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القراء..
أعزائي
ّ
هــا نحــن نلتقــي مجــددًا مــع نهايــة عــام  ،2019لنهنئكــم بحلــول
العـــام الجديـــد ونســـتعرض معكـــم أهـــم إنجازاتنـــا خـــال هـــذا
الع ــام المنص ــرم ،والت ــي كان أهمه ــا ه ــو حص ــول مستش ــفى
دار الش ــفاء للم ــرة الثاني ــة عل ــى االعتم ــاد الكن ــدي الماس ــي بع ــد
خضوعـــة للتقييـــم للـــدورة الخامســـة علـــى التوالـــي مـــن قبـــل
فري ــق اإلعتم ــاد الكن ــدي العالم ــي لتقيي ــم المستش ــفيات.
كذل ــك عق ــد مستش ــفى دار الش ــفاء ع ــددًا م ــن المؤتم ــرات العلمي ــة ،مث ــل مؤتم ــر معه ــد
عل ــوم التصوي ــر الطب ــي ( ، )Total Quality Managment in Radiologyوالمؤتم ــر األول
للمـــخ واألعصـــاب تحـــت عنـــوان ( ،)Neurology Updates in Medical Practiceوالـــذي
تخللــه ورش عمــل لتخطيــط المــخ واالعصــاب الكهربائــي ،بالتعــاون مــع الجمعيــة الكويتيــة
لالمــراض العصبيــة ،ورابطــة الكويــت لمكافحــة الصــرع والرابطــة الدوليــة لمكافحــة الصــرع
ف ــي إقلي ــم ش ــرق المتوس ــط ،باإلضاف ــة إل ــى مؤتم ــر الكوي ــت الثال ــث لحديث ــي ال ــوالدة.
كم ــا نظ ــم المستش ــفى ع ــدد م ــن الفعالي ــات واألنش ــطة مث ــل الفعالي ــة الس ــنوية لي ــوم
الجــودة وســامة المرضــى ،فعاليــة التوعيــة بســرطان الثــدي وتدريــب اإلخــاء الوهمــي فــي
حال ــة الحري ــق.
كمـــا شـــهد المستشـــفى إنضمـــام نخبـــة جديـــدة مـــن االستشـــاريين فـــي تخصصـــات
الس ــكري والغ ــدد الصم ــاء ل ــدى األطف ــال ،األم ــراض الباطني ــة واألم ــراض المعدي ــة ،الكل ــى،
جراجـــة العظـــام ،وغيرهـــا مـــن التخصصـــات الطبيـــة.
يس ــعدني أن أض ــع بي ــن أيديك ــم اإلص ــدار الثال ــث واألربع ــون م ــن مجل ــة “الش ــفاء تايم ــز” ،
فف ــي ه ــذا الع ــدد أردن ــا أن نس ــلط الض ــوء عل ــى بع ــض النصائ ــح والمواضي ــع المتعلق ــة
بفصـــل الشـــتاء وإعطـــاء بعـــض النصائـــح بخصـــوص بعـــض األمـــراض التـــي قـــد تصيـــب
اإلنس ــان ف ــي فص ــل الش ــتاء.
مــع تمنياتــي لكم بقــراءة ممتعة ومفيدة.

أنتم أهل الدار وإحنا عندكم زوار
الرئيس التنفيذي

تــعـرف عــلى أفضـل
مع حلول فصل الشتاء
ّ
الطرق لحـفـظ المـالبس الصيفية

األمراض الشائعة التي قد تصيب الطلبة
في فصل الشتاء

نصائح لوقاية طفلك من أمراض الشتاء

أفكار مغلوطة يتم ترويجها في فصل الشتاء ..
ِص َلة
ال تمت للحقيقة ب ِ
جهاز المناعة وكيفية تقويته في فصل الشتاء ..
كي ال تكن أول من يلتقط المرض
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استمتع بشتاء صحي باتباع

عملية شد الجفون

هذه النصائح الطبية

االكتئاب الموسمي

اسأل...دار الشفاء جتيب
 د .مصطفى أبو زيد ( المشاكل الجلديةاألكثر شيوعًا)
 د .محمد العنزي (بــرودة الطقــس وعدمشــرب المــاء بكثرة قد يؤثر على سالمة
جلدك)
 د .أحمد نبيل (كن صديقًا لقولونك)ما هو عمى األلوان؟

 أخصائية التغذية إسراء عبدالرضا (ليسكل منتج أسمر «صحي»)
 د .منى عثمان (ابتسامة العروس ..كونيمستعدة ألجمل يوم)
 د .عمرو أحمد حمدي ( السمنة)3
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مع حلول فصل الشتاء
تــعـرف عــلى أفضـل
ّ
الطرق لحـفـظ
المـالبس الصيفية
مع حلول فصل الشتاء ،نبدأ بمرحلة استرجاع المالبس الشتوية التي حفظناها العام الماضي في خزانة
وبطريقة
المالبس ،ونضع بد ًلا منها المالبس الصيفية ،ولكن هل تحفظون مالبسكم في ظروف آمنة
ٍ
صحيحة حتى ال تتعرض إلى االتساخ أو التلف واالنكماش؟
تعرفوا على الخطوات والنصائح الالزمة التي يجب مراعاتها عند تخزين المالبس:
فيما يلي،
ّ
غسل المالبس:

فــي البدايــة ،البــد مــن أن تنظفــوا المالبــس جيــدًا ،حتــى يتــم تخزينهــا وتقليصهــا بشــكل
صحيــح وحتــى ال تتعــرض األقمشــة إلــى التكــرر أو التفــكك ،وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة
فــي عــدم تراكــم البكتيريــا علــى المالبــس عنــد التخزيــن ،والتــي توجــد فــي األنســجة إثــر
التعــرق وغيرهــا مــن عوامــل الجــو.

مكان التخزين:

ال تخ ـزّن مالبســك فــوق خزانــة المالبــس ،أو أســفل الســرير ،فقــد يتسلســل المــاء إليهــم،
ممــا يجعــل المالبــس تتعفــن ،وأيضــً تج ّنــب أشــعة الشــمس المباشــرة مــن خــال وضــع
المالبــس فــي صناديــق أمــام النافــذة.

صناديق التخزين:

توجــد بعــض صناديــق التخزيــن البالســتيكية الجاهــزة لتســاعدك فــي وضــع المالبــس
بداخلهــا بعــد ط ّيهــا وتنظيفهــا ،حتــى ال تتعــرض للرطوبــة فــي فصــل الشــتاء.

االختيار الصحيح لمكان التخزين:

يمكنــك االطمئنــان علــى بعــض المالبــس التــي ال يصلــح ط ّيهــا فــي صناديــق ،كالتنــورة
والفســتان والبذلــة ،عــن طريــق تطبيــق بعــض األكيــاس المخصصــة لهــا بخامــة الكتــان
التــي ال تنتقــل مــن خاللهــا الرطوبــة.

حماية المالبس من الحشرات:

يمكنــك أن تســلك الطريــق التقليــدي بشــراء بعــض الكــرات المضادة للحشــرات لمالبســك
مــن أقــرب صيدليــة ،وإذا كان لديــك صنــدوق لحفــظ المالبــس مــن الحشــرات ،فــا داعــي
لهــذه الكــرات ،ولكــن تأكدمــن عــدم مالمســة الخشــب للمالبــس ،وكذلــك كــرات الحشــرات
حتــى ال تضــر المالبــس.
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وداﻋ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ ..
ﻣﺮﺣﺒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ
ﺟﻠﺴﺎت إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴـﺰر
اﻛﺜـﺮ ﺳﺮﻋـﺔ • اﻗـﻞ أﻟﻤــ • اﻧﺴـﺐ ﺗﻜﻠﻔـﺔ

أﻣــﻬــﺮ اﻟﻔﻨﻴــــﺎت • أﺣــﺪث اﺟﻬـــﺰة
ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟـﺒﺸﺮة

ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟـﺸﻌﺮ

ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﺠﺴﻢ
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أفكار مغلوطة يتم ترويجها
في فصل الشتاء
ال تمت للحقيقة ِب َ
صلة ..

فــي ظــل فصــل الشــتاء ،الــذي يتزامــن معــه ازديــاد تــداول الشــائعات المتعلقــة بأبــرز ســمات
هــذا الفصــل ،مــن معــدالت انخفــاض درجــات الحــرارة المتوقعــة خــال هــذا الفصــل ،وصــو ًال
إلــى النصائــح الصحيــة والعــادات الغذائيــة.
ومعظــم المعلومــات التــي يتــم تداولها،تأتــي مــن مصــادر مجهولــة ،أو تثــار مــن قبــل
ِص َلــة.
أشــخاص غيــر متخصصيــن ،لتترســخ لــدى النــاس أفــكار مغلوطــة ال تمــت للحقيقــة ب ِ
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عدم نمو الشعر
عــد عــدم نمــو الشــعر فــي فصــل الشــتاء مــن الشــائعات األكثــر
ُي ّ
انتشــارًا ،حيــث أن تلــك المنشــورات غيــر علميــة ،وليــس لهــا أســاس
مــن الصحــة ،فمــن الطبيعــي أن ينمــو الشــعر فــي الصيــف والشــتاء
ويمكــن قــص الشــعر فــي أي وقــت فــي الســنة دون خــوف.

السمك والبيض
ومــا زالــت المعلومــات المتوارثــة المغلوطــة تلقــى رواجــً خاصــة علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وتتمثــل أبرزهــا فــي تأثيــر تنــاول
الســمك والبيــض علــى المصابيــن بنــزالت البــرد ســلبًا ،لــذا يمتنــع
المصابــون بنــزالت البــرد عــن تناولهــم حرصــً علــى عــدم مضاعفــة
األمــر ،حيــث أن تنــاول األســماك أو البيــض ال يؤثــر علــى المصابيــن بنــزالت
البــرد ،فمــا يتــم تداولــه مــا هــو إال مجــرد “تخاريف”.

زيادة الوزن
يفضلن فصل الشــتاء اعتقادًا منهن أن
كثير من الســيدات ال
ّ
الطقــس البــارد يســهم فــي زيــادة الوزن وضعف قدرة الجســم
علــى حــرق الدهــون ،األمــر الــذي نفته دراســات عديدة نصحت
باســتثمار فصــل الشــتاء بتعريــض الجســم للبــرد الشــديد
ـكل أســرع مــن أي برنامــج
ألنــه قــادر علــى حرقدهــون بشـ ٍ
غذائــي آخــر ،فالتعــرض لدرجــات الحــرارة المنخفضــة يعمــل
على تحفيز نــــــوع مـــــن األنــــسجــــة الـــدهنيـة بالــــجســــــم،
المســئولة عــن حــرق الدهــون والســكريات إلنتــاج الحــرارة،
وتتركــز تلــك األنســجة فــي الخصــر واألكتــاف والرقبــة،
حيــث يقــوم البــرد بزيــادة اســتهالك نــوع مــن الجلوكــوز
الموجــود فــي منطقــة األكتــاف نحــو  15مــرة مقارنــة بعمليــة
االســتهالك العاديــة .لــذا ُيعــد الشــتاء فرصــة جيــدة لفقــدان
الــوزن ،ألن الجســم يقــوم ببــذل مجهــود أكبــر للحفــاظ علــى
حرارتــه والقيــام بوظائفــه.
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األمراض الشائعة التي قد
تصيب الطلبة في فصل الشتاء
لــكل فصــل أمــراض ففــي الصيــف يكثــر اإلســهال ،و الجفــاف ،وقــد يتعــرض طفلــك لضربــة
شــمس ،وفــي الربيــع تظهــر الحساســية ،وفــي الخريــف تبــدأ نــزالت البــرد ،لتبــدأ معــه
أمــراض الشــتاء .يعانــي االطفــال مــن التقلبــات المناخية بشــدة ،حيث ال تــزال المناعة
فــي الجســم لديهــم ضعيفــة ،لــذا هــم بحاجــة إلــى الوقايــة والرعايــة خصوصــً
مــع حلــول الفصــول البــاردة ،كالشــتاء .كمــا أن وجــود األطفــال فــي الحضانــات
والمــدارس يزيــد نســبة إصابتهــم بالمــرض ،حيــث أن األطفــال المتواجديــن فــي
المــدارس تكــون نســبة إصابتهــم بالعــدوى أكثــر بــــ  %50مــن األطفــال الذيــن
تتــم رعايتهــم فــي المنــزل.
تُمثــل التجمعــات الطالبيــة أحــد أهــم أســباب انتقــال عــدوى األنفلونــزا ونــزالت
البــرد ،ومــا يتصــل بهــا مــن مضاعفــات لــدى الطــاب ،خصوصــً المــدارس المحتويــة
علــى فصــول دراســية ضيقــة ومغلقــة ،أو ذات تهويــة رديئــة ،إذ تكــون هــذه
الفصــول بمثابــة العامــل األول النتشــار العــدوى بيــن التالميــذ ،ال ســيما الصغــار فــي
الســن ،ألنهــم غالبــً مــا يعانــون مــن ضعــف مقاومــة الجهــاز التنفســي ،الذي ال يســتطيع
تحمــل مهاجمــة فيــروس األنفلونــزا لهــم ،ونتيجــة ذلــك تبــدأ أعــراض :ارتفــاع درجــة
الحــرارة ،الــزكام ،العطــس ،الســعال الجــاف .وقــد يعانــي األطفــال المرضــى بأمــراض
وتهيــج مــن إصابــات بكتيريــة فــي
تحسســية مزمنــة كالحساســية والجيــوب األنفيــة
ُّ
الجيــوب األنفيــة وتهيــج أعــراض الحساســية ،وبالتالــي تــزداد خطــورة الحالــة والمــدة
الزمنيــة لمعالجتهــا.
ومن أهم هذه األمراض وأكثرها شيوعًا:

الرشح أو الزكام:

وهــو مــن أكثــر األمــراض شــيوعًا فــي فصــل الشــتاء ,حيــث يشــتكي المريــض
مــن ســيالن واحتقــان فــي األنــف ،ممــا يــؤدي إلــى تراجــع حاســة الشــم ,باإلضافــة
إلــى احتقــان الحلــق ومــن الممكــن أن يصــاب المريــض بارتفــاع بســيط فــي
درجــة الحــرارة باإلضافــة إلــى الصــداع والتعــب العــام.
وتــعــتـــبـــــر العـــدوى الــفـيـروسـيـــة هــــي الــمــســبــــب الــرئــــيسي للمــرض،
حيــث تنتشــر اإلصابــة بالرشــح بشــكل كبيــر فــي فصلــي الخريــف
والشــتاء ،وتكــون فرصــة اإلصابــة عنــد األطفــال أكبــر منهــا عنــد
البالغيــن ،حيــث يصــاب الطفــل بالرشــح مــن  8-6مــرات ســنويًا ،وهنــاك
 ٪ ١٥ - ١٠مــن الحــاالت ،ممكــن أن تصــل مــرات اإلصابــة بالرشــح إلــى  12مــرة
ســنويًا مقارنــةً بالبالغيــن الذيــن يصابــون بالمــرض  3-2مــرات فــي الســنة.
تســتمر أعــراض المــرض مــن أســبوع إلــى أســبوعين وفــي حــال اســتمرت
األعــراض أكثــر مــن  10أيــام أو أصيــب المريــض بارتفــاع الحــرارة الشــديد ،فمــن
الممكــن أن يكــون قــد حــدث التهــاب بكتيــري ثانــوي يتمثــل بالتهــاب األذن
الوســطى أو التهــاب الجيــوب.

8
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التهاب الجيوب األنفية:
في بعض األحيان يعتبر التهاب الجيوب األنفية كاختالط التهـاب المـجـاري التنـفـسـية العلويـة ،ومـن أهــم
العوامل التي تزيد فرصة اإلصابة بالتهاب الجيوب ،التدخين أو الـتدخيـن السلـبي ،نـقـص المـنـاعة ،االرتـداد
المريئي المعدي ،التشوهات الخلقية في الحلق ،باإلضافة إلى العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة اإلصابة
بالزكام.
ومــن أهــم األعــراض التــي تــدل علــى وجــود التهــاب الجيــوب األنفيــة ،اســتمرار أعــراض الــزكام لمــدة تزيــد عــن
 10أيــام ،وتغيــر لــون إفــرازات األنــف إلــى اللــون األخضــر ،الســعال وخاصــة أثنــاء الليــل ،وعنــد البالغيــن تكــون
هنالــك أعــراض أخــرى كألــم فــي الوجــه والصــداع وتــورم فــي الوجــه وحــول العينيــن.

التهاب الحلق:
يعد ألم الحلق مع وجود صعوبة في البلع من أكثر الشكاوي التي تواجه األطباء في المستشفيات
والعيادات ،وعلى الرغم من أن المتعارف عليه أن إصابة الشخص بالتهاب الحلق تتطلب عالجه باستخدام
المضادات الحيوية ،ولكن الحقيقة أن النسبة األكبر من التهاب الحلق تكون بسبب اإلصابة بعدوى
فيروسية حيث تكون اإلصابة خاصة عند األطفال بعد السنة األولى من العمر ومن النادر أن يصاب األطفال
قبل عمر السنة بالتهاب الحلق.
وتشمل أعراض اإلصابة بالتهاب الحلق ارتفاع في درجة حرارة الجسم ،ألم في الحلق مع صعوبة في البلع ،وفي حال كانت اإلصابة
فيروسية فتكون هنالك أعراض أخرى كالسعال وسيالن األنف واحمرار العينين ووجود بحة في الصوت حيث تختفي األعراض عادة خالل
يومين إلى  5أيام.
التهاب القصبات الهوائية:
وهــو مــرض فيروســي ينتشــر فــي فصــل الشــتاء وخاصــة عنــد األطفــال ،حيــث يعانــي المريــض مــن ســيالن فــي األنــف مــع ارتفــاع فــي درجــة
الحــرارة وســعال مــع وجــود صفيــر فــي الصــدر.
يكثــر هــذا المــرض عنــد األطفــال المصابيــن بالربــو ،أو الذيــن تكــون أوزانهــم قليلــة
عنــد الــوالدة ،أو األطفــال المتواجديــن فــي الحضانــات وريــاض األطفــال ،باإلضافــة
لألشــخاص المعرضيــن للتدخيــن الســلبي.
التهاب الرئة:
يعــد التهــاب النســيج الرئــوي مــن األمــراض التــي تنتشــر بكثــرة فــي فصــل الشــتاء
ويــؤدي فــي الكثيــر مــن الحــاالت إلــى دخــول المريــض إلــى المستشــفى وحاجتــه إلــى
العــاج عــن طريــق المضــادات الحيويــة الوريديــة.
يــؤدي هــذا اإللتهــاب إلــى ارتفــاع حــرارة المريــض بشــكل كبيــر مــع وجــود ســعال وألــم
فــي الصــدر وتســارع فــي النفــس وصعوبــة فــي التنفــس باإلضافــة إلــى التعــب العــام
والتقيــؤ.
عنــد وجــود مثــل هــذه األعــراض ،ال بــد مــن مراجعــة الطبيــب لفحــص المريــض ،وتجنــب
أخــذ العــاج دون مشــورة طبيــة.
9
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طفلك من أمراض الشتاء
نصائح لوقاية
ِ
فيروســات الشــتاء موجــودة فــي الهــواء .عنــد كل ســعال وعطــس تنبعــث إلــى الهــواء كميــات هائلــة مــن الفيروســات
والبكتيريــا والتــي يمكــن أن تعيــش فــي الهــواء لبضــع ســاعات وتســبب العــدوى لــدى أشــخاص آخريــن .تخشــى األمهــات علــى
أطفالهــن مــن اإلصابــة بنــزالت البــرد واألنفلونــزا خاصــة فــي الشــتاء ،وخاصــة إن كانــوا فــي عمــر المدرســة .وتتســاءل األمهــات
عــن كيفيــة وقايــة أطفالهــن مــن البــرد .والحقيقــة أن الوقايــة تعتمــد علــى أمــور كثيــرة منهــا التغذيــة الجيــدة والحفــاظ علــى
نظــام مناعــي قــوي مــع ارتــداء المالبــس الثقيلــة واتبــاع العديــد مــن العوامــل المهمــة .ولذلــك ،مــن المهــم اتبــاع اإلرشــادات
التاليــة لســامة طفلــك مــن األمــراض فــي فصــل الشــتاء:
علمــي أبنائــك غســل أيديهــم قبــل تنــاول الطعــام وبعــده وبعــد اللعــب
وبعــد العطــس أو الســعال ،ومــن األفضــل اســتخدام الصابــون الســائل
يجمــع البكتيريــا.
ألن الصابــون الجــاف قــد ّ

01

02

03

اغسلي ألعاب أطفالك وأدواتهم باستمرار.

اهتمي بنظافة أدواتهم الشخصية سواء أدوات المائدة أو غيرها.

04

05

10

خصصــي لــكل منهــم أدوات نظافــة شــخصية خاصــة بــه ولتكــن لــكل
فــرد مــن أفــراد األســرة منشــفته وكوبــه عنــد غســل األســنان وغيــر ذلــك.

علمــي أبنائــك عــدم وضــع األقــام أو العمــات النقديــة
فــي الفــم.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

06

أطفالك استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال
ع ّلمي
ِ

07

10

احرصي على نظافة منزلك وتهويته باستمرار.

08

ال للتدخين داخل المنزل.

09

لطفلــك قبــل
احرصــي علــى تقديــم كــوب مــن المــاء البــارد
ِ
صباحــا ،ألن بــرودة المــاء تســاعد علــى خفــض بــرودة
نزولــه
ً
بشــكل مناســب.
الجــو
بــرودة
مــع
فيتعامــل
الجســم
ٍ

إن كان طفلــك ال يــزال رضيعــً ،فالرضاعــة هــي مــن أكثــر العوامــل
ـك
ـك وصحتـ ِ
ـك االهتمــام بغذائـ ِ
ـاعدة لزيــادة المناعــة ،لــذا يجــب عليـ ِ
المسـ ِ
بشــكل ســليم.
فعليــك الحــرص علــى تغذيتــه
طفلــك كبيــرًا،
وإن كان
ِ
ِ
ٍ

11

ـك عــن طريــق تنــاول الكثيــر مــن
احرصــي علــى تغذيــة طفلـ ِ
الفواكــه والخضــراوات ،وتنــاول المــاء بكثــرة.

11
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12

وأعديهــا فــي المنــزل واحرصــي
قدمــي لهــم العصائــر الطازجــة
ّ
ّ
علــى تقديــم عصائــر البرتقــال والليمــون والكيــوي والفراولــة
لليمــون بالنعنــاع وكل مــا يحتــوي علــى فيتاميــن ســي.

13

14

مــن أنســب ســبل التهويــة ،إقفــال المنــزل واألبــواب وتــرك مســاحة
بســيطة فــي كل غرفــة ليدخــل هــواء بســيط يجــدد هــواء الغرفــة
ويجعلهــا متوســطة البــرودة.

15

16

عنــد تحميــم طفلــك ،قومــي بإلباســه فــي الحمــام إن أمكــن ،خاصــة
أنــه ســيكون دافــئ بســبب حــرارة المــاء والبخــار ،ومــن األفضــل تجفيف
الشــعر قليـ ًلا بمجفــف الشــعر.

و ّفري الراحة التامة لطفلك ،إن حدث وأصيب بنزلة البرد ،ال ترســليه
للمدرســة فــي األيــام التــي يعانــي فيهــا مــن التعــب وتأكــدي مــن
ضــرورة إبعــادة عــن أصدقائــه ،حتــى ال يصيبهــم بالعــدوى ،وافصلــي
بيــن صغــارك إن أصيــب أحدهــم بالبــرد.

17

12

ال تجعلي غرفة المعيشة دافئة على الدوام بالتكييف أو المدفأة ،
مما يجعل الخروج من الغرفة لخارجها أو حتى المنزل كله
فرصة للتعرض المفاجئ لتيارات الهواء واختالف درجات الحرارة.

لصغيــرك الكثيــر مــن الســوائل خاصــة الدافئــة أثنــاء المــرض
قدمــي
ِ
ّ
لتعويــض مــا يفقــده مــن ســوائل فــي الرشــح والعــرق ،حيــث أن مــن
ـدا عصائــر البرتقــال والليمــون ،إال في حالة الســعال
المشــروبات المفيــدة جـ ً
المصحــوب ببلغــم فقــد يه ّيجــه وأحيانــً يه ّيــج الســعال الجــاف .ومــن
المشــروبات المفيــدة والمهدئــة أيضــً للســعال ،الزنجبيــل ،واليانســون،
الكراويــة ،أوراق الجوافــة ،ويفضــل تحليتــه بعســل النحــل أو العســل
األســود.

ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻜﺮي وﻏﺪد ﺻﻤﺎء  -ﻗﺴﻢ اﻃﻔﺎل

اﻟﺸﻬﺎدات:

·
·
·

،

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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جهاز المناعة وكيفية تقويته
في فصل الشتاء  ..كي ال تكن
أول من يلتقط المرض
جهــاز المناعــة هــو ذاك الجــدار المتيــن الــذي يحمــي أجســامنا مــن أي هجمــات مرضيــة ،فلــم يضعــف أحيانًا؟
وكيــف نســتعيد قوته؟
جهــاز المناعــة هــو شــبكة مــن الخاليــا واألنســجة واألعضــاء التــي تتحــد لتحمــي الجســم مــن أي مخاطــر وهجمــات
خارجيــة تشــنها عليــه الميكروبــات.

مهام جهاز المناعة الرئيسية
لجهاز المناعة مهمتان رئيسيتان:
مهمــة خارجيــة :حمايــة الجســم مــن أيــة عوامــل خارجيــة قــد
تؤذيــه.
مهمــة داخليــة :اإلشــراف علــى خاليــا الجســم والتأكــد مــن
قيامهــا بمهامهــا اليوميــة بسالســة والحفــاظ علــى عــدم ارتفــاع
ـد معيــن.
عــدد األجســام الضــارة الناتجــة عــن عمليــات األيــض عــن حـ ّ

متى يبدأ جهاز المناعة بالتداعي واإلنهيار؟
يبدأ جهاز المناعة بإبداء بوادر ضعف في الحاالت التالية:
عندما يزداد عدد مهاجميه من جراثيم وأجسام غريبة.
عندما تتم مهاجمته في فترة من فترات ضعفه المؤقتة واللحظية.
عندما يفقد قدرته على التمييز بين الخاليا الصديقة في الجسم والخاليا الضارة من خارج الجسم.
عندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا باألصل منذ الوالدة!
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الحليب ومنتجات األلبان في
لتقوية المناعة في فصل الشتاء
يحتــوي الحليــب ومشــتقات األلبــان علــى حمــض
اللينوليــك  ، Linoleic Acidوالــذي بحســب بعــض
الدراســات وجــد لــه دور فــي تعزيــز جهــاز المناعــة ،كمــا
وباحتــواء األلبــان علــى البروبيوتيــك والــذي يعــزز مــن
عمــل البكتيريــا النافعــة فــي األمعــاء والضروريــة جــدًا
لمناعــة قويــة.
وأشــارت بعــض الدراســات إلــى أن نقــص فيتاميــن (د) فــي الجســم ،قــد يكــون مرتبــط بزيــادة فــرص التعــرض لنــزالت
البــرد والتهابــات الجهــاز التنفســي .وقــد يكــون الحليــب ومشــتقاته المدعمــة بفيتاميــن (د) مصــدر لــه.

ما هي الطرق المثلى للوقاية من نزالت البرد واألنفلونزا وتعزيز جهاز
المناعة؟
قــد يســاعدك لقــاح األنفلونــزا فــي تقويــة المناعــة وتقليــل فــرص اإلصابــة والتقــاط الفيروســات ،إال أن مــا أثبــت هــو
أن نمــط الحيــاة الصحــي لــه الــدور األكبــر فــي تقويــة المناعــة والوقايــة مــن نــزالت البــرد واألنفلونــزا .فاتباعــك لنظــام
غذائــي ســليم ومتنــوع وممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام ،وشــرب المشــروبات الدافئــة في الشــتاء ،ستســاعدك
فعــال لفيروســات البــرد.
أكثــر مــن مجــرد االعتمــاد علــى أخــذك للقــاح ،إذ أنــه وبشــكل عــام ال يوجــد عــاج ّ
يجب الحرص على اإلكثار من االستـهـالك اليـومـي للخـضـروات بألـوان
مختلفة ،والتي تحتوي على المواد المضادة لألكسدة ،التي تساعـد
في التخلص من المواد السامة وتساعد على تقوية جهاز المناعـة
فـي الجـسـم .فــالبصــل األحمـر والثـوم يعتبـران مـصـدرًا لمضـادات
األكسدة والسيـلينـيـوم ،ومـشـتـقـات الـحـلـيـب الـتـي تـحـوي الـزنـك
والسيلينيوم معًا ،والمكسرات التي تحتوي أيضـًا عـلـى أومـيـغـا ،3
والعديد من األطعمة والخضراوات والفواكه التي يـنـبـغـي الـتـنـويـع
فيها وأخذ أنواع مختلفة منها.
كمــا وأن غســل اليديــن واالهتمــام بمســألة التعقيــم ،سيســاعد علــى تجنــب نقــل
الفيروســات واإلصابــة بالعــدوى ،إذ أنــه يمكــن للفيروســات أن تدخــل إلــى جســمك مــن
خــال العينيــن أو األنــف إذا مــا تــم لمســهم بأيــدي ملوثــة.
واحرص دائمًا على أخذك قسط من الراحة والحصول
عـلـى سـاعـات النـوم الكـافـيـة لـك ،وتجـنـب الــتـوتر
والــضــغــوطــات الــنـفســيـة ،وابـتعـد عـن التدخيـن
والمدخنين ،فكل هذا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز
مناعتك ومواجهة األمراض الــمـخـتــلفــة.
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استمتع بشتاء صحي
باتباع هذه النصـائح الطبيـة
تنتشــر اإلصابــة بنــزالت البــرد واألنفلونــزا خــال فتــرة الشــتاء ،فهــو الفصــل المالئــم النتشــار أنــواع عديــدة
مـــن الفيروســـات واألمـــراض المعديـــة التـــي تنشـــط عـــادة فـــي األجـــواء البـــاردة ،فتجـــد فيهـــا فرصتهـــا
المثل ــى إلصاب ــة الكثيري ــن الذي ــن تنخف ــض مناعته ــم بش ــكل ملح ــوظ خ ــال ه ــذا الفص ــل.
هن ــاك ع ــدة نصائ ــح يوص ــي به ــا األطب ــاء والمختص ــون ح ــول العال ــم للمس ــاعدة عل ــى تجن ــب اإلصاب ــة بالع ــدوى واألم ــراض خ ــال
فص ــل الش ــتاء ،م ــن أج ــل التمت ــع بصح ــة جي ــدة وتقوي ــة جه ــاز المناع ــة وزي ــادة النش ــاط ،أهمه ــا:
01

تن ــاول الكثي ــر م ــن المش ــروبات الصحي ــة :اح ــرص عل ــى ش ــرب  ٨-٦أك ــواب يومي ــً م ــن الم ــاء أو ش ــاي األعش ــاب للحف ــاظ عل ــى صح ــة جه ــازك
الهضمــي وإبقــاء وزنــك ضمــن المعــدالت الصحيــة .تســتطيع كذلــك االســتمتاع بشــرب الشــاي األخضــر واألبيــض ،فهمــا مضــادان جيــدان لألكســدة
ويســاعدان فــي الحفــاظ علــى جســمك بحالــة صحيــة جيــدة خــال فصــل الشــتاء .تجنــب شــرب المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافييــن أو الكثيــر
مــن الســكر ألنهــا تُضعــف أداء جهــازك المناعــي وتتســبب فــي الجفــاف وزيــادة الــوزن.

 02اتباع نظام غذائي صحي :يثير الشتاء عادة شهية الكثيرين للطعام ،خاصة األطعمة الدسمة والحلويات .لذا ،حاول القيام بالتالي :
I

ـوت وجبــة اإلفطــار ،فهــي تمــد جســمك بالطاقــة الالزمــة لبــدء اليــوم بنشــاط وحيويــة ،كمــا تســاعدك علــى تجنــب تنــاول
ال تفـ ّ
األطعم ــة الس ــريعة أثن ــاء تواج ــدك خ ــارج المن ــزل .اخت ــر وجب ــة دافئ ــة لإلفط ــار ،مث ــل عصي ــدة الش ــوفان م ــع الحلي ــب أو الم ــاء،
وحصــة مــن الفواكــه الطازجــة أو المجففــة.

II

تجن ــب األطعم ــة والمش ــروبات الت ــي تحت ــوي عل ــى س ــكر مصن ــع ،فه ــي تضع ــف مناعت ــك وتزي ــد وزن ــك ،مم ــا يجعل ــك أكث ــر
عرض ــة لإلصاب ــة بن ــزالت الب ــرد واألنفلون ــزا .اس ــتعض ع ــن ذل ــك بالس ــكر الطبيع ــي الموج ــود ف ــي الفاكه ــة ،والج ــأ إل ــى
الش ــوكوالتة الداكن ــة إذا اش ــتهيت الحل ــوى ،فه ــي تحت ــوي عل ــى كمي ــات قليل ــة م ــن الس ــكر مقارن ــة بغيره ــا.

III

أكثــر مــن الثــوم ،فالمركبــات الكبريتيــة الموجــودة فيــه تزيــد مــن قــوة نوعيــن هاميــن مــن الخاليــا داخــل الجهــاز المناعــي،
يســاعدان تحديـدًا فــي التصــدي لنــزالت البــرد ،كمــا يمكنــك االســتفادة مــن فوائــد الثــوم نيئــً أو مطبوخــً.

IV

أكثــر مــن األطعمــة الغنيــة بالزنــك ،وذلــك لقــدرة الزنــك علــى عــاج ضعــف المناعــة .مــن المــواد الغذائيــة الغنيــة بالزنــك:
المح ــار ،والكب ــد ،واللح ــوم الحم ــراء ،ولح ــم الدي ــك الروم ــي ،والع ــدس ،واليقطي ــن (الق ــرع العس ــلي) ،وب ــذور السمس ــم،
والحمــص ،واللبــن.

V

أكثــر مــن األطعمــة الغنيــة باألليــاف ،كالتفــاح والحمــص والشــوفان والعــدس والحبــوب الكاملــة والبروكلــي والمكســرات
والخضــراوات الورقيــة ،فهــي تحســن صحتــك عمومــً وتقلــل مــن اضطرابــات الجهــاز الهضمــي.

VI

تنــاول قــدرًا كافيــً مــن األلبــان ومنتجاتهــا ،مثــل الجبنــة واللبــن ،فهــي تدعــم وتحســن مــن أداء الجهــاز المناعــي ،نظ ـرًا
لكونهــا مصــدرًا ممتــازًا للبروتيــن وفيتاميــن (أ) و(ب . )12ويعــد الحليــب ومنتجاتــه مصــادر هامــة للكالســيوم حيــث أنــه
يســاعد علــى تقويــة وبنــاء العظــام .احــرص علــى اختيــار األنــواع منزوعــة أو قليلــة الدســم ،لتجنــب الزيــادة فــي الــوزن.

VII

تنــاول  ١٠-٥حصــص مــن الفاكهــة والخضــروات يوميــً ،فهــي تزيــد مــن حيويتــك ونشــاطك وال تزيــد
مــن وزنــك مقارنــة بالكربوهيــدرات والســكريات.
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كاف م ــن الن ــوم ،واح ــرص عل ــى الن ــوم لفت ــرة تت ــراوح بي ــن  9-7س ــاعات يومي ــً ف ــي غرف ــة مظلم ــة ق ــدر اإلم ــكان ،ليتمك ــن
 03احص ــل عل ــى ق ــد ٍر ٍ
جســمك مــن الحصــول علــى أقصــى فائــدة مــن هرمــون الميالتونيــن ( )Melatoninالــذي يتــم إفــرازه عنــد النــوم ،ويؤثــر هــذا الهرمــون إيجابــً علــى
الجهــاز المناعــي حيــث يعمــل علــى دعمــه وتقويتــه.
 04م ــارس أي ن ــوع م ــن أن ــواع الرياض ــة ،وال تستس ــلم لخم ــول الش ــتاء بس ــبب ب ــرودة الج ــو .تع ــد الرياض ــات الت ــي يمك ــن ممارس ــتها ف ــي األماك ــن
المفتوحــة كالمشــي والجــري واليوغــا وقيــادة الدراجــات وغيرهــا مــن أفضــل الخيــارات ،إذ تتيــح لــك االســتفادة مــن ممارســة الرياضــة والتعــرض ألشــعة
الشــمس والهــواء النقــي فــي آن واحــد .تســاعدك ممارســة الرياضــة علــى رفــع مســتوى نشــاط جســمك وتحســين الــدورة الدمويــة وتقويــة العضــات
مــع الحفــاظ علــى الــوزن صحيــً ورفــع مســتوى نشــاط الفــرد.
 05يمكن ــك أن تب ــدأ طقس ــً عائلي ــً جدي ــدًا ه ــذا الع ــام :خص ــص نص ــف س ــاعة يومي ــً لممارس ــة أي ن ــوع م ــن أن ــواع
الرياض ــة داخ ــل أو خ ــارج المن ــزل بش ــكل جماع ــي ،فه ــذا ُيس ــاعد عل ــى زي ــادة النش ــاط والتخفي ــف م ــن التوت ــر ل ــدى
ـواء أكث ــر مرح ــً وارتياح ــً داخ ــل المن ــزل.
الجمي ــع ،م ــا يخل ــق أج ـ ً
 06حاف ــظ عل ــى صح ــة بش ــرتك ،فطقــس الشــتاء البــارد قــد يؤثــر ســلبًا علــى نضــارة بشــرتك ويــؤدي إلــى جفافهــا
أو التهابهــا أو إصابتهــا باألكزيمــا ،خاصــة إذا كنــت ال تتنــاول قــدرًا كافيــً مــن المــاء .كذلــك تــؤدي قلــة الحركــة إلــى
ضع ــف ال ــدورة الدموي ــة ،مم ــا يؤث ــر س ــلبًا عل ــى ق ــدرة ال ــدم والفيتامين ــات عل ــى الوص ــول إل ــى البش ــرة لتغذيته ــا،
وإضاف ــةً إل ــى ش ــرب الم ــاء وممارس ــة الرياض ــة ،اح ــرص عل ــى ترطي ــب الجل ــد يومي ــً باس ــتخدام الكريم ــات ،وال تن ــس
وضــع الكريــم الواقــي مــن الشــمس ،حتــى لــو بــدا لــك اليــوم ملب ـدًا بالغيــوم! فضعــف أشــعة الشــمس فــي ذلــك
الي ــوم ال يعن ــي غي ــاب األش ــعة الض ــارة الص ــادرة منه ــا.
07

اح ــرص عل ــى نظافت ــك الش ــخصية ونظاف ــة منزل ــك ،فاالس ــتحمام يومي ــً وغس ــل اليدي ــن بش ــكل
متكــرر والحفــاظ علــى نظافــة األســطح المختلفــة فــي منزلــك ومــكان عملــك وتغييــر المناشــف
والشراشــف بانتظــامُ ،يســاعد كثيـرًا علــى تقليــل فــرص انتقــال العــدوى خاصــةً إذا كان أحــد
المحيطيــن بــك مصابــً بنوبــة بــرد أو أنفلونــزا.
 08خفــف توتــرك ،إذ أظهــرت الدراســات العلميــة أن الشــخص الــذي يعانــي مــن
التوتــر يكــون أكثــر عرضــةً لإلصابــة بنوبــات البــرد واألنفلونــزا

ويمكنك تقليل نسبة توترك عبر:
I

كاف في عملك
بذل مجهود عقلي وبدني ٍ

II

ممارسة الرياضة

III

كاف من النوم
الحصول على قد ٍر ٍ

IV

قضاء وقت ممتع مع العائلة واألصدقاء
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االكتــئـاب
الموسـمي
لماذا ُنصاب بالكآبة في فصل الشتاء؟!
مــع نهايــات فصــل الخريــف وبدايــات فصــل الشــتاء ،عــاد ًة مــا ُيصــاب
األفــراد بمشــاكل فــي الجهــاز التنفســي وأعــراض نــزالت البــرد ،لكــن
هــل يمكــن أن ُيصــاب بعضنــا بتغيــرات مزاجيــة أو اكتئــاب لمجــرد
أن الشــتاء قــادم؟! نعــم وهــذا هــو مــا يســمى باالكتئــاب الموســمي
 ،Seasonal Affective Disorderوهــو االكتئــاب الــذي يتزامــن
حدوثــه وانتهــاؤه بتتابــع فصــول الســنة ،واألكثــر شــيوعًا وارتباطــً
بهــذا االكتئــاب ،هــو نهايــات فصــل الخريــف وبواكيــر فصــل الشــتاء
إلــى نهاياتــه ،ونــادرًا مــا يرتبــط بالصيــف والربيــع.

أعراض االكتئاب الموسمي:
تبــدأ أعــراض االكتئــاب الموســمي طفيفــة وتــزداد حــدة مــع
التقــدم المناخــي فــي نفــس الفصــل ،وتشــمل األعــراض:
تقلبــات مزاجيــة حــادة ،والشــعور باالكتئــاب أغلــب ســاعات اليــوم
وربمــا اليــوم كلــه.
عدم االهتمام باألنشطة اليومية المعتادة.
انخفاض الهمة والنشاط بشكل عام.
مشاكل في النوم تترنح بين «النوم لساعات طويلة واألرق».
تغيرات بالشهية وعدم الثبات على وزن محدد.
مشاكل في التركيز.
مشاعر سلبية بشكل عام.
تش ــيع تل ــك األع ــراض ف ــي النس ــاء أكث ــر م ــن الرج ــال ،ب ــل وف ــي
النســـاء األصغـــر ســـنًا مـــن البالغيـــن بنســـبة تفـــوق النســـاء
األكب ــر س ــنًا .وت ــزداد النس ــبة م ــا بي ــن األف ــراد أصح ــاب التاري ــخ
العائل ــي باإلصاب ــة به ــذا االضط ــراب.
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____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

أسباب االكتئاب الموسمي:
ال يوجد سبب واضح لالكتئاب الموسمي لكن هناك بعض النظريات التي يمكن تفسيرها:
فعا ً
ووجد أن انخفاض
انخفاض مستوى السيروتونين :حيث تعمل تلك المادة دورًا ّ
ال في تحسين المزاجُ ،
مستوى الشمس له دور في التأثير على مستوى السيروتونين؛ مما يؤثر سلبًا على الحالة النفسية.
اضطرابات في مستوى الميالتونين :حيث بتعاقب الفصول وتغير األجواء ،يتأثر مستوى الميالتونين الذي له
دور فعال في تنظيم النوم وتحسين المزاج.
اضطرابات في الساعة البيولوجية.

العالج:
يخضــع عــاج االكتئــاب الموســمي لعــدة اســتراتيجيات ،فــا منطــق يمكنــه أن يجــزم أن العــاج البــد أن يكــون
واحــد فــي جميــع الحــاالت.
ويشمل هذا “العالج الضوئي ،العالج المعرفي السلوكي ،العالج باألدوية ،ومكمالت الهرمون”.
وينصـــح األطبـــاء ببعـــض المهـــام التـــي يمكنهـــا أن تســـاعدك فـــي
التغلـــب علـــى االكتئـــاب الموســـمي مثـــل:
إضافــة إشــراقة علــى المــكان عــن طريــق فتــح الســتائر لتســمح لإلضــاءة
بالدخــول إلــى الغرفــة.
الخروج للتنزه ولو لفترات قصيرة متكررة خارج المنزل.
الحد من شرب الكافيين والمواد المنبهة كالشاي والقهوة.
ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ،كالمشي أو الجري.
تغييــر نوعيــة الغــذاء :حيــث ينصــح بتنــاول األطعمــة التــي تحتــوي
علــى الحمــض األمينــي الــذي يســاعد فــي تكويــن الناقــل العصبــي
«الســيروتونين» ،الــذي يســاعد علــى تحســين الحالــة المزاجية ،مثلما
في الدجاج والجبنة البيضاء والســمك والشــوفان ،والكربوهيدرات
المعقــدة المتوفــرة فــي األرز الكامــل والفواكــة والخضــروات
والبقوليــات ،والتــي تســاعد فــي رفــع مســتوى الســيروتونين ،وتنــاول
الحليــب ومنتجــات األلبــان لرفــع مســتوى الكالســيوم الــذي يســاعد فــي
تحســين الحالــة النفســية.
تجنــب التكاســل عــن الحركــة واللجــوء للــدفء والنــوم فــي تلــك األوقــات،
فهــذا يعــزز الشــعور بالضيــق والوحــدة فــي تلــك الحــاالت.
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سؤال وجواب
التغذية الصحية في الشتاء
تكثــر األســئلة التــي تــدور حــول طــرق التغذيــة الصحيــة فــي الشــتاء ،ويحتــار كثيــر مــن األشــخاص فــي المأكــوالت التــي
يتناولونهــا مــن أجــل الشــعور بالــدفء .أيضــً خســارة الــوزن وتنــاول الطعــام بطريقــة صحيحــة دون زيــادة فــي الــوزن ،مــن أكثــر
األمــور الشــائعة والتــي تح ّيــر الكثيريــن .فيمــا يلــي إجابــات لألســئلة الشــائعة التــي تــدور حــول التغذيــة الصحيــة فــي الشــتاء
لماذا يزداد الشعور بالجوع في فصل الشتاء؟

هل ُي َّ
فضل ممارسة الرياضة في الشتاء؟

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

الرياضــة مفضلــة طــوال العــام ،ولكــن مــن مميزاتهــا فــي الشــتاء ،أنهــا
تنشــط الــدورة الدمويــة وتحافــظ علــى الكتلــة العضليــة وتســاعدنا
فــي الحفــاظ علــى الــوزن.

هل يقل معدل الحرق في الشتاء؟
ال ،هــذه معلومــة خاطئــة ،معــدل الحــرق ال يقــل فــي فصــل الشــتاء
ولكــن الحركــة تقــل ،ويــزداد بالطبــع تنــاول الطعــام فــي الشــتاء مــن
أجــل التدفئــة.

هل المشروبات الدافئة تغني عن شرب الماء؟
ال شــيء يغنــي عــن المــاء ولكــن يمكــن إضافــة المشــروبات الدافئــة
فــي كميــة الســوائل التــي تدخــل الجســم.

معــدل الــوزن يزيــد فــي الشــتاء ،هــل يمكــن
االســتغناء عــن بعــض الوجبــات مثــل اإلفطــار أو
العشــاء للتقليــل مــن الــوزن؟
وجبــة اإلفطــار ال يمكــن االســتغناء عنهــا مطلقــً ،ألنهــا الوجبــة
األساســية التــي تمــد الجســم بالطاقــة طــوال اليــوم ،أمــا وجبة العشــاء
فيمكــن اإلســتغناء عنهــا حتــى نبتعــد عــن تنــاول الطعــام ثــم الخلــود
إلــى النــوم مباشــرة.

أيهمــا أفضــل ،ثــاث وجبــات رئيســية أم خمــس أو
ســت وجبــات صغيــرة علــى مــدار اليــوم؟
تقســيم الوجبــات علــى خمــس أو ســت وجبــات أفضــل ،ألنــه يســاعد
علــى الحفــاظ علــى مســتوى الشــبع ومســتوى الســكر فــي الــدم.
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هل احتياجنا ل “فيتامين سي” يزداد في الشتاء؟
تــزداد نــزالت البــرد والســعال ونقــص المناعــة فــي فصــل الشــتاء
للكبــار والصغــار ،لــذا يفضــل تنــاول فيتاميــن  Cبكثــرة ،وهــو متوفــر
بوفــرة فــي الكيــوي والجوافــة أكثــر ممــا هــو متعــارف عليــه فــي
البرتقــال والليمــون واليوســفي.

هــل هنــاك عالقــة بيــن قلــة التعــرض للشــمس
والزيــادة فــي الــوزن؟
يقــل التعــرض للشــمس فــي الشــتاء نتيجــة قلــة الخــروج مــن المنــزل
وكثــرة ارتــداء طبقــات المالبــس الشــتوية وارتــداء القفــازات وأغطيــة
الــرأس.
عنــد التعــرض إلــى الشــمس ينشــط إنتــاج فيتاميــن  Dفــي الجســم،
وأثبتــت الدراســات العلميــة األخيــرة أن نقــص فيتاميــن  Dفــي الجســم
يــؤدي إلــى تخزيــن كميــات أكبــر وأســرع مــن الخاليــا الدهنيــة ،ممــا
يتســبب فــي زيــادة الــوزن.

ماذا نفعل عند الشعور بالبرد ،نأكل أم نشرب؟
التــوازن هــو أفضــل شــيء ،ولكــن الجســم يأتــي لــه إشــارات خاطئــة
نتيجــة انخفــاض درجــة الحــرارة .لــذا فابــدأ أوالً بتنــاول المشــروبات
الدافئــة ،وعندهــا إذا شــعرت بالشــبع ،فالبــد أن تــدرك أنهــا إشــارة
خاطئــة مــن الجســم .إمــا إذا شــعرت بالجــوع بعــد مــرور ربــع إلــى نصــف
ســاعة مــن شــرب المشــروبات الدافئــة فــي الشــتاء ،فهنــا شــعورك
بالجــوع صحيــح .ألنــه ال يوجــد شــيئًا حقيقيــً يســد الشــعور بالجــوع،
إال تناول الطعام إن كان السبب حقًا هو الجوع.

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

مــا هــي أفضــل الوجبــات التــي تعطينــا الشــعور

هنــاك مقولــة تفيــد بــأن تنــاول المشــروبات

بالــدفء فــي الشــتاء؟

البــاردة فــي الشــتاء تعــادل درجــة حــرارة الجســم

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

الداخليــة فنشــعر بالــدفء .مــا صحــة ذلــك؟
هــذه معلومــة خاطئــة! إذا تــم تنــاول مشــروبات بــاردة فــي الشــتاء،
يســتهلك الجســم جــزءًا مــن طاقتــه لكــي يعــادل درجــة حــرارة الجســم
الداخليــة بهــا ولكنهــا ال تشــعرنا بالــدفء ،وإنمــا تعتبــر مــن األشــياء
التــي تزيــد مــن معــدل الحــرق.
أمــا الشــطة والقرفــة والزنجبيــل والمشــروبات الدافئــة بشــكل عــام،
هــي التــي تشــعر الجســم بالــدفء.

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

نصـائح هــامة
للتغذيـة الصحـية
فـي الشتــاء:
اإلكثار من شرب الماء.
تناول فيتامين  Cللحماية من نزالت البرد.
التعــرض للشــمس للحصــول علــى فيتاميــن  ،Dأو تنــاول
البيــض ومنتجــات األســماك والعصائــر المدعمــة لفيتاميــن D
أو تناولــه علــى هيئــة أقــراص.
عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.
عدم تناول الطعام بعد الساعة  ٧مساء.
ضــرورة تقســيم الوجبــات علــى مــدار اليــوم إلــى خمــس أو ســت
وجبات.
يجــب المحافظــة علــى الرياضــة ألنهــا جــزء أساســي مــن صحــة
أجســامنا.
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متـــى يتوقـــف نمـــو
الطـــول عنـــد البنـــات؟

تنمـــو الفتيـــات بوتيـــرة ســـريعة طـــوال فتـــرة ّ
ســـن البلـــوغ ،يزيـــد النّ مـــو لديهـــن
الطفولـــة ،وعندمـــا يصلـــن
ّ
ـن  ١٥-١٤س ـ ً
ـنة ،أو بع ــد عامي ــن م ــن بداي ــة
ـرةً أخ ــرى ،ويصل ــن إل ــى ط ــول البالغي ــن ف ــي س ـ ّ
بنس ــبة كبي ــرة م ـ ّ
الحي ــض لديه ــن ،كم ــا توج ــد بع ــض العوام ــل الت ــي تؤ ّث ــر عل ــى ّ
الط ــول ل ــدى الفتي ــات واألطف ــال بص ــورة
عام ــة ،منه ــا م ــا يأت ــي:
ّ
مم ــا ه ــو متو ّق ــع
التغذي ــة :إذ أ ّن ــه غال ًب ــا م ــا يك ــون األطف ــال الذي ــن يعان ــون م ــن س ــوء التّغذي ــة أقص ــر وأصغ ــر ّ
لســنّهم ،لك ــن م ــع التّغذي ــة الس ــليمة ق ــد تك ــون لديه ــم الق ــدرة للنّم ــو بطريق ــة تتناس ــب م ــع عمره ــم.
إن انخفــاض مســتوى هرمــون الغــدة الدرقيــة أو هرمــون النمــو علــى ســبيل
وجــود خلــل فــي الهرمونــات :إذ ّ
ـدالت النّمــو الطبيعيــة لديهــم.
ـؤدي إلــى تباطــؤ معـ ّ
المثــال ،قــد يـ ّ
إن االســتخدام المزمــن للســتيروئيدات
ـد اســتخدام بعــض األدويــة ســب ًبا فــي تباطــؤ النّمــو ،إذ ّ
األدويــة :إذ ُيعـ ّ
ّ
القش ــر ّية أح ــد األمثل ــة عل ــى ذل ــك ،وم ــن األمثل ــة عل ــى األم ــراض الت ــي تتطل ــب اس ــتخدام الس ــتيروئيدات
القشــر ّية التــي تؤ ّثــر علــى النّمــو ،مــرض ال ّربــو.
إن ّ
الصحيــة طويلــة األجــل مثــل :مــرض التل ّيــف الكيســي ،وأمــراض
الظــروف
األم ــراض المزمن ــة :إذ ّ
ّ
الكل ــى ،وأم ــراض االضطراب ــات الهضم ّي ــة ،ق ــد تك ــون س ــب ًبا ف ــي تباط ــؤ النّم ــو ،ويك ــون األطف ــال
األصح ــاء البالغي ــن.
بالس ــرطان أقص ــر م ــن األطف ــال
المصاب ــون
ّ
ّ
الوراثيـــة :إذ إ ّن ــه م ــن المتو ّق ــع أن يك ــون األطف ــال المصاب ــون بمتالزم ــة داون أقص ــر م ــن
الحـــاالت
ّ
أقرانهـــم.

تأثير البلوغ على ّ
النمو

160
150
140
130
120
110
100
90

تك ــون طف ــرة نم ــو الفتي ــات ف ــي الع ــادة قب ــل س ــنة أو س ــنتين م ــن ب ــدء الحي ــض ،وبالنّس ــبة لمعظ ــم
عامــا ،وتحــدث طفــرة النّمــو فــي الفتــرة مــا بيــن ١٤-١٠
الفتيــات ،فـ ّ
ـإن البلــوغ يحــدث فــي الفتــرة مــا بيــن ً ١٣-٨
عام ــا ،وتنم ــو الفت ــاة بنس ــبة  ٢-١بوص ــة فق ــط بع ــد حص ــول دورته ــا الش ــهرية األول ــى ،وه ــذا يح ــدث عندم ــا يصل ــن إل ــى ط ــول البل ــوغ ،وق ــد يرغ ــب
ً
عام ــا ول ــم تب ــدأ فت ــرة الحي ــض أو دورته ــا ّ
ّ
الش ــهرية بع ــد.
١٥
ـن
ـ
س
ـاة
ـ
الفت
ـت
ـ
بلغ
إذا
ـب
ـ
بي
الط
ـة
ـ
بمراجع
ـض
ـ
البع
ّ
ً

80

ّ
سن الخامسة والعشرين
نصائح لزيادة الطول بعد
الصح ــي ،وذل ــك باتّب ــاع خم ــس نصائ ــح لزي ــادة ّ
الط ــول دون
عام ــا ،م ــا ي ــزال باإلم ــكان زي ــادة الط ــول بص ــورة طبيع ّي ــة وتحس ــين الوض ــع
ّ
عن ــد بل ــوغ ً ٢٥-٢١
آث ــار جانبي ــة ،وه ــي كاآلت ــي:
ـي س ــليم :ومــن األمثلــة علــى األغذيــة التــي تســاعد علــى زيــادة ّ
الطــول الجــزر ،وصفــار البيــض ،واللحــم
التّ غذي ــة
الصحي ــة واتب ــاع نظ ــام غذائ ـ ّ
ّ
والدج ــاج،
الس ــوداني،
البق ــري ،وأس ــماك التون ــة ،والس ــلمون ،والكب ــد ،والخض ــار الورقي ــة الخض ــراء ،والبطاط ــا،
ّ
والمكس ــرات مث ــل :الل ــوز ،والف ــول ّ
ّ
والفاصولي ــاء ،والبازي ــاء ،والفواك ــه مث ــل :التفّ ــاح ،والم ــوز ،والحلي ــب ،ومنتج ــات األلب ــان.
ألشـــعة ّ
ـد ض ــوء ّ
الش ــمس أح ــد أه ــم مص ــادر فيتامي ــن (د) ال ــذي يس ــاهم ف ــي زي ــادة الط ــول بس ــبب تأثي ــره الق ــوي
التعـــرض
ّ
الشـــمس :إذ ُيع ـ ّ
ّ
وحمامــات الشــمس
ـعة الشــمس أن يحصــل الجســم علــى الكميــة المطلوبــة مــن فيتاميــن (د)،
علــى نمــو العظــام ،وبذلــك يســمح التع ـ ّرض ألشـ ّ
ّ
الصب ــاح الباك ــر أو ف ــي فت ــرة متأخ ــرة بع ــد ّ
ـعة ف ــوق البنفس ــج ّية تك ــون بأدن ــى مس ــتوياتها
الظه ــر -تك ــون مفي ــد ًة للجس ــم؛ ّ
ألن األش ـ ّ
خاص ــةً ف ــي ّ
ّ
خ ــال ه ــذا الوق ــت.
التمدد.
ممارسة تمارين
ّ
ممارسة اليوغا.
النّ وم السليم.
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العصبية المفرطـة
ّ
في سـن المراهقـة
إن التغييـــرات الهرمونيـــة التـــي تطـــرأ علـــى جســـم الطفـــل فـــي ســـن
المراهقـــة تجعلـــه مرهـــف اإلحســـاس فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان وغيـــر
متقبـــل للوضـــع العـــام الـــذي يعيـــش فيـــه ،األمـــر الـــذي يتـــرك الكثيـــر
ّ
مـــن النتائـــج الســـلبية علـــى شـــخصيته وانفعاالتـــه مـــا يجعلـــه ســـريع
الغض ــب .ه ــذه الش ــخصية المتقلب ــة الت ــي تظه ــر عن ــد المراه ــق تجع ــل
تحم ــل اآلخري ــن .وبالتال ــي تظه ــر
عصبي ــً غي ــر ق ــادر عل ــى
من ــه ش ــخصًا
ّ
ّ
العصبيـــة.
لديـــه صفـــة
ّ

العصبية عند المراهقين
أسباب
ّ
هنــاك الكثيــر مــن األســباب التــي تقــف وراء ظهــور العصب ّيــة عنــد المراهقيــن ولعــل أبرزهــا الســعي الدائــم إلــى لفــت االنتبــاه أو الحصــول علــى األمــر
ال ــذي يري ــده ،ه ــذا فض ـ ً
ـا ع ــن ع ــدم الق ــدرة عل ــى التخطي ــط وإدارة الوق ــت ،الس ــيما وأن المراه ــق يري ــد أن يعي ــش حيات ــه عل ــى أكم ــل وج ــه ،واغتن ــام
جمي ــع الف ــرص لفع ــل ذل ــك .ويج ــب أال ننس ــى أن المراه ــق يس ــعى إل ــى إثب ــات ذات ــه دوم ــً ف ــي المجتم ــع الصغي ــر ال ــذي يعي ــش في ــه وبالتال ــي فه ــو
يس ــعى إل ــى الوص ــول دوم ــً إل ــى المثالي ــة ،الت ــي ف ــد تك ــون واح ــدة م ــن األه ــداف األساس ــية ف ــي حيات ــه ،م ــا يت ــرك الكثي ــر م ــن الضغوط ــات النفس ــية
والجســدية عليــه و التــي تــؤدي حتمــً إلــى نشــوء العصب ّيــة فــي شــخصيته نتيجــة الضغوطــات التــي تكــون أكبــر مــن قدرتــه علــى تحملهــا .وبالتالــي
ف ــإن العصب ّي ــة تعتب ــر م ــن األم ــور الطبيعي ــة ج ــدًا ف ــي ه ــذه المرحل ــة.

العصبية عند المراهقين
عالج
ّ
ال تحت ــاج العصب ّي ــة عن ــد المراهقي ــن إل ــى الكثي ــر م ــن الجه ــد للعم ــل عل ــى عالجه ــا ،ب ــل تحت ــاج إل ــى بع ــض الوع ــي الذات ــي والس ــيطرة عل ــى النف ــس،
م ــن خ ــال :
التفكير بعض الوقت قبل اإلقدام على أي أمر قد يكون مض ّرًا لك وقد تندم عليه في وقت الحق.
يجــب علــى المراهــق اتخــاذ قــرار حــازم بضــرورة التحكــم بعصبي ّتــه ومراقبــة تصرفاتــه والعمــل علــى ضبــط المشــاعر االنفعاليــة لديــه ،وذلــك مــن
خــال اكتشــاف الســبب وراء العصبيــة ،والعمــل علــى اإلبتعــاد عنــه قــدر اإلمــكان.
إن االنفعــاالت أشــياء طبيعيــة فــي حيــاة المراهــق ،وأبــرز تلــك االنفعــاالت هــي الغضــب والعصبيــة ،حيــث أن مــن أفضــل الســبل
ـدة هــذه االنفعــاالت ،هــي :
الناجعــة للمربــي للتخفيــف مــن حـ ّ
أن يكون صديقًا لمن يربيه ،يعايشه ويالطفه ،دون إفراط وال تفريط.
أن تكـــون النصيحــة لـــه غـــير مباشـــرة ،بالقـــدوة أكثـــر مـــن الكـــام ،وتقديــم المــدح لــه قبــل النصــح ،وإظهــار الحــب لــه ،وتوضيــح المواقــف التــي
يغض ــب منه ــا ،حت ــى يفهمه ــا عل ــى وجههـ ــا المطل ــوب ،وع ــدم التعلي ــق أو الس ــخرية م ــن انفعال ــه ،أو عصبيت ــه.
أن نش ــعرهم باألم ــان والح ــب ،ف ــا ب ــد للمراهقي ــن م ــن الش ــعور باألم ــان ف ــي المن ــزل .األم ــان م ــن مخ ــاوف التف ــكك األس ــري ،واألم ــان م ــن الفش ــل
ف ــي الدراس ــة.
السلطة األبوية عن األبناء ،وإعطائهم الثقة
تخفيف
من
بد
فال
المراهق،
بها
يشعر
أن
يجب
التي
المهمة
األمور
من
االستقاللية
كما أن
ُّ
بأنفسهم بدرجة أكبر مع المراقبة والمتابعة عن ُبعد ،فاالستقاللية شعور مح ّبب لدى األبناء خصوصًا في هذا السن.
تحسن
ضرورة تشجيع الوالدين للمراهقين ومساعدتهم في زيادة ثقتهم في أنفسهم ،حيث أن هناك حقيقة ثابتة في هذا الشأن ،وهي أن
ّ
ثقة المراهق بنفسه ،تجعل استجابته لرغبات أهله ونصائحهم أفضل.
إيجاد صحبة صالحة له ،ألن المراهق يسعى إلى تكوين ما يسمى في علم النفس بالشللية ،وقد ثبت في كثير من الدراسات أن المراهق يتأثر
بأقرانه أكثر مما يتأثر بوالديه.
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ما هو
عمى األلوان؟

وهـــو مصطلـــح يعنـــي إصابـــة اإلنســـان بخلـــل ُيفقـــده القـــدرة
عل ــى رؤي ــة أح ــد األل ــوان الث ــاث التالي ــة :األحم ــر ،األزرق أو األخض ــر،
أو اللـــون الناتـــج عـــن خلطهمـــا معـــً .وهـــي الحالـــة التـــي ال
يســـتطيع فيهـــا اإلنســـان أن يـــرى ألوانًـــا علـــى اإلطـــاق ،ونـــادرة
جـــدا.
ًّ

أعراض عمى األلوان
قد تختلف أعراض عمى األلوان من حالة إلى أخرى ،وقد تشمل:
عما يرى اآلخرون.
القدرة على رؤية طيف واسع من األلوان المختلفة ،بحيث ال يكون ُ
المصاب مدركًا لحقيقة أنه يرى األلوان بصورة مختلفة ّ
القدرة على رؤية القليل فقط من األلوان المختلفة ،بينما يستطيع اآلخرون رؤية اآلالف منها.
المصاب على رؤية ثالثة ألوان فقط ،هي :األسود ،األبيض ،والرمادي.
في حاالت نادرة جدًا ،تقتصر قدرة ُ

أسباب وعوامل خطر عمى األلوان
إن أحد أهم أسباب عمى األلوان هو العامل الوراثي (الجيني) ،إذ يولد اإلنسان مع اإلصابة.
عامـــة 3 ،أنـــواع مختلفـــة مـــن الخاليـــا
يوجـــد فـــي عيـــن اإلنســـان ،بصـــورة
ّ
المخروط ّية(،هــي خاليــا مســتقبلة للضــوء فــي شــبكية العيــن .)Cone cells -
كل واحــد مــن هــذه األنــواع يســتطيع أن يســتقبل (يلتقــط) واحــدًا فقــط مــن
األلـــوان الثالثـــة األساســـية التاليـــة :إمـــا األحمـــر ،األزرق أو األخضـــر.
يس ــتطيع اإلنس ــان رؤي ــة األل ــوان المختلف ــة عندم ــا تلتق ــط الخالي ــا المخروطي ــة،
الت ــي ف ــي داخ ــل العي ــن ،مس ــتويات مختلف ــة م ــن األل ــوان األساس ــية الثالث ــة
المذكـــورة (األحمـــر ،األزرق واألخضـــر) .غالبيـــة الخاليـــا المخروط ّيـــة موجـــودة فـــي
البقـ ــعة ( ،)maculeوه ــو الج ــزء المرك ــزي ف ــي ش ــبك ّية العي ــن.
ُ

العامل الوراثي
يح ــدث عم ــى األل ــوان عل ــى أس ــاس وراث ــي عن ــد حص ــول نق ــص ف ــي أح ــد األن ــواع الثالث ــة م ــن الخالي ــا المخروط ّي ــة ،أو عندم ــا ال تعم ــل ه ــذه الخالي ــا كم ــا
ينبغ ــي .ق ــد ال يس ــتطيع الم ــرء رؤي ــة أح ــد األل ــوان األساس ــية الثالث ــة المذك ــورة ،أو ق ــد ي ــرى درج ــات مختلف ــة م ــن الل ــون ذات ــه ،أو ق ــد ي ــرى لو ًن ــا مختلف ــً
يتحس ــن م ــع م ــرور الوق ــت.
تمام ــً .ه ــذا الن ــوع م ــن عم ــى األل ــوان ال يتغ ّي ــر وال
ّ
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عوامل اخرى
المســ ّبب لظاه ــرة عم ــى األل ــوان دائم ــً ،إذ ق ــد تنت ــج ،ف ــي بع ــض األحي ــان ،ع ــن عوام ــل مكتس ــبة ،فق ــد تح ــدث اإلصاب ــة
العوام ــل الوراثي ــة ليس ــت ه ــي ُ
بعم ــى األل ــوان نتيج ــة لـــ:
التقدم في السن.
ّ
كري.
مشاكل في العينين ،مثل :ال َز َرقُ ،
الس ّ
اد ،أو اعتالل الشبك ّية ُّ
الضمو ُر ُّ
البقَ ِع ّ
الس ّ
يّ ،
إصابة في العين.
َع َرض لتعاطي أدوية مع ّينة.

مضاعفات عمى األلوان
ـدم ف ــي العم ــل ف ــي مج ــاالت
ـد م ــن إمكاني ــة التق ـ ّ
عم ــى األل ــوان ق ــد يغ ّي ــر مج ــرى حي ــاة م ــن يص ــاب ب ــه .فق ــد يزي ــد م ــن صعوب ــة تع ّل ــم الق ــراءة ،وق ــد يح ـ ّ
مع ّين ــة.
لك ــن الذي ــن يعان ــون م ــن عم ــى األل ــوان ،س ــواء األطف ــال منه ــم أو البالغي ــن ،يس ــتطيعون م ــع الوق ــت التأقل ــم والتعوي ــض ع ــن ع ــدم قدرته ــم عل ــى
رؤي ــة أل ــوان مع ّين ــة.

تشخيص عمى األلوان
هناك فحوصات تعتمد معايير مع ّينة تكشف كيفية التمييز بين األلوان المختلفة.
ف ــي أح ــد ه ــذه الفحوص ــاتُ ،يطل ــب م ــن المري ــض النظ ــر إل ــى مجموع ــة نق ــاط بأطي ــاف مختلف ــة
ومحاول ــة اكتش ــاف ش ــكل معي ــن ف ــي داخله ــا ،مث ــل ح ــرف أو رق ــم.
ـدده المري ــض يس ــاعد الطبي ــب ف ــي تحدي ــد األل ــوان الت ــي م ــن الصع ــب علي ــه
الش ــكل ال ــذي يح ـ ّ
(عل ــى المري ــض) رؤيته ــا.
ملونـــة بمجموعـــات ألـــوان وأطيـــاف.
وفـــي فحـــص آخـــرُ ،يطلـــب مـــن المريـــض ترتيـــب قطـــع لعبـــة ّ
المصابـــون بعمـــى األلـــوان غيـــر قادريـــن علـــى تصنيـــف وترتيـــب القطـــع كمـــا يجـــب.

عالج عمى األلوان
س ّبب.
عالج عمى األلوان الوراثي أو تصحيحه
ّ
بالم َ
عصي ،بحيث يمكن معالجة جزء من مشاكل عمى األلوان المكتسب ،وهذا يتع ّلق ُ
بإمكان المصاب بعمى األلوان اتّباع الخطوات اآلتية للتعويض عن عجزه عن رؤية األلوان:
خاصــة تســاعد علــى التمييــز بيــن األلــوان المختلفــة .لكــن هــذه العدســات الخاصــة ال تضمــن رؤيــة
اســتعمال عدســات الصقــة أو عدســات لنظــارات
ّ
ـوه صــورة أجســام معينــة.
ألــوان طبيع ّيــة ،إذ إنهــا قــد تشـ ّ
خاص ــة تمن ــع االنبه ــار (بمس ــاعدة واقي ــات جانبي ــة أو واقي ــات فارغ ــة) ،ق ــد تس ــاعد األش ــخاص الذي ــن يعان ــون
اس ــتعمال عدس ــات الصق ــة أو نظ ــارات
ّ
ّ
وتمكنه ــم م ــن التميي ــز بش ــكل أفض ــل بي ــن األل ــوان ،ع ــن طري ــق تعطي ــل اإلبه ــار وتخفي ــف اإلش ــعاع .األش ــخاص الذي ــن
م ــن عم ــى األل ــوان كثي ـ ًرا
يعان ــون م ــن عم ــى األل ــوان يس ــتطيعون التميي ــز بينه ــا بش ــكل أفض ــل عندم ــا تك ــون اإلض ــاءة حوله ــم غي ــر قوي ــة.
تع ّلم استغالل درجة وضوح اللون أو موقعه ،بدالً من اللون نفسه .فمث ً
ال ،تع ّلم ترتيب مواقع ألوان اإلشارة الضوئية الثالثة.
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النزف الدموي من األنف
(الرعــــاف)
ُّ

إن الغشــاء المخاطــي لألنــف هــو مــن األغشــية المخاطيــة الغنيــة باألوعيــة الدمويــة ،لذلــك يميــل
الرع ــاف ،الن ــزف الدم ــوي م ــن األن ــف ( ،)Epistaxisينقس ــم إل ــى نوعي ــن :ن ــزف األن ــف
إل ــى الن ــزفُّ .
األمامــي ونــزف األنــف الخلفــي .ينجــم نــزف الــدم األمامــي مــن الجــزء األمامــي لألنــف ،مــن منطقــة
مخصصــة للنزيــف ،والموجــودة فــي مقدمــة حاجــز األنــف ،والــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن
ّ
ِّ
المتجمعــة ،والمتركــزة ســوية فــي نقطــة واحــدة.
األوعيــة الدمويــة
ّ
يكـــون نـــزف األنـــف األمامـــي عـــاد ًة أســـهل للعـــاج ،وفـــي أغلـــب األحيـــان ،فإنـــه يتوقـــف
تلقائ ًّيــً (ذات ًّيــً) .أمــا نــزف األنــف الخلفــي فعــاد ّة مــا ينشــأ فــي منطقــة مــن األنــف يصعــب
الوص ــول إليه ــا ،وكذل ــك يصع ــب ع ــاج ه ــذه الح ــاالت م ــن الن ــزف األنف ــي.

أسباب وعوامل خطر الرعاف
جراء تلقي إصابة ،وعادة ما تنجم هذه اإلصابة عن:
تنظيف األنف بشكل خاطئ.
حدوث إصابة (عادة ما يتوقف النزف ذات ًّيا في هذه الحالة).
النزف بعد إجراء عملية لألنف.
حكة في الغشاء المخاطي لألنف عند التعرض لطقس جوي حا ّر وجاف ،أو بوجود التكييف الهوائي ،ويتم عالجها بواسطة قطرة األنف.
الرعاف.
عند وجود انحرافات صعبة في حاجز األنف ،قد تتسبب في بعض الحاالت في ظروف معينة ،بحدوث ُّ
األمراض المعدية التي قد تس ّببها بعض الفيروسات أو البكتيريا ،تُسبب حكة في الغشاء المخاطي لألنف وبالتالي للنزف.
عند وجود حساسية في األنف.
عند وجود أورام سرطانية حميدة أو خبيثة.
عند وجود اضطرابات في تجلط الدم.
عند تناول العقاقير الدوائية التي قد تسبب مشكالت في تجلط الدم كاألسبرين.
في حاالت فرط ارتفاع مستوى ضغط الدم.

الرعاف
عالج ُّ
ســ َيالن ال ــدم لقن ــوات الجه ــاز الهضم ــي ،وبالتال ــي من ــع تراك ــم ال ــدم ف ــي المع ــدة
م ــن الض ــروري عن ــد ح ــدوث الن ــزفَ ،حنْ ــي ال ــرأس إل ــى األم ــام لمن ــع َ
والتس ــبب بح ــدوث آالم ف ــي البط ــن والتقي ــؤ.
ـي األن ــف لم ــدة عش ــر دقائ ــق ،ق ــد يس ــاعد
بم ــا أن معظ ــم ح ــاالت ُّ
الرع ــاف تك ــون لن ــزف ال ــدم م ــن الج ــزء األمام ــي لألن ــف ,ف ــإن الضغ ــط بش ــدة عل ــى جناح ـ ّ
ـدة قط ــرات ف ــي الجان ــب
ف ــي وق ــف الن ــزف .إذا كان ف ــي متن ــاول الي ــد قط ــرة لألن ــف تس ــاعد عل ــى تكثي ــف الغش ــاء المخاط ــيُ ،
فينص ــح بقط ــر األن ــف بع ـ ّ
ـي األن ــف ،كذل ــك يمك ــن وض ــع مكعب ــات ثلجي ــة عن ــد الضغ ــط عل ــى األن ــف .يتوج ــب مراجع ــة
ال ــذي ين ــزف ال ــدم من ــه ،م ــع متابع ــة الضغ ــط عل ــى جناح ـ ّ
الطبي ــب عن ــد ع ــدم توق ــف الن ــزف.

الرعاف
الوقاية من ٌّ
فيما يلي بعض الطرق لتجنب حدوث النزف المتكرر:
تجنّب العبث باألنف
تزييت المنطقة الجافة من األنف والمعرضة للنزف بواسطة مرهم مرتين أو ثالث مرات يوم ّيًا
اإلكثار من تناول السوائل
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ﺻﺤﺘﻲ أوﻧﻼﻳﻦ  ..ﺑﻮاﺑﺘﻚ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
User Name

ﺳﺠﻞ ان
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﻗﺮب ﻣﻜﺘﺐ اﺳـــﺘﻘﺒﺎل ﻟﻠﺘﺴـــﺠﻴﻞ ..واﻃﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ
وﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن.
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﻗﺘﻚ وﺟﻬﺪك.
ﺣﺴـﺎﺑـﻚ اﻟﺨـﺎص ﻋﻠﻰ "ﺻﺤﺘﻲ
أوﻧﻼﻳﻦ" ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻂ:

https://daralshifa.iqhealth.com
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مجربــة
الحازوقــه  ...طــرق
ّ
للتخلــص منهــا
تع ــد الحازوق ــه أو الف ــواق ،إح ــدى األم ــور المزعج ــة والت ــي غالب ــً م ــا نحص ــل
علـــى نصائـــح متضاربـــة بشـــأن طـــرق التخلـــص منهـــا ،فمـــا هـــي الطـــرق
األفضـــل والمثبتـــة علميـــً للتخلـــص مـــن الحازوقـــه؟

ما هي الحازوقه أو الفواق؟
الحازوق ــه ه ــي عب ــارة ع ــن حال ــة طبي ــة تنش ــأ عندم ــا ينقب ــض
الحج ــاب الحاج ــز فج ــأة ال إرادي ــً ،ف ــي ذات الوق ــت ال ــذي تنقب ــض
في ــه الحنج ــرة ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى من ــع م ــرور اله ــواء.

طرق عالج الحازوقه
هنـــاك العديـــد مـــن الطـــرق والوســـائل لعـــاج الحازوقـــه أو
الفـــواق التـــي قـــد تصيـــب الجهـــاز التنفســـي ،وهـــي طـــرق
موصـــى بهـــا طبيـــً ،ونذكـــر منهـــا:

 - 1عبر التنفس واتخاذ الوضعية المناسبة
قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
خـــذ نفســـً وامتنـــع عـــن الزفيـــر مـــدة  10ثوانـــي ،ثـــم قـــم
بالزفي ــر بش ــكل تدريج ــي وبط ــيء ،ك ــرر ه ــذه الخط ــوة 4-3
م ــرات ،ث ــم أع ــد الك ــرة بع ــد  20دقيق ــة.
تنفس في كيس ورقي (ال تضع رأسك كله في الكيس).
قم بضم ركبتيك إلى صدرك لمدة دقيقتين كاملتين.
قم بالضغط قلي ً
ال على الصدر ،وذلك عبر االنحناء إلى األمام.

 - 2عن طريق الطعام والشراب
قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
ضع بضعة قطرات من الخل في فمك.
ً
قليـــا علـــى لســـانك،
قـــم بوضـــع بعـــض حبيبـــات الســـكر مـــن النـــوع الكبيـــر
وعندمـــا تبـــدأ فـــي الذوبـــان ابتلعهـــا.
ارتشف مياه مثلجة ببطء شديد.
ض ــع ش ــريحة رفيع ــة م ــن الليم ــون عل ــى س ــطح لس ــانك ،وق ــم بمصه ــا كم ــا تفع ــل م ــع أي قطع ــة
حل ــوى صلب ــة.
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 - 3عبر نقاط الضغط في الجسم
قم باتباع إحدى التقنيات التالية:
قم بالضغط يدويًا على الحجاب الحاجز وبلطف.
قم بالضغط قلي ً
ال على طرفي أنفك أثناء قيامك بعملية البلع.
غالبــً تختفــي الحازوقــه دون الحاجــة ألي تدخــل طبــي ،أمــا إذا كان الســبب وراء الحازوقه
حالــة طبيــة مــا ،فعندهــا يجــب عــاج هــذه الحالــة أو ًال للتخلــص مــن الحازوقه.

 - 4متى يتم عالج الحازوقة باألدوية؟
أحيانــً قــد يضطــر الطبيــب لوصــف أدويــة معينــة لعــاج الحازوقــه،
وذلــك فــي حــال كان المريــض:
يواجه صعوبات في تناول الطعام وخسارة الوزن.
يواجه صعوبات ومشاكل في النوم ،أو يعاني من األرق.
تبدو عليه أعراض االكتئاب المرضي.

ما هي األمور التي تتسبب في حدوث الحازوقه؟
ـور الحازوقــه ،لــذا فــإن تجنّ ــب هــذه األمــور
قــد تتســبب بعــض األمــور بنشــأة وتطـ ّ
قــد يســاعدك علــى حمايــة نفســك مــن الحازوقــه:
تناول الطعام والشراب بسرعة.
تناول الطعام الحار.
التدخين.
التغير المفاجئ في حرارة المعدة نتيجة تناول طعام أو شراب معين.
تغيرات كبيرة ومفاجئة في المشاعر.
ابتالع الهواء بينما يتم مضغ العلكة.
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أس ــباب بل ــع اللس ــان
وط ــرق إس ــعافه
كثيــرًا مــا ســمعنا عــن بلــع اللســان وأن فــان قــد بلــع لســانه دون أن نعلــم مــا هــي األســباب التــي تــؤدي إلــى ذلــك ،وبغــض النظــر عــن
ـون م ــن مجموع ــة
ه ــذه األس ــباب ،إال أن األش ــخاص الرياضيي ــن ه ــم األكث ــر عرض ــة لبل ــع اللس ــان م ــن غيره ــم ،فاللس ــان ه ــو عض ــو يتك ـ ّ
م ــن العض ــات واأللي ــاف ،ويتواج ــد ه ــذا العض ــو ف ــي الف ــم وه ــو العض ــو ال ــذي يس ــاعد اإلنس ــان ف ــي أم ــور كثي ــرة كابت ــاع الطع ــام ،كم ــا
حس ــاس ويتع ــرض العدي ــد م ــن الن ــاس إل ــى بلع ــه ،فم ــا ه ــي
يس ــاعد ف ــي ال ــكالم ،ويس ــاعد أيض ــً ف ــي تحري ــك الطع ــام ف ــي الف ــم ،لكن ــه ّ
أس ــباب بل ــع اللس ــان وكي ــف يمك ــن عالج ــه وإس ــعافه؟

أسباب بلع اللسان
تتمثل األسباب التي تؤدي إلى ابتالع اللسان فيما يلي-:

كيف يحدث بلع اللسان

قـــد تكـــون مشـــكلة هبـــوط الســـكر فـــي الـــدم أحـــد األســـباب الرئيســـية
لبلـــع اللســـان.
حـــدوث اضطرابـــات فـــي مـــا يســـمى بتركيـــز الشـــوارد ،ومـــن أهـــم األمثلـــة
عل ــى م ــا ُيقص ــد بتركي ــز الش ــوارد ،الصودي ــوم والبوتاس ــيوم الموجودي ــن
داخ ــل الجس ــم.
ح ــدوث ضرب ــات بال ــرأس ،وكذل ــك ح ــدوث ارتج ــاج ف ــي الم ــخ ،فه ــذه الح ــوادث
قـــد تتســـبب بزيـــادة فـــي التحفيـــزات الكهربائيـــة للدمـــاغ ،كمـــا تتســـبب
أيضـــً فـــي حـــدوث خلـــل فـــي وظائـــف الدمـــاغ ،ومـــن الممكـــن أن تحـــدث
اختالج ــات عصبي ــة أو م ــا يع ــرف بم ــرض الص ــرع ،وكل ه ــذه الع ــوارض الت ــي
ت ــم ذكره ــا ق ــد يليه ــا بل ــع اللس ــان.
ح ــدوث قص ــور ف ــي ال ــدورة الدموي ــة ،كح ــدوث م ــا يع ــرف بالرجف ــان األذن ــي
الم ــؤدي لبل ــع اللس ــان.

أو ًال يفقد اإلنسان وعيه.
يرتخي جسم اإلنسان بشكل كامل ،وبالطبع يشمل هذا االرتخاء منطقة الفك كما اللسان وما يعرف بلسان المزمار.
وتسده.
ومن ثم تسقط قاعدة اللسان في مجرى الهواء
ّ

اإلسعافات األولية التي يجب علينا اتباعها لمن ُيصاب ببلع اللسان:
المس ــعف ال ــذي س ــيقوم باإلس ــعافات األولي ــة
م ــن المه ــم ج ــدًا المحافظ ــة عل ــى اله ــدوء وع ــدم اإلصاب ــة بالف ــزع ونخ ـ ّ
ـص بالذك ــر هن ــاُ ،
للمص ــاب.
ُ
المصاب.
المسعف إمالة رأس المصاب إلى األمام والضغط على الفك السفلي لدى ُ
على ُ
محاولة دفع زاوية ّ
المصاب لوضعه الطبيعي.
المصاب األمامية ،وعلى األرجح أنه سيرجع ُ
فك ُ
إذ باءت المحاولة السابقة بالفشل ،يجب إمالة الرأس إلى األمام ومحاولة جعل ذقن المصاب في أعلى مستوى ممكن.
المص ــاب ،وذل ــك ع ــن طري ــق تحري ــك ّ
فك ــه الس ــفلي باتج ــاه األس ــفل ،ث ــم وض ــع الس ــبابة واإلبه ــام خل ــف
وم ــن ث ــم محاول ــة فت ــح ف ــم ُ
ـده للخ ــارج.
اللس ــان وش ـ ّ
إذا كان مـــن الصعـــب إرجـــاع اللســـان ،فيجـــب وعلـــى الفـــور مســـاعدة المريـــض علـــى التنفـــس وذلـــك عـــن طريـــق إدخـــال أنبـــوب
للتنفـــس.
المسعف فجأة.
أصابع
على
المريض
فم
يطبق
أن
الممكن
من
إذ
أصابعه،
استخدام
عند
الشديد
الحذر
سعف
الم
ُ
يجب على ُ
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مخاطر االستهالك
العشوائي للمضادات
الحيوية ...تجنبوا هذه
األخطاء!
“التغيي ــر ال ُيمك ــن أن ينتظ ــر ،ألن الوق ــت يداهمن ــا ف ــي معركتن ــا ض ــد مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة” به ــذه العب ــارة تس ــتهل منظم ــة
الصح ــة العالمي ــة معركته ــا م ــع االس ــتهالك العش ــوائي للمض ــادات الحيوي ــة ف ــي مختل ــف أنح ــاء العال ــم .تُش ـ ّ
ـكل المض ــادات الحيوي ــة
حج ــر األس ــاس ال ــذي يس ــتند علي ــه الط ــب لك ــن اإلف ــراط به ــا وس ــوء اس ــتخدامها ،جعلن ــا الي ــوم ف ــي مواجه ــة ظاه ــرة خطي ــرة تف ــوق بقوته ــا
البكتيري ــا والفيروس ــات الت ــي نُحاربه ــا.
تعتب ــر مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة واح ــدة م ــن أكب ــر التهدي ــدات الت ــي تواج ــه الصح ــة ف ــي الفت ــرة الحالي ــة .فم ــن الممك ــن أن تس ــتغرق الع ــدوى
البكتيري ــة المقاوم ــة للمض ــادات الحيوي ــة وقت ــً أط ــول للع ــاج منه ــا ،وق ــد تتطل ــب زي ــارات أكث ــر إل ــى الطبي ــب ،واحتم ــال المك ــوث ف ــي المستش ــفى،
ـدة ،واســتخدام عالجــات أغلــى ثمنــً .صحيــح أن مقاومــة المضــادات الحيويــة خرجــت عــن الســيطرة وهــي تــزداد ســوءًا
وحــدوث أعــراض جانبيــة أكثــر ِحـ ّ
لك ــن ل ــم يف ــت األوان بع ــد .لذل ــك عل ــى كل من ــا معرف ــة فعالي ــة المض ــادات الحيوي ــة وكيفي ــة اس ــتخدامها.

بتحسن بالرغم من تناول المضاد الحيوي؟
لماذا ال نشعر
ّ
تعددت أسباب عدم التحسن بعد تناول المضاد الحيوي وأهمها:
عن ــد تن ــاول المض ــاد الحي ــوي للع ــدوى الفيروس ــية :حي ــث أن المض ــادات الحيوي ــة ال تعم ــل ض ــد الفيروس ــات ،وه ــي واح ــدة م ــن أس ــباب ازدي ــاد
مقاوم ــة البكتيري ــا للمض ــاد الحي ــوي.
االستخدام السيء وغير الرشيد للمضادات الحيوية.
صرف الدواء بدون وصفة الطبيب.
عدم إكمال العالج.
عدم تطابق المضاد الحيوي مع نوع البكتيريا.
ع ــدم اتب ــاع إرش ــادات الطبي ــب ،حي ــث أن كمي ــة الجرع ــة اليومي ــة وم ــدة الع ــاج ،هم ــا م ــن األس ــباب الرئيس ــية لع ــدم الش ــعور بالتحس ــن بع ــد
تن ــاول المض ــاد الحي ــوي.
وتش ــير الدراس ــات إل ــى أن معظ ــم مس ــببات االلتهاب ــات الرئوي ــة العلوي ــة ه ــو فيروس ــي .وم ــن األم ــراض الش ــائعة الت ــي ال تحت ــاج لع ــاج بالمض ــاد
الحي ــوي :ن ــزالت الب ــرد ،الس ــعال ،التهاب ــات الحل ــق ،وبع ــض أن ــواع التهاب ــات األذن.
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ما مضاعفات ومخاطر تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية؟
بس ــبب س ــوء وعش ــوائية اس ــتعمال المض ــادات الحيوي ــة ،ازدادت مقاوم ــة المض ــادات الحيوي ــة م ــن خ ــال الحص ــول علي ــه م ــن الصيدلي ــات أو م ــن
األصدق ــاء دون استش ــارة الطبي ــب .ق ــد ي ــؤدي اإلف ــراط ف ــي تن ــاول المض ــادات الحيوي ــة:
لوفاة بعض المرضى ،وبشكل خاص لدى الفئات األكثر ضعفًا مثل الكبار بالسن ،األشخاص المصابين باألمراض المزمنة ،واألطفال.
إلى تأخر الشفاء لدى المرضى وازدياد معاناتهم.

مـــا النصائـــح التـــي يجـــب اتباعهـــا عنـــد تنـــاول المضـــاد الحيـــوي؟ وهـــل يمكـــن ممارســـة
الرياضـــة وغيرهـــا مـــن األمـــور التـــي تتضـــارب مـــع فعاليـــة عمـــل المضـــاد الحيـــوي؟
بع ــض أن ــواع المض ــادات الحيوي ــة تتأث ــر بم ــادة الحلي ــب ،مم ــا يؤث ــر عل ــى التفاع ــل معه ــا أو التخفي ــف م ــن فعاليته ــا .حي ــث أن ــه ُينص ــح بتن ــاول
ه ــذه األدوي ــة بفاص ــل زمن ــي س ــاعتين ع ــن اس ــتهالك الحلي ــب ومش ــتقاته.
بتحســـن ،فبالرغـــم مـــن الشـــعور بالتحســـن ،فـــإن
مـــن األخطـــاء الشـــائعة ،التوقـــف عـــن تنـــاول المضـــادات الحيويـــة عنـــد شـــعور المريـــض
ّ
البكتيريــا ال تــزال موجــودة فــي الجســم ،وعلــى المريــض اإلســتمرار بتنــاول الــدواء طــوال الفتــرة والكميــة المشــار إليهــا مــن الطبيــبُ .ينصــح
بع ــدم تن ــاول الكح ــول م ــع المض ــاد الحي ــوي ،ألن بعضه ــا يتفاع ــل مع ــه ،باإلضاف ــة إل ــى أن ــه يؤث ــر س ــلبًا عل ــى جس ــم اإلنس ــان وس ــرعة تعافي ــه.
ُينص ــح بع ــدم ممارس ــة الرياض ــة أثن ــاء تن ــاول المض ــادات الحيوي ــة ،ألن الجس ــم بحاج ــة للراح ــة والجس ــم يك ــون ف ــي مرحل ــة بن ــاء الخالي ــا ،وق ــد
تك ــون ممارس ــة الرياض ــة إجه ــاد للقل ــب.
على النساء اللواتي يستعملن حبوب منع الحمل أخذ الحيطة ،ألن بعض المضادات الحيوية قد يق ّلل من فعالية حبوب منع الحمل.
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مـرض ارتــفاع
ضـغـط العيــن
هو من األمراض العضوية التي قد تصيب العين وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
العيــن هــي العضــو المســؤول عــن النظــر ،وهــي كأي جــزء فــي الجســم ،قــد تتعــرض لإلصابــة
باألم ــراض المختلف ــة الت ــي ت ــؤدي بدوره ــا إل ــى ح ــدوث اضط ــراب وخل ــل ف ــي إدارة وظيفته ــا
الرئيس ــية.
وم ــن أش ــهر األم ــراض العضوي ــة الت ــي ق ــد تُصي ــب العي ــن ،ه ــو م ــرض ارتف ــاع ضغ ــط
العي ــن وال ــذي ي ــؤدي ف ــي بع ــض األحي ــان إل ــى فق ــدان البص ــر.

ما هو ضغط العين؟
يش ــير مصطل ــح ضغ ــط العي ــن إل ــى ضغ ــط الس ــوائل داخ ــل العي ــن ،وه ــو م ــا
يطل ــق علي ــه اس ــم (الخل ــط المائ ــي) .
وهـــو عبـــارة عـــن ســـائل يشـــبه فـــي تركيبـــه البالزمـــا ولكـــن يحتـــوي علـــى
ـاء لع ــدم من ــع حج ــب الض ــوء
كمي ــة قليل ــة م ــن البروتي ــن ،مم ــا يعطي ــه صف ـ ً
ع ــن الم ــرور ،وه ــو يوج ــد بي ــن القرني ــة وعدس ــة العي ــن.
و ُيع ــد ضغ ــط العي ــن ه ــو المس ــؤول ع ــن إعط ــاء العي ــن ش ــكلها الدائ ــري،
باإلضافــة إلــى أنــه يســاهم فــي تنظيــم مــرور المــواد الغذائيــة واألوكســجين
م ــن ال ــدم إل ــى أنس ــجة العي ــن ،ويت ــم ذل ــك ع ــن طري ــق ف ــرق الضغ ــط بي ــن
األوعي ــة الدموي ــة الموج ــودة ف ــي العي ــن والخل ــط المائ ــي.

ماذا نعني بارتفاع ضغط العين؟
تعتب ــر عملي ــة الخل ــط المائ ــي أو إنت ــاج الس ــوائل مس ــتمرة ،وتليه ــا عملي ــة التخل ــص م ــن تل ــك الس ــوائل بع ــد إنتاجه ــا بفت ــرة وجي ــزة لمن ــع تراكمه ــا،
ه ــذا التدف ــق ف ــي الس ــوائل ي ــؤدي إل ــى ع ــدم ق ــدرة األعض ــاء المس ــؤولة ع ــن التخل ــص منه ــا بالتحك ــم به ــا نظ ــرًا لتراك ــم كمي ــات كبي ــرة من ــه داخ ــل
وخ ــارج العي ــن .األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تل ــف العص ــب البص ــري المس ــؤول ع ــن نق ــل الص ــورة إل ــى الدم ــاغ وبالتال ــي ح ــدوث اضط ــراب الرؤي ــة .وتُع ــرف
ظاه ــرة اخت ــال كمي ــة إنت ــاج س ــائل العي ــن وتراكم ــه داخ ــل العي ــن بارتف ــاع ضغ ــط العي ــن.

قياس ضغط العين
يعتب ــر ضغ ــط العي ــن طبيع ّي ــً إذا تراوح ــت نس ــبته م ــا بي ــن عش ــرة إل ــى عش ــرين مليمت ــرا
زئبقي ــً ،وتك ــون العي ــن ُمصاب ــة بضغ ــط العي ــن إذا تج ــاوزت مدت ــه ع ــن الح ــد الطبيع ــي.
ويت ــم قياس ــه باس ــتخدام جه ــاز دقي ــق ُيدع ــى ( مقي ــاس توت ــر العي ــن) ال ــذي يقي ــس ضغ ــط
العي ــن الواح ــدة أو كليهم ــا.
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أعراض ارتفاع ضغط العين
من الصعب اكتشاف أو الشعور بأن ضغط العين مرتفع ،ومن أهم األعراض شيوعًا:
الشعور بألم حاد في العين.
احمرار شديد في العين.
الشعور بألم في الرأس.
عند النظر المباشر إلى الضوء تظهر ألوان قوس قزح.
اضطراب في الرؤية.
تصبح الرؤية غير واضحة وكأن الشخص ينظر في نفق.
فقدان البصر.
وجود بقعة عمياء في مجال الرؤية الخارجية.

المرشحون لإلصابة بارتفاع ضغط العين
ُيستحسن إجراء فحص ضغط العين بانتظام للحاالت أدناه:
المصابون بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين.
الذين يعانون من السمنة المفرطة.
الذين يتعرضون اللتهابات العين المتكررة.
اإلصابة بارتفاع ضغط الدم في الجسم.
المصابون بأورام سرطانية خبيثة وحميدة داخل العين.
الذين تزيد أعمارهم عن ستين عامًا.

كيفيـة تشـخيص مـرض ارتفـاع
ضغـط العيـن
عند زيارة الطبيب ،سيقوم بإجراء الفحوصات التالية:
القياس باستخدام أداة تسمى جهاز التونوميتر.
فحص العصب البصري.
اختبار المجال البصري ،وهو اختبار لتقييم الطرفية (أو
الجانب) للرؤية.
فحص مجرى الزاوية التي يتم من خاللها استنزاف
السوائل داخل العين حيث يقوم الطبيب المتخصص في
العناية بالعين والجراحة بتقييم نظام الصرف (الزاوية) إن
كان مفتوحًا أو مسدودًا.
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أمراض الدم
الدم

ُيعـــد الـــدم مـــن أهـــم مكونـــات جســـم اإلنســـان بســـبب دوره
الحيـــوي فـــي إيصـــال الغـــذاء الجاهـــز واألكســـجين عبـــر األوعيـــة
ّ
ضـــخ الـــدم عبـــر
الدمويـــة إلـــى كافـــة أعضـــاء الجســـم ،ويتـــم
األوعي ــة الدموي ــة م ــن القل ــب بش ــكل مس ــتمر لتلبي ــة حاج ــة خالي ــا
ّ
يمكنه ــا م ــن القي ــام
جس ــم اإلنس ــان للغ ــذاء واألكس ــجين ،وال ــذي
بعملياتهـــا الحيويـــة علـــى النحـــو المطلـــوب ،ويتكـــون الـــدم
مـــن خاليـــا الـــدم الحمـــراء ،وخاليـــا الـــدم البيضـــاء ،وبالزمـــا الـــدم،
باإلضافـــة إلـــى الصفائـــح الدمويـــة ،وهنـــاك العديـــد مـــن األمـــراض
الت ــي تُصي ــب جس ــم اإلنس ــان ،والت ــي تك ــون عل ــى ارتب ــاط مباش ــر
بالـــدم ،وتســـمى هـــذه األمـــراض بأمـــراض الـــدم.

أنواع أمراض الدم
هن ــاك العدي ــد م ــن أن ــواع أم ــراض ال ــدم ،والت ــي يختل ــف تأثيره ــا عل ــى اإلنس ــان ،فبع ــض أن ــواع أم ــراض ال ــدم يس ــهل التعاي ــش
معه ــا ،وتعتب ــر غي ــر مؤث ــرة بش ــكل ُمباش ــر عل ــى صح ــة اإلنس ــان ،بخ ــاف بع ــض األن ــواع األخ ــرى الت ــي ق ــد تش ـ ّ
ـكل خط ــرًا حقيق ّي ــً
عل ــى صح ــة اإلنس ــان ،وق ــد ت ــؤدي إل ــى الوف ــاة ،وعلي ــه ف ــإن أه ــم أن ــواع أم ــراض ال ــدم ه ــي:
ارتف ــاع ضغ ــط ال ــدم :ينتــج هــذا المــرض عــن حــدوث زيــادة فــي الضغــط علــى األوعيــة الدمويــة فــي جســم اإلنســان ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
تص ّلــب األوعيــة الدمويــة وتحميــل القلــب فــوق طاقتــه أثنــاء عمليــة ضــخّ الــدم إلــى كافــة أجــزاء الجســم ،وقــد يســتمر وجــود هــذا المــرض
المصــاب بــه إال مــن خــال بعــض األعــراض الواضحــة التــي تظهــر فــي وقــت متأخــر نســب ّيًا.
فــي جســم اإلنســان لعـ ّ
ـدة ســنوات دون أن يعلــم ُ
انخف ــاض ضغ ــط ال ــدم :وه ــي حال ــة مرضي ــة ينت ــج عنه ــا ع ــدم وص ــول الكمي ــة الكافي ــة م ــن األكس ــجين إل ــى الدم ــاغ ،مم ــا ينعك ــس عل ــى
ق ــدرة الدم ــاغ عل ــى القي ــام بالوظائ ــف الموكّ ل ــة إلي ــه ،باإلضاف ــة إل ــى ع ــدم وص ــول األكس ــجين الكاف ــي إل ــى أعض ــاء الجس ــم األخ ــرى.
ـددت حي ــاة البش ــرية ،وينت ــج ه ــذا الم ــرض ع ــن طفيل ــي ينتق ــل ع ــن
المالريـــاُ :يع ــد ه ــذا الم ــرض م ــن أخط ــر أن ــواع أم ــراض ال ــدم الت ــي ه ـ ّ
طري ــق لدغ ــات ال َبع ــوض إل ــى ال ــدم ف ــي اإلنس ــان ،ويس ــمى ه ــذا الطفيل ــي ،البالزمودي ــوم ،وال ــذي يعم ــل عل ــى تدمي ــر كري ــات ال ــدم الحم ــراء.
الثالســـيمياُ :يع ــرف عل ــى أن ــه أح ــد أم ــراض ال ــدم الت ــي ينت ــج ع ــن اإلصاب ــة به ــا ،ح ــدوث انخف ــاض ح ــاد ف ــي مس ــتوى هيموجلوبي ــن ال ــدم،
األم ــر ال ــذي يؤث ــر عل ــى ع ــدد كري ــات ال ــدم الحم ــراء ،ت ــؤدي اإلصاب ــة به ــذا الم ــرض إل ــى ح ــدوث اإلجه ــاد البدن ــي ،والتأثي ــر عل ــى ق ــدرة اإلنس ــان
عل ــى القي ــام بالنش ــاطات المختلف ــة.
فق ــر ال ــدم :ينتــج هــذا المــرض عــن نقــص حــاد فــي تركيــز الهيموجلوبيــن فــي الــدم ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم إيصــال الكميــة الكافيــة
مــن األكســجين إلــى مختلــف أعضــاء وأنســجة جســم اإلنســان.

الوقاية من أمراض الدم
يج ــب عل ــى اإلنس ــان أن يحاف ــظ عل ــى ق ــوة دم ــه ،وأن ُيكث ــر م ــن تن ــاول
األطعم ــة الت ــي تحت ــوي عل ــى عنص ــر الحدي ــد ،ويتجن ــب مس ــببات أم ــراض
المعديـــة مثـــل المالريـــا ،وأال يســـتخف بـــأي أعـــراض غيـــر طبيعيـــة
الـــدم ُ
تظه ــر علي ــه ،ألنه ــا ق ــد تك ــون ناجم ــة ع ــن اإلصاب ــة بأم ــراض ال ــدم ،والت ــي
ـد مــن خطورتهــا مــن خــال عالجهــا فــي بداياتهــا ،كمــا ينبغــي
ُيمكــن الحـ ّ
عل ــى اإلنس ــان أن يعم ــل عل ــى فح ــص ال ــدم وضغ ــط ال ــدم بش ــكل دوري
للكش ــف ع ــن أي مش ــاكل صحي ــة.
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ﺗﺨﺼﺺ أﻣﺮاض اﻟﺪم  -ﻗﺴﻢ اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

د .ﺷﻴﺨﺔ اﻟﻤﺤﺎرب
اﺳﺘﺸﺎري أﻣﺮاض اﻟﺪم
اﻟﺸﻬﺎدات:

• زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺛﻮﻟﻮﺟﻲ -
ﺗﺨﺼﺺ أﻣﺮاض اﻟﺪم

•
•
•
•
•
•

ﻋﻼج ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ.
ﻋﻼج ﺗﻜﺴﺮ اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻲ واﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ.
ﻋﻼج اﻟﺠﻠﻄﺎت وﺗﺨﺜﺮ اﻟﺪم.
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪم وأﻣﺮاض اﻟﻨﺰف.
ﻋﻼج ﻧﻘﺺ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ وارﺗﻔﺎع اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻋﻼج ﻧﻘﺺ وارﺗﻔﺎع ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﻴﻀﺎء.
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شد الجفون
عملية
ّ

مــن منّــا ال يحلــم بالحفــاظ علــى شــبابه وجمالــه ألطــول فتــرة ممكنــة؟ ومــن منّــا ال تزعجــه التجاعيــد ،ويؤذيــه ظهــور عالمــات
التقــدم فــي العمــر علــى وجهــه بشــكل عــام ،وعلــى جفنيــه بشــكل خــاص .هــل يمكننــا التخلــص مــن تجاعيــد الجفــون المزعجــة؟
أن ظهــور عالمــات التقــدم فــي العمــر ليســت هــي المشــكلة الوحيــدة التــي تنتــج عنهــا تجاعيــد الجفــون وتهدلهــا ،فتجاعيــد الجفــون
الحقيقــة ّ
تؤثــر أيضــً علــى مجــال الرؤيــة ،ممــا قــد يــؤدي إلــى مشــاكل خطيــرة عنــد القيــادة أو عنــد تشــغيل اآلالت التــي تحتــاج إلــى حــذر وإحاطــة تامــة
شــد الجفــون وتجميلهــا.
بمجــال الرؤيــة .فــي هــذه الحالــة البــد مــن البحــث عــن حــل لهــذا الخلــل الوظيفــي والجمالــي ،ويكمــن الحــل فــي عمليــة
ّ

شد الجفون؟
ما هي عملية ّ
ـد م ــن
تره ــات الجفني ــن العل ــوي والس ــفلي ،ه ــذه
التره ــات الت ــي تضف ــي مظه ــر اإلره ــاق عل ــى وجه ــك ،وتح ـ ّ
ّ
ـد الجف ــون ه ــي عملي ــة إزال ــة ّ
عملي ــة ش ـ ّ
الس ــن وتســ ّبب خل ــل وظيف ــي ف ــي اإلبص ــار .تُج ــرى ه ــذه العملي ــة ألس ــباب تجميلي ــة وألس ــباب مرض ّي ــة أيض ــً ل ــدى بع ــض
مج ــال الرؤي ــة فتزع ــج كب ــار ّ
ـدل الجفــون .لكــن هــذه الجراحــة لــن تســتطيع أن تخ ّلصــك مــن أي هــاالت ســوداء
النــاس ،وبإمكانهــا أن تخ ّلصــك مــن اإلنتفــاخ حــول عينيــك ومــن تهـ ّ
تحي ــط بعيني ــك وال م ــن أي تجاعي ــد أخ ــرى ف ــي الجبه ــة أو أي منطق ــة أخ ــرى م ــن الوج ــه.
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َّ
شد الجفون
المرشحون لعملية ّ
ّ
المرشح المثالي لهذه العملية هو شخص بحالة صحية جيدة ،وال يعاني من أي أمراض مزمنة.
تحدد أهدافك حتى ال تُصاب بخيبة األمل على الرغم من نجاح العملية.
ينبغي أن تكون توقعاتك واقعية ،وأن ّ
عل ــى األغل ــب س ــيكون عم ــرك  35ع ــام أو أكث ــر حت ــى تُعان ــي م ــن تجاعي ــد ف ــي منطق ــة الجف ــون ،لك ــن م ــن الممك ــن أن تعان ــي منه ــا قب ــل ه ــذا
الس ــن ،وحينه ــا ُيمكن ــك الخض ــوع للعملي ــة .ف ــي ه ــذه الحال ــة ،فق ــد يرج ــع الس ــبب ف ــي اإلصاب ــة به ــذه التجاعي ــد إل ــى أس ــباب وراثي ــة وهرموني ــة.
ّ
المرشح لهذه العملية من غير المدخنين.
ينبغي أن يكون
ينبغي أن يكون الشخص غير مصاب بأي أمراض في العين أو أي فيروسات نشطة.

شد الجفون ،وفترة النقاهة المتوقعة
التعافي من عملية ّ
ـد الجفــون العلويــة أو الســفلية ،فســتخرج مــن العمليــة ببعــض الغــرز فــي
إذا خضعــت لعمليــة جراحــة شـ ّ
الجفــن أو علــى جانبــه ،وســتبقى هــذه الغــرز فتــرة تصــل إلــى أســبوع .قــد تُعانــي مــن بعــض اإلنتفــاخ،
والت ــو ّرم ف ــي عيني ــك ،لك ــن ه ــذا طبيع ــي وس ــيزول خ ــال أس ــبوع إل ــى أس ــبوعين بع ــد العملي ــة.
بخــاف هــذا ،يمكنــك العــودة إلــى ممارســة أنشــطة حياتــك الطبيعيــة خــال أســبوع بعــد العمليــة.
ـد الجفــون بــدون جراحــة ،فلــن تحتــاج إلــى مــا يزيــد عــن يــوم أو يوميــن
أمــا فــي حالــة إجــراء عمليــة شـ ّ
للتعاف ــي م ــن العملي ــة والع ــودة إل ــى حيات ــك الطبيعي ــة ،وأقص ــى فت ــرة نقاه ــة ق ــد تحتاجه ــا ف ــي
هــذه الحالــة لــن تتجــاوز بضعــة أيــام .ومــع ســهولة العمليــة وســرعة التعافــي منهــا ،إال أنــه ينبغــي
علــى المريــض اإللتــزام التــام بتعليمــات الطبيــب حتــى تتــم العمليــة بنجــاح.

شد الجفون
نتائج عملية ّ
تصورات ــك ع ــن نتائ ــج العملي ــة .بع ــد
ينبغ ــي أن تلت ــزم بالنظ ــرة اإليجابي ــة المتفائل ــة بش ــرط أن تحتف ــظ بواقعي ــة
ّ
العملي ــة س ــتختفي التجاعي ــد ف ــورًا ،لك ــن ق ــد يتبق ــى بع ــض االنتف ــاخ والت ــو ّرم ح ــول عيني ــك م ــن أث ــار العملي ــة .م ــن
المتوقــع أن يختفــي هــذا االنتفــاخ خــال شــهر علــى األكثــر لتظهــر النتائــج النهائيــة للعمليــة وتتمتــع بمظهــر جديــد أكثــر
ـد الجفــون بالليــزر أو ًّ
الشــد بالجراحــة أو بالغــرز بــدون جراحــة ،فــإن التجاعيــد ســتختفي فقــط ،أمــا فــي
شــبابًا وحيويــة .فــي حالــة شـ ّ
ـد الجف ــون م ــن خ ــال الحق ــن بالفيل ــر ،فإن ــك س ــتتمتّع بم ّي ــزة أخ ــرى وه ــي نض ــارة البش ــرة ف ــي مناط ــق الحق ــن.
حال ــة ش ـ ّ
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جراحيًا
شد الجفون
ّ
إجراء عملية ّ
التخدير
ـد الجف ــون ع ــن طري ــق الجراح ــة عملي ــة كب ــرى تس ــتلزم
تُعتب ــر عملي ــة ش ـ ّ
ّ
الخضــوع إلــى التخديــر الكلــي ،أو إلــى التخديــر الموضعــي مــع التهدئــة بحقنــة
ـد الجف ــون ب ــدون جراح ــة بغيره ــا
ّ
ـد الجف ــون باللي ــزر ،وش ـ ّ
منوم ــة .أم ــا عملي ــات ش ـ ّ
ّ
ـإن ل ــكل حال ــة م ــا
م ــن الط ــرق ،فإنه ــا تت ــم ع ــن طري ــق التخدي ــر الموضع ــي.
وعام ــة ،ف ـ ّ
ّ
المعال ــج ف ــي طريق ــة التخدي ــر األنس ــب لحالت ــك.
يناس ــبها ،وينبغ ــي علي ــك استش ــارة طبيب ــك ُ

ّ
الشق الجراحي
ـق صغيــر للغايــة
ـد الجفــون بالخيــوط الجراحيــةُ ،يحــدث الطبيــب شـ ّ
فــي حالــة اســتخدام الطــرق الجراح ّيــة ،أو شـ ّ
يتماشــى مــع الخطــوط الطبيعيــة لجفــن العيــن ،وغالبــً مــا يكــون طــول هــذا الشــق بضعــة ملليمتــرات.

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

إغالق الشق الجراحي
ـد الجف ــن العل ــوي إل ــى ثالث ــة غ ــرز وق ــد
يب ــدأ الطبي ــب ف ــي إغ ــاق الش ـ ّ
ـق الجراح ــي بغ ــرز صغي ــرة للغاي ــة ،وتحت ــاج عملي ــة ش ـ ّ
ـد الجف ــن الس ــفلي ،فق ــد ال تحت ــاج إل ــى غ ــرز عل ــى اإلط ــاق وق ــد تحت ــاج إل ــى غ ــرزة واح ــدة
تص ــل إل ــى س ــتة غ ــرز ،أم ــا عملي ــة ش ـ ّ
وحت ــى ثالث ــة غ ــرز بحس ــب الحال ــة .وتس ــتغرق العملي ــة بأكمله ــا س ــاعتين وحت ــى ث ــاث س ــاعات ف ــي غرف ــة العملي ــات.

شد الجفون بدون جراحة
إجراء عملية ّ
ـد
يخض ــع الش ــخص إل ــى التخدي ــر الموضع ــي ،وبعده ــا يب ــدأ الطبي ــب ف ــي إتم ــام الع ــاج ،فف ــي حال ــة ش ـ ّ
الجف ــون باللي ــزر ،يت ــم الع ــاج باللي ــزر ،وف ــي حال ــة الع ــاج بالفيل ــر ،يخض ــع الش ــخص إل ــى حق ــن الفيل ــر ،أم ــا
فــي حالــة العــاج بالغــرز الجراحيــة ،يبــدأ الطبيــب بخياطــة الغــرز الجراحيــة المناســبة للحالــة فــي المنطقــة
ـق الجل ــد أو غي ــره .لك ــن ه ــذه الط ــرق غي ــر الجراحي ــة ال َتصل ــح إال لع ــاج
المناس ــبة ب ــدون الحاج ــة إل ــى ش ـ ّ
ـدل
الح ــاالت البس ــيطة فق ــط ،وال ُيمك ــن اس ــتخدامها لع ــاج الح ــاالت المتقدم ــة الت ــي يح ــدث فيه ــا ته ـ ّ
ش ــديد ف ــي جف ــن العي ــن.

شد الجفون
المخاطر والمضاعفات المحتملة لعملية ّ
شد الجفون:
تتضمن جميع العمليات الجراحية بعض المخاطر ،ومن المخاطر التي قد تحدث خالل عملية ّ
ّ
مخاطر التخدير المعتادة.
مخاطر النزيف أثناء العملية أو بعدها.
مخاطر الحساسية للشمس أو للضوء الساطع.
األلم الذي قد يدوم بعد العملية.
صعوبة التئام الجرح.
حدوث ندوب غير متوقعة.
مخاطر جفاف العين بعد العملية.
من الطبيعي أن تُعاني من صعوبة في إغالق العين وأن تشكو من عدم قدرتك على غلقها بالكامل،
وهذا أمر طبيعي ويختفي خالل بضعة أسابيع.
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أﺑﺼﺮ ﻣـﻦ زرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ...

Mel 80 Suite

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻛ ﺗﻄﻮر
ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ دار اﻟﺸـــﻔﺎء ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮراً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋـــﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .«Visu Max - Mel 80 Suite» ،ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن .ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻣﺮﺿﺎه أﻓﻀﻞ
ﻋﺎل ﻣﻦ
رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻻﻧﻜﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ٍ
اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﻟﺴﺮﻋﺔ واداء اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻴﻦ.
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هل تختلف آالم
البطن حسب
مكانها ؟
تتمثــل آالم البطــن فــي الشــعور باأللــم وعــدم االرتيــاح فــي المنطقــة الواقعــة تحــت األضــاع إلــى مــا فــوق الحــوض .هــذه اآلالم تحــدث ألســباب متعــددة
تختلــف وفــق الظــرف الــذي رافــق حدوثهــا ،كمــا أنهــا تحــدث فــي أماكــن مختلفــة مــن البطــن؛ يرتبــط كل منهــا بأعــراض ومســببات مختلفــة.
المصاحب ــة الت ــي ق ــد تعط ــي مؤش ــرًا
فيم ــا يل ــي إيج ــاز آلالم البط ــن وم ــا يمك ــن أن يســ ّببها وف ــق م ــكان وظ ــروف األل ــم ،إل ــى جان ــب بع ــض األع ــراض ُ
لألس ــباب المحتمل ــة.

آالم أسفل البطن
قــد تكــون نتيجــة البتــاع كميــة زائــدة مــن الهــواء ،تنــاول األطعمــة الغنيــة بالدهــون التــي تؤخــر إفــراغ المعــدة ،اإلمســاك ،التهــاب القولــون أو المعــدة،
انســداد معــوي ،القولــون العصبــي أو كســل وتباطــؤ فــي عمــل األمعــاء الدقيقــة والغليظــة.
يمكن للتوتر أن يس ّبب انتفاخ البطن وآالم في أسفله.

آالم أسفل يسار البطن
ق ــد يك ــون المس ـ ّبب كمس ـ ّببات آالم أس ــفل البط ــن الس ــابقة؛ كالغ ــازات أو الته ــاب
المع ــدة أو القول ــون.
أي م ــن األع ــراض الت ــي تتطل ــب التدخ ــل
علي ــك طل ــب المس ــاعدة ف ــي ح ــال ظه ــور ّ
الطب ــي الف ــوري.
إذا صاح ــب األل ــم حم ــى ،غثي ــان أو ق ــيء ،ق ــد يك ــون الس ــبب ه ــو الته ــاب الرت ــج ،أي
ـد مــرض شــائع مــن أمــراض الجهــاز
تكـ ّ
ـون جيــوب أو انتفاخــات فــي ُجــدر األمعــاء ويعـ ّ
الهضم ــي.
ق ــد يتعاف ــى بع ــض المرض ــى بالراح ــة وتغيي ــر النظ ــام الغذائ ــي ،وبع ــض الح ــاالت
الش ــديدة ق ــد تتطل ــب التدخ ــل الجراح ــي.

آالم أسفل يمين البطن
يك ــون المسـ ـ ّبب بالع ــادة القول ــون ،أو المبي ــض األيم ــن عن ــد النس ــاء ،وت ــزول ه ــذه اآلالم م ــن تلق ــاء
نفس ــها خ ــال ي ــوم أو يومي ــن.
ف ــي بع ــض الح ــاالت ق ــد يك ــون األل ــم نتيج ــة عس ــر الهض ــم ،فت ــق ف ــي األمع ــاء ،الته ــاب الكل ــى ،وج ــود
حص ــى ف ــي الكل ــى أو م ــرض الته ــاب األمع ــاء.
ـهالت الت ــي ق ــد
ف ــي حال ــة االش ــتباه بالته ــاب الزائ ــدة الدودي ــة ،ابتع ــد كلي ــً ع ــن الحق ــن الش ــرجية أو المس ـ ّ
تسـ ـ ّبب انفج ــار الزائ ــدة الدودي ــة.
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إذا صاح ــب األل ــم ح ــرارة ،إس ــهال ،إمس ــاك ،ت ــو ّرم ف ــي البط ــن وفق ــدان الش ــهية؛ فم ــن المرج ــح أن يك ــون الس ــبب الته ــاب الزائ ــدة الدودي ــة الت ــي
تتطل ــب التدخ ــل الطب ــي الف ــوري.

آالم أسفل البطن المصحوبة بإسهال
في حال كان األلم مؤقت ،من المرجح أن يكون السبب عسر الهضم ،أو التغ ّير في النظام الغذائي.
فــي حــال كان األلــم مســتمر ،قــد يكشــف عــن مشــكلة صحيــة أكثــر خطــورة كالتهــاب المعــدة الفيروســي ،وجــود طفيليــات فــي الجهــاز الهضمــي،
التســمم الغذائــي ،الحساســية لبعــض أنــواع الطعــام ،حساســية الالكتــوز ،االلتهــاب المعــوي ،بعــض االضطرابــات الهضميــة أو الســرطانات.
يحدد المرض من خالل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المناسبة.
َّ

آالم البطن العلوية
تق ــع معظ ــم األعض ــاء الداخلي ــة ف ــي الج ــزء العل ــوي م ــن البط ــن؛ وتش ــمل :المع ــدة ،الطح ــال ،البنكري ــاس ،الكليتي ــن ،الغ ــدة الكظري ــة ،ج ــزء م ــن
القول ــون ،الكب ــد ،الم ــرارة ،وج ــزء م ــن األمع ــاء الدقيق ــة المعروف ــة باس ــم األثن ــى عش ــر.
ع ــاد ًة م ــا يح ــدث أل ــم البط ــن العل ــوي بس ــبب ش ــيء بس ــيط نس ــب ّيًا ،وس ــيختفي م ــن تلق ــاء نفس ــه خ ــال أي ــام قليل ــة .ولك ــن هن ــاك بع ــض الظ ــروف
األساس ــية األخ ــرى الت ــي يمك ــن أن تح ــدث بس ــبب مش ــكالت صحي ــة تس ــتدعي التدخ ــل الطب ــيُ .ينص ــح بزي ــارة الطبي ــب إذا اس ــتمر األل ــم ف ــي الج ــزء
العل ــوي م ــن البط ــن ،ويمك ــن للطبي ــب تقيي ــم وتش ــخيص األع ــراض.

خطيرا؟
متى يكون ألم البطن العلوي
ً
األعـــراض المتزامنـــة مـــع ألـــم البطـــن العلـــوي التـــي تســـتدعي
رعايـــة طبيـــة فوريـــة:
ألم شديد أو ضغط شديد.

إصفرار الجلد (اليرقان).

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التع ّرق البطني.

الغثيان أو القيء الذي ال يتوقف.

زيادة شدة األلم عند لمس البطن.

فقدان الوزن الغير متوقع.

ُبراز دموي.

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

حصى في المرارة عن طريق :
ألم في الكتف األيمن.
الغثيان أو القيء.
ألم الظهر بين ريش الكتف.
ألم مفاجئ ومك ّثف في منتصف البطن ،أسفل عظمة الصدر.
ق ــد يس ــتمر األل ــم الناج ــم ع ــن حص ــى الم ــرارة م ــن ع ــدة دقائ ــق
إلـــى بضـــع ســـاعات .قـــد يصـــف الطبيـــب عالجـــً إلذابـــة حصـــى
المـــرارة ،ولكـــن قـــد تســـتغرق عمليـــة المعالجـــة شـــهورًا أو
ســنوات .قــد ُيوصــي الطبيــب أيضــً بإجــراء عمليــة جراحيــة إلزالــة
المـــرارة ،ولـــن تؤثـــر علـــى هضـــم الطعـــام إذا تـــم اســـتئصالها.
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التهاب المعدة
معلومات عن التهاب المعدة:
التهاب بطانة المعدة ،والذي يحدث غالبًا بسبب عدوى بكتيرية.
اإلفـــراط فـــي شـــرب الكحـــول واســـتخدام مســـكنات األلـــم بانتظـــام،
ويمكـــن أن يـــؤدي أيضـــً إلـــى التهـــاب المعـــدة.
قد تس ّبب الحالة ألمًا مؤلمًا أو حارقًا في الجزء العلوي من البطن.
ّ
يخف أو يتفاقم مع تناول الطعام.
يمكن لاللتهاب أن

الهضمية:
القرحة
ّ
ه ــي قرح ــة مفتوح ــة تح ــدث إم ــا داخ ــل بطان ــة المع ــدة (قرح ــة المع ــدة) أو الج ــزء العل ــوي
م ــن األمع ــاء الدقيق ــة (قرح ــة اإلثن ــى عش ــر).
يمك ــن أن يك ــون س ــببها ع ــدوى بكتيري ــة أو اس ــتخدام طوي ــل األم ــد لألس ــبرين وبع ــض
مس ــكنات األل ــم.
يمك ــن أن ت ــؤدي إل ــى أل ــم ح ــارق ف ــي المع ــدة ،ويك ــون عل ــى الجان ــب األيس ــر م ــن الج ــزء
العل ــوي م ــن البط ــن.

عسر الهضم الوظيفي
عادةً ،يحدث عسر الهضم بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام الدسم.
لكن عسر الهضم الوظيفي هو عسر هضم دون سبب واضح.
جانبي البطن أو كالهما.
عسر الهضم يمكن أن يؤدي إلى ألم حارق في أي من
ّ

االلتهاب الرئوي
هو عدوى تُصيب الرئة ،يمكن أن تشعل الحويصالت الهوائية وتعبئتها بالسوائل أو القيح.
ـدد للحي ــاة ،كم ــا وق ــد ي ــؤدي إل ــى أل ــم ف ــي
يمك ــن له ــذا االلته ــاب أن يك ــون خفي ــف إل ــى مه ـ ّ
ـي البط ــن العل ــوي.
الص ــدر عن ــد التنف ــس أو الس ــعال ،مم ــا ق ــد يسـ ـ ّبب األل ــم ف ــي جانب ـ ّ

تضخّ م الطحال
يمكن أن تس ّبب العدوى وأمراض الكبد في تضخم الطحال.
في بعض الحاالت ،قد ال يظهر تضخم الطحال أي عالمات أو أعراض.
فــي األغلــب ،سيشــعر المريــض باأللــم أو االمتــاء فــي الجانــب األيســر مــن الجــزء العلــوي مــن
البطــن ،والــذي قــد ينتشــر إلــى الكتــف األيســر.

التهاب البنكرياس
وه ــو عب ــارة ع ــن غ ــدة طويل ــة ومس ــطحة تق ــع خل ــف المع ــدة تس ــاعد الجس ــم عل ــى هض ــم
ومعالج ــة الس ــكر.
يمك ــن أن ي ــؤدي الته ــاب البنكري ــاس إل ــى أل ــم ف ــي الجان ــب األيس ــر م ــن الج ــزء العل ــوي م ــن
البط ــن وي ــزداد س ــوءًا بع ــد تن ــاول الطع ــام.
يمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا.
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آالم البطن حسب السبب
الس ّرة
آالم فوق ُّ
ترتبط آالم فوق الس ّرة بشكل وثيق مع أمراض ومشاكل المعدة مثل التهاب المعدة ،قرحة المعدة ،وارتفاع حموضة المعدة.
األلم الشديد المستمر في هذه المنطقة قد يكون مؤشر على مشاكل البنكرياس ،اإلثنى عشر والمرارة.

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

آالم البطن عند النوم
تحدث نتيجة مجموعة من األسباب منها اضطرابات الهضم ،تغير أنماط الحياة أو بفعل بعض األدوية.
ق ــد تك ــون آالم البط ــن عن ــد الن ــوم نتيج ــة أم ــراض أكث ــر خط ــورة مث ــل الس ــرطانات أو أم ــراض القل ــب ،وع ــاد ًة م ــا تك ــون ه ــذه المش ــكالت مصحوب ــة
بأع ــراض إضافي ــة أكث ــر ش ــدة.

آالم البطن أثناء ممارسة الرياضة
داع للقلق ،غالبًا ما يكون ألم موضعي سيزول خالل فترة قصيرة.
إذا كان األلم مقترن بممارسة التمارين الرياضية فليس هناك ٍ
أما في حالة اقترانه بأعراض أخرى؛ فعلى المريض مراجعة الطبيب للكشف والتشخيص السليم.

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

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

آالم البطن بعد التبرز
تختلف أسباب آالم البطن بعد التبرز ،وتشمل :اإلمساك ،البواسير ،الشقوق الشرجية ،التهاب األمعاء والحساسية لبعض األطعمة.

47

The Royal Suite

الجناح الملكي
الجن ــاح الملك ــي يعط ــي قيم ــة جدي ــدة للفخام ــة م ــن خ ــال تقدي ــم أعل ــى مس ــتويات الضياف ــة والمراف ــق المتط ــورة لمواكب ــة
جمي ــع احتياجات ــك .ط ــرازه الحدي ــث ومظه ــره الراق ــي يمت ــد عل ــى مس ــاحة  75مت ــر مرب ــع  ،ويش ــمل خدم ــات عالي ــة الج ــودة
ولمس ــات فني ــة تالئ ــم أذواقك ــم بالمس ــتوى واألناق ــة.
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خدمات األجنحة الملكية
السرير والحمام
•
•
•
•
•

فراش السرير من .Posturepedic
أريكة سرير.
مرافق الحمام.
أرواب حمام ،مناشف ونعال من القطيفة.
مجفّ ف للشعر.

الترفيه
•
•
•
•

تلفزيون ذكي كبير  65بوصة مع توزيع الصوت.
االتصال بشبكة انترنت السلكي بال حدود.
كاميرا مراقبة لألطفال داخل الجناح.
الجرائد.

المرافق داخل الجناح
•
•
•
•
•
•
•
•

كرسي مساج.
كمبيوتر محمول ( عند الطلب).
مطبخ مجهز بالكامل داخل الجناح.
صالة استقبال.
حمام إضافي للزوار.
سجادة صالة وقرآن.
كراسي وطاوالت إضافية.
خزنة أمانات.

الخدمات داخل الجناح
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المساعد الشخصي.
خدمة ُ
أدوات تقديم فاخرة.
وجبات حسب الطلب ألربعة أشخاص (ثالث وجبات لكل شخص).
وجبات خفيفة مسائية ومشروبات (وفق النظام الغذائي المحدد).
تشكيلة من أنواع الشاي المختلفة.
معدات تحضير القهوة.
عبوات مياه يومية.
س ّلة فواكه.
خدمات التنظيف  24ساعة.
شواحن هواتف نقالة.
خدمات اإلرشاد والتوجيه.

خدمات بتكاليف إضافية
•
•
•
•
•
•

تنظيم حفل استقبال كامل من أي نوع.
المساعد الشخصي وأواني تقديم.
خدمة ُ
تشكيلة من أغطية األس ّرة اإليطالية.
مساء).
خدمات المصبغة ( من الساعة  9.00صباحًا– 5.00
ً
خدمات المساج (للنساء فقط).
خدمات صالون التجميل ( للنساء فقط).
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اسأل...

دار الشفاء

تجــيب..

حوارات صحفية مع نخبة من أطباء
مستشفى دار الشفاء ودار الشفاء كلينك
 د .مصطفى أبو زيد ،المشاكل الجلدية األكثر شيوعًا  -مستشفى دار الشفاء د .محمد العنزي ،بــرودة الطقــس وعدم شــرب المــاء بكثرة قد يؤثر على سالمة جلدك  -مستشفى دار الشفاء د .أحمد نبيل  ،كن صديقًا لقولونك  -دار الشفاء كلينك أخصائية التغذية إسراء عبدالرضا ،ليس كل منتج أسمر «صحي»  -مستشفى دار الشفاء د .منى عثمان ،ابتسامة العروس ..كوني مستعدة ألجمل يوم  -دار الشفاء كلينك -د .عمرو أحمد حمدي ،السمنة  -دار الشفاء كلينك
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المشاكل الجلدية
األكثر شيوعًا
في فصل الشتاء
جعل اهلل التنوع البيئي طوال السنة على هيئة
أربعة فصول متوالية بصفة دورية منتظمة بين
الخريف فالشتاء ثم الربيع فالصيف .ومن قدرة
الخالق سبحانه وتعالى أنه خلق االنسان وجعل
بداخل جسمه أجهزة مختلفة تتأقلم طبعًا
إلختالف الجو المحيط لتستطيع التعايش دون
مرض أو مشاكل تنغص عليه حياته.
ويعتبر جلد اإلنسان هو خط الدفاع األول في
حماية الجسم بهدف الحفاط على وظائف أجهزة
الجسم الداخلية تعمل بانتظام وتوافق وكما
نعلم أن الجلد هو مرآة األجهزة الداخلية يمكن
من خالله تشخيص كثير من األمراض العامة
من الوهله األولى مثل الذئبة الحمراء والفشل
الكلوي وإلتهاب أو انسداد القناة المرارية وكثيرًا
من األمراض الداخلية الخطيرة كما هو الحال في
بعض السرطانات التي تصيب جهاز الدم والغدد
اللمفاوية.
وفي فصل الشتاء ومع انخفاض درجة حرارة الجو
مع نقص نسبة الرطوبة في الجلد قد ال يستطيع
جلد بعض األشخاص في تحمل هذه الظروف
الجوية والبيئية فيعاني من بعض األمراض
المهمة مثل-:

د /مصطفى أبو زيد
استشاري األمراض الجلدية

 .1اإللتهابات الفطرية:
مثــل تنيــا الجســم و التنيــا الملوثــة والســعفة ( تنيــا الفخذيــن وكل هــذه األنــواع مــن الفطريــات تحــدث نتيجــة
إلنخفــاض عــدد مــرات اإلســتحمام الــذي تعــود عليــه المريــض أثنــاء الجــو العــادي وهــو مــرة يوميــً أو يــوم بعــد يــوم،
ولتفــادي حــدوث هــذه اإللتهابــات الفطريــة ننصــح بضــرورة الحمــال كل يوميــن واســتخدام الشــامبو المناســب
لغســيل الجســم مــع ضــرورة فــرك الجلــد بلوفــة ناعمــة.
كمــا إننــا ننصــح بضــرورة ارتــداء المالبــس الداخليــة ذات األكمــام الطويلــة والشــورتات الداخليــة حتــى نقلــل
اإلحتــكاك بيــن الفخذيــن فيكــون مدخــل لبدايــة اإللتهــاب.
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 .2إلتهابات جلد الرأس:
مثــل حكــة الــرأس نتيجــة لتراكــم القشــرة بالشــعر فينتــج عنهــا إلتهــاب بوصيــات الشــعر بجلــد الــرأس ،والتــي
مــع اهمالهــا قــد تــؤدي إلــى حــدوث ثعلبــة متفرقــة بالشــعر.
والعــاج مــن إلتهابــات وحكــة الــرأس فــي الشــتاء ننصــح ضــرورة اســتخدام الشــامبو المناســب لطبيعــة الشــعر
والتــي يجــب وصفــه عــن طريــق الطبيــب مــع ضــرورة تــرك الشــامبو علــى الشــعر المبلــل لمــدة ال تقــل عــن ربــع
ســاعة قبــل الشــطف مــع ضــرورة تكــرار غســيل الشــعر بنفــس الشــامبو يــوم بعــد يــوم.

 .3جفاف الجلد
وهــي ظاهــرة تــزداد فــي فصــل الشــتاء نتيجــة لبــرودة الجلــد وانخفــاض نســبة الرطوبــة بالجــو ممــا يزيــد الجفــاف
جفافــً ويجعــل الجلــد الطبيعــي جافــً وهــذا يــؤدي إلــى الحكــه الشــديدة التــي قــد تتطــور إلــى حــدوث أكزيمــا
بالجلــد وإلتهابــات جلديــة بكتيريــة ولتفــادي ذلــك ننصــح بضــرورة ترطيــب الجلــد بالمرطــب المناســب لطبيعــة
الجلــد وننصــح بتدليــك المرطــب علــى عمــوم الجســم بعــد انتهــاء االســتحمام يــوم بعــد يــوم وخــال 5 - 3
دقائــق مــن تخفيــف الجســم وخاصــة فــي األطفــال .وننصــح أيضــً بترطيــب الجســم مــرة أخــرى بــدون اســتحمام
مــع ضــرورة اســتخدام الجــل المناســب فــي اإلســتحمام والخالــي مــن العطــور والغســيل اليومــي للوجــه وهــذا
الجــل يكــون مــن النــوع الــذي يحافــظ علــى طبيعــة الشــمع التــي تغطــي الجلــد.
وكذلــك ينصــح األطبــاء بضــرورة اســتخدام أجهــزة ضبــط رطوبــة جــو الغرفــة  Humidifierوتبــاع فــي محــات
األجهــزة التكيفــات وتســمى أجهــزة باعــت الرطوبــة.
كما ننصح بضرورة اإلكثارمن تناول الخضراوات الورقية طوال الشتاء وكذلك الفواكه الطازجة.

 .4حكة الجلد الشتوية
وهــي غالبــً ناتجــة عــن جفــاف الجلــد ولكــن يجــب اســتبعاد خلــو المريــض مــن مــرض الجــرب أو األرتكاريــا المتحيبــة.
وهــذا يســتدعي دائمــً زيــارة طبيــب األمــراض الجلديــة الثبــات المــرض مــن عدمــه.
وكذلك يجب عدم الزيادة في تدفئة الغرف عندما تنخفض درجات الحرارة وتزداد البرودة.
وكذلــك إذا كانــت الحكــة شــديدة مــع جفــاف جلــد شــديد هنــا يجــب اإلقــال مــن اإلســتحمام وليكــن كل أربعــة
أيــام مــع تجنــب اســتخدام المــاء الســاخن جــدًا أثنــاء اإلســتحمام وعــدم اإلطالــة فــي الحمــام.

 .5زيادة أمراض الجلد
نتيجــة للتعــرض للشــمس فــي فصــل الشــتاء حيــث تقــل رطوبــة الجلــد وتخــف نســبة األتربــة فتكــون الشــمس
فــي أقــوى حالتهــا نتيجــة لصفــاء الجــو وهنــا ننصــح بضــرورة اســتخدام المرطــب المناســب مــع ضــرورة اســتخدام
واقــي الشــمس المناســب لنــوع البشــرة ودرجــة التصبــغ.
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بــرودة الطقــس وعدم
شــرب المــاء بكثرة قد
يؤثر على سالمة جلدك
د.محمـد العنـزي :احـذروا جفـاف
البشـرة فـي الشـتاء
شدد الدكتور محمد عبداهلل العنزي ،استشاري األمراض
ّ
الجلديـة والتناسـلية بمستشـفى دار الشـفاء ،علـى
ضـرورة العمـل علـى حمايـة الجلـد والبشـرة مـن عوامـل
الطقـس والرطوبـة ،خاصـة مـع دخـول موسـم الشـتاء
الـذي تنخفـض فيـه درجـات الحـرارة وتقـل فيـه الرطوبـة،
األمـر الـذي ُيعـ ّرض البشـرة للجفـاف.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى جفاف
الجلد من بينها ،قلة شرب الماء ،وبعض أنواع
المالبس الصوفية ،وهي عوامل قد تؤثر بشكل
خاص على أولئك الذين لديهم جفاف جلدي وراثي أو
إكزيما ،أو غيرها من األمراض المتعلقة بجفاف الجلد.
وقـال أنـه يجـب علـى المريـض أن يتعـرف على األسـباب
التـي قـد تصيبـه بجفـاف الجلـد ،والتـي مـن بينهـا
المالبـس الشـتوية الصوفيـة ،وهـذا األمـر ُيمكـن
التغلـب عليـه مـن خلال عـدم ارتدائهـا علـى الجلـد
مباشـرة.

د .محمد العنزي
 استشاري األمراض الجلدية والتناسلية

األمراض التي تشتد بالشتاء
وأوضح الدكتور العنزي أن هناك أمراض تشتد بالشتاء مثل (اإلكزيما والجفاف وبعض أنواع الصدفية)
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األمراض التي تشتد بالشتاء
وأوضـح الدكتـور العنـزي أن هنـاك أمـراض تشـتد بالشـتاء مثـل
(اإلكزيمـا والجفـاف وبعـض أنـواع الصدفيـة)

أسباب األمراض
بسـبب عوامـل عديـدة منهـا النفسـية أو بسـبب عـدم التعـرض ألشـعة
الشـمس ،خصوصاً فـي البلاد البـاردة جـدًا ،كمـا أنـه يوجـد مـرض يسـمى
 chilblainsأو «تـورم األصابـع» والـذي يـزداد اثنـاء البـرودة الشـديدة ،وهنـا ينصـح
المريـض باإلبتعـاد عـن البـرودة الشـديدة وتدفئـة األصابـع بشـكل مسـتمر.
وأضـاف د .العنـزي « :فـي أيـام البـرد ،ينسـى الشـخص شـرب المـاء ،وهـذا خطـأ كبيـر ،إذ يجـب التعـود علـى شـرب
المـاء الكافـي للحفـاظ علـى البشـرة ،كمـا وأن هنـاك اعتقـاد خاطـئ أنـه فـي األيـام الغائمـة وعـدم وجـود ضـوء
الشـمس ال يحتـاج الشـخص لمسـتحضرات الحمايـة مـن الشـمس ،وهـذا ال شـك اعتقـاد خاطـئ ،ذلـك ألن معظـم
األشعة الفوق بنفسجية تكون موجودة حتى في وقت الغيوم لذلك حافظ على كريمات الحماية من الشمس.

الوقاية والعالج
وأشـار الدكتـور العنـزي إلـى أن الوقايـة مـن هـذه األمـور ،يكـون من خالل اسـتخدام كريمات ترطيب جيـدة وفعالة،
بشـرط أن ال تحتـوي هـذه الكريمـات علـى مـواد حافظـة كثيـرة أو عطـور ،مبيناً أن لـكل بشـرة نـوع معيـن مـن
كريمـات الترطيـب المناسـبة لهـا ،وهـي تختلـف مـن شـخص آلخـر ،محـذرًا فـي الوقـت ذاتـه مـن رش العطـور علـى
الجلـد مباشـرة ،ألن بعـض أنـواع العطـور قـد تسـبب حساسـية للجلـد.
ونصـح العنـزي المرضـى باالبتعـاد عـن المـاء الحـار أثنـاء االسـتحمام ،ألن المـاء الحـار ضـار للبشـرة ويسـاعد علـى
جفـاف الجلـد بشـكل أكبـر ،كمـا نصـح باالعتمـاد أكثـر على المـواد الغذائية التـي تحتوي على مضادات لالكسـدة،
واالبتعـاد عـن االكل الـذي يحتـوي علـى الدهـون المشـبعة أو المشـروبات الغازيـة ومشـروبات الطاقـة ،خاصـة وأن
البشـرة تتأثـر بـاألكل وبالكثيـر مـن العوامـل المحيطـة باالنسـان.
كمـا نصـح المرضـى بضـرورة المحافظـة علـى اسـتخدام العلاج الموصـوف مـن قبـل الطبيـب المتخصـص،
وبالطريقـة الصحيحـة ،وعـدم تـرك العلاج فـي أي وقـت بـدون استشـارة الطبيـب.
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ُكـن صـديـقـــًا
لقولو ِنــك!!
ُيعتَ َبـــر القولـــون العصبـــي مشـــكلة صحيـــة واســـعة اإلنتشـــار بيـــن كثيـــر مـــن النـــاس،
حيـــث تتـــراوح نســـبة اإلصابـــة بـــه بيـــن  %10إلـــى  %20مـــن الســـكان فـــي كل مـــن أمريـــكا
وأوروب ــا ،وتق ــل النس ــبة قلي ـ ً
ـا ف ــي آس ــيا وأفريقي ــا .والجدي ــر بالذك ــر أن النس ــاء أكث ــر
إصاب ــة م ــن الرج ــال بنس ــبة ّ
الضع ــف إل ــى ثالث ــة أضع ــاف ،ولربم ــا كان ــت المش ــاعر
المرهف ــة للم ــرأة وس ــرعة تقلب ــات مزاجه ــا والجان ــب النفس ــي له ــا س ــبب ف ــي
ذل ــك .وتب ــدأ أع ــراض الم ــرض ف ــي الظه ــور قب ــل س ــن الخامس ــة والثالث ــون
بنس ــبة  %50م ــن المرض ــى .
ولكــن أيــن يقــع القولــون فــي جســم اإلنســان؟ ومــا هــي
التغيــرات التــي تحــدث لــه فــي
وظيفتــه األصليــة؟ ومــا هــي
ُّ
حــاالت القولــون العصبــي؟
القول ــون ه ــو األمع ــاء الغليظ ــة وينقس ــم إل ــى ثالث ــة أقس ــام :القول ــون
المســـتعرض ،والقولـــون النـــازل أو الهابـــط ،ويبلـــغ
الصاعـــد ،والقولـــون ُ
طولـــه حوالـــي متـــر ونصـــف حيـــث يبـــدأ مـــن نهايـــة األمعـــاء الدقيقـــة
والمغذّ يــات
وينتهــي بفتحــة الشــرج .ويعمــل القولــون علــى امتصــاص الســوائل ُ
واألمــاح مــن الطعــام المهضــوم الــذي يأتيــه مــن األمعــاء الدقيقــة ،ولــه جــدار عضلــي
يتق ّل ــص وينبس ــط دافع ــً م ــا تبق ــى م ــن تل ــك الم ــواد (الفض ــات) باتج ــاه الخ ــارج.

شكل ومكان القولون الطبيعي في الجسم
ومتالزمــة القولــون العصبــي ،كمــا يشــير اســمها ،هــي مجموعــة مــن العالمــات
ُ
واألعــراض التــي ال تَنتُ ــج عــن مــرض ُعضوي بل هي اعتــال وظيفي مؤقت ومتكرر
ناتــج عــن خلــل فــي َحركيــة القولــون ،حيــث يتفاعــل الجهــاز الهضمــي للشــخص
محــددة مــن المأكــوالت أو المشــروبات ،أو عنــد
بطريقــة غيــر طبيعيــة ألنــواع
ّ

د .أحمد نبيل
اختصاصي أمراض ومناظير الجهاز الهضمي

تع ـ ّرض الشــخص لبعــض الحــاالت النفســية والضغــوط العصبيــة مثــل الخــوف
أو الغضــب أو الحــزن أو مــا شــابه ذلــك ،فينتــج عــن هــذا التعامــل الغيــر طبيعــي
للجهــاز الهضمــي أعــراض ،مثــل :انتفــاخ فــي البطــن وكثــرة الغــازات ،ممــا ُيسـ ّبب ضغــط علــى المعــدة وشــعور باإلمتــاء
وبالتالــي الضغــط علــى الحجــاب الحاجــز والشــعور بضيــق فــي الصــدر وضيــق فــي التنفــس ،باإلضافــة إلــى آالم متكــررة بالبطــن مــع َتبا ُيــن بيــن اإلســهال
أو اإلمســاك وعــدم إنتظــام اإلخــراج ،كمــا ُيمكــن أن يشــتكي المريــض مــن الصــداع وقلــة النشــاط واعتــال المــزاج .وقــد تهــدأ األعــراض لبضعــة أشــهر
فــي بعــض المرضــى ثــم تعــود للظهــور مــرة أخــرى ،وقــد يشــكو البعــض اآلخــر مــن تدهــور مســتمر لألعــراض مــع مــرور الوقــت .ويجــب لفــت اإلنتبــاه إلــى
والح ّمــى ،وفقــدان الــوزن ،واآلالم الحــادة المســتمرة ،ليســت مــن أعــراض القولــون العصبــي و ُيمكــن أن تشــير
أن بعــض األعــراض ،مثــل :النزيــف الشــرجيُ ،

دار الشفاء كلينك

إلــى مشــاكل أخــرى مثــل اإللتهابــات أو األورام.
لقــد ُســمِ َيت تلــك المتالزمــة بالعديــد مــن األســماء علــى مــر الســنين ،مثــل :التهــاب القولــون المخاطــي ،والقولــون التشــنّجي أو التهــاب األمعــاء
التشــنجي .ولــم يثبــت وجــود صلــة بيــن المتالزمــة وأمــراض التهابــات األمعــاء مثــل مــرض كــرون أو التهــاب القولــون التقرحــي .كمــا إنــه ثبــت علميــً أن
القولــون العصبــي ال يــؤدي إلــى أمــراض خطيــرة ،بمــا فــي ذلــك الســرطان.
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التشــخيص :إذا كنــت تعتقــد أن لديــك القولــون العصبــي فــإن رؤيــة الطبيــب هــي الخطــوة األولــى .ويتــم
تشــخيص المــرض عمومــً علــى أســاس مــن التاريــخ الطبــي الكامــل الــذي يتضمــن وصفــً دقيقــً لألعــراض
محــدد للقولــون العصبــي ،وإن كان مــن المحتمــل أن يتــم عمــل
والفحــص البدنــي .وال يوجــد اختبــار
ّ
اختبــارات تشــخيصية إلســتبعاد أمــراض أخــرى قــد تُســ ّبب أعــراض ُمشــابهة.
وتتضمــن هــذه االختبــارات :اختبــار عينــة البــراز ،واختبــارات الــدم ،واألشــعة الســينية بالباريــوم .وقــد
يقــوم الطبيــب بإجــراء تنظيــر للقولــون عــن طريــق إدخــال خرطــوم رفيــع َمــرن مــن خــال فتحــة الشــرج،
يوجــد فــي نهايتــه كاميــرا دقيقــة تنقــل صــور حيــة مــن داخــل القولــون إلــى شاشــة كبيــرة ،ممــا ُي ّ
مكــن
الطبيــب مــن الفحــص الدقيــق لداخــل القولــون.

العــاج :أول طريــق العــاج ،هــو توعيــة المرضــى بطبيعــة القولــون العصبــي والتأكيــد علــى أنــه ال يــؤدي إلــى
اإلصابــة بالســرطان أو أي أمــراض خطيــرة أخــرى مهمــا طالــت فتــرة األعــراض .و ُيمكــن تشــبيه مــرض القولــون
زعــج ولكنــه غيــر مــؤذي!! ويجــب مشــاركة المرضــى فــي العــاج ،حيــث يتعايــش
العصبــي بالطفــل الز ّنــانُ ،م ِ
المريــض مــع المــرض ويبــدأ فــي ُمصاحبــة قولونــه ،وذلــك عــن طريــق اإلعتــدال فــي حياتــه وممارســة
البعــد عــن التوتــر العصبــي ،باإلضافــة
الرياضــة بشــكل ُمنتظــم واإلكثــار مــن اإلســترخاء والتأمــل ،ومحاولــة ُ
إلــى ُمراقبــة األكالت والمشــروبات التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة األعــراض ،فمثـ ً
ا هنــاك بعــض المرضــى يعانــون
الجبــن والقشــطة والزبــدة ،وذلــك لوجــود نقــص فــي اإلنزيــم
مــن حساســية خاصــة باأللبــان ومنتجاتهــا مثــل ُ
ُ
تفاقــم أعــراض المــرض.
الهاضــم لأللبــان لديهــم ،فيــؤدي تنــاول تلــك األطعمــة إلــى

بصفــة عامــة يجــب علــى مريــض القولــون العصبــي أن يتنــاول مــن أربــع إلــى ســت وجبــات يوميــً ،قليلــة الكميــة ،ويكــون الطعــام مســلوقًا أو مشــويًا
أو فــى الفــرن ،و ُيم َنــع الطعــام المســبك (الصلصــة) والمقليــات .وتشــتمل قائمــة الممنوعــات أيضــً علــى :الحليــب ومنتجــات األلبــان كاملــة الدســم،
الدهــون ،البهــارات الحــارة والشــطة ،المخلــل ،البيــض ،المحاشــي ،القرنبيــط (الزهــرة) ،الكرنــب (الملفــوف) ،البقوليــات مثــل :الفــول والعــدس ،الشــاي،
القهــوة ،الميــاه الغازيــة ،الكحوليــات ،التدخيــن ،الحلويــات ،الفجــل ،الجرجيــر ،الســبانخ ،الملوخيــة ،البصــل ،الثــوم ،المانجــو ،الفراولــة ،البطيــخ ،وبــذر
الجوافــة.
أمــا المســموحات فهــي :الزبــادي (روب) قليــل الدســم ،عســل النحــل ،المربــى ،الجبنــة القريــش (قليلــة
الملــح والدســم) ،الخبــز األســمر (بالنُ خالــة) ،شــوربة الخضــار ،األرز المســلوق ،البروتيــن مثــل :اللحــم األحمــر
َ
أو الدجــاج أو الســمك (مســلوق أو مشــوي) ،الســلطة الخضــراء بــدون بصــل ،المهلبيــة ،الجيلــي،
الفواكــه غيــر الحمضيــة ،اليانســون ،الكمــون ،البابونــج ،النعنــاع والشــاي األخضــر .كمــا ُينصــح باإلكثــار
ومضغــه جيــدًا.
مــن شــرب المــاء والســوائل طــوال اليــوم ،مــع التأنــي فــي تنــاول الطعــام َ
ومــن الممكــن أن يتدخــل الطبيــب بوصــف بعــض العقاقيــر الطبيــة للمســاعدة علــى التخلــص مــن
أعــراض القولــون العصبــي مثــلُ :مضــادات التقلصــات ،والعقاقيــر التــي تســاعد علــى طــرد الغــازات أو
المل ّينــات واألليــاف الطبيعيــة
إمتصاصهــا ،وتلــك التــي تُســاعد علــى ضبــط حركيــة القولــون وإيقاعــه ،وبعــض ُ
هدئات فى حاالت التوتر العصبي الشديدة.
الم ّ
فى حاالت اإلمساك ،باإلضافة إلى بعض ُ

57

مستشفى دار الشفاء ديسمبر _____________________________________________________________________________ 2019

ليس كل منتج
أسمر «صحي»
قدمت أخصائية التغذية بمستشـفى دار الشـفاء إسـراء
ّ
عبدالرضـا عـددًا مـن النصائـح الغذائيـة المتعلقـة
بالسـكر األبيـض والسـكر األسـمر ،إلـى جانـب الخبـز
األبيـض والخبـز األسـمر ،مبينـة الفـرق بيـن كل نوع من
هـذه األنـواع ،ومـدى أهمية الغـذاء الصحـي المعتمد
بشـكل أساسـي علـى المنتجـات السـمراء مقارنـة
باألغذيـة المعتمـدة علـى المنتجـات البيضـاء.
وتؤكـد إسـراء عبدالرضـا علـى أن ليـس كل منتـج
أسـمر يجـب أن يكـون منتجاً صحياً ،إذ أن هـذا األمـر
قـد ينطبـق علـى الخبـز واألرز األسـمر ،لكنـه ال ينطبـق
علـى السـكر األسـمر الـذي ال يختلـف فـي خصائصـه عـن
السـكر األبيض ال من حيث الضرر وال من حيث السـعرات
الحراريـة العاليـة.

ً
بداية ،ما هو الفرق بين السكر األبيض

و السكر األسمر؟
قبـل أن نتعـرف علـى الفـرق بين السـكر األبيض والسـكر األسـمر
يجـب علينـا أن نتعـرف علـى أنواع السـكر المختلفة.

أكدت أن «السكر األسمر»
الموجود باألسواق،
ال يختلف عن «األبيض»
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 لدينا نوعين من السكر ،األول هو السكر الطبيعي والثاني هو السكر المكرر أو (المضاف).أمـا السـكر الطبيعـي ،فهـو السـكر الموجـود بالفواكـه والحليب تحت اسـم (فركتـوز) أو (الكتوز) ،وهـذا النوع مهم
جـدًا للجسـم ،حيـث أنـه يمـد الجسـم بالطاقـة ،إلـى جانـب األليـاف الموجـودة بالفواكـه والتـي تبطـئ مـن امتصـاص
السـكر وتسـاعد فـي عمليـة الهضـم ،كمـا أن الالكتـوز يعمـل علـى توفيـر البروتيـن اللازم للجسـم ،لذلـك عندمـا
نأخـذ السـكر مـن مصـادره الطبيعيـة ،فإننـا نحصـل عليـه مـع فوائـده.
أما السكر المكرر أو (المضــاف) ،فهو الذي ينتـج عن عملية تصنيــع السكــر والتي ينتج عنــها  3أنواع من السكر
وهي:
 .1السكر األبيض ،والذي ال يحتوي على أي فوائد غذائية.
 .2السـكر الخـام (لونـه ذهبـي) وهـو غنـي بالفوائـد الغذائيـة لكنـه ليـس نفـس السـكر األسـمر المتواجـد
باألسـواق ،وهـذا النـوع بطـيء الذوبـان وغيـر مرغـوب لـدى محلات بيـع السـكر.
 .3السـكر األسـمر ،والـذي هـو عبـارة عـن السـكر األبيـض مضافاً إليه دبس السـكر لتغييـر اللون ،علماً بأنه نفس
السـكر األبيـض أي أنـه ال يحتـوي علـى أي فوائـد غذائية.

الخالصـة هـي أن السـكر األبيـض والسـكر األسـمر الموجـودان فـي األسـواق ،همـا صنفـان لنفـس
المنتـج وبنفـس القيمـة الغذائيـة والسـعرات الحرارية ،وبالتالي فإن ضررهم واحد لجسـم اإلنسـان.

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

بالطبـع ال ،فعلـى الرغـم مـن أن السـعرات فـي كل مـن الخبز األسـمر واألبيـض متسـاوية ،إال أن القيمة الغذائية
للخبـز األسـمر تختلـف عنهـا فـي الخبـز األبيـض ،فالخبـز األسـمر ينتـج عـن طريـق اسـتخدام حبة القمـح الكاملة
المؤلفـة مـن (النـواة ،والسـويداء ،النخالـة) ،علماً بـأن النخالـة هـي القشـرة الخارجيـة التـي تحتـوي علـى العديد
مـن الفيتامينـات واأللياف.
أمـا الخبـز األبيـض فلا يتـم خلال تصنيعـه اسـتخدام (النخالـة وال النـواة) ،وبالتالـي ،اليتبقـى سـوى «السـويداء»
المؤلفـة مـن البروتيـن والنشـويات ،وذلـك لسـهولة بيـع هـذا النـوع من الخبـز ،ألنه في هذه الحالـة يصبح أكثر
طـراوة ،كمـا أن لونـه يعتبـر جاذباً للمسـتهلك ،ناهيـك عـن طـول فتـرة عمره علـى الرف.
إن الحفـاظ علـى النخالـة عنـد اسـتخدام الخبز األسـمر يـؤدي إلى الحفاظ على األلياف ،وبالتالي فإنالخبز األسـمر
يسـاعد علـى عمليـة الشـبع ،ويخفـف مـن اإلمسـاك ،إلـى جانب االسـتفادة مـن الفيتامينات الموجـودة في حبة
القمـح الكاملـة ،ناهيـك عـن أنـه فـي حـال وجـود األليـاف فإن ذلك يعمل علـى بطء عملية امتصاص السـكريات
فـي الدم.
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هل للسكر األبيض أو األسمر عالقة بمرض السكر المنتشر حاليًا لدى شريحة
كبيرة من المرضى؟
 ال شـك أن طريقـة امتصـاص السـكر األبيـض أو النشـويات البيضـاء هـي ذاتهـا ،لذلـك عندمـا يمتـص الجسـمالجلوكـوز ،فـإن جـزء منـه يذهـب للكبـد والجـزء االخـر يذهب مع الدم ويعمل على إفراز االنسـولين بطريقة سـريعة
ليحفـز الخاليـا العضليـة والذهنيـة علـى امتصـاص السـكر ،لذلـك ومـع الوقـت فـإن كثـرة السـكريات التـي نتناولهـا
خلال اليـوم هـي التـي تتسـبب فـي رفـع نسـبة الجلوكـوز مـع تحفيـز سـريع لالنسـولين على مـدار اليوم ،األمـر الذي
يرهـق البنكريـاس ويعمـل علـى إضعافـه.
لذلك فإنه من الضروري االبتعاد عن السـكر األبيض والنشـويات البيضاء بالنسـبة لألشـخاص المصابين بالسـكر أو
حتـى بالنسـبة للمعرضيـن لإلصابـة بـه ،علماً بأنـه ال يجـب علـى الشـخص االبتعـاد كليًا عن النشـويات البيضـاء ،وإنما
الموازنـة بيـن النشـويات ألنها تمد الجسـم بالطاقة.

وفي حال ابتعاد الشخص عن السكر األبيض أو المصنّ ع ،فما هي بدائل السكر؟
 بما أن اإلنسـان ال يمكنه التخلي عن الحلويات في حياته ،فإنه يمكنه االعتمادعلـى بدائـل السـكر فـي تصنيـع الحلويـات والتـي منهـا (دبـس العنـب ،دبـس
الخروب ،دبس التمر) ،كما أن سـكر جوز الهند غني بالزنك والمغنيسـيوم،
كذلـك يمكـن لإلنسـان االعتمـاد علـى السـكر الطبيعـي الموجـود
بالفاكهـة أو الحليـب الـذي يتـم إضافتـه للحلويـات ،فكمـا هـو معـروف
أن الحليـب غنـي بالسـكر الطبيعـي.
للمح ّليات الصناعية ،فيمكن استخدامها ،بشرط
أما بالنسبة ُ
أن تكون بطريقة معتدلة جدًا ،إضافة إلى عشبة الستيفيا
الموجودة بجنوب أمريكا والتي لم تثبت
الدراسات أي ضرر لها حتى اآلن.
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ﻗﺴــﻢ اﻟﺠﺮاﺣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ وزﻧﻚ اﻟﺰاﺋﺪ!
ان ...اﻟﺒﺎﻟﻮﻧـــﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اوﻟﻰ واﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزن
اﻟﺰاﺋﺪ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺑﺪون ﺟـﺮاﺣـــﺔ

ﺑﺪون ﺗﺨﺪﻳـــﺮ

ﺑـﺪون ﻣﻨﻈـــﺎر
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ابتسامة العروس..
كوني مستعدة
ألجمل يوم
ترتديـــن األلمـــاس وفســـتان زفـــاف أبيـــض ،وشـــعرك
ّ
مصفـــف فـــي تســـريحة أنيقـــة ،وتحمليـــن باقـــة مـــن
الزنابـــق العبقـــة ،التـــي تجعـــل ط ّلتـــك أشـــبه بملكـــة .
بالمدعويـــن وحيـــن
ولكـــن حيـــن تأتـــي لحظـــة لقائـــك
ّ
ـور بالتق ــاط أحل ــى لحظ ــات عم ــرك ؛ تش ــرق
يب ــدأ المص ـ ّ
أســـنانك وتُبـــرز أهميـــة حصولـــك علـــى أجمـــل وأنصـــع
ابتســـامة ببيـــاض يفـــوق فســـتان زفافـــك األبيـــض ،
وبريـــق يفـــوق بريـــق عقـــدك األلماســـي .
ولتحقيــق هــذه اإلبتســامة وضمــان الحصــول عليهــا بأفضــل
ص ــورة ممكن ــة ،يج ــب عل ــى الع ــروس زي ــارة الطبي ــب قب ــل
فتــرة مــن الزفــاف وعــدم انتظــار اللحظــات األخيــرة قبــل ليلــة
الزف ــاف.

مــا العناصــر األساســية لجمــال األســنان التــي
يجـــب أن تحـــرص عليهـــا العـــروس لتكـــون
ابتس ــامتها جميل ــة ف ــي ي ــوم زفافه ــا؟

د .منى عثمان
طبيب أسنان (زراعة وتركيبات ثابتة ومتحركة)

دار الشفاء كلينك

ال بــد مــن التوضيــح ،أن النــاس يهتمــون أوالً لشــكل األســنان
فــي هــذه المرحلــة ،إنمــا ثمــة أمــر أساســي مــن الناحيــة الطبيــة ال يقـ ّ
ـل أهميــة وال بــد مــن التركيــز عليــه وهــو صحــة األســنان
التــي تحتــل أهميــة كبــرى.
كالتسوس أو خلل في اللثة.
فمن الناحية الطبية ،ال بد من التأكد من عدم وجود مشاكل في األسنان
ّ
تعتبــر هــذه األمــور أساســية قبــل التوجــه إلــى الناحيــة التجميليــة والعمــل علــى تجميــل األســنان .أمــا بالنســبة إلــى العناصــر
األساســية التــي يتــم التركيــز عليهــا فــي الناحيــة التجميليــة فهــي ثالثــة وهــي :لــون األســنان واصطفافهــا وشــكلها.

62

____________________________________________________________________________________________ للصحة يد ترعاها

كيف يتم العمل على ّ
كل من هذه العناصر؟
في ما يتعلق باصطفاف األسنان ،ال بد من التركيز على أن يكون االصطفاف طبيعيًا.
وهناك طريقتان للعمل على اصطفاف األسنان:

 - ١جهاز التقويم:
والمشـــكلة هنـــا أنـــه يتطلـــب وقتـــً لتصحيـــح اصطفـــاف األســـنان بواســـطته.
لذلـــك إذا كانـــت العـــروس تحتـــاج إلـــى تصحيـــح بـــارز فـــي اصطفـــاف أســـنانها،
م ــن الض ــروري أن تلج ــأ إل ــى طبي ــب األس ــنان قب ــل فت ــرة م ــن الزف ــاف ال أن تنتظ ــر
اللحظـــة األخيـــرة ألنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ال يمكـــن معالجـــة مشـــكلة اصطفـــاف
األس ــنان الت ــي تتطل ــب فت ــرة تت ــراوح بي ــن س ــتة أش ــهر وس ــنتين  ،ون ــادرًا ج ــدًا م ــا
يكــون مــن الممكــن الحصــول علــى نتيجــة فــي وقــت أقــل إال إذا كانــت المشــكلة فــي
س ــن واح ــد فق ــط .
ـري الل ــون وش ــكل األس ــنان ؛ ف ــي ح ــال كان
وبع ــد اإلنته ــاء م ــن التقوي ــم وتعدي ــل اصطف ــاف األس ــنان  ،ننتق ــل إل ــى عنص ـ ّ
ش ــكل األس ــنان جمي ــل ،فإنن ــا نكتف ــي بالعم ــل عل ــى عنص ــر الل ــون باس ــتخدام تقني ــة اللي ــزر والتبيي ــض المنزل ــي للحص ــول
علــى أنصــع بيــاض .أمــا إذا كانــت العــروس فــي حاجــة لتعديــل شــكل ولــون األســنان معــً  ،فحينهــا نلجــأ إلســتعمال قشــرة
الس ــيراميك (الفنيي ــرز أو اللوميني ــرز).

 -٢قشرة السيراميك (الفنييرز او اللومينيرز)
ـوه موج ــود فيه ــا .ه ــذه القش ــرة ق ــد تك ــون
وه ــي تلبي ــس األس ــنان قش ــرة خارجي ــة تلتص ــق عل ــى األس ــنان و تخف ــي أي تش ـ ّ
كافي ــة ف ــي بع ــض الح ــاالت لح ــل مش ــكلة اصطف ــاف األس ــنان دون الحاج ــة ل ّلج ــوء لتقوي ــم األس ــنان ،مم ــا يوف ــر الكثي ــر م ــن
الوق ــت المطل ــوب  ،وتعم ــل عل ــى تعدي ــل الش ــكل والل ــون بنف ــس الوق ــت دون الحاج ــة ألي إج ــراء آخ ــر.

كيــف تتأكــد العـــروس مــن درجـــة لـــون األسنـــان المنـــاسبة لهــا أو شــكل األســنان الــذي ســيحقق
له ــا أفض ــل ابتس ــامة ؟
بالتأكي ــد الع ــروس ف ــي غن ــى عـ ــن الخضـ ــوع لتـ ــجارب متعـ ــددة فـ ــي شكـ ــل ول ــون األس ــنان (م ــا نس ــميه ب ــال )trial & error
وبالــذات فــي حــال استعـمـــال قشــرة الفنييـــرز حـيـــث ال يمكــن تـبـديـلهـــا بـعـــد تصـنـيعـــها وتثبـيـتـهـــا ،لذلــك نســتعمل أحــدث
التكنولوجي ــا ف ــي مج ــال ط ــب األس ــنان التجميل ــي وه ــي تقني ــة الديجيت ــال س ــمايل ديزاي ــن ( )Digital Smile Designالتـ ــي
نق ــوم فيه ــا بتصمي ــم ابتس ــامة الع ــروس رقم ّي ــً وتحدي ــد الش ــكل والل ــون المناسـ ــب لوجههـ ــا ومـ ــن ثـ ــم نـقـ ــوم بعـرضهـ ــا
لـلعـــروس علــــى شــاشــــة الكمبيوتر لترى كيف ســيكون شــكل ابتســامتها النهـــائي قبـــل البـــدء بالـعمـــل علـــى أسـنـانهـــا ،
كـــما يمكنهـــا التعـــديل علـــى شكـــل األسنـــان واختيــار األفضــل لهــا علــى الكمبيوتــر .
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ماهي الفترة الزمنية الالزمة لزيارة طبيب األسنان ؟؟
ننص ــح دائم ــً ب ــأن تك ــون الزي ــارة األول ــى لطبي ــب األس ــنان قب ــل س ــتة أش ــهر م ــن
موعــد الــزواج ،حتــى يتســنى لنــا الوقــت الكافــي إلتمــام جميــع العالجــات وتحقيــق
األفض ــل لعروس ــنا وتخفي ــف التوت ــر والضغ ــط عليه ــا ف ــي أجم ــل أيامه ــا  .بع ــد
ذل ــك ،يت ــم وض ــع ّ
خط ــة عالجي ــة وتجميلي ــة كامل ــة ليت ــم تنفيذه ــا بالوق ــت
المح ــدد وبأق ــل التعقي ــدات الممكن ــة.
ولكــن فــي كثيــر مــن األحيــان ،قــد تغفــل العــروس بســبب كثــرة مشــاغلها
عــن إدراج (زيــارة طبيــب األســنان وتجميــل ابتســامتها) ضمــن قائمــة األعمــال
المخط ــط لتنفيذه ــا قب ــل فت ــرة زمني ــة طويل ــة م ــن موع ــد الزف ــاف ،أو ف ــي
بعـــض األحيـــان ،قـــد ال يتوفـــر لـــدى العـــروس الوقـــت الطويـــل بيـــن فتـــرة
الخطوب ــة وموع ــد إتم ــام ال ــزواج .ف ــي ه ــذه الحال ــة تس ــتطيع الع ــروس اتب ــاع
بع ــض الخط ــوات البس ــيطة الت ــي ق ــد تجع ــل ابتس ــامتها تب ــدو أفض ــل خ ــال
إليـــك بعـــض هـــذه الخطـــوات:
أي ــام مع ــدودة؛
ِ
ـك زيــارة طبيــب األســنان والقيــام بتنظيــف
 - 1قبــل أســبوع مــن موعــد الزفــاف ،يمكنـ ِ
األســنان ومــن ثــم عمــل تبييــض لألســنان باســتخدام جهــاز الليــزر لــدى الطبيــب ،فجلســة
ـك الحصــول علــى ابتســامة ب َّراقــة .ال تفكــري
التبييــض ال تســتغرق أكثــر مــن ســاعتين وتضمــن لـ ِ
أب ــدًا ف ــي اللج ــوء إل ــى إج ــراءات أكث ــر تعقي ــدًا مث ــل قش ــرة الفنيي ــر أو التركيب ــات التجميل ّي ــة الت ــي يحت ــاج تنفيذه ــا
ـك ضي ــق ف ــي
لدق ــة وإتق ــان ف ــي العم ــل ،ويتطل ــب تنفيذه ــا أكث ــر م ــن زي ــارة واح ــدة لطبي ــب األس ــنان ،مم ــا ق ــد يول ــد لدي ـ ِ
الوقــت لتنفيــذ باقــي المهــام قبــل زفافــك .
ـك اإلس ــتعانة أيض ــً ببع ــض أن ــواع التبيي ــض المنزل ــي ،مث ــل قوال ــب التبيي ــض ،ش ــرائح التبيي ــض الالصق ــة،
 - 2ق ــد يمكن ـ ِ
ـعرت ب ــأي ن ــوع م ــن أن ــواع األل ــم أو حساس ــية األس ــنان ،توقف ــي ع ــن
المب ّيض ــة .ولك ــن ف ــي ح ــال ش ـ ِ
وبع ــض معاجي ــن األس ــنان ُ
ـت فــي غنــى عــن أي نــوع مــن أنــواع األلــم أو اإلنزعــاج فــي األيــام التــي تســبق يــوم
المب ّيضــة فــورًا ،فأنـ ِ
اســتعمال هــذه المــواد ُ
زفاف ــك.
ـت تضعي ــن جه ــاز تقوي ــم األس ــنان المعدنـــي ول ــم تنته ــي فت ــرة الع ــاج ،فإن ــه يمكنـــك الذهـــاب إلـــى
 - 3فـــي حـــال كنــ ِ
طبيب ــك قب ــل ي ــوم م ــن الزف ــاف إلزال ــة جه ــاز التقوي ــم مؤقت ــً حت ــى التش ــعري بالح ــرج م ــن ابتس ــامتك بوج ــود تل ــك األس ــاك
المعدني ــة وحت ــى تتمكن ــي م ــن الحص ــول عل ــى لقط ــات ص ــور جميل ــة ،بع ــد انته ــاء مراس ــم ال ــزواج ،يق ــوم الطبي ــب بإع ــادة
تركي ــب الجه ــاز وتكمل ــة الع ــاج .
 - 4تجنّب ــي المش ــروبات الداكن ــة ،مث ــل القه ــوة والش ــاي ،وأكث ــري م ــن العصائ ــر الطبيعي ــة وش ــرب المي ــاه ،مم ــا يقل ـ ّ
ـل م ــن
تص ّب ــغ أس ــنانك بطبق ــة داكن ــة .كم ــا ُيمكن ــك مض ــغ الخض ــار الن ّيئ ــة المقرمش ــة أيض ــً ،مث ــل الكرف ــس والج ــزر ،إلزال ــة البق ــع
الخارجي ــة ميكانيكي ـ ّـً م ــن س ــطح األس ــنان .
 - 5أل ــوان المكي ــاج يج ــب أخذه ــا بعي ــن اإلعتب ــار عن ــد تطبي ــق مكي ــاج الزف ــاف :أحم ــر الش ــفاه بنغم ــات زرق ــاء الل ــون تُعط ــي
انطباع ــً بأس ــنان أكث ــر بياض ــً.

ـك ،تأكــدي أو ًال مــن اختيــارك
وأخيــرًا نصيحــة مهمــة؛ ال تتخــذي القــرار فــي اختيــار العــاج المناســب لـ ِ
لطبي ــب األس ــنان المناس ــب وأخصائ ــي تجمي ــل األس ــنان ذو الخب ــرة الواس ــعة ،واترك ــي ل ــه مهم ــة
ـك ،حتــى تتمكنــي مــن الحصــول علــى أجمــل ابتســامة.
تحديــد العــاج والتقنيــة األفضــل لـ ِ
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السمنة
ّ

هـو ذلـك اإلنسـان الـذي يملـك أنسـجة دهنيـة زائـدة وقيمـة مؤشـر كتلة
الجسـم لديـه تزيـد عـن  ،٣٠علماً بـأن مؤشـر كتلـة الجسـم هـي معادلة
حسـابية بيـن الـوزن والطـول وقـد تنتـج بعـض األمـراض الخطيـرة
نتيجـة السـمنة (السـكر  -إرتفـاع ضغـط الـدم  -امـراض القلـب)،
السـمنة من أكثر الحاالت المرضية شـيوعًا فـي العالم وخاصة
تعتبـر ّ
الوطن العربي.

السمنة
تشخيص ّ
يعتبر قياس كمية الدهون في الجسم بشكل دقيق
أمرًا معقدًا وبحاجة لتقييم مهني وطبيَ ،وعلى الرغم
من ذلك يتم تقدير كثافة الجسم بشكل بسيط لحساب
الكتلة الدهنية خاصة لهؤالء األشخاص الذين ال يمارسون
الرياضة تمامًا وال يكونون ذوي بنية عضلية كبيرة كااآلتي:
وزن طبيعي  ١٨الى  ٢٥كيلو
وزن زائد من  ٢٥الى  ٣٠كيلو
سمنة من الدرجة االولى من  ٣٠إلى  ٣٥كيلو
سمنة من الدرجة الثانية من  ٣٥الى  ٤٠كيلو
سمنة مفرطة أكثر من  ٤٠كيلو
إن السـمنة العلويـة ( المركزيـة ) أي تراكـم الدهـون فـي
منطقـة البطـن والخصـر تعتبـر ذات أهميـة طبيـة وأكثـر
خطـورة مـن السـمنة السـفلية فـي منطقـة األرداف
والفخذيـن

ﺳﻤﻨﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ
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السمنة
( العالج الدوائي ) لمرضى ّ
حاليًا ،هناك العديد من األدوية التي تستخدم في عالج السمنة مثل :

1

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

2

مـادة البيبتيـد  1شـبيه الجلوجاكـون ،وتسـتخدم لتثبيط الشـهية للأكل وتقليل
حركـة الجهـاز الهضمـي ،ممـا يسـبب الشـعور باالمتلاء فيقـل الـوزن تدريجيًا.
تسـتخدم هـذة المـادة لعلاج السـمنة بجرعـات تتـراوح بيـن ( )٣-٠٫٦على فتـرة تتراوح
بيـن ( )6 -3شـهور ويحظـر تناولهـا للمرضـى الذيـن لهـم سـابقة إصابـة بالتهابـات
فـي البنكريـاس أو نتـوءات وأورام الغـدة الدرقيـة.
أثبتـت الدراسـات أن هـذه المـادة لهـا العديـد مـن الفوائـد بجانـب علاج السـمنة ،حيـث
ُحسـن مـن وظائـف الكلـى وتمنـع تل ّيـف
أنهـا
تحسـن مـن وظائـف عضلـة القلـب وت ّ
ّ
ّ
الكبـد الدهنـي وتمنـع تصلـب الشـرايين وتحسـن مـن نشـاط خاليـا المـخ.
تعتبـر اضطرابـات الجهـاز الهضمـي والقولـون والخـروج ،مـن عيـوب هذه المـادة بجانب
الشـعور المسـتمر بالغثيـان أو القـيء الـذي يختفـي تدريجياً بعـد فتـرة مـن اسـتخدام
العالج.

3

مـادة االورليسـتات  120وتسـتخدم لمنـع امتصـاص الدهـون فـي
األكل ،تسـتخدم هـذه المـادة لعلاج السـمنة بجرعـات تتـراوح مـن  2إلـى
 4أقـراص يومياً مـع الوجبـات الرئيسـية علـى فتـرة تتـراوح مـن شـهرين
وحتـى  4شـهور
نقـص بعـض الفيتامينـات الهامـة مثـل فيتاميـن ( أ  -د  -ه  -ك ) حيـث
أنـه يتـم امتصـاص هـذه الفيتامينـات فـي الجهـاز الهضمـي وتحـد مـن
الدهـون.

4

مادة اسيتيل ال كارنتين ،لزيادة معدالت األيض والحرق في الجسم
تسـتخدم هـذه المـادة لعلاج السـمنة بجرعـات تتـراوح مـن  2الـى 4
أقـراص يومياً مـع الوجبـات الرئيسـية علـى فتـرة قـد تصل إلى  3شـهور
بشـكل آمـن
يحسـن هـذا الـدواء مـن
بجانـب زيـادة معـدل الحـرق وتقليـل الـوزن،
ّ
اليقظـة والتركيـز ويسـاعد علـى رفـع معـدل هرمـون التوستيسـتيرون
لـدى الرجـال وزيـادة الخصوبـة والقـدرة الجنسـية ،أخيـرًا يوجـد بعـض
المـواد األخـرى لعلاج السـمنة ولكنهـا جميعاً قيـد البحـث والدراسـة.
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مستشفى دار الشفاء
ودار الشفاء كـلينـــك
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تحت عنوان “السالمة  ..أسلوب حياة”

مستشـفى دار الشـفاء ينظم الفعالية السـنوية ليوم
الجودة وسلامة المرضى
نظ ــم مستش ــفى دار الش ــفاء ي ــوم اإلثني ــن  16س ــبتمبر  2019الفعالي ــة الس ــنوية لي ــوم الج ــودة وس ــامة المرض ــى تح ــت
عن ــوان «الس ــامة  ..اس ــلوب حي ــاة» والت ــي اس ــتمرت فعاليته ــا عل ــى م ــدار يومي ــن ف ــي مستش ــفى دار الش ــفاء وبمش ــاركة
ع ــدد كبي ــر م ــن األقس ــام الطبي ــة واإلداري ــة.
حض ــر الفعالي ــة كل م ــن الس ــيد طال ــب ج ــراق رئي ــس مجل ــس اإلدارة ،الس ــيد أحم ــد نص ــر اهلل الرئي ــس التنفي ــذي ،الس ــيدة
فريــال الســيد مديــر قســم الجــودة ورئيــس اللجنــة المنظمــة للفعاليــة ،المحاضريــن مــن داخــل الكويــت وخارجهــا ،مجموعــة
م ــن ال ــزوار المنتدبي ــن م ــن مختل ــف القطاع ــات الصحي ــة الحكومي ــة منه ــا والخاص ــة باإلضاف ــة إل ــى ع ــدد كبي ــر م ــن العاملي ــن
ف ــي مستش ــفى دار الش ــفاء.
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مـؤتـمــر

Total Quality Managemnt
in Radiology 2019

نظــم معهــد علــوم التصويــر الطبــي التابــع لمستشــفى دار الشــفاء فــي الثامــن والتاســع عشــر مــن
اكتوبــر مــن العــام الحالــي  ،٢٠١٩مؤتمــر  ، Total Quality Managemnt in Radiologyوالــذي تضمــن
دورات وورش عمــل فــي مجــال األشــعة ،الــذي ضمــت عــدد كبيــر مــن فنيــي وأطبــاء األشــعة علــى
المســتوى المحلــي واإلقليمــي
71
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مستشفى دار الشفاء يعقد المؤتمر األول للمخ
واألعصاب تحت عنوان

()Neurology Updates in Medical Practice
عقــد مستشــفى دار الشــفاء المؤتمــر األول للمــخ واألعصــاب تحــت عنــوان
( ،) Neurology Updates in Medical Practiceإلــى
جانــب ورشــة عمــل لتخطيــط المــخ واألعصــاب الكهربائــي
خــال الفتــرة مــن  14إلــى  16نوفمبــر  2019فــي فنــدق
الجميــرا

بالتعــاون

مــع

الجمعيــة

الكويتيــة

لألمــراض العصبيــة ،رابطــة الكويــت لمكافحــة
الصــرع والرابطــة الدوليــة لمكافحــة الصــرع فــي
إقليــم
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مستشفى دار الشفاء يعقد مؤتمر الكويت الثالث
لطب األطفال حديثي الوالدة تحت عنوان
()Physiology Oriented Practice

عقــد مستشــفى دار الشــفاء مؤتمــر الكويــت الثالــث لطــب األطفــال حديثــي الــوالدة تحــت عنــوان
« ،»Physiology Oriented Practiceوالــذي أقيــم علــى مــدار أربعــة أيــام فــي الفتــرة مــن  18وحتــى 21
ديســمبر  2019فــي فنــدق راديســون بلــو ،بالتعــاون مــع أقســام طــب حديثــي الــوالدة والخــدج بــوزارة
الصحــة ،الجمعيــة الكويتيــة لحديثــي الــوالدة والمجموعــة الدوليــة الكنديــة لنقطــة الرعايــة بالموجــات
فــوق الصوتيــة وذلــك لتســليط الضــوء علــى أحــدث المســتجدات العلميــة المتعلقــة برعايــة وعــاج
األطفــال حديثــي الــوالدة مــن خــال محاضــرات علميــة لعــدد مــن المحاضريــن الدولييــن والمحلييــن إلــى
جانــب ورش عمــل تحاكــي حــاالت طبيــة واقعيــة.
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مستشفى دار الشفاء يقيم
تدريب إخالء وهمي في حالة الحريق

قــام مستشــفى دار الشــفاء بإجــراء تدريــب اإلخــاء الوهمــي بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لإلطفــاء  -مركــز
إطفــاء حولــي -للتعامــل مــع حــاالت الحريــق .و يأتــي هــذا التدريــب الوهمــي ضمــن سلســلة مــن التدريبــات
الســنوية لضمــان جهوزيــة المستشــفى وكــوادره للتعامــل مــع الكــوارث واســتعداده فــي حــال حــدوث أي
طــارىء.
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مستشفى دار الشفاء ينظم فعاليتي
التوعية عن سرطان الثدي

ـي التوعيــة عــن مــرض ســرطان الثــدي فــي مستشــفى دار الشــفاء
نظــم مستشــفى دار الشــفاء فعاليتـ ّ
وفــي جامعــة الشــرق األوســط األمريكيــة .حيــث تــم مــن خاللهمــا توزيــع قســائم خصومــات علــى الفحوصــات
الطبيــة الخاصــة بالكشــف المبكــر عــن مــرض ســرطان الثــدي و تــم تقديــم فحوصــات مجانيــة للحاضريــن.
وشــارك بالفعاليتيــن مجموعــة مــن مرشــدات الرضاعــة الطبيعيــة لتوعيــة النســاء عــن كيفيــة الكشــف
الذاتــي وعــن الطــرق الرئيســية للكشــف المبكــر عــن المــرض .باإلضافــة إلــى مشــاركة أخصائيــة التغذيــة
لتزويــد النســاء بالنصائــح الغذائيــة الالزمــة لتجنــب مــرض ســرطان الثــدي .
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تمثلت في تعديل «الشفة األرنبية» وتركيب
الفك العلوي باستخدام عظام الجمجمة

«دار الشفاء»  :إجراء عملية
نوعية وفريدة للمرة
األولى في الكويت
الموسوي  :العملية أجريت على مرتين باستخدام
أفكار نوعية في عالم التجميل والجراحة.
الخياط  :استخدام عظام الجمجمة في غلق فتحة
الفك العلوي للمريض.
للمــرة األولــى فــي الكويــت  ،أجــرت مستشــفى دار
الشــفاء عمليــة نوعيــة ألحــد المرضــى الــذي يعانــي
مــن فتحــة عميقــة فــي الفــك العلــوي مصحوبــة
بوجــود شــفة أرنبيــة يعانــي منهــا منــذ الــوالدة
والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى المريــض والقيــام

د .عـالء الموسـوي
استـشـاري جراحـة الفـم ،الفكيــن والوجــه

بالوظائــف الحيويــة فــي حياتــه مــن كالم ونطــق
وتنــاول الطعــام بســبب المعانــاة مــن جــود فتحــة فــي الفــك العلــوي والمعانــاة مــن الشــفة األرنبيــة.
وفــي هــذا الســياق ،أوضــح استشــاري جراحــة الفكيــن والوجــه الدكتــور عــاء الموســوي أن
العمليــة أجريــت علــى مرحلتيــن األولــى تــم مــن خاللهــا التعامــل مــع حالــة الشــفة األرنبيــة
والثانيــة مــن خــال القيــام بزراعــة العظــم فــي الفــك العلــوي مــن خــال اســتخدام عظــام الجمجمــة
والتــي قــام استشــاري جراحــة الدمــاغ والعمــود الفقــري واألعصــاب
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وتعــد تلــك العمليــة دليــ ً
ا متزايــدًا علــى تطــور العمليــات
الجراحيــة التــي تجــرى فــي دولــة الكويــت والتــي تواكــب أحــدث
مــا تــم التوصــل إليــه عالميــً فــي مجــال جراحــة وتركيــب الفــك
والوجهيــن ،كمــا أن الحــل الــذي أجــراه المتخصصــون فــي
مستشــفى دار الشــفاء فري ـدًا مــن نوعــه مــن خــال اســتخدام عظــام
الجمجمــة فــي معالجــة فتحــة ســقف الفــم وتركيــب الفــك العلــوي.
وتعــد العمليــة مــن بيــن العمليــات الجراحيــة التــي تتمتــع بهــا
مستشفى دار الشفاء والتي كان لها أكبر األثر في شفاء العديد من
المرضــى الذيــن عانــوا كثيـرًا طيلــة حياتهــم مــن األمراض التــي أصيبوا
بهــا فــي حياتهــم وكان لمتخصصــي دار الشــفاء وأفكارهــم النوعيــة
والمتطــورة الفضــل ،بعــد المولــى عــز وجــل ،فــي عالجهــم وشــفائهم.
كمــا أن نســبة شــفاء المرضــى كانــت مــن بيــن األمــور األخــرى
الالفتــة فــي كافــة العمليــات التــي أجريــت ،حيــث بلغــت تلــك
النســب  100بالمئــة وكان لهــا األثــر األكبــر فــي الثقــة الكبيــرة
التــي أولتهــا المستشــفى وفريــق العمــل بهــا للمرضــى.
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اللقاء الخامس على التوالي
لفريق االعتماد الكندي مع
مستشفى دار الشفاء

اســتقبل مستشــفى دار الشــفاء فريــق األعتمــاد الكنــدي لتقييــم المستشــفيات لمــدة آســبوع ،وذلــك
ترســيخًا للهــدف الثابــت بتقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــة الطبيــة.
وقــد أشــادت رئيســة اللجنــة الســيدة أنيتــا هاريــس بــاألداء المتميــز الــذي يقدمــه المستشــفى والــذي فــاق
كل التوقعــات وطابــق كافــة المعاييــر والشــروط الخاصــة باالعتمــاد الكنــدي العالمــي
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ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ؟ . . .

ﻻ ﺗﻀـﺨـﻢ اﻟـﻤﻮﺿـﻮع!!!

ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺴﺘﺸـــﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻬﺎز
اﻟــــ rezūmاﻟﻤﺘﺨﺼـــﺺ ﻓـــﻰ ﻋـــﻼج ﺗﻀﺨـــﻢ
اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﺗﺎ ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ ،ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺪون
آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.
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تحت عنوان
«إنجاز يصقل األلماس»
نظم مستشــفى دار الشــفاء فعالية لالحتفال بالدورة الخامسة
لالعتماد الكندي والمقامة في الرابع عشــر من شــهر ديسمبر ٢٠١٩
بقاعة ســلوى الصباح  -فندق المارينا ،بمناســبة الحصول على
االعتماد الماســي للمرة الثانية على التوالي
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