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فى البداية نود التعرف على تاريخكم المهني
حتى تقلدتم هذا المنصب في الشركة ؟
في بداية حياتي عملت في العديد من الشركات األجنبية
والعربية ،حيث أمضيت  13عاما في مجال التسويق
وعملية إدارة اإلبتكار في العديد من الشركات ،وقضيت
معظم حياتي المهنية في شركة بي آند جي ( )p&gبقسم
العناية بالشعر في أوربا ومصر .ومنذ عام  2013وحتى
األن وأنا أعمل في شركة ماريكو ،مما يمكننا القول أن
لدي  18سنة خبرة في هذا المجال ،ما بين أوروبا ومصر
والمغرب والسعودية ودبي .

ما رأيك في السوق المصري مقارنة بسوق دبي أو
أي بلد آخر في المنطقة؟
السوق المصري مختلف عن باقي األسواق األخرى ،فهو
يمنحك المزيد من اإلمكانات والفرص العظيمة إلستغالله،
فالتعداد السكاني فى مصر يجعل السوق المصري ال
يقارن باألسواق األوروبية واألمريكية ،ولهذا كانت
البداية سريعة وقوية جدا وال تزال اإلمكانات مبشرة.

كيف بدأت الشركة في مصر وبأي منتجات كانت
هذه البداية؟

بدأنا في مصر بمنتجات الجيل وأيضا الكريم ومن أشهرها
Fiancee ، Hair Code, Parachute

وهل تم سيطرة الشركة على  % 60من حصة
السوق المصري في كريم الشعر والجل في عام
2006؟
بدأنا بمنتج تجاري قوي ،وقمنا بعد ذلك بالعمل على منتج
أقوى من حيث االستثمار ،خاصة جيل هيركود وكريم
جيل فيانسيه .ومن خالل تثقيف المستهلكين وتعريفهم
بالمنتج جعلنا ذلك في الصدارة ،واستحوذنا على هذه
النسبة خاصة في منتج الجيل .

منذ حققت الشركة مليار دوالر في جميع أنحاء
العالم والخطة هي أن تصل إلى تحقيق  2مليار
دوالر بحلول عام 2018؟ ما هي المعايير التي
تضعها الشركة لتحقيق ذلك؟
أوال :نحن نركز على معرفة احتياجات عمالئنا لتلبية
احتياجاتهم ،فال نلجأ إلى تقديم منتج جديد من الواليات
المتحدة األمريكية فى مصر ونضعه في السوق ،ولكن
كيفية فهم احتياجات الشباب من هذه المنتجات خاصة

معرفة إحتياجات المستهلك
على رأس أولوياتنا
الجيل نستطيع أن نقدم لهم أفضل المنتجات التي تكون
آمنة بالنسبة لهم نظرا لتطابقها المعايير الدولية ،فمعرفة
احتياجات المستهلك على رأس أولويتنا
ثانيا :جوهر الصناعة من خالل دفع عجلة اإلبداع،
فالعلماء فى الهند يدرسون كل المكونات ،واألعشاب
ويقومون بمزجها بأحدث الجزيئات العلمية لكي نتمكن
من تقديم منتج آمن لالستخدام .فنحن ال نريد أن نطرح
للجمهور منتجا انتهى منذ  30عاما ،بل نعطيهم مزيجا
من سحر العلم والمكونات الحديثة .ونحن نفهم الفرق بين
أنواع البشرة حتى نتمكن من جعل منتجاتنا ذات جودة
أعلى مناسبة لكل بشرة.

كيف ترى مستقبل الشركة في مصر؟

نحن لدينا خطة تهدف الى النمو والتقدم في هذا المجال
خاصة في مصر ،وذلك من خالل خلق المزيد من فرص
العمل للشباب ،وفي نفس الوقت تحدث نموا اقتصاديا
في مصر ،فالشركة لديها مصنعين في مصر لتصنيع
المنتجات وبيعها في السوق المصري وكذلك لتصديرها،
فالسوق المصري كبير جدا وقابل للنمو واالستثمار فيه .

ما هي الدول التي تصدر إليها من مصر ؟

المغرب والجزائر وتونس وغيرها من دول شمال أفرقيا .

كيف تعاملت الشركة مع التغييرات االقتصادية
في مصر بعد الثورة في عام 2011؟
لشركتنا خبرة في التعامل مع مثل هذه الحاالت  ،فلقد
ممرنا بظروف مثلها من قبل ،لذلك نحن ال نخاف من
عدم االستقرار ،فمصرلديها إمكانات لبناء اقتصاد قوي
نظرا لنوعية وطبيعة الناس هنا ،كما أنه لدينا استثماراتنا
القوية فى البالد بعد ما حدث فيها من تغيرات سياسية.
فطلبات المستهلكين لم تتوقف طويال .فلقد كانت الصدمة
فى الشهور األولى بعد الثورة ،لذا قمنا باالنتقال إلى عدة
مواقع مختلفة لدراسة األبعاد المختلفة ،فنحن ال نقوم ببيع
عطور أو ساعات غالية الثمن ولكن نبيع منتجات بسيطة
كالجل وكريم الشعر والزيوت وهذا ما اكتسبناه من الخبرة
فى الهند.
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لدينا علماء تعمل
بإستمرار على
تقديم منتج آمن

للمستهلك

كيف ترى تقليد ونسخ المنتجات الخاصة بكم؟

أرى أنها نوع من النجاح عندما يتم تقليدك .لكن قلقنا
هو أن المنتجات المقلدة ليست بنفس الجودة ،فهي ليست
آمنة للمستهلكين .فأنا ال أعرف ما هي المكونات وما هى
اآلالت التي تستخدم وما هو الوضع داخل هذه العبوات..
هذا هو بالغ اهتمامنا.

هل تعتقد أن الصيدليات يمكن أن تبيع منتجات
مزيفة؟
بالطبع ال ،فلقد ابتكرنا عمل فني جديد لكى نتمكن من
كشف المنتج المقلد ،فقمنا بإضافة نقطة على كيس المنتج
من الخارج تتحول إلى اللون األبيض بمجرد أن تفركها،
ونحيط الصيادلة بالعلم لكى يتمكنوا من اكتشاف المنتجات
المقلدة ،ونعمل أيضا على توعية المستهلكين من خالل
وسائل األعالم المختلفة لكى يعرفوا الفرق جيدا بين المنتج
األصلي والمقلد .

ما هو مستقبل مستحضرات التجميل في مصر؟
بما أن االقتصاد المصرى فى طريقة لالزدهار ،فإن ذلك
سيؤدى إلى زيادة دخل الفرد ،والذى سينعكس تلقائيا ً على
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زيادة االستهالك لمنتجات مثل مستحضرات التجميل.
أخبرني عن العالقة مع الصيدليات؟

عالقة غاية فى األهمية حيث أنهم متخصصون ،فجميع
المستهلكين يطلقون عليهم األطباء ،والسبب في ذلك أنهم
على دراية كبيرة بالمنتجات مما يجعلهم يقدمون نصائح
صادقة للمستهلك .ففي اآلونة األخيرة ،بدأنا في تبادل
التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع المستهلكين ،فال يوجد
أفضل من الخبير أو الصيدلي حيث أنهم يفهمون العلوم،
لذلك نحن بحاجة إلظهار الشيء الحقيقي لهم ألنهم يعرفون
ما هو األفضل.

ما هي نصيحتك لجيل الشباب من تحقيق بعض
الخطوات في هذا المجال؟
كن صادقا في مهنتك ،والعمل الجاد .فقبل كل شيء البد
وأن نكون صادقين مع المستهلك مهما طال الوقت .ففي
نهاية المطاف ال تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت،
فالعمل الذى يعتمد على البيع والشراء ال ينجح إال من
خالل الثقة مما يجعلك تقوم بتصنيع أفضل المنتجات
للمستهلكين ذات جودة عالية .وبذلك تنمو الشركة وتنمو
حياتك المهنية وفى النهاية بلدك ستنمو أيضا.
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باسل خطاب
مدير قطاع البيع والتصدير
لشركة ماريكو فى مصر وشمال إفريقيا

في البداية نود التعرف على تاريخكم
المهني والعلمي حتى وصولكم إلى
هذا المنصب الهام لدى الشركة؟
تخرجت من الجامعة األمريكية عام
 ،2001قسم االقتصاد وإدارة األعمال،
عملت بعد ذلك في شركة بروكتل أند
جامبل ( )P&Gفي مصر لمدة ثمان
سنوات ونصف ،ثم تحولت الشركة بعد
ذلك إلى مصر والشرق األدنى ،بعدها
قمت بعمل شركة خاصة لتدريب الكوادر
واألفراد لتحقيق أهدافها .والتحقت ألول
مرة بشركة ماريكو عام  2011كمدير
لقطاع البيع لمدة عامين ونصف ،وبعدها
التحقت بشركة لوريال ،ورجعت مرة
أخرى في عام  2015لشركة ماريكو
كمدير لقطاع البيع والتصدير لمصر
والشرق األوسط.
ما هي الدول التي تقوم الشركة بتصدير
منتجاتها من مصانعها في مصر؟
تقوم الشركة بالعمل على منطقتين :مصر
وشمال إفريقيا ،على سبيل المثال ،السودان،
ليبيا ،المغرب ،تونس ،والجزائر .وهناك
بعض الدول اإلفريقية خارج النطاق الخاص
بنا حاليا ولكنها في الفترة المقبلة ستكون
داخل النطاق ،وسنوجه لها منتجات الشركة.
فلدينا مصانع في مصر وجنوب أفريقيا،
وهناك أيضا خطة لدى الشركة للتصنيع
لدول أخرى كالسعودية واإلمارات ،وبعض
الدول اإلفريقية كجنوب أفريقيا وما حولها.
ما هي النسبة التي تستحوذ عليها
منتجات الشركة في السوق المصري؟
تستحوذ منتجات الشركة من الجيل على
نسبة  60%بمنتج واحد وهو هيركود،
وتستحوذ على نسبة  94%من منتجات
الكريم جيل سواء هيركود أو فيانسيه ،أما
عن فئة الكريمات فنحن متواجدين على
استحياء ،لكن الفترة المقبلة ستشهد طرح
أنواع جديدة من الكريمات خاصة باراشوت
وكريم فيانسيه.
ما هى أكثر وأهم المشاكل التي تواجه
مستحضرات التجميل في مصر بوجه
عام والشركة بوجه خاص؟ خاصة بعد
انخراط الشركة بصورة كبيرة جدا في
السوق المصري؟
يمكننا أن نقسم المشاكل التي تواجهنا إلى
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ثالثة مشاكل رئيسية:
 - 1وجود منتجات أخرى في السوق
بمكونات ومواد خام ذات جودة رديئة
تضر بالشعر وفروة الرأس ،وتكلفتها
أقل ،وبذلك يكون منافس للمنتجات
الجيدة.
 - 2المنتجات المضروبة (منتجات
بير السلم) ،كقيام البعض بعمل أكياس
شبيه بأكياس الجيل األصلي .فقمنا في
ماريكو بعمل عالمة حرارية على
كيس الجيل بمجرد فركها يتحول لونها
إلى اللون األبيض وبعد قليل تعود
كما كانت .وبهذه الطريقة استطعنا
التغلب على هذه المشكلة بعد تعريف
المستهلك كيف يفرق بين الجيل
األصلي والمضروب.
 - 3األوضاع االقتصادية ستشكل تحديا ً لنا
لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار
معقولة نعتقد أننا يمكن أن نصل إلى هذا
التحدى وتحقيق ذلك.
هل طريقة تقديم منتجات الشركة
من مستحضرات التجميل خاصة
الجيل في عبوات صغيرة يعمل
على تقديم جديد للشركة من حيث
حجم المبيعات وثقة المستهلك في
المنتج؟
منذ عام  2011قمنا بتقديم الجيل في
عبوات صغيرة قائمة على فكرة (األنبوبة)،
لها غطاء سهل الفتح وإعادة الغلق بعد
االستخدام ،مما ساعد الكثير من المستهلكين
على استخدام هذه العبوات بسهولة لمدة
يوم أو يومين سواء في البيت أو أماكن
العمل ،وسهلت عملية االحتفاظ بها حتى
في جيبه ،كما أنها أتاحت الفرصة لجميع
فئات المجتمع باستخدام منتجات الشركة
سواء كان غنيا أو فقيرا ،في أي وقت وفي
أي مكان ،كما أن هذه الفكرة تساعد في
تقديم التجربة للمستهلك في بعض المنتجات
الجديدة التي تطرحها الشركة .فعلى سبيل
المثال هناك أكياس من جيل هيركود لونه
أخضر عالي التثبيت مختلف عن الجيل
داخل األكياس أو األنبوبة الزرقاء.
هل منتج العبوة الصغيرة يحمل نفس
جودة العبوات الكبيرة (البرطمانات)؟
بالتأكيد ،فالشركة لديها قيم ثابتة تسير
عليها ،فجودة منتجات الشركة كلها واحدة

سواء داخل األكياس أو األنابيب أو داخل
العبوات الكبيرة البرطمانات.
هل هناك منتجات جديدة للشركة
سيتم اإلعالن عنها الفترة المقبلة؟
هناك أنواع من الزيوت والكريمات تم
طرحها بالفعل في السوق الفترة الماضية
(في آخر شهرين) وهى زيوت باراشوت،
وسوف تنافس بقوة في السوق المصري.
فهذه الزيوت لها شهرة واسعة خارج
مصر ،فهى فائقة الجودة وتحتوي على
مكونات معروفه لدى المستهلك في
الشرق األوسط ،،كالصبار والثوم واللوز
وجوز الهند المعروف عنه الجودة العالية
في معاجلة وتغذية الشعر ،فيمكننا القول
بأن هناك مجموعة كاملة من بارشوت
ستكون متواجدة في مصر الفترة المقبلة.
حدثنا عن عالقة الشركة بالصيدلي
المصري ،وهل تقوم الشركة بأي برامج
تدريبية ،أو تقديم أنشطة اجتماعية؟
تعتبر قناة البيع الخاصة بالصيدليات أهم
قنوات البيع لمستحضرات التجميل في
مصر ،فهي تمثل حوالي نسبة  45إلى
 50%من بيع الفئات التي تعمل عليها
الشركة ،فهناك اهتمام كبير بالصيدلي
وتطور مستمر في عالقاتنا معه .أما بالنسبة
عن األنشطة األخرى ،فهناك حاالت نقوم
بها وسيعلن عنها وسيكون في الوقت.
في النهاية نحن فخورين بما وصلنا إليه،
وأكثر فخرا بعالقاتنا الطيبة بالصيادلة
المصريين فثقة المستهلك في الصيدلي
المصري روشتة عالج لوصف منتجاتنا
للمستهلك.
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احم جلدك

من الصيف الحارق

�إعداد :د� .أمنيه وجيه

صباح الخير ،أشرقت شمس الصباح باعثة إلينا
بخيوط أشعتها الذهبية ،التي تنساب في كل األرجاء،
حاملة معها الحرارة والسطوع والجو الملتهب الذي
يحيط اليوم بمعالم الصيف ،فاليوم هو أحد أيام
فصل الصيف وليس صيفا معتادا ،بل صيفا حارقا،
ومع دخول هذا الفصل ،وارتفاع درجات الحرارة
ومعدالت الرطوبة ،يبدأ تأثير الحر يظهر على الجلد والبشرة.
ولعل أكثر ما يؤرق الرجل والمرأة أن تصاب البشرة بالجفاف
أو حب الشباب أو االلتهابات أو الحمونيل أو التسلخات التي
تهاجمنا في الصيف ،لذلك توجهت اليوم إلى الصيدلية ،وبدأت
بفرز األدوية ومستحضرات التجميل ألضع في مقدمة الرفوف
واقيات الشمس ،والمراهم الملطفة ،وكريمات الزينك أوكسيد،
ومراهم حبوب الشباب ،وبودرة القدمين وغيرها من المنتجات
األكثر طلبا في الصيف .ولحين انتهائي من هذه المهمة وبدء
استقبالي للزبائن ،سوف أحدثكم عن أكثر األمراض التي
تصيب الجلد في الصيف وكيفية التعامل معها والوقاية منها.
فالجلد السليم والبشرة النضرة عنوان الصحة والشباب ،ومن
األمراض التي يتعرض لها الجلد:
الحمونيل :وهو مرض مرتبط بارتفاع درجة حرارة الجو
والرطوبة معا ،ويظهر في صورة بقع حمراء ومسام مسدودة
بحبيبات دقيقة مثيرة للحكة الشديدة ،تظهر على الوجه وأعلى
الصدر والظهر ،ويصاب به األطفال والكبار ،وللوقاية منه،
يفضل االبتعاد عن الحرارة والرطوبة قدر اإلمكان ،بتهيئة
الجو المناسب ،وتغيير المالبس أكثر من مرة في اليوم
خصوصا لو أصابها العرق ،واالستحمام بماء بارد وتجنب
المنظفات التي تحتوي على مواد كيماوية ومطهرات عالية،
ألنها تزيد من االلتهاب ،مع تجنب الدعك والهرش .وللعالج
يتم استخدام اللوسيون المناسب حسب ما يقرره الطبيب.
الت�سلخات :وتتكون نتيجة تراكم العرق في مناطق الثنيات
مع االحتكاك المستمر فتلتهب الطبقة العلوية من الجلد وتتكون
عليها أنواع من البكتيريا والفطريات ،ولهذا فهي دوما ما تكون
في األماكن غير الظاهرة من الجسم ،وللوقاية ،ترش بودرة
التلك في تلك المناطق والثنيات المتصاص العرق .أما بالنسبة
لألطفال ،فبودرة التلك غير محبذة ألنه ثبت أن كثرة استنشاق
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الرضيع لها قد تسبب له اإلصابة بالسرطان ،كما أنه وجد
أن بعض األطفال يموتون مختنقين بسبب استنشاق كميات
من بودرة التلك والتي عملت على سد حوصيالت الهواء في
رئتهم ،كما أنها تسبب حساسية واحمرار المقعدة لدى بعضهم.
لذا فإن األفضل لألمهات استعمال الفازلين بعد تجفيف البشرة
لعمل عازل أو استخدام كريم يحتوى على الزنك أو دهن زيت
الزيتون وهو آمن تماما لألطفال والكبار أيضا ،ولكن كل هذا
يمكن وضعه على (الجلد السليم) لتجنب اإلصابة بالتسلخات
وتقليل احتماالتها ،وللعالج في حال حدوث اإلصابة :تغسل
هذه المناطق برفق شديد بالماء الفاتر والصابون الخالي من
الكيماويات وتجفف برفق وتدهن بالكريمات والمراهم التي
يحددها الطبيب والتي تعتمد على النوع الذي تكون على
التسلخات إذا كان بكتيريا أو فطريات.
التينيا :ويصاب بها الشخص نتيجة زيادة اإلفرازات العرقية
بشكل يزيد من نشاط الفطريات المسئولة عن األنواع المختلفة
من ذلك المرض .وبالنسبة للتينيا الملونة ،فهي بقع تكون أغمق
أو أفتح من لون الجلد ،وقد تكون وردية ،وال يسبب هذا النوع
عدوى ،ويوصف لعالجه بعض مراهم الكورتيزونات مع
استخدام شامبو ضد القشرة.
ومن أشهر أنواع التينيا سعفة القدم (قدم الرياضي) :وهي
عدوى فطرية يشاع حدوثها في فصل الصيف ،وهي تكون
على شكل بقع متقشرة بيضاء اللون تنتشر في القدمين بين
األصابع وتسبب الحكة ،والتعرق الشديد الذي يحدث في
الصيف وخاصة في القدمين هو الذي يزيد من حدوث هذه
العدوى الفطرية .أما عن العدوى فهي تعد من األمراض
المعدية :حيث تنتقل هذه العدوى بشكل نموذجي في البيئات
الرطبة مثل الحمامات وخزائن تبديل المالبس ومواضيء
المساجد وعند المشي وأنت حافي القدمين ،كما يمكن أن
ينتقل المرض عند االستخدام المشترك لألحذية والشباشب
وبشكل أقل عند االستخدام المشترك للفوط ،وحذار من انتقال
السعفة من القدم إلى أماكن أخرى من الجسم ،مثل األعضاء
التناسلية .فيجب عالجها بالمراهم واالهتمام بنظافة اليدين بعد
لمس القدمين ألي سبب ،كما يمكن أن تنتشر هذه الفطريات
الطفيلية التي تسبب (قدم الرياضي) إلى مناطق أخرى من
الجسم وخاصة أظافر أصابع القدم وتسبب ما يعرف ب
 Onychomycosisأو المنطقة الحنية . .tinea cruris
وللوقاية :يجب الحفاظ على األرجل جافة ونظيفة قدر اإلمكان،

والوضوء بالمنزل ،باإلضافة لذلك فإن العناية الصحية العامة
تلعب دوراً هاما ً في الوقاية كأن ال يتم استخدام الفوط واألحذية
بشكل مشترك وبالتالي تقليل فرص التعرض للعوامل المؤدية
لمثل هذه الحاالت ،أما للعالج :ينصح األشخاص الذين
يصابون بهذه اآلفة الجلدية بارتداء الجوارب القطنية التي
تحتوي على  %100قطن إضافة إلى المواظبة على إجراء
مغاطس للقدمين ووضع مساحيق مضادة للفطريات وللتعرق،
حيث أظهرت الدراسات بأن حوالي  %40 -30من الحاالت
تشفى بمجرد أخذ إجراءات الصحة العامة ،كما يتم العالج
باستخدام مركبات اآلزول.
�سرطان الجلد :ومن أكثر الناس عرضة لإلصابة بهذا
المرض أصحاب البشرة القوقازية (األوروبية البيضاء)،
ولكن ليس أي تعرض للشمس يصيب صاحبه بهذا المرض،
بل يكون التعرض ألشعة الشمس بصفة يومية في الصباح -بعد
الشروق بساعتين -والمساء– قبل الغروب بساعتين -بجرعات
محسوبة من عوامل تقوية الجلد ومساعدته على مقاومة
السرطانات ،ومن نخشى عليهم حقا من اإلصابة بهذا المرض،
هم الذين يتعرضون للشمس بصورة يومية منتظمة لمدة طويلة
مثل الفالحين والبحارة وعساكر المرور وضباط الحراسات
والمهندسين والعمال في المواقع وأيضا أيادي السائقين ،وثمة
عالمات تنذر بخطر السرطان ،وهي ظهور قرحة غير مؤلمة
على الجلد في مناطق التعرض للشمس ،ال تندمل بسرعة وإذا
أهملت ولم تعالج ،تتسع مساحتها على شكل دوائر يبلغ قطرها
 10سم ،وأكثر هذه القرح شيوعا تلك التي تصيب النصف
العلوي من الوجه ،ثم تمتد طوال وعرضا لتقرض وتأكل ما
يصادفها من أنسجة رخوة وعظام وغضاريف في األنف
واألذن لذلك أطلق عليها (القرحة القارضة) وربما تظهر حبة
أو درنة صلبة في الجلد قد ال يلتفت إليها اإلنسان ألنها ال تسبب
ألما في البداية ،إال أنها بمرور الوقت تصبح مؤلمة عند لمسها
باليد ،وللوقاية منه يجب عدم التعرض ألشعة الشمس فترات
طويلة وخاصة إذا كان الشخص من ذوي البشرة البيضاء،
عدم اإلسراف في عمل حمامات الشمس سعيا وراء اكتساب
اللون البرونزي ،والحرص على ارتداء أغطية الرأس ودهن
األجزاء المكشوفة من الجلد بالدهانات الواقية من الشمس ،أما
الذين يعانون من أمراض جلدية قابلة للتحول السرطاني فعليهم
استشارة الطبيب من آن آلخر حتى يتم اكتشاف الورم مبكرا،
فالقاعدة تقول :السرطان تغلبه بالتبكير ويغلبك بالتأخير.
جفاف الجلد :التعرض للشمس لفترات طويلة يعد من أهم
أسباب جفاف الجلد ،مع وضع عامل السن في االعتبار ،حيث
أن الغدد العرقية والدهنية تضمر مع تقدم السن ،فيصبح الجلد
أكثر ميوال للجفاف وظهور عالمات الشيخوخة ،ونوع الهواء
المحيط أيضا يلعب دورا هاما ،فالهواء الحار المشبع بالرطوبة
يحافظ على نعومة الجلد وليونته ،بينما الهواء الجاف بشكل
عام يضفي على الجلد جفافا ،وتنطبق هذه القاعدة على أجهزة
التكييف أيضا ،فهواء المكيف فقير في بخار الماء وبالتالي فإنه
من عوامل الجفاف الجلدي ،لذلك يزيد اإلصابة بجفاف الجلد
في الصيف ،وللوقاية من ذلك ينصح باستخدام المستحضرات

المرطبة للجلد ،ولوجوه السيدات ينصح باستخدام كريم مائي
صباحا وكريم دهني مساء ،وشرب الكثير من الماء والسوائل،
باإلضافة إلى الحفاظ على نظافة البشرة ولكن عدم غسلها
مراراً وتكرارا بالماء والصابون حتى نحافظ على الطبقة
الدهنية الطبيعية للجلد.
ح�سا�سية �أحوا�ض ال�سباحة :حيث يؤدي استخدام مادة
الكلور في تنقية مياه أحواض السباحة إلى حدوث أمراض
الحساسية واألكزيما في الجلد .ومن ناحية أخرى قد يصاب
الشخص بـ»تنيا القدمين» بعد صعوده من حمام السباحة
نتيجة المشى دون ارتداء شيء فى قدمه ،ودخوله إلى منطقة
االستحمام دون ارتداء «صندل للمياه أو شبشب» حيث أن
هذا النوع من الفطريات يكون ساكنًا على سطح الجلد عند
كل الناس .والفطريات تنشط فى المياه -لذلك فهى تنشط فى
الصيف نتيجة الرطوبة والعرق -والمشكلة فى حمام السباحة
تكمن في أن جسم الشخص يظل مبتال لفترة طويلة ،وهناك
أشخاص ال يستعملون المناشف فور خروجهم من المياه،
فينشط هذا الفطر الساكن على سطح الجلد ويصاب الشخص
بتنيا القدمين ،وللوقاية :يفضل في حاالت الجلد الحساس غسل
الجسم جيداً ،وخاصة األطفال ،فور خروجهم من أحواض
السباحة بالماء الجاري أكثر من مرة لتجنب حدوث حاالت
تهيج في الجلد ،وينصح باستخدام واقي الشمس مرة كل
ساعتين كلما أمكن ،ويفضل زيادة نسبة معدل الحماية به عن
 ،%50إذا كان الشخص يتعرض ألشعة شمس عالية ،وبشكل
مستمر ،كما يفضل تجفيف الجسم بشكل دائم وعدم استخدام
مناشف الغير .وألصحاب العيون الحساسة يفضل غسيل العين
بالماء قبل نزول حمام السباحة وفور الخروج منه ،ألن المياه
مطهرة للعين ،يفضل ارتداء نظارة مياه فى أثناء السباحة
وارتداء نظارة شمسية فور خلع نظارة المياه ،أما فى حالة
حدوث التهاب في العين بعد الخروج من المسبح فإن القطرات
المعقمة للعين لن تأتى بفائدة ،ولذلك يجب الذهاب إلى طبيب
عيون لتشخيص سبب االلتهاب وإعطاء القطرة المناسبة ،كما
يفضل استخدام الكريمات المرطبة بعد االستحمام خصوصا
على المناطق التي تعرضت للحروق ،وارتداء «بونيه» لحماية
الشعر ،ويمكن وضع زيوت الشعر تحته «ويعتبر بذلك حمام
زيت مفيد للشعر» ،وبعد الخروج من المسبح واالستحمام
يتم وضع بلسم أو أى كريم مرطب للشعر ،وذلك ألن الكلور
يسبب جفاف الشعر ،والحرص على استخدام القبعات الكبيرة
والمظالت كلما أمكن.
وأخيرا لحماية جلدك يجب أن تكون حريصا عند التعرض
ألشعة الشمس الحارقة ،وأن تهتم بشرب السوائل وتناول
الغذاء المناسب الذي يعوض جسمك عما يفقده من سوائل
وعناصر في العرق ،واالبتعاد عن التوتر واالنفعال الدائم ألن
جلدك مرآة لما بداخلك و يتأثر بالحالة النفسية من حيث قوته
و قدرته على المقاومة وضعفه ،لتحصل في النهاية على جلد
بال متاعب في صيف حارق.
متعكم الله بالصحة والعافية دوما ومأل حياتكم بالسعادة واألمل
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شكلك بهتان !
�إعداد  :د .عمر يحيى

إنها الكلمة التي يقولها الكثير من المصريين .فإن حقيقة البهتان هو الترجمة
العربية للمصطلح العلمي  Pallorوالذي عادة ما يطلق على المرضى
المصابون باألنيميا أو فقر الدم.
إن األنيميا هى حالة تحدث بسبب انخفاض تركيز
الهيموجلوبين عن المستوى الطبيعي (االناث البالغات
غير الحوامل أقل من 11جم/ديسيلتر والذكور البالغين
أقل من 13جم/ديسيلتر) .وبسبب الهبوط في مستوى
الهيموجلوبين تعاني األجهزة من عدم الحصول على
ما يكفي من األوكسجين ،وبالتالي يشكو المرضى من
عوارض اإلرهاق والصداع وعدم التركيز والخمول
وشحوب لون الجلد واإلعياء وسرعة دقات القلب
والضعف وغيرها .وفي الحاالت الشديدة يسبب فقدان
الوعي.
وتعد االنيميا عرض لمشكلة ما في الجسم أكثر من
كونها مرض في حد ذاتها ،وهذا جعل هناك العديد
من التصنيفات لفقر الدم أو األنيميا ولكن هنا توضيح
وشرح ألكثر األنواع شيوعا:
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أوال :انيميا نقص الحديد ،فقر الدم الناجم عن عوز
الحديد:iron deficiency anemia ،
يؤدي نقص كمية الحديد في الجسم إلى أنيميا نقص
الحديد وهو أكثر أنواع األنيميا شيوعا ً  .إن أحد أهم
األدوار التي يقوم بها الحديد هو كونه جزءاً من
الهيموجلوبين (وهو البروتين الذي يوجد داخل خاليا
الدم الحمر ويحمل االكسجين إلى أنسجة الجسم) .يحدث
نقص الحديد عندما تستنزف مخازن حديد الدم بسبب فقد
الكثير من الدم ،أو عندما ال يستطيع الجسم امتصاص
الحديد من الغذاء ،أو عندما يكون الغذاء فقيرا في
األطعمة الفنية بالحديد.
أنيميا نقص الحديد الناتجة عن النزيف يمكن أن تتسبب
عن تناول العقاقير الالستيرويدية المضادة لاللتهاب
مثل األسبرين واإلبيوبروفين ،التي يمكن أن تؤدي إلى
النزيف من القناة الهضمية .اإلصابات الشديدة ،حيث

يكون هناك فقد شديد للدم يمكن أيضا أن تسبب األنيميا .
النساء في أثناء الدورات الشهرية الكثيفة يكن معرضات
كثيرا لهذه الحالة تماما مثل النساء الحوامل الالتي تزيد
أجنتهن النامية احتياجاتهن من الحديد.
تشمل األمراض التي يمكن أن تسبب فقداً للدم القرحة
 ثالثا :االنيميا البحرية ،الثالسيميا ،سجية األنيميا
ال َم ِعدية والبواسير واالرتجاع المعدي المريئي،
البحرية :thalassemia
والمرض المعوي االلتهابي وسرطان المعدة أو األمعاء.
الثاالسيميا أو األنيميا البحرية هي اضطراب وراثي
 في حاالت أقل شيوعا يمكن أن يحدث النزيف من
يصيب خاليا الدم الحمر ،سببه عيب في عملية إنتاج
اضطرابات الجهاز البولي بما فيها سرطان المثانة أو
الهيموجلوبين (وهو البروتين الحامل لالكسجين في
الكلى .قد تجد دما أو جلطات دموية في بولك أو قد يبدو
تلك الخاليا) .في الصور الشديدة من المرض تكون
البول بلون وردي .مع ذلك ،فليس في كل الحاالت يكون
خاليا الدم الحمر التي ينتجها نخاع العظام هشة وسهلة
النزيف ظاهراً .
التحطم ،مما يسبب أنيميا التحلل الدموي .
بعض الناس يعانون من حالة طبية تعوق مقدرتهم على
الثاالسيميا (ويسمى أحد أشكالها أنيميا البحر المتوسط)
امتصاص الحديد ،غالبا بسبب استئصال جزء من المعدة
جراحيا ً أو بسبب الحاالت التي تؤثر على بطانة األمعاء تحدث في أكثر الحاالت بين الشعوب ذوي األصول
المنتمية إلى إيطاليا واليونان والشرق األوسط وجنوب
مثل المرض الجوفي والمرض المعوي االلتهابي .
آسيا وأفريقيا  .ينتقل المرض عن طريق اآلباء الذين
قد يعاني األطفال الصفار ،الذين لديهم أجهزة هضمية يحملون جين الثاالسيميا  .وحامل المرض يكون لديه
غير ناضجة ،من صعوبة في امتصاص الحديد وقد
واحد أو أكثر من الجينات الطبيعية ،وهي الحالة التي
يحتاجون إلى مكمالت من الحديد.
تعرف بالصورة الطفيفة من الثاالسيميا (أو ما يسمى
الغذاء الذي يؤدي إلى نقص الحديد هو أقل العوامل التي سجية أنيميا البحر المتوسط .thalassemia trait
تتسبب في حدوث أنيميا نقص الحديد :فاألشخاص الذين
أغلب من لديهم تلك الحالة يعيشون حياة طبيعية صحية
يتناولون مكمالً عاما ً من الفيتامينات والمعادن يحصلون
(أي أنه حامل للمرض فقط ولكنه غير مريض) ،لكن
بهذا على احتياجاتهم من الحديد.
عندما يتزاوج حامالن للمرض ويصبحان أبوين يكون
أما عن األطعمة المدعمة بالحديد ،مثل الحبوب النشوية هناك احتمال بنسبة واحد من أربعة أن يرث الطفل
المجهزة ،هي مصادر جيدة للحديد ،مثل كثير من أنواع الوليد جينا للثاالسيميا من كل من أبويه فيصاب بصورة
البقول والخضراوات والحبوب.
شديدة من المرض.
ثانيا :انيميا نقــص حمـــض الفوليـك ،فقــر رابعا :انيميا االمراض المزمنة anemia of:
الدم الناجم عن عوز حمض الفوليك  chronic diseas folic acidيمكن أن تحدث األنيميا عند اإلصابة
 deficiency anemia، folate deficiency،ببعض األمراض المزمنة .تكون أعراضها مماثلة
 :folacin deficiencهذه األنيميا الناتجة عن نقص لألشكال األخرى من األنيميا.
في ذلك الفيتامين المسمى حمض الفوليك تكون مشابهة
لنقص فيتامين ب ،12ويتميز هذا النوع بالفقر الشامل يمكن أن تحدث تلك األنيميا كأحد مضاعفات السرطان
لجميع خاليا الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية .وتلف األعضاء ،وحاالت العدوى المستمرة مثل السل
أو فيروس نقص المناعة البشري وااللتهاب المفصلي
وتعد أكثر أسباب نقص هذا الفيتامين شيوعا ً هو
الروماتويدي والذئبة الحمراء الجهازية أو المرض
نقصا في الغذاء .يمكن أن ينجم نقصه أيضا ً عن أية
المعوى االلتهابي .
حالة تعوق قدرتك على امتصاص حمض الفوليك
من األمعاء الدقيقة ،وهذا ينطبق أساسا ً على المرض كما أن مرضى الفشل الكلوي طويل األمد غالبا ً ما
الجوفي أو مرض كرون أو أية جراحة تستأصل يصابون باألنيميا ،ألن الكليتين في هذه الحالة تكون قد
جزءا من األمعاء الدقيقة ،أو إدمان الكحوليات .فقدتا القدرة على إنتاج اإلريثروبويتين (وهو الهرمون
 كما تؤدي األمراض المعوية المختلفة إلى الذي ينظم إنتاج خاليا الدم الحمر من نخاع العظام).
نقص امتصاص حمض الفوليك .ويعاني مدمنيو وأخيرا ،عن تشحيص مرض فقر الدم أو األنيميا يجب
الكحوليات في الغالب نقصا في حمض الفوليك استشارة الطبيبب لتحديد نوع األنيما من ناحية ومن
نظراً لسوء تغذيتهم ،كما أن الكحول يعوق عملية ناحية أخرى التوصية بالعالج المناسب لها.

أيض حمض الفوليك حتى لوتم امتصاص الفيتامين.
يتوافر حمض الفوليك في الكبد والخضراوات المورقة
الخضراء والحبوب الكاملة ،ولكن الطهي يمكن أن يتلفه
بسهولة.
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ماذا بعد

الوالدة ؟

الأ�ستاذ الدكتور /مجدي رجب ال�سيد
�أ�ستاذ التوليد و�أمرا�ض الن�ساء
كلية الطب جامعة الزقازيق

�إعداد /ح�سام الجبالى

تعد فترة مابعد الوضع من الفترات المهمة ،وتسمى فترة
النفاس ،وتمتد هذه الفترة إلى حوالي ستة أسابيع بعد
الوضع ،ويتم خاللها تراجع معظم التغيرات الفسيولوجية
التي حدثت أثناء الحمل ،ونبدأ بإعطاء السيدة فكرة عما
يحدث أثناء هذه الفترة ،ثم اإلرشادات التي يجب إتباعها،
وعالمات اإلنذار لبعض األعراض المرضية.
بداية تبدأ إفرازات مابعد الوالدة في الظهور ،وتكون
مدممة في الفترة األولى ثم يبدأ لونها في التغير إلى األصفر
ثم تصبح شفافة ،وتقل تدريجيا إلى أن تعود إلى سابق
عهدها .كما يكون الرحم كبيراَ بعد الوالدة مباشرة حيث
يمكن للسيدة أن تتحسسه عند السرة في األسبوع األول،
ويقل إلى منتصف المسافة بين السرة والعانة في نهاية
األسبوع الثاني ،وفى نهاية األسبوع الثالث يختفى الرحم
في الحوض.
يزداد حجم الثدي أثناء الحمل استعداداَ للرضاعة وال يعود
حجمه إلى طبيعته ،كما أن لون الجزء األمامي يظل داكنا،
ويبدأ في إفراز اللبن بعد حوالي ثالثة أيام ،ويتميز اللبن
في أيامه األولى باحتوائه على األجسام المضادة لألمراض
والتي تحمى الطفل حتى يبدأ جهازه المناعي في العمل،
وبعد ذلك يبدأ اللبن في الزيادة لمالقاة احتياجات الطفل.
وقد تنظر األم إلى العالمات الموجودة في جدار البطن،
والتي تكونت بسبب تمدد البطن أثناء فترة الحمل ،وهذه
العالمات تقل إلى حد كبير ولكنها التختفى كلية ،ولكن
حمداَ لله إذ أصبح هناك األدوية الموضعية التي تساعد
على اختفائها إلى حد كبير.
وقد تالحظ األم أن هناك إدراراَ لكميه كبيره من البول،
وذلك محاولة من الجسم للتخلص من المياه الزائدة التي
احتفظ بها الجسم أثناء الحمل ،كما تبدأ األعراض المختلفة
في معظم أجهزة الجسم في التراجع  ،مثل سوء الهضم
واإلمساك التي كانت موجودة بسبب ضغط الرحم على
المعدة ،آالم الظهر وسرعة اإلجهاد بسبب الثقل الزائد.
واآلن بدأت تساؤالت األم حول هذه الفترة ،فماهى
األعراض التي تدل على وجود اضطرابات؟
هناك بعض األمور التي قد تتعرض لها األم ،فمثال قد
ترتفع الحرارة ،ولهذا أسباب كثيرة ،أهمها وجود التهاب
في الجهاز التناسلي وهو مايسمى بحمى النفاس ،ويلى ذلك
بداية إفراز اللبن وتجمعه داخل الثديين وعدم قدرة الطفل
على إفراغهما كامالَ ،وأخيراَ وجود التهاب في أي عضو
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مثل الحلق أو مجرى البول.
وقد تشتكى األم أحيانا َ من طول فترة اإلفرازات المدممة
أو كثرة الدم ،ولهذا أسباب كثيرة أهمها وجود بعض أجزاء
من المشيمة أو األغشية الجنينية داخل الرحم.
واآلن هل هناك مايمكن لألم اتخاذه لتجنب مثل هذه
المشاكل؟ نعم هناك الكثير :أوال النظافة الشخصية لمنع
حدوث االلتهابات ،وذلك باستخدام الماء العادي مع أو
بدون المطهرات ،وكذلك االهتمام بجفاف منطقة العجان
وهى المنطقة التي يتم عمل شق بها للتوسيع أثناء الوالدة.
الرضاعة الطبيعية حيث تعتبر من أهم العوامل التي تساعد
على انقباض الرحم ،وإسراع رجوعه لحجمه الطبيعي
وتقليل كمية الدم بعد الوالدة.
وللمساعدة على إفراز اللبن بكميه كافيه يوصى بالتغذية
السليمة وليست الكثيرة لتجنب السمنة ،والتي تحتوي على
كميه كبيرة من الفيتامينات والسوائل ،وأيضا الرضاعة
المنتظمة والتي تساعد على إفراز هرمون اللبن بشكل
أفضل.
وقد تخشى األم من زيادة الوزن بعد الوالدة وترهل
البطن ،ولكن بالتغذية السليمة التي تحتوى على الالزم
من البروتينات والفيتامينات وتقليل الدهون والنشويات
يمنع حدوث السمنة ،وأيضا َ عمل التمارين البدنية البسيطة
للبطن والحوض وذلك لشد عضالت البطن والحوض
لوضعهم الطبيعي بعد ارتخائهم الزائد مع الحمل والوالدة،
وذلك بضم األيدي فوق الصدر ورفع األكتاف لقبض
عضالت البطن ،وأيضا قبض عضالت الحوض وذلك
بتمثيل محاولة إيقاف التبول ،أما استخدام مشدات البطن
فلم يثبت أن لها أي فائدة بل قد تزيد من ترهل البطن وذلك
لالعتماد عليها أكثر من قبض عضالت البطن نفسها.
أما عن استخدام وسائل منع الحمل بعد الوالدة ،فهذا
موضوع يطول شرحه سيفرد له مقاله أخرى ،ويحتاج
الستشارة الطبيب المعالج ،الستخدام الوسيلة المثلى التي
التتعارض مع الرضاعة ،وال تؤثر على الرحم ،ولكل
وسيلة طريقة استخدام.
وهكذا سيدتي فإن هذه الفترة مهمة للغاية ،وقد حاولنا
توضيح بعض النقاط المهمة ،ولكن في جميع األحوال
يجب استشارة الطبيب المعالج والذي يستطيع استنباط
األعراض الطبيعية وغير الطبيعية ليبدأ في عالجها سريعا
حتى التؤدى إلى عواقب وخيمة.
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أضرار سماعات األذن (الهيدفون)
ال أحد ينكر التطور الهائل للتكنولوجيا
هذه األيام ومع كثرتها وانتشارها
أصبحت أسعارها في متناول الكثير
منا ،وعلى الرغم من أن لها العديد
من اإليجابيات التي تحدثه في عالمنا
هذا إال أن البعض يقع في كثير من
المشاكل واألمراض بسبب االستخدام السيئ لها.

في هذا المقال نتحدث معكم عن سمعات األذن أو ما يسمونها
الهيدفون أو الهاند فري وأضرارها على األذن والدماغ أيضا.
مع االنتشار الواسع لألجهزة الذكية في اآلونة األخيرة والتي
يت ّم استعمالها لسماع الموسيقى واألغاني بصوت صاخب
ومرتفع لساعات طويلة ،إال أن كثيرين قد يجهلون اآلثار السلبية
والمخاطر التي يمكن أن تسببها هذه السماعات على صحة األذن
والسمع ،وعلى الدماغ أيضا.
أضرار سماعات األذن:
تقول منظمة الصحة إن االستماع ألصوات تزيد على  85ديسيبل
(وحدة قياس شدة الصوت) لمدة ساعة عن طريق سماعات األذن
قادر على إحداث ضرر غير قابل للرجوع فى السمع ،وتكمن
المشكلة هنا أن األصوات التى تصدرها السماعات فى المستويات
العليا قادرة على أن تتجاوز حتى حدود الـ  85ديسيبل وصوال إلى
 104ديسيبل تصب مباشرة فى األذن لتحدث أضرار «مدوية»
ضمور القناة السمعية:
إن استعمال سماعات األذن بشدة وقوة الصوت التي تصدر عن
السماعات ،بحيث يصل مستوى الصوت إلى  %70أي بما يعادل
 85ديسيبل يؤدي مع استمرار استعمال السماعات لفترات طويلة
إلى ضمور القناة السمعية باألذن مما يؤثر على السمع.
زيادة فرص فقدان السمع:
إن اإلفراط في سماع الموجات الصوتية العالية الطاقة تعمل على
قتل الخاليا في األذن الداخلية ،واإلصابة بطنين األذن ومشاكل
السمع ،خاصة أن مكبرات الصوت بسماعات األذن تكن مباشرة
في األذنين مما يزيد من خطورتها ،كما أن فلتر الصوت يكون
أقرب للهياكل الحساسة في األذن مما يزيد من الضرر.
فقدان السمع:
هناك عالقة مباشرة بين استخدام السماعات وفقدان السمع ،حيث
تعمل قوقعة األذن على توصيل الصوت إلى المخ مباشرة ،ويؤثر
استخدام السماعات على قوقعة األذن مما يعمل على تلفها وعدم
القدرة على إرسال اإلشارات الصوتية للمخ.
االضطراب:
تتسبب سماعات األذن على اإلحساس باالضطراب ،إذ أن
السماعات تعيق سماع الضوضاء المحيطة باإلنسان خاصة أثناء
قيادة السيارات أو السير في الطريق العام ،مما يعرض الشخص
للخطر الحقيقي.
خطورتها أثناء ممارسة التمارين الرياضية:
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يجب عدم وضع س ّماعات األذن عند القيام بممارسة التمارين
الرياضية ،لما لها من خطورة كبيرة تعود عليه ،وتكمن
خطورتها في عدم وصول الدم الذي يتدفّق إلى عضالت ورئتين
الشخص إلى األذنين ،وبالتالي إصابة األذنين بالتحسّس وزيادة
فرصة فقدان السمع عند هذا الشخص.
خطورتها على األطفال والمراهقين:
تعد فئة األطفال والمراهقين من أكثر الفئات التي تتعرض للمخاطر
الناتجة عن االستعمال المتواصل لس ّماعات األذن؛ وذلك ألنّهم
يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة والمرتفعة ولساعات طويلة
دون انقطاع ،مما يؤدي إلى تعرض األذن للترددات المرتفعة
والتي تؤدي إلى حدوث مشاكل في األذن وعدم القدرة على
السمع ،وتكثر اإلصابة بهذه الحالة عند األطفال الذين تتراوح
أعمارهم ما بين سن الثانية عشر إلى التاسعة عشر ،ويكون تأثر
هذه الس ّماعات على فئة الذكور أكثر من اإلناث.
أضرار سماعات األذن على الدماغ:
يعتقد الكثيرون أن أضرارها تقتصر على األذن أنها قد تسبب
الضعف للسمع وحسب ،وفي الحقيقة أن أضرارها تصل إلى
الرأس بزيادة الشحنات الكهربائية التي تسبب الصرع وزيادتها
في الرأس والتشنجات بعض األحيان ..أعراض الكهرباء الزائدة
في المخ أو الرأس الكهرباء الزائدة في المخ تحدث بسبب اختالل
وقتي وعدم انتظام في النشاط الطبيعي للدماغ بين الخاليا
العصبية للمخ .لكهرباء الزائدة في المخ ليس شرطا أن تسبب
السقوط كما يحدث في حاالت الصرع ولكن زيادتها يمكن أن
يؤدي إلى اختالل في الحركة وهناك بعض الحاالت الحادة التي
يمكن أن تصل إلى الصرع لذلك يسمى الصرع باالضطراب
التشنجي حيث إنه في حالة الصرع جميع خاليا المخ تختل مما
يسبب نوبات الصرع بسبب الشحنات الزائدة من الكهرباء الغير
الطبيعية .ومن أعراضها إنها يمكن أن تسبب ألم رأس وصداع
وقتي قصير المدى ال يستمر كثيرا.
أضرار تبادل سماعات األذن:
يجب االبتعاد نهائيا عن تبادل سماعات األذن الصوتية بين
األشخاص ،فشمع األذن يحتوى على كميات كبيرة من الشوائب
وقد يكون الشخص يعانى من فيروس باألذن أو بكتيريا جلدية
فتنتقل العدوى بمنتهى السهولة.
بعض النصائح لمستخدمي سماعات األذن:
-1التوقف عن استخدام السماعات الصغيرة ،ألنها تكون مركز
مباشرة على قناة األذن ،فيمكنك استبدالها بسماعات كبيرة نسبيا.
-2عند استخدام سماعاتك يجب أن يكون صوتها منخفض بحيث
يكون أقل من . %60
-3احذر تبادل استبدال السماعة مع أشخاص آخرين اجعلها
شخصية .%100
-4أعطى األذن راحة كل  15دقيقة على األقل حتى يقلل التأثير
على قنوات األذن السمعية.
-5حاول اقتناء سماعات ذات سمعة طبية ومعروفة.
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زويل
أحمد
ّ

المصري ..نموذج درسوه ألبنائنا
�إعداد � :إيـــة عيـــاد
تتعالى األصوات بتعاظُم سلبيات جوانب حياتنا تاريخ البشرية ،كعالمنا المصري «أحمد زويل».
المختلفة في المجتمع الذي نعيش فيه ،وعلى رأسها التعليم المصري هو الذي أنتج أحمد زويل ،ليس
النظام التعليمي ،وهو ما ال يستطيع عاقل أن ينكره ،لجودة النظام ،وإنما إلصرار هذا النموذج ال ُمشرّف
فلكي يستعيد وطننا مكانه الالئق بتاريخه البد من إعادة وغيره على تح ّدي السلبيات وتخطّي عوائق الوصول
النظر بجدية في نظام التعليم المصري ،وإيجاد وتفعيل إلى النجاح بل والتميُّز عالميًا ،فما أحوجنا إلى تدريس
السبل العلمية إلصالحه وتطويره .ولكن في الوقت هذه النماذج التي تُمثّل حاف ًزا للشباب والقائمين على
ذاته علينا كأفراد عدم االستسالم لتلك السلبيات التي أمور الدولة على حد سواء!! وإلقاء الضوء عليها
تحاصر أفكارنا قبل واقعنا ،فالتمسُّك بكل بارقة أمل باستمرار ،ليحتذي بها أكبر عدد من الشباب المصري،
واالجتهاد إلحداث التغيير بأنفسنا وعدم انتظار التغيير وتستفيد بالدنا من تجارب علمائها بالخارج.
اآلتي من األنظمة هو ما ينتُج عنه نموذج يُحت َذى به عالم الكيمياء المصري أحمد حسن زويل ،الحائز
من العلماء المصريين الذين خدموا اإلنسانية وأحدثوا على جائزة نوبل في الكيمياء  1999على أبحاثه في
تغييرًا في العالم كله ،بل وتركوا بصمةً ال تُمحى من مجال «كيمياء الفمتو» (وهي تكنولوجيا لتصوير
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بعض الشوارع والميادين ،وأصدرت هيئة البريد
طابعي بريد باسمه وصورته ،ومنحته أيضا جامعة
اإلسكندرية الدكتوراه الفخرية ،وتم إطالق اسمه على
قاعة في األوبرا.

التفاعالت بين الجزيئات باستخدام أشعة الليزر)،
حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة
الليزر في زمن مقداره «فمتو ثانية» ،ما يُ َم ِّكن من
رؤية الجزيئات أثناء التفاعالت الكيميائية ويساعد في
التعرف على الكثير من األمراض بسرعة ،ليصبح أول وورد اسمه في قائمة الشرف بالواليات المتحدة
عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء .التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة
ُولِد زويل في  26فبراير  1946بمدينة دمنهور األمريكية ،كما جاء اسمه رقم  18من بين  29شخصية
بمحافظة البحيرة .وفي سن  4سنوات انتقل مع أسرته بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الواليات المتحدة،
إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتضم هذه القائمة «اينشتاين» و»جراهام بل».
وتلقى تعليمه األساسي ،ثم التحق بكلية العلوم جامعة وفي أبريل  ،2009أعلن البيت األبيض عن اختيار
اإلسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم في أحمد زويل ضمن المجلس االستشاري الرئاسي
الكيمياء عام  1967بامتياز مع مرتبة الشرف ،وعمل األمريكي للعلوم والتكنولوجيا ،والذي يضم  20عال ًما
معيدًا بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير في علم مرموقًا في عدد من المجاالت ،كما تم تعيينه كأول
الضوء.
مبعوث علمي للواليات المتحدة إلى دول الشرق
سافر الدكتور أحمد زويل بعد ذلك في منحة دراسية األوسط.
إلى الواليات المتحدة األمريكية ،حصل خاللها على نشر زويل أكثر من  350بحثًا علميا في المجالت
درجة الدكتوراه في علوم الليزر من جامعة بنسلفانيا العلمية العالمية المتخصصة ،كما أصدر عددًا من
ً
عام  ،1974ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا خالل المؤلفات بالعربية واإلنجليزية منها «رحلة عبر
الفترة بين عامي  1974و ،1976لينتقل إلى العمل الزمن ..الطريق إلى نوبل» و»عصر العلم» في
في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «كالتك» أحد أكبر العام  ،2005و»الزمن» في العام  ،2007و»حوار
الجامعات العلمية في الواليات المتحدة.
الحضارات» في العام .2007

تدرَّج العالم المصري في العديد من المناصب العلمية
الدراسية إلى أن أصبح مدير معمل العلوم الذرية
وأستاذ رئيس لعلم الكيمياء الفيزيائية وأستا ًذا للفيزياء
بجامعة «كالتك» ،وهو أعلى منصب علمي جامعي
في الواليات المتحدة ،خَلفًا للعالم األمريكي «لينوس
باولنج» الذي حصل على جائزة نوبل مرتين ،األولى
في الكيمياء والثانية في السالم ،إلى جانب عمله كأستاذ
زائر في أكثر من  10جامعات بالعالم والجامعة
األمريكية بالقاهرة.
إضافةً إلى جائزة نوبل في الكيمياء ،حصل هذا العالم
المصري على العديد من األوسمة والجوائز العالمية
التي بلغت حوالي  31جائزة دولية ،من أبرزها جائزة
«ماكس بالنك» في ألمانيا ،وجائزة الملك فيصل
العالمية في العلوم ،وجائزة االمتياز باسم ليوناردو
دافنشي ،و جائزة «كارس» السويسرية من جامعة
زيورخ في الكيمياء والطبيعة ،وجائزة «بنجامين
فرانكلين».

ودعا زويل إلى تكوين قاعدة علمية متكاملة في
مصر لتطوير البحث العملي والتعليم ،وتبنّى مبادرة
إلنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من أجل تنفيذ
مشروعه القومي بترسيخ قواعد العلم الحديث في
مصر ،وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.
تُوفي الدكتور أحمد زويل في الواليات المتحدة
األمريكية يوم  2أغسطس  ،2016بعد صراع مع
المرض ،عن عمر يناهز السبعين عا ًما .وأعلنت
زوجته أن وصية الدكتور أن ينقل جثمانه إلى مصر
وأن يوارى الثرى هناك.

توفي أحمد زويل وترك للبشرية ابتكارات وإنجازات
علمية ثمينة ،وترك للمصريين نموذج مشرف
مضيء للشاب المصري المجتهد صاحب اإلرادة
الذي واجه التحديات وهزم العوائق والسلبيات ليصبح
العالم المصري الحائز على جائزة نوبل ،أحد أهم
الشخصيات التي ساهمت في النهضة األمريكية ،وأحد
أهم األسماء في علم الليزر في العالم .كما ترك لمصر
كما قامت مصر بتكريمه بعدة جوائز ،منها وسام مدينة وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا التي نتمنى
االستحقاق من الطبقة األولى في
 ،1995وقالدة النيل أن تكون قاطرة للعلم الحديث والتنمية والقوة الناعمة
ُ
العظمى ،أعلى وسام مصري ،كما أطلِق اسمه على لمصرنا الغالية.
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البطيخ
يأتي فصل الصيف كل عام وتأتي معه أنواع من الفاكهة المحببة إلى قلوبنا والتي ال نجدها
سوى في هذا الفصل ،لذلك قررت اليوم أن أتحدث معكم عن نوع من الفاكهة ننتظره
بشوق من صيف آلخر ،ليس لحبي فيه ،بل لفوائده الجمة ،فهو ال يطفئ فقط لهيب الحر،
بل أيضا نيران االلتهابات في الجسم البشري ،ولقيمته الغذائية العالية.

د� .أمنيه وجيه
حينما تقاس القيمة الغذائية لمنتج ما فإنه ينظر إلى
مقدار نسبة ما تؤمنه حصته الغذائية من مادة ما
ذات أهمية كالفيتامينات واألمالح وغيرهما ،تلك
التي يحتاجها اإلنسان بشكل يومي ،فال يكفي القول
أن المنتج الغذائي الفالني كالبطيخ مثال فيه فيتامين
سي ،بل المهم هو اإلجابة عن سؤال :كمية فيتامين
سي التي توجد في الحصة الغذائية للبطيخ كم تغطي
من حاجة الجسم اليومية لهذا الفيتامين؟ كذلك الحال
بالنسبة لبقية الفيتامينات واألمالح والمعادن األخرى،
فيصنف المنتج الغذائي حسب قدرته إلى (ممتاز) أو
(جيد جدا) أو (جيد) ،وتعتبر الحصة الغذائية مصطلح
نسمعه كثيرا ،خصوصا من األطباء وأخصائيو
التغذية ،ويستخدمونه لتحديد كمية منتج غذائي ،على
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سبيل المثال ،تقول رابطة التغذية األمريكية ،على أقل
تقدير يجب أن يتناول اإلنسان يوميا حصتين غذائيتين
من الفاكهة وثالثا من الخضار .البطيخ مصدر ممتاز
لفيتامين سي ألن الحصة الواحدة التي بكمية  160جرام
وهي تمأل كوبا بحجم  250ملي تحتوي على  %25من
حاجة الجسم اليومية لهذا الفيتامين ،وهو كذلك مصدر
جيد جدا لفيتامين إيه و فيتامين بي(6-البيردوكسين)
وفيتامين بي( 1-الثيامين) ،وذلك ألن الحصة الواحدة
منه تحتوي على مابين  %11 –10من حاجة الجسم
اليومية لكل من هذه الفيتامينات ،وهو أيضا مصدر
جيد للبوتاسيوم والماغنيسيوم الحتواء الحصة على
حوالي  %7من حاجة الجسم اليومية لهما ،كما أن
الحصة الغذائية للبطيخ بالمقدار المذكور تحتوي على

 12جرام سكريات و 1جرام بروتينات ،و 0.5جرام
من الدهون لذا فإن كمية الطاقة فيها هي حوالي 50
سعر حراري (كالوري) ،وكمية األلياف تعادل 0.6
جرام غالبها ألياف غير ذائبة ،ومسألة كثرة السوائل في
البطيخ والتي تشكل  %92من محتواه ويمتاز بها ،هي
في واقع األمر نقطة مهمة ونحتاج أن ننظر إليها.
الفائدة الطبية للبطيخ:
البطيخ فاكهة مأمونة طبيا من أن يصاب متناولها
بالحساسية ،كما أن البطيخ ال يحتوي على مادة البيورين
التي تثير المفاصل المصابة بداء النقرس خاصة لدى
كبار السن ،إضافة إلى أنه لدى نبات البطيخ القدرة على
مقاومة ترسب المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة
داخل ثماره ،والنظرة الطبية اليوم للقيمة الغذائية للبطيخ
تتجاوز الفيتامينات واألمالح ،فهي أمور أثبت أنه غني
بها ،لكن األمور التي تدور حولها الدراسات هي أنه:
 ال يطفئ لهيب الحر فقط ،بل يطفئ أيضا لهيبااللتهابات في الجسم :فمضادات األكسدة المتوفرة في
البطيخ حينما تدخل الجسم ،فإنها تعمل على تعطيل
ضرر مواد تدعى الجذور الحرة التي تعيث فسادا حال
زيادة تراكمها ونشاطها في الجسم ،فهي التي تسهل
انتزاعه من هناك ،إضافة إلى أنها مواد تزيد من حدة
التهابات المفاصل والقصبات الهوائية ،كما تعمل على
إثارة نمو الخاليا السرطانية في مواقع عدة من الجسم.
 والبطيخ مفيد للقلب :فهو ليس فقط فاكهة تقطر بالسائلالحلو األحمر الجذاب فحسب ،بل هو مليء بأهم المواد
المضادة لألكسدة الموجودة في المنتجات الطبيعية ،
فباإلضافة إلى فيتامينات سي وبي وايه ،فهو يحتوي
مادة من مضادات األكسدة تدعى اليكوبين المحببة إلى
خاليا الجسم وتتعطش إليها الشرايين مما يعمل على
حمايتها من التصلب.
 أما بالنسبة للسرطان :فالبطيخ يحتوي على مادةالـ (اليكوبين) وهذه المادة هي المسئولة عن اكتساب
البطيخ اللون األحمر كما هو الحال في الطماطم ،وهي
صبغة ضمن مجموعة كبيرة من األصباغ النباتية تدعى
كاروتينويد ،ال يستطيع جسم اإلنسان تكوينها ،لذا عليه
أن يستمدها من الغذاء ،وظهر االهتمام بهذه المادة من
خالل دراسة الطماطم ،الذي أثبتته الدراسات العديدة
التي تمت على اإلنسان أن لهذه المادة الحمراء فائدة
في الوقاية من األورام المتنوعة ،والمفارقة البحثية أن
الذي لفت االنتباه إلى هذه المادة و أهميتها في الوقاية
من السرطان ،هي الدراسة الشهيرة لجامعة هارفارد
حول قدرة الطماطم في خفض نسبة اإلصابة بسرطان
البروستاتا بنسبة تقرب من  ،%40أسوة بما فعلته الدراسة
األخرى الشهيرة لهذه الجامعة ولفتت فيها األنظار إلى
عدم ضرر تناول البيض ،لكن األمر لدى الباحثين لم

يتوقف على الطماطم ،بل إن الدراسات نظرت في
المنتجات النباتية الحمراء األخرى ،والمفاجأة التي أثبتتها
دراسة أجريت في الواليات المتحدة ونشرت نتائجها في
مجلة رابطة التغذية األمريكية ،هي أن الحصة الغذائية
الواحدة للبطيخ تحتوي على  10ملي جرامات من مادة
الاليكوبين ،أي بعبارة أخرى ،أكثر من ضعف ما تحتويه
كمية مماثلة من الطماطم ،بل وأسهل امتصاصا منها.
ليس هذا فحسب بل في جسم اإلنسان ،فإن تناول البطيخ
يرفع نسبة هذه المادة في الدم بمقدار يتجاوز  %40مما
ترفعه كمية مماثلة من الطماطم ومن هنا توجه االهتمام
بالبطيخ بشكل أكبر.
 ومن جهة النشاط الجنسي :يلقب البطيخ بالفياجراالطبيعية ،ألنه مصدر غني للحامض االميني سيترولين
الذي يتحول إلى حامض أرجينين وهذه خطوة تمهيدية
إلنتاج اكسيد النيتريك الذي يعمل على زيادة توسيع
األوعية الدموية بالتالي يسمح بمرور المزيد من الدم إلى
األوعية في العضو الذكري مما يؤدي إلى االنتصاب.
 يلعب البطيخ دور المنظف للكلى من ترسبات االمالحالكلسية  :نتيجة الحتواء البطيخ على البوتاسيوم الذي
ينجز مهمة إزالة األمالح ،أيضا يعمل البوتاسيوم على
تخفيض تركيز حامض اليوريك في الدم بالتالي تقليل
فرصة تشكيل الحصى في الكلى .كذلك يعمل البطيخ
كمدر للبول نتيجة الحتوائه على كمية كبيرة من الماء .
ارتفاع ضغط الدم يعمل كل من البوتاسيوم والمنغنيزعلى تنظيم ضغط الدم ،كذلك تعمل مضادات األكسدة
على الحفاظ على صحة األوعية الدموية ضد التصلب
مما يساعد على تسهيل حركة مرور الدم باألوعية
بالتالي يخفض من ارتفاع ضغط الدم.
 االعتدال بتناول البطيخ يساعد في خفض الوزن حيثأن كل  100جم يعطي  30سعرة حرارية .
 البطيخ مفيد لصحة العين الحتوائه على كمية جيدة منفيتامين  Aويقي من تلف شبكية العين مع تقدم السن.
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المقالة الصغيرة
والسمكات الكبيرة

صيادا كان السمك يعلق بصنارته بكثرة ،وكان
روى أن
ُي َ
ً
موضع حسد بين زمالئه الصيادين .وذات يوم ،استشاط
غضبا عندما الحظوا أن الصياد المحظوظ
الصيادون
ً
رجع الكبيرة إلى البحر،
يحتفظ بالسمكة الصغيرة و ُي ِ
عندها صرخوا فيه« :ماذا تفعل؟ هل أنت مجنون؟
لماذا ترمي السمكات الكبيرة؟» عندها أجابهم الصياد:
«ألني أملك مقالة صغيرة».
قد ال نُص ّدق هذه القصة ،لكن لألسف نحن نفعل كل
يوم ما فعله هذا الصياد ،نحن نرمي باألفكار الكبيرة
واألحالم الرائعة واالحتماالت الممكنة لنجاحنا خلف
أظهرنا على أنها أكبر من عقولنا وإمكاناتنا (كما هي
مقالة ذلك الصياد) .هذا األمر ال ينطبق على النجاح
المادي فحسب ،بل ينطبق كذلك على جوانب أخرى
أكثر أهمية ،إذ نستطيع أن نحب أكثر مما نتوقع ،وأن
نعيش حياتنا بشكل أجمل وأكثر فاعلية مما نتخيل...
يُذ ّكرنا أحد الكتاب بذلك فيقول« :أنت ما تؤمن به»،
لذا ف ّكر بشكل أكبر ،احلم بشكل أكبر ،توقّع نتائج أكبر،
وادع الله أن يعطيك أكثر.
ماذا سيحدث لو رميت بمقالتك الصغيرة
التي تقيس بها أحالمك واستبدلتها
بواحدة أكبر؟
ماذا سيحدث لو قررت أن ال ترضى بالحصول
على أقل مما تريده وتتمناه؟
ماذا سيحدث لو قررت أن حياتك يمكن أن
تكون أكثر فاعلية وسعادة مما هي عليه
اآلن؟

�إعداد � :إيـــة عيـــاد
قد يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل« :ماذا لو بالفعل
استبدلنا مقالتنا بمقالة أكبر ،ثم لم نجد سم ًكا بحجم
مقالتنا ؟؟؟ ماذا يفعل صياد صغير لديه مقالة كبيرة لم
تر سوى صغار السمك ،رغم تفاؤله كل صباح وهو
ذاهب لصيد ،وتفاؤله أيضًا وهو عائد وليس بحوزته
سوى سمكات صغيرة!! فعل كل ما بوسعه َغيّر
البحيرة والصنارة ...نفس النتيجة ..هل يظل يمشي
وراء تفاؤل وهمي ،أم ينهزم ويصغر مقالته؟؟
الجواب :واحدة من أهم الحقائق التي وصل إليها علم
النفس في عصرنا الحديث أن اإلنسان لديه القدرة على
أن يعيش الحياة التي يريدها هو .نعم ،لدينا القدرة أن
نعيش كما نشاء ..والخطوة األولى هي الحلم ..الحلم
الكبير سيضع أمامنا هدفًا ..هدف يشغلنا صباح مساء
لتحقيقه وإنجازه ..ليس لنا عذر ..هناك العشرات من
المقعدين والضعفاء الذين حققوا نجاحات مذهلة..

ماذا سيحدث لو قررت أن تبدأ بذلك اليوم؟

هناك عاهة واحدة فقط قد تمنعنا من النجاح والتفوق
وتحويل التفاؤل إلى واقع ..إنها الحكم على أنفسنا
بالفشل والضعف وانعدام القدرة .الصيّاد الذي ال يجني
إال السمكات الصغيرة ال بد أن يتخذ خطوة إيجابية..
أن يُغيّر مكان االصطياد ..أن يستخدم صنارة أخرى..
أن يتخير وقتا ً آخر.

وال ننس حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إذا سألتم الله
فاسألوه الفردوس األعلى».

التفاؤل وحده ال يُغني وال يسمن ..لكن التشاؤم هو
القاتل الذي أجرم في حق عشرات من الشباب والبنات
الذين نراهم هنا وهناك تعلوهم نظرة الحيرة واليأس.

ماذا سيحدث لو قررت أن تقترب من اهلل
ً
ً
وأملا؟
ثقة
أكثر وتزداد به
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فصل
الشتاء ...ورعاية طفلك
رعاية األطفال في فصل الشتاء سواء حديثي الوالدة أو من فى سن المدرسة هو عمل
مرهق ومقلق خاصة لآلباء واألمهات .فعندها تكون غرائزنا األبوية في حالة تأهب ولدينا
رغبة ماسة في الحفاظ علي هذا النبت الصغير الجديد.
فاآلباء يخشون علي أطفالهم من التعرض لبعض المواقف
مثل انخفاض حرارة الجسم؛ االلتهاب الرئوي .وهذا ما
نود قوله «أن القلق األكبر واألكثر شيوعا ً هو كيفية منع
تعرض الطفل لألمراض»
تذكر :الشعور بالبرد يضع الطفل (أو أي شخص) في
خطر أكبر للعدوى الفيروسية .والسبب أن هناك المزيد
من نزالت البرد والسعال في الشتاء والتي تزيد في اتصال
األفراد مع المرضى.
يصاب الرضع و األطفال بمعدل  10-6نزالت برد سنويا،
معظمهم ما بين شهري أكتوبر حتي مايو .واألطفال األكثر
عرضة هم قبل سن  6أشهر لذا يجب أن يبقوا بعيداً عن
الناس الذين يعانون من المرض .وأفضل نصيحة سالمة
في الشتاء لألطفال :غسل اليدين واستنشاق الهواء النقي
وهو ما يوصي به للجميع ما بين  6أشهر و  18عاما.
فمعظم أمراض الشتاء الناتجة عن التهابات فيروسية
تصيب الجهاز التنفسي العلوي ويقصد به األنف والحلق
وعادة هذه األمراض تنتقل من شخص آلخر بواسطة
التالمس المباشر سواء كان باليد أو الحكة أو العطس.
وتلعب تقلبات الجو دورا مهما في انتشار هذه األمراض
وتعرف لدى العامة بأمراض البرد أو أمراض الشتاء.
أعراض أمراض الشتاء لدى األطفال:
إن أعراض هذه األمراض عبارة عن رشح وانسداد
باألنف وعادة مصحوبة بحرارة والتهاب في الحلق وفي
بعض األحيان يصاحبه سعال وخشونة بالصوت واحمرار
بالعينين وتضخم بالغدد الليمفاوية.

كم تستمر هذه األعراض:

عادة ما تستمر الحرارة لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام وتختفي
األعراض المتعلقة باألنف والحلق خالل أسبوع ،أما
السعال فقد يستمر مابين  3-2أسابيع.

العالج:

•يالزم الطفل المنزل إجماال من عمر اليوم وحتى األربع
سنوات وتكون رحالته خارج المنزل معدودة ومحاطة
بإجراءات وقائية من قبل األهل تحول دون تعرضه
لعوامل الطقس واالنتقال من البيئة الحارة إلى البيئة
الباردة وبالعكس بشكل سريع ويومي كما يكون نظامه
الغذائي مراقبا لكن هذه الوقاية ال تحميه عندما يدخل
المدرسة ويتعرض لالحتكاك اليومي المباشر مع البرد
والمطر والمناخ والطعام غير الصحيحين واألطفال
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المرضى في الصف يجب عليهم مراجعة الطبيب .وهذه
بعض النصائح التي قد تخفف من احتمال تعرض أفراد
األسرة ألهم أمراض الشتاء.
•قم بتهوية غرف المنزل ومكان تواجد األطفال لمدة 10
دقائق على األقل كل يوم.
•ال تفرط في تدفئة غرف المنزل أو مكان وجود الطفل،
فالهواء الجاف يضعف مقاومة األغشية المخاطية لألنف
والفم للعوامل الممرضة.
•اطلب من الطفل غسل يديه بشكل متكرر خاصة بعد
تنظيف أنفه.
•ال تقم بتقبيل األشخاص في الشتاء وخاصة األطفال.
•عدم االختالط بأشخاص مصابين باألمراض خاصة في
المدارس واألماكن المزدحمة.
•ال تترك أطفالك يستخدمون مناشف وأدوات طعام الغير.
•اطلب من طفلك تغطية األنف والفم بالمنديل عند العطاس
والسعال.
•ال تدخن في غرفة األطفال وحيث يتواجدون ،ألن تعرض
الطفل للدخان يزيد من تعرضه للكحة والرشح والتهاب
اآلذن.
•ال تترك الطفل يستخدم منديل طفل آخر.
•عند اإلصابة بالمرض البد من اإلسراع بعالج األعراض
بتناول خافض للحرارة وتناول سوائل وفيتامين سي
بكثرة أو مراجعة الطبيب.
تتشرف شركة  DBK Pharmaبتوفير المضاد الحيوى
الفعال والموصى به من قبل األطباء والصيادلة وهو مستحضر
أموكسيلينيك  Amoxilanic 457 mgوالمميز بطعم الموز
ويستخدم كل  12ساعة لعالج حاالت العدوى للجهاز التنفسى
العلوى والسفلى.
وكذلك مستحضر بنتامكس شراب  Pentamix Syrupوالذى
يستخدم لعالج السعال والبلغم وضيق التنفس لألطفال و الكبار
وهو طبيعى  100%و مسجل بوزارة الصحة كمكمل غذائى
والجرعة من ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة  3مرات يوميا حسب
السن لألطفال والكبار.
باإلضافة إلى مستحضر ليرجفرى شراب Lergfree Syrup
لعالج الرشح وحساسية األنف واألنفلونزا واالحتقان للحلق
والزور لألطفال و كبار السن و بملعقة صغيرة واحدة يوميا.
مع تحيات DBK Pharma
المصنع ت10-08-46651407/02 :
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الكروم

(العنصر المنسى)...
وتأثيره على وظيفة األنسولين

الكروم معدن نادر ،يحتاج إليه الجسم من أجل التمثيل الغذائى الطبيعي للسكر والدهون ..فهو يحسن
من فعالية األنسولين ،وهو الهرمون الذي ينظم حركات السكر والدهون إلى داخل الخاليا ،واستغالل
هذه المواد في إنتاج الطاقة أو تخزينها إلى وقت الحاجة إليها .حينما ينخفض مستوى الكروم ،ال
يقوم األنسولين بوظيفته بشكل جيد ،وهذا ربما يكون الخطوة األولى المؤدية لحدوث مرض السكر،
والبدانة ،وأمراض القلب .زيادة الجرعات اليومية من هذا العنصر الضروري يمكن أن تساعد في
التحكم في الداء السكري ،ويساعد أيضا ً في إنقاص الوزن ،وأخيراً قد تخفض مستوى الكولستيرول
(طبقا ً لجمعية أمراض السكر األمريكية) ()1
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تحسين فعالية األنسولين

لقد أظهر كثير من الدراسات السريرية ،أن أخذ
مكمالت من الكروم يحسن من فعالية األنسولين
لمرضى السكر ..هذه أخبار تبعث على التفاؤل ،ألن
نقص إنتاج األنسولين ،أو عدم حساسية الخاليا نحوه،
تعتبر مشكالت شائعة في هذا المرض ..لقد وجد أن
أحسن النتائج من إعطاء مكمالت الكروم ظهرت في
مرض السكر من النوع الثاني ..هذا النوع بعكس النوع
األول ،يُنتج المصابون كمية كافية من األنسولين،
ولكن المشكلة هي أن مستقبالت خالياهم ال تستجيب
(أو تتحسس) بشكل جيد لألنسولين ..حينما ال ينتج
الجسم كمية كافية من األنسولين (مثل النوع الثاني
من مرض السكر ) ال يستطيع الجلوكوز االنتقال من
الدم إلى داخل الخاليا حتى يمكن استغالله ،وعلى هذا
األساس يبقى السكر في الدم ،وترتفع مستوياته ،وتصل
أحيانا إلى مستويات خطيرة بجانب عدم وصوله داخل
الخلية لحرقه وإعطاء الطاقة ..هذه الحدثيات تؤدي
إلى مشكالت صحية كبيرة.

األنسولين Insulin

هرمون يساعد نقل السكر والدهون من الدم إلى داخل
الخاليا ،لكي تستخدم في إنتاج الطاقة أو أغراض
أخرى ،أو تُخ ّزن إلى وقت الحاجة إليها.
لقد ُوجد في كثير من الدراسات ،أن أخذ مكمالت
الكروم يحسن من مستويات الجلوكوز ،واألنسولين،
والكولستيرول في مرضى السكر من النوع الثاني
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الذين يظهرون غالبا نقصا في مستوى الكروم ..لم
يذكر في هذه المجموعة التي تأخذ مكمالت الكروم
أي آثار جانبيه.
يبدو أن نقص الكروم في الجسم يزيد المقاومة ضد
مفعول األنسولين ،وهذه الحالة يطلق عليها متالزمة
(×) .في هذه المتالزمة ال يستطيع الجسم استغالل
السكر بشكل طبيعي ،وبالتالي يحاول إفراز كمية
أكبر من األنسولين ،ولكن ال يعمل األنسولين بفعالية
جيدة بسبب مقاومة الخاليا لمفعوله ،والنتيجة أن يكون
مستوى األنسولين في الدم مرتفعا ،في نفس الوقت
الذي يكون السكر فيه مرتفعا ..في متالزمة (×) التي
تتميز بمقاومة مفعول األنسولين ،وبالبدانة المركزية
(حول البطن) ،تزيد بشكل كبير خطورة حدوث
أمرض القلب والشرايين ،ومرض السكر .تقدر
الدراسات ( )2أن  25%من عامة السكان يعاني من
متالزمة (×) ،ولكن معظم الحاالت غير مشخصة.

متالزمة

()Metabolic Syndrome) x Syndrome x

اضطراب في التمثيل الغذائي يصاحبه ارتفاع مستوى
األنسولين والسكر في الدم ..كما يترافق مع ارتفاع
مستوى الكولستيرول والدهون األخرى ..يزداد في
هذا االضطراب خطورة اإلصابة بأمراض القلب،
ومرض السكر.
يصبح األنسولين أقل فعالية حينما تتناول كميات وفيرة

من األطعمة السكرية ،أو المحتوية على كربوهيدرات
منقاة  ،Refinedمثل الحلويات ،والفطائر والخبر
األبيض .حينما نأكل كمية كبيرة من هذه األطعمة،
تبدأ الخاليا العضلية بإغالق جهاز التعرف على
األنسولين ،وعلى هذا األساس ،يتحول اتجاه سكر الدم
إلى الخاليا الدهنية ،وخاليا الكبد ..في النهاية تتجاهل
الخاليا الدهنية األنسولين بالمرة وتصبح مقاومة
لمفعوله.
حينما يقل دخول السكر إلى الخاليا ،ويرتفع مستواه
في الدم ،تبدأ الكلية بطرحه في البول ..وتكون هذه
عالمة مميزة لمرض السكر ..وبالرغم من ذلك ،فقد
يكون لدى الشخص مقاومة لألنسولين ،أو متالزمة
(×)( ، )Metabolic Syndromeدون أن يكون
مريضا بالسكر .يتميز نقص عنصر الكروم في
الجسم بالعديد من عالمات هذه المتالزمة ،ومنها
المقاومة لمفعول األنسولين ،وسوء التمثيل الغذائي
للسكر ،وزيادة في مستويات الكولستيرول وثالثيات
الجلسريد.
وجد في كثير من الدراسات ،أن أخذ مكمالت من
عنصر الكروم يمكن أن يلعب دورا هاما في تخفيف
أعراض متالزمة (×) ،ومرض السكر .ومرة أخرى
نقول إن الكروم يعزز وظيفة األنسولين ،وحرق
السكر ،ولكن ال يعني ذلك أن الكروم وحده يعالج
متالزمة ( ×) ( ، )Metabolic Syndromeولكن
فقط يساعد في التخفيف من ح ّدتها.

السكر ،وكن يتبعن نظام غذائي ضعيف ،وبعض
التمارين الرياضية ،أعطين ( 1000ميكروجرام)
من الكروم ،لمدة ثمانية أشهر .كان هناك تحسن
ملحوظ بنسبة تجاوزت الخمسين بالمائة في حساسية
األنسولين ومما انعكس علي وزنهن بشكل ملحوظ.
في دراسة أخرى ( ،)3أُجريت على أربعون شخصا ً
حديثي اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكر،
تم إعطائهم جرعة ( 42ميكروجرام) من الكروم،
لمدة ثالثة أشهر .كان هناك تحسن ملحوظ بنسبة
الهيموجلوبين السكري ( HbA1cالذي يعبر بشكل
واضح عن نسبة السكر في الدم) مما يعني زيادة
حساسية األنسولين ومن ثم تنخفض نسبة السكر في
الدم.
بالطبع لم تدرس هذه الدراسة تأثير الكروم وحده،
وفي نفس الوقت فإن المجموعة كانت تتناول طعاما
صحياً ،وتمارس رياضة منتظمة وهذا في حد ذاته
مهم جداً في أي نظام يُستعمل إلنقاص الوزن ..وأيضا
قامت الدراسة بفحص دور الكروم علي الدهون
الثالثية والدهون منخفضة الكثافة– الكوليسترول
الخبيث ( -)LDLوالدهون مرتفعة الكثافة-
الكوليسترول الحميد (( ، -HDLباإلضافة للدهون
الثالثية وأظهرت النتائج انخفاض واضح في مستوي
الدهون الثالثية والكوليسترول الخبيث كما أظهرت
زيادة في مستوي الكوليسترول الحميد وهو أم ٌر جيد
بطبيعة الحال.

الكروم كمساعد
في تكوين الكتلة العضلية

معروف عن عنصر الكروم أنه يساهم في
زيادة الكتلة العضلية ،ويقلل من كمية الدهون
في الجسم ..كثير من األبحاث– (ولكن ليس
جميعها)– تدعم نظرية أن عنصر الكروم ربما
يساعد هؤالء األفراد الذين يودون زيادة الكتلة
العضلية وإنقاص كمية الدهون في أجسامهم،
وإذا ما فكرنا في الدور الذي يلعبه الكروم في
التمثيل الغذائي للسكر والدهون ،فقد تكون هذه
النظرية صحيحة.
في دراسة حديثة ( ،)1أُجريت على تسعة
وعشرين سيدة تعانين من زيادة الوزن -مقاومة
األنسولين وتاريخ مرضي عائلي لمرض
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اختيار المكمالت من عنصر الكروم

إن كمية عنصر الكروم التي تؤخذ في الطعام غالبا ما
تكون أقل من الكمية المثالية ..وتشمل األطعمة الغنية
به :الفطر ،والبرقوق والخوخ ،والمكسرات والحبوب
الكاملة ،إال أن محتوى الكروم يختلف في كل من هذه
األطعمة .من ناحية أخرى ،تعتبر المكمالت الغذائية
المحتوية على الكروم مختلفة من حيث الفاعلية
واألمان.

هناك نوعين من مكمالت الكروم
في السوق المصري:
- 1بيكولينات الكروم من اتحاد الكروم مع حمض
البيكولينيك ..يطلق على هذا المركب أحيانا “
المركب ثالثي التكافؤ  trivalentألنه يتكون
من اتحاد الكروم مع ثالث جزيئات من حمض
البيكولينيك -ويعتبر هذا المركب ملح معدني
لعنصر الكروم -بحسب الدراسات العالمية ()4
فإن األمالح المعدنية تواجه صعوبات عديدة
أولها حمض المعدة الذي يعمل علي تفكيك الملح
المعدني المرتبط بعنصر الكروم مما يؤدي إلي
تحرير عنصر الكروم (موجب الشحنة) والذي
يتحد بدوره مع المركبات الموجودة في الطعام
مثل االوكساالت والفيتات ويتكون مركب معقد
غير قابل لالمتصاص يكون مصيره اإلخراج
دون أن ينتفع الجسم به -تقدر الكمية المفقودة
مع البراز بحوالي  -% 80أما الكميه المتبقية
التي تقدر بحوالي  % 20يلتصق معظمها علي
األمعاء الدقيقة لكونها تحمل الشحنة الموجبة
بينما تحمل األمعاء الدقيقة الشحنة السالبة مما
44

P H A R M A T O D AY
issue 45

يسبب األعراض الجانبية مثل التهابات األمعاء
والمغص وأحيانا ً اإلمساك -وبهذا تكون الكميه
الممتصة من بيكلونات الكروم ال تتجاوز % 6
علي أقصي التقديرات طبقا ً للدراسات العلمية
مما يعني الكثير من األعراض الجانبية– القليل
والقليل جدا من الفائدة.
- 2الكروم المحمل علي أحماض أمينيه والتى تعمل
على حماية الكروم من كل العوامل التى من
الممكن أن تؤثر على امتصاصه مثل األحماض
المتواجدة فى المعدة وتظل مرتبطة به لتحميه
بدورها من المركبات الموجودة في الطعام ومن
ثم يصل الكروم إلى مكان االمتصاص دون كمية
فاقد تذكر لتتجاوز نسبة االمتصاص  95%وبذلك
نستطيع أن نقول أن األحماض األمينيه:
• تزيد من قدرة امتصاص الجسم للمعادن.
•ال يعانى المريض من أيه أثار جانبيه فى الجهاز
الهضمى.
• يستطيع المريض تناولها بصوره مستمرة بدون
أية شكوى.
•تقليل التكلفة على المريض حيث يستطيع تناول
جرعه واحده يوميا.

(1) Diabetes Care, Volume 27, Number 11,
November 2004
(2)International Diabetes Federation
(3) Journal of Trace Elements in Medicine
and Biology 25 (2011) 149– 153
(4) * M. T. Fouad, Chelation and chelated
minerals, Journal of applied nutrition
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أسرار العقل الباطن
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضى

كنز تحمله منذ الساعات األولى من ميالدك وال
تدرك قيمته ..إنه “العقل الباطن” ذلك الطيار اآللي
الذي يوجهك دون أن تدرى ويمارس سلطته في
ما قد تتخذه من قرارات وقد يسلبك إرادتك فتجد
نفسك منساقا ً نحو قرار كنت تظن أن عقلك الواعي
هو متخذه ،ولكن لماذا يحدث ذلك؟ وكيف يمكنك
استثماره .هذا ما سنكشف عنه في هذا الموضوع.
“العقل الباطن” هو المركز الرئيسي للعاطفة وغرفة
تخزين لقدر هائل من المعلومات والصور والفالشات
ألشياء قد تمر عليك دون حتى أن تالحظها أو أن
تتذكرها على اإلطالق ،ولهذا سمى أيضا ً بـ “العقل
الالواعي” نسبة إلى جهل صاحبه بما يخزنه هذا
العضو الخفي الذي أوجده المولى عز وجل وسخره
لخدمته ،وهذه المعلومات المخزنة تمثل دوراً مؤثراً
في اعتقاداتك وسلوكك وقناعاتك الشخصية.
ال تتعجب وسأطرح عليك مثاالً يوضح ذلك ،عندما
تذهب إلى السوبر ماركت فإنك في كثير من األحيان
تقرر شراء منتج بعينه أو ترفضه وتظن أنك تعلم أن
سبب اتخاذك هذا القرار هو عقلك الواعي ،وتشعر بقوة
بأنك اتخذت قراراً صائباً ،ولكن الحقيقة هي أن عقلك
الالواعي قام بالتقاط بعض الصور والمعلومات عن هذا
المنتج في فترات سابقة ربما من خالل مشاهدة إعالنه
بالتلفاز أو على الطريق العام أو ربما ذكره بعض
األشخاص أمامك أو انك شاهدت الكثيرين يستخدمونه.
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فالعقل الباطن يلعب دوراً مميزاً ومؤثراً في اختياراتك
باستحضار الخبرات والمعتقدات والرسائل التي
تلقيتها في وقت سابق.
ولكي تعيد برمجة العقل الباطن ليخدم حياتك بطريقة
إيجابية ،فإن هذا األمر لن يحدث ما بين ليلة وضحاها،
فلقد قضيت حياتك كلها وعقلك الباطن يخزن معلومات
سلبية كثيرة ،لذلك قد يستغرق األمر وقتا ً ليس بقليل.
فإذا كنت تعانى من مشاكل في بعض جوانب حياتك
فإن كل تجربة سلبية لديك محفورة في عقلك الالواعي
وتمثل دليال يمكنك استخدامه عند اتخاذ عقلك الواعي
أى قرارات جديدة .وتوجد بعض األدوات البسيطة
والتي سأقوم بطرحها في وقت الحق إلعادة برمجة
“عقلك الباطن” حول رؤيته لمختلف األمور ،كتطوير
االعتقاد بأن العالقات السعيدة ليست ممكنه فحسب بل
هي شيء أنت تستحقه وبجدارة أو أن مشكلتك في
العمل ال تتعدى كونها تقصير منك وتحتاج إلى بذل
جهد أكبر كي تحصل على ترقية أو تفوق دراسي ،أو
إن صوتك جميل وتحتاج بذل مزيد من الجهد لتحسين
أدائه ،وغيره الكثير من األمثلة اإليجابية التي تخدم
واقعك الملموس.
وتذكر دائما ً انه ما يزال لديك الوقت إلعادة برمجة عقلك
الباطن لتغير حياتك لألفضل.
مع تحياتي،
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القلق االجتماعي

أو

الرهاب االجتماعي
لدى كثير منا شيئا يخاف منه ،فمنا من يخاف من
المرتفعات الشاهقة ومنا من يخاف من بعض الحشرات
ومنا أيضا من يخاف من سماع بعض الروايات المخيفة،
ومنا من يخاف ويرتبك وال يستطيع التفوه بلفظ واحد عند
الوقوف أمام مجموعة من الناس ليلقي عليهم خطبة أو
كلمة حتى لو كانت هذه الكلمة مجرد تهنئة ،قد يكون من
الطبيعي أن تشعر بالتوتر إذا طلب منك إلقاء كلمة بين
زمالئك في العمل أو تعرفت إلى شخص مهم ألول مرة،
التوتر أو الخجل هو شعور معتاد ونوع من أنواع الخوف
الخفيف ،إنه ال ينغص حياتك  ،لكن عندما ينغص عليك
الخوف أو القلق أو التوتر ويجعلك ال تشعر بمتعة الحياة
ومتعة المغامرة فيها تكون هنا المشكلة وهو ما يطلق
عليه األطباء الرهاب االجتماعي.

ما هو الرهاب االجتماعي:

يُعتبر الرهاب االجتماعي من أكثر االضطرابات النفسية
شيوعا ً ويصل انتشاره إلى  %13من الناس ،وغالبا ً ما
يعتقد الناس أن هذا خجل وليس له عالج وعلى اإلنسان
التعايش معه أو التغلب عليه لوحده ،وهو ظرف عقلي
مزمن ،يؤثر على مشاعر الشخص وسلوكه ،كما يغير
من طريقة حديثه أو تصرفه في المواقف االجتماعية،
فالرهاب االجتماعي مرض نفسي منتشر ويجهله كثير
من الناس حتى المصابين به ،مما يسبب لهم األلم
والمعاناة والخسائر على عدد من األصعدة ويبدو الرهاب
االجتماعي في الرجال ،وخاصة المتعلمين والشباب،
بشكل أوضح منه في النساء ويرجع ذلك إلى التقاليد
أو الحماية الزائدة عن الحد والتي تكون البذرة األولى
للرهاب االجتماعي .فمثال القسوة على الطفل تفقده
فطرته وهي الفضول وحب االستطالع ،وتجعله يميل
إلى الخوف واإلحجام وتفادي النقد واإلحساس بالضعف.
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أما الحماية الزائدة والحنان المفرط فيحرمان الطفل
في طفولته من فرصة تأكيد ذاته مع أقرانه باالحتجاج
اللفظي أو العملي.

أعراض الرهاب االجتماعي:

•الخوف من التواصل مع الغرباء (األشخاص الذين
تلتقيهم ألول مرة).
•القلق حيال رأي الناس بك ،والخوف من أحكامهم.
•الخوف من أن تسبب الحرج لنفسك أو التعرض
للسخرية أو اإلهانة.
•التوتر حيال أن يالحظ الناس المحيطون بك أنك متوتر
وخائف.
•تجنب القيام بأمور أو مهمات أو التواصل مع الناس
بسبب الخوف من اإلحراج.
•صعوبة في التواصل المباشر في العين ،أي ال يستطيع
الشخص النظر في عين محدثه بشكل مباشر ،بل يعمد
إلى خفض بصره أو النظر إلى أمور أخرى.
•صعوبة في الكالم ،كالتحدث بسرعة أو بكلمات غير
مفهومة.
•التعرق وتسارع نبضات القلب.
•شعور غير مريح في البطن والمعدة.
•برودة اليدين.
•ارتعاش الصوت.
•االرتباك وتشتت الذهن.
•النظر إلى األشخاص دائما يكون حادا.
•تصرفات المصاب بالرهاب متناقضة فهو يحب ويكره
في نفس الوقت مثال.
•يشعر المريض بالندم دائما نتيجة تصرفاته فهو شديد
المراقبة لها مع الناس ويقول دائما «ليتني ما تكلمت...
ليتني ما فعلت».

أسباب الرهاب االجتماعي:

تعد التربية أو التنشئة الخاطئة للفرد خاصة في المجتمعات
التي يسودها التحفظ أو تطغى عليها األبوية والتسلط فينشأ
الفرد وهو يراقب كل حركاته وسكناته ،فهذه نتيجة حتمية
للتخويف من الناس ومن المجتمع «حذار أن يراك الناس
ماذا يقول الناس عنك» فال يتصرف بكامل الحرية وال
تكون له اإلرادة المطلقة في هذا التصرف ولكن يبقى
يراقب أعين المجتمع باستمرار وهكذا ينبت ورم الرهاب
االجتماعي ،إضافة إلى ذلك فقد يتعرض الفرد إلى التعنيف
اللفظي والجسدي المبالغ فيه سواء داخل األسرة أو في
المجتمع ،في المدرسة مما يزيد األمر تعقيدا ،ومن أهم
العناصر التي يهملها اآلباء أثناء عملية التربية هي العمل
على زرع الثقة في نفوس أبنائهم والعكس فربما وجدنا
بعض اآلباء واألمهات يسخرون من أوالدهم ويذكرونهم
بقبائحهم باستمرار الجسدية منها والمعنوية دون مراعاة
للمشاعر البريئة خاصة في فترة الطفولة وخالل العشر
سنوات األولى من العمر وخالل سنين المراهقة ،وينشأ
عن هذا نوع من الخجل المبالغ فيه خاصة أمام الناس
بمعنى أن يصير الفرد ينظر إلى نفسه نظرة دونية ومن
هنا يبدأ الداء أيضا ،ومن مضاعفات ذلك أن ينشأ قلق
تنطبع به شخصية الفرد دون معرفة أي سبب له ثم يولد
ذلك حب الفرد للعزلة واالنطواء على النفس ويدخل الفرد
في صراع مع نفسه ال يدري له أي مبرر.

متي يمكنني أن أقول أنني مصاب
الرهاب االجتماعي:

إذا كنت تشعر بالتوتر لدى استبدال أو إرجاع أشياء إلى
المتجر ،أو إذا كنت تخاف وتتجنب مساومة البائع.
تواجه صعوبة لدى طلب الطعام في المطعم ،كأن تتلعثم
أو يخفت صوتك وأنت تشرح ما تريد.
تخاف من الغرباء.
تشعر بالقلق عندما تدخل غرفة يوجد فيها أشخاص.
ال تستطيع بدء محادثة.
تتحاشى التواصل المباشر في العين عندما تتحدث مع
اآلخرين وخاصة الغرباء.

المضاعفات المحتملة-:

ال شك أنه خالل هذه السنين من المعاناة واأللم النفسي
فإن المريض بالرهاب االجتماعي يتعرض لسلسلة
من المشكالت والخسائر االجتماعية والمادية والمهنية
والصحية ،مما يصح معه تسمية هذا االضطراب ب
«اإلعاقة النفسية» .هذه اإلعاقة التي يسببها الرهاب
االجتماعي ،يساهم فيها المريض بنفسه ،نتيجة لمحاوالته
إخفاء علته حتى عن المختصين في المؤسسات العالجية
أحيانا ً مما يحرمه التعاطف والدعم الذي يحظى به

المعاق جسدياً .وعلى سبيل المثال ال الحصر فإن %80
من مرضى الرهاب االجتماعي يعانون من أمراض
نفسية أخرى من أبرزها :القلق والفزع ورهاب الساحة
( ،)%45أنواع أخرى من الرهاب والمخاوف (،)%59
استخدام الكحول ( ،)%19االكتئاب النفسي ( .)%17وفي
كل الحاالت فإن حدوث الرهاب االجتماعي يسبق وجود
هذه االضطرابات مما قد يوحي بوجود عالقة سببية
بينها .كذلك فإن الرهاب االجتماعي يرتبط بنسبة كبيرة
من التأخر أو التدهور األكاديمي والنجاح الوظيفي ،وذلك
لما يسببه الرهاب االجتماعي من فوات للفرص التي
يمكن أن تؤدي للتقدم والترقي في سلم العلم أو الوظيفة.

العالج-:

ال تزال كثير من أمراض النفس البشرية قيد البحث
والدراسة ورغم تطور علم النفس الحديث إلى أنه لم يجد
الحل النهائي للكثير منها كالرهاب االجتماعي ،ورغم
تصنيف األطباء لهذا النوع من المرض على أنه نزول
خفيف أو اكتئاب خفيف يمكن السيطرة عليه خاصة عند
البداية إلى أن كثير من الدراسات تحذر من تعقد حالة
المريض الذي لم يستطع العالج وتحذر من اإلهمال أو
التفريط في العالج فما هو العالج المثالي للرهاب؟
إن العالج األنجح هو العالج السلوكي الذي يبدأ بتصحيح
نظرة المريض الخاطئة وأحكامه على نفسه وتصحيح
نظرته إلى الناس ،وإلى المجتمع ،يجب على المريض أن
يخالف خوفه ،أن يقتحم العالم الذي يخاف منه بالتدريج،
وهذه الخطوة تتطلب منك شجاعة وقوة وقد تكون هي
األصعب ،ولكن نتائجها هي األسرع واألفضل في
عالج الرهاب االجتماعي وقد تجعلك أقوى كثيراً في
مواجهة كل ما تخاف منه.
التنبيه الذهني انتباهك لنفسك ..أن تالحظ لحالتك النفسية
في كل خطوة ،بحيث تدرك أن ما يمنعك من تقديم
عرض ما مثالً -هو الرهاب االجتماعي الذي تعاني منه.
ٍ
عندما تفصل ما بين تفكيرك الشخصي وتفكيرك الناشئ
من رهابك االجتماعي ستكون في الطريق الصحيح
إلى العالج ،الرهاب االجتماعي يسبب حالة من التفكير
السلبي في خطوات كثيرة ،ولذا يجب أن تفهم أثره عليك،
وأن تلقي اللوم عليه في كل مرة يمنعك فيها من أداء
شيء ما.
إن أفضل ما يمكن أن تفعله كخطوة تالية هي أن تتحكم
بتسلسل أفكارك والتي قد تقودك إلى الخوف الال منطقي
أو القلق ،فبدالً من التوجه نحو السلبية يمكنك أن تفكر:
لماذا راودتني هذه الفكرة؟ وما هي البدائل األخرى؟ وما
هي النتائج من هذا التفكير؟ وما أهميتها؟ يمكنك أن تفكر
مع نفسك أو حتى أن تكتب هذه األفكار في ورقة لتسهل
على نفسك التعامل معها.
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عزيزى الصيدلى دائما وأبدا ما تحتاج إلى تسهيالت لزيادة حجم نشاط الصيدلية سواء إن كان
عن طريق أخذ تعاقدات جديدة أو تم فتح مستشفى بجوار صيدليتك أو عيادات جديدة أو
زيادة حجم األدوية بالصيدلية لتلبية احتياجات المرضى وصرف الروشتات كاملة وعندما
تتقدم لطلب تسهيل مالى لهذا الغرض تفاجأ بعدم الموافقة وعندما تسأل عن السبب
يتبين أن هناك مبالغ بالفيزا لم تسدد مثال أو شيك مرتد تأخرت فى سداده أو التأخر فى
سداد أقساط قرض أو أى سلعة معمرة تم شرائها فى السابق عن طريق السهو وبناءا على
ما تقدم أنصحك باالنتظام فى سداد أى التزامات ماليه وتصفية الفيزا وكروت الشراء أول
بأول فى المدة المتفق عليها وال تسهو عن ذلك وأيضا سداد الشيكات بانتظام فى التواريخ
المتفق عليها وتصفيه الموقف الضريبى أول بأول حتى ال يظهر اسم حضرتك فى القوائم
السلبية ،والتأمين على الصيدلية وعلى شخص سيادتك بانتظام واالحتفاظ باإليصاالت .كل
ما سبق سيقوي مركزك المالى ويسهل ويدعم سيادتك فى الحصول على التمويل المناسب
والمطلوب .والنصيحة الثانية وهى وجود ملف كامل بجميع المستندات الشخصية والتى
تخص النشاط ومراعاة التجديد كلما حان وقت التجديد وتكون جاهز لمثل هذه الظروف وما
شابها.

مــول صيـدلتـك

بأقــل تكلفـة وأسرع
وقت وأقل مستندات

مــول صيدليتك بأقل تكلفة
وأسرع وقت وأقل مستندات
استكماال لمنظومه الخدمات التى تقدمها مجموعه شركات د /حسام عمر وايمانا منها
بدورها الرائد في خدمة جموع الصيادلة من خالل الشركه المتحده للصيادله والمتحده
للتجارة والتوزيع والشرق االوسط للكيماويات بالتعاون مع نخبة من بنوك مصر وهى بنك
المصرف المتحد وبنك فيصل االسالمي وبنك االسكندرية وبنك كريدى اجريكول وبنك
سي اى بي وبنك االستثمار العربي ان تقدم برامج تمويل الصيدليات بالبضاعة (مرابحات)
مميزة بأقل تكلفه ومستندات واسرع وقت ممكن لتلبية احتياجات الصيدلية من االدويه
واالصناف ولزياده الربحية من حالل البنوك االتيه -:
اسم البنك

التكلفة

فيصل االسالمى

٪9

فترة السداد

سنة ونصف
الى سنتين

المبلغ

 100الف

المستندات المطلوبه

• رخـصـــة الصيـــدليـــــــة
• رخصـه مــزاوله المهنه

المصرف المتحد

٪6.5

4سنوات

 100الف

االسكندريه

٪7

 5سنوات

 500الف

كريدى اجريكول

٪8.7

 3سنوات

 350الف

سي اى بي

٪12.25

 5سنوات

• كــــارنـــيــه النـقـابـــــــة
• عقد االيجار او التمليك

حسب عدد
سنوات النشاط

وهناك مفاوضات مع عدد من البنوك االخرى سيعلن عنها في حينه

ملحوظه :

هذه النسب تخضع للزياده والنقصان حسب سن العميل ومبلغ
التمويل والمدة المطلوبة

• اخــر ايصــــــال مرافـــــق
• مستخـرج حـديث مــن السجل
التجارى برأسمال  50ألف جنيه
موقف غرف تجارية آخر عامين
• بطاقة ضريبية بآخر ختم
ضريبي+موقف ضريبي بأخر عامين
• صـورة بطـاقـة الرقم القومي
للصيدلي والضامن

قـد تستجـد بعـض
المستندات حسب ظــروف
الصيدلي والبنك

لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على أرقام التليفونات االتيه:
أ /محمد محمود - 01001393393 :أ /محمد مدني01154016906 :
أ /احمــد منـيــر - 01154007429 :أ /عبـيـر سمـيـر01157254488 :
أ /علياء يوسف01012225565 :
ارضي 25290800 :فاكس3457 :

الع�ضو الذى ال ي�ستخدم..

يزبل ويموت
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي

كلما تقدم بنا العمر فإننا نكون عرضةً أكثر لألمراض
وقد تتدهور حالتنا الصحية فنصبح عاجزين شيئا ً
فشيئا ً عن القيام بمهامنا اليومية حتى نصل إلى
مرحلة نعجز فيها عن تحريك ساكنا ً أو حتى أن نسقى
أنفسنا شربة الماء ونحن على الفراش ننتظر هادم
اللذات ،هل تتخيلون ذلك!!
نعم إنه أمراً حتميا ً أن تأتى لحظة نفارق فيها الحياة،
ولكنى ال أعتقد بأن أحداً منا قد يرغب فى أن يختار
لنفسه تلك النهاية البائسة ،لذلك عليك بالتفاؤل
واإليجابية وبدالً من أن تسلبك الحياة ينبوع شبابك
وأنت مستسلم ،عليك أن تتذوق حالوتها ألن ينبوع

الشباب هو أنت حتى ولو أصبحت ضعف عمرك،
فالحياة قد تصبح حسبما تريد لها أن تكون ،إما
جميله أو ربما شديدة القبح ،إنها كما اخترت لها أن
تكون ،فلو تخيلت أنك تتضور جوعا ً وأمامك صحنٌ
من الفول وال شيء غيره ،هل تختار أن تتناوله
مضطراً أم تستمتع بتناوله بإضافة بعض التوابل التى
تشجعك على التهامه ولو لم يكن من نوع الطعام الذى
تفضله؟!!
لذلك يسعدنى أن أقدم إلى كل من لم يفقد األمل هذه
التمارين البسيطة التى قد تساعده على االرتواء من
ينبوع الحيوية والشباب الدائم حتى آخر نفس.

األدوات :كرسى وبالون
التمرين األول:

شكل ()1
شكل ()1
اجلس على الكرسى وظهرك مستقيم ثم أمسك
بكلتى اليدين ببالون ،خذ نفسا ً عميقا ً «شهيق» ثم
اضغط على البالون أثناء خروج الهواء «زفير».
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التمرين الثانى:

شكل ()2
شكل ()3 ،2
إحتوى البالون بين قدميك وأنت جالس فى
وضع مستقيم ويديك تمسك بقاعدة الكرسى من
الجانبين.

ثم ارفع قدميك ببطء حتى تصل الى مستوى
المقعدة قدر المستطاع ثم أخفضهم ببطء للوصول
إلى نقطة البداية.
(ملحوظة :قد يجد البعض صعوبة فى الوصول
إلى هذا المستوى فى البداية ولكن سرعان ما
يزول هذا الشعور مع التكرار)

شكل ()3

التمرين الثالث:

شكل ()7 ،6 ،5 ،4
أمسك البالون بيدك اليمنى ثم أجعل ذراعك فى وضع
استقامة لألمام ثم فى حركة دائرية ألعلى ثم للخلف
فأسفل من الوراء إلى األمام حتى تصل إلى نقطة
البداية مرة أخرى.
كرر نفس التمرين مع الذراع األيسر.

شكل ()5

شكل ()4

شكل ()7

شكل ()6

التمرين الرابع:

شكل ()8
أخلع الحذاء إن وجد ثم ضع البالون على األرض
فى موضع القدم اليمنى ثم ضع قدمك عليه وأضغط
على البالون فى حركه دائرية يمينا ً تارة ،وفى
االتجاه المقابل شماالً تارةً أخرى.
قم بعمل نفس التمرين مع القدم اليسرى أيضاً.

شكل ()8

ال تفكر كثير ًا ...أبدأ بممارسة هذه التمارين اآلن..
وبدون أدنى شك ستشعر بالفرق
مع تمنياتى لكم بالشباب الدائم
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حزين أم
مكتئب ؟!

د .عمر يحيى

كم تشتكي وتقول إنك معدم
واألنجم ؟!

***

واألرض ملكك والسما

هكذا كان الرد الذي وجده الشاعر إليا أبو ماضي مناسبا لشخص
يعاني من مرض االكتئاب كعالج له .لكن المشكلة حقيقة أكبر
من حيذ األدب والشعر بل إنها في ثقافة أمة بأسرها .يجب أن
نعترف أننا كمصريين نعاني من خلط بين كل من مفهوم حالة
حزن مؤقتة ومرض االكتئاب.
فعند الحديث عن الحزن المؤقت فإنها حالة مزاجية كل منا مر
بها في حياته على األقل مرة .حالة نخرج منها بالكالم مع من
نحب أو بالترفيه عن أنفسنا بأي نشاط مختلف يكسر حيذ الملل.
أما عن االكتئاب (أو اضطراب االكتئاب أحادي القطبين) فإنه
أحد أكثر االضطرابات النفسية شيوعاً .وهو يصنف ضمن
االضطرابات النفسية التي تتسم بخلل في المزاج .وأهم ما يميز
االكتئاب هو االنخفاض التدريجي -أو الحاد والمتسارع أحياناً-
في المزاج والنفور من األنشطة .يمكن أن يكون لها تأثير سلبي
على أفكارالشخص ،وسلوكه ،ونظرته إلى العالم بأسره.
تظهر أعراض االكتئاب بشكل متواصل تقريبا ً لمدة ال تقل عن
أسبوعين والتي تتكون من مزاج مكتئب أو حزين أو تعيس .كما
أن هذا المزاج الحزين يكون مصاحب ألعراض أخرى كنقص
واضح في الرغبة أو المتعة في كل األشياء التي كانت تثير
الرغبة أو المتعة مسبقا .وضعف في الشهية للطعام أو انخفاض
واضح في الوزن ال يمكن تفسيره بحمية غذائية ،أو زيادة في
الشهية للطعام أو زيادة ملحوظة في الوزن ،أو أرق أو ميل للنوم.
الشعور بالبطء والتثاقل الجسمي والخمول وفقدان الطاقة .كما
يوجد أيضا اإلحساس بالدونية  ،ولوم النفس أو الشعور بالنقص
والشعور بالذنب واتهام الذات ،وعدم القدرة على التفكير أو
التركيز أو اتخاذ القرار .وخلل في القدرة على أداء الوظائف
االجتماعية أو المهنية أو غيرها من الوظائف األخرى والذي
يؤدي إلى االنطواء واالنسحاب والوحده واالنعزال والصمت.
وأخيرا ،أفكار متكررة في الموت والتي تبدأ بتمنيه وتنتهي
بمحاوالت انتحار حقيقية.
كما أنه في كثير من األحيان تظهر أعراض االكتئاب على هيئة
الكثير من األعراض الجسدية غير المبررة مثل آالم البطن
والصداع والتعب ألقل مجهود.
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أما عن أسباب اإلصابة بمرض االكتئاب ،فهناك أسباب بيولوجية
والتي تشتمل على اضطراب في تركيز مواد هامة بالمخ مثل
نقص بمادة السيريتونين  Serotoninواالستعداد الوراثي
للمرض .أما عن األسباب النفسية واالجتماعية فهي تشمل
التوتر االنفعالي والظروف المحزنة والخبرات األليمة والكوارث
القاسية (مثل موت عزيز أو طالق) .والحرمان (ويكون االكتئاب
استجابة لذلك) ،وفقدان الحب والمساندة العاطفية ،واإلحباط
المستمر والفشل ،والصعوبات المادية ،وضغوطات العمل،
ومشاكل العالقات الشخصية.
كما أن مرض االكتئاب يمكن أن يكون مصاحبا كعرض جانبي
لبعض العقاقير الطبية أو يكون في فترة ما بعد الوالدة والمعروف
باكتئاب ما بعد الوضع.
وبهذا ،فإن مرض االكتئاب يعد مرضا قائم بذاته مختلف كل
االختالف عن حاالت الحزن العابرة التي نمر بها من الحين إلى
اآلخر .ولكن الكثير منا لألسف يخلط بين كل من المصطلحين
ويظن أن مجرد الحديث أو ما نسميه بـ”جلسات الفضفضة”
تمتلك الحل السحري لعالج االكتئاب ،ولكنها عادة ما تبوء
بالفشل.
ويتكون العالج السوي لمرض االكتئاب من عدة محاور والتي
تبدأ باهم خطوة وهي استشارة طبيب متخصص للتشخيص
ووضع خطة العالج.
ويبدأ العالج بجلسات العالج النفسي التي تشتمل التغيير في
األفكار المسببة والمصاحبة والناتجة عن اإلصابة باإلكتئاب،
وتغيير سلوك ونمط حياة المريض .ويعرف هذا العالج بالعالج
المعرفي السلوكي Cognitive behavioral therapy
 .CBTأما عن العالج الدوائي فإنه يشتمل على العديد من
األدوية التي يطلق عليها مضادات االكتئاب .وأخيرا يتم اللجوء
في بعض األحيان للعالج بالصدمات الكهربية في بعض الحاالت
الشديدة.
وأخيرا ،يمكن القول أن الحياة النفسية السوية التي تضمن
المرونة ومعرفة كيفية التعامل مع ضغوطات الحياة ،وتضمن
كذلك سرعة اللجوء لذوي العلم والخبرة في حالة اإلحساس
بأعراض المرض للتدخل المبكر يمكن أن يحد من المرض ومن
أضراره على الفرد وعلى أسرته وعلى كل المحيطين به.
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فستان
سواريه

�إعداد  :د .عمر يحيى

ذلك الثوب األنيق المصمم خصيصا ليجعل المرأة في قمة أناقتها وشياكتها،
والذي يتم ارتداؤه في المناسبات ذات الطابع الخاص .وهذا الزي عادة ما
يكون سبب حزن عميق في نفس الوقت وذلك لما يلعبه من دور المرآه التي
تظهر آثار التغير الواضح للوزن عبر الزمان .فعندما يصغر مقاسه في المرة
الثانية إلرتداؤه تتكتشف المرأة أنها زادت في الوزن عن آخر مرة ومن هنا
يبدأ التفكير في مصطلح السمنة والخوف الشديد من االنجراف وراء طياتها.
تُ َعرَّف السمنة بأنها تلك الحالة الطبية التي تتراكم فيها
الدهون الزائدة بالجسم إلى درج ٍة تتسبب معها في وقوع
آثار سلبي ٍة على الصحة ،مؤديةً بذلك إلى انخفاض
ٍ
متوسط عمر الفرد المأمول و/أو إلى وقوع مشاكل
صحي ٍة متزايد ٍة.
يتم تحديد وجود السمنة من عدمها من خالل مؤشر كتلة
أكبر في ضوء توزع
الجسم ،كما يتم تقييمها بصور ٍة
ٍ
الدهون من خالل مقياس نسبة الخصر إلى الورك
وعوامل خطورة التعرض ألمراض القلب .يرتبط
مؤشر كتلة الجسم بشكل وثيق بكل من نسبة دهون الجسم
وإجمالي دهون الجسم .تم حساب مؤشر كتلة الجسم
( )BMIمن خالل قسمة كتلة الفرد على مربع طوله
أو طولها:
وطبقا لنتائج هذه المعادلة حددت منظمة الصحة العالمية
في عام 1997م تعريفات السمنة ودرجاتها ونشرتها
في عام 2000م وهي األكثر انتشاراً وشيوعاً ،والتي
تتضمن:
إذا كانت النتيجة <  18.5فإنها تشير إلى أقل من الوزن
الطبيعي
وإذا كانت النتيجة  24.9 – 18.5فهو وزن طبيعي
وإذا كانت النتيجة  29.9 - 25فهناك بدانة
وإذا كانت النتيجة  34.9 - 30فتعتبر الدرجة األولى
من السمنة
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وإذا كانت النتيجة  39.9 - 35فتعتبر الدرجة الثانية من
السمنة
وإذا كانت النتيجة ≥  40فتعتبر الدرجة الثالثة من السمنة
أما عن أسباب اإلصابة بالسمنة فمن المعتقد أن تفسر
بتناول سعرات حرارية بصور ٍة مفرط ٍة وقلة النشاط
البدني على المستوى الفردي في أغلب حاالت السمنة.
بينما يعزى عدد قليل من الحاالت للعوامل الوراثية ،أو
ب طبي ٍة ،أو لألمراض النفسية .من ناحي ٍة أخرى،
ألسبا ٍ
يجب القول أن معدالت اإلصابة بالسمنة مرتفعة في
كل من المستويات االجتماعية المرتفعة نتيجة توافر
األغذية الشهية التي يسهل الحصول عليها ،واالعتماد
المتزايد على السيارات ،والتصنيع المميكن (اآللي).
وأيضا ،المستويات اإلجتماعية المتواضعة نتيجة عدم
وجود توازن في مكونات الوجبات اليومية وكثرة وجود
النشويات والدهون على حساب البروتين.
عوامل أخرى
لقد حددت دراسة أُجريت عام  2006عشرة
ٍ
أسهمت في الزيادة الحالية في معدالت السمنة)1( :النوم
ت
غير الكافي )2( ،مسببات خلل الغدد الصماء (ملوثا ٍ
بيئي ٍة تتداخل مع عملية التمثيل الغذائي للدهون))3( ،
تناقص درجة الحرارة المحيطة )4( ،تناقص معدالت
التدخين ألن التدخين يقلل الشهية )5( ،االستخدام المتزايد
لألدوية التي يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن (مثل
مضادات الذهان غير النمطية) )6( ،الزيادات النسبية
في المجموعات العرقية والعمرية التي تميل إلى أن تكون
أكثر وزناً )7( ،الحمل في عمر متأخر (والذي قد يؤدي
إلى قابلية اإلصابة بالسمنة عند األطفال المولودين)،

( )8عوامل المخاطرة الالبنيويّة عبر األجيال المختلفة،
( )9االصطفاء الطبيعيى لمؤشرات كتلة الجسم األعلى،
وأخيراً ( )10التزاوج المختلط الذي يؤدي إلى تركيز
متزايد للعوامل المؤدية للسمنة (لن يؤدي هذا بالضرورة
إلى زيادة عدد األفراد الذين يعانون من السمنة ،لكنه
قد يزيد من متوسط أوزان السكان) .وعلى الرغم من
دالئل هام ٍة تدعم تأثير هذه اآلليات على االنتشار
توافر
ٍ
المتزايد للسمنة ،فإن هذه الدالئل ما زالت غير حاسمة،
ويقر من أجروا الدراسة أن هذه العوامل ربما تكون أقل
تأثيراً من العوامل التي ناقشناها في الفقرة السابقة.
أما عن أضرار اإلصابة بالسمنة فإنها تزيد من احتمالية
االصابة بالعديد من األمراض الجسدية والعقلية .تقع
التبعات الصحية في فئتين أساسيتين :تلك التبعات
التي تعزو إلى آثار زيادة كتلة الدهون (مثل الفصال
العظمي ،انقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم ،والنفور
ت أخرى تحدث نتيجة للعدد المتزايد
االجتماعي) وتبعا ٍ
من الخاليا الدهنية (السكري ،السرطان ،أمراض القلب،
ومرض الكبد الدهني غير الكحولي .فعلى سبيل المثال
وجد أن الوزن الزائد يشكل األساس في  64%من
حاالت مرض السكري في الرجال و 77%من الحاالت
في النساء .وأخيرا فإن السمنة هي واحدةً من أسباب
الموت الرئيسية التي يمكن الوقاية منها ،والمنتشرة عبر
أرجاء العالم أجمع .من المقدر أن السمنة في الواليات
المتحدة تعدد السبب الكامن وراء زيادة معدالت الوفيات
من  111.909إلى  265.000في العام الواحد ،بينما
يرجع السبب وراء موت مليون فر ٍد( )7.7%في االتحاد
األوروبي إلى زيادة الوزن.
يتكون العالج األساسي للسمنة من التخسيس أو الحمية
الغذائية والتمارين الرياضية .حيث قد تؤدي برامج
الحمية الغذائية إلى إنقاص الوزن على المدى القصير،
إال أن االحتفاظ بهذه الخسارة في الوزن يمكن أن يمثل
مشكلةً ،وعادة ما يتطلب هذا أن تصبح التدريبات البدنية
ت حراري ٍة أقل،
والنظام الغذائي ،المحتوي على سعرا ٍ
جزءاً ثابتا ً من نمط حياة الفرد .مع مالحظة أن معدالت
النجاح في الحفاظ على الوزن
بعد نقصانه منخفضة وتتراوح
بين  2و .20%مع هذا ،ففي
األماكن التي تتوافر فيها الرعاية
المطلوبة ،احتفظ نحو 67%
من األفراد الذين فقدوا أكثر من
 10%من وزنهم بهذا االنخفاض
في الوزن ،أو استمروا في خسارة
عام واح ٍد .كما قد يحافظ
الوزن لمدة ٍ
المتوسط من هؤالء األفراد ،الذين فقدوا
من أوزانهم أكثر من ثالثة كيلوجرامات من
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إجمالي وزن أجسامهم ،على االستمرار في هذا لمدة
أعوام.
خمسة
ٍ
أما عن العالج الدوائي فهناك دواءان فقط من أدوية
السمنة تم اعتمادهما حاليا ً من قِبَل إدارة األغذية واألدوية
بغرض االستخدام طويل المدى .أحدهما هو أورليستات
 ،Orlistatوالذي يُ َّخفِض من امتصاص األمعاء للدهون
من خالل منع الليبيز  lipaseالبنكرياسي ،واآلخر هو
سيبوترامين  Sibutramineوالذي يعمل في المخ لمنع
تثبيط نورإبينفرين  norepiniphrineالناقالت العصبية:
السيروتوينين  ،seretoninوالدوبامين dopamine
(والشبيه جداً ببعض مضادات االكتئاب) ،مما يقلل من
شهية المرء تجاه تناول الطعام .لكن في عام 2010
أشارت إدارة األغذية واألدوية إلى أن السيبوترامين
يزيد من مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات
أمراض قلبية.
الدماغية عند األفراد الذين يعانون من
ٍ
وفي جميع األحوال يجب استشارة الطبيب المختص قبل
اللجوء ألي من هذان الدواءان.
يوجد أيضا جراحات السمنة (جراحات إنقاص الوزن)
والتي تعني استخدام التدخل الجراحي في عالج مشكلة
السمنة .وبما أن لكل عملي ٍة جراحي ٍة مضاعفاتها الخاصة
بها ،فالجراحة ال يوصى بها إال لألشخاص المصابين
بالسمنة (مؤشر كتلة جسم >  )40وفشلوا في إنقاص
أوزانهم من خالل تغيير نظم حميتهم المتبعة وتناول
العقارات .وهنا تعتمد جراحات إنقاص الوزن على العديد
من المبادئ والتي تتمثل في الطريقتان األكثر شهرة:
األولى -التقليل من حجم المعدة (على سبيل المثال ربط
المعدة المعدل وجراحة ربط المعدة الرأسية التجميلية)،
مبكر بالشبع ،والثانية -تخفيض
والتي ينتج عنها إحساس
ٍ
طول األمعاء التي تتعرض للغذاء ،وهي طريقةٌ تقلل من
االمتصاص بصور ٍة مباشر ٍة .وجراحة ربط المعدة يمكن
العودة فيها بالمريض لحاله األول أما جراحة تقصير
األمعاء فال يمكن معها ذلك .هذا باإلضافة إلى أنه يمكن
عمل بعض اإلجراءات الجراحية من خالل استخدام
المنظار البطني .إال أن المضاعفات الناجمة عن جراحة
إنقاص الوزن متعددة ومتكررة.
وأخيرا ،فقد تم التحدث بشكل شامل
ومختصر عن مرض السمنة بداية
من األسباب وصوال إلى طرق
العالج .فإن الحفاظ على الوزن
المثالي يتطلب تغيير كامل في نمط
حياة كي تكوني سعيدة وترتدين ما
تشاءين من الفساتين السواريه دون
أن ينتابك ذلك الشعور بالضيق والحزن
لتغير وزنك عن آخر مرة ارتديتيه فيها.

األطفال..
تطعيمات
مواعيدها وأعراضها الجانبية
تطعيمات األطفال تشغل اهتمام كل أم حديثة العهد باألمومة من حيث تأثيرها على طفلها
وآثارها الجانبية ومدى انتظامها مع طفلها على جدول التطعيمات المقررة .تعرفي معنا
سيدتي على أهم تطعيمات األطفال حتى عمر العامين.
تطعيم الدرن :يؤخذ عند عمر يوم واحد
وحتى عمر شهرين ،وهو عبارة عن الفيروس
تم تحضيره حيا ً ولكن قد تم تضعيفه ليُحث جهاز
المناعة لدى الطفل على تكوين أجسام مضادة تحميه
من العدوى .ويؤخذ  0.05مل حقن بطبقة األدمة في
الكتف األيسر ،وتؤخذ جرعة تنشيطية عند دخول
المدارس لمن يعطون نتائج سلبية في اختبار مناعة
الجسم ضد الدرن .ويترك هذا التطعيم فقاعة مكان
الحقنة والتي يتكون عليها قشرة سميكة وتسقط ثم
تترك ندبة دائمة على سطح الجلد .ومن مضاعفاته
تكوين خراج ،انتشار العدوى في األطفال ذوي
المناعة المعتلة ،والتهاب ملحوظ في العقد الليمفاوية
المحيطة بمكان الحقنة.

شلل

األطفال

ثالثي

تطعيم
العناصر لمكافحة األنواع الثالثة من الفيروسات

المسببة لشلل األطفال وهي أيضا ً نسخة حية
مضاعفة من الفيروس وتتكون الجرعة من ثالث
نقط بالفم للطفل .الجرعة األولى تكون عند الوالدة
ولمدة  15يو ًما ثم تكرر عند الشهر الثانى ،والرابع،
والسادس ،والتاسع مع جرعة تنشيطية عند عمر 18
شهرا يليها جرعة عند بلوغ الطفل أربع سنوات.
الثالثي ..تيتانوس ،ديفتريا ،والسعال الديكي:
والذي يعطى  5سم عضل في الفخذ األيسر وتؤخذ
أول جرعة عند بلوغ الطفل  18شهرا ،وأربع
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سنوات ،وعند بداية كل مرحلة تعليمية .ومن
األعراض الجانبية المبدئية للتطعيم ارتفاع طفيف
في درجة الحرارة ،ألم في منطقة التطعيم ،بكاء
متواصل ألكثر من ثالث ساعات ،ألم في مكان
التطعيم ،وقد يصل األمر إلى تشنجات وفقدان في
الوعي.
تطعيم الكبدي الوبائي بي عن
طريق استخالص األجسام المضادة المصنعة على
جسم الفيروس ذاته ،ومؤخرا تم إضافته للتطعيمات
اإلجبارية عند الوالدة وبجرعة تنشيطية بعد شهر
وأخرى بعد  6أشهر ويتم إعطاء الطفل  5مل
ومن الممكن تكرار جرعة تنشيطية عند عمر
أربع سنوات ،وتشمل أعراضه الجانبية صداع
وارتفاع في درجة الحرارة ،وألم في موضع الحقنة.
الحصبة :بكتيريا مضاعفة أيضا ً ويعطى  5سم تحت
الجلد وتؤخذ أول جرعة عند الشهر التاسع مع الجرعة
األولى من فيتامين  Aمع الغدة النكافية والحصبة
األلماني ،وتكرر عند عمر  18شهر مع الجرعة
الثانية من نفس الفيتامين ،وتشمل أعراضه الجانبية
أيضًا ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة ،وطفح جلدي .
توجد تطعيمات أخرى ال تصرف بشكل إجباري لكل
األطفال مثل مصل التهاب الخاليا السحائية وتطعيم
األنفلونزا ،والتيفويد والجدري وفيروس الروتا.
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آالم الركبة
األسباب
والعالج

آالم الركبة من أكثر المشاكل التي يعاني منها هذه الكثير من الرجال والنساء والشباب ،فمفصل الركبة
هو أكبر مفصل فى الجسم ويتكون من التقاء ثالث عظام هي عظمة الفخذ والقصبة والردفة (الصابونة).
وتغطي الغضاريف الناعمة أسطح هذه العظام المكونه للمفصل حتى يضمن ذلك سهولة في الحركة.
ويوجد بين عظمتي الفخذ والقصبة غضاريف هالليه تعمالن كوسادتان تساعدان على امتصاص الصدمات
أثناء المشي والجري ،حيث أن اإلنسان يحافظ على قوامه عن طريق الركبة كما إنها تضمن له سالسة
في الحركة فتساعده في المشي واالنحناء وفي الدوران وفي االعتدال ،لكن التقدم في العمر أو زيادة
الوزن وكثرة الحركة أو ممارسة الرياضة العنيفة تؤدي إلى حدوث آالم والتهابات في الركبة تجعل من
اإلنسان غير قادر على القيام بعاداته اليومية بطريقة سلسة كما اعتاد عليها من قبل.

أسباب آالم الركبة:

هناك عدد من العوامل التي تؤثر على حسن سير العمل
في إحدى أو كلتا الركبتين وقد تسبب األلم .بينما اإلصابة
هو السبب األكثر شيوعا ،ولكن هناك شروط أخرى مثل
التهاب المفاصل الذي قد تؤدي إلى التدهور المشترك
وعدم الراحة ،من أهمها:
الوراثة :حيث أثبتت عدة دراسات وجود عوامل وراثية
تساعد على حدوث الخشونة.

الوزن الزائد :وهو من أهم العوامل التى تؤدي إلى
الخشونة فى مصر والعالم العربي وخصوصا فى
السيدات .حيث أن الوزن الزائد يمثل حمال زائدا على
سطح غضاريف المفصل.
إجهاد الركبة أكثر من الالزم حيث تعتبر العضالت
الرباعية (عضالت الفخد األمامية) المواقع الرئيسية
التي تعمل على امتصاص أي صدمات قد تتعرض
لها مفاصل الركبة وإذا لم تكون هذه العضالت قوية
لمواجهة التعب والجهد الذي يقوم به اإلنسان على الشكل
المطلوب عندها تتعرض الركبة لأللم وذلك يمكن أن يتم
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عند حدوث إجهاد طبيعي أو إجهاد مزمن ،مثل اإلكثار
من هبوط وصعود الساللم والجلوس لفترات طويلة فى
وضع القرفصاء.
التعرض للبرد القارص:

األمراض الروماتيزمية :مثل الروماتويد والنقرس تؤدي
إلى الخشونة فى الحاالت المتأخرة.
االلتواء في األربطة واألنسجة العضلية وهذه اإلصابات
وااللتواءات تحدث عند تلقي أي ضربة وأي صدمة
حادة في الركبة أو االلتواء في االتجاه الخاطئ وغالبا ً
ما تحدث هذه االلتواءات عند الحركة المفاجأة ونتيجة
االلتواءات الرياضية.
اإلصابة بهشاشة العظام وهو مرض يصيب واحد أو أكثر
من عظام المفاصل في الجسم وقد يصيب الرجال والنساء
واألطفال والنساء بعد سن الخمسة والخمسين عرضة
يشكل أكبر لإلصابة بهشاشة العظام ويصاب بها األشخاص
الذين يقومون بالكثير من الحركات واألنشطة أثناء العمل
واإلصابات الناتجة عن ممارسة األنشطة الرياضية.

إصابة الرباط الصليبي األمامي  :وهو حدوث تمزق في
األربطة و يعد أحد األربطة األربعة التي تربط عظام
الساق .و هذه اإلصابة أكثر شيوعا ً بين أولئك الذين
يلعبون كرة السلة أو كرة القدم أو غيرها من األلعاب
التي تتطلب تغير مفاجئ في االتجاهات .
تمزق الغضروف المفصلي  :يعد الغضروف المفصلي.
ويعمل الغضروف علي امتصاص الصدمات بين عظام
الساق وعظام الفخذين  .وعند حدوث لوي مفاجئ في
ركبتك يمكن ارتداء الغضروف المفصلي جاهز .
تلين الغضروف من الرضفة :تلين الغضروف هو مصطلح
عام يستخدم لوصف انهيار أو تليين الغضروف وجدت
في الجسم .تلين الغضروف من الرضفة يؤثر فقط على
رضفتيه .قد تصبح رضفتيه التالفة في غير محله من
االستعمال المستمر أو الثابتة .فإنه غالبا ما يصيب
اإلناث أكثر من الذكور ،ولكن قد تسبب نوبات من األلم
ألي شخص نشط جدا في الحياة.
تضرر الهالالت :الهالالت هي طبقات رقيقة من
الغضروف الموجود بين الساق وعظم الفخذ .يشبه
الهالل أو القرص ،وهذا النسيج الضام يمتص معظم
اإلجهاد على األطراف السفلية ،ولكن قد اآلالم القوية إذا
ما وضع الكثير من الضغط على الركبتين .
الهالالت أيضا تحقق االستقرار في الركبتين عن طريق
منع تحركات غير طبيعية التي قد تؤدي إلى اإلصابة
بالتمزق مع الحفاظ على أدائها السليم.

أعراض آالم الركبة

األلم :وهو الشكوى األساسية وعادة ما يزداد تدريجيا مع
تدهور المرض ،ويكون أكثر مع المجهود مثل صعود
الساللم .ومن المهم تحديد سبب األلم بدقة لوصف العالج
المناسب له ،فقد يكون األلم نتيجة أحد العوامل التالية:
•التهاب الغشاء المبطن للمفصل -وجود قطع
بالغضروف الهاللي
•احتكاك العظام ببعضها  -وجود الزوائد العظمية.
•تورم بالركبة :نتيجة التهاب الغشاء المبطن للمفصل
ووجود إرتشاح (مياه) بالركبة.
•نقص مدى حركة المفصل :بحيث يصبح المريض
غير قادر على ثني أو فرد الركبة آلخر مدى لها.

عالج آالم الركبة

•ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة إلنقاص الوزن و
تخفيف الضغط على الركبة.
•إتباع حمية غذائية لتخفيف وفقدان الوزن.
•تجنب الوقوف لفترات طويلة وان تحتم األمر يجب

الجلوس من حين آلخر مدة قصيرة إلراحة عضالت
الركبة.
•العمل على تجنب البرد ولبس لباس قطني مدفئ
للركبتين في األجواء الباردة.
•بعض الناس قد تحتاج للحقن التي تحتوي على
كورتيكوستيرويد لتحسين أعراض التهاب المفاصل .
•نوع آخر من الحقن ،والتي تحتوي على حمض
الهيالورونيك ،يستخدم لتوفير التشحيم للمفاصل التي
ال تنتج ما يكفي من هذا الحمض .
•الجراحة هي خيار تستخدم لألشخاص الذين يعانون
أضرارا بالغة في الركبة التي ال يمكن إصالحها أو
ترميمها .قد تشمل جزئية أو كاملة الستبدال الركبة .
•ال ينصح بعملية جراحية في كثير من األحيان إال عند
شدة آالم الركبة والتي ال يمكن السيطرة عليها حقا.
ويرجع ذلك إلى المضاعفات التي قد تحدث بعد العملية
الجراحية .
•قد تصبح بعض المواقع الجراحية المصابة ،أو عدد
قليل من الناس قد تواجه زيادة األلم حتى منطقة يشفي
تماما .عمر وحالة المريض قد تؤثر هذه المضاعفات
المحتملة.
•وهناك العديد من الطرق الطبيبة لعالج آالم الركبة
مثل إسيتامينوفين وتايلنول وإيبوبروفين وأدفيل
ومرترين ونابروكسين وكلهم أدوية يساعدوا في عالج
آالم الركبة بسهولة.
•وبعض األفراد قد يستخدموا الكريمات والرش ولتدليك
الركبة بها.

بعض النصائح

التي تخفف من المتاعب
الناجمة عن إصابة الركبة وآالمها:

	• المحافظة على الوزن الصحي.
	•اختيار الرياضة المناسبة.
	•استخدام المعالجة الفيزيائية.
	•تساعد المعالجة الفيزيائية عادة األشخاص المصابين
بآالم المفاصل على العالج ،كما تساعد على البدء
بتمارين صحية خالية من الضغوط ،حيث تعلم
المريض على تقنيات عديدة ،هادئة الشدة ،ولطيفة
على المفاصل.
	•منح الجسد الراحة واالسترخاء الالزم.
	•منح الجسد ساعات النوم الكافية.
	•التعامل مع المسكنات الموضعية.
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فوائد البلح
البلح على اختالف أنواعه يعد من أفضل األغذية
على اإلطالق لقيمته الغذائية العالية وتنوع ما يمد
الجسم به من طاقة وبروتينات وحديد ،وما له من
فوائد ال حصر لها لصحة اإلنسان ،وهذه بعض منها:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

فوائد البلح:

البلح يعالج اإلمساك :يُستخدم البلح كملين
طبيعي لعالج اإلمساك ،وذلك بنقع البلح في كوب
من الماء لمدة يوم ثم تناوله يوميا ً صباحا ً لالستفادة
منه في حل مشكلة اإلمساك.
البلح يعالج مشاكل الجهاز الهضمي :تناول
البلح باستمرار يساعد على الشفاء من كثير من
أمراض الجهاز الهضمي وعسر الهضم.
البلح عالج ألمراض القلب :البلح غني بعنصر
البوتاسيوم المفيد لصحة القلب ،كما أنه يعمل على
تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وبالتالى
الحماية من أمراض القلب كالجلطة واألزمة القلبية.
التسمم بالكحول :يمكن استخدام البلح في حالة
حدوث تسمم بجرعة زائدة من الكحول لما له من أثر
معالج سريع.
البلح مصدر للطاقة :البلح به نسبة عالية من
السكريات كالجلوكوز ،الفركتوز ،السكروز ،لذا
يمكن تناوله كمصدر للطاقة في حد ذاته .وهناك
الكثير من الناس يتناولون البلح للتخلص من الخمول
والحصول على الطاقة.
البلح عالج لألنيميا :عن طريق البلح وما يحتويه
من معادن ،أهمها الحديد ،لذلك يمكن تناوله يوميا ً
لعالج األنيميا.
البلح لـصحة األسنان :للبلح دور في الحماية من
تسوس األسنان ألن به مادة الفلور التى تعتبر من أهم
المواد الالزمة لحماية األسنان وطبقة المينا المغلفة
لألسنان.
البلح للحمل والوالدة :للبلح فوائد كثيرة لصحة
المرأة أثناء الحمل ،بداية من أنه يعالج مشاكل
الهضم ،والوقاية من األنيميا لألم والطفل معاً ،وتقوية
عضالت الرحم ،وإمداد لبن األم بعناصر غذائية
عالية القيمة ،والحماية من نزيف ما بعد الوالدة.
البلح للوقاية من السرطان :أجريت دراسات
على أثر البلح لعالج للسرطان البطني بأنواعه
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(سرطان المعدة ،الكبد ،الكلي ،البنكرياس ،القولون)
 ،بجانب أنه عالج طبيعي ليس له آثار جانبية ضارة
للجسم.
البلح لتقوية العظام :البلح غني بالمعادن
كالمنجنيز ،السيلينيوم ،الماغنسيوم ،لذلك يمكن للبلح
أن يحمي من هشاشة العظام ،وتقوية عظام كبار
السن وحمايتها من الكسور.
البلح يعالج الضعف الجنسي :طبقا ً لدراسات
علمية حديثة ،يمكن للبلح أن يعالج مشكلة الضعف
الجنسي لدى الرجال ،وزيادة حركة وعدد الحيوانات
المنوية.
البلح يعالج العشي الليلي :من فوائد البلح
الرائعة والكثيرة ،قدرته على تقليل العشي الليلى أى
عدم القدرة على الرؤية ليالً ،وذلك إما بتناول البلح،
أو باستخدام أوراق البلح موضعيا ً حول العينين.

10
11
12

مما يتكون البلح؟

يحتوي كل  100جم على:
– سعرات حرارية 282 :سعر حراري– سكريات
 63.35جم– ألياف  8جم– دهون  0.39جم– بروتين
 2.45جم– فيتامينات( :أ ،ب ،1ب ،2ب ،3ب ،5ب،6
ب ،9ج ،هـ)– معادن ( :كالسيوم ،حديد ،ماغنسيوم،
منجنيز ،فوسفور ،بوتاسيوم ،صوديوم ،زنك).
– أنواع البلح:
•بنت عيشة
•السماني
•الحياني
•البرحي
•األمهات
•الزغلول

هل للبلح أي مخاطر أو أثار جانبية؟

ال

إن البلح آمن تماما ً وتناوله مفيد لعالج كثير
من األمراض ،وليس به أي خطر على الحمل
أو الرضاعة بل على العكس له فوائد كثيرة.
ولكن هناك بعض النتائج المترتبة على كثرة تناول
البلح بمعدل أكثر من الطبيعي منها –:زيادة الوزن:
كوب من البلح يحتوى على  415سعر حراري ،لذا
إذا زاد معدل تناول السعرات الحرارية عن معدل
حرقها قد يؤدي هذا لزيادة الوزن.
مرض الس ّكري :لما بالبلح من نسبة عالية من
السكريات فإنه قد يؤدي لرفع مستوي السكر بالدم
وهذا بدوره قد يتطور إلى مرض الس ّكري.
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سيكولوجية
الصدق

قد يكون الكذب مرضا نفسيا

ينشأ من الطفولة بعوامل متعددة
تتمركز حول محورى الخوف والحرص .وقد يتوارى
الكذب خلف أسماء مخففة كالمداراة والمجاملة،
ويظل مع ذلك نقيصة ال يغطيها التبرير.
الكذب يتعلق بالشك والضعف والكبت والباطل
والظلم.
والصدق يتعلق باليقين والقوة والحرية والحق
والعدل.
الكذب يصدر عن نفس راغبة ،قلقة ،مضطربة،
خبيثة.
والصدق يصدر عن نفس راضية ،ثابتة ،مطمئنة،
طيبة.
ومنهج البحث في سيكولوجية الصدق يعتمد
المقابلة أبجدية أولية للتمييز على األقل:
فالشك من مكتسبات البيئة المحيطة .وإذا لم تكن
إزالته بتجفيف منابعه فإنها تكون بتأصيل اإليمان
لليقين.
والضعف قد يبدأ من البنية ليتغلغل في الشخصية.
والتماس القوة في تعدد العناصر المانحة لها
يقتضى االستغالل األمثل لتلك العناصر مجتمعة
فى منظومة واحدة .والكبت سلب يمثل ضريبة
يفرضها إطار قهرى .وقد ال تأتى الحرية إال لمن
يستحقها لكن االستحقاق ال يعنى بالضرورة
التحقق.
والباطل ال ينتظر دائما مجيء الحق ليستسلم بال
قيد وال شرط بل يكابر إلى أقصى ما يمكن بأسلحة
فاسدة مؤثرة.
والظلم قبس من الغريزة الحيوانية ينحط بالفطرة
إلى تربتها البدائية التى يهذبها الضمير بشريعة
العدل .وال نهائية من االستزادة من المطالب
تكرس اللجوء إلى الكذب فى النفس الخسيسة
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الجشعة الطامعة على نقيض الرضا
بسد الحاجة فى نفس كريمة قانعة
مكتفية صادقة .والكذب ال يكون
بالنطق فحسب ،بل يكون بالصمت
الذي يحجب .فالعين ترى الظاهر،
واألدوات العلمية تمكن من رؤية
الباطن .بيد أن إزاحة األقنعة عن الوجه المستور
تقتضى قدرة على سبر الغور ال تتوفر لكل شخص.
وللفراسة مداها ومستواها لكنها تقف عند حد
معين ال تتخطاه إلى ما وراءه.
والصدق ليس أمرا سهال .وقد يبدو للوهلة األولى
أن الكذب أصعب من الصدق ألن التزوير يفرض
استعمال وسائل يغنى الصدق عنها .فالصادق
ال يكون في حاجة إلى البديهة والخيال ،والذاكرة.
البديهة الزمة للكاذب حين تضطره المفاجأة إلى
الكذب الفورى في موقف ما .والخيال يسعفه في
التأليف والحبك والسبك .والذاكرة ضرورة حتى
ال ينسى أكاذيبه فيكشفها .الكذب إذن كالسرقة
يعتمد على مهارات خاصة .إال أن الصدق المطلق
أصعب في جوهره من الكذب .الصدق المطلق
مثالية رفيعة ال يسمو إليها سوى صفوة نموذجية
من البشر .إنه يتجاوز مجرد السرد لما هو كائن إلى
التجرد من مثالب اإلدراك الذاتي الذي قد يؤدى إلى
مبالغة مقصودة أو غير مقصودة في نبرة الصوت
أو إشارة اليد .ودقة التعبير تشبه المشي على
صراط بال ميل إلى اليمين أو الشمال .إن متالزمة
الكذب تنتحل نظرة أحادية ضيقة إلى الكلمة على
أنها إمكانية متاحة لخلق معنى مختلف عن المعاني
الموجودة بالفعل .ومنطق تلك النظرة أن القائم
المحسوس إذا كان يتحدث بذاته عن ذاته فال قيمة
للكلمة إذن ألنها تصير تحصيل حاصل ال يضيف.
ومن ثم يكون دور الكلمة فى هذا المنظور أن
تشكل عالمها الداللي الذي ال يستقل استقالال تاما
عن الواقعية لكنه ال يتطابق معها تطابق الصدق.
فالكذب سحب الكلمة من سياقها إلى سياق مختلف
لعلة تختل بها النفس ،وسيكولوجية الصدق التزام
بالكلمة في سياقها لتنسجم مفردات الصحة
النفسية على امتثال القول للحقيقة.

✍ :نهــى حقــى

صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة

غناها عبد الحليم بصوته الشجى فكانت هذه الصورة ...تتكلم
عن نفسها جمعت رموز من بالدنا من أحقاب متعددة ظلوا
فى وجدان هذا الشعب نبراساً ونورا فى جبين هذا الوطن...
ففي الصورة هذه التي ضمت أطياف من أنماط الفن الراقى
والفكر المستنير من كتاب ومفكرين وإصالحيين وفنانين...
هؤالء هم كنوز الماضى ورجاله
الذين أعطوا لمصر الحضارة
والرقى والتقدم بل والتفرد فى
أنها درة الشرق األوسط وأم
الدنيا ،ونرى في هذه الصورة
ضمن المجموعة الهامة وجه
يطالعنا بقوة واعتزاز إنه رفاعه
الطهطاوي الذي سافر إلى فرنسا
بأمر محمد على باشا ليكون
إماما لبعثة المسافرينن فخرج
عن هذه المهمة وأصبح باحثا
يفكر ويتدبر من أمر البعثة وعاد
وهو يحمل فى جعبته أمرا جديدا
وهاما يعود على البالد بالتقدم
واالزدهار وهى إقامته لمدرسة
تعليم اللغات ...وهى أول مدرسة
في الشرق األوسط باسم مدرسة
األلسن ..وكانت هي األولى في النقلة الحضارية لتعليم اللغة
األجنبية وتخريج المثقفين ...وبجواره تظهر صورة صاحب
شأن كبير وهو د .طه حسين عميد األدب العربي بفكره
المستنير ودراساته المستفيضة في تعليم اللغة العربية التي
هي يسر ال عسر التي نمتلكها والبد أن نتقنها ..وهكذا كان د.
طه حسين حامال لواء الفكر واإلبداع ...وفى الصورة أيضا
يظهر األستاذ يحيى حقي صاحب القنديل الذي حمله في أفق
األدب العربي وظل يقطر منه لنسيج هذا الوطن كي يدفعه
نحو التقدم واإلبداع ...ولسيد درويش له صورته التي تحمل
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أنغامه التي شاركت في ثورة  1919وأغنيته التي تعيش إلى
عصرنا الحديث والتي يهتز لها الوجدان والمشاعر أغنية
بالدي بالدي ...ويظهر في الصورة صورة موسيقار األجيال
محمد عبد الوهاب الذي أعطى للفن الراقي الموسيقى
الخالدة واأللحان المتميزة التي تصاحبنا إلى يومنا هذا ..وفى
الصورة كوكب ساطع في سماء
النغم والصوت الساحر صورة
السيدة أم كلثوم والذي يجتمع
على حبها كل الوطن العربي
في وحدة حب خاص مثل الذهب
الخالص ببريقه الذي ال يصدأ
أبدا وفى الكوميديا الجميلة
وضحكتها الصافية متمثلة في
صورة الضاحك الباكي نجيب
الريحاني وصاحب الضحكة
المتميزة إسماعيل ياسين..
وفى الصورة أيضا صورة بيرم
التونسي وهو تونسي األصل
والمولد لكنه مصري الهوى
عاشق ترابها وأهلها وتميز
وعرف من على أرض مصر
كأهم من كتب الزجل في مصر عشق مصر وعاش همومها
وفرحها وصورة الشيخ محمد رفعت نكاد نسمعها وكأنها
أتت من السماء.
والصورة تضم الكثير والكثير تحتاج إلى مجلدات تخلد لكل
ذي حق حقه فهم الذين أعطوا لمصر حضارتها وتقدمها
وهم الذين شرفوا مصر على طيلة الزمان وشرفوا كل
المصريين ...وتظل صورهم في أعماق مصر طوال العمر
عبر الزمان وعبر التاريخ خير شاهد لرموز هذا البلد
وهم كُثر.
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فيروس كورونا
المسبب لمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية -تايلند

في  30يوليو  2016أعلنت وزارة الصحة العمومية
في تايلند عن حالة مؤكدة مختبريا ً للعدوى بفيروس
كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية،
والحالة شاب كويتي يبلغ من العمر  18سنة ،وصل
إلى تايلند في  25تموز /يوليو مع أسرته.
وقد ظهرت األعراض على المريض في  25تموز/
يوليو أثناء الرحلة الجوية من الكويت إلى بانكوك .وفي
 26يوليو التمس المريض العالج من أحد مستشفيات
بانكوك .وفي حين أنه لم يسبق له أن خالط مباشرة
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الجمال أو أية حالة بشرية مشتبه في إصابتها بعدوى
ِ
فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،فقد سبق له السفر في الشرق األوسط خالل
فترة األربعة عشر يوما ً السابقة .وفي  28يوليو أعطى
فحصه نتيجة إيجابية للعدوى بفيروس كورونا المسبب
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في ثالثة مختبرات
منفصلة.
وبعد ذلك أحيل إلى جناح العزل في مستشفى اإلحالة
الوطني لألمراض ال ُمعدية.

وسرعان ما تحسنت حالة المريض ،وأعطى فحصه نصائح المنظمة

المختبري بواسطة أربعة مختبرات مرجعية ،مرتين
متتاليتين ،نتيجة سلبية للعدوى بفيروس كورونا
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،وذلك في
 31يوليو و  1آأغسطس .كما أعطى فحص العينات
المأخوذة من أفراد أسرته نتائج سلبية .ولم يكشف تتبع
مخالطي الحالة عن أية بينة تدل على إصابة مخالطيه
المحددين بالعدوى.
وتم السماح بخروج المريض من المستشفى ،ثم غادر
تايلند مع أسرته في  4أغسطس.

تقدير المنظمة للمخاطر
إن فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية تسبب في حاالت عدوى بشرية وخيمة ترتب
عليها معدل وفيات مرتفع ،وثبتت قدرته على االنتقال
بين البشر ،وخصوصا ً في مرافق الرعاية الصحية،
مع إمكانية التسبب في فاشيات واسعة النطاق .وبالرغم
من ذلك فإن مخاطر انتقال العدوى بين البشر تكون
منخفضة إذا اتُخذت التدابير المالئمة للوقاية من
العدوى ومكافحتها.
وتشكل العدوى بفيروس كورونا المستجد مرضا ً
مستجداً يصيب البشر .وتم اإلبالغ عن حاالت وافدة
للعدوى بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق
األوسط التنفسية في تايلند قبل ذلك ( يونيو  2015و
يناير  .)2016ومن المرجح أن يكون مصدر العدوى
من خارج تايلند .وسبق الكشف عن حاالت صادرة في
عدة بلدان أخرى.
وبنا ًء على المعلومات المتاحة حاليا ً فيما يتعلق بهذا
الحدث ال توصي منظمة الصحة العالمية بفرض أية
قيود على السفر أو التجارة على تايلند .
وتتوقع المنظمة اإلبالغ عن حاالت أخرى للعدوى
بفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية من الشرق األوسط ،وأن يستمر تصدير
الحاالت إلى بلدان أخرى عن طريق األفراد الذين
قد يصابون بالعدوى إثر تعرضهم لحيوانات أو
الجمال العربية مثالً)
منتجات حيوانية (إثر مخالطة ِ
أو لمصدر بشري (في مرفق الرعاية الصحية مثالً).
وال يؤدي اإلخطار بحاالت أخرى إلى تغيير التقدير
العام للمخاطر .وتواصل المنظمة رصد الوضع
الوبائي وتقدير المخاطر بنا ًء على أحدث المعلومات
المتاحة.

بنا ًء على الوضع الراهن والمعلومات المتاحة تشجع
المنظمة جميع الدول األعضاء على االستمرار
في ترصد العدوى التنفسية الحادة الوخيمة وعلى
االستعراض الدقيق ألية أنماط غير مألوفة.
وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها حاسمة لمنع
االنتشار المحتمل لفيروس كورونا في مرافق الرعاية
الصحية .وال يتسنى على الدوام تحديد المرضى
المصابين بالفيروس في وقت مبكر ألن األعراض
المبكرة لهذه العدوى ال تقتصر عليها تحديداً ،شأنها
شأن سائر أنواع العدوى التنفسية .لذا ينبغي لعاملي
الرعاية الصحية االلتزام دائما ً بتطبيق االحتياطات
النموذجية مع جميع المرضى ،بصرف النظر عن
تشخيص حالتهم .وينبغي إضافة االحتياطات الخاصة
بالرذاذ إلى االحتياطات النموذجية عند توفير الرعاية
للمرضى الذين يعانون من أعراض عدوى تنفسية
حادة؛ وينبغي إضافة االحتياطات المتعلقة بالمخالطة
وبحماية العين عند رعاية الحاالت المحتملة أو المؤكدة
للعدوى بفيروس كورونا؛ وينبغي تطبيق االحتياطات
المتعلقة بانتقال العدوى عن طريق الهواء عند القيام
بإجراءات تنطوي على انبعاث الهباء الجوي.
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 بمرض وخيم بسبب فيروس كورونا.
لذلك ينبغي لهؤالء أن يتجنبوا مخالطة الحيوانات،
الجمال ،عندما يزورون المزارع أو
وخصوصا ً ِ
األسواق أو الحظائر التي يُعرف أن الفيروس يمكن أن
يكون دائراً فيها .والبد من التقيد بتدابير النظافة الصحية
العامة ،كغسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد
لمسها ،وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة.
وينبغي الحرص على ممارسات النظافة الصحية فيما
يتعلق بالغذاء .وينبغي أن يتجنب الناس شرب لبن النوق
الطازج أو بولها ،أو أكل اللحم غير المطهي جيداً.
وال تزال المنظمة تتوخى الحذر وترصد الوضع.
ونظراً إلى انعدام وجود أية بينات تثبت انتقال العدوى
بين بني البشر في المجتمع المحلي ،فإن المنظمة ال
توصي بفرض أية قيود على حركة السفر أو التجارة
فيما يتعلق بهذا الحدث .ومن الممارسات الصحية
العمومية الجيدة نشر الوعي فيما بين المسافرين من
البلدان المتضررة بفيروس كورونا وإليها.
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سؤال العـدد
دواء (السوميناليتا) شراب Sominaletta syrupالذى يستخدم كمنوم
ومهدئ له استخدام آخر لدى األطفال غير شائع ما هو؟

صيدلية احمد ماهر
د .احمد ماهر – أكتوبر

صيدلية أسامة
د .طارق – سوهاج

ية ايهاب الشربينى
صيدل
شربينى – المنصورة
د .ايهاب ال

سـؤال العــدد السابق
دواء من �أ�شهر الأدوية التى حتتوى على
الربو�ستاجالندين الذى ي�ستخدم لعالج قرحة املعدة
لأنه يحفز �إفراز بيكربونات ال�صوديوم لتعادل احلم�ض
املعدى لكنه ي�ستخدم �أي�ضا فى حاالت الإجها�ض فما هو؟

االجابــة

ميزوتاك.
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صيدلية رباب حبيب
د .رباب حبيب – مدينة نصر

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

كيف تقاوم القاتل الصامت..مرض

«ارتفاع ضغط الدم»
�إعداد  /ح�سام الجبالى

يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد األمراض األكثر شيوعا ً
وخطورة على اإلنسان ،نظراً ألن هذا المرض
المعروف بـ «القاتل الصامت» يصيبنا من دون أية
أعراض ظاهرة ويمكن أن تمتد به اإلصابة لسنوات
دون أن يدرك المريض ذلك ،وفي حال عدم عالج
ارتفاع ضغط الدم فإن المريض قد يتعرض في أسوأ
الحاالت للسكتة الدماغية والنوبات القلبية ،باإلضافة
إلى األمراض الخطيرة في العين وال ُكلى.
أوضح البروفيسور مارتن هاوسبيرغ ،الرئيس
التنفيذي للجمعية األلمانية الرتفاع ضغط الدم ،قائالً:
«تتراوح قيم ضغط الدم الطبيعية من  140إلى 90
ملليمتر زئبق »،أما جميع القيم األعلى من ذلك فتندرج
ضمن ضغط الدم المرتفع.
ومع ذلك ،يخضع ضغط الدم لتقلبات مرتبطة بأوقات
اليوم ،ويعتبر ذلك من األمور الطبيعية تماماً .وأوضح
البروفيسور األلماني أن ارتفاع ضغط الدم في إحدى
المرات ،ال يعني اإلصابة بالمرض ،نظراً ألن النشاط
البدني والتوتر والضغط النفسي يكون له تأثير على
ضغط الدم أيضاً.
ويعد ارتفاع ضغط الدم من أمراض العصر المنتشرة
على نطاق واسع ،وقد يتسبب االرتفاع الطفيف في ضغط
الدم إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية ،والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة.
ونظراً ألن مرض ارتفاع ضغط الدم ليس له أية
أعراض ظاهرة ،فإن الصيدالنية أورسوال زيلربيرغ
تنصح بقياس ضغط الدم بصورة منتظمة لدى الطبيب
أو الصيدالني ،حيث يتمكن المرء من خالل القياسات
المتكررة من التعرف على تقلبات قيم ضغط الدم،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند الضرورة.
تغيير نمط الحياة
أضاف البروفيسور األلماني مارتن هاوسبيرغ قائالً:
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�أد�.إ�سالم �شحاتة

دكتوراه وا�ست�شارى القلب والأوعية
الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق
زمالة جامعة يون�سيه لق�سطرة القلب
(كوريا الجنوبية)

«في البداية يتم مع األشخاص األصحاء خفض قيم
ضغط الدم إلى المستويات الطبيعية من خالل تغيير
نمط الحياة اليومية» ،من خالل عدة أساليب منها
إنقاص الوزن واإلقالع عن التدخين وممارسة التمارين
الرياضية بصورة منتظمة ،كرياضات قوة التحمل مثل
المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية
لمدة ثالث مرات أسبوعياً ،بحيث تبلغ مدة الحصة
التدريبية  30دقيقة.
باإلضافة إلى ضرورة إتباع نظام غذائي صحي
ومتوازن ،يحتوي على القليل من األمالح والدهون
الحيوانية ،واإلكثار من الخضراوات والفاكهة
والزيوت المعصورة على البارد ومنتجات األلبان
منخفضة الدسم.
عالج دوائي
إذا لم يؤ ِد تغيير نمط الحياة إلى خفض قيم ضغط الدم
إلى مستوياتها الطبيعية خالل ست شهور ،فيمكن
اللجوء إلى العالج بالعقاقير واألدوية الطبية .وأضافت
الصيدالنية أورسوال زيلربيرغ أن أدوية ارتفاع ضغط
الدم يجب أن يتم تناولها مدى الحياة.
وهناك العديد من العقاقير ،التي تعمل على خفض
ضغط الدم ،ولكن يصحبها بعض اآلثار الجانبية
المزعجة مثل األرق واضطرابات النوم أو جفاف الفم.
ويتعين على المرضى استشارة الطبيب المعالج لتحديد
نوع العقار المناسب لكل حالة مرضية على حدة.
ونظراً ألن الحد من التوتر والضغط العصبي يساهم
في الوصول إلى المستويات الصحية لضغط الدم،
فإن أورسوال هيلبيرت ،خبيرة الطب البديل ،تنصح
مرضى ارتفاع ضغط الدم بتعلم تقنيات االسترخاء،
مثل تدريبات تاي تشي تشوان ،وبشكل عام يتعين على
مرضى ارتفاع ضغط الدم المواظبة على ممارسة
الرياضة واالسترخاء وإتباع نظام غذائي متوازن.
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التهاب الكبد
حقائق هامة

التهاب الكبد  Cهو مرض كبدي يسببه فيروس التهاب الكبد  :Cيمكن أن يسبب
الفيروس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنة على حد سواء ،تتراوح في الوخامة بين
المرض الخفيف الذي يستمر أسابيع قليلة إلى المرض الخطير طيلة العمر.
•فيروس التهاب الكبد  Cفيروس منقول بالدم،
وطرق العدوى األكثر شيوعا ً تحدث من خالل
ممارسات الحقن غير المأمونة ،وعدم كفاية تعقيم
المعدات الطبية ،ونقل الدم ومنتجات الدم دون
فحص.
•على مستوى العالم ،يتعايش ما بين 150-130
مليون شخص مع عدوى التهاب الكبد  Cالمزمنة.
•وتتطور حالة عدد كبير من األشخاص المصابين
بعدوى مزمنة ليُصابوا بتشمع الكبد أو سرطان
الكبد.
•ويلقى حوالي  700000شخص حتفهم سنويا ً
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بسبب أمراض الكبد المرتبطة بالتهاب الكبد *.C
•ومن الممكن أن تشفي األدوية المضادة للفيروسات
أكثر من  90%من األشخاص المصابين بالتهاب
الكبد  ،Cمما يحد بالتالي من مخاطر الوفاة بسبب
سرطان وتشمع الكبد ،بيد أن إتاحة التشخيص
والعالج منخفضة.
•وال يوجد في الوقت الحالي لقاح اللتهاب الكبد C؛
ولكن تتواصل البحوث في هذا المجال.
•يسبب فيروس التهاب الكبد  Cعدوى حادة ومزمنة
على حد سواء .وعادةً فإن عدوى فيروس التهاب
الكبد  Cالحادة ال تكون مصحوبة بأعراض،

ونادراً جداً ما ترتبط بمرض مهد ٍد للحياة .فحوالي
 45%-15من األشخاص المصابين بالعدوى
يتخلصون تلقائيا ً من الفيروس خالل  6أشهر من
العدوى دون أي عالج.
•أما النسبة المتبقية 85%-55 ،من األشخاص
المصابين بالعدوى ،فتتطور حالتهم إلى اإلصابة
بعدوى فيروس التهاب الكبد  Cالمزمنة .ومن
هؤالء المصابين بهذه العدوى المزمنة تبلغ نسبة
مخاطر اإلصابة بتشمع الكبد  30%-15خالل 20
سنة.

االنتقال
فيروس التهاب الكبد  Cفيروس منقول بالدم .وتتمثل طرق
انتقال الفيروس األكثر شيوعا ً في اآلتي:

•تعاطي المخدرات بالحقن من خالل مشاركة
معدات الحقن؛ وإعادة استخدام المعدات الطبية أو
عدم كفاية تعقيمها ،وخصوصا ً المحاقن واإلبر في
أماكن الرعاية الصحية؛ ونقل الدم ومنتجات الدم
دون فحص.
•ومن الممكن أيضا ً أن ينتقل فيروس التهاب الكبد
 Cعن طريق ممارسة الجنس وقد ينتقل من األم
المصابة بالعدوى إلى رضيعها؛ ولكن طرق
العدوى هذه أقل شيوعاً.
•وال ينتشر التهاب الكبد  Cعن طريق لبن الثدي أو
الطعام أو المياه أو عن طريق المخالطة العابرة مثل
العناق والتقبيل ومشاركة الطعام أو المشروبات
مع الشخص المصاب بالعدوى.
•األعراض
•تتراوح فترة حضانة التهاب الكبد  Cبين شهرين
إلى  6شهور .وفي أعقاب العدوى األولية ،ال
تظهر أعراض على حوالي  80%من األشخاص
المصابين .أما من تظهر عليهم أعراض حادة فقد
يعانون من الحمى والتعب الشديد وفقدان الشهية
والغثيان والتقيؤ وألم البطن والبول الداكن والبراز
ذي اللون الرمادي وآالم المفاصل واليرقان
(اصفرار البشرة واصفرار بياض العينين).

الفحص والتشخيص

نظراً ألن العدوى الحادة بفيروس التهاب الكبد  Cال
تكون مصحوبةً بأعراض في المعتاد ،يتم تشخيص
حالة عدد قليل من األشخاص خالل المرحلة الحادة.
وفي صفوف األشخاص الذين تتطور حالتهم لإلصابة

بعدوى فيروس التهاب الكبد  Cالمزمنة ،فغالبا ً أيضا ً
ما ال يتم تشخيص حالتهم ألنها تظل بال أعراض
حتى مرور عقود بعد ذلك ،حيث تتطور األعراض
إلى تضرر ثانوي إلى خطير للكبد.
يتم تشخيص عدوى فيروس التهاب الكبد  Cفي خطوتين:

•الفحص للكشف عن األجسام المضادة لفيروس
التهاب الكبد  Cباستخدام اختبار مصلي يحدد
األشخاص الذين سبقت إصابتهم بعدوى الفيروس.
•إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية من حيث األجسام
المضادة لفيروس التهاب الكبد  ،Cيجب إجراء
اختبار الحامض النووي للكشف عن الحامض
النووي الريبي (رنا) لفيروس التهاب الكبد C
لتأكيد العدوى المزمنة .ويرجع هذا إلى أن حوالي
 45%-15من األشخاص المصابين بعدوى
الفيروس يتخلصون تلقائيا ً من العدوى بفضل
استجابة مناعية قوية دون حاجة إلى العالج.
ورغم انتهاء إصابتهم بالعدوى ،فإن نتائج اختبار
األجسام المضادة لفيروس التهاب الكبد  Cلديهم
تظل إيجابية.
•وبعد أن يتم تشخيص إصابة الشخص بعدوى
التهاب فيروس  Cالمزمنة ،ينبغي تقييم درجة
تضرر الكبد لديه (التليف والتشمع) .ومن الممكن
إجراء ذلك عن طريق أخذ خزعة من الكبد أو
من خالل مجموعة متنوعة من االختبارات غير
الباضعة.
•وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يخضع هذا الشخص
الختبار مختبري لتحديد النمط الجيني لساللة
فيروس التهاب الكبد  .Cوهناك  6أنماط وراثية
لفيروس التهاب الكبد  ،Cوهي تستجيب بشكل
مختلف للعالج .وعالوةً على ذلك ،فمن الممكن أن
يُصاب الشخص بالعدوى بأكثر من نمط وراثي.
وتُستخدم درجة تضرر الكبد والنمط الوراثي
للفيروس في توجيه قرارات العالج والتدبير
العالجي للمرض.

إجراء االختبارات

يمكن للتشخيص المبكر أن يمنع وقوع مشكالت
صحية قد تنتج عن العدوى وأن يحول دون انتقال
الفيروس .وتوصي منظمة الصحة العالمية بفحص
األشخاص المعرضين لزيادة مخاطر اإلصابة
بالعدوى.
الفئات السكانية المعرضة لزيادة مخاطر اإلصابة بعدوى
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فيروس التهاب الكبد :C

متعاطو المخدرات بالحقن؛ واألشخاص الذين
يتعاطون المخدرات باالستنشاق؛ ومتلقو منتجات
الدم أو اإلجراءات الباضعة في مرافق الرعاية
الصحية ،مع عدم كفاية ممارسات مكافحة العدوى؛
واألطفال المولودون ألمهات مصابات بعدوى
فيروس التهاب الكبد C؛ واألشخاص المتصلون
بعشراء جنسيين مصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد
C؛ واألشخاص المصابون بعدوى فيروس العوز
المناعي البشري؛ ونزالء السجون أو األشخاص
الذين سبق إيداعهم بالسجون؛ واألشخاص الذين
سبق وأن قاموا برسم وشم أو ثقوب بالجلد.

العالج

ال يستدعي التهاب الكبد  Cالعالج دائما ً حيث
تتخلص االستجابة المناعية لدى بعض األشخاص
من العدوى ،وال تتطور حالة بعض األشخاص
المصابين بالعدوى المزمنة إلى درجة تضرر الكبد.
وعند اقتضاء العالج ،يتمثل الهدف من عالج التهاب
الكبد  Cفي الشفاء من المرض .وتعتمد معدالت
الشفاء على عدة عوامل منها ساللة الفيروس ونوع
العالج المعطى.
ويشهد مستوى الرعاية الخاصة بالتهاب الكبد C
تغيراً سريعاً .فحتى عهد قريب ،كان عالج التهاب
الكبد  Cيقوم على العالج باإلنترفيرون والريبافيرين،
وهو األمر الذي كان يقتضي حقنا ً أسبوعيا ً لمدة 48
أسبوعاً ،وأدى إلى شفاء حوالي نصف المرضى
الخاضعين للعالج ،ولكنه تسبب في تفاعالت ضائرة
متواترة وأحيانا ً مهددة للحياة.
ومؤخراً ،تم استحداث أدوية جديدة مضادة للفيروسات.
وهذه األدوية ،والتي يُطلق عليها العوامل المباشرة
المضادة للفيروسات ،أكثر فعالية ،وأعلى مأمونية،
وأفضل تحمالً بدرجة كبيرة من العالجات القديمة.
ومن الممكن أن يؤدي العالج بهذه العوامل إلى شفاء
األشخاص المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد
 ،Cوالعالج أقصر من حيث المدة ( 12أسبوعا ً في
المعتاد) وأعلى مأمونية .ورغم انخفاض تكلفة إنتاج
هذه العوامل المباشرة المضادة للفيروسات ،فما تزال
هذه األدوية باهظة التكلفة جداً في العديد من البلدان
المرتفعة الدخل وتلك المتوسطة الدخل .وقد تراجعت
األسعار تراجعا ً كبيراً في بعض البلدان (البلدان
المنخفضة الدخل بصفة أساسية) نظراً الستعمال
الصيغ الجنيسة من هذه األدوية.
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ويلزم إنجاز الكثير من األعمال لضمان ان تؤدي هذه
التطورات إلى زيادة إتاحة العالج على مستوى العالم.

الوقاية

الوقاية األولية
ال يوجد لقاح اللتهاب الكبد  ،Cومن ثَ َّم تعتمد الوقاية
من العدوى بفيروس التهاب الكبد  Cعلى الحد
من مخاطر التعرض للفيروس في أماكن الرعاية
الصحية وفي صفوف الفئات السكانية المعرضين
لمخاطر أكبر ،مثل متعاطي المخدرات بالحقن ،ومن
خالل االتصال الجنسي.
وتقدم القائمة التالية مثاالً محدوداً لتدخالت الوقاية
األولية الموصى بها من قِبَ ِل منظمة الصحة العالمية:
نظافة اليدين :بما في ذلك تحضير اليدين وغسل
اليدين واستخدام قفازات في العمليات الجراحية؛
والتداول اآلمن لألدوات الحادة والنفايات والتخلص
منها بشكل آمن؛ وتقديم خدمات حد من الضرر
شاملة لمتعاطي المخدرات بالحقن بما في ذلك معدات
الحقن المعقمة؛ واختبار الدم المتبرع به للكشف عن
التهاب الكبد  Bو( Cباإلضافة إلى فيروس العوز
المناعي البشري والزهري)؛ وتدريب العاملين
الصحيين؛ وتعزيز استخدام الواقي الذكري بشكل
صحيح ومتسق.
الوقاية الثانوية والثالثية
بالنسبة لألشخاص المصابين بعدوى فيروس التهاب
الكبد  ،Cتوصي منظمة الصحة العالمية بما يلي:
التوعية واالستشارات بشأن خيارات الرعاية
والعالج؛ والتمنيع بلقاحات التهاب الكبد  AوB
بهدف الوقاية من خاالت العدوى المصاحبة من هذين
الفيروسين من فيروسات التهاب الكبد وبهدف حماية
الكبد؛ والتدبير العالجي الطبي المبكر والمالئم بما
في ذلك العالج المضاد للفيروسات عند االقتضاء؛
والمتابعة المنتظمة من أجل التشخيص المبكر
لمرض الكبد المزمن.
فحص األشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد C
ورعايتهم وعالجهم
قامت منظمة الصحة العالمية في أبريل 2016
بتحديث «المبادئ التوجيهية بشأن فحص األشخاص
المصابين بعدوى التهاب الكبد  Cالمزمنة ورعايتهم
وعالجهم» .الصادرة عن المنظمة .وتُ َك ِّمل هذه
المبادئ التوجيهية إرشادات المنظمة الحالية بشأن
الوقاية من انتقال الفيروسات المنقولة بالدم ،بما في

ذلك فيروس التهاب الكبد .C
وتستهدف هذه المبادئ التوجيهية راسمي السياسات
والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من العاملين في
البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل ممن
يتولون وضع البرامج الخاصة بفحص األشخاص
المصابين بعدوى التهاب الكبد  Cورعايتهم وعالجهم.
وستساعد هذه المبادئ التوجيهية على توسيع نطاق
خدمات العالج للمرضى بعدوى فيروس التهاب
الكبد  ،Cحيث إنها تقدم توصيات أساسية في هذه
المجاالت وتناقش االعتبارات الخاصة بالتنفيذ.

ملخص التوصيات األساسية

التوصيات المعنية بالفحص للكشف عن العدوى
بفيروس التهاب الكبد C

.1الفحص لتحديد األشخاص المصابين بعدوى
فيروس التهاب الكبد C
يُوصى بإتاحة االختبارات المصلية لفيروس التهاب
الكبد  Cلألفراد الذين يشكلون جزءاً من فئة سكانية
ترتفع في صفوفها معدالت انتشار فيروس التهاب
الكبد  Cأو الذين لهم تاريخ من التعرض لمخاطر
اإلصابة بهذا الفيروس/السلوك المحفوف بمخاطر
اإلصابة بهذا الفيروس.
 .2متى يتم تأكيد تشخيص عدوى فيروس التهاب
الكبد  Cالمزمنة
من المقترح أنه ،بعد ظهور نتيجة إيجابية لالختبار
المصلي للكشف عن فيروس التهاب الكبد  ،Cإجراء
ينبغي اختبار آخر (اختبار الحامض النووي “رنا”
للكشف عن الحامض النووي الريبي لفيروس التهاب
الكبد  )Cبهدف تشخيص العدوى المزمنة .وينبغي
أيضا ً إجراء نفس االختبار بهدف تقييم مدى الحاجة
إلى بدء العالج من التهاب الكبد .C
التوصيات المعنية برعاية األشخاص المصابين
بعدوى فيروس التهاب الكبد C
 .3الفحص للكشف عن تعاطي الكحول واالستشارات
للحد من مستويات مدخول الكحول المتوسطة
والمرتفعة
يُوصى بتقييم مدخول الكحول لجميع األشخاص
المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد  ،Cعلى أن
يليه إتاحة تدخل سلوكي للحد من تعاطي الكحول
لألشخاص ذوي مدخول الكحول المتوسط إلى
المرتفع.
.4تقييم درجة تليف الكبد وتشمع الكبد في األماكن
المحدود الموارد ،ينبغي استخدام منسب نسبة

ناقلة األمين ( /)aminotransferaseالصفائح
الدموية أو اختبارات التليف )FIB4( 4من أجل
تقييم التليف الناتج عن التهاب الكبد ،وذلك بدالً
من االختبارات غير الباضعة األخرى التي
تستلزم المزيد من الموارد من قبيل التصوير
المرن ( )elastographyأو اختبار .Fibrotest
التوصيات المعنية بعالج التهاب الكبد C
.5التقييم للعالج ينبغي تقييم جميع البالغين واألطفال
المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد  Cالمزمنة
من أجل العالج بمضادات الفيروسات.
.6العالج بمضادات الفيروسات ذات المفعول
المباشر .توصي منظمة الصحة العالمية بأن يتم
عالج جميع المرضى المصابين بالتهاب الكبد C
بنظم العالج القائمة على مضادات الفيروسات
ذات المفعول المباشر ،باستثناء فئات معينة قليلة
من الناس الذين مازال يمكن معهم استخدام نظم
العالج القائمة على اإلنترفيرون (كنظام عالج
بديل للمرضى المصابين بعدوى من النمط
الوراثي الخامس أو السادس والمرضى المصابين
بعدوى فيروس التهاب الكبد  Cمن النمط الوراثي
الثالث الذين يعانون من تشمع الكبد).
.7ضرورة عدم االستمرار في استعمال عقار
تيالبريفير وعقار بوسيبريفير .تمت التوصية في
المبادئ التوجيهية الصادرة عام  2014بهذين
العقارين اللذين يمثالن الجيل األول من مضادات
الفيروسات ذات المفعول المباشر ،واللذين يتم
إعطاؤهما مع اإلنترفيرون الممتد المفعول
والريبافيرين .وتوضح البيِّنات في الوقت الراهن
أن هذين العقارين يسفران عن قدر أكبر من
التأثيرات الضائرة المتواترة ويحققان معدالت
شفاء أقل تواتراً مقارنةً بنظم العالج الجديدة
القائمة على مضادات الفيروسات ذات المفعول
المباشر .ومن ثَ َّم لم تعد توصي المنظمة بهذين
الدوائين.
.8توصي المنظمة بنظم العالج المفضلة والبديلة
باستخدام مضادات الفيروسات ذات المفعول
المباشر والقائمة على أساس النمط الوراثي
وحالة تشمع الكبد
قام فريق إعداد المبادئ التوجيهية باستعراض جميع
البيانات المتاحة (ما يربو على  200دراسة) بُغية
تحديد نظم العالج األكثر فعالية واألعلى مأمونية في
عالج كل نمط من األنماط الوراثية الستة المختلفة.
مأخوذ من :منظمة الصحة العالمية
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أالم الكعبين..

األسباب ..العالجات التقليدية ..والعالجات الحديثة

�إعداد  /ح�سام الجبالى

كثيرا ما نسمع من المرضي ..عندي آالم بالكعب .تزيد صباحا
عند القيام من السرير وتختفي بعد عدة خطوات. .يسأل
المريض عادة زميله أو جاره ..فيتلقي اإلجابة الشائعة والخاطئة
في نفس الوقت ..إنها األمالح ..فيمتنع عن أكل اللحوم
..والبعض يقوم بإجراء تحليل لمعرفة نسبة حمض اليوريك
في الدم..ويعيش في هذه الدوامة وبال نتيجة فآالم الكعب
الزلت موجودة بل ربما تزيد وربما لم تعد تتحسن بعد المشي.
فما هو السبب الرئيسي والحقيقي آلالم
الكعبين..وما هي طرق العالج.
الشعور باأللم في الكعبين عند الصباح هو ما يسمى
التهاب الرباط األخمصي ( ،)Plantar fasciaوهو
الرباط الذي يربط كعب القدم بقاعدتها ،وهناك أسباب
عديدة اللتهاب هذا الرباط منها:
الوقوف لفترات طويلة ،وكثرة األنشطة التي تتطلبالحركة الدائمة والمشي.
الوزن الزائد والبدانة :من العوامل التي تساهم فيآالم الكعب الحادة ،وتظهر على اإلنسان بصورة
أكبر في فترة منتصف العمر ،أو عند البالغين الذين
يعانون من زيادة في الوزن.
الزيادة المفاجئة في المشي ،أو القيام بممارسةأنشطة رياضية :قد تكون من العوامل المساهمة في
التهاب الكعب.
 التهابات مفاصل القدمين مثل :الروماتويد. حمل األشياء الثقيلة.92
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د.محمد عطية مرت�ضي

مدر�س الروماتيزم جامعة الزقازيق
 قصر أو قلة مرونة عضالت الساق الخلفية.زيادة تسطح  -تفلطح  -القدم ،أو ضعف الهيكلالمثبت لقوس القدم الطبيعي.
استعمال األحذية غير المريحة وعالية الكعب التيال تحتوي على دعامة لقوس القدم أو وسادة للكعب.
وقد وجد في إحدى الدراسات أن هذا من أكثر
األسباب شيوعا ،أي أن يكون الحذاء قاسيا وواسعا
عند الكعب عند الناس الذين يتطلب عملهم الوقوف
أو المشي لفترة طويلة.
بينما تتمثل األعراض في صورة آالم في منطقة
الكعب ،مع الخطوات األولى في الصباح ،والتي
قد تتحسن خالل اليوم لكنها تعود من جديد ،وتكون
أكثر لدى النساء ،وقد تستمر المشكلة لستة أشهر
مع العالج ،وإن تم إهمال الحالة قد تتحول إلى حالة
مزمنة يصعب عالجها.

ويكمن عالج مثل هذه الحالة في:
 -1التقليل من الوقوف الطويل إلى ح ٍّد كبير.
-2تخفيف الوزن؛ فهو من العوامل الرئيسية في حل المشكلة
على المدى البعيد ،والتقليل من فرصة تكرارها.
-3إراحة القدم من المشي الطويل والوقوف الطويل؛
حتى يخف الضغط عن الكعب ،وتقليل الحركة
واألنشطة حتى يختفي االلتهاب.
-4اختيـار الحــذاء المناسب ،واستخــدام األحذيــة
المريحة والمزودة بدعامة لقوس القدم ووسادة
للكعب لتخفيف الضغط ،ومن األنسب استخدام
األحذية الطبية المالئمة؛ فإن لذلك دور كبير في
تخفيف ألم باطن القدم ،لذا يجب أن يتم اختيار
الحذاء بكل عناية.
-5عدم المشي حافيا في البيت ،وإنما لبس مشاية من
اإلسفنج ،ووضع وسادات أسفنجية كبطانة للحذاء،
واستخدام التلبيسات الطبية اللينة داخل األحذية
 ، heel cupمثل القطع المطاطية في الحذاء
(كعب مطاط  shock-absorbing solesوهي
تساعد على امتصاص الصدمات عند المشي،
وتحمي المنطقة الملتهبة من الضغوط الشديدة.
-6التدليك بالماء :ويكون بغمس القدمين في الماء
البارد لمدة خمس دقائق ،ثم يعقبها الماء الساخن
لمدة خمس دقائق أخرى ،مع تكرار هذه الخطوات
عدة مرات .وهذه الطريقة تعطي تأثير المساج
للقدم بتفتيح األوعية الدموية وغلقها .وهناك
طريقة أخرى للمساج أو التدليك :بدهان لوسيون
مرطب على القدم قبل الذهاب للنوم كل ليلة.
 -7في الحالة الحادة يمكن وضع قطع ثلج تحت
الكعب ،أو استعمال كمادات الثلج بعد نزع الحذاء
ووضع القدم عليها لمدة عشر دقائق مرتين أو
ثالثة في اليوم ،ويمكن استخدام الثلج داخل منشفة
لتخفيف االلتهاب ،لمدة تتراوح بين  15 – 5دقيقة
على منطقة الكعب.
-7جلسات العالج الطبيعي التي تساعد على تقليل
شدة االلتهاب.
-9االتمارين الطبيعية ألسفل القدم plantar fasciitis
 ،exercisesوعمل تمرينات إطالة Stretching
لعضالت الساق وأوتار القدم.
-10بعد المرحلة األولى من العالج ستقل وطأة األلم
في باطن القدم نتيجة تحسن االلتهابات ،وعندئ ٍذ
يمكن البدء ببعض التمارين ،يمكن القيام بهذه
التمارين ثالث مرات يوميا ،ومن المستحسن
االستمرار عليها كبرنامج يومي حتى بعد
التحسن لتمنع حدوثها مرة أخرى وهي كالتالي:
 -قف أمام الحائط وضع القدم المصابة في الخلف ،ثم

وجّه أصابع القدم مباشرة باتجاه الحائط ،وأبق كعب
القدم مالمسا لألرض ،وأبق الكاحل  -رسغ القدم  -في
المنتصف والركبة ممدودة .مل بجسمك لألمام باتجاه
الحائط وستشعر بشد في أعلى عضالت الساق الخلفية.
استمر في وضع الشد لمدة عشرين ثانية ،وكرر ذلك
ثالث مرات ،وقم بالتمرين ثالث مرات يوميا.
ماذا إن لم تستجب الحالة لكل ما سبق؟
حينها يصف الطبيب بعض األدوية المضادة لاللتهابات
وفي بعض الحاالت التي ال تستجيب للعالج فإنه يتم
إعطاء حقنة كورتيزون موضعي ،وهو عالج أمن
وفعال علي عكس الشائع بين الناس .فهو ال يتسبب في
اإلصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الهشاشة
فال داع للجزع أو الخوف منه.
العالجات الحديثة:
-1العالج بالموجات التصادمية :وهو عالج فعال
يقلل االلتهابات بصورة كبيرة ومتوفر حاليا في معظم
المستشفيات الجامعية وبعض المراكز الخاصة.
-2الحقن الموضعي بالبالزما الغنية بالصفائح
( )PRPوهو عالج فعال يتم فيه استخالص جزء
من دم المريض ذاته وحقنة في الرباط االخمصي
عادة باستخدام الموجات فوق الصوتية للتأكد
من الحقن الصحيح ..وقد تبين في دراسة حديثة
أن نتائج الحقن بالبالزما مساوية تماما للحقن
بالكورتيزون وخلصت إلى أنه اختيار آمن وفعال
للمرضي الذين لم يستيجيبوا للكورتيزون أو الذين
يتخوفون منه.
-3تثقيب الرباط االخمصي ..وهو عالج تداخلي
فعال ..يتم بتخدير موضعي وباستخدام الموجات
فوق الصوتية حيث يتم تثقيب الربط االخمصي
بسرنجة عادية دون حقن أي شئ مما يساعد علي
ارتخاء الرباط ووصول الدم إلى المناطق المثقوبة
فيساعد علي االلتئام وزوال االلتهابات..وقد أجرينا
دراسة في جامعة الزقازيق علي عملية التثقيب وتم
عرضها في المؤتمر األوروبي للروماتيزم في لندن
في يونيو  2016وكانت النتائج ممتازة ويتم استخدام
تلك الطريقة في حال فشل كل الطرق السابقة.
أخيرا  :هل هناك أسباب أخري ألالم الكعبين غير
التهاب الرباط األخمصي؟
اإلجابة هي نعم بالتأكيد توجد أسباب عديدة أخري
مثل التهابات المفاصل بأنواعها والتهابات واختناقات
األعصاب والتهابات األوتار واألكياس الزاللية
وغيرها ،ولكن يبقي التهاب الرباط األخمصي هو
األشهر وتبقي وظيفة الطبيب المعالج وحده هي
تشخيص سبب آالم الكعبين ويبقي التشخيص السليم
بداية العالج الصحيح.
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متى نقول
للطفل
(الحلقة التاسعة)

(ال)؟

ينصح علماء النفس األم أال تضعف أمام رغبات أطفالها ،حتى
ال ينشأوا على الخطأ والتسيب وأال تكون قاسية مستبدة في
تربيتهم ،فيشبوا ضعاف الشخصية ،ال رأي لهم وال مبدأ.
هذه القاعدة التربوية هي أساس الدراسة التي سأعرضها عليكم
اليوم ،والدراسة تقول أنه على األم أن تعطي الصغير حريته
في اللهو واللعب واالنطالق واستثمار طاقاته الخالقة وحيويته،
ألن هذه الحرية هي الركيزة األساسية في مجال بث الشخصية
االستقاللية القوية في نفوس األبناء ،لكن يجب على األم في الوقت
نفسه خلق المناخ المناسب لطفلها لممارسة الحرية ،فيجب عليها
أوال حمايته من األخطار المحيطة به قدر المستطاع ،والتي قد
تشكل خطورة على حياته ،مثل تغطية برايز الكهرباء بفيش
األمان ،وإخفاء األدوات الكهربائية ،وإبعاد األدوات الحادة
والتحف والزجاج والكريستال وكل ما هو قابل للكسر وحفظها
بعيدا عن متناول األطفال.
وعلى األم أيضا في نفس الوقت أال تترك الطفل يلهو كما يشاء،
مراقبتها لتصرفاته مهمة جدا ،يجب أن تتابعه عن بعد لتقويم
أخطائه وتصحيح مساراته إذا انحرفت ،فإذا فعلت ذلك ،فإنها
لن تحتاج إلى استخدام كلمة (ال) إال فيما ندر.
أما الحاالت التي تستدعي استخدام كلمة (ال) منها مثال :إذا
اضطرتك الظروف إلى اصطحاب طفلك في إحدى الزيارات
والمناسبات ،فال تتركي له العنان ليلعب ويلهو بكل ما يقع تحت
يديه وال تكتفي مثال بمطالبته بالحذر من لمس إبريق الشاي
الساخن خوفا عليه من أي ضرر ،بل عليك أيضا االهتمام
بالمحافظة على ممتلكات الغير ،فقد تحتبس أنفاس أهل المنزل
وهم يرون الصغير يحمل بين يديه بعض التحف التي تنتشر
في أرجاء الغرفة ،وال يقابل هذا التصرف من األم أي شعور
بالقلق ،مكتفية فقط بتحذيره من احتمال تعرضها للكسر .ولكن
الصغير ال يلتفت لهذه التحذيرات الشفهية ،وهنا يحتاج األمر
إلى بعض من الحزم من جانب األم ،وقد يلجأ الطفل إلى بعض
الحركات البريئة مما يدعو بعض الحاضرين للتصفيق له على
سبيل المجاملة ،مما يشجعه ويجعله يزيد من حدود حركاته،
ويلهو أكثر دون حساب لما قد يخربه من ممتلكات الغير .والحل
األمثل هنا أن تحسم األم األمر وتطلب من الطفل عدم لمس أي
شيء ،تطلب منه ذلك بمنتهى الحزم والجدية ،ألن الطفل قادر
جدا على التمييز بين متى تكون األم جادة ومتى تكون غير جادة.
ولهذا وضعت أخصائية علم نفس األطفال :هالة الشاروني
بعض القواعد التربوية التي يمكن لألم إتباعها لتلقين الصغير
أصول الطاعة واحترام الحريات ،وهذه القواعد يمكن تلخيصها
فيما يلي:
عدم السماح لطفلك بتجاوز حدوده ،وذلك بمنعه منعا فوريا عند
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اللزوم ،ألن التساهل وعدم الحزم يؤديان إلى تمادي الطفل في
أخطائه واعتباره أن كلمة (ال) تعني (نعم).
الحد من استخدام كلمة (ال) كثيرا ،وإنما عند الضرورة فقط،
فخير الكالم ما قل ودل ،والمبالغة في استخدام كلمة (ال) عند
كل تصرف يصدر من الصغير تأتي بنتيجة عكسية ،بينما
استخدامها عند الضرورة يؤدي إلى تعاون الطفل وتفهمه
التجاهاتها بمجرد اإلشارة أو النظر إليه.
االلتزام بمبادئ معينة محددة ،فالتخليط وعدم االلتزام بهوية
معينة يشعر الطفل بعدم االستقرار ،فيبدأ بتجاهل كل األساليب
وكل المطالب ،حيث أنه لم يتعلم مبادئ ثابتة يسير عليها منذ
بداية التنشئة.
يجب عليكي أن تضعي لطفلك حافزا مشجعا ،لكي يتجنب
االنحرافات ،ويلتزم بكل ما هو صحيح وقويم.
أظهري سرورك ورضائك عندما يتجاوب الطفل مع توجيهاتك،
فالتشجيع ضرورة ملحة للطفل ،تماما مثل التأنيب عند ارتكاب
الخطأ ،علما بأن االمتداح والتشجيع خير وسيلة لدفع الطفل إلى
الطريق المستقيم ،وبالتالي النجاح والتفوق واإلبداع.
الضوء األحمر قبل التمادي في الخطأ :ال تنتظري أن يقترب
طفلك من الخطر أو من حافة الهاوية ،ولكن يجب توعيته سابقا،
وتعريفه على األدوات والمواد التي قد تلحق به األذى والضرر
مثل السكين أو المفك أو المقص ،وتوجيهه إلى كيفية استخدام
هذه األدوات بأسلوب سليم ،وعلميه أيضا أهمية عدم إتالف
ممتلكات الغير ،وأن الحرية التي نمارسها في حركتنا في بيتنا
تختلف عن حدود حركتنا التي يجب أن تقل كثيرا في أي بيت
آخر غير بيتنا ،علميه عدم قطف الزهور من الحديقة ووفري له
فرصة ممارسة هوايات مفيدة يشغل بها وقته.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هذا من شأنه تنمية ثقة طفلك
بنفسه وبك نظرا ألن امتناعه عن التخريب سيكون عن اقتناع
وليس عن خوف ألن منع الطفل من ارتكاب الخطأ بالقوة دون
اقتناع يؤدي إلى استمراره في ارتكاب نفس الخطأ لكن في
الخفاء وقد يرتكب أيضا أخطاء أخرى مماثلة.
وأخيرا أقول أن إتباع هذه المبادئ األساسية يؤدي إلى تشجيع
غريزة حب االستطالع لدى الطفل ،وتنمية خبراته وسلوكياته،
والحفاظ على الممتلكات الشخصية وممتلكات الغير وبلورة
الشخصية لجعلها استقاللية على أساس المبادئ العلمية التربوية
المتطورة.
نسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أوالدنا ،وعلى تحبيبهم في
السلوك القويم ،وأن يوفقنا ألداء ما وجب علينا تجاههم .

ال�صدقات والزكاة
ودور المجتمع في عالج المر�ضى

سالم عليكم ..من فضلك ..ممكن كلمتين لو وقتك يسمح ..قابلني بهذه الكلمات
رجل في نهاية مالمح الوقار واالحترام .البد انه موظف محترم ..هكذا حدثت نفسي..
وما خاب ظني.
وبعد أن قلت له تحت أمرك ،مد يده بروشتة دكتور قائال وهو يكتم دموعه ناظرا تجاه
األرض :احتاج الدواء البنتي ..نظرت بعينيه قال لو مش ممكن متشلش همي .نظرت
في الروشتة فعرفت مرض ابنته ..إنه مرض القلب الذي أعاني منه.
كانت ابنته ترتدي لباسا متناسقا وانيقا ،كانت طالبة بكلية الصيدلة ،يبدو على
وجهها الشاحب الجميل آثار المرض والحزن وربما األسف على أبيها أنها سببا في مد
يد أبيها للغير.
مددت يدي بمبلغ من المال يفوق سعر الدواء ..قال األب بلطف وحزم ..اتعب نفسك
وهاتلي الدواء ..مش باخد فلوس ..احمر وجهي وتأسفت له ..وبعد أنا اشتريت له
الدواء قام بقطع العلب قائال :حتى ال تفكر اني ممكن ابيعه ..طلبت منه لقاء
شهريا ألعطيه الدواء وقال لي :ربنا يسهل..
بعد عدة أشهر جاءني مبتسما شاكرا وقال لي الحمد هلل بنتي اتحسنت والدكتور
قال لها :تاخدي اسبرين أطفال بس وكمان اشتغلت في صيدلية.ز عموما كتر خيرك
وألول مرة تنهمر دموعه بغزارة ..ومضى في طريقه دون أن يعطيني رقم الموبايل.
في ظل اإلرتفاع الكبير في أسعار الدواء وما نمر به من أزمة اقتصادية ،فالبد لعلماء
الدين بإصدار فتوى -يتبناها اإلعالم -تحث على حث المجتمع على أولوية دفع الزكاة
والصدقات لعالج المرضى وشراء األدوية

