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أوالً نود التعرف على تاريخكم العلمي والمهني
حتى وصلتم إلى هذا المركز الهام في الشركة؟

أهمية في المنطقة ،مما شجع الشركة في االستثمار بشكل
كبير فيه منذ عام  1987وإنشاء مصنع خاص لتصنيع
المنتجات ليس فقط لخدمه السوق المصري بل لجعل مصر
مركز لتصدير المنتجات لخدمة فروع الشركة في منطقة
الشرق األوسط والعالم.

وأنا حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية
في القاهرة.

هناك إقبال كبير ومتزايد على منتجات جونسون
وجونسون في السوق المصري ،والتي تتميز
بالجودة العالمية واألسعار المناسبة.

أعمل كمدير تجاري لشركة جونسون وجونسون منذ عام
 .2014لدي نحو  12عاما من الخبرة في مجال التسويق،
 7أعوام منها في شركة جونسون وجونسون.

شركة جونسون وجونسون من شركات الرعاية
الصحية األكثر شمولية في العالم ،ما الذي يميز
منتجات الشركة عن باقي منتجات الشركات
األخرى؟
جونسون وجونسون هي شركة عالمية رائدة في مجال
المنتجات الصحية .تأسست عام ( 1886أي منذ أكثر من
 130عاما) وتتنوع المجاالت التي تعمل فيها الشركة
لتشمل  3قطاعات رئيسية هي :األدوية ،األجهزة الطبية
والتشخيصية ،ومنتجات العناية بالبشرة والجمال وصحة
الطفل.

تتنوع المنتجات التي تطرحها جونسون وجونسون في
مصر لتشمل منتجات رعاية الطفل ،والعناية بالبشرة،
والعناية بالفم ،والرعاية الصحية للمرأة ،وكذلك المنتجات
الصيدالنية مثل :جونسون للطفل ،وكلين آند كلير،
وليسترين ،ونيوتروجينا.

جميع منتجاتنا المباعة في األسواق المصرية آمنة وفعّالة
كما أنها تستوفي ،بل وقد تفوق ،المعايير الحكومية في
الدول التي تُباع فيها ،باإلضافة إلى إتباع أقسى معايير
السالمة الخاصة بمكونات المستحضرات التجميلية
المعتمدة في أمريكا واالتحاد األوروبي .وحتى عندما
تكون هناك اختالفات في المعايير ،فنحن نعمد إلى تطبيق
المعايير األكثر صرامةً.
كما تتبع الشركة أعلى المعايير العالمية في تصنيع منتجاتها
حيث حصلت الشركة على عدد من شهادات الجودة
العالمية منها  ISO14001و OHSASوايزو .18001
كما أن شركة جونسون وجونسون رائدة في البحوث
والعلوم واألفكار المبتكرة والمنتجات التي تعمل على
تعزيز صحة المستهلك.

تعد مصر من األسواق الكبرى في منطقة الشرق
األوسط  ،متى بدأت الشركة العمل في مصر؟
وما هي المميزات والعناصر التي تعتمد عليها
الشركة في كسب ثقة المستهلك المصري؟
كما ذكرت ،يعد السوق المصري من األسواق الكبرى في
منطقه الشرق األوسط ،ولذلك فهو يعد من أكثر األسواق
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تم إطالق حملة توعية تحت شعار

«خلي لكل
طفل حكاية»

كبيرا بين السوق المصري
هل هناك اختالفً ا
ً
واألسواق العالمية؟ وكيف تتعامل الشركة مع
هذه االختالفات؟
كما ذكرت ،االختالف الواضح في السوق المصري
مقارنة باألسواق األخرى هو تنوع احتياجات المستهلكين
فيه وتنوع القوة الشرائية للفئات المتعددة بالسوق المصري
مما يميزه عن باقي األسواق ،مما أتاح للشركة فرصة
كبيرة لتلبية جميع االحتياجات المختلفة عن طريق تقديم
المنتجات المختلفة.

هل تقوم الشركة بتقديم خدمات صحية
ومجتمعية للشعب المصري؟
تتبنى شركة جونسون و جونسون سنويا عدداً من حمالت
التوعية في مختلف المستشفيات لنشر الوعي بين األمهات
حول كيفية رعاية أطفالهن.
كما قامت الشركة في أبريل  ،2015وفي إطار مسئوليتها
المجتمعية وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة
8
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أنحاء الجمهورية ،بإطالق حملة توعية تحت شعار«خلي
لكل طفل حكاية» في منطقة منشية ناصر بالقاهرة ومحافظة
أسيوط ،وذلك بهدف توعية األمهات بالممارسات الصحية
السليمة وأفضل الطرق لرعاية أطفالهن.
تستمر الحملة لمدة  3سنوات لتحقيق التأثير المطلوب
وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة ،حيث
تتضمن الحملة دورات تدريبية وورش عمل للممرضات
واألطباء ،فضال عن تنظيم زيارات منزلية لتوعية أمهات
األطفال الرضع بالممارسات الصحية السليمة للحفاظ على
صحة أطفالهن.
وتتضمن الحملة أيضا ً إطالق قوافل صحية إلجراء
فحوصات طبية على األطفال بهدف االكتشاف المبكر ألي
أمراض محتملة وتوعية األمهات بطرق الوقاية والعالج
من األمراض الشائعة مثل اإلسهال.
شعار الحملة «خلي لكل طفل حكاية» نابع من اعتقادنا
الراسخ أن كل طفل يستحق فرصة لعيش حياة صحية
مليئة باللحظات والذكريات السعيدة.

أ .ياسر الغروري
مدير مبيعات شركة جونسون وجونسون

تهتم الشركة بتقديم وتوصيل الرسالة البيعية
للمستهلك ،من وجهة نظركم ما هو دور الصيدلي
في هذه الخدمة ،نظرا لكونه همزة الوصل بين
الشركة والمستهلك؟
الصيدلي له دورا أساسيا في تعريف المستهلك بالمنتج
وخصائصه وتوضيح فوائده للمستهلك ،وما يميز منتج
جونسون عن غيره من المنتجات في األسواق.
تهتم جونسون بتقديم خدمة مميزة للصيدلي عن طريق الخدمة
المباشرة وخدمة تعريف المنتجات وتنسيقها داخل الصيدليات.
تعتبر الشركة المتحدة واحدة من الشركات الرائدة
في مجال التوزيع ،تحدث معنا عن الشراكة بين
جونسون وجونسون وبين المتحدة؟
الشراكة بين جونسون والمتحدة شراكة قوية جدا قائمة على
الثقة المشتركة والدعم المتبادل بين الطرفين .فالشركة المتحدة
تقوم بتوفير كل ما يستلزم لتحقيق أهداف جونسون في مصر،
من تغطية كاملة لمنتجات جونسون في الصيدليات وتوفير كل
األدوات من أجل زيادة المبيعات ،ويتمثل ذلك في عدة أشياء
منها عدد الفروع والمخازن المنتشرة على أعلى مستوى في
جميع أنحاء الجمهورية وكذلك منظومة  HOالتي تتيح خدمة
مميزة ومزايا متنوعة للصيدليات .فشراكة جونسون والمتحدة
شراكة استراتيجية لكال الشركتين لها أهداف قريبة وبعيدة
المدى ،يتم رسمها بدقة وخطوات واضحة ،والمسؤولين عن
كلتا الشركتين ملتزمون تماما بالوصول لألهداف وتحقيق النمو
المتناسب مع حجم الشركتين وسمعتهما في السوق المصري.
هل تقوم الشركة بعمل دورات وتدريب للصيدلي
للتعرف أكثر على منتجات الشركة؟

بالفعل ،تقوم جونسون بعمل دورات تدريبية للصيادلة وخاصة
عند طرح منتجات جديدة في السوق المصري ،وكل منظومة
المبيعات ،سواء في جونسون أو في المتحدة تهتم بزيارة
الصيدليات في جميع مناطق الجمهورية بصفة دورية للتأكد
من رضا المستهلكين عن المنتج والرد على أي استفسارات
للصيادلة وحل أي مشاكل تواجههم
في ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها مصر ما
هى أحدث خططكم في مجال البيع للصيدلي؟
في ظل الظروف االقتصادية الحالية تضع جونسون كل
جهودها ومواردها من أجل تقديم منتجاتها بسعر مناسب
ودعم خطة الدولة في تحفيز المنتجات المصنعة في مصر،
والتي تمثل أكثر من  % 80من منتجات جونسون بالسوق.
أيضا تقدم جونسون بالتعاون مع المتحدة الكثير من العروض
الشهرية سواء للصيدلي أو للمستهلك.
ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للصيدلي؟
والشباب الذين يريدون الدخول في هذا المجال؟
تعد خدمة الصيدليات في مصر بالفعل من أفضل الخدمات
علي مستوى المنطقة ،من حيث عدد ساعات الخدمة وتوافر
المنتجات وطريقة عرضها وأيضا وجود ثقة بين المستهلك
والصيدلي مع وجود طرق كثيرة من الممكن من خاللها تعزيز
الثقة مع المستهلك وتقديم خدمات إضافية وعمل خصومات
للعمالء الدائمين.
أما بالنسبة للشباب الراغبين في العمل في ذلك المجال،
فالنصيحة األساسية هي التركيز دائما علي مصلحة المستهلك
واستيعاب نبض السوق ومتطلباته واالبتعاد تماما عن استغالل
فرص المكسب السريع عن طريق الممارسات الخاطئة التي
تضر بكل المنظومة.
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أ .سيلڤيا وديد
مدير منتج شركة جونسون وجونسون

صحة أطفالنا أهم ما لدينا ،ما الذي تقدمة الشركة في
هذا المجال ،نحو صحة أكثر صحة وأمان لألطفال؟
كل منتج من مجموعة بيبي جونسون صممت خصيصا لبشرة
الطفل الحساسة .ونظرا ألن بشرة الطفل تختلف عن بشرة
الكبار ،كما أنها تحتاج إلى عناية خاصة ولطف في المعاملة،
لذا قمنا بتطوير سلسلة منتجاتنا الخاصة بالعناية ببشرة الطفل،
والتي أثبتت التجارب فعاليتها لتساعدك على تقديم أفضل
عناية لبشرة طفلك .ستجدون عالمه «ال دموع بعد اليوم»
كدليل على نجاح منتجاتنا في تخطي جميع هذه االختبارات.
فمنتجاتنا تحوز ثقة األمهات ألكثر من  100سنة.
هل يوجد مركز أبحاث لدى الشركة لتقديم كل ما هو
جديد في مجال العناية بالبشرة لألطفال؟
نحن رواد في مجال عملنا ،ومع ما يزيد عن  120سنة
من االستخدام حافظنا على نفس مستوى األداء .فسالمة
وصحة الطفل مسألة بالغة األهمية بالنسبة لنا ،لذلك تخضع
جميع منتجاتنا -دون استثناء -الختبارات من خالل أطباء
متخصصين وعلماء ،كما إن منتجاتنا تلبي أو تتجاوز المعايير
الحكومية .العلم هو عملنا الجاري ،ومع كل يوم يأتي فرصة
لتعلم شيء جديد وعلمائنا دائما ً ما يبحثون عن طرق لتحسين
وتطوير سالمة منتجاتنا لكي تستفيد منها أنت وطفلك.
« خلي لكل طفل حكاية « حملة أطلقتها « جونسون
وجونسون» عام  2015تستمر لمدة ثالثة أعوام
لتوعية األمهات بأفضل الطرق الصحية لرعاية
أطفالهن بهدف خفض معدالت الوفيات اليومية
لألطفال تحت سن خمس سنوات فى مصر ،ما هي
نتائج هذه الحملة حتى اآلن؟
تعتبر حمله «خلي لكل طفل حكاية» من أهم الحمالت التي
قامت بها الشركة العام الماضي ،فهي تهدف الى العناية
بصحة الطفل وضمان أن األطفال الرضع والصغار في أشد
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المناطق فقرا في مصر يحصلون على فرص للنمو والرعاية
الصحية المناسبة.

وقد حقق المشروع خالل الفترة من يناير إلى نوفمبر عام ،2016
انجازات يمكن إيجازها فيما يلي.

• 1680من األمهات ( 867في القاهرة) و( 813في أسيوط)
تلقوا فصول توعية.
• 1905من الفحوص الطبية ( 1046في القاهرة) و (859
في أسيوط) للمستفيدين الذين تم تسجيلهم لفصول التوعية.
•قمنا بحوالي  2055زيارة منزلية ( 1053في القاهرة
و 1002في أسيوط) لألمهات واألطفال للمعرضين لمخاطر
عالية استناداً إلى نتائج الفحوصات الطبية والمتابعة.
•تلقى  1509من األطفال واألمهات فحوصات وبعض األدوية
األساسية من  7قوافل الطبية؛  4منها في أسيوط استهدفت
 975فردا و  3منها في القاهرة استهدفت 534فردا.
•تم إجراء  20اجتماع توعية مجتمع ( 9في القاهرة) و (11
في أسيوط) ،وحضرها  1067سيدة وأعضاء بالمجتمع،
( 413في القاهرة و  654في أسيوط).
•عقدت  4اجتماعات للجنة التوجيهية في القاهرة وأسيوط
( 2و  2على التوالي).
•توفير التدريب لموظفي المنظمات غير الحكومية الشريكة
والعاملين في المجتمع على تحريك وتعبئة المجتمع
المحلي /مهارات التواصل /مهارات التيسير واالنضباط
اإليجابية لألطفال.
•3أيام «في مجال بناء القدرات» لعدد  34من أعضاء
المنظمات غير الحكومية و«الموظفين العموميين» على نظم.
الدعوة وكتابة المفاهيم ،والرصد والتقييم ( 20من أسيوط)
و( 14من القاهرة).
ومازال المشروع يحقق نتائج جديده سوف نعرضها تباعا َ

نصيحة لكل أم في كيفية التعامل مع بشرة طفلها؟
نصيحتي لكل أم أن تعرف أن بشرة طفلها حساسة وتتطلب
عناية فائقة وأن منتجات جونسون تؤمن العناية والحماية لطفلها.

الصدفية والشتاء..
ألد األعداء
�إعداد :د� .أمنيه وجيه

على سطح الجلد ،ومن الممكن أن تصيب أجزاء قليلة
جدا أو كبيرة جدا ،ولكن تم الوصول إلى توصيفها
بمساحات اإلصابة التي تشغلها بالجسم .فمثال إذا
أخذت اإلصابة حجم كف اليد تكون صدفية بسيطة
جدا ،أما في حالة إصابة أقل من  2إلى  3كفوف
فتكون صدفية بسيطة ،وهي تظهر في الكوع أو
الركبة أو الرأس ،وتكون على شكل حبوب بسيطة
ال يعيرها المريض أي انتباه ،ولكن إذا زادت عن 4
كفوف أو  ،5فهي تكون صدفية متوسطة ،وتكون
موزعة على الجسم بأكمله ،ولكن إذا زادت الصدفية
إلى عشرة كفوف ،فهي تسمى صدفية شديدة االنتشار
وعالجها يختلف حسب نوعها.

صباح الخير ،جاءني اليوم األستاذ عبد
المنعم ،وهو زبون الصيدلية الدائم ،رجل
تجاوز الستين من العمر ،يكسو الشيب
رأسه ،ويظهر على مشيته آثار ما يحدثه ألم
المفاصل ،خصوصا في هذا الشتاء القارص ،بدأ
األستاذ عبد المنعم منذ سنة تقريبا بإضافة مجموعة
من مراهم الكورتيزون إلى قائمة أدويته الشهرية
المعتادة ،وهذا بعد أن تم تشخيصه على أنه مصاب
بمرض الصدفية من قبل ثالث أطباء ،وهو حتى
اليوم مستمر في أخذ هذا العالج منذ سنة ،مع
استمرار متابعة حالته مع الطبيب كل ستة أشهر،
آمال من الله عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء ،وهذا
ما جعلني أختار هذا المرض ألحدثكم باستفاضة
عنه اليوم ،فقد بدأ األستاذ عبد المنعم حديثة القلق فقال لي :وما هي األسباب التي تؤدي
للصدفية؟
معي كالتالي.
أجبته :ليس هناك أسباب واضحة للصدفية ،فالعامل
األستاذ عبد المنعم :يا دكتورة ،ما هذا الوراثي له دور ،واستعدادا الجسم له دور آخر،
المرض الصعب؟ لقد سئمت وضع ولكن أصبح سبب ظهور الصدفية أكثر وضوحا
المراهم يوميا دون جدوى أو شفاء؟ هل إلى حد ما بعد توضيح (الجينوم) البشرى .فقد
منك لتخبريني ما وجد أن هناك تغيرات فى بعض الجينات فى
قرأتي عنه كما طلبت
ِ
الكروموزوم رقم ( )6ويسمى (سورس )1وتعتبر
طبيعة هذا المرض؟
هذه التغيرات من أحد األسباب الرئيسية فى ظهور
أجبته :بالطبع قرأت عنها كما وعدتك ،والصدفية
مرض الصدفية فى هؤالء الذين يحملون استعدادا
هي أحد أهم وأخطر األمراض الجلدية التي يمكن
وراثيا لهذا المرض .وأيضا الصدفية تتسم أنها
أن يصاب بها الفرد .والواقع أن مرضى الصدفية فى
تأتي في أماكن الجروح ،وفي معظم األحيان يكون
مصر وحدها يقارب المليونين أي ،أنك لست وحدك
تشخيصها سهال ،لكن من الممكن أن تتعارض مع
من يعاني منها .ومن الصدفية نوع بسيط والذي
أمراض أخرى ،فيتم أخذ عينة من القشور وتحليلها
يسهل عالجه بالكورتيزون الموضعي ،ومنها أنواع
تحت الميكروسكوب لنر ليتم تحديد هل هي فطريات
أخرى يستغرق عالجها فترات طويلة ،وأخطرها
أو التهابات أم مرض آخر.
الصدفية المستعصية .أما ما هي الصدفية :فكلمة
صدفية اشتقت من كلمة صدف وهي عبارة عن وقد لوحظ أيضا أن الحالة النفسية لها عالقة بنشاط
إحمرار مع وجود قشور بيضاء والمعة كاألصداف المرض ،حيث وجد أن حوالى  %80من مرضى
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الصدفية الذين يعانون من نشاط حاد فى المرض
أرجعوا هذا النشاط إلى مشكلة نفسية أو عاطفية مثل
فقد أحد األحباب أو األقارب أو حتى فقد وظيفة أو
حادث أليم أو ...ألخ .ويعتبر األطباء أن هذا النشاط
ينتج نتيجة األثر النفسى على وظيفة الجهاز المناعى.
وكذلك جفاف الجلد الحاد من األسباب التى تساعد
على ظهور الصدفية فقد وجد أن هناك العديد من
الحاالت التى ظهرت بها الصدفية للمرة األولى بعد
تعرض الجلد للجفاف الشديد سواء نتج من مشكلة
داخلية مثل اضطرابات فى الغدة الدرقية أو الكلى
أو نتيجة عوامل خارجية أدت إلى جفاف الجلد
مثل :االستعمال المتكرر للصابون والماء الساخن
والتعرض للبرد الشديد وتيارات الهواء البارد
وجفاف الجو ،خاصة فى كبار السن.

فسألني :ولماذا يطول عالجها إذاً؟
أجبته :طول عالجها مرتبط بالمرض نفسه ،يكون
على حسب مرحلة المرض ،إذا كان في مراحل
متقدمة فتكون الصدفية بسيطة فيسهل السيطرة
عليها ،وإذا كانت منتشرة في مساحات كبيرة في
الجسم فإنها يطول عالجها.
قال :وهل تسبب ورما في اليدين ،لقد الحظت هذا في
يدي التي تنتشر فيها الصدفية؟
قلت له :هي ال تسبب ورما ولكنها إن ظهرت في
بطن اليد تسبب زيادة في سمك الجلد وقشورا المعة
في الجلد.

فسألني :ما مدى عالقة الصدفية
بالعظام ،وهل تؤثر عليها؟ ذلك ألنني
أعاني من مفاصلي كثيرا.
قال :هل تعد الصدفية مرضا مزمنا؟
أجبته :هي ال تؤثر على العظام ،ولكنها تؤثر على
ولماذا ترافقني طوال حياتي ،أذكر أنها أربطة الظهر وتعمل على التهاب الفقرات وهي تمثل
أصابتني وأنا في العشرين من العمر %1 ،من الصدفية لذلك تعد نسبة ضئيلة جدا.
وكنت مضغوطا في امتحانات الكلية
آنذاك ،وجاءتني للمرة األولى وتعرف عليها قال :وهل تزداد في الشتاء؟ قال لي
طبيب في األرياف التي كنت أعيش فيها ،طبيبي قبل بدء الشتاء ،احذر فالشتاء
ولكنها لم تستمر أكثر من سنة واختفت قادم ،وهو عدو الصدفية اللدود ،احرص
وهلل الحمد ،أما اآلن فقد عادت لتظهر على ترطيب جلدك قدر المستطاع،
بشكل أكثر انتشارا من المرة األولى ،وقد والتزم بالعالج جيدا حتى تمر فترة الشتاء
تجاوزت السنة اآلن وهي ال تريد أن تغادر دون أن يتزايد انتشارها لديك.
قلت له :مما قرأت أستطيع اإلجابة بـ «نعم»،
جسمي ،فما السبب؟
وباألخص في البالد الباردة مثل ألمانيا وذلك نتيجة
قلت له :الحقيقة إنها تختلف من مريض آلخر .فيوجد البرد الشديد ،ولكن توجد بعض الحاالت ال يوجد
مريض تظهر عليه الصدفية ويأخذ عالج وتظل لها وقت محدد النتشارها وهي تنتشر في الجسم
معه من سنة إلى ثالث سنوات ثم يشفى منها تماما ،في الصيف كما في الشتاء ،وبعض الحاالت القليلة
ويوجد مريض آخر تستمر معه أكثر من ذلك بكثير ،تزيد انتشارها في الصيف ،ولكن في أغلب األحيان
فنجد مريضا كان مصابا بالصدفية وشفي منها تماما والحاالت يزيد انتشار وتوحش الصدفية في فصل
لمدة خمسين عاما ،ولكنها عادت فظهرت مرة الشتاء.
أخرى عليه .ولكن  %75من الصدفية بسيطة ومن
الممكن أن المريض ال يوليها اهتماما أو ال يشعر قال :وما هي أصعب أنواع الصدفية؟
بها ،والصدفية تكون قابلة للعالج إذا كانت بسيطة ،قلت له :الصدفية المنتشرة والصدفية االحمرارية
فيتم عالجها عن طريق مرهم الكورتيزون ألنه والقشور الكثيرة والصدفية الصديدية وهذه األنواع
عالج ناجح ويؤدي إلى نتائج جيدة .ومن المعروف من الصدفية عنيفة ويطول عالجها ،لكن باألدوية
أن الجلد ينقسم إلى طبقتين ،طبقة األدمة العميقة الحديثة والتقدم ،تم التوصل إلى نوع جديد من العالج
وطبقة تسمى الخلوية ،والصدفية من األمراض التي يسمى العالج البيولوجي.
تتكاثر بسرعة جدا ،فهي تخترق الجلد بأكمله في
أربعة أيام ،وتقوم بعمل قشور في الجلد ،لذلك تكون
الي القاء في العدد القادم
مع الجزء الثانى
الصدفية من األمراض المزمنة.
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أ .هنا أدهم

مدير منتج شركة جونسون وجونسون

تعد منتجات جونسون وجونسون للعناية بالجمال
من أكثر المنتجات مبيعا في مصر ،هل لنا أن نتعرف
على أشهر هذه المنتجات وما الذي يميزها لكسب
ثقة المستهلك؟
فى جونسون وجونسون لدينا مجموعة متنوعة من منتجات
العناية بالوجه والجسم ،أشهرها Johnson’sالذى يتميز بأنه
لطيف على البشرة وال يحتوى على مواد قاسية ،فيترك البشرة
ناعمة وصحية Neutrogena .وهى المنتجات التى ينصح
بها أطباء الجلد لفاعليتها فى تنظيف الوجه بعمق والمساعدة
على محاربة الحبوب Clean & Clear .هى مجموعة
المنتجات األولى فى العالم التى تتخصص فى معالجة مشاكل
بشرة المراهقين.

المراهقة ظهور حب الشباب ،كيف تتعامل الشركة
مع مشاكل البشرة خاصة مع تنوعها (الدهنية،
الحساسة ،واألكثر حساسية) ،وهل نجحت الشركة في
تقديم مجموعات متنوعة وفقا لكل بشرة؟
لدينا مجموعة منتجات  Clean & Clearوهى تعالج على
نحو خاص مشاكل الشباب فى فترة المراهقة مثل حب الشباب
والبثور التى تتكون عندما تحتوى البشرة على الكثير من
الدهون ،مما يؤدى الى انسداد المسام وتكاثر البكترياClean .
 & Clearيقدم منتجات مختلفة للعناية بمختلف أنواع البشرة،
فهناك مجموعة التحكم باللمعان التى تناسب البشرة الدهنية،
مجموعة منتجات محاربة الرؤوس السوداء ومنتجات العناية
اليومية بالبشرة والمساعدة على منع ظهور الحبوب.

هل سيتم طرح منتجات جديدة الفترة المقبلة
في السوق المصري؟ نود التحدث عنها لتعريف
المستهلك بمميزاتها
فى الفترة القادمة سوف نقوم بطرح مجموعة منتجات Vita
 Richللعناية بالجسم فى السوق المصرى .المجموعة تتكون
من شاور جل ،لوشن للجسم وكريم للجسمVita Rich .
مناسب تماما لمنطقتنا العربية ومصر بالخصوص ألن كما
نعلم ،الطبيعة والجو فى مصر يتسببان فى جفاف البشرة
مما يجعل مظهرها غير حيوى ،لذلك منتجات Vita Rich
بمكوناتها المستخلصة من الطبيعة (خالصة بذور العنب
والبابايا وماء الورد) مع المرطبات الغنية مثل زبدة الشيا
والجليسرين تعيد للبشرة ما فقدتها من ترطيب و تغذية.

ما هي النصائح التي يمكن تقديمها لمستخدمي
منتجات العناية بالبشرة لمنح البشرة األجمل واألكثر
وحيو ّية؟
نضارة
ّ
•تحديد نوع البشرة يساعد على اختيار المنتجات المناسبة
والعناية بالبشرة بطريقة أفضل.
•غسل الوجه صباحا ومساء بغسول مناسب لنوع البشرة يساعد
على القضاء على أسباب ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.
•استخدام الكريم المرطب أو اللوشن على الجسم يوميا بعد
اإلستحمام لترطيب البشرة و تغذيتها.
•يجب أن تحرص الفتيات على إزالة المكياج بطريقة
كاملة من الوجه قبل النوم ،ألن ذلك يؤدى النسداد المسام
وبالتالى ظهور الحبوب ،مع التأكد من تنظيف فرش
المكياج بشكل منتظم.

من أكثر المشاكل لدى الشباب خاصة في فترة
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د .رفيق قلدس
مدير منتج شركة جونسون وجونسون

يعاني الكثير من الناس من أمراض األسنان ومشاكلها
باختالف أنواعها ودرجاتها .وال شك أن صحة الفم
واألسنان تعد مرآة للصحة العامة ترتبط بها ارتباطا
وثيقا ومؤثرا.
والمريض عادة ما يقوم بزيارة طبيب األسنان للمراجعة
أو للمعاناة من آالم في أعصاب األسنان كنتيجة لتسويس
أو غيره ،وكذا عند حدوث نزيف اللثة أو الرائحة الكريهة
الصادرة من الفم أو وجود فجوات في األسنان يلتصق بها
الطعام أو اهتزاز األسنان الناتج من التهابات اللثة أو تآكل
العظام الداعمة لألسنان.
واستخدام وسائل التنظيف المناسبة -وهي كثيرة ومتعددة -تعمل
على إزالة الفضالت أو القضاء على البكتريا بمكوناتها الكيميائية:

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

ثانيا معجون األسنان:
يستخدم مع الفرشاة ليساهم في التنظيف والقضاء على
البكتيريا وتبيض األسنان وأنواعها كثيرة وهي تحتوي على
مواد مضادة للجراثيم ومواد عطرية ومنها ما يحوي مادة
الفلورايد التي تساهم في التقليل من حساسية األسنان.
ثالثا خيط األسنان:
وهو غالبا يتكون من شعيرات دقيقة مشمعة وغير مشمعة
تستخدم لتنظيف
أسطح األسنان الملتصقة إلزالة الفضالت والبكتريا وتعد من
الوسائل الهامة في عملية التنظيف.
رابعا المضمضة:
وهي هامة للقضاء على البكتيريا والفطريات كيميائيا.
وأنواعها متعددة وتكمن أهمية المضمضة أن من خاللها
تستطيع القضاء علي البكتيريا التي لم تستطيع أن تصل اليها
الفرشاة ،وبذلك يكون الفم محمي بنسبة  . 100%وبعضها
يحتوي على الفلورايد وأخرى تحتوي على المواد تخدر األلم
في حاالت وجود قرح أو ما شابه ذلك ،وتستخدم المضمضة
في حدود مرتين أو ثالث يوميا بمصاحبة غسل األسنان
باستخدام الفرشاة والمعجون كما ذكرنا.
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العضو الذى ال يستخدم.

يذبل ويموت
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي

يأتي ِّ
اء بما قد ال َتشتهى َ
ام!! إنها حقيقة ال يمكن إنكارها،
األ ْج َ
س ٌ
الش َت ُ
فقد ينتهى فصل الشتاء وقد حصل أغلبنا على زيادة ليست بسيطة
في وزن الجسم .فما السر وراء ذلك ،وكيف يمكننا التغلب عليه؟!!
هناك بعض العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن
في فصل الشتاء ،فدرجة حرارة أجسامنا أعلى من درجة
حرارة الجو المنخفض ،والجسم يعتمد على الدهون
المتراكمة كمصدر للطاقة خالل فصل الشتاء لذا نتناول
المزيد من األطعمة الغنية بالسكريات والمشروبات
الدافئة التي تحتوى على سعرات حرارية عالية إلمداده
بالطاقة والشعور بالدفء.
أيضا ً الخمول وقلة الحركة بسبب برودة الجو والجلوس
بجوار المدفأة ومشاهدة التليفزيون أو الدخول على
اإلنترنت لفترات طويلة ،وعدم ممارسة أي نشاط بدني
يؤدى إلى احتباس السوائل وتراكم الدهون فى الجسم.
كذلك «اكتئاب» الشتاء ،فهو يحدث بسبب تقلبات
الطقس ،واألشخاص الذين ال يتعرضون ألشعة الشمس
لفترة طويلة هم أكثر عرضة لإلصابة به عن غيرهم،
وهذا االكتئاب يحدث نتيجة الضطراب الهرمونات،
والختالف الساعة البيولوجية .ويعاني المصابون به من
الحزن الشديد وعدم القدرة على التركيز وصعوبة النوم
واإلرهاق الشديد ،واإلقبال على أنواع األطعمة التي
تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات وعدم إتباع أي
نظام غذائي.
وإليك بعض الحلول السهلة
والبسيطة التى قد تساعدك
وتدعمك فى تفادى زيادة
الوزن ووقاية نفسك من
مشاكله ،فمع الشتاء يجب
عليك أن تنتبه الى نوعية
الطعام والطريقة التي تتناوله
بها .فيجب أن تقلل من منسوب
السعرات الحرارية بحسب ما
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يتوافق مع طاقتك المستهلكة،
واإلقبال على تناول اللحوم
البيضاء واألغذية الغنية
باأللياف كالحبوب الكاملة
والخضراوات والبقوليات
كالعدس ،وتناول المشروبات
الساخنة المناسبة للحفاظ
على الوزن كالشاي األخضر
والقرفة والزنجبيل وشاي
األعشاب وغيرها ،وقد
تساعدك الشوربة قليلة الدسم
في زيادة اإلحساس بالشبع .وعليك أن تمضغ الطعام جيداً
فمضغ الطعام يزيد استهالك الطاقة ويرفع درجة حرارة
الجسم وهذه حقيقة يجب أن تنتبه إليها وأن تعمل عليها
دون تجاهل.
ويفضل االلتزام ببرنامج غذائي صحي وبسعرات
حرارية مناسبة وفقا ً لحالتك الصحية وسنك ،ومن دون
حرمان .واألهم من ذلك كله عليك ممارسة تمارين
رياضية بسيطة أو ركوب الدراجة وإن تعذر ذلك فعليك
بالمشي نصف ساعة يوميا ً والتعرض ألشعة الشمس
الدافئة لحرق السعرات
الحرارية المتراكمة بالجسم.
كل هذا سيؤدى بدوره إلى
الشعور بالدفء ويحسن من
تدفق الدم ويجعل الدهون
تحترق بسهولة فتستمتع بأداء
أعمالك وأنت مفعم بالحيوية
والنشاط.
مع أطيب تمنياتي لكم بشتاء
دافئ مليء بالصحة والعافية،

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 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

المبلغ

المستندات المطلوبه

• رخـصـــة الصيـــدليـــــــة
سنة ونصف
الى سنتين

 100الف حتى  200الف

• رخصـه مــزاوله المهنه
• كــــارنـــيــه النـقـابـــــــة
• عقد االيجار او التمليك

المصرف المتحد

٪6.5

 4سنوات

 100الف

االسكندريه

٪7.5

 5سنوات

 50الف حتى  500الف

• اخــر ايصــــــال مرافـــــق
• اخــر ايصــــــال تأمين

وهناك مفاوضات مع عدد من البنوك االخرى سيعلن عنها في حينه

• 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
• ميزانيات اخر  3سنوات

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 :

د .محمد عباس

خبير اإلدارة والتسويق الدوائى وتنمية الموارد البشرية
وإدارة المشروعات بمصر والشرق األوسط
األخوة الزمالء الصيادلة
يسعدنى ويشرفنى أن التقى معكم فى مجموعة مقاالت
تساعد سيادتكم على تطوير بعض المهارات والتى تسهل
عليكم أداء وتصرف وتعامل أفضل سواء فى حياتكم
الشخصية أو العملية .وبحكم دراستى وشهاداتى وخبرتى
العملية والحياتية على مدار عقود فى مجال اإلدارة
والتسويق والتنمية الذاتية وتطوير الموارد البشرية وإدارة
المشروعات اسمحوا لى ان انقل لسيادتك بعض من هذه
الخبرات ونبدأها بجزء فى التنمية الذاتية.
فقبل أن تكون صيدلى ناجح أو مدير كفء فكر كيف تكون
إنسان متميز وهذا مهم جدا أن تكون إنسان صالح ومتميز
لكى تكون أب أو أخ أو ابن أو جار أو صديق أو عم أو
خال أو زوج أو حتى جد صالح ومتميز .ولنبدأ

1

األمانة ..إن الله يأمركم أن تؤدوا األمانة إلى
أهلها واألمانة هنا ليس المقصود بها المال كما تعلمون
فرعايتك لوالديك أمانة ورعايتك ألسرتك أمانة .كلكم راع
ومسئول عن رعيته ،وشهادة الحق أمانة .واإلخالص
وإتقان العمل أمانة .وحفظ أسرار اآلخرين أمانة والصدق
أمانة .وعدم إعطاء أدوية بهدف البيع والربح إال إذا
كان المريض يحتاجها أمانة وإعطاء وقت كافى لسؤال
المريض وتفهم شكواه قبل صرف أدوية له أمانة .إعطاء
المساعدين لك أو عمالك حقوقهم وأجازاتهم بل ورعايتهم
أمانة .إلى آخره.

2

جاحة العقل فنحن أولى األلباب .أى العقول
التى ميزنا بها الله عن سائر مخلوقاته .لذا يجب علينا أال
يقتصر دورنا على صرف األدوية أو اختصار تفكيرنا
على أنكم تخرجتم وعملتم بمجال الصيدلة .لعلكم تتذكرون.
لعلكم تتفكرون .لعلكم تتدبرون .فيجب عليك أن تستمر
فى تغذية عقلك بمزيد من القراءة أو الدراسة وان تمنى
معلوماتك ومهاراتك والقضية لم تصبح الوقت أو المال
فكل سبل االطالع والتعلم والتطوير المهارى أصبحت
متاحة ولكنها تتوقف على إرادتك ورغبتك فى ذلك لكى
تصبح أكثر قدرة على اإلبداع والنمو بنفسك ولنفسك لكى
تصبح صاحب أكثر من صيدلية أو صاحب مشروع آخر
أو صاحب شركة أو مصنع وال تقف عند مستوى معين
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فبالعقل وتنميته تصبح قادر على تضع لنفسك حلم ورؤية
وأهداف مستقبلية قصيرة وطويلة المدى ورغبة حقيقية
فى تحقيقها ويصبح تفكيرك استراتيجيا مختلفا لوضع
خطة منطقية وطموحة بجدول زمنى يمكنك تحقيقها فتنمو
بنفسك وتفيد أسرتك ومجتمعك وبلدك.

3

القلب وسماحته

•ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك.
•هل أنت رحيم ..عطوف ..سمح ..حنين ..محب لآلخرين
وتحب الخير لهم.
•ال تكن حسودا أو حاقدا أو كارها للخير لغيرك.
•تمنى الخير لغيرك يأتيك مثله أو أفضل منه.
•ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه.
•أال إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد.
•إن الله ال ينظر إلى وجوهكم ولكن ينظر للقلوب التى
فى الصدور.
•فكن شفافا سمحا طيب القلب عطوف محب حتى يحبك
الناس ويحترموك ويحبوا التعامل معك.
•كن أمينا .كن مفكرا متدبرا ،وذو قلب سمح محب.
•إذا استطعت أن تلعب على وتطور سماتك الشخصية
الثالثة ..أمانة ..رجاحة عقل سماحة القلب فاطمئن على
نفسك وعلى أسرتك وعلى عملك وتصبح ذو قيمة وقدوة
لآلخرين فما أحوجنا أن بشر صالحين قبل أن نكون
أصحاب أعمال ناجحين فالله يرزق العاصى ألن الرزق
مكفول فما بالك بالشخص القدوة األمين الصالح السمح.

بارك الله فيكم وجعلكم وإيانا من البشر الصالحين ألنفسنا ولبلدنا
وإلى لقاء قريب فى عدد قادم ومهارات اإلدارة والتسويق والتواصل
والتفاوض ومهارات أخرى لالستفادة إن شاء الله.

خيركم من تعلم العلم وعلمه.
أخوكم وزميلكم د .محمد عباس
صيدلة القاهرة 1984
خبير اإلدارة والتسويق الدوائى وتنمية الموارد البشرية
وإدارة المشروعات بمصر والشرق األوسط
تواصلوا معى على الفيس بوك
Mohd Abbas
وهاشتاج
#كالم_فى_الجون
وهاشتاج #انقد_نفسك_م_ع
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لبس الجوارب

أثناء فترة النوم

تعود البعض منا منذ الصغر على سماع جملة (ما تنمش بالشراب
عشان نظرك ما يضعفش) ،ونحن بطبعنا نسير وراء مثل هذه
األفكار بغض النظر سواء كانت صحيحة أم خاطئة ،فهل من عالقة
بين لبس الجوارب وحاسة البصر لدى اإلنسان؟ أم أنها كانت
مجرد خرافة تناقلها الكبير والصغير وصدقها الجميع؟
علميا ،ال يوجد عالقة بين لبس الش ّراب خالل ساعات الليل وبين
ض ُعف
التأثير سلبا على حاسة البصر ،فلم يثبت طبيًا أن شخصا َ
بصره بسبب اعتياده لبس جوارب قبل نومه ،لكن األمر كان مجرد
مقولة قديمة ما زالت سارية حتى اآلن ،الكثير منا ال يعرف فائدة
تدفئة القدمين أثناء فترة النوم.

فوائد ارتداء الجوارب قبل النوم

•يساعدك ارتداء الجوارب ليال على االنجراف بسهولة
في النوم خالل فصل الشتاء بشكل خاص ،ذلك ألنه عند
تدفئة القدمين فإن األوعية الدموية فيها تتمدد ما يُرسل
إشارات عصبية للدماغ أن القدمين بحالة استرخاء وفي
أتم االستعداد للنوم .وأشارت العديد من البحوث العلمية
إلى أن توسع أوعية القدمين الدموية ترتبط بقوة بسرعة
النوم ،كما أن تدفئة الجسم قبل النوم وجعله ساخنا يجعل
نظام جسدك يحاول تعديل درجة الحرارة وتبريد جسدك
ما يساعدك على النوم بشكل أسرع.
•منع التعرق خالل الليل  :يساعد ارتداء الجوارب ليال على
تنظيم درجة حرارة الجسم كما ُذكر سابقا ،هذا النوع من
التحكم بدرجة الحرارة يمنع التعرق أو الهبات الساخنة
خالل الليل ،وهي أمور تؤدي إلى اضطراب النوم ليال.
•المساعدة في القضاء على فرص عرق القدمين ،من
المعروف طبيبا أن العرق المفرط يظهر في مناطق معينة
من الجسم ،وخاصة التعرق في منطقه القدمين ،وإذا
كنت من األشخاص الذين يعانون من التعرق المفرط في
القدمين ،فارتداء الجوارب يساعد بشكل كبير في التخفيف
من تعرق القدمين ،باإلضافة إلى منع ظهور رائحة
القدمين الكريهة.
•تقليل أعراض مرض رينود :مرض رينود هي حالة
صحية نادرة تؤثر على خاليا الدم الفردية في الجسم ما
يسبب ردة فعل مبالغة لدرجات الحرارة الباردة ،وفي
الحاالت الشديدة ممكن أن يؤدي المرض إلى اإلصابة
بتقرحات في األنسجة ،لذلك يساعد لبس الجوارب ليال
على تنظيم الحرارة ومنع هجمات مرض رينود المفاجئة.
•تحسين البشرة الجافة :لألشخاص الذين يعانون من جفاف
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الجلد وتشقق القدم خاصة خالل شهور الشتاء الباردة،
يساعد ارتداء الشرّاب على توفير الترطيب المناسب خاصة
لو كانت الجوارب مصنوعة من القطن.
•منع إصابة القدم بالعدوى الفطرية أو البكتيرية :إن ارتداء
الجوارب أثناء النوم يساعد على حماية القدمين من
العدوى البكتيرية التي تؤدي إلى حدوث االلتهابات وكذلك
الحماية من الفطريات التي تسبب العدوى الفطرية للقدم
والتي عادة ما تصيب األظافر .وللحصول على هذه الفائدة
من ارتداء الجوارب يجب ان تقوم بغسيل وتنظيف قدمك
جيدا ثم تقوم بتركها لتجف قبل ارتداء الجورب

اعتبارات يجب األخذ بها عند لبس
الجوارب ليال

-1يجب مراعاة جوانب النظافة عند ارتداء الجوارب

ليال كأن يتم تغيير تلك التي كنت تلبسها خالل النهار لما
يعلق بها من البكتيريا الفطريات بفعل العرق.
 - 2إذا كان الجورب ضيقا فعند ارتدائه أثناء النوم فإنه
قد يؤدي إلى احتباس الدم وعدم وصوله إلى أصابع
القدمين ،كما يجب أن ال تكون الجوارب سميكة تماما
تمنع تهوية القدمين.
 - 3إذا ارتديت الجورب على قدم غير نظيفة فإنه قد
يؤدي إلى حدوث االلتهابات وحدوث العدوى البكتيرية
والفطرية أيضا ،كما يجب أن تكون الجوارب قطنية
والقدمين جافتين تماما.
 -4إذا قمت بارتداء الجورب مبلال فإنه سوف يضر بالقدم
ويسبب جفافها وتشققها.
 -5عند ارتداء الجورب ليال والتجول في المنزل قبل النوم
فيجب ان تسير في أماكن جافة حتى ال يتعرض الجورب
إلى الماء أو البلل.
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ما هو شراب

الديتوكس؟

شراب الديتوكس عبارة عن مشروب يحتوي على
العديد من المكونات الغذائية التي تساعد في التخلص
من السموم بالجسم وإبقاء الجسم في حالة صحية جيدة.
وعملية الديتوكس نفسها هي عبارة عن عملية التخلص
من المواد السامة في الجسم .لكن يجب عليك قبل
تناول أي شراب ديتوكس في نظامك الغذائي ،استشارة
الطبيب أوالً خاصة إذا كان لديك مشاكل صحية.

• 2/1ثمرة بصل
• 2فص ثوم
• 1ثمرة خيار
ويتم إضافة جميع المكونات إلى كوبين من الماء في
خالط الطعام الكهربي حتى تتجانس المكونات.

ولقد ذكر في الكتاب الشهير «معجزة السبعة أيام
ديتوكس» لسارة فايي وستيفين باري وبيتر بينيت ،أن
عملية الديتوكس لها فوائد في تنظيف الجسم من السموم
وبالتالي تحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة ومن ثم عملها
بشكل جيد مثل التمثيل الغذائي والتخسيس وغيرها.
هنا خمس وصفات شراب الديتوكس الطبيعية السهلة
التحضير.
وصفات شراب الديتوكس
شراب الليمون الديتوكس
يحتوي الليمون على حمض األسكوربيك والذي يساعد
في تنظيف الجسم من السموم .حيث يتم شراب 8-6
أكواب من شراب الليمون الديتوكس يوميا ً لمدة أسبوع.

شراب ديتوكس الفواكه
الفواكه غنية جداً باأللياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.
وهي أيضا ً تساعد على تخليص الجسم من السموم.
ويمكن شرب شراب ديتوكس الفواكه مرة واحدة يومياً.
مكونات شراب ديتوكس الفواكه
• 2/1كوب ماء
• 1كوب عصير برتقال
• 2/1كوب موز
• 1سم زنجبيل اخضر طازج
• 1فص ثوم صغير
• 1ملعقة طعام زيت حار
• 1ملعقة كبيرة دقيق الصويا
• 1ملعقة طعام عصير ليمون طازج
يتم خلط كل المكونات في خالط الطعام.

طريقة تحضير شراب الليمون
الديتوكس
•إضافة  2ملعقة عصير ليمون طازج إلى كوب ماء
•إضافة ملعقة عسل طبيعي
•إضافة ُعشر ملعقة صغيرة شطة

فوائد شراب الديتوكس
بشكل عام ،فإن فوائد شراب الديتوكس مايلي:
•إنقاص الوزن
•التخلص من السموم بالجسم
•تحسين عمل الكبد والكلى

شراب الديتوكس األخضر
يحتوي شراب الديتوكس األخضر على العديد من
الخضروات الخضراء ،حيث يساعد في تنقية الجسم
والكبد والجهاز الهضمي من السموم.

مخاطر وأضرار شراب الديتوكس
إذا تم استخدام شراب الديتوكس من غير إشراف طبي
وتغذوي وبإفراط يمكن أن يؤدي إلى ما يلي:
عدم التوازن الملحي في الجسم.
مشاكل صحية لبعض األشخاص .مثل األطفال والحوامل
والمراهقين أو المصابين ببعض األمراض المزمنة مثل
القلب والكلى.
زيادة الوزن من جديد .يساعد شراب الديتوكس في
تخليص الجسم سريعا ً من الماء والعضالت في الجسم،
مما يؤدي إلى زيادة الوزن بعد ذلك.

مكونات شراب الديتوكس األخضر
• 3جزرات
• 2ساق كرفس
• 2/1حزمة سبانخ
• 2/1ثمرة كرنب أخضر
• 2/1حزمة بقدونس
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التحرر من حديث النفس السلبي

Control Your

”“Self-Talk

ما نقوله ألنفسنا نصدقه ..بل يصير حقيقة وعقيدة ..مسئولة عن أفكارنا
وقراراتنا ،وردود أفعالنا ،وقدرتنا على التواصل مع الناس والحياة ،وجودة
مالزما لنا داخل الالوعي.
الحياة اللتي نعيشها ..ويبقى
ً
راقب حديث نفسك؛ فقد أعلنت دراسة في كلية الطب بسان فرانسيسكو
عام  1986أن أكثر من  %80من التحدث مع الذات سلبي ويتسبب في  %75من
األمراض التي تصيب اإلنسان (الجلطات ،الصداع النصفي ،القولون العصبي،
حدث اختالل في كهرباء
ارتفاع ضغط الدم ،السكر ،القرحة العصبية ،)...كما ُي ِ
وطاقة الجسم سلب ًيا ،فيتسبب في تدميره تدريج ًيا.

�إعداد  /اية عياد

اإلدراك هو البداية في التغيير
Tune Your Radio
األسئلة الصحيحة هي أهم سبب لإلجابات الصحيحة (ماذا تريد من الحياة؟؟ ماذا
تريد أن تكون؟؟ ما هي أول خطوة؟؟)

Act As If
عيش في الدور (تخ ّيل ..ثم تعامل على هذا األساس).
Log Your Positive Emotions &Hopes
غدا.
اكتب كل يوم  3أشياء أسعدتك ،وأمل تتمناه ً

Keep Your Mental Hygiene

نظف دماغك ..اقرأ المفيد ،اسمع المفيد ..اختر ُأناسك ،اختر كالمك ،اختر أخبارك
(القليل منها يكفي).

Silence &Stillness
د ّرب نفسك على عدم الحركة والتركيز على داخلك ومراقبة أفكارك مع التنفس
العميق  10دقائق كل يوم (.)Thinking Pattern
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حساسية الصدر عند األطفال

الوقاية والعالج
�إعداد  /ح�سام الجبالى

يوجد ماليين من األطفال في العالم يعانون من حساسية
الصدر وتظهر بوضوح أهمية المشكلة في عدد المصابين
بالحساسية والذين يتم عالجها بالمستشفيات سنويا ،كما
يؤدي ذلك في النهاية إلى غياب أعداد كبيرة منهم عن
الدراسة .وتوجد أسباب كثيرة لإلصابة بالحساسية لدي
األطفال أهمها االلتهابات التي تحدث بالشعب الهوائية
وعادة ما تكون نتيجة التهابات فيروسية أو التحسس
الزائد أو ممارسة الرياضة ،وكذا التدخين والتعرض إلى
التيارات الباردة بشكل مفاجئ.
وعادة ما يحدث تغيرات كبيرة بالشعب الهوائية تتمثل
في تجمع المخاط والبلغم وحدوث ضيق شديد أو انقباض
بالشعب الهوائية .ويعد العامل الوراثي أساسيا في زيادة
احتمال اإلصابة بحساسية الصدر والشاهد علي ذلك
ارتباط الحساسية بعائالت كاملة مصابة بها.
كما إن عوامل آخرى مثل تلوث البيئة والدخان وعادم
السيارات لها دور في استمرار المشكلة
من أهم أعراض حساسية الصدر عادة ما تبدأ أعراض
حساسية الصدر عند األطفال قبل السنة الخامسة من
العمر .من أهم أعراض حساسية الصدر عند األطفال:
1ـ اإلصابة بالسعال وصوت أزيز بالصدر.
2ـصعوبة التنفس والشعور بالتعب واإلرهاق مع بذل
أي مجهود.
3ـ زيادة معدل التنفس وعدم القدرة على الكالم.
4ـ اإلصابة باألرق وصعوبة النوم.
أهم طرق الوقاية من حساسية الصدر:

األستاذ الدكتور /محمد رشاد
استشارى طب األطفال والعناية المركزة
للمبتسيرين وحديثى الوالدةـ زمالة الكلية
الملكية البريطانية لطب األطفال ـ لندن ـ زمالة
األكاديمية األمريكية لطب األطفال مدير عام
والسجاد إلى الشمس وذلك للتخلص والوقاية من حشرة
الفراش (العتة) المسببة للحساسية وتجنب فضالتها
ذات الرائحة الكريهة.
•إبعاد الطفل عن الغرفة أثناء تنظيفها لمدة ساعتين.
•تطعيم األطفال ضد األنفلونزا.
•تشجيع الطفل على ممارسة الرياضة وخاصة السباحة
ألنها تساعد على توسيع الشعب الهوائية.
•إذا أصيبت األم بنزلة برد يفضل تغطية الفم واألنف
باستخدام الماسك الطبى لمنع نقل العدوى.
•االهتمام بنظافة السجاد واألرضيات والشبابيك وعدم
تراكم األتربة.
•تجنب التقلب المفاجئ فى درجة الحرارة.
تقوية جهاز المناعة من خالل الغذاء الصحى والفيتامينات
وخاصة البرتقال والليمون.
عالج حساسية الصدر:
من أهم أهداف عالج حساسية الصدر هو الحفاظ على
سالمة الجهاز التنفسى ومنع حدوث مضاعفات أو انتكاسات
وتنقسم األدوية المستخدمة إلى قسمين:

أوال :أدوية العالج وتستخدم أثناء أزمات الحساسية
الشديدة مثل موسعات الشعب الهوائية قصيرة
المفعول والكورتيوزن.

إبعاد الطفل عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات
الجو والبيروسول ومواد التنظيف ـ وعوادم السيارات
ومواد الدهانات ونشارة الخشب.
تجنب تربية الحيوانات والطيور بالمنزل وخاصة القطط
والعصافير.

ثانيا :أدوية الوقاية وتشمل الكورتيزون باالستنشاق
وموسعات الشعب الهوائية طويلة المفعول ومثبطات
الليو ()Anti – lenkotriens

•تجنب بعض أنواع الطعام مثل الفراولة والبيض
والموز والسمك والشيكوالته ـ خاصة إذا الحظت األم
وجود عالقة مباشرة بين الحساسية والطعام.
•عدم التعرض للتدخين بشكل مباشر وغير مباشر.
•تعريض مراتب المنزل والوسائد والبطاطين والموكيت

وتبقى الوقاية من العوامل المسببة والمهيجة للجهاز
التنفسى وكذلك االلتزام بطرق العالج والوقاية والتى
تستخدم لفترات طويلة ( 6 –3شهور) بشكل يومى السر
وراء العالج الناجح لحساسية الصدر والتى عادة ما
تتحسن مع نمو األطفال وكبر سنهم الزائد.
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الجلطة القلبية
د.عاليــا �أ�شــرف
يصاب أكثر من مليون شخص في الواليات المتحدة
األميركية وحدها بالجلطة القلبية في كل عام .الجلطة
القلبية أو النوبة القلبية ،أو احتشاء عضلة القلب (،)MI
تُعرّف على أنها ضرر دائم يصيب عضلة القلب ،أو
موت خاليا عضلة القلب .كلمة “احتشاء” تعني موت
األنسجة بسبب انعدام إمدادات الدم اليها .تحدث الجلطة
القلبية عادة عند تك ّون خثرة أو جلطة دموية تمنع تدفق
الدم من خالل الشريان التاجي – أحد األوعية الدموية
التي تغذي جزء من عضلة القلب بالدم.
إن توقف تدفق الدم الى القلب يمكن أن يُتلف أو يُدمر ذلك
الجزء من عضلة القلب .يمكن أن تكون الجلطة القلبية
قاتلة .ذلك ألن الناس في الكثير من األحيان يقومون
بالخلط بين أعراض الجلطة القلبية مع أعراض أمراض
أخرى بسيطة ،مثل عسر الهضم ،و يتأخرون عن الذهاب
الى المستشفى .إنهم يحاولون تجاهل الموقف وال ُمضي
قدما رغم شعورهم بأعراض الجلطة القلبية وبالتالي ال
يتلقون العالج إال بعد فوات األوان .لقد تحسنت طرق
عالج الجلطة القلبية بشكل كبير على مر السنين .لذلك
فإنه من المهم جدا التعرف على أعراض الجلطة القلبية
على الفور وطلب المساعدة الطبية الطارئة إذا كنت
تعتقد أنك قد تكون تمر بالجلطة القلبية.

أسباب الجلطة القلبية

مالذي يحدث أثناءها؟

تحتاج عضلة القلب إلى إمدادات مستمرة وثابتة من
الدم الغني باألكسجين إلمدادها بالطاقة الضرورية
لمواصلة عملها .تقوم الشرايين التاجية في القلب بتوفير
هذه اإلمدادات المهمة من الدم لعضلة القلب .إذا كنت
تعاني من مرض قصور الشريان التاجي ،فإن تلك
الشرايين تصبح ضيقة وال يتمكن الدم من التدفق بشكل
جيد كما يجب خاللها .تتراكم المواد الدهنية والكالسيوم
والبروتينات وخاليا االلتهاب داخل الشرايين لتشيكل
لويحات من مختلف األحجام .وتكون هذه اللويحات
صلبة من الخارج وطرية وناعمة من الداخل.
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عندما تصبح اللويحات صلبة جدا من الخارج ،تبدأ
الشقوق بالتك ّون على غالفها الخارجي (تتمزق
اللويحات) ،ويؤدي ذلك الى تج ُّمع الصفيحات الدموية
(وهي جزيئات على شكل أقراص موجودة في تيار
الدم و تساعد في تخثر الدم) في المنطقة ،وتبدأ حينها
الخثرات الدموية بالتك ّون حول اللويحة ال ُمتمزقة .إذا
كانت الخثرة الدموية تسُد الشريان بالكامل ،فإن عضلة
القلب تصبح متعطشة لألوكسجين .وفي غضون فترة
زمنية قصيرة ،يؤدي ذلك الى موت خاليا عضلة القلب،
مما يسبب حدوث ضرر أو تلف دائم في عضلة القلب.
وهذه هي الجلطة القلبية.
وعلى الرغم من ندرة حدوثها ،إال أن الجلطة القلبية
يمكن أن تحدث أيضا بسبب تشنج في الشريان التاجي.
أثناء تشنج الشرايين التاجية ،تقوم العضالت في جدار
الشرايين التاجية باالنقباض الى داخل الشريان ،مما
يؤدي الى الحد من تدفق الدم الى عضلة القلب (نقص
التروية) .يمكن حدوث هذه الحالة أثناء الراحة ،كما
يمكن أن تحدث حتى عند االشخاص الذين ال يعانون من
مرض الشريان التاجي المتقدم.
كل شريان من الشرايين التاجية يقوم بتزويد منطقة معينة
من عضلة القلب بإمددادت الدم .لذلك فإن مقدار الضرر
في عضلة القلب يعتمد على حجم المنطقة التي يزودها
الشريان المسدود ،والفترة الزمنية الواقعة بين حدوث
النوبة القلبية وتلقي عالج الجلطة القلبية.
شفاء عضلة القلب من الجلطة القلبية يبدأ في وقت قصير
بعد االصابة بالنوبة القلبية ويستغرق حوالي ثمانية
أسابيع .وفي عملية مشابهة تماما لشفاء جرح الجلد،
فإن جرح القلب يشفى وتتشكل نُدبة في مكان المنطقة
المتضررة .إال أن النُدبة ال ُمتشكلة ال تقوم باالنقباض.
لذلك تنخفض قدرة القلب على ضخ الدم بعد اصابته
بالجلطة القلبية .وتعتمد كمية االنخفاض في ضخ الدم
على حجم وموقع النُدبة.

✍ :نهــى حقــى

عام جديد
عام جديد ...عام سعيد على األمة المصرية والعالم
العربى واإلسالمي والمسيحي...وفى لحظه أنضافت
شمعة جديدة ...جديدة فى ثوبها...تلك السنة التى تطل
علينا وعلى أحالمنا وعلى أمانينا واليقين بالتفاؤل
أليام ننتظرها بالفرج وباألمل...وقد أغلق الباب وأسدل
الستار عن األمس بعد تجاربه وحوادثه وأيامه ...وفتح
باب جديد الذى طرق حياتنا لنستكمل المشوار ...وأول
المشوار رحلة فى ربوع األقصر بالدنا بلد السياح البلد
الذى مَن هللا فى جمال مناخها والجو عندها ربيع طول
السنة ...نعم المناخ فى مدينة األقصر حتى لو كان
درجة حرارتها  12درجة مئوية فهى دافئة سبحان هللا
فالشمس عندها ذهبية اللون تعطى من حرارتها حرارة
المشاعر وحسن اللقاء وأجمل الترحاب ...فهى تمتلك
ثروة هائلة من أثار الحضارة القديمة التى تقص قصص
األمجاد وقدرة االنسان وعراقة التاريخ الذى يحاكى
الكثير ويحمل فى ثناياه الكثير من السطور المضيئة
من قصص رائعة تحملها لنا من تلك األيام رمزاً ألصالة
هذا الشعب وقدرته على العطاء والتقدم ...وهكذا هى
مدينة األقصر الساحرة فى ثوبها المضىء المنير فى
ضى القمر ونور الشمس وفى عصرنا الحديث يعج
إليها الزائرين والضيوف من كل أنحاء العالم حيث
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هى المنارة التاريخية فى العصور الذهبية من تاريخنا
القديم والبد أن يتحلى المسافر بالمثل االنجليزى
المعروف وخاصة المسافر عبر التاريخ وعبر الحضارة
المتميزة فيجب على المسافر أن يكون له عين صقر
ليرى كل شيء ويستوعب كل شيء ويفهم كل شيء
وان يكون له أذن حمار ليسمع كل شيء ليدرك كل
شيء وفم جنزير ليأكل كل شيء من إبداع هذه األرض
الطيبة ذات مذاق خاص ...وهكذا يعشق اإلنسان تلك
اللوحات الطبيعية التى رسمها هللا سبحانه وتعالى
المبدع العظيم لهذه األرض الصالحة .وال ننسى المثل
الشعبى الموروث من أجدادنا فى األسفار سبع فوائد
أضيف أن فى األسفار ثمانى فوائد وهى معرفة الناس
وطبائعهم ومعادنهم ...تلك هى كنوز الرحلة واختيار
الرفيق قبل الطريق تلك هى سحر الرحلة وهكذا كانت
البداية ...والبدايات كثيرة واأليام ننتظرها ...نتمناها
نشتاق إليها.
ورحلة الحياة أن شاء هللا مستمرة طالما يمن علينا هللا
بنعمة الصحة والعافية والقوة واإلرادة وتكون مسيرتنا
وأحالمنا فى رحلتنا نابعة من إرادة هللا علينا وأتمنى
لكم أن ننعم بها جميعا ونقول مرحبا بعام .2017

سؤال العـدد
دواء يستخدم لعالج حب الشباب ،لكنه خطر على الحوامل
والمتزوجات حديثًا اللواتي يخططن لإلنجاب ،ألنه أُكتشف أنه
يسبب تشوهات في األجنة؟

صيدلية المحطة
الزقازيق

صيدلية عمرو المسيرى
سموحه

دلية نهاد محمود
صي
عين شمس

صيدلية إسالم صيام
إمبابة

سـؤال العــدد السابق

دواء (ال�سوميناليتا) �شرابSominaletta syrup
الذى ي�ستخدم كمنوم ومهدئ له ا�ستخدام �آخر لدى
الأطفال غري �شائع ما هو؟

االجابــة

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

العالج
بالقصة

حقق العالج بالقصة نتيجة ملحوظة
في تطبيقات متعددة .ونصح به
أطباء متخصصون في األمراض
كوسيلة
والعصبية
النفسية
تكميلية قد ترقى أحيانا إلى مرتبة األساس إذا
ازدادت نسبة العوامل المعنوية إلى نظائرها
العضوية في الحالة .فعندما يكون العمل إبداعا
بصفة عامة ينقل النفس فى شعورها وال شعورها
إلى مستويات االستعالء على المحنة ،يخرجها من
ظلمة االستسالم إلى نور المقاومة .وسواء كانت
القصة قصيرة أو طويلة فإن صنعها يكسب
المؤلف ثقة الخالق الذي يكون نموذج محاكاة
لمدركات الحياة العادية واالستثنائية في تقاليدها
المألوفة ،وفى شططها المحتمل .وعلى الصيغة
المصطنعة يملك بأدواته الفنية أن يعدل ويبدل
في مواجهة ما هو كائن بما يريد أن يكون ،وفى
رأب صدع الوجود بسحر القلم ،وفى اإلفصاح
عن مدخل المأساة بمخرجات الكلمات .ومن باب
االعتداد بالقدرة التي تخص الكاتب يسترد رؤيته
المعتدلة للظواهر والمتغيرات بأوزانها المطلقة
والنسبية فتعود األشياء إلى إحجامها الطبيعية،
وأقدارها الحقيقية .وبالتوازن تتراجع الصغائر
المتراكمة إلى مواقعها ،وتنكسر فلول اليأس تحت
وطأة جحافل األمل .فيأتي الشفاء من الداء بذلك
الدواء .وإذا أخذت القصة طريقها إلى النشر في
صحيفة تكرس العالج باعتزاز يتعاظم إذا ضمها
كتاب فسمت بصاحبها إلى ذروة الرضا.
إن خطورة العقاقير التي يضطر إلى تعاطيها
المتشبثون بوهمها في أثارها الجانبية المدمرة
هي التي تضفى أهمية على كل ما من شأنه تجنب
الحاجة إلى تلك المركبات الكيميائية الضارة .وتفرد
القصة بقسماتها اإليحائية الجاذبة يجعل منها
خياراً آمنا لتضميد جراح الروح بال خوف من إيذاء
الجسد.
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وقد تفيد القراءة للقصة
بجرعة مركزة في تذوقها
لإليماءات البادية والخافية’ واإلشارات
المستقرأة
والمستنبطة بشراكة المتلقي مع
المرسل في رسالته .فبنية القصة
القصيرة تختزل الموقف بتكثيفه
فيما يشبه الحجرة المغلقة التي ال يدخلها الضوء
حتى تنتهي بلحظة التنوير الكاشفة لتجلو الفكرة
على شاكلة الصدمة الكهربية الخفيفة التي
تنشط خاليا المخ’ وتوفر مقتضيات الغوص إلى
العمق حيث يستخرج القاص للقارئ صدفة تاركا
له حرية فتحها بيديه ليعثر فيها على اللؤلؤة أو
يتقاسم معه إذا لم يجدها ايجابية المحاولة .ومن
أحادية النظر إلى الذات المحصورة في وحدة
مقتطعة معزولة من األمكنة واألزمنة يسرى
ترياق القصة القصيرة .والصراع المصور في
القصة يدير المعاناة على مداره بحيث يحيلها من
أزمة مستعصية إلى مسألة قابلة لمنطق الحل
بتمثل نبرة الصدق في السرد والحديث على نحو
يجعل القصة نافذة ومؤثرة .فإذا خلت القصة من
إحساس الصدق فقدت فاعليتها كوسيلة للعالج.
وينبع الصدق في قصص القرآن من منبع اإليمان
فيبلغ قمة التأثير .وهكذا استحقت قصص القرآن
أن تكون أحسن القصص في العالج للمؤمنين بما
تنطوي عليه من يقين العبرة لمن يعتبر .وسواء
كانت القصة رومانسية أو واقعية فإن الشفافية
في الرومانسية ،والصراحة في الواقعية تعمالن
من وجهتين مختلفتين على ضبط المعادلة
المعتلة بالتحليق في أفاق بعيدة أو الهبوط على
أرض صلبة .وباتجاه البصر إلى السماء يتجرد
من المثالب ،وباتجاهه إلى الطريق يتبين المعالم.
وعلى الحالين تنفرد القصة بمكانتها الرفيعة
كمعالج نظيف من الطراز األول .بيد أن كتابتها تنقى
الدورة الدموية السيكولوجية من سموم الذكريات
المؤلمة التي تعذب المرء بإلحاحها عليه .ومن ثم
يتميز العالج بكتابة القصة على العالج بقراءتها في
جدواه.

أسرار

العقل الباطن 2

بقلم� :إيمان عبد الرا�ضى

لكل واحد منا عقالن ،العقل الواعي والعقل الباطن.
ويستخدم العقل الواعي المنطق واالستنتاج واألسباب
ليصل إلى النتائج التي تساعده على اتخاذ القرارات .فعقلك
الواعي هو المسئول عن اتخاذ جميع قراراتك في الحياة،
وما ستفعله ،وما ستتجنبه .أما العقل الباطن فال دور له
في هذه العملية ،ومع ذلك عندما تتعلم كيف تستخدم العقل
الباطن االستخدام المناسب فستكتشف أن جميع القرارات
واالختيارات التي يقوم بها العقل الواعي جاءت متأثرة
بالتوجهات والمعلومات التي يتلقاها من العقل الباطن.
فعقلك الباطن ال يفكر وال يتصرف بنا ًء على قدرته
على اتخاذ القرار أو بنا ًء على مبادرة منه ،ولكن هدفه
األساسي هو تحقيق األهداف التي تلقاها من العقل الواعي.
لذا لن يعمل عقلك الباطن ما لم تحدد له أهدافا ً ليصل إليها أو
مشاكل ليعمل على حلها جميعاً.
العقل الباطن هو آلة إلكترونية معقدة تسعى وراء تحقيق
األهداف وهو يشبه في عمله الكمبيوتر فيما يتعلق بالتساوي
بين المعطيات والنتائج ،ولكنه أكثر تعقيداً وتفاعالً من أى
جهاز كمبيوتر قد يتوصل إليه اإلنسان .ويتذكر عقلك الباطن
تجاربه الناجحة ويلغي التجارب الفاشلة ،ويداوم على تكرار
التصرفات الناجحة بحكم العادة دون المزيد من التفكير أو
التوجيه من العقل الواعي.
وفي الواقع تكون نماذج العادات محفورة داخل عقلك الباطن
حتى أنه يمكنه النجاح بسهولة -وهو مغمض العينين -في
تحقيق األهداف التي أوكلها له العقل الواعي .فأنت لست
في حاجة إلى المزيد من اإلضاءة لتلمس أنفك أو تحك
أذنك أو تمسح عينيك أو لتضع الطعام في فمك ،ألنك تقوم
بهذه األشياء في الظالم تماما ً كما يقوم به الكفيف ،وذلك
ألن عقلك الباطن يتذكر بالضبط مكان كل جزء من أجزاء
جسمك .
عقلك الباطن هو خادم للعقل الواعى ،فهو غير قادر على
إصدار أي أحكام أخالقية أو إقرار الفرق بين الصواب
والخطأ أو الخير والشر .وكثيراً ما قد يراود البعض منا
سؤاالً ملحا ً لماذا وكيف ينجح بعض األشخاص فى حين
يفشل البعض األخر؟ واإلجابة على هذا التساؤل تكمن
في نوعية التواصل بين العقل الواعى (السيد) الذى يقوم
بتحديد األهداف ،والعقل الباطن (الخادم) الذي يحقق هذه
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األهداف .ألنه يأخذ األفكار التي ترسلها إليه ويعمل عليها
حتى يصل إلى أفضل النتائج .فإذا أرسلت له أفكاراً عن
الصحة والقوة فإنه سيحقق الصحة والقوة لجسدك  .ولكن
إذا فكرت بالمرض والخوف منه فستتسلل تلك األفكار إلى
عقلك الباطن إما عن طريق أفكارك أو من خالل األحاديث
الدائرة حولك عن المرض ،وبالتالي ستقع فريسة للمرض
بيسر وسهولة.

وبالطبع ،ينبغي أن تمنح
عقلك الباطن فسحة من الوقت
ليتمكن من هضم المشكلة
ليألف المعلومات المتعلقة
بالمشكلة التي أعطيتها له ،ثم
تنتظر ببساطة حتى يخرج
إليك بالحل الصحيح بشرط أن
تكون صبوراً ألنك كلما حاولت
الضغط عليه كان عنيداً .وال بد
أن تسترخي وتسمح له بالعمل
دون أي ضغوط أو تدخل خارجي من عقلك الواعي.
على سبيل المثال :حاولت بشدة تذكر اسم شخص ما ولكن
كلما زادت محاوالتك ،أصبح تذكر االسم أكثر صعوبة.
عليك التوقف عن فعل ذلك ونسيان األمر تماماً ،فقط اجلس
واسترخى وفكر في شيء آخر بعيد كل البعد عن هذا األمر.
وكن على يقين انك ستجد االسم يقفز إلى عقلك الواعي.
تلك هي الطريقة التي يعمل بها عقلك الباطن من أجلك.
فهو ال يمكن إجباره كما أنه ال يعمل طبقا ً للجدول الزمني
الذي يعمل به عقلك الواعي ،بل يعمل طبقا ً للجدول الزمني
الخاص به.
ولكن النقطة المهمة هي ضرورة منحه الوقت المناسب حتى
يعمل بكفاءة دائما ً .
وال بد أن تتعلم كيف تثق في قدرات عقلك الباطن اإلبداعية
باالسترخاء ليعمل بكفاءة.
وكما يتضح لك من خالل هذا أن العقل الباطن ال يهتم
بطبيعة األهداف التي تحددها له فإذا منحته أهدافا ً إيجابية
فسيكون النجاح حليفك ،وإذا قدمت له أهدافا ً سلبية فسيكون
حصادك هو الفشل .والخيار لك أنت.
مع تحياتى،،
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فوائد
الفلفل األسود
ال يكاد يخلو طعام تقريبا ً من الفلفل األسود الذي يعطي
مذاقا ً رائعا ً للطعام .واستخدم الفلفل األسود منذ زمن بعيد
في جميع الحضارات القديمة .واستخدام الفلفل األسود
في الطعام ال يضيف له المذاق فقط ،وإنما أيضا ً الفائدة
الصحية التي تحمي الجسم من العديد من األمراض.
ويمتلئ الفلفل األسود بالعديد من المعادن التي تنظم
عمل الجسم مثل المنجنيز والنحاس والكالسيوم
والحديد إضافة إلى احتوائه على فيتامين (ك) واأللياف
الغذائية ومضادات األكسدة .وهذا المقال يطرح فوائد
الفلفل األسود للصحة والجسم.
فوائد الفلفل األسود
مفيدة للمعدة
من أهم فوائد الفلفل األسود أنه يساعد في زيادة إفراز
حمض الهيدروكلوريك في المعدة الذي يستخدم في هضم
الطعام .وعملية هضم الطعام الجيدة تفيد في الوقاية من
اإلمساك واإلسهال وجميع مشاكل المعدة.
التخلص من السموم بالجسم
إضافة الفلفل األسود إلى الطعام يساعد على زيادة إفراز
العرق والبول حيث يساعد التخلص من العرق والبول
الزائدين على تخليص الجسم من السموم المتراكمة به.
كما أنه يساعد على التخلص من الماء الزائد في الجسم
الذي يسبب احتفاظ السوائل بالجسم وزيادة السموم.

البشرة والتخلص من خاليا الجلد الميت والمساهمة في
نضارة البشرة .كما أن الفلفل األسود يساعد على تغذية
الجلد باألوكسجين وجميع المغذيات الضرورية .كما أن
له خصائص مضادة للجراثيم وااللتهابات والوقاية من
بعض االلتهابات مثل حب الشباب وبثور الوجه.
الوقاية من السرطان
وجد أن الفلفل األسود له فوائد رائعة في الوقاية من
السرطان مثل سرطان الثدي .حيث يساعد البيبرين
الموجود في الفلفل األسود على الوقاية من نمو الخاليا
السرطانية.
عالج قشرة الرأس
يساعد الفلفل األسود في التخلص من قشرة الرأس بسبب
خصائصه المضادة للبكتيريا وااللتهابات .ولالستفادة
من فوائد الفلفل األسود لعالج قشر الرأس ،يضاف
ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون إلى كوب من
الحليب الرائب ودهانه على الشعر والرأس جيداً وتركه
نحو نصف ساعة قبل شعر الشعر جيداً.
الوقاية من أمراض القلب
استعمال الفلفل األسود في النظام الغذائي له فوائد
لصحة القلب .ووجد أن البيبرين الموجود في الفلفل
االسود يساعد على الوقاية من االلتهابات وتنظيم ضغط
الدم وهي عوامل جيدة لتحسين صحة القلب واألوعية
الدموية.

تخسيس الجسم
من بين أهم فوائد الفلفل األسود المساعدة في تخسيس
الجسم عن طريق التخلص من الخاليا الدهنية بالجسم.
ولذلك ،فإن استخدام الفلفل األسود في الطعام يساعد على
التخلص من الوزن الزائد بالجسم.

الوقاية من تسوس األسنان
يساعد الفلفل األسود في الوقاية من تسوس األسنان ،كما
أن استخدامه مباشرة على األسنان يقلل من ألم األسنان.

مفيد لصحة البشرة
وجد أن الفلفل األسود يساعد على زيادة صحة ونضارة
البشرة عن طريق التخلص من السموم في الجلد .كما
أن استخدام الفلفل األسود المطحون يساعد على تقشير

عالج لالكتئاب
من بين فوائد الفلفل األسود تحسين وظائف المخ وعالج
االكتئاب وفقا لدراسة نشرت حديثاً .ووجد أن البيبرين له
فوائد عظيمة في هذا الشأن.
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أوزون
حـقــنـة

جميعا منا ال يعرف إال األوزون الموجود في طبقات الجو المحيط بالكرة األرضي،
إال إننا في اآلونة األخيرة سمعنا عن العالج باألوزون ،والسؤال الذي يطرح نفسه،
ما الفرق بين األوزون الموجود في الجو واألوزون الطبي؟

وهل هناك فعال عالج عن طريق حقن األزون؟ وهل نتائجه فعالة؟
مقدمة البد منها
األوزون الموجود في الجو هو ( )O3عنصر أساسي لحماية
الحياة على األرض ويزيد ذرة واحدة عن مكونات األكسجين
( )O2ويوجد قريب من الكرة األرضية حتى ارتفاع 120
كيلومتر عن سطح البحر ،واألوزون يحمي البشرية من
جميع الكوارث التي تحدث خارج الكرة األرضية وتهبط
على األرض من انفجارت كونية محملة بالغازات السامة
واإلشعاعات المضرة والبكتريا القاتلة والتي تصطدم بطبقة
األوزون وتتفاعل معه ويتم التخلص منها قبل الوصول إلى
سطح األرض؛ زيادة عن ذلك ،فإن سقوط األوزون على
األرض أثناء المطر يكون  ،Hydrogen Peroxideوهو
العنصر األساسي لنمو النباتات وأيضا ً مهم لزيادة نسبة
األكسجين داخل خاليا جسم اإلنسان إذ إنه يكافح العديد من
األمراض الخطرة ،ويقضي على الخاليا السرطانية.
أما األوزون الطبي فهو ( )O3نفس الموجود في الجو ولكنه،
يحضّر عن طريق أجهزة طبية يمر من خاللها األوكسجين
الطبّى النقى جدا ويمر بصدمات كهربائية عالية ،ثم يتحول
األوكسجين إلى األوزون ( )O3بمعنى ذرتين أكسجين إلى 3
جزيئات من األوكسجين.
يتم عالج المريض باألوزون الطبي بالحقن عن طريق الدم
لعالج ضعف الذاكرة والتنشيط الرياضى أو داخل العضلة
أو عن طريق اختالطه بدم المريض وإعادته محمل بغاز
األوزون أو عن طريق قسطرة فى فتحة الشرج ،باإلضافة
إلى طرق حديثة أخرى.
ً
ً
ً
يلعب العالج باألوزون دورا طبيا ناجحا في المساعدة في
الشفاء من العديد من األمراض ،فى مقدمتها التصدي لفيروس
سي وغيره من الفيروسات المسببة لاللتهابات الكبدية
المزمنة ،وما يتخلف عنها من مضاعفات مثل تليف الكبد
وأورامه السرطانية.. هذا باإلضافة إلى األمراض األخرى
كمضاعفات مرض السكر في القدم السكري وأمراض
خلل المناعة الذاتية مثل الروماتويد وااللتهابات المفصلية
وأمراض العمود الفقري والتهابات األعصاب المزمنة بل
وجلطات المخ.

نشأته:

نشأ العالج باألوزون الطبي أول ما نشأ فى ألمانيا ،وكان ذلك
منذ أكثر من قرن ،وقد بلغت عدد المنشأت الطبية للعالج
باألوزون فى ألمانيا حوالي ثمانية آالف منشأه طبية بين
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مستشفي وعيادة للعالج باألوزون ،وتبعها في ذلك ما يزيد
علي خمس وعشرين دوله غربية. .وقد أقرت وزاره الصحة
المصرية العالج باألوزون فى عام  1999من خالل لجنه
العالج المستحدث التي تضم كبار أساتذة الطب األجالء معترفة
بأنه وسيله طبية أمنه ومساعدة في عالج الكثير من األمراض.

فوائد غاز األوزون

األوزون ( )O3هو جزيء مؤكسد أي هو أوكسجين شديد
التفاعل .ففي جسم اإلنسان يؤدي تفاعل األوزون مع مكونات
خاليا الدم الحمراء إلى تحرير عدد من المراسيل البيوكيميائية
( )biochemical messengersالمسئولة عن تفعيل
وظائف بيولوجية حيوية في خاليا الدم الحمراء ،مثل:
.1توصيل األكسجين من الرئتين إلى األنسجة البعيدة بشكل
أفضل.
 .2تعزيز النشاط المناعي في جهاز المناعة.
.3تحسين وتنظيم تصنيع الهرمونات وإفرازها من غدد
الجسم.
.4تحسين إنتاج وتحريض ( )inductionاإلنزيمات
( )Antioxidantsمثل ( )glutathioneو Super
 )Oxide Dismutase (SODالمضادة لألكسدة
الضارة للجسم وللبشرة.
تحمل بعض المواد المضادة لألكسدة مثل الغلوتاثيون
( )glutathioneو)Super Oxide Dismutase (SOD
خصائص استثنائية في قدرتها على تصحيح الشدة التأكسدية
( )oxidative stressالمزمنة في أجسام بعض األشخاص
خصوصا المصابين منهم بحاالت مثل تصلب الشرايين
( ،)atherosclerosisالسكري ،اإلصابات ،والسرطان.
باإلضافة إلى ذلك ،يعمل العالج باألوزون على تحريك
الخاليا الجذعية الداخلية ( )stem cellsالتي تفعل أكسيد
النيتريك ( )nitric oxide synthaseوالذي بدوره يعزز
ترميم وتجديد األنسجة اإلقفارية (المختنقة) (ischemic
 )tissueفي القلب وغيره من األنسجة.
*** ال يسبب العالج باألوزون أي تأثيرات جانبية بل يمنح
المريض إحساسا بالصحة .أثبت هذا العالج فعاليته في عالج
العديد من األمراض خصوصا الحساسية ،األمراض الجلدية،
وأمراض القلب ،األوعية الدموية وأمراض السرطان .كما يمثل
األوزون دور العقار «المعجزة» في عالج العديد من األمراض.

مميزات العالج باإلوزون

يصنع األوزون الطبي من األكسجين الطبي النقي الذي
يتميز بالخصائص التالية:
•يتمثل مجال الجرعة العالجية لألوزون الطبي بين
 1.00و 100.00بيكوغرام /مل
•تتألف جرعة األوزون العالجية من مزيج األوزون
النقي ( 0.05%إلى  O3 5%كحد أقصى) واألكسجين
النقي ( 99.95%إلى  O3 95%كحد أقصى)
•على الصعيد الخلوي ،يفعل األوزون عملية التمثيل
الغذائي الخلوي ( .)cellular metabolismفي
هذه الحالة يفعل األوزون عملية التمثيل الغذائي في
خاليا الدم الحمراء حيث يحفزها على إنتاج ثالثي
فوسفات األدينوسين ( )ATPوعلى إنتاج ثنائي
فسفات األدينوسين ( ) DPG 3 ,2المرتبط بضعف
انجذاب ( )affinityال ( Hb-O2الهيموجلوبين في
الدم) .كما يسهل هذا التفاعل و يحسن من وصول
األكسجين إلى األنسجة البعيدة في الجسم.
•على الصعيد العضوي ،يحفز األوزون الجهاز
المناعي على إفراز السيتوكاين ( )cytokineوهو
مركب فسيولوجي يسمى باإلنترفيرون ( -IFNعامل
ناخر لألورام) وإنترفيرون ( )IFN-bوإنترفيرون
( .)IFN-gواإلنترفيرون هو أحد األدوية التي
يستعملها األطباء في حاالت السرطانات وااللتهابات
المزمنة .باإلضافة إلى ذلك ،يعمل األوزون على إفراز
مركبات فسيولوجية أخرى تسمى باإلنترلوكينات
(.)IL-1b، IL-2، IL-4، IL-6، IL-8، IL-10
كما يساهم األوزون في إفراز مركب آخر هو عامل
النمو ( )growth factor) (TGF-bوهو عامل نمو
متحول يحسن من التئام الجروح .ومن الجدير بالذكر
أن هذه السيتوكينات تقوي الجهاز المناعي بزيادة
إفراز ( )IFN-bو ( )TGF-bالتي تزيد من مناعة
الجسم ضد األورام وأمراض ضعف المناعة.
على الصعيد الجزيئي ،ينظم األزون السعة المضادة
لألكسدة لألجهزة الحيوية والتي تمنع اإلصابة بأمراض
الدورة الدموية الطرفية (peripheral circulatory
 )system disordersوأمراض الدورة الدموية
الدماغية الشريانية (cerebral arterial circulatory
)disorders
كما يعمل األوزون على تحسين وضع مضادات األكسدة فيه
مثل(،SOD، catalase، glutathione peroxidase

و  .)..reductaseو تحسين وضع مضادات خاليات
الجذور ( .)radical scavengersتظهر هذه الميزة
في األمراض االلتهابية ()inflammatory diseases
كالتهاب المفاصل ،الفصال المنشط (reactivated
 ،)arthrosesالعضالت المجهدة ،العكدة العضلية
( ،)myogelosisمناطق التحفيز ،األمراض الوعائية
وعوامل تقدم العمر.

أهداف العالج:

•التأثير على خاليا الدم الحمراء لتحسين خصائصها
الريولوجية
• تحفيز التمثيل الغذائي في خاليا الدم الحمراء
باإلضافة إلى زيادة إنتاج ثالثي فسفات األدينوسين
 ATPو زيادة إنتاج ثنائي فسفات األدينوسين 3 ,2
DPG
•تسهيل وصول األكسجين إلى األنسجة البعيدة بالتأثير
على الخاليا المؤهلة مناعيا (immunocompetent
)cells؛ تحفيز معتدل للخاليا وحيدة النواة باإلضافة
إلى إفراز السيتوكينات
•السيطرة على نسب الفطريات والبكتيريا في الجسم
()Natural Flora
•إزالة أسباب الحساسية بتقوية الجهاز اللمفاوي
•إزالة الخاليا السرطانية البدائية

فوائده:

تؤكد مئات األبحاث والدراسات التى أجريت على هذا
النوع من التداوى على فاعليه العالج باألوزون الطبي
كوسيلة مساعده أمنه ،حيث يوصى باستعماله علي هذا
النحو في عالج اإلصابات البكتيرية والفيروسية والفطرية
وحاالت قصور الدورة الدموي ة ( مثل مرضي السكر الذين
ي ) وبعض األمراض
يعانون من مضاعفات كالقدم السكر 
الروماتيزمية التي تصيب المفاصل والعضالت واألوتار
وكعامل مساعد في تخفيف اآلالم ،كما أنه يمثل عالجا
فعاال في حاالت الحروق ومحفزا ايجابيا لنشاط الجهاز
المناعي .وكانت وزارة الصحة قد أحالت موضوع استخدام
األوزون كوسيلة عالجيه مساعده في عالج التهاب الكبد
الفيروسي إلى لجنه علميه تقوم بتقييمه إكلينيكيا وشارك
فيها كفاءات مشهود لها في مجال العالج باألوزون،
وقد أقرت اللجنة المشكلة بثبوت جدواه كوسيلة عالجيه
مساعده تضيف فائدتها إلى فائدة العقاقير وال تلغيها .
الي القاء في العدد القادم مع الجزء الثانى
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عام جديد

سعيد بك

غير فع ًلا األعوام وليست األرقام ..لكل
كل عام تتغير األرقام ..ولكن أنت من ُي ّ
شيء بداية ولكل شيء نهاية ..وما بين البدايات والنهايات تفنى األعمار ،وتتحقق
ُ
ويثقل الميزان.
اآلمال ،و ُتصنع اإلنجازات،
كل بداية جديدة هي يقظة وفرصة للتغيير ،فمع بداية كل عام جديد يشعر
اإلنسان باألمل في التغيير والرغبة في التجديد.

1
3
3
4

ارصد وتصالح
ُ

5

اقتراحات

غير العام و ُتثقل الميزان:
ل ُت ّ

انظر إلى عام  2016بما فيه من أفراح وأحزان ،وارصد
أخطاءك في حق ربك ونفسك وغيرك ،وأسبابها وما
ساهم في وقوعها ثُم تقبّلها وتصالح مع نفسك؛ لتدخل العام
تنس أن ترصد كل خير حدث لك
الجديد بروح جديدة .وال َ
وتستشعره.
تقدم ،وأزِل ما في طريقك من معوقات
ّ
ّ
وتخطى التحديات الخارجية
داخلية،

ابحث دائ ًما عن الزيادة والتطور ،فما بداخلك من أحالم
وطموحات قد خلقها الله لك لتسعى في تحقيقها  ..اعمل
وأحسن واطمئن ،فأنت بالله تستطيع.
واجتهد
ِ
ِّ
نق محيطك من السلبية

الشكاوى السلبية مثل الماء ،القليل منها يُنبِت والكثير منها
وانتق صفحات ال
ُغرق؛ فاختر من تسمع ومن تجالس
ِ
ي ِ
 Face bookالتي تتابعها واألخبار التي تقرأها.
ِّ
غذ مدخالتك الفكرية (اإلدارة– التسويق–
التعرف على اهلل)
ُّ

العقل ليس ثابت ..إن غذيته نما ونضج (وصنع أحكم
القرارات في دنيا االختيارات) ،وإن تركته ضمر واضمحَّل
وصدأ؛ لذا يقترح أ /مصطفى حسني  3مدخالت فكرية
تتعلّمها في عام :2017
اإلدارة :فأنت مثل الشركة تمتلك موارد بشرية وماليةومعارف ووقت ،إن أحسنت إدارتها ..ارتقيت وربحت،
وإن تركتها دون إدارة تعيش عبثًا ..تفاجأت بالخسارة.
وأفضل من تقرأ له في علم اإلدارة بأسلوب بسيط د /إيهاب
فكري وجون سي ماكسويل.
التسويق :يُعلِّمك كيف تُقدِّم نفسك في هذه الحياة ،في عملكومجتمعك وزواجك ،كما يعلمك طرح أفكارك بشكل غير
صدامي ،ويعلمك مهارات اجتماعية أخرى تحتاجها.
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وأحسن من تقرأ له بأسلوب بسيط في هذا المجال هو عالم
التسويق كوتلر.
التعرف على الله :هي جنة الدنيا واآلخرة .ومن أجمل من
ُّ
كتب في أسماء الله الحسنى د /محمد راتب النابلسي.

5

معلومة مفيدة كل يوم ..دينية– تخصصية (في
عملك)– إنسانية (عن طبيعة نفسك)
اشترك على صفحات متخصصة في هذه المجاالت على الـ
 Face bookلتصل إليك معلومة عنها كل يوم.
ما حياتنا إال أوقات تمر ،فأحسن استغاللها فيما ينفع ويثمر،
ومن أجود ما ق ّدمه المتخصصون في إدارة الوقت هي
مصفوفة إدارة األولويات لستيفن كوفي والتي تو ّزع فيها
األولويات بين أربع أقسام:
مهمة وعاجلة

مهمة وغير عاجلة

الموعد النهائي لتسليم عمل

التخطيط للحياة

لحظات أخيرة لتحضير أنشطة

بناء العالقات االجتماعية

أزمات ومشاكل طارئة

تطوير الذات والدورات التدريبية

أمراض عارضة

ممارسة الرياضة

غير مهمة وعاجلة

غير مهمة وغير عاجلة

مقاطعات من زمالء وأصدقاء

الثرثرة

اجتماعات وتقارير روتينية

وسائل التواصل االجتماعي

اتصاالت هاتفية

البرامج التليفزيونية الغير
مهمة والمسلسالت

كن �أنت التغيير الذي تريده من هذه الحياة..
كل عام و�أنتم �سعداء.

