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د/ محمد قنديل
المدير العام لشركة أبوت – مصر

فى أبوت
نساهم فى تقدم العلوم 

والتكنولوجيا لتطوير المنتجات
التي تحدث فرقًا في حياة الناس
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سيادتكم  تاريخ  على  التعرف  نود  البداية  في 
العلمي والمهني حتى تقلدت منصبك الحالى؟

أوال أنا طبيب بشري، وحامل لشهادة الماجستير في 
إدارة األعمال. عملت في العديد من شركات األدوية منذ 
ما يقارب 27 عاما معظمها خارج مصر، حيث توليت 
العديد من المراكز الوظيفية والمناصب القيادية في 
 Eli Lilly، Bristol Myers :شركات عالمية مثل
Squibb، Schering-Plough & Solvay. إلى أن 
تبّوأت منصب مدير شركة أبوت السعودية لمدة خمس 
سنوات قبل أن أستلم زمام القيادة لدى فرع الشركة 

في مصر منذ أكثر من سنتين.

خاصة  الشركة  بتاريخ  الجمهور  تعريف  نود 
بدايتها في مصر؟

تأّسست شركة أبوت سنة 1888 على يد الطبيب 
الحياة  »جعل  بهدفها  ملتزمة  وهي  أبوت،  واالس 
شخص   94,000 أبوت  توظف  اليوم  أفضل«. 
يعملون بكل جهد بغية تعزيز صحة الناس في أكثر 
أبوت بطرح  العالم. وإذ تستمرّ  من 150 بلداً حول 
واألجهزة  التشخيص،  مجال  في  سّباقة  منتجات 
 Branded( الجنيسة  واألدوية  واألغذية،  الطبية، 
والمجتمعات  الناس  تساعد  فإنّها   ،)Generics

على ريادة حياة مفعمة بالصحة والنشاط.

ذلك  ومنذ  1947م  عام  مصر  في  أبوت  انطلقت 
الوقت ونحن نجتهد في الحصول على ثقة جميع 
)أطباء،  استثناء  بال  الطبية  المنظومة  أطراف 
بل ومرضى(. ثم أخذت حصتنا  صيادلة، ممرضات، 
بالسوق المصري تتنامى مع استحواذنا على شركة 

.)Solvay( ثم شركة سولفاي )Knoll( نول

تغطيها  التي  الصحية  الرعاية  مجاالت  ماهى 
خطط  هناك  وهل  مصر؟  في  حالياً  أبوت  شركة 
مستحضرات  طرح  أو  المجاالت  هذه  في  للتوسع 

جديدة للمريض المصري؟
تساهم أبوت في تقدم العلم والتكنولوجيا لتطوير 
في  الناس  حياة  في  فرقا  تحدث  التي  المنتجات 
جميع المراحل- بدًء بالدقائق األولى للرضع حديثي 
تقديم  لنا  تتيح  متنوعة  مجاالت  لدينا  الوالدة.. 
حلول للناس في جميع أنحاء العالم، ولكل مرحلة 
الحفاظ  على  نساعدهم  كي  الحياة،  مراحل  من 
ما  بكل  خاللها  من  يتمّتعون  سليمة  صحة  على 

تحمله لهم الحياة من أشياء جميلة.

فأبوت مصر عبارة عن عدة أقسام )Divisions( تتميز 

والتي تشمل  الصحية  الرعاية  في مجاالت  بالتنوع 
 ،)Abbott Pharmaceuticals( األدوية الجنيسة 
 Abbott( وتتوسع لتشمل معدات التحاليل الطبية
ألبان  ومنتجات  الغذاء  وقسم   ،)Diagnostics
قياس  وأجهزة   ،)Abbott Nutrition( األطفال 
ودعامات   ،)Abbott Diabetes care( السكر 
القلب )Abbott Vascular( ومجال نقاط الرعاية 

.)Point of Care(
وأسعار  عالية  جودة  ذات  أدوية  بتقديم  نقوم  نحن 
معقولة للناس في األسواق الناشئة- بما في ذلك 
أكثر  مرضا  أو  عاديا  صداعا  ذلك  كان  سواء  مصر. 
بسرعة،  الناس  يتحسن  أن  نريد  فنحن  خطورة، 
التي  باألشياء  القيام  إلى  العودة  يتمكنوا من  حتى 
المنتجات  من  مجموعات  بتطوير  نقوم  يحبونها. 
للمنطقة-  الصحية  االحتياجات  تعكس  والتي 

مصر في هذه الحالة.

عندما نناقش أدويتنا وخدماتنا الصحية مع األطباء 
تلبية  خالل  من  ذلك  نفعل  فإننا  الصيادلة،  أو 
نخدمهم  الذين  لألشخاص  الطبية  االحتياجات 
كنقطة انطالق. لدينا األدوية والحلول الصحية ذات 
الجودة التي تعالج االحتياجات الصحية في مجال 
والضغط،  القلب  بعالج  االهتمام  اآلالم،  أدوية عالج 
وصحة المرأة، واألمراض التنفسية، وصحة الطفل، 

واألمراض النفسية وصحة الجهاز الهضمي.

العلمي  البحث  على  أبوت  اعتماد  المعروف  من 
فى عملية التطوير الخاص بها في عالم الدواء، ما 
هو آخر ما يمكن أن تقدمه أبوت لعالم الدواء في 
الدواء  لصناعة  تقدمه  الذي  وما  القادمة؟  الفترة 

في مصر ؟؟
أفضل  يعيشوا  كي  الناس  نساعد  نحن  أبوت،  في 
الجيدة.  بالصحة  التمتع  خالل  من  ممكنة  حياة 
وبالتالي، فإننا ننشط بابتكار حلول مبدعة تساعد 
حياة  ريادة  على  ومجتمعاتهم  وأسرهم،  الناس 
أن  االعتقاد-  هذا  واالختيارات.  بالحيوية  مفعمة 
دافعنا  المفتاح إلطالق إمكاناتنا– هو  الصحة هي 

اليومي في عملنا.

من  الماليين  على  دائم  تأثير  هي  اليوم  والنتيجة 
الناس في جميع أنحاء العالم في سعيهم لتحقيق 
حياة صحية. فمثالً في ما يتعلق بالدواء، نحن نعمل 
والصيادلة  واألطباء  الناس  احتياجات  فهم  على 
المتاحة  التكنولوجيا  مع  االحتياجات  هذه  وربط 
لجعل األدوية أفضل. نحن نتمايز بشكل مفيد من 
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خالل البحث في أفضل التكنولوجيا والعلوم، الطرق 
األساليب  القائمة،  األدوية  الستخدام  الجديدة 
الصيدالنية الجديدة لضمان وصول الدواء لألنسجة 
دواعي  المدمجة،  الجديدة  الجرعات  المستهدفة، 
التي  الرقمية  الحلول  أو  الجديدة  االستعمال 
تحسن التزام المريض بالدواء أو الجرعة الموصوفة 
له - ومن ثم تطبيقها على األدوية الموجودة خارج 
تعد  التشخيص،  أجهزة  مجال  براءات االختراع. في 
أبوت األولى في فحص الدم، واألولى في التشخيص 
 disease) والرصد  المرض  لفحص  المناعي 
في  والرائدة   (screening and monitoring
 .(point of care platform) مجال نقاط الرعاية
األولى  أبوت  فتعد  الطبية،  األجهزة  مجال  في  ا  أمّ
الدورة  أنظمة  في  واألولى   ، في الدعامات المعدنية 
 coronary and) والميكانيكية  التاجية  الدموية 
mechanical circulatory systems)، والرائدة 
أما  الدم.  في  السكر  مستوى  مراقبة  أنظمة  في 
في قسم الغذاء ومنتجات ألبان األطفال فتعد أبوت 
في  والرائدة  األطفال  مغذيات  في   ً عالميا الرائدة 

الواليات المتحدة في مغذيات الكبار.

الشركات  بين  األولى  المرتبة  مصر  أبوت  حققت 
 ،2017 العام  خالل  النمو  في  الجنسيات  متعددة 
في تصوركم ما هي أهم العوامل المؤدية لذلك؟

ً يفوق نمو السوق عن  حققت شركة أبوت مصر نموا
األعلى  النمو  وهو  الماضي،  العام  من  الفترة  نفس 
العاملة  الجنسيات  متعددة  بالشركات  بالمقارنة 
بمصر. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذا النجاح 
في االلتزام الذي نقدمه لتوفير أدوية عالية الجودة 
محليا.  للسكان  الصحية  االحتياجات  تلبي  والتي 
للطلب  وتلبيةً  أدويتنا  تصنيع  لدعم  استثمرنا  لقد 
المتزايد في السوق المصري. كما قمنا بإطالق عدة 
أدوية جديدة للسوق المصري. كما دعمنا التعليم 
طريق  عن  والصيادلة  لألطباء  المستمر  الطبي 
في  أطلقت  التي  العمل  وورش  البرامج  مختلف 

جميع أنحاء البالد.

للشركة  الجديدة  اإلنتاج  خطوط  أهم  عن  ماذا 
خالل العام الحالى؟

يعد السوق المصري أحد أهم األسواق الناشئة، وال 
هو  الدائم  والتوسع  التطور  أن  أخبرتك  لو   ً سرا أذيع 
الشركة  قامت  حيث  أبوت،  في  النمو  قاطرات  أحد 
في  خاصة  جديدة  شركات  عدة  على  باالستحواذ 

األسواق النامية.

من هذا المنطلق، كل البدائل متاحة بما يضمن توافر 
بشراء  اآلن  نقوم  أوال. نحن  المصري  للمريض  الدواء 
يضمن  بما  فعال  الموجودة  لألدوية  المثائل  وتصنيع 
عالمي  جودة  بمستوى  أدوية  على  المريض  حصول 
وبسعر مناسب. من ناحية أخرى فإننا نطور خطوط 
الخبرات  نقل  يضمن  بما  مستمر  بشكل  إنتاجنا 

للكوادر المصرية وخلق فرص العمل للشباب.

ما الذي يميز منتجات أبوت عن المنتجات األخرى؟ 
أنحاء  في  الماليين  ثقة  اكتسبت  أن  بعد  خاصة 

العالم على مر السنوات.
للجودة،  صارمة  معايير  بتطبيق  أبوت  شركة  تتميز 
ونقوم  الدورية،  للرقابة  مصانعنا  تخضع  كما 
واإلنتاجية  الكفاءة  لرفع  لمصانعنا  دوري  بتحديث 

لمواكبة متطلبات السوق. 

ماذا عن تطوير مناخ العمل داخل الشركة وتنمية 
الموارد والطاقات البشرية داخل شركة أبوت

بأن  نؤمن  نحن  بالكفاءات.  غني  المصري  السوق 
الحقيقية  القاطرة  هو  البشرية  الموارد  تنمية  
لجذب  واضحة  برامج  لدينا  هنا،  من  للمؤسسات. 
مبادرات  عدة  باعتماد  قمنا  وتنميتها.  الكفاءات 
للزمالء  والوظيفي  العلمي  بالمستوى  لالرتقاء 
خطط  ونتابع  نشجع  مصر. كما  في  أبوت  بشركة 
النمو الشخصية على كافة الدرجات والوظائف. أما 
بخصوص الزمالء طلبة كليات الصيدلة، نحن نقدم 
ونمنحهم  الصيفي،  للتدريب   ً فرصا سنوي  بشكل 
الفرصة الكتساب الخبرة – تحت إشراف وتوجيه - 

قبل االنخراط في سوق العمل. 
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دون  اآلالم  مسكنات  استخدام  إلى  يلجأ  منا  كثيًرا 
الرجوع إلى الطبيب المختص، خاصة الذين يعانون 

من بعض اآلالم الروماتيزمية.
يحدثنا في هذا الحوار د. هاني علي أستاذ األمراض 

الروماتزمية طب األزهر 
عن دور المسكنات سواء األقراص أو الشراب وايضا 
على  خاصة  الجانبية  وأثارها  الموضعية  المسكنات 

المعدة ومرضى الكبد والكلى أو األمراض المزمنة. 

ما هي العوامل التي تؤثر في اختيار حضرتك 
للمسكنات ؟

يتوقف اختيار المسكنات على عوامل أساسية وهي: 
وقلة  المسكن،  آمان  درجة  مدى  هو  األول  العامل   
كل  أن  المعروف  فمن  المريض،  على  الجانبية  اآلثار 
المسكنات لها آثار جانبية على المعدة أو على القلب 

والكلى والكبد .
العامل الثاني: قوة المسكن نفسه

هذه  المريض  فيها  يأخذ  التي  المدة  الثالث:  العامل 
المسكنات 

اختلط على العامة مصطلح أو لفظ  الروماتيزم؛ 
ممكن حضرتك تبسط لنا هذا المفهوم؟

تؤثر  التي  األمراض  تخصص  تعني  الروماتيزم  كلمة 
بإختصار:  للمريض،  والحركي  العضلي  الجهاز  على 
فكل ما يسبب آالم في العظم أو العضالت ال يحتاج 
الى تدخالت جراحية، وتشتمل أمراض الروماتيزم على 
»الروماتويد  المناعية  األمراض  مثل  جًدا  أنواع كثيرة 
والذئبة الحمراء«. أمراض أخرى مثل اآلالم الموضعية 
كأمراض قصور المفاصل بالنسبة للركبتين، والعمود 
الفقري، واألمراض التي تؤثر على العظام مثل هشاشة 

العظام والنقرص.

العظام  أمراض  عالج  في  الجديد  هو  ما 
والروماتيزم؟

أن  كما  السابق،  عن  كثيرًا  تطورت  الروماتيزم  أمراض 

التشخيص  عملية  في  يؤثر  مما  اآلن  الكثير  هناك 
بشكل مبكر مما له عظيم األثر على صحة المريض 
أو التأثير الطويل بالنسبة للمرض، والذي يشخص من 
السونار  هي  ظهورًا  أكثرها  أو  اإلطالق  على  أشهرها 
أو ما يطلق عليه سونار المفاصل  العضلي الحركي 
وهو تطور جديد في هذا المجال اآلن مثل الروماتويد 
والخشونة وغيرها ويعتبر ثورة وطفرة كبيرة في مجال 
العادية  األشعة  من  أفضل  وهو  األمراض  تشخيص 
وأشعة الرنين أيضا من حيث السرعة والتكلفة األقل، 
كما أنه يتم استخدامة مع عملية الحقن الموضعي 

ويعطي نتائج أفضل للمرضى مع الوقت .

أمام  للمريض  األول  الدفاع  خط  هو  الصيدلي 
األلم حتى يتمكن المريض الوصول إلى الطبيب 
التي  الحاالت  هي  ما  الحاالت،  من  الكثير  في 

يجب على المريض التوجه مباشرة للطبيب؟
نحن دائما ننصح المريض بالتوجه مباشرة للطبيب 
وبوجه  اآلخر،  هو  دور  له  والطبيب  دور  له  فالصيدلي 
أوقات  الروماتزمية هي في  أن اآلالم  القول  عام يمكن 
كثيرة أسبابها عرضية تأتي نتيجة لإلجهاد أو األوضاع 
وتذهب  القيادة،  أو  القراءة  أثناء  للشخص  الخاطئة 
بعد فترة قصيرة، لكن في حالة زيادة أو استمراراأللم 

يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص.

لعالج  الموضوعية  لألدوية  دور  هناك  هل   
تنصح  وبماذا  والعضالت؟  المفاصل  التهابات 

الصيدلي في هذا الجانب؟ 
نعم لها دور ولكن ليس بالكبير أو المؤثر ففي بعض 
لكن  المشاكل،  بعض  األدوية   هذه  تحل  الحاالت 
المعدة  وجدار  المعدة  في  الشديدة  اآلالم  في حاالت 
أدوية  إعطائهم  يمكن  ال  الذين  الكبد  وبعض مرضى 
مسكنة لأللم أيضا مرضى القلب والكلي واألمراض 
الموضوعية  المسكنات  إلى  اللجوء  يتم  المزمنة، 

كالمراهم والجيل وغيرها .

د. هاني علي

 أستاذ األمراض الروماتزمية 
طب األزهر 
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وال تنسى أن تقوم بتصوير نفسك قبل وبعد التمارين لمقارنة النتائج. 
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بها  يقوم  التي  البسيطة  ا�شياء  تلك  من  واحدة  هي  العين  تمارين  ممارسة 
عدد قليل جدا من الناس. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك على الحفاظ على رؤية 
ممتازة. هنا ١٠ تمارين لن تأخذ أكثر من ١٠ دقائق للقيام بها. يمكنك القيام بها 
أثناء قراءة هذه المقالة. وسأقوم أنا أيضا بأداء هذه التمارين معك. أيضًا يمكنك 

مشاهدة فيديو توضيحى لها عبر تطبيق المجلة.

ممارسة تمارين العين
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 يذبل ويموت



ارتفاع  األم  تثير توتر ومخاوف  التي  المشاكل  أكثر  من 
حرارة  درجة  ارتفاع  نعتبر  هل  األطفال،  عند  الحرارة 

األطفال مفيدة أم مضرة؟
األمهات المصريات عموًما الحرارة عندهم هي المرض 
األساسي، بينما الحرارة ليست مرض بل هي عرض، لكن 
لماذا هي عرض؟! لو قمنا بتمثيلها بالمعركة العسكرية؛ 
الميكروبات  كثيرة ضد  دفاعية  أجهزة  به  اإلنسان  جسم 
يعتبر  اإلنسان  لجسم  يدخل  ميكروب  فأي  والفيروسات، 
والمناعية  الدفاعية  األجهزة  تقوم  وقتها  معاديًا  جيًشا 
وهي الموجودة في الدم مثل خاليا الدم البيضاء واألجسام 
المضادة للبكتريا ونتيجة لهذه المعركة يكون ارتفاع درجة 
حرارة الجسم، يمكننا القول أنه كلما كانت درجة حرارة 

الطفل أعلى فهذا دليل على صحة الطفل .
درجة  ارتفاع  مع  المثلى  التعامل  كيفية  هي  ما 
الحراة عند األطفال؛ وما هي الطريقة المثلى لقياس 

درجة حرارة الطفل؟
بل  الطفل  حرارة  درجة  قياس  في  اليد  على  نتعمد  ال  نحن 
نستخدم الترموميتر في أي مكان تقاس منه؛ كما أنه البد 
اإلنسان  لجسم  الطبيعية  الحرارة  درجة  أن  معرفة  من 
وعندما  شرط(   6 و  درجة   37  ( بل  قط  37درجة  ليست 
درجة  انخفاض  على  بالعمل  نقوم  شرط(   6( على  تزيد 
بل عمل  الداخلية  الحرب  نفض  أن  في  رغبة  ليس  الحرارة؛ 
درجة  ارتفاع  وراء  السبب  لألوضاع حتى نستكشف  تهدئة 
الحرارة؛ لكن المأساة التي تحدث هي أن األم تلجأ للصيدلي 
بتوقف  األم  قامت  هنا  ؛  حيوي  مضاد  وتعطي  للمعارف  أو 
الجسم عن محاربة الفيروس وأدخلته مواد مساعدة ومرة 
تلو األخرى يصبح الجسم غير قادر على التعرف على مثل 
هذه الفيروسات أو الميكروب الداخل على الجسم؛ بينما لو 
تم إعطاه فرصة يوم أو إثنين في ظل الخافض للحرارة الذي 
على  تعرف  الجسم  هنا  تعب  به  وليس  مستريًحا  يجعله 
الميكروبات وحفظها وأصبح لديه الرصيد الخاص بها ففي 
المرة القادمة يستطيع الجسم أن يفرز األجسام المضادة 
الدفاعية لهذا الميكروب أو الفيروس، فمن المفترض في الـ 
48 ساعة األولى يأخذ الطفل خافض للحراة ومن بعدها يتم 
اتخاذ العالج المناسب، فعلى سبيل المثال عالج اإلنفلوانزا 

عالجه خافض للحراة فقط .
في  نبدأ  بل  الصعب  باألمر  ليس  الحرارة  درجة  ارتفاع  إذن 
التعامل معها بخافض الحرارة ثم بعد ذلك نعطي العالج 

المناسب اذا كان هناك مرض .

األطفال  عند  الحرارة  درجة  ارتفاع  عند  الشائع  من 
الموروثة  المنزلية  الطرق  باستخدام  األم  تقوم 
اإلجرات  هي  ما  وغيرها؛  الكمادات  مثل  لخفضها 

الصحيحية التي يجب على األم اتخاذها ؟
هي  الطفل  حرارة  درجة  انخفاض  إلى  يؤدي  طريق  أقصر 
عالجات الخافض للحرارة وما أكثرها في الصيدليات، لكن 
نطلب من األم عدم إعطاء الطفل خافض للحرارة على معدة 

فارغة.

سابًقا كان اللبوس أحد خيارات الصيادلة كخافض 
هذا  أو  النوع  هذا  في  التطور  عن  ماذا  للحرارة، 

العالج؟أو أحدث األبحاث العلميلة اآلن؟
المشكلة  لكن  الحرارة،  خفض  على  يعمل  طبًعا  اللبوس 
بالنسبة للبوس هي أن الجرعة ليست ثابتة خاصة أننا في 
إعطاءه  وعند  الثالجة  في  اللبوس  حفظ  ويجب  حار  مناخ 
يفقد جزء منه وبالتالي تصبح الجرعة غير ثابتة؛ لكن الدواء 

الشراب تستطيع األم ضبط الجرعة بالسنتيميتر .

مًعا، وكما هو معروف  والمدارس  الشتاء  مع دخول 
الحرارة  دراجة  ارتفاع  يصاحبه  والرشح  البرد  أدوار 
للحساسية  مضاد  على  تحتوي  البرد  أدوية  وكانت 
الطبية  التوصيات  أن  إال  الهيستامين،  ومضادات 
على  العالجات  هذه  إحتواء  بعدم  تنصح  الحديثة 
مضادات الحساسية ومضادات الهيستامين، ما رأي 

حضرتك في هذا؟
ومناقشات  اجتماعات  بعد  جاءت  التوصيات  هذه  طبًعا 
أحبذ  دائما  فأنا  عملية  وتجارب  علمية  وأبحاث  وداراسات 

هذه التوصيات 

أمام األمهات حتى  األول  الدفاع  الصيدلي هو خط 
األمهات  كثيرمن  للطبيب..  الوصول  من  تتمكن 
وتكتفي  للصيدلية  الحاالت  بعض  في  تلجأ 
بنصيحة الصيدلي، ما هي الحاالت التي يجب على 

الصيدلي أن يطلب من األم التوجه للطبيب فوراً؟
إعطائها  يمكن  فقط  سخن  بطفل  األم  دخول  حالة  في 
أو  قيئ  وجود  من  الشكوى  حالة  في  لكن  للحرارة،  خافض 
إسهال فمن المهم إرسالها للدكتور مباشرة أو التواصل مع 
الدكتور ويوصف له الحالة وعليها يمكن إعطائها العالج .

رئيس الجمعية المصرية
لطب األطفال

د.أحمد سعيد
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من المشاكل التي تصيب االطفال هو تعرضهم 
لإلسهال والنزالت المعوية، ما هي أسباب اإلصابة 

باإلسهال؟
أسباب اإلصابة باإلسهال يرجع في األساس إلى الميكروبات 
من  أكثر  والفيروسات  بكتيريا  أو  فيروسات  نوعان  وهي 
البكتيريا حيث أنها تؤدي إلى نزالت معوية شديدة خاصة في 
األطفال الصغار وتاتي عادة من التلوث سواء كان ثلوث الهواء 
فالفيروسات  ملوثة  أشياء  تناول  أو  األطفال  أيدي  تلوث  أو 
تعمل على إحداث نزالت معوية شديدة ممكن أن تؤدي إلى 
الجفاف، أيضا البكتيريا تؤدي إلى نزالت معوية شديدة لكن 
يصاحبها مغص في البطن أو مخاط  و دم  في البراز؛ فأخطر 
عندما  لكن  الفيروسات،  من  أكثر  تكون  المعوية  النزالت 
للحرارة   مصاحب  غير  فقط  بإسهال  مصاب  الطفل  يكون 
أو قيئ  فيكون هذا مجرد إسهال وليس نزلة معوية، ويأتي 
اإلسهال بسبب عدم التنظيم في تناول الطعام )اللخبطة 

في األكل(.   

وهل  لإلسهال؟  الطفل  تعرض  خطورة  مدى  ما   
عمرية  مرحلة  كل  في  بتختلف  الخطورة  درجة 

عن األخرى؟
يكون  المعوية  النزالت  أو  باإلسهال  الطفل  يصاب  عندما 
وبالتالي  الجسم  في  السوائل  قلة  بسبب  للجفاف  عرضة 
في  الطفل  يدخل  مما  للجسم  الدموية  الدورة  توقف 
مضاعفات خطيرة جًدا كما أنها تؤدي إلى ما يعرف بالهبوط 

ومن الممكن إلى الوفاة .
عن  عمرية  مرحلة  كل  في  الخطورة  درجة  تختلف  طبًعا 
األخرى، فكلما كان الطفل أصغر وتعرض لنزلة معوية كان 
األمر أكثر خطورة خاصة أول سنتين من عمر الطفل فهما 
من أخطر المراحل العمرية للطفل نظرًا الن كمية السوائل 

في الطفل الصغير أقل. 

 هل االسهال عرض أم مرض؟ 
لعدم  عرض  أنه  كما  المعوية،  للنزلة  عرض  اإلسهال 

انتظام أو تنظيم الغذاء 

وهل لهذه اإلصابة أنواع مختلفة؟

الحاد  اإلسهال  وهو  قصيرة  لمدة  يكون  إسهال  هناك  نعم 
أما  البكتيريا،  أو  الفيروسات  سببه  يكون  الغالب  وفي 
اإلسهال المزمن فتمتد فترته إلى أكثر من 14 يوم، ويدخل 
مثل  الميكروبات  أو  الفيروسات  غير  أخرى  أسباب  معه 
حساسية نوع معين من األكل حساسية األلبان حساسية 

القمح أو نوًعا من إلتهابات األمعاء المزمنة.

العلمية،  التوصيات  و  األبحاث  آخر  استنادا على   
اتباعها عند تعرض  التي يجب  ماهي اإلجراءات 
الطفل لإلسهال؟ وهل كل العالجات تناسب كل 
أنواع اإلسهال؟ و ما هي أحدث العالجات الدوائية 

في مصر لإلسهال في االطفال؟
أوال: البد من تعويض السوائل التي يفقدها الجسم، وتؤخذ 

المحاليل عن طريق الفم أو الوريد
ثانًيا: بعض األدوية التي تمنع فقد السوائل والقيئ .

ليس كل العالجات تناسب كل أنواع اإلسهال، فهناك نوًعا 
من اإلسهال يمكن التعامل معه عن طريق تعويض السوائل 
الحالة  هذه  في  العدوى  فترة  ألن  الجسم   في  المفقودة 
عالج  السوائل  تعويض  مع  يحتاج  إسهال  وهناك  قصيرة، 

الميكروب نفسه .
أحدث العالجات الدوائية لإلسهال في مصر هناك عالج يقلل 
وهناك  )راسيكادوتريل(،  مثل  األمعاء  في  السوائل  افرازات 
أدوية أخرى تسمى باألدوية الممسكة ونحن ال نفضل مثل 

هذه العالجات. 

الحاالت  بعض  في  األمهات  تلجأ  ما  كثيًرا 
هي  ما  الصيدلي،  بنصيحة  وتكتفي  للصيدلية 
الحاالت التي يجب على الصيدلي بضرورة توجه 

األم للطبيب فوراً؟
يكون  عندما  بقيئ شديد،  اإلسهال مصحوب  يكون  عندما 
درجة حرارة الطفل مع اإلسهال عالية، وعندما  يكون الطفل 
لديه أي أعراض خارج الجهاز الهضمي مثل وجود نزيف تحت 
الجلد أو نزيف في البول أو البراز، وفي حاالت يتأثر درجة الوعي 
أيًضا  وهناك  والقيئ،  اإلسهال  وجود  ظل  في  الطفل  لدي 
وجود تشنجات مع القيئ واإلسهال، كل هذه الحاالت يجب 

الذهاب مباشرة إلى الطبيب.

أ. د. مرتضى الشبراوي
 أستاذ طب االطفال 

بجامعة القاهرة، قصر العيني
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ألهم  وأشيائي  أوراقي  ألملم  وأنا  يرن،  الهاتف  جرس 
بمغادرة الصيدلية، تأخر الوقت، ولكن الهاتف يرن، رددت 
زبائن  إحدى  )مريم(،  ألجد  أمري  من  عجلة  على  وأنا 
صيدليتي، شابة جميلة في مقتبل العشرينات، تهوى قسم 
ولكنها  والمزاح،  االبتسامة  دائمة  والكريمات،  العطور 

هذه المرة تجيبني على الهاتف بقلق.

سألتها: مالك يا مريم، خير؟!
الشمالي حاليا، وعضه  الساحل  يا دكتورة في  مريم: عمي 
كلب باألمس، كانت صحته جيدة باألمس، لكنه اليوم يرفض 
تناول أي طعام وال شهية لديه حتى لشرب الماء، هل )لعضة 

الكلب( عالقة؟

غائرة  عضة  هي  وهل  باألمس؟  الكلب  عضه  متى  أجبتها: 
الكلب بدم جسم عمك، وهل كان كلب  اختلط لعاب  وهل 

شارع أم مستأنس؟

قالت: ما كل هذه األسئلة! ال أعرف، ولكنه لم يكترث باألمر، 
بالقرب  طبي  مركز  أو  مستشفى  أي  توجد  ال  أنه  خصوصا 
منه هناك، قال أنه حين يعود من السفر سوف يذهب لتفقد 

الجرح.

قلت لها بحدة: سيكون قد فات األوان، اتصلي به حاال وبلغي 
وقت  أسرع  في  يتوجه  أن  يجب  وأنه  خطير  الوضع  أن  أهله 
قد  األمر  غالب  في  ألنه  المفعول،  السريع  المصل  ليأخذ 

أصيب بداء الكلب.

هذا  عن  المعلومات  بعض  عليكم  أقص  أن  قررت  لذلك 
بضرورة  الوعي  ولينتشر  به،  نستخف  ال  حتى  الموضوع، 
الحرص في التعامل مع مثل هذه المواقف، فقد نكون بهذا 

ننقذ حياة.

ما هو داء الكلب؟
الدماغ  في  حاد  التهاب  يسبب  فيروسي  مرض  الكََلب  داء 
القطط،  »الكالب،  الحار  الدم  ذات  الحيوانات  ويصيب 

الخفافيش، الراكون .......« يصيب كل الثدييات.

من  ينتقل  أن  يمكن  أنه  إال  المنشأ،  حيواني  مرض  فهو  إذا 
المشتركة  األمراض  أحد  يعد  لذلك  أخرى،  إلى  فصيلة 

الخطيرة التي تنتقل من الحيوان لإلنسان.

كيف ينتقل لإلنسان؟
أن  المصاب حيث  الحيوان  ينتقل غالباً عن طريق عضة من 

الفيروس يوجد في لعاب الحيوان المصاب. 

معدية  تكون  مسعور  حيوان  من  عضة  كل  ليست  ولكن 
اللعاب الملوث بالفيروس للجرح. » فليس  طالما لم يصل 

بالجرح وحده تنتقل العدوى«.

كيفية التعرف على الحيوان المصاب:
عبر  المصاب  الحيوان  دماغ  إلى  الكلب  داء  فيروس  ينتقل 
األعصاب المحيطية، وغالباً ما تستغرق فترة حضانة المرض 
-3 4 أسابيع حسب مسافة وصول  في جسم الحيوان من 
ال  الفترة  هذه  وطوال  المركزي  العصبي  للجهاز  الفيروس 
يكون خالل هذه  ولكنه  المرض  أعراض  الحيوان  على  تظهر 

الفترة معديا.

للجهاز  الفيروس  وصول  بمجرد  بالظهور  األعراض  تبدأ 
العصبي المركزي وال يمكن معالجة العدوى ويؤدي غالباً إلى 

الوفاة خالل بضعة أيام.

وتتمثل األعراض في:
عدواني،  إلى  أليف  من  )يتحول  الحيوان  طبع  في  -1  تغير 

)عضة كلب(!
اإعداد: د. اأمنيه وجيه
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يقوم  يهاجمه،  أو  سيؤذيه  من  هناك  أن  شكه  بمجرد 
بمحاولة عضه أو خربشته(

يؤدي إلى كثرة  السفلي  فكه  في  بشلل  الحيوان  -2  يصاب 
اللعاب في الفم لعدم قدرته على بلعه أوال بأول، ويتسبب 
ذلك الشلل أيضا في خروج اللسان وتغير نبرة نباح الكلب 

أو مواء القطة أو صوت الحيوان بشكل عام.
-3  يحدث بعد ذلك شلل عام ثم الموت باالختناق بعد 5– 7 

أيام من بداية ظهور األعراض األولى للمرض.

هناك أيضا  مجموعة من المفاهيم الخاطئة لدى الناس عن 
الكلب المسعور وتصرفاته:

فالصيد  بالسعار،  لإلصابة  سبًبا  ليس  النييء:  .  الطعام  1
والقنص هو الفطرة التي ُخلقت الحيوانات عليها.

لالختباء  ويميل  اإلضاءة،  من  يخاف  المسعور  .  الكلب  2
والخروج ليال حتى الفترات األولى من الصباح.

من  للهجوم  تعرض  إذا  إال  يهاجم  ال  المسعور  الكلب   .3
الشخص أو مضايقة منه.

.  ليس أي كلب يعض هو كلب مسعور. 4
.  ليس صحيًحا أن كثرة النباح تعني إصابة الكلب بالسعار،  5
وهي  الفطرية  وظيفته  يمارس  أنه  سببه  الكالب  نباح 
»الحراسة« وبشكل فطري ينبه بـ»النباح« إلى شعوره 

بشيء غريب يدخل المكان المقيم.
6.   ليس صحيًحا أن الكلب المسعور تتحول عينيه في الليل 
إلى اللون األحمر، ولكن هذا اللون بسبب أن عيون الكالب 
والقطط أيًضا لديها القدرة على استقبال األشعة تحت 

الحمراء والتي تمكنها من الرؤية في الظالم.
الشلل،  ثم  بالعمى  يصاب  بالسعار،  الكلب  إصابة  .  بعد  7
وهذا ما يفسر حركته العشوائية في بعض األحيان بأنه 
أنه يقوم  الناس يظنون  يكون قد فقد بصره، مما يجعل 

بمهاجمتهم دون أن يحاولوا إيذاءه.
.  كل الثدييات معرضة للسعار، وليس الكالب فقط. 8

على إصابته بالسعار،  الوحيد  الدليل  ليس  الكلب  .  عنف  9
نتيجة  يأتي  الطريقة  بهذه  المسعور  الكلب  وتصرف 

شعوره بالخوف الشديد من أي شخص.

الذي  المسعور  الكلب  مع  التعامل  كيفية 
قام بالعض:

الكلب  نفق  فإن  يوما،   15 لمدة  عليه  التحفظ  يمكن   
يستمر الشخص فى أخذ المصل وإن لم يمت الكلب يتوقف 

الشخص عن أخذ المصل ويعدم الكلب كإجراء وقائى.

 ماذا تفعل إذا تعرضت لعضة كلب؟
األفضل  فمن  عضك،  الذي  الحيوان  على  العثور  تعذر  إذا 
ذلك  ولكن  الكلب،  بداء  مصاب  الحيوان  هذا  بأن  االفتراض 
الحيوان  نوع  مثل  العوامل،  من  العديد  على  سيعتمد 

والموقف الذي حدث العض فيه.

تتضمن لقاحات داء الكلب ما يلي:
السعار( ضد  مناعي  )جلوبولين  التأثير  سريع   -  لقاح 

هذه  من  جزء  إعطاء  يتم  بالفيروس  إصابتك  من  للوقاية 
الحقنة بالقرب من المنطقة الذي عضك فيها الحيوان إذا 

كان ممكنا، وبعد العض بأسرع وقت ممكن.

الكلــب لمساعدة جسدك  داء  لقاحـــات  من  -  سلسلـة 
في معرفة كيفية التحقق من فيروس السعار ومكافحته، 
يتم إعطاء لقاحات داء الكلب على شكل حقن في ذراعك، 

وستحصل على أربع حقن خالل 14 يوما.

     ولكن إذا عض كلب أو حيوان مسعور شخص أو طفل 
عليه  وجب  المصاب  الحيوان  بلعاب  للجرح  تلوث  وحدث 

اآلتي:
• البارد 	 بالماء  )العضة(  الجرح  مكان  غسل  من   البد 

والصابون عدة مرات.
•  يُطهر الجرح بصبغة اليود أو الكحول.	
• يحظر خياطة الجرح.	
• يجب التوجه الفورى ألقرب مستشفى كلب ألخذ المصل 	

الواقى.
• من 	 قربه  ومدى  الجرح  عمق  فى  تتمثل  العضة  خطورة 

األعصاب.

تأثير عضة الكلب على اإلنسان:
يمكن أن تشبه األعراض األولى لداء الكلب أعراض األنفلونزا 

وقد تستمر أليام، يشعر خاللها المصاب بما يلي:
• الشعور بالضيق.	
• فقدان شهية وجفاف الحلق.	
• الصداع والحمى التي تتزايد لتتحول إلى ألم حاد.	
• تشوش وحركات عنيفة وتهّيج ال إرادي.	
• االكتئاب واألرق.	
• الغثيان والقيء.	
•  فرط النشاط.	
•  زيادة إفراز اللعاب.	
•  الخوف من الماء )رهاب الماء( بسبب صعوبة البلع.	
• حاالت الهذيان.	
•  شلل جزئي. 	
• والخمول، 	 الجنون  نوبات من  النهاية  المريض في  وينتاب 

الرئيسي  السبب  يكون  ما  وعادة  غيبوبة،  إلى  يؤدي  مما 
للوفاة هو قصور التنفس.

الفحوص والتحاليل:
ليس هناك فحوص أو تحاليل معينة مطلوبة ولكن يكتفي 
وكذلك  التعرض  عن  والسؤال  والعالمات  باألعراض  الطبيب 

التطعيمات السابقة.

من الجدير بالذكر هنا أن داء الكلب يتسبب في وفاة خمس 
وخمسين ألف  شخص تقريباً في جميع أنحاء العالم سنويا، 
وأفريقيا. وثبت أنه تقريبا ٪97 منهم  ٪95 منهم في آسيا 

يتوّفون بسبب عضات الكالب.

في  لكم  وبارك  وعافاكم  والعافية،  بالصحة  اهلل  متعكم 
حياتكم وراحة بالكم
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تعد الحصبة مرضاً فيروسيا ُمعديا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، 
وفي  العمر.  من  الرابعة  إلى  الثانية  بين  ما  خاصة  األطفال  ويصيب 
العصر الحديث قلّت نسبة اإلصابة بهذا المرض إلى أرقام قليلة جدا في 
العالم، وقلّت مضاعفاته بسبب إدخال لقاح خاص أحدث ثورة عظيمةً 
على هذا المرض؛ حيث إّن هذا اللقاح يعطى في جميع الدول المتقدمة، 
وكذلك في العديد من الدول النامية، ويساهم في زيادة مقاومة الجسم 
لهذا المرض. تتم الوقاية من هذا المرض عن طريق التمنيع النشط 
بالتلقيح بلقاح الحصبة الحية ضمن تطعيم يعرف باسم إم إم أر والّذي 
األولى  الجرعة  تُعطى  األلمانية والنكاف؛ حيث  الحصبة  يشمل كذلك 
من هذا التطعيم للرضع عند إكمالهم 12- 15 شهراً من عمرهم، أما 
الجرعة الثانية فتُعطى عند دخولهم المدرسة من سّن )3- 5( سنوات. 
ومن الممكن أن يؤدي هذا اللقاح إلى عدة مضاعفات، منها: ارتفاع 

طفيف على درجة الحرارة، وظهور طفح جلدي، وحدوث السعال. 

أعراض وعالمات مرض الحصبة
تبدأ األعراض بالظهور من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوًما من 

بعد التعرض للفيروس، وتظهر األعراض على شكل:
	•حمى.

	•كحة جافة.
	•سيالن في األنف.

	•احتقان.
	•التهاب في ملتحمة العين.

	•حساسية للضوء.
	•بقع داخلية بيضاء داخل الفم لجهة الخد.

	•طفح جلدي.

مراحل اإلصابة بمرض الحصبة
• ال 	 حيث  العدوى،  بعد  يوًما   14  –7 من  المرض  حضانة  تبدأ 

يظهر أي أعراض أو عالمات للمرض على المريض.
• عادة ما تكون حمى الحصبة متوسطة إلى شديدة، ودائما ما 	

ملتحمة  التهاب  األنف،  في  سيالن  مستمرة،  كحة  يرافقها 
العين، واحتقان الحلق. وتستمر الحمى متوسطة لمدة يومين 

لثالثة أيام.
• ظهور الطفح: وهو عبارة عن نقاط حمراء صغيرة تبدأ في الظهور 	

في الوجه )خصوًصا خلف األذن وحول منابت الشعر( ثم تنتشر 
إلى أسفل الذراعين والجذع، ثم على الفخذين، وأسفل الساقين 
وغالًبا ما ينحسر  الحمى،  ترتفع  الوقت نفسه  والقدمين. وفي 

طفح الحصبة تدريجيًّا.
• يستطيع المريض أن ينشر العدوى الفيروسية لآلخرين لمدة 	

8 أيام، تبدأ من أربعة أيام قبل ظهور الطفح، وأربعة أيام من 
وجود الطفح.

• الفئات األكثر عرضة لمرض الحصبة	
• األشخاص غير المطعمين للحصبة.	
• األشخاص غير المطعمين المسافرين للدول النامية حيث 	

تنتشر الحصبة فيها.
• األشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين )أ(.	

المضاعفات

• التهاب بكتيري لألذن.	
• مشاكل في الحمل مثل: فقدان الحمل أو الوالدة المبكرة، أو 	

نقص في وزن المولود عن الوالدة.
• التهاب الشعب الهوائية، فالحصبة قد تؤدي إلى التهاب الحنجرة 	

أو الجدران الداخلية التي تبطن الممر الرئيسي للرئتين.
• االلتهاب الرئوي. وهو حالة شائعة لمرض الحصبة.	
• التهاب الدماغ.	
• )وهي 	 الحصبة قد تؤدي إلى انخفاض في الصفائح الدموية 

نوع من خاليا الدم التي تعتبر ضرورية لتخثر الدم(.

التشخيص
الظاهر  الطفح  خصائص  معاينة  خالل  من  المرض  يشخص 
على المريض، وعند الضرورة يتم أخذ عينة من الدم للتأكد من 

اإلصابة بالحصبة.

العـالج
ال يوجد عالج فعال نهائي للمرض، لكن هناك بعض اإلجراءات 

التي تحمي اآلخرين من العدوى:
1-  يتم تطعيم المحيطين بالمريض واألطفال باللقاح الحصبة 
في مدة ال تتجاوز 72 ساعة من التعرض للعدوى؛ وذلك للوقاية 
من مرض الحصبة، أما في حالة اإلصابة بالمرض فإن األعراض 

أقل حدة وفي مدة أقصر.
2-   الحوامل واألطفال والبالغون الذين يعانون نقًصا في المناعة 
التعرض  من  أيام  ستة  خالل  مضادة  بأجسام  حقنهم  يتم 
للعدوى، وتعمل على الوقاية من الحصبة أو التقليل من حدتها.

األدوية
•خافض للحرارة.	• مضاد حيوي.	
• فيتامين )أ(.	
• من المهم أن يخضع المريض للراحة ويتجنب اإلجهاد.	
• فقد 	 لتعويض  الفاكهة،  وعصير  السوائل  شرب  من  اإلكثار 

السوائل أثناء المرض.
• النظارة 	 ارتدي  أو  الضوء  سطوة  من  واخفض  عينيك  أرح 

الشمسية، حيث يعاني المريض حساسية للضوء الساطع 
خالل المرض.

• استخدم مرطب للجو لتخفيف حدة االحتقان والكحة التي 	
يعاني منها المريض.

الوقاية
• االحتكاك 	 من  ومنعه  اآلخرين،  عن  المريض  عزل  المهم  من 

بهم في فترة أربعة أيام قبل وبعد ظهور الطفح على المريض.
• تأكد من أخذك التطعيم )لقاح الحصبة( للوقاية من المرض.	
• الشخص بالمرض فإنه يبدأ الجهاز المناعي 	 يصاب  )عندما 

في التعرف على الفيروس، ومن ثم تتكون مناعة من المرض 
وال يصاب به مرة أخرى(.

الحصبة

26P H A R M A  T O D AY
i s s u e  4 9 





يسعى الكثير من المدّخنين إلى اإلقالع عن التدخين 
باستخدام وسائل عديدة، فمنهم من يلجأ إلى األدوية، 
ما  إلى  بعضهم  ويلجأ  اللبان،  إلى  يلجأ  من  ومنهم 
يعرف بـ »الشيشة االلكترونية« كبديل عن الشيشة 

التقليدية.

جديدٌ  بديٌل  أنّها  على  االلكترونية  الشيشة  تُعرف 
جهاز  عن  عبارة  وهي  األرجيلة،  أو  التبغ  لتدخين 
لتسخين  بطاريّة  على  عمله  في  يعتمد  الكتروني 
بالعصير  يُسّمى  بها  خاّص  محلول  وتبخير  الفتيلة 
زكّية  رائحة  ذا  كثيًفا  بخارًا  يُنتج  حيث  االلكتروني، 
من  نسبة  على  المحلول  ويحتوي  بسرعة،  تختفي 
النيكوتين لُيناسب األشخاص الذين يريدون اإلقالع عن 

التدخين.

الشيشة  إن  بائعوها  يقول  لترويجها  محاولٍة  وفي 
االلكترونية ال تحتوي على المواد السامة والمسرطنة 
»القطــران«  العاديــة مثل  الشيشة  الموجودة في 
الناتج  الدخان  إن  ويقولون  الكربون«،  أكسيد  »أول  و 
الجالسين  األشخاص  وال  المدّخنين  يؤذي  ال  منها 
ولكن  دخان،  وليس  بخار  عن  عبارة  ألنه  بجوارهم 
عليها  يطلق  كما  أو  االلكترونية«  »الشيشة 
أن  إذ  بالمرة؛  صحية  ليست  الصحية«  »الشيشة 
الكيميائية  المواد  من  العديد  من  تخلو  ال  مكوناتها 
اإلضرار  إلى  تؤدي  قد  التي  لألبحاث  الخاضعة  غير 

بصحة اإلنسان.

أضرار الشيشة االلكترونية:
• مدى 	 دراسة  يتم  لم  كيمائية  مواد  على   احتوائها 

خطورتها على صحة اإلنسان. 

• ويوجد 	 اإليثيلي،  الكحول  على  بعضها   يحتوي 
خالف شرعي حول حكم تناوله.

•  ال تضمن اإلقالع عن النيكوتين، بل تحتوي بعضها 	
عليه، وهي مادة ضارّة لجسم اإلنسان. 

• ثَّم 	 ومن  رائحة،  تترك  ال  ألنها  اكتشافها   يصعب 
يُمكن استخدامها في المدارس.

• مصنوعة 	 تكنْ  لم  إْن  الفم  إلى  المحلول    تسرُّب 
جّيًدا، مما يؤدي للكثير من المشاكل الصحّية.

• رقابّية 	 جهة  توجد  ال  إذ  قانوني،  غير  بشكل   تُباع 
لإلشراف على بيعها.

• خطر إمكانّية انفجار البطارية.	

•  تُسبب الحساسية في بعض الحاالت.	
• استخدام الشيشة االلكترونية لفترة طويلة يمكن 	

الهوائية  الشعب  بأمراض  اإلصابة  إلى  يؤدي  أن 
القلب وغيرها من  الرئة وأمراض  المزمنة وسرطان 

األمراض. 

وأماًنا وفاعلية  األكثر صحة  الوسائل  وأخيًرا 
تضر  عادة  أي  عن  اإلقالع  في  اإلطالق  على 
واليقين  واإلصرار  والصبر  اإلرادة  اإلنسان هي 

واالستعانة باهلل سبحانه وتعالى.

 صحية!
خدعوك فقالوا:
 الشيشة االلكترونية ..
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تسوس  جملة  تسمع   عندما 
األسنان تمر على أذنيك مروراً عادياً، 
األذن  تسوس  جملة  سماع  عند  أما 
جديد  من  وتطلب  أذنك  تستوقفك 
األذن؟!  تسوس  الجملة...  إعادة 
لألذن  يحدث  تسوس  هناك  نعم 
يسمى  ما  أو  األذن  عظمة  تآكل  أو 
تتكون من ثالث  فاألذن  )الكراتوما(. 

أجزاء رئيسية هى: 
1- األذن الداخلية.

2- األذن الخارجية.
3- األذن الوسطى.

تسوس األذن )الكراتوما(.
أخطر  من  واحد  يعتبر  األذن  تسوس 
الذي  االلتهاب  أو  التسوس  أنواع 
يصيب جزء في جسم اإلنسان، وهو 
عبارة عن نمو خاليا جلدية في مكان 
شكل  في  وتتجمع  طبيعي  غير 
بداية طبلة  كيس صغير يظهر في 
األذن التي توجد في األذن الوسطى، 
الكيس  هذا  بداخل  تنمو  حيث 
شكل  تأخذ  حتى  ببطء  الخاليا 
يشبه الورم. وتأخذ في االنتشار في 
العظام  وخاصة  األذن  أجزاء  باقي 
الصدغية مما يتسبب في أن تذوب 
األذن  توجد خلف  التي  العظام  تلك 

الوسطى. ومن صفات الكراتوما: 
تنمو  فهى  النمو،  في  -  البطء  1
من  العديد  مدى  على  وتنتشر 
السنوات من »5 إلى 20 سنة«.

األنسجة  الكراتوما  -  تذيب  2
بها  تحيط  التي  والعظام 
أنواع  إفراز  طريق  عن  وتجاورها 

معينة من اإلنزيمات.
3-  الكيس أو الكتلة المتكونة مليئة 
بالجراثيم وال تستطيع المضادات 

الحيوية الوصول إليها.

األمراض  من  ليست  -  الكراتوما  4
المعدية.

واحدة  أذن  تصيب  الغالب  -  في  5
وقليالً ما تصيب األذنين معاً.

انتشار  نسبة  العادة  -  في  6
االلتهابات عند األطفال أكبر من 
الكبار حيث أن العظام الصدغية 
لدى األطفال أكثر هشاشة على 
عكس الكبار تكون أكثر تصلًبا.

أسباب تسوس األذن.
أستاكيوس  قناة  في  خلل  حدوث 
الوسطى،  واألذن  األنف  بين  الرابطة 
فهذه القناة المسئولة عن الضغط 
وإذا  وخارجها،  األذن  داخل  الجوي 
ضغطاً  فيعمل  للقناة  غلق  حدث 
مما  الوسطى،  األذن  على  سلبياً 
على  األذن  طبلة  انسحاب  يُسّبب 
جلدية  خاليا  به  تنمو  كيس  شكل 
وتتحوصل  طبيعي،  غير  مكان  في 
مع  حجمها  ويكبر  القناة  لتسد 
عليها  يُطلق  كتلة  مكونّة  السنين 

الكراتوما.

أعراض تسوس األذن.
خفيفة، 	• ودوخة  بالدوران  الشعور 

قد يزداد إذا أصاب األذن الداخلية.
األذن 	• خلف  وخراج  انتفاخ  حدوث 

في حالة إهمال المعالجة.
قيح 	• شكل  على  مزمن  صديد 

لونه مائالً إلى اإلصفرار وله رائحة 
نوعية  بسبب  وذلك  كريهة، 
لاللتهاب  الُمسبّبة  الجراثيم 
الحاصل الذي ال يتجاوب مع أدوية 

المضادات الحيوية القوية.
يُسّبب 	• الكراتوما  كتلة  حجم 

نقص في القدرات السمعية.
السمع 	• عظيمات  في  نخر  حدوث 

في مراحل تطور المرض.
تسوس 	• بمرض  المصابين  أكثر 

األذن الذين يعانون عيب خلقي في 
األذن الوسطى.

مضاعفات تسوس األذن.
استمرار الكراتوما وعدم معالجتها 
المضاعفات  بعض  ظهور  إلى  يؤدي 

ومنها:  
1- تكون خراج خلف األذن.

2- وجود ثقب مزمن في األذن.
الوجه  إلى  االلتهاب  انتشار   -3
تجمع  عليه  يترتب  مما  والعنق 
العنق  في  األغشية  داخل  للصديد 

والوجه.
4- التهاب السحايا الدماغي.

5- وجود وتجمع القيح والصديد في 
الغشاء الدماغي.

6- إصابة القنوات الهاللية في األذن 
حدوث  في  يتسبب  مما  الداخلية 
الدوار الشديد حيث أن هذه القنوات 

مسئولة عن التوازن.
7- التهاب الدهليز.

8- اإلصابة بشلل العصب السابع.

عالج تسوس األذن.
تحت 	• ويتم  الجراحي،  التدخل 

التخدير الكامل لتنظيف العظام 
الصدغية والكراتوما وليس هناك 

أي دور للعالج التحفظي.
لمنطقة 	• مقطعية  أشعة  إجراء 

الوسطى  واألذن  الداخلية  األذن 
انتشار  تفشي  مدى  لتقدير 

التآكل.
الوسطى 	• األذن  تنظيف  يتم 

يتم  حيث  الصدغية،  والعظام 
وضع رقعة مكان الطبلة، وأحياناً 

إصالح عظيمات السمع.

تسوس 
األذن
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يعتبر مرض القولون العصبي من أكثر األمراض شيوًعا والتي 
تؤرق الكثيرين بسبب أعراضة وكثيًرا ما تعوق هذه األعراض 
المريض عن القيام بواجباته اليومية، مما يستدعينا ألهمية 
الفهم الصحيح لهذه المتالزمة والطرق المثلى للتعامل معها.

استناًدا لدور الصيدلي بالتعاون مع الطبيب في تقديم 
رعاية صحية متكاملة للمريض ما هو التعريف األشمل 
المثلى  الطريقة  هي  وما  العصبي  القولون  لمرض 

لتشخيص هذا المرض؟
في  باآللم  الشعور  هو  حاليًا  عالميًا  عليه  المتعارف  التعريف 
واحدة  مرة  بواقع  شهور  الثالث  عن  زادت  اآللم  وهذه  البطن 
لمدة  األقل  على  بدأت  األعراض  وتكون  أسبوعيا  األقل  على 
تتشابه  األعراض  وهذه  التشخيص،  تاريخ  من  أشهر  ستة 
يكون  أن  الممكن  من  أبسطها  جدًا  كثيرة  قولون  أمراض  مع 
هناك تورم في القولون ويكون مصاحب لتقلصات في القولون، 
فتشخيص القولون يعتمد على الطبيب لقدرته على معرفة 
أنيميا  أو  البراز  في  دم  أو  قيئ  وجود  مثل  التحذيرية  العالمات 
وغيرها من العالمات، ففي حاالت كثيرة ال يمكن تشخيصها 
على أنها قولون عصبي بل يتوقف على ما يطلبه منه الطبيب 

للتشخيص الصحيح واألمثل.

نظًرا لنسبة شيوع المرض وما له من تأثيرات، وما هي 
القولون  حاالت  في  المتبعة  الدوائية  العالجات  أنواع 

العصبي؟
العصبي  القولون  هناك  أنواع  إلى  ينقسم  المرض  هذا 
المصاحب  العصبي  القولون  وهناك  لإلمساك،  المصاحب 
إلسهال  فترة  المصاحب  العصبي  القولون  وهناك  لإلسهال، 
وأخرى إمساك ، وهناك قولون غير مصاحب إلسهال وال إمساك 
منه  يعاني  الذي  القولون  نوع  على  يعتمد  فالعالج  هنا  من   ،
المريض لكن عصب عالج مرض القولون هي األدوية المضادة 
حالة  ففي  المريض،  منها  يعاني  التي  لآلالم  نظرًا  للتقلصات 
وعادة  ملينة  أدوية  إعطاء  يتم  لإلمساك  المصاحب  القولون 
التي  الطبيعية  األدوية  نفضل  نحن  األدوية،  لهذه  نلجأ  ما 
نلجأ  قد  لكن  لطبيعته،  القولون  حركية  إرجاع   على  تعمل 
في بعض الحاالت إلى األدوية التقليدية والملينات الطبيعية 
في حالة عدم استجابة المريض لتلك األدوية، لكن في حالة 
عدم شكوى المريض من قولون عصبي مصاحب إلسهال يتم 

إعطاء أدوية توقف هذا اإلسهال.

مضادات  دور  ما  أكثر  لنا  توضح  حضرتك  ممكن 

التقلصات في حاالت القولون العصبي؟
المريض  شكوى  ألن  العصبي،  القولون  عالج  في  األساس  هي 
تجعل  زيادة  حركة  أو  القولون  حركية  في  اضطراب  في  تكمن 
داخل  الغازات  زيادة  حالة  في  خاصة  باأللم  يشعر  المريض 

القولون .
القولون  تحسن  على  تعمل  كلها  كثيرة  التقلصات  أدوية 
في  طويلة  لمدة  استخدامها  عدم  نفضل  لكننا  العصبي 
يتم  فغالبا  كليا  اعتمادًا  عليها  المريض  اعتماد  عدم  محاولة 
أسابيع  أربعة  الى  أسبوعين  بين  ما  تتراوح  لمدة  استخدامها 

وبعدها تكون عند اللزوم وذلك لراحة المريض.

ما هي أحدث العالجات الخاصة بمضادات التقلصات؟
أحدث هذه العالجات في مصر اآلن هي «المبيبيفرين» الممتد 
يحتاج  وال  طويلة  سنوات  منذ  معروف  عالج  وهو  المفعول 
السوق،  في  موجودة  كثيرة  ألدوية  فعالة  مادة  فهو  للتقييم 
ومعنى وجوده في هذه األدوية كمادة أساسية  دليل على مدى 
نجاحه وفاعليته للقضاء على أو منع تقلصات القولون، لكن 
الحديث اآلن هو «المبيبيفرين» الممتد المفعول يؤخذ مرتين 
كثيرًا  يسهل  مما  مرات  أربعة  من   ً بدال اليوم  مدار  على  فقط 

على المريض .

ميبيفرين »  الستخدام «  تحذيرات  أو  موانع  هناك  هل 
خاصة لكبار السن أو المرضى ممن يعانون من مشاكل 

في الكلى أو الكبد؟
 ال توجد موانع أو تحذيرات ألنه دواء آمن في كل الحاالت 

للـ  إضافي  دور  هناك  هل  أيمن  د.  نظر  وجهة  من 
القولون  حاالت  في  التركيبات   «combinations»
استخدام  تستدعي  حاالت  هناك  هل  أو  العصبي، 

«combinations» التركيبات؟
كما ذكرت نحن نفضل دائما إستخدام أدوية غير مركبة مثل 
يفضل  ال  لكن  األلم،  لتخفيف  وذلك  التقلصات  مضادات 
استخدام أدوية لم يثبت فاعليتها في مرض القولون العصبي، 
التقلصات،  مضادات  أدوية  جدال  بدون  فاعليته  ثبت  فالذي 
األدوية الممسكة، األدوية الملينة وفي بعض الحاالت القليلة 
قد نلجأ الستخدام أدوية مضادة لالكتئاب وفي حالة استخدام 
من  الصادرة  األلم  إشارات  تقليل  بسبب  يكون  األدوية  هذه 

القولون للمخ، وليس ألن المريض يعاني من اإلكتئاب.

و في النهاية أود أن أقول للمريض «ريح القولون يريحك»  

د. أيمن يسري
  استاذ الجهاز الهضمي والكبد 

ومناظير الجهاز الهضمي 
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اإلمساك يعتبر من أكثر الشكاوى شيوًعا في الجهاز الهضمي 
والتي يصادفها األطباء في جميع التخصصات وخاصة تخصص 
الجهاز الهضمي، حيث أنها مشكلة تؤرق كافة الفئات العمرية 

منهم كبار السن والحوامل واألطفال.

ا.د. هشام نبدأ حديثنا عن اإلمساك وكيفية تشخيصه 
مسببات  أكثر  هي  وما  المزمن  اإلمساك  خاصة  و 

اإلمساك؟
اإلمساك المعروف أيضا بإسم عسر التغوط يشير إلى حركة 
األمعاء النادرة وصعوبة تمرير التغوط، فاإلمساك سبب شائع 
المعنَد  االمساك  الشديد  اإلمساك  يشمل  المؤلم.  للتغوط 
( الفشل في تمرير البراز أو الغازات) وانحشار البراز، والذي قد 

يتقدم النسداد معوي صعب مهددًا للحياة.

أما عن أسباب اإلمساك: اإلمساك يحدث عادة بسبب اضطراب في 
وظيفة األمعاء أكثر من كونه مشكلة هيكلية، وأسباب اإلمساك 

الشائعة تتضمن ما يلي :

أوال: أسباب اإلمساك الوظيفية .
1 -  إمساك غذائي وهو شائع جدًا ويكون سببه عادات غذائية 

غير صحيحة 
2 -  إمساك بسبب اآلثار الجانبية للعقاقير، مثل بعض مضادات 
األلومنيوم،  أو  الكالسيوم  على  تحتوي  التي  الحموضة 
الدم  ضغط  ارتفاع  أدوية  بعض  السعال،  مهدئات  بعض 

ومضادات االكتئاب.
العصبي، وفيه يتناوب  القولون  حالة  مثل  نفسي  3 -  إمساك 

اإلمساك مع اإلسهال.
4 -  ضعف عضالت القولون خصوصا المسنين. 

نتيجة  التبرز  كبح  مثل  العادات،  تغيير  بسبب  5 -  إمساك 
السفر أو بعد اإلقالع عن التدخين.

اإلمساك  ويحدث  الغذائي)  (التمثيل  أيضي  6 -  إمساك 
مثل  الطبيعية  الجسم  وظائف  في  توازن  عدم  بسبب 
قلة  السكر،  مرض  الدرقية،  الغدة  هرمونات  اختالل 
الرياضة،  ممارسة  قلة  النفسي،  التوتر  حاالت  الحركة 

األشهر األخيرة من الحمل.

ثانياً: أسباب اإلمساك العضوية:
مثل:  الشائعة  غير  اإلمساك  أسباب  من  العضوية  األسباب 
ضيق أو انسداد في القولون، إعتالل في الشرج أو المستقيم ، 

الزائدة الدودية، وغيرها الكثير من مسببات اإلمساك . 

من هم األكثر عرضة لإلمساك ؟
ا في النساء، كبار السن واألطفال  هو أكثر شيوعً

ما هي أعراض اإلمساك؟
اكتساء اللسان بطبقة لها طعم كريه• 
الصداع• 

اإلمساك  لعالج  المستخدمة  الدوائية  العالجات  هي  ما 
خاصة المزمن؟

تنظيم الغذاء • 
مزاولة الرياضة لتنبيه الكبد كي يقوم بإفراز الصفراء التي • 

تساعد على هضم الطعام بشكل جيد
إدخال المواد النباتية في الطعام • 
احتساء كميات كبيرة من الماء، وتناول الخس، تناول ملين • 

بسيط في حاالت اإلمساك المزمنة.

ومن أشهر األدوية الحديثة اآلن لعالج اإلمساك هي :
البراز  فيجعل  القولون  في  الماء  إمتصاص  تمنع  التي  األدوية 
ً سهل المرور من الشرج، و األدوية التي تساعد على حركية  لينا

القولون بصورة منتظمة

هناك فئة من المرضى يبقى هناك حذر في التعامل 
معهم ومع األدوية المعطاة لهم هم مرضى السكر، هل 
التأثير  دون  السكر  مرضى  لعالج  آمن  الالكتولوز  يعتبر 
على معدالت السكر؟ أيضا هو آمن للحوامل واألطفال؟

حيث   اإلمساك  حاالت  لعالج  شراب  الالكتيلوز  مادة  تستخدم 
تعمل على زيادة كمية الماء السائل في البراز وبالتالي يجعلها 
أكثر ليونة وأسهل في التمرير، كما يستخدم في بعض حاالت 
اإلعتالالت الدماغية الكبدية حيث يمنع وصول األمونيا إلى الدم 

.ً وهو من أكثر أدوية اإلمساك أمنا
وهذا  السكر؛  لمرضى  يستخدم  ال  الالكتولوز  بأن  الشائع  ومن 

خطأ ألنه ال يمتص.

مرضى  مع  للتعامل  للصيدلي  نصائحك  هي  ما 
اإلمساك وخاصة اإلمساك المزمن؟

أقول لهم: يجب التفرقة بين اإلمساك الوظيفي والعضوي، حيث 
البطن،  في  ومغص  شديد  وإمساك  قيئ   العضوي: أعراضة  أن 
في هذه الحالة يجب أن يستشير جراح بسرعة ويحتاج المريض 
إلى جراحة عاجلة، اإلمساك الوظيفي ال يسبب مغص شديد وال 
يسبب قيئ. من هنا وجب على الصيدلي عند الشك في حدوث 

ًا. إمساك عضوي أن يرسل المريض إلى الطبيب أو الجراح فور

 أستاذ الكبد والجهاز الهضمى

ا. د. هشام الخياط
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التشجيع المستمر والتدريب على استخدام التكنولوجيا 
داخل  نموذجية  الكترونية  صيدلية  إنشاء  خالل  من 
الكليات؛ والتدريب المستمر للعمل عليها والدخول إلى 

عالم الصيدلة التكنولوجي .

المالية  الجوائز  ومنحهم  األوئل  الصيدلة  طلبة  تكريم 
من خالل حفالت تكريم لهم وشكرهم على مجهوداتهم 
وشكر أولياء األمور الجنود المجهولة وراء هذا النجاح 

والتفوق.

دفعة  بتخريج  أكتوبر   6 جامعة  الصيدلة  كلية  احتفلت 
الدكتور  شركات  مجموعة  وكرمت  أبنائها  من  جديدة 
الجوائز  بتقديم  األوائل  الثالثين  الطلبة  عمر  حسام 
المجموعة،  داخل  والعمل  التدريب  الفرصة  ومنحهم 
ووفقا للتعاون ما بين الصندوق االجتماعي ومجموعة 
شركات د. حسام عمرواالتفاق على منح مبلغ 5 مليون 
جنيه لكل صيدلي يريد إنشاء صيدلية جديدة ويسدد هذا 
الملبغ على مدار 5 سنوات، وذلك إلنشاء صيدلية قوية 

قادرة على تقديم الجديد والتطور في عالم الصيدلة.

الدكتور عاطف تاضروس فهيم
وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا 

وأستاذ الكيمياء الحيوية، وأستاذ كلية 
الصيدلة جامعة القاهرة: 

في البداية أود تقديم الشكر والتقدير لمجموعة شركات 
الدكتور حسام عمر على التعاون معنا ليس في هذا الحفل 
فقط بل في تدريب الطلبة وكتابة تقارير عنهم، وتعيين 
ذاته  حد  في  فهذا  الصيدلة  كلية  طلبة  من  كبير  عدد 
شيئ جميل جدًا ومميز، ففي الحقيقة طلبة الصيدلة 
جامعة أكتوبر دائما متميزين والمتحدة للصيادلة تقدم 
متميزين  الطلبة  هؤالء  كون  في  والعون  المساعدة  لنا 

ويسعدنا هذا التعاون الكبير مع المتحدة .

عمر  للدكتور حسام  والتقدير  الشكر  تقديم  من  والبد 
المجهود  الحقيقة  في  الحفل،  هذا  لمثل  رعايته  على 
المقدم رائع وجميل وهذا شرف لنا جميعا، كما نتمنى 
زيادة عدد الطلبة المتدربين في مجموعة صيدليات د. 

حسام عمر .

كما أود ان القول أن البرتوكول ما بين مجموعة شركات 
الدكتور حسام عمر وكلية الصيدلة جامعة 6 اكتوبر من 
أهم ما يميز الكلية، فتدريب الطلبة من األمور الهامة 

حفل تخرج
طلبة  كلية الصيدلة  جامعة 6 أكتوبر

 برعاية مجموعة شركات الدكتور حسام عمر

إيمانًا من الدكتور حسام عمر بالتطوير وجملته الشهيرة في كل لقاءاته واجتماعته ) أنا شخصيا 
أومن بالتطوير وأهميته حتى يمكننا مواكبة ما يحدث حولنا في العالم ( وانطالقًا من هذا اإليمان 
المالي  الدعم  ودعمه  نفسه  الصيدلي  الطالب  من  بداية  بالتطوير  عمر  حسام  د.  يهتم  ما  دائًما 
والمعنوي، واإلهتمام باألنشطة الطالبية داخل كليات الصيدلة، وإعطاء الفرصة للكثير من طلبة 
الصيدليات والمخازن والمصانع  للتدريب في مجموعة شركات حسام عمر سواء في  الصيدلة 
إلعدادهم إعداد علميًا وعمليًا لبناء سوق صيدلي قوي قائم على التطور والكوادر العلمية المتميزة.
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جًدا وال سيما في مجال الصيدلة، فكنا قديًما نتخرج 
وليس لدينا أدنى فكرة عن الحياة العملية أواالحتكاك 
المباشر بسوق العمل، لكن من خالل هذا التدريب المتاح 
للطلبة من قبل مجموعة شركات الدكتور حسام عمر 
مباشرة  العمل  لسوق  مؤهل  طالب  تخريج  استطعنا 
في أي مجال من مجاالت الصيدلة او أي صيدلية كبرى .

الدكتور طارق سعد مكرم
 مدرس بكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، 

والقائم بأعمال نقيب صيادلة الجيزة :
هذا  التخرج  حفل  وبأالخص  اليوم  فرحة  البداية  في 
ليس فقط للطلبة بل ألهاليهم الجندي المكافح وراء 
هذا التفوق، ووجود الشركات خاصة مجموعة شركات 
الدكتور حسام عمر أضافت فرحة أكبر للطلبة خاصة 
تكريم  عن  تتحدث  فعندما  المتميز،  للطالب  تقديرها 
الطلبة الثالثين األوائل وتوفير فرص عمل وتوفير قروض 
يجعل  هذا  فكل  ومستقبلهم  حياتهم  لبدء  مادية 

حياتهم أسعد بكثير مما نتوقع.

فعالقتي بمجموعة شركات الدكتور حسام عمر كبيرة 
استجابة  فهناك  حدود  له  ليس  بيننا  ما  والتعاون  جدا 

في  عمر  حسام  الدكتور  شركات  مجموعة  من  كبيرة 
أو  تدريب  فرص  سواء  الكلية  تحتاجة  ما  كل  توفير  
توظيف أو تقديم مشاريع حتى يتسنى لنا تخريج دفعة 

قوية قادرة على تقديم الجديد في عالم الصيدلة .

شركات  مجموعة  بين  ما  التعاون  برتوكول  خالل  من 
الدكتور حسام عمر  والكلية فالطالب هنا يعرف الشركة 
شركات  مجموعة  في  للعمل  فرصة  لديهم  وأن  جيدا 
الدكتور حسام عمر مما يعزز من هذا التعاون ويعزز أيضا 
تفوق الطالب سواء الذين تخرجوا أو الذين سيتخرجون، 
لتحقيقه،  ويسعى  يعلمه  هدف  لديه  أصبح  فالطالب 
مما يخلق أيضا نوًعا من المنافسة الشريفة بين الطالب.

فوجود د. محمود كحيل على رأس منظومة الكلية، ود. 
أحمد عطية على رأس منظومة الجامعة  يجعل العالقة 
أقوى مع مجموعة شركات الدكتور حسام عمر فالجميع 
يجعل  مما  الصيدلة  عالم  في  الكبيرة  الخبرة  لديه 
التعاون ما بينهم مثمر ويصب في مصلحة الصيدلة في 
مصر، فهذا التعاون يعود الى أكثر من عشر سنوات، فكل 
والدكتور محمد  عمر،  للدكتور حسام  والتقدير  الشكر 
لخدمة  يبذلوه  ما  كل  على  قرني  سيد  والدكتور  جالل، 

عالم الصيدلة في مصر .
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الصداع النصفي
األعصاب  في  اضطراب  عن  عبارة  النصفي  الصداع   
واألوعية الدموية معا، ويؤدي إلى تقلبات شديدة في المخ 
والنظم  األساليب  بعض  اتباع  يمكننا  لكننا  حدوثه،  أثناء 

الحياتية والغذائية التي تحول دون حدوثه من البداية.
يستقر  ربما  للغاية  شديد  ألم  شكل  على  ويظهر 
ما  غالبا  الذي  الرأس،  مؤخرة  في  أو  واألذن  العنق  بين 
يبدأ في جانب واحد فقط من الرأس، ويكون بإحساس 

واضطراب بصري يسبق األلم.

وال يدرك شدة اآلالم الناجمة عن الصداع النصفي حقا 
إال من يمر بها.

أسباب اإلصابة به
معروفة  غير  زالت  فما  النصفي،  الصداع  أسباب  أما 
إثارتها  في  تساهم  وظروف  عوامل  هناك  لكن  بدقة، 
واألزمات  والجوع  واإلرهاق  الشاهقة  االرتفاعات  مثل 

النفسية.

تشخيص الصداع النصفي أو)الشقيقة(
يفترض أن تعاني من خمسة نوبات صداع على األقل تلبي 
المعايير التالية حتى يجري تشخيص مرضك بصداع الشقيقة 

أو الصداع النصفي:
1-  تعاني نوبات تدوم من أربع ساعات إلى 

72 ساعة.
2-  يكشف ألم رأسك عن اثنتين على 

األقل من هذه الخصائص:

إنه يصيب جهة واحدة من الرأس.	•
له ميزة نابضة.	•
تراوح كثافته بين المعتدلة إلى الوخيمة.	•
يتفاقم نتيجة النشاط الجسدي الروتيني.	•

3-   ثمة واحدة -على األقل- هذه 
األعراض ترافق الصداع:

غثيان أو تقيؤ أو االثنان معاً.	•
حساسية غير عادية للصوت والضوء.	•

تظهر  للصداع  كامن  سبب  على  للعثور  الفحوصات 
نتائج طبيعية، وال يمكن اعتبار أي مرض آخر سبباً له.

أعراضه
باإلضافة  بالغثيان  بشعور  مصحوب  الرأس  في  ألم 
وال  الشديد  للضوء  التعرض  على  القدرة  عدم  إلى 
األصوات الصاخبة، هي بعض أعراض الصداع النصفي 

الشائعة.

الدراسات  عن  يتوقفون  ال  والباحثين  العلماء  ولكن 
والتجارب التي تمكننا من السيطرة على هذه األعراض 

والحد من احتماالت حدوثها.

كيفية التغلب على آالم الصداع 
النصفي:

1. التحكم في المسببات

� شرب القهوة بانتظام
في  يساهم  منتظمة  بمعدالت  القهوة  شرب  إن 
التخلص من الصداع النصفي، فيمكنك تناول حوالي 

غير  الرأس  آالم  تكون  ما  غالبا  حياتنا.  في  جميعًا  منها  نعاني  ظاهرة  الصداع 
خطيرة، ولكنها قد تكون أحيانًا مؤشرًا على مشكلة تشكل خطرًا على الحياة.

الصداع النصفي )الشقيقة(!

ما ال
تعرفه عن
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200 جرام يوميا، وهو ما يقارب قدحين من اإلسبرسو 
أو ثالثة فناجين من القهوة السريعة التحضير.

� تخفيض معدالت هرمون األستروجين
يعتبر هرمون اإلستروجين أحد المسببات الرئيسية 
الدورة  فقبل  الرأس،  وآالم  بالصداع  النساء  إلصابة 
اإلستروجين،  إفراز  في  حاد  هبوط  يحدث  الشهرية 
مما ينبئ باحتماالت اإلصابة بالصداع النصفي، وهو 
جنوب  في  الرأس  آالم  أبحاث  مركز  مدير  يؤكده  ما 
كاليفورنيا، فجرعة بسيطة من هرمون اإلستروجين 
طريقة  تكون  قد  الحمل  منع  أقراص  في  المتوافر 
مثالية الستعادة التوازن المفقود في معدالت اإلفراز.

� عدم إتباع قواعد غذائية قاسية
غذائيتين  بوجبتين  االكتفاء  إلى  البعض  يلجأ  قد 
أو  الغذائية،  الحمية  أنواع  من  كنوع  ثالث  من  بدال 
عن  بحثا  صارما  غذائيا  نظاما  اآلخر  البعض  يتبع 
الطرق ليست مناسبة في حال  الرشاقة، لكن هذه 
كنا نسعى لتجنب اإلصابة بالصداع النصفي ،ألنها 
تسبب تقلبات حادة في معدالت السكر في الدم، ما 
قد يؤدي إلى شعور بألم شديد ومتصاعد في الرأس.

مدة  تجاوز  عدم  في  تكمن  الطبية  فالنصيحة  لذا 
الثالث ساعات من دون طعام، ومن األفضل أن تحتوي 
األطعمة على نسب عالية من البروتين للحفاظ على 

معدالت الجلوكوز طبيعية في الدم.

2. العالج الطبيعي

� كمادات الثلج
النصفي  الصداع  آالم  لمقاومة  األمثل  االختيار  هي 
على  تساعد  المنخفضة  الحرارة  درجات  إن  حيث 

الحد من هذه االلتهابات بصورة سريعة.

� المكمالت الغذائية
وهو  بالرايبوفالفين  المعروف   2 ب  فيتامين  يعتبر 
المكمالت  أهم  من  الماء  في  للذوبان  قابل  فيتامين 
آالم  تخفيف  في  دورا  تلعب  التي  الحديثة  الغذائية 
علمية  دراسة  أثبتت  فقد  النصفي،  الصداع  مرضى 
ملليجرام   400 يتناولون  الذين  المرضى  أن  أخيرا 
إصاباتهم  احتماالت  تقل  يوميا  الرايبوفالفين  من 
بالصداع النصفي بصورة كبيرة بعد ثالثة أشهر من 

المداومة على تعاطيه.

� األعشاب الطبيعية.
األعشاب  تعاطي  أهمية  الحديثة  الدراسات  تؤكد 
الطبيعية لدورها الحيوي في دعم تدفق الدم للمخ 
النصفي  الصداع  يمنع حدوث  بصورة طبيعية، مما 

بصورة كبيرة، ومن أهم هذه األعشاب الينسون.

3. العالج باألدوية

� تعاطي المسكنات التقليدية
الطرق  أبسط  هي  بروفين  اإليبو  و  األسبرين  مثل 
إلى  اللجوء  دون  والصداع،  الرأس  آالم  من  للتخلص 

الوصفات الطبية المعقدة.

� أدوية التريبتان
إذا لم تفلح األدوية البسيطة في التغلب على نوبات 
الخطوة  هي  التريبتان  أدوية  فإن  النصفي،  الصداع 
مجموعة  على  انتقائي  بشكل  تعمل  فهي  التالية، 
معينة من مستقبالت )السيروتونين( مما يؤدي إلى 
الدماغ  غالف  في  الموجودة  الدموية  األوعية  تقلص 

ومن ثم تخفف من آالم الرأس.

� وصفة الطبيب
لعل أدوية مثل:

)الصوديوم فالبرويت( مضاد للتشنجات العصبية.
)بروبرانولول( عالج الرتفاع ضغط الدم.

و)التتراسيكليك( كمضاد لالكتئاب. 
ألعراض  المعالج  الطبيب  قبل  من  وصفها  يتم 
مرضية محددة، إال أنها في مجملها تحمل تركيبات 
دوائية ترتبط بشكل أو بآخر بنوبات الصداع النصفي 
وارتفاع  كاالكتئاب  أمراض  مع  تتزامن  ما  غالبا  التي 

ضغط الدم.

إحصاءات
يتأثر المصاب بالشقيقة بتغير نمط الحياة .	 
أو)الشقيقة( 	  النصفي  الصداع  أعراض  تبدأ 

بالظهور من سن 10 إلى 50 سنة.
شكك بعض العلماء في أن تكون للشقيقة أسباب 	 

جينية »وراثية«.
 	 3 بنسبة  بالشقيقة  لإلصابة  معرضات  النساء 

إلى 1 من الرجال.
عندهم 	  يقل  قد  الحوامل  النساء  من   %60  

فرصة التعرض للشقيقة وذلك في نهاية الشهر 
السادس من الحمل.

70% من األشخاص المصابين بالشقيقة يعانون 	 
من ألم الرأس النصفي »على جانب واحد فقط«

قد يستمر الصداع لفترات زمنية مختلفة .	 
 	 100 كل  من   11 النصفي  الصداع  يصيب 

شخص.

متعكم اهلل بالصحة والعافية دوما 
ومأل حياتكم بالسعادة واألمل.
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فيها  نظن  لمرحلة  ونصل  العمر  بنا  يتقدم  عندما 
أننا قد تخطينا كل الصعوبات والحواجز لتحقيق ما 
تمنيناه ونحن فى ريعان الشباب، قد يصدمنا الواقع 
»السعادة« التى كنا دوماً  بأننا لم نحقق ألنفسنا 
نحلم بها. وهذا الشعور ال بأس به ألنه ينبئنا بأننا 
وصلنا من النضج إلى مرحلة مّيزنا من خاللها الفرق 
تكون  فربما  المعنوى.  والهدف  المادى  الهدف  بين 
لمستوى  الوصول  فى  النجاح  حدود  تخطيت  قد 
إجتماعى معين، أو فى إقتناء شىء لطالما تمنيته 
لمنصب  ترقيت  أو  حياتك،  من  سابقة  مرحلة  فى 
يبقى  ولكن  ورغباتك،  توقعاتك  كل  فاق  ربما  معين 
نفساً  وتأخذ  ملياً  به  تفكر  أن  عليك  الذى  السؤال 
اآلن  سعيد  أنت  »هل  عليه  تجيب  أن  قبل  عميقاً  
بما وصلت إليه؟!!« ال تتسرع ألن إجابة هذا السؤال 

تحتاج منك إلى  تمُهل ومراجعة.

مع تغير المناخ العام للمجتمع يجد اإلنسان نفسه 
يجد  فال  المعيشية  األعباء  من  بكثير  محاصرا 
األخرى  تلو  واحدة  المنغصات  للراحة سبيالً. وتأتى 
نتيجة لجده  أمره  زمام  امتالك  اإلنسان عن  فيعجز 
ليالً ونهاراً للوصول لمستوى إجتماعى معين يواكب 
به غيره، فيلهث وراء المادة ويهمل ذاته فيتجاهلها 
غير  أجٍل  إلى  ينساها  ثم  بوتقة  داخل  ويضعها 
من  فتصارعه  االستسالم  تأبى  ذاته  ولكن  مسمى، 
أجل إثبات وجودها. ويتجلى ذلك فى بعض المواقف 

ارتفاع  أو  مبررة  غير  أفعال  ردود  أو  هفوات  خالل  من 
غير  فى  شديد  انفعال  من  نوبة  أو  مفاجئ  صوت 
محله. لذلك ال تُعِلق ذاتك  فى دوامة الروتين لتأتى 
تخسر  فربما  واليابس  األخضر  فتأخذ  العاصفة 
صحتك، أو ربما يضيع عمرك هباًء ال قدر اهلل. أغتنم 
وزودها  محبسها  من  نفسك  وأخرج  اآلن  الفرصة 
دائماً بما يُدب فيها الحياة. أحذف من قاموسك دور 
يجب  الحياة  فى  دور  له  شخص  فكل  الٌمضحى 
مقابل،  انتظار  دون  وإتقان  بتفاٍن  يؤديه  أن  عليه 
له عشاً  ليبنى  يطير  يكٌبر  الصغير عندما  فالطائر 

وهذه هى سنة الحياة. 

عن  بها  تبتعد  الوقت  من  مساحة  نفسك  أعطى 
والمنغصات  الضغوط  عنك  لتزيل  اليومى  روتينك 
فى  بالسلب  تنعكس  ما  دائماً  التى  وتوابعها 
سلوكك وأفعالك. وبدالً من النظر من النافذة أو عبر 
ثُقب الباب استخدم حواسك لتنعم بجمال الحياة. 
وأطرد األفكار السلبية وأسقط انفعاالتك وما يعكر 
المشى كلما  أو  الرياضة  فى ممارسة  يومك  صفو 

سنحت لك الفرصة لذلك. 

جد وأجتهد فى غذاء الروح والجسد معاً حتى تجنى 
من  ولكل  لك  األركان  مكتملة  سعيدة  حياة  ثمار 

حولك فأنت تستحق األفضل.

مع تحياتى،،  

هدوء ما قبل 
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الجلد  يصيب  معدي  غير  مزمن  مرض  عن  عبارة  الصدفية 
واألظافر والمفاصل فهناك حوالي 40٪ من مصابي الصدفية 
يصابون بصدفية المفاصل. تظهر في الرجال والنساء وفي كل 
األعمار لكن  خصوصا في البالغين، وهناك صدفية األطفال. 

ما  الغربي  العالم  دول  في  الصدفية  انتشار  نسبة  تتراوح 
وفًقا  االنتشار  نسبة  السكان، وتختلف  من   % 4  -  2 بين 
للسّن، والجنس، والمنطقة، والعرق؛ ويُعتقد أن مجموعة من 
العوامل البيئية والوراثية هي المسئولة عن هذه االختالفات. 
والحكة  فاأللم  المصاب  اإلنسان  حياة  على  الصدفية  تؤثر 
نحو  ونومه؛ فهناك  اليومية  وحياته  اإلنسان  تؤثر على عمل 
المرض خاصة  هذا  بسبب  أعمالهم  لترك  يضطرون   %94
إذا ظهرت على اليدين أو الوجه فإنها قد تمنع المصاب من 
القيام ببعض األعمال أو الرياضة وقد تتأثر نفسيته ويصاب 
بالكآبة، كذلك فان العالج مكلف خاصة ألنه مرض مزمن وقد 

ينعزل المصاب عن الناس.
وتأتي الصدفية بأشكال متعددة: القليل، المتوسط، الشديد
اعراض مرض الصدفية تختلف من شخص آلخر، لكنها 

يمكن أن تشمل واحدة أو أكثر من  التالية:
·  طبقات حمراء على  الجلد، تكسوها قشور فضية اللون.

·  نقاط صغيرة مغطاة بالقشور )شائع بين األطفال(.
·  جلد جاف، متصّدع، ونازف في بعض األحيان.

·  حكّة، حرقة أو ألم.
·  أظافر سميكة، ُمْغَلظـَّة، مثلومة أو مليئة بالندوب.

·  تورّم وتيّبس المفاصل.

مضاعفات الصدفية
تبعا  مختلفة،  مضاعفات  إلى  الصدفية  مرض  يؤدي  -  قد 
المضاعفات  هذه  انتشاره.  ومدى  الجسم  في  لموقعه 

تشمل:
في  الحكة  عن  ناجمة  الجلد،  في  وتلّوثات  سميك  -  جلد 

محاولة لتخفيف الشعور بالقرص.
)الشوارد  الكهارل  توازن  واختالل  السوائل  توازن  -  اختالل 
من  الشديدة  الحاالت  في   )Electrolytes  - الكهربائية 

الصدفية البثريّة(
-  احترام ذاتي منخفض.              -  اكتئاب.

-  توتر.                                    -  قلق.
-  عزلة اجتماعية.

طرق عالج الصدفية
1 -  عالج الصدفية بطريقة العالجات الموضعية:

كريمات ومراهم للدهن على الجلد، معّدة لالستعمال الذاتي، 
ناجحة في معالجة الحاالت الخفيفة حتى المتوسطة من 
الصدفية وهى تؤثر على حياة المرضى بسبب احتياجه إلى 

وضع الكريمات بشكل دائم.
العالج  دمج  يتم  الصدفية،  من  حّدة  األكثر  الحاالت  في 

بالكريمات مع األدوية الفموية، أو مع العالج بالضوء.
المعاَلَجة  أو:   ،)phototherapy( بالضوء  2 -  المعالجة 

))Light therapy – الضوئية
كما يوحي اسمه، هذا النوع من عالج الصدفية يتم باستخدام 
سواء  البنفسجية(،  فوق  )األشعة  البنفسجي  فوق  الضوء 
واألسهل  األبسط  الوسيلة  الصناعي.  أو  منه  الطبيعي 
للعالج بالضوء هي بتعريض الجلد ألشعة الشمس الطبيعي 

بشكل معتدل.
استخدام  تشمل  بالضوء  المعالجة  من  أخرى  طرق  وثمة 
األشعة فوق البنفسجية A الصناعية )UVA( أو األشعة 
وحيد  كعالج   ،)UVB( الخفيفة   B البنفسجية  فوق 
من  النوع  هذا  يؤثر  و  باألدوية  الصدفية  عالج  مع  بالدمج  أو 
لعيادة  للذهاب  يضطر  انه  حيث  المرضى  حياة  على  العالج 

الدكتور إلى ما يصل إلى ثالث مرات أسبوعيا.
3 - أدوية َفَمِويّة:

في الحاالت الحادة من الصدفية، أو في الحاالت التي ال تجدي 
فيها أنواع أخرى من العالجات نفعا، قد يصف الطبيب أدوية 
فمويّة )عن طريق الفم(، أو عن طريق الحقن، وتسبب أعراض 
جانبية علي الكبد والكلى وتسبب تشوهات للجنين وتكون 

نسبة التحسن بها نحو ٪75
4 -  العالجات البيلوجية والتي تنقسم إلى جيل قديم كانت 

نسبة التحسن فيها نحو ٪75 .
وجيل جديد بلغ نسبة التحسن فيها من 90 إلى 100٪ مثل 
17أ«  اإلنترلوكن  بغلق«  يقوم  والذي  »سيكوكينوماب« 

المسبب الرئيس اللتهابات الصدفية. 
 في النهاية يعد مرض الصدفية من األمراض التي ليس لها 
عالج قاطع حتى اآلن بل هناك عالج للسيطرة عليها؛ بمعنى 
أنه يمكننا التحكم في المرض ومدى انتشاره وليس القضاء 

عليه نهائيا. 

الصدفية
الصدفية من أكثر األمراض التي تجرى عليها وحولها األبحاث العلمية في العالم، 
فالصدفية ليست مرًضا جلدًيا فحسب بل هناك ارتباط بينها وبين أمراض أخرى 

كثيرة مثل ضغط الدم وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض السمنة.
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يذوب  فهو  للذوبان،  القابلة  األلياف  البكتين pectin من 
ويلتصق  األمعاء.  داخل  لزجاً  هالماً  معطياً  الجسم  في 
من  الجسم  مانعاً  ضرراً  تشكل  التي  بالمواد  الهالم  هذا 
ذاته فإنه يجعل الجسم يمتص  الوقت  امتصاصها. وفي 
العناصر الغذائية على نحو أبطأ. وكلتا الوظيفتين تجعالن 
القلب  أمراض  من  الوقاية  في  رئيسياً  دوراً  يلعب  البكتين 

والسكري وزيادة الوزن. 

كلنا نعرف أن أكبر التهديدات التي تهدد حياتنا الصحية 
الرئيسية  األسباب  أحد  أن  عرف  وقد  القلب،  أمراض  هي 
والدهون  الكولسترول  ارتفاع  هو  القلب  بأمراض  لإلصابة 
الثالثية، حيث يمثل الكولسترول خطورة كبيرة لدرجة أن 
األطباء يؤكدون أنه مع كل انخفاض بمقدار 1٪ للكولسترول 

يخفض خطر اإلصابة بأمراض القلب بنسبة ٪2. 

إن الحصول على المزيد من البكتين في غذائنا إستراتيجية 
يذوب  البكتين  إن  وحيث  الكولسترول.  لخفض  ممتازة 
تجد  والكولسترول  الدهون  جزئيات  فإن  هالماً  ليصبح 
نفسها حبيسة قبل أن تستطيع شق طريقها إلى مجرى 
الدم، وحيث إن الجسم ال يمتص البكتين نفسه، فإنه يخرج 

من الجسم مع البراز آخذاً الكولسترول والدهون معه.

خفض  في  يساعد  البكتين  أن  العلماء  وجد  لقد 
يتم  ال  البكتين  ألن  فنظراً  أخرى،  بطريقة  الكولسترول 
وفي  التهامه.  في  تبدأ  األمعاء  في  البكتريا  فإن  هضمه 
هذه العملية فإن البكتريا تفرز كيماويات تتجه إلى الكبد 
لتعوق إنتاج الكولسترول. لقد أثبتت األبحاث أن األشخاص 
الذين يحصلون على 6جرام من البكتين يومياً وهي نفس 
فروت  جريب  شرائح  من  أكواب   3 في  توجد  التي  الكمية 
)ليمون الجنة( من الممكن أن يخفض لديهم الكولسترول 
بنسبة 5٪، لقد وجد أن الجريب فروت يعتبر مصدراً جيداً 
للبكتين. والجريب فروت ليست المصدر الوحيد للبكتين 
فكثير من الفواكه مثل التفاح والخوخ واللوز وفواكه أخرى 

تحتوي جميعها على البكتين. 

ينصح األطباء والصيادلة وعلماء التغذية األشخاص الذين 
يرغبون إنقاص أوزانهم بتناول المزيد من الفواكه والخضروات 
والبقول واألطعمة الغنية بالبكتين. حيث إن البكتين عندما 
يذوب في المعدة فإنه يتمدد وينتفخ محتالً مساحة كبيرة 

من المعدة ويقوم في نفس الوقت بعملية إبطاء امتصاص 
الجسم للسكر والعناصر الغذائية داخل مجرى الدم، وهذا 
حتى  الشبع  من  بالمزيد  الشخص  شعور  على  يساعد 
عندما ال يكون الشخص قد تناول الكثير من الطعام. ويقول 
أساتذة التغذية أن البكتين يساعد على اإلحساس بالشبع، 
أهم  الطعام. ومن  الكثير من  تناول  إلى  وبالتالي ال نضطر 
العوامل المساعدة على فقدان الوزن بال رجعة هو الحصول 

على المزيد من األلياف، بما فيها البكتين.

والحصول على البكتين مهم جداً خاصة لهؤالء المصابين 
بمرض السكر، فمن ينبغي عليهم فعل كل شيء ممكن 
باإلكثار  فعليهم  متوازنة،  السكر  معدالت  على  للحفاظ 
من البكتين. ونظراً ألن البكتين يبطئ من معدل امتصاص 
في  فجائية  تأرجحات  حدوث  دون  يحول  قد  فإنه  السكر، 
واألعضاء  والعيون  األعصاب  تتلف  قد  والتي  الدم  جلوكوز 
الحيوية لدى المصابين بمرض السكر. قد ال يتصور الكثير 
من الناس أن المربات والجيلي الموجودة باألسواق ال تكون 
األساسية  المادة  يكون  الذي  البكتين  بواسطة  إال  كذلك 
والمواد  والجيلي  المربى  يساعد  الذي  فهو  صناعتها  في 

الحافظة في التحول إلى هالم.

 ألياف الفواكه والخضروات لمكافحة 
الخاليا السرطانية 

المتحدة  بالواليات  أظهرت دراسة لعلماء جامعة جورجيا 
األمريكية أن ألياف البكتين والتي توجد بالعديد من أنواع 
من  العديد  صناعة  في  وتستخدم  والخضروات  الفواكه 
األطعمة مثل المربى تقضى على خاليا سرطان البروستاتا.

البروستاتا  سرطان  خاليا  على  اختبارات  العلماء  وأجرى 
حيث تم تعريض تلك الخاليا للبكتين فتقلص عدد الخاليا 
نشط  البكتين  أن  بسبب  وذلك   ٪40 بنسبة  السرطانية 

عملية الموت الذاتي بالخاليا السرطانية .

ويقول العلماء أن الدراسة توضح الفوائد المتعددة أللياف 
البكتين، فلقد أظهرت أبحاث سابقة فاعلية البكتين في 
تقليل مستوى الكولسترول والجلوكوز بالدم ومنع سرطان 
الفاكهة  تناول  أكثر  المفيد  من  والقولون. وإنه  الرئة 
المادة،  هذه  على  احتوائها  بسبب  الطازجة  والخضروات 

ما هو البكتين؟ وفوائده؟ 
pectin
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والتى قيل بأنها عبارة عن ألياف طبيعية موجودة فى كافة 
أنواع الفاكهة والخضار.

ما هوالبكتين ؟ 
هو  األول  النوع  نوعين،  إلى  تقسم  األلياف  أن  المعروف 
األلياف التي تذوب في الماء. والنوع الثاني هو األلياف التي 

ال تذوب فيه.

داخل  الماء  في  يذوب  إذ  األول  إلى النوع  والبكتين ينتمي 
األمعاء مشكال مادة هالمية لزجة.

حامض  أساسها  معقدة  سكريات  والبكتين يتألف من 
الغالكتورونيك، وهو يوجد في أغلفة العديد من الخضروات 

والفواكـه خصوصا التفاح الذي يعد األغنى بها.

العشرينات  أوائل  وقد تم عزل ألياف البكتين ألول مرة في 
لصنع  الرئيسية  البنية  يعتبر  وهو  الماضي  القرن  من 
المشروبات  وصنع  والحلويات  والمربى  الجيالتين 
البروتينية، كما يدخل في العديد من المنتجات الطبيعية 

والمستحضرات الصيدالنية.

ويتمتع البكتين بخصال لها أهميتها على صعيد 
الصحة، وفي ما يلي نبذة عن هذه الخصال:

البكتين واألمراض القلبية الوعائية 
.  إن ألياف البكتين تعمل على خفض مستوى الشحوم في 
الدم وفي شكل خاصة الكولسترول وهذا بالتالي يسهم 
في الوقاية من األمراض القلبية التي باتت تشكل تهديداً 
العالم. أما عن سر خفض  دول  في كل  حقيقياً  صحياً 

البكتين للكولسترول فقد فسره العلماء بآليتين: 

اصطيـاد  على  تعمل  البكتين  جزيئـات  إن  األولى هي 
ال  األمعــاء  إن  وبما  الثالثيـة،  والشحـوم  الكولسترول 
تطرح  فإنها  الجزيئات،  هذه  وامتصاص  هضـم  تستطيع 

خارج الجسم الشحوم الثالثية والكولسترول.

في  المعشعشة  الجراثيم  إن  الثانية، فتقول  اآللية  أما 
األمعاء تشن حملتها على ألياف البكتين من أجل هدمها 
دهنية  أحماض  إطالق  الهجوم  هذا  عن  فينتج  وهضمها 
الكولسترول  مستوى  إنزال  في  تفيد  السلسلة  قصيرة 
غرامات  ستة  تناول  إن  األبحاث  أوضحت  ولقد  الدم.  في 
من البكتين يوميا يسهم في خفض الكولسترول بمعدل 
ستة في المائة ولذلك فإن كل انخفاض في الكولسترول 
األمراض  من  اإلقالل  إلى  يؤدي  المائة  في  واحد  بنسبة 

القلبية بمعدل اثنين في المائة.

البكتين وداء السكري..
 إن البكتين مهم جداً ألولئك الذين يعانون من هذا المرض، 
الدم  في  السكر  ارتفاع مستوى  أن  السكري، حيث  داء  أي 

والتذبذبات الطارئة عليه ما بين صعود وهبوط تؤثر سلبا 
مريض  يستطيع  بفضل البكتين  ولكن  المصابين،  على 
امتصاص  من  يبطئ  ألن البكتين  هذا،  يمنع  أن  السكر 
السكر من قبل األمعاء فيشق هذا طريقه إلى مجرى الدم 
في هدوء  ويتم إفراز هرمون األنسولين في شكل مناسب، 
األمر الذي يحول دون حصول تقلبات مفاجئة في مستوى 

سكر الدم.

البكتين والوزن.. 
في  ويرغبون  الوزن  في  زيادة  من  يعانون  الذين  أولئك  على 
هذا  لتحقيق  سالحهم  البكتين  من  يجعلوا  أن  فقدانها 
الهدف، ألنه يضرب عصفورين بحجر واحد ، فهو أوالً ينتفخ 
ويتمدد في المعدة محتالً مساحة واسعة منها وهذا ما يثير 

الشبع حتى ولو تناول الشخص كميات قليلة من الطعام.

امتصاص  أمام  هو أن البكتين يخلق صعوبات  والثاني 
وبالتالي  والدهنيات  السكريات  وخاصة  الغذائية  العناصر 
إثارة الشبع من  الدموي. إن  الدوران  إلى  يبطئ من عبورها 
جهة، وعرقلة امتصاص الغذاء من جهة ثانية يسهمان في 
الحد من السعرات الحرارية المستهلكة فتكون النتيجة 

فقدان بعض الوزن.

البكتين واإلمساك..
عندما يسافر البكتين في األنبوب الهضمي يمتص الكثير 
البرازية  الكتلة  زيادة حجم  في  ما يسهم  وهذا  الماء  من 
وفي تسهيل عبورها عبر المجرى المعوي األمر الذي يحول 

دون حدوث اإلمساك.

البكتين والسرطان..
من  علماء  بها  قام  حديثة  مخبرية  دراسة  كشفت  لقد 
مع  بالتماس  البكتين  وضع  أن  األميركية  جورجيا  جامعة 
خاليا سرطان البروستاتا أدى إلى انتحار ما يقارب األربعين 
في المائة منها حتى تلك التي يصعب عالجها باستعمال 
العالجات الحالية. أيضا فقد أفادت بعض البحوث بإمكان 
اإلفادة من البكتين في الوقاية من سرطانات الرئة والقولون، 
وكذلك في الحد من امتداد أخطبوط السرطان إلى مواقع 

أخرى من الجسم.

هي  األولى  عن البكتين،  اثنتين  نعرف مالحظتين  أن  بقي 
من العناصر  لعدد  معتدل  هروب  عن  أن البكتين مسئول 
والزنك.  والحديد  والمغنيزيوم  الفوسفور  مثل  الغذائية 
والثانية هي إن تناول البكتين بجرعات عالية يزيد من كمية 
الغازات الناتجة عنها وبالتالي يحدث انتفاخ البطن المزعج 
للغاية، ولتفادي حصول هذا ينصح بتناول البكتين بجرعات 

قليلة يتم زيادتها تدريجاً.
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األسنان من األجزاء المهمة في جسم اإلنسان؛ ورغم صغر حجمها مقارنة بباقي األعضاء، فإن لها العديد من 
الوظائف المهمة التي قد يجهلها عدد كبير من األشخاص. يصل عدد األسنان في فم اإلنسان البالغ إلى 32 
سن، موّزعة بالتساوي على فّكيه؛ بحيث يحتوي كل فك على 16 سن. ومن ضمن األضراس الموجودة في 
فم اإلنسان أضراس العقل. يعتقد البعض أن ضرس العقل هو ضرس زائد ليس له أى ظيفة أو أهمية، علما 

بأن كل إنسان يجب أن يكون له أربعة من أضراس العقل اثنتان في الفك العلوي واثنتان في الفك السفلي.

ما هو ضرس العقل؟
 ضرس العقل هو الثالث واألخير في ترتيب األضراس في 
يظهر  ألنه  العقل  بضرس  ويسمى  والسفلي،  العلوي  الفك 
غالباً في الفترة ما بين السابعة عشر والحادية والعشرين، 
والرشد،  العقل  سن  اإلنسان  فيها  يبلغ  التي  الفترة  وهي 

وليس له عالقة بالعقل أو الجنون كما يتصور البعض. 

نمو ضرس العقل
هناك احتماالن لنمّو ضرس العقل:

لباقي  ومواٍز  صحيٍح  بشكل  مكانه  في  يظهر  أن  إما  أوالً: 
أسنان الفك، عندها لن تكون هناك أُي مشاكل.

فوائد ضرس العقل السليم 
نظرا لكونه ضرسا قويا ومتينا فيعتمد عليه بشكل كبير في 

عملية المضغ.
العقل  أحد دعائم األسنان االصطناعية، حيث يعتبر ضرس 
يعتمد  التي  الركائز  أهم  المكون بطريقة طبيعية من  السليم 
عليها األطباء أثناء تركيب أسنان اصطناعية مع المريض.  
وفي  ما  بشكل  مائٍل  أو  مواٍز  غير  بشكل  يظهر  أن  ثانيًا: 
هذه الحالة يجب أن تتم إزالته ألنه سيتسبب في تلف باقي 

األسنان المجاور أو عظام الفك أو عصب األسنان.

متي تحدث المشكلة؟ 
قد يشق ضرس العقل طريقه جزئياً عبر اللثة، مكوناً طبقة 
هذا  في  الطعام  بقايا  تتجمع  قد  منه  جزء  تغطي  اللثة  من 
الجزء مسببه في حدوث التهابات اللثة. قد يحدث للضرس 
يكون  قد  أو  الخاطئ،  االتجاه  مواجها  فيظهر  التواء  أيضا 
في  ويفشل  الضرس  فيعلق  المعتاد  من  أصغر  الفك  حجم 
لبعده  تنظيفه  أثناء  مشاكل  يسبب  مما  اللثة،  عبر  الظهور 

وانحشاره بين األسنان األخرى.
حين تبدأ أضراس العقل بالظهور فإّن اإلنسان سيعاني من 

األعراض التالية: 
اإلصابة بنوبات من اآلالم الثالثيّة االتّجاه؛ بحيث تصيب 	 

لوقوع  والرأس، وذلك  معاً،  والرقبة  كامالً، واألذن  الفك 
الضرس في مكان منزٍو في زاوية الفك. 

األمر 	  الفم، وقد يصل  فتح  اإلحساس بصعوبة وثقل عند 
إلى عدم القدرة على فتحه، وكذلك عدم القدرة على مضغ 

الطعام بشكٍل جيّد. 
مّما 	  واللثة،  الفك  منطقتي  في  شديدة  التهابات  نشوء 

يتسبّب بخروج رائحة كريهة من الفم. 
أضراس 	  ظهور  أعراض  من  فهي  االنتفاخات؛  ظهور 

العقل، وذلك يحدث كرّدة فعل نتيجة الضغط الهائل الواقع 
على األنسجة في منطقة الضرس.

كيف يمكن عالج مشكالت ضرس 
العقل؟

 الحل األكثر شيوعاً هو خلع الضرس، وهي العملية التي تكون 
أسهل قبل عمر 20 سنة، حين يكون عظم الفك والسن غير 

مكتملي النمو تماماً، مما يجعل فترة النقاهة تأخذ وقتاً أقل.

نصائح يجب األخذ بها بعد خلع ضرس 
العقل:

وضع قطعة شاش في مكان الضرس المخلوع مع إبقاء 	 
الفم مقفالً بهدف إيقاف النزيف. يجب اإلبقاء على قطعة 

الشاش في موقعها من 30 إلى 45 دقيقة لتزال بعدها. 
التورم 	  حدة  من  للتخفيف  الخد  على  ثلجية  كمادة  وضع 

الذي يظهر في اليوم األول للعملية.
التزام الراحة التامة وتجنب اإلجهاد الذي يمكن أن يعرقل 	 

التئام الجرح.
االمتناع عن التدخين.	 
من 	  يكفي  ما  شرب  مع  البلع  سهلة  طرية  أطعمة  تناول 

السوائل وتفادي الساخنة منها.
أخذ األدوية التي يصفها الطبيب والتي تشمل عادة مسكنات 	 

األلم إلى جانب مضادات االلتهاب مع التقيد حرفياً بتعليماته.
مراجعة الطبيب في حال ظهور مضاعفات.	 
عندما يكون الفك مخدراً يجب االنتباه إلى عدم عض الخد 	 

أو الشفة أو اللسان ريثما يزول مفعول المخدر في غضون 
ساعات قليلة.

المثابرة على العناية باألسنان وتنظيفها بعد خلع الضرس.	 

ضرس العقل
والجنون
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من القلب    عطر األحباب 
تأتى هذه األيام ذكرى غالية على أنا شخصيًا وعلى الوسط األدبي 
يحيى  األستاذ  األديب  الكاتب  رحيل  ذكرى  والفنى...  والثقافى 
حقى... وهذا العام قد مر على رحيله ربع قرن... أحقًا عباد اهلل 

أن لست رائيا يحيى  بعد اليوم إال توهما...

ال  قنديله  وأن  الفكر  نبضات  من  نبض  هو  ألنه  توهما...  أظن  ال 
فكر  صاحب  فنان  بإبداعات  العربى  األدب  أفق  فى  يقطر  يزال 
ورؤية وإبداع... إن يحيى حقى يحمل فى قلبه أوتار املشاعر املليئة 
هو  الشاغل  وشغله  األول  همه  كان  ألن  وباإلنسانية...  بالحب 
اإلنسان ورفع شأن اإلرادة عنده واالستيقاظ إلى التأمل والرقى.. 
وأول الرقى تهذيب املشاعر واإلحساس بالجمال تلك هى أيقونه 
سمات  إحدى  هى  تلك  اإلنسان..  داخل  املتألق  الراقى  الفن 
شخصية يحيى حقى وكتاباته ليكتب للقارئ كى يؤانسه ويداعبه.. 
يرسم بكلماته الساحرة الرشيقة صور التقطها وأعطى لها عناوين 
وابتسامة...  فكرة  العواجز...  أم  اهلل...  على  خليها  عديدة... 
دمعة وابتسامة... عنتر وجوليت... من فيض الكريم... صفحات 
من تاريخ مصر... وكناسة الدكان إلى آخره... وكل كتاب كتبه إذا 
قرأته فى عصرنا اليوم... كأنه كتبه اآلن وليس فى القرن املاضى... فى 
النصف األول من القرن املاضى... ال نشعر باالغتراب أو الغربة.. 
املعاصر  بالفكر  ينبض  شاب  هو  يدك  بين  الذى  الكتاب  إن  بل 
واألسلوب العصرى... وأعتقد أن هذا التمكن من سمات يحيى 
نابض  وأسلوبه  شابة  فالرؤية   .. معاصرة  كتاباته  تكون  أن  حقى 
قدرة  الحديث..وهذه  العصر  تواكب  التى  والواقعية  بالحداثة 
أنامل  بأنامل من حرير  بالكلمات واألفكار  يحيى حقى على الغزل 
فنان متمكن والدليل على أن هناك العديد من الدراسات التى 

كتبت عن أسلوب يحيى حقى الذى أعطى ألسلوبه عنوان 

مكانها  فى  الكلمة  يضع  حيث  التعبير  فى  العلمى  األسلوب 
لهذه  واختياره  مباشرة  املعنى  إن  بل  تقصير...  أو  مزايدة  بال 
متعثرة  والدة  فى  كأنه  عليها  والتنقيب  عنها  والبحث  الكلمة 
فى عصر وجود الوالدة القيصرية.. فهو عاشق اللغة العربية إلى 
الفصحى  الشريفتين  اللغتين  خادم  أنه  قال  قد  وهو  الوله..  حد 
من  إليها  تحتاج  ما  بالعامية  يعبر  أن  عنده  مانع  وال  والعامية 

التعبير فنجد العامية مغزولة فى كلمات لها مضمونها فى الرواية 
الذى يكتبها مثل كلمة )يا دلعدى( أو )أكمنة(... وهكذا...

ولهذا كان من الصعب تقديم يحيى حقى أو تعريفه إلى األجيال 
الجديدة بلقب معين فهل مثال أقدم يحيى حقى رائد من رواد 
كتابة  فى  اإلبداعات  هذه  إلى  باإلضافة  فهو  القصيرة  القصة 
القصة القصيرة... إال أن يحيى حقى فى رحاب الثقافة والفن له 

باع هام له تأثيره وتميزه

محراب  فى  الحديث  العلمى  األسلوب  صاحب  حقى  يحيى 
فى  ثاقبة  وعين  متمكن  فنان  بروح  الكثير  حقى  يحيى  كتب  الفن 
منه  ينبع  الذى  الشعبى  الفن  من  أطيافها  بكل  الفنون  تقديم 
والنوبة  أسوان  من  الشعبى  بالتراث  الفنية  الشعبية  الحركة 
إلى مرسى مطروح مرورًا بكل املحافظات... وقدم أوبريت عن 
وكتابه  عين  يا  ليل  يا  أوبريت  مصر  أرض  من  املنبثق  الفن  هذا 
تعال  الكالسيكية وكتابه  الشعبى... واملوسيقى  الفن  فى  سهرايه 
معى إلى الكونسير... وعن أطياف الفنون الجميلة وفن العمارة 
الفن..  محراب  فى  كتب  ما  وأجمل  أحلى  فى  الجميلة  والرسوم 
هو أيضا الفنان الواعى الناقد املحب لكل هذه الفنون... وقدم 
الخط  ألنه  األدبية..  النقدية  األساليب  مفهوم  العربى  لألدب 
النقد...  فى  خطوات  وكتابه  فنى  أو  أدبى  عمل  ألى  املتوازى 
للمسرح  وأرخ  السينما  فى  كتابه  فى  السينما  عن  دراسات  وله 
فى  حقى  يحيى  كان  وهكذا  املسرح...  مدرسة  وكتابه  وشخوصه 
رحلته فى الحياة حامل معه حقيبة فى يد مسافر تنبض من فيض 
الكريم فى كل أيامه وحبه لوطنه بأن يرى الرقى واإلبداع والتقدم 
ومواكبة الحضارة بالعلم واإليمان مثل ما قدمه فى قنديل أم 

هاشم  

إنها رحلة عمر طويلة امتدت من أول القرن املاضى عام 1905 
م إلى نهاية القرن املاضى فقد رحل عن عاملنا 1992 م من شهر 
الظن  وأغلب  وناسه  وطنه  أحب  إنسان  قصة  إنها  ديسمبر.. 
أهل  األحباب..  عطر  فى  عنهم  قال  حيث  أحبوه...  أيضًا  أنهم 
بيتى هذا لم يسكنوه إال أننى أحببتهم واحدًا واحد جذبنى فيهم 
اإلنسان قبل الفنان إنى أتمسح بهم ألشم عطر األحباب.. ويمر 
ربع قرن على رحيله.. فارقنا وفارقتنا األيام وال يزال عطره يعطر 

الزمان واملكان وال يزال قنديله مضيء

بقلم: نهــى حقــى
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العلم هو النور الذي ينير العقل، وهو مقياس الرقي في 
المجتمعات البشرية، إذ نجد المجتمعات األكثر اهتماًما 
وتطوًرا.  رقيًا  األكثر  هي  التعليمية  والعملية  بالعلم 
واالهتمام بتعليم اإلنسان يبدأ منذ نعومة أظافره وحتى 
وصوله إلى آخر لحظة في حياته، فكما قيل: »اطلب العلم 
من المهد إلى اللحد«. وتُبنَى المراحل التعليمية لإلنسان 
العلم  البعض، وكي يصبح هذا  في حياته على بعضها 
بناًءا راسًخا في عقل اإلنسان البّد له من المذاكرة في 

جميع المراحل التي يمر بها. 
المذاكرة ليست موهبة أو أمر فطري يولد مع اإلنسان، 
يشتكي  وقد  والتدريب.  بالتعلم  يكتسبها  مهارة  بل 
بعض الطالب أنهم ال يحصلون على درجات مرتفعة رغم 
مذاكرتهم باستمرار، والسبب في ذلك أن مذاكرتهم غير 
فعالة؛ فالمذاكرة الفّعالة وحدها ترّسخ المعلومات في 

ذهن الطالب.

طرق المذاكرة الفّعالة:
أوًلا: جّهز نفسك ذهنًيا 

ذهنك  وتصفية  لتهدئة نفسك  التأمل  -  مارس عملية 
القرآن،  قراءة  تجربة  المفيد  بالدراسة. من  البدء  قبل 
أو صالة ركعتين، أو االستماع لموسيقى هادئة، أو أداء 

بعض التمارين الرياضية. 
مكان هادئ ذو إضاءة مناسبة  في  للمذاكرة  -  الجلوس 

على مقعد مريح.
قصيرة،  راحة  فترات  ليتخللها  المذاكرة  أوقات  -  جزّء 

لتتجنب إجهاد التركيز لفترة طويلة.
-  الرؤية واالستماع والتسميع والكتابة هي الطرق األربع 
المعروفة الكتساب المعلومة، وعادةً ما تكون إحداها 

هي األفضل في التعلُّم للشخص من البقية. 

ثانًيا: تصّفح
والتركيز  والنتائج،  والمقدمة  الفهرس  على  -  االطالع 

على العناوين الرئيسية والفرعية للدرس.
أي  التوقف عند  دون  كاماًل قراءة سريعة  الدرس  -  قراءة 

كلمة أو جملة.
في  الواردة  الرئيسة  والمعلومات  األفكار  -  مراجعة 

الدرس، ووضع أسئلة للعناوين.

ثالًثا: لّخص
عدد  من  يقلل  الدرس  في  الواردة  المعلومات  تلخيص 
الحفظ  إليها عند عملية  الرجوع  يتم  التي  الصفحات 
والمراجعة، فتوفر بذلك الوقت على الطالب، وتترك أثرًا 

إيجابًيا في نفسه.
نثري نسخة  الكتابة بشكل  النصية: هي  -   الطريقة 

مكثفة عن الدرس.
-  الطريقة الهيكلية: استخدام كلمات مفردة أو فقرات 

مختصرة مع ترتيبها في قائمة، مقسمة إلى مجموعة 
من العناوين الرئيسية والفرعية مع استخدام الترميز 

وعالمات الترقيم.
باستخدام  للدرس  ملخص  وضع  الذهنية:  -  الخرائط 

أشكال هندسية، كالدائرة والمربع والمستطيل.

رابًعا: أحفظ
تُبقي  التي  فهي  المذاكرة،  من  المهم  الجزء  وهي 

المعلومات ثابتة وراسخة في الذهن، من خالل:
للطالب  ملاًل  الطرق  أكثر  من  وهي  التكرار:  -  طريقة 
المستمر لحفظ  الكتابي  أو  الشفوي  الترديد  بسبب 

المعلومة.
-  طريقة التخيُّل: وفي هذه الطريقة يعمل الطالب على 
تكرار هذه  وعند  يريد حفظه،  لما  ذهنية  رسم صورة 
الصورة عدة مرات في ذهنه فإّن المعلومة تترسخ في 

عقله.
-  طريقة الربط الذهني: وذلك من خالل ربط المعلومة 

المراد حفظها بمعلومة أخرى معروفة سابًقا.

   خامًسا: راجع 
بل  وحسب،  المعلومة  حفظ  عند  المذاكرة  تنتهي  ال 
يجب القيام بعملية المراجعة، فهي التي تساعد على 
تذكُّر المعلومات التي قد ينساها الطالب، وتتم عملية 

المراجعة كاآلتي:
-  إعداد دفتر خاص للمالحظات وتدوين أكثر المعلومات 

أهمية  الواردة في الدروس.
واآلخر،  الحين  بين  المعلومات  تلك  بمراجعة  -  القيام 

ويستحسن قراءتها بصوت عاٍل.
-  طرح األسئلة المتوقعة أثناء القيام بعملية المراجعة.

موعد  بأولوية  المواد  لمراجعة  زمني  جدول  -  وضع 
واحدة  دفعة  المادة  واالبتعاد عن مراجعة  االمتحانات، 

قبل االمتحان بفترة قصيرة.
أثناء  ومقاومتهم  والشرود  اليقظة  ألحالم  -  االنتباه 

المراجعة.
وما  وجامعة  مدرسة  من  الطويلة  الدراسة  مدة  خالل 
 .. والدكتوراه  بعد ذلك من شهادات عليا كالماجستير 
باإلضافة إلى الدورات التعليمية في المجاالت المختلفة 
الشخص  باهتمامات  أو  بالعمل  متعلقة  كانت  سواء 
نفسه، يبذل الفرد منا جهدًا ليس بالهّين للنجاح فيها 
والحصول على الشهادات المطلوبة. وقد يوّفق البعض 

بينما ال يوّفق اآلخر.
يناسب  ما  اختيار  اإلنسان  استطاع  إن  عام،  بشكٍل   
الفّعالة،  المذاكرة  استراتيجيات  من  ونفسيته  ظرفه 
سيساعده ذلك حتًما على اجتياز هذه المراحل بأفضل 

النتائج وأعلى الدرجات.

استراتيجيات المذاكرة الفّعالة
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نعم، إنها أنا وأنت وأي أم
القواعد  بعض  طفلك  تعلمي  أن  جدا  المهم  فمن  لذلك   
األساسية، قبل أن تتركيه في مكان يعج باألطفال، ليصبح 

عرضه اللتقاط الميكروبات واألمراض واألوساخ.
هيا معي لكي نحمي أوالدنا وفلذات أكبادنا من األمراض 
بقواعد  يوميا  وتذكيرهم  تعريفهم  طريق  عن  المعدية، 

السلوك الصحي السليم:
• ظهور 	 أو  الحرارة  ارتفاع  أو  بالحمى  الشعور  عن 

رشح، عليكم بالتوجه مباشرة إلى طبيب المدرسة 
الالزم  العالج  على  للحصول  الصحية(  )الزائرة  أو 

واإلرشادات الالزمة لسالمتكم.
• الليل، 	 وقت  في  يوميا  ساعات   8 النوم  على  الحرص 

النمو  المناعة وللحفاظ على معدالت  لتقوية جهاز 
السليم ولسالمة الجسم.

• صغيرة( 	 زجاجات   10-8( كافية  بكميات  مياه  شرب   
من  الجسم  تنقية  على  تساعد  التي  األمور  من  يوميا، 
السموم المخزنة به، كما يساعد تناول كميات كبير من 
المياه على التقليل من خطر اإلصابة باألمراض المعدية.

• والفاكهة مع 	 الطازجة  الخضراوات  تناول  اإلكثار من 
الحرص على غسلها جيدا قبل تناولها.

• القيام يوميا ببعض النشاط الرياضي الخفيف يساعد 	
وتنشيط  الجسم  في  الدموية  الدورة  تنشيط  في 

الجهاز المناعي.
• عن 	 العامة  والنظافة  الشخصية  بالنظافة  العناية 

األظافر،  وقص  باستمرار،  جيدا  األيدي  غسل  طريق 
واالستحمام يوميا وارتداء المالبس النظيفة الجافة.

• علموا الطفل المحافظة على غسل اليدين بالطريقة 	
الصحيحة )استخدام الصابون والمياه الجارية مثال 
لمدة 20 ثانية)، ويجب أن يتم ذلك بعد ممارسة كل 
استخدام  وبعد  وبعده،  األكل  وقبل  خارجي،  نشاط 

المرحاض، وعند مالمسة أي شعر حيوان أليف.

• عدم البصق على األرض أو تناول أي شيء قد وقع على 	
األرض.

• الواحد 	 االستخدام  ذات  الورقية  المناديل  استخدام 
عند السعال أو الرشح، ثم التخلص منها بالطريقة 

الصحيحة، برميها في حاوية القمامة ذات الغطاء.
• البعد عن األماكن المزدحمة لتفادى انتقال األمراض 	

عن طريق الرذاذ.
• التأكد من استمرار فتح النوافذ في الفصول ووسائل 	

المواصالت لتحقيق التهوية الجيدة.
• أدوات 	 تخصيص  ضرورة  مع  المرضى  مخالطة  عدم 

خاصة بالمريض لالستخدام الشخصي.
• المقابلة 	 عند  كتحية  واألحضان  التقبيل  تجنب 

لخطورتها في نقل األمراض.
• عدم مخالطة الطيور والحيوانات في أي مكان.	
• وعدم 	 اإلغالق  محكمة  أكياس  في  القمامة  وضع 

العبث بالقمامة.
• عند التعرض ألي جرح طفيف على سطح الجلد، فال بد 	

من تطهيره جيدا ووضع ضمادة عليه إلى أن يحدث االلتئام.
• أما الجروح العميقة فإنها تحتاج لعناية طبية خاصة 	

ويجب استشارة الطبيب فوراً. ومن أخطر الميكروبات 
مرض  ميكروب  هو  الجروح  بها  تتلوث  قد  التي 
المعدن  األشياء  في  تواجده  يكثر  والذي  التيتانوس 
الصدئة، لذا إذا تعرض الطفل لجرح عميق من أظافر 
حادة وصدئة،  آلة معدنية  بسبب  أو  كالقطة  حيوان 
يجب إعطائه المصل الواقي ضد التيتانوس بعد إجراء 

اختبار الحساسية للتيتانوس.
• غير 	 أو  مكشوفة  أطعمة  أي  تناول  من  الطفل  تحذير 

محفوظة في الثالجة أو تنبعث منها رائحة ال تعجبه، مع 
الحرص على تجهيز طعام الطفل بأدوات نظيفة معقمة.

وعلى   ، أوالدنا  تربية  على  يعيننا  أن  تعالى  اهلل  نسأل 
الحفاظ على صحتهم وسالمتهم ، وأن يوفقنا ألداء ما 

وجب علينا تجاههم .

 الحلقة
 الحادية
 عشرة

وعلى  متسختين  يديه  لتجدي  حضنك،  إلى  المدرسة  من  طفلك  يصل  عندما 
مالبسه آثار اللعب واللهو المعبرة عن نشاطه المعتاد، أول ما يخطر ببالك، كأي 
أم، بينما هو يسرد لك ما حدث معه اليوم، أن طفلك اآلن أصبح إنسانا له شخصية 
ببالك  تطرق  المؤرقة  الفكرة  تلك  مازالت  ولكن  ونشاطات،  وهوايات  وأصدقاء 
بإلحاح شديد، )أتمنى أال تكون قد المست شيئا غير نظيف أو التقطت في وسط 

كل نشاطات يومك هذا أي ميكروب أو فيروس قد يصيبك بالمرض(

أهال بالمدارس!
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 ما هو ارتفاع ضغط الدم )فرط ضغط 
الدم(؟

زيادة  أو  ارتفاع  بأنه  أيضاً  المعروف  الدم،  إن فرط ضغط 
في  مستمرة  زيادة  فيه  تحدث  اعتالل  هو  الدم،  ضغط 
الضغط داخل األوعية الدموية مما يجعلها تحت إجهاد 
الدم  يضخ  القلب،  ضربات  من  ضربة  كل  ومع  مرتفع. 
في األوعية التي تحمل الدم في الجسم. وينشأ ضغط 
الدموية  األوعية  لجدران  مقابل  الدم  دفع  قوة  عن  الدم 
)الشرايين( أثناء ضخه من القلب. وكلما ارتفع ضغط 

الدم اشتد ضخ القلب للدم.
بأنه  البالغ  للشخص  الطبيعي  الدم  ضغط  ويعرَّف 
ضغط الدم الذي يبلغ 120 مليمتر/ زئبق مع دقة القلب 
ارتخاء  االنقباضي( و80 مليمتر/ زئبق مع  الدم  )ضغط 
ضغط  يبلغ  وعندما  االنبساطي(.  الدم  )ضغط  القلب 
يبلغ  أو  و/  أكثر  أو  زئبق  مليمتر/   140 االنقباضي   الدم 
ضغط الدم االنبساطي 90 مليمتر/ زئبق أو أكثر يُعتبر 

ذلك زيادة أو ارتفاع في ضغط الدم.
إن معظم المصابين بفرط ضغط الدم اليظهرون أعراضا 

الصامت«.  »القاتل  بـ  سمي  السبب  لهذا  اطالقا، 
ويتسبب فرط ضغط الدم أحياناً في ظهور أعراض مثل 
الصداع وضيق التنفس والُدوار وألم الصدر وتسارع دقات 

القلب والنزف من األنف.

لماذا ُتعتبر زيادة ضغط الدم خطيرة؟
القلب  تضرر  مخاطر  زادت  الدم  ضغط  ارتفع  كلما 
واألوعية الدموية في أعضاء رئيسية مثل الدماغ والكُلى. 
إن فرط ضغط الدم هو من أكثر مسببات أمراض القلب 

والسكتات الدماغية التي يمكن الوقاية منها.

أن  الدم دون السيطرة عليه يمكن  وإذا ترك فرط ضغط 
وقصور  القلب،  وتضخم  قلبية،  بنوبة  اإلصابة  إلى  يؤدي 
القلب في خاتمة المطاف. وقد تظهر نتوءات )كييسات 
دموية( في األوعية الدموية ونقاط ضعيفة تزيد احتماالت 
الدم  ضغط  يتسبب  أن  ويمكن  وانفجارها.  انسدادها 
داخل األوعية الدموية في تسرب الدم إلى الدماغ فتحدث 
أن  يمكن  الدم  ضغط  فرط  أن  كما  الدماغية.  السكتة 

يؤدي إلى الفشل الكُلوي والعمى وضعف اإلدراك.

ضغط الدم
أسئلة وأجوبة 
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فرط  على  المترتبة  الصحية  العواقب  تزداد  أن  ويمكن 
احتماالت  تزيد  أخرى  عوامل  بفعل  تعقيداً  الدم  ضغط 
والفشل  الدماغية  والسكتة  القلبية  بالنوبة  اإلصابة 
والنظام  التبغ  تعاطي  العوامل  هذه  ومن  الكُلوي. 
ضار  نحو  على  الكحول  وتعاطي  الصحي  غير  الغذائي 
وكذلك  المستمر،  لإلجهاد  والتعرض  البدني،  والخمول 

السمنة، وارتفاع الكولسترول ومرض السكري.

كيف يمكن الوقاية والعالج من زيادة 
ضغط الدم؟

ينبغي أن يقيس كل البالغين ضغط دمهم بصورة دورية، 
أن  مرتفعاً  كان  فإذا  أرقامها،  يعرفوا  ان  الضروري  ومن 

يستشيروا أحد العاملين الصحيين.

الحياة،  نمط  تغيير  فإن  الناس  بعض  إلى  وبالنسبة 
مثل التوقف عن تعاطي التبغ وتناول الطعام على نحو 
وتجنب  بانتظام  الرياضية  التمارين  وممارسة  صحي 
على  للسيطرة  كافية  نحو ضار،  على  الكحول  تعاطي 
فرط ضغط الدم. ويمكن أن يكون تقليل مدخول الملح 
ال  اآلخر  للبعض  وبالنسبة  أيضاً.  مفيداً  الطعام  في 
تكفي هذه التغييرات ويحتاجون إلى أن يوصف لهم دواء 

للسيطرة على ضغط الدم.

ويمكن أن يساعد البالغون على نجاح العالج إذا تقيدوا 
وراقبوا  الحياة،  نمط  وتغيير  الموصوف  الدواء  بتناول 

حالتهم الصحية.

يعانون  الذين  الدم  ضغط  بارتفاع  المصابين  ان  كما 
تلف  او  الدم  وكولسترول  الدم  سكر  ارتفاع  من  أيضاً 
الكلي يواجهون مخاطر أشد لإلصابة بالنوبات القلبية 
يقوموا  أن  الضروري  فمن  لذا  الدماغية.  والسكتات 
بانتظام بفحص سكر الدم وكولسترول الدم وزالل البول.

وبإمكان أي فرد أن يتخذ خمس خطوات عملية للتقليل 
إلى أدنى حد ممكن من احتماالت اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم وعواقبه الضارة.

النظام الغذائي الصحي:
• تعزيز اتباع نمط حياة صحي مع التركيز على التغذية 	

السليمة للرضع وصغار السن؛
• تقليل مدخول الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم 	

)أي ما يقل قليالً عن ملعقة شاي(؛
• والخضروات 	 الفاكهة  من  حصص  خمسة  تناول 

يومياً؛
• تقليل مدخول الدهون الكلية والمشبعة.	
• تقليل 	 أي  ضار،  نحو  على  الكحول  تعاطي  تجنب 

واحدة  جرعة  إلى  الكحولية  المشروبات  مدخول 
معيارية يومياً.

النشاط البدني:
• بانتظام وتشجيع األطفال 	 البدني  النشاط  ممارسة 

 30( البدني  النشاط  ممارسة  على  السن  وصغار 
دقيقة يومياً على األقل(.

• الحفاظ على وزن طبيعي: كل 5 كيلوغرامات يفقدها 	
وزن الجسم يمكن أن تخفض ضغط الدم االنقباضي 

بما يتراوح بين نقطتين و10 نقاط .
• لمنتجات 	 التعرض  وعن  التبغ  تعاطي  عن  التوقف 

التبغ.
• التغلب 	 مثل  صحية،  بطريقة  اإلجهاد  على  التغلب 

البدنية  والتمارين  التأمل  بواسطة  اإلجهاد  على 
المالئمة والتواصل االجتماعي اإليجابي.

 ما مدى شيوع ارتفاع ضغط الدم؟
يزيد عدد المصابين بارتفاع ضغط الدم في العالم على واحد 
نحو نصف  يتسبب في  اعتالل  وهو  بين كل 5 بالغين،  من 
وأمراض  الدماغية  السكتات  عن  الناجمة  الوفيات  جميع 
القلب. كما تتسبب مضاعفات االرتفاع المفرط في ضغط 

الدم في 9.4 مليون وفاة على نطاق العالم كل عام.

أسفر  تقريباً  الدخل  المرتفعة  البلدان  كل  وفي 
أدوية  بواسطة  واسع  نطاق  على  والعالج  التشخيص 
رخيصة عن انخفاض كبير في نسبة المصابين بارتفاع 
بين  الدم  ضغط  متوسط  في  وكذلك  الدم،  ضغط 
اإلصابة  معدالت  خفض  في  ذلك  أسهم  وقد  السكان، 
انتشار  بلغ معدل  المثال  القلب. فعلى سبيل  بأمراض 
ارتفاع ضغط الدم في إقليم األمريكتين التابع للمنظمة 

في عام 2014 نسبة 18٪، مقابل 31٪ في عام 1980.

المنخفضة  البلدان  تشهد  ذلك  من  النقيض  وعلى 
ضغط  بارتفاع  اإلصابة  انتشار  معدالت  أعلى  الدخل 
الدم. وفي اإلقليم األفريقي تشير التقديرات إلى أن أكثر 
مصابون  البلدان  من  العدد  في  البالغين  من   ٪30 من 
االزدياد.  النسبة آخذة في  الدم، وأن هذه  بارتفاع ضغط 
وعالوة على ذلك فإن متوسط مستويات ضغط الدم في 

هذا اإلقليم أعلى بكثير من المتوسطات العالمية.

البلدان  في  الدم  ضغط  بارتفاع  المصابين  من  وكثير 
الحصول  لهم  يتاح  وال  مرضهم،  يدركون  ال  النامية 
أن يسيطر على ضغط دمهم  يمكن  الذي  العالج  على 
إصابتهم  أو  وفاتهم  مخاطر  كبير  بشكل  ويخفض 
والسكتات  القلب  بأمراض  اإلصابة  جراء  من  بالعجز 
المفرط لضغط  االرتفاع  الكشف عن  الدماغية. ويُعد 
الصحية  األولويات  من  عليه  والسيطرة  وعالجه  الدم 

الهامة في جميع أنحاء العالم.

مأخوذ من منظمة الصحة العالمية.

ضغط الدم
أسئلة وأجوبة 
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وتطور  انتشار  الخطورة في  العديد من عوامل  وهناك 
أهمها  ومن  األطفال،  من  كثير  في  الجلد  أمراض 
والعوامل  الطفل  ذلك جنس  في  بما  البيئية  العوامل 
والبيئة  المناخي  والتعرض  الغذائية،  والحالة  الوراثية 
الخارجية، والحالة االجتماعية واالقتصادية، والنظافة 
ويكون  واالزدحام.  العدد  الكبيرة  واألسر  الشخصية، 
في  الجلدية  األمراض  من  واسعة  مجموعة  انتشار 
التي  األمراض  هذه  ومعظم  العمرية،  الفئات  مختلف 
تنتج عن خلل وراثي تكون في بدايات تلك الفئة العمرية. 

وعالج     األمراض الجلدية لدى األطفال تتطلب رؤية 
مختلفة عن األمراض الجلدية  في كبار السن، حيث 
أنه يوجد بينهما اختالفات مهمة في أعراض المرض 
أو  مؤقت  المرض  يكون  أن  ويمكن  وتطوره.  وعالجه 
تكون  ما  نادرا  أنها  من  الرغم  وعلى  ومتكرر،  مزمن 
قاتلة، ولكنها قد ترتبط ارتباطا كبيرا مع المرض واألثر 

النفسي فضال عن آثار تطور المرض.

من  كبير  بعدد  )د(  فيتامين  نقص  وقد ارتبط 
الجلد،  سرطان  ذلك  في  بما  الصحية  االضطرابات 
واألمراض  بالجلد،  الذاتية  المناعة  واضطرابات 
الجلدية الناتجة من التعرض للضوء، والتهاب الجلد 
خاص  اهتمام  إعطاء  تم  وقد  والصدفية،  التأتبي 
فوق  األشعة  ومنها  البنفسجي  فوق  بالضوء  للعالج 
البنفسجية حيث أن لها دور  في تكوين  فيتامين د3 

في الجلد. 

في معظم  )د( غير موجود بشكل طبيعي  فيتامين 
تحتوي  األطعمة  من  جدا  قليل  عدد  بل  األطعمة 
)د(، مثل المنتجات الحيوانية والبيض  على فيتامين 

عادة  يضاف  ولذلك  السمك.  وزيوت  األلبان  ومنتجات 
باعتباره تحصين في األغذية المصنعة، بما في ذلك 
على  المعتمدة  والمشروبات  الفاكهة  عصائر  بعض 
بروتين الصويا وبعض منتجات الجبن والحليب وحبوب 

.cereals(( اإلفطار

للفيتامين.  الرئيسي  الطبيعي  المصدر  هو  والجلد 
الكوليسترول  من  الجلد  في  )د(  فيتامين  ويتكون 
ويعتمد ذلك على التعرض ألشعة الشمس )األشعة 

فوق البنفسجية خصيصا(.

عكسية  عالقة  وجود  على  الضوء  تسليط  تم   وقد 
والسبب  والعمر،  الدم  فى  د(  )فيتامين  مستوى  بين 
الرغم  على  الحاضر،  الوقت  في  واضح  غير  ذلك  في 
األطفال  أن  مفادها  نظرية  وضع  قد  البعض  أن  من 
األكبر سنا قد يتناولون مكمالت أقل عن طريق الفم أو 
أنهم يقضون وقت أقل في النشاط في الهواء الطلق 
والتعرض ألشعه الشمس.                              .                                    

)د(  فيتامين  نقص  أصبح  فقد  األمر،  واقع  في  كما 
إلى  ذلك  ويرجع  العامة.  الصحة  قضايا  من  قضية 
الحياة  ونمط  الغذائية  السلوكيات  إلى  كبير  حد 
خالل العقود األخيرة. وقد تم تحديد كل من األطفال 
عرضة  الفئات  كأكثر  المرضعات  النساء  والحوامل/ 

بشكل كبير لنقص فيتامين )د(.   

يوميا  األطفال  األمريكية لطب  األكاديمية  توصي  لذا 
للرضع  )د(  فيتامين  من  دولية  وحدة   400 بتناول 
الغدد  وجمعية  الطب  معهد  أن  حين  في  واألطفال، 
للرضع  يوميا  دولية  وحدة   400 بتناول  يوصي  الصماء 
و600 وحدة دولية يوميا لألطفال من سن1 إلى 18 سنة.

األمراض الجلدية لدى األطفال هي أحد الفروع المهمة في علم األمراض الجلدية، 
حيث أنها تتعامل مع التشخيص والعالج والوقاية من األمراض الجلدية التي تحدث 
للطفل منذ الوالدة وطوال سن الطفولة وحتى سن المراهقة. وقد وجد أن األمراض 

الجلدية لألطفال منتشرة على مستوى العالم بنسبة تتراوح من 9% إلى %37.

وأهميته في  عالج بعض األمراض 
الجلدية المصاحبة لألطفال

د.أميرة مظهر حسن
أخصائي الجلدية والليزر والتجميل

ماجستير األمراض الجلدية والتناسلية جامعة بنها

فيتامين)د(
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حالة الميكسيديما Myxedema ينتج عن ماذا؟
ومعناها تورم مخاطي ناتج عن زيادة ترسيب مكونات النسيج الضام، يسبب انتفاخات في 
الجسم وتورمات خصوصا حول العينين واليدين والقدمين وأيضا في الحفرة فوق الترقوة، 

الوذمة المخاطية مسئولة عن زيادة سمك اللسان والغشاء المخاطي الموجود في الحنجرة 
والبلعوم مما ينتج عنه كالم ثقيل متداخل وبحة في الصوت؟
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النفس 
اللوامة

النفس اللوامة هو الضمير..
الذى  الكامن  الداخلى  الحارس  ذلك 
والمحاسبة  المتابعة  بدور  يقوم 

والمعاقبة والتوجيه. ترصد القول والفعل. فتزن 
كل شيء بموازين المرجعية المعتمدة لديها. 

فتكون  الخطأ.  على  وتؤنب  الصواب،  على  تؤمن 
تأمر  التى  التأديبية  الذاتية  السلطة  بمثابة 

باالستقامة، وتنهى عن االنحراف.
إنها ليست بالضرورة البوصلة الهادية للسفينة فى 
الخصم، ولكنها العصا الدقيقة الخالصة التى تهوى 
الحدث  لحظة  مع  تتزامن  قد  ما  لحظة  فى  تلقائيا 

المسبب للمؤاخذة أو تتلوها بزمن طال أم قصر. 
بالسوء.  األمارة  النفس  نقيض  اللوامة  والنفس 
تتوازن  الذى  لها  المنهجى  المعادل  كانت  وربما 
لتتحقق  الفردى  الوجود  فى  والشر  الخير  آلية  به 
معادلة الديالكتيك اإلنسانى الفريد على منظومة 
وإذا  التجربة.  فى  االمتحان  معنى  فيبدو  الحياة، 
فإنها  الواجب  من  اللوامة  النفس  مراجعة  كانت 
زمان  تأخذ  بل  بمهمتها  لتنهض  دائما  تنتظر  ال 
المبادرة لتحلق فى آفاق وظيفتها بجناحى اإلدانة 
السلبيات.  فى  وللتورط  اإليجابيات،  فى  للنقص 
وكلما  المته،  حسن  هو  فيما  المرء  قصر  فكلما 
انحدر إلى ما هو سيء المته. وكأنها طوق النجاة 
الذى يحول دون الغرق فى محيط القصور والغلط. 
وقد تكون النفس اللوامة كماليات تتحرى التمام 
فى كل كبيرة وصغيرة. فتكون أثقل على صاحبها 
التى ترضى بما جرى  العادية  اللوامة  من النفس 
تمادت  وإذا  الناس.  من  العامة  بين  العرف  عليه 
النفس اللوامة فى حرصها على الكمال تحولت إلى 
مصدر معاناة حقيقية يؤدى إلى أزمات ومشكالت 
بالوسواس  المرض  حد  إلى  تصل  قد  متفاقمة 
القهرى. فيميل. العبء إلى ما هو أصعب وأخطر 
من  بدال  بالضرر  تنعكس  التى  المعوقات  من 
بين  المنطقية  الحسابية  العالقة  وتخيل  الفائدة. 

وال  التكلفة.  وبين  العائد 
القليل  المردود  يتناسب 
الثمن  مع  المحصول 
المعانى  وتتداعى  المبذول.  الباهظ 
ما  كائن وبين  ما هو  بين  تداخل  إلى 
ينبغى أن يكون فى جدلية مركبة بين 
اللزوم وبين التزيد.. بين االلتزام وبين 

الشطط.
كان  الكمالية  النفس  خلفية  وعلى 
الصفوة  من  النخبة  مرض  القهرى  الوسواس 
شائبة  السلوك  تشوب  أن  تقبل  ال  التى  النادرة 
مهما كانت متناهية الضَالة فى شخصية مالئكية 
ال تستسلم للواقعية، وتصر على المثالية مهما 
القت. وقدر النفس الكمالية أن تعيش فى تناقض 
درجة  إلى  تجنح  حتى  العام  إطارها  مع  مستمر 
ألن  الظروف  باختالف  تختلف  العزلة  درجات  من 
المجتمع يملك سطوة األمر الواقع وإن كان باطال. 

وبما يتغلب على الواحد وإن كان محقا.
عن  تكف  ال  دءوب  بطبيعتها  اللوامة  والنفس 
يخدعها  ال  لتهدأ.  بنجاحها  تكلله  حتى  إلحاحها 
التبرير الذى يسوقه التظاهر بدعوى المداراة ألنها 
وعندما  المظهر.  يطويها  وال  الجوهر،  إلى  تنفذ 
تدخل النفس اللوامة معركة ضد النفس األمارة 
الغريزة.  وبين  الضبط  بين  الحرب  تكون  بالسوء 

ويكون النصر لألقوى.
هنيئا لمن تنتصر نفسه اللوامة، وويل لمن تنتصر 

نفسه األمارة بالسوء.
ومن التحايل على النفس اللوامة محاولة إلهائها 
بمثالب الغير لتنشغل بها عن طريق إزاحة اللوم 
للتخلص منه إلى آخر. وهى حيلة من حيل الرياء 
المكشوفة ألن النفس اللوامة هى العقل النقدى 
متغاضيا  عالته  على  برمته  األمر  يأخذ  ال  الذى 
عن ثغراته بل يمحص ويرقب، ويفتش ويشجب. 
وبالتالى ال تنطلى عليه أساليب االحتيال ألنه المنار 

الذى ال يقر له قرار حتى يعيد المارق إلى المدار.
بيد أن من التجاوز ما يمكن استدراكه وما ال يمكن. 
فإذا كان االستدراك مستحيال كان الموقف مؤلما. 
وقد يكون اللجوء إلى التعويض هو المخرج المتاح 

ولكن اإليمان يظل فى النهاية هو مرفأ األمان.
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العين من األعراض المرضيّة، ولكنّه ال  يُعتبر جفاف   
العين  جفاف  يكون  الغالب  وفي  ذاته،  بحد  مرضاً  يُعّد 
بالوخز...  الدائم  الشعور  اآلتية:  باألعراض  مصحوباً 
شيء  بوجود  الشعور  العين...  في  حرقة  حدوث 
مستمّرة...  حكة  بالعين...  واحمرار  ألم  العين...  في 
جهاز  واستعمال  القراءة  بعد  للعين  المستمّر  اإلرهاق 
الالصقة...  العدسات  وضع  عند  صعوبة  الحاسوب... 
إفراز الدمع المستمّر بعد فترات طويلة من الجفاف... 
الرؤية بشكل متقطّع... الشعور بثقل في جفن  ضبابيّة 

العين... وأخيرا الشعور بالتعب واإلجهاد في العين.

 أسباب جفاف العين
 يحدث جفاف العين لثالثة أسباب رئيسّية:

1- نقصان في إنتاج وإفراز الدمع: يحدث جفاف 
العين عندما تصبح العين غير قادرة على إنتاج الكميّة 
العين،  رطوبة  على  للمحافظة  الدمع  من  الالزمة 
وهناك  العين،  بملتحمة  المرضيّة  الحالة  هذه  وتُسّمى 

أسباب عديدة تؤدي إلى ضعف قدرة العين على إنتاج 
الدمع، أهمها: التقّدم في العمر... تناول بعض األدوية، 
الهيستامين،  ومضادات  االكتئاب،  مضادات  مثل: 
ومضادات االحتقان، وأدوية مرض الباركنسون )مرض 
الدم،  الرعاشّي(، وأدوية مرض ارتفاع ضغط  الشلل 
الحمل  موانع  إلى  باإلضافة  الشباب،  حب  وأدوية 
األمراض،  ببعض  اإلصابة  البديلة...  والهرمونات 
مثل: مرض السكري، والتهاب المفاصل الروماتيدي، 
الجلد، ومتالزمة شوغرن  الحماميّة، وتصلب  والذئبة 
تلف  أ...  فيتامين  ونقص  الدرقية،  الغدة  وأمراض 
لألشعة...  تعّرضها  أو  التهابها  نتيجة  الدمعيّة  الغدد 
عمليات تصحيح النظر بالليزر، ولكن عادة ما تكون 

األعراض المصاحبة مؤقتة. 
جفاف  يحدث  قد  الدمع:  تبخر  معدل  زيادة   -2
تنتجه  ما  بين  الموازنة  عدم  نتيجة  أيضاً  العين 
التعّرض  نتيجة:  تبخره،  ومعدل  الدمع  من  العين 

جفاف العين

نقيب طبيب/ محمود عبد المعطي.
أخصائي طب وجراحة العين
بمستشفيات هيئة الشرطة

د.الزمالة البريطانية لطب وجراحة العين

الصحّية  المشاكل  من  العين  جفاف 
الشائعة للعين، وتحدث هذه المشكلة 
الدمع  كمّية  أو  نوعّية  في  خلل  نتيجة 
الُمنَتج في العين، فالدمع يعطي العين 

الرطوبة الكافية التي تحتاجها، 
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للهواء الجاّف، أو الدخان، أو الرياح الشديدة... نسيان 
َّْمِش وعادة ما يحدث أثناء القراءة أو القيادة، أو أثناء  الر
انقالب  مثل  الجفون  اعتالل  الحاسوب...  استخدام 
للداخل  الجفون  انطواء  للخارج،أو  السفلّي  الجفن 

مّما يؤدّي إلى احتكاك األهداب بالقرنّية. 

الدمع:  مكونات  في  التوازن  اختالل   -3
والزيتّية،  المائّية،  هي  ثالث طبقات  من  الدمع  يتكّون 
هذه  إحدى  في  خلل  وأّي  )اللزجة(،  والمخاطّية 
الطبقات يؤثر في فعالّية الدمع في المحافظة على 
العديد  وهناك  الجفاف.  من  العين  وسالمة  رطوبة 
من المشاكل الصحّية التي قد تؤدي إلى اختالل في 
إلى  يؤدي  قد  الجفن  التهاب  فمثالً  الدمع،  مكّونات 
انسداد غدد الجفن واختالل في إنتاج مكونات الدمع. 

 مضاعفات جفاف العين 
دخول  مخاطر  من  العين  جفاف  يزيد  أن  الممكن  من 
لإلصابة  يؤدي  مما  العين،  إلى  المختلفة  الملوثات 

بااللتهاب:

القرنية في حال كان الجفاف شديدا ولم تتم معالجته 
لفترة طويلة، من الممكن أن تنشأ ندوب على سطح 

)Cicatrices(، قد تؤدي لتشويش النظر.

الفئة األكثر عرضة لإلصابة 
بجفاف العين

بجفاف  لإلصابة  عرضة  األكثر  الفئة  النساء  تُعّد   
بين  األكبر  النسبة  يشكّلن  النساء  إّن  حيث  العين، 
عدد المصابين الذين يُقدر عددهم بخمسة ماليين في 
الواليات المتحدة األمريكّية والذين تجاوزوا الخمسين 
سنة، وتعد النساء الحوامل أو من هن في سن انقطاع 
البديلة  بالهرمونات  للعالج  يخضعن  من  أو  الطمث 
األكثر عرضة لإلصابة بين النساء، ولكن هذا ال يعني 

أن جفاف العين ال يحدث عند الرجال.

خطوات لتخفيف أعراض جفاف 
العين

 هناك خطوات بسيطة قد تساعد على تخفيف أعراض 
َّْمش على الدوام أثناء القراءة  جفاف العين منها: تذكّر الر
أو أثناء استخدام الحاسوب لفترات زمنية طويلة. ارتداء 
النظارات الشمسّية في الخارج. زيادة رطوبة الهواء في 
البيت أو بيئة العمل،: شرب الماء بمعدل 8-10 كؤوس 
شاشة  أمام  الطويل  الوقت  قضاء  من  الحد  يومياً. 
التلفاز أو شاشة الحاسوب. الحد من ارتداء العدسات 
الطبية الالصقة. تناول المكمالت الغذائّية التي تحتوي 

على األحماض الدهنّية األساسّية 

عالج جفاف العين
• إن عالج جفاف العين بقطرة العينين بأثرها الجيد. 	

حافظة  مواد  على  تحوي  القطرة  من  أنواع  هناك 
يمكنها أن تؤدي لحدوث تهّيجات معينة في العين 
لدى بعض األشخاص. تعتبر فترة صالحية القطرة 
وهي  نسبيا،  قصيرة  الحافظة  المواد  من  الخالية 
االستعمال،  أحادية  صغيرة  بعبوات  تأتي  ما  عادة 
مرة  من  ألكثر  مجددا  استخدامها  يمكن  ال  حيث 
بعد فتحها. في حال وجود حاجة لقطرة أكثر من 
من  الخالية  القطرات  استعمال  يفضل  مرات،   4

المواد الحافظة.

• قد 	 لكنها  فاعلية،  أطول  العينين  مراهم  تعتبر 
المحبذ  من  لذلك،  الرؤية.  فى  تشويش  تسبب 

استخدامها قبل النوم تحديدا.  

• إن لم يكن باإلمكان استخدام القطرات ألي سبب 	
العين بواسطة  جفاف  يمكن عالج  فإنه  كان، 
مستحضر يتم وضعه بين العين والجفن األسفل، 
وبشكل  المستحضر،  هذا  يوم. يقوم  في كل  مرة 
االصطناعية،  للدموع  مشابه  سائل  بإفراز  بطيء، 

على مدار اليوم كله.

• في بعض الحاالت، يتم القيام بإيقاف تدفق الدمع 	
زيادة  أجل  من  وذلك  مقصود،  بشكل  العين  من 
يكون  أن  الممكن  من  العين.  داخل  الدموع  كمية 
من  سدادات  بواسطة  مؤقتا  )السد(  اإليقاف  هذا 
السليكون، قابلة للنزع، أو قد تكون هذه السدادات 

مثبتة بواسطة الحرارة.

• األكبر 	 الجزء  تغطي  خاصة  عدسات  يوجد  كذلك 
مستوى  على  بذلك  وتحافظ  العين،  مساحة  من 

عال من الرطوبة.

• القيام 	 الضروري  من  مزمنة،  المشكلة  كانت  وإن 
بتشخيص المسبب األولي لهذه الظاهرة وعالجه.

الوقاية من جفاف العين
• الريح، 	 مثل  المباشرة  المثيرات  من  العينين  وقاية 

وذلك  المختلفة.  الكيميائية  والمواد  الجفاف، 
بواسطة النظارات أو نظارات السباحة.

• التي 	 النشاطات  أداء  خالل  االستراحة  من  فترات 
تتطلب تركيز النظر بشكل متواصل.

• من 	 ارتفاعا  أقل  في مكان  الحاسوب  وضع شاشة 
الجفون  فتح  تفادي  أجل  من  العينين،  مستوى 

بشكل كبير.

• التوقف عن التدخين أو عدم التعرض للدخان.	
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وفيات  في  واالتجاهات  المستويات  تقرير  كشف  فقد 
عدد  أن  من  الرغم  على  أنه  عن   ،2017 لعام  األطفال 
األطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة انخفض من 
جديد - 5.6 ماليين طفل في عام 2016 مقارنة بنحو 
9.9 ماليين طفل في عام 2000 - فإن نسبة المواليد 
41 في  من  زادت  قد  الخامسة  دون  األطفال  وفيات  في 

المائة إلى 46 في المائة خالل الفترة نفسها.

ويقول ستيفان سوارتلينغ بيترسون رئيس قسم الصحة 
)اليونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  في 
50 مليون طفل دون سن الخامسة منذ  »اُنقذت أرواح 
جانب  من  الجاد  االلتزام  على  ذلك  ويشهد   ،2000 عام 
األطفال  لوفيات  بالتصدي  التنمية  الحكومات وشركاء 
لمنع  المزيد  نفعل  لم  إذا  ولكن  تالفيها.  يمكن  التي 
مولدهم،  من  أيام  بعد  أو  مولدهم  يوم  األطفال  وفاة 
المعارف  ولدينا  مكتمل.  غير  سيظل  التقدم  هذا  فإن 
والتكنولوجيات الالزمة، وليس علينا إال أن نحملها إلى 

حيث تمس الحاجة إليها.«

طفل  مليون   60 وفي ظل االتجاهات الحالية، سيموت 
و2030،   2017 عامي  بين  الخامس  عامهم  قبل 
للتقرير  وفقاً  الوالدة،  الحديثي  األطفال  من  نصفهم 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  اليونيسيف،  عن  الصادر 
الشؤون  إلدارة  التابعة  السكان  الدولي، وشعبة  والبنك 
االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، وهي الجهات 

المعني  الوكاالت  بين  المشترك  الفريق  تشكل  التي 
بتقدير وفيات األطفال.

وحدثت معظم وفيات المواليد في إقليمين اثنين، وهما: 
الصحراء  المائة( وأفريقيا جنوب  )39 في  آسيا  جنوب 
بلدان  خمسة  وشهدت  المائة(.  في   38( الكبرى 
النحو  على  المواليد،  لوفيات  اإلجمالي  العدد  نصف 
في   10( وباكستان  المائة(،  في   24( الهند  التالي: 
الكونغو  وجمهورية  المائة(،  في   9( ونيجيريا  المائة(، 

الديمقراطية )4 في المائة(، وإثيوبيا )3 في المائة(.

العامة  المديرة  بوستريو،  فالفيا  الدكتورة  وتقول 
في  والطفل  والمرأة  األسرة  صحة  لدائرة  المساعدة 
التغطية  »لتحقيق  إنه  العالمية  الصحة  منظمة 
المواليد  من  المزيد  بقاء  وضمان  الشاملة  الصحية 
األسر  خدمة  علينا  يجب  وازدهارهم،  الحياة  قيد  على 
لديها  األسر  تكون  أن  يلزم  المرض  فلمنع  المهّمشة. 
يتاح  وأن  مسموع  صوت  لها  يكون  وأن  المالية  القدرة 
لها الحصول على الرعاية الجيدة. ويجب إعطاء األولوية 
التوقيت  المالئمة  والرعاية  الخدمات  جودة  لتحسين 

أثناء الوالدة وبعدها.«

ويشير التقرير إلى إمكانية إنقاذ العديد من األرواح بالحد 
من اإلجحافات على الصعيد العالمي. فلو كانت جميع 
البلدان قد حققت متوسط معدل الوفيات الذي حققته 

وفاة 7000 مولود يوميًا 
رغم التراجع المستمر في وفيات األطفال

دون الخامسة، حسب التقرير الجديد

األيام  غضون  في  مولود  مليون   30 سيموت  الحالية،  االتجاهات  ظل  في 
الثمانية والعشرين األولى من حياتهم بين عامي 2017 و2030

 شهد عام 2016 وفاة 15,000 طفل يوميًا قبل عامهم الخامس، ومات 46 في 
المائة منهم - أي 7000 طفل - في غضون األيام الثمانية والعشرين األولى 

من حياتهم، حسب التقرير الجديد الصادر عن األمم المتحدة.
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 87 تالفي  الممكن  من  لكان  الدخل،  المرتفعة  البلدان 
في المائة من وفيات األطفال دون سن الخامسة وإنقاذ 

5 ماليين من األرواح في عام 2016.

ويقول تيم إيفانز، كبير مديري شعبة الصحة والتغذية 
والسكان في مجموعة البنك الدولي »من غير المعقول 
في عام 2017 أن يكون الحمل والوالدة من الحاالت التي 
تهدد حياة المرأة، وأن يموت 7000 مولود يومياً. ويتمثل 
أفضل مقياس لنجاح التغطية الصحية الشاملة ليس 
فقط في أن تكون كل أم قادرة على الحصول على الرعاية 
جيدة  الرعاية  هذه  تكون  وأن  بل  بسهولة،  الصحية 
وأسرتها  أطفالها  تمتع  تضمن  وأن  التكلفة  وميسورة 
بالتوّسع  ملتزمون  ونحن  منتجة.  وبحياة  بالصحة 
هذا  في  البلدان  لطلب  دعماً  نقدمه  الذي  التمويل  في 
المجال، بما في ذلك من خالل آليات ابتكارية مثل مرفق 

التمويل العالمي«.

األمراض  قائمة  واإلسهال  الرئوي  االلتهاب  ويتصدر 
سن  دون  األطفال  ماليين  أرواح  تحصد  التي  المعدية 
المائة و8  16 في  العالم، ويتسببان في  الخامسة في 
مضاعفات  وتسببت  بالترتيب.  الوفيات  من  المائة  في 
أو  المخاض  أثناء  تحدث  التي  والمضاعفات  اإلخداج 
عام  في  المواليد  وفيات  من  المائة  في   30 في  الوالدة 
الذين  الخامسة  سن  دون  األطفال  عن  وفضالً   .2016
يموتون سنوياً والبالغ عددهم 5.6 ماليين طفل، تحدث 
2.6 مليون حالة إمالص سنوياً، وهي في معظمها من 

الحاالت التي يمكن تالفيها.

ويمكن وضع نهاية لوفيات األطفال التي يمكن تالفيها 
بتحسين إتاحة الفنيين في مجال الصحة أثناء الحمل 
والوالدة؛ وإجراء التدخالت المنقذة للحياة التي تُعد اآلن 
مثل  فقراً،  المحلية  المجتمعات  أشد  متناول  غير  في 
وزيادة  الرخيصة،  واألدوية  الطبيعية  والرضاعة  التمنيع 

إتاحة المياه وخدمات اإلصحاح.

واشتمل التقرير ألول مرة على البيانات الخاصة بوفيات 
األطفال األكبر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 
الحوادث  مثل  األخرى  الوفاة  أسباب  وسجل  عاماً،  و14 
األطفال  من  تقريباً  طفل  مليون  توفى  وقد  واإلصابات. 

الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً.

للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيل  وقال 
هذا  »إن  جنمين  ليو  السيد  واالجتماعية،  االقتصادية 
الملحوظ  التقدم  على  الضوء  يلقي  الجديد  التقرير 
األطفال  وفيات  من  الحد  في   2000 عام  منذ  الُمحرز 
دون سن الخامسة. وعلى الرغم من هذا التقدم، فمازال 
قيد  على  األطفال  بقاء  معدالت  في  كبير  تفاوت  هناك 

في  والسيما  والبلدان،  األقاليم  صعيد  على  الحياة 
الكبرى. ومع ذلك فالعديد من  أفريقيا جنوب الصحراء 
الممكن تالفيها بسهولة  الوفيات في هذه األعمار من 
التي تقدَّم  المردود  وذات  البسيطة  التدخالت  عن طريق 
قبل الميالد أو أثناءه أو بعده. ويُعد الحد من اإلجحافات 
تأثراً،  واألمهات األسرع  واألطفال  المواليد  إلى  والوصول 
التنمية  أهداف  في  المدرجة  الغاية  لتحقيق  ضروريين 
المستدامة والتي تنص على وضع نهاية لوفيات األطفال 
التي يمكن تالفيها وضمان أال يتخلف أحد عن الركب«.

ويقول �لتقرير �أي�ضًا:
• الكبرى 	 الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  التقديرات  إن 

تشير إلى أن طفالً واحداً من كل 36 طفالً يموت في 
شهره األول، في حين يبلغ المعدل في بلدان العالم 

المرتفعة الدخل 1 إلى 333.

• 	 60 من  أكثر  فإن  التقدم،  معدل  يتحسن  لم  وإذا 
بلداً سيعجز عن تحقيق هدف التنمية المستدامة 
الرامي إلى وضع نهاية لوفيات المواليد التي يمكن 
عن  نصفها  وسيعجز   ،2030 عام  بحلول  تالفيها 
وفاة   12 إلى  المواليد  وفيات  خفض  غاية  تحقيق 
2050. وقد  1000 مولود حي بحلول عام  في كل 
شهدت هذه البلدان 80 في المائة تقريباً من وفيات 

المواليد في عام 2016.

نبذة عن فريق �لأمم �لمتحدة 
�لم�ضترك بين �لوكالت �لمعني بتقدير 

وفيات �لأطفال
الوكاالت  بين  المشترك  المتحدة  األمم  فريق  ُشكِّل 
المعني بتقدير وفيات األطفال في عام 2004 من أجل 
التقديرات  ومواءمة  األطفال،  وفيات  عن  البيانات  تبادل 
وتحسين  المتحدة،  األمم  منظومة  داخل  الصادرة 
عن  والتبليغ  األطفال،  وفيات  معدل  تقدير  أساليب 
قيد  على  األطفال  بقاء  أهداف  نحو  الُمحرز  التقدم 
الحياة، وتعزيز قدرة البلدان على إعداد تقديرات مناسبة 

من حيث التوقيت والصحة عن وفيات األطفال.

وتشمل  الفريق،  قيادة  اليونيسيف  منظمة  وتتولى 
ومجموعة  العالمية،  الصحة  منظمة  عضويته 
الشؤون  إلدارة  التابعة  السكان  وشعبة  الدولي،  البنك 

االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة. 

مأخوذ من: منظمة الصحة العالمية.

75 P H A R M A  T O D AY
i s s u e  4 9 



من العلوم الحديثة التي بات اإلنسان يوليها قدرًا من 
العناية واالهتمام علم »البرمجة اللغوية العصبية« 
هذا  ويعد   ،Neuro-Linguistic Programming
في  التفكير  طريقة  تدرس  التي  العلوم  من  العلم 
إدارة الحواس ومن ثّم برمجتها وفق الطموحات التي 
على  العلم  هذا  ويستند  لنفسه.  الشخص  يضعها 
فإن  العلم  هذا  نظر  وجهة  من  واالختبار.  التجربة 
قضية التفوق والنجاح عملية يمكن صناعتها، حيث 
أن النجاح ال يأتي من الحظ أو الصدفة، ولهذا العلم 
فائدة عظيمة لكل الناس وخاصة أولئك الذين يريدون 

تغيير عاداتهم السلبية والتأثير على الغير. 

ويعود  السبعينات،  منتصف  في  العلم  هذا  بـدأ 
الدكتور  األمريكيين:  للعالمين  وضعه  في  الفضل 
باندلر«  و»ريتشارد  لغـويات،  عالم  غرندر«  »جون 
عالم رياضيات ومن دارسي علم النفس السلوكي وهو 
مبرمج كمبيوتر أيًضا. وقد نشأ علم البرمجة اللغوية 
العصبية عندما قام العلماء السابق ذكرهم بالتفكير 
لدى  ليست  مهارة  الناس  بعض  لدى  تكون  لماذا 
يفعل  ماذا  بمعرفة  معنيين  العلماء  يكن  ولم  غيره؟ 
ومن  يفعلونه،  كيف  معرفة  حاولوا  وإنما  الناجحون 
»إبراهيم  الدكتور  المجال  العرب في هذا  الناشطين 

الفقي« رحمه اهلل.

 من فوائد البرمجة اللغوية العصبية:
-  ممارسة سياسة التغيير السريع ألي شيء تريد.

طريقة  في  والتحكم  المشاعر  على  -   السيطرة 
التفكير وتسخيرها كيفما تريد.

-  التأثير في اآلخرين وسرعة إقناعهم ومن ثّم يسّهل 
االنسجام مع اآلخرين.

اآلخرين  ونبوغ  وتفّوق  نجاح  إستراتيجية  -  معرفة 
وتطبيقها على النفس بعد ذلك.

بسرعة  السلبية  والعادات  المخاوف  من  -  التخلص 
فائقة.

بالقراءة  يهتم  علم  وهو  التصويرية:  -  القراءة 
التصويرية كأن تقرأ كتابًا كاماًل في عّدة دقائق.

في  لغة  تعّلم  مثاًل  فوائده  ومن  السريع:  -  التعلُّم 
شهر أو توصيل معلومة في ثواني.

في عملية  استخدام حواسنا  على كيفية  -  التعرف 
إيمان  وفهم  اآلخرين،  تفكير  وطريقة  التفكير، 
بقدراته  ذلك  وارتباط  وانتماءه،  وقيمه  اإلنسان 
تغيير  خاللها  من  يمكن  التي  والطرق  وسلوكه 
من  وتحد  اإلنسان  تقّيد  التي  السلبية  المعتقدات 

نشاطه.

ورفع  والقابليات  الطاقات  وشحذ  المهارات  -  تنمية 
األداء اإلنساني.

الحالة  تشكيل  في  الحواس  دور  على  -  التعرف 
الذهنية، وأنماط التفكير ودورها في عملية التذكر 
واإلبداع، وعالقة الوظائف الفسيولوجية بالتفكير.

-  الكيفية التي يمكن من خاللها تحقيق األلفة بين 
شخصين.

والصراع  والوهم  كالخوف  الفردية  الحاالت  -  عالج 
النفسي، والتحكم بالعادات وتغييرها.

-  دور اللغة في تحديد أو تقييد خبرات اإلنسان، وكيف 
يمكن للشخص أن يتجاوز هذه الحدود، وكيف يمكن 
استخدام اللغة للوصول إلى العقل الباطن وإحداث 

التغييرات اإليجابية في المعاني والمفاهيم.

-  معرفة محتوى اإلدراك لدى اإلنسان وحدود المدركات 
)المكان-الزمان-األشياء-الواقع-الغايات-األهداف(.

مما سبق نستخلص أن »البرمجة اللغوية العصبية« 
وإصالح  نفسه،  تغيير  على  اإلنسان  تعين  طريقة 
وتنمية  همته،  وشحذ  سلوكه،  وتهذيب  تفكيره، 
في  التأثير  على  أيًضا  تعينه  كما  ومهاراته،  ملكاته 
التغيير  هما  وجهان  عام  بشكٍل  العلم  فلهذا  غيره. 

والتأثير )تغيير النفس وتغيير الغير(.

البرمجة اللغوية 
العصبية
NLP
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صر  ال الغرب   علماء  ى  ع أثرت  ي  ال ؤلفاتهم  و ظيمة  ال مالهم  وأ العرب  علماء  تناولنا  سنوات  مدار  ى  ع

ن بن إسحق. سي هو  ناول اليوم عالم   الحديث. ون
طوري.  سي  ب  رجم وعالم لغات وطب هو أبو زيد بن إسحق العبادي املعروف بُحنَْ بن إسحق العبادي عالم وم
كبار  من  ويعد  رجم  وم ؤرخ  وهو  صيدلة.  با يشتغل  سي  ألب  هـ / ٨١٠م،  عام ١٩٤  رة ولد  من الح أصله 
مال  أ رجمة  ب قام  واليونانية.  والفارسية  يانية  الس  - بية  للع باإلضافة   - يجيد  وكان  صر،  ال ذلك  رجم   امل
من  ره  مال جالينوس وغ أ ترجماته:  ض  ب ظت  ُح وقد  اليونانية،  القديم من  طو والعهد  جالينوس وأبقراط وأر

ضياع. ا
تر  وقد  بغداد  طب   ا ودرس  طية  ز والب اليونانية  تعّلم  املشرق.  سة  تبعت كن ي  ال العبادي  بيلة  إ  ن  ُ ت  ي
ى  ع كتب جالينوس وتعليقاته  ترجمة  طاع  اس يث  رجمة  ال خاص   شكل  ن  برز  الخليفة املتوكل.  ب  طب صبح  ل
رجمات  ال من  ر  الـكث صحيح  ب قام  كما  صره  ل الالحق  رجم  امل من  ر  الـكث تمده  ا ظام  ال وهذا  كتب أبقراط بدقة 

املعيوبة والخاطئة.
رجمه  ض الذهب مقابل ما ي طيه ب رجمة، وكان ي ت الحكمة وديوان ال سئوال عن ب ون  ينه الخليفة العبا املأ
رجمات  سعة من الخلفاء، وله العديد من الـكتب وامل رًا إ فارس وبالد الروم وعاصر  ل كث بية من الـكتب. ور إ الع
العشرة   مقاالته  أصبحت  ى  ح العيون،  طّب  سًا  ورئ يعًا  ج رجم  للم ر  األـك املرجع  وأصبح  املائة،  عن  يد  ت ي  ال
العل   البحث  تاريخ  رفه  ظم  ن مدر  كتاب  وأقدم  العيون  طب  العلمية   يقة  ط ا ى  ع ؤلَّف  أقدم   ، الع

سم. ش بن األ ب ته  ن وابن أ ّراء عام ٢٦٠ هـ/٨٧٣م. ساعده ابنه إسحاق بن  . تو  سا راض الع أ
بَه  ته القوية مع الخليفة املتوكل، جعلت الخليفة يعّينه طب رجم باإلضافة إ عال ن بن إسحاق كعالم وم و سمعة 

شوع. طرة عائلة بخت رة س الخاص وبذلك انتهت ف
نها: وقد ألف العديد من الـكتب 

. -كتاب العشر مقاالت  الع
. -كتاب املسائل  الع

. -كتاب تركيب الع
-كتاب األلوان.

. -كتاب تقاسيم علل الع
. تبار أدوية ع -كتاب ا

راض الع بالحديد. -كتاب عالج أ

صول األبقراطية. -ال
رء. يلة ال -

ها. صال ظ األسنان واس -القول  ح
ر. يع الـكب ش -ال

لعلم  ل  املد (وهو  للمتعّلم  طب  ا املسائل   -كتاب 
طب). ا

مقالة  اآلجال.
ومن أهم ترجماته:

طليموس. ي“ لـ - كتاب ”املج
. ر الرؤيا» ألرطميدورس اإل - كتاب «تعب

ص  ، فكان ضد ترجمة ال صر العبا رجم  حقبة ال ى العكس من امل ن بن اسحاق ع رجمة: كان  تقنياته  ال
طوطة  ي، ثم يعيد كتابة املعلومات  م ى من املوضوع والجمل بالـك ى املع صول ع كلمة بكلمة، بل كان يحاول ال
وعّدلها  ما  وضوع  ول  تدور  كتب  من  مختلفة  مجموعات  من  صوصًا  جمع  كما  بية.  الع أو  يانية  الس باللغة  رى  أ

طب. يبا  ا يقته خالل ١٠٠ سنة بجمع كل املعرفة اليونانية تق ى املوضوع. وساعدت ط ّسن مع و








