الكلــى ،وقــد يصــل إلــى الفشــل
الكلــوي.
• التهابــات المفاصــل :نتيجــة األالم وااللتهابــات المتكــررة فــي
المفاصــل ،ويمكــن أن تتأثــر بشــكل دائــم ،وخاصــةً مفصــل
الركبــة والمرافــق والكاحــل.
• تلــف فــي األعضــاء :هــي حالــة تســمى الــداء النشــواني،
وتنتــج عــن إفــراز بروتيــن غيــر طبيعــي فــي الجســم.
• مشــاكل فــي األعضــاء التناســلية األنثويــة :قــد تــؤدي حمــى
البحــر المتوســط إلــى مشــاكل فــي األعضــاء التناســلية لــدى
المــرأة ،ويمكــن أن يصــل إلــى العقــم.

عالج حمى البحر المتوسط
ال يمكــن الشــفاء مــن حمــى البحــر المتوســط ،ولكــن يمكــن
الســيطرة عليــه باســتخدام دواء "كولشيســين" مــدى الحياة،
وهــو دواء يؤخــذ عــن طريــق الفــم مــرة أو مرتيــن فــي اليــوم،
ويســاعد علــى منــع بــدء النوبــات ولكنــه ال يعالــج نوبــة بــدأت
بالفعــل ،وال يجــب تنــاول هــذا الــدواء إلــى بعــد استشــارة
الطبيــب لمعرفــة الجرعــات ومواعيدهــا.
إذا توقــف المريــض عــن تنــاول الــدواء ،فقــد تعــود النوبــات
حتــى بعــد فقــدان جرعــة واحــدة فقــط ،وفــي حالــة تنــاول دواء
الكولشيســين بانتظــام فــإن الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال
الذيــن يعانــون مــن المــرض يمكــن أن يعيشــوا حيــاة طبيعيــة
مــع متوســط عمــر طبيعــي ،وال يجــب تغييــر جرعــة الــدواء دون
التحــدث مــع الطبيــب أوالً.
باإلضافــة إلــى دواء كولشيســين ،يمكــن أن يصــف الطبيــب
بعــض األدويــة األخــرى التــي تســاعد فــي منــع االلتهابــات.
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التدخين
وسلبياته وطرق
اإلقالع عنه
يؤثــر التدخيــن بشــكل ســلبي فــي جســم اإلنســان ،حيــث ينتــج عنــه العديــد مــن اآلثــار الســلبية المؤذيــة للفــرد،
ـدد الحيــاة ،وفــي الحقيقــة فـ ّ
ـإن التدخيــن يــؤذي جميــع أعضــاء الجســم
وقــد تــؤدي بعضهــا إلــى مضاعفــات تهـ ّ
تقريبــً ،حيــث إ ّنــه يؤثــر فــي الجهــاز التنفســي ،والجهــاز الدورانــي ،والجهــاز التناســلي ،والجلــد ،والعيــون ،كمــا
يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بأنــواع مختلفــة مــن الســرطانات ،وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن التدخيــن يــؤدي إلــى اإلدمــان
ّ
مهمــة
المنشــطة الموجــودة فــي التبــغ ،وهــذا مــا يجعــل عمليــة اإلقــاع عــن التدخيــن
علــى مــادة النيكوتيــن
ّ
صعبــة.
ّ
وفــي الواقــع فـ ّ
المدخــن فقــط ،إذ تــؤذي األفــراد المحيطيــن بــه والذيــن
ـإن آثــار التدخيــن الســلبية ال تؤثــر فــي
ّ
ـرض
يتنفســون الدخــان بطريقــة غيــر مباشــرة ،لذلــك فمــن الممكــن أن ُيعانــوا مــن ذات المشــاكل الصحيــة المعـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أنفســهن لبعــض مشــاكل الحمــل،
يعرضــن
الحمــل
فتــرة
خــال
نــات
المدخ
النســاء
أن
كمــا
نــون،
المدخ
لهــا
ّ
ويجعلــن أطفالهـ ّ
ـن أكثــر عرضــة للوفــاة بســبب متالزمــة مــوت الرضيــع المفاجــئ.
يحتــوي دخــان الســجائر علــى  7000مــادة كيميائيــة تقريبــً إضافـ ً
ـة إلــى مــادة النيكوتيــن ،يعــود مصــدر العديــد
تغيــرات عميقــة ومؤذيــة فــي
منهــا إلــى حــرق أوراق التبــغ ،وبعــض هــذه المــواد نشــيطة كيميائيــً وتــؤدي إلــى
ّ
جســم اإلنســان ،ومــن الجديــر بالذكــر ّ
أن دخــان التبــغ يحتــوي علــى أكثــر مــن  70مــادة كيميائيــة بــات معروفــً
ـبب الســرطان.
أ ّنهــا ُتسـ ّ

تأثير التدخين على الجسم
جهاز القلب والشرايين
 يــؤدي التدخيــن إلــى دخــول الســموم مــن القطــران الموجــودفــي الســجائر إلــى الــدم ،وهــو مجموعــة مــن المــواد الكيميائيــة
الموجــودة فــي دخــان التبــغ ،والــذي يتــرك بقايــا وآثــار لزجــة
وبنيــة اللــون علــى الرئتيــن ،واألســنان ،واألظافــر ،وينتــج عــن ذلــك
زيــادة كثافــة الــدم ،وزيــادة فرصــة تكــوّ ن الجلطــات الدمويــة فــي
الجســم ،وتلــف األوعيــة الدمويــة؛ حيــث يزيــد التدخيــن مــن ســمك
جدرانهــا وي ّ
ُقلــل مــن اتســاعها فــي الداخــل ،األمــر الــذي ينتــج عنــه
زيــادة فــي ســرعة ضربــات القلــب ،وارتفــاع ضغــط الــدم ،وهــذا
بــدوره يجعــل القلــب يعمــل بجهــد أكبــر مــن الوضــع الطبيعــي.
 يزيــد النيكوتيــن وأول أكســيد الكربــون مــن اإلجهــاد الواقــععلــى القلــب وهــذا يجعلــه يعمــل بشــكل أســرع.
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 تتســ ّبب المــواد الكيميائيــة األخــرى الموجــودة فــي الدخــانبتلــف بطانــة الشــرايين التاجيــة وتغيّ ــر طبيعتهــا ل ُتصبــح
كالفِ ــراء.
 يزيــد التدخيــن مــن احتماليــة اإلصابــة بالســكتة الدماغيــة التــيتحــدث نتيجــة وجــود جلطــة فــي أحــد أوعيــة الــدم فــي الدمــاغ
ّ
تدفــق الــدم إلــى جــزء مــن الدمــاغ ،أو نتيجــة انفجــار
حيــث تمنــع
أحــد األوعيــة الدمويــة داخــل الدمــاغ أو بالقــرب منــه.
 تــزداد احتماليــة اإلصابــة بالجلطــات الدمويــة التــي قــد تمنــعّ
ّ
التدفــق الدمــوي إلــى الذراعيــن
تدفــق الــدم إلــى الجلــد ،وضعــف
والقدميــن ،أو تفاقــم هــذه الحالــة الصحيــة المعروفــة باســم
داء األوعيــة المحيطيــة التــي تسـ ّبب الشــعور بألــم فــي الســاقين
يصعــب التئامهــا.
أثنــاء المشــي ،وفتــح قــروح
ُ
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الجهاز التنفسي
 تهيّ ج القصبة الهوائية والحنجرة. ارتفاع خطر اإلصابة بعدوى الرئة والمعاناة من السعالوالصفير.
 تراجع أداء وظائف الرئة والمعاناة من ضيق التنفس والمخاطالزائد ،وذلك نتيجة حدوث التهاب في الممرات الهوائية
تندب المنطقة،
وأنسجة الرئة لفترات طويلة تؤدي إلى ّ
وحدوث تغيّ رات في طبيعة وشكل الممرات الهوائية.
 تلف ُالشعيرات الصغيرة المعروفة باسم األهداب والتي
تعمل على تنظيف الرئتين من الشوائب ،األمر الذي ينتج عنه
تراكم السموم الموجودة في دخان السجائر داخل الرئتين
وفي هذه الحالة ُتصبح الرئتان مطليتان بالقطران ،ويمكن أن
تنتقل هذه السموم من الرئتين إلى أعضاء الجسم األخرى
عن طريق مجرى الدم.
 بدء نوبة الربو أو ازدياد النوبة الموجودة سوءًا في حالمعاناة الفرد من مرض الربو.
ُعد التدخين السبب الحقيقي
 اإلصابة بسرطان الرئة ،حيث ي ّالكامن وراء اإلصابة بمعظم حاالت سرطان الرئة في المجتمع.

الجهاز المناعي
وذلــك مــن خــال إضعــاف جهــاز المناعــة ،وزيــادة خطــر اإلصابــة
ـد
باألمــراض ال ســيّ ما أمــراض الجهــاز التنفســي الشــديدة والتــي تمتـ ّ
لفتــرات طويلــة نوعــً مــا مثــل عــدوى اإلنفلونــزا ،وعــدوى االلتهــاب
الرئــوي ،كمــا يــؤدي التدخيــن إلــى انخفــاض مســتويات مضــادات
األكســدة فــي الــدم والتــي تحمــي الجســم مــن األمــراض ،وبالتالــي
ّ
فــإن التدخيــن يُعــرّ ض الفــرد للمزيــد مــن االلتهابــات األخــرى فــي
الجســم.
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الجهاز الهضمي والقولون
 ارتفاع احتمالية اإلصابة بقرحة المعدة.ّ
تتحكــم فــي الجــزء الســفلي مــن
 إضعــاف قــوة العضــات التــيعــدي مــن المعــدة إلــى
الم ِ
المــريء ،وهــذا يســمح بخــروج الحمــض َ
المــريء وهــو مــا يُعــرف باالرتجــاع المريئــي.
 زيــادة حجــم البطــن لــدى الفــرد والتقليــل مــن كتلــة العضــاتلديــه مقارنـ ً
ّ
المدخــن.
ـة بغيــر
 انتشــار نمــو الزوائــد اللحميــة داخــل القولــون والمســتقيم لــدىالمدخــن ،وهــي أورام ُتعــد حميــدة فــي معظــم األحيــان ،لكنهــا
تحمــل خطــر التحــول إلــى أورام ســرطانية فــي بعــض األحيــان.
 زيــادة ســوء األعــراض لــدى المدخنيــن المصابيــن بمــرض كــرون،وهــو مــرض التهابــي يصيــب األمعــاء يســبب اإلســهال وتشــنجات
فــي البطــن ،وغالبــً مــا تكــون األعــراض عنــد المدخنيــن أكثــر حــدة
وتكــرارًا ،كمــا يحتــاج المريــض إلــى التدخــل الجراحــي فــي كثيــر
مــن األحيــان للتخفيــف مــن األعــراض ،والتــي يمكــن أن تعــود بعــد
الجراحــة فــي حــال اســتمرار التدخيــن.
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الجهاز التناسلي والخصوبة
معــدل فقــدان البويضــات األنثويــة بالنســبة للنســاء
 تســريعّ
بســبب دخــان الســجائر ومــا يحتويــه مــن مــواد كيميائيــة مثــل؛
النيكوتيــن ،والســيانيد ،وأول اكســيد الكربــون ،األمــر الذي يــؤدي إلى
ّ
المدخنــة قبــل ســنة إلــى أربــع ســنوات
انقطــاع الطمــث عنــد المــرأة
ّ
المدخنــات.
مــن الوقــت الطبيعــي النقطــاع الطمــث عنــد غيــر
 ارتفــاع خطــر حــدوث مشــاكل اإلنجــاب والحمــل لــدى النســاءّ
المدخنــات ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المضاعفــات الصحيــة التــي
يتعرّ ضــن لهــا خــال الحمــل والتــي قــد تؤثــر فــي الطفــل واألم،
ُهــدد حيــاة األم ،انفصــال
ومنهــا :الحمــل خــارج الرحــم الــذي ي
ّ
ّ
ّ
المبكــر ،النزيــف الشــديد ،الــوالدة
وتمــزق الغشــاء
المشــيمة
ّ
المبكــرة ،الــوالدة القيصريــة الطارئــة ،اإلجهــاض ،والدة جنيــن ميّ ــت،
معانــاة األطفــال مــن الشــفة أو الحنــك المشــقوق ،انخفــاض وزن
الطفــل عنــد الــوالدة ،العيــوب الخلقيــة لــدى األج ّنــة ،زيــادة خطــر
ّ
األجنــة ،ومتالزمــة مــوت الرضيــع المفاجئــة.
العيــوب الخلقيــة لــدى
 خفــض جــودة الحيوانــات المنويــة بالنســبة للرجــال ،والتقليــل مــنعددهــا ،وإضعــاف حركتهــا ،وكذلــك زيــادة عــدد الحيوانــات المنوية
غيــر الطبيعيــة ،وباإلضافــة إلــى إمكانيــة إضعــاف قــدرة الحيوانــات
المنويــة علــى تخصيــب البويضــات األنثويــة.

الرؤية
 -جفاف العين.

نصائح لإلقالع عن التدخين
ُّ
تذكــر فوائــد اإلقــاع :بمــا فــي ذلــك الشــعور بتحســن عــام،
والتم ّتــع بالصحــة ،وحمايــة األحبــاء واألصدقــاء مــن التدخيــن
الســلبي ،وتوفيــر المــال.
 ممارســة تقنيــات االســترخاء مثــل تماريــن التنفــس العميــق،واســترخاء العضــات ،واليوغــا ،والتصــوّ ر ،والتدليــك ،واالســتماع إلــى
الموســيقى الهادئــة ،وذلــك بهــدف التخلــص مــن التوتــر.
 ممارســة التماريــن الرياضيــة :وذلــك بهــدف تشــتيت انتبــاه الفــردـدة حاجتــه لــه.
عــن رغبتــه الشــديدة بالتدخيــن وتقليــل شـ ّ
 العــاج التعويضــي :تظهــر بعــض األعــراض االنســحابية نتيجــةّ
والتقلبــات المزاجيــة ،وتراجــع
التوقــف عــن التدخيــن مثــل؛ الصــداع،
مســتوى الطاقــة والحيويــة لــدى الفــرد ،والرغبــة الشــديدة فــي
التبــغ ،وفــي الحقيقــة يمكــن االســتعانة بالعالجــات التعويضيــة
التــي تحتــوي علــى النيكوتيــن بهــدف التخلــص مــن هــذه المشــاكل
وزيــادة احتماليــة نجــاح برنامــج اإلقــاع عــن التدخيــن ،وتأتــي هــذه
ـص ،ولصقــات النيكوتين.
العالجــات علــى شــكل علكــة ،وأقــراص المـ ّ
 اســتخدام أقــراص األدويــة :يمكــن اســتخدام األقــراص الدوائيــةـد مــن رغبــة الفــرد الشــديدة اتجــاه التدخيــن ،وتقليــل مــدى
التــي تحـ ّ
إشــباع الســيجارة لحاجــة الفــرد ،كمــا تتوفــر أدويــة تســاعد علــى
التخفيــف مــن األعــراض االنســحابية للنيكوتيــن مثــل؛ االكتئــاب
ّ
وقلــة التركيــز.

 الـ َّزرَق ،أو مــا يُعــرف بالميــاه الزرقــاء ،هــي عبــارة عــن مجموعــة مــنالمشــاكل العينيــة التــي يُســبّبها فــي الغالــب ارتفــاع ضغــط العيــن
بشــكل غيــر طبيعــي ،وتــؤدي إلــى تلــف العصــب البصــري الضــروري
لتحقيــق الرؤيــة بشــكل جيّ ــد

 طلــب العــون مــن المقرّ بيــن :وذلــك للمســاندة فــي عمليــة اإلقــاععــن التدخيــن ،وتشــجيعه علــى االســتمرار نحــو الهــدف ،هــذا
باإلضافــة إلــى إمكانيــة االنضمــام إلــى مجموعــات الدعــم أو طلــب
المختــص.
استشــارة
ّ

 اعتــال الشــبكية الســكري ،وهــو أحــد مضاعفــات مــرض الســكريالــذي يــؤدي إلــى تلــف األوعيــة الدمويــة لألنســجة العينيــة
الحساســة للضــوء الموجــودة فــي الجــزء الخلفــي مــن العيــن والتــي
ُتعــرف بالشــبكية.

 تنــاول الغــذاء الجيّ ــد المتــوازن :وذلــك بهــدف توفيــر الطاقــةالالزمــة لطــرد الســموم مــن الجســم ،ومــن أهــم هــذه األغذيــة
الخضــراوات والفواكــه الطازجــة ،والحبــوب الكاملــة ،والبروتينــات
ّ
تجنــب تنــاول الوجبــات الســريعة
الخاليــة مــن الدهــون ،مــع ضــرورة
ذات الســعرات الحراريــة العاليــة والقيمــة الغذائيــة المنخفضــة.

ّ
تتمثــل بوجــود منطقــة
 إعتــام عدســة العيــن :وهــي حالــة طبيــةُمعتمــة وغائمــة فــي عدســة العيــن ،وتظهــر هــذه المشــكلة
تدريجيــً مــع مــرور الوقــت علــى شــكل رؤيــة غيــر واضحــة ،وضبابيــة،
وذات ألــوان أقــل ،كمــا قــد يــؤدي ذلــك إلــى صعوبــة القــراءة
وصعوبــة القيــام باألنشــطة اليوميــة.

 شرب الكثير من السوائل :للحفاظ علـى رطـوبـةبالتحسن بـشـكـل
الجسم الطبيعية ،والشعور
ّ
عام ،األمر الذي يُساعد على الـسـيـطـرة عـلـى
أعراض التدخين االنسحابـيـة ،وإخـراج بـقـايـا
سموم التدخين من الجسم بسرعة أكبـر.
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ما هو تشقق اللسان وما هي
أعراضه ومسبباته وطرق عالجه؟
اللســان المشــقوق هــو حالــة حميــدة تؤثــر علــى
الســطح العلــوي وجوانــب اللســان ،قــد تظهــر علــى
شــكل ثقــوب أو صــدوع صغيــرة عنــد الســطح ،ممــا
يتســبب فــي ظهــور لســان متجعــد ،وهنــاك شــقوق
ذات أحجــام وأعمــاق مختلفــة .ويظهــر التشــقق خــال
مرحلــة الطفولــة ،ولكنــه أكثــر شــيوعًا عنــد البالغيــن ،و
يمكــن أن تتعمــق مــع التقــدم فــي الســن ،حيــث تصبــح
أكثــر وضوحــً.

ما هي أعراض تشقق اللسان؟
يظهــر اللســان المشــقوق كمــا لــو أنــه انقســم إلــى نصفيــن
ـادة مــا يكــون األخــدود العميــق فــي
بالطــول أو متصدعــً ،وعـ ً
اللســان مرئيــً جــدًا ،وهــذا يجعــل مــن الســهل علــى األطبــاء
تشــخيص الحالــة.
قــد يعانــي بعــض المصابيــن بالتشــقق مــن خلــل آخــر ،يعــرف
باســم اللســان الجغرافــي ،وفــي هــذه الحالــة يفتقــرون إلــى
الحليمــات فــي مناطــق مختلفــة مــن اللســان.
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ومــن الجديــر معرفتــه أن اللســان المشــقوق أو الجغرافــي
هــي حــاالت غيــر معديــة ،ولكــن يمكــن أن يتســببان فــي
االنزعــاج وزيــادة الحساســية لمــواد غذائيــة معينــة.
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هناك عدة أمراض ترتبط بتشقق
اللسان وهي:
• متالزمــة ميلكيرســون  -روزنتــال :وهــي اضطــراب
عصبــي نــادرة الحــدوث جــدًا ،ال تتســبب فــي تشــقق
اللســان فقــط ،بــل فــي تــورم فــي الشــفاه أيضــً ،وأحيانــً
شــلل فــي الوجــه.
• اإلصابــة باللســان الجغرافــي :المعــروف أيضــً باســم
التهــاب اللســان المهاجــر الحميــد ،وإن هــذه الحالــة
الحميــدة تظهــر مــع اللســان مشــقوق ،وتســبب بعــض
األعــراض البســيطة مثــل الحساســية لألطعمــة الســاخنة
والتوابــل.
• متالزمــة داون :يصــاب حوالــي  %80مــن األطفــال
المصابيــن بمتالزمــة داون باللســان المشــقوق.
كمــا أن تشــقق اللســان يمكــن أن يكــون وراثيــً ألن الحالــة
تظهــر علــى شــكل مجموعــات فــي العائــات الواحــدة.

كما أن تشقق اللسان يمكن أن يكون وراثيًا ألن الحالة
تظهر على شكل مجموعات في العائالت الواحدة.

طرق العالج الطبيعية لتشقق اللسان
السوائل

استخدام هالم الصبار

يعتبــر تنــاول الســوائل مــن األشــياء المهمــة التــي تســاعد
علــى التقليــل من تشــقق اللســان ،والمســاعدة علــى ترطيبه
بشــكل دائــم ،إذ إنهــا تســاعد علــى تحفيــز إفــراز اللعــاب ،ممــا
يحافــظ علــى صحــة اللســان .ولذلــك يجــب شــرب الماء بشــكل
كاف خــال اليــوم ،وتنــاول الفواكــه التــي تحتــوي علــى نســبة
ٍ
عاليــة مــن المــاء ،وكذلــك المشــروبات العشــبية مثــل الشــاي
األخضــر ،والتقليــل مــن تنــاول المشــروبات التــي تحتــوي علــى
الكافييــن.

يحتــوي هــام الصبــار علــى الخصائــص المضــادة لاللتهابــات،
والتــي تســاعد علــى التقليــل مــن اإلصابــة بتشــقق اللســان
والتخلــص مــن الرائحــة الكريهــة للفــم ،وهــذا مــن خــال وضــع
كميــة قليلــة مــن هــام الصبــار علــى اللســان وتركــه لعــدة
دقائــق ويتــم المضمضــة بالمــاء الفاتــر ويمكــن تكرارهــا عــدة
مــرات خــال اليــوم.

االبتعاد عن بعض األطعمة

يجــب التقليــل مــن تنــاول الفواكــه والخضــراوات الحمضيــة،
والتــي تتســبب فــي زيــادة نســبة اإلصابــة بتشــقق اللســان،
وكذلــك األطعمــة الســاخنة واألطعمــة التــي تحتــوي علــى
نســبة عاليــة مــن الملــح والتوابــل ،والتقليــل مــن تنــاول
الســكريات المصنعــة.

خل التفاح

يســاعد خــل التفــاح علــى التقليــل مــن تشــقق اللســان ،إذ
إنــه يســاعد علــى تــوازن درجــة الحموضــة بالفــم ،والوقايــة مــن
حــدوث العــدوى ،وهــذا مــن خــال خلــط ملعقــة كبيــرة من خل
التفــاح مــع ربــع ملعقــة صغيــرة مــن صــودا الخبــز وإضافتهــا
إلــى كــوب مــن المــاء واســتخدامه كنــوع مــن غســول الفــم
ثــاث مــرات يوميــً.

التوجه إلى الطبيب
عنــد اإلصابــة بالتشــقق فــي اللســان بشــكل مالحــظ وعــدم
القــدرة علــى عالجــه بالطــرق الطبيعيــة ،يجــب التوجــه إلــى
الطبيــب علــى الفــور ،لوصــف العــاج المناســب والتعــرف علــى
أســباب اإلصابــة بــه.
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قسم طب وجراحة العيون

د .عھود خليفة

استشاري جراحة عيون األطفال والحول

الشهادات:

• الزمالة السعودیة في جراحة عیون األطفال والحول،
مستشفى الملك خالد التخصصي للعیون  -الریاض
• البورد الكویتي في طب وجراحة العیون

مجاالت التخصص:
• عالج كسل العین

• عالج حاالت الحول وشلل اعصاب العین
• عالج حاالت األورام الخبیثة في عیون األطفال
• عالج حاالت التهاب القزحیة لدى األطفال
• تشخیص وعالج حاالت الماء األبیض واألزرق الوراثي
• عالج حاالت التهاب العین بعد الوالدة
• عالج ومتابعة انسداد مدمع العین لدى األطفال

اسأل...

دار الشفاء تجيب
حوارات صحفية مع نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء ودار الشفاء كلينك
د .حسين الحربي  -اختصاصي جراحة العظام في «مستشفى دار الـشـفـاء»
د .عبداهلل العـنـزي  -اسـتـشـاري الباطـنـيـة وأمـراض الـقـلـب واألوعــيـة الـدمــويـة
وأمـراض قـلـب هــيــكـلـيـة وقسطرة عـالجـيـة في «مستشفى دار الـشـفـاء»
د .عبدالسالم النجار  -استشاري األورام السرطانية وأمراض الدم واألمراض الباطنية
في «مستشفى دار الـشـفـاء»
د .فـــاطـمــة الــصـــراف  -أخــصائي أول في طــب األسـنــان الــشامــل وذوي االحتياجات
في «دار الــشفــاء كلينك»
د .منيــرة الحسيــن  -االختصاصية النفسية والمستشارة التربوية الدولية
في «دار الــشفــاء كلينك»
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قر يبــً جــد ًا فــي
مستشــفى د ا ر ا لشــفا ء

“ استخدام الروبوت ”
في تبديل المفاصل
اإلصطناعية
د .حسين الحربي
اختصاصي جراحة العظام
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 إجراء جراحة تركيب المفصل بالتقنية الجديدة آمنة وتحقق نتائج فوق الممتازة يســتطيع المريــض أن يمشــي فــي نفــس اليــوم بعــد  6ســاعات مــن تبديلــه المفصــل باســتخدام التقنيــةالجديــدة
 أشعر بسعادة كبيرة عندما أجد مريضًا عالجته يمشي بعد أن كان مقعدًا بسبب كسر في عظامه نلجأ لتبديل المفصل نتيجة تآكل العظام بسبب الخشونة أو التعرض للكسر الطريقــة التقليديــة لتبديــل مفصــل الفخــذ يتعــرض مــن خاللهــا المريض آلالم شــديدة ويســتغرق وقتًا طوي ًال
فــي التعافي
 عن طريق التقنية الحديثة يتم تبديل المفصل بأمان وال يتم من خاللها قطع العضالت أو األوتار أجريت  500عملية تبديل مفصل ناجحة للمرضى في بلجيكا وفرنسا باستخدام هذه التقنية التقنيــة آمنــة وال يحتــاج المريــض مــن خاللهــا إلــى نقــل دم أو نقلــه إلــى العنايــة المركــزة كمــا فــي العمليــاتالتقليديــة
 نزرع مفصل الورك ويستمر لمدة  25عامًا بينما في العمليات القديمة يستمر لـ  15سنة فقط مادة مفصل الفخذ مكونة من السيراميك ،نتيجته عند المريض أفضل ونسبة الخلع تكون أقل حافظوا على عظامكم بالتعرض للشمس وشرب الماء كثيرًا وممارسة الرياضة وتخفيف الوزنكشــف اختصاصــي جراحــة العظــام فــي مستشــفى دار الشــفاء «الدكتــور حســين الحربــي» عــن تقنيــة جديــدة
تســتخدم للمــرة األولــى فــي الكويــت وينفــرد بهــا مستشــفى دار الشــفاء فــي اســتخدامها ،أال وهــي تقنيــة
تبديــل مفصــل الفخــذ عــن طريــق جهــاز يتــم مــن خاللــه زرع المفصــل المكــون مــن مــادة الســيراميك بــدالً مــن
المفصــل المتــآكل أو المكســور لــدى المريــض.
وأضــاف الدكتــور الحربــي فــي حــوار لـــ «الشــفاء تايمــز» أن التقنيــة آمنــة جـدًا لتبديــل المفصــل ،وبعدها بـ  6ســاعات
يســتطيع المريــض أن يتحــرك ويمشــي ويعــود لمنزلــه فــي نفــس يــوم العمليــة ،عــاوة علــى أن المريــض ال يحتاج
مــن خاللهــا إلــى نقــل دم أو نقلــه إلــى العنايــة المركــزة ،كمــا أنهــا تخفــف الشــعور باأللــم مقارنــة بالعمليــات
التقليدية.
وأوضــح أنــه مــن خــال التقنيــة يتــم تركيــب مفصــل قــد يســتمر فــي جســم المريــض لمــدة  25عامــً ،مقارنــة
بالجراحــة التقليديــة التــي يتــم مــن خاللهــا تركيــب مفصــل ال يســتمر ســوى  15عامــً فقــط ،لذلــك فــإن نتائــج
التقنيــة الجديــدة فــوق الممتــازة وتختصــر الوقــت والجهــد.

وأفــاد بــأن قســم جراحــة العظــام بالمستشــفى سيســتخدم قريبــً جــدًا تقنيــة الروبــوت
فــي جراحــة العظــام وتركيــب المفاصــل ،مشــيرًا إلــى أن المستشــفى ســيكون الوحيــد فــي
الكويــت الــذي يجلــب هــذه التقنيــة أيضــً ...وتفاصيــل أخــرى فــي هــذا اللقــاء يمكــن التعــرف
عليهــا فــي ســياق الســطور التاليــة:

ً
بداية ...لماذا اخترت هذا التخصص؟
فــي ســنوات الطــب األخيــرة ،كل طالــب يــرى نفســه فــي مجــال معيــن ،فهنــاك مــن يــرى نفســه فــي الباطنيــة،
وهنــاك مــن يــرى نفســه فــي الجراحــة العامــة ،أو العيــون ،أو القلــب ،أو غيرهــا مــن التخصصــات األخــرى ،وأعتقــد
أن ذلــك يرجــع إلــى ميــول كل شــخص.
لقــد وجــدت نفســي فــي مجــال جراحــة العظــام ،وكنــت فــي ســنوات الطــب األخيــرة أدرس مــع استشــاري ذي
أخــاق عاليــة وجعلنــي أحــب دراســة تخصــص جراحــة العظــام.
إننــي أجــد ســعادة غامــرة عندمــا أجــد نتيجــة عملــي ظاهــرة علــى المرضــى ،فحينمــا يأتــي إليــك مريــض مصــاب
بكســر فــي مــكان مــا بجســمه وبعــد أن أقــوم بعالجــه وتجــده ســليمًا معافــى بــإذن اهلل ويتحــرك بعــد تعافيــه
مــن تلــك اإلصابــة ،فالســعادة والمتعــة أن أعالــج مريضــً وأخفــف عنــه آالمــه ،ويكفــي دعــاء المريــض لــي بالخيــر،
فحمــدا هلل أننــي أســاهم فــي تخفيــف آالم المرضــى.
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حدثنا عن التقنية الجديدة الموجودة بدار
الشفاء والتي تستخدم لعالج مفاصل
الحوض؟
هــذه التقنيــة عبــارة عــن جهــاز يســتخدم إلجــراء فتحــة لتبديــل المفصــل
مــن الجهــة األماميــة لعظمــة الفخــذ ،وطــول هــذه الفتحــة ال يتجــاوز 6
ســنتيمترات ،ويتــم إجــراء هــذه الفتحــة باســتخدام تلــك التقنيــة التــي
هــي عبــارة عــن مــا يشــبه الطاولــة التــي تســاعد الطبيــب فــي عمليــة
تبديــل مفصــل الحــوض.
وأود أن أوضــح شــيئًا ،أال وهــو أن هنــاك عــدة طــرق لتبديــل مفصــل
الحــوض ،أبرزهــا الطريقــة التقليديــة بإجــراء فتحــة مــن الجهــة الخلفيــة
لـطـــريق الــورك ،وفـتـــحة مــن  15إلــى  20ســم ،وتـــتم بالدخــول عـــن طـــريق
قـطـــع الـجـلـــد والـعـضـــات والوتـــر الـالصـــق لـعـظـمــــة الــفـخـــذ لـلـوصـول
إلــى المفصــل وتبديلــه ،وتلــك العمليــة مؤلمــة جـدًا ،ويعانــي مــن خاللهــا
المريــض مــن اآلالم الشــديدة لمــدة  45يومــً ،ومــن خاللهــا يتنــاول
المريــض كميــة كبيــرة مــن األدويــة المســكنة والمرخيــة للعضــات،
وجلســات عديــدة للعــاج الطبيعــي ،ويشــتكي المريــض خاللهــا مــن
األلــم العضلــي ألن العضلــة تســتغرق مــن  3أســابيع إلــى  45يومًا ليذهب
منهــا األلــم ،ناهيــك عــن الخلــع الــذي يحــدث مــن الجهــة الخلفيــة للــورك،
ونســبة حــدوث الخلــع مــن هــذه الجهــة كبيــرة تصــل إلــى  12مريضــً مــن
كل ألــف حالــة.

لماذا يتبدل المفصل؟
يتــم تبديــل المفصــل نتيجــة لعوامــل عديــدة ،وأبرزهــا الخشــونة
والخشــونة تنقســم إلــى مراحــل عــدة ،وتصــل باإلنســان أن تصعــب عليــه
ممارســة حياتــه الطبيعيــة كالدخــول أو الخــروج مــن الســيارة ،أو صعــود
الــدرج ،أو تبديــل المالبــس ،أو لبــس الحــذاء ،أو قيــادة الدراجــة الهوائيــة،
فــا يســتطيع الشــخص أن يقــوم بمثــل هــذه األشــياء ،ألن المفصل يصل
إلــى مرحلــة اإلغــاق ،ولذلــك يجــب تبديلــه.
ويتــم تبديــل المفصــل بســبب الكســور ،فحينمــا يحــدث كســر ويمكــث
طويـ ً
ا فــي عظمــة مفصــل الــورك وال يتم تغذيتها بالــدم ،فتبدأ العظمة
تذبــل وتســبب مشــاكل للعظــم فتخــرج «المســامير» من مكانهــا ،لذلك
نقــوم بتثبيــت هــذه المســامير ،أو تبديــل المفصل.
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حدثنا عن المفصل الذي يتم تركيبه من
خالل هذه التقنية؟
المفصــل هــو عبــارة عــن  3قطــع يتــم زرعهــا فــي عظمــة الفخــذ ،لتــؤدي
وظيفــة المفصــل الطبيعــي بشــكل ممتــاز ،والتقنيــة الجديــدة هــي
ليســت المفصــل الــذي يتــم تركيبــه ،ولكنهــا تقنيــة الجراحــة نفســها
لتركيــب المفصــل ،حيــث تتــم الجراحــة عــن طريــق هــذه التقنيــة الحديثــة
بشــكل ال يتــم فيــه قطــع للعضــات ،بحيــث يتــم الدخــول إلــى مــكان
المفصــل لتبديلــه بشــكل آمــن.
وتتميــز هــذه العمليــة بأنهــا أفضــل مــن العمليــة القديمــة التــي يمكــث
مــن خاللهــا المريــض فــي المستشــفى لمــدة  7أيــام يعانــي خاللهــا مــن
آالم شــديدة وال يمشــي علــى قدميــه مــن أول يــوم بعــد إجــراء الجراحــة،
وقــد يبقــى المريــض مقعــدًا لمــدة  3أيــام حتــى يســتطيع المشــي،
ووقــت العمليــة القديمــة قــد يســتغرق ســاعتين.
لكــن إجــراء جراحــة تبديــل المفصــل بالتقنيــة الجديــدة ،تحقــق نتائــج
فــوق الممتــازة ،وقمــت بإجــراء عمليتيــن لتبديــل المفصــل ،مــن خاللهــا
اســتطاع المريــض أن يتحــرك ويمشــي بعــد العمليــة بـــ  6ســاعات ،وال
يحتــاج المريــض بعــد العمليــة مــن خــال هــذه التقنيــة الحديثــة إلــى
مســكنات إال (البنــادول) فقــط.
فــا يحتــاج إلــى أيــة مســكنات أخــرى مثــل (الترامــادول) أو الالريــكا أو
اإلبــر المســكنة ،لذلــك فــإن نتائــج العمليــة آمنــة ويســتطيع المريــض أن
يمشــي فــي نفــس يــوم العمليــة.
لقــد قمــت باســتخدام هــذه التقنيــة خــارج الكويــت ،فــي بلجيكا وفرنســا،
منــذ العــام  ،2017حيــث قمــت بإجــراء  500عمليــة تبديــل مفصــل للمرضــى
باســتخدام تلــك التقنيــة ،فكنــت أجــري العمليــة للمريــض فــي الصبــاح،
مســاء يخــرج ويعــود إلــى بيتــه ،وبعدهــا يقــوم بالعــاج
وفــي الثامنــة
ً
الطبيعــي ،ويراجعنــي المريــض بعــد أســبوعين للتغييــر علــى الجــرح.
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ماذا أيضًا عن تلك التقنية؟
نقــوم باســتخدام مــادة الســيراميك وهــي عبــارة عــن طاولــة بهــا فتحــة
صغيــرة تســتخدم لتبديــل المفصــل ،ويتــم مــن خاللهــا اســتخدام جهــاز
لشــد الســاق ،وكنــا فــي الســابق حينمــا نقــوم بإجــراء هــذه العمليــة
بالطــرق التقليديــة كنــا نحتــاج إلــى ج ّراحيــن اثنيــن لمســاعدة الطبيــب
فــي الوصــول إلــى المفصــل تمهي ـدًا لتبديلــه ،بينمــا فــي تلــك التقنيــة
الحديثــة ال يحتــاج الطبيــب ســوى مســاعدة الممرضــة فقــط إلجــراء تلــك
الجراحــة ،لذلــك فــإن التقنيــة تســهل علــى الطبيــب تبديــل المفصــل
بشــكل جيــد ودقيــق وتختصــر الوقــت والجهــد.

هل هذه التقنية جديدة في الكويت؟

نعــم بالفعــل هــي تقنيــة جديــدة بالكويــت ،ومستشــفى دار الشــفاء
هــو المستشــفى الوحيــد فــي القطاعيــن العــام والخــاص هــو الــذي
يســتخدم تلــك التقنيــة ،وقــد أجرينــا حتــى اآلن حالتيــن لتبديــل مفصــل
عظمــة الفخــذ بنجــاح وهلل الحمــد.
وتســمى تلــك العمليــة بالعمليــة الصغــرى ،وليســت عمليــة كبــرى،
وتخفــف عــن المرضــى الذيــن لديهــم أمــراض أخــرى ،حيــث يتــم اختصــار
الوقــت ،وال يحتــاج المريــض مــن خاللهــا إلــى نقلــه إلــى العناية المركــزة ،وال
يحتــاج أيضــً لعمليــة نقــل دم.
هــذه التقنيــة كمــا ذكــرت هــي عبــارة عــن جراحــة تبديــل مفصــل حدثــت
فيــه الخشــونة وحــدث لــه تــآكل بســبب تلــك الخشــونة ،حيــث يتــم زرع
المفصــل فــي عظمــة الــورك وتركيبــه بــدون آالم وبشــكل آمــن.
ومــن خــال تلــك التقنيــة نــزرع المفصــل المعدنــي والــذي يســتمر فــي
الجســم لمــدة  25عامــً ،بينمــا كان فــي الســابق كان يتــم زرع مفصــل وال
يبقــى غيــر  15ســنة فقــط.
وأصبــح مــع العلــم الحديــث كل شــيء متوفــر ،ولدي توجــه كبير لتطبيق
هــذه التقنيــة بالكويــت ،ال بــد أن نتطــور وأال نركــز علــى األمــور القديمــة
والطــرق التقليديــة ،لذلــك فإننــي أؤكــد أن تلــك التقنيــة ســتكون طفــرة
نوعيــة فــي تقديــم خدمــات طبيــة مميــزة يحظــى بهــا مستشــفى دار
الشــفاء.
لذلــك توجهــت للعمــل فــي دار الشــفاء أحــد أبــرز مستشــفيات القطــاع
الخــاص فــي الكويــت ،وكل اإلمكانيــات الطبيــة متوافــرة بحمــد اهلل
فــي المستشــفى الــذي يوفــر كل مــا هــو حديــث مــن أفضــل التقنيــات
العالميــة ،لذلــك فإننــا نريــد أن نقــدم خدمــة طبيــة متطــورة بالكويــت
تضاهــي أوروبــا وأميــركا.
ولذلــك فــإن مــن مميــزات هذه التقنيــة أنها أقل ألمًا ،وتســتغرق العملية
مــن خاللهــا وقتــً أقــل ،بعدهــا يمشــي المريــض بشــكل أســرع ،وإعــادة
تأهيــل أفضــل ،وأقــل اســتهالكًا للمســكنات ،ونتيجــة أفضــل.
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حدثنا بشكل عام عن أحدث األساليب في
جراحة العظام؟

مــن أفضــل األســاليب الحديثــة فــي جراحــة العظــام ،جراحــة اليــوم الواحــد فــي
تبديــل المفاصــل ،وأيضــً اســتخدام تقنيــة الروبــوت فــي جراحــة العظــام ،حيث
ستســتخدم قريبــً جـدًا فــي دار الشــفاء.
وهلل الحمــد ،وبــا فخــر فأنــا الطبيــب الكويتــي الوحيــد بيــن المواطنيــن
والمقيميــن فــي الكويــت الــذي حصــل علــى شــهادة اســتخدام نظــام الروبــوت
فــي جراحــة العظــام.
وتعــد تقنيــة جراحــة العظــام باســتخدام الروبــوت تقنيــة دقيقــة للغايــة ،وعادة
عندمــا يقــوم جــ ّراح العظــام بتبديــل المفاصــل يجــري عــددًا مــن القياســات
باســتخدام الروبــوت ،إلــى أن يصــل للقيــاس الــذي يناســب المريــض عنــد إجــراء
عمليــة تبديــل المفصــل.
وحينمــا يتــم تبديــل المفصــل فــإن الفتحــة المســتخدمة للتبديــل تكــون
كبيــرة ،فنضطــر إلزالــة كل األجــزاء المتصلــة بالعظــم ،حيــث يفتــح الجــ ّراح
فتحــة طولهــا  ٢٠ســم لكــي يــرى الطبيــب العظــام المتصلــة بالمفصــل المــراد
تبديلــه كاملــة ،كمــا يفتــح الطبيــب المســاعد فتحــة مــن الجهــة المقابلــة لكــي
تظهــر جميــع العظــام المتصلــة بالمفصــل ،ويتــم قطــع أوتــار وعضــات ،لذلــك
فــإن نظــام الروبــوت يغنــي عــن كل هــذه األشــياء ،حيــث يقــوم الروبــوت بعمــل
فتحــة صغيــرة مــن خاللهــا يتــم تركيــب المفصــل.
وبعــد إجــراء أشــعة مقطعيــة علــى المفصــل حيــث يظهــر حجــم العظــام
بنســبة مئــة فــي المئــة ،وتوضــع تلــك األشــعة فــي الروبــوت الــذي يــدرس
إحداثيــات العظــام ،ويحــدد قياســات وضــع المفصــل بالطريقــة الدقيقــة ،ويتــم
وضــع المفصــل الجديــد بشــكل دقيــق بــدون أيــة أخطــاء ،وال يســبب الروبــوت
آالمــً فــي األنســجة ،فيخفــف كثي ـرًا مــن حــدة األلــم مقارنــة بالعمليــات األخــرى،
كمــا يســاهم فــي إعــادة تأهيــل ســريعة ،وفــي نفــس يــوم العمليــة يســتطيع
المريــض أن يمشــي علــى قدميــه ويعــود لمنزلــه.
ومــا يبعدنــا عــن المفصــل الصناعــي الخــوف مــن اآلالم بعد العمليــة ،وكثير من
النــاس يخافــون مــن عمليــة تركيــب المفصــل الصناعــي بســبب آالم العمليــة،
لذلــك فــإن هــذه العمليــة باســتخدام الروبــوت نتائجهــا ممتــازة وال آالم فيهــا.

من أين تأتي آالم المفاصل؟

تأتــي آالم المفاصــل مــن قطــع األوتــار والعضــات ،ونحــن فــي الوقــت الحالــي
نحــرص كثي ـرًا علــى إجــراء عمليــات جراحــة العظــام وخاصــة تبديــل المفاصــل
بــدون أن نســبب آالمــً للمريــض ،نحــن نشــجع المريــض علــى تركيــب المفصــل
الصناعــي بالطــرق الحديثــة بعيـدًا عــن الطــرق التقليديــة التــي كانــت تســبب
آالمــً للمريــض.

هل انتهى عصر التجبير؟

ليــس هنــاك أي تجبيــر اليــوم ،وال يســتخدم التجبيــر حاليــً إال للعظــام غيــر
المتحركــة مــن مكانهــا ،وحاليــً فإننــا فــي دار الشــفاء نبحــث عــن اســتخدام
أي شــيء يســاهم فــي تخفيــف اآلالم عــن المريــض ،واألفضــل أن نقــوم بإجــراء
عمليــة للمريــض ويعــود لبيتــه فــي نفــس اليــوم ،بــدالً مــن أن يتــم تجبيــره
لثالثــة أشــهر.
فالعمليــات تســهل كثيــرًا علــى المرضــى بــدالً مــن التجبيــر الــذي يقيــد
حركتهــم ويســبب لهــم آالمــً كثيــرة خاصــة إذا كانــوا مســنين أو مصابيــن
بالســكري أو بعــض المشــاكل المرضيــة األخــرى ،نحــن نبتعــد عــن التجبيــر
قــدر اإلمــكان ،وال نتطلــع للجبــس كحــل مبدئــي ،وأهــم شــيء ننظــر إليــه هــو
مصلحــة المريــض.
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مــا أهــم المــواد التــي تتكــون منهــا المفاصــل
والـــشرائح الـمعدنيـــة الـتـــي يـتـــم تركـيبـــها
بالعظــام؟

حينمــا نتحــدث عــن مفصــل الركبــة المعدنــي نجــد أنــه يتكــون مــن مــادة
التيتانيــوم ،وهنــاك أكثــر مــن نــوع ،وبيــن المادتيــن المعدنيتيــن اللتيــن يتــم
تركيبهمــا فــي عظمــة الســاق وعظمــة الفخــذ ،توضــع مــادة مــن البالســتيك
المقــوى التــي يتــم تثبيتهــا بإســمنت طبــي لتثبيــت المفصــل ،وفائــدة المــادة
البالســتيكية أنهــا تمنــع االحتــكاك فــي مفصــل الركبــة الــذي قــد يصــدر صوتــً
بــدون وضــع المــادة البالســتيكية.
وبالنســبة لمفصــل الفخــذ الــذي يتــم تركيبــه ،فــإن مادتــه تتكــون مــن
الســيراميك والــذي يتميــز بعمــر أفضــل وصالبــة أقــوى ،وكنتيجــة عنــد المريض
أفضــل ونســبة الخلــع تكــون أقــل.

ماذا عن أحدث الطرق في عالج كسور العمود
الفقري؟

بالنســبة لكســور العمــود الفقــري ،يتــم عالجهــا علــى حســب درجتهــا وعــدد
الفقــرات المصابــة بالكســر ،وحســب العمــر وحســب مكانهــا ،وهــل هنــاك أثــر
علــى األعصــاب مــن عدمــه؟ كل هــذه العوامــل لهــا دور فــي كيفيــة العــاج.

هل هناك تبديل فقرات للعمود الفقري؟

ليــس هنــاك شــيء اســمه تبديــل فقــرات ،لكــن يوجــد تبديــل الديســك ،فمثـ ً
ا
المريــض وهــو فــي عمــر الشــباب ،والــذي يصــاب بتــآكل الديســك ،فإنــه يمكــن
اســتبدال الديســك لــه بديســك آخــر صناعــي يعطــي نفــس وظيفــة الديســك
الطبيعي.
مــن الممكــن أن يتــم تركيــب وتثبيــت الديســك عــن طريــق اإلســمنت الطبــي،
أو المســامير ،أو عــن طريــق حــزام يرتديــه المريــض لمــدة  3أشــهر.

نصائح للحفاظ على صحة العظام؟

أنصــح جميــع المرضــى بضــرورة التعــرض للشــمس ،فالشــمس مفيــدة وتمــد
الجســم بفيتاميــن د ،وأنصــح كذلــك بضــرورة شــرب كميــات كبيرة مــن المياه،
فعلــى الشــخص أن يــروي جســمه بالمــاء ،حيــث يحتــاج الجســم لثالثــة ليتــرات
مــاء يوميــً علــى األقــل ،فنحــن فــي دولــة مناخهــا حــار وأجســامنا تتعــرض
للجفــاف لذلــك يجــب اإلكثــار مــن شــرب المــاء.

شــرب المــاء يغنــي الجســم عــن مشــاكل كبيــرة للعظــام ،فالديســك يتكــون
مــن المــاء ،والعضــات  70فــي المائــة منهــا مــاء ،والغضاريــف تتكــون مــن المــاء،
لذلــك يجــب اإلكثــار كمــا قلــت مــن شــرب المــاء بكميــات كبيــرة.
كمــا أنصــح أيضــً بضــرورة تخفيــف الــوزن ألن الســمنة تســبب ضــررًا كبيــرًا
للمفاصــل ،فــكل كيلــو غــرام زيــادة فــي وزن الجســم يســبب الضغــط علــى
المفصــل بــوزن مقــداره  4كيلوغرامــات ،فزيــادة الوزن تعجل اإلصابة بالخشــونة.
وأنصــح أخيــرًا بممارســة الرياضــة ،ويجــب ممارســة رياضــة المشــي لمــن هــم
فــوق الـــ  65عامــً ،أمــا لمــن هــم أقــل مــن  65عامــً يجــب عليهــم ممارســة رياضات
أخــرى غيــر المشــي ،ألن المشــي ال يعتبــر رياضــة لمــن هــم أقــل مــن ســن الـــ .65
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"يجــب عــدم إيقــاف األدويــة
بعــد جراحــة القلــب المفتــوح
أو تركيــب الدعامــات"

د .عبداهلل العـنـزي
اسـتـشـــاري الباطـنـيـــة وأمـــراض الـقـلـــب واألوعــيـــة
الـدمــويـــة وأمـراض قـلـــب هــيــكـلـيـة وقسطرة عـالجـيـة
فــي «مستشــفى دار الـشـفـــاء»
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نجــري فــي «دار الشــفاء» العمليات البســيطة والمعقــدة للقلب والتي
تالقــي نســبة نجــاح عاليــة جدًا
ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري والكوليســترول أبــرز العوامــل المؤديــة
لتضييــق شــرايين القلب
الجلطــة القلبيــة تأتــي عندمــا يشــعر اإلنســان بضيــق التنفــس وألــم
فــي الصــدر ينتقــل للكتــف األيســر
تصلــب الشــرايين قــد يــؤدي إلــى فشــل فــي وظائــف القلــب وينتــج
عنــه الذبحــة الصدريــة واحتقــان فــي الرئتيــن
تصلــب الشــرايين الشــديد يحتــاج إلى القســطرة وهنــاك حاالت قليلة
تحتــاج إلــى تبديــل الشــرايين عــن طريق عملية القلــب المفتوح
ارتفــاع نســبة الكوليســترول النافــع فــي الجســم مــع ممارســة الرياضة
بشــكل مســتمر وهــذا أمــر إيجابــي جدًا
اإلبــر شــكل جديــد فــي عــاج الكوليســترول الضــار ،حقنــة كل أســبـ
وعـيـــن قد تـحقـــق نـتـائـــج مـمـتـــازة
دقــات القلــب للنســاء الحوامــل قد تصل إلــى الـ  90نبضة في الدقيقة،
وهــذا طبيعي جدًا
علــى مرضــى القلــب االلتــزام باالشــتراطات الصحيــة تجنبــً لإلصابــة بـــ
«كورونــا» حتــى ال تحــدث لهــم مضاعفــات خطيــرة
أنصــح مرضــى القلــب باتبــاع أســلوب حيــاة صحــي وممارســة الرياضــة
وتنــاول األغذيــة الســليمة
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نصــح استشــاري الباطنيــة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة
وأمــراض القلــب الهيكليــة والقســطرة العالجيــة فــي
مستشــفى دار الشــفاء ،الدكتــور عبــداهلل العنــزي ،مرضــى
القلــب بضــرورة اتبــاع نظــام غذائــي صحــي وممارســة الرياضــة
نصــف ســاعة يوميــً ،خمــس مــرات فــي األســبوع علــى األقــل ،و
االلتــزام بتنــاول أدويــة القلــب وعــدم التوقــف عنهــا نهائيــً،
والمراجعــة المســتمرة للطبيــب ،حتــى ال تحــدث لهــم أيــة
مضاعفــات.
كمــا نصــح الدكتــور العنــزي عبــر «الشــفاء تايمــز» مرضــى
القلــب بضــرورة تنــاول لقــاح (كوفيــد  )19واتبــاع االشــتراطات
الصحيــة تجنبــً لإلصابــة بالفيــروس حتــى ال تتعــرض حياتهــم
للخطــر ،حيــث أنهــم ًأكثــر عرضــة للمضاعفــات الخطيــرة لهــذا
المــرض.
وأكــد أن أكثــر أمــراض القلــب شــيوعًا وأخطرهــا هــو تصلــب
الشــرايين الــذي قــد يحــدث بســبب ارتفــاع ضغــط الــدم أو
نســبة الســكر فــي الجســم أو ارتفــاع نســبة الكوليســترول
فــي الــدم ،مـوضـحـــً أن هنــاك بعــض العوامــل الوراثيــة التــي
قــد تــؤدي إلــى أمــراض القلــب.
ولفــت إلــى أن هنــاك قائمــة أخــرى مــن أمــراض القلــب غيــر
تصلــب الشــرايين ،علــى رأســها ضعف عضلــة القلب ،والفشــل
فــي وظائــف صمامــات القلــب والتــي تحتاج إلــى عــاج أو تبديل،
مبينــً أن النســاء أكثــر النــاس الذيــن يصابــون بمــرض انكســار
القلــب خاصــة إذا تعرضــن لصدمــة نفســية كبيــرة ،مبينــً أنــه
ال عالقــة للقلــب بمشــاعر الكــره أو الحــب أو غيرهــا ،وتلــك
المشــاعر مركزهــا المــخ وليــس القلــب.
وقــال «إن مستشــفى دار الشــفاء هــو المستشــفى الخــاص
الوحيــد فــي الكويــت الــذي يضــم غرفتيــن إلجــراء عمليــات
القســطرة ،وهــذا يعكــس العــدد الكبيــر لعمليــات القســطرة
التــي نجريهــا فــي المستشــفى» ...وتفاصيــل أخــرى يمكــن
التعــرف عليهــا فــي هــذا اللقــاء فــي ســياق الســطور التاليــة:

ً
بداية ،لماذا اخترت هذا التخصص؟

لقــد اختــرت هــذا التخصــص لثالثــة أســباب رئيســية :أولها ألن أمــراض القلب
مــن أكثــر األمــراض انتشــارًا ،ومــن خــال تخصصــي أرجــو أن أســاعد شــريحة
كبيــرة مــن المرضــى ،والســبب الثانــي أن مــرض القلــب يعــرض حيــاة النــاس
للخطــر ،فكونــي متخصصــً فــي هــذا المجــال أســاهم بعــد إرادة اهلل عــز
وجــل فــي أن أكــون ســببًا فــي إنقــاذ أرواح النــاس ،أمــا الســبب الثالــث فــإن
هــذا التخصــص فيــه خيــارات عالجيــة متعــددة للمرضــى.

ما أهم األمراض المتعلقة بالقلب؟
وما أسبابها؟

أكثــر األمــراض شــيوعًا هــو مــرض تصلــب الشــرايين ،خصوصــً فــي الــدول
المتقدمــة ودول الخليــج أيضــً ،وأســباب تصلــب الشــرايين عديــدة مــن
أهمهــا ارتفــاع الســكر ،وارتفــاع ضغــط الــدم ،وارتفــاع الكوليســترول
والتدخيــن أيضــً مــن أبــرز األســباب.
لكــن هنــاك أســباب أخــرى تــؤدي لتصلــب الشــرايين وقــد تغيــب عــن بعــض
النــاس ،وهــي الضغــط النفســي ،وفــي اآلونــة األخيــرة مــع وضــع جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19عــاش النــاس تحــت ضغــط نفســي
هائــل ،والــذي قــد يتســبب فــي اعتــال الشــرايين وتصلبهــا والتــي تعــد
المــرض الرئيســي للقلــب.
لكــن هنــاك قائمــة أخــرى مــن أمــراض القلــب ،علــى رأســها ضعــف عضلــة
القلــب ،والفشــل فــي وظائــف صمامــات القلــب ،والتــي تحتــاج إلــى عــاج أو
تبديــل.

حدثنا عن تصلب الشرايين؟

ليــس هنــاك أســباب محــددة لتصلــب الشــرايين ،بــل هــي مجموعــة عوامل،
وكلمــا زادت تلــك العوامــل ،كلمــا زادت احتماليــة إصابــة الشــخص بتصلــب
أو تضيــق شــرايين القلــب التاجيــة ،ومثلمــا ذكــرت فــإن أســباب تصلــب
الشــرايين تتلخــص فــي التدخيــن ،وقلــة الرياضــة ،والســكري ،وارتفــاع
الكوليســترول فــي الــدم والســمنة ،والضغــط النفســي ،وهنــاك أســباب
وراثيــة بجانــب الضغــط النفســي.

كيــف يعلــم المرضــى أنهــم مصابــون
بتضيــق أو تصلــب فــي شــرايين القلــب؟

قــد يــؤدي تصلــب الشــرايين التاجيــة إلــى حــدوث جلطــة قلبيــة حــادة فــي
أحــد الشــرايين التاجيــة والتــي تتســبب فــي أعــراض أهمهــا آالم فــي الصــدر
والكتــف والــذراع األيســر وضيــق فــي التنفــس .وفــي حــاالت أخــرى يكــون
التضيــق تدريجيــً وهــذا يــؤدي إلــى الشــعور بآالم في الصــدر وضيق النفس
والــذي يحــدث مــع بــذل المجهــود ،وهــذا مــا يســمى بالذبحــة الصدريــة.
وأحيانــً يحــدث فشــل فــي وظائــف القلب بســبب تصلب الشــرايين ويحدث
مــا يســمى بوجــود «مــاء علــى الرئتيــن» ،أو مــا يســمى احتقــان فــي الرئتيــن
يســبب ضيقــً فــي التنفــس.
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ما هي طريقة عالج تصلب الشرايين؟

أود أن أوضــح أوالً أن الوقايــة خيــر مــن العــاج ،ويجــب علــى الجميــع فوق ســن
الثالثيــن أن يجــروا الفحوصــات الطبيــة ،للتأكــد مــن عــدم وجــود األســباب
المؤديــة لتصلــب الشــرايين ،وفــي حــال بعــض ًاو كل تلــك العوامــل ،فإنــه
يجــب عالجهــا كعــاج الضغــط أو الســكري قبــل أن تــؤدي إلــى تضيــق
الشــرايين.
أمــا بالنســبة للمرضــى الذيــن أصيبــوا بتضيــق فــي الشــرايين ،فــإن هنــاك
جانبــً عالجيــً عــن طريــق األدويــة ،وإذا كانــت التضيقــات شــديدة ،فــإن العالج
يعتمــد علــى حســب عــدد الشــرايين المتأثــرة بالتضيقــات وأماكنهــا وقــد
يحتــاج المريــض حينهــا إلــى قســطرة القلــب العالجيــة ،وهنــاك بعــض
الحــاالت القليلــة التــي تحتــاج إلــى تبديــل الشــرايين عــن طريــق عمليــة
القلــب المفتــوح.
إن المرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى إجــراء عمليــة قلــب مفتــوح والمرضــى
الذيــن يتــم تركيــب دعامــات لهــم ،ال يغنيهــم ذلــك عــن تنــاول العــاج
الدوائــي الــذي يقيهــم مــن تضيقــات أخــرى فــي الشــرايين قــد تحــدث لهــم
فــي المســتقبل.

حدثنا عن وحدة القسطرة العالجية في
مستشفى دار الشفاء؟

افتتــاح غرفــة قســطرة عالجيــة جديــدة فــي وحــدة القســطرة العالجيــة
يعكــس العــدد الكبيــر لعمليــات القســطرة التــي نجريهــا فــي دار الشــفاء.
ولــدى المستشــفى فريــق عمــل محتــرف ومتمــرس ولديهــم خبــرة كبيــرة
فــي هــذا المجــال ،ويتــم إجــراء العمليــات البســيطة والمعقــدة والتي تالقي
نســبة نجــاح عاليــة جـدًا ،وتحقــق نتائــج ممتــازة.

ما أهم األجهزة المستخدمة في عالج
أمراض القلب بالمستشفى؟

يتــم اســتخدام أحــدث وأفضــل أجهــزة األشــعة والقســطرة ،كمــا نســتخدم
أيضــً بــدار الشــفاء أحــدث أجهــزة القســاطر والدعامــات الدوائيــة مــن الفئــة
الثالثــة ،وهــي مــن أحــدث أنــواع الدعامــات الموجــودة فــي الســوق حاليــً.

هل هناك جديد في عالج ضيق الشرايين؟

التطــور مســتمر فــي األبحــاث المختصــة بعــاج تضيــق شــرايين القلــب،
وهــذا ينعكــس علــى التغيــر فــي التوصيــات العالجيــة العالميــة فــي عــاج
تصلــب الشــرايين ،مــع اســتحداث أدويــة جديــدة لعــاج المرضــى.
التطــور فــي العــاج يشــمل تطويــر أدويــة جديــدة واســتحداث معــدات
طبيــة جديــدة فــي القســطرة العالجيــة.
ونحــن فــي دار الشــفاء نتابــع دائمــً التطــورات الجديــدة ،عــن طريــق حضورنــا
المؤتمــرات العالميــة األوروبيــة واألميركيــة فــي مجــال عــاج أمــراض القلــب،
حتــى نقــدم لمرضانــا أفضــل وأحــدث العالجــات المتطــورة ،فعلــى ســبيل
المثــال ،تــم اســتحداث أدويــة جديــدة لعــاج الســكري ،وأثبتــت فعاليتهــا
لمرضــى القلــب ،وتلــك األدويــة متوفــرة لدينــا وهلل الحمــد فــي دار الشــفاء.

ما أسباب زيادة الكوليسترول في الدم؟

الكوليســترول إمــا أن يكــون ضــارًا ويــؤدي إلــى حدوث ترســبات في شــرايين
القلــب ويــؤدي إلــى تضييقهــا ،أو هنــاك الكوليســترول النافــع الــذي يقــوم
بتنظيــف الشــرايين مــن تلــك الترســبات ،وترتفــع نســبة الكوليســترول
النافــع فــي الجســم مــع ممارســة الرياضــة بشــكل مســتمر ،ويعــد ذلــك أحــد
الجوانــب اإليجابيــة للرياضــة التــي ترفــع مســتوى الكوليســترول النافــع فــي
الجســم.
أمــا فــي مــا يخــص الكوليســترول الضــار ،فهنــاك جــزء كبيــر منــه يحــدث
عــن طريــق بعــض اإلفــرازات فــي الكبــد ،ويحــدث بســبب بعــض العوامــل
الوراثيــة ،ويعكــس ذلــك أن العامــل الوراثــي قــد يتســبب فــي أمــراض
القلــب ،لكــن نســبة مــا يعــادل  20فــي المئــة مــن المصابيــن بأمــراض القلــب
تتعلــق بنظــام حيــاة اإلنســان ،وطريقــة النظــام الغذائــي واحتوائــه علــى
نســبة عاليــة مــن الدهــون المشــبعة التــي ترفــع مســتوى الكوليســترول
الضــار فــي الجســم.

مستشفى دار الشفاء  -يونيو 2021

ما سبب ارتفاع ضغط الدم؟

هنــاك عوامــل تتســبب فــي ارتفــاع ضغــط الــدم ،فهنــاك بعــض العوامــل
الوراثيــة ،وأخــرى تتعلــق بطريقــة حيــاة اإلنســان ،مــن ناحية النظــام الغذائي
غيــر الســليم ،حيــث يتنــاول البعــض مأكــوالت ترتفــع فيهــا نســبة الملــح،
وتنــاول الوجبــات الســريعة ،وقلــة الحركــة والرياضــة والســمنة مــن أبــرز
عوامــل ارتفــاع ضغــط الــدم ،لكــن هنــاك حــاالت نــادرة تتعلــق باختــال فــي
وظائــف الغــدد التــي تــؤدي إلــى ارتفــاع ضغــط الــدم ،وغالبيــة األســباب
تتعلــق بالنظــام الغذائــي والعوامــل الوراثيــة وأســلوب الحيــاة.

ما الطريقة السليمة لقياس ضغط الدم؟

مــن األخطــاء الشــائعة أن يتــم قيــاس ضغــط الــدم للشــخص مــرة واحــدة
فقــط ،حينمــا يشــعر بالتعــب أو األلــم ،وشــيء طبيعــي حينمــا يشــعر
المريــض باأللــم ،فــإن ضغــط دمــه يرتفــع ،وهــذا ال يعنــي أن ذلــك الشــخص
يعانــي مــن مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم.

يجــب اســتخدام جهــاز ذو مقــاس مناســب لــذارع المريــض لقيــاس ضغطــه،
ويجــب اســتخدام أجهــزة تمــت معايرتهــا والتدقيــق علــى مســتوى عملهــا،
ويجــب أيضــً عنــد إجــراء قيــاس ضغــط الــدم أال يتنــاول المريــض مشــروبات
تحتــوي علــى الكافييــن قبــل ســاعتين أو ثــاث مــن قياس الضغــط ،ويجب
عليــه أن يجلــس فــي مــكان هــادئ دون أن يتحــدث إلــى أحــد ،فــي اســترخاء
تــام مــن  ٥إلــى  ١٠دقائــق ،ويتــم قيــاس ضغــط الــدم ثــاث مــرات ،حيــث يتــم
االســتغناء عــن القــراءة األولــى ،وأخــذ المتوســط للقراءتيــن االخيرتيــن.
والقــراءة الطبيعيــة لضغــط الــدم تتكــون مــن رقميــن العلــوي و الســفلي،
فالعلــوي يكــون أقــل مــن  130والرقــم الســفلي يكــون أقــل مــن  85أو 80
 ،تلــك هــي القــراءة المثاليــة ،وبالنســبة لمعــدل ضربــات القلــب المثالــي،
فإنهــا تتــراوح مــا بيــن الـــ  60إلــى الـــ  80أو الـــ  90ضربــة فــي الدقيقــة ،وهنــاك
حــاالت خاصــة بالنســبة لبعــض الرياضييــن حيــث أن ضربــات القلــب لديهــم
قــد تكــون أقــل مــن  60وهــذا يعكــس أنهــم بحالــة جيــدة ج ـدًا.
وبالنســبة للنــاس الذيــن لديهــم فقــر فــي الــدم أو النســاء الحوامــل ،فــإن
نبضــات القلــب قــد تصــل إلــى التســعين نبضــة فــي الدقيقــة ،وهــذا أمــر
طبيعــي ج ـدًا بالنســبة لهــن.

هل مرضى القلب معرضون لإلصابة
بـ (كوفيد )19؟

اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد  )19تتــم عــن طريــق العــدوى
الناتجــة عــن عــدم االلتــزام باالشــتراطات الصحيــة ،وكــون اإلنســان مريضــً
بالقلــب ،فهــذا ال يعنــي أن مريــض القلــب معــرض لإلصابــة بكورونــا أو
نقــل المــرض ،لكــن وجــود األمــراض المزمنــة وعلــى رأســها أمــراض القلــب
يحــدد مــدى شــدة اإلصابــة بـــكورونا (كوفيــد  ،)19وبالنســبة للنــاس ذوي
الحالــة الصحيــة الجيــدة غيــر المصابيــن بأمــراض القلــب ،فــإن نســبة اإلصابــة
بكورونــا قــد تكــون بســيطة جــدًا ،وقــد ال يعلــم الشــخص أنــه مصــاب
بكورونــا ،لكــن أصحــاب األمــراض المزمنــة الذين يصابــون بكورونا قد تحدث
لهــم مضاعفــات شــديدة ويتســبب ذلــك فــي خطــر قــد يهــدد حياتهــم.

كيــف يمكــن لمريــض القلــب أن يحافــظ علــى
صحته ؟

عليــه اتبــاع اإلرشــادات الطبيــة الســليمة ،وعليــه االســتمرار فــي أخــذ األدويــة
الخاصــة بعــاج القلــب ،ألن العديــد مــن المرضــى حينمــا يتناولــون األدويــة
لســنة أو ســنتين ويشــعر أن حالتــه الصحيــة تحســنت ،يتــرك األدويــة ،وهــذا
أمــر خاطــئ لألســف ،ولــه آثــار جانبيــة كبيــرة ،لذلــك ال يجــب التوقــف عــن أخــذ
األدويــة.
ولكــي يحافــظ مريــض القلــب علــى صحتــه ،يجــب عليــه اتبــاع أســلوب الحياة
الصحــي بالمواظبــة علــى الرياضــة بمعــدل  30دقيقــة بمشــي ســريع علــى
األقــل  5مــرات فــي األســبوع ،كمــا يجــب عليــه اتبــاع نظــام غذائــي صحــي
يحتــوي جميــع العناصــر الالزمــة للجســم ،ويجــب أن يحتــوي الطعــام علــى
البروتيــن والخضــراوات والفواكــه غيــر العاليــة بالســكريات ،وعليــه أيضــً
اإلقــاع عــن العــادات الســيئة وعلــى رأســها التدخيــن.
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هل التدخين مميت لمرضى القلب؟

بــا شــك ،فالتدخيــن مــن أكثــر العوامــل الســيئة لصحــة اإلنســان ،ألنــه يرفــع
نســبة اإلصابــة بتصلــب الشــرايين ،ويتســبب كذلــك فــي جلطــات القلــب
والمــخ ،كمــا يتســبب فــي اإلصابــة بالســرطانات بجميــع أنواعهــا ،إضافــة إلــى
التســبب فــي أمــراض الرئــة.
وهنــاك أبحــاث تؤكــد أن المريــض الــذي كان يدخــن لســنوات عديــدة ،لــو
توقــف عــن التدخيــن لمــدة ســنتين أو ثــاث ســنوات ،فــإن نســبة إصابتــه
بأمــراض القلــب تنخفــض إلــى نســبة مقاربــة للشــخص العادي غيــر المدخن
الــذي يصــاب بأمــراض القلــب ،وهــذا يؤكــد أن فرصــة اإلصابــة لــم تذهــب فــي
اإلقــاع عــن التدخيــن.

ما النصائح التي تقدمها لمرضى القلب؟

أنصــح باالســتمرار فــي تنــاول العــاج ،فهــذا شــيء مهــم جـدًا ،ألن كثيرًا من
أدويــة القلــب يحتــاج المريــض إلــى تناولهــا مــدى الحيــاة ،وعليــه االهتمــام
بمتابعــة طبيبــه باســتمرار ،علــى األقــل مرتيــن فــي الســنة ،وكــون أن
الضغــط والكوليســترول والســكر فــي مســتوى طبيعــي ،فهــذا ال يعنــي
أن تلــك النســب ستســتمر مــدى الحيــاة ،فمراجعــة الطبيب مهمــة لمتابعة
مســتوى الضغــط والســكر والكوليســترول ،والتأكــد أنهــا دائمــً فــي
المســتوى الطبيعــي المطلــوب.
كمــا يجــب علــى المريــض اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي ،كمــا ذكرنــا مثــل
ممارســة الرياضــة باســتمرار ،واتبــاع نظــام غذائــي صحــي ،والحفــاظ علــى
الــوزن ،واالبتعــاد عــن العــادات الصحيــة الســيئة مثــل التدخيــن ،والبعــد عن
الضغــط النفســي ،كمــا يجــب االهتمــام بالجانــب االجتماعــي ألنــه مهــم جـدًا
لصحــة مريــض القلــب ،وعلــى اإلنســان أن يهتــم بثالثــة جوانــب للحصــول
علــى صحــة جيــدة ،وهــي الجوانــب الجســدية والنفســية واالجتماعية ،فهي
مثلــث مهــم ج ـدًا للحفــاظ علــى صحــة اإلنســان.

هل مشاعر الحب والكـره لها عالقـة
بالقلـب؟

فــي الحقيقــة إن هــذه المشــاعر متواجــدة فــي المــخ وليــس القلــب ،لكــن
قــد تتســارع ضربــات القلــب عندمــا يشــاهد الشــخص شــخصا آخــر يحبــه،
وعلــى كل حــال فــإن جميــع األمــور المتعلقــة بالمشــاعر متواجــدة فــي المــخ.

وهنــاك حــاالت نــادرة تســمى بمــرض انكســار القلــب والــذي قــد يصيــب
النســاء عنــد ســماعهن أخبــارًا ســيئة أو حــدوث خالفــات زوجيــة ،ويحــدث
مــا يســمى بالصدمــة النفســية التــي تســبب انكســارًا وضعفــً فــي عضلــة
القلــب ،وممكــن أن تكــون أعراضهــا مشــابهة للجلطــة القلبيــة ،ولحســن
الحــظ فــإن كثيـرًا مــن هــذه الحــاالت تتحســن أوضاعهــا بعــد تنــاول األدويــة
الالزمــة للعــاج.

ما عالقة األمراض الباطنـيـة بأمراض
الـقلـب؟

تخصــص القلــب جــزء من تخصصــات األمراض الباطنية ،وكثيــر من األمراض
التي يعالجها أطباء األمراض الباطنية كالســكري والكوليســترول وارتفاع
الضغــط ،هــي مــن األمــراض الباطنيــة لكن لهــا آثار تتعلق بأمــراض القلب.
وبعــض األعــراض التــي يشــكو منهــا مرضــى القلــب قــد تتعلــق باألمــراض
الباطنيــة ،والعكــس صحيــح فهنــاك بعــض المرضــى لديهــم آالم فــي
ـي
البطــن ناتجــة عــن أمــراض القلــب ،وهــذا يعكــس الترابــط بيــن تخصصـ ّ
األمــراض الباطنيــة وأمــراض القلــب.

كلمة أخيرة؟

أنصــح مرضــى القلــب بتنــاول لقــاح فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد
 ،)19ألنهــم مــن الفئــات المعرضــة لمضاعفــات خطيــرة جــراء اإلصابــة بهــذا
المــرض ،كمــا يجــب عليهــم االلتــزام باالشــتراطات الصحيــة ،و االهتمــام
بأســلوب الحيــاة الصحــي والنظــام الغذائــي الصحــي ،وضــرورة االســتمرار
بمتابعــة أطبــاء القلــب الدوريــة حتــى تكــون حالتهــم مســتقرة بــإذن اهلل.

62

مستشفى دار الشفاء  -يونيو 2021

احدث الطرق والتقنيات
لتشخيص وعالج سرطان
القولون في «دار الشفاء»

د .عبدالسالم النجار:
استشاري األورام السرطانية
وأمــراض الدم واألمراض الباطنية في
مستشفى دار الشفاء
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 الضعــف والوهــن ونقــص الــوزن وانتفــاخ البطــن وآالم المســتقيم أبــرز أعــراضســرطان القولون
 إذا لــم يكــن هنــاك ســبب واضــح لفقــر الــدم ،فمــن واجــب الطبيب عمــل منظارللقولــون أو للمعدة
 العــاج يعتمــد علــى مرحلــة الــورم فــي البدايــة والتأخــر فــي التشــخيص يــؤديإلــى التأخــر فــي العــاج
 لدينــا فــي «دار الشــفاء» طاقــم طبــي قــادر علــى التعامــل مــع مضاعفــاتالمــرض وعالجــه
 األكل الصحــي وتخفيــف الــوزن وممارســة الرياضــة والتقليــل مــن اللحــومالحمــراء والمصنعــة ،أبــرز طــرق الوقايــة
 العوامــل الوراثيــة والســمنة وااللتهــاب المزمــن والتدخيــن والتعــرض للعــاجاإلشــعاعي وقلــة األنشــطة الرياضيــة أبــرز أســباب أورام القولــون
 لدينــا فــي «دار الشــفاء» مختبــر الــدم ومختبــر األنســجة لتشــخيص ومتابعــةاألورام لتقديــم العــاج المناســب
 ليــس هنــاك شــك فــي أن أفضــل ســبل العــاج هــو الكشــف المبكــر عــنالســرطان وإجــراء فحوصــات دوريــة
 أنصــح أقــارب المريــض مــن الدرجــة األولــى بإجــراء فحــص منظــار القولــونللتدخــل مبكــرًا فــي عــاج أيــة إصابــات
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أكــد استشــاري األورام الســرطانية وأمــراض الــدم
واألمــراض الباطنيــة ،الدكتــور عبدالســام النجــار ،فــي
مستشــفى دار الشــفاء أن المستشــفى بــه جميــع
اإلمكانيــات لعــاج وتشــخيص ســرطان القولــون.
وفــي حديثــه لـــ «الشــفاء تايمــز» ،نصــح الدكتــور النجــار
بضــرورة إجــراء الفحــص مبكــرًا ،تجنبــً لإلصابــة بهــذا
المــرض الخبيــث داعيــً أقــارب المريــض مــن الدرجــة
األولــى إلجــراء الفحــص أيضــً ،موضحــً أن دار الشــفاء بهــا
كادر طبــي قــادر علــى التعامــل مــع مضاعفــات والمــرض
وعالجــه.
وأوضــح أن عــاج ســرطان القولــون يعتمــد علــى مرحلــة
الــورم فــي البدايــة ،وأن التأخــر فــي التشــخيص يــؤدي
إلــى التأخــر فــي العــاج وحــدوث مضاعفــات ال تحمــد
عقباهــا ،مشــيرًا إلــى أن الوقايــة هــي بــا شــك أفضــل
طــرق العــاج.
ـرق الدكتــور النجــار إلــى األســباب والعوامــل المؤدية
وتطـ ّ
للمــرض ،مســتعرضًا أعراضــه المختلفــة وطــرق العــاج،
مقدمــً نصائــح عــدة لتجنــب اإلصابــة ...وتفاصيــل أخــرى
كثيــرة ســيتم توضيحهــا فــي ســياق الحــوار التالــي:

لماذا اخترت هذا التخصص؟
تخصــص األورام مــن التخصصــات التــي زاد اإلقبــال عليهــا فــي
الفتــرة األخيــرة ،بســبب تطــور طــرق العــاج ،حيــث كان فــي
الســابق فقــط العــاج الكيمــاوي ،لكــن اآلن تعــددت وســائل
وســبل العــاج باألخــص فــي المراحــل المتقدمــة مــن المــرض
(المرحلــة الرابعــة) ،وباإلمــكان حاليــً العــاج باألدويــة الموجهــة أو
العــاج المناعــي ،ومــن الممكــن تصغيــر حجــم الــورم الســتئصاله
جراحيــً أو التحكــم بــه لفتــرات وســنوات أطــول بكثيــر ،عمــا كان
فــي الســابق.

ما هو سرطان القولون؟
هــو ورم يصيــب األمعــاء الغليظــة ،ويبــدأ كحويصــات (نتــوء فــي
بطانــة القولــون) ،ويكــون ورمــً حميــدًا فــي بدايتــه ،ثــم بعدهــا
يتحــول إلــى ورم خبيــث مــا لــم يتــم اســتئصاله.
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ما هي أعراضه؟
 إسهال إمساك تغير في كثافة الخروج. الشعور بعدم اكتمال الخروج. دم مع الخروج. دم في الخروج. الشعور بآالم وتقلصات وغازات في البطن. آالم في المستقيم. الشعور أو اإلحساس بأورام في البطن. ضعف ووهن. نقص شهية مع فقدان الوزن. ترجيــع مــع انتفــاخ فــي البطــن (وهــذه األعــراض تــزدادمــع ازديــاد درجــة االنســداد فــي االمعــاء التــي تصاحــب
ســرطان القولــون)
 ارتفاع في درجة حرارة الجسم ممكن أن تنتج من :* تســمم بكتيــري فــي الجســم حيــث أن ســرطان القولــون
ممكــن أن يــؤدي إلــى انتفــاخ شــديد فــي األمعــاء
وتشــققات وفــي هــذه الحالــة تعتبــر حالــة المريــض
حرجــة ويحتــاج إلــى تدخــل جراحــي طــارئ
* الــورم نفســه ممكــن أن يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي درجــة
الحــرارة (ليــس لــه عالقــه بــأي تســمم بكتيــري)
 اليرقــان -عندمــا يميــل لــون العيــن والجســم إلــىاإلصفــرار ،وفــي حالــة ســرطان القولــون عــادة مــا يكــون
ناتجــً مــن انتشــار الــورم فــي الكبــد ،وقــد يصاحبــه
تضخــم فــي الكبــد أيضــً.
تكــون ســوائل
 انتفــاخ البطــن ممكــن أن ينتــج مــنّ
فــي جــدار البطــن ،بســبب انتقــال الــورم إلــى الغشــاء
البريتونــي.
 تضخــم فــي الغــدد الليمفاويــة (وعــادة مــا تكــون فــيأســفل البطــن).
 اآلم فــي الظهــر (فــي حالــة انتقــال الــورم إلــى العظــموعــادة مــا يكــون العمــود الفقــري)
 -ممكن أن ينتقل الورم إلى الجلد مع ظهور تقرحات.

متى تتم زيارة الطبيب بهذا الشأن؟
ومتى يتجه الشخص للفحص؟
 يتــم اكتشــاف المــرض مــن األعــراض التــي ذكرناهــا من آالمفــي البطــن أو إمســاك حــاد ،ممــا يــؤدي بالمريــض للذهــاب
إلــى الطبيــب أو إلــى الطــوارئ ،عندمــا يشــعر بمغــص حــاد
وانتفــاخ فــي البطــن (أعــراض انســداد حــاد فــي القولــون)،
ممــا يتطلــب تدخ ـ ً
ا جراحيــً طارئــً.
 هنــاك مــن يذهــب إلجــراء فحــوص دوريــة ويتــم اكتشــافإصابتــه بفقــر فــي الــدم ،إذا لــم يكــن هنــاك ســبب واضــح
لفقــر الــدم (مســببات أخــرى لفقــر الــدم -مثــل تكســر
فــي الــدم) ،فمــن واجــب الطبيــب المعالــج البحــث لمعرفــة
الســبب بعمــل منظــار للقولــون أو للمعــدة.
 كمــا تجــب زيــارة الطبيــب إذا حــدث نقــص حــاد فــي الــوزنوالشــهية.
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ما أسباب سرطان القولون؟
تتعــدد األســباب والعوامــل المؤديــة لإلصابــة بســرطان
القولــون ،ويمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي:
أ-وراثي  :داء السالئل الغدومية العائلي
 -1ناتج عن طفرة في جين السالئل الغدومية العـائـلـي
ويمثــل  %1مــن ســرطان القولــون متوســط عمــر اإلصابــة
فــي ســن الـــ  15ســنة و  %90ممــن لــم يعالجــوا معرضيــن
لإلصابــة بســرطان القولــون عنــد بلــوغ ســن  ،45عــادة مــا
يصيــب الجــزء األيســر مــن القولــون ويتكــون مــن أكثــر مــن
 100حويصلــة.
 -2ســرطان القولــون غيــر الســائلي الوراثــي ،ويمثل %5-3
مــن ســرطان القولــون متوســط اإلصابــة فــي ســن  48لكــن
قــد يبتــدئ فــي العشــرينات عــادة ،فيصيــب الجــزء األيمــن
وعــدد الحويصــات أقــل مــن .100
وهــذا النــوع عــادة مــا يحتــوي علــي طفــرة فــي ( MSIوهــو
الجيــن المســؤول عــن تصليــح األخطــاء التــي مــن الممكــن
أن تحصــل خــال نمــو أو انقســام الخليــة ،وهــذا يــؤدي
إلــى نقــص فــي بروتينــات إصــاح عــدم التطابــق MMR
وهــي البروتينــات التــي يعمــل مــن خاللهــا جيــن MSI
إلصــاح أخطــاء انقســام الخليــة ،وهــذا يــؤدي إلــى ازديــاد
نســبة اإلصابــة بســرطان القولــون فــي الجــزء األيمــن منــه
عــن الجــزء األيســر ،ونســبة حدوثــه فــي ســرطان القولــون
تصــل إلــى  % 3( % 15وراثــي فــي  % 12 ،HNPCCغيــر وراثــي
.)Sporadic
 MMR deficient (MSI-Hيعنــي يجــب البحــث فــي
احتماليــة حــدوث أســباب اإلصابــة الوراثيــة عنــد المريــض
وأقاربــه مــن الدرجــة األولــى (للعلــم هــذا الفحــص مفيــد
فــي المرحلــة الثانيــة مــن المــرض حيــث أنــه يــدل علــى أن
المريــض لــن يســتجيب للعــاج الكيمــاوي  5FUونســبة
تطــور المــرض أقــل فــي هــذه الحالــة).
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 -3أقارب من الدرجة األولى مصابين بسرطان القولون.
أقــارب مــن الدرجــة األولــى (الوالــدان ،األبنــاء ،اإلخــوة) ونســبة
اإلصابــة هــي الضعفــان مقارنــة بعامــة النــاس ،والنســبة تــزداد
بازديــاد عــدد األقــارب المصابيــن مــن الدرجــة األولــى أو إذا كان
المصــاب عمــره أقــل مــن ســن الخمســين.
ب -داء األمعــاء االلتهابــي .هــو التهاب مزمن يصيب القولون،
ومعــدل اإلصابــة فــي ســرطان القولــون مــن  5إلــى  %15ضعــف
اإلصابــة فــي العامــة وتــزداد النســبة مــن  10-8ســنوات بعــد
اإلصابــة فــي داء األمعــاء االلتهابــي.
ج-ضخامة النهايات Acromegaly
وهــذا المــرض ينتــج عــن زيــادة فــي هرمــون النمــو Growth
 ، hormoneممــا ينتــج عنــه ضخامــة فــي بنيــة الجســم  ،وقــد
وجــد زيــادة فــي نســبة الحويصــات فــي القولــون ،وهــذه مــن
الممكــن أن تتحــول إلــى ســرطان القولــون.
د-هنــاك مســببات أخــرى لهــا عالقــة باإلصابــة بســرطان
القولــون مثــل التدخيــن ،التعــرض للعــاج اإلشــعاعي ،وقلــة
األنـشـطـــة الـريـاضـيـــة والـسـمـنـــة.
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ما هي عوامل الخطورة لسرطان القولون؟
يــؤدي التأخــر فــي التشــخيص إلــى التأخــر فــي العــاج ،وذلــك
بســبب اكتشــاف ســرطان القولــون فــي مراحــل متقدمــة
(المرحلــة الرابعــة  -انتشــار المــرض فــي أماكــن أخــرى فــي
الجســم مثــل الكبــد والرئــة أو أعضــاء أخــرى).

حدثنــا عــن جهــود دار الشــفاء فــي الحــد مــن
ســرطان القولــون وعالجــه؟
يوجد في دار الشــفاء وهلل الحمد جميع اإلمكانيات ومـعـــظم
الـتـخـصـصـــات الـتـــي نـحـتـاجـهـــا لـعـــاج وتـشـخـيـــص أورام
القولــون.
طبيــب الجهــاز الهضمــي لعمــل منظار القولون للتشــخيص
والمتابعــة ،وقســم األشــعة (األشــعة المقطعيــة وأشــعة
الرنيــن التداخليــة) ألخــذ العينــات والعــاج الحــراري فــي حــال
انتشــار الــورم إلــى الكبــد وأيضــً عمــل قســطرة خاصــة
تســاعد فــي ســهولة إعطــاء الكيمــاوي  -ويوجــد جــ ّراح
مختــص بعمليــات اســتئصال أورام القولــون والمســتقيم،
وج ـ ّراح مختــص بجراحــة الكبــد لبعــض الحــاالت فــي المرحلــة
التــي يكــون فيهــا اســتئصال الــورم ممكنــً بعــد العــاج
الكيمــاوي مــع العــاج الموجــه.
أيضــً يوجــد أغلــب التخصصــات المســاندة التــي قــد يحتاجهــا
المريــض ،وطاقــم طبــي قــادر علــى التعامــل مــع مضاعفــات
المــرض أو العــاج فــي حالــة إذا احتــاج المريــض الدخــول إلــى
المستشــفى ،كمــا يوجــد مختبــر الــدم ،ومختبــر األنســجة
لتشــخيص ومتابعــة األورام.

 يجــب تجنــب الســمنة وزيــادة الــوزن ،حيــث أثبتــت  13دراســة Meta-analysisأنــه يـوجـــد ارتـفـــاع فــي مـعـــدل اإلصـابـــة
بســرطان القولــون ممــن بلــغ متوســط العمــر متزامنــً مــع
زيــادة فــي معــدل وزن الجســم.
 االمتنــاع عــن التدخيــن :فاالمتنــاع عــن التدخيــن يقلــل مــنمعــدالت اإلصابــة بســرطان القولــون.
 ممارســة الرياضــة :هنــاك  21دراســة  ،Meta-analysisتؤكــدأن الرياضــة تقلــل مــن اإلصابــة بســرطان القولــون بنســبة
 %27فــي الجهــة اليمنــى %26 ،فــي الجهــة اليســرى منــه.
 فحص منظار القولون:فحــص منظــار القولــون يســاهم فــي الوقايــة مــن اإلصابــة
بســرطان القولــون ،حيــث يجــب توعيــة النــاس ابتــداء مــن
ســن  45إلــى  50ســنة ،بعمــل منظــار القولــون ويـعـــاد كـــل 5
سـنـــوات ،ويـجـــب الـــفحص المبـــكر بـــمنظار القولــون لألقــارب
مــن الدرجــة األولــى.
كمــا يجــب توعيــة األطبــاء بأهميــة تحويــل المرضــى الذيــن
يشــتكون مــن فقــر الــدم لعمــل منظــار لقولــون المعــدة
إذا لــم يكــن هنــاك ســبب واضــح لفقــر الــدم ،وعندمــا يتــم
تشــخيص ســرطان القولــون كمــا ذكرنــا ســالفًا ،تبــدأ خطــوات
العــاج وأهمهــا مبدئيــً هــي العمليــة الجراحيــة ،مــع عمــل
أشــعة مقطعيــة للتأكــد مــن عــدم انتشــار المــرض (المرحلــة
الرابعــة).

كيف يمكن الوقاية؟

تتحقــق الوقايــة مــن ســرطان القولــون عــن طريــق اتبــاع
الخـطـــوات الـتـالـيـــة:
 تناول األكل الصحي (األلياف) واللحم األبيض. التقليــل مــن تنــاول األغذيــة عاليــة الســكر قــد يقلــل مــننســبة اإلصابــة ،كمــا يقلــل عــودة المــرض بعــد الشــفاء منــه .
 يجــب التقليــل مــن تنــاول اللحــم األحمــر أو المعالــج ،وقــدأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي العــام  2015أن اللحــوم
المصـــنعة (النقانق ،السجق ،الـمرتديـــا ،الـــسالمي ،الهمبرغر،
لحــم البقــر المحفــوظ والقديــد المجفــف) ،وغيرهــا ،تزيــد
اإلصابــة بنســبة  %18لــكل  50غــرام فــي اليــوم بســرطان
القولــون.
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هــل العالجــات المتوفــرة فعالــة وتحقــق نتائــج
جيــدة فــي عــاج ســرطان القولــون؟
العــاج يعتمــد علــى مرحلــة الــورم فــي البدايــة ،حيــث يتــم
تشــخيص المــرض عــن طريــق منظــار القولــون وأخــذ عينــة
إلثبــات وجــود الــورم ،بعدهــا يجــب إجراء أشــعة مقطعية على
المريــض للتأكــد مــن عــدم وجــود انتشــار الــورم فــي الجســم،
بعــد ذلــك يتــم تحويــل المريــض لجــ ّراح أورام الســرطان
والقولــون إلزالــة الــورم ،بمســاعدة الطبيــب المختــص فــي
علــم األنســجة ،ثــم يتــم تحديــد مرحلــة الــورم (األولــى أم
الثانيــة أم الثالثــة) مــن ِقبــل طبيــب األنســجة ،لتحديــد مــدى
حاجــة المريــض لعــاج كيمــاوي وقائــي أم ال.
 فــي المرحلــة األولــى مــن المــرض :يحتــاج لعمليــة جراحيــةمــن غيــر عــاج كيمــاوي وقائــي ،حيــث إن نســبة رجــوع المــرض
خــال أول ســنتين بعــد العمليــة أقــل مــن .%10
 -المرحلــة الثانيــة :تعتمــد علــى نتيجــة تحليــل األنســجة،

هــل هنــاك فــرق بيــن أعــراض ســرطان القولون
وتبعــً لهــا ُيقــرر مــا إذا كان المريــض يحتــاج عالجــً كيماويــً
والقولــون العصبــي؟
وقائيــً أم ال.

 المرحلــة الثالثــة :يحتــاج المريــض عالجــً كيماويــً وقائيــًبعــد العمليــة ألن نســبة رجــوع المــرض تصــل مــن ،%50-40
وبإعطاء الكيماوي تخف هذه النسبة إلى النصف.
ومــدة العــاج فــي المرحلــة الثالثــة تتــراوح مــن  3إلــى  6أشــهر
حيــث تتــم رؤيــة المريــض دوريًا كل أســبوعين أو ثالثة أســابيع
لعمــل فحــص للــدم لتحديــد (مناعــة الجســم  -نقــص كريــات
الــدم البيضــاء ،أو الصفائــح مــع نقــص نســبة الــدم وأيضــً
وبنــاء علــى ذلــك يقــرر الطبيــب
وظائــف الكبــد أو الكليــة)،
ً
المعالــج تكملــة العــاج أو توقيفــه مؤقتــً ،لحيــن رجــوع
التحاليــل لطبيعتهــا ومــن ثــم اســتكمال العــاج.
 المرحلــة الرابعــة :وفــي هــذه الحالــة غالبــً مــا يكــون العــاجبأدويــة الكيمــاوي ،مــع أدويــة مــا بعــد الفحــص الجينــي للــورم
عــن طريــق األنســجة أو الــدم الختيــار الــدواء المناســب.
فــي بعــض الحــاالت التــي يمكــن فيهــا اســتئصال الــورم
حتــى وإن كان قــد انتشــر إلــى الرئــة أو الكبــد بعــد االتفــاق مــا
بيــن الدكاتــرة المعنييــن فــي عــاج األورام (الج ـ ّراح ،المعالــج
الكيمــاوي ،والمعالــج اإلشــعاعي ،ودكتــور األشــعة واألنســجة).
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نعــم وال  ،حيــث فــي بعــض األحيــان ليــس ســه ً
ال إيجــاد
الفــرق بينهمــا باألخــص فــي المراحــل األولــى مــن المــرض
لذلــك ننصــح دائمــً بعمــل منظــار القولــون.

هــل ســرطان القولــون منتشــر أكثــر بيــن
النســاء أم بيــن الرجــال؟ ولمــاذا؟
يعتبــر ســرطان القولــون فــي الترتيــب الثالــث عالميــً بعــد
ســرطان الرئــة وســرطان الثــدي ،واألعلــى إصابــة بالمــرض
فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا وأقلهــا إصابــة فــي غــرب إفريقيــا،
ويعتبــر أعلــى نســبة فــي الرجــال منــه فــي النســاء ،ونســبة
حــدوث ســرطان القولــون خــال الســنوات الـــ  15الماضيــة
متفاوتــة بيــن الــدول ،حيــث إنهــا أقــل بنســبة تصــل إلــى
 % 3-2فــي الواليــات المتحــدة بينمــا هــو فــي ازديــاد فــي
أســبانيا ،شــرق أوروبــا ،وشــرق آســيا  ،ومتوســط العمــر فــي
اإلصابــة بالمــرض هــو مــا بيــن ســن ( 50-40ســنة).
ســرطان القولــون فــي الــدول العربيــة أقــل نســبة منــه
لباقــي الــدول فــي العالــم ،ويتســاوى بيــن الرجــال والنســاء،
ولوحــظ زيــادة فــي نســبة اإلصابــة فــي عمــر مــا دون ســن
األربعيــن ســنة.
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هل يظهر سرطان القولون في تحليل الدم؟
يوجــد تحليــان فــي الــدم وهمــا  CEAو  CA19.9لكنهمــا
يســتخدمان لمعرفــة احتماليــة رجــوع الــورم بعــد اســتئصاله
فــي المراحــل الثــاث األولــى ،وأيضــً لمتابعــة االســتجابة للعالج
(الكيمــاوي أو العــاج الموجــه) وليــس للتشــخيص النهائــي
لمــرض القولــون (للتشــخيص يجــب أخــذ عينــة مــن الــورم
وفحــص أنســجتها إلثبــات وجــود المــرض).
وإلــى اآلن ال زالــت األبحــاث مســتمرة لالســتغناء عــن فحــص
العينــة بفحــص الــدم الخــاص بالخاليــا الســرطانية.

حدثنا عن نسب الشفاء من هذا المرض؟
معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمــدة  5ســنوات لألشــخاص
المصابيــن بســرطان القولــون والمســتقيم الموضعــي هــو
 .٪90ويتــم تشــخيص حوالــي  ٪38مــن المرضــى فــي هــذه
المرحلــة المبكــرة .وإذا انتشــر الســرطان إلــى األنســجة أو
األعضــاء المحيطــة أو العقــد الليمفاويــة اإلقليميــة ،فــإن
معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمــدة  5ســنوات هــو .٪72
وإذا انتشــر الســرطان إلــى أجــزاء بعيــدة مــن الجســم  ،فــإن
معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمــدة  5ســنوات هــو .٪14
ومــع ذلــك ،بالنســبة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن ورم واحــد
فقــط أو عــدد قليــل مــن األورام التــي انتشــرت مــن القولــون
أو المســتقيم إلــى الرئــة أو الكبــد ،فــإن العــاج الكيمــاوي
( مــع األدويــة الموجهــة أو العــاج المناعــي) مــع أو مــن غيــر
االســتئصال الجراحــي لهــذه األورام يمكــن أحيانــً القضــاء
علــى الســرطان ،ممــا يحســن بشــكل كبيــر مــن معــدل
البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمــدة  5ســنوات لهــؤالء المرضــى.

كلمــة أخيــرة تتضمــن نصائح توجههــا للمرضى
واألصحــاء بشــأن هــذا المــرض الخبيــث؟
 ســرطان القولــون يعتبــر الثالــث عالميــً بعــد ســرطان الرئــةوســرطان الثــدي.
 اكتشــاف المــرض إمــا مــن أعــراض تــؤدي بالمريــض إلــىالـــذهاب لـلـطـبيـــب ،أو مـــن ضــمـــن الـفحـوصـــات الـمـكمـلـــة
لـتـشـخـيـــص فـقـــر الــدم.
 أنصــح أقــارب المريــض مــن الدرجــة األولــى بإجــراء فحــصمنظــار القولــون.
 يختلــف عــاج ســرطان القولــون باختــاف مراحلــه ،فمنهــامــا يحتــاج جراحــة فقــط أو جراحــة مــع عــاج كيمــاوي وقائــي
ومنهــا كالمرحلــة الرابعــة ،عــادة مــا يكــون كيمــاوي مــع
األدويــة المســاندة التــي ذكرناهــا آنفــً ،مــع احتماليــة عمــل
جراحــة لبعــض الحــاالت.
 عــاج ســرطان القولــون وغيــره مــن األورام يحتــاج مركــزأورام متكامــل فيــه كل األطبــاء ذوي االختصــاص فــي علــم
األورام مــن باطنيــة ،أورام ،جراحــة أورام ،عــاج إشــعاعي،
أشــعة وأشــعة تداخليــة ،مختبــرات األنســجة والــدم وغيرهــا،
وأغلــب هــذه التخصصــات موجــودة فــي دار الشــفاء.
 لقــد حــدث تقــدم فــي عــاج ســرطان القولــون في الســنواتالســابقة ،والزالــت الدراســات قائمــة إلــى يومنــا هــذا الكتشــاف
المزيــد.
 نأمــل فــي العاجــل القريــب (حاليــً نعمــل بجهــد بمــا يخــصهــذا الموضــوع) بتوفيــر أدويــة العــاج الكيمــاوي مــع األدويــة
الموجهــه والعــاج المناعــي.
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ﻧـﺒﻴﻚ ّ
ﻣﻄﻤـﻦ

ﻣﻊ ﻓﺤﺺ Covid 19 - PCR
ﻳـﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ دار اﻟﺸـﻔﺎء ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨـﺎص ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻓﻴـﺮوس ﻛـﻮروﻧﺎ  -ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،١٩ -وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒـﺎر ﻣﺴﺤـﺔ اﻧـﻒ
إﺟـﺮاء ﺑﺴﻴـﻂ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻃﻤﺌـﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘـﻚ
وﺻﺤـﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺐ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وأﻣـﺎن..
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" تخصص طب األسنان
لذوي اإلحتياجات الخاصة "

من أحدث التخصصات في دار الشفاء كلينك

د .فـــاطـمـــة الــصـــراف
أخــصائي أول في طــب األسـنــان الــشامــل وذوي االحــتياجــات
فــي "دار الــشفــاء كلينك"

أكــدت األخصائــي أول فــي طــب األســنان الشــامل وذوي
االحتياجــات الخًاصــة واألمــراض المزمنــة فــي مستشــفى دار
الشــفاء كلينــك ،الدكتــورة فاطمــة الصــراف ،أن المركــز يقــدم
خدمــات متكاملــة ومميــزة فــي عــاج األســنان لألشــخاص
العادييــن وكذلــك ذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن.
ولفتــت إلــى أن تخصصهــا فــي عــاج أســنان ذوي االحتياجــات
الخاصــة يعــد مــن التخصصــات الحديثــة نوعــً مــا ،حيــث يقدم
مركــز دار الشــفاء عنايــة خاصــة لهــذه الفئــات ،مؤكــدة أن كل
مريــض مــن المنتميــن لهــذه الفئــات يحتــاج إلــى تعامــل
معيــن وطريقــة خاصــة فــي عــاج األســنان.
وأوضحــت فــي حوارهــا لـــ « الشــفاء تايمــز» أن التعامــل مــع فئــة
ذوي االحتياجــات مختلــف عــن العادييــن فــي عــاج األســنان ،فقــد
يتــم اللجــوء إلــى اســتخدام الغــاز الضاحــك أو التخديــر الكلــي ،إذا
لــم يســتجب المريــض إلــى العــاج علــى الكرســي ،وال يتــم اللجــوء
إلــى ذلــك إال بعــد فشــل المحــاوالت العديــدة للعــاج على الكرســي.
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وأشــارت إلــى أنهــا تشــعر بمتعــة كبيــرة فــي عــاج هــذه الفئــات،
مبينــة أن الجانــب اإلنســاني يحتــم االهتمــام بمثــل هــذه الفئــات،
وتقديــم أفضــل الخدمــات نظــرًا لظروفهــم الخاصــة ،متحدثــة عــن
طريقــة العــاج لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات ســواء ذوي اإلعاقــات
الســمعية أو البصريــة أو الحركيــة أو الذهنيــة أو المســنين أو
غيرهــم.

وأفــادت بــأن «دار الشــفاء كلينــك» يتــم مــن خاللــه إجــراء عمليــات
تلبيــس وزراعــة األســنان بأفضــل الطــرق واألجهــزة الحديثــة ،ويتــم
تحقيــق نتائــج ممتــازة فــي هــذه المجــاالت بأمــان وســامة للمرضــى،
مقدمــة عــدد مــن النصائــح الطبيــة بضــرورة تفريــش األســنان بعــد
كل وجبــة أو علــى األقــل مرتيــن فــي اليــوم صباحــً ومســًء ،ويجــب
أن يحتــوي معجــون األســنان علــى مــادة الفلورايــد لحمايــة االســنان
وللتخلــص مــن بقايــا الطعــام العالقــة باألســنان ،حتــى ال يحــدث
التســوس.
• كل مريــض مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو كبــار الســن لــه
طريقــة خاصــة فــي العــاج
• مشــاكل األســنان لـــ «ذوي االحتياجــات» أكثــر مــن العادييــن
وخصوصــً ذوي اإلعاقــات الذهنيــة
• نهتــم بالحالــة الصحيــة للمريــض قبــل معالجــة أســنانه فــإن كان
يعانــي مــن أمــراض مزمنــة نقــدم لــه العــاج المناســب
• يتعــرض كثيــر مــن المســنين إلــى الزهايمــر وأمــراض أخــرى لذلــك
يحتاجــون عنايــة خاصــة فــي عــاج أســنانهم
• قــد نلجــأ إلــى طريقــة اســتخدام الغــاز الضاحــك فــي بعــض
الحــاالت وإذا لــم تنجــح نضطــر إلــى التخديــر الكلــي لعــاج أســنان
ذوي االحتياجــات الخاصــة
• أشــعر بمتعــة كبيــرة حينمــا أســاعد ذوي االحتياجــات أو كبــار
الســن فــي التخفيــف مــن آالمهــم
• مشــاكل أســنان ذوي االحتياجــات كثيــرة وآباؤهــم يجــدون
صعوبــة فــي مســاعدتهم فــي االهتمــام بأســنانهم
• يجــب تفريــش األســنان بعــد كل وجبــة أو مرتيــن باليــوم
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باســتخدام معجــون يحتــوي مــادة الفلورايــد
• مطلوب المراجعة الدورية لطبيب األسنان كل  6أشهر وفي بعض األوقات كل  3أشهر
• نقوم بإجراء عمليات التلبيس وزراعة األسنان في دار الشفاء كلينك بسهولة ويسر ونحقق من خاللها نتائج ممتازة
• إذا فقــد الشــخص س ـنًّا مــن أســنانه ،فمــن األفضــل أن يركــب مكانهــا س ـنًّا بدي ـ ً
ا ًاو حافــظ مســافة ونصحــت كذلــك بضــرورة مراجعــة
طبيــب األســنان كل  6أشــهر علــى األقــل ،للفحــوص وعمــل التنظيفــات االزمــة وفــي الســطور التاليــة تفاصيــل اللقــاء:

ً
بداية ...حدثينا عن طب
األسنان لذوي االحتياجات الخاصة؟

اختصــاص طــب األســنان لــذوي االحتياجــات الخاصــة و االمــراض المزمنــة أو ال  Special Care Dentistryيعتبــر نوعــً مــا جديــد
فــي العالــم كلــه ،حيــث بــدأ فــي بريطانيــا فــي أوائــل عــام ال  ،٢٠٠٠ولــم يكــن هنــاك أنــاس كثيــرة تــدرس هــذا التخصــص ،وتــم تأســيس
قواعــد لهــذا التخصــص فــي بريطانيــا فــي عــام  ،2 0 0 8وتدريجيــً بــدأ يدخــل هــذا التخصــص فــي مناهــج طــب االًســنان.
وال يهتــم هــذا النــوع مــن التخصــص بــذوي االحتياجــات فقــط كأصحــاب اإلعاقــات الجســدية والذهنيــة وغيرهــم ،بــل يركــز أيضــً علــى
حــاالت عــاج األســنان التــي تحتــاج عنايــة خاصــة ،كالمســنين وأصحــاب األمــراض المزمنــة كأمــراض القلــب والســرطان وغيرهــم ،حيــث
يحتــاج هــؤالء المرضــى عنايــة خاصــة فــي عــاج األســنان.
لذلــك فــإن طالــب التخــرج فــي طــب األســنان يتــدرب تدريبــً إضافيــً علــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــات فــي تقديــم العــاج المناســب
ألســنانهم ،حيــث يوفــر هــذا التخصــص الخبــرة الكافيــة والتقنيــات الالزمــة لطبيــب األســنان فــي عــاج مثــل هــذه الفئات.

كـيـف يـتـم الـتعامـل مـع فـئـة الصـم والـبكـم فـي عـالج أسـنانهـم؟
يمكــن االســتعانة بلغــة اإلشــارة فــي عــاج هــذه الفئــة ،ومــن المفتــرض أن يكــون طبيــب أســنان ذوي االحتياجــات علــى إلمــام بلغــة
اإلشــارة أو االســتعانة بمترجــم للغــة اإلشــارة للتعامــل مــع المريــض،
ومــن فئــة الصــم والبكــم مــن يعــرف القــراءة والكتابــة ،فيمكــن
اســتخدام الكتابــة أو الصــورة لشــرح كيفيــة العــاج لهــم والتعامــل
معهــم بالطريقــة الصحيحــة.

كـيـف تـتعـاملـون مـع
ذوي اإلعـاقـات البـصريـة؟
فــي العــادة ،يحضــر هــؤالء المرضــى للعيــادة مــع مرافــق و أحيانــً
ونقــوم بشــرح لــه ولمرافقيــه بالتفاصيــل الدقيقــة وهــو يســمع
مــا نقولــه و نتيــح لــه أن يســأل عــن أي توضيــح  ،وقبــل أن نجــري
لهــذا المريــض العــاج ،ال بــد مــن التوقيــع علــى إقــرار بالموافقــة علــى
طريقــة العــاج ،علــى أســاس أن يكــون المريــض علــى علــم بكيفيــة
العــاج الــذي ســيقدم لــه ،حيــث نقــوم بقــراءة النــص المكتــوب لــه
وبعــد ذلــك يتــم التوقيــع ،ويعتمــد توقيــع المريــض علــى إقــرار عالجــه
علــى مــدى كفاءتــه الذهنيــة واســتيعابه ،فلــو كان مســتوعبًا مــا
يقــال لــه ،فيمكــن أن يوقــع بنفســه علــى إقــرار العــاج ،أمــا إذا كان
اســتيعابه ضعيفــً ،فيمكــن أن ينــوب عنــه شــخص مــن أقربائــه فــي
التوقيــع.
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كيف يتم عالج أسنان ذوي اإلعاقات الحركية والذهنية؟
نركــز فــي هــذا التخصــص علــى توفيــر العــاج لهــذة الفئــات مــن المرضــى علــى الكرســي أو المقعــد المخصــص لعــاج األســنان ،بدالً مــن إخضاعهم
للبنــج العــام (التخديــر الكلــي) للجســم ،حيــث يقــوم بعــض األطبــاء المتعامليــن مــع المريــض مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة أو الذهنيــة بتخديــره كليــً
مــن دون المحاولــة علــى كرســي األًســنان حتــى ّ
يمكنهــم مــن إجــراء العــاج بســهولة.
وأود أن أوضــح أن البنــج العــام ليــس مــن غيــر مخاطــر علــى الصحــة العامــة وقــد يكــون غيــر متــاح كوســيلة للعــاج .كمــا قــد يحــرم المريــض مــن
هــذه الفئــة مــن التعــود علــى تجربــة األســنان علــى الكرســي ،لذلــك فإننــا نحــاول بقــدر المســتطاع عــاج المريــض علــى الكرســي ،حتــى يكتســب
خبــرة مــن ناحيــة التعــود علــى العــاج بطريقــة آمنــة بعيــدة عــن البنــج العــام .ومــع هــذا فليــس كل الحــاالت مــن هــذه الفئــة يمكــن عالجهــا علــى
الكرســي ،لذلــك قــد نضطــر إلــى تخديرهــم تخديــرًا أحيانــً.
لذلــك فــإن كل مريــض لــه طريقــة خاصــة فــي المعاملــة ،وكل حالــة تختلــف عــن األخــرى مــن هــذه الفئــات ،حســب درجــة اإلعاقــة ،فهنــاك مــن يتقبــل
العــاج علــى الكرســي ،وهنــاك مــن نضطــر إلــى تخديــره.

هل هناك اختالف في عالج ذوي االحتياجات عن األشخاص العاديين؟
طبعــً ،هنــاك اختــاف كبيــر بيــن األشــخاص العادييــن وذوي االحتياجــات فــي عــاج األســنان ،ألن ذوي االًحتياجــات وخصوصــً مــن لديهــم إعاقــة ذهنيــة
يعتمــد عالجهــم علــى درجــة فهمهــم واســتيعابهم وعلــى قدرتهــم الجســدية والنفســية علــى الجلــوس علــى كرســي األســنان ،عــاوة علــى
ضــرورة اإللمــام بطريقــة التعامــل مــع المريــض واســتخدام كل التقنيــات المتاحــة لعالجهــم ،فــإن لــم أمكــن مــن اســتخدام كل الطــرق المتاحــة فــي
العــاج بــدون تخديــر ،فيضطــر إلــى التخديــر الكلــي.
ونلجــأ كذلــك إلــى تهدئــة المريــض مــن ذوي االحتياجــات ،وتهيأتــه للعــاج بشــكل تدريجــي لنجعلــه يتأقلــم مــع المــكان ،ولنجعلــه يطمئــن ،كمــا
نلجــأ إلــى طــرق أخــرى مثــل اســتخدام الغــاز الضاحــك فــي بعــض الحــاالت كوســيلة إلتمــام عــاج األســنان علــى الكرســي.
وبالطبــع فــإن مــن لديهــم إعاقــات يحتاجــون مجهــودًا أكبــر مــن األشــخاص العادييــن فــي عــاج األســنان ألنهــم يحتاجــون إلــى عنايــة خاصــة وبيئــة
مناســبة لهــذه الفئــات.

حدثينا عن بعض الحاالت التي استغرقت مجهودًا كبيرًا في العالج؟
نذكــر علــى ســبيل المثــال حالــة مصابــة بمتالزمــة داون ،ففــي أول زيــارة كان المريــض متعاونــً جــدًا لكــن فــي الزيــارة التاليــة ،كان لديــه خلــع أســنان،
فــكان اســتيعابه لخلــع إحــدى أســنانه غيــر كامــل ،فحاولنــا مــع المريــض اســتخدمنا كل الطــرق بتهيئتــه نفســيًا للعــاج علــى الكرســي ،وبحمــد
اهلل نجحنــا فــي إجــراء عمليــة خلــع إحــدى األســنان بــدون أن نحتــاج إلــى تخديــره كليــً ،وبالتدريــج ســنجعل هــذه الحالــة تعتــاد علــى العــاج علــى
الكرســي دون الحاجــة للتخديــر.

هل مشاكل األسنان لذوي االحتياجات أكثر من األشخاص العاديين؟
بالطبــع ،مشــاكل األســنان لــذوي االحتياجــات الخاصــة كثيــرة ،خصوصــً ذوي االعاقــات الذهنيــة ،وقــد يواجــه األهالــي صعوبــات مــن ناحيــة الحفــاظ
علــى نظافــة األســنان ،ومــع الوقــت فــإن هــذه الفئــة تصــاب بتسوســات كثيــرة وقــد تحتــاج لحشــوات أكثــر وخلــع لألســنان .
وقــد تظهــر مشــاكل األســنان لهــذه الفئــة ليــس ألن األهالــي غيــر مهتميــن بهــم ،لكــن ألنهــم يجــدون صعوبــة فــي مســاعدة أبنائهــم فــي
االهتمــام باألســنان ،وهنــا يأتــي دورنــا كأطبــاء أســنان بــأن نعلــم المرضــى وأهاليهــم لمســاعدة أبنائهــم كــي يتعلمــوا كيفيــة االهتمــام أكثــر
بنظافــة الفــم واألســنان والحفــاظ عليهــا.

لماذا اخترتي هذا التخصص؟

حصلــت علــى بكالوريــوس طــب األســنان مــن جامعــة كــورك بأيرلنــدا ،وكانــت لــدي فكــرة بســيطة عــن ذوي االحتياجــات آنــذاك ،وكنــت أدرك أن هــذه
الفئــة مــن المرضــى تحتــاج عنايــة خاصــة فــي عــاج األســنان ،وخــال فتــرة التدريــب بالكويــت ،مــرت علــي حــاالت كثيــرة ،ومــن أبــرز الحــاالت التــي مــرت
علــي حالــة التصلــب العصبــي او ال  ،M Sوكانــت تلــك الحالــة متقدمــة جــدًا ،وكانــت تعانــي مــن إعاقــة ذهنيــة متوســطة ،كنــت أتــدرب فــي أحــد
المســتوصفات بعــد تخرجــي ،واســتغربت مــن عــدم وجــود أماكــن مخصصــة لعــاج أســنان مثــل هــذه الفئــات حيــث يحتاجــون لعنايــة خاصــة ،ولــم
تكــن هنــاك أماكــن مخصصــة أو أطبــاء أخصائييــن فــي مجــال عــاج أســنان ذوي االحتياجــات آنــذاك ،ومــن هنــا أحببــت هــذا المجــال وتخصصــت فيــه،
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ،فإننــي رغبــت فــي العمــل فــي هــذا التخصــص مــن الجانــب اإلنســاني ،وأشــعر بمتعــة كبيــرة حينمــا أســاعد هــذه
الفئــة فــي التخفيــف مــن آالمهــم.
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حدثينا عن طب األسنان الشامل؟
هــو تخصــص يشــمل جميــع تخصصــات طــب األســنان مــن تركيبــات
وحشــوات وخلــع وزراعــة أســنان وغيرهــا ،فهــو ينظــر إلــى الفــم
كلوحــة كبيــرة متناســقة ،ويركــز هــذا النــوع مــن التخصــص وضــع
خطــة عالجيــة متكاملــة وشــاملة لعــاج الفــم ،وطريقــة العــاج فيــه
تكــون تدريجيــة يبــدأ مــن أبســط شــيء مــن عــاج اللثــة إلــى العالجــات
المتقدمــة مثــل زراعــة األســنان والتركيبــات والتلبيســات وغيرهــا.

هل يهتم طب األسنان الشامل
باألسنان فقط أم بالجسم ككل؟
نحــن نهتــم فــي طــب األســنان الشــامل بالحالــة الصحيــة للمريــض ،وال
بــد مــن التعــرف علــى الحالــة الصحيــة للمريــض ،إن كان يعانــي مــن
الســكري أو الضغــط أو غيرهــا ،حيــث يجــب أن يكــون الطبيــب المعالــج
علــى علــم بذلــك حتــى يمكنــه تقديــم العــاج المناســب بالطريقــة
الصحيحــة ،وألننــي درســت تخصــص طــب األســنان الشــامل ،فقــد
ســهل ذلــك علــي كثيــرًا علــى وضــع خطــة عالجيــة لــذوي االحتياجــات
الخاصــة ،ومــن األفضــل أن يكــون لــدى الطبيــب خبــرة عاليــة فــي عــاج
األســنان قبــل أن تكــون لديــه خبــرة فــي التعامــل مــع ذوي االحتياجــات.
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ما أسباب التسوس؟ وكيف يمكن
الوقاية منها؟
توجــد بالفــم بكتيريــا طبيعيــة ،وهــذه البكتيريــا تتغــذى علــى
الســكريات ،فكلمــا أكلنــا ســكريات فــإن هــذه البكتيريــا تتغذى عليها
وتنتــج مــواد حمضيــة تعمــل علــى تــآكل األســنان وبالتالــي يحــدث
التســوس.
فكلمــا أكلنــا ســكريات أكثــر وفــي أوقــات متكــررة ،كلما كانت أســناننا
عرضــة للمنتجــات الحمضيــة وللتســوس ،ولكــي نمنــع التســوس فــا
بــد مــن تفريــش األســنان وتنظيفهــا باســتمرار ويفضــل تفريــش
األســنان بعــد كل وجبــة ،حتــى يتــم التخلــص مــن بقايــا الطعــام
الموجــودة بالفــم ،التــي تتغــذى عليهــا البكتيريــا ،ويجــب أن يحتــوي
معجــون األســنان علــى مــادة الفلورايــد التــي تســاعد علــى تقويــة
األســنان فــي التخلــص مــن بقايــا الطعــام التــي تتغــذى عليهــا
البكتيريــا ،حيــث تــؤدي إلــى التســوس.

ما أهم مخاطر فقد االسنان؟
إذا فقدنــا بعــض األســنان فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى األســنان
ككل ،ألن األســنان مرتبطــة بمكانهــا  ،وهنــاك أربطــة تربــط األســنان
بالعظــم واللثــة ،فكلمــا كانــت هنــاك فراغــات بيــن األســنان ،كلمــا
ســهل علــى هــذه األربطــة أن تتحــرك فتتحــرك األســنان كلهــا.
وإذا فقــد الشــخص ســنًا مــن أســنانه ،فمــن األفضــل أن يركــب مكانهــا
ســنًا بديـ ً
ا أ مثــل التركيــب المتحــرك أو الثابــت أو الزراعــة .

ما أهم الطرق الحديثة في عالج
األسنان؟
يعتبــر الليــزر أحــدث الطــرق فــي عــاج األســنان ونســتخدم تلــك
األجهــزة علــى حســب حالــة المريــض نفســه ،وال بــد أن نشــرح للمريــض
ميــزة عــاج األســنان بالليــزر ،الــذي يتميــز فــي بعــض الحــاالت بعــدم
الحاجــة الســتخدام التخديــر بالبنــج ،كمــا يســاعد الليــزر فــي عــاج
أســنان األشــخاص الذيــن يخافــون مــن اســتخدام األجهــزة.
ويعتبــر اســتخدام الليــزر فــي عــاج األســنان طريقــة ســهلة وبســيطة،
ولديهــا قبــول فــي العــاج ولديــه مميــزات أخــرى كإجــراء عمليــات إلزالــة
التســوس ،أو عمليــات اللثــة ،و عمليــة خلــع األســنان.

هل األفضل عالج تسوس الضرس
بالحشو أو الخلع؟
ال بــد فــي البدايــة مــن تقييــم الحالــة ،ولننظــر إلــى التســوس هــل هــو
عميــق أو ســطحي ،فــإذا كان ســطحيًا فيكــون العــاج بوضــع حشــوة
وإذا كان التســوس أعمــق فإننــا نقــوم بالتنظيــف أوالً ثــم بعــد ذلــك
نقيــم ونضــع الحشــوات المناســبة لحــل المشــكلة ،لكــن إذا كان
التســوس عميقــً جــدًا ،ووصــل العصــب ،ففــي هــذه الحالــة نلجــأ إلــى
إزالــة العصــب ،ومــن ثــم توضــع حشــوة العصــب ،بعــد ذلــك توضــع
الحشــوة الدائمــة فوقهــا ،ومــن الممكــن عمــل تلبيــس لألســنان.
أمــا إذا كان الســن ضعيفــً ومتكســر ومتهالــك غيــر ممكــن عالجــه
بســبب التســوس ،فنلجــأ إلــى الخلــع فــي نهايــة المطــاف.
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حدثينا عن زراعة األسنان؟
زراعــة األســنان خيــار ســليم جــدًا ،ويعتمــد علــى الحالــة الصحيــة
للمريــض ،فكلمــا كانــت الصحــة العامــة للمريــض جيــدة ،كلمــا كانــت
نتيجــة الزرعــة أفضــل ،وتعتمــد زراعــة األســنان علــى حالــة اللثــة أيضــً،
فــإذا كانــت حالتهــا جيــدة ،تكــون نتيجــة الزراعــة أفضــل ،والزراعــة
تختلــف مــن حالــة لحالــة ،فبعــض الحــاالت يكــون فيهــا العظــم كافيــً
ليســمح بســهولة لوضــع الزرعــة فيــه ،وال يحتــاج فيهــا المريــض
لزراعــة عظــم ،وهنــاك بعــض الحــاالت األخــرى تحتــاج إلــى زراعــة عظــم،
بعدهــا توضــع زرعــة األســنان ،حيــث يخضــع المريــض ألشــعة عاديــة أو
مقطعيــة علــى أســنانه للتأكــد مــن وجــود كميــة عظــم كافيــة لــزرع
األســنان ،والتأكــد أيضــً مــن وجــود مســافات كافيــة إلجــراء الزراعــة.
ونقــوم فــي مركــز دار الشــفاء بإجــراء جميــع أنــواع زراعــات األســنان،
علــى حســب الحالــة ،فقــد نجــري زرعــة واحــدة فوقهــا تركيبــة ،أو زرعتين
فوقهمــا جســر أو أربــع إلــى ســت زرعــات فوقهــا طاقــم ثابــت او متحــرك.

ما هو التلبيس؟
هــو عبــارة عــن غطــاء يوضــع علــى األســنان هــدف منــه حمايــة األســنان
المتهالكــة أو المكســورة أو المعالجــة بالعصــب أو فــي هــدف تجميــل
األســنان .وال بــد فــي بعــض حــاالت تلبيــس األســنان للقيــام ببــرد
الســن الطبيعــي لتســهيل عمليــة التلبيــس لوضــع المــادة التــي
تغطــي الســن لحمايتــه .

نصائح للحفاظ على صحة الفم؟
يجــب مراجعــة طبيــب األســنان دوريــً كل  ٦أشــهر ،وفــي بعــض
األوقــات تتطلــب أن تكــون كل  3أشــهر علــى حســب الحالــة الصحيــة
للمريــض أو اذا كان مــن فئــة ذوي االحتياجــات ،كمــا يجــب تفريــش
األســنان باســتمرار علــى األقــل مرتيــن يوميــً ،أو بعــد تنــاول كل وجبــة،
ويجــب الحــرص علــى اســتخدام معجــون لتنظيــف األســنان يحتــوي
علــى مــادة الفلورايــد الــذي يقــوي األســنان ويحافــظ علــى نظافتهــا،
ويجــب كذلــك التقليــل مــن أكل الســكريات.

كلمة أخيرة؟
أتمنــى مــن اهلل تعالــى أن أســاهم فــي تقديــم خدمــة طبيــة متميــزة
لعــاج أســنان فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن وأصحــاب
األمــراض المزمنــة ،ونحــن فــي مركــز دار الشــفاء علــى ثقــة كبيــرة
بتقديــم خدمــة متميــزة لهــذه الفئــات.
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د .منيــرة الحسيــن

االختصاصية النفسية والمستشارة التربوية الدولية
في «دار الشفاء كلينك»

يمكن الحكم على
الطفل باإلصابة
بالتوحد إذا ظهرت
ّ
عليه  8أعراض
من أصل ٣٥
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علــى الوالديــن تقبــل وضــع الطفــل المتوحــد وأن يتعامــا معــه
بشــكل أســرع للعــاج وتعديــل الســلوك
مــن الممكــن أن يولــد الطفــل طبيعيــً وتظهــر عليــه عالمــات أو
ســمات التوحــد بعــد  6أشــهر إلــى ســنة مــن والدتــه
 35عرضــً للتوحــد ويمكــن الحكــم علــى الطفــل باإلصابــة إذا ظهــرت
عليــه  8أعــراض
ليــس لــدى الطفــل المتوحــد تواصــل بصــري مــع اآلخريــن ويرفــض أن
يقبلــه أو يلمســه أو يحتضنــه أحــد
أغلــب المصابيــن بالتوحــد غيــر ناطقيــن وقــد يســتخدم الطفــل
اإلشــارة أو يســحب والدتــه للمــكان أو الشــيء الــذي يريــده
لــدى المصابيــن بالتوحــد ســلوكيات نمطيــة يتعــودون علــى
تكرارهــا ولديهــم حــركات (رفرفــة) بأيديهــم أو تكــرار الطــرق
والخبــط علــى األشــياء
لــدى الطفــل المتوحــد حساســية شــديدة لألصــوات وقــد يناديــه
والــداه بإســمه فــا يــرد عليهمــا ألنــه غيــر مســتوعب
الشــخص الــذي لديــه درجــة توحــد بســيطة أو متوســطة قــد يصــل
إلــى مســتوى يســتطيع مــن خاللــه التواصــل مــع اآلخريــن وقــد
يتحســن ســلوكه
طفــل «اإلســبرجر» لديــه مشــكلة فــي تكويــن الصداقــات ونســبة
أدائــه المهــارات أعلــى مــن طفــل التوحــد العــادي
يجــب التعامــل مــع التوحــد علــى أنــه اضطــراب وعالجه يتم بتحســين
المهارات والســلوكيات والتخاطب
ضــرورة دمــج طفــل التوحــد البســيط فــي المــدارس العاديــة لكــن
بعــد أن يقطــع شــوطًا طويـ ً
ا في العــاج الســلوكي وتنميــة المهارات
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دعـــت االختصاصية النفســـية والمستشـــارة التربوية الدولية في «دار الشـــفاء كلينك» ،الدكتـــورة منيرة الحســـين ،الوالدين إلى ضرورة
تقبـــل وضـــع طفلهما المتوحد ،مشـــيرة إلى أنهمـــا قد يرفضان فـــي البدايـــة أن طفلهما مصـــاب بالتوحد ،أو قـــد يرفضان الطفل
نفســـه ،مشـــيرة إلى أنه كلما تم التدخـــل مبكرًا ،كلمـــا كانت نتائج العـــاج أفضل.
وأشـــارت الحســـين في حوارها مع «الشـــفاء تايمـــز» ،إلى أنه يجـــب التعامل مـــع التوحد على أنه اضطـــراب وليس مرضـــً ،مبينة أن
العـــاج قد يســـتغرق وقتًا ،حيث يمكـــن أن يتم بالعالج الســـلوكي وتنمية المهارات واســـتخدام التخاطب لتنمية المهـــارات اللغوية.
وأوضحـــت أن «دار الشـــفاء كلينـــك» تقدم خدمـــات مميزة في عـــاج طفل التوحد ،مـــن خالل تنميـــة المهارات الســـلوكية واللغوية
واالجتماعيـــة للطفـــل باســـتخدام أحدث األســـاليب والطرق العلميـــة ويتم تحقيق نتائـــج ممتازة في هـــذا المجال.
ولفتـــت إلـــى أن أعراض التوحد قـــد تصل إلى  35عرضًا ،ولكـــي نعلم أن الطفل المصـــاب بالتوحد يمكن أن تظهر عليـــه  8أعراض من
الــــ  ،35مبينـــة أن الطفل المتوحـــد قد يجد صعوبة فـــي التعامل مع اآلخريـــن ويفتقد اللغة فـــي التعبير عما يريـــد ،وتفاصيل أخرى
يمكن التعرف عليها في ســـياق الســـطور التالية:

ً
بداية ...ما مفهوم التوحد؟

اللغـــة لدى الطفـــل بعد اكتســـابه جزءًا منها ،وبعـــد أن يكون
قد مشـــي بصـــورة طبيعية ،قـــد يحدث لـــه نكـــوص ،ولذلك
ال بد علـــى اآلبـــاء واألمهات مالحظـــة أطفالهم جيـــدًا حينما
يحدث لهم أعراض انتكاســـة بعـــد أن كان يتقـــدم في النمو
العقلـــي واللغـــوي واالجتماعـــي ،وهـــذه األعـــراض يولـــد بها
الطفل أو يكتســـبها بعـــد الوالدة.

التوحـــد هو اضطـــراب لدى األشـــخاص الذين يجـــدون صعوبة

مـــا االضطرابـــات اإلجتماعية
التـــي تظهـــر لـــدى مريـــض
التوحـــد؟

فـــي التعامل مـــع اآلخريـــن ولديهم قلـــة اســـتخدام اللغة،
حيـــث تظهـــر عنـــد هـــؤالء األشـــخاص مجموعـــة اضطرابات
معقدة في النمـــو العصبي بالدماغ ،وتتميـــز هذه االضطرابات
بمواجهـــة الفـــرد صعوبـــات فـــي التفاعـــل مـــع المجتمـــع
والتواصـــل معـــه ،وضعـــف المهـــارات اللغوية ،وضيـــق أوجه
االهتمامـــات واألنشـــطة لديه.

ما أسباب األصابة بالتوحد؟
حينمـــا نعود إلى عدد من الدراســـات ،فنجد أن أســـباب التوحد
إمـــا وراثيـــة أو مكتســـبة مـــن قبـــل البيئـــة ،فقد ينتقـــل جين
التوحد مـــن أحد أفراد األســـرة إلى الطفل ،أو تحدث مشـــاكل
أو طفـــرات جينيـــة خالل الحمل قد تســـبب هـــذا االضطراب.
ومـــن الناحيـــة البيئية ،فقد يتعـــرض الطفل خالل الـــوالدة إلى
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التوحـــد لـــه أكثر مـــن  35عرضًا ،ولكـــي نحكم علـــى الطفل
بأنـــه مصاب بالتوحد ،فال بـــد أن تظهر عليـــه ثمانية أعراض من
الــــ  35وقد تظهر هـــذه األعراض على فتـــرات متباعدة.
وبالنســـبة لالضطرابـــات اإلجتماعيـــة لـــدى الطفـــل المصاب

فقد األكســـجين ،ما يســـبب له هذا االضطـــراب ،ومن الممكن
أن يولـــد الطفل طبيعيًا وتظهر عليه عالمات أو ســـمات التوحد

حيـــث ال ينظـــر إلى مـــن يتحـــدث إليه ،كمـــا أنه ال يتقبـــل أحدًا

بعد  6أشـــهر إلى ســـنة من والدته ،ومن هذه العالمـــات اندثار

يحتضنه أو يضمه أو يلمســـه أو يقبّله ،ومـــن الممكن أن يكون

بالتوحـــد ،فنجـــد أنه ليـــس لديه تواصـــل بصري مـــع اآلخرين،
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عدائيـــً مع من يفعـــل ذلك معه ،كمـــا أنه ال يبـــادر بالكالم أو
يتواصل مـــع اآلخرين ،وأغلـــب المصابين بالتوحـــد غير ناطقين
وقد يســـتخدم الطفل اإلشـــارة للتعبير عما يريده أو يســـحب
والدتـــه للمكان أو الشـــيء الـــذي يريده ألنه ليـــس لديه القدرة
علـــى الكالم.
كمـــا أن طفـــل التوحد غيـــر إجتماعـــي وال يُقبِل علـــى ال ّلعب
مـــع غيره من األطفال ،مـــن الممكن أن يذهـــب إليهم لكنه ال
يشـــاركهم اللعب ،تلـــك أبرز االضطرابـــات اإلجتماعية.
وبالنســـبة الهتماماتـــه ،فنجـــد أن لديـــه ســـلوكيات نمطيـــة
يتعـــود علـــى تكرارهـــا باســـتمرار وال يغيرهـــا ،كمـــا أن لديـــه
حـــركات (رفرفة) بيديـــه ،أو تكرار الطرق والخبط على األشـــياء،
ولديه طريقة فـــي اللعب مختلفة عن اآلخرين ،وال يســـتخدم
اللعبـــة بالشـــكل الصحيح كما يســـتخدمها األطفـــال ،فمث ً
ال
إذا كانـــت لديـــه مجموعة مـــن ألعـــاب الســـيارات ،فإنه يقوم
برصهـــا خلف بعضها البعـــض ،أو يقوم بتدوير عجلة الســـيارة،
فهنـــاك بعـــض األطفـــال لديهـــم متعة فـــي تدويـــر عجلة

هل هناك درجات للتوحد؟

نعم هنـــاك درجات ،ما نـــراه دارجًا في المسلســـات واألفالم
أو السوشـــيال ميديا هو التوحد الشـــديد ،لكـــن هناك درجات

أخرى مـــن التوحـــد ،فمنها الخفيف والمتوســـط أيضـــً ،فمث ً
ال
الشـــخص الذي لديـــه درجة توحد بســـيطة أو متوســـطة ،قد
يصل إلى مســـتوى يســـتطيع من خالله أن يتواصـــل ويتعامل
مـــع اآلخريـــن ،وقـــد يتحســـن ســـلوكه ،وقـــد تتحســـن أمور
كثيـــرة لديه ،وعادات األكل لديه تتحســـن أيضـــً ،ومن الصعب
الحكم عليـــه بأنه مصـــاب بالتوحد.
والجديـــر بالذكـــر أن نســـبة التوحـــد عنـــد الذكـــور أعلـــى من
اإلناث بنســـبة ،فكل أربعة أشـــخاص منهم  3ذكـــور مصابون
بالتوحد ،وبنـــت واحدة ،يعني بنســـبة  3ذكور إلـــى  1من اإلناث.

حدثينا عن المهارات
اللغوية لطفل التوحد؟

الســـيارة أو النظـــر إلى شـــيء يدور مـــن حولهم ،كمـــا يقوم
الطفـــل المتوحـــد بتصنيـــف ألعابه بحســـب األلـــوان ،أو يقوم
بترتيبهم بطريقـــة معينة ،فتلـــك األمور تظهر علـــى الطفل.
وقـــد تكـــون لـــدى الطفـــل المتوحـــد حساســـية شـــديدة
لألصـــوات ،فمث ً
ال قد يتأذى ســـمعيًا من صوت الورقة البســـيط،
فقـــد يســـمعها بدرجات عالية ،فـــي حين يســـمعها األطفال
العاديون بشـــكل خفيـــف ،وقد يحـــدث العكـــس بمعنى أنه
قد يســـمع األصوات العالية جدًا بشـــكل عادي وقـــد ال يتأذى
منهـــا ،ومنهـــم من لديه حساســـية فـــي الجلد.
ومـــن األعـــراض األخرى أنـــه حينمـــا ينـــادي عليـــه األب أو األم

أغلـــب أطفـــال التوحد لديهـــم اللغة شـــبه معدومـــة ،وقد

باســـمه ،قد ال يـــرد عليهـــم وال يســـتجيب لهم ،وعـــدم الرد

يســـتخدمون أصواتـــً قـــد تزعـــج األهـــل ،وقد يســـتخدمون

هـــذا ليس عنـــادًا ،فهو ال يســـتوعب اســـمه ،وال يســـتطيع أن

كلمات في غيـــر مواضعها الصحيحة ،وقـــد ينطق كلمات وال

يعبر عن مشـــاعره رغم أنه قـــد يكون حزينًا مـــن داخله ،وقد
يعبـــر عن ســـعادته بالرفرفة ،وقـــد يعبر عن انزعاجـــه بالصراخ
الشـــديد ،وال يعبـــر بالطريقـــة الصحيحـــة عن مشـــاعره مثل
بقيـــة األطفال.

يســـتطيع أن يقول جملة كاملة ،لكن هنـــاك منهم ناطقون
وهؤالء تكـــون درجة التوحـــد لديهم خفيفة ،ويســـتخدمون
اللغـــة فـــي التعامـــل مـــع اآلخريـــن ،أمـــا غيـــر الناطقين قد
يســـتخدمون اإلشـــارة في التعامل.

هل هناك فرق بين التوحد وطيف التوحد؟
فـــي الســـابق كان من المعتقـــد أن التوحـــد غير طيـــف التوحد ،بينمـــا في الوقـــت الحالي ،أثبتـــت الدراســـات بالجمعيـــة األميركية
للتوحـــد بأن التوحـــد يطلق عليه طيـــف التوحد ،فهما نفس الشـــيء ،ويندرج تحت طيف التوحد مســـميات أخرى كاضطراب (ريــــت)،
واضطـــراب إســـبرجر ،وغيرها من االضطرابـــات األخرى.
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ما هو (اإلسبرجر)؟
هـــو نوع مـــن أنـــواع التوحـــد ،لكـــن درجته قليلـــة ،ومـــن خاللـــه يمكن أن
يســـتخدم الطفل اللغة ،وقـــد ال ينظر إلـــى اآلخرين عنـــد الحديث معهم،
وهنـــاك اضطراب (ريـــت) ،حيث يكـــون الطفل لديه اضطـــراب ذهني ،وأغلب
األطفال المتوحديـــن لديهم صفات مشـــتركة ،وفي الســـابق كان العلماء
يصنفـــون تلـــك االضطرابات بشـــكل منفصل عـــن بعضهم البعـــض ،لكن
الدراســـات الحديثة أدرجـــت تلك االضطرابات تحت مســـمى طيـــف التوحد.
طفل اإلســـبرجر لديه نســـبة أداء المهـــارات أعلى من طفـــل التوحد العادي،
ومشـــكلة طفل اإلســـبرجر أن لديه مشـــكلة فـــي تكوين صداقـــات ،ولديه
صمـــت انتقائـــي فهناك أمـــور يتحدث فيها ،وهنـــاك أمور أخـــرى يصمت وال
يتكلـــم فيهـــا ،ولديه قلـــق اجتماعي وصعوبة فـــي التواصل مـــع اآلخرين،
كمـــا أن لديـــه صعوبة في التواصـــل البصري.
كمـــا أن طفل اإلســـبرجر لديه تركيز شـــديد علـــى اهتماماته ويبـــدع فيها،
حيث يحـــب أن يبحث عـــن أنمـــاط معينة ويهتم بها بشـــكل كبيـــر ،ويحب
االلتـــزام بالروتين ،ويتضايـــق لو تغير هـــذا الروتين.

كيف يمكن عالج التوحد؟
نحـــن نتعامـــل مع التوحـــد على أنه اضطـــراب وليس مرضـــً يعالـــج وينتهي ،وهـــذا االضطراب لـــه طريقة خاصة فـــي العالج،
حيـــث نقـــوم أو ً
ال بالعالج الســـلوكي وتنمية المهـــارات ،ثم بعد ذلك اســـتخدام أســـلوب التخاطـــب لتعليمه اللغـــة والتحدث
مـــع اآلخرين ،وآخـــر حل هو اللجـــوء إلى العقـــار أو الدواء لتخفيـــف نوبات الغضـــب الناتجة عـــن التوحد الشـــديد ،والتي يكون
فيهـــا إيذاء للنفـــس ،ألن هناك بعض الفئـــات قد يلجأون إلـــى العض أو ضرب الرأس فـــي أماكن صلبة ،وقد يؤذون أنفســـهم،
فهـــذه األمـــور العالجية تخفـــف من هذه األمـــور ،لكنها ال تعالج الشـــخص ،فالعالج الســـلوكي يســـاعد في تنميـــة المهارات
وتطويرها عنـــد الطفل.
ومـــن الممكن تنميـــة التواصـــل البصري عن طريـــق العالج الســـلوكي ،وكذلك تنميـــة عادات الطعـــام ،وتنميـــة االعتماد على
النفس فـــي مختلف األمـــور الحياتية ،كاللبس والشـــراب والنظافـــة وغيرها ،فالعالج الســـلوكي مهم جـــدًا للطفل خصوصًا
إذا تـــم التدخـــل مبكرًا منـــذ بداية ظهور أعراض الطفل حتى من ســـن الســـتة أشـــهر ،حيث يجـــب توجه الوالديـــن إلى مراكز
التدخـــل المبكر لتعديل الســـلوك ،واســـتخدام التخاطب ،فتبـــدأ األعراض تقـــل ،وتتم تنميـــة مهاراته في هـــذه المراكز ،ومن
الممكن أن يكـــون الطفل أفضل فـــي التعامل مـــع الوالدين.
عـــاوة علـــى ذلك فإن إشـــراك الوالدين مهم جـــدًا في عـــاج التوحد ،فعليهمـــا دور كبير في العـــاج ،حيث يتابعون اســـتمرار
العالج داخـــل المنزل.

أيهما أفضل تعليم طفل التوحد في مدارس ذوي
االحتياجات ،أم دمجه في المدارس العادية؟
هنـــاك دراســـات كثيرة تؤكد ضـــرورة دمج طفل التوحد فـــي المـــدارس العادية ،لكن هذا ال يتـــم إال بعد أن يكـــون الطفل قد
ً
قطع شـــوطًا
طويـــا في العالج الســـلوكي وتنمية المهارات وهذا بالنســـبة للتوحد البســـيط ،حيث يمكن إشـــراك الطفل في
التعليـــم مـــع األطفـــال العاديين ،وال بـــد أن يصاحـــب الطفل عند الدمج «شـــادو تيتشـــر» ،الـــذي يتواصل مـــع معلمي الطفل
حيث يتواجـــد مع الطفل داخل الفصـــل ويبلغ معلميه بطريقـــة التعامل معه ،ويســـاعده في التعامل مع زمالئـــه العاديين،

وتكويـــن صداقـــات معهـــم ،بعـــد ذلك يبتعـــد هذا المعلـــم المرشـــد ويتابـــع الطفل عـــن بعد ،حتـــى يعتمد على نفســـه،
ويتعامل مـــع اآلخرين.
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نصائح لآلباء في التعامل مع طفلهم المتوحد؟
حينمـــا يعلـــم أولياء األمور فـــي الغالب بأن طفلهم مصـــاب بالتوحد أو لديه إعاقـــة ذهنية ،ال يتقبلون الوضـــع ،وقد تكون لديهم
صدمـــة أو ردة فعل عنيفـــة ،فيصير لديهم رفض للطفـــل أو رفض إصابة الطفل ،فيبـــدأون بتجاهل األمـــر ،ويتعاملون مع الطفل
كأنه عادي.
لذلك يجـــب على الوالدين تقبل وضـــع الطفل المتوحد ،وعليهما أن يتعامال معه بشـــكل أســـرع للعالج وتعديل الســـلوك ،وكلما
تـــم التدخـــل مبكرًا ،تكـــون النتائج ممتـــازة ،وعليهما أن يحترما مشـــاعر الطفـــل ويتواصالن معـــه ،كما يجب أن يـــدركا أن الطفل
لديه مشـــاعر وأحاســـيس ،فهو يشـــعر باأللم والســـعادة ويشـــعر بالجوع ،ولديه كل هذه األمور لكنه ال يســـتطيع أن يعبر عنها.
وعلـــى الوالديـــن أن يزرعا لـــدى طفلهما المتوحـــد الثقة بالنفـــس ،ويعلمانه المهـــارات والســـلوكيات الصحيحـــة ،وأن يصبرا عليه،
ويجـــب عليهما كذلـــك أن يبعداه عن الســـلوكيات النمطية التـــي يتبعها ،فعليهما أن يقوما بإشـــراكه في التعامـــل مع اآلخرين،
بعـــد أن يكـــون قد تعلم بعـــض المهارات ،فال بـــد أن يمنعاه مـــن الرفرفة أو الخبـــط ،كما أن عليهمـــا أن يبعداه بشـــكل كبير عن
اســـتخدام األجهزة اإللكترونية ،النها تســـاهم في زيـــادة اضطراب التوحد ،كمـــا أن عليهما أن ينميا التواصـــل البصري لدى الطفل.

هل اللعب وممارسة الرياضة ضروري للطفل التوحدي؟
مـــن بين العالجات الســـلوكية المســـتخدمة فـــي عالج طفـــل التوحد اســـتخدام برنامـــج رياضي لتدريـــب الطفل عليـــه ،لتقوية
عضالتـــه ،وتعزيـــز التوافق العضلـــي البصري .كما أن اســـتخدام اللعب مهم وضروي جـــدًا ،فمن خالله يمكن أن يكتســـب الطفل
مهـــارات عديدة ،وقد تتحســـن حالته.

هل لدى أطفال التوحد مواهب وقدرات خاصة؟
لـــدى بعض أطفـــال التوحد مواهب شـــديدة ،تظهر بشـــكل كبير ،فقـــد تكون لديهـــم موهبة الرســـم أو الغنـــاء أو العزف على
الموســـيقى ،كما أن لـــدى بعضهم قدرة كبيـــرة على الحفظ ،فقـــد يحفظون قصائد كاملـــة ،لكنهم ال يعرفـــون معناها ،وقد
تكون لديهـــم تكون قـــدرة كبيرة على حفـــظ األرقام.

هل المشاعر لدى طفل التوحد مفتقدة؟
أكيـــد طبعًا ،فهو ال يســـتطيع أن يعبر عـــن غضبه وحزنـــه ،فقد يضحك في أوقـــات غير مناســـبة ،وليس لديه قـــراءة الوجوه في
حالـــة الحزن أو الفـــرح أو التعبيرات المختلفة ،ليس لديه هذه األشـــياء ،وبتعديل الســـلوك يمكـــن تنمية هذه األشـــياء لديه تدريجيًا
بعد فترات مـــن التدريب.
فالتدريب الســـلوكي مهم جدًا وقد يســـتغرق فترة طويلـــة ،وعلى الوالدين االســـتمرارية في إلحاق طفلهما فـــي مراكز التدريب
الســـلوكي والتخاطب وتنمية المهارات ،وحتمًا ستتحســـن النتائج بالتدريج.

هل يتم عالج التوحد الخفيف بشكل نهائي؟
ال يتـــم عالجه بشـــكل نهائي ويبقى مع الطفل لســـن الرشـــد ،لكن قد ال يشـــعر اآلخـــرون بوجود عالمـــات التوحـــد عليه ،فتجد
علـــى المتوحد الراشـــد أن لديـــه نظامًا روتينيًا ،حيـــث يكون عمله مرتبـــً ،وال يحب االجتماعـــات كثيرًا ،ولحد اآلن لم تثبت الدراســـات
أنه يمكـــن طبيعيًا مئة فـــي المئة.
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