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بالشركة  الخاصة  الصفحة  على  الدخول  بمجرد 
أبواب  باب من  االجتماعي تجد  التواصل  على موقع 
الصفحة تحت عنوان »من نحن« مكتوب فيه هذه 
العبارة: نحن األمهات واآلباء واألبناء واألخوة واألخوات 
واألجداد واألعمام والخاالت والعّمات، نحن َمن يهتم 
بصحة العائالت، عائالتكم وعائالتنا، وهذا هو الدافع 
وراء عملنا في جونسون وجونسون.. تحّفزنا لنسأل 
بالتزامنا  فخورون  ونحن  للطفل؟  األفضل  دائماً ما 
بالطفل،  للعناية  الجودة  عالية  منتجات  بتطوير 
التي  المنتجات  إال  جونسون  في  نطّور  ال  فنحن 

يمكننا استعمالها بكل ثقة في محيط عائالتنا.

في هذا الحوار نتعرف سويًا عن جونسون وجونسون، وما 
الذي يميز منتجاتها عن باقي المنتجات األخرى خاصة 
تتمتع  التي  العوامل  وأهم  بالطفل،  العناية  في عالم 

بها الشركة لكسب ثقة األم.. وغيرها من األسئلة.. 

أواًل نود التعرف على تاريخكم العلمي 
والمهني حتى وصلتم إلى هذا المركز 

الهام في الشركة؟
جونسون  لشركة  اإلقليمي  المدير  المهدي  هبة 
جامعة  الصيدلة  كلية  خريجة  مصر،  وجونسون 
لما  والمبيعات  التسويق  مجال  في  أعمل  القاهرة، 
جونسون  في  عاًما   12 منهم  عاًما   18 عن  يزيد 
منتجات  في  باألساس  عملت  مصر،  وجونسون 
عام  وفي  التسويق،  عملية  في  الشخصية  العناية 
مصر،  في   )country manger( أصبحت   2014
 )country director( أصبحت   2016 عام  وفي 
أثيوبيا،  السودان،  ليبيا،   ( األفريقي  والقرن  لمصر 

جيبوتي(. 

هبة المهدي 
المدير اإلقليمي لشركة جونسون وجونسون مصر،

منتجاتنا ليست فقط آمنة ولطيفة للطفل بل
 تحمل الثقة وراحة البال لألم
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نود تعريف الجمهور أكثر بالقطاعات 
الرئيسية التي تعمل بها الشركة؟ 

هناك ثالث قطاعات رئيسية تعمل عليها الشركة تتمثل في: 
- منتجات العناية بالطفل. 

- منتجات العناية الشخصية. 
- منتجات العناية بالبشرة. 

- منتجات العناية بصحة الفم واألسنان.
عليها  نعمل  التي  الرئيسية  المجاالت  هي  فهذه   

هنا في السوق المصري.

تعد مصر من األسواق الكبرى في منطقة 
الشرق األوسط، متى بدأت الشركة العمل 

في مصر؟ وما هي المميزات والعناصر 
التي تعتمد عليها الشركة في كسب ثقة 

المستهلك المصري؟
الشركة تعمل في مصر منذ عام 1987م، أي أكثر 
بمنتجات  بدأنا  المصري،  السوق  في  عاًما   32 من 
الخصوص،  وجه  على  والطفل  باألم  العناية 
تقديم  خالل  من  األمهات  ثقة  كسب  واستطعنا 
سنوات  تركزت  فقد  الجودة؛  معايير  بأعلى  منتج 
التي  العوامل  الدراسة في جونسون على فهم  من 
تجعل بشرة الطفل ناعمة ورقيقة والطرق األفضل 
لحمايتها. فنحن نصمم جميع منتجاتنا لألطفال 
بشكٍل  والمختلفة  النامية  الطفل  بشرة  لدعم 
فريد، فجميعنا ال يمكنه نسيان منتج )ال دموع بعد 
اليوم( فهذا المنتج ليس فقط آمن ولطيف للطفل 
إلى  باإلضافة  لألم،  البال  وراحة  الثقة  يحمل  بل 
للتعريف  بالشركة  الخاصة  التسويقية  الحمالت 
بشرة  وطبيعة  استخدامها  وكيفية  بالمنتجات 
التثقيفي  فالدور  واختالفها من طفل آلخر،  الطفل 
والتسويقي لهما دور كبير في نجاح الشركة، لتأتي 
المرحلة األخيرة وهي تجربة واستخدام المنتج الذي 
يحمل كل سبل األمان والراحة لألم والطفل، لتبدأ 

رحلة النجاح.   

شركة جونسون وجونسون من شركات 
الرعاية الصحية األكثر شمولية في العالم، 
ما الذي يميز منتجات الشركة عن منتجات 

الشركات األخرى؟
جونسون وجونسون تتكون من ثالث شركات، واحدة 
الطبية  األجهزة  لمستحضرات  والثانية  لألدوية 
الشخصية،  العناية  لمنتجات  والثالثة  والجراحية، 
فنحن لدينا 125عاًما من الخبرة في مجال العناية 
الصحية ونحن من أكثر الشركات التي تقوم األبحاث 
في هذا المجال؛ وهذا يبدو واضًحا في معايير الجودة 

األساسية  المكونات  في  سواء  نستخدمها  التي 
الجودة  ومعايير  منتجاتنا،  في  نستخدمها  التي 
في تركيبات المنتجات، ومعايير الجودة في عملية 
 6 مدينة  في  مصنع  نمتلك  أننا  خاصة  التصنيع 
الدول  إلى  تصدر  منتجات  توفير  على  يعمل  أكتوبر 
محلي  منتج  توفير  على  تعمل  فالشركة  األوربية. 
بمعايير عالمية بسعر محلي للمستهلك المصري، 
فالشركة كما ذكرت تعمل في مصر منذ أكثر من 
32 عاًما، مما جعل لنا ثقل في معرفة المستهلك 
على  وتطبيقها  العالمية  الجودة  ومعايير  المصري 

المنتج المحلي الخاص بنا.

كما هو معروف أن شركة جونسون 
وجونسون رائدة في البحوث والعلوم 

واألفكار المبتكرة والمنتجات التي 
تعمل على تعزيز صحة المستهلك.. نود 
التعرف أكثر حول هذه البحوث والطرق 

المستخدمة في هذا القطاع؟
تمتلك الشركة فريق أبحاث عالمي متخصص في 
عملية التطوير واالبتكار في تقديم كل ما هو جديد؛ 
بحيث نكون سباقين في تقديم وتلبية كل احتياجات 
المستهلك، وخير مثال على هذا هو عملية التطوير 
التي حدثت على منتجات جونسون لألطفال؛ فعملية 
التطوير هذه جاءت بناًء على أبحاث مع أكثر من 26 
ألف أم وأب على مستوى العالم، للوصول إلى أفضل 
منتج يحتاجه المستهلك سواء من ناحية مكونات 
المنتج أو شكل المنتج. أيًضا تحرص الشركة على 
اختيار كل ما هو أكثر أمانًا للمستهلك، فحتى لو 
كان المنتج آمن كما هو ويحمل معايير الجودة التي 
ينص عليها )fda( أو معايير الجودة األوربية، فنحن 
عملية  رفع  على  نعمل  وجونسون  جونسون  في 
األمان الخاص بالمنتج الخاص بنا، كما أننا نعتمد 
والعناية  بالبشرة  العناية  في مجاالت  أبحاثنا  على 
المجاالت،  من  وغيرها  واألسنان..  الفم  بصحة 
تلبية  على  ونعمل  الواقع  أرض  على  ننزل  فنحن 
على  متطلباته،  على  بناًء  المستهلك  احتياجات 
)البرابين( هي مادة موجودة في  المثال مادة  سبيل 
ال  جًدا  طبيعية  مادة  هي  وبالتالي  المانجو  فاكهة 
الرغم  وعلى  المنتجات،  أحد  في  تواجدها  في  ضرر 
من ذلك قمنا في الشركة بنزعه من منتجاتنا تلبية 
بكل  جونسون  في  حرصنا  لقد  أمهاتنا.  لرغبات 
جهدنا على سد الفجوات الحرجة في األبحاث من 
النشرات  من   % 90 المساعــدة في تطوير  خالل 
والمواد العلميـة المنّقحة حول فهم طبيعة بشرة 

الطفل والعنايــة بها.
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ماذا عن خطة الشركة للتوسع فى 
استثماراتها بالسوق المصرى لإلنتاج للسوق 

المحلى والتصدير لألسواق اإلقليمية 
والقارية والعالمية؟

أن  على  التأكيد  أود  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  قبل 
مهمتنا هي ابتكار أفضل منتجات العناية بالطفل 
يكون  أن  بمعنى  لنا  بالنسبة  واألفضل  العالم،  في 
الصارمة،  االختبارات  يجتاز  وأن  ونقياً  آمناً  المنتج 
يمكن  التي  تطوراً  األكثر  التركيبات  على  ويشتمل 
المثال..  سبيل  فعلى  معاً،  والحب  بالعلم  إبداعها 
المنتجات الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا في السوق 
بعملية  قمنا  بالطفل؛  بالعناية  الخاصة  المصري 
احتياجات  لتلبية  المنتجات  لهذا  شامل  تطوير 
بوجه  والعالمي  خاص  بوجه  المصري  المستهلك 
عام، فقد كان لمصر نصيًبا بأن تكون واحدة من الدول 
إلدخال  كبيرة  واستثمارات  توسعات  بها  حدث  التي 
فقط  ليس  المنتج  لتصنيع  جديدة  إنتاج  خطوط 
للسوق المحلي بل للتصدير لدول أخرى مثل أسبانيا، 
اليونان، دول شمال أفريقيا، دول الخليج العربي.. كل 
هذا من خالل مصنعنا في مصر في مدينة 6 أكتوبر.

هناك إقبال كبير ومتزايد على منتجات 
جونسون وجونسون في السوق المصري، 

والتي تتميز بالجودة العالمية واألسعار 
المناسبة.. هل هناك اختالًفا كبيًرا بين 

السوق المصري واألسواق العالمية؟ وكيف 
تتعامل الشركة مع هذه االختالفات؟

هذا سؤال مهم جًدا، الحظنا جميًعا أنه في األعوام 
خصوصيته  سوق  لكل  أصبح  السابقة  األخيرة 
وأصبح للمستهلك متطلبات تتماشي مع مكوناته 
يسمع  التي  المكونات  أو  والجسدية،  الشخصية 
عنها أو يرغب تواجدها في المنتج الذي يستخدمه، 
في السنوات السابقة استطعنا طرح منتجات سواء 
للخلفية  جًدا  مالئمة  العربي  الخليج  أو  مصر  في 
المثال  سبيل  فعلى  المستهلك.  يحتاجها  التي 
  adult جونسون  مثل  بالبشرة  العناية  منتجات 
فهناك مجموعة كاملة منه تحتوي على المكونات 
المالئمة للمستهلك المصري.. فمثال ماء الورد هو 
مكون معروف جًدا لدي المستهلك العربي والعكس 
عند المستهلك األوربي، وبالتالي تم تطويره خصيًصا 
سترين الخاص بالعناية  للمستهلك العربي، أيًضا 
مرتبط  العربية  الدول  في  سترين  الفم،  بصحة 
مثال بالمسواك.. وغيرها من المنتجات والمكونات 
األمور  هذه  بمثل  جًدا  نهتم  فنحن  بها،  الخاصة 
ونعمل عليها من أجل إرضاء المستهلك الذي يعتبر 

رقم واحد في قائمة اهتمامات الشركة.

ماذا عن الدور الصحي والخدمي 
والمجتمعي التي تقدمه الشركة للشعب 

المصري؟
نكون  قد  جونسون  كشركة  نحن  الحقيقية  في 
نقوم  التي  المجتمعية  األدوار  عن  كثيرًا  نتحدث  ال 
بها؛ لكننا في الحقيقة نشطين جًدا ولدينا الكثير 
ونقدمها  بها  نقوم  التي  المجتمعية  الخدمات  من 
للسوق. فلدينا التزام كبير تجاه األم والطفل، لدينا 
التزام بالحمالت التوعوية والتثقيفية في المناطق 
الفقيرة أو األقل حًظا، فعلى مدار ثالث سنوات قمنا 
بعمل برنامج توعية في بعض المناطق مثل )صدفة 
بمحافظة أسيوط، منشية ناصر بالقاهرة(، وهناك 
المجتمعية  المسؤولية  وهي  أهمية  أكثر  هو  ما 
أن   2025 بحلول  التزام  عندها  فالشركة  البيئية، 
بل  فقط  للبيئة  صديقة  ليست  منتجاتها  تصبح 
قابلة للتحلل؛ بمعنى عدم ترك أي أثر ضار على البيئة 
البالستيك  أضرار  عن  جميًعا  نسمعه  ما  خاصة 

وتحلل البالستيك.                        

كما أشرت حضرتك في بداية حوارنا أنك 
صيدالنية.. نود من سيادتكم تقديم 

نصيحة للسادة الصيادلة، كما نود أيًضا 
توجيه رسالة ونصائح لألم في كيفية 

التعامل مع المنتجات الكثيرة الموجودة 
في السوق المصري؛ خاصة منتجات العناية 

الصحية؟
الزمالء من  أقول لكل  أنا كصيدالنية  الحقيقة  في 
التعرف واالطالع على كل ما هو  الصيادلة البد من 
جديد في جميع المنتجات التي يعملون بها خاصة 
التطورات التي تحدث كل يوم في منتجات العناية 
المصادر  من  مصدرًا  يعد  فالصيدلي  الصحية، 
الرئيسية لمرجعية األم، فكلما كان الصيدلي على 
المنتجات  على  يستجد  ما  بكل  ومعرفة  عناية 
لديه  أصبح  المنتجات،  هذه  مكونات  من  خاصة 
القدرة على إعطاء نصائح لألم أكثر صدقا وأمانا مما 

يجعله أكثر ثقة لدى األم.
لألم من  تتلخص في: البد  نصحيتي ألمهات مصر 
تستخدمه  التي  المنتج  من  تريده  الذي  ما  معرفة 
مكونات  بها  المنتجات  فبعض  ولطفلها،  لها 
صورت  لكنها  أضرار  أي  لديها  وليس  جًدا  طبيعية 
استخدامها،  يمكن  وال  أنها ضارة  الميديا على  في 
البد من معرفة طبيعة بشرة طفلها، البد من أخذ 

النصيحة من الطبيب أو الصيدلي. 
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على مدار الـ 25 عاًما الماضية حرصت الشركة على تقديم كل ما 
اليوم-  هو آمن وصحي لألطفال، فنحن من قدمنا )ال دموع بعد 

ومنتجات ضد تشابك الشعر(.
المنتجات،  على  الشركة  أحدثتها  التي  التغيرات  عن  نتحدث  اليوم 
جونسون  قامت  حيث  الطفل،  منتجات  من  الجديد  الجيل  خاصة 
بعمل تغيرات شاملة على منتج جونسون بيبي، إيماًنا منا بأن الحنان 
هو أساس التطور، لتشمل تغيرات من الداخل والخارج وتغيرات على 
نطاق المنتج ككل، فنحن فخورين بما قدمناه من تغيير على منتجات 
لألم  الراحة  سبل  كل  وتحقيق  أمهاتنا  رغبات  لتلبية  سعًيا  الطفل 
والطفل، مما ُيمكن أمهاتنا باختيار أسهل وأحن منتج لها ولطفلها.  

يمكن أن نختصر ما قامت به جونسون من تغيرات في 5 نقاط  
أو وعود وهي:

1 -  بالرغم من أننا عاملين في الشركة، إال أننا دائًما ما نضع أنفسنا 
موضع األهالي، وبالتالي نعمل دائًما على تقديم أفضل المكونات 
داخل  الموجودة  الخبرات  تجميع  خالل  من  ألطفالنا،  والمنتجات 
كًلا من فريق العمل بالكامل، باإلضافة إلى عدد كبير من األهالي 

من مناطق متفرقة ومختلفة.
2 -  تعتمد منتجاتنا على مكونات أساسية هادفة الستخدام خاص 

ومعين.
3 -  نحن ال نقف عند حد معين من التقدم؛ فسقف طموحاتنا عال 
والتحديث  التطوير  من  المزيد  تقديم  إلى  دائًما  فنسعى  جًدا، 
الجودة  معايير  أعلى  مع  يتناسب  بما  الشركة  منتجات  في 

العالمية.
منتجات  ومحتويات  مكونات  في  والشفافية  الوضوح  من  4 -  البد 
ومنتجاتها  بالشركة  الخاص  االلكتروني  فالموقع  الشركة، 
هناك  أن  كما  الشركة،  منتجات  يخص  ما  كل  عليه  مدون 
على  بالفعل  الموجودة  واإلرشادات  التعليمات  من  مجموعة 

علبة المنتج لتسهيل عملية الشراء واالستخدام.
5 -  بمساعدتكم نستطيع جعل العالم بأكمله أحن في التعامل 

مع بعضنا البعض ومع أطفالنا ومع البيئة التي نعيش فيها..  

نؤمن بأن الحنان هو أساس التطور

ياسمين لبيب 
مدير التسويق لجونسون مصر
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تواجه  التي  المشاكل  من   واحدة 
من  كبير  عدد  وجود  هي  المستهلك 
الصيدلية  داخل  الواحد  الرف  على  المنتجات 
أو أماكن البيع، وكيفية اختيار المنتجات التي 
ومن  ألطفالهم.  العمرية  الفئة  مع  تتناسب 
خالل عمليات البحث التي تقوم بها الشركة، 
من  الجديد  الجيل  بتقسيم  الشركة  قامت 
العمرية،  بيبي طبًقا للفئة  منتجات جونسون 
للعمل على حل هذه المشكلة وجعل عملية 
وكانت  للمستهلك..  وأسهل  أدق  االختيار 

عملية التقسيم كالتالي:
1 - مرحلة األطفال حديثي الوالدة، من الطبيعي 
جًدا حالة الخوف والقلق التي تسيطر على األم 
من استخدام منتجات تضر ببشرة وجلد طلفها، 
حالة  بمراعاة  جونسون  شركة  قامت  هنا  من 
الفترة  هذه  في  الطفل  بشرة  أن  خاصة  األم؛ 
غاية في الحساسية، فتم توفير منتجات خاصة 
لألطفال حديثي الوالدة منها جونسون ملمس 
القطن )Cotton Touch(، وهو مخصوص للبشرة 
مستخرج  بأنه  يتميز  حيث  لألطفال،  الحساسة 
من قطن طبيعي حتى يكون أكثر حنيه ورقة 
تم  العبوات  هذه  ولتمييز  الطفل.  جلد  على 

إضافة أيقونات مخصصة لها يجعل المستهلك 
يحصل على المنتج بسرعة ودقة.     

2 - مرحلة الطفل النشيط، وفي هذه المرحلة 
ما  كل  اكتشاف  في  رغبة  الطفل  لدى  يكون 
حوله ولمس وتجربة كل األشياء التي يستطيع 
الوصول إليها، وبالتالي يحتاجون إلى منتجات 
مخصصة لهذه المرحلة العمرية، لذا حرصت 
من  جًدا  كبيرة  مجموعة  توفير  على  الشركة 

المنتجات التي تناسب هذه المرحلة العمرية.
الصغار،  األطفال  وهي  األخيرة  المرحلة   -  3
وفيها يكون الطفل أصبح قادرا على الحركة 
واالكتشاف واختياره لألدوات الخاصة به، وفي 
منتجات  استخدام  يمكنه  ال  الوقت  نفس 
بشرة  يمتلك  زال  ما  أنه  إال  كبر،  وإن  ألنه،  الكبار 
هنا  من  وحساسة؛  صغيرة  جلد  وطبقة 
رغبة  احترام  على  بيبي  جونسون  حرص  كان 
المنتجات  من  مجموعة  وتخصيص  أطفالنا 
خاصة بهذه المرحلة العمرية مع وجود صور 
لشخصيات كرتونية على العبوات تشرح أهمية 
استخدامه  على  الطفل  وتشجع  المنتج  هذا 

مثل رابونزل والبرنسس واألسد والتنين.

منتج لكل فئة عمرية الختيار أدق وأسهل

سليفيا وديد
 مدير منتج لجونسون بيبي مصر
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جونسون بيبي هي الشركة األولى للعناية 
على  بل  فقط،  مصر  في  ليس  بالطفل 
مستوى العالم ، فــ 90 % من األبحاث التي 
عن  تكون  الطفل  وبشرة  شعر  على  تتم 
تحرص  فالشركة  بيبي.  جونسون  طريق 
دائًما على تقديم منتجات بها أعلى معايير 
األهالي  من  الجديدة  األجيال  مع  األمان. 
الحظنا  البحث،  عمليات  وبعد  واألطفال 
على  كبير  تركيز  لديه  أصبح  المستهلك  أن 
بنزع  ومطالبتهم  ومكوناتها  المنتجات 
مكون من المكونات أو إضافة مكون آخر، 
ونظًرا ألن الشركة تسعى دائًما لتلبية رغبة 
المستهلك قامت الشركة بنزع جميع أنواع 
من  منتج  أي  داخل  الموجودة  الصبغات 

المنتجات.
ونتيجة لعملية البحث أيًضا وجدنا مطالبة 
منتجات  من  )السالفيد(  مادة  بنزع  البعض 
الشركة، على الرغم من أن السالفيد تقوم 
االستحمام  عملية  أثناء  )فقاعات(  بعمل 
وإضفاء البهجة والسرور على األطفال أثناء 
التطوير  لعملية  ونتيجة   الحموم،  وقت 
دائًما؛  الشركة  بها  تقوم  التي  والتحديث 
استطعنا نزع السالفيد من منتجاتنا واإلبقاء 
على وجود )فقاعات( من أجل فرحة أبنائنا.

كل  بنزع  بيبي  جونسون  قامت  كما 
المنتجات  داخل  الطبيعية  غير  المكونات 

واستبدالها بمكونات طبيعية. 

90 % من األبحاث التي تتم على شعر 
وبشرة الطفل عن طريق جونسون بيبي

آية جاد اهلل
مساعد مدير منتج لجونسون بيبي مصر 
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لم تكتف شركة جونسون بيبي بعملية التطوير والتغيير من الداخل 
على الجيل الجديد من منتجات األطفال، بل شملت عملية التغيير 
وأسرع  أسهل  المنتج  على  التعرف  عملية  لجعل  الخارج  من  أيًضا 
النهائي  الشكل  ليكون  للجميع،  والمريح  المميز  الشكل  بجانب 
انسيابية بطريقة تجعل عملية اإلمساك واالستخدام  أكثر  للعبوة 
بيد واحدة أثناء استحمام الطفل. أيًضا جعل العبوات الكبيرة تعمل 
بمضخات بداًل من الغطاء العادي الذي كان يصعب استخدامه بيد 
واحدة بجانب سهولة وسرعة كسره. أيًضا تم تغيير شكل العبوات 
يحتاج  القديم  شكلها  في  كان  التي  الفتح  غطاء  خاصة  الصغيرة 
إلى كلتا اليدين لفتحها، لكن اآلن أصبحت بشكل مختلف وسهلة 
عملية  يجعل  مما  واحدة،  بيد  عليها  الضغط  بمجرد  االستخدام 
على  رسالة  بوضع  قمنا  كما  وآمان،  راحة  أكثر  الطفل  استحمام 
ووضوح،  بدقة  للمستهلك  المنتج  فوائد  توضح  الخارج  من  العبوة 
كما  يناسبه،  ما  اختيار  في  والدقة  الشراء  عملية  عليه  يسهل  مما 
تم وضع بعض األيقونات المعبرة عن توقيتات معينة مثل )الهالل 
والنجمة( دليل على مجموعة وقت النوم؛ فيكون من السهل جًدا 

معرفة أن استخدام هذا المنتج يكون لياًل. 

تطوير شامل للمنتج من الخارج لسهولة 
االستخدام وسرعة التعرف عليه

تقى عارف
 عضو البرنامج التدريبي لفريق جونسون بيبي.
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بنظام  جديدة  عقود   8 على  التوقيع  مراسم  الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  شهد 
التجاريين؛  والُمطّورين  المستثمرين  من  ومجموعة  الداخلية  التجارة  تنمية  جهاز  بين  الشراكة، 
والمنوفية،  والشرقية،  الدقهلية،  محافظات:  في  نوعية  نقلة  ذات  حضارية  تجارية  مناطق  إلقامة 
 والبحيرة، واألقصر، والفيوم، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقع العقود الستة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية نيابة عن المحافظين، والدكتور إبراهيم 
العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ويأتي توقيع 
هذه العقود؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نشر أنماط التجارة الحديثة، التي تشمل 
بهدف  الجمهورية؛  مستوى  على  متخصصة  وأخرى  جملة  وأسواق  تجارية  ومراكز  لوچيستية  مناطق 
رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتقليل حلقات التداول وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات 
الحديثة وأنشطة تجارية متنوعة، تيسيراً على المواطنين للحصول على كافة مستلزماتهم واحتياجاتهم 

االستهالكية بسهولة وبأسعار تنافسية ومنضبطة.

رئيس الوزراء
الدكتور مصطفـى مدبولـي

 يشهد توقيع 8 عقود بنظام الشراكة 
بين جهاز التجارة الداخلية وعدد من المستثمرين

إلقامة مناطق تجارية حضارية ببعض المحافظات
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عقود  توقيع  عقب  كلمته  وفي 
الدكتور علي مصيلحي،  أكد  الشراكة، 

وزير التموين والتجارة الداخلية 

احتياجات  تأمين  على  العمل  إطار  في  على أنه 
إتاحتها على  أساسية وضمان  المواطنين من سلع 
جهوداً  الوزارة  بذلت  بأسعارعادلة،  العام  مدار 
أنحاء  كافة  في  السلع  المعروض من  لزيادة  كبيرة 
مستدامة  تنموية  طفرة  إحداث  بهدف  الجمهورية؛ 
في منظومة التجارة الحديثة ورفع كفاءة األسواق، 
من خالل تنفيذ بنية تحتية فائقة الجودة وذات معايير 
دولية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين على 
مدار العام، الفتاً إلى أن الوزارة تستهدف أيضاً نشر 
ثقافة المراكز التجارية الحديثة في جميع المحافظات 
لصناعات  المتخصصة  التجارية  المراكز  وإنشاء 
ومنتجات بعينها؛ للقضاء على تذبذبات األسعار في 

بعض المواسم.
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة بدأت في تنفيذ 
بالتوسع  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  توجيهات 
40 % من  اللوجستية بتغطية  المناطق  في إنشاء 

األراضى  وتوفير   2019 عام  خالل  المحافظات 
وتوفير  الداخلية،  التجارة  قطاع  لتنظيم  المرفقة 
احتياطات آمنة من السلع الغذائية، مع تقليل الفاقد 
واستقرار  الجودة  على  والحفاظ  منها  والتالف 

األسعار.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع حجر األساس إلنشاء 
الجديدة  والمنيا  الجديدة  قنا  في  لوجستية  منطقة 
مشيراً  والفيوم،  سويف  وبني  وسوهاج  وأسيوط 
االستثمارات  بتشجيع  السياسية  القيادة  اهتمام  إلى 

في المناطق اللوجستية في الصعيد.

اللواء محمـــود شعـــراوي،  أشـــار  فيما 
وزيــر التنمية المحلية

 إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع 
وتوفير  والتجارية  اللوجيتسية  المناطق  إنشاء  في 
األراضي المرفقة بالمحافظات للمستثمرين؛ إلقامة 
منظومة  كفاءة  رفع  في  ُيسهم  بما  المناطق  تلك 
من  بشبكة  المحافظات  وربط  الداخلية  التجارة 
الغذائية  السلع  كافة  وتوفير  الحديثة  اللوجيستيات 

للمواطنين.

وزير التموين:
إستثمارات بـ 23 مليار جنيه

توفر 200 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
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إبراهيم  الدكتور  أشار  جانبه،  من 
التموين  وزير  أول  مساعد  عشماوي، 
تنمية  جهاز  إدارة  مجلس  ورئيس 

التجارة الداخلية

الفرص  من  قدر  أكبر  بعرض  قام  الجهاز  أن  إلى   
المستثمرين  من  مجموعة  أمام  االستثمارية 
 ٢٠ من  أكثر  تقدمت  وقد  التجاريين،  والُمطّورين 
أيضاً  يتم  وسوف  االستثمارية  الفرص  لهذه  شركة 
التوقيع وألول مرة على عقود شراكة مع سالسل من 
القطاع الخاص إلدارة وتشغيل منافذ حكومية بغرض 
تطويرها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أفضل للمستهلك.
تنمية  جهاز  أن  إلى  عشماوي  الدكتور  نّوه  كما 
التجارة الداخلية سيطرح خالل العام المالي الحالي 
باقي  في  االستثمارية  الفرص  أخرى من  مجموعة 
مليار   ٤٠ بقيمة  تقدر  باستثمارات  المحافظات، 
جنيه؛ وذلك لتغطية أكبر عدد من المحافظات بأنماط 
ونمط  محافظة  كل  طبيعة  تناسب  متنوعة  تجارية 
والقوى  بها  الفرد  دخل  ومتوسطات  استهالكها 
طبقاً  السكانية  كثافتها  وكذا  محافظة  بكل  الشرائية 

للخريطة االستثمارية في قطاع التجارة
الداخلية،  التجارة  تنمية  جهاز  رئيس  وأضاف 
ومراكـــز  لوجستية  مناطق  إقامة  هو  الهدف  أن 
في  حديثة  تجاريـــــة  وأسواق  نوعية  تجاريــة 
األقصر،  الشرقية،  المنوفية،  )الفيوم،  محافظـات 

البحيرة، الدقهلية(. 
وأوضح عشماوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى 

المصيلحي،  والدكتور علي  الوزراء،  رئيس  وجه، 
بضرورة  الداخلية،  والتجارة  التموين  وزير 
والتجارية  اللوجستية  المناطق  إنشاء  في  التوسع 
المتخصصة وتوفير األراضى المرفقة للمستثمرين 
التجارة  قطاع  كفاءة  ورفع  وتنويع  تنظيم  بهدف 
الداخلية فضاًل عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة  
تنافسية االسواق، االمر الذي يعود فى النهاية علي 
من  المعروض  اتاحة  زيادة  صورة  فى  المستهلك 

سلع وضبط االسعار وضمان عدم تقلبها.

مستثمرون يكرمون »عشماوي« لجهوده 
جديدة  إستثمارات  وتوطين  جذب  في 

متنوعة على مستوي الجمهورية

التجاريين  والمطورين  المستثمرون  من  عدد  كرم 
ورجال األعمال، خالل إحتفالية توقيع الثمانية عقود 
بنظام الشراكة إلقامة مناطق تجارية حضارية ببعض 
شركة  بتنظيم  التجارة«  في  »االستثمار  المحافظات 
إبراهيم عشماوي، مساعد  الدكتور  ميديا،  استرايك 
التموين لإلستثمار ورئيس مجلس إدارة  أول وزير 
توطين  فى  لجهوده  الداخلية،  التجارة  تنمية  جهاز 
إستثمارات جديدة إلقامة مناطق لوجيستية وتجارية 
الدقهلية،  في محافظات:  نوعية  نقلة  ذات  حضارية 
والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، واألقصر، والفيوم . 
وتوجه المستثمرون بخالص الشكر والتقدير للدكتور 
لجذب  قدمة من جهود  ما  إبراهيم عشماوي، على 
مستوي  على  متنوعة  جديدة  إستثمارات  وتوطين 
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الوطنية. مهمته  أداء  فى  واإلخالص   الجمهورية، 
خطة  تنفيذ  فى  لنجاحة  بالشكر،  له  تقدموا  كما 
محاور،   5 خالل  من  األسواق  لضبط  الحكومة 
وإنشاء  متخصصة،  لوجستية  مناطق  إنشاء  هي: 
سجل موحد للمنشآت االقتصادية، وتأسيس شركة 
بورصة  وإنشاء  الجملة،  أسواق  إلنشاء  حكومية 
الدول  في  الناجحة  بالتجارب  واالستعانة  سلعية، 
بهدف  محددة  لمدد  الفنى  الدعم  لتقديم  المتقدمة 

ضبط األسواق وخفض األسعار.

أيمن حسام عمر، خالل كلمته بمؤتمر 
االستثمار في التجارة

الفتاح  عبد  الرئيس  لفخامة  والتقدير  الشكر  كل 
السيسي، على جهوده الكبيرة التي يقوم بها لتهيئة 

السوق المحلي لالستثمار.
وتحسين  التنمية  بمستوى  لالرتقاء  دائًما  نسعى 
الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات مصر.
القليلـة  السنوات   )HO( مجموعـــة  استطاعــت 
فى  لوجيستي  مستثمر  أكبر  تكون  أن  الماضية 

جمهورية مصر العربية.
جهاز تنمية التجارة الداخلية الجهة الحكومية األولى 

التي تطرق باب االستثمار  فى الصعيد. 
التموين  وزير  المصيلحي،  علي  الدكتور  شهد 
ألهم  مصطفي  والمستشار/  الداخلية،  والتجارة 

محافظ   - / عصام سعد  واللواء  األقصر،  محافظ   -
مساعد  عشماوي،  إبراهيم  والدكتور  الفيوم، 
التجارة  تنمية  جهاز  ورئيس  التموين  وزير  أول 
العضو  عمر،  حسام  أيمن   / واألستاذ  الداخلية، 
خالل  والتوزيع،  للتجارة  المتحدة  للشركة  المنتدب 
جهاز  نظمه  والذى  التجارة،  في  االستثمار  مؤتمر 
الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم إنشاء  التجارة  تنمية 

منطقتين لوجستيتين بمحافظتين األقصر والفيوم
أشار أيمن حسام إلى، حرص المتحدة على التوجه 
الرئيس  لتوجيهات  تنفيًذا  الصعيد،  فى  لالستثمار 
عبد الفتاح السيسي، بضرورة االهتمام بمحافظات 
الصعيد لالرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات 

المقدمة للمواطنين
لرؤية  البارز  للدور  منا  تقديًرا  حسام:  أيمن  وأكد 
فى  والتجاري  اللوجيستي  التطوير  دعم  في  الدولة 
القليلة  السنوات   فى   HOمجموعة مصر،انطلقت 
في  لوجيستي  مستثمر  أكبر  لتكون   الماضية 
لتصبح  شبكتها  لتوسيع  العربية  مصر  جمهورية 
جنيه  مليار   2 إلى  وصلت  استثمارات  بإجمالي 

ومتوقع زيادة هذه االستثمارات إلى 5 مليار جنيه.
عبد  الرئيس  لفخامة  والتقدير  الشكر  أيمن،  وقدم 
الفتاح السيسي، على جهوده لتهيئة السوق المحلي 
لالستثمار خاصة االستقرار الذي تشهده مصر سواء 
على المستوى األمني أو االقتصادي، ما يوفر فرًصا 
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استثمارية واعدة في العديد من المجاالت، ويشجع 
على التوسع في االستثمار في مصر حالًيا ومستقباًل. 
 كما تقدم بالشكر للمهندس/ مصطفى مدبولي، رئيس 
على  الماضية  الفترة  خالل  جهوده  على  الوزراء، 
تحسين مناخ االستثمار، وتطوير البنية التحتية الالزمة 
الطريق  تمهيد  أجل  من  االستثمارية،  البيئة  لتهيئة 
المجاالت،  كافة  في  بقوة  لالستثمار  الخاص  للقطاع 
وأنه حريص على أن يلتقى المستثمرين الراغبين فى 

دخول السوق المصري أو توسيع استثماراتهم. 
من  لكاًل  االمتنان  خالص  عن  حسام  أيمن  وأعبر 
التموين،  وزير  المصيلحي،  علي  الدكتور/  السيد 
وتجهيز  االستثمارية  الفرص  تهيئة  في  لجهوده 
وترقيق وطرح األراضي بالتنسيق مع المحافظين، 
وعمالقة  كبرى  مشروعات  لتوطين  جاهزة  لتكون 

في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.
المتحدة  لشركة  المنتدب  العضو  قدم  النهاية  وفي 
للدكتور/  والتقدير  الشكر  والتوزيع،  للتجارة 
التجارة  تنمية  جهاز  رئيس  عشماوي،  إبراهيم 
استثمارات  لتوطين  المكثفة  الداخلية، على جهوده 
وفقا  الصعيد  محافظات  خاصة  بالمحافظات  جديدة 
جهاز  أن  مؤكًدا  السياسية،  القيادات  لتوجيهات 
تنمية التجارة الداخلية الجهة الحكومية األولى التي 

تطرق باب االستثمار فى الصعيد. 

 قال أحمد سلطان، نائب رئيس مجلس 
بالشركة  العقارية  للشئون  االدارة 
المتحدة، في حواره لمجلة فارما توداي:

في البداية كل الشكر والتقدير لمن كان له دور في 
تعد  التي  اللوجستية  المشروعات  هذه  مثل  وجود 
من الموضوعات الحيوية لمنظومة الدواء والعناية 
الشخصية في مصر، جئنا هنا لنحتفل بقطعتي أرض 

لالستغالل في االستثمار اللوجستي كمخازن كبرى 
تخدم كاًل من محافظة األقصر والفيوم وبني سويف؛ 
فكل هذا جزء من منظومة كبيرة بدأنا العمل بها منذ 

عام 2016م.
علينا  كان  المعادلة  هذه  تحقيق  إلى  وللوصول 
المواقع  وتحديد  بأكملها،  مصر  خريطة  إلى  النظر 
المراكز  إنشاء  لنا  تسمح  التي  اإلستراتيجية 
المراكز  هذه  لتعمل  بالشركة،  الخاصة  اللوجستية 
على ممارسات التوزيع الجيد )GDP(، وممارسات 
من  مجموعة  فهناك   ،)GSP( الجيد  التخزين 
الرئيسية  المواقع  اختيار  خاللها  من  يتم  المعايير 

داخل المجمعات الوجستية والتي تشتمل على:
- ثالجات تبريد لألدوية.

- التحكم فى درجة الحرارة عند 24 مئوية.
-  حراسة ونظم إنذار ومراقبة بالدوائر التلفزيونية 

المغلقة بشكل دائم.
-  نظم السالمة الحديثة ومكافحة الحرائق، والكشف 

المبكر.
Mobile rack-     نظم بالتات للتخزين المرتفع و

ing لرفع كفاءة التحميل والتفريغ.
المراكز  جميع  تربط  التى  المعلومات  -  تكنولوجيا 
اللوجستية والمستودعات التى تطبق نظام قاعدة 

بيانات شامل ومركزى تابع لميكروسوفت. 
فما تقوم به الشركة جعلتنا أكبر الشركات في مصر 
وبأعلى  المصري  السوق  إفادة  في  وأكفئها،  بل 

المعايير العالمية.
مراكز   9 أكبر  تمتلك  والتوزيع  للتجارة  فالمتحدة 
بخالف  وأفريقيا،  العربية  المنطقة  في  لوجستية 
وتتمثل  بالفعل  قائمة  لوجستية  وفروع  مخزن 

المراكز الكبرى في األتي:- 
- المركز اللوجستي بالعاشر من رمضان

- مركز طنطا اللوجستي
-  المنطقة الصناعية »بوالريس الزامل«،بالسادس 
مركز   2 عدد  على  تشتمل  التي  أكتوبر،  من 

لوجستي.
- المركز اللوجيستي بدمنهور

- المركز اللوجيستي باإلسكندرية
- المنطقة التجارية اللوجيستية بقنا

- مركز الفيوم - بني سويف اللوجيستي
- مركز األقصر اللوجيستي
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علينا جميًعا العمل
 حتى نسلم الراية 

لألجيال القادمة لتكمل المشوار الذي بدأناه

وتقدم..  بخير  وأنتم  عام  كل  بالمجموعة  العاملين  كل  إلى 
جميعنا ينتظر هذا اليوم لنقف سوًيا على ما تم إنجازه خالل 
والتقدم  ،التطور،  ،االجتهاد  ،الجهد  العمل  من  كامل  عام 
أن  يجب  خاص،  بوجه  واألشخاص  عام  بوجه  للمجموعة 
تستمروا على القاعدة التي نسير عليها في المجموعة وهي 
العاملين  بين  قرب  هناك  كان  كلما  ألنه  والمتابعة«  »القرب 

بكل مستوياتهم؛ ومتابعة مستمرة كان النجاح حليفنا.

الدكتور: حســام عمــر 
خالل االجتماع السنوي للشركة المتحدة 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الوحيد الذي صارح
 الشعب المصري

 بحقيقة األوضاع في مصر

هناك أمر في غاية األهمية: على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خاصة ظروفها 
االقتصادية، وكما هو معروف بأننا ال نحب من يصارحنا بحقيقة أوضاعنا نظًرا لمرارة الكالم 
فدائًما نميل إلى سماع ما يجعلنا أكثر هدوء ويطمئنا حتى لو كنا نعلم في نفس الوقت أنه يكذب 
علينا؛ إال أن الرجل الوحيد الذي استطاع أن يصارح شعبه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك 
الرجل الشجاع الذي واجه كل الصعوبات واستطاع أن يسير بسفينة الوطن إلى بر األمان فمصر 

اآلن تسير في طريق التقدم واالزدهار الحقيقي.
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الجميع يعلم أني درست في الخارج )سويسرا( وال يخفى على أحد حجم االنفتاح الموجود هناك في الدول 
األوربية إال أنه على الرغم من ذلك قررت العودة إلى بلدي مصر التي فيها ولدت وبها سأدفن، لكن عند 
عودتي وجدت الكثير من التغيرات والظروف التي طرأت على مصر خاصة في عالم الصيدلة التي دفعت 
كثيًرا من العاملين في هذا المجال إلى تركه أو تغييره ومنهم من هاجر خارج البالد، لقد كانت الصيدلة في 
طريقها إلى الزوال، من هنا قررت تغيير الوضع وأخذت على نفسي عهد بأن أرجع حق وكرامة الصيادلة، 
كان أهم ما قمت به هو زيادة هامش الربح الذي كان عامل كبير في إعادة األمل للصيادلة في استقرار 

أوضاعهم، وأمور أخرى الكل يعلمها وكان هذا هو الطريق الذي سرت فيه.

اليوم أذكركم بالمبدأ الذي سرت عليه أنا وشركاء النجاح الذين بدأو معي هذه الرحلة علي مدي 53 عاماً: 
»البعد عن السياسة والتعصب بكل أنواعه سواء ديني أو عرقي أو حتى التعصب الكروي« كان شغلنا 
الشاغل هو العمل فقط دون النظر إلى ما يعوقنا أو يعطل المسيرة التي بدأت، كنا نعيش داخل جزيرة وجدت 
خصيصا للعمل فقط؛ والحمد هلل زادت أعدادنا وأخذت الشركة طريق النجاح يوًما بعد يوم إلى أن وصلنا 

14 ألف موظف.

الدواء أمن قومي
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هدفنا هو التخفيف بقدر اإلمكان عن المريض، اإلنسان ال يستطيع االستغناء عن ثالث )الماء- الهواء- 
الدواء فهذه  أفراد عائلته أو شخص عزيز عليه وال يجد  أحد  أو  اإلنسان مريض  فعندما يكون  الدواء( 
كارثه.. فأحمد هللا أنني استطعت توظيف 14 ألف موظف أي 14 ألف أسرة وكل أسرة متوسط عددها 5 
أفراد فكان هذا توفيق من هللا أن جعلنا سبًبا في هذا العمل، كما أنني استطعت جذب االستثمار االجنبي 
من خالل كبري الشركات مثل شركة سكويب )أول مصنع دواء بالتكنولوجيا الحديثة في مصر والشرق 

االوسط(، وشركة وول جرين )أكبر شركة عالمية تعمل في مجال الصحة( .

أن نعمل ونمشي في الطريق الصحيح، لذا علينا عمل عملية فرز لكل العاملين حتى يكون لدينا مجموعة 
تقدم  البشرية أساس  فالطاقة  لكل منهم،  المنوطه  المسؤولية والمهام  القادرين على تحمل  العاملين  من 
الدول  خاصة التي تستطيع توفير المناخ الجيد لإلبداع والتطوير، فالتطوير أساس التقدم، فعلينا جميًعا 
العمل والجد واالجتهاد حتى نسلم العمل والعلم والراية لألجيال القادمة التي ستكمل من بعدنا مشوار التقدم 

والتطور الذي بدأناه، في النهاية أريد منكم جميًعا النظر دائًما إلى األمام وال تنظروا أبًدا تحت أقدامكم.

الطاقة البشرية أساس تقدم الدول في ظل توفير 
المناخ الجيد لإلبداع والتطوير
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أي وقت من السنة، ولكن خالل  الغرق في  أن يحدث  يمكن 
الصيف، عندما يزداد استخدام البركة، يحتاج البالغون إلى 
بذل مزيد من الجهد في اإلشراف على األطفال حول المياه. 
إلى  الناس  من  العديد  يذهب  الحرارة،  درجات  ارتفاع  مع 

حمامات السباحة المجاورة لالحتماء من الطقس. 
في الوقت الذي يطلق فيه األطفال قذائف مدفعية في الماء، 
الحفاظ  إلى  األطفال  على  يشرفون  الذين  الكبار  يحتاج 
أو  الغرق  للمساعدة في منع  الحرص  درجة عالية من  على 

الحوادث األخرى المتعلقة بالمياه.
تصدرت  والتي  بالمياه  المرتبطة  المخاطر  أحد  إلى  ويشار 
جاف  “غرق  أنه  على  األخيرة  السنوات  في  األخبار  عناوين 
»أو« غرق ثانوي”، والذي ينطوي لألسف على معلومات عن 
أو  السباحة  من  أيام  بعد  المستشفى  إلى  األطفال  دخول 

اللعب في الماء.
المنشورات،  من  الكثير  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت  وقد 
واسعا  انتشارا  وانتشرت  الجاف،  الغرق  عن  تتحدث  التي 
من  كبيرة  كمية  على  تحتوي  فإنها  ولألسف  الناس،  بين 

المعلومات المغلوطة.
أحد األطباء )د. هيثم حافظ( بعد أن حضر موقف محتدم 
من  الناس  يكتسبها  التي  المغلوطة  المعلومات  بسبب 
مهم  مش  يبقى  كده  كان  لو  كتب:  موثوقة،  غير  مصادر 
ندرس طب واى حد عنده أعراض مرضية يكتب على محركات 

البحث ويتركوها لتشخص وتكتب لهم العالج.
أصبحت األمهات اآلن أكثر قلقا، وإذا ما دخلت بعض قطرات 
في  اللعب  أو  االستحمام  أثناء  أبنائهن  تنفس  الماء مجرى 
المسابح، مصاحبا لها بعض السعال أو )الشرقان(، تبيت 
به  وتهرول  أبناءها،  تنفس  تراقب  الليل  قلقا طوال  األمهات 
الغرق  في  عنه  قرأت  مما  خوفا  صباحا  المستشفى  على 
الجاف وأن الطفل يمكن أن يموت بعد أيام من الغرق بدون 
صدره  على  لألشعة  طفلها  تعرض  وأن  إال  وتأبى  أعراض، 
لتطمئن، حتى ولو أكد لها األطباء أن دخول الهواء طبيعي 

وأن تنفس ابنها ليس به ما يثير الشكوك.

فما هو التعريف المغلوط للغرق الجاف؟
وفاة  حدوث  هو  الجاف  الغرق  أن  حاليا:  المنتشر 
عليه  تظهر  ال  المريض  وأن  بأيام  للغرق  التعرض  بعد 
ويموت. التدهور  في  حالته  تبدأ  وفجأة  أعراض   أيه 
فرانكي  مات   ،  2017 عام  في  أنه  هو  االعتقاد:  هذا  ومصدر 
ديلجادو جونيور، وهو صبي في الرابعة من عمره من تكساس، 
وقالت التقارير ان فرانكي كان قد انقطع نفسه في الماء أثناء 
السباحة مع عائلته أثناء قضاء أجازة في تكساس سيتي دايك، 

بعد أسبوع تقريباً من العطلة، اتصل والده بالرقم 911 ومع 
ذلك، فقد فات األوان توقف الطفل عن التنفس، ووجد األطباء 
أن السوائل في رئتي فرانكي وقلبه بعد وفاته، وأذيع في )الواليات 
المتحدة األمريكية( أن سبب الوفاة هو )الغرق الجاف( وانتشر 

على إثر هذه الحادثة مصطلح )الغرق الجاف(.
آخر  مرض  بسبب  توفي  الطفل  ان  اتضح  التشريح  بعد 
القلب   بعضلة  التهاب  وهو  بالغرق  عالقة  أدنى  له  ليس 

.myocarditi
بالطبع انتشر الخبر على استحياء ولم يكن له صدى كعادة 
اإلعالم.. وحتى اآلن مازال االعتقاد القائم بأن الطفل توفي 

نتيجة )الغرق الجاف(.

متى تحدث الوفاة بعد فترة من التعرض 
لحادثة غرق والنجاة منها؟

هذا النوع من الغرق يمكن أن يحدث لو دخلت للرئتين مياه 
ملوثة خاصة مياه البرك )الترع( يمكن أن تتسبب في حدوث 
 chemical أو    aspiration pneumonia رئوي  التهاب 
بأعراض  ذلك  بعد  تظهر  أن  يمكن  والتي   pneumonitis
مثل الكحة و ضيق التنفس والحرارة وكلها ليس لها أدنى 

عالقة بالغرق الجاف المزعوم.

فما هو الغرق الجاف علميا؟ 
يعد الغرق في المرتبة الخامسة كأحد األسباب الرئيسية 

لوفاة اإلصابات غير المتعمدة.
باإلضافة إلى ذلك - وفقا للتقارير- يموت حوالي 10 أشخاص 

كل يوم بسبب الغرق غير المتعمد في جميع أنحاء البالد.
موجود  علميا   Dry drowning الجاف  الغرق  مصطلح 

لكن ليس المقصود به ما انتشر بتاتا.
عندما  الهواء  مجرى  إلى  المياه  تدخل  الغرق:  حدوث  عند 
 laryngospasm يحدث  لذلك  ونتيجة  الغريق،  يتنفس 
لمنع  الحنجرة  مدخل  تغلق  الصوتية  األحبال  أن  بمعنى 
توقف  يحدث  األكسجين  نقص  ومع  للرئتين  الماء  دخول 
وتدخل  الحاالت  معظم  في  ارتخاء  يحدث  وبعدها  للقلب 
.Wet drowning )المياه للرئتين وهذا ما يسمى )الغرق 

األحبال  10 % تظل  7 إلى  من  تتراوح  قليلة  نسبة  هناك 
على  يعثر  ال  التشريح  وعند  للحنجرة،  مغلقة  الصوتية 
المياه الرئتين، في هذه الحالة فقط يطلق أن الغريق توفي 
الطب  في  ويستخدم   Dry drowning الجاف  بالغرق 
الغرق  قبل  كان حيا  قد  المتوفي  كان  إذا  لمعرفة  الشرعي 
وتوفي أثناء الغرق، أم أنه قد قتل مسبقا ثم ألقي في الماء.

دمتم وأوالدكم في كامل الصحة.

 الحلقة
الغرق الجافالخامسة عشر
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ترتدد  ما  كثرًيا  »عبارة  �ضده  انقلب  حده  عن  زاد  اإذا  »ال�ضيء 
املنا�ضب  املوقف  ي�ضادفنا  عندما  نقولها  وكثرًيا  م�ضامعنا  على 
لها.. من منا ال يوؤمن باأن التكنولوجيا احلديثة والتطور ال�ضريع 
يف  كله  للعامل  جًدا  مفيدة  االلكرتونية  االأجهزة  يف  خا�ضة  لها 
اأو  تثقيفية  اأو  تعليمية  كانت  �ضواء  املختلفة  املجاالت  من  الكثري 
ترفيهية؛ لكن اإذا زاد اال�ضتخدام عن احلد االأق�ضى فهنا �ضتكون 
خطورة كبرية، وبالتايل نتج من التطور التكنولوجي الذي ي�ضهده 
متناول  يف  اأ�ضبحت  خمتلفة،  واألعاب  اأجهزة  املعا�ضر  عاملنا 
الأطفال  وبخا�صة  العربي،  الوطن  يف  عديدة  اجتماعية  اأو�صاط 
والكمبيوتر  وااليفون  املحمول  واأجهزة  االأيباد  مثل  واملراهقني، 
االألعاب  هذه  توفري  على  عديدة  اأ�ضر  وحر�ضت  الليزر،  واألعاب 
اأن  اإال  العديدة،  فوائدها  الرغم من  الأبنائهم، وعلى  االلكرتونية 
كنت  اإذا  �ضلبية..  تاأثريات  وا�ضتعماالتها  التكنولوجية  للأجهزة 
تريد اأن ي�ضبح طفلك خايل من االأمرا�ض اخلطرية التي تنتج عن 
ال�صتخدام املفرط لهذه الأجهزة فاأنت العامل الأول والرئي�صي يف 
بناء طفل قوي بدنًيا وعقلًيا وبالتايل بناء جمتمع قوي متما�ضك 

خايل من االآفات االجتماعية وال�ضحية.
هل تعلم أن اإلدمان على هذه الوسائل قد 

يسبب أمراًضا عديدة؟ هل تعلم مخاطر 
استخدام هذه األجهزة على األطفال؟

اأنت  وتهددك  طفلك  تهدد  التي  واملخاطر  االأمرا�ض  على  تعرف 
ب�صبب ال�صتخدام املفرط لتلك الو�صائل نذكر منها الآتي:

نمو الدماغ بشكل سريع:
فاإنه  الأجهزة  هذه  ل�صتخدام  مفرط  ب�صكل  الطفل  تعر�ض  عند 
مثل  كبرية:  اأخطار  عنه  ينجم  قد  للدماغ  قوي  حتفيز  يحدث 
نف�ضه  تنظيم  على  القدرة  وعدم  التفكري  وت�ضتيت  االنتباه  نق�ض 
وميكن اأن يدخل يف نوبات غ�ضب متكررة، كما اأن اجللو�ض اأمام 
الدماغ خاملة،  وظائف  بع�ض  يجعل  قد  لفرتة طويلة،  الكمبيوتر 

خا�ضة الذاكرة الطويلة املدى، باالإ�ضافة اإلى اإجهاد الدماغ
تاأخر يف التعلم:

اإلى  يوؤدي  اإن تعر�ض االأطفال لهذه االأجهزة يف �ضن مبكرة جدًا 
تاأخر تنمية مهارات الطفل التعليمية و�ضعف التح�ضيل العلمي. 

 اإلصابة بالبدانة:
االأمرا�ض  من  لعدد  رئي�ضي  �ضبب  ال�ضمنة  اأن  معروف  وكما 

اخلطرية مثل  مر�ض ال�ضكري والنوبات القلبية املبكرة.
اإلصابة باألرق:

الطبيعي  من  اأقل  �ضاعات  عدد  والنوم  النوم  يف  االنتظام  عدم 
وحالة االأرق التي حتدث لهم، يوؤثر على اأدائهم الذهني، كما اأن 
ينامون  اأقل  ب�ضكل  االأجهزة احلديثة  ي�ضتخدمون  الذين  االأطفال 

�ضاعات اأكرث مقارنة بهم.
اإلصابة باألمراض النفسية:

 كا�ضطراب النوم والقلق والتوتر واالكتئاب، والعزلة االجتماعية 
التوحد  �ضفات  من  يزيد  وقد  واالنتحار  واالكتئاب  واالنطواء، 

األجهزة االلكترونية.. 
سالح مدمر..

إال إذا؟
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عن  نف�ضه  الطفل  وانعزال  النا�ض  مع  التوا�ضل  وقلة  واالنعزالية، 
االأ�ضرة واحلياة.

التغيير السلوكي: 
 اإن ما ي�ضاهده االأطفال من خلل هذه االأجهزة ال ميكن �ضبطه 
واملخدرات  واجلن�ض  العنف  مل�ضاهد  عر�ضة  فطفلك  تام؛  ب�ضكل 
والقتل، التي اأ�ضبحت منت�ضرة باالإعلم ب�ضكل كبري، مما يوؤدي اإلى 
امليل للعنف والعدوانية املفرطة، وتغيري �ضامل يف �ضلوكيات الطفل.   

اإلصابة بضعف التركيز والذاكرة وعدم 
الثقة في النفس:

على  قادر  غري  ونف�ضك  طفلك  جتد  قد  االأوقات  من  كثري  يف 
االعتماد على نف�ضك بدون م�ضاعدة االأجهزة احلديثة التي ت�ضبب 
نق�ض يف االنتباه و�ضعف يف الرتكيز والذاكرة، وبالتايل التاأخر يف 

كل خطوة اأو مرحلة مهمة يف حياتك وحياة طفلك.
التعرض لالنبعاثات اإلشعاعية:

وخطرية  عديدة  باأمرا�ض  التكنولوجية  االأجهزة  تت�ضبب  قد 
الع�ضبي،  واالإجهاد  وال�ضداع،  الدماغية،  واالأورام  كال�ضرطان، 
وطبقا لبع�ض الدرا�ضات التي  اأكدت اأن ا�ضتخدام الهاتف املحمول قد 

يزيد خطر االإ�ضابة باأنواع معينة من �ضرطان الدماغ لدى االإن�ضان. 
على  خطًرا  ت�صكل  قد  اللكرتونية  للأجهزة  املفرط  ال�صتخدام 
الب�ضرة واملخ والكلى واالأع�ضاء التنا�ضلية، باالإ�ضافة اإلى اأمرا�ض 
الع�ضلت  يف  اأخرى  واأوجاع  العنق  ع�ضلت  يف  كالت�ضنج  اأخرى 
التي تظهر من اجللو�ض املطول وغري ال�ضحيح يرتافق بانحناء يف 

الراأ�ض والعنق والكتفني.
تأثير األجهزة االلكترونية على العين

90% من االأ�ضخا�ض الذين  اأن  اأظهرت  هناك درا�ضات �ضابقة 
ك�ضعف  العني،  يف  م�ضاكل  من  يعانون  احلا�ضوب  ي�ضتخدمون 
درا�ضة  فهناك  العينني،  ودموع يف  واأمل  ال�ضبابية  والروؤية  النظر 
العني  االأجهزة االلكرتونية على  تاأثري  اأكدت على  يابانية جديدة 
اإلى تغيري كامل يف خ�ضائ�ض العني  اأ�ضارت  ا حيث  اأي�ضً والدماغ 
ة الدموع وال�ضوائل التي  تفرزها العني، وي�ضري االأطباء اإلى  وخا�ضً
اأن الت�ضخي�ضي الوحيد الذي كان لديهم هو جفاف العني، الذي 
يحدث نتيجة  انخفا�ض الدموع التي تتكون من 3 طبقات؛ طبقة 
خليا  منهم  طبقة  ولكل  زيتية،  والثالثة  مائية  واأخرى  خماطية 
العني من حدوث  باإفرازها حتمي  تقوم  العني  داخل  متخ�ض�ضة 
ب�ضكل منتظم حلماية  الدموع  باإفراز  العني  جفاف مزمن وتقوم 
يتم  تلقائي  ب�ضكل  اأنها  العني  طبيعية  فمن  دائم،  وب�ضكل  نف�ضها 
بــ  ي�ضمى  اأو ما  با�ضتمرار يف احلاالت الطبيعية  اإغلقها وفتحها 
الدموع  توزيع  باإعادة  تقوم  الرم�ضة  اأو  العملية  وهذه  )الرم�ضة.. 
على �ضطح العني( وبالتايل تكون العني رطبة وال ت�ضاب باجلفاف؛ 
ملدة  مفتوحة  العني  تبقى  ال�ضا�ضات  اأمام  اجللو�ض  حالة  يف  لكن 

اأطول من املعدل الطبيعي وبالتايل ت�ضاب العني باجلفاف.

ما يحدث للعين نتيجة لـــ تأثير األجهزة 
اإللكترونية:

تاأثري االأجهزة االإلكرتونية على العني يوؤثر على اجلهاز الع�ضبي 	•
بالكامل. 

بجميع 	• االلتهابات  من  الكثري  ي�ضبب  الذي  اجلفاف  يحدث 
اأنواعها.

يحدث �ضعف عام يف جميع ع�ضلت العني، وهذا ب�ضبب ارتفاع 	•
االإ�ضاءة على الهاتف املحمول.

العني 	• ت�ضو�ض يف  الروؤية، وحدوث  بازدواجية يف  الفرد  ي�ضاب 
عند الروؤية مما يجعل العينان ترجتف كثرًيا، وال ميكنك التميز 

بني االأ�ضياء.
الداخلية، 	• ال�ضبكة  يف  باالإعتام  العني  ت�ضاب  اأن  املمكن  من 

واإ�ضابة ال�ضخ�ض ب�ضمور ب�ضيط يف العني.
تغري يف لون العني وت�ضبح حمراء ب�ضبب االإجهاد الزائد لها، 	•

وظهور الهاالت ال�ضوداء اأ�ضفل العيون.
عند اال�ضتيقاظ يحدث م�ضاكل يف العني مما ي�ضيبها باالنتفاخ، 	•

واإ�ضابتها باجلفاف.
ال�ضوء االأزرق وتاأثريه على العني، اأكدت الكثري من الدرا�ضات 	•

االأجهزة  من  ال�ضادر  االأزرق  ال�ضوء  اأن  احلديثة  العلمية 
الدماغ  اآالم  حدوث  اأ�ضباب  من  رئي�ضي  �ضبب  هو  االليكرتونية 
وهذا  احلديث،  الع�ضر  يف  للإن�ضان  حتدث  التي  والت�ضنجات 
بع�ض  يف  ي�ضبب  مما  العني،  قرنية  على  املبا�ضر  تاأثريه  ب�ضبب 

االأحوال حدوث فقدان جزئي لبع�ض وظائف العني.

نصائح لمعالجة وتقليل 
تأثير األجهزة اإللكترونية:

• عدم النظر مبا�شرة اإلى الهاتف املحمول اأو جهاز احلا�شوب 	
لفرتات كبرية من الوقت والبتعاد عنها نهائًيا و اأخذ فرتات 

راحة ب�شكل دوري. 
• )الرم�شة( 	 بــ  ي�شمى  مبا  للقيام  الفر�شة  العني  اإعطاء 

لتجديد الدموع التي حتمي العني من اجلفاف.
• قريبه 	 م�شافة  من  اأو  طوياًل  التلفاز  اأما  اجللو�س  عدم 

لالأطفال.  وبالأخ�س 
• وتركها 	 مبفردهم  الهاتف  اأمام  اجللو�س  من  الأطفال  منع 

طوال الوقت.
• من 	 ال�شتيقاظ  بعد  اللكرتونية  الأجهزة  ا�شتخدام  عدم 

النوم مبا�شرة.
• الغرف 	 اأو  اأماكن  يف  اللكرتونية  الأجهزة  ا�شتخدام  عدم 

املظلمة.
• اأن 	 ي�شتطيع  من  وحدك  اأنت  واأم  اأب  لكل  ر�شالة  النهاية  يف 

وبناء جمتمع  التفكري  قادًرا على  معاًفا  �شليًما  يجعل طفله 
قوي و�شليم.
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فرى كير
Free Care 

�ضكرالوز                     12.5 جمم
مالتودك�ضرتين            987.5 جمم 

خالي من السعرات الحرارية
خالي من األسبرتام 

الوحيد المناسب لمرضى السكر

هل تعلم؟
اأن م�ضر حتتل املرتبة الرابعة ع�ضر على م�ضتوى العامل من 	•

حيث زيادة الوزن والبدانة.
اأن م�ضر حتتل املرتبة االأولى على م�ضتوى قارة اأفريقيا من 	•

حيث زيادة الوزن والبدانة.
% من ال�ضكان يف م�ضر زوي العمر اأقل من 15 �ضنة 	•  70

يعانون من زيادة الوزن اأو ال�ضمنة.

من مضاعفات السمنة على الصحة:
1. ا�ضطراب التنف�ض عند النوم.

2. ال�ضكتة الدماغية.
3. اأمرا�ض القلب .

4. داء ال�ضكري.
5. اأمرا�ض الكبد.

6. النقر�ض.
7. تكي�ض املباي�ض لدى الن�ضاء.

8. احل�ضوات املرارية.
9. التهاب املفا�ضل.

عندما 	• يحدث  مزمن  مر�ض  هو  ال�ضكري  ال�ضكري  داء  اأن 
يعجز البنكريا�ض عن اإنتاج االأن�ضولني بكمية كافية اأو عندما 
يعجز اجل�ضم عن اال�ضتخدام الفعال للأن�ضولني الذي ينتجه.

مليون 	•  108 من  ال�ضكري  بداء  امل�ضابني  االأ�ضخا�ض  عدد  اأن 
�ضخ�ض يف عام 1980 اإلى 422 مليون �ضخ�ض يف عام 2014.

اأن مر�ض ال�ضكر هو �ضبب رئي�ضي لفقدان النظر و الف�ضل الكلوي 	•
واالأزمات القلبية وال�ضكتات الدماغية وبرت االأطراف ال�ضفلى.

الوزن 	• بزيادة  االإ�ضابة  خطورة  من  تزيد  ال�ضكريات  اأن 
والبدانة حيث اأثبتت الدرا�ضات اأن االأطعمة التي حتتوي على 
ن�ضبة عالية من ال�ضكر ت�ضبب زيادة الوزن وتراكم الدهون يف 

اجل�صم. كما اأن الإفراط يف تناول ال�صكر يوؤدي اإيل ارتفاع 
ن�ضبة ال�ضكر يف الدم وعدم ا�ضتقرار هذه الن�ضبة ُي�ضبب تقلب 
املزاج والتعب وال�ضداع والرغبة ال�ضديدة يف تناول الطعام.

وما هى استخداماته؟
Free Care ما هو فرى كير

فرى كري هو حملى بديل لل�شكر خايل من ال�شعرات احلرارية:
•	 6 الفاعلية:  املحليات عالية  �ضكرالوز وهو من  يحتوي على 

مرات اأكرث حلوة من ال�ضكروز ولكن بدون �ضعرات حرارية 
الأنه ال مُيت�ض من اجل�ضم.

تتميز 	• والتي  ُم�ضافة  كمادة  مالتودك�ضرتين  على  يحتوي 
للأن�ضولني  اجل�ضم  ا�ضتخدام  حُت�ضن  باأنها  ال�ضوربيتول  عن 
يف  االأمثل  يجعله  ومما  الدم  يف  ال�ضكر  م�ضتوى  وت�ضبط 

اإ�ضافته اإلى �ضكرالوز عند ا�ضتخدام مر�ضى ال�ضكري له.
كما اأنه ال ُي�ضبب مذاق ُمر بعد ا�ضتخدامه.	•

الفوائد الصحية:
ال�ُضعرات 	• من  خايل  الأنه  الوزن  لُفقدان  مفيد  كري  فرى 

احلرارية.
فرى كري يتميز عن كل بدائل ال�ضكر املتوفرة يف ال�ضوق باأنه 	•

الوحيد املنا�ضب ملر�ضى ال�ضكري.
فرى كري ُيقلل من البكرتيا املرتاكمة على االأ�ضنان، و بالتايل 	•

ُيقلل من امل�ضاكل املتعلقة بها كالت�ضو�ض، وااللتهابات وتاآكل 
طبقة مينا االأ�ضنان.

فرى كري ميكن ا�ضتخدامه مع املراأة احلامل كجزء من نظامها 	•
الغذائي دون احلاجة اإيل القلق ب�ضاأن االآثار اجلانبية ال�ضارة.

الجرعة وطريقة االستخدام:
من  جم(   10  =( ملعقتني  احللوة  يف  يعادل  واحد  كي�ض 

ال�ضكر.

سكرك بمزاجك 
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ما الفرق بين المتعة والسعادة؟ 
وهذا  ي�ضتمتعون،  ويلهون  وي�ضربون  وياأكلون  ي�ضافرون  الذين 
مرغوب .. والذين يعطون ويبذلون وينفقون وير�ضون ويتوكلون 

ي�ضعدون، وهو املطلوب. 
اأو  دائمة  داخلية  �ضعورية  وخربة  ذهنية  حالة  ال�ضعادة 
وال�ضكينة  وال�ضلم  بالر�ضا  �ضعور  ي�ضحبها  ومتكررة،  غالبة 
وال  اخلارجية،  للموؤثرات  فعل  رد  لي�ضت  وهي  واالطمئنان، 

يعقبها اأمل اأو ندم.
وال تعني ال�ضعادة اأن �ضاحبها يعي�ض حياة مثالية ال ي�ضيبه فيها 
اأحداث  ب�ضبب  اأحياًنا  ال�ضعيد  ال�ضخ�ض  يحزن  بل  قط،  حزٌن 
�ضلبية حوله لكنه �ضرعان ما يعود اإلى معدله الطبيعي يف ال�ضعادة؛ 
وذلك الأن ال�ضعادة احلقيقية ال ُت�ضتَمد من العوامل اخلارجية اإمنا 
تاأتي من داخل االإن�ضان فل تكون عر�ضة للتاأثر الكبري باالأحداث 

والعوامل اخلارجية �ضواء كانت �ضلبية اأو اإيجابية.
هي،  كما  وقبولها  حقيقتها  على  االأمور  روؤية  هي  ال�ضعادة 
وال�ضعور  الن�ضفني،  وروؤية  ن�ضفه  مملوء  كوب  اإلى  النظر  مثل 

باالمتنان للن�ضف اململوء، وال�ضوؤال هل هناك ما اأ�ضتطيع فعله 
اأقبله كما هو  الفارغ؟ فاإن مل يكن بيدي �ضيء،  الن�ضف  حيال 

واأر�ضى بالكوب على حاله.
نتيجة  وال�ضرور  بالفرح  حلظي  اإيجابي  �ضعور  فهي  املتعة  اأما 
موؤثرات خارجية، يعقبها اأحياًنا اأمل. ودائًما ما تعتمد حلظات 
اال�ضتمتاع على العوامل اخلارجية؛ فيزول اإح�ضا�ض املتعة مبجرد 
الطبيعي  معدله  اإلى  االإن�ضان  ويعود  اخلارجي،  العامل  زوال 
املثال؛  �ضبيل  على  ا(.  منخف�ضً اأو  كان  )مرتفًعا  ال�ضعادة  من 
اإذا  كذلك  متعة،  هو  حتبها  لذيذة  اأكلة  تناولك  اأثناء  �ضعورك 
ربحت جائزة مالية اأو ح�ضلت على ترقية فاإن �ضعورك يف تلك 
الفرتة هو ال�ضرور واملتعة، وذلك ال�ضعور هو رد فعل للموؤثرات 
اخلارجية، لكن هل �ضيدوم معك هذا ال�ضعور بعد زوال ال�ضبب؟
ال�ضعادة قلبية داخلية يعي�ض بها االإن�ضان فرتات طويلة، واملتعة 
مادية خارجية حلظية متعلقة ببقاء اأو زوال العوامل اخلارجية. 
املتعة  ويف  واالآخرين،  النف�ض  على  الرتكيز  يكون  ال�ضعادة  يف 

� اإعداد. ايـة عيــاد

لن  الممتنع  السهل  العميق  السؤال  هذا  حياتك؟  في  سعيد  أنت  هل 
وشعور  المتعة  إحساس  بين  نمّيز  كيف  عرفنا  إذا  إال  إجابته  نستطع 

السعادة، وحّددنا عّما نبحث في حياتنا.. عن السعادة أم المتعة؟!
بعض الناس يقضي عمره ظاّنًا أنه يبحث عن السعادة، وال يجدها؛ ألنه 
الكثيرون  يستمتع  كبير.  بينهما  والفارق  المتعة،  عن  يبحث  الواقع  في 
في حياتهم، بينما يسعد فيها القليل؛ فالسعادة غالية راقية ال يشتريها 

المال وال يجلبها المتاع.

المتعة
والسعادة!!
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يكون الرتكيز ب�ضورة ذاتية على النف�ض.
تدوم،  وال�ضعادة  تزول  فاملتعة  املتعة؛  من  بكثري  اأرقى  ال�ضعادة 
كل  فقد  لو  حتى  الدنيا  ملك  فقد  بالر�ضا  ال�ضعادة  حاز  ومن 

�ضيء، ومن فقدها �ضاق �ضدره وَتِع�ض ولو ملك كل �ضيء.

كيف يعمل المخ في حاالت المتعة 
والسعادة؟

تتاأثر  التي  الهرمونات  من  نوعني  باإفراز  املخ  يقوم 
وتوؤثر ب�شكل كبري يف احلالة املزاجية لالإن�شان:

هرمون 	• اأو  واال�ضتقرار  والهدوء  الر�ضا  هرمون  �ضريوتونني 
ُي�ضّمى هرمون ال�ضعادة،  اأو كما  اال�ضتمرارية والثقة بالنف�ض 
لتحقيق  ال�ضعي  على  ي�ضاعد  اإفرازه  باالإجناز،  مرتبط  وهو 
االأهداف والبحث عن قيمة الذات؛ ومن َثمَّ فهو ي�ضاعد على 
االإجناز فيعطي ذلك  ا عند حتقيق  اأي�ضً ُيفَرز  االإجناز. وهو 
الذات. وهو  النف�ض والر�ضا وارتفاع قيمة  بالثقة يف  ال�ضعور 
اال�ضتمرار  على  ي�ضاعد  اأنه  اإذ  اال�ضتمرارية؛  هرمون  كذلك 
وذلك  املدى،  طويلة  االأهداف  لتحقيق  وال�ضعي  البحث  يف 
من خلل ال�ضيطرة على ال�ضلوك االندفاعي وراء الرغبة يف 

االإ�ضباع الفوري واال�ضتمتاع اللحظي ق�ضري املدى.
دوبامني هرمون املتعة اللحظية، ُيفَرز من مكان باملخ ي�ضمى 	•

مرتبط  وهو   .Reward System املكافاأة  جهاز 
 Pleasure ال�ضخ�ضية  املتعة  لك  حتقق  التي  باالأن�ضطة 
�ضفر،  ف�ضحة،  اأكلة،  مثل   ،Seeking Activities
ت�ضفح  املوبايل،  وتطبيقات  األعاب  كوميدي،  فيلم  م�ضاهدة 
املتعة  هذه  وتكون  االجتماعي...  التوا�ضل  مواقع  االنرتنت، 

حلظية موؤقتة تنتهي �ضريًعا، ويعقبها اأحياًنا اأمل وندم. 
متى يعقب المتعة ألم وندم؟

اأو 	• لها  حتمُّ عليك  وجب  م�ضئولية  من  هروًبا  املتعة  كانت  اإن 
م�ضكلًة مطلوب منك حلها اأو لت�ضويف اأداء التزامات عليك، 
ف�ضتنتهي حلظات املتعة �ضريًعا وتعود مرة اأخرى اإلى واقعك 

مع ال�ضعور بالذنب واأمل التق�ضري.
اإذا كانت املتعة تخالف دينك ومعتقداتك وقيمك، اأو ت�ضبب ال�ضرر 	•

العادة  وممار�ضة  واملخدرات  كالتدخني  حولك؛  ملن  اأو  لنف�ضك 
ال�ضرية والعلقات املحرمة وم�ضاهدة االأفلم واملواقع االإباحية... 

فحتًما �ضيعقبها االأمل و�ضيق ال�ضدر ولو حيزت لك الدنيا. 
لماذا يبحث البعض عن المتعة 
اللحظية باستمرار وإن أعقبها 

األلم؟
امل�ضاكل  من  اأو  لها،  على حتمُّ يقدر  ال  التي  امل�ضئولية  من  هرًبا 
ال  التي  امللل  حالة  من  اأو  مواجهتها،  اأو  حلها  ي�ضتطيع  ال  التي 

يعرف كيف يتعامل معها. 
الو�ضول  اأ�ضتطيع  لل�ضعادة؛ فعندما ال  املوؤقت  البديل  املتعة هي 
لل�ضعادة اأخرج باحًثا عن املتع املوؤقتة التي يتوقف عقلي اأثناءها 

لي�ض الأين  وقتها؛  �ضعيد  اأين  فاأظن  فيما يزعجني  التفكري  عن 
اأ�ضعر ب�ضعادة حقيقية بها ر�ضا واطمئنان، بل الأين فقط عّطلت 

اأفكاري التعي�ضة وخّدرت م�ضاعري ال�ضلبية ب�ضكل موؤقت.  

هل المتعة اللحظية غير مطلوبة؟
يف  بها  لن�ضتمتع  الدنيا  يف  حُت�ضى  وال  ُتعد  ال  نعًما  اهلل  وهبنا 
ما  اأ�ضعاف  �ضبحانه  اأباح  فقد  بها،  ونزهد  لنرتكها  ال  حياتنا 
حّرم، وما حّرم علينا اإال ما ي�ضرنا ويف�ضد علينا قلوبنا ودنيانا، 
فيحرمنا ال�ضعادة بها. اال�ضتمتاع والرتويح عن النف�ض مطلوب 
للتوازن يف احلياة واالتزان يف ال�ضحة النف�ضية، على اأال يكون 
بل  علينا،  في�ضيطر  االأ�ضل  هو  الوقت  طول  املتعة  عن  البحث 
املطلوب اأن نتحكم يف البحث عن املتع فتكون حتت �ضيطرتنا، 

فاالأ�ضل هو البحث عن ال�ضعادة ولي�ض املتع اللحظية.
اإذا ظّل البحث عن املتعة طول الوقت هو االأ�ضل، يحدث نوع من 
تكّيف اجل�ضم مع م�ضتوى الدوبامني املفَرز وال نُعد ن�ضعر باملتعة 
البحث  يف  ونبداأ  عليها،  اعتدنا  التي  االأن�ضطة  نف�ض  مبمار�ضة 
عن املزيد واملزيد ونظل دائًما نبحث عن املزيد لرفع م�ضتوى 
نوعه؛  كان  اأًيا  »االإدمان«  هو  وهذا  املوؤقتة،  واملتعة  الدوبامني 
اإدمان املخدرات والكحوليات وال�ضجائر وال�ضكريات والوجبات 
االجتماعي  التوا�ضل  ومواقع  االلكرتونية  واالألعاب  ال�ضريعة 

واالأفلم واملواقع االإباحية والعلقات غري امل�ضروعة... . 

كيف أجد السعادة الحقيقية؟
القلب  باإميان  اإال  احلقيقية،  لل�ضعادة  �ضحرية  و�ضفة  يوجد  ال 
اأنحاء  ال�ضعادة  مللأت  املنال  �ضهلة  كانت  ولو  النف�ض،  ور�ضا 
العامل، لكن هناك بع�ض الن�ضائح التي يقدمها ال�ضعداء �ضعًيا 

الإ�ضعاد غريهم: 
اأملأ حياتك بالتجارب واالأن�ضطة االإيجابية.	•
�ضعًيا 	• واجتهد  االأمد،  وطويلة  ق�ضرية  اأهداف  لنف�ضك  �ضع 

لتحقيقها، وحتّلى باملرونة.
هّم 	• حتمل  وال  للو�ضول،  عندك  ما  اأف�ضل  وابذل  اجتهد 

الو�ضول.
امنت لنف�ضك مبميزاتها واقبل نقائ�ضها، وار�ض مبا متلك يف 	•

حياتك ومبا تفقد.
ابذل كل �ضيء .. وال تتوقع �ضيء .. ُثم ار�َض بكل �ضيء.	•
�ضاعد غريك وقت حاجته؛ ُيّدَخر لك وقت حاجتك.	•
انتِق وابِن علقات اجتماعية طيبة جّيدة ال متعددة.	•
وا�ضاأله 	• والك�ضل،  والعجز  واحلزن  الهم  من  باهلل  ا�ضتعذ 

�ضعادة القلب وراحة البال.
�ضبحان من جعل املتعة باملال والوقت وال�ضحة، وجعل ال�ضعادة 
عن  البحث  ه  همُّ كان  من  ق  فاملوفَّ واحلكمة.  والر�ضا  باالإميان 

ه يف البحث عن املتعة. ال�ضعادة، واملحروم من ح�ضر كل همِّ
ال�ضعادة غذاء الروح،، واملتعة غذاء اجل�ضد..  والروح تبقى،، 

واجل�ضد يبلى ويفنى.
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استمتعى بتجربة فريدة 

مع سائل استحمام

 إيزى
في عام 2019 تحتفل

      شركة إيزي كير 
بإطالق خط سائل استحمام ألول مرة.

ما يميز هذا المنتج عن باقى المنتجات في السوق هو احتوائه على 
مستخلص زيت جوز الهند المعروف بفوائده المغذية جداً للبشرة.

يرضي  مما  وتوت  هند،  جوز  ورد،  والرائعة:  العصرية  الفريدة  روائحه 
جميع أذواق المستهلكين سواء كانوا يفضلون رائحة الورد أو رائحة 
ومصممة  حب  بكل  لك  خصيًصا  مختارة  العطور  هذه  الفواكه، 

بعناية لتناسب جميع األذواق المختلفة في السوق المصري.
يتوفر سائل االستحمام الجديد بحجم مناسب جًدا واقتصادًيا وهو 

750مل.
و بذلك يوفر لك سائل استحمام إيزى تركيبة 3 في 1 لبشرة فائقة 

النظافة، عميقة الترطيب ورائحة منعشة.
شديدة  نعومة  مخملية،  لمسة  بشرتك  الجديد  الخط  هذا  يمنح 

ورائحة مغرية تستمر لساعات وساعات بعد االستحمام.
هو  فعله  عليك  ما  كل  ثراًء،  أكثر  ورغوة  أفضل  استحمام  لتجربة 
وضع كمية مناسبة من سائل االستحمام الجديد على ليفة مبللة 

وتدليكه بلطف على الجسم كله.
من فضلك ال تنسى تجنب مالمسة العينين، إبقاؤه بعيًدا عن متناول 

األطفال وتخزينه في مكان بارد وجاف بعيًدا عن أشعة الشمس. 

د.ماهينور العريان
مديرة التطوير اإلستراتيجي بشركه ايزي
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املرا�شلة على العنوان التالى
 6 �س النباتات جاردن �شيتى- القاهرة 

  info@pharmatodday.net         27929293 : ت : 27929291  ف

سؤال العدد السابق
من أمراض سوء التغذية الناتجة عن افتقار الجسم إلى الفيتامينات مثل فيتامين النياسين أو فيتامين 
ب3  في الجسم ، كما قد ينشأ أيًضا عن اإلفراط في تناول حمض اللوسين, يظهر على شكل  تصلب  

وتخشن الجلد لدى اإلنسان، واسوداد اللسان لدى الكالب، وهو ال يحدث إال في حال حدوث نقص 
في التربتوفان مع نقص النياسين، ألن جسم اإلنسان يحول التربتوفان إلى نياسين؟ 

أعراضه هي: التهاب الجلد/ إسهال/ غثيان/ صداع/ اكتئاب؟

اإلجابة:
مرض البالجرا

شكل من أشكال فيتامين ب3 يقوي مفعول خافضات الضغط مما قد يؤدي إلى 
انخفاض ضغط الدم أكثر من اللزوم، عند تناوله مع دواء الضغط لمرضى ضغط 

الدم المرتفع؟

سؤال
العدد

صيدليه النجدة
 القاهرة 

صيدليه أشرف بشرى
 طنطا 

 صيدلية باسم محمود بخيت 
 اإلسكندرية

 صيدلية عماد الجديدة
 جيزة
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هل سبق لك أن شعرت باألرق وعدم القدرة 
على النوم حتى فى أيام العطلة األسبوعية، 
تفاجأت  ولكنك  عمل  جلسة  فى  كنت  أو 
بعدم تذكر معظم ما حدث خالل االجتماع. 
هل تعانى معظم الوقت من شعور بعدم 
االرتياح وبأنك شارد الذهن. وأن رأسك »قنبلة 
موقوتة« توشك على االنفجار فى أى لحظة 
دون أى مقدمات لتقضى على ما تبقى منك. 
ل�شتنزاف  نتيجة  النا�س  معظم  بني  �شائع  الأمر  فهذا  تقلق  ل 
فى  اليوم  مدار  على  واجل�شدية  والع�شبية  الذهنية  الطاقات 
لي�س  �شلبية  لأفكار  م�شتمرة  وا�شتباكات  مطاردات..  تزاحم.. 

للعقل مت�شع لها اأو قدرة على التخل�س منها في�شبح اأ�شريا
 للإحباط و�لتوتر و�لقلق �إلى ما ال نهاية فتنتهى �حلياة دون �أن ن�ستمتع 

بها وينتهى العمر قبل اأن ندركه ول جتد ال�شعادة طريقًا للقلوب.

فرِّغ عقلك 
العقل هو اأداه  ترتجم الأفكار واملعتقدات التى ٌتدخلها عليه والتى 
قد  وقدرات  وم�شاعر  اأحا�شي�س  �شورة  فى  ُيرتجم  تفاعل  حُتدث 
تكون �شلبيه مثل اخلوف والرتدد، اأو اإيجابيه مثل ال�شجاعة والثقة 
وبالتالى تاأتى ردود الأفعال. فلو كان لديك بع�س الأفكار ال�شلبية 
فاإن ذلك �شوف ينعك�س بالتاأكيد على �شلوكك ب�شكل عام فى معظم 

الأمور وهذا بدوره ال�شبب الرئي�شى فى حدوث هذه الأعرا�س.
ولكى تعالج هذا الأمر يجب عليك »تفريغ عقلك« من كل ال�شوائب 
وال�شحنات ال�شالبة التى تدخل للعقل كل يوم. مرن نف�شك على 
جتاهل ال�شعور ال�شلبى ول تدع له جماًل لقتحام حياتك. فكر 
فى اأ�شياء اأكرث اإيجابية. عليك اإدراك اللحظة احلالية وال�شعور 
ملختلف  الوا�شحة  والروؤية  الذهنى  بال�شفاء  لتنعم  بها  الكامل 
الأمور وبالتالى �شوف جتتاز كل احلواجز التى قد تواجهها مهما 
بلغت مرارتها. �شتح�شل على ال�شالم الداخلى.. طالقة الأفكار.. 
البديهة..  �شرعة  معه..  والتكيف  الواقع  اإدراك  على  قدرة 
جديدة  ايجابية  لأفكار  وال�شماح  والإلهام  الإبداع  على  القدرة 
فى الظهور اأي�شًا القدرة على  التخطيط اجليد لكل ما هو قادم، 
اأكرث  وبنظرة  بحكمة،  املواقف  جميع  مع  التعامل  على  وقدرة 

اإيجابية و�شت�شبح قادر على اإمتام الأعمال املطلوبة منك مبنتهى 
الإطلق  و�حليوية  بالن�ساط  م�ستمر  �سعور  جانب  �إلى  �لنجاح. 

�شراح العقل و�شائر اجل�شد من كل الطاقات ال�شلبية املدمرة.

كيف يمكنك إفراغ عقلك
يعترب ال�شرتخاء والتاأمل هو اأف�شل و�شيله واأي�شرها لك�شر دورة 
التفكري امل�شتمر، لتهدئة العقل وهذا يتطلب مكان هادئ، مو�شيقى 

هادئة، اإ�شاءة خافته، وا�شتعداد نف�شى لإجناح تلك العملية.

قبل النوم 
هذا الأمر يحتاج لفرتة ترتاوح ما بني )10 اإلى20  دقيقة(

خذ نف�شًا عميقًا وتنف�س ببطء عدة مرات. جتاوز عن املو�شوعات 
الذى ترهق ذهنك. تخيلها كومة من القمامة والقها �شريعًا خارج 
عقلك. ثم قم با�شتدعاء الذكريات.. الأ�شخا�س.. الطموحات، 
على  العقل  تغلق  احلالة  تلك  حياتك.  فى  ال�شعيدة  واملواقف 
بالهدوء  �شت�شعر  معًا.  واجل�شد  هو  وتريحه  فقط  الإيجابيات 
من  اأف�شل  نحو  على  حوا�شك  كل  هت  وجَّ لأنك  الداخلى  وال�شالم 
العقل اإلى مناطق اأخرى من اجل�شد وبالتالى يحدث تثبيت حلالة 
الهدوء وطرد حلالة التوتر والقلق خارج اجل�شد مما ل يدع لها 

جماًل للعودة مرة اأخرى.
عند ال�شتيقاظ )ملدة 10 دقائق فقط(. 

اأفتح عينيك اأول عندما ت�شتيقظ، ل تنه�س على الفور. فج�شدك 
الأحا�شي�س  تذكر  حاول  ال�شرتخاء.  مرحلة  فى  يزال  ما 
ال�شوء،  ال�شلبة، الظالم،  املواد  ال�شوائل،  والألوان )بارد، دافئ، 
هذا  لربط  و�شال�شة  بعمق  تنف�س   ) وغريها.  الأحمر،  الأزرق، 

ال�شعور مع حالة الهدوء.
ميكنك تكرار هذا الأمر فى اأى وقت من اليوم كلما �شعرت بتوتر 

اأو انفعال.
جرب هذه املمار�شة كل يوم ملدة اأ�شبوعني و�شت�شعر ب�شالم ج�شدي 

و�شت�شبح اأكرث هدوءا واأكرث تركيزا.
واأقبح  التجارب  اأ�شواأ  اطرد  الذكريات..  اأجمل  ا�شتدعى 
والتحديات  ال�شعوبات  اجتياز  على  قدراتك  فى  ثق  املخاوف.. 

مهما عظمت فاأنت مما ل يدع جماًل لل�شك »حقًا لها«.
                                                                             مع حتياتى،،

موقوتة
قنبلة

� بقلم: اإميان عبد الرا�ضى
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1. ال�شخ�شية الرثثارة
اأنه  يعتقد  �ضي..  كل  ويف  �ضيء  كل  عن  يتحدث  الكلم،  كثري 
مما  اأ�ضعف  اأنه  اإال  التعايل  يف  رغبته  ملحظة  وميكن  مهم، 
تتوقع.. يتكلم عن كل �ضيء با�ضتثناء املو�ضوع املطروح للبحث، 

يقع يف اأخطاء عديدة، وا�ضع اخليال ليثبت وجهة نظره. 

كيف نتعامل معه ؟
-  قاطعه يف منت�ضف حديثه عندما يحاول ا�ضتعادة اأنفا�ضه، قل 

له: »يا فلن األ�ضنا بعيدين عن املو�ضوع املتفق عليه؟«
-  اثبت له اأهمية الوقت واأنك حري�ض عليه، اأ�ضعره باأنك غري 
مرتاح لبع�ض اأحاديثه وذلك بالنظر اإلى �ضاعتك والنفخ... . 

2.  ال�شخ�شية التي تت�شف ردود فعلها بالبطء
يتميز بالربود، وبدرجة عالية من االإ�ضغاء ويتفهم املعلومات، ال 
يرغب يف االعرتا�ض على االأفكار املعرو�ضة ويتهرب من االإجابة 
على االأ�ضئلة املوجهة اإليه.. ال مييل للآخرين فهو غري عاطفي. 

كيف نتعامل معه؟
-  عاجله باأ�ضلوبه من خلل اإ�ضغائك اجليد، ووجه اإليه االأ�ضئلة 

املفتوحة التي حتتاج اإلى اإجابات مطولة.
بطيًئا  ولتكن  االإجابة،  على  لتجربه  ال�ضمت  معه  -  ا�ضتخدم 

يف التعامل معه وال تت�ضرع يف خطواتك.
-  اظهر له االحرتام والود. 

3. ال�شخ�شية املعار�شة دائًما
ال يبايل باالآخرين ويرتك اأثًرا �ضيًئا لديهم.. يفتقر اإلى الثقة؛ 
لذا جتده �ضلبًيا يف طرح وجهات نظره.. تقليدي، ال تغريه االأفكار 
فهو  عنده  للخيال  مكان  ال  ذلك.  على  حثه  وي�ضعب  اجلديدة 

�ضخ�ضية غري جمددة، عنيد، ي�ضع الكثري من االعرتا�ضات.. 
ا ال  يذكر كثرًيا تاريخه املا�ضي، ويلتزم باللوائح واالأنظمة ن�ضً

روًحا، وال مييل للمخاطرة خوًفا من الف�ضل. 

كيف نتعامل معه ؟
-  التعرف على وجهة نظره من خلل مواقفنا االإيجابية معه.

-  ادعم وجهة نظرك باالأدلة للرد على اعرتا�ضاته، واأكد له اأن 
لديك العديد من ال�ضواهد التي توؤيد اأفكارك.

-  ال تعطه الفر�ضة للمقاطعة، وقّدم اأفكارك اجلديدة بالتدريج.
- لتكن دائًما �ضبوًرا يف تعاملك معه.

- ا�ضتخدم اأ�ضلوب: »نعم ... ولكن...«. 

معرفة خصائص أنماط الشخصيات 
المختلفة حولنا

من  الكثري  ل  وتقبُّ وتف�شري  فهم  على  ت�شاعدنا 
مهارات  واكت�شاب  بل  والت�شرفات،  ال�شلوكيات 
وي�سبح  �الأمناط،  تلك  مع  �لفّعال  �لتو��سل 
اأكرث  ون�شبح  و�شال�شة  مرونة  اأكرث  توا�شلنا 
ب  نتجنُّ وبالتايل  والتعامل  التكيف  على  قدرة 
العديد من اخل�شائر نتيجة اخلالفات ال�شخ�شية 
ت�شفر  التي  العائلية  وامل�شاكل  العمل  و�شراعات 
حتًما عن خ�سارة عميقة قد ال ُتعّو�سها �حلياة؛ 
مع  �لد�خلي  �ل�سلم  كنز  �إلى  �لو�سول  َثّم  ومن 
حياتنا  يف  املختلفة  ال�شخ�شيات  ومع  النف�س 

والفوز بالعالقات الطيبة التي هي حياتنا.     

والتعامل مع النف�سيات
اأمناط ال�صخ�صيات..

)3(
أنماط  بين  والتمايز  االختالف  هذا  متمّيًزا،  مختلًفا  فرًدا  منه  تجعل  كبصمته..  اإلنسان  شخصية 
شخصياتنا كنز ثمين.. كي نصل إليه ونفوز به، يلزمنا معرفة ومهارة.. معرفة خصائص أنماط 
الشخصيات؛ الكتساب مهارة التواصل الفّعال مع تلك األنماط.. واستكمااًل لسلسلة المقاالت السابق 
األخرى  األنماط  بعض  نعرض  النفسيات«  مع  والتعامل  الشخصيات..  »أنماط  بعنوان  نشرها 
وجيران وزمالء  وأقارب  وأهل  أزواج  من  حياتنا  دوائر  في  بنا  المحيطة  المختلفة  للشخصيات 

ورؤساء ومرؤوسين وأصحاب، وأبرز خصائص تلك الشخصيات وكيفية التعامل معها.

� اإعداد. ايـة عيــاد
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تعريف  في  ا�ضتعماله  تم  الذي  الم�ضطلح  اإن 
ولكن  مو�ضوعي،  غير  م�ضطلح  هو  الحالة  هذه 
يح�ضل  الذي  الدفق  اأو  القذف  هو  به  المق�ضود 
اإلى  الو�ضول  ودون  الجماع،  بداية  مع  اأو  قبل 

الن�ضوة مع �ضريك الحياة.
اإحـدى  يعتبر  القذف  �ضرعة  اأو  المبكر  القذف 
لـــدى  �ضيوًعا  االأكثــر  الجن�ضيــة  الم�ضاكــل 
اأن  المختلفـــة  االأبحـــاث  ُتظهــــر  الرجـــال. 
% من الرجال يعانون من هذه   30  -%  10

الظاهرة في مرحلة معينة من حياتهم.
أعراض سرعة القذف

اإن الَعَر�ض الرئي�ضي هو في طبيعة الحال �ضرعة 
القذف )حدوث الدفق في وقت قبل المرغوب به 

من قبل الزوجين(.
ا  يجب التنويه اإلى اأن القذف المبكر يحدث اأي�ضً

عند اال�ضتمناء ولي�ض وقت الجماع فقط.
يمكن وصف الحالة:

• خلل 	 دائًما(  تقريًبا  )اأو  دائًما  يحدث  دفق 
دقيقة من االإيلج.

• عدم القدرة على تاأخير الدفق بعد االإيلج.	
•  تاأثير نف�صي على الفرد، مثل: اإحباط، �صائقة 	

وتجنب االأو�ضاع الحميمة.
• لحدوث 	 طبيعي  كزمن  عليه  المتعارف  الزمن 

الدفق يتراوح بين 2 - 10 دقائق من بدء الجماع.
خطر  وعوامل  أسباب 

سرعة القذف
تزال  ال  الدقيقة  القذف  �ضرعة  اأ�ضباب  اإن 
مجهولة؛ ومن المعروف اليوم، اأن ظاهرة �ضرعة 
نف�ضي فقط،  نتيجة ال�ضطراب  القذف ال تحدث 
ا عوامل بيولوجية توؤدي لحدوث  اإنما هنالك اأي�ضً

هذا اال�ضطراب.

1 - عوامل نفسية
 هناك من يعتقد باأن حدوث هذه الحالة 
قد  مفهومة،  لأ�شباب  نتيجة  ال�شابق  في 

يوؤدي لنمط �شرعة القذف:

مضاجعات: كان القذف المبكر فيها ب�ضبب 
)مثل  الم�ضاجعة  واإنهاء  الدفق  بت�ضريع  رغبة 

الخوف من اأن يقب�ض عليه(.
الإنهاء  يوؤدي  الذي  بالذنب:  اإلحساس 

الم�ضاجعة ب�ضكل �ضريع.
Impo� - الجنسي )الَعناَنة   للعجز 
tency(: الرجال الذين يعانون من الَعناَنة وعدم 
اأو  �ضريع  النت�ضاب  بالو�ضول  ويرغبون  االنت�ضاب 
قد  الم�ضاجعة،  خلل  االنت�ضاب  على  المحافظة 

ي�ضلون لنمط القذف مبكر.
من  الم�ضابين  من  العديد  يعاني  القلق: 
 )Anxiety disorders( ا�ضطرابات قلق
مختلفة، منها ما يتعلق بهذه الحالة ب�ضكل مبا�ضر، 

ومنها ما يكون نابًعا من اأمور اأخرى مختلفة.
في  الزوجية:  العالقات  في  مشاكل 
حال كان اال�ضطراب جديًدا، وظهر بعد حاالت من 
وجود  يحتمل   – �ضابقين  �ضركاء  مع  ال�ضليم  الدفق 
�ضلة بين نوعية العلقة بين الزوجين وبين ظهور 

اال�ضطراب الجديد.

2 - عوامل بيولوجية
 م�ضتويات هورمونات غير �ضليمة.	•
• م�ضتويات ناقلت ع�ضبي غير �ضليمة .	
• ُمْنَعِك�ضات غير �ضليمة في جهاز الدفق.	
• ة 	 َرِقيَّ ِة الدَّ  ا�ضطرابات في الُغدَّ
•  ا�ضطرابات في غدة البرو�ضتاتة اأو االإحليل.	
• المركزي 	 االأع�ضاب  جهاز  في   ا�ضطرابات 

ح - Trauma اأو حادث. )بعد التعر�ض لَر�ضْ
•  الفطام عن المخدرات.	

كان  حال  في  اأنه  هو  اليوم،  ال�ضائد  الراأي  اإن 
اال�ضطراب موجوًدا دائًما، فكما يبدو اأن الم�ضكلة 

هي بيولوجية.
3 - عوامل الخطر

حال  في   الَعناَنـة وعدم االنتصاب: 
 – االنت�ضاب  في  بم�ضاكل  ال�ضخ�ض  اإ�ضابة 
المحاولة والرغبة بالو�ضول للنت�ضاب والمحافظة 
اإثر الت�ضرع الل  اإلى �ضرعة القذف  – توؤدي  عليه 

�ضعوري عند ممار�ضة الجن�ض.
مثل  مختلفة:  صحية  اضطرابات 
الم�ضاكل القلبية، قادرة على الت�ضبب بت�ضرع ال�ضخ�ض 
وقت ممار�ضة العلقة الجن�ضية، لدرجة توؤدي لحدوث 
باإزالة  الرغبة  خلفية  على  هذا  وكل  ُمْبَت�َضٍر.  َدْفٍق 

العبء عن االأجهزة الم�ضابة، ب�ضكل عاجل.

م�ضدر  اأي  من  النف�ضي  ال�ضغط  اإن  الضغط: 
كان، يوؤدي لعدم الهدوء وعدم القدرة على التركيز 

بالعلقة الجن�ضية، االأمر الذي يوؤدي لَدْفٍق ُمْبَت�َضٍر.
الأعرا�ض  اأحياًنا،  معينة  اأدوية  توؤدي  أدوية: 

ْفَق الُمْبَت�َضَر. جانبية ت�ضبب الدَّ
مضاعفات سرعة القذف

ال يكون االأمر في الغالب، نتاج م�ضاعفات �ضحية، 
اإنما نتاج م�ضاكل نف�ضية واجتماعية باالأ�ضا�ض.

فالتوتر في العلقة الزوجية يوؤدي الدفق المبكر 
غير  لتوتر  ويوؤدي  الزوجين  لدى  للإحباط 
على  الزوجية  العلقة  في  والأزمات  �ضروري، 

خلفية عدم الر�ضى عن الحياة الجن�ضية.
لذلك،  باالإ�ضافة  الُمْبَت�َضر،  ْفُق  الدَّ يوؤدي  قد 
ال�ضطرابات في االإخ�ضاب عند القيام بمحاوالت 

الدخول للحمل.
تشخيص سرعة القذف

انت�ضاب  م�ضاكل  وجود  عند  اال�ضتعانة  يمكن 
ا، اأحياًنا، بفح�ض هورمونات الجن�ض  وَعناَنة اأي�ضً
 )Testosterone - الذكرية )تي�ضتو�ضتيرون

في الدم بهدف ت�ضخي�ض الم�ضكلة.
بمادة  القذف  سرعة  عالج 

دابوكستين
• م�ضكلة 	 حل  في  ت�ضاعد  اأقرا�ض  عن  عبارة  هو 

القذف المبكر عند الرجال ويتم تناول العلج قبل 
يجب  وال  تقريبا  �ضاعات  الجماع ب �ضاعة اإلى 3 
تناول العلج اإال مرة واحدة يوميا وعادة ما تكون 
الجرعة 30 ملغ ومن الممكن اأن ترتفع اإلى 60 

ملغ ما لم يكن هناك ا�ضتجابة للجرعة االأولى.  
• يمكن اأن توؤخذ قر�ض اإما مع اأو بدون الطعام. 	

يجب ابتلعه كله لتجنب ال�ضعور بالطعم المر 
ويجب اأن ي�ضرب مع كوب ماء.  

• دوائية 	 مجموعة  اإلى  ينتمي  والذي  دابوك�ضتين  اإن 
ت�ضمى المثبطات االنتقائية المت�ضا�ض ال�ضيروتونين.

• القذف 	 قبل  الم�ضتغرقة  االنت�ضاب  فترة  يطيل 
ويمكنه زيادة تحكم المري�ض في عملية القذف.

• وهذا ينتج عنه نفي �صعورك بالإحباط وتقليل 	
قلقك المتعلق ب�ضرعة قذفك.

• العلقة 	 من  اإ�ضباعك  يزيد  اأن  اأي�ضا  ويمكن 
الجن�ضية.

ْفَق الُمْبَتَسَر(،  إن سرعة القذف أو القذف المبكر )الدَّ
كما يدل اسمه، عبارة عن قذف الَمني أسرع مما يجب.

د محمد ياسين
استشارى وأستاذ جراحة المسالك البولية
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 يذبل ويموت
العضو الذى ال يستخدم.

بقلم: اإيمان عبد الرا�شي

 مل�شاهدة الفيديو قم بتحميل تطبيق فارما توداي على 
موبيلك الأندرويد من خالل الرابط التايل

http://bit.ly/pharmatoday_android

اأو من خالل  الـ   Qr Code  التالى  

وللدخول على املجلة من خالل �شبكة الأنرتنت 
على املوبايل اأو التابلت اأو الكمبيوتر

 من خالل الرابط التايل
pharmtoday-magazine.com
اأو من خالل  الـ   Qr Code  التالى   

مستيقظًا  تظل  األحيان  من  كثيٍر  فى 
حتى وقت متأخر من الليل وال تجد للنوم 
لسلوك  نتيجة  إما  يحدث  وهذا  طريقًا، 
اإلنترنت  التنقل على مواقع  خاطئ مثل 
والتى تسرق الوقت دون أن تدرى .. السهر 
أمام شاشة التليفزيون.. األكل قبل النوم 
على  تحتوى  مشروبات  تناول  أو  مباشرة 

مادة الكافيين.
بالغة  أضرار  فى  النوم  قلة  تتسبب  وقد 
منها ارتفاع ضغط الدم.. النوبات القلبية.. 
وتمدد األوعية الدموية، كما يقل التركيز. 
ثالث  المرفق  الفيديو  فى  لك  سأقدم 
فى  تساعدك  وسهلة  بسيطة  تمارين 
العميق،  والنوم  االسترخاء  الحصول على 
للنوم  مناسبة  بيئة  توفير  عليك  ولكن 
أذن  سدادات  الظالم،  الهدوء،  منها 
من  النوم  لحجرة  جيدة  وتهوية  مريحة، 

خالل مروحة غير مباشرة أو تكييف هواء 
وضعه  ويفضل  الموبايل  غلق  تنسى  وال 

هو وجهاز التليفزيون خارج حجره النوم.
ومريح  هادئ  بنوم  لكم  تمنياتى  مع 

وسعادة ال تنتهى حتى آخر العمر،
مع تحياتى،،،
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هى رحلة فى األحياء فى مصرنا الحبيبة  التى عاشت فى الذاكرة وعشنا 
فيها أحلى الذكريات الجميلة فى مرحلة الطفولة السعيدة...وهذه 
البحر  عروس  اإلسكندرية  فى  أو  القاهرة..  فى  كانت  سواء  األحياء 
األبيض املتوسط... ولن أنسى حى املعادى الذى عاش فى محياى 
الحديثة  الجميلة  املعادى  عن  تحدثت  الجميلة...وإذا  وذكرياته 
الغناءة من طبيعة ساحرة من الزهور والورود واألشجار املتعانقة 
على جانبى الطريق تظلل على املارة بروائح الياسمين وكأننا نستنشق 
السعادة وراحة البال... وخاصة مع الكورال الرائع الجماعى من 
وأيضا  الباكر  الصباح  فى  وخاصة  تغريدية  سيمفونية  فى  العصافير 
يحدث نفس الشيء فى ختام اليوم.. وهذا من إبداع اهلل سبحانه 
وتعالى.. واملعادى لها سحر خاص وشخصية منفردة بسكانها من 
رقى العالقات بين الجيران واألصدقاء عالقات إنسانية متميزة... 
فى  الكبار  حيث  املعادى...  نادى  فى  تكون  االجتماعات  ودائما 
لعب الطاولة واألحاديث الثقافية والسياسية والشباب فى الرياضة 
سواء السباحة أو لعب كل أنواع الرياضة.. واألطفال فى حديقتهم 
فى  الرحالت  القطار،  محطة  وعن  الجميلة..  وألعابهم  الخاصة 
مواعيد وصول القطارات املختلفة الكل معارف بال سابق معرفة 
فقطار الساعة السابعة أكثرهم من طالب املدارس والثامنة صباحا 
هم املوظفون... والقطار هو الوسيلة السريعة للوصول لوسط البلد 
مع  اندثرت  الشديد  لألسف  التى  اللوق  باب  محطة  طريق  عن 
األيام ولم يعد لها أي أثر حتى لو كان فيلما تسجيليا... والنيل فى 
الشاطئ  جانبى  على  املمتد  الساحر  أوصفه...فهو  كيف  املعادى 
وفى هذه املنطقة بالذات يتسع سريان نهر النيل حيث تقوم عليه 
أنشطة مختلفة من سباق املراكب الشراعية وحيث يمكن أن نؤجر 
فلوجه صغيرة لنتنزه فى نهر النيل وأيضا رياضة التزحلق على ماء 
باالسترخاء  والتمتع  أمامه  الجلوس  هو  واألجمل  واألهم  النيل 

إلى  التواقة  النفوس  فى  يدخل  الذى  العليل  بالهواء  واالستمتاع 
لحظات هادئة  مع النفس... والزلت أتذكر املحالت املتميزة فى حى 
املعادى... هذه بقالة املحطة لصاحبها خرستو هذا اليونانى الذى 
وأحبها  عشاقها  من  وأصبح  فيها  وعاش  املعادى  فى  استوطن 
بالنظافة  البضائع  جمال  أصف  لن  أيضا..  أحبوه  سكانها  وجميع 
العصر  ماركت  سوبر  وكأنه  البضائع-  عرض  فى  التنسيق  وإبداع 
الحديث رغم أننا لم نكن نعرف عن السوبر ماركت أى معرفة... 
كان سابق زمانه وأخالقه هى بطاقة تعارفنا... وعلى نفس الرصيف 
وعلى بعد ليس ببعيد يوجد بقاله جمعة الشهيرة التى استطاعت 
بجدارة أن تنافس خرستو بأخالق ونزاهة ابن البلد... وأيضا أحدثكم 
عن عم فؤاد الخردواتى الذى كنا نعرفه صغارا وكبارا.. وأجزخانة 
الحى أى الصيدلية  للدكتور مخالى وهو يونانى املولد الذى يقدم كل 
خدماته لهذا الحى دون كلل أو ملل وبأدب ومحبة...وأيضا الكوافير 
الوحيد فى شارع 9... تونى... ولكن أيضا الكوافير المصرى على بعد 
املعادى  حى  زبائن  من  أيضا  له  إمام  عم  الخلفى  الشارع  فى  منه 
ورواده الكثيرون.. وملا كانت أغلب املواصالت داخل املعادى 
هى ركوب الدراجات.. فإن محل عياد العجالتى من أهم املحالت 
بائعين  فى أغلب شوارع املعادى  يكن  الشهير... ولم   9 فى شارع 
متجولين باستثناء عربية الفول لعم عبده الذى ال يمكن أن ننساه 
السكر  يضع  أكان  أدرى  ال  طعمه...  وجمال  الفول  طبق  ننسى  وال 
ليكون بمثل هذا الجمال... املعادى هى جسر املحبة التى تعيش فى 
محياى أبد الدهر فهل استطعت أن أرسم هذا الحى من الزمان 
البعيد... ال أدرى... كنت أتمنى أن أكتب عن حى اإلبراهيمية من 
عروس البحر اإلسكندرية وأرجو أن يكون ذلك بأذن اهلل فى املقال 
القادم... وكم أنا مشتاقة لتقديم هذا الحى الساحر الجميل واللقاء 

املرتقب. 

بقلم: نهــى حقــى

رحلة الذكريات
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منحنى التخصص العلمى قدرة على التميز بعينى الناقد 
بين ما هو كائن وبين ما ينبغى أن يكون فاستطعت أن 
أبنى رؤيتى على أسس ال تحتويها تبعية توجيه أو تلقين. 
التى  الثوابت املتغيرات  تطبيقات  إلى  الكتب  أخذتنى 
بمجهره  فنظرت  الطبيعى.  القانون  عليها  ينطوى 
وتضافرها  سعيها  فى  الكائنات  مسارات  الى  الدقيق 

وتناحرها.
كتبت أدب الطفل فوجدت الشفرة التى تختزل العمر 
املاضى  تعيد  صافية  بريئة  بداية  نحو  تحملنى  عندما 
مجرد  تكن  لم  املستقبل.  آفاق  فى  لتحلق  الحاضر  إلى 
صدفة اجتزتها لكنها كانت معادلة آنية من الدرجة 
األولى بين البساطة وبين العمق سجلتها على بطاقتى 

اإلكلينيكية.
أما الشعر فاقترضنى قبل أن أقرضه، وتولى أمرى قبل 
مندوبا  تعتمده  أن  قبل  حياتى  واحتل  أستعمله،  أن 
ساميا لديها، وكتبنى على الهوامش قبل أن أكتبه على 

املتون فى دفتر التشخيص.
ما كان لى أن أقتصر على حدود وحدة واحدة تكفينى، 
كان  مجال.  كل  فى  لتنطلق  تتأهب  سرايا  جوانحى  وبين 

التعدد قدرى واستمرت الفتوحات على الطريق.
يكثف  الذى  الفريد  الدواء  القصيرة  القصة  كانت 
التنوير  لحظة  تجلوه  محدود  مدى  فى  موقف  خالصة 

التوازن  يحقق  مستوى  على  العمل  ملغزى  الكاشفة 
بين مفردات الواقعية بتناقضها وبين أبجدية الذاتية 
بل  العابرة  الحكاية  جعبة  من  أخرجها  لم  بمقتضاها 
نسجتها من خيوط املفارقات التى تغزلها يد الشجن. 
كانت  مسيرتى.  فى  األقداس  قدس  الرواية  وظلت 
ذهنية  رياضة  محيطها  فى  الطويلة  املسافات  سباحة 
أقمت  بها  إلنجازها.  احتشدت  حتى  صاحبتها  طاملا 
رداء  فى  التجربة  إليه  نقلت  الذى  االفتراضى  العالم 
فكانت  تجرد.  نافذة  من  املعايشة  بساط  على  الخبرة 

حجرة العناية املركزة املثالية.
ويقين  النبالء  بعزيمة  العطاء  مواصلة  أجمل  ما 
يستمسك  من  الزمان  على  خالدا  يبقى  الشهداء. 
باملناقب فى مواجهة املثالب، ويثبت أن العدل يعلو 
ألن العدل هو اهلل. واهلل غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون. تصور من القرآن الكريم
تلك  فى  تظهر  بعالمات  مثقلة   تهبط  قطرات  كانت 
القسمات بنبوءة صدق ودالالت تتجلى ومضا فى ملحة 
بحروف  أكتبها من وحى خافت  لكن منظورة  خاطفة 
الليل املسحورة وتظل على ذاك املشهد ننتظر الواعد 
ونحدد  فيها  ونفصل  ونردد  الكرة  ونعيد  املوعود 
الكلمة  مستشفى  أقمت  هكذا  صورة  فى  تتكامل  حتى 

وجعلت العالج باملجان حقا علينا لكل إنسان 

د. محمد ماهر قابيل

مستشفى 
الكلمة

مع
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عملية  باإجراء  قاموا  الذين  الأ�شخا�س  من   كثير  يعاني 
الليزك )خا�شة عن طريق الفالب( من جفاف العين والذي 
بعملية  والم�شحوبة  �شهرة  الأكثر  الأعرا�س  من  يعتبر 
 )6 – اإلى )3  الليزك وقد ي�شتمر لفترة طويلة قد ت�شل 

�شهور بعد العملية.

ولكن ما هي  أسبابه وأعراضه وعالجه؟
في اأول الأمر لبد اأن نتعرف على مكونات الدموع الموجودة بالعين.

يتكون فيلم الدموع الموجود اأمام القرنية من ثالث طبقات:
الطبقة الخارجية )الطبقة الزيتية( وهي التي تحمي الدموع من التبخر.	•
هذه 	• وتعتبر  المائية(  )الطبقة  المنت�ضف  في  الموجودة  الطبقة 

الطبقة المكون االأ�ضا�ضي للدموع.
الطبقة الداخلية )الطبقة المخاطية( هي التي تحافظ على الت�ضاق 	•

الدموع بالعين وبالقرنية. 
وتقول الدرا�ضات الطبية المتعلقة  بجفاف العين بعد عملية الليزك اأن 	•

حوالي )%50( من االأ�ضخا�ض الذين يقومون باإجراء عملية الليزك 
اأو الفيمتو ليزك يعانون من جفاف العين بعد عملية ت�ضحيح النظر. 

العين 	• جفاف  اإلى  توؤدي  التي  االأ�ضباب  اأهم  اأحد  اأن  القول  ويمكننا 
بعد عملية الليزك هو عملية رفع الفلب والتي تتم من خلل ف�ضل 
عملية  في  دقيقة  جراحي  م�صرط  با�صتخدام  القرنية  من  �صريحة 

الليزك اأو جهاز الفيمتو �ضكند ليزر في عملية الفيمتو ليزك. 

القرنية  من  شريحة  فصل  عالقة  ما  ولكن 
بجفاف العين؟ 

تقول الدرا�ضات اأن عملية ف�ضل هذه ال�ضريحة يوؤدي اإلى قطع في �ضبكة 
االأع�ضاب الدقيقة داخل القرنية والم�ضئولة عن تنظيم عملية اإفراز طبقة 
الجفون  ت�ضهيل حركة  على  والعمل  العين  ترطيب  الم�ضئولة عن  الدموع 

خلل عملية الرم�ض.
كما اأن ن�ضبة وجود جفاف العين في االأ�ضخا�ض الذين قاموا باإجراء عملية 
الفيمتو �ضمايل الليزك ال�ضطحي اأقل بكثير من هذه الن�ضبة في الليزك، 
�ضبكة  على  ال�ضطحي  والليزك  �ضمايل  الفيمتو  عملية  تاأثير  الأن  وذلك 
االأع�ضاب الموجودة في القرنية يعتبر اأقل بكثير من تلك الموجودة في 

عملية الليزك عن طريق رفع الفلب.

أهم أعراض جفاف العين بعد عملية الليزك :
 االإح�ضا�ض بوجود وخز اأو حرقان في العين.	•
 االإح�ضا�ض بوجود رمل اأو تراب في العين.	•
 االإح�ضا�ض بوجود ج�ضم غريب في العين.	•
�صقوط الدموع ب�صكل غزير وذلك كردة فعل من العين لتعوي�ض نق�ض 	•

الدموع. 
 خروج اإفرازات من العين.	•
 األم واحمرار في العين.	•
 االإح�ضا�ض بثقل في الجفون.	•
 االإح�ضا�ض بعد االرتياح عند و�ضع عد�ضات ال�ضقة.	•
 اإجهاد العين.	•
 وجود �ضبابية في الروؤية.	•
يزداد احتمال وجود جفاف العين و�ضدته في االأ�ضخا�ض الذين يرتدون 	•

معظم  واأن  كما  الليزك،  عملية  قبل  طويلة  لفترات  ال�ضقة  عد�ضات 
االأ�ضخا�ض الذين يرتدون عد�ضات ال�ضقة يعانون اأ�ضًل من جفاف العين.

عالج جفاف العين بعد عملية الليزك.
اإذا قمت بارتداء العد�ضات الل�ضقة لفترة طويلة وكنت تود اإجراء عملية 
ت�ضحيح النظر فمن االأف�ضل اأن تقوم باإيقاف ارتداء هذه العد�ضات لمدة 
اأ�ضبوع على االأقل قبل العملية م�ضحوبة بقطرة م�ضاد حيوي ودموع �ضناعية 

وذلك لتخفيف جفاف العين قبل العملية.
قد  لفترة  ال�ضناعية  للدموع  طبية  قطرة  بو�ضف  نقوم  العملية،  بعد  اأما 
يجب  اأ�ضا�ضية  قطرة  وهي  العملية،  بعد  �ضهور(   6 اإلى   3( من  تتراوح 
اإلى حين  العملية  ت�ضررت خلل  التي  الدموع  لتعوي�ض طبقة  ا�ضتعمالها 
تعافيها، تزيد �ضرورة ا�ضتخدام قطرة الدموع ال�ضناعية في خلل �ضهر 
ال�ضيف وذلك ب�ضبب ارتفاع درجة الحرارة الأن ذلك يزيد من احتمال تبخر 
ال�ضناعية  الدموع  قطرات  ا�ضتخدام  �ضرورة  اأي�ضًا  تزيد  الدموع،  طبقة 
للأ�ضخا�ض الذين ي�ضتخدمون اللب توب اأو الكمبيوتر لفترات طويلة وذلك 

الأن هذه االإ�ضعاعات والتركيز لفترات طويلة يزيد من ن�ضبة جفاف العين.

يوجد في الصيدليات الكثير من أنواع قطرات 
الدموع الصناعية، ما هو األفضل؟ 

ال يوجد االأف�ضل، لذلك قم بتجربة اأي نوع من قطرات الدموع ال�ضناعية 
التي يحددها الطبيب المعالج واإذا كانت مريحة بالن�ضبة لك فهي الخيار 

االأف�ضل بالتاأكيد.

جفاف العين
بعد عمليات الليزك

نقيب طبيب  حممود حممد عبد املعطي
اأخ�ضائي طب وجراحة العيون - م�ضت�ضفيات هيئة ال�ضرطة

الزمالة الربيطانية لطب وجراحة العيون ادنربة

� اإعداد/ ح�ضام اجلبالى
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عزيزى الصيدلى دائما وأبدا ما تحتاج إلى تسهيالت لزيادة حجم نشاط الصيدلية سواء إن كان 
عن طريق أخذ تعاقدات جديدة أو تم فتح مستشفى بجوار صيدليتك أو عيادات جديدة أو 
الروشتات كاملة وعندما  المرضى وصرف  احتياجات  لتلبية  بالصيدلية  األدوية  زيادة  حجم 
السبب   الموافقة وعندما تسأل عن  الغرض تفاجأ بعدم  تتقدم لطلب تسهيل مالى لهذا 
التأخر فى  أو  أو شيك مرتد تأخرت فى سداده  بالفيزا لم تسدد مثال  يتبين أن هناك مبالغ 
سداد أقساط قرض أو أى سلعة معمرة تم شرائها فى السابق عن طريق السهو وبناءا على 
ما تقدم أنصحك باالنتظام  فى سداد أى التزامات ماليه وتصفية الفيزا وكروت الشراء أول 
بأول فى المدة المتفق عليها وال تسهو عن ذلك وأيضا سداد الشيكات بانتظام فى التواريخ 
المتفق عليها  وتصفيه الموقف الضريبى أول بأول حتى ال يظهر اسم حضرتك فى القوائم 
السلبية، والتأمين على الصيدلية وعلى شخص سيادتك بانتظام واالحتفاظ باإليصاالت. كل 
ما سبق سيقوي مركزك المالى ويسهل ويدعم سيادتك فى الحصول على التمويل المناسب 
والمطلوب. والنصيحة الثانية وهى وجود ملف كامل بجميع المستندات  الشخصية والتى 
تخص النشاط ومراعاة التجديد كلما حان وقت التجديد وتكون جاهز لمثل هذه الظروف وما 

شابها.

بأقــل تكلفـة وأسرع
وقت وأقل مستندات

وأكثر ربحية

مــول صيـدلتـك



لمزيد من المعلومات برجاء االتصال على أرقام التليفونات االتيه:
 مسئولي االدارة :  أ/ محمد محمود:  01001393393  -  أ/ جمال: 01154016906 

أ/ احمــد منـيــر:  01007486800  -  أ/ عبـيـر سمـيـر:  01157254488 
أ/  علياء يوسف:  01117118973 

 مول صيدليتك بأقل تكلفه 
وأسرع وقت واقل مستندات ))وأكثر ربحية((

إيمانًا منا بأن عجلة التطوير والتحديث ال تتوقف والجديد من مجموعة شركات د/ حسام 
تقدمها مجموعة شركات د/ حسام عمر  التي  الخدمات  لمنظومة  H.O.G واستكمااًل  عمر 
للصيادلة،  المتحدة  الشركة  خالل  من  الصيادلة  جموع  خدمة  في  الرائد  بدورها  وإيمانًا 
واالتمان  البنوك  إدارة  في  متمثلة  للكيماويات  األوسط  والشرق  والتوزيع،  للتجارة  المتحدة 
وإدارة المرابحات لشركات المجموعة بالتعاون مع نخبة من بنوك مصر. أن تقدم برامج تمويل 
الصيدليات بالبضاعة ))مرابحات(( مميزة بأقل تكلفة ومستندات، وأسرع وقت ممكن لتلبية 
احتياجات الصيدلية من األدوية واألصناف، ولزيادة الربحية وتنظيم المدفوعات واالستفادة 

.H.O.G  من خدمات ومميزات هذه المجموعة شريكك المفضل

)تمويل بمتوسط فائدة من 
10 إلى 11 % بضاعة لفتح فرع 

جديد للصيدلية واستكمال 
قائمة البضاعة وزيادة 

المبيعات والمساعدة على 
تنظيم أجندة المدفوعات 

وزيادة األرباح(.

المستندات المطلوبه

•  صورة رخـصـــة الصيـــدليـــــــة.
•  صورة رخصـة مــزاولة  المهنة.
•  صورة كــــارنـــيــة النـقـابـــــــة.
•  صورة عقد االيجار او  التمليك.
•  صورة اخــر ايصــــــال مرافـــــق.

•  صورة اخــر ايصــــــال تأمين. 
•  مستخـرج حـديث مــن السجل  

    التجارى.
•  موقف غرف تجارية آخر عامين.

•  صورة بطاقة ضريبية سارية بآخر   
    ختم سداد.

•  ميزانية )قوائم مالية( حسب طلب 
    البنك.  

•  صـورة بطـاقـة الرقم القومي 
   للصيدلي والضامن.

•  كافرات المطالبات أو بيان  
   مسحوبات من كل الشركات 

   معتمد من الصيدلي مالك 
   الصيدلية وذلك لمدة 6 شهور على 

   األقل.

قـد تستجـد بعـض 
المستندات حسب ظــروف 

الصيدلي والبنك

ملحوظه: المبلغ يحدد حسب دراسة كل عميل



تفعله  شيء  كل   1
إما  غًدا..  تلقاه  اليوم، 
أو تجني  تدفع ثمنه غالًيا 
اجتهاد،  الغالية؛  ثمرته 
وقت،  تضييع  عمل،  سهر، 
تدخين،  قراءة،  تعلُّم، 
غير  أكل  عقوق،  عالقات، 
ادخار،  رياضة،  صحي، 
ترتيب أولويات... كل شيء 

تفعله.

واالستفادة  االستماع   2
األبوين  وتجارب  كالم  من 
ومن ُهم أكبر عمًرا وأكثر 
سنوات  عليك  يوّفر  خبرة 
خسائر  ويجنبك  تعب، 

فادحة.

من  مساعدة  اطلب   3
الطريق،  في  سبقك 

يختصر لك الطريـق
 Mentor, Team Work,  

 Guide

اإلصرار  على  التركيز   4
وليس الشغف أو االعتماد 
فاإلصرار  المزاج؛  على 
الحب  من  أهم  والمثابرة 
في  لالستمرار  والمزاج 
السعي والوصول لهدفك 

وتحديات  الملل  رغم 
الطريق الطويل.

5 ال تتعجل النتائج؛ اصبر 
لن  النجاح  فباب  وثابر 
تكون  عندما  إال  لك  ُيفَتح 

مستعًدا. 

»كالنا  بمبدأ  اعمل   6
 ،Think Win Win يكسب« 
ونجاح  نجاحك  اعمل على 

من معك.

يأتي  ال  العظيم  7النجاح 
العظيم،  الفشل  بعد  إال 
الطريق  أول  فالفشل 
الصحيح وليس آخر الطريق.

واهتم  أولوياتك  8رتب 
إياك  أوًلا،  بنفسك 
على  باآلخرين  واالهتمام 
اهتم  نفسك؛  حساب 
تستطع  كي  أوًلا  بنفسك 
االهتمام وتقديم األفضل 

لآلخرين. 

وتعّلم  كثيًرا،  اقرأ   9
باستمرار،  وتعّلم  مبكرا، 
التعلُّم  لعدم  عذر  فأي 
شيء  كل  مقبول،  غير 
قابل  الحياة  في  تحتاجه 

للتعلُّم.

ال  القطيع،  خالف   10
الناس،  أكثر  مثل  تعش 
ليسوا  الناس  فأكثر 
النجاح  طريق  ناجحين. 
األعذار  وطريق  موحش 

مزدحم.

الخطوة  سحر   11
الصغيرة، أي خطوة صغيرة 
تصنع  اآلن  تخطوها 
المدى  على  عظيمًا  فارًقا 
زاوية  التحرُّك في  الطويل؛ 
كل  فقط  اثنان  درجتان 
يوم تنقلك من الشرق إلى 
وممارسة  عام،  الغرب في 
10 دقائق فقط من الرياضة 
جسم  تمنحك  يومًيا 
رائعة ألعوام،  قوي وصحة 
كل  واحدة  صفحة  قراءة 
مستوى  في  تجعلك  يوم 
مختلف  وعقلي  ثقافي 

خالل أعوام... .

»خير العمل أدومه 

وإن قل«

غير حياتك نصيحة.. ُتغّير حياتك
العالم والتي  تأثيًرا في  الناجحة واألكثر  عندما ُسئلت بعض الشخصيات 
استطاعت أن يكون لها بصمة مميزة عن أهم النقاط التي غّيرت حياتهم 
التي  لو علموها  إلى حياة مميزة مؤثرة، وعن األشياء  من حياة تقليدية 
علي  كريم  د/  عنها  تحدث  السنين،  من  الكثير  عليهم  لوفرت  مبكًرا 
الثروة وتطوير  له عن  تاني« في سلسلة فيديوهات  عائلة »فكر  صاحب 

الذات، ألخصها لكل من يبغي النجاح والتمّيز في 11 نصيحة موجزة:

تعّلم تعلم 11 .. 

� اإعداد. ايـة عيــاد
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املو�ضم  انتهاء  بعد  للعائلت  االأبرز  املُتنّف�ض  ال�ضيفّية  العطلة  ُتعّد 
العطلة  لق�ضاء  العائلت  تتخذها  التي  اخليارات  وتتنوع  الدرا�ضّي، 
ال�ضيفية، فاملغرتبون غالًبا ما يعودون اإلى اأوطانهم برفقة عائلتهم 
العائلة  اأفراد  مع  االأيام  من  ممكن  عدد  اأكرب  ق�ضاء  اأجل  من 
الكربى، واليوم جاءين يف ال�ضيدلية زائر م�ضري مغرتب، هو رجل 
يف اأواخر اخلم�ضينات، ي�ضوب البيا�ض �ضعره، ويعتلي االإرهاق عينيه، 
برغم مظهره املهندم وثيابه املتنا�ضقة، ياأتيني االأ�ضتاذ )علي( مرة 
كل عام، ولكنني اأتذكره جيدا، فهو ياأتيني دوما باال�ضتف�ضارات حول 
االأدوية الكثرية التي ميلأ بها معدته امل�ضكينة يوميا على مدار اخلم�ض 
�ضنوات املن�ضرمات، واليوم جاء واأخرج من جيبه علبة دواء و�ضاألني: 
ملاذا اأتناول هذا امل�ضاد احليوي مع كل مرة اأ�ضاب بالربد وال يجدي 
نفعا؟ مع اأين حري�ض اأن اأتناوله و�ضط الطعام مثل اغلب اأدويتي، حتى 

ال اأ�ضعر بالغثيان من طعم الدواء غري املحبب.
قلت له: اأوؤكد لك اأن هذا الدواء بالذات لن يجدي معك نفعا ما دمت 
فاالأزيرثوماي�ضني )Azithromycin(، هو  الطعام،  مع  تتناوله 
التنف�ضية  الهوائية  التهابات امل�ضالك  م�ضاد حيوي ناجح يف معاجلة 
العلوية والتهاب الرئتني، وهو مف�ضل لعلج الربد الن املري�ض يتناوله 
مرة واحدة يوميا ملدة ثلثة اأيام فقط، ولكن نظرا الأن الغذاء ميكن 
قبل  بتناوله  يو�ضى  خا�ضة،  الدواء  هذا  امت�ضا�ض  بعملية  ي�ضر  اأن 

�ضاعة من الطعام اأو بعده ب�ضاعتني .

أوما برأسه وسألني: إذا هل من الممكن أن تكون 
بعض األدوية األخرى التي أتناولها تتأثر بطريقة 

تناولي لها؟
اأجبته: بالطبع،فهناك ما ي�ضمى بالتداخل الدوائي )حني يحدث 

تفاعل بني الدواء ودواء اآخر، اأو طعام، اأو �ضراب، اأو مر�ض( ويحدث 
ذلك يف اأحد احلاالت التالية:

عند تناول اأكرث من دواء. 	•
اأو حتى عند تناول الدواء و�ضط طعام معني.	•
اأو عند تناول الدواء ب�ضراب اآخر غري املاء.	•
اأو تناول االأدوية التي ُت�ضرف دون و�ضفة طبية.	•
التوقف عن تناول دواء معني قد يوؤثر يف م�ضتوى االأدوية االأخرى 	•

يف الدم.

اأو حتى مع حالة مر�ضية قد يعاين منها املري�ض.	•
اأّن 	• اأّن معظم التداخلت الدوائية لي�ضت خطرية اإال  وبالرغم من 

اإلى  يوؤدي  الدوائي قد  التداخل  اإّن  يكون كذلك، حيث  بع�ضها قد 
نق�ضان اأو زيادة فعالية الدواء، اأو ي�ضّبب اآثارًا جانبية غري مرغوبة.

جميعها  لي�ست  �لدو�ئية  �لتد�خلت  �أّن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�شيئة، فبع�س الأدوية:

قد مُتت�ض ب�ضكل اأف�ضل اإذا مت تناولها مع الطعام.	•
اأو قد تزيد ن�ضبتها يف الدم اإذا مّت اأخذها مع اأدوية اأخرى توؤثر يف 	•

اإنزميات اأي�ضّية معينة.

قال والقلق في عينيه: إذا ما احتمالية حدوث 
التداخالت الدوائية عند المرضى مثلي أنا وغيري؟

قلت:
اإّن التداخلت الدوائية اخلطرية واملهددة للحياة لي�ضت �ضائعة، لكنها 
بالطبع مدعاة للقلق، لذلك يجب التاأكد يف كل مرة ي�ضاف فيها دواء 
التي  االأدوية  قائمة  وال�ضيديل  الطبيب  تعر�ض على  بان  جديد لك، 

تتناولها يوميا.

�لتد�خل  حدوث  �حتمالية  حتّدد  عو�مل  جمموعة  وهناك    
الدوائي ومدى خطورته، ومنها: 

اإجمايل عدد االأدوية التي يتناولها املري�ض واأنواعها.	•
عمر املري�ض.	•
وظائف الكبد والكلى عند املري�ض.	•
والنظام الغذائي الذي يتبعه املري�ض.	•
واحلالة ال�ضحية العامة للمري�ض.	•
وطبيعة اإنزميات االأي�ض يف كل ج�ضم.	•

قال مستفهما: قلتي لي أن هناك أنواع للتداخل 
الدوائي؟

اأجبته: بالطبع، للتداخل الدوائي اأنواع:
1  تداخل الدواء مع الدواء:

يوجد تداخل اأو تفاعل بني دوائني اأو اأكرث، وهو اأكرث اأنواع التداخل 	•
املري�ض،  يتناولها  التي  االأدوية  عدد  زاد  وكّلما  �ضيوعًا،  الدوائي 

� د. اأمنيــه وجيـــه

يوميات صيدلى مستجد

التداخل 
الدوائي
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زادت احتمالية حدوث هذا النوع ، مّما قد يقّلل فعالية الدواء، اأو 
تزيد  وبالتايل  الدم  يف  م�ضتواه  يزيد  اأو  اجلانبية،  اآثاره  من  يزيد 

احتمالية حدوث ت�ضّمم به.
ومثال ذلك ما يح�ضل عند تناول اأّي من م�ضادات احل�ضا�ضية التي 	•

ت�ضّبب النعا�ض مع اأّي دواء منّوم؛ حيث يوؤدي ذلك اإلى زيادة ال�ضعور 
بالنعا�ض، وبطء يف ردات الفعل، وينجم عن ذلك خطر اإ�ضايف عند 

ت�ضغيل االآالت اأو القيادة وذلك الأّن الدواءين ي�ضببان النعا�ض.
•	 Histamine مثل  احلمو�ضة  مانعة  اأدوية  تداخل  وكذلك 

 Protonالربوتون م�ضخة  مثبطة  واأدوية   H2 blockers
Pump Inhibitor، حيث ترتفع درجة حمو�ضة املعدة، مما 
مثل  املري�ض  يتناولها  االأخرى التي  االأدوية  بع�ض  امت�ضا�ض  يقّلل 
علج  يف  امل�ضتخدم   ))Ketokonazole )الكيتوكونازول( 

التهابات الفطريات. 
2 تداخل الدواء مع الغذاء:

يحدث تداخل الدواء مع الطعام اأو ال�ضراب يف الغالب، الأّن الدواء الذي 
يوؤخذ عرب الفم يتّم امت�ضا�ضه عرب جدار املعدة اأو االأمعاء الدقيقة، 
وبالتايل فاإّن وجود الطعام يف اجلهاز اله�ضمي قد يقّلل من امت�ضا�ض 
الدواء، ولتجّنب هذا النوع من التداخل الدوائي ينبغي تناول الدواء 

قبل الطعام ب�ضاعة اأو بعد تناول الطعام ب�ضاعتني.
3  تداخل الدواء مع أّي نوع من المكمالت 
الغذائية ُيعّد أيضًا مثااًل على تداخل الدواء 

مع الغذاء:
التي  واملنتجات  العالجية  الأع�شاب  مع  الدواء  تداخل  مثل 
حتتوي على فيتامينات، اأو معادن، اأو اأحما�س الأمينية، وفيما 

يلي بيان تف�شيلي لبع�س الأمثلة على هذا النوع من التداخل:
تناول اأّي نوع من الطعام حتى ع�ضري الربتقال اأو القهوة يوؤثر ب�ضكل 	•

Bio� )ببري يف امت�ضا�ض وفعالية اأدوية جمموعة البي�ضفو�ضفونات 
phosphonat(؛ مثل دواء األيندرونات Alendronate(( الذي 
ينبغي تناوله مع مياه عادية )غري معدنية( قبل 30 دقيقة على االأقل 
من تناول اأي �ضيء اآخر، ودواء اإباندرونات )Ibandronate( الذي 

ينبغي تناوله على االأقل قبل �ضاعة من تناول اأي �ضيء اآخر. 
الكبد 	• اإنزميات  تثبيط  على  يعمل  فروت  اجلريب  ع�ضري  تناول 

Ben� )للتي تدخل يف اأي�ض بع�ض االأدوية مثل البنزوديازيبينات 
 Calcium الكال�ضيوم  حا�ضرات  واأدوية   ،)zodiazepines
channel blocker((، وحبوب منع احلمل، وبع�ض اأنواع اأدوية 
مّما  الكولي�ضتريول،  خف�ض  يف  امل�ضتعملة   )Statins( ال�ضتاتني 
يزيد م�ضتوى هذه االأدوية يف الدم موؤديًا حلدوث ت�ضّمم اأو زيادة يف 
اأعرا�ضها اجلانبية، كما يعاين املري�ض عند تناوله اأدوية ال�ضتاتني 
�ضديد يف  بتلف  ُي�ضاب  اأو  الع�ضلت،  اآالم  مع اجلريب فروت من 

.Rhabdomyolysis(( الع�ضلت ي�ضمى بانحلل الربيدات
•	Di� )نناول ال�ضوفان اأو اأّي من حما�ضيل احلبوب مع دواء الديجوك�ضني 

االأخرى  ال�ضوفان واحلبوب  املوجودة يف  االألياف  اإّن  goxin(، حيث 
اإذا مت تناولها بكميات كبرية تتداخل مع امت�ضا�ض الديجوك�ضني. 

مثل 	•  )Tyramine( بالتريامني  الغنية  للأغذية  املري�ض  تناول 
االأمني  اأحادي  اأك�ضيداز  مثّبطات  مع  واالألبان  اجلنب  اأنواع  اأغلب 
واخت�ضارًا    )Monoamine )oxidase inhibitors  (
)MAO( امل�ضتعملة يف علج االكتئاب، قد يوؤدي اإلى �ضداع �ضديد، 

اأو ارتفاع �صديد يف �صغط الدم ي�صّمى بفرط �صغـط الدم اخلبيث 
)Hypertensive Crisis( والذي من املمكن اأن يكون مميتًا، 

لذلك ينبغي على املري�ض جتّنب هذه االأغذية.
تناول االأغذية الغنية بفيتامني K مثل الربوكويل وال�ضبانخ مع دواء 	•

من  يزيد  مّما  فعاليته،  من  يقّلل  قد   )Warfarin( الوارفارين 
خطر حدوث جتلط، لذلك يجب تناول هذه االأغذية ب�ضكل حمّدد 

وثابت من يوم الآخر. 
تناول االأغذية الغنية بالكال�ضيوم مثل احلليب وم�ضتقاته مع اأدوية 	•

هذه  امت�ضا�ض  يف  يوؤثر   )Tetracycline( التيرتا�ضايكلن 
االأدوية، لذلك ينبغي تناول الدواء قبل �ضاعة اأو �ضاعتني من تناول 

هذه االأغذية.
4  تداخل الدواء مع األمراض:

�إّن �لتد�خل �لدو�ئي ال يحدث فقط مع دو�ء �آخر �أو غذ�ء، و�إمّنا 
�حلالة �ل�سحّية للمري�ض لها تاأثري �أي�سًا يف طريقة عمل �لدو�ء، 
وكذلك فاإّن �الأدوية �لتي تعالج �أو تخّفف من مر�ض ما قد تفاقم 

مر�سًا �آخر، وعلى �سبيل �ملثال نذكر ما يلي: 
ا�ضتعمال االأقرا�ض الدوائية التي حتتوي على مزيل للحتقان مثل 	•

Phen�( وفينيليفرين)Pseudoephedrine )ضضودواإفدرين  
مما  الدم،  �ضغط  االأقرا�ض  هذه  تزيد  قد  حيث   ،)ylephrine

ي�ضكل خطرًا على مر�ضى ال�ضغط. 
اأو 	• القلب  ملر�ضى   )Beta blocker( بيتا  بحا�ضرات  العلج 

يف  اأي�ضَا  ويوؤثر  �ضوءًا،  الربو  مر�ض  يزيد  قد  الدم،  �ضغط  ارتفاع 
مري�ض ال�ضكري، الأّنها متنع ظهور علمات انخفا�ض ال�ضكر؛ فقد 

ينخف�ض م�ضتوى ال�ضكر يف دمه كثريًا وال ي�ضعر بذلك. 
ما 	• اأو  اجللوكوما  مر�ض  �ضوء  تزيد  قد  الر�ضح  علج  اأدوية  بع�ض 

.)Glaucoma( ُيعرف باملاء االأزرق يف العني

قال األستاذ علي: 
إذا ماذا نفعل لنتجنب حدوث التداخل الدوائي؟

قلت له: 
اإخبار الطبيب اأو ال�ضيديل عن االأدوية املو�ضوفة، اأو التي تتناولها 	•

ع�ضبية  منتجات  اأو  غذائية،  مكملت  اأّية  عن  طبية،  و�ضفة  دون 
تتناولها.

تعاين 	• اأخرى  مر�ضية  حالة  اأّية  عن  ال�ضيديل  اأو  الطبيب  اإخبار 
اأو  املعدة،  قرحة  اأو  ال�ضكري،  اأو  الدم،  �ضغط  ارتفاع  مثل   ، منها 
اأكرث  هوؤالء املر�ضى  ُيعّد  حيث  الربو�ضتات  ت�ضخم  اأو  اجللوكوما، 

عر�ضة للتداخل الدوائي.
اأو 	• االأغذية  وما  تناوله،  وكيفية  الدواء،  ا�ضتخدام  طريقة  معرفة 

امل�ضروبات التي ينبغي جتّنبها عند اأخذ هذا الدواء، ومدى �ضلمة 
تناول هذا الدواء مع دواء اآخر يتناوله املري�ض، واحتماالت حدوث 
تداخل دوائي بينهما، وما هي علمات هذا التداخل اإن حدث، وما 

االإجراء املتبع يف حال حدوث التداخل الدوائي.
االلتزام بتناول الدواء وفق اإر�ضادات الطبيب.	•
على 	• فهي حتتوي  الدواء  مع  املرفقة  واالإر�ضادات  املعلومات  قراءة 

معلومات مهمة عن تداخلت دوائية حمتملة.
اإخبار الطبيب يف حال حدوث اأّي اآثار جانبية مزعجة اأو م�ضتمرة.	•

دمتم �صعداء متلأ حياتكم ال�صحة والعافية.
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الصداع هو الشكوى األكثر شيوعا في العالم. كل شخص، تقريبا، يعاني بشكل أو باخر 
للضغوط  نتيجة  والصداع  األنفية  الجيوب  التهاب  النصفي،  الصداع  سواء  الصداع،  من 

وغيرها من أنواع الصداع المختلفة والمتعددة األسباب.
على الرغم من انتشار هذه الظاهرة، فإن عالم الطب لم يعثر، حتى اآلن، على سبب 
الصداع وعالجه. على العكس من ذلك، ففي العالم الحديث، هنالك ازدياد في عدد 

الناس الذين يعانون من آالم حادة تضر بشكل كبير بجودة حياتهم.
مع ذلك، فإن األسطورة القائلة بأنه يجب أن نتعلم العيش مع الصداع هي غير صحيحة، 
كبير،  بشكل  األلم  تخفيف  أو  الصداع،  على أسباب  التغلب  يمكن  تحطيمها.  وينبغي 

على األقل.

أعراض الصداع:
خمتلفة،  اأعرا�ض  لها  ال�صداع،  من  نوعا   200 من  اأكرث  هناك 

متفاوتة يف درجات احلدة.
ب�صكل عام، ميكن اأن نقول اأن ال�صداع ال�صديد يتميز باأمل �صديد يف 
موؤخرة الراأ�ض، الدوخة، الغثيان، عدم و�صوح الروؤية والقيء اأحيانا.

قد ي�صعر ال�صخ�ض، قبل نوبة ال�صداع، بح�صا�صية لل�صوء ال�صديد، 
وعدم القدرة على الرتكيز وعدم القدرة على العمل ب�صكل جيد.

أسباب الصداع وعوامل الخطر:
هن�لك املئ�ت من اأنواع ال�سداع، ولذا ف�إنه من ال�سعب حتديد �سبب واحد 
لظهوره. ميكن القول بكل ت�أكيد اأن ال�سبب الرئي�سي ملعظم اأنواع ال�سداع 
هو، بب�س�طة، ال�سغط النف�سي. ب�لإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إن التعب الن�جم 
عن كرثة العمل، تدخني ال�سج�ئر املزمن، �سوء التغذية، �سرب الكحول 

وقلة النوم، هي- جميعه�- من العوامل التي ت�سبب ال�سداع اأي�س�.
بعبارة اأخرى، فاإن ال�صداع عادة ما يظهر بعد اإتباع منط حياة غري 

�صحي. لهذا ال�صبب بالذات، ميكن مواجهة معظم اأنواع ال�صداع
هنالك، اأي�صا، اأ�صباب اأخرى لظهور ال�صداع، منها الع�صبية، تراكم 

القيح يف اجليوب الأنفية، اإ�صابة الفك، اآلم الأ�صنان وغريها.
ن�صتطيع التمييز بني ثالثة اأنواع رئي�صية من ال�صداع:

 :)Tention headache( ال�س�غط اأو التوتر 1.  ال�سداع 
هذا هو ال�صداع الأكرث �صيوعا ويظهر عند الن�صاء غالبا. وهو يتميز 
ما  وكثريا  اأيام،  لعدة  وي�صتمر  الراأ�ض  “الع�صبة” حول  ي�صبه  باأمل 

يتوقف هذا ال�صداع على عوامل ال�صغط.

الن�سفي: 2.  ال�سداع 
اأ�صا�صي.  ب�صكل  الن�صاء،  عند  يظهر  انت�صارا،  الأكرث  ال�صداع  هو 
يكون  وقد  اأيام،  لب�صعة  املري�ض  يعطل  قد  الن�صفي  ال�صداع 
موؤ�صرات  هنالك  تكون  اأحيانا  ال�صديد.  والدوار  بالتقيوؤ  م�صحوبا 
م�صبقة ت�صري على اقرتاب نوبة ال�صداع الن�صفي، مثل التنميل يف 

ال�صاقني واليدين، عدم و�صوح الروؤية وعدم القدرة على الرتكيز.

:)Cluster headaches( العنقودي 3.  ال�سداع 
هو ال�صداع الأقوى من بني كل الأنواع. وهو يظهر فجاأة، على اأ�صا�ض 
مرة  ويعود  اأ�صهر،  لعدة  يختفي  ثم  اأ�صابيع،  لعدة  وي�صتمر  يومي 
قوي  باأمل  يتميز  العنقودي.  ال�صداع  ا�صمه:  جاء  هنا  ومن  اأخرى. 
�صيوعا بني  اأكرث  وهو  والوجه.  العينني  اأمل يف  الأنف،  �صيالن  جدا، 

الرجال من جميع الأعمار.

العالج ووسائل الوقاية:
مل يتمكن الطب، حتى الآن، من اإيجاد عالج لل�صداع.

للعالج  يخ�صعون  ال�صداع  من  يعانون  الذين  النا�ض  معظم 
الأكرث  الطريقة  فاإن  الأخرية،  لالأبحاث  وفقا  بوا�صطة امل�صكنات.. 

فعالية للحد من ال�صداع هي الوخز بالإبر ال�صينية.
من املهم، كذلك، اإزالة ال�صموم وتقوية الكبد عند احلاجة. وب�صكل 
عام، يبدو اأن العالج الأف�صل والأكرث فاعلية لل�صداع هو اإتباع منط 
حياة طبيعي و�صحي، الأمر الذي من �صاأنه اأن يقلل من التوتر، وهو 

ما يوؤدي بالتايل اإلى خف�ض احتمالت الإ�صابة ب�صداع �صديد.

أسبابه وطرق عالجه

الصداع... 
� د: عاليــــا �أ�شــرف
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