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مع األطراف الصناعية جسديا ونفسيا
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مدير عام شمال افريقيا ومصر

ريكيت بنكيزر مصر

لدينا الرؤية للنمو

رغم الظروف الحالية

فابيان هوباش ،الرجل االقتصادي الذي يشغل منصب المدير العام لشركة
(ريكيت بنكيزر) لشمال أفريقيا،والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات إن لم
تكن أكبرها لمنتجات الصحة والنظافة في العالم.
تلك الشركة التي تمتلك عالمات تجارية متميزة عالمية ،والتي تحظى منتجاتها مثل
ً
وأيضا (كي جيل) (وشول) بالجودة والكفاءة ليست فقط المحلية بل
(ديتول) و(ستربسيلز)
العالمية ً
أيضا ،حيت تنتشر هذه المنتجات على نطاق واسع و فى أجزاء مختلفة من العالم
من الهند إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية و كذلك فى مصر والشرق األوسط ،تقوم
دائما إلى
شركة «بنكيزر» بالتصنيع فى مصنع رئيسي واحد في بورسعيد ،وتسعى الشركة
ً
تثقيف الناس حول أهمية النظافة من أجل العيش في صحة جيدة وحياة سعيدة.
لذلك كان من المهم عمل حوار مع األلماني ( فابيان هوباش) حتى يمكننا التعرف على
المزيد حول (ريكيت بنكيزر)...
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في البداية نود التعرف على تاريخكم العلمي
والمهني للوصول لهذا المركز المتميز في
الشركة؟
أنا درست االقتصاد ،وأحمل ماجستير أوروبي في إدارة
األعمال .فقد كانت دراستي في ألمانيا والنمسا
وفرنسا .كانت أول وظيفة لي في مجال األزياء .بدأت في
باريس مع كريستيان ديور  ،Christan Diorثم عملت
لدى سميث كالين بيتشام في ألمانيا SmithKline
 ،Beecham Germanyقبل انضمامي إلى ريكيت
بينكيزر  Reckitt Benckiserفي عام  .1999مع
ريكيت بينكيزر ،عملت في ألمانيا وفرنسا والمملكة
المتحدة وكرواتيا واآلن في مصر .وقد عملت في أغلب
الوقت ضمن اإلدارات التجارية واإلدارة العامة والتسويق.
نود تعريف الجمهور أكثر بــ ريكيت بنكيزر
ومنتجاتها؟
ريكيت بينكيزر هي مزيج الثنتين من الشركات
الجيدة ذات المستهلك الراسخ التي اندمجت معا
في عام  .2000األولى  ،ريكيت وكولمان & Reckitt
 ،Colemanوهي شركة إنجليزية من الجزء الشمالي
من المملكة المتحدة والثانية  ،بينكيزر ،Benckiser
وهي شركة كيميائية من وسط جنوب ألمانيا .عند
االندماج ،بينكيزر كانت شركة صغيرة لكنها ذات ثقافة
وديناميكية قوية جدا ،ريكيت وكولمان كانت شركة
كبيرة لكنها متعبة… دمج الحجم الكبير مع شركة
ذات روح ديناميكية جديدة هو صميم نجاح الشركة
الدائم الى اليوم .فاليوم ريكيت بينكيزر هي واحدة من
شركات الصحة والنظافة الرائدة في تسويق الماركات
الشهيرة مثل ديتول  ،Dettolستريبسلز ،Strepsils
شول  ،Schollديوركس  Durexأو فينيش ،Finish
على سبيل المثال ال الحصر.

وماذا عن تاريخ بنكيزر في مصر؟
ريكيت بينكيزر موجود في مصر من فترة طويلة .ومع
ذلك ،فإن إنشاء وحدة األعمال المستقلة «ريكيت
بينكيزر شمال أفريقيا» “Reckitt Benckiser
 ”North Africaهو الحديث فقط ،فهي يعود
تاريخها إلى عام  .2010ومن مصر ،ريكيت بينكيزر
تغطي شمال أفريقيا بدءا من المغرب إلى مصر ومن
موريتانيا إلى الصومال .ومجموعهم جميعا  16بلدا.
هل تقومون بأي عمليه تصنيع هنا؟
تقوم ريكيت بينكيزر بتصنيع جزء كبير من بضائعها
في مصر ،ولدى شريكنا الرئيسي للتعبئة الموجود في
بورسعيد التي ننتج فيها .التصنيع المحلي هو جزء
مهم من إستراتيجيتنا في التوريد والتي نعتزم التوسع
فيها في المستقبل.
هل تأثر حجم احتياجات الشركة من الوضع
األخير بشأن االستقرار في السوق؟

أعتقد أن الصناعة بأكملها قد تأثرت بما يحدث،
والسؤال األكثر إثارة لالهتمام هو كيف نتعامل معها؟
نحن شركة ناشئة في مصر وشمال أفريقيا .لذلك ،لدينا
الكثير من الفروع تحتاج للنمو من خالل تحسين مبيعاتنا
وأساسيات التوزيع  ،وكذلك زيادة تثقيف المستهلكين
وشركاء األعمال حول أهمية النظافة والصحة .وهذا
هو ما نقوم به اآلن ،وهذه هي الطريقة التي يمكننا أن
ننمو بها على الرغم من هذه التحديات المؤقتة .وأعتقد
أن فرص النمو في مصر كبيرة جدا ولدينا المنتجات
الصحيحة والرؤية المناسبة لمعالجتها.

ما هو تقييم الدوالر بالنسبة إلى الجنيه المصري؟
هناك نمط استهالك جديد كليا بدأ يبرز بعد تخفيض
قيمة الجنيه الذي حدث في نوفمبر من العام الماضي.

وماذا عن منتجات الشركة؟
العالمة التجارية األكثر شهرة في مجموع الماركات
هي ديتول  .Dettolديتول هي عالمة تجارية قديمة
من منتجات ريكيت وكولمان .وهي أكبر عالمة تجارية
للنظافة في العالم قامت بتكريمها ملكة انجلترا
لجودتها واستخداماتها .هذه العالمة التجارية تعود
ألكثر من  100سنة .وواحدة من أقدم المنتجات
لشركة بينكيزر  Benckiserهي فينيش ،Finish
احدى منظفات الصحون التي تساعد على تنظيف
األطباق بطريقة صحية في الغسالة .وهذا يوفر في
كمية المياه ويؤكد على أن األطباق التي نستخدمها
لألكل نظيفة حقا.
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المثال ال الحصر .لقد أطلقنا للتو تشكيلة كاملة
من أدوات إزالة الشعر  Veetالتي توفر عملية إزالة
أكثر فعالية ومالئمة بالمقارنة مع أدوات إزالة الشعر
التقليدية .وسوف نواصل توسيع مجموعة منتجاتنا
مع مرور الوقت وبما يتماشى مع تزايد الطلب على
سلعنا االستهالكية.

فالمستهلكون لدينا ال يزالوا يعتادون على ذلك .إن دورنا
هو االستمرار في تثقيف المستهلكين حول أهمية
النظافة والصحة في الوقت الذي نقدم فيه حلوال
للمنتج تتناسب مع الميزانيات المقيدة لألسر اليوم.
مبيعا
يعتبر ديتول من أكبر منتجات المطهرات
ً
مبيعا
منتجا
وأيضا ستربسيلز أكبر
في العالم،
ً
ً
ً
في التهاب الحلق ،وفيت من أكبر منتجات مزيل
مبيعا في العالم؛ كيف تتعاملون مع
الشعر
ً
المقلدون «منتجات بير السلم»؟
المنتجات المقلدة تمثل تهديدا للمستهلكين
ولصناعتنا أيضا .فالمنتجات المزورة في صناعتنا
يمكن أن تضع صحة ورفاهية مستهلكينا في خطر.
إن ذلك معضلة كبيرة نحاربها بكل التدابير التي في
استطاعتنا .من المهم أن تقوم سلسلة التوزيع
بأكملها ،بما في ذلك شركاء التوزيع والصيدليات،
بدعمنا وذلك بتحديد والتعرف على المنتجات المقلدة
ورفضها.
هل تقومون بالتوعية بشأن هذا األمر؟
نعم ،نحن نفعل هذا من خالل تدريس كيفية التعامل
مع المنتجات المقلدة.
ويمكننا أن نفعل هذا أيضا من خالل شبكة عملنا.
هذه مبادرة جيدة جدا .فهي تتيح لنا فرصة التواصل
بسرعة وفعالية مع مجموعة كبيرة من الصيادلة.
ماذا عن المنتجات الجديدة التي على وشك أن
تنطلق فى األسواق؟
هناك مجموعة كبيرة من منتجات ريكيت بينكيزر
 Reckitt Benckiserالتي ال تزال غير موجودة في
مصر .في نطاق قطاع الصيدليات  ،هناك كي  KYجل،
شول  ، Schollنوروفين  Nurofenفقط على سبيل
10
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هل تقوم بأي نوع من التدريب للصيادلة؟ أي
مساعدة اجتماعية لدعمهم؟
خالل هذا الوقت حيث زيادة التضخم وخفض ميزانيات
المرضى ،نعتقد أنه من المهم أن تقوم الصناعة
بمساعدة شركات الصيدليات على التكيف مع الوضع
االقتصادي الجديد .لدينا عدد من البرامج ومستوى جيد
من الخبرات التي نقوم بنشرها مباشرة في اتصاالتنا
اليومية مع عمالئنا الصيادلة أو نشرها في ندوات مثلما
قمنا به في معرض الصيدلة بالقاهرة قبل بضعة
أسابيع.
أنا حقا أحببت الدورة التي قدمها األستاذ أحمد
أسامة ،هل تعتقد أننا يمكن أن نقوم بعمل
مكالمة فيديو بينك وبين الصيادلة حتى تتمكن
من إرسال رسائلك إليهم؟
هذه فرصة جيدة وأنا داعم لها جدا.
ما هي نصيحتك للصيادلة والطالب الذين
يسعون للعمل في نفس المجال؟
بالنظر الى الشركات الصيدالنية ومقارنتها في جميع
أنحاء العالم ،مالحظتي هي ،من وجهة نظر استشارية،
ان الصيدليين المصريين يمثلون مستشارين كبارا
لمرضاهم وعمالءهم .ومع ذلك ،إذا نظرتم إلى الصيدليات
المصرية من وجهة نظر رجال األعمال وقارنتموها مع
بلدان أخرى ،فالقصة تكون مختلفة .هناك العديد من
الفرص .النجاح كصيدلي اليوم يجب أن يكون بتجاوز
تقديم الدواء الموصوف واالستجابة لطلب االستشارة.
هناك فرص كبيرة جدا في توفير المنتجات والخدمات
الصحية ذات الصلة بنشاط فيما وراء الوصفة الطبية
أو قائمة التسوق .على سبيل المثال ،يجب أن ترافق
عملية النظافة الموسعة والتطهير أي حالة إصابة
بالبرد واألنفلونزا .هذا يكمل العالج ويدفع األعمال
لألمام .انتهاز هذه الفرصة يتطلب إعادة التفكير من
حيث تقديم المشورة للعمالء ،ومجموعة المنتجات،
وطريقة عرض المتجر والترويج .نصيحتي للصيادلة هي
تبني هذا التطور وتحريك االنتقال من مجرد الصيدلة
إلى عملية رعاية صحية كاملة .ونحن كشركاء في
الصناعة لدينا برامج ومعرفة نكون سعداء بتبادلها
لتمكين إجراء هذا التحول.
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متالزمة الساقين
غير المستقرة

�إعداد :د� .أمنيه وجيه

صباح الخير ،لنا معكم اليوم لقاء جديد تتجدد به
استفساراتنا ويزداد رصيد معلوماتنا بإذن اهلل.

هما حركة األطراف الدورية ومتالزمة الساقين غير
المستقرتين.

اليوم هو يوم األربعاء ،يأتيني فيه دوما زائر معتاد،
أنتظر زيارته ألتزود من علمه ،وأرهقه بأسئلتي
واستفساراتي ،ولكي أجد عنده ما يشبع نفسي من
إجابات حول ما سئلت عنه ولم أعرف ماهيته.
إنه الدكتور /أشرف ،صديق وزبون معتاد لصيدليتي،
هو طبيب (استشاري األمراض الصدرية واضطرابات
النوم) في الثالثينات ،جاء كعادته بمالبسه الرياضية
ليأخذ مجموعة من األدوية التي تلزمه ،قبل أن
يتركني ليذهب إلى النادي ليقوم ببعض التمارين
والركض ،استغللت فرصة وجوده وقصصت له
موقفا استرعى انتباهي من أحد زبائني.
بدأت معه حديثي كالتالي :لقد مر بي منذ
أسبوعين رجل يعمل كسائق ،هيئته توحي بأنه في
منتصف الثالثينات ،أحضر لي روشته مكتوب عليها
تشخيص لحالته لم أفهمه (متالزمة الساقين غير
المستقرة) ،وها قد أتت فرصتي ألفهم أكثر عن هذا
المرض من حضرتك!

متالزمة الساقين غير المستقرة
(: )Restless Legs Syndrome
هي إحدى اضطرابات النوم ،وتتميز بأحاسيس غريبة
وغير مريحة في الساقين يمكن أن تحدث في أي
وقت من اليوم ،ولكنها عادة ما تحدث بكثرة قبيل
النوم وينتج عنها رغبة شديدة في تحريك الرجلين
أو حتى المشي ،ونتيجة لذلك يجد المصاب صعوبة
في النوم ومن ثم األرق ،وقد يضطر المريض في كثير
من األحيان إلى مغادرة الفراش والمشي في أرجاء
الغرفة قليال ،أو تدليك عضلة الساقين ،فتكون
النتيجة األرق وعدم استقرار النوم ،ومن ثم زيادة
الخمول والنعاس أثناء النهار.
ولألسف ال يجد الكثير من المصابين بهذه
االضطرابات التشخيص الصحيح ومن ثم العالج
المناسب فى أكثر األحوال بالرغم من توفر العالج
الفعال وذلك بسبب أن الكثير من الممارسين فى
القطاع الصحى ليس لديهم خلفية جيدة عن هذه
االضطرابات.
ومن الضروري هنا التنبيه على أن أعراض متالزمة
الساقين غير المستقرتين ،قد تظهر بشكل ثانوي
تبعا لمرض انقطاع التنفس أثناء النوم ،وتختفي
بمجرد تشخيص وعالج المرض األساسي.

فما هي متالزمة الساقين غير املستقرة؟
أجاب :هناك اضطرابات تحدث خالل النوم ،تؤثر على
جودة النوم وتزعج المصاب بها ،من هذه االضطرابات
ما يصيب األطراف السفلية وفى حاالت نادرة ما
يصيب األطراف العلوية ،وهناك اضطرابان أساسيان
16
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فسألته :وما هو اضطراب حركة األطراف
الدورية؟

قلت له :ومتى يشعر املريض بهذه
األعراض؟

قال :اضطراب حركة األطراف الدورية Periodic
 ) )Limb Movement Disorderهي إحدى
اضطرابات النوم ،وتتميز بنوبات متكررة من حركة
األطراف (عادة األطراف السفلى) خالل النوم ،ينتج
عنها عدم استقرار النوم وجعل النوم خفيفً ا ،األمر
الذي يمنع المصاب من الوصول إلى مراحل النوم
العميق المهمة لراحة الجسم.
وهناك عالقة بين اضطراب حركة األطراف الدورية قلت :وما مسببات هذا االضطراب؟
ومتالزمة الساقين غير المستقرة ،حيث إن الكثير
قال لي :ال تزال هذه المتالزمة غامضة األسباب ،إال أن
من المرضى يكونون مصابين بكال االضطرابين.
بعض األطباء يعزونها إلى عطب وظيفي يصيب
األجهزة المتخصصة بإفراز هرمون الدوبامين وهو
قلت :وما نوعية اإلحساس الذي يشعر به
مرسل عصبي متخصص بإحالة المعلومات إلى
املريض في ساقيه؟
الخاليا العصبية ،وربط اإلرسال فيما بينها ،وحديثًا
أجابني :يجد المريض صعوبة في وصف الشعور
اكتشف تأثير بعض األدوية العصبية واليثيوم،
الذي ينتاب ساقيه لدى الخلود إلى النوم في ساعات
وقد تكون بعض األعراض مشتركة مع بعض األمراض
الليل ،لكنه ال يشكو من الشعور باأللم ،وهذا
مثل داء باركينسون ،وقد تأتي هذه اإلصابة على أثر
العرض بصفة خاصة إحدى المميزات التي تميز
ذبحة صدرية أو جلطة ،والتي تتم معالجتها بأدوية
هذا االضطراب عن غيره من مشكالت المفاصل
والعضالت األخرى ،ولكن يصف المرضى إحساسهم تخفض كثيرًا من الطاقة العصبية للعضالت.
وراثيا في  %30من
لكن بشكل عام يعتبر السبب
بأوصاف مختلفة منها:
ً
المصابين ،أما في البقية فإن السبب ال يكون عادة
•الشعور بأشياء تزحف على األرجل.
معروفًا بالتحديد ،ولكن هذه المتالزمة تحدث بصورة
•الشعور بالتنميل وأحيانًا الفتور في األرجل.
أكبر عند فئة معينة من األشخاص المصابين بأحد
•أوجاع وآالم في الساقين مبهمة وصعبة الوصف .األمراض التالية:
•الرغبة الشديدة والدائمة في تحريك الساقين •فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
وقت النوم.
•ضيق وتصلب شرايين األطراف السفلية.
وأحب أن أوضح أن التنميل وفتور األطراف الناتج عن
انقطاع الدم بسبب النوم في أوضاع خاصة ال يمثل •مرض السكري.
•الفشل الكلوي.
هذه المتالزمة.
•إدمان الكحوليات.
•كما أن نسبة اإلصابة ترتفع خالل فترة الحمل.
فسألته :ما نوعية الحركة التي تحدث في
قال :ال تظهر هذه اإلصابة للعيان في أثناء السير أو
بذل المجهود الجسدي أو العقلي
بل تنحصر فقط أثناء فترات الراحة حيث تشتد
هذه األعراض عند المساء خاصة قبل النوم.
أو أثناء فترات الجلوس الطويلة خالل ساعات النهار
كما يحصل أثناء السفر الطويل.

األطراف خالل النوم؟

أجاب :عادة ما تحدث الحركة في إصبع القدم الكبير،
في حين يكون الكاحل والركبة والورك في حالة
انثناء بسيطة .ويحدث انقباض العضالت بصورة
متكررة كل  20إلى 40ثانية ،ويستمر كل انقباض
ثوان ،وقد تكون الحركة
لمدة نصف ثانية إلى خمس ٍ
بسيطة وال تستطيع العين غير الخبيرة اكتشافها،
ومتقطعا.
ولكنها كفيلة بجعل النوم غير مستقر
ً

فسألته :وهل يصيب هذا االضطراب فئة
معينة من الناس؟
أجاب :إن اضطراب تململ الساقين مشكلة تبدأ
أعراضها في العشرينات من العمر ،أو في سن أصغر
لدى أفراد العائلة التي يكثر لديها اإلصابة بهذا
االضطراب ،وتسوء أعراضه تدريجيا مع التقدم في
العمر ،كما أن هذا النوع من اضطرابات الحركة
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المرتبطة بالنوم يصيب ما بين  5إلى  %15من األفراد،
حسب دراسات إحصائية مختلفة ،كما أن  10من بين
كل  100شخص تقريبا يعانون هذه المشكلة في
فترة ما من حياتهم ،وترتفع نسبة اإلصابة بمتالزمة
الساقين غير المستقرتين لدى النساء بشكل أكبر
من الرجال.

قلت له :وكيف يتم تشخيص هذا
االضطراب؟
قال :يمكن تشخيص المشكلة بالعرض على طبيب
األعصاب أو اضطرابات النوم ،وتعبئة االستبيان
الخاص ألخذ التاريخ المرضي بدقة ومناقشة الحالة
مع المريض ،واللجوء في بعض الحاالت إلى إجراء
دراسة النوم في المركز لتسجيل حركة الساقين،
وتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم الذي يرتبط
بهذه الحالة ،حتى يتمكن الطبيب المختص من
إثبات التشخيص ومدى تأثيره في نوم المصاب ،وبعد
التأكد من التشخيص يصرف العالج.

سألته :وما أعراض هذا االضطراب؟
قال :األرق ،حيث وجد في إحدى الدراسات الطبية أن
هذا االضطراب يتسبب في  %17من حاالت األرق.
أيضا في
زيادة النعاس خالل النهار ،فقد وجد
ً
الدراسة السابقة أن هذا االضطراب تسبب في %11
من حاالت زيادة النعاس خالل النهار.
الحركة التي قد توقظ المريض ،وفي بعض األحيان
الشخص الذي يشاركه السرير.

ثم تابع ،أما العالج
•فقبل وصف العالج يقوم طبيب األعصاب بدراسة
الحالة وبعد معرفة السبب المحتمل وراء حدوث
الحالة ،يعالج مثال بإعطاء مركبات الحديد فى
حالة إذا كان السبب نقص الحديد فى حاالت فقر
الدم.
•من األدوية المستخدمة فى عالج الحالة عقار
الدويامين الذى ثبتت فعاليته فى معظم الحاالت
ومازالت األبحاث قائمة لمعرفة تأثير الدويامين
على آليات الدماغ.
•الحفاظ على النشاط البدنى والذهنى يساعد
على تحسن الحالة المرضية ،فالمشى على
18
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سبيل المثال يساعد فى التخلص من الحالة فورا ً
وأيضا ً النشاط الذهنى كحل الكلمات المتقاطعة
وألعاب الفيديو تشارك فى التخلص من األعراض
المرضية.
•أما فى حالة الجلوس لفترات طويلة فينصح
باستخدام وسادة صغيرة ذات جزأين (حجرتين)
ودفعهما بالقدمين لتحريك عضالت الساقين دون
االضطرار إلى الوقوف.
•كما ينصح باستخدام األدوية المضادة للتشنجات
واألقراص المنومة وتجنب الكافيين والكحول
والتبغ فجميعها يثير ترسب الحالة المرضية.
•هناك مادة السيركوكابس التى هى خليط من
األعشاب كالجنزبيل والفلفل الحار وفيتامين (إى)
مع مادة إكليل الجبل ،وهذه الخلطة هى مواد
طبيعية قادرة على تنشيط الدورة الدموية مما
يؤدى إلى تحسن حالة متالزمة الساقين وخاصة
لدى المرضى الذين ال يتناولون مواد وعقاقير
تساعد على سيولة الدم.
•ينصح المريض قبل التوجه إلى فراشه ،بتغطيس
القدمين فى ماء دافئ لمدة عشر دقائق فهذا
يحسن أيضا ً من كفاءة الدورة الدموية.
•وتنصح المرأة التى تعانى من متالزمة الساقين
بغمس زوجين من الجوارب القطنية بالماء
البارد ثم عصرهما ثم ترتديهما وتغطى الجوارب
القطنية بزوج من الجوارب الصوفية ثم تستلقي
فى الفراش ،يؤدى ذلك إلى مضاعفة نشاط الدورة
الدموية وتحسين التنفس وتعزيز االسترخاء.
•ويعد الكالسيوم من األمالح الضرورية للعملية
الكيمياء -بيولوجية الخاصة بحركات العضالت
فيساعد على تمدد العضالت وتقلصها بسهولة
ولذلك ينصح بتناول 1جم من الكالسيوم يوميا ً.

شكرته كثيرا على معلوماته القيمة،

وانصرف هو بعد أن أخذ ما يلزمه ،وسعدت
أنا كثيرا بعد أن حصلت على ما يلزمني.

متعكم اهلل بالصحة والعافية،
وبارك لكم في حياتكم وراحة بالكم
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إحتفال

أكبر برنامج تسويقى لخدمة الصيدلى
وتحسين اقتصادياته فى مصر والشرق األوسط وأفريقيا
قامت شركات د /حسام عمر الرائدة فى خدمه
الصيدلى المصرى بأول احتفال لها بوصل برنامج
 HOعدد  10,000صيدليه ليصبح أكبر برنامج
تسويقى لخدمة الصيدلى وتحسين اقتصادياته فى
مصر والشرق األوسط وأفريقيا من خالل مؤتمر
يعتبر األول من نوعه الذى نال إعجاب الحضور
سواء العمالء أو الشركات الموردة .
وفكره المؤتمر مبتكره كما هو المعتاد من
المجموعة من حيث االستفادة المتنوعة لكل
الصيادلة الحضور و الشركات المشاركة.
حيث كان يحتوى على العديد من األنشطة مكونه
من المادة العلمية سواء كانت تثقيفية أو اقتصاديه
أو تجاريه وتوعيه بجميع الخدمات المقدمة من
المجموعة لخدمة الصيدلى سواء مستخدمة أو
غير مستخدمة مثل ميكنة الصيدليات والتمويل
والتصنيع وخدمات التوزيع والتسهيالت االئتمانية
والدعائية وخدمه العمالء وتحسين اقتصاديات
20
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الصيدلى المصرى.
قامت المجموعة بتكريم العديد من الساده
الصيادلة ،كما قدمت المجموعة والشركات
المشاركة فى المؤتمر العديد من الهدايا والجوائز
لكل الصيادلة المشاركين.
واحتفال المجموعة بعمالء  HOكان مجرد بداية
بمنطقة شرق وغرب القاهرة الكبرى وسوف يتم
استكمال االحتفال بباقى عمالء البرنامج فى جميع
أنحاء الجمهورية فى هذا العام؛ وبعد النجاح الذي
تلقاه المؤتمر من المخطط أن يتواصل بصورة سنوية.
رؤية المجموعة هى أن تكون شريكك المفضل
وتحت هذا الشعار تعدكم المجموعة بأن ستظل
مصلحة الصيدلى دائما هي اهتمامها االول سواء
المحافظة عليها أو التنمية والتطوير المستمر
وخلق كل ما هو جديد ومبتكر فى إفادة سوق
الصيدلة فى مصر امتدادًا لفكر د /حسام عمر.
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المؤتمر فرصة عظيمة يجب أن يستغلها
كل صيدلى يريد النجاح والتقدم
د .حنان محمود
صيدلية :د .أحمد حسن
طوخ
قدم لنا المؤتمر الكثير من المعلومات،
على سبيل المثال فيما يتعلق بإدارة
المرابحات وإدارة  ، HOوالكثير من
العروض للتعريف ببعض الشركات وما
تقدمه ،كما أننا استفدنا من معرفة وجود
أبليكيشن من الممكن مساعدتنا في البيع ،كما أن برنامج
المؤتمر متميز جدا وسيساعدنا كثيرا في عملنا بالصيدلية
وأتمنى أن يظل على نفس هذا المستوى الممتاز السنوات
القادمة فـــ  HOسوف تظل شريكي المفضل.

د .مرقص سامي
صيدلية :سامي سالمة
اإلسماعيلية

استطاع المؤتمر أن يقدم لنا كثيرا من
المعلومات واألسئلة التي لم يمكن معرفتها
من قبل من مندوبي البيع ،عرفت من خالل
المؤتمر الكثير من األصناف التي لم يكن
لدي علم بها ،فالمؤتمر قدم لي الكثير في
مجال التسويق في عالم الصيدلة فالمؤتمر على قدر عال من
التنظيم والتنوع مما يترك أثر كبير في الحاضرين ،وأتمنى
العام القادم معرفة موعد المؤتمر قبله بفترة كافية حتى
أتمكن من التحضير له ألنه أفادني كثي ًرا هذه المرة شريكي
المفضل وسيظل أبدًا .HO

د .هاني فوزي
صيدلية :اإلسعاف
منشية الصدر

سعدنا جميعا بهذا المؤتمر نظرا
لكونة منظم جدا ،أيضا مليء بالتنوع
واالمتيازات ،فحجم استفادتنا من
المحاضرات التي القت به كبير جدًا من
الصعب أن تجده في عديد من المؤتمرات
الشبيهة ،وأتمنى في المؤتمرات القادمة
أن تكون على نفس هذا التنظيم والترتيب التنوع والجدية
في تناول الموضوعات الخاصة بعالمنا هذا وسيظل HO
الشريك المفضل لي دائ ًما
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د .ماجد ميالد
صيدلية :ماجد الجديدة
المطرية

المؤتمر ناجح بشكل كبير فنحن نحب
مثل هذه المؤتمرات التي تقدم لنا الكثير
والكثير من المعلومات حول المنتجات
خاصة الجديدة منها ،كما نستفيد من
البوانص التي تتم.
برنامج المؤتمر من بداية اليوم وحتى نهايته ناجحا
جدا بداية من المادة العلمية المقدمة ،واالقتصادية أيضا
باإلضافة إلى المادة التسويقية؛ فهو بذلك شامل في ما
نحتاج إليه ونبحث عنه ومن المهم جدًا أن يظل على نفس
هذا المستوى المتميز والمقنع السنوات القادمة ليس لدي
أفضل من  HOليكون شريكي المفضل.

د .أحمد الوراقي
صيدلية :بهرمس
إمبابة

يعتبر هذا أول مؤتمر أحضره وهو
بصراحة شديدة ناجح جدا ،فمن خالله
تعرفت على الشركات الكبيرة والشركات
التي لم استطيع قبل ذلك عمل تواصل أو
تعاون معها ،وتعرفت أكثر على المتحدة وهذا يعتبر أكثر
استفادة لي ،وبرنامج المؤتمر متميز أيضا وتم إعداده
بحرفية ومهنية عالية ،وأتمنى في مؤتمر العام القادم أن
يكون هناك فرصة إلعطاء الوقت للصيادلة أن يتحدثون
عن مشاكلهم والتحديات التي تواجهننا .فالمتحدة شريكي
المفضل دائما.

د .عبد الكريم منصور
صيدلية :عبد الكريم منصور
العمرانية

المؤتمر رائع وكويس جدا ،وتعرفنا على
منتجات جديدة ،إضافة لمعرفتنا باألنواع
الجديدة المطروحة في السوق أو التي
سيتم طرحها .بالنسبة لبرنامج المؤتمر
كنت أود أن يكون به جوانب فنية أكثر،
فمستحضرات التجميل تغلب عليه أكثر من
األدوية ،وأتمنى المؤتمر القادم أن يكون هناك ورش عمل
أفضل وهناك جوانب تثقيفية أكثر ،كالتعريف باألمراض
أكثر وطرق العناية والوقاية منها؛ وهذا ما يتم تحقيقه طالما
كان شريكي المفضل هو المتحدة للصيادلة.

د .محمد وحيد

د .حازم حامد
صيدلية :إبراهيم هالل
المقطم

صيدلية :محمد وحيد
الفيوم

المؤتمر متميز خاصة في تجميعه
هذا العدد الكبير من الشركات وإعطاء
الفرص لنا وللشركات للتواصل معا،
حيث من الصعوبة أن تصل الشركات لكل
الصيدليات فهذا المؤتمر فرصة يجب أن نستغل هذا التجمع
جيدا ،فبرنامج المؤتمر ممتاز خاصة فيما يخص بالعروض
خاصة العروض الجديدة ،وأتمنى أن يكون هناك شركات
أكثر وعروض أكثر العام القادم ،وأن يكون على نطاق
أوسع وأكبر ،وعندما نتحدث عن الشريك المفضل بالطبع
المتحدة بدون منافس.

تنظيم المؤتمر متميز فالشركات المتواجدة
كثيرة ومتنوعة ،أيضا برنامج المؤتمر
جميل؛ لكن ينقصة إتاحة الوقت والفرصة
للصيادلة من التحدث وعرض مشاكلهم
خاصة في ظل تجمع هذا العدد الكبير من أهم
الشركات على مستوى الجمهورية ،وأتمنى العام القادم أن نطبق
ما تم طرحة في هذا المؤتمر لنجني نتائجه العام القادم ،مثل
الجديد التي ستقدمه «بي كونكنت» ،أرجو من الشركة المتحدة
التي تعمل بجهد كبير أن تزيد االهتمام والخدمات للمناطق
البعيدة عن القاهرة ،فالشركة تقوم بجهود جبارة وهناك تقدم
ونجاح ملحوظ وملموس والتجربة بدأت تنضج ،ويكفي أن أذكر
أن حوالي  %70من شغلي مع المتحدة.

هذه هي المرة األولى

التى نرى هذا التواجد الكبير من الصيادلة

في مكان واحد

شركة بروكتر اند جامبل

أ  /أحمد حسين
مدير التجاري
نحن سعداء بتواجدنا مع  HOفي هذه
االحتفالية بمناسبة وصولهم لــ 10.000
عميل.
هذا المؤتمر مهم جدا يجب استغالله نظ ًرا
أننا نقابل أكبر عدد من الصيادلة؛ القناة البيعيه المهمة جدا
بالنسبية لمنتجاتنا جيليت وأورال بي ،قدمنا عروض قوية
وصلت بعضها إلى أكثر من  %40إلى  %50اإلقبال عليها
كان كبير جدا.
فنحن مع الصيادلة في كل السيمنارات التي ستقوم بها HO
في جميع محافظات مصر المختلفة.
تعاملنا مع الكثير من الشركات الموزعة وأكثر من قناة
بيعيه ،إال أن  HOمختلفة؛ المتحدة عموما مختلفة من جانب
التوزيع وأساسيات البيع واألساسيات في الصيدليات.
فهي من أفضل الموزعين في مصر الذي نفخر بالعمل معها.

شركة ريكيت بنكيزر

أ  /محمد الدالي
مدير منطقة
ن����ود ش����كر المتح����دة على أنه����ا أتاحت
لن����ا الفرص����ة لتواجدنا ومش����اركتنا في
ه����ذا المؤتم����ر األكثر من رائ����ع؛ والذي
حظى باإلقبال الش����ديد عليه .نحن كش����ركة استفدنا كثي ًرا من
ه����ذا المؤتمر نظ ًرا لوج����ود العديد من العم��ل�اء المتواجدين
والمشاركين فيه.
نجاحا إلى نجاح
يكون
أن
ونتمى
لنا
شريك
فالمتحدة أكبر
ً
أكبر فشريكي المفضل .HO
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شركة هينكل

د  /مراد زكريا
مدير وحدة الصيدليات
السيمنار الذي قدمته  HOفي هذا المؤتمر
ممتاز ومتميز جدًا واإلقبال عليه كان كبي ًرا
ضا كثيرة في
جدًا ،ونحن كشركة قدمنا عرو ً
نجاحا كبي ًرا
نجح
المؤتمر
فهذا
الغالب شملت معظم منتجاتنا،
ً
أتمنى الفترة المقبلة أن نشارك في السيمنار الذي ستقدمه
المتحدة .فهذا المؤتمر أكبر تجمع حصل بالنسبة لشركائنا
الصيادلة والشركات المنتجة مع الشركة المتحدة سواء
للتوزيع أو المتحدة للصيادلة ،فمثل هذه المؤتمرات تساعدنا
في بناء أكبر عدد ممكن من عمالئنا وهو الهدف األساسي
بالنسبة لنا حتى يمكننا بناء قاعدة عمالء كبيرة تمكننا
الوصول بمنتجاتنا إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
شريكنا المفضل هو HOنظراً للنجاح الذي قدمناه الفترة
الماضية؛ والنجاحات التي سنقدمها م ًعا الفترة المقبلة.

شركة جونسون آند جونسون

أ  /محمد زهران
مدير بيع منطقة القاهرة
المؤتمر ممتاز فهذه هى المرة األولى التي
نرى هذا التواجد الكبير من الصيادلة في
مكان واحد.
شركة جونسون آند جونسون شريك
المتحدة منذ عام 2012م مما يدل على كونها الشريك
المفضل لدينا ونحن حريصين جدًا على التواجد معها في
المؤتمرات المقبلة.

شركة نرهادو

د  /إسالم زهران
مدير منتج
هذا المؤتمر متميز جدا فهو من ضمن
األشياء التي نفتقدها هذه األيام في سوق
الدواء؛ وهو أن يكون هناك تجمعات
للصيادلة وكيف أن هؤالء الصيادلة شريك مهم جدًا في
منظومة الصحة في مصر.
ففكرة تواجد الصيادلة و HOشيء مهم جدا يعمل على تعزيز
التعاون ما بين الصيادلة والشركات في مصر.
سوف نكون متواجدين دائما مع  HOبعد هذا النجاح في
جميع محافظات مصر في المؤتمرات القادمة.
فشريكنا المفضل هو  HOونتمنى أن تكون شراكة دائمة
ومستدامة.

شركة حكمة

د /وائل سيد
مشرف تجاري
بالنسبة للسيمنار الذي قدمته المتحدة في
المؤتمر جميل جدًا لكونه أول مره يتم عمل
هذا؛ يعتبر بداية ممتازة ومبشرة بالخير
والنجاح ،استفدنا بالمؤتمر كثي ًرا حيث أتاح لنا تقديم العروض
للصيدليات وكانت محل قبول لدى كثي ًرا منهم؛ خاصة أن ما
قمنا بعمل العروض عليه هي أصناف ( )OTCالتي دائما ما
يخرجها الصيديلي (الحاجات التي تباع باستمرار يوميا) ،فقمنا
نحاجا
بعمل أوفر على  3أصناف من تلك األدوية والتي القت
ً
كبي ًرا ،وإذا لم تكن ( )H.Oشريكي المفضل فمن يكون إذا؟

شركة جي أس كي ()GSK

أ  /شريف حسن
مدير بيع منطقة القاهرة
والجيزة والقناة
هذا المؤتمر جاء في وقته خاصة أن
األسواق في وقت فريد من نوعه هذه الفترة ،وتواجد هذا
العدد من الصيادلة نجاح للمؤتمر بكل المقاييس .قدمنا
نجاحا كبي ًرا مما يجعلنا نقدم
عروضا ً في هذا المؤتمر والقت
ً
عروضا ً أكبر في المؤتمرات القادمة.
فشريكي المفضل  HOفهى من أقوى وأكبر شركات التوزيع
في مصر.
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شركة الفرعونية

د  /أحمد المهدي
مدير العمالء
بصراحة السيمنار الذي قدمته المتحدة
متميز ورائع جداً ،قدمنا نحن الشركة
ضا قوية جداً حازت على
الفرعونية عرو ً
إعجاب جميع الحاضرين والمشاركين في المؤتمر ،بالتأكيد
سنكون متواجدين مع ( )H.Oفي المؤتمرات القادمة،
وشريكنا المفضل دائما (.)H.O
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األجازات

والغالء والصرف

�إعداد  /ايـة عيـاد

مبدئيًا ،وبغض النظر عن ارتفاع األسعار أو انخفاضها ووفرة الموارد أو قلتها ..أي شيء بدون حدود متعته
أقل من المحدود .فإذا اعتقدنا أن تدليل األطفال وتوفير كل شيء لهم سيسعدهم ،المفاجأة أنه علي العكس
يرفع هذا توقعاتهم ويصبح من الصعب إرضائهم وتبدأ الطلبات والتطلعات في االزدياد سري ًعا ،ويصبحون
عبئًا ثقيلاً على من حولهم ومن ثَ َّم يُقابَلوا بردود أفعال عصبية نتيجة إللحاحهم وتذمرهم المستمر .هذا إلى
جانب وجود شعور كبير بالفراغ داخل هؤالء األطفال؛ فيبدأوا في زيادة اإللحاح وعدم اإلحساس بالمسئولية
ويضمحل إحساسهم بالغير وتظهر األنانية في سلوكياتهم مهما
أو االمتنان وال يبالوا باألعذار وال التأنيب،
ّ
لُب ّي لهم من رغبات ومهما امتلكوا من أشياء.
كما تظهر صفة الطمع عند تلك األطفال وتقع األم في
معضلة صعبة تبذل الكثير كي تُرضيهم وال يكفي..
فتبذل أكثر وال يرضون ..فتنهار ،وتدور في حلقة العصبية
وأحيانًا العنف ثم اإلحساس بالذنب فالتعويض ...فيزيد
الفراغ بداخل األبناء وتزداد الطلبات أكثر فأكثر وتظل
الدائرة تدور إلى أن يتكسر حاجز االحترام بين األم وأبنائها،
ويبدأ التطاول عليها والعنف في أخذ األشياء وتصرفات
طفولية أخرى كفتح حقيبة األم بلهجة تحدى أو مد
اليد علي ممتلكات الغير؛ وذلك ألنهم ببساطة لم
تحمل الرفض
يتعودوا سماع كلمة «ال» ،وال يستطيعون ُّ
كإجابة لطلبهم ...وفي النهاية نجد أنفسنا أمام نموذج
أميل لالستهتار والال مباالة ،ال يقنع وال يرضي وال يكف
عن الطلبات وال يتحمل المسئولية يتحول إلى شخص
عدواني ج ًدا عندما تكون اإلجابة بـ «ال».
ما الذي يجعل أم تضع نفسها في تلك الدوامة تحت
هذا الضغط العصبي الشديد!! أسباب كثيرة منها :شدة
أهل األم معها في الصغر ورغبتها في لعب دور النقيض..
الشعور بالذنب ناحية طفل معين نتيجة لظروف خاصة
تعرّض لها كالمرض  ..آخر العنقود ..أقل جمالاً من
أخواته ..أقل ذكا ًء من أخواته ..ليس لديه أصحاب ..وحيد
أمه ..والده يقسو عليه وهي تعوضه ...والطفل أحيانًا
لألسف يستحق جائزة نوبل في االبتزاز العاطفي بالكالم
شعرها بالذنب أو القلق كي تستجيب؛
في ِ
والتصرفات ُ
ت كده بتحبي
مثلاً «:ماما أنت كده مش بتحبيني»« ،ان ِ
أخواتي أكتر»« ،كل أصحابي كده ما عدا أنا»« ،أنت كل
شويه تزعقيلي»« ،بابا بيكرهني»« ،أنا محدش بيحبني
وال بيحب يلعب معايا» وهكذا...
وتبرر األم استجابتها لهذا االبتزاز بأن ابنها يستجيب لها
بطريقة المسايسة أو أنها إذا لم تستجب له سيخرب
الدنيا ويكسر في البيت وبأنها تحتويه  ...على تلك األم
أن تسأل نفسها من سيحتويه بالخارج ومن سيقبل
أن يُستهلَك بهذا الشكل كي يوافق هذا الطفل على
القيام باألشياء الطبيعية المطلوبة منه ،وبالطبع
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تصبح األم حساسة ج ًدا من شكوى الناس ،إذا اشتكى
أحد من سلوكه فهو ال يملك القدرة على احتواء وفهم
الطفل بشكل سليم ،وهذا الطفل من وجهة نظر األم
ليس عليه أدنى مسئولية .وتضع كثرة شكوى الناس هذه
األم تحت ضغط شديد ج ًدا؛ وذلك ألنهم يلمسون فيها
الالمباالة فيميلوا لتضخيم األمور في العرض ولو بالكذب
واالفتراء ،بدلاً من نقل الصورة بأمانة وترك األم تتحمل
عواقب أفعالها .مؤكد أن التهويل والتضخيم ليس حلاً ،
تماما أن طفلها ضحية ،ودورك مع
بل سيجعلها تقتنع
ً
الضحية إما منقذ مثلها وإما جانيه .وفي النهاية يدفع
الطفل الثمن ألنه «طفل» لنا الدور األكبر في تشكيل
وعيه؛ إذا رأيناه ضحية سيقتنع ويتعامل علي هذا األساس،
فيأخذ وال يعطي له معاملة خاصة ألنه ضحية ويشعر
بالضعف فيتأثر بأي كلمه وأي موقف حتي لو كان له
نفسه دور في الموقف السيء الذي تعرّض له؛ مثل أن
يسخر ممن حوله وإذا سخروا منه يبكي وينهار.
هذا فيما يخص األم التي تدلل وتعطي بال حدود ،أما
أيضا كارثة؛ ألن
عن األم التي تحرم أبنائها بشدة فهي ً
تعود أال تُلبَّى
أي إنسان له احتياجات مادية ونفسية إذا ّ
احتياجاته يصبح قاسي ج ًدا ويموت إحساسه لدرجة أن
بعض األطفال تعذب قطط وكالب الشوارع لهذا السبب،
ويتحولوا إلى أساتذة في االحتيال للوصول إلى ما يريدون،
إضاف ًة إلى عقدة نقص وغيرها عمن حولهم يكتمونها
بداخلهم ثم تخرج في شكل إيذاء لألطفال حولهم بخطة
مدبرة ،ويسيطرون عليهم لدرجة البلطجة والتك ُّتل على
طفل بعينه وإيذائه بمنتهى الالمباالة.
كل ذلك وأكثر ينتج عن تلبية االحتياجات بشكل غير متوازن
أيًّا كانت األسباب والمبررات؛ لذا يجب على األم الوقوف
مع نفسها لتمييز قدر الخسائر التي تقع وستقع على
عاتقها إن لم تستطع تغيير وتصحيح طريقة استجابتها
الغير المتوازنة لطفلها .جلد الذات والطاقة السلبية لن
تُجدي ،تحلّي بالقوة والقدرة على التغيير ،وتفائلي بالخير
تجديه ،واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال.
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العضو الذى ال يستخدم.

يذبل ويموت
بقلم� :إيمان عبد الرا�ضي

الجلوس المكتبى ..وكذلك الوقوف لفترات
طويلة يرهق فقرات الظهر كثيراً ويؤدى إلى
حدوث آالم شديدة قد ال يداويها أى ترياق
سوى المسكنات مؤقتة المفعول .لذلك
فإن ممارسة تمرين  Monkeyباستخدام
الحائط قد يساعدك فى التخفيف من
حدة هذه اآلالم تدريجي ًا ..وتقوية فقرات
الظهر بالكامل العلوية والسفلية وأوتار
الركبة .كما انه يقوم أيض ًا بشد عضالت
األرداف ..وشد عضالت البطن ..وتحسين
المظهر العام للجسم بالكامل .قم بإتباع
الخطوات كما هو موضح فى هذا الفيديو
ودوام عليها مرتين أسبوعي ًا.

وال تنسى أن تقوم بتصوير نفسك قبل وبعد التمارين لمقارنة النتائج.
مع أطيب أمنياتى لكم بالصحة والشباب والحيوية حتى آاااااخر نفس.

مل�شاهدة الفيديو قم بتحميل تطبيق فارما توداي على
موبيلك الأندرويد من خالل اللينك التايل
http://bit.ly/pharmatoday_android

او من خالل الـ  Qr Codeالتالى
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وللدخول على املجلة من خالل �شبكة الأنرتنت
على املوبيل �أو التابلت �أو الكمبيوتر
من خالل اللينك التايل
pharmtoday-magazine.com

او من خالل الـ  Qr Codeالتالى

فشل عضلة القلب

هناك انخفاض ملحوظ في الوفيات
الناجمة عن األمراض المعدية مع
ارتفاع الوفيات الناجمة عن األمراض
غير المعدية المرتبطة بنمط الحياة
والشيخوخة ،فهناك سبعة من كل عشرة
أشخاص يموتون بسبب هذه األمراض
الغير المعدية ،وهناك اآلن ارتفاع
لمعدل الوفيات من أمراض القلب الذي
يعد بالفعل أكبر قاتل.
فعضلة القلب هي العضالت الغير إرادية
التي توجد في الجدران واألساس النسيجي
للقلب ،وفشل عضلة القلب هو اضطراب
تقدمي وكثيرالوفيات وهو مصدر قلق
رئيسي في مجال الصحة العامة؛ يرتبط
بانتشار مرتفع ونتائج ضعيفة.
ما الذي يمكن أن يسبب ضررا
لقلبك؟
مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية:
مرض الشريان التاجي هو الشكل األكثر
شيوعا من أمراض القلب والسبب األكثر
شيوعا لفشل القلب
تراكم الدهون بجدران الشريان :والتي
يمكن أن تمنع تدفق الدم من خالل
الشرايين إلى األعضاء واألنسجة.
تصلب الشرايين :هو أيضا السبب األكثر
شيوعا ألمراض القلب واألوعية الدموية.
وهناك أسباب أخرى لضعف عضلة القلب
مثل االرتفاع الشديد لضغط الدم ،أو مرض
السكري ،واضطرابات الصمامات القلبية،
وأيضا ضعف عضلة القلب بدون أي سبب.

هل يمكن للشخص أن يموت
من فشل القلب االحتقاني؟
نعم فشل القلب هو حالة طبية خطيرة
تتطلب العالج.
كيف يمكنك منع قصور
القلب االحتقاني؟
•للحد من المخاطر:
•التوقف عن التدخين فورًا.
•تناول األطعمة الصحية ،مثل أكل
الفواكه والخضار واألسماك واللحوم
الخالية من الدهون ،والحبوب الكاملة.
•الحصول على التمارين الرياضية
بانتظام.
•البقاء في وزن صحي.

عالمات وأعراض فشل القلب:
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ا.د /أحمد شوقي الصيرفي

أستاذ مساعد القلب واألوعية الدموية
جامعة عين شمس

•ضيق في التنفس عند ممارسة
المجهود أو عند االستلقاء.
•التعب والضعف.
•تورم في ساقيك والكاحلين والقدمين.
•تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب.
•انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة.
•السعال المستمر أو الصفير مع البلغم.
كيف أتحقق من قصور
القلب االحتقاني؟
قد تشمل االختبارات التشخيصية
تخطيط القلب الكهربائي (تخطيط
القلب الكهربائي أو رسم القلب
الكهربائي) ،موجات صوتية للقلب،
والقسطرة القلبية والغرض من هذه
االختبارات هو تقييم وظيفة القلب،
والكشف عن مرض الشريان التاجي،
والنوبات القلبية ،واختالل الصمامات.
كيف يمكنني منع فشل
القلب من التدهور؟
•حافظ على انخفاض ضغط الدم...
•مراقبة األعراض الخاصة بك...
•الحفاظ على توازن السوائل...
•الحد من كمية الملح (الصوديوم)
تأكله...
•مراقبة وزنك وفقدان الوزن إذا لزم
األمر...
•مراقبة األعراض الخاصة بك...
•تناول األدوية الخاصة بك كما هو
مقرر...
•جدولة المواعيد المتابعات الطبية.
أدوية لفشل القلب االحتقاني
حاصرات مستقبالت بيتا
هذه األدوية تعمل على انخفاض معدل
ضربات القلب وضغط الدم ،وحماية
قلبك من بعض المواد التي يمكن أن تضر
قلبك .وغالبا ما تبدأ حاصرات بيتا بجرعة
منخفضة جدا ،ثم تزداد حتى يتم التوصل
إلى جرعة أن يعمل بشكل أفضل.
مثبطات اإلنزيم المحول
لألنجيوتنسين ( (ACEi

تقلل من كمية الهرمونات المدمرة
للقلب التي ينتجها الجس،م كما أنها
تفتح األوعية الدموية وخفض ضغط
الدم لتخفيف عبء عمل القلب.
حاصرات مستقبالت
أنجيوتنسين
تشبه مثبطات إيس ،لكنها ال تسبب
السعال الذى يحدث في بعض الناس
عند اخذ مثبطات ِ.ACEI
مضادات األلدوستيرون
(سبيرونوالكتون ،إبليرينون)
ديجوكسين (النوكسين)
مدرات البول :فوروسيميد،
بوميتانيد ،تورسيميد،
ميتوالزون
وتسمى هذه األدوية حبوب الماء ألنها
تزيل السوائل الزائدة من الجسم
لتساعدك على التنفس بشكل أسهل
وتشعر على نحو أفضل.
عقار إنترستو:
عقار إنترستو يمثل تطور في عالج قصور
القلب ،تظهر البيانات المقنعة الحديثة
أنه إذا تعاملت مع المرضى بطريقة
تقليدية مع العالج ،والذي يتضمن مثبطات
 ،ACEiثم استبدل مثبط  ACEiبهذا
العقار الجديد ،تحسنت أعراض المرضى
بشكل ملحوظ ،وأظهرت دراسة عام 2014
التي أدت إلى الموافقة على عقار إنتريستو
أن هذا الدواء خفض خطر الموت من
أسباب القلب واألوعية الدموية أو دخول
المستشفى لتفاقم فشل القلب بنسبة
 % 20بعد أكثر من عامين.
إنترستو هو تقدم كبير في عالج قصور
عضلة القلب وانخفاض معدالت
التدهور والوفيات في هذه الفئة عالية
المخاطر من المرضى.
بشرى لمرضى ضعف عضلة القلب
بمصر وهي تواجد هذا العقار المهم في
وقت قريب جدا.
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ٕابني العزيز

ٔ
كل هذا وال تاكل ذاك
هل وزن طفلك مناسب لفئته العمرية أم ال؟
هل يركز طفلك على نوعية طعام معينة دون غيرها؟
هل تستقبلين نظرات وانتقادات مؤلمة بشأن وزن طفلك؟

نعم؟ ..إذا فأنت المعنية بهذا المقال

�إعداد د�.أمنيه وجيه
قبل كل شيء ،دعونا نفكر معا،ما هي
األسباب التي قد تؤدي باألطفال إلى
السمنة؟
•هل هو مستوى الرفاهية الذي نوفره لهم! بالتلفاز
واألجهزة اللوحية والتطبيقات الهاتفية التي يجلس
أمامها األطفال ليل نهار دون حركة أو نشاط يناسب
طاقاتهم وقدراتهم في هذا السن الصغير؟
•أم هي نفسية األطفال الذين يعانون من مشاكل
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عائلية ،أو قسوة أو إهانة أو تهميش أو قهر أو أي نوع
من األخطاء السائدة في التربية أو في أسلوب تعامل
الوالدين معا أمام أطفالهم؟
•أم هو النظام الغذائي الذي نشأ عليه في أسرة ال
تعتمد نظاما غذائيا صحيا ومواعيد ثابتة للوجبات؟
•أم ألسباب مرضية قد ال نكون قد اكتشفناها أو
بحثنا عنها لو كان معدل تناول الطعام طبيعيا ولكن
الطفل يعاني من السمنة؟

كيف إذا نحافظ على أطفالنا أصحاء
دون وزن زائد؟
البد من تعاون األسرة كلها وإعطاء مزيد من االهتمام
لمن لديهم طفل يعاني من السمنة ،وال يجب
االستهانة بهذه الحالة ،فليس الحل أن نقول سينحف
عندما يكبر ،أو أنه حين يزيد طوله سوف يتحسن وزنه
مقارنة بالطول!
بل يجب أن نسرع بتعديل وزنه ،لنتجنب إصابته باألمراض
التي قد يعانى منها مدى حياته مثل السكرى والضغط
وأمراض القلب.
•زيادة نشاط الطفل الرياضى باالشتراك له في نادى
مع مدرب يتعامل معه بصورة شخصية لتشجيعه
وتوجيهه نحو األلعاب التي تزيد معدل حرق الدهون
مثل اإلسكواش ،الجري ،ألعاب القوى ،والتنس.
•إبعاد الطفل عن التلفاز والهاتف واألجهزة اللوحية
طوال اليوم ،ألنها تلهيه عن الحركة بل وتشجعه
على تناول الطعام دون وعى ،باإلضافة إلى سلبياتها
األخرى في أنها تقلل التواصل االجتماعي للطفل
وتقلل من قدرته على الكالم والتعبير.
•وضع مواعيد ثابتة وكميات محددة لغذاء الطفل ألنها
أهم نقطة ،وتناول طبق مماثل أمامه لتشجيعه،
ويمنع تماما تناول األطعمة السريعة التحضير،
الحتوائها على نسب عالية من النشويات والدهون
وانعدام القيمة الغذائية فيها.
•ممنوع على الوالدين ،وإن كانوا يحبون
تناول المشروبات الغازية ،أن
يحضروها للمنزل أو يتناولوها
أمام أطفالهم حتى ال
يشجعوهم على تناولها.
•تقليل النشويات مثل
المكرونة واألرز ،والتركيز
على الخضراوات والفواكه
لنشعره بالشبع دون أن
نزيد وزنه.
•نزع الجلد عن الدجاج قبل
تقديمه للطفل ،وشوي
اللحوم والدجاج أو سلقها
كبديل للمقالي المشبعة
بالزيوت.
•إياكى كأم أن تستسلمى لرفض طفلك
تناول الخضروات والفاكهة عوضا ً عن ما كان
يفضله في األول بل المحاولة ثم المحاولة بكافة
الوسائل دون إزعاج الطفل واإلبداع في األكل مفتاح
عالج السمنة عند أطفالنا.
يجب أن نعرف أيضا أن األطفال لديهم استعداد لزيادة
الوزن إذا كان كال الوالدين أو أحدهما بدين.
والحقيقة المؤلمة التي يجب أن نعترف بها ..أن

الطفل البدين مشكلة ..فالطفل يرغب في أكل ما
يشاء.
لهذا عزيزتي األم ،هذه قائمة باألطعمة التي يجب أن
تتجنبيها لطفلك البدين ،وأخرى يمكنك أن تقدميها له:
أطعمة يجب تجنبها
•معظم حبوب اإلفطار :إذا كانت حبوب اإلفطار تحتوى
فعليك تجنبها
من  10إلى  100جرام من السكر،
ِ
كلياً ،اختارى الحبوب قليلة السكر ومدعمة بالحديد
والفيتامينات.
•الحساء المعلب :الحتوائه على كمية كبيرة من
السكر الذى يصيب األطفال بالسمنة مع الوقت.
•صلصة المكرونة :الحتوائها على كم كبير من
السعرات الحرارية غير المتوافق مع النظام الغذائى
المتوازن لألطفال.
•البطاطس المقلية :تحتوى على الكثير من الدهون
المشبعة ،التى قد تزيد من خطر اإلصابة بتصلب
الشرايين وأمراض القلب فى األطفال.
أطعمة يمكن لطفلك تناولها
•اللوبيا أو الفاصوليا البيضاء :تحتوى على البروتين
واأللياف وهى مشبعة كوجبة كاملة لطفلك ،مع
قطعة صغيرة من الخبز.
•عصير الجوافة :تعطى قوة إضافية
لمناعة طفلك ،الحتوائها على
فيتامين « »Cبكمية ضعف
كمية الفيتامين الموجود فى
البرتقال ،كما أنها تحتوى
أيضا ً على مضادات األكسدة.
•البطاطا الحلوة:
تحتوى على البوتاسيوم
الذى يدعم العظام ،كما
أنها وجبة سريعة ولذيذة
ومشبعة لطفلك الذى قد
يحب الحلويات ،فها هى حلوى
طبيعية ومفيدة.
•الفواكه المجففة :مثل
الزبيب والمشمش والقراصيا ،تحتوى
على كميات جيدة من الحديد ،ولذلك فهى
مثالية كوجبة خفيفة وسهل حملها فى المدرسة.

  وأخيرا ،السمنة عند البالغين قد تبدأ قبل ذلك
بكثير ،وأعنى بذلك مرحلة الطفولة ،جنبى طفلك
عذاب النظم الغذائية ،واجعليه يعتاد على تناول
الطعام الصحى من اليوم فصاعدا.
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الوقت
كالسيف

بقلم

إن لم
تقطعه...
قطعك

�إيمان عبد الرا�ضي

عندما تفتح عينيك كل صباح فالشك أنك تفكر فى األعمال املتراكمة التى يجب عليك القيام بها
خالل اليوم ،ولكنك ال تعلم كيف يمكن أن يجد لها الوقت سبيالً ،فضال عن أشياء أخرى ربما
تحلم أن تقوم بها ولكن لألسف تجدها شبه مستحيلة.
سارقى الوقت:

يستهلك النوم حوالى  8ساعات يوميا ً من وقت الشخص
البالغ وهذا أمر طبيعى ومطلوب لبقاء اإلنسان حيا ً يرزق،
ولكن نظراً للتطور التكنولوجى فقد تصدر إدمان العالم
االفتراضي بما يحويه اإلنترنت من مواقع تواصل اجتماعى
عديدة ومتنوعة الئحة االتهام فى افتراس معظم الوقت لدى
الكثيرين سواء أكان ذلك فى وقت الفراغ ،أو حتى أثناء
أداء األعمال المختلفة .وعلى الرغم من تقهقر دور التلفاز
فى التهام الوقت إال أنه ما يزال على القائمة .على الجانب
األخر يعتبر االزدحام المروري أداة لسلب الوقت لنا جميعا ً
ويصعب تجاوزها.

إذا ُعرِف الداءُ ..عرِف الدواء:

ال تقلق فما يزال أمامك الوقت إلصالح ذلك الخلل فى
ميزان يومك .كل ما عليك فعله هو أن تطرح األفكار السلبية
جانبا ً وأن تقوم بتحديد أهداف واضحة .أصنع لنفسك قائمة
بالمهام التى يجب عليك القيام بها بحسب األولوية من األهم
فالمهم وفقا ً لجدول يومى مرن تستطيع من خالله استبدال..
أو تغيير ..أو إلغاء مهام بأخرى أكثر أهمية ،واعلم بأن
أى وقت تنفقه على أمور عديمة الجدوى يعتبر خطوة إلى
الوراء تحتسب من عمرك فال تخسره.
استيقظ وأذهب إلى مقر عملك باكراً حتى تتجنب االزدحام
المرورى .قم بركن السيارة فى مكان أبعد قليالً عن مقر
عملك واستكمل الطريق سيرا على األقدام ،فذلك يحفزك
على استقبال يومك بحيوية ونشاط .تعلم االنضباط الذاتى
للبقاء على المهمة بالتركيز الكامل والبعد عن أى مؤثرات
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خارجية .أغلق باب مكتبك وإن لم يكن لديك مكتب منفصل
اعزل نفسك حسيا ً عن أى مؤثرات من حولك .قم بإسكات
الهاتف المحمول الخاص بك ،أفصل اإلنترنت وأغلق
البريد اإللكترونى الشخصى لتجنب اإلغراء .حدد لنفسك
وقتا ً الستقبال المكالمات إن أمكنك ذلك .تجنب الحوارات
الجانبية مع زمالءك واكتفى بها فى وقت االستراحة ،وبرر
ذلك بقيامك بأعمال تحتاج منك إلى مزيداً من التركيز ،ومع
الوقت سيعتادون على ذلك وقد يبادلونك نفس التصرف.
أجعل هدفك إنجاز المهام المطلوبة وفقا ً للخطة الموضوعة،
امنح عقلك مجموعة من التعليمات حول متى تبدأ ومتى
تنتهى .وبتكرار ذلك األداء ستجد لنفسك مزيداً من الوقت
يُ َم ِكنَك من مراقبة أداءك ..والتعلم من أخطاءك ..والبحث عن
طرق جديدة تساعدك على االبتكار وتطوير الذات .واعلم أن
األفكار الرائعة تخرج للضوء عندما تجد لها المناخ المناسب.
خصص وقتا ً للجلوس مع أفراد أسرتك ،وأقاربك،
وأصدقاءك .تحدث معهم وأكسر حاجز الروتين اليومى.
افتح قلبك وعبر عن مشاعرك تجاههم فالكلمات التى تخرج
من القلب تذيب الثلوج .صاحب أبناءك والعبهم ..شاركهم
أفكارهم ..ابنى جسورا من الثقة معهم فهذا سيجنبك مشكالت
قد يصعب عليك التعامل معها مستقبالً ،وتأكد أن ما تعطيه
اليوم من حب واهتمام ستجنى ثماره فى الغد مودةً ورحمة.
وأعلم أن الحياة قصيرة وعلينا أن نستثمر وجودنا فيها قدر
المستطاع فنحن ال نعلم متى سينتهي األجل ،لذلك علينا أن
نفعل ما يشعرنا بالرضا.
مع خالص تمنياتى لكم بالعمر المديد..
والقلب السعيد،،

لتحميل تطبيق
مجلة فارما توداي
على موبيلك األندرويد
من خالل اللينك التالي
http://bit.ly/pharmatoday_android
او من خالل الـ Qr Code

وستصلك كل عروض شركات الدواء
ومستحضرات التجميل بمجرد طرحها

وللدخول على المجلة من خالل
شبكة األنترنت

او من خالل
الـ Qr Code

على املوبيل اأو التابلت اأو الكمبيوتر
من خالل اللينك التايل
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ماذا

ستفعل

إذا اكتشفت أن أمامك  6أشهر فقط؟
ٌ
سؤال
ما الذي ستفعله إذا اكتشفت أن أمامك  6أشهر فقط ستحياها في الدنيا؟
شيء من الغرابة والتشاؤم وربما األلم ،ولكنه سيضيء بعض الحقائق.
صعب ..لعل به
ٌ

�إعداد  /ايـة عيـاد

هل فكرت ..إذا كان المتبقي من عمرك تلك األيام
المعدودة ..فمع من ستقضيها؟ وكيف ستقضيها؟ وما
سته ّب
األعمال التي ستسرع بفعلها؟ وما األمور التي
ُ
بال تباطؤ إلنجازها أو إصالحها أو تغييرها؟ إجابة
هذا السؤال ستضيء لك جانب مظلم من تفكيرك.
ستخبرك أن هناك عمل يجب إنجازه ،وصديق بحاجة إلى
مصالحته ،وقريب مضى زمن دون زيارته ،ستجعلك تنظر
إلى أمور هامة تخشى أن تنتهي حياتك دون إتمامها.
برمج كثير ٌ منّا لألسف الشديد على حالة الطوارئ أي
تَ َ
إنهاء المهام في آخر لحظة أو في فترة السماح ،فكم
همل في ظل هذه الفوضى الحياتية
من أشياء تضيع وت ُ َ
المؤلمة.
صت ساعة من دهرك إال
تمر بنا األوقات
ً
سريعا ،وما نقُ َ
بقطع ٍة من عمرك ،ولما كان الوقت سريع االنقضاء،
وما مضى منه ال يعود وال يُعوَّض؛ فهو أثمن ما نملك
وهو رأس المال الحقيقي لإلنسان؛ كونه وعاء لكل عمل
وإنتاج ..بيد أننا نتفنن في إضاعته والتفريط فيه ،بل
وقتله غير عابئين بأننا في حقيقة األمر نقتل أنفسنا؛
فالوقت هو الحياة.

عندما نكتشف أننا لم ننجز عملاً
هاما كان علينا
ً
إنجازه ..مشكلتنا األساسية ليست في عدم وجود وقت
كاف لتحقيق ما نريد فعله وإنما في عدم استغالل
الوقت لعمل ما يجب عمله ،فمن انشغل بغير المهم
ضيع األهم .إن التحرر من فكرة عدم وجود الوقت
ّ
الكافي هي أولى المحطات التي ننطلق منها إلى الحياة
بشكل
المنظمة وإلى حسن استغالل الوقت والحياة
ٍ
عام ،وتغيير العادات القديمة يأخذ وق ًتا طويلاً ويحتاج
إلى مجهود كبير يهون بمجرد أن نبدأ.
كلنا نشكو من كثرة األعمال وقلة الوقت المتاح ونتمنى
 24ساعة إضافية في اليوم وهو مستحيل ،بينما الحل
في اإلدارة الصحيحة للوقت ..إدارة الوقت هي محاولة
ترويض الوقت وفرض سيطرتنا عليه بدلاً من أن يفرض
سيطرته علينا ،وإدارة الوقت مسألة ذاتية يجب أن
تناسب ظروفك وطبيعتك.

اإلدارة الصحيحة لوقتك تضيف إلى حياتك ساعات
طوال ..فقط أحسن استغالل األوقات الضائعة في
االنتظار والروتين والتوافه والشرود ومتابعة شئون
الغير ...ورتّب أولوياتك ،وح ّدد أهدافك ،وتخطَّ ى الخمول
والتأجيل ،وابدأ بالضروريات ال تدعها حتي تنتهي منها،
«كنت مشغول ج ًدا» ..جملة اعتذار كثيرًا ما نرددها وق ّدر قيمة الوقت والحياة.
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ضربة

شمس
نتعرض هذه الفترة لموجات حرارة
مرتفعة وأشعة شمس حارقة يجب
علينا الحذر منها حتى ال نتعرض
لضربة شمس وتعد ضربة الشمس
نوع من حاالت ارتفاع درجة
الحرارة في جسم اإلنسان بشكل
غير طبيعي ،فتصل هذه الحرارة إلى
ما يقارب ˚40م وربما تكون أكثر
من ذلك ،ويصاحبه أعراض كثيرة
تكون واضحة في الجسد واألعصاب
وأعراض متعددة أخرى.
فضربة الشمس تعتبر من الحاالت
العرضية الطارئة التي تحتاج إلى
اهتمام بالغ حيث ان معها تحدث
الكثير من المضاعفات والضرار
الشديدة وفي بعض األحيان تتسبب
بحدوث الوفاة.
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أعراض وأسباب

حدوث ضربة الشمس

إن التعرض لضربة الشمس له أعراض خطيرة على جسم
اإلنسان وقبل معرفة األعراض يجب أن نعرف سبب تراكم
هذه الحرارة في جسم اإلنسان ويرجع لسببين هما:

•إن جسم اإلنسان ينتج الحرارة بداخله عن طريق
عملية تسمى عملية األيض ،ويستطيع الجسم
بتبديد هذه الحرارة في الحالة غير المصابة بضربة
الشمس ويتم تفريغ هذه الحرارة بطريقتين هما،
تفريغ عن طريق اإلشعاع من خالل الجلد أو عن طريق
العرق الذي يظهر خارج الجلد بالتبخر ،ولكن في
حاالت اإلصابة والتعرض لحرارة مرتفعة أو للرطوبة
في فصل الصيف أو التعب الشديد واإلجهاد تحت
حرارة الشمس الحارقة ،فإن الجسم ال يستطيع
تفريغ هذه الحرارة الزائدة ،وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع
درجة حرارة جسم اإلنسان وقد تصل في بعض
األحيان إلى ˚41مئوية.
•الجفاف ،حيث يعد الجفاف سبب في اإلصابة
السريعة لضربة الشمس ،وذلك يرجع إلى أن اإلنسان
الذي يعاني من الجفاف ال يستطيع التعرق بشكل
جيد مثل الشخص العادي فهو غير قادر على
التخلص من الحرارة الزائدة في جسمه ،األمر الذي
يعمل على ارتفاع درجة الحرارة في جسمه.

أعراض ضربة الشمس

أما عن أعراض اإلصابة بضربة الشمس فهي متشابهة
إلى حد كبير مع أعراض النوبات القلبية أو غير ذلك من
حاالت المرض ،ويتعرض اإلنسان في كثير من األحيان إلى
أعراض اإلصابة بنهك الحرارة ،قبل وصول الحالة إلى
ضربة الشمس ،وتتضمن:
•الشعور بالغثيان والقيء الشعور باإلجهاد وخاصة
في المشي.
•الشعور بالهزال والضعف والصداع.
•الشعور بتقلصات وحدوث ألم في العضالت.
وكثير من األشخاص يدخلون في اعراض ضربة الشمس،
حيث أن أعراض ضربة الشمس تشمل التالي:
•ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم عدم ظهور
العرق فعادة يكون هذا هو أول األعراض التي تدل
على حدوث ارتفاع في درجة الحرارة ،فالجلد يصبح
مائال ً إلى الجفاف إذا ما كانت ضربة الشمس ناتجة
عن ارتفاع درجة حرارة الجو ،أما إن كان السبب في
اإلجهاد والتعب فيصبح الجلد رطبا ً.
•تسارع شديد في ضربات القلب بالرغم من أن ضغط
الدم يبقى في معدله الطبيعي إال أن سرعة نبضات

القلب تصير في ازدياد حتى تصل إلى  130نبضة أو
أكثر في الدقيقة ،حيث أن هذا أعلى من المعدل
الطبيعي الذي تكون فيه دقات القلب تتراوح ما بين
 100 -60نبضة في الدقيقة بشكل طبيعي ،ويرجع
ذلك إلى أن ارتفاع درجات حرارة الجسم تزيد من
العبء على دقات القلب بشكل ملحوظ ألن القلب
يجهد نفسه في القيام بخفض هذه الحرارة.
•سرعة التنفس بشكل كبير األمر الذي يجعل
التنفس سطحيا ً.
•ربما يتعرض الشخص بنوبات تشبه إلى حد كبير من
نوبات الصرع ،وربما يدخل في غيبوبة تفقده الوعي أو
يصاب بالهلوسة ويصبح النطق عنده صعبا ً.
•الشعور بألم شديد في العضالت ،فيشعر المصاب
بآالم وتقلصات في عضالته في بداية الشعور بضربة
الشمس ،ولكن العضالت فيما بعد ذلك تتعرض
للتصلب أو االرتخاء.
اإلسعافات األولية

لعالج ضربة الشمس

لو شكيت بإصابة أحد بـ ضربة شمس عليك اإلسراع في
نقله للمستشفي و لكن حتي وصول عربة اإلسعاف يجب
عليك فعل التالي:

•انقل المصاب إلى مكان جيد التهوية أو بارد أو حتي
مظلل .انزع عنه أي ثياب غير ضرورية.
•استخدام كمادات المياة الباردة لخفض حرارة
الجسم.
•يمكنك توجيه مروحة علي جسم المصاب مع تبليل
جسمه لتساعد في خفض الحرارة أسرع.
•استخدام كمادات الثلج علي منطقة اإلبط والفخذ
والعنق والظهر ألن تلك المناطق غنية باألوعية
الدموية القريبة لسطح الجلد.
•إذا أمكن يمكنك وضع المصاب في حوض به ماء بارد
(البانيو) لتخفيف درجة حرارة الجسم.

المضاعفات والعوامل
التي تزيد من اإلصابة بضربة الشمس
كل األشخاص في جميع البيئات معرضون لحدوث ضربة
الشمس ولكن هناك حاالت عرضية تطرأ على اإلنسان لعدة
عوامل ،وهي:

•عمر اإلنسان فإن قدرة اإلنسان سواء كان صغيرا ً أم
كبيرا ً في تأقلمه مع درجات الحرارة الشديدة في
تأثيره على الجهاز العصبي وبما أن هذا الجهاز
العصبي لم يكتمل النضج عند صغار السن بشكل
متكامل كما عند فئة الشباب ،حيث أنه يبدأ أيضا ً
بالضعف عند كبار السن فتكون نسبة التعرض
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للصغار والكبار في السن أكبر من فئة الشباب،
وغير ذلك فإن هاتين الفئتين يعانون أيضا ً من صعوبة
إبقاء الرطوبة بشكل جيد في أجسامهم ،األمر الذي
يسبب من احتمال وقوعهم في ضربة الشمس.
•اإلنسان الرياضي أو الذي يكون عامال ً خارج المنزل ما
يتسبب في تعرضهم لإلجهاد البدني الذي يزيد من
وقوعهم في التعرض لضربة الشمس.
• تناول العقاقير واألدوية التي توقع بعض األشخاص
بضربة الشمس مثل األدوية التي تؤثر على رطوبة
الجسم وحرارته وكيفية تعامل الجسم مع الحرارة
المرتفعة فيحذر هنا الخروج في الشمس الحارقة
التي تعرضهم بشكل سهل وسريع لإلصابة بضربة
الشمس ،وهذه األدوية مثل (أدوية ضغط الدم المرتفع
حيث أن هذه األدوية التي عمل مادة األدرينالين ،األدوية
التي تقوم بطرد الصوديوم والماء من الجسم ،وهناك
أدوية تعالج األمراض النفسية ،مثل التوهم).
أما عن مضاعفات ضربة الشمس فتحدث عند
الشخص حالة من الصدمة ،فالجسم غير قادر على
ضخ الكميات الكافية من الدم ،ما يؤدي إلى وجود تلف
في بعض أعضاء الجسم التي ال يصلها الدم جيداً،
ويسبب التأخر في عالج ضربة الشمس إلى الوفاة في
بعض األحيان فالدماغ أكثر عرضة للتلف بسبب وجود
انتفاخ طارئ يحدث في الدماغ واألعضاء األخرى بفعل
ضربة الشمس ،فإذا لم يسارع األهل باتخاذ العالج
السريع بتخفيض درجة حرارة الجسم يتسبب حدوث
هذا االنتفاخ الذي يؤدي للوفاة.
العالج والوقاية من ضربة الشمس

يتم العالج بطريقتين عالج أولي حال وقوع المصاب بحالة
من اإلغماء ،وعالج ثانوي عند استيقاظه من اإلغماء ويتم
العالج فيها بالطب البديل.

طرق العالج األولي:
ً
•ينقل المصاب إلى منطقة مظللة بعيدا عن
الشمس.
•يقوم المسعف بتبريد جسده وتخفيض درجة حرارته
عن طريق نزع المالبس الثقيلة غير الضرورية.
• يرش الجسم بالماء الفاتر أو ذو حرارة باردة نسبيا ً
«أبرد من جسد المصاب» ،وذلك حتى يتم تحفيز
بثور الجلد في إفراز العرق.
• توضع مكعبات ثلجية حول منطقة الرقبة ومنطقة
ما تحت اإلبط ،حيث تتواجد في هاتين المنطقتين
أوعية دموية ظاهرة على سطح الجلد.
•إعطاء المصاب السوائل الالزمة ويفضل أن تكون باردة.
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عالج الطب البديل:
ً
ً
•يأخذ المريض المصاب بضربة الشمس حماما باردا أو
ماء عادي مع الحرص على عدم كونه ساخنا ً فإنه يزيد
من خطورة األمر وتسليط الماء على منطقة خلف
الرأس لفترة بسيطة.
•يستلقي المصاب على السرير ويوضع على رأسه
كمادات من الماء البارد إضافة إلى وضع قطع من ورق
الملفوف حيث وجود الصداع في الرأس.
•يشرب النعناع مع بذور الحرمل ويوضع فقط -4
حبات من الحرمل مع مغلي النعناع مرتين يوميا ً
حيث يستمر على هذا المشروب لمدة ثالثة أيام بعد
ضربة الشمس.
•شرب ملعقة من الخل خفيف التركيز وعصر ثالث
نقط من الليمون في األذن حيث يمتص الحرارة التي
تشعر المصاب بالصداع الشديد.
•يوضع نقطتين من المحلول الملحي في األذن بديال
عن الليمون.
•شرب مغلي حبة البركة السوداء المحلى بالعسل
الطبيعي ،حتى يشعر الجسم بالهدوء مع تنظيم
ضربات القلب السريعة .اإلكثار من شرب السوائل
يعوض السوائل التي فقدها الجسم مع
ألن ذلك ّ
ارتفاع درجة حرارته.
نصائح هامة

للحماية من ضربة الشمس

 -1تجنب الخروج في وقت الذروة.
 -2تأقلم الجسم مع الحرارة.
 -3تجنب اإلفراط في ممارسة الرياضة وتجنب األنشطة
التي تمارس أثناء التعرض ألشعة الشمس المباشرة.
 -4تجنب الجلوس في السيارة وهي متوقفة.
- 5خالل فصل الصيف ،عليك اختيار المالبس الخاصة
بك بحكمة.
 -6الحفاظ على رطوبة الجسم.
 . -7تناول األطعمة الصحية.
 -8االستمتاع بالحمامات الباردة أو زخات المطر.
 -9استخدام واقي من الشمس يوميا.
- 10إذا كنت تأخذ أدوية ضغط الدم وأدوية القلب ،عليك
استشارت طبيبك حول كيفية منع ضربة الشمس .

في النهاية الوقاية خير من العالج فيجب علينا
حماية أنفسنا من أشعة الشمس خاصة في
ساعات الذروة حتى ال نصاب ليس فقط من
ضربة الشمس وأيضا من حساسية الشمس
التي تسبب لنا الكثير من األذى وعدم الراحة.

سؤال العـدد
أول مرض يتم القضاء عليه بواسطة المشاريع البشرية ،باإلضافة إلى أنه يعتبر
كذلك المرض البشري الوحيد الذي تم القضاء عليه نهائيًا في العالم حتى
تطعيم له؟
ٍ
وقتنا هذا .حيث أنه كان المرض المعدي األول الذي يتم توفير

صيدلية حسين سعد العدوي
حلوان

صي

دلية عبد الرازق محمد
طنطا

ية أسامة مرموش
صيدل
مصطفى النحاس

سـؤال العــدد السابق

صيدلية مروة المهدى
اإلسكندرية

دواء واحد ي�ستخدم لعالج زيادة �ضغط العني ال
 ،Glucomaوي�ساعد يف ال�سيطرة على نوبات ال�صرع
 Epilepsyوهو �أي�ضا  diureticمدر للبول؟

االجابــة
�أ�سيتازوالميد Acetazolamide

من العائلة الدوائية مثبط �أنهيدراز الكربون

Carbonic anhydrase inhibitor
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املرا�سلة على العنوان التالى
� 6ش النباتات جاردن �سيتى -القاهرة
ت  27929291 :ف 27929293 :
info@pharmatodday.net
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✍ :نهــى حقــى

نظرة تأملية
بعد أن عشنا فى رحاب رمضان وأيامه العطرة...
والسؤال الدائم الذى يجول فى خواطرنا ملاذا هذا
الكم الهائل من املسلسالت الدرامية وأغلبها ال تترك
أى أثر لدى املشاهد ،والقليل منها هي التى تجذب
املشاهدة إليها .إذن الكم هنا مقابل الكيف بال أى
مبرر وإهدار للمال واستخفاف بالعقول وانحدار
الثقافة والذوق ...وأيضا للقيم واألخالق.
وتزداد األمية الفكرية وال ندرى إلى أين تسير وكيفية
العالج رغم كثرة الكالم والنقد والنتيجة كما هى...
نريد عودة الروح إلى الدراما المصرية إلى الجودة
والصدارة واالرتقاء بالذوق العام.
ومن هذا الكم الذى ال مجال له تنبثق بصيص من
الجمال والرقى والذوق واإلبداع والنجاح من هذا
املسلسل الذى يعود بنا إلى عصر الكالسيكيات الدرامية
والفن الرفيع ...أنها واحة الغروب أنها واحة الجمال
بكل أبعاده من القصة واإلخراج والتمثيل والفن والرقى
بكل مفاهيمه الجمالية ،وقمة التمثيل الذى يواكب
الجوائز العاملية والتى تصل إلى األوسكار واإلخراج
الواعى الذى يلمس أرض الواقع بحساسية مفرطة
مع مفردات القصة بكل أبعادها ودقة تفاصيلها...
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وكما قلت أنها الواحة الجمالية فى أجمل صورها
وأصدق تعبيرها مع تناغم الصحراء والجبال والرمال
مع اإلنسان فى أسطورة تفاهم وتواصل .وهذا يعنى
أن أرفع أسمى التقدير فهذا العمل الرائع الذى
جسد قصته أستاذنا الجليل بهاء طاهر بصورة أستاذيه
متمكنة ذات حساسية متمكنة مدركة بمفاهيم وأسرار
الكاميرا وتحركاتها وأضواءها من املخرجة الشابة
كاملة أبو ذكرى ...عمل يصل إلى العاملية دون جهد
أو وساطة ...وأن مسلسل ألعلى سعر وحالوة الدنيا
لهم فى سباق الدراما هذا العام نصيب من النجاح
واإلبداع ،وربما أيضا فى سباق الدراما يوجد بعض
من النجاحات من مسلسالت أخرى لم يسعنى الحظ
للمتابعة ،ولكن فى الختام البد أن أشير إلى أن العمل
األدبى املتميز عند إعادة تناوله دراميا مرة أخرى
البد أن ال يخرج عن روح العمل وأن يحسنوا إليه وال
يشوه القصة كما حدث فى مسلسل ال تطفئ الشمس
هذا عيب كبير وساقطة ال تغتفر فى حق قامة كبيرة
مثل كاتبنا الكبير املتمكن األستاذ إحسان عبد القدوس
وهذه قصة تحتاج إلى أقالم ونقد ودراسة والنظرة
اإلصالحية إلنقاذ تلك األعمال األدبية التى تستحق كل
التقدير وكل االحترام.

النفس
األمَ ارة

تأمر النفس بالسوء على سبيل
القاعدة ،وتأمر بسواه على سبيل
االستثناء .ومرد ذلك أن الهوى
طبيعة ،والهدى مستمد .والطبيعة
تعلو ،وال يعلى عليها إال بسلطان .وال يقهر التطبع
الطبع إال إذا استعلى عليه بدافع أقوى .فحب الحياة
فطرة يسود عليها خيار الشهادة الذى يسمو فى
نفس المؤمن على الدنيا وما فيها .واالستثناء
يدخل على القاعدة ليخالفها فى نطاق معين.
وجوهر التربية الدينية هو تغليب المثل المستوحاة
على المثالب المبتغاة بحيث تجب القيمة االيجابية
المأخوذة من العقيدة النقيصة السلبية الكامنة
فى النفس.
تلك هى النفس األمارة بإجمال يختصر وال يبتسر.
واألصل المعروف أن القاعدة تعم ،واالستثناء يرد
بالتخصيص عليها .فبراءة النفس نسبية بقدر ما
تستقيم على طريقها أمرا ونهيا لتنصرف إلى الخير
عن الشر .ولكن النفس تضل فتشقى بضاللها ألن
الخطأ يأتى من الغريزة التى يقيدها الصواب بقيد
االلتزام .فالنفس السوية تكون دائما فى كدح
متصل المدى لتثبت على الحق ،وتجتنب الباطل.
وطاقة النفس أساس قدرتها ،ومن ثم حد تكليفها
بواجبها .والجهاد معاناة قد ال تنتهى إال بالموت
ألنها تكلفة الحصول على العائد فى المعادلة
الرياضية :أى عدد على ما ال نهاية يساوى الصفر.
والمحنة هى المنحة فى منطق الوجود المبنى على
تجاوز العقل بعلمه القليل ،والحواس بإمكاناتها
المحدودة إلى أفاق اليقين الممتد الذى يقى من
الزلل.
وشح النفس بخلها .إذ تضن بما تملك وما تريد
مع ما قد يصيبها من مصاب العنت .فالنفس أمارة
باألثرة تتدنى فى تشبثها بما تراه المصلحة أو
الغاية إلى درك األنانية .ووقاية النفس من شحها
تكون بتدريبها على اإليثار ،وترويضها على العطاء.
فعندما تدرك النفس الموازين الحقيقية وتزهد
عن الموازين الظاهرة حين تعلم أن الحساب ال
يقوم على السراب .فالربا فى الميزان الظاهر يزيد
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المال ،والصدقة تنقصه.
والربا فى الميزان الحقيقى
يمحق المال ،والصدقة
تزيده .والظالم فى الميزان الظاهر هو
العزيز ،والمظلوم هو الذليل .والظالم
فى الميزان الحقيقى هو الذليل،
والمظلوم هو العزيز.
وحسد النفس أن تتمنى زوال نعمة.
وقد يكون الزوال لذاته أو يكون زوال
انتقال من المحسود إلى الحاسد .ففى الحالة األولى
يكون اإليذاء بالضرر خالصا لوجه الحقد ،وفى
الحالة األخرى يبدو الحسد تطبيقا من تطبيقات
الجشع حيث تطمع النفس أن تسلب النعمة من
الغير لتستحوذ عليها.
والشح والحسد مرضان أزليان ،قديمان قدم اإلنسان.
وهما وجهان لعملة واحدة فى النفس األمارة بالسوء.
فالشح استبقاء للنعمة واستزادة .والحسد إزاحة لها
إلى العدم أو إلى الذات .والخيط المشترك بين االثنين
هو النعمة فى حرص النفس عليها محاولة أن تنفرد
بها دون مباالة بعوامل مانعة أو كان ينبغى لها أن
تكون مانعة .والعالج السيكولوجى للنفس األمارة
بالسوء هو تغيير ما بها .والخطوة األولى هى الربط
بين المتغيرات بإحالتها إلى المرجعية العليا حيث
يتوازن العدل المطلق.
فالرؤية السطحية تستقل بالواقعة ،وتقومها
معزولة عن روافدها ونتائجها الغائبة التى ال
تظهر معها فى الزمان والمكان .والنظرة العابرة
ال تتبين العالقات الخفية بين األشياء المتباعدة
فى مظاهرها .أما البصيرة النافذة فتنسب الدانى
إلى القاصى فى منظومة متماسكة ال تنفصل بها
الجزيئات بل تدور جميعا فى مدار كلى واحد يرتب
الجزاء على العمل.
إنها ليست مقامرة،
ولكنها تجارة.
ليست مخاطرة،
ولكنها إدارة.
ودفاتر التاجر الحصيف ناطقة بسيرته.
قد يخسر المال فى ربحه
أو حتى فى رأسه
لكنه ال يخسر نفسه أبداً.

كيفية التعايش مع األطراف الصناعية

جسديا ونفسيا

تتسبب حوادث مختلفة في إصابات
شديدة قد تؤدي إلى أن يفقد أحد
األشخاص طرف من أطرافه ،لتتغير
حياته فجأة فيجد نفسه يستيقظ في
غرفته بالمستشفى ليجد أحد أطرافه
تعرض للبتر ،فيعيش في حالة صدمة،
هنا تظهر األطراف الصناعية كحل
ليستعيد هذا المصاب حياته.
إذن ما هي األطراف الصناعية؟ وكيف
يمكن االستفادة منها؟
سنوضح كيف نساعد من نحب ليتقبل ما حدث له،
ويتأقلم على حياته ويعتاد على استخدام األطراف
الصناعية واألجهزة التعويضية .األطراف الصناعية
هي أطراف بديلة يتم استخدامها عند تعرض أطراف
اإلنسان سواء العلوية أو السفلية للبتر الكلي أو الجزئي
مثل الذراع أو القدم ،وتقوم بمحاكاة أطراف اإلنسان ،وقد
ظهرت األطراف الصناعية بعد الحرب العلمية الثانية
نتيجة لما سببته الحرب من خسائر ،حيث خسر الكثير
من الجنود أطرافهم ،وفي محاولة لتأهيل الجنود
للعودة لحياتهم تم استخدام األطراف الصناعية ،التي
أصبحت تساعد على تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة،
وزيادة ثقتهم بأنفسهم ،وتزيل العوائق و الصعوبات التي
تحول دون اندماجهم في المجتمع .في البداية كانت
األطراف الصناعية بدائية الصنع تستخدم األخشاب
في صناعتها ،وتكون على شكل اسطواني ،ثم تطورت
األطراف الصناعية مع التقدم التكنولوجي من حيث
مادة التصنيع والشكل فصنعت من البالستيك ،ثم
ظهر المفصل اإللكتروني ،وأصبحت هذه األطراف
تحاكي بشكل كبير أعضاء اإلنسان ،ويمكنها أن تقوم
بوظائف دقيقة مثل اليد الصناعية.
ما هي أسباب استخدم األطراف
الصناعية؟
تستخدم األطراف الصناعية للحاالت التي تعاني من
بتر في األطراف كليا أو جزئيا سواء كان السبب عيب
خلقي ولد به اإلنسان ،أو األمراض ومضاعفاتها مثل
الغرغرينا التي قد تحدث بسبب مضاعفات مرض
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السكري ،أو الحوادث التي قد تؤدي لفقدان أحد أطراف
المصاب .نالحظ أن الشخص المصاب قد يحتاج لفترة
قبل تركيب الطرف الصناعي فلو كان مريض بمرض
مثل السكري البد من ضبط مستوى السكر وشفاء
أي جروح موجودة بجسم المريض قبل تركيب الطرف
الصناعي.
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
تعويض الشخص عن فقدان أحد أطرافه وقيامها
بوظائف هذا الطرف .لها قابلية للحركة مثل حركة
الطرف األصلي .خفيفة الوزن .توفر المواد األساسية
الالزمة لصناعتها .قابلة للصيانة بصورة مستمرة و
لها قطع غيار متوفرة .غير معرضة للتلف تدوم لفترة
طويلة .قد تحتاج األطراف الصناعية للصيانة كل أربع أو
خمس سنوات للتأكد من سالمة المفاصل الصناعية،
وإجراء الصيانة لبقية أجزاء الطرف الصناعي.
الفرق بين األطراف العلوية و األطراف
السفلية
األطراف السفلية إذا كان البتر تحت الركبة فإن نسبة
العجز قد ال تكون ملحوظة ،أما عندما يكون البتر فوق
الركبة فتكون الحالة أكثر صعوبة وأدق ،ألننا نحتاج
عندها مفصل صناعي يقوم بعمل مفصل الركبة
الطبيعي .األطراف العلوية المهام التي تقوم بها
اليد عديدة وتحتاج إلى دقة عالية ،مما يؤدي لضرورة
استخدام تكنولوجيا متطورة لصناعة األطراف العلوية
حتى تحاكي أصابع اليد والمعصم .كيفية استخدام
األطراف الصناعية حتى تستطيع استخدام األطراف
الصناعية بفعالية لتساعدك في الحركة وأداء مهامك

في الحياة اليومية البد من المحافظة عليها ،لذلك
يجب القيام بتنظيف الطرف الصناعي ،وخلعه قبل
النوم حتى ال يسبب الضيق ،والنظر إن كان هناك جروح
مكان البتر ،واالعتناء بنظافة المنطقة حتى ال تتلوث
الجروح وتسبب لك المشاكل.
التأهيل النفسي لمستخدم األطراف
الصناعية
الشخص الذي يفقد أحد أطرافه يمر بتحديات نفسية
وتتأثر حياته بشدة على كل المستويات العقلية
والجسدية والنفسية والعاطفية ،ويختلف التأثير
النفسي على األشخاص حسب عوامل كثيرة منها
العمر ،والقدرة على العمل ،ودعم العائلة ،ويمر بمراحل
حتى يصل للتقبل والتكيف وهذه المراحل هي:
إنكار ما حدث له وعدم تصديقه.
الغضب مما حدث له وقد يدخل في نوبات غضب شديدة.
الدخول في اكتئاب وقد يصل األمر عند البعض للميول
االنتحارية .في النهاية غالبا ما يتقبل ما حدث له
ويتأقلم مع حياته الجديدة.
ما هي العوامل التي تلعب دورا في
التكيف النفسي؟
هناك العديد من العوامل الصحية واالجتماعية
والنفسية التي تلعب دورا في تقبل الفرد لفقدانه أحد
أطرافه ومنها:
العمر :يرى معظم األطباء أنه كلما تقدم عمر اإلنسان
كلما ازداد صعوبة في تقبل خسارة أحد أطرافه ،فالطفل
أسرع تقبال وتكيفا خاصة لو كان نتيجة عيب خلقي ولد
به ،أما المراهقون فيصعب تقبلهم لألمر ألنهم يهتمون
بمظهرهم جدا ويشعرون بأنهم أقل جاذبية من اآلخرين،
مما يؤدي الضطرابهم وشعورهم بالخوف من عدم تقبل
أصدقائهم لهم.
عوامل شخصية
هناك عوامل شخصية تؤثر في مدى تقبل ما حدث
وسرعته ،مثل إذا كان هذا الشخص يهتم بشكله
وصورة جسده بشكل زائد عن اللزوم مثل أصحاب
الشخصية النرجسية ،سيزداد رفضه لفقدانه أطرافه
ألنها قد شوهت شكله ،أما إن كان لديه تاريخ من
المرض النفسي مثل أن يكون قد أصيب باالكتئاب قبل
ذلك ،فيكون االحتمال األكبر هو عودة االكتئاب له وقد
يصاحبه ميول انتحارية.
عوامل اقتصادية
بصفة عامة عودة الشخص لعمله تساهم بقدر كبير
في تقبله لما حدث له ،إال إذا كان عمل الشخص قائم
على األنشطة الحركية مثل العب كرة القدم فستؤثر
إصابته على وظيفته ولن يستطيع القيام بها والبد أن
يغيرها ،ويفكر في تحقيق أهداف أخرى ،وعلى الدولة أن

تدعمه وتتيح له الوظائف التي تناسبه.
العوامل الطبية
إذا كان البتر نتيجة اإلصابة بمرض مثل السكري
يكون التقبل أكبر وأسرع ،حيث يشعر المريض أن هذه
العملية ستساعده على الشفاء ،ومعرفته المسبقة
بإجرائها تساعده على تقبل التغيير.
دعم العائلة و األصدقاء
تقديم الدعم من العائلة واألصدقاء يشكل عامال فارقا
في حياة المصاب ويجعله أكثر تكيفا ،فدعم المحيطين
به يساعده بشكل فعال في العودة لممارسة حياته،
ومع أهمية دور العائلة فال يقل دور األصدقاء أهمية
خاصة لألطفال والمراهقين .يجب أن تالحظ العائلة
واألصدقاء المقربين حالته النفسية وما يمر به حتى
يستطيعوا مساعدته ،خاصة إذا أصيب باالكتئاب فالبد
من مالحظة أعراضه وهي:
• فقدان الشهية.
•فقدان الطاقة.
• األرق وعدم انتظام النوم.
•ضعف التركيز.
•عدم االستمتاع بأي نشاط تقوم به.
•العزلة واالبتعاد عن الناس.
نصائح للتغلب على االكتئاب بسبب األطراف الصناعية نقدم
مجموعة من النصائح تجعلك تساعد المقربين منك على
هزيمة االكتئاب وتقبل ما حدث لهم:

• ال تدعه يبقى في البيت فالبد أن يخرج ويذهب ألماكن
يحبها.
• احرص على تناوله لطعام صحي ومتوازن.
•يجب أن يتمرن على التنفس الصحيح وأخذ نفس
عميق.
•اجعله يركز على مميزاته.
•ال تدعه يلوم نفسك.
•شجعه على التعبير عن مشاعره حتى يخفف
الضغط العاطفي ،ويمكنك أن تقترح عليه أن يكتب
رسائل ال يرسلها كتفريغ عاطفي.
•شجعه على التواصل مع من حوله وأن يتحدث مع
المقربين منه ويكون واضحا فيما يريده و فيما ال
يريده .ذكره أن من يحبونه يرغبون في مساعدته وأن
طلب المساعدة ال يقلل من استقالليته وال اعتماده
على نفسه .يمكنه ممارسة تمارين التأمل مثل
اليوجا.
•اقترح عليه الحصول على مساعدة نفسية إن
كان في حاجة لها .شجعه على التفكير بطريقة
مختلفة ،وأن يحلم أحالم جديدة ،ويحقق انجازات
جديدة.
طريق التعافي طويل لكنه ممكن وليس مستحيل،
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اإلسعافات األولية..
ماذا تعرف عنها؟ وما أهميتها؟

إن اإلسعافات األولية على الرغم من أنها عالج مؤقت
ألي أزمة أو حالة إال أنها قد تنقذ حياة اإلنسان ولهذا
يجب على كل شخص منا التعرف على مبادئ اإلسعافات
األولية ووسائلها وكيفية التعامل مع المصاب.
تعريف اإلسعافات األولية :اإلسعافات األولية هي
الرعاية والعناية األولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها
اإلنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة
أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو اإلغماء إلنقاذ
حياته ،حتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة
له بوصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب
مستشفى أو عيادة طبية.

أهداف اإلسعافات األولية:

•الحفاظ على حياة المصاب
• منع تدهور حالة المصاب.
•مساعدة المصاب على الشفاء.

مبادئ اإلسعافات األولية:

للمصاب حتى يتمكن من تقديم اإلسعافات األولية
التي تتفق مع نوعية اإلصابة أو المرض ،نظرا ً الختالف
نوعية اإلسعافات بحسب نوع اإلصابة.
•يجب على المسعف أن يطمئن المصاب ويهدئ من
روعه ويزيل اضطرابه وتشجيعه ومعاملته بلطف
والتخفيف من انزعاجه .يجب على المسعف أن ال
يسمح بتزاحم الناس حول المصاب ليساعده على
التنفس وتهدئة المصاب.
• يجب على المسعف االحتفاظ بشهود الحادث
واستدعاء الطبيب والشرطة.
•يجب على المسعف محاولة إيقاف النزيف أو عمل
جبيرة أو تنفس صناعي وتدليك القلب حسب الحالة.
•الوضع المالئم للمريض أو المصاب.
•معرفة األعراض وعالمات الخطر للمشاكل الطبية.
•التعامل مع الحروق والكسور.
•كيفية تضميد الجراح.
•كيفية التعامل مع إصابات األطفال.

• السيطرة التامة على موقع الحادث.
صندوق اإلسعافات األولية:
•االهتمام بعمليات التنفس االصطناعي ،وإنعاش يعتبر صندوق اإلسعافات األولية ضرورة ال غنى عنه في
القلب ،والنزيف.
المنزل أو السيارة أو العمل أو الرحالت ،فوجود وسائل
اإلسعافات األولية تساعد على إسعاف المصاب
مسؤولية المسعف األولى:
•تقييم وتشخيص صحيح وسريع لإلصابة أو الحالة بسرعة ،وتجنب تدهور حالته وتفادي حدوث المضاعفات
لمعرفة سبب الحادث وتحديد نوع المرض أو اإلصابة ،المترتبة عن اإلصابة ،فمعظم اإلصابات يمكن التعامل
معتمدا ً على وصف وقائع الحادث واألعراض والعالمات معها بسهولة وبقليل من الخبرة وكثير من العناية
وبتجهيز صندوق اإلسعافات األولية على أكمل وجه.
المشاهدة.
•فحص المصاب بالكامل واالهتمام باإلصابة كبيرة ويجب حفظ مواد اإلسعافات األولية داخل صندوق
كانت أم صغيرة ،وذلك ألنه غالبا ما يكتفي المسعف محكم اإلغالق والكتابة عليه بشكل واضح ووضعه
باإلصابة األولى خاصة إذا كانت هذه اإلصابة كبيرة في مكان ظاهر يمكن الوصول إليه ،حقيبة اإلسعافات
ويهمل باقي اإلصابات الصغيرة والتي قد تكون لها األولية للرحالت يجب أن تكون من النوع الخفيف ولها
مقابض لسهولة حملها.
خطورتها.
اإلصابة
حاة
حسب
المناسب
الفوري
العالج
• تقديم
مالحظة هامة في المنزل
أو المرض.
يجب حفظ حقيبة أو صندوق اإلسعافات األولية بعيد
الصحي
المركز
أو
المستشفى
إلى
المصاب
• نقل
عن متناول األطفال الصغار لضمان سالمتهم .تأكد
حسب خطورة الحالة.
من تاريخ صالحية المواد من فترة ألخرى وقم باستبدال

خطوات عمل المسعف:

•يجب على المسعف أن يتصرف في حدود معلوماته
الطبية التي تمكنه من تقديم اإلسعافات
األولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح ،إلنقاذ
حياته وأن يقوم بتقييم الموقف ومعرفة ما حدث
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كل مادة انتهى تاريخ صالحيتها .احتفظ بقائمة أرقام
هواتف الطوارئ بصندوق أو بحقيبة اإلسعافات األولية.
يجب االحتفاظ داخل صندوق اإلسعافات األولية بدليل
المواد والحالة التي يتم استخدامها كدليل إرشادي
عند استعمال األدوية.

أ.د .محمد عطية مرتضي

استاذ مساعد الروماتيزم وأمراض المفاصل
كلية الطب – جامعة الزقازيق

الركبة والغسيل
هي أحد أنواع العالج التداخلي لعالج حاالت خشونة
الركبة حيث يتم استخدام محلول ملح بكمية
كبيرة من 500سم الي  1000سم تحقن داخل الركبة
ويتم اخرجها من الركبة بالتوازي فتقوم بغسل
المفصل من الداخل واخراج األجزاء الدقيقة الناتجة
عن عملية التأكل التي تصاحب الخشونة.

اعداد  /ح�سام الجبالى

األساس العلمي:

ادخالهم داخل الركبة بعد اعطاء مخدر موضعي ويتم
استخدام أحد الكانيوالت الدخال المحلول والكانيوال
األخري تستخدم الخراج المحلول بصورة أوتوماتيكية
وتمتاز هذه الطريقة بأنه يمكن اجرائها في العيادة
الخارجية وتتم بدون تخدير نصفي وبدون أي جرح.
وقد أثبتت الدراسات أن فعالية غسيل الركبة بدون
منظار مساوية تماما لغسيل الركبة بالمنظار

يعتمد هذا العالج التداخلي علي فكرة أن االلتهابات
المتكررة المصاحبة للخشونة تنتج عن الجزيئات
الدقيقة المترسبة داخل المفصل والناتجة عن عملية
التأكل التي تصاحب خشونة المفاصل فاذا تم اخراج
هذه الجزيئات من المفصل الخشن فان فرصة حدوث
االلتهابات المتكررة والمستمرة والمسببة لأللم تقل
بصورة كبيرة ولفترات طويلة
نسبيا .كثيرة جدا أغلبها ما الجديد
الدراسات علي هذا النوع من
العالجالعالج فعال ومفيد الذي نقدمه في روماتيزم كلينك :
(وليس كلها ) تشير الي أن هذا
لمعظم مرضي الخشونة وأن درجات فعالية هذا العالج باالضافه الي أننا نعد من المراكز القليلة في مصر التي
تختلف من مريض الي أخر لكن الغالبية الساحقة تقدم غسيل الركبة بدون منظار فاننا نمتاز باستخدامنا
الموجات فوق الصوتية كأشعة استرشادية مما يمكننا
تشعر بتحسن واضح بعد غسيل الركبة.
من رؤية مفصل الركبةمن الداخل أثناء الغسيل بكل
مراحلة.
طريقة غسيل الركبة :
هناك طريقتان لهذا العالج التداخلي :
الطريقة األولي
عن طريق المنظار التشخيصي /الجراحي

وفيه يتم حقم محلول الملح وسحبه عن طريق
المنظار في دفعات متتالية ويستلزم ذلك الدخول الي
غرفة العمليات وتخدير نصفي للمريض مع عمل فتحة
بالمشرط في مفصل الركبة الدخال المنظار.
الطريقة الثانية:
وهي غسيل الركبة بدون منظار

وفيها يتم استعمال عدد  2من الكانيوالت يتم

من من مرضي الخشونة نوصي له
بعمل غسيل للركبه؟

بالرغم من أن الدراسات تقول أن أفضل النتائج لغسيل
الركبة تكون في حاالت الخشونة البسيطة اال أننا دائما
ما نعرض هذا الحل علي مرضي الخشونة المتقدة
وذلك ألن مرضي الخشونة البسيطة أمامهم حلول
كثيرة ومن األفضل دائما أن يتم أخذ الحلول من األبسط
الي األعقد لذلك عادة ما نصل مع مرضي الخشونة
البسيطة الي حل مريح قبل اللجوء الي غسيل الركبة
بينما تضيق الحلول أمام مرضي الخشونة المتقدمة
لذلك نلجأ لغسيل الركبة
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ماذا يحدث عند

الغضب؟
عرف الغضب بأنه عاطفة إنسانية طبيعية وصحية أحيا ًنا ،ولكن عندما
ُي ّ
نفشل في التحكم بها تتحول إلى أداة تدمير تسبب لنا الكثير من
المشكالت ،سواء في العمل أو الحياة الشخصية أو االجتماعية أو األسرية.

�إعداد  /ايـة عيـاد
ويتدرج الغضب من كونه مجرد توتر بسيط إلى كونه
وانتقاما ،وتصاحبه بعض التغيرات
غيظا وحنقً ا
ً
ً
النفسية والجسدية ،فعندما نغضب يزيد معدل
ضربات القلب ويزيد ضغط الدم ،كما يزيد معدل إفراز
هرمون «األدرينالين» و«النور أدرينالين» من قبل الغدة
الكظرية.
وقد تكون مسببات الغضب عوامل داخلية أو خارجية،
فقد نغضب من شخص معين أو حادثة معينة ،أو قد
ينتج الغضب من داخلنا كنوع من القلق على مشكالتنا
الخاصة ،أو نتيجة ذكرى لحادثة مؤلمة مرت بنا.
وتختلف مستويات الغضب من شخص آلخر ،فهناك
من ندعوهم بالعامية «دمهم حامي» ،وهم من يسهل
استثارتهم ويثورون بسرعة أكبر من الشخص الطبيعي،
وهؤالء األشخاص قد ال يعبرون عن غضبهم بطريقة
عدوانية ،بل قد تكون ردود أفعالهم عبارة عن انسحاب
دائما يشعرون
من المجتمع أو إصابتهم بالمرض ،وهم ً
بأنه كان يجب أال يتعرضوا لهذا النوع من المضايقة
بسيطا ،على سبيل المثال ،أن يقوم أحد
حتى ولو كان
ً
بتصحيح بعض تصرفاتهم ،فهم ال يأخذون التصرفات
بمحمل جيد ،والسبب يرجعه المختصون لعامل جيني
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أو نفسي ،فاألشخاص سريعو الغضب كثيرًا ما ينحدرون
من أُسر لديها مشكلة في طريقة التفاهم وتعيش حياة
فوضوية .كما أن العديد من األطفال يكونون سريعي
الغضب منذ شهورهم األولى ألسباب بيئية أحيانًا.
ويتحدث د /محمد منصور -استشاري األمراض النفسية
والعصبية -عن مدى قدرة اإلنسان على االستيعاب
والفهم في ظل العصبية واإلحساس بالغضب العارم،
وتأثير الغضب على اإلنسان وطبيعة فهمه ،قائل« :إن
الغضب الشديد أو العصبية يؤثران بشكل كبير على
قدرة اإلنسان على التفكير ،وعلى التفهم واالستيعاب،
فعندما يكون اإلنسان غاض ًبا يصبح غير مستوعب وغير
فاعل ،وإنما غضبه يحركه ويتحكم بعقله الذي توقف
عن التفكير المنطقي».
ويوضح د /منصور أن الغضب يجعل الدماغ أكثر صالبة
والشخص أكثر عنادًا وتحجرًا وغير متقبل للكالم أو
مستوعب له ،ال يسمع وال يستقبل أي وجهه نظر قد
تغير وجهة نظره ،وتكون الدماغ فى ذلك الحين غير
مستوعبه أو قاصده ما يحدث؛ لذا فإن هذا التوقيت
تماما للحديث المنطقي أو المحاسبة أو
غير مناسب
ً
العتاب وباألحرى ألخذ القرارات.

69

P H A R M A T O D AY
issue 47

ال تقس نفسك

بميزان
غيرك

كل إنسان له بصمة وميزان ،له نقاط قوة ميزه اهلل تعالى بها ..إذا أدركها
ّ
وركز عليها وجد طريقه وأمسك بزمام أموره وبدأ الصعود على درجات سلم
الجودة واإلتقان؛ إذ أن أول درجات اإلتقان حسن اختيار الميزان.
يوما في حالة
يُحكى أن األسد ملك الغابة و ُ ِج َد ً
انهيار واكتئاب ،وعندما ُس ِئل عن السبب قال:
يوما قويًا» ،كيف
«إنني فاشل وضعيف ولن أكون ً
وأنت األسد ملك الغابة رمز القوة!! أكمل األسد:
«حاولت مرارًا وتكرارًا بشتى السبل والوسائل ولم
أطير ،والقوة هي القدرة على الطيران ..هكذا أخبرني
الصقر».
ضحك الصقر على األسد وأقنعه أن القوة هي
القدرة على الطيران ،وربما ضحك األسد على نفسه
وأضاع قوته باستخدام ميزان غيره .األسد قوته على
األرض وليست في السماء ..أنت قوتك في التركيز،
وهو قوته في السرعة ،وهذا قوته في الشهامة..
ت قوتِّك في خفة ظلِّك ،وهي قوتها في جمالها،
أن ِ
وتلك قوتها في حسن كالمها ..فال تقلب الميزان..
وال تقس نفسك بميزان غيرك فتظلمها.
«ال يوجد إنسان ضعيف ولكن يوجد إنسان ال يعرف
مواطن القوة فيه» ،ومعرفة نقاط قوتك والتركيز
على استغاللها على الوجه األمثل من أهم العوامل
التي تؤدي إلى نجاحك وتميزك دون شك ،وهي التي
تعطيك القوة في أوقات اليأس وتساعدك على
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الصمود والتحدي واالستمرار.
تَنافَس طوال الوقت مع نفسك فقط ..اجعل هدفك
الخاص هو العمل على تحسين أداءك للوصول إلى
أفضل ممكن لديك ،فهذه الطريقة ترفع قدرك
الخاص من خالل رؤية نفسك تحقق المزيد والمزيد
من األهداف ،ومن ث َّم تُخ ِرج أفضل ما عندك.
احكم على نفسك من خالل معاييرك الخاصة ..إذا
تعلمت أن تحكم على نفسك من خالل معاييرك
الشخصية ،فستتوقف عن مقارنة نفسك
باآلخرين؛ ألن ببساطة توقعات وأهداف اآلخرين أمر ال
يعنيك في شيء .معرفتك لقدرتك الخاصة تجعلك
متحكما في النتائج وتساعدك على خلق أسلوب
ً
الحياة الذي تطمح به لنفسك.
ضيع أجمل لحظات
كم منا يضل طريقه وي ُ ِّ
دفعا
حياته ويدفع بنفسه إلى اإلحباط واالكتئاب ً
فيحطمها بسبب سوء اختيار الميزان «ألنه باصص
في ورقة اللي جنبه»؟! ركّز في ورقتك وانشغل بها
عن غيرها ..اعرف نقاط قوتك واستغلها ..اضبط
ميزانك ،واستمتع بقدراتك ،وانطلق بحياتك.
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احمرار العين

األسباب والعالج

أسباب احمرار العين
ينتج االحمرار عن توسع األوعية
الدموية الموجودة على سطح العين.
وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى ذلك،
على سبيل المثال:
التهاب ملتحمة العين
( :)Conjunctivitis

وتنتج عن عدوى شديدة جداً وتظهر في
صورتين:

-1عدوى فيروسية :يساعد
استخدام مصدر بارد إضافة إلى
الدموع الصناعية في عالجه.
-2عدوى بكتيرية :يتم عالجها
باستخدام المضادات الحيوية.
الحساسية
يعاني الكثير من األشخاص من احمرار
العينين عند تعرضهم لألشياء التي
تثير الحساسية لديهم ،مثل حبوب
الطلع ( ،)pollenوباألخص في فترة
الربيع والصيف.
ومن أجل التخفيف من أثرها ينصح
أولئك األشخاص بالبقاء في بيوتهم
قدر المستطاع في الفترات التي تشهد
انتشارا لحبوب الطلع ،واستخدام
وسائل الحماية الخاصة بالعينين
مثل النظارات الشمسية.
من الممكن أن يساعدك الطبيب في
تحديد األمور التي تسبب حساسية
العينين لديك بهدف تجنبها قدر
المستطاع.
التهاب الجفون ()Blepharitis
كذلك يسبب التهاب الجفون في
احمرار العينين ،والتي تترافق مع الحكة
والحرقة في العين .وعالج التهاب
الجفون غير محدد بعد ،إذ من غير
المعروف إن كانت المضادات الحيوية
فعالة في عالج جميع الحاالت.
نزيف أسفل الملتحمة
(Subconjunctival
)hemorrhage
قد يحدث نزيف أسفل الملتحمة
بعد اإلصابة بكدمة في العين أو
بعد السعال والعطاس بقوة شديدة.
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د .عاليـــا �أ�شــرف

نزيف أسفل الملتحمة عادة ما يزول
بعد أسبوعين دون أي عالج ،ولكن يجب
عليك استشارة الطبيب إن شعرت
بألم وعدم راحة.
تمزق األوعية الدموية
الدقيقة في العين

قد تصاب األوعية الدموية الدقيقة في
العين بالتمزق أحيانا ،وذلك نتيجة السعال
أو العطاس الشديدين أو القيء الشديد
والمتكرر أو حتى فرك العين بقوة .الجدير
بالذكر أن تمزق هذه األوعية ال يسبب أي
ألم ويترافق مع األعراض التالية:

 -1احمرار العين
 -2شعور بالحكة.
ايضا يحدث احمرار العين نتيجة لـ:
 .1الزرق (.)glaucoma
 .2التعرض الشديد ألشعة الشمس.
 .3دخول أشياء غريبة إلى العين.
 .4السباحة.
 .5التدخين وتناول الكحول.
عادة ما يكون احمرار العين مؤقت
ويختفي بسرعة دون الحاجة ألي عالج
يذكر ،إذ من الممكن أن يكتفي المصاب
بالعالجات المنزلية المختلفة.
عالج احمرار العين
ال داعي للقلق إذا أصيبت باحمرار العين
طالما أن ذلك يحدث على فترات قليلة
ومتباعدة ،في بعض األحيان قد يصف
لك الطبيب بعض األدوية بنا ًء على
المسبب وراء احمرار العين ،فإن كانت
عدوى بكتيرية من الممكن أن يصف لك
الطبيب المضادات الحيوية.
عالجات طبيعية الحمرار
العينين
مصدر بارد
ضع بعضا ً من قطع الثلج في قطعة
قماش نظيفة ،ثم ضعها بالقرب من
جفن العين المصابة .هذا األمر يساعد
في التخفيف من التورم حول العين
والحكة المزعجة التي تشعر بها.
البابونج
قم بإضافة ملعقة صغيرة
من البابونج الجاف إلى كأس من الماء
المغلي ودعه لفترة  5دقائق حتى يبرد.

استخدم المحلول لغسل العين أو
استخدامه كمصدر بارد على العين
عن طريق وضعه على قطعة قماش
نظيفة.
الخيار
•قم بقطع الخيار إلى شرحتين
وضعهما في الماء البارد والثلج
لمدة  10دقائق قبل وضعهم على
جفون العينين لمدة مماثلة.
•الخيار يتمتع بخصائص قوية
مضادة لألكسدة والتي تساعد في
التخفيف من تهيجهما.
أكياس الشاي
ضع كيس الشاي الرطب على العين
المصابة لعدة دقائق ،وقم بذلك عدة
مرات خالل اليوم .فالشاي يحتوي
على مواد تحارب العدوى البكتيرية
والفيروسية .بإمكانك استخدام
أكياس الشاي األخضر واألحمر.
الماء
من الضروري أن تقوم بتناول كمية
كافية من الماء ،فذلك يمنع إصابة
العينين بالجفاف.
عصارة األلوفيرا
قم بتجميد عصارة األلوفيرا وإضافة
القليل من الماء البارد لها .استخدم
قطعة من القطن النظيفة وضع
العصارة على العين المصابة.
متى تستشير الطبيب؟
عند إصابتك باحمرار العين يجب أن
تستشير الطبيب في الحاالت التالية:
•فقدان القدرة على النظر.
•الشعور بألم شديد.
•خضوعك لجراحة في العينين.
•الحساسية تجاه الضوء.
•صداع شديد وحمى.
•الغثيان أو القيء.
•تورم العين وعدم القدرة على إبقائها
مفتوحة.
•وجود تاريخ إلصابتك بألم في
العينين.
سيقوم الطبيب بوصف األدوية
المناسبة تبعا ً لحالتك ومسبب احمرار
العين لديك.
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ألم

عصب
األسنان..

األسباب وطرق العالج

يعتبر التهاب عصب األسنان من أفظع اآلالم التي يمكن
أن يواجهها اإلنسان ،حيث األلم المستمر الذي ال يهدأ
ليال ونهاراً ،يحرم اإلنسان من متعة الحياة بكل معانيها،
ال يستطيع األكل أو الشرب وممارسة حياته اليومية بل
يجعل اإلنسان في حالة من العصبية الشديدة التي ال
يستطيع معها اتخاذ أي قرارات صحيحة ومنجزة.
المشكلة وأسبابها وعالجها.
السن الذي يمتد
السن هو لب ِّ
عصب األسنان :عصب ِّ
حتي يصل إلى جذوره ،ويحتوي على األعصاب واألوعية
داعم .وقد يُصاب هذا العصب
ج
ٍ
الدمويّة ونسي ٍ
بااللتهاب نتيجة وجود البكتيريا والفيروسات ،وتكمن
صعوبة هذا االلتهاب في أن ّه ال يمكن له التمدد في
المنطقة المحيطة؛ ألنها كلّها عبارة عن العاج والمينا
وهي مواد صلبة فينحصر االلتهاب ويزيد معه األلم ،وقد
السنية
يستطيع أن يخرج هذا االلتهاب عبر القنوات
ّ
لينتج الخراج.
أسبابه:
• أسباب تلف العصب كثيرة فقد يلتهب العصب
نتيجة تسوس األسنان وهو السبب الرئيسي اللتهاب
عصب السن ،فاإلهمال في عالج التسوس يؤدي إلى
تفاقمه ووصوله إلى عصب السن أو قريبا منه ،وعادة
ما يكون ألم تسوس األسنان لحظيا وقت وجود المؤثر
على السن مثل السكريات أو أألشياء الساخنة أو
الباردة .وعند وصول التسوس أو النخر إلى لب السن
يصبح األلم أشد  .وأحيانا يلتهب العصب بسبب
التهاب لثوي عميق مصاحبا بجيوب لثوية عميقة
قد تمتد إلى الجزء األخير من الجذر التي بدورها تنقل
االلتهاب إلى لب السن عن طريق الجذور.
حوادث مختلف ٍة
•إصابة األسنان بالكسور نتيجة
َ
السن.
وتصل هذه الكسور إلى لب ّ
•أيضا وجود حشوات كبيرة أو تيجان صناعية قديمة
التي دخل تحتها التسوس من دون أن يشعر المريض
وفجأة يداهم األلم المريض وتظهر نفس األعراض،
كما أن الحشوات الكبيرة والقديمة قد تؤدي إلى
التهاب العصب نتيجة تسرب بعض موادها عبر قنوات
األسنان مسببة التهاب السن ،أو قد يكون نتيجة
تكون التسوس تحت الحشوة ثم وصوله للعصب.
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أعراض التهاب العصب؟
• ألم شديد في السن عند األكل.
•ألم شديد مزمن مع شرب المشروبات الباردة
والساخنة ويستمر األلم حتى بعد إزالة المؤثر البارد
والساخن ولمدة دقائق طويلة .تلون السن من الداخل
باللون الداكن أو األحمر.
• انتفاخ أو حساسية في اللثة حول السن.
• ظهور دمل أو بثرة في اللثة.
لماذا يجب عالج العصب؟
هناك اعتقاد خاطئ لدى بعض الناس بأنه عند تعرضهم
اللتهاب العصب ،يصبرون على ذلك األلم المرير ويتعاطون
المسكنات والعالجات الغريبة العجيبة .ومن ثم يتوقف
األلم فجأة بعد ذلك ويفرحون معتقدين أن االلتهاب
قد انتهى .ثم يهملون في زيارة طبيب األسنان إلى أن
يشعروا باأللم مرة أخرى ويعيدون الكرة تلو الكرة إلى أن
يتلف السن بالكامل ،ومن ثم يتم خلعه .والحقيقة هي
إن العصب يتلف ويموت بعد ذلك االلتهاب األول المرير
ويبدأ بالتحلل وتقوم البكتريا بالتكاثر داخل السن ومن
ثم تتوجه إلى خارج السن عن طريق قنواته لتسبب ما
يسمى بالخراج .والخراج عبارة عن تجويف في العظم
مليء بالتقيحات يظهر على شكل تورم أو انتفاخ
جرثومي يمكن له أن ينتشر إلى الوجه أو الرقبة وأحيانا
قد يسبب ذوبان العظم حول السن .ولذلك يجب عدم
التهاون في ذلك والذهاب إلى أخصائي في عالج العصب.
كيفية عالج العصب
أهم ما في األمر هو التشخيص السليم لمدى سالمة
السن المراد ،فإذا كان السن ضعيفا أو وجد به تسوسا
أو كسرا يمتد إلى الجذور تحت العظم أو كانت الجذور
مكشوفة بسبب أمراض لثوية متقدمة أو أي سبب
آخر قد يقلل من فرص إنقاذ السن فاألفضل خلع السن
واستبداله بزراعة األسنان.
عالج العصب غالبا ما يحتاج إلى عدة خطوات مترابطة وهي:

•تنظيف وحشو العصب.
•أحيانا يحتاج السن إلى وتد إذا كان التاج متآكال إلى
حد كبير ،ويحتاج الطبيب إلى وتد يقوي به التاج.
•تلبيس السن بتاج صناعي مهم جدا ألن السن يصبح
هشا وقابال للكسر بعد فقده للبه وأوعيته الدموية
وأعصابه.
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طور
ّ
ذاتك..
�إعداد  /ايـة عيـاد

•ابدأ بإدراك أهمية وقيمة ذاتك ووقتك
وحياتك.
•قف وقفة حازمة مع نفسك تدبر فيها
حياتك ،واتخذ قراراتك ..غ ّير وأصلح.
ً
عامة ،ثم
•حدد بوضوح أهداف حياتك
أهدافك المرحلية ،ثم أهدافك القريبة.
ُّ
للتذكر والتنظيم والتدوين،
•استخدم الكتابة
المفكرة اليومية وسيلة ناجحة.
ثقل على نفسك في جداولك ،وال تكن
•ال ُت ِ
مثال ًيا أكثر من الالزم ،واقترب من الواقع
تقترب من النجاح.
وأعد قائمة األعمال
جيدا،
•حدد أولوياتك
ً
ّ
اليومية ،وكن منطق ًيا في تحديد األوقات
الكافية لكل عمل.
•اترك لنفسك وق ًتا للراحة ،وألسرتك ،ولألمور
الطارئة.
•حافظ على نظام ونظافة دوالبك ومكتبك،
واترك مساحات.
• ّ
جيدا فيما بين يديك ،واحرص على
ركز
ً
االنتهاء من إنجاز ما بدأت.
•تع ّلم قول «ال» لكل من ولكل ما ُيض ّيع
وقتك ويقتطع منه دون وجه حق.
•انتهي مما بدأت؛ حتى ال تكرر مجهودك في
استرجاع ذهنك وذاكرتك فيما كنت بدأت.
•راجع أعمالك اليومية وتأكد أنها تقربك
من أهدافك وتخلص مما دون ذلك ،وأوكل
بعضها لغيرك ،وتح ّلى بالمرونة في تعديل
خططك بما يخدم هدفك.
•التزم بتنفيذ ما خططت؛ فالعبرة ليست
بالخطط المتقنة وإنما بالتوازن بين التخطيط
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تنعم بحياتك
والتنفيذ.

•قم بحصر األعمال الروتينية اليومية التي
تسرق وقتك ومجهودك ،وقلل منها قدر
المستطاع ،وأنجزها في األوقات الضائعة أو
ً
نشاطا في يومك.
األقل
•ابدأ فو ًرا مهما كان العمل صع ًبا ،فبمجرد
أن تبدأ ستنتهي ،وف ِّتت المهام الصعبة
والكبيرة إلى أجزاء صغيرة.
•احترس من لصوص الحياة كالمحمول
واالنترنت واألفالم والمسلسالت وبرامج
التليفزيون الترفيهية.
ً
خططا الجتماعاتك ،ومحادثاتك،
•ضع
وأوقات االنتظار ،وأوقات السيارة ..تربح الكثير
في حياتك.
•جاهد لتكون أقوى من دواعي الكسل
والمماطلة والتأجيل والخوف من الفشل
والسخرية التي تراودك.
شجع نفسك وضع لها حاف ًزا ،وكافئها عند
• ّ
اإلنجاز مهما كان صغي ًرا.
•تابع وراقب تنفيذ خططك مراقبة
فعالة دورية اقتصادية إصالحية
فورية
ّ
مرنة؛ لتحديد االنحرافات واالستفادة
من اإليجابيات وتجنب السلبيات ووضع
المقترحات.
•استخدم قوة البرمجة الشخصيةّ ،
أكد
وكرر كل يوم رسائل إيجابية بأنك
لنفسك
ّ
أفضل مدير لذاتك ووقتك وقدراتك ،وأنك
قادر على التعامل باحترافية والسيطرة
تتقدم بشكل مستمر
على حياتك ،وأنك
ّ
قدم لك عقلك الباطن يد العون
ورائع؛ كي ُي ّ
لتحقيق ذلك.

الورم
الفطري
الحقائق الرئيسية
•الورم الفطري هو مرض التهابي مزمن يؤدي إلى التلف التدريجي ،يصيب النسيج
تحت الجلدي ويؤثر في الجلد والعضالت والعظام.
•ينتج الورم الفطري عن طيف واسع من الكائنات المجهرية ،ومع ذلك ففي جميع
األحوال تقريب ًا تتسبب فيه بكتريا أو فطريات.
•يحدث الورم الفطري في البيئات المدارية ودون المدارية التي تتسم بقصر مواسم
األمطار وطول مواسم الجفاف والتي تالئم نمو الشجيرات الشوكية.
•العبء العالمي للمرض غير معروف ،ولكن مسح ًا أُجري في عام  2013أفاد بأن
مجموع الحاالت هو  8763حالة.
•للورم الفطري عواقب طبية وصحية واجتماعية واقتصادية ضارة عديدة تقع على
المرضى والمجتمعات المحلية والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
•من الصعب الوقاية من العدوى ،ومع ذلك ينبغي توصية األشخاص المقيمين في
المناطق التي يتوطنها المرض أو المسافرين إليها بعدم المشي حفاة إذ إنه يمكن
الوقاية من الجروح الوخزية عموم ًا بانتعال األحذية وارتداء المالبس.

الورم الفطري هو مرض مزمن عادة ما يصيب القدم ،ومع ذلك فقد
يصيب أي جزء آخر من الجسم .وغالب ًا ما تحدث العدوى عن طريق
التلقيح الرضحي لفطريات أو بكتريا معينة داخل النسيج تحت الجلدي.
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وعادة ما يصيب الورم الفطري الشباب ،والسيما الذكور
الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 30عاماً ،وخاصة في
البلدان النامية .وأكثر من يتضرر من هذا المرض هم
األشخاص ذو األوضاع االجتماعية االقتصادية المتدنية
وأصحاب الحرف اليدوية مثل المزارعين والعمال والرعاة.
وللورم الفطري آثار طبية وصحية واجتماعية واقتصادية
ضارة عديدة تقع على المرضى والمجتمعات المحلية
والسلطات الصحية .وال تتوافر بيانات دقيقة عن
معدل اإلصابة بهذا المرض ومعدل انتشاره .ومع ذلك،
فالكشف المبكر والعالج يُعدان مهمين للحد من
المراضة وتحسين حصائل العالج.
وقد بُلّغ عن الورم الفطري ألول مرة في منتصف القرن
التاسع عشر في مادوراي بالهند ولذا أُطلق عليه سابقا ً
اسم «قدم مادوراي».
توزيع المرض
إن الكائنات المسببة للورم الفطري موجودة في
شتى أنحاء العالم ولكنها تتوطن المناطق المدارية
ودون المدارية في «حزام الورم الفطري» ،الذي يشمل
جمهورية فنزويال البوليفارية ،وتشاد ،وإثيوبيا ،والهند،
وموريتانيا ،والمكسيك ،والسنغال ،والصومال،
والسودان ،واليمن.
سريان المرض
يحدث سريان المرض عندما تدخل الكائنات المسببة
للمرض في الجسم عن طريق الرضوخ الصغيرة أو
اإلصابات النافذة ،التي تتمثل في كثير من األحيان في
وخز الشوك .وهناك عالقة واضحة بين الورم الفطري
واألشخاص الذين يمشون حفاة أو يمتهنون الحرف
اليدوية .وينتشر المرض بين المجموعات السكانية من
الحفاة الذين يعيشون في المناطق الريفية من األقاليم
الموطونة بالمرض ،ومع ذلك فال تُستبعد إصابة أي
شخص بالمرض.
الخصائص السريرية
يتسم الورم الفطري بمزيج من الكتل تحت الجلدية
غير المؤلمة والجيوب المتعددة واإلفرازات التي تحتوي
على حبيبات .وعادة ما ينتشر ليشمل الجلد وال ُبنى
العميقة والعظام ،وينتج عنه التلف والتشوه وتعطل
األداء الوظيفي ،الذي قد يؤدي إلى الوفاة  .وعادة ما
يصيب الورم الفطري األطراف والظهر والمنطقة األلوية،
ومع ذلك فيمكن أن يصاب أي جزء آخر من الجسم.
ونظرا ً إلى بطء تطور المرض وطبيعته غير المؤلمة
وإلى االفتقار الشديد إلى الثقافة الصحية والمرافق
الطبية والصحية في المناطق الموطونة ،فإن العديد
من المرضى ال يتقدمون اللتماس العالج إال في وقت

متأخر عندما تصبح إصابتهم بالعدوى في طور متقدم،
عندما قد يكون البتر هو العالج الوحيد المتاح .وتُعد
اإلصابة بالعدوى البكتيرية الثانوية شائعة ،وقد تسبب
زيادة األلم والعجز وفي حال عدم عالجها قد تسبب
أيضا ً اإلنتان الدموي (العدوى الوخيمة الشاملة لجميع
أجهزة جسم اإلنسان) المميت .وال تنتقل العدوى من
شخص إلى شخص.
التشخيص
يمكن الكشف عن الكائنات المسببة للمرض عن
طريق الفحص المباشر للحبيبات التي تفرزها الجيوب،
عن طريق الشفط باإلبرة الدقيقة أو االختزاع الجراحي.
وعلى الرغم من أن الفحص المجهري للحبيبات يساعد
على كشف الكائن المسبب للمرض ،فإنه من األهمية
بمكان تحديد هذه الكائنات بمزيد من الدقة عن طريق
الزراعة ،ولكن التصنيف الخاطئ قد يحدث في هذه
الحالة أيضا ً .ويُعد تحديد هذه الكائنات عن طريق
تفاعل البوليميراز المتسلسل أفضل طريقة يمكن
االعتماد عليها .وال يوجد اختبار مصلي للتشخيص.
وتشمل تقنيات التصوير ،التصوير بالرنين المغناطيسي
والتصوير المقطعي المحوسب ،ولكن ال يمكن
استخدام إال التصوير بالموجات الصوتية على المواضع
المصابة .ومن الناحية العملية ،ال توجد اختبارات
تشخيصية في مراكز الرعاية الصحية الستخدامها
في القرى التي يتوطنها الورم الفطري.
العالج
يتوقف العالج على الكائنات المسببة للمرض؛
فبالنسبة إلى الكائنات من النوع البكتيري يتمثل العالج
في تعاطي دورة طويلة األجل من مزيج من المضادات
الحيوية ،وبالنسبة إلى الكائنات من النوع الفطري
يتمثل العالج في توليفة من األدوية المضادة للفطريات
مرض ،ويتسبب في
والجراحة .ومع ذلك فإن العالج غير ٍ
العديد من األعراض الجانبية ،كما أنه باهظ التكلفة وال
يتوافر في المناطق التي يتوطنها المرض.
الوقاية من المرض ومكافحته
ال يُعد الورم الفطري من األمراض التي يلزم التبليغ
بشأنها (مرض يلزم قانونا ً التبليغ عنه) وال توجد نُظم
قائمة لترصده .وال توجد بعد برامج للوقاية من الورم
الفطري ومكافحته .ومن الصعب الوقاية من العدوى،
ومع ذلك ينبغي توصية األشخاص المقيمين في
المناطق التي يتوطنها المرض أو المسافرين إليها
بعدم المشي حفاة.
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اإلدريسي

هو أبو عبد اهلل محمد بن محمد اإلدريسي الهاشمي القرشي .ولد في مدينة سبتة في املغرب
األقصى عام  493هـ ( 1100م) وتوفى عام 559هـ  1166م.
كان عاملا في الجغرافيا ،فطاف بمعظم دول العالم حتى وصل لسواحل فرنسا وبريطانيا .عاش
فترة في صقلية ونزل فيها ضي ًفا على ملكها روجر الثاني ،ثم استقر بها بعد سقوط الخالفة
اإلسالمية .وكان امللك روجر شغوف باملعرفة ،فكان يجالس اإلدريسي ليشرح ويمثل له موقع
األرض بالنسبة للفضاء ،حيث شبه اإلدريسي األرض بصفار البيضة املحاط ببياضها تماما كما
تهيم األرض في السماء محاطة باملج َّرات.
أمر امللك الصقلي روجر الثاني له باملال لينقش عمله خارطة العالم واملعروف باسم “لوح
الترسيم” على دائرة من الفضة .استخدم اإلدريسي خطوط العرض أو الخطوط األفقية على
الخريطة والكرة األرضية التي صنعها ،واستخدمت خطوط الطول من قبله إال أن اإلدريسي
أعاد تدقيقها لشرح اختالف الفصول بين الدول.
لم يكن الشريف اإلدريسي عاملا جغرافيا فقط ،بل كان عاملا في النبات والعلوم الطبيعية والبحر
والطب.
ومن أشهر كتبه “نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق” .ويعتبر هذا الكتاب فريدا من نوعه ،استغرق
تأليفه  15عامًا حيث نهج فيه اإلدريسي ً
ً
جديدا عن غيره من الجغرافيين املسلمين فقد
نهجا
وصف العالم ككل ثم قسمه إلى سبعة أقاليم وكل إقليم إلى عشرة أقسام رئيسية ،ثم
وصف كل قسم ورسم له خريطة وتحاشى فيه الخلط بين التاريخ والجغرافيا وظل كتابه مرجعً ا
لعلماء أوروبا أكثر من ثالثة قرون.
أطلقت وكالة ناسا األمريكية على سلسلة الجبال املوجودة على سطح كوكب بلوتو في الحافة
الجبلية ملنطقة سبوتنيك بالنوم )Sputnik Planum( ،بشكل غير رسمي اسم :جبال اإلدريسي
(.)Al-Idrisi mountains
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