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د .أحمد وجيه
مدير عام قسم منتجات العناية بالبشرة والشعر
ذات الطابع الطبي لوريال -مصر

الرو�ش بوزاى ( )La Roche - Posayوفي�شي ()Vichy

عندما يجتمع الجمال والأمان معا

أكد د .أحمد وجيه مدير عام قسم منتجات العناية بالبشرة
والشعر ذات الطابع الطبي بشركة لوريال مصرعلى أن
لوريال تعد شركة رائدة وسباقة في عالم التجميل على
مستوى العالم فى مجال العناية بالبشرة والشعر ذات
الطابع الطبي ،خاصة الروش بوزاى (La Roche -
 )Posayوفيشي ( ،)Vichyنظرا المتالكها فريق عمل
متكامل ومجموعة من العلماء الذين لديهم القدرة على
تقديم كل ما هو جديد في هذا المجال ،وأن هناك اهتماما
كبيرا بالبحث العلمي داخل الشركة حيث تقدر ميزانيته
بنحو  3.7%من إجمالي دخل الشركة وهو ما يفوق ما
تنفقة بعض من شركات الدواء العالمية.
تعتبر لوريال رائدة في هذا المجال وأشار :كان من
األهمية الدخول إلى السوق المصري حيث يعتبر سوقا
كبيرا ومفتوحا جاذبا للمنتجات األكثر حيوية وفاعلية،
وهذا ما حققته منتجات شركتنا طوال الفترة السابقة.
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في البداية نود التعرف على تاريخكم العلمي
والمهني؟ وما هى أهم المحطات العملية في
حياتك المهنية حتى وصلت لهذا المنصب في
لوريال مصر؟
تخرجت من كلية الصيدلة جامعة اإلسكندرية عام
 ،2006سافرت بعد تخرجي مباشرة إلى أفريقيا تحديدا
كينيا حيث قضيت هناك ثالث سنوات ،كنت أقوم بتغطية
دول كينيا ،أوغندا ،تنزانيا ،رواندا كمدير تسويق لدى
شركة برواليف ،ثم قررت بعد ذلك الذهاب إلى انجلترا
حيث قضيت عامين لعمل الماجستير في إدارة األعمال
في جامعة (مانشستر) ،ثم سافرت إلى أمريكا حيث
قضيت عاما لتكملة التخصص في التسويق ودراسة
إستراتيجيات السوق والتسويق .بعدها سافرت للعمل في

شركة جالكسو سميث كالين في السعودية لمدة ثالث
سنوات ،وأخيرا السفر إلى دبي للعمل لدى لوريال ثم
انتقلت إلى الكويت وكنت مسئوال فيها عن نفس المنتجات
ذات الطابع الطبي لمدة تقارب العامين ،وأخيرا إلى
مصر كمدير عام قسم منتجات العناية بالبشرة والشعر
ذات الطابع الطبي.
متى بدأت الشركة عملها في مصر؟

قررت لوريال إطالق الروش بوزاى (La Roche -
 )Posayفى مصر منذ حوالي اربع سنوات نظرا لكونها
رائدة في مجال العناية بالبشرة حيث ينصح بها اكثر
من  2000طبيب امراض جلدية حول العالم وقررت
مؤاخراً اطالق فيشي ( )Vichyاألقدم فى هذا المجال
منذ عام  1931والمعروفة بمنتجاتها ذات الجودة العالية
للعناية بالبشرة ومحاربة تقدم السن وأيضا ً منتجات
العناية بالشعر ،ففيشي ( )Vichyمعروفة فى العالم كله
وخاصة في العالم العربي بمنتجات العناية بالشعر بكل
ما يمكن أن نتخيله بداية من القشرة ،وتساقط الشعر،
وفراغات الشعر ،الشعر التالف المحتاج إلى غذاء،
الشعر الجاف.

ما الذي يميز منتجات الروش بوزاى (La Roche
 )- Posayوفيشي ( )Vichyعن منتجات التجميل
والعناية المنتشرة في األسواق سواء العالمية
منها والمحلية (مصر)؟

بالنسبة لمميزات فيشي ( ،)Vichyتعتبر فيشي ()Vichy
الماركة األقدم فى هذا المجال ،حيث أن جميع منتجاتها
من الكريمات والسيرمس والغسوالت تعتمد على تركيبة
مياه فيشي ( )Vichyالغنية بالمعادن التي تستخرج من
الينابيع الحرارية فى منطقة أوفرن فى قلب فرنسا .فقد
كانت ومازالت ينابيع فيشي ( )Vichyالحرارية مقصداً
للمشاهير من جميع أنحاء العالم مثل يوليوس سيزر
قيصر روما ،لويس التاسع ،نابليون ،عائلة محمد على
الملكية فى مصر ،وعائالت ملكية أخرى لالستفادة من
مميزاتها للجلد والبشرة .فهي تحتوي على أكثر من 15
نوعا من المعادن المفيدة جدا للبشرة ،منها ما هو مضاد
لألكسدة ومنها ما يساعد الجلد على تجديد نفسه والتآمه.
أما الروش بوزاى ( )La Roche - Posayفكل
منتجاتها أيضا ً تحتوي على مياه الروش بوزاى (La
 )Roche - Posayالحرارية المهدئة التى تستخرج من
ينابيع مدينة الروش بوزاى ()La Roche - Posay

بفرنسا ،كما يوجد بمدينة الروش بوزاى (La Roche
 )- Posayواحداً من أكبر المراكز العالجية فى أوروبا
لعالج األمراض الجلدية ومساعدة مرضى السرطان على
االهتمام ببشرتهم بعد العالج الكيماوي ،ومن منتجات
الحماية من الشمس والبشرة الدهنية والحكة والتصبغات
في البشرة سواء العادية أو البشرة الحساسة ....يمكننا
القول (الروش بوزاي حياة أفضل للبشرة الحساسة).
لوريال لديها مصنع في مدينة الروش بوزيه وآخر
في مدينة فيشي ،وكما ذكرت المياه المميزة في فيشي
وآلروش بوزاي تصل من اآلبار الموجودة هناك
مباشرة ،وعلى مدى  85عام منذ أنشاء فيشي لم يمس
هذه المياه أي إنسان على اإلطالق سوى الشخص
المستخدم لهذا المنتج ،حيث يتم دمج هذه المياه مع
المنتج ويتم تعليبها آليا ،نظرًا لتوفير الحماية الالزمة
لمياه الينابيع الحرارية من جميع الملوثات من منبعها
وحتى النقاط الحرارية التي يتم فيها استخدامها ،ال
تتعرض مياه الينابيع الحرارية بأي شكل للمعالجة مما
يتيح احتفاظها بكل مكوناتها سليمة وخصائصها دون
تغير يتم إدراجها بدقة فى جميع مستحضراتنا الخاصة
بعناية البشرة والشعر.
كيف يمكن اختيار المستحضرات التجميلية
المناسبة لكل بشرة؟
أوال :معرفة نوع البشرة هل هي دهنية أم مختلطة أم
جافة ،من خالل هذا يتم اختيار المستحضر المناسب
لنوع البشرة ،ثانيا :البحث عن جودة المنتج والمواد
الفعالة بداخله وضرورة معرفة اآلثار الجانبية الناتجة
عن استخدام هذا المنتج ،من هنا أقول الروش بوزاى
( )La Roche - Posayوفيشي ( )Vichyهما
االختيار المناسب لنتائج أكثر فاعلية وآمان.

لمصر بشرة ذات طابع مختلف ...هل هناك فرق
بين المنتج الموجه ألوروبا وبين المنتج الموجه
لمصر أو الشرق األوسط؟
نعم طابع البشرة في مصر يختلف عن طابع البشرة
األوروبية ،فمصر تتميز بالبشرة ذات اللون الغامق
مقارنة بأوروبا ،لكن هذا عندما نتحدث عن طبيعة
البشرة السطحية ،لكن مشاكل البشرة الداخلية واحدة
ومشتركة بين الناس فعندما يكون هناك صبغة (بقعة)
في منطقة ما في الجلد فسبب هذه التصبغات واحدة في
مصر أو أي دولة في العالم ،لذلك يتم اختيار المنتجات
P H A R M A T O D AY
issue 43

7

التي تتناسب مع لون ونوع البشرة المصرية لكن بنفس
الفاعلية والتأثير وبالتالي هذه المنتجات تنجح وتحقق
تقدما كبيرا في مصر.
ما هو ترتيبكم وسط الشركات المنافسة في مصر
خاصة بعد مرور ثالث سنوات على تواجدكم في
السوق المصري؟
في مجال حماية البشرة من الشمس ،لنا وزن كبير جدا
في السوق المصري ،فلدى الروش بوزاى (La Roche
 )- Posayمنتجات تحمى من تأثير أشعة الشمس فوق
البنفسجية من النوع (ب) ،ومن النوع (أ) أيضا ،حيث
تؤدي األشعة فوق البنفسجية (ب) إلى اكتساب الجلد اللون
البرونزي ،أما األشعة فوق البنفسجية (أ) تخترق طبقات
الجلد بشكل أكثر عمقا وتؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة
وتجعل الجلد أكثر عرضة للتفاعل مع أشعة الشمس
(االحمرار ،الحكة ،ظهور طفح ضوئي متعدد األشكال)؛
كما تؤدي إلى اإلصابة باضطرابات الخاليا الصبغية بالجلد
(كظهور الكلف ،والبقع البنية) .وبنزول فيشي ()Vichy
ومنتجات العناية بالشعر الخاصة ديركوس أصبح لدى
العميل داخل الصيدلية الكثير من أجود المنتجات الشاملة
والواسعة التي يثق فيها وبالتالي أصبح لنا وضع ووزن
داخل الصيدلية مما يجعل الصيدلي يعتمد علينا في جميع
المنتجات ،ألننا نقدم له كل ما يحتاجه وليس اعتماده فقط
على ثالث أو أربع شركات أخرى .كما تق ّدم فيشي أول
عناية لبشرة مثالية تقاوم آثار نمط حياتك على بشرتك،
لتحسين مذهل لمظهر البشرة فيصبح لونها متجانسا ً
ونضراً وملمسها ناعماً ،ولمظهر محيط عين مثالي ،هناك
منتج للعيون والذي يقضي على الهاالت السوداء ويصحح
التجاعيد ويضيء المناطق الداكنة حول العين.
ما هي أكثر المنتجات لديكم القت تقدما ونجاحا
داخل السوق المصري؟
كما ذكرت سابقا يوجد في الروش بوزاى (La
 )Roche - Posayمنتجات الحماية من الشمس
( ،)Antheliosاألكثر فاعلية وحماية فى السوق
المصرى وأيضاً( )Effaclarالمعروف جداً بكفاءته فى
التعامل مع البشرة الدهنية كغسول وعالج لحب الشباب
وكل مشاكل البشرة الدهنية )Lipikar( .للبشرة الجافة
والحكة والذي يعد سحرا لبشرة الكبار واألطفال فيجب
على جميع األمهات استخدامه خاصة أنه ليس له أي
ضرر على جلد الطفل.
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أما بالنسبة لفيشي ( )Vichyفأشهر منتجاتها منتجات
محاربة تقدم السن ( ،)Lift Activمنتجات معالجة
تصبغات البشرة ايديال وايت ( )Ideal Whiteالتي
تتمتع بالقدرة على تعزيز توازن البشرة وتفتيحها.
وهناك منتجات تعمل على تصحيح التجاعيد العميقة،
تحسِّن من تماسك البشرة تجعل لون البشرة متجانسًا
وتخفف من االحمرار ،تمنح البشرة مظهرًا ممتلئًا على
الفور كما تساعد على تحفيز إنتاج الكوالجين للحد من
نظرة التجاعيد العميقة ومأل الفراغات في البشرة ويعزز
فعاليتها المكثفة.
والجانب اآلخر ذو الشهرة الواسعة وهو العناية بالشعر.

أوالً تساقط الشعر:
لدينا منتج ( )Aminexilللرجال والنساء لعالج تساقط
الشعر والذى يقلل من تساقط الشعر بنسبة  72%بعد
ثالثة أشهر من االستخدام.

ثانيا ً فراغات الشعر:
لدينا منتج ( )Neogenicوالذى يعمل على إنبات 1700
شعرة جديدة بعد ثالثة شهور من االستخدام بفضل مادة
(الستيموكسيدين) والتى تعمل على زيادة كثافة الشعر
من خالل تنشيط الخاليا الجزعية إليقاظ البوصيالت
وتجديد الشعر.
باختصار يمكننا القول للحصول على بشرة أقوى
ومتجددة وذات نضارة فعليك بمنتجات فيشي (،)Vichy
أما إذا كنت صاحب بشرة حساسة متهيجة فعليك
بمنتجات الروش بوزاى (،)La Roche - Posay
فمنتجاتنا تعتمد على عاملين في منتهى األهمية الفاعلية
واألمان ،فيشي ( )Vichyفي األسواق منذ أكثر من 85
عاما والروش بوزاى ( )La Roche - Posayمنذ
أكثر من  40عاما وليس هناك أي شكوى أو تضرر من
استخدامهما ،فآثارهما الجانبية تكاد تكون قليلة وهذا ما
يميزنا عن غيرنا ويجعل لنا الريادة والتوسع واالنتشار،
فمنتجاتنا مجربة وقائمة على أبحاث علمية ومجموعة
من العلماء المتميزين.
ما هى أولى الدول التي بدأتم بها في الشرق
األوسط ؟
تعتبر دول المغرب العربي هى أولى دول الشرق
األوسط نظرا لقربها من دولة فرنسا ،ومن بعدها دول
الخليج ،ومن بعدها مصر.
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مدير التدريب والعالقات الطبية– لوريال مصر

ما هي أهم المنتجات التي ستطرحها لوريال الفترة
القادمة خاصة في مصر؟
تعرف لوريال مصر بمنتجاتها المتميزة في األسواق العالمية
والعربية ،مثل ديركوس ،وهو منتج للعناية بالشعر قائم على
فكرة مستحضرات التجميل الطبية ،ومنه نوع خاص بمشاكل
تساقط الشعر وآخر يعالج مشاكل فراغات الشعر ونوع ثالث
لمشاكل القشرة ورابع لمشاكل الشعر الجاف ،وسيكون متواجدا
في الصيدليات فقط .فـ ( )active cosmeticsيكون موجود
في الصيدليات والمنتجعات الصحية الطبية خارج مصر .ويعد
الديركوس صيحة في مجال العناية بالشعر ،فلوريال لديها الكثير
من براءات االختراع حيث تحتوي منتجاتها على المواد الفعالة
بالتركيز المناسب ،وهذا ما يميزنا عن غيرنا في األسواق.
لدينا دورات تدريبية متخصصة لتدريب الصيادلة علميا وتعريفهم
بمنتجاتنا ،خاصة في هذه الفترة عن منتجات ديركوس ،فالصيدلي
يمكنه وصف منتجاتنا بدقة لوجود الخلفية العالجية عن هذه
المنتجات .وهذا ما تركز عليه الشركة حيث تقوم بمتابعة الصيادلة
واألطباء لتعريفهم أكثر بمنتجاتنا خاصة أن هناك أوقات (مواسم)
تبرز فيها مشاكل الشعر كشهري مارس وسبتمبر خاصة للنساء.

ما هي أهم منتجات ديركوس التي سوف تطرح الفترة
القادمة؟
هناك نوعين من ديركوس وهما:
 - 1ديركوس امينيكسيل برو لعالج تساقط الشعر ،فهو عبارة عن
أمبوالت ومجموعة شامبو ،وهو نتيجة  10أعوام من األبحاث
وحائز على برائتين اختراع .فاألمينيكسيل يعمل على تقوية غطاء
الكوالجين ،وبذلك يسترجع مرونة وليونة أنسجته المحيطة بجذور
الشعر ،وبالتالي يسمح للجذور بالتماسك بفروة الرأس بشكل أفضل.
ويحتوي أيضا ً على  SP94صمم تحديداً لتحسين نوعيّة الشعر
عبر إمداد جذور الشعر بعناصر الطاقة الالزمة لنمو الشعر،
فيساعد ذلك على بناء شعر أقوى وأكثر كثافةً .فهو يساعد على
منع تساقط الشعر بنسبة  65%للنساء و 82%للرجال ،بمتوسط
 72%لمستخدمي ديركوس أمينيكسيل .ويعتبر كورس العالج
ثالثة أشهر متواصلة للحصول على النتائج المرجوة .أما في حالة
إذا كان تساقط الشعر وراثيا فيتم تكرير كورس العالج مرتين في
السنة الواحدة لمدة ثالثة أشهر ويتم التوقف ثالثة أشهر والمتابعة
ثالثة أشهر مرة أخرى.
 - 2ديركوس نيوجينيك لعالج فراغات الشعر للرجال والنساء الذين
يعانون من افتقار كثافة الشعر ،يؤثر على  5عوامل لشعر أكثر كثافة،
فروة الرأس ،الحجم ،الكثافة ،القوة ،المتانة ،حيث يساعد على زيادة
كثافة الشعر وإنبات  1700شعرة .وهناك دراسة جديدة إلنبات حوالى
 3300شعرة خالل ثالثة أشهر ،فما بين كل دورة نمو تمر بصيلة
الشعر بمرحلة من الخمول حيث تتوقف عن عملها وتبقى فارغة؛
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ولتغيير هذا األمر تحتاج
بصيلة الشعر إلى إشارة
لالستيقاظ .ولقد اكتشفت
أبحاث لوريال دور
الخاليا الجذعية في
إيقاظ البصيالت وتجديد
الشعر ،فديركوس نيوجينيك يحتوي على الستيموكسيدين  5%الذي
يعمل على تعزيز عمل الخاليا الجذعية فيوقظ البصيالت الخاملة.
وهناك خطأ شائع حول الصلع الوراثي وهو أنه ال جدوي من
معالجته وأنه سوف يتم الوصول إلي الصلع الكامل بعد مرور فترة
من الزمن دون معالجته ،وهذ أمر غير صحيح .والصحيح هو أنه
في حالة وجود تشخيص الصلع الوراثي في المراحل األولي فهناك
طريقتين لتفادي وصول الحالة إلي مراحل متقدمة إما إنبات شعر
جديد طالما أن بصيالت الشعر ما زالت حية عن طريق استخدام
نيوجينيك مرتين في السنة أو المحافظة على الشعر الموجود ومنع
تساقطه عن طريق استخدام أمينيكسل برو مرتين في السنة.

هل ديركوس عبارة عن مستحضر يمكن استخدامه
والخروج من المنزل أم يجب المكوث في المنزل بعد
استخدامه؟
يمكن لمستخدمي ديركوس وضعه على الشعر والخروج من
المنزل ،ففروة الشعر تمتصه ،لكن يشترط أن تكون فروة الشعر
نظيفة ،ويمكننا وضعه على الشعر الجاف أو المبلل فملمسه غير
دهني أو لزج ،لكن ال يمكن استخدامه وعمل استشوار بعده أو
غسل الشعر بعده مباشرة .ويمكن وضعه ليال وعمل استشوار في
الصباح دون غسل الشعر ،حيث أن االستشوار أو غسيل الشعر
بعد وضعه يعمل على عدم تمكن فروة الشعر من امتصاصه لوجود
عازل بينه وبين فروة الرأس بسبب الماء أو االستشوار.

هل هناك مجموعة أخرى من منتجات ديركوس غير
أمينيكسيل أو نيوجينيك؟
نعم هناك مجموعة من الشامبوهات التي يصفها أو يكتبها الطبيب
للمريض مقسمة على حسب نوع فروة الرأس ضد القشرة ،وهناك
مجموعة خاصة لعالج مشاكل الشعروتغذيته.

ماذا لو كان لدى الشخص مشكلتين األولى تساقط
الشعر والثانية فراغات الشعر ،ما الذي يستخدمه
وكيف يستخدمه من هذه المنتجات؟
يعتبر هذا السؤال في منتهى األهمية حيث يعاني منه كثيرا من
األشخاص ،عند تواجد المشكلتين معا يبدأ الشخص بمعالجة تساقط
الشعر أوال بمنتج (امينيكيسيل برو) لمدة ستة أسابيع متواصلة ،ثم
يبدأ بعدها استخدام (نيوجينيك) إلعادة إنبات الشعر مرة أخرى لمدة
ثالثة أشهر متواصلة ،وستتحقق نتائج ممتازة.

العالج بالصدمات الكهربية

نور خافت مع صوت عقارب الساعة المصاحبان
ألوجه صارمة تنظر لشحص مسكين مربوط بكرسي
بإحكام .وفجأة يمأل صريخه المكان المحيط ليعبر عن
ما بداخله من ألم شديد ال يقوى على إحتماله .فقد تم
توصيل هذا المسكين بسلك كهربي حتى يتخلل التيار
الكهربي العارم كل خالياه فتجعل الصريخ أقل تعبير عن
أسوأ مشاعر يمكن أن تنتاب اإلنسان في ذلك الوقت...

د.عمر يحيى

هذا هو المشهد الذي يأتي في أذهان معظم المواطنين
المصريين عند سماعهم لفظ “العالج بالصدمات الكهربية”
أو “جلسات تنظيم إيقاع المخ” ،وقد نجحت الكثير من
الوسائل اإلعالمية في العالم بأسره من ترسيخ هذه الفكرة
على مر العصور .لكن الحقيقة أن هذا النوع من العالج الذي
يلجأ إليه الكثير من األطباء النفسيون بعيد كل البعد عن هذه
الصورة المفجعة.
إن العالج بالصدمات الكهربية هو عبارة عن أحد أنواع
العالج غير الدوائي المستعملة في عالج بعض اإلضطرابات
النفسية .تعتمد فكرة العالج على تحفيز اصطناعي لحالة
صرع بواسطة تمرير تيار كهربائي خارجي إلى خاليا
الدماغ.
ويرجع هذا النوع من العالج إلى القرن السادس عشر عندما
كانت تستخدم المواد المسببة للصرع في عالج االضطرابات
النفسية .وفي منتصف القرن التاسع عشر قدمه الطبيب
المجري  Ladislas J. Medunaكعالج لالضطرابات
النفسية ظنا منه أن كال من اضطراب الفصام ومرض الصرع
أمراض معادية (أي ال يلتقيان) ،وقد كان دليله على ذلك هو
التحسن الملحوظ في المرضى بعد تعرضهم لنوبات صرعية
(غير اصطناعية) .ومن هنا إهتم العلماء بتطوير الفكرة حتى
وصلت لما هي عليه اآلن.
إن العالج بالصدمات الكهربية يعد اآلن مفيدا في حاالت
كثيرة مثل عالج حاالت االكتئاب الشديدة التي لم تتحسن
بالعالج الدوائي والعالج النفسي ،أو المصحوبة بأفكار جدية
باالنتحار حيث ال يمكن االنتظار فترة طويلة لبدء مفعول
األدوية التي عادة ما تستغرق  6 - 4أسابيع .ويستخدم أيضا
لتحسين أعراض الهوس في االضطراب الوجداني الثنائي
القطب للسيطرة السريعة على تصرفات قد تعرض حياة
المريض أو المحيطين به للخطر نتيجة التصرفات الطائشة
للمريض .كما يستخدم في حاالت ما يسمى بالتشمع حيث يفقد
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المريض ألسباب نفسية القدرة على الحركة أو يتشمع في
مكانه لساعات طويلة بدون أية حركة أو استجابة ألي تحفيز
خارجي ،ويحدث هذا في بعض أنواع الفصام واإلكتئاب
الشديدة .كما أن له استخدامات في عالج حاالت الفصام غير
المستجيبة للعالج الدوائي أيضا.
تتم عملية تحفيز الصرع االصطناعي بعد التخدير العام
للمريض بإمرار كمية ضئيلة من التيار الكهربائي من خالل
وصالت مربوطة بجبهته .يمر الشخص بحالة تقلص شديد
لجميع العضالت في الجسم لعدة ثوانى لتبدأ بعدها نوبة
الصرع التي هي عبارة عن اهتزازات شديدة لجميع أطراف
الجسم والتي عادة ما تتوقف تلقائيا أو بعد تثبيطها ببعض
العقاقير.
من أهم األعراض الجانبية لهذا النوع من العالج هو فقدان
الذاكرة لفترة قصيرة ألحداث جرت قبل وبعد الصدمة
الكهربائية بدقائق أو ساعات ،وفي حوالي ثلث األشخاص
تكون الفترة أطول ألحداث جرت قبل أشهر .والعرض الجانبي
األخر هو شعور بألم في العضالت عند بعض المرضى .كما
يمكن أن يتعرض المريض لمضاعفات التخدير العام.
أما عن موانع االستعمال ،فإنه ال يوجد مانع حتمي للعالج
بالصدمات الكهربية ،لكن ال يجب استخدامه عند وجود
ارتفاع في الضغط الداخلي للدماغ نتيجة األورام على سبيل
المثال أو في حاالت القلب المستعصية أو الجلطات القلبية
الحديثة .باإلضافة لموانع التخدير العام.
وأخيرا ،فإن هذا النوع من العالج يعد من الطرق اآلمنة
والفعالة في عالج الكثير من االضطرابات النفسية ،كما أنه
يعد وسيلة آمنة نسبيا خالل فترة الحمل ،وخاصة عند المقارنة
مع العالجات الدوائية .وهو ال يزال حتى اآلن من الوسائل
المهدور حقها عند عامة المصريين لما أصابها من وصمة
على مر العصور.
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�إعداد :د� .أمنيه وجيه

المرأة
بين العمل والمنزل

األم العاملة تتحمل الكثير من األعباء
والضغوط التي تفوق طاقتها بشكل
يومي ،ومن أجلها ومن أجل أسرة
متوازنة ،قررنا تزويدها ببعض
النصائح حتى تحافظ على صحتها
ونفسيتها وكيان أسرتها في نفس الوقت.

يجب أن تتأكدي أن وجودك في العمل
وفي المنزل يمثل إضافة يشعر بها من
حولك سواء زمالئك أو رؤسائك في
العمل أو الزوج واألبناء في البيت،
إذا شعرت بذلك فاعلمي أنك تسيرين
بخطوات سليمة.

كل أم عاملة تحتاج في األساس إلى
تنظيم وقتها والتحكم في تصرفاتها حتى
تحقق التوازن ألسرتها والراحة النفسية
لها ،ولهذا جمعنا لكي اليوم عدة نصائح،
لتحقيق هذا التوازن:

ال تشعري أبناءك بأن عملك يأخذك منهم،
لذا يجب عليك اإلنصات لهم مع عدم
التقليل من شأنهم ،وأن تكوني بجانبهم
في أي وقت يحتاجون إليك فيه وال تقولي
أبدا جملة (ليس لدي وقت اآلن).

تخصيص وقت كل يوم لجمع أفراد
األسرة ،والتحدث معهم في كل األمور
الخاصة بهم ،وذلك حتى ال يشعر
األطفال في األسرة بالوحدة.

إذا كان لديك أطفال صغار ،قومي
بتعويدهم على الروتين ،حيث أن
األطفال بطبيعنهم يحبون الروتين ،لذا
فإنه يسهل عليك تعويدهم على وقت
محدد لكل شيء كأداء واجباتهم أو تناول
الطعام أو حتى مشاهدة الرسوم المفضلة
لديهم ،وموعد محدد للنوم أيضا ،ألن
هذا سيسهل عليك الكثير من األمور.

مشاركة زوجك وأبناءك في قراراتك،
واألخذ بآرائهم في أمور العمل
ومشاكله ،لتعليمهم وغرس قيمة
الشورى وتعويدهم على المسؤولية من
جهة وطلب مشورتك من جهة أخرى
في كافة أمور حياتهم مستقبال.
ضعي في اعتبارك أن المرأة العاملة
التي توازن بين عملها وأسرتها أو
األمور المختلفة في حياتها ،تقدم مثاال
طيبا ألبنائها على كيفية تحقيق التوازن
في كل أنشطة الحياة.
ترتيب األولويات في الحياة ،فال يمكن
تحقيق كل شيء في آن واحد.
التنظيم حسب األهمية ،مثل ترتيب
اليوم عن طريق عمل قائمة بأهم ما
يجب انجازة اليوم ،وما يجب عمله في
األجازة األسبوعية ،وفي أي شهر من
العام سوف نسافر لالستمتاع ،وهكذا.
16

P H A R M A T O D AY
issue 43

االهتمام بصحتك ومظهرك حيث إن
ذلك ينعكس على عملك وعلى زوجك
وأبنائك أيضا ،كذلك فإن ممارسة
الرياضة للمرأة مهمة جدا ،وذلك
لتأثيرها الرائع على حالتها المزاجية
التي تنعكس إيجابيا على أفراد األسرة.
االهتمام بالنظام الغذائي وتعزيز التوعية
الصحية في كل المراحل العمرية،
فالمرأة لها احتياجات خاصة وتتعرض
لظروف صحية كثيرة.
يجب أن تتأكدي من أن لديك القدرة على
أن القيام بعدة أعمال ومهام في وقت
واحد ،وهو األمر الذي ال يقدر الرجال
على عمله ،فالمرأة بطبيعتها لديها القدرة
على التوازن ،ولديها صفات فطرية

تشمل الذكاء العاطفي والوجداني ،مما
يجعل لديها استعداد أكبر للتميز كقائدة
وامرأة ناجحة في المنزل والعمل.

ويجب اإلفادة هنا أن األم العاملة هي
أكثر نشاطا وتنظيما وسرعة في إنجاز
أي عمل يوكل إليها من المرأة المتفرغة،
نظرا الزدحام روتين يومها عن األخرى
وقلة أوقات فراغها وكما أن لها دور فعال
في مساعدة الزوج لتحقيق أحالمهم في
تعليم وتربية األطفال في البيئة المالئمة
والصحية التي يتمنوها لهم ،والشعور
باألمان واالستقرار أيضا ،باإلضافة إلى
أن لديها الفرصة لتحقيق ذاتها من خالل
النجاح في العمل.
ولكن على الجهة األخرى تجدر بنا
اإلشارة إلى أن الرسالة األسمى لكل أم
هي تربية أبنائها ورعاية بيتها وإنشاء
أطفالها في جو تسوده الحميمية والحنان
والدفء ،ومتابعة كل سلوكياتهم بمنتهى
الدقة ،وإحسان تربيتهم وتوجيههم
بنفسها في كل لفظ وحركة ،لضمان
سالمتهم وأمان مستقبلهم ،فالتربية
التي هي الدور األساسي لألم ،إن لم
تتم بواسطتها بمنتهى الحرص والدقة
في سنين الطفل األولى ،ال يجوز فيها
تعديل أو تصحيح بعد كبر الطفل.
والمرأة الناجحة هي التي تستطيع
تحقيق هذه المعادلة الصعبة ،بأن
يكون لديها ترتيب صحيح ألولوياتها،
وقوة إرادة في اتخاذ القرار الصحيح
الذي يتماشى مع امكانيات أسرتها
واحتياجات أبنائها ،وأن تكون قادرة
على تحمل مسؤولية قراراتها بما يحقق
لها السعادة وألسرتها النجاح.

التفاؤلوالسعادة..

اختيار

التفاؤل والسعادة قرار واختيار ،فال تتركهما وتختار
لنفسك ومن حولك الشقاء والحرمان ..ال يوجد على
ظهر األرض من يملك كل شيء وال تمر به المحن
والمصائب ،ولكن يوجد من أخذ قرار بالسعادة،
و«النظر إلى نصف الكوب المملوء» ،واالستمتاع
ب
بما لديه في كل لحظة ،والسعي بج ٍد واجتهاد وقل ٍ
ملؤه األمل والتفاؤل واليقين إلى كل ما هو أفضل
في الحياة .لذا علينا أن نُع ّود أنفسنا وقلوبنا على
التفاؤل واألمل بغ ٍد مشرق.

�إعداد :ايــــة عيــاد

همة في السعادة والتفاؤل:
أقوال ُمل ِ
•كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.

•لوال تحدياتي ما تعلمت ..لوال تعاستي لما سعدت ..لوال
آالمي لما ارتحت ..لوال فشلي لما نجحت.

•ال يوجد إنسان ضعيف ..ولكن يوجد إنسان يجهل في
نفسه مواطن القوة.

ب محنة في طيها منحة.
• ُر ّ

•الفشل الحقيقي هو أن تكف عن المحاولة.

•ما أضيق العيش لوال فسحة األمل!

•األهم من أن تتقدم بسرعة ..هو أن تتقدم في االتجاه
الصحيح.
•بيت أضحك فيه خي ٌر من قصر أبكي فيه.
•ال تثقل يومك بهموم غدك ،فقد ال تأتي هموم غدك وتكون
قد ُح ِرمت عيش يومك.
•ليس الفخر أن ال تسقط ،ولكن الفخر أن تنهض كلما
سقطت.

•التفاؤل فن تصنعه النفوس الواثقة بفرج الله.
•المحبَطون ال يُغيِّرون ،واليائسون ال ينتصرون.
•التفاؤل هو اإليمان الذي يؤدي إلى اإلنجاز.
•الثقة بالله أزكى أمل ،والتوكل عليه أوفى عمل.
•بدل أن تلعن الظالم ،أوقد شمعة.
•ال يأس مع الحياة ،وال حياة مع اليأس.

•يوجد دائ ًما من هو أشقى منك ،فابتسم.

•ننشأ وفي اعتقادنا أن السعادة في األخذ ،ثم نكتشف أنها
في العطاء.

•التفاؤل يمنحك هدوء األعصاب في أحرج األوقات.

•في القلب حزنٌ ال يُذ ِهبه إال السرور بمعرفة الله.

•تفاءلوا بالخير تجدوه.
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حب الشباب

وفصل الصيف

نحن اآلن على أعتاب فصل الصيف الحار ،ومع ارتفاع
درجات الحرارة بالصيف تؤدي لزيادة إفرازات الزيوت
الطبيعية (زيوت البشرة) مما يؤدي النسداد المسام وبالتالي
ظهور حب الشباب والبثور ،والذي يعد من أكثر األمراض
الجلدية شيوعاً ،حيث إنه يصيب معظم المراهقين في العقد
الثاني من العمر ،كما يصيب عدداً ال بأس به من األطفال
والبالغين .وعادة ما يختفي حب الشباب بعد عدة سنوات حتى
بدون عالج إال أنه من الواجب عدم االنتظار حتى ال تحدث
الندب والتشوهات .فحب الشباب عبارة عن اضطراب يحدث
نتيجة نشاط هرموني في غدد الجلد الدهنية المنتشرة في
الوجه والصدر والظهر ،وهذا بدوره يؤدي إلى سد المسام
ويظهر على شكل رؤوس سوداء أو بيضاء أو على شكل
بثور أو حويصالت أو تكيسات دهنية تحت الجلد ،فحب
الشباب يظهر فى األماكن التى توجد بها الغدد الدهنية فى
الغالب وأشهرها منطقة الوجه والظهر والكتفين وبعض
أجزاء الذراع والصدر وطبعا أكثرها شهرة الوجه .يعتبر
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حب الشباب مرض مزمن ألنه يخضع لفترات عالج قد تكون
طويلة قليال لكنها اآلن أصبحت سهلة إلى حد ما مع توافر
الكثير من المنتجات القوية والفعالة.

كيف يحدث حب الشباب:

تتصل الغدد الدهنية ببصيالت الشعر عن طريق قنوات
مشتركة حيث تفرز هذه الغدد دهونها لتصل إلى سطح الجلد
عبر هذه القنوات فترطب الجلد والشعر أيضاً .ومع بداية
البلوغ يزداد إفراز هرمون الذكورة (موجود في الذكور
واإلناث ولكن بنسب مختلفة) مسببا ً زيادة في حجم الغدد
الدهنية ،ومن ثم يزداد إفرازها للدهون التي تستحث الخاليا
المبطنة للقناة وتجعلها تتكاثر وتلتصق ببعضها البعض مسببة
انسداد القنوات فتتجمع الدهون داخل القناة .وهذا الخليط
المكون من المادة الدهنية والخاليا تسمح للبكتريا بالنمو،
وهذه البكتريا تعيش بشكل طبيعي على الجلد وتنتج مادة
كيميائية وأنزيمات وهذا يسبب بثورًا والتهابات بالجلد.

المعرضون لإلصابة:

 %85من الناس في األعمار من  12حتى 24عاما ً يصابون
بحب الشباب ،وغالبا ً وعند معظم الناس يختفي عند بلوغ
الشخص سن الثالثين ،ولكن ألن لكل قاعدة شواذ ،فهناك
أشخاص تحدث لهم إصابة أو يستمر ظهور حب الشباب
لديهم حتى األربعينات.

لماذا يظهر حب الشباب؟

تتركز أهم أسباب ظهور حب الشباب فيما يلي:
.1اضطرابات الهرمونات التي تسبب زيادة نشاط الغدد
الدهنية.
 .2القلق والتوتر الشديدين.
.3استعمال مساحيق التجميل الرديئة التي تسبب غلق
مسام البشرة نتيجة تراكم البكتيريا.
.4استعمال حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمونات
االندروجين ( )androgenأو هرمونات الذكورة.
.5العادات الغذائية الخاطئة وعدم انتظام ساعات تناول
الطعام.
 .6اإلفراط في استهالك المواد النشوية والسكريات
واألطعمة المقلية والدهنية.
.7اإلمساك المزمن الذي يسبب تجمع المواد السامة في
الدم ،مما يجعل الجلد يبذل مجهوداً أكبر للتخلص من
تلك المواد السامة ،األمر الذي ينتج عنه ظهور حب
الشباب وغيره من أشكال األمراض الجلدية.
 .8تسمم الجلد نتيجة للعادات الصحية الخاطئة ،واإلفراط
في استهالك المشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة
والمياه الغازية ،وكذلك تناول المشروبات الكحولية
والتدخين ،وعدم ممارسة الرياضة.
.9الميل إلى حك الجلد والعبث بالحبوب ومحاولة إفراغها.
 .10بعض األدوية مثل الكورتيزونات الموضعية.
 .11التعرق الزائد وااللتهابات في أماكن حبوب الشباب.

هل األغذية لها دور في ظهور حب الشباب؟

هناك اعتقاد خاطئ أن بعض أنواع الطعام مثل المكسرات
والشيكوالتة تسبب ظهور حب الشباب فتمنع تلك
االعتقادات من يعاني حب الشباب أن يأكل ما يريد ،ولكن
يجب أن ال ننسى أن الجلد يحتاج إلى تغذية متوازنة وأن
خير األمور الوسط واالعتدال في كل شيء مطلوب ،لكن
األكل ال يؤثر فى ظهور حب الشباب وقد يساعد فقط
مؤقتا فى تهيج الحبوب لمدة بسيطة نتيجة بعض مكونات
األطعمة ولذلك ال تعتبر سببا فى ظهور حب الشباب.

نصائح عامة
لمنع وتقليل ظهور حب الشباب

في فصل الصيف:

الحفاظ على تنظيف البشرة:

احرصوا على تنظيف البشرة مرتين يوميًا ،فكثرة التعرق قد
تؤدي لتهيجات البشرة وظهور حب الشباب -اختيار غسول
مناسب لبشرتك إن كنت معرض للرؤوس السوداء -اختيار
غسول يحتوي على حمض السالسليك -وينصح باستخدام منظف
للوجه غير صابوني ألن المواد الموجودة بالصابون تزيد من
ضا باالستحمام في نهاية اليوم
التهاب البشرة -كما ينصح أي ً
للتخلص من آثار العرق على الجسم .

عدم مالمسة البشرة:

احرص على عدم مالمسة البشرة لتجنب انتقال البكتيريا
والملوثات من اليدين للبشرة ،فيسهل ظهور حب الشباب وبثور
البشرة ،واالبتعاد عن العبث أو الضغط على المناطق المصابة
بحب الشباب.

التحكم في الزيوت الزائدة:

احرص على التحكم في إفراز الزيوت الزائدة داخل خاليا البشرة،
خاصة في حالة البشرة الدهنية ،فمع ارتفاع الحرارة والرطوبة
والعرق ،قد يزداد إفراز الزيوت الطبيعية داخل خاليا البشرة.
استخدم منظف مناسب يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة
دون التسبب في جفاف البشرة أو تهيجها ،كما ينصح بغسيل
البشرة عدة مرات خالل اليوم بالماء البارد فقط.

تجنب التعرض المباشر ألشعة الشمس:

حاول قدر اإلمكان عدم التعرض ألشعة الشمس المباشرة،
خاصةً خالل فترة الذروة ،فهي ال تسبب االسمرار وااللتهابات
والبقع البنية والتجاعيد فقط بل تسبب أيضا البثور والحبوب
بالوجه وزيادة فرص ظهور حب الشباب.

استخدمي واقي الشمس:

احرصي على استخدام واقي الشمس بانتظام قبل الخروج من
المنزل ،مع إعادة استخدامه مرة كل ساعتين ،اختاري واقي
الشمس خالي من الزيوت تما ًما واحرصي على أن يكون معامل
الحماية الخاص به من  30 -15على االقل.

اختاري منتجات المكياج المناسبة:

احرصي على اختيار الماركات المعروفة والمختبرة من المكياج
لتجنب تهيج البشرة والتهاباتها خالل الصيف ،فبعض األنواع
من المكياج تتسبب في انسداد المسام.

فإن جربتي جميع الطرق السابقة والزلت تعانين ،فال بد من
استشارة الطبيب المختص.
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وهن العظام..
اللص الصامت

�إعداد :د� .أمنيه وجيه

اليوم هو  21مارس  ،2016وهو يوم األم  ،فإلى كل أم وكل امرأة
وكل سيدة ،كل عام وأنت مشرقة ،وكل عام وأنت في أفضل حال
وقادرة على متابعة مسيرتك الشاقة بكل نجاح وانطالق .وانتهز
هذه المناسبة ألقول ألمي أن بوجودها في حياتي ،أيامي كلها
أصبحت عيدا لها ،فأنت يا أمي ملكة روحي المتوجة ،أنت الشعلة
المتوهجة دوما بالعطاء والتضحية والصبر والكفاح ،أصلحتي
بهذا عمري الذي قضيته ،وأنت القلب الذي ينبض دوما باألمل
والحب أسستي بهذا األمل والطموح في مستقبلي الذي سأكرسه
لرضاكي وسعادتك ،وأنتي العون والسند في حاضري الذي
أعيشه ،ولهذا أنا أحمد الله في كل ساعة على نعمة وجودك أنت
وأبي الذي يبارك حياتي وينير دربي بعنايتكم وحنانكم.
توجهت كالعادة إلى الصيدلية ،ألجد الحاجة وفاء واقفة بباب
الصيدلية ،تنتظر قدومي ألفتح لها ،هرعت آلخذ بيدها إلى
الكرسي ،فهي سيدة قد تجاوز عمرها السبعين ،وقد حنى الزمن
ظهرها وأبطأ مشيتها.
جلست وقالت لي :لقد أتيت إليك اليوم بنفسي ألفهم منك موضوعا
سمعت عنه في التلفزيون ،فقد سمعت البارحة عن مرض يدعى
وهن العظام أو الهشاشة ،ووجدتهم يتحدثون عن األعراض كأنهم
يصفونني ،فهل لديك الوقت لشرح هذا الموضوع باستفاضة لي؟
أجبتها :مرض وهن العظام يعني ببساطة أن عملية الهدم تفوق
عملية البناء في الجزء البروتيني المثبت ألمالح الكالسيوم والفسفور
بالعظام ،وبالتالي تقل كثافة العظام ويسهل تآكلها وكسرها .وهو
من أكثر األمراض شيوعا في كبار السن ،وخاصة عند السيدات
بعد انقطاع الدورة الشهرية .ويقدر الخبراء أن نصف السيدات
فوق سن الخامسة واألربعين يصابون بهذا المرض ،حيث يصاب
بهذا المرض أكثر من  %45من السيدات ،يعاني  %50منهم على
األقل من مضاعفاته وعلى رأسها آالم العظام المزمن أو انخسافات
العمود الفقري أو كسور عنق عظمة الفخذ أو الرسغ العظام الناتجة
عن وهن العظام في مراحل العمر المتقدمة.
وقد يستمر وهن العظام بدون أي أعراض تماما ،لذلك قد تم
تسميته (باللص الصامت) ،وقد تحدث أعراض بسيطة مثل آالم
الظهر والفقرات وشروخ العظام غير الملحوظة أو كسور شديدة
لمجرد صدمات بسيطة ال تسبب عادة مثل هذا األذى في الشخص
العادي ،والخطورة هنا أنها تتم في هدوء كامل وتكون جميع
تحاليل الدم ومستوى الكالسيوم واألنزيمات والفوسفور طبيعية
تماما حتى تحدث المفاجأة.
وهنا سألت الحاجة وفاء :ولماذا يصيب هذا المرض بعض الناس
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دونا عن اآلخرين؟
أجبتها :لهذا المرض عدة أسباب  ،أحدها العامل الوراثي ،فقد ثبت
علميا أن هناك جينا وراثيا مصاحبا لمستقبالت فيتامين (د) الالزم
المتصاص الكالسيوم ،وقد ثبت أن اعتالل هذا الجين الوراثي
يصاحبه اختالل في كثافة العظام.
وهناك أسباب أخرى ،فعامل السن أيضا له تأثير ،فانخفاض
الهرمون األنثوي (االستروجين) سواء بعد انقطاع الطمث
الطبيعي أو الجراحي بعد استئصال المبيضين ألي سبب يعد من
أهم العوامل في نقص كثافة العظام ،ألن هذا الهرمون مسئول إلى
حد كبير عن سالمة العظام.
باإلضافة إلى نقص الكالسيوم بالغذاء خاصة أثناء فترة النمو،
وتناول أدوية الكورتيزون ،وهرمونات الغدة الدرقية لفترة طويلة
وأدوية الصرع وأدوية الحموضة المحتوية على الكالسيوم ،وكذلك
أمراض الكبد والكلية المزمنة والتي تؤدي إلى فقدان الكالسيوم في
البول ،وأورام الغدة الدرقية وازدياد هرمون الباراثورمون في
الدم ،وتظل القاعدة األساسية هي أنه كلما قل نشاط العضالت
وكمية الدم المتجهة للعظام كما ازدادت عملية الهدم وانخفاض
المحتوى البروتيني والمحتوى المعدني وبالتالي توهنها وتعرضها
لألذى عند أي ضغط بسيط.

قالت  :وهل من سبيل لتشخيص هذا المرض؟ وهل الطريقة
لمعرفته مؤلمة أو طويلة ومتعبة؟
أجبتها :وهن العظام يمكن تشخيصه ببساطة شديدة من األشعة
العادية للعظام ،إال أن ذلك يكون متأخرا جدا ،حيث يعني أن
العظام قد فقدت على األقل  %30من كثافتها العادية ،أما ما يجب
عمله فعال فهو قياس كثافة عظام الجسم بشكل عام أو موضعيا
بواسطة أجهزة حديثة خاصة بقياس كثافة العظام خاصة في
األماكن األكثر عرضة لفقد الكالسيوم ،ويتم الفحص بدون أي ألم
أو التعرض لنسب أشعة عالية ،ويتم في فترة قصيرة أيضا .وقد
أوصت منظمة الصحة العالمية بعمل قياس دوري لكثافة العظام
لكل الفئات األكثر عرضة للتأثر بوهن العظام وخاصة السيدات
بعد سن انقطاع الطمث ،مع قياس توزيع الدهون ،وتحديد مستوى
الكالسيوم والفسفور واألنزيمات العظمية ،مع اختبار محتوى البول
من الكالسيوم منفصال أو على مدار  24ساعة ،وإجراء األشعة
المقطعية الالزمة أو أشعة الرنين المغناطيسي على أي جزء يشتبه
بوجود كسور أو شروخ به ،وباستعمال هذه اإلمكانيات الحديثة
أصبح التشخيص سهال ومؤكدا.
قالت :والعالج يا دكتورة؟

أجبتها :إذا تم تشخيص وهن العظام ،يتم العالج بوسائل عديدة
من أهمها:
العالج الهرموني االستبدالي hormone replacement
therapy -HRT
ويتمثل في استعمال الهرمونات التعويضية للسيدات ،فمن
المعروف أن هرمون األنوثة (االستروجين) يلعب دورا مهما في
صالبة العظام ،ألن العالج به أو ببدائله في السنوات األولى عقب
انقطاع الطمث يقلل بنسبة كبيرة احتماالت كسور الفخذ والفقرات.
إضافة إلى ما لهذا الهرمون من دور كبير في صحة القلب والوقاية
من جلطات القلب وكثير من األعراض التي تشكو منها معظم
السيدات بعد انقطاع الدورة مثل جفاف المهبل وتوهج الوجه
واالكتئاب والضعف العام.
والعالج الهرموني االستبدالي ال يناسب كل إنسان ،وقد تحتاجين
إلى تجربة عدة أنواع مختلفة قبل أن تجدي النوع الذي يناسبك.
وكطريقة بديلة ،قد تحتاجين أن تناقشي مع طبيبك البدائل غير
الهرمونية المتاحة لالستعاضة عن العالج الهرموني االستبدالي.
البيسفوسفونات bisphosphonates
البيسفوسفونات هي عالج غير هرموني ،وقد أصبحت متوافرة
في الوقت الحالي لعالج هشاشة العظام .وهي تعمل على وقف
مفعول الخاليا المسئولة عن تكسير العظام .وتوجد بيسفوسفونات
جديدة ،تسمى أمينوبيسفوسفونات ،aminobisphophonates
وهي تساعد على إعادة بناء أو تعويض العظم المفقود.
فيتامين د النشط active vitamin D metabolite
وتكون ذات فائدة خاصة للنساء المسنات ذوات كتلة عظمية قليلة.
وهي تساعد على امتصاص الكالسيوم باإلضافة لتأثيرها على
خاليا العظام والكلى لتقليل طرح الكالسيوم.
الكالسيوم
توصف أحيانا أدوية الكالسيوم للنساء اللواتي يعانين من هشاشة
العظام .وتتوافر هذه األدوية عادة في شكل أقراص للمضغ أو
مشروبات فوارة.
الكالسيتونين calcitonin
والطفرة الفائقة في عالج هذا المرض ،قد حدثت بعد اكتشاف
هرمون الكالسيتونين وتخليقه صناعيا وتخصيصه للعالج بأمان
كامل وبدون مضاعفات ملحوظة ،مع استعمال البدائل الهرمونية
في حال اختالل الهرمونات األنثوية وبجرعات صغيرة نسبيا.
وهو هرمون موجود في أجسامنا جميعا .وهو يعمل عن طريق
منع المزيد من فقدان المادة العظمية كما أنه أيضا يخفف بعض
األلم في حالة وجود كسر مؤلم .وحيث أن الكالسيتونين يتكسر في
المعدة ،فيجب أن يعطى عن طريق الحقن أو الرذاذ األنفي.
الستيرويدات البناءة anabolic steroids
تعمل الستيرويدات البناءة على تحفيز تكوين العظام فتؤدي إلى
نمو المادة العظمية .وهي نادرا ما تستعمل في النساء اللواتي
يعانين من هشاشة العظام ،وذلك ألن لها العديد من اآلثار الجانبية،
وتشمل خشونة الصوت ،وانخفاض نغمة الصوت ،وزيادة الشعر

في الجسم .تؤدي إلى ترقق العظام.
الفلوريد fluoride
يعمل الفلوريد على زيادة الكتلة العظمية في الهيكل العظمي ،وقد
أبدى بعض النجاح في عالج النساء اللواتي يعانين من هشاشة
العظام وكسور العمود الفقري .والفلوريد يستعمل نادرا ،حيث
يحتاج إلى مزيد من األبحاث لتأكيد فوائده .وتشمل اآلثار الجانبية
ألم الساقين ،الغثيان والقيء.
سألت :وهل من سبيل للوقاية من هذا المرض الصامت؟
فقلت :ال يلزم للحفاظ على صحة العظام أكثر مما يلزم للحفاظ
على الصحة العامة من غذاء متكامل غني بالكالسيوم وفيتامين (د)
وكل العناصر األخرى األساسية ،وتجنب اإلكثار من البروتينات
والملح الزائد ،واالمتناع عن الكحوليات والتدخين ،واإلقالع عن
القهوة والشاي وممارسة الرياضة بصورة منتظمة ،حيث أثبتت
الدراسات أن ممارسة المشي أو الجري لمدة ال تقل عن نصف
ساعة إلى ساعة ثالث مرات أسبوعيا ،لها أثر كبير في صالبة
العظام وتقوية العضالت ،ولكن ممارسة الرياضة بصورة مبالغ
فيها من قبل السيدات أمر غير مرغوب فيه ألنه كما هو الحال في
حالة الرياضيات المحترفات قد يؤدي هذا إلى انقطاع الدورة وفي
نهاية المطاف يؤدي لفقد العظام لصالبتها .كما أثبتت الدراسات
أن تناول األطعمة الغنية بالكالسيوم في جميع مراحل العمر يعد
من العوامل األساسية لتجنب حدوث هذا المرض عند الكبر ،ومن
المعروف أن العظام يزداد تركيز محتواها في سن الطفولة والشباب
من  10إلى  25سنة ،وبعد ذلك تبدأ العظام في فقد عناصرها
مع التقدم في السن ،لذلك وجب االهتمام بزيادة تركيز الكالسيوم
بالعظام في هذه المرحلة العمرية .ومصادر الكالسيوم عديدة حيث
يقول الدكتور والتر ويليت رئيس قسم التغذية في كلية الصحة
العامة بجامعة هارفارد« :بمقدورك الحصول على كمية الكالسيوم
المناسبة من الغذاء الذي ال يحتوي على منتجات األلبان أيضا»،
فالخضراوات ذات األوراق الشديدة الخضرة مثل البروكلي ونوع
من اللفت األخضر واألسماك ،كلها مصادر غنية بالكالسيوم.
ولكن ،عليك هنا ،أن تزيدي من كمية هذه األغذية -خصوصا من
الخضراوات -ألن جسمك قد ال يتمكن من امتصاص الكالسيوم
منها مثلما يفعل عند امتصاصه للكالسيوم من منتجات األلبان ،كما
يقول ويليت .ويجب هنا أن تعلمي أنه من الناحية المثالية فإن عليك
الحصول على جرعة يومية من الكالسيوم تتراوح لدى النساء
خصيصا بين  1000و 1200مليغرام (ملغم)يوميا.
وأخيرا يجب أن أذكرك أن مرض وهن العظام مرض شائع
الحدوث جدا ،حيث أظهرت اإلحصائيات أن احتماالت حدوثه
لدى السيدات فوق الخمسين سنة يفوق احتمال إصابتهن بأورام
الثدي والرحم وأمراض القلب ،مع التأكيد على أن ذلك ال ينطبق
على السيدات النشيطات اللواتي اعتدن ممارسة الرياضة في
حياتهن بشكل معتدل .لهذا يجب قدر اإلمكان محاولة تشخيص هذا
المرض باكرا للوصول ألفضل النتائج في عالجه.
وانصرفت الحاجة وفاء بعد وعدها لي بأن تذهب إلى طبيب
مختص ليشخص حالتها ويباشر عالجها إن احتاج األمر.
متعنا الله و إياكم بالصحة و عافاكم إن شاء الله
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خطوات للتخفيف من أعراض

نزالت البرد

نزالت البرد شر البد منه في نهاية فصل الشتاء ،ولألسف ال يوجد حتي اآلن عالج أو مصل
يقي من اإلصابة بالعدوي ،ولكن توجد بعض األدوية والعالجات الطبيعية التي تساعد علي تقليل
أعراض البرد وتقصر فترة اإلصابة ،فإذا وقعت في فخ نزالت البرد اتبع النصائح التالية:
الراحة :أفضل عالج لنزالت البرد هو الراحة وتوفير
طاقتك في مقاومة الفيروس والعدوي ،وخصوصا ً في
أول أيام اإلصابة بالبرد.
السوائل :احرص علي اإلبقاء علي ترطيب الجهاز
التنفسي عن طريق شرب كمية كبيرة من السوائل أثناء
اإلصابة بالبرد ،يمكنك شرب المياه وبعض المشروبات
الدافئة والعصائر الطازجة وحساء الدجاج ،حيث تساعد
السوائل الدافئة في إذابة المخاط وتوسيع الشعب الهوائية.
درجة الحرارة :أحد أعراض البرد المؤرقة هو
ارتفاع درجة حرارة الجسم ،وترتفع درجة حرارة
الجسم لمقاومة الفيروس ،ويجب عالج ارتفاع الحرارة
حتي ال تتسبب في مشاكل صحية أخري.
أدويه الكحة والسعال :أصعب شيء في
نزالت البرد هو السعال والكحة ألنها تدوم لفترات
طويلة .وينصح دائما بعدم إهمالها وضرورة تناول
أدوية السعال والعالجات الطبيعية التي تساعد علي
تهدئة الكحة وتوسيع الشعب الهوائية.
استنشاق البخار :امأل طبقا عميقا بالمياه الساخنة
وأضف إليه مقدار ملعقة صغيرة من المنتول واستنشق
البخار لدقائق عديدة حتي تشعر بالراحة ،ويمكنك إضافة
زيت الكافور للمياه ألنه يساعد علي توسيع الشعب
الهوائية وإزالة احتقان األنف ويسهل من عملية التنفس.
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الجلوس في حمام مليء بالبخار :يمكنك ملء البانيو
بالمياه الساخنة وأغلق باب الحمام ليمتلئ بالبخار ويساعد
ذلك علي فتح كتمان األنف وإزالة االحتقان ويسهل من
عمليه التنفس.
ترطيب الجو :الجو الجاف يساعد علي زيادة
احتقان األنف لذلك يجب الحفاظ علي ترطيب المنزل
لتسهيل عملية التنفس وتهدئة الكحة.
أقراص االستحالب :تساعد أقراص االستحالب
في الحفاظ علي ترطيب الحلق وتهدئة الكحة والسعال.
ويمكنك أيضا أن تعرف كيف تفرق بين دور البرد
والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين من هنا.
قطرات المحلول الملحي :تساعد علي
إزالة االحتقان من األنف وفتح قنوات التنفس .قم بوضع
 3قطرات في كل ناحية.
ولكن يجب عليك الذهاب للطبيب في الحاالت التالية:
•وجود اآلالم في األذن أو نزول سوائل منها.
• آالم شديدة في الوجه والجبهة مع وجود مخاط سميك
أصفر أو أخضر اللون لمدة أكثر من أسبوع .
•االرتفاع الشديد في درجة الحرارة.
•التهاب الحلق وبحة الصوت والكحة لفترات طويلة.
•اإلعياء والقيء وصدور صوت عند التنفس .
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مجموعة شركات ماكرو
بدأت مجموعة شركات ماكرو عملها في السوق المصري منذ عام ،2003
ويقع مركزها الرئيسي في القاهرة– وكانت في البداية تقوم بتصنيع منتجاتها
في مصانع ،أخرى مع المراقبة الشديدة من الشركة على اإلنتاج في هذه
المصانع حرصا ً منها على جودة وفعالية المنتج.

وقامت الشركة بترخيص مصنعها الخاص في مدينة
بدر منذ عام  –2010وهو مصنع مقام على أحدث
مستوى وأحدث خطوط إنتاج تم استيراد معداتها
بالكامل من الخارج.
بعد ترخيص المصنع حصلت الشركة على عدة
شهادات لتوكيد الجودة (األيزو) منها:
ISO 9001, ISO 14001 & ISO 18001
كما تم الحصول مؤخراً على الشهادة األهم وهي:

شهادة  – ISO 22716التي ال يتم منحها إال للمصانع
المتميزة فيما يتعلق بجودة المنتج النهائي– وخطواته
التصنيعية.
وقد جاء هذا تأكيداً على التزام إدارة الشركة وجميع
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العاملين لديها بعملية التحسين المستمرة لجودة
المنتجات والخدمات ،من خالل استخدام آالت
ومعدات متميزة بجانب العنصر البشري .يتطلب
الحصول على هذه الشهادة جهد كبير ،وعدد قليل من
المصانع حاصلة عليها في مصر.
وتحتل مجموعة شركات ماكرو (ماكرو جروب)
مكانة مميزة بين الشركات المنافسة سوا ًء كانت
الشركات المصرية أو الشركات العالمية المستثمرة
في السوق المصري ،الذي توليه المجموعة اهتماما
خاصا ً لتنطلق منه نحو العالمية– وتظهر هذه المكانة
في تعدد المنتجات وجودة صناعتها وتأثيرها الفعال.
تقوم الشركة بتصنيع وتداول ما يقارب الـ  70منتجا ً
متنوعا ً ما بين الصابون الطبي ،وكريمات الجلد،

والشامبوهات ،واللوسيونات ،والغسوالت
النسائية وغسول الفم واألسنان وغيرها من
المنتجات المختلفة.
تحظى منتجات ماكرو جروب بإقبال شديد
في األسواق المصرية والعربية– ويظهر
هذا وبشدة من خالل الزيادة المستمرة في
المبيعات السنوية ،إضافة إلى ثقة المستهلك
في مستحضرات الشركة التي جربها
منذ عدة سنوات وشعر بمدى فاعليتها
وجودتها– فأصبحت ،حتى ،المنتجات
الجديدة التي تسوقها الشركة تكتسب ثقة
المستهلك سريعا ً استنادا إلى أعوام طويلة
من الثقة في شركة تحترم المستهلك وتقدم
له كل ما هو جديد ومميز وفعال.
وفيما يختص بالسوق العالمي واإلقليمي– فإن
عمالً دءوبا يقوم به العاملون في إدارة التصدير في
مجموعة شركات ماكرو– نتج عنه تصدير منتجات
الشركة إلى العديد من الدول في الشرق األوسط
وأفريقيا– إضافة إلى السعي المستمر لفتح أسواق
جديدة في بلدان أخرى لتصدير منتجات الشركة إليها.
ويتم انتداب أبناء الشركة المتميزين للعمل في البالد
التي يتم التصدير إليها لمتابعة التسويق والمبيعات
لمنتجات الشركة– تقديراً من الشركة لتميزهم
ونشاطهم الجاد.
تتميز منتجات ماكرو جروب
بجودة المنتج وتعدد أغراض
االستخدام وتغطية مجاالت عدة
تغطي كافة احتياجات كال من
الطبيب والمستهلك.
ونتيجة للبحث المتواصل
والتجارب المستمرة التي يقوم
بها العاملون في إدارة األبحاث
والتطوير في الشركة ،فإن
منتجات ماكرو جروب تقدم
أحدث األفكار المتميزة وتُستخدم
فيها أجود الخامات وأنقاها–
وأفضل أنواع العبوات المتوافرة

في األسواق.
حجم أعمال الشركة يظهر بوضوح من خالل تصنيف
 IMSلعام  –2015والذي تتواجد فيه مجموعة
شركات ماكرو من ضمن أكبر ( )10شركات عاملة
في مجال مستحضرات التجميل ذات األثر الطبي في
السوق المصري.
وموظفي الشركة ما بين أطباء وصيادلة وكيميائيين
ومحاسبين ومهندسين وفنيين وعمال– تقدم لهم
الشركة تدريبات مميزة على أعلى مستوي ودعم
مستمر لرفع مستوى وكفاءة جميع العاملين– إضافة
إلى توفير فرص الترقي للمتميزين منهم– سواء
بالعمل في مقر الشركة األساسي في مصر أو متابعة
أعمال الشركة في البلدان
المختلفة.
وتسعى ماكرو جروب في
المرحلة الحالية إلى فتح
مجاالت عمل جديدة في
األسواق األوروبية ،إضافة إلى
استمرار الدعم واالستثمار في
العاملين لديها بكافة طاقتها–
حيث ترى الشركة أن القوة
البشرية هي القاطرة المحركة
والدافعة لثبات خطى الشركة
وتقدمها من نجاح إلى نجاح.
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حتى ال يخدعكم

فصل الربيع
يعتبر فصل الربيع من الفصول التي يعشقها الكثير من
الناس ،حيث الجو الجميل والخروج الى المنتزهات والحدائق
والمرح للكبير والصغير ،إال انه يكون مكروه من قبل
بعض الناس خاصة الذين يعانون من األمراض الموسمية
المرتبطة بانتشار حبوب اللقاح واألتربة والغبار المنتشر في
الجو .يحذر األطباء عادة مع قدوم فصل الربيع كل سنة من
زيادة معدالت اإلصابة بأمراض الصدر والعيون والربو
واألمراض الجلدية خالل هذا الفصل.
فأمراض الربيع هي عبارة عن حساسية ترتفع في فصل
الربيع ناتجةً عن رد فعل الجهاز المناعي للجسم لمواد
طبيعية في البيئة ،وقت إزهار النباتات واألشجار وتطاير
حبوب اللقاح واألتربة عن طريق الرياح لتدخل العين واألنف
والرئة ،فيتأثر بها اإلنسان وتظهر أعراض الحساسية ،ومن
أشهر هذه األمراض:

أوال -:الرمد الربيعي

يعتبر من أهم أمراض حساسية العين المزمنة التي تبدأ مع
دخول فصل الربيع ،وقد تمتد طوال الصيف أو طوال العام،
وقد تتحسن مع بداية فصل الشتاء .والرمد هي كلمة تطلق
على أي التهاب خارجي للعين ،أما الربيعي فهي نسبة إلى
فصل الربيع ،وهي حساسية مزمنة تصيب ملتحمة العين
(وهي غشاء مخاطي رقيق يغطي بياض العين المسمى
بالصلبة وكذلك يبطن الجفون من الداخل) ،وهو مرض
وراثي وغير مع ٍد ويصيب األطفال والشباب الذكور واإلناث
وقليالً ما يصيب األعمار المتقدمة.
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أعراض الرمد الربيعى:
كثرة الدموع ،احمرار العينين ،الحكة ،الحرقان ،الشعور
بعدم االرتياح ،حكة بالجفون ،االنزعاج من ضوء الشمس،
ثقل في الجفون وهبوط األجفان العلوية ،إفرازات مخاطية
على شكل خيوط لزجة خصوصا ً في الصباح ،زيادة في
الدموع ،الشعور بالنعاس وعدم االرتياح.

الوقاية وطرق العالج:

* االبتعاد عن لمس العين أو الحكة.
*وضع كمادات المياه الباردة على العين بفوطة ناعمة
وتكرر عدة مرات يومياً.
* استخدام النظارات الشمسية.
*عدم استخدام العدسات الالصقة ألنها تزيد من أعراض
الحساسية.
*االهتمام براحة العين ونظافتها ،وأخذ القسط المناسب من
النوم من أجل صحة العين وسالمتها.
* يجب على النساء التوقف عن استخدام المكياج وأدوات
التجميل ما أمكن.
*استخدام قطرات للعين لتنظيفها والتي تؤدي إلى تخفيف
األعراض.
*استخدام مضادات للحساسية واألدوية المهدئة للعين
كالقطرة ومضادات الحساسية عن طريق الفم.

ثانيا :حساسية الجهاز التنفسي
 :1ح�سا�سية الأنف
حساسية األنف من أمراض الحساسية الشائعة في كثير من

دول العالم ،وتعتبر حبوب اللقاح خصوصا حبوب لقاح
الحشائش والنخيل وكذلك األتربة الناعمة التي قد تحمل
الفيروسات من أهم مسببات حساسية األنف.

أعراضها:
يعاني المريض من العطس وانسداد باألنف قد يسبب ضيقا ً
بالتنفس خصوصا مع بذل مجهود جسماني شاق.
كما تكون هناك رغبة شديدة لحك األنف ويمتد الشعور بالحك
أحيانا ً إلى سقف الحلق.
حدوث رشح شديد باألنف وقد يحدث نزيف من األنف نتيجة
تمدد األوعية الدموية الدقيقة في الغشاء المخاطي المبطن
لجدران األنف.
ظهور هاالت داكنة أسفل العينين ويتورم الجفنان السفليان،
وفي الحاالت الشديدة قد يفقد المريض حاسة الشم تماماً.
ألم وشعور بحكة داخل األذن وقد تحدث مضاعفات مثل
التهاب األذن الوسطى أو التهاب الجيوب األنفية بكل
أعراضها المزعجة من صداع وألم.

 :2ح�سا�سية ال�صدر(الربو)
وهو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية ويتميز بحدوث
هجمات متقطعة من ضيق النفس الشديد مع الصفير وقد
يكون العامل الوراثي أحد مسبباته.
أعراضه:
ضيق وصعوبة في التنفس سعال مستمر وصعوبة في النفس
مصحوبا ً بصوت صفير في حالة اشتداد النوبة وتسوء فترة
الليل ،وضيق الصدر مع ألم ،وألم بالوجه والجبهة والصدغ.

الوقاية وطرق العالج:

* االبتعاد عن التدخين نهائيا داخل المنزل.
*تقليل التعرض لمسببات الحساسية ،فينبغى تجنب الخروج
فى الصباح الباكر ،حيث أن ذلك الوقت تكون فيه حبوب
اللقاح بأعلى نسبة فى الجو.
*قطرات مضادة لالحتقان وبعض أنواع البخاخات
الموضعي لألنف.
* بخاخات تستخدم في عالج الربو لتوسـيع الشعب الهوائـية
وتخـفيف االحتقان بها.
* أدوية مضادة للهستامين واالحتقان.
* أدوية الكورتيزون ومشتقاته.
* عدم وضع نباتات الزينة داخل الغرف.
* تجنب بخ (رش) المعطرات بكل أنواعها سواء في الجو
أو على المالبس.
*االبتعاد عن األماكن الملوثة باألتربة وغبار المصانع
والحذر في تناول الغذاء المثير للحساسية كالموز والعدس
والشيكوالتة والفراولة والمانجو.

* اإلكثار من األطعمة الغنية بفيتامين « »Cوالكالسيوم وذلك
لمقاومة الزكام واألنفلونزا.
*عدم االنتقال المفاجئ من درجة حرارة عالية إلى منخفضة
أو العكس.
* تغيير مفروشات السرير بشكل منتظم.

 :3ح�سا�سية الجلد
تسبب حبوب اللقاح واألتربة الناعمة والتلوث البيئي اإلصابة
بحساسية الجلد ،وتظهر على شكل اإلصابة باالرتكاريا التي
من أعراضها الشعور بالحكة واحمرار الجلد وظهور طفح
جلدي على هيئة درنات ،وتزداد شدة معاناة االكزيما والتهاب
الجلد التأتبي في فصل الربيع ،وهناك عدة صور للحساسية
الجلدية منها ما هو مرتبط بالعامل الوراثي ،ومنها مرتبط
بالعامل النفسي ،وهناك أيضا مرتبط بنوع المالبس خاصة
ذات األلياف الصناعية والصوف ،ويعتبر الجديري المائي
واالكزيما من أشهر األمراض الجلدية التي تصيب األطفال
في الربيع.
الوقاية وطرق العالج:
*االبتعاد عن تناول األشياء التي من أصلها تسبب حساسية
للجلد.
*االمتناع عن استخدام نوع من الكريمات أو الصبغات
المسببة لظهور حكه وطفح جلدي.
*االبتعاد عن المواد المهيجة للجلد مثل الصابون واألسمنت
والمواد الكيميائية.
*اإلكثار من اﻷكل الصحي السيما الفواكه والخضار والتي
تحتوي على مضادات لألكسدة.
*تناول الماء بكميات كافية يوميا وذلك للتقليل من جفاف
الجسم ولجعل الجلد أكثر نضارة وحيوية.
رابعا :الخمول والكسل
من المعروف أن الجسم يقوم بعملية (األيض) التمثيل الغذائي
على حسب التغيرات الطبيعية والمؤثرات الخارجية ،فيقوم
بإفراز الهرمونات الالزمة لكل فصل من الفصول ،حيث
تزداد في فصل وتقل في فصل آخر ،مما يعمل على الشعور
بالتعب واإلرهاق وحالة من الحزن والضيق النفسي خاصة
في فصل الربيع ،نظرا لتحول المناخ من البرودة في
الشتاء إلى الحرارة العالية في الصيف .ويختلف اإلحساس
بالخمول والكسل من شخص إلى آخر لكنه يكثر لدى كبار
السن والضعفاء والنساء واألشخاص الذين يعانون من عدم
استقرار في الدورة الدموية ،لذا ينصح من يعانون من هذا
الخمول العمل على ممارسة األلعاب والتمارين الرياضية،
العمل على تغيير نمط الحياة اليومي ،الخروج من المنزل
من وقت إلى آخر.
وفي النهاية نقول الوقاية خير من العالج.
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يولد الإن�سان ويبد�أ منذ اللحظة الأولى فى ا�ستك�شاف ما حوله ،ويم�ضى فى طريق
المعرفة بحث ًا عن ال�سعادة ،حتى ينتهى به المطاف وهو يجهل ب�أن م�صدر ال�سعادة
الحقيقية داخل �أرقى المخلوقات �إعجاز ًا على وجه الأر�ض وهى نف�سه.

الع�ضو الذى ال ي�ستخدم..

يزبل ويموت
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي

يوجد بداخل الجسم البشرى عضالت إذا
أحسن اإلنسان استخدامها لكفى نفسه وحفظها
الكثير من األمراض المهلكة ،ولمنح نفسه
الراحة ..والصحة والسعادة التى ظل طويالً
يبحث عنها.
سنتناول اليوم مجموعة من العضالت
تستخدمهم يوميا ً في قضاء حاجتك دون أن
تعلم أهميتها الشديدة ،إنها عضالت الفرج..
وعضالت الشرج.
قم بعمل هذا التمرين:
أبسط عضالت الفرج والشرج ثم أقبضهم
عدة مرات متتالية لبضع دقائق وكرر هذا
التمرين مرتين أو ثالث مرات يومياً ،وكن
علي ثقة بأنك ستالحظ الفرق خالل أيام.
هذا التمرين يمكنك ممارسته فى أى وقت..
وفي أى مكان ..حتى في مكان عملك دون
أن يالحظ أحد قيامك به .سواء أكنت شابا ً أو
كهالً ،رجالً أو إمرأة فهو ال يحتاج إلي بذل
أى مجهود يذكر.
ومع المداومة على هذا التمرين خالل شهر
واحد ستشعر باختالف جوهرى وثقة شديدة
بالنفس وطاقة ليس لها حدود حيث يمنحك
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قوة عضلية غير مسبوقة بدون استخدام أى
منشطات.
ستتمكــن من ممارســــة أعمالك بكل
حيوية ..ونشاط  ..وستمنح جسمـــك وقاية
وعالج من:
•أمراض البروستاتا لدى الرجال.
•أمراض المثانة.
•أمراض المهبل لدى النساء.
•أمراض الشرخ الشرجى والبواسير
والناصور.
•ارتخاء منطقة الحوض بعد الوالدة لدى
النساء.
•عامل مساعد للتغلب علي السمنة المفرطة.

كما أن له أيضا ً أهم األثر فى السعادة
الزوجية التى يفتقدها أغلب األزواج فى
بلداننا العربية فهو بدون أدنى شك يعمل
علي تحسين العالقة الحميمة بين األزواج.
جرب هذا التمرين اآلن وكن علي يقين من
النتيجة.
وإلي لقاء آخر للحديث عن عضلة أخرى.
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لدى مشكلة....

كيف أتعامل معها؟!!!
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي
من منا ال يتعرض في حياته اليومية لـ «مشكلة» .ولكن
كيف يتعامل معها ،إنها معادلة صعبة ولكن من يمتلك
مهارة التعامل مع المشكلة يستطيع أن يعيش بالطريقة
التي رسمها لنفسه بنجاح.
تُعرف «المشكلة» بأنها عائق أو مانع يحول بين الفرد
والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه ،وفي كثير من األحيان قد
يعجز البعض عن التعامل مع المشكلة ربما ألحد األسباب
التي سأطرحها عليكم:
تداخل المشاعر لدى البعض قد يؤدى إلى إنكار وجود مشكلة
فتصبح أزمة وقد يتعذر حلها.
هناك أشخاص يمتلكون موهبة حل المشكالت بطرح وجهة
نظر ال يراها اآلخرون من حولهم ولكن عدم تجاوب أطراف
المشكلة معه قد يحيل بينه وبين حلها.

السلبية.

إتباع نفس األسلوب المعتاد في التعامل معها ،ولكن ألن
العالم يتطور كل لحظة فإن الحل المعتاد قد ال يجدي نفعاً.

االعتماد علي اآلخرين إما لضعف الثقة بالنفس أو لالعتقاد
بأنها مشكلة معقده وال يمكن حلها.
التعامل مع مشاكل تخص أشخاصا ً آخرين والعجز في ذات
الوقت عن حل أبسط المشاكل الشخصية ،إما تجنبا ً لالنتقاد
من أطراف المشكلة أو ربما ظنا ً من صاحبها بأنها مشكلة
معقدة يستحيل التعامل معها.
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إن النضال مع المشاعر قد يعتبر جزء من حل المشكلة.
إذا كنت قلقا ً وال تعلم كيف تتصرف تجاه مواقف معينة مع
بعض األشخاص ،مثل رئيسك المباشر أو زمالءك بالعمل أو
أحد أفراد عائلتك أو صديق لك فإن ذلك قد يؤثر في التعامل
األمثل مع المشكلة التي تتعرض لها.
بدون أدني شك ،حل المشكلة هو تحدي كبير لكثير من
الناس ،ألن التعامل مع المشكلة يعني طرح العواطف جانبا ً
حتى تتمكن من التفكير بوضوح واالعتراف بوجود تلك
المشكلة ثم السعي نحو تحليلها للتعرف علي أسبابها وتحديد
أطرافها ،وتحديد خيارات لحـل المشكلة ،وتحديد قائمة من
إيجابيـات وسلبيات كل خيار .وقد تحتاج في بعض األحيان
إلي استشارة بعض األشخاص المقربين قبل اتخاذ أي قرار
لالستفادة من خبراتهم.

اآلن هل الحل الذي
توصلت إليه يجعلك أقرب
للحياة التي تريد أن تعيشها؟
يمكنك تقييم الحل ،فإذا لم ينجح االختيار األول ،حاول مع
خيار آخر ألن حل المشكلة يعني:

التجربة ..والخطأ ..والمرونة
وبالتالي الوصول إلي الحل األمثل لها من وجهة النظر
العملية ،وقد يصبح التعايش معها هو أحد الحلول المطروحة.
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هل

أنت طيب القلب؟!
�إعداد :د�.أمنية وجيه

عزيزي القارئ ..عزيزتي القارئة ..إن طيبة القلب تنبئ إلى حد كبير عن مدى العطف والفهم اللذين نكنهما
لآلخرين ،ومع ذلك فإن النقص في طيبة القلب ال يدل بالضرورة على أن الشخص يتصف بالشراسة أو القسوة،
بل أن هذا ربما دل فقط على أنه ال يبالي باآلخرين ،أو أنه مندمج في أعمال ال تفيد فيها كثيرا طيبة القلب ،وهذا
يحدث عادة في المعامالت المالية  ،وعلى العكس مع هذا ،فإن طيبة القلب الزائدة عن الحد ال تفيد الشخص
الذي يشترك في عمل يتطلب التنافس الدائم.
وفيما يلي ،سوف نقوم بتعريضكم لمجموعة من األـسئلة ،ومنها سوف نحدد إلى أي مدى أنت طيب القلب.
س :1هل تسارع دائما لمد يد المعونة
لشخص هرم أو إنسان عاجز تصادفه
في الطريق؟
س :2هل تنظر دائما بعين العطف
إلى سقطات الناس؟
س :3هل تتجنب قراءة تفاصيل
جرائم القتل التي تنشرها الصحف،
وتفضل عدم مشاهدة األفالم المليئة
بحوادث التخريب والموت؟
س :4هل تعتقد أن رياضة الصيد
وقتل الحيوانات أمر بشع يجب وقفه؟
س :5هل تعتقد أن تأديب األطفال
يجب أن يكون بوسائل أخرى غير
العقاب الجسماني؟
س :6هل تخصص(متطوعا) بعض
المال أو الوقت أو العمل دائما لخدمة
بعض األعمال الخيرية؟
س :7هل أنت سريع االستجابة
لإلغراء المنبعث من أجهزة الراديو

وما شابه ذلك؟
س :8هل تتذكر دائما المناسبات،
كأعياد الزواج ،أو أعياد الميالد التي
تخص أقاربك وأصدقاؤك؟
س :9هل تشعر باألسى لوقوع بعض
الناس في متاعب أو ظروف قاسية
وتحاول دائما إسداء المعونة إليهم؟
س :10هل تلجأ دائما إلى الكذب
لتوفر على الناس ألما أو عذابا شديدا؟
س :11هل أنت معتاد على معاملة
عمال المحالت والخدم وما إليهم على
أنهم أشخاص لهم آدميتهم؟
س :12هل تعتقد أن األشخاص
المسنين يجب أن يجزل لهم العطاء
في معاشاتهم؟
س :13هل تقدم ماال أو أشياء أخرى
كقرض مع علمك بأن هذه األشياء قد
ال ترد لك مرة أخرى؟

فإذا أجبت على أكثر من أثنى عشر سؤاال من األسئلة
التالية (للرجال) أو خمسة عشر سؤاال (للسيدات)
باإليجاب ،فإن هذا يدل على أن طيبة القلب لديك ترتفع
بمستواها ،وفي هذه الحالة فإنك تحتاج إلى أن تعيد النظر
في الدوافع التي تقودك ،وأن تزن استجاباتك العاطفية
لألشياء بحكمة وترو أكثر.
أما إذا أجبت باإليجاب عن أقل من  9أسئلة (للرجال)
وأحد عشر سؤاال (للسيدات) ،فأنت في هذه الحالة يلزمك
الحذر ،فأنت تميل إلى المادية ،والفردية ،وإيثار النفس،
وعدم المباالة.
38

P H A R M A T O D AY
issue 43

س :14هل يؤلمك أن ترى الحيوانات
محبوسة والطيور البرية وقد أغلقت
عليها األقفاص؟
س :15هل أنت مستعد دائما لتقبل
أعذار األشخاص الذين قد يسيئون
إليك إساءات بسيطة؟
س :16هل تميل إلى أن تثق في الذين
تقابلهم للمرة األولى وال تشك فيهم؟
س :17إذا مرض أحد أفراد عائلتك
أو أصدقاءك ،فهل يوقظ هذا فيك
الرغبة في المساعدة؟
س :18هل تصلح خطأ في حقك وقع
فيه أحد عمال المتاجر؟
س :19هل تشعر بأي حزن أو أسف
إذا ذاق المعتدون من نفس الكأس
التي سقوا منها اآلخرين؟
س :20هل يحزنك أن ترى الناس
يعانون أو يتألمون؟

أما إذا كانت إجاباتك باإليجاب على ما بين الـ 8
و 11سؤال (للرجال) وما بين الـ  10والـ  14سؤال
(للسيدات) ،فهنيئا لك ،أنت إنسان معتدل وطيبة قلبك
تميز سلوكك وتزين تصرفاتك وتثير إعجاب المحيطين
بك ،بدون أن تؤثر على نفسك أو أن تبخسها حقها.
وأخيرا ،الطيبة ميزة حسنة يتمتع بها المسامحون
والمحبون .تتجلى هذه الميزة في التعامل مع اآلخرين
ومشاركتهم األفراح والمآسي إال أن التمادي في الطيبة
قد تضر بصاحبها ألن الكثيرون هذه األيام يسعون
جاهدين إلى استغالل طيبي القلب ،فحاذروا.

✍ :نهــى حقــى

الدراما إلى أين

أحمل في جعبتي أمنيات كثيرة أتمنى أن تتحقق ...وهى ليست
ببعيدة عن أرض الواقع ..والواقع الذي أقصده ...هي الدراما
المصرية التي استمتعنا بها وتمتعنا بالمحتوى الفكري والفني
واإلبداعي سواء كانت القصة أو األداء التمثيلي أو اإلخراج
المتميز أو الموسيقى التصويرية مثل مسلسل اللقاء الثاني
والفنان الكبير عمر خيرت والذي أعطى لهذا المسلسل شهادة
ميالد له في وجدان المشاهد واألثر الفني المتميز ...ونحن
كنا نمتلك من أدوات اإلبداع كل ما نحتاجه من الروابط الفنية
ومدارسها المختلفة سواء الكوميديا أو التراجيديا ...أو الفكر
االجتماعي ...إلى آخره.
وكانت الدراما المصرية هي النافذة اإلبداعية في كل البالد العربية
وأحيانا أيضا تعرض بعض الحلقات مترجمة في البالد التي ال
تتحدث العربية ،وكانت مثاال لإلعجاب واإلبهار واألمثال كثيرة
مثل مسلسل األيام د .طه حسين ...أو ضمير أبله حكمت أو ليالي
الحلمية والقائمة الجميلة مليئة بأجمل المسلسالت التي تعيش في
وجدان المشاهد إلى يومنا هذا ولكن ...في اآلونة األخيرة قدمت
الدراما المصرية أعماال فيها الكثير من السطحية التي ال تواكب
العصر الحديث وأن األفكار الجديدة الشابة تحمل اآلمال المطلوبة
لتجديد العناصر الدرامية من مواضيع تعاصر هذا العصر الذى
نعيش فيه من إبداعات يلتفت إليها المشاهد وتعطى للدراما ثوبا
جديدا ويكون ثوبا متميزاً
والغريب أن لدينا كتاب يملكون الفكر ويواكبون ركب التقدم
ونبض العصر سواء كانوا من كتابنا المعاصرين الذين لهم باع
كبير في الرواية المصرية والتي تصل إلى العالمية ...ومنهم
الروائي الكبير األديب العالمى األستاذ نجيب محفوظ وقصصه
التي تعيش هذا العصر والعصور القادمة ..والسؤال لماذا ال
نستفيد به ونقدم أعماله الرائعة التي لم تقدم من قبل وهذا يعتبر
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إثراء للرواية الدرامية سواء كانت للتليفزيون وهو أكبر مصدر
ونسبه كبيره للمشاهدة ...أو األعمال السينمائية وأن يكون لها
الحظ فى المشاركة فى المهرجانات العالمية ...وليس فقط األستاذ
نجيب محفوظ ولكن أيضا هناك الكتاب الشبان والذي لهم في هذا
المجال إبداعات عصرية رائعة تعطى آمال ناجحة وإنقاذ للدراما

المصرية وعودتها إلى رونقها وجمالها ويجعل لها بصمتها
المعروفة والمتميزة بدال من اختيار قصص خارج العصر وركيكة
أو مقتبسة.
فإبداعات هؤالء الكتاب كلها في انتظار من يلتفت إليها بدال من
هذه األفالم أو المسلسالت التي ال تمثل أرض الواقع ...وأنني أبحث
عن الرومانسية الجميلة التي كانت في تاريخ هذه المسلسالت التى
أضاءت الحضارة الجميلة في ذاكرة المشاهدين ...فال أجد سوى
مواضيع القتل والمخدرات والسرقة ...ومواضيع تافهة ال تنم عن
جمال أو إبداع ...وأذكر أن هناك مسلسالت جعلت المشاهد يجلس
في المنزل في انتظارها والشوارع تكاد تكون شبه خالية عندما يتم
عرض هذه المسلسالت مثل رأفت الهجان ...أو بين القصرين...
وليس فقط في القاهرة بل في أغلب البالد العربية ..ومن منا ال
يتذكر المخرجة المبدعة إنعام محمد على ومسلسل أم كلثوم...
وفي أيامنا الحاضرة ال نكاد نرى إال بالكاد مسلسل أو أثنين نكاد
نذكرهم ونسعد بهم مثل ما يقدمه الفنان الكبير عادل إمام ...ومع
تقهقر الدراما ...تبرز المسلسالت التركية التي استطاعت أن تشد
المشاهد إليها ...وأخيرا أتمنى من سطوري هذه أن تصل إلى
المهتمين بالدراما المصرية...وال يزال النبض الفني في المنظومة
الدرامية له ألف باب يمكن أن يطرق إليها ...ويبحث عنها وأن
ينظر إليها برؤية المحب إلى المحبوب في اشتياق لعودة ازدهار
هذا الفن الهام فى حياتنا والمرأة لحضارتنا وعنوان تقدمنا...
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تسوس األسنان

عند األطفال

ليس أغلى علينا من أبنائنا خاصة في فترة الصغر والتكوين الجسماني والعقلي ،ننفق عليهم الغالي والنفيس
حتى يتم إعداد شخص قوي الجسد والعقل قادر على تخطي صعاب الحياة .ويصاب الكثير من الصغار
باألمراض المزعجة والمتنوعة ،ومن أهمها وجود تسوس في أسنانهم مما يزيد من قلقنا خوفا عليهم،
خاصة في فترة التسنين األولى التي تعتبر من أهم عمليات تكوين األسنان.

ماهو تسوس األسنان؟

تسوس األسنان أو نخر األسنان هو آفة تصيب النسيج الصلب
لألسنان وهي من أكثر أمراض العصر شيوعا وفي تزايد
مستمر .وكثيرا ما يبدأ التسوس عند األطفال الصغار جدا
نتيجة تواجد بعض البكتيريا الجرثومية في فم الطفل ،تتغذى
هذه الجراثيم على السكر الذي نتناوله في وجباتنا اليومية.
ومما يزيد من خطر اإلصابة بتسوس األسنان :األطعمة التي
تتشبث في أسنانك لفترة طويلة ،تناول وجبات خفيفة متكررة
وسوء نظافة الفم ،وعدم الحصول على ما يكفي من الفلورايد،
وجفاف الفم ،والحشوات البالية أو أطقم األسنان .وتقوم هذه
الجراثيم بإنتاج أحماض على سطح السن ،وتؤدي إلى تحلل
الجزء المعدني من السن ،هذا التحلل هو الخطوة األولى
في تسوس األسنان عند األطفال .وعندما تبدأ فترة االثغار
والتسنين يكون الطفل منزعجا وسريع الهياج ،وال تملك
األم في هذه الحالة إال التحلي بالصبر لكي تتحمل مزاجه
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المزعج ومن ردود الفعل األخرى لذلك كفقدان الطفل لشهيته
وتصميمه على تفضيل أنواع معينة من الطعام.

أسباب التسوس عند األطفال:
* ضعف الجسم العام.
* تناول المواد النشوية بكثرة كاألرز والخبز والبطاطا.
*اإلكثار من تناول الطفل للحلويات والبسكويت والشوكوالتة
بين وجبات الطعام.
*التغذية غير المتوازنة ،وخاصة نقص الحديد والكالسيوم
والفوسفور من غذاء الطفل.
*عدم االعتناء بنظافة أسنان الطفل وترك فتات األطعمة
بينها العتقاد األهل الخاطئ أنها ستسقط فيما بعد إن كانت
األسنان اللبنية.

أعراض تسوس أسنان األطفال:

 يبدأ تسوس األسنان دون ألم ،فال يشعر به الطفل أو األم إالفي المراحل المتقدمة.
يؤدي المرض إلى تكون خراجات صغيرة في جذر السن أواللثة تسبب آالما مزعجة وتصبح رائحة فم األطفال كريهة.
تدهور صحة الطفل فيصاب بفقد الشهية واضطرابات هضمية،وقد يمتد االلتهاب إلى عظم الفك فيتورم وترتفع الحرارة.
ويبدأ تسوس األسنان اللبنية بين السنة الرابعة والثامنة ،أما
األسنان الدائمة فيكثر حدوث التسوس فيها بين السنة الرابعة
عشرة والثامنة عشرة.

الوقاية والعالج من تسوس األسنان:

يجب أال تهمل األسنان اللبنية وأن يعتنى بنظافتها ،ألن أي
إصابة في جذورها تسبب بيئة غير مالئمة لظهور األسنان
الدائمة ،كما أن السقوط المبكر لألسنان اللبنية يسبب تشوهات
في ظهور األسنان الدائمة .يجب االعتناء بتغذية الطفل
خصوصا فيما يتعلق بنمو األسنان وبنيتها ،يجب أن تعالج
األسنان اللبنية من قبل أخصائي في طب األسنان فيستأصل
الفاسد ويعالج المرض قبل انتشاره بمداواة بدء التسوس
وإعطاء المضادات الحيوية والمواد الدوائية الضرورية لذلك،
وخاصة الفيتامين «آ» وزيت السمك والكالسيوم والفسفور،
أما معالجة تسوس األسنان الدائمة فيجب أن يستشار من أجلها
طبيب األسنان.
إذا كان من الضروري إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة لكي
يرتاح وينام ،فيفضل ملء هذه الزجاجة بالماء فقط وليس
بالسوائل السكرية بعد كل رضعه للطفل سواء كانت طبيعية أو
صناعية أو وجبات طعام.

أغذية وفيتامينات تمنع تسوس أسنان األطفال:

تناول األطفال األطعمة الغنية بالحديد والحبوب المضاف
إليها الحديد والكبد والسمسم والخضروات الورقية الخضراء
واللحوم واألطعمة الغنية بفيتامين  cمثل الحمضيات،
واالمتناع عن األطعمة التي تعوق امتصاص الحديد مثل الشاي
والقهوة وكذلك الوقاية من األمراض الطفيلية ،األطعمة الغنية
بالفيتامينات مثل فيتامين  aضروري في تكوين طبقة المينا
وفيتامين  cمهم في تكوين طبقة العاج وعنصرا الكالسيوم
والفوسفور وفيتامين  dمهمان في عملية تكلس األسنان.

عادات سيئة تسبب تسوس األسنان:

عادة مص الليمون والحوامض واإلسراف في شرب المياه
الغازية.
شرب العصائر بالمصاصات وهذا يطيل من فترة وجود
العصير حول األسنان.

وصفات طبيعية

لعالج تسوس األسنان

بصفة عامة:

الخطوة األولى نحو منع تسوس األسنان وقف التجاويف
من أن تصبح أسوأ هي اتخاذ رعاية جيدة ألسنانك،
استخدام فرشاة األسنان لمدة  2دقيقة على األقل مرتين
في اليوم ،في الصباح وقبل النوم .استخدام الخيط مرة
واحدة في اليوم ،وأيضا تنظيف لسانك يوميا ،وهناك
أيضا بعض العالجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في
توفير اإلغاثة والمحافظة على صحة الفم جيدة.
*استخدام غسول للفم مضاد للبكتيريا بانتظام ،هذا
يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا ،وإزالة البالك ومنع
أمراض اللثة.
*شطف الفم بالماء الدافئ بعد كل وجبة خفيفة أو شراب.
*تجنب األطعمة والمشروبات السكرية.
*شرب الشاي األخضر واألسود للحد من تراكم المواد
الدهنية والحد من نمو البكتيريا في الفم ،بعد شرب أي
نوع من المشروبات الحمضية.
*استخدام فرشاة أسنانك وشطف الفم جيدا بالماء
الدافئ.
*مضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب
وجعل أسنانك قوية.
*شرب كمية وافرة من الماء على مدار اليوم ،الماء يساعد
على التخلص من البكتيريا وكذلك يزيد إنتاج اللعاب.
*شرب عصير التوت البري بانتظام يساعد أيضا في
تحسين نظافة الفم.
*تناول األطعمة الغنية بالفيتامينات  A، D،Eو،K
وكذلك ما يكفي من الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم
والمعادن األساسية األخرى.
*تناول األطعمة الغنية باأللياف للمساعدة على زيادة
إنتاج اللعاب في الفم والتي هي بمثابة الحامي الطبيعي
ألسنانك ،تناول المكمالت من فيتامين (.)d
*أكل الجبن يوميا للتخلص من مشكلة تسوس األسنان.
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سؤال العـدد
نوع من أنواع الحمى يحدث فيه ارتفاع فى درجة الحرارة مابين 40 - 38.5
والم متكرر فى البطن نتيجة انكماش البطن الداخلى ويعالج بدواء
الكولشيسين  2-1ملغم يوميا طوال الحياة فما هى؟

صيدلية الهالل
المنصورة (أجا)

صيدلية بشري
السواح

صيدلية سنكلير
وسط البلد

صيدلية عالء دبل
طنطا

سـؤال العــدد السابق
مينع على مري�ض القلب تناول �أدوية كثرية للربد
لت�أثريها ال�سيئ على مري�ض القلب فماذا ي�سمح له
بتناوله عند �إ�صابته بالربد؟

االجابــة

بارا�سيتامول & زيرتك
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املرا�سلة على العنوان التاىل
� 6ش النباتات جاردن �سيتى -القاهرة
ت  27929291 :ف 27929293 :
info@pharmatodday.net

العالج
بالصداقة

الصداقة طريقة حقيقية
من طرق العالج .وليس في
صيدليات العالم بأسره دواء
كالصداقة .فاإلنسان بطبيعة
وجوده على األرض كائن جمعي
ال يستطيع أن يعيش حياته
وحده مطلقا بمعزل عن سواه من البشر.
والعلوم االجتماعية مبنية على تلك المسلمة.
قد يعتكف لعبادة ،وقد يلجأ إلى العزلة من
حين إلى حين لعمل معين أو ملمة طارئة أو
ظرف قاهر أو محنة نفسية ،وقد يهرب من
واقعه المعاكس إلى محبسه اإلرادي .بيد
أنه يظل على المدى الطويل في حاجة إلى
اآلخرين .تكون الحاجة مادية ،وتكون معنوية،
وتكون مزاجية من هذا وذاك .إال أنها عامة ال
بد أن تكون .إنه يأتي بداية بجمع شخصين.
وعادة ما يجتمع والداه في إطار منظومة من
األقارب والجيران والزمالء والمعارف .وكثير
من تلك العالقات يكون إلزاميا بقوة الحتمية
المجتمعية .يقينا ال يختار أبويه وال أخوته وال
ذويه .وقد ال يختار جيرانه وال زمالءه .وربما
يضطر إلى بعضهم مكرها على مقتضى
الضرورة الالزمة التي ال مفر منها .بل إنه قد
يقع في حب طرف واحد فيتعذب به .وقد يحب
من ال يستحق الحب فيكتوي بنيران العاطفة
األحادية التي سقطت مسقطا سلبيا ال
يقدرها قدرها .وقد انتشر في الحضر ثم في
الريف ابتكار سيء هو البناية المشتركة التي
قضت معنى البيت المستقل وخصوصيته
وحرمته وكرامته وعزته .وتحول الناس
مرغمين إلى شراكة الباب والمدخل والسلم
والمصعد والسطح والمرفق .ولم تعد
الجيرة جانبية كما كانت على مر العصور في
العهود القديمة ،وإنما صارت إلى جيرة من
فوقهم ومن تحتهم .وأدى التكدس الرأسي
إلى مخرجات التزاحم والتطفل والتشاجر،
وصعوبة مرور السيارات ووقوفها .وجنت
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النظامية
المدرسة
على طلب العلم مثلما
لوثت الوظيفة تقاليد
العمل برفقة مفروضة قد ال تكون
مرغوبة وال محتملة.
أما الصداقة فهي شيء مختلف..
هي شفاء النفس ..ليس فقط من
داء التوحد باالستغراق في الذات،
وإنما أيضا من أمراض متعددة.
الصداقة هي العالقة القائمة على االختيار
الحر المباشر دون شبيهة إجبار .فالصديق
مقرب بقوة الرضا وجاذبية التآلف .والصديق
يخرج من حسابات العائد والتكلفة ،ويتحرر
من نواميس السطوة والتبعية.
الصداقة معاهدة اتحاد غير مكتوبة لكنها
مبرمة بين روحين ..مسجلة بأحرف المودة
في سجالت العمر .ال تتأسس على الندية أو
التطابق .فقد تربط بين الكبير وبين الصغير..
بين الغنى وبين الفقير ..بين القادر وبين
العاجز ..بين العالم وبين األمي ..بين المتبوع
وبين التابع ..بين الرئيس وبين المرؤوسين..
بين القائد وبين الجندي ..بل بين اإلنسان
وبين الحيوان كالكلب الذي يكون صديقا وفيا
متفانيا مدافعا والصداقة تغذى جهاز المناعة
السيكولوجية ،فتعينه على مواجهة جحافل
الميكروبات التي تكدر القلب بسموم العداء،
وتغزوه بالظلم والعدوان .وليس صدفة أن
يكون لفظ «الصداقة» في اللغة العربية من
مصدر الصدق ألن الصدق جوهر الصداقة.
فالصداقة جسر من الصدق بين ضيفين ال
يعرف الكذب وال الرياء وال النفاق ،وال يقرها،
وال يقبلها.
الصداقة طائر يحلق في أفاق الحرية
بجناحين..
تطبيق من تطبيقات المساواة ،وإن كانت بين
غير متكافئين.
توازن العدل بين كفتين .وعندما يعتدل
الميزان يصفو الوجدان.
فتنسجم على طيفه األلوان ..ويكون العالج
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ﺍﻷﻧﻴﻤﻴﺎ )ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ(
ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻰ

≈Ñ∏°T ΩÉ¡jQ /O OGóYEG

ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎل أﺣﺪ اﻟﻄﻼب ﻳﻮﻣ� اﻧﻪ رﺑﻤﺎ

ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﺮه اﻟﺪراﺳﻰ ﺑﻌﻴﺪ� ﻋﻦ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺬاﻛﺮة
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو ﺣﺘﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ وأن
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺧﺮ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺮﺽ ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ
 ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ ﳲ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﹰ
 ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺗﺴﻬﻢ ﳲ ﻳﻌﺘ، ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
.ﺇﺛﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﺍﳴﺮﺿﻲ ﳲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ô¡¶Jh ,á«£jô°ûdG ¿GójódG Ék fÉ«MCG É¡ÑÑ°ùJ »àdG äÉHÉ¡àd’Gh
»ah Iô«≤ØdG AÉ«MC’G »a ∫ÉØWC’G ø«H ä’ÉëdG √òg º¶©e
. äÉ«FGƒ°û©dG ≥WÉæe
:áeƒμë∏d ™HÉàdG ájò¨à∏d »eƒ≤dG ó¡©ªdG ø∏YCG ¬à¡L øe
iód ójóëdG ¢ü≤f øY èJÉædG ΩódG ô≤a ∫ó©e ≠∏H{
Gògh ,áFÉªdÉH 46 »°VÉªdG ΩÉ©dG »a ô°üe »a ∫ÉØWC’G
ô≤a áÑ°ùf ¿CG »æ©j Gòg .áFÉªdÉH 5 áÑ°ùæH ∫ó©ªdG OGR ΩÉ©dG
.áFÉªdÉH 51 ≠∏ÑJ âëÑ°UCG ô°üe »a ∫ÉØWC’G iód ΩódG
»a …ôLoCG …òdG »aGôZƒªjódG »ë°üdG í°ùªdG ¿Éch
QƒcòdG ø«≤gGôªdG ™HQ ¿CG ≈dEG π°UƒJ ób 2005 ΩÉY ô°üe
,ΩódG ô≤a øe ¿ƒfÉ©j ô°üe »a çÉfE’G äÉ≤gGôªdG å∏Kh
.(∞°ù«fƒ«dG) ádƒØ£∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æe Ö°ùM
.ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ

ábÉ£dG ∂dòch á«fÉª°ùédG ábÉ£∏d GkOƒbh AGò¨dG ôÑà©j
»àdG á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG »a äÉ°SGQódG äô¡XCG óbh .á«ægòdG
ƒªf »a Gôk NCÉJ ÖÑ°ùJ É¡fCG ,ájò¨àdG Aƒ°S ¢VGôeCG É¡«a ôãμJ

¢ü≤f ÖÑ°ùH ΩódG ô≤a á«ªgCG ∫ƒM á°SGQO âéàæà°SG óbh
ÖÑ°ùH ΩódG ô≤a{ :¿CG áeÉ©dG áë°ü∏d áÑ°ùædÉH ójóëdG
≈∏Y ô°ûàæjh ,ºdÉ©dG ¿Éμ°S ™HQ Ö«°üj ójóëdG ¢ü≤f
ôKC’G øªμjh ...á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG º¶©e »a ™°SGh ¥É£f
äGAÉ°üME’G »a ΩódG ô≤ah ójóëdG ¢ü≤æd »≤«≤ëdG
AGOC’G ∞©°Vh IO’ƒdG ∞jõfh IÉaƒdG ä’ó©e øY áeÉ©dG
Iô«£N äGô«KCÉJ ¬d ¿CG Éªc .á«LÉàfE’G ¢VÉØîfGh »°SQóªdG
πª©dG ≈∏Y IQó≤dGh ihó©dÉH áHÉ°UE’G á«∏HÉbh áYÉæªdG ≈∏Y
. z∑GQOE’Gh »fóÑdG
Ék Ø∏àîe Ék Yƒf ô°ûY »æKG øe ôãcCG ∑Éæg ,∞°ù«fƒ«∏d Ék ≤ahh
ájhò¨J IOÉe ¢ü≤f øY èàæj É¡°†©H ,ΩódG ô≤a øe
øY ôNB’G ¢†©ÑdG èàæj Éªæ«H ,É¡æe OóY hCG IóMGh á«°SÉ°SCG
¢SÉædG »fÉ©jh .äÉHÉ¡àd’G πãe ,ájò¨àdÉH ≥∏©àJ ’ ä’ÉM
»∏éæªdG ΩódG ô≤a ä’ÉM πãe) »FGò¨dG ô«Z ΩódG ô≤a øe
øμdh ,(á«KGQƒdG äÉHGô£°V’G É¡ÑÑ°ùJ »àdG ,É«ª«°SÓãdGh
ΩódG ô≤a ä’ÉM ™e áfQÉ≤ªdÉH á∏«∏b ä’ÉëdG √òg ≈≤ÑJ
ΩódG ÉjÓN hCG ø«Hƒ∏Lƒª«¡dG É¡«a π≤j »àdG »FGò¨dG
¢ü≤ædG ÖÑ°ùH »©«Ñ£dG ∫ó©ªdG øY ΩódG »a AGôªëdG
. ójóëdG »a ójó°ûdG
ádÉM ¬fCG ≈∏Y ΩódG ô≤a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ∞°üJh
π≤f ≈∏Y É¡JQób hCG AGôªëdG ΩódG ÉjÓN OóY É¡«a ¿ƒμj
¢ü≤f øY Ék °SÉ°SCG ∂dP èàæjh .á«aÉc ô«Z ø«é°ùcC’G
ôÑà©Jh .¢SÉ©fh ∞©°Vh áNhOh OÉ¡LEG ¬Ñë°üjh ,ójóëdG
ºgô«Z øe á°VôY ôãcCG ∫ÉØWC’Gh πeGƒëdG AÉ°ùædG
. ΩódG ô≤ØH áHÉ°UEÓd
ÖÑ°ùH ô°üe »a Gk QÉ°ûàfG ôãcCG ¢VôªdG Gòg íÑ°UCG óbh
ájò¨àdG Aƒ°Sh Ió≤©ªdG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G πcÉ°ûªdG
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ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ

≈dEG …ODƒj Éªe á«ægòdG äGQó≤dG ∂dòch ,á«fóÑdG äGQó≤dG
AGôLEÉH ¿ƒ°üàîªdG ΩÉb ∂dòc .»°SGQódG π«°üëàdG ∞©°V
AÉ«dhCG OÉaCG øjòdG äÉ©eÉédG ÜÉÑ°T ¿CG äô¡XCG á°SGQO
Aƒ°S øe ádƒØ£dG AÉæKCG É≤k HÉ°S GƒfÉY ób º¡fCÉH ºgQƒeCG
AÉcòdG ¢Uƒëa AGôLEG óæY πbCG èFÉàf º¡jód óLh ájò¨àdG
á«dÉªàMG º¡jód âfÉc ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ¿CG ßMƒd Éªc ,º¡«∏Y
øμj ºd øjòdG ∂ÄdhCG ∞©°V ,OGƒªdG ióMEG »a Üƒ°SôdG
øe ¿ƒfÉ©j ÜÉÑ°ûdG A’Dƒg ¿Éc ∂dòc ,ájò¨J Aƒ°S º¡jód
.≥jó°U º¡jód ¢ù«d ¬fCÉH GhôÑYh º¡fGôbCÉH º¡àbÓY Aƒ°S
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ

hCG ∫ÉØWC’G ÜÉ©«à°SG øe π∏≤j ΩódG ô≤a ¿CG AÉÑWC’G ócDƒjh
¿EG πH .¬LÓY »¨Ñæj ∂dòd ,º¡°ShQód äÉ«àØdGh ¿É«Ñ°üdG
∫hCG »a ójóëdG ¿É°ü≤f óæY ¢ü≤æj »°SGQódG ÜÉ©«à°S’G
¿CG …CG ,ΩódG ô≤a áLQO ≈dEG á∏μ°ûªdG ºbÉØJ πÑb ¬∏MGôe
¿É°ü≤f ≈dEG É°†jCG iODƒj ΩO ô≤a ¿hO ójóëdG ¢ü≤f Oôée
,Ö©°üdÉH ¢ù«d á∏μ°ûªdG √òg πMh .»°SGQódG ÜÉ©«à°S’G
.É¡æe ájÉbƒ∏d »Øμj ΩódG ô≤a ÜÉÑ°SC’ √ÉÑàf’G Oôéªa
IQhódG áë«àf Ωó∏d ¿Gó≤a ƒg ΩódG ô≤a ÖÑ°S ¿Éc GPEÉa
k ájƒ≤dG ájô¡°ûdG
ô«Z äÉ«àØdG iód ≈àM ¬LÓY øμªj Óãe
ø£ÑdG »a äÉ«∏«Ø£H áHÉ°UEG ∂dÉæg ¿Éc GPEGh ,äÉLhõàªdG
áé«àf Ωó∏d ¿Gó≤a ∑Éæg ¿Éc GPEGh ádƒ¡°ùH É¡LÓY øμªj
.ájhOC’G √òg ô««¨J øμªj áæ«©e ájhOCG
ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ

¬æY èJÉædG ΩódG ô≤ah ójóëdG ¿É°ü≤f ¿CG AÉÑWC’G ™ªéj
,á≤gGôªdG ø°S »a äÉ«àØdGh ∫ÉØWC’G iód É©k FÉ°T ôÑà©j
´ÉÑJG ødhÉëj »JGƒ∏dG äÉ«àØdGh ,ÜÉéfE’G ø°S »a äGó«°ùdGh
ójóëdG ¿É°ü≤f á∏μ°ûeh .óFGõdG ¿RƒdG ÖÑ°ùH á«°SÉb á«ªM
á≤gGôªdG ø°S »a äÉ«àØdG ø«H í°VGh πμ°ûH É«k ∏©a RôÑJ
¿Gó≤a ø¡jód CGóÑJh »fÉª°ùédG ƒªædG á∏Môe »a øμj »JGƒ∏dG
,ôªMC’G ºë∏dG øY ±hõY ™e ájô¡°ûdG IQhódG AÉæKCG ΩódG
ô≤a óLƒj ∂dòd .ÉæJÉ«àa iód ±hõ©dG Gòg ßMÓj å«M
A’Dƒg iód Iô«Ñc áLQóH ójóëdG ¿É°ü≤f øY èJÉædG ΩódG
.»°SGQódG π«°üëàdG ∞©°V ≈dEG …ODƒj Éªe äÉ«àØdG
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óMCG ójóëdG ¿É°ü≤f ôÑà©«a ájò¨àdG Aƒ°ùH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
.»°SGQódG π«°üëàdG ∞©°V ≈dEG …ODƒJ »àdG πeGƒ©dG ºgCG
»a óLƒj ƒ¡a ,á∏«∏b â°ù«d áÑ°ùæH óLƒj ójóëdG ¿É°ü≤fh
%17 ≈dGƒMh á°VhôdG ø°S πÑb Ée ∫ÉØWC’G øe %14 »dGƒM
¿CG äÉ°SGQódG ióMEG äô¡XCG óbh .äÉ≤gGôªdG äÉ«àØdG øe
áLQO ∫ó©e ¿Éc ójóëdG ¿É°ü≤f øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ∫ÉØWC’G
äÉ«°VÉjôdG áLQO øe äÉLQO ¢ùªîH πbCG º¡jód äÉ«°VÉjôdG
OÉ©Ñà°SG ó©H á«©«ÑW ójóM áÑ°ùf º¡jód øjòdG ∫ÉØWC’G iód
¿Éch .ójóëdG áÑ°ùf »a ¥QÉØdG GóY Ée iôNC’G πeGƒ©dG πc
™Lôjh .¿É«Ñ°üdG »a ¬æe äÉ«àØdG »a ôãcCG ¢ü≤ædG Gòg
…òdG ΩódG øjƒμJ »a Éªk ¡e §≤a ¢ù«d ójóëdG ¿CG ≈dEG ∂dP
ójóëdG ¿EG πH á«FGò¨dG OGƒªdGh ø«é°ùcC’ÉH º°ùédG …ò¨j
ábÓY É¡dh ÆÉeódG »a πª©J IójóY OGƒe Ö«côJ »a πNój
.º∏©àdG ≈∏Y IQó≤dÉH ábÓY É¡dh IôcGòdÉH

á«°ûZC’G ≈∏Y ìƒ°VƒH ô¡¶jh ÉÑMÉ°T ¢üî°ûdG hóÑj Éªc
hCG á∏∏ZõdGh ø«©dG øØLh ∞jÉØ°ûdG πãe ,á«WÉîªdG
Qƒ¡X ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg .ájDhô∏d ìƒ°Vhh ¿GõJG ΩóY
GPEG RGôÑdG ™e ΩO ∫hõfh ∫É¡°SEGh ¢ü¨eh á«æ©J ¢VGôYCG
á∏bh ºFGódG ´Gó°üdGh ô«°SGƒÑdG øe ≈fÉ©j ¢†jôªdG ¿Éc
.É«ª«fC’ÉH áHÉ°UEÓd áÑMÉ°üªdG äÉeÓ©dG øe õ«côàdG
ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌـﺪ ﺍﻛﺘﺸـــﺎﻑ ﺍﻹﺻﺎﺑـــﺔ
ﺑـﺎﻷﻧﻴﻤﻴـــﺎ

ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ

¢UÉ°üàeÓd πHÉ≤dG ójóë∏d »°SÉ°SC’G Qó°üªdG ôÑà©j
ô≤ÑdG hCG ¿CÉ°†dG ºëd …CG ,ôªMC’G ºë∏dG ƒg Iô«Ñc áLQóH
äGò∏a øe ójó©dG óLƒj ∂dP øe ºZôdÉH .∫ÉªédG hCG
íFÉ°üf ¿ƒ£©j A’Dƒgh .ºë∏dG øY ¿ƒaõ©j øjòdG ÉfOÉÑcCG
äÉÑLƒdG ∫hÉæJ πãe º¡jód ádƒÑ≤e á≤jô£H ºë∏dG ∫hÉæàH
QOÉ°üªdG ≈∏Y õ«côàdG hCG ΩhôØªdG ºë∏dG ≈∏Y …ƒàëJ »àdG
ájòZCÉH áfQÉ≤e ójóëdG øe ôÑcCG á«ªc …ƒàëJ »àdG á«JÉÑædG
â°ù«d á«JÉÑædG QOÉ°üªdG ¿CG º∏©dG ™e .iôNCG á«JÉÑf
á«∏HÉbh ójóëdG øe ÉgGƒàëe »a ôªMC’G ºë∏dG πãe »a
»àdG á«JÉÑædG QOÉ°üªdG ºgCGh .É¡æe ójóëdG ¢UÉ°üàeG
IGƒ≤ªdG á°UÉN ÜƒÑëdG »g ójóëdG øe Iô«Ñc á«ªc …ƒëJ
ïfÉÑ°ùdG πãe AGô°†îdG ¥GQhC’G äGhP äGhô°†îdGh ,É¡æe
¢Só©dGh äÉ«dƒ≤ÑdG ¢†©H hCG ¢ùfhó≤ÑdGh ô«LôédGh
.A’RÉÑdGh
ﻋﻼﺝ ﺟﺬﺭﻱ

IQhô°V ≈dEG É«ª«fC’ÉH áHÉ°UE’G ¢VGôYCG óLh øe í°üæf
ΩÉ«≤dGh ΩO ¢VGôeCG hCG áæWÉH ¢ü°üîàe Ö«ÑW ≈dEG ¬LƒàdG
ø«Hƒ∏Lƒª«¡dG áÑ°ùf í°†ààd á∏eÉc ΩO IQƒ°U π«∏ëJ πª©H
óH’ ≈©«Ñ£dG øY ¬àÑ°ùf ¢VÉØîfG ±É°ûàcG óæYh ΩódG ≈a
≈ª°ùj π«∏ëJ ∫ÓN øe ∂dP AGQh ÖÑ°ùdG øY åëÑdG øe
.É«ª«fC’G ´ƒf OóëJ ≈àdGh ,“ΩódG äÓeÉ©e”
ΩGóîà°SÉH í°üæf ójóëdG ¢ü≤f ƒg É«ª«fC’G ÖÑ°S ¿Éc GPEGh
¢VÉªM’ÉH ™Ñ°ûªdG ójóëdG ≈∏Y iƒàëJ ≈àdG äÉéàæªdG
á«©«Ñ£dG QOÉ°üªdG ≈a OƒLƒªdG ójóë∏d πKÉªªdGh á«æ«eC’G
¢VGôY’G øe ájÉbƒdGh èFÉàædG áYô°S ¿Éª°†d áæeB’G
¿Éª°†d ≈ª°†¡dG RÉ¡édG πcÉ°ûeh ∑É°ùeE’G πãe ¬«ÑfÉédG
êÓ©dG ≈dG áaÉ°VE’ÉH êÓ©dG ≈∏Y ájQGôªà°S’G ≈∏Y IQó≤dG
¿Éª°†d ójóëdÉH á«æ¨dG ájòZ’ÉH ΩGõàdE’ÉH í°üæf É°†jCG
.ÜÓ£dG ÉæFGõYC’ IRÉàªªdG äÉLQódGh Ió«édG ¬ë°üdG
ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ
.ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻰ ﻣﻠﻴﺊ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ

√ÉÑàf’G ≈£©J ’ ∫GõJ ’ ä’ÉëdG øe Gôk «ãc ¿CG ¬∏μ°ûªdGh
É¡ªbÉØJ ó©H ádÉëdG ¢Vô©J ºK ,ºbÉØàJ ¿CG πÑb Üƒ∏£ªdG
,ΩO π≤æH ôeCÉ«a ¢†©ÑdG ´ô°ùàj ∞°SCÓdh ,AÉÑWC’G ≈∏Y
øY ¿ƒãëÑj AÉÑWC’G ∂dòch ≈°VôªdG ¢†©H ¿EG å«M
¬aóg π©éj øe ÉeCG ,ΩódG ô≤a êÓY »a π¡°ùdG êôîªdG
øY åëÑj ¿CG Öéj á∏jƒW äGƒæ°S ó©H ¢†jôªdG áë°U
ádhÉëe ≈dEG ôeC’G êÉàMG ƒd ≈àM »°SÉ°SC’G …QòédG êÓ©dG
á∏μ°ûªdG √òg πM ≈dEG π°üf ≈àM ¢†jôªdG IÉ«M §ªf ô««¨J
±ƒ°S »JGƒ∏dG äGô«¨°üdG äÉ«àØdG iód á°UÉN ,É«k FÉ¡f
∂dP πch ,IO’hh πªM øe ¬©Ñàj Éeh êGhR ≈∏Y ø∏Ñ≤j
¿EÉa ’EGh ΩódG ô≤a øe á«dÉN á°†jôªdG ¿ƒμJ ¿CG Ö∏£àj
.á«æÑdG »Ø«©°V ’k ÉØWCG Öéæà°S Ió«°ùdG
:ﻛﻴﻒ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺇﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﺎﻷﻧﻴﻤﻴﺎ
     
 

Ö©àdG Qƒ¡Xh ≈©«Ñ£dG ¬WÉ°ûf ∫ó©e ¢VÉØîfG
,¬JÉbO OóY IOÉjRh Ö∏≤dG äÉHô°V áYô°Sh ¿Éé¡ædGh
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أ .د .خالد أبو الفضل
أستاذ طب الفم وعالج اللثة والتشخيص– جامعة القاهرة
العميد األسبق طب األسنان جامعة القاهرة
نائب رئيس جامعة النهضة
كثير من الناس يعاني من أمراض أو ألنسجة الفم لتقديم العالج المناسب ثانيا معجون األسنان:
األسنان ومشاكلها على اختالف
أنواعها ودرجاتها .وال شك أن صحة
الفم واألسنان تعد مرآة للصحة العامة
ترتبط بها ارتباطا وثيقا ومؤثرا.
والمريض عادة ما يقوم بزيارة طبيب
األسنان للمراجعة أو للمعاناة من آالم
في أعصاب األسنان كنتيجة لتسويس
أو غيره وكذا عند حدوث نزيف اللثة
أو الرائحة الكريهة الصادرة من الفم
أو وجود فجوات في األسنان يلتصق
بها الطعام أو اهتزاز األسنان الناتج
من التهابات اللثة أو تأكل العظام
الداعمة لألسنان.
كذلك القرح التي تحدث في أنسجة
الفم وتسبب آالم للمريض ومن الجدير
بالذكر أن الجيوب الصديدية التي
تحدث مع بعض المرضى تعد مصدرا
للبكتيريا التي تضر بالمعدة وقد تسبب
بعض أمراض القلب.
وال شك إن صحة الفم تعتمد أساسا
على العالج السليم لمشكالت وأمراض
الفم واألسنان وأيضا إتباع الوسائل
والنصائح التي تساعد على الوقاية
ومنع حدوث هذه التأثيرات السيئة مثل:
زيارة طبيب األسنان بصورة دورية
الكتشاف أي إصابة تحدث لألسنان

مبكرا.
االهتمام بنوعيه الغذاء الذي يساعد
على نظافة الفم وتحسين الرائحة
كالخضروات الطازجة والفواكه
والتقليل ما أمكن من السكريات
والحلوى التي عادة ما تلتصق باألسنان
وتكون عامال مؤثرا في بدء عمليات
التسويس .وينصح بمضغ العلكة التي
ال تحتوي على سكريات فهي تساعد
على إزالة الفضالت بدرجة مناسبة.
استخدام وسائل التنظيف المناسبة
وهي كثيرة ومتعددة تعمل على إزالة
الفضالت أو القضاء على البكتريا
بمكوناتها الكيميائية:

أوال فرشاة األسنان:

يستحسن استخدامها بعد اإلفطار
وقبل النوم ويفضل األنواع الناعمة
أو المتوسطة ،وتستخدم على األسنان
ومكان التقائها باللثة بزاوية حوالي
 45درجة ثم تحريكها دائريا لمدة ال
تقل عن دقيقتين تكفي لتنظيف جميع
األسنان وهناك بعض أنواع الفرش
الصغيرة للتنظيف بين األسنان.

يستخدم مع الفرشاة ليساهم في
التنظيف والقضاء على البكتيريا
وتبيض األسنان وأنواعها كثيرة
تحتوي على مواد مضادة للجراثيم
ومواد عطرية ومنها ما يحوي مادة
الفلورايد التي تساهم في التقليل من
حساسية األسنان.

ثالثا خيط األسنان:

وهو غالبا يتكون من شعيرات دقيقة
مشمعة وغير مشمعة تستخدم لتنظيف
أسطح األسنان الملتصقة إلزالة
الفضالت والبكتريا وتعد من الوسائل
هامه في عملية التنظيف.

رابعا المضمضة:

وهي هامة للقضاء على البكتيريا
والفطريات كيميائيا وأنواعها متعددة
وبعضها يحتوي على الفلوريد
وأخرى تحتوي على المواد تخدر
األلم في حاالت وجود قرح أو ما شابه
ذلك وتستخدم المضمضة في حدود
مرتين أو ثالث يوميا بمصاحبة غسل
األسنان باستخدام الفرشاة والمعجون
كما ذكرنا.

خامسا أجهزة تنظيف األسنان
الحديثة:
التي تحتوي على فرشاة أسنان تعمل
بالكهرباء ومنها ما تحتوي على
سوائل مطهرة تحت ضغط لتنظيف
الفم وباألخص في المناطق الضيقة
أسفل التركيبات الثابتة وحولها وكذلك
في حاالت تقويم األسنان.

سادسا :تنظيف اللسان
بالفرشاة إلزالة الفضالت.

مع أطيب التمنيات بصحة جيدة للفم واألسنان

64

P H A R M A T O D AY
issue 43

إلى كل أم !....
السرقة عند األطفال
(الحلقة السابعة)
كما وعدتكم بالعدد السابق ،سوف نتحدث اليوم باستفاضة
حول عادة السرقة عند األطفال.
قد يلجأ الطفل في بعض األحيان إلى الحصول على بعض
األشياء بأية وسيلة وإن اضطر إلى سرقتها ،سرقها!

لماذا يسرق الطفل؟ ولماذا في بعض األحيان يسرق
أشياء غير ذات قيمة ،أو أنه يمتلك ما هو أفضل
منها ،ويعود ذلك لألسباب التالية:
أوال :الحرمان ،إن حرمان بعض األطفال من الحب
الوالدي منذ الصغر بسبب الطالق أو موت أحد الوالدين
يجعلهم يتجهون نحو ارتكاب السرقات البسيطة ،وهذه
السرقات تعتبر رجعا تعويضيا عن حنان مفقود.

ثانيا :العقاب ،يلجأ بعض األطفال إلى ارتكاب السرقة
وخاصة في محيط األسرة ،كنوع من العقوبة يوقعها الطفل
على الوالدين جزاء إهمالهما له ،أو تفضيلهما ألحد إخوته
عليه ،أو ألنهما يحرمانه من بعض رغباته.

ثالثا :عدم الثقة في النفس والرغبة
في إثبات الذات ،فالكثير من الناس وليس األطفال
فقط قد يلجأ إلى السرقة ليثبتوا ذواتهم ،وليبرهنوا ألنفسهم
ولآلخرين (بطريقة ال شعورية) على أنهم قادرون على
النجاح في ناحية من نواحي الحياة ،وعادة يلجأ لهذا األسلوب
التعويضي من يفشل في إثبات ذاته بطريقة سوية.
رابعا :ضعاف العقول ،هناك بعض األفراد
خاصة ضعاف العقول يسهل قيادتهم وتوجيههم للجريمة
والرتكاب السرقات.

خامسا :المهارة اليدوية ،فبعض األطفال
يمتلكون مهارة يدوية فائقة ال يستغلها أهلهم استغالال نافعا،
وال يوجهونها للوجهة السليمة لالستفادة منها ،مما يجعل
الطفل يتوجه إلى االستفادة منها بطريقة منحرفة ،فيلجأ إلى
السرقة ،وبخاصة إذا حاول ممارسة السرقة مرة ونجح،
فيكون هذا دافعا له على االستمرار في هذا السلوك المنحرف.
سادسا :التقليد ،ففي بعض األحيان يقوم الطفل
بالسرقة من باب التقليد ألحد أفراد األسرة ،وتكرار فعل
السرقة مع ما يصحبه من منافع وإشباع لحاجات الطفل يجعل

�إعداد :د�.أمنية وجيه
هذا السلوك عادة تتحكم في الشخص.

وحينما يكتشف األب ذلك السلوك أو العادة في ابنه
أو ابنته يجب أن يسأل نفسه األسئلة التالية:
أال تتوافر لدى طفلي الفرص المناسبة لكي يحصل
على هذه األشياء التي سرقها بطرق مشرعة؟
هل المصروف الذي يأخذه يكفي كل من كان في
مثل سنه؟
هل يجب أن نعطيه فرصه أكثر الكتساب المال؟
كل هذه األسئلة يجب أن يجد لها األب إجابة شافية
حتى تستقيم األمور ثانية.
كما أنه على األب أن يبتعد بقدر اإلمكان عن مناقشة الطفل
فيما ارتكبه ،فسلوك الطفل هذا في أغلب األحيان سوف
يتغير ،وذلك حين يجد الطفل أن شقاوته قد اكتشفت ،وأننا لم
نشعره بالخجل جراء هذا السلوك ،أو بفقدان الثقة في قدرته
على مواجهة هذه العادة السيئة.

والسؤال اآلن ،ما الوسيلة لعالج هذه المشكلة؟
يجب على الوالدين أن يقدموا للطفل كل مساعدة ممكنة ،بأن
يجنبوه كل إغراء ال ضرورة له ،ويجب أال يمتد هذا إلى
حد إنكار مسؤوليته المالية ،فليس هناك ما هو أقسى على
الطفل من رؤية جميع الناس يشكون في أمانته .لقد قرأت مرة
عن طفل في سن الثامنة ،اعتادت عائلته اتهامه بسرقة كل
ما تفقده ،وذات مرة انفجر الطفل باكيا( :كلكم تنظرون إلى
وكأني سرقت النقود التي فقدتموها ،إني لم أسرق أبدا ،ولكن
في المرة القادمة سأسرق بالفعل إذا كان هذا هو شعوركم
نحوي) ،كما يجب اللجوء لمختص نفسي لمشاكل األطفال
وسلوكياتهم ،وعرض األمر عليه والعمل بنصائحه دون
إشعار الطفل بذلك.
وأخيرا ،حاولوا أال تخطئوا في تربية أطفالكم ،وتحروا كل
ما تعلموهم إياه وكل ما تعرضوهم له ،فالطفل مثل العجينة،
يتشكل بأصابع والديه والبيئة المحيطة به ،بارك الله لنا ولكم
في أوالدنا وهدانا إلى أفضل السبل في تربيتهم.
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فيروس

كورونا

المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية
حقائق هامة

متالزمة الشرق األوسط التنفسية مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا مستجد
(فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية) ،اكتُشف ألول مرة في المملكة العربية
السعودية في عام .2012
فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من األمراض
تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).
األعراض النمطية لإلصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية تشمل الحمى والسعال وضيق
التنفس ،ويشيع أيضا ً االلتهاب الرئوي ولكنه ال يحدث دائماً .كما أُبلغ عن أعراض َمعدية معوية
تشمل اإلسهال.
مات  %36تقريبا ً من المرضى الذين تم اإلبالغ عن إصابتهم بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية.
بالرغم من أن معظم الحاالت البشرية المصابة بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية نتجت عن انتقال
الجمال هي المستودع الرئيسي الذي يستضيف فيروس
العدوى بين البشر فإن من المرجح أن ِ
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،ومصدر حيواني لعدوى البشر بمتالزمة الشرق
الجمال في انتقال الفيروس وال طريقة (طرق) انتقاله.
األوسط التنفسية ،وال نعرف بالضبط دور ِ
ال يبدو أن الفيروس ينتقل بسهولة من شخص آلخر ،ما لم تحدث مخالطة قريبة ،مثل توفير الرعاية
للمريض دون حماية.
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األعراض

يتراوح الطيف السريري للعدوى بفيروس كورونا
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية بين عدم
ظهور أية أعراض (غياب األعراض) وبين األعراض
التنفسية المعتدلة وحتى المرض التنفسي الحاد الوخيم
والوفاة .وتتخذ األعراض النمطية لإلصابة بمرض
فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية شكل الحمى والسعال وضيق التنفس .أما
االلتهاب الرئوي فهو شائع ولكنه ال يحدث دائماً .كما
تم اإلبالغ عن أعراض َمعدية معوية ،تشمل اإلسهال.
ويمكن أن يتسبب االعتالل الوخيم في فشل التنفس ،الذي
يتطلب التنفس االصطناعي والدعم في وحدة العناية
المركزة .وقد مات  %36تقريبا ً من المرضى الذين تم
اإلبالغ عن إصابتهم بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة
الشرق األوسط التنفسية .ويبدو أن الفيروس يتسبب في
مرض أوخم لدى المسنين ،واألشخاص ذوي الجهاز
المناعي الضعيف ،واألشخاص المصابين بأمراض
مزمنة ،مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء
السكري.

مصدر الفيروس

إن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية فيروس حيواني المصدر ينتقل من الحيوان
إلى البشر .ومنشأ الفيروس لم يُفهم بعد فهما ً تاماً ،ولكن
حسب تحليل مختلف جينومات الفيروس يُعتقد أن منشأه
الجمال في وقت ما من
في الخفافيش وأنه انتقل إلى ِ
الماضي البعيد.

انتقال العدوى

انتقال العدوى من غير البشر إلى البشر :إن طريقة انتقال
الفيروس من الحيوانات إلى البشر غير مفهومة على
الجمال هي المستودع
نحو تام ،.ولكن من المرجح أن ِ
الرئيسي الذي يستضيف فيروس كورونا المسبب
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،ومصدر حيواني
إلصابة البشر بعدواه .وقد تم عزل سالالت فيروس
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية،
الجمال في عدة بلدان،
المطابقة للسالالت البشرية ،من ِ
ومنها مصر و ُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
انتقال العدوى بين البشر :ال يبدو أن الفيروس ينتقل
بسهولة من إنسان آلخر ،ما لم تحدث مخالطة قريبة،
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مثل توفير الرعاية للمريض دون حماية .وظهرت
مجموعات حاالت في مرافق الرعاية الصحية ،حيث
يبدو أن انتقال العدوى من إنسان آلخر يكون ممكنا ً
أكثر ،وخصوصا ً عندما تكون التدابير المتخذة للوقاية
من العدوى ومكافحتها غير كافية .وحتى اآلن لم يتم
توثيق أي صمود لسريان العدوى في المجتمع المحلي.
ويبدو أن الفيروس يدور في جميع أنحاء شبه الجزيرة
العربية ،وخصوصا ً في المملكة العربية السعودية ،حيث
تم اإلبالغ عن معظم الحاالت (> )%85في عام .2012
كما تم اإلبالغ عن عدة حاالت خارج الشرق األوسط.
ويُعتقد أن معظم حاالت العدوى تلك حدثت في الشرق
األوسط ثم صُدرت إلى خارج اإلقليم .وتُعتبر الفاشية
الحالية في جمهورية كوريا أكبر فاشية خارج الشرق
األوسط ،ولكن بالرغم من القلق الذي تثيره ال توجد أية
بينات تدل على صمود انتقال العدوى من إنسان آلخر في
جمهورية كوريا .وفيما يتعلق بجميع الحاالت األخرى
الوافدة لم يُبلغ عن حاالت سريان من المستوى الثاني،
أو أُبلغ عن عدد محدود منها فقط ،في البلدان التي وفدت
إليها الحاالت.

الوقاية والعالج

ال يوجد حاليا ً أي لقاح وال أي عالج محدد .والعالج
المتاح هو عالج داعم ويعتمد على حالة المريض
السريرية.
على سبيل االحتياط العام ينبغي ألي شخص يزور
مزارع أو أسواق أو حظائر توجد فيها ِجمال وحيوانات
أخرى أن يتبعوا تدابير النظافة الصحية العامة ،بما
في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد
لمسها ،وأن يتجنبوا مالمسة الحيوانات المريضة.
وينطوي استهالك المنتجات الحيوانية النيئة أو غير
المطهية بصورة كافية ،بما في ذلك األلبان واللحوم ،على
مخاطر عالية للعدوى من مجموعة متنوعة من الكائنات
التي يمكن أن تتسبب في مرض اإلنسان .فالمنتجات
الحيوانية المجهزة على النحو السليم ،عن طريق الطهي
أو البسترة ،هي منتجات استهالكها مأمون ولكن ينبغي
أن تتم مناولتها بعناية تجنبا ً لتلوثها العارض من األطعمة
الجمال وألبانها فهي منتجات
غير المطهية .أما لحوم ِ
مغذية يمكن االستمرار في استهالكها بعد بسترتها أو
طهيها أو غير ذلك من المعالجات الحرارية.
وإلى أن يتسنى فهم المزيد عن فيروس كورونا المسبب

لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية يُعتبر مرضى داء
السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة
واألشخاص المنقوصو المناعة معرضين لمخاطر عالية
لإلصابة بالمرض الوخيم بسبب عدوى فيروس كورونا
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية .لذا ينبغي
الجمال وأن يتجنبوا شرب لبنها
لهم أن يتجنبوا مخالطة ِ
النيئ أو بولها أو أكل اللحم الذي لم يتم طهيه على النحو
السليم.
فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية في العاملين في مجال الرعاية الصحية
حدث انتقال الفيروس في مرافق الرعاية الصحية في
عدة بلدان ،بما في ذلك انتقاله من المرضى إلى مقدمي
خدمات الرعاية الصحية ،وانتقاله بين المرضى في
اماكن الرعاية الصحية قبل تشخيص اإلصابة بفيروس
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية .فال
يمكن على الدوام تحديد المرضى المصابين بفيروس
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في
وقت مبكر أو دون فحص ألن أعراض هذه العدوى
وسماتها السريرية األخرى ال تقتصر عليها تحديداً.
وتُعتبر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها حاسمة لمنع
االنتشار المحتمل لفيروس كورونا المسبب لمتالزمة
الشرق األوسط التنفسية في مرافق الرعاية الصحية.
وينبغي للمرافق التي توفر الرعاية للمرضى المشتبه
في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المسبب لمتالزمة
الشرق األوسط التنفسية ،أو الذين تأكدت إصابتهم بها،
أن تتخذ التدابير المناسبة لتقليل مخاطر انتقال الفيروس
من المريض المصاب بعدواه إلى المرضى اآلخرين أو
إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية أو إلى الزائرين.
وينبغي توعية العاملين في مجال الرعاية الصحية
وتدريبهم على الوقاية من العدوى ومكافحتها ،وينبغي
أن يستذكروا مهاراتهم بانتظام.

السفر

ال توصي المنظمة بتطبيق أي قيود على حركة السفر
أو التجارة أو أي فرز عند الدخول فيما يتعلق بفيروس
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية.

استجابة المنظمة

تعمل المنظمة مع األخصائيين السريريين والعلماء في
البلدان المتضررة ،وعلى الصعيد الدولي ،من أجل
جمع وتبادل البينات العلمية لتكوين فهم أفضل للفيروس
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والمرض الذي يتسبب فيه ،ولتحديد أولويات االستجابة
لفاشية ،واستراتيجيات العالج ،وأساليب التدبير العالجي
السريري .كما تعمل المنظمة مع البلدان على وضع
استراتيجيات الوقاية من أجل مكافحة الفيروس.
وتقوم المنظمة ،مع البلدان المتضررة والشركاء التقنيين
الدوليين والشبكات ،بتنسيق االستجابة الصحية العالمية
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،بما في ذلك ما يلي:
توفير أحدث المعلومات عن الوضع؛ وإجراء تقديرات
المخاطر والتحريات المشتركة مع السلطات الوطنية؛
وعقد االجتماعات العلمية؛ وتوفير اإلرشادات والتدريب
للسلطات الصحية والوكاالت الصحية التقنية بشأن
توصيات الترصد المبدئية والفحص المختبري للحاالت
والوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العالجي
السريري.
وعقدت المديرة العامة لجنة طوارئ بموجب اللوائح
الصحية الدولية ( )2005من أجل إسداء النصح إليها
بشأن تحديد ما إذا كان هذا الحدث يشكل أم ال طارئة
صحية عمومية تثير قلقا ً دولياً ،وبشأن التدابير الصحية
العمومية التي ينبغي اتخاذها .واجتمعت اللجنة عدة مرات
منذ أن تم تحديد المرض ألول مرة .وتشجع المنظمة كل
الدول األعضاء على تعزيز ترصدها للعدوى التنفسية
الحادة الوخيمة ( )SARIوعلى االستعراض الدقيق ألية
أنماط غير مألوفة من العدوى التنفسية الحادة الوخيمة أو
حاالت االلتهاب الرئوي.
وينبغي للبلدان ،سواء أكان قد تم فيها أم ال اإلبالغ
عن حاالت إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة
عال
ى
الشرق األوسط التنفسية ،أن تحافظ على مستو ً
ٍ
من الحذر ،وخصوصا ً البلدان التي لديها أعداد كبيرة
من المسافرين أو العمال المهاجرين العائدين من الشرق
األوسط .وينبغي االستمرار في تعزيز الترصد في تلك
البلدان ،طبقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة،
إلى جانب اتخاذ إجراءات الوقاية من العدوى في
مرافق الرعاية الصحية .والمنظمة مستمرة في مطالبة
الدول األعضاء بأن تبلغها عن جميع الحاالت المؤكدة
والحاالت المحتملة للعدوى بفيروس كورونا المسبب
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،مع المعلومات
الخاصة بتعرض هذه الحاالت وفحصها ومسارها
السريري ،وذلك لتوفير المعلومات الالزمة لتنفيذ أكثر
أنشطة التأهب واالستجابة الدولية فعالية.

مأخوذ من :منظمة الصحة العالمية
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�أ.د  /محمد عطية مرت�ضى

مدر�س �أمرا�ض المفا�صل والعظام
ا�ست�شاري روماتيزم والمناعة والعمود الفقري
كلية طب الزقازيق زميل جامعة باري�س -فرن�سا

دراسة مصرية فرنسية مشتركة ترصد

كيف يتعايش مرضى الروماتيزم
المصريون مع الشعور باإلجهاد
الشعور باإلجهاد هو أحد األعراض الشائعة التي يعانى منها
 % 70 - 40من مرضى األمراض الروماتيزمية المختلفة
مثل الروماتويد– خشونة المفاصل -التيبس الفقاري -الزئبة
الحمراء والفيبروميالجيا وغيرها .وبرغم تطور عالجات
األمراض الروماتيزمية حديثا إال أن الدراسات الحديثة أثبتت
أن الشعور باإلجهاد يظل مالزما للعديد من المرضي الذين
يستخدمون العالجات الحديثة .من هنا كانت أهمية دراسة
الشعور باإلجهاد ورؤية المرضى له وكيف يتعايشون معه
وما هي طرق التقليل منه..
وهكذا كان موضوع دراسة مصرية فرنسية مشتركة أجريت
بكلية الطب جامعة الزقازيق مثل الجانب المصري منها د/
محمد عطية مرتضي مدرس الروماتزم بالكلية و.ا.د  /أمل
بكري أستاذ الروماتـيزم بالكليــة ومن الجانــب الفرنسـي
ا.د لور جوسك أستاذ الروماتيزم بجامعة السوربون
بفرنسا ،وتم نشر الدراسة في مجلة الصحة وجودة الحياة
عدد أغسطس Health and quality of life out come 2015
وانتهت الدراسة التي أجريت على ستين مريضا إلي أن
اإلجهاد يؤثر علي حياة المرضى بشكل كبير ،حيث تصف
إحدى المريضات بأنه (كالسم يسري داخل الجسم) بينما
تقول مريضة أخرى (في الصباح عندما أرى أطفالي أشعر
أني مجهده إلى الدرجة التى تجعلنى أتمنى عدم الصحيان
من النوم) .وأشارت الدراسة إلي أن هناك ارتباط قوى بين
الشعور باإلجهاد ودرجة األلم التي يشعر بها المريض ،وأن
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�إعداد :
ح�سام الجبالى

معظم مرضى الروماتويد يشعرون باإلجهاد في المساء أكثر
من الصباح.
وباإلضافة لأللم المتوقع الشعور باإلجهاد وتقليل القدرة
على العمل ،فقد أشارت الدراسة إلى أن اإلجهاد يؤثر
بصورة واضحة على العالقات االجتماعية واألسرية فيميل
المريض إلى االنعزال واالعتذار بصورة متكررة عن
الواجبات االجتماعية .كما تبين من الدراسات أن الشعور
باإلجهاد له أثر كبير على الحياة الجنسية بين األزواج إلى
الدرجة التي تدفع الكثير من النساء إلى الطلب من أزواجهن
أن يتزوجوا بامرأة أخرى.
كما اشتكى الكثير من المرضى أن الشعور باإلجهاد يقضى
على أي فرصة لالشتراك في المجاالت الترفيهية .أو كما
يقول احد المرضى (لم أعد اعرف ما معنى الترفيه) أما
عن الطرق التي يستخدمها المصريين للتغلب على الشعور
باإلجهاد فهي تتراوح ما بين تقسيم الواجبات إلى أقسام
متعددة بحيث يمكن أداؤها كل على حدة قبل حدوث اإلجهاد.
ووجد أن الكثير من المرضى يلجأ إلى االعتماد على معاونة
األسرة له (األم -األخوات) في أداء األعمال المنزلية بالذات.
وانتهت الدراسة إلى التوجيه بأهمية التواصل بين المرضى
والطبيب عن درجة اإلجهاد ومدى استجابته للعالج وكذلك
على أهمية أن يبين األطباء للمرضى الطرق التي يمكنهم
بها التعايش مع الشعور باإلجهاد والتقليل من آثاره العامة
على حياتهم العملية واالجتماعية واألسرية.

75

P H A R M A T O D AY
issue 43

اعتالل عضلة القلب

المصاحب للحمل والوالدة
�أ .د� /إ�سالم �شحاته

مدر�س و�أ�ست�شارى �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية جامعة الزقازيق
اعتالل عضلة القلب المصاحب للحمل والوالدةPeripartum:
 cardiomyopathyوتسمى أيضا متالزمة ميدوMeadows’s
 : syndromeوهو اعتالل عضلة القلب التمددى الذى يحدث فى الفترة
المحيطة بالوالدة (بين الشهر األخير من الحمل وحتى الشهر السادس بعد
الوالدة) ،ويتسبب بتدهور في وظيفة القلب.
�إعداد :ح�سام الجبالى
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عوامل الخطورة التي يعتقد أن
لها دور في حدوث الحالة تشمل
ما يلى:
 -1السمنة المفرطة.
 -2إصابة قلبية سابقة خاصة التهاب
عضلة القلب.
 -3استخدام بعض األدوية.
 -4التدخين
 -5إدمان الكحول.
 -6الحمل المتعدد.
 -7سوء التغذية.

أسباب اعتالل عضلة القلب:
األسباب غير معروفة لآلن وإن كان
هناك بعض التقارير والدراسات تشير
إلى احتمالية العدوى بفيروسات ذات
تأثير قلبي ،وإلى اضطرابات المناعة
الذاتية أو ضعف جهاز المناعة ،وبعض
السموم ،وعوز المغذيات الزهيدة
المقدار ،أو بعض العناصر المعدنية،
والوراثة كمكونات ممكنة تساهم في
التسبب في نشأته وتطوره.

الفسيولوجيا المرضية
تبدأ الحالة عادة كالتهاب غير واضح
السبب (ربما فيروس قلبي أو
اضطراب مناعي أو غير ذلك) مما
يؤدى إلى اضطراب مناعي يعمل على
تدمير الخاليا العضلية القلبية ،حيث أن
بعضها يموت وبعضها األخر يتحول
إلى نسيج ندبي ليس لديه القدرة على
االنقباض ،ويصاحبه:
 -1تمدد البطين األيسر للقلب.
-2تشوه في بنية وهيكلية األنسجة التي
تتمدد ويتغير شكلها.
-3والتي يضاف إليها عملية اختالل
المناعة الذاتية ،التي تغذى بدورها
العملية االلتهابية األولية وما
يصاحبها من فقدان التدريجي
المضطرد للخاليا العضلية القلبية
مما يفاقم القصور القلبي في نهاية
المطاف كنتيجة حتمية لضعف
االنقباض.
-4عدا عن إمكانية حدوث اضطرابات

في النظم الكهربية والبطينية القلبية،
وانسداد أحد األوعية الدموية بسبب
تجلط الدم ،والموت القلبي المفاجئ.

تشخيص اعتالل عضلة القلب:
هؤالء المرضى ليس لديهم تاريخ
سابق من أمراض القلب وليس هناك
أي أسباب أخرى محتملة معروفة من
قصور في القلب ،لذلك التشخيص يقوم
بشكل أساسي على االستبعاد ،وتستخدم
األشعة التليفزيونية على القلب للتحقق
من كفاءة العضلة القلبية ،وحجم البطين
األيسر ،ولمراقبة فعالية العالج.
العالمات واألعراض:
 -1ضيق النفس عند النوم.
 -2ضيق التنفس عند بذل أقل مجهود.
 -3تورم الجسم.
-4السعال عند النوم.
 -5كثرة التبول ليال.
-6زيادة الوزن المفرط خالل الشهر
األخير من الحمل بمعدل يتراوح
بين  1إلى  2كيلوجرام أسبوعيا.
 -7الخفقان ،وألم في الصدر.
 -8حدوث أعراض متعلقة بالصمامات
(جلطات) في أي من األجهزة
الحيوية ،كالسكتة الدماغية عندما
تصل الخثرة إلى األوعية الدماغية.
أو في األطراف ،أو الشرايين التاجية
مما يؤدى إلى احتشاء القلب.

العالج:
العالج التقليدى يشمل عادة:
 -1مدرات البول.
 -2مثبطات بيتا.
-3مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين.
-4أحيانا اضطرابات النظم الكهربية
المرافقة تحتاج إلى زرع منظم
لكهربية القلب.
المضاعفات ومآل المرض:
 -1اضطرابات النظم الكهربية القلبية.
 -2فشل القلب اإلحتقانى.
 -3تجلط الدم في الشرايين الرئوية.
معدل البقاء على قيد الحياة بعد العالج

يكون عالي جدا حيث يصل إلى ،%98
معدل التعافي التام يصل على  %50من
الحاالت ،مع أن فترة العالج قد تمتد
لسنوات عدة من بعد التشخيص ،إال أنه
بعد التعافي التام تكون إمكانية حدوث
انتكاس في حدها األدنى خاصة إذا لم
يكن هناك حمل الحق.
يجب تجنب الحمل الالحق عندما يكون
كفاءة عضلة القلب للبطين األيسر أقل
من  ،%55فالعديد من النساء اللواتي
تعافين تماما ينعمن بحمل الحق ناجح،
حيث أن بعض الدراسات الهامة تفيد
بأن خطر تكرار فشل القلب بين هؤالء
النساء نتيجة الحمل الالحق ما يقارب
 %21أو أقل.

وبائية المرض:
تختلف الوبائية من بلد ألخر ،فمثال فى
الواليات المتحدة تتراوح بين  1لكل
 4000-1300والدة حية ،في حين
أنها قد تصل إلى  1لكل  1000والدة
حية في دول أخرى كجنوب أفريقيا،
وإلى  1لكل  300في هايتي.
بعض الدراسات تؤكد أنه قد يكون أكثر قليال
أن ينتشر بين النساء األكبر سنا ،مع ذلك،
ما بين ربع إلى ثلث المرضى هن النساء
الشابات اللواتي أنجبن للمرة األولى.
أما استخدام بعض أدوية المخاض أو
حدوث تسمم الحمل قد تسهم في تفاقم
فشل القلب ،ولكنها ال تسبب الحالة،
حيث غالبية المصابات لم يكن لديهن
أي من هذه الحاالت.

طرق الوقاية:
 -1إتباع نظام غذائي متوازن.
-2الحرص على ممارسة التمارين
الرياضية بانتظام.
 -3تجنب التدخين والكحول.
-4تجنب الحمل مرة أخرى إذا كان هناك
قصور قلبي خالل حمل سابق ،وإذا
كان هناك رغبة فى الحمل ثانية ينبغي
استشارة استشارى القلب أوالً للتأكد
من تعافى العضلة القلبية بشكل كامل
مع المتابعة الدقيقة أثناء فترة الحمل.
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كنز المشروبات الدافئة
�إعداد :ايـــة عيـاد

بين يدينا كن ٌز يغفل الكثير منا عنه ..كن ٌز يغنينا عن الكثير من
زيارات األطباء ،وأقراص الدواء ..ويقينا الكثير من المعاناة
واآلالم ،وتعب الليالي واأليام...
إنها «السوائل الدافئة» بأنواعها ،نحفظ أسماء معظمها ولكننا
ال ندرك قيمتها ..إنها الطريقة األسهل واألكثر أمنا للوقاية
والعالج من معظم ما نعانيه من مشاكل صحية تن ِّغص علينا
حياتنا اليومية.
الكركديه :مقوي لعضلة القلب والمعدة ،ومانع لتصلُّب
الشرايين ،ومانع للحموضة والعطش ،وقاتل للبكتيريا،
وخافض للضغط والحرارة ،ومفيد في حاالت الربو الشعبي
والسل ،وهو مليّن خفيف .ولالستفادة منه في خفض ضغط
الدم يُنقَع ثم يبرّد ،ولكن ال تكثر منه الحتوائه على نسبة عالية
من أمالح األكساالت.
الينسون :يطرد البلغم ويس ّكن السعال والربو ،وهو مفيد
للجهاز الهضمي فيطرد الغازات ويس ّكن مغص األطفال،
ويقوّي الكبد والطحال والكلى والمبايض ،ويدر الطمث
ويس ّكن آالمه ،وينشط الغدد ،ويس ّكن الصداع والدوار ويفتت
الحصى ،وال يضعف القدرة الجنسية كما هو شائع عنه.
العرقسوس :من ّشط للكبد والمرارة ،وهو مفيد في حالة
السعال الجاف والربو ،ويخفض الحرارة ،ويمنع العطش،
ومضاد للجراثيم ،ومفيد في بحّة الصوت.
التمر هندي :من ّشط للهضم ،ويزيل الحموضة ،ويمنع
العطش ،ويخفض الحرارة ،ويمنع القيء والغثيان ،ويهدئ
من التهاب الحلق.
النعناع :مقوّي للمعدة والكبد والبنكرياس والقلب ،وهو
فاتح للشهية ،يطرد الديدان والغازات ،ويس ّكن المغص وألم
الطمث ،ويفيد في ضيق التنفس والصداع والتهابات البلعوم
واللثة ،ومغص حصوة المرارة ،ويمنع الغثيان والسخونة،
ويوقف القيء.
الشاي األخضر :يقوّي القلب ،ويخفض الكوليسترول،
وي ّدر البول ،ويسهّل العمل الذهني والعضلي ،ويساعد على
حرق الدهون.
مشروب الدوم :يمنع العطش ،ويزيل التهابات
المثانة والبول ،وهو خافض لضغط الدم والسكر.
عصير الليمون :يقاوم الطعام الفاسد ،ويقوّي اللثة
والهضم ،ويفتح الشهية ،ويدر البول ،ويخفض الحرارة،
ويذيب الدهون ،وينظّم الضغط ،ويقي من أمراض البروستاتا
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وتصلب الشرايين والصداع والدوالي وحب الشباب ،ويس ّكن
الدوار ،ويقتل ميكروبات وطفيليات األمعاء ،ويقهر السمنة،
ومضاد للنمش والبقع ،ويزيل صفرة األسنان.
مشروب الخروب :يزيل الحموضة ،ويفيد في
الدوسنتاريا ،ويعالج اإلسهال خاصةً في الرضع ،ويس ّكن
المغص والربو ،ويخفض الحرارة ،ويطرد الديدان ،وهو
مفيد لمرضى السكر.
مشروب البابونج :يطرد الغازات ،وين ّشط الهضم،
ويس ّكن التهابات الجهاز الهضمي والسعال وآالم المبايض،
وخافض للحرارة ،وين ِّشط الكلى ،ولجمالك يزيل تراكم
الدهون على البشرة الدهنية كما يساعد موضعيًا في إزالة
تورم الجفون (يمكنك استخدامه لوجهك في صورة أكياس
الكاموميل أو البابونج).
مشروب البردقوش :يساعد على النوم الهادئ
ويمنع األرق ،ويطرد الغازات والبلغم ،ويس ّكن السعال
والربو ،ويفتح الشهية ،وهو مليّن ومسكن للمغص ،وينظّم
الطمث والضغط ،ويه ّدئ األعصاب ،وهو مطهر موضعي
جيد للجروح واألكزيما ،ويفيد في مشاكل الشعر.

مشروب الكراوية :طارد للغازات والحموضة
والديدان والبلغم ،ويمنع القيء والسعال والربو وآالم المبيض
والمغص المعوي وآالم المفاصل ،ويهدئ الرضع ،ويقوى
القلب والمعدة ،ومضاد للتشنج.
مشروب الشمر :يطرد الغازات ،ويفتح الشهية،
ويقوّي الهضم ،ويس ّكن السعال والربو والتشنج خاصةً
للرضع ،وينظّم الطمث ويخفف آالمه ،ويعتبر مقوّي عام
مثل الينسون.
مشروب الشعير الناعم (التلبينه) :م ّدر للبول،
وينشط الكبد ويخفض السكر ،وينقص الوزن والضغط
والدهون ،ويقي من الجلطة ،ويقوي المعدة والمناعة ،ويزيل
التهاب األذن ،ويفتت الحصى ،ويعطي اإلحساس بالشبع.
الزنجييل :يحرّر السموم العالقة في الجسم ،ويحسِّن
الهضم ،ويخفف الحرارة والغثيان ،وهو مشروب ساحر له
العديد من الفوائد في مواجهة السمنة والسرطان وغيرهما
من األمراض.
حبـــــة البركـــة :ملعقـة يوميًا تبنــي جهــاز مناعي ال
مثيل له.
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«فرط الحركة وتشتت االنتباه»..

اضطراب في ازدياد

«تعبت خالص ..ابني مجنني ..مبيهداش ..طول النهار
جري وتنطيط ..عامل مشاكل في المدرسة والنادي وفي
كل مكان يروحه ..مبيعرفش يقعد يذاكر ..مبيسمعش الكالم
خالص ..مبيعرفش يركز في حاجة ..عدواني ..عنيف مع
أخواته ..مبيسمعش اللي يكلمه ..مبيعرفش يستنّى ..بيفرك
ايديه ورجليه بعصبية ..بينسى كتير ..جربت معاه كل حاجة
ومفيش فايدة ..الدكاترة قالوا عنده فرط حركة»..
استوقفتني تلك الشكوى التي سمعتها مؤ ّخرًا بشكل متكرر
من عدد ليس بالقليل من األمهات ،والتي بدت كظاهرة حديثة
نسبيًا تستشري بشكل سريع في مجتمعاتنا العربية .وتبادر
إلى ذهني العديد من األسئلة!!

الشكل
ماذا يعني «فرط الحركة»؟ لماذا ينتشر بهذا
ً
السريع في مجتمعنا؟ هل هذا مرض؟ وإذا كان مرضا
ُ َ
فهل يرجى شفاؤه؟ وهل هو مرض عقلي أم عصبي؟
ما أسبابه؟ وما العالج؟ وكيف يمكن لألم واألب
التعايش ورعاية االبن المصاب به؟
بدأت أبحث وأتابع ما يُس ّمى بـ «اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه» Attention Deficit Hyperactivity
 ،Disorderيختصرونه ()ADHDوبالعربي (أفتا)..
فوجئت بأنها مشكلة عالمية تؤثر على نحو  %7من أطفال
العالم في سن المدرسة ،بل هناك دراسات تشير الرتفاع
النسبة في السنوات الماضية لتصل إلى  ،%15وتزيد نسبة
إصابة الذكور إلى اإلناث بنسبة  3إلى  .1ويستمر هذا
االضطراب في أكثر من  %60من المصابين إلى مرحلة
الشباب .وغالبًا ما يتم تشخيص أعراضهم بشكل خاطئ أو
يتم تجاهلها بوصف الطفل أنه غير مهذب أو متمرد .وتظل
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�إعداد :ايـــة عيـاد

«صعوبات التعلم»  Dyslexiaهي المشكلة التي يعاني
منها النسبة العظمى من المصابين بـ  ADHDنتيجة ضعف
التركيز وشتت االنتباه (وال عالقة لها بمستوى الذكاء).

التشـخـيـص واألعـراض:

يتم التشخيص الدقيق من قِبَل متخصصين مؤهلين في المجال
بنا ًءا على مجموعة محددة من المعايير:
)1وجود أعراض فرط الحركة ،واالندفاع ،أو نقص
االنتباه ..قبل سن  7سنوات.
)2وجود ضعف أو ُّ
تأخر واضح في أداء المريض بسبب هذه
األعراض في مكانين أو أكثر (مثل المدرسة والمنزل).
)3يصاحب تشخيص «اضطراب تشتت االنتباه وفرط
الحركة» وجود ستة أعراض أو أكثر ،لمدة ستة أشهر
على األقل ،وبدرجة تؤثر على مستوى النمو بصورة
سلبية ،وتظهر األعراض بالشكل التالي :

أولاً  :نقص االنتباه
•في كثير من األحيان ال ينتبه المريض تما ًما للتفاصيل،
ويرتكب أخطاء ناجمة عن عدم االنتباه أثناء أدائه الواجبات
المدرسية أو في العمل أو غير ذلك من أنشطة.
•يتشتت ذهنه غالبًا بسهولة ،وال يتمكن من التركيز باستمرار
في المهام الموكلة إليه ،أو حتى في أنشطة اللعب.
•ال يبدو منصتًا عند التحدث إليه مباشرةً.
•ال يتبع التعليمات ،وغالبًا ما يشكل تنظيم األنشطة صعوبة
بالنسبة له.
•يتجنب أداء المهام التي تتطلب الكثير من الجهد الذهني
لفترة طويلة من الوقت.
•كثير النسيان أثناء ممارسة األنشطة اليومية.

ثانيًا :فرط الحركة
•يكون المريض كثير التململ ،إما أن يحرِّك يديه أو قدميه
أو يتحرك في مقعده.
•كثيرًا ما ينهض من مكانه رغم عدم الحاجة لذلك ،ويقوم
بالركض أو التسلق في المكان والزمان غير المناسبين.
•يتميز بالحركة الدائبة والنشاط وغالبًا ما يصعب عليه
اللعب أو االستمتاع باألنشطة الترفيهية في هدوء.
•كثرة الكالم ،والثرثرة.

ثالثًا :االندفاع
•غالبًا ما يسارع باإلجابات قبل االنتهاء من طرح األسئلة.
•لديه صعوبة في االنتظار حتى يأتي دوره.
•كثيرًا ما يقاطع اآلخرين أو يتطفل عليهم.
األســبـاب:
عوامل وراثيّة :وجود تاريخ عائلي لدى أحد األبوين أو
كليهما يزيد احتمالية إصابة األبناء بهذه المشكلة .وبحسب
دراسة أجرتها كلية طب النفس بجامعة برشلونة بأسبانيا
أظهرت النتائج أن نسبة اإلصابة بـ «اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه» مماثل لنسبة النمط الجيني الخاص بالطول
أو لون الشعر.
عوامل غذائية :يرى األخصائيون أن سوء التغذية ،وعدم
االهتمام بالمأكوالت الصحية ،واالنصراف إلى تناول
األغذية التي تحتوي على المواد الحافظة «البنزوات»،
واأللوان والمحليات الصناعية (كالشيبس والحلويّات
والعصائر المحفوظة )...يتسبب في ظهور هذا االضطراب.
عوامل اجتماعية :مثل األطفال المحرومين عاطفيًا أو تحت
بشكل مفاجيء ،أو
تأثير مشاكل نفسية؛ كوفاة أحد األبوين
ٍ
حدوث طالق وتشتت بين أفراد العائلة ،أو تشاجر األبوين
أمام االبن ،أو إساءة معاملة الطفل بالضرب أو التعذيب ،أو
اإليذاء اللفظي خاصةً أمام اآلخرين.
عوامل بيئية :إصابات المخ بسبب االلتهابات أو السموم،
والتعرض لنسبة عالية من مادة الرصاص الذي يسبب
خــــلل في وظــائف الدماغ الكيميائية.
تناول األم أدوية معينة أثناء فترة الحمل ،وأي إصابة للجهاز
العصبي قبل وأثناء الوالدة لها تأثير ،باإلضافة إلى نقص
األوكسجين ،والوالدات المبكرة.
األرق أو عدم كفاية النوم لفترة طويلة بسبب مشاكل نفسيّة أو
صحية أو اجتماعية.

العــالج :

العالج السلوك ّي :وهو استخدام طرق مبتكرة لتعزيز
التصرّفات الجيدة لدى الطفل في ّ
سن مب ّكرة ونبذ الخاطئة،
ويشترك فيه ك ٌل من األهل والمدرسة والطبيب.

العالج بالتغذية :وهنا يتر ّكز العالج على تغيير نمط الغذاء
الذي يتناوله الطفل ،بإبعاده عن ك ّل السكريات المشبعة
باأللوان الصناعيّة والمنكهات «المحليات» الكيماوية والمواد
الحافظة ،خاصةً في الفئة العمرية دون السادسة ،وتوجيه
الطفل للطعام المفيد من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء،
واألسماك ،باإلضافة إلى ضرورة إدخال عسل النحل في
غذائه اليومي ألثره المباشر على تخفيف هذا االضطراب
السلوك ّي.
العالج باألعشاب الطبية :يمكن استخدام عشبة «شقائق
النعمان» أو ما يعرف بالدحنون في عالج هذه المشكلة
ألثرها على تخفيف االضطرابات العصبيّة ،والقلق ،واألرق،
والنشاط الزائد في الدماغ نظرًا لمفعوله المهدئ والسريع
على الجسم.
العالج بالقرآن :إذ يمكن استخدام الرقية الشرعية المأثورة،
ّ
تخف
وقراءة القرآن على الطفل في جلسات متكرّرة إلى أن
هذه األعراض وتتالشى نهائيًا.
العالج الدوائ ّي :هو آخر الحلول التي ينصح بها الطبيب لعالج
هذه المشكلة ،حيث يُعطَى الطفل األدوية المه ّدئة للجسم التي
تقلل من الحركة الزائدة وفي نفس الوقت ترفع األداء العقلي
وتزيد من قوة التركيز لديه ،ويلجأ الطبيب إليها عند انعدام
استجابة الطفل لجميع ما ُذ ِكر سابقًا؛ ألعراضها الجانبية
وآثارها المستقبليّة على سلوك وصحّة الطفل ،ويشترط
استخدامه بعد إتمام ّ
سن السابعة من العمر بإشراف طبيب
ُ
مختص .وبحسب دراسة نشرت في  8أبريل  2004م في
مجلة «طب النفس المركزي الحيوي»Biomed Central
 ، Psychiatryفإن األطفال الذين تناولوا مكمالت الزنك
مع أدوية معالجة االضطراب بدا عليهم التحسن بشكل أكبر
وبمعدل أسرع من أولئك الذين لم يتناولوا الزنك.

السؤال هنا هل يمكن شفاء الطفل أو الشخص
المصاب من هذا االضطراب؟؟
على الرغم من عدم وجود عالج نهائي إال أن كثيرًا من
األطفال يتحسنون بدرجات متفاوتة ،ومن ينل منهم الرعاية
الصحية والتربوية الصحيحة والتغذية السليمة فإن نسبة
تحسنه تزيد جدًا ،بل إنه يصبح أفضل إنجا ًزا من بعض
األشخاص العاديين؛ حيث يتم استثمار قدراته بشكل رائع..
وأعرف شبابًا مصابين سجّلوا براءات اختراع ،وبعضهم نبغ
وتميز في العمل واإلنتاج.
ومع االنتشار الملحوظ لهذا االضطراب ،أصبح من
الضروري زيادة التوعية وتوفير سبل المساندة اإليجابية في
المجتمع لألطفال المصابين؛ ليتمكنوا من تحقيق االستقرار
في حياتهم االجتماعية والنجاح في حياتهم العلمية ،وإال فهم
في خطر متزايد يهدد مستقبلهم ويعرضهم لمشاكل جسيمة
كاالنسحاب من التعليم ،والوقوع في اإلدمان ...
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قرح الفم
المؤلمة
الكل بال استثناء حدثت له قرحه في الفم في وقت من
األوقات ..بالطبع كان ال يعلم السبب ..وال يعلم لماذا
خفت دون عالج ..وال يعرف أنواعها.
فما هي..؟ هي جروح صغيرة مؤلمة تتكون داخل
الفم .تكون على حدود اللثة أو مقابل الفكين أو في سقف
الفم هذه مشكلة تحدث لكل الناس ولكنها تتكرر كثيرا
عند بعض الناس..هي غير معدية وال يمكن أن تنتقل من
شخص إلي آخر .معظم هذه القرح تزول وحدها في فترة
من أسبوع إلي اثنين ولكن العالج يقي من المضاعفات
ويقلل اإلحساس باأللم.
األسباب :معظم القرح الفردية ..تكون بسبب جرح
في الفم ..بعض العائالت تتكرر لهم قرح الفم ،ومعظم
األطفال والبالغين أكثر عرضه لحدوث القرح .الطلبة
الذين يتعرضون لضغط شديد أيام االمتحانات معرضون
لإلصابة وكذلك الحوامل ..وهناك أسباب أخري مثل–
الحرارة الساخنة للطعام أو المشروبات ..أن يعض
اإلنسان نفسه من الداخل– غسل األسنان بطريقه عنيفة–
األسنان المصابة– القلق والضغط النفسي الشديد– بعض
األدوية..
األعراض :معظم القرح مدورة الشكل وأقل من 1سم
وتأخذ اللون األصفر أو األبيض أو الرمادي وتكون
حمراء ومنتفخة ولها حاجز قد تكون مؤلمه جدا عند
األكل أو الشرب.
العالج :تزول وحدها خالل فتره من أسبوع إلي
أسبوعين بدون عالج ..ولكن العالج يقلل من اإلصابة
بعدوي بكتيرية– مرهم ..بعض المراهم التي تحتوي
على مضادات االلتهابات – الجيل..

84

P H A R M A T O D AY
issue 43

من الطبقة الواقية للقرحة مرورا بالقرحة نفسها وال
ينصح باستخدام كميات كبيره– غسول للفم..
مفيدة إذا كان صعب الوصول إلي القرحة وتستطيع أن
تمنع العدوى البكتيرية وتقلل من األلم– من الممكن
أخذ باراسيتامول مسكن لأللم ..وسائل طبيعيه للتخفيف
من األلم:
• امتصاص أي منتج ثلجي يفيد في تقليل األلم.
•تجنب الشطة واألكل الحارق.
•تجنب األكل الحار جدا وكذلك المشروبات الساخنة.
•ترفق وأنت تغسل أسنانك بالفرشاة.
•من المستحب تناول فيتامين ب وسي.
•حاول أن تشرب الكثير من الماء لتمنع جفاف الفم.

متي تزور الطبيب؟؟

يجب أن تزور الطبيب على وجه السرعة إذا كان مساحة
القرحة أكبر من  1سم أو أنك مصاب بعدة قرح صغيرة
وتجمعت مع بعضها.
لم تزول خالل من  3إلي  4أسابيع بالعالج.
تنزف.
إذا كانت تتكرر في وقت قصير كل أسبوع مثال.
تأتي بالتهاب في الحلق– إذا كانت غير مؤلمه أبدا
الوقاية :االهتمام بنظافة الفم ..الغذاء المتوازن..
تقليل استهالك الحلوى والسكريات تجنب الشرب
واألكل الساخن جدا تجنب األكالت الحامضة أو الحراقه
تجنب األمراض التي تنقل عن طريق الجنس ألنها تسبب
بعض أنواع القرح لو كنت تدخن ..تمتنع عن التدخين ..
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�أ�شهر علماء الطب العرب
اشتهر الكثير من األطباء المسلمين ،وكانت لهم اسهاماتهم المتميزة التي أعلت من
مكانتهم ،كأبي بكر الرازي الذي أطلق عليه «جالينوس العرب» لما ق ّدمه من مؤلفات
وإنجازات في الطب ،كما يعتبره البعض أبو الطب اإلسالمي ،وأعظم األطباء في
عالما موسوع ًيا ،له
العالم اإلسالمي ،باإلضافة إلى شهرته كطبيب ،فقد كان الرازي
ً
مائتي مصنف نصفها في الطب .ويعد الرازي أول من أرجع سبب اإلصابة ببعض األمراض
إلى أسباب وراثية.
وقد كان الرازي “أول األطباء المسلمين في العصور الوسطى ممارسة للطب بطريقة
ً
متفوقا على جالينوس نفسه ...وقد اشتهر الرازي بأنه أول من وصف
شاملة وموسوعية،
وفرّق بين مرضي الجدري والحصبة على نحو دقيق .وكذلك الزهراوي الذي ع ّده الغرب
«أبو الجراحة الحديثة» ،وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى .وابن الجزار صاحب
كتاب زاد المسافر وقوت الحاضر.
ً
أيضا الطبيب والفيلسوف المسلم ابن سينا ألعماله العلمية ،وباألخص
لمع منهم
لكتاباته في الطب .كما اشتهر ابن سينا لكتابيه القانون في الطب وهو األشهر ،وكتاب
الشفاء .وقد غطت أعماله األخرى مواضيع حول أدوية القلب ،وعالج أمراض الكلى.
وكان البن النفيس فض ً
ال كبي ًرا في تقدم علم التشريح وعلم وظائف األعضاء ،ولكن
من غير المؤكد إنه توصل إلى ما توصل إليه عن طريق تشريح اإلنسان ،الستنكاف ابن
النفيس ممارسة التشريح لتعارضه مع الشريعة وشفقته على أجساد البشر.
كما وصف ابن أبي األشعث وظائف المعدة على أسد حي ،في كتابه الغادي
والمغتدي ،حيث كتب :عندما يدخل الطعام المعدة ،خاصة عندما تكون ممتلئة ،تتسع
المعدة وتتمدد طبقاتها ...الناظر للمعدة يراها صغيرة إلى حد ما ،لذا فقد شرعت في
صب إبريق بعد إبريق في فمها ...الطبقة الداخلية للمعدة المنتفخة أصبح ناعمة كطبقة
الغشاء البريتوني الخارجية .ثم قطعت المعدة وسمحت للماء بالخروج ،فتقلصت
المعدة ،حتى رأيت فمها.
د ّون ابن أبي األشعث مالحظاته تلك عام  ،959وبعد نحو  900عام ،أعاد وليم بومونت وصف
رائدا في علم وظائف األعضاء التجاربي.
تلك الوظائف ،مما يجعل ابن أبي األشعث ً
فيتوجب علينا دراسة حياة وسلوكيات هؤالء العظام الذين أثروا في البشرية جمعاء
حتى نستعيد هذا الزمن الجميل ......أتمنى ذلك!!!!!

