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واأخريًا	..	وبعد	فرتة	توقف	لي�ضت	بالق�ضرية	اأ�ضبه	
ما	تكون	باإ�ضرتاحة	املحارب	..	تعاود	املجلة	الطبية	
ق�ضيب	 وث��وب	 جديدة	 حلة	 يف	 ال�ضدور	 ال�ضعودية	
ال�ضحة	 وزارة	 تطلعات	 لتواكب	 متميز	 واإخ����راج	
ال���وزارة	 توجهات	 م��ع	 وتتما�ضى	 عليها	 والقائمني	
على	 والعمل	 اأوًل	 املري�ض	 �ضعار	 لتحقيق	 الهادفة	
خدمته	وك�ضب	ر�ضاه	ولت�ضهم	باإذن	اهلل	يف	مد	مظلة	
املجتمع	مبختلف	 اأف��راد	 كافة	 لدى	 ال�ضحي	 الوعي	
اأ�ضرة	 تتقدم	 املنا�ضبة	 وبهذه	 	.. و�ضرائحهم	 فئاتهم	
حترير	املجلة	بال�ضكر	والتقدير	ملعايل	وزير	ال�ضحة	
د.	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	الربيعة	لدعمه	املتوا�ضل	
وتوجيهاته	الكرمية	والتي	كان	لها	الأثر	امللمو�ض	يف	
ل�ضعادة	 مو�ضول	 وال�ضكر	 	.. املجلة	 اإ�ضدار	 اإع��ادة	
وكيل	الوزارة	للتخطيط	والتطوير	د.	حممد	خ�ضيم	
اإ�ضدار	 لإ�ضرافه	املبا�ضر	ومتابعته	امل�ضتمرة	ملراحل	
اأع�ضاء	 بجهود	 ن�ضيد	 اأن	 يفوتنا	 ل	 كما	 	.. املجلة	
التحرير	 هيئة	 واأع�ضاء	 املجلة	 على	 الإ�ضراف	 هيئة	
وما	قدموه	من	اأفكار	واقرتاحات	�ضاهمت	يف	ظهور	
هذا	العدد	ب�ضكل	متميز	..	ونعاهد	اجلميع	اأن	تكون	
هذه	املجلة	عالمة	بارزة	يف	م�ضرية	الإعالم	ال�ضحي	
اهلل	 ب��اإذن	 املاأمول	 امل�ضتوى	 اإىل	 ترقى	 واأن	 للوزارة	
لرتفد	جهود	الوزارة	التوعوية	وتلبي	رغبات	قراءها	

الإع���داد	 خ��الل	 حر�ضنا	 لقد	 	.. ال��ق��راء	 الأخ����وة	
موا�ضيعها	 تنوع	 على	 املجلة	 لإ���ض��دار	 والتح�ضري	
الطبية	 املوا�ضيع	 كافة	 تغطي	 بحيث	 و�ضموليتها	
الأ�ضلوب	 عن	 وبعيدة	 م�ضوقة	 وبطريقة	 والعلمية	
اأن	تكون	هذه	املجلة	 التقليدي	للمجالت	ومبا	يكفل	
مرجعًا	علميًا	موثقًا	ي�ضتقي	منه	الباحثني	واملهتمني	
بال�ضاأن	ال�ضحي	املعلومة	ال�ضحيحة	وامل�ضتندة	على	
اأ�ضا�ض	علمي	..	وهذا	ما	تطمح	اإليه	اأ�ضرة	التحرير	
..	ونحب	هنا	اأن	نوجه	الدعوة	لكم	قراءنا	الأعزاء	
لتكونوا	عونًا	لنا	بعد	اهلل	والإ�ضهام	معنا	يف	الإرتقاء	
مب�ضتوى	هذه	املجلة	من	خالل	تزويدنا	باإقرتاحاتكم	
اأو	 اإ�ضافته	 ترغبون	 ال��ذي	 وما	 حيالها	 ومرئياتكم	
منكم	 املجلة	 فهذه	 وموا�ضيع	 اأب���واب	 م��ن	 تعديله	

واإليكم	.

وختامًا	..	ن�ضاأل	املوىل	عز	وجل	اأن	ي�ضدد	على	اخلري	
خطانا	واأن	يجعل	عملنا	خال�ضًا	لوجهه	الكرمي	واأن	
يوفقنا	جميعًا	لتحقيق	ما	ن�ضبوا	اإليه	واأن	حتقق	هذه	
املجلة	اأهدافها	وتوؤدي	ر�ضالتها	نحو	اأفراد	املجتمع	.

واهلل	ويل	التوفيق	،،،

أسرة التحرير
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    اإخواين املر�شى .. اأخواتي املري�شات 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. وبعد 

)واإذا	 التنزيل	 حمكم	 يف	 ع��زوج��ل	 امل���وىل	 ي��ق��ول	
رب	 العظيم	 اهلل	 واأ���ض��األ	 ي�ضفني(	 فهو	 مر�ضت	
يجعل	 واأن	 ويعافيكم	 ي�ضفيكم	 اأن	 العظيم	 العر�ض	
يف	 وع��ل��وًا	 ال��ذن��وب	 م��ن	 لكم	 تطهريًا	 اأ�ضابكم	 م��ا	

الدرجات	.
توليه	 م��ا	 جميعًا	 تعلمون	 	.. واأخ���وات���ي	 اإخ����واين	
احلرمني	 خادم	 والدنا	 بقيادة	 الر�ضيدة	 حكومتنا	
ال�ضريفني	و�ضمو	ويل	عهد	الأمني	والنائب	الثاين				�	
يحفظهم	اهلل	�	من	دعم	�ضخي	للخدمات	ال�ضحية	
لالرتقاء	مب�ضتواها	وتوفري	�ضبل	الرعاية	ال�ضحية	
للمواطنني	الأعزاء	..	ومل	تاأل	وزارة	ال�ضحة	جهدًا	
لتقدمي	 ال�ضخي	 ال��دع��م	 ه��ذا	 ا�ضتثمار	 �ضبيل	 يف	

خدمات	�ضحية	ذات	جودة	عالية	ملحتاجيها	.
اأر�ض	 على	 ذلك	 ترجمة	 ال��وزارة	يف	 ب��ادرت	 حيث	
الواقع	من	خالل	و�ضع	اإ�ضرتاتيجية	جتعل	املري�ض	
ر�ضاه	 وك�ضب	 وتركز	على	خدمته	 اهتمامها	 حمور	
العديد	 موؤخرًا	 ال��وزارة	 اأطلقت	 الإط��ار	 .	ويف	هذا	
لها	 ووفرت	 املر�ضى	 الهادفة	خلدمة	 الربامج	 من	
ال��ك��وادر	امل��وؤه��ل��ة	والإم��ك��ان��ي��ات	ال��الزم��ة	لتحقيق	
اأجلها	 من	 اأن�ضئت	 التي	 مهامها	 واإجن��از	 اأهدافها	
عالقات	 برنامج	 الربامج	 ه��ذا	 مقدمة	 يف	 وياأتي	
املر�ضى	والذي	يهدف	اإىل	تعريف	املر�ضى	وذويهم	
امل�ضاركة	 على	 وت�ضجعيهم	 وم�ضئولياتهم	 بحقوقهم	
باآرائهم	ويف	اخلدمات	ال�ضحية	املقدمة	واقرتاحات	
تطويرها	والتخطيط	لتعزيز	وتطوير	اآليات	التفاعل	
مع	مراجعي	املن�ضاآت	ال�ضحية	من	املر�ضى	وذويهم	
واإعداد	وتطوير	�ضيا�ضات	واإجراءات	العمل	املتعلقة	
�ضكاويهم	 مع	 التعامل	 واآل��ي��ات	 املر�ضى	 بعالقات	
واإجراء	البحوث	والدرا�ضات	الإح�ضائية	التي	حتدد	
املن�ضاآت	 يف	 وذوي��ه��م	 باملر�ضى	 املتعلقة	 	امل�ضاكل	

					ال�ضحية	وقيا�ض	مدى	ر�ضاهم	

ر�ســـالــة الــعـدد
بقلم د. عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة

وكذلك	برنامج	الطب	املنزيل	ويهدف	اإىل	تقدمي	رعاية	
�ضحية	للمر�ضى	يف	منازلهم	وتعزيز	�ضعورهم	بالأمان	
عافيتهم	 ا�ضتعادة	 على	 وم�ضاعدتهم	 والطمئنان	
اأثناء	 حتدث	 قد	 التي	 العدوى	 وجتنب	 اأف�ضل	 ب�ضكل	
تواجدهم	بامل�ضت�ضفى	لفرتات	طويلة	وت�ضهيل	ح�ضول	
املحتاجني	من	املر�ضى	على	الأجهزة	الطبية	والإقالل	
الطوارئ	 واأق�ضام	 للم�ضت�ضفيات	 املر�ضى	 من	مراجعة	
اإىل	 يهدف	 والذي	 الأ�ضرة	 اإدارة	 برنامج	 اإىل	 اإ�ضافة	
بع�ض	 توفري	 يف	 وامل�ضاعدة	 لها	 الأم��ث��ل	 ال�ضتخدام	
الأ�ضرة	التي	ت�ضاعد	على	ا�ضتيعاب	احلالت	الإ�ضعافية	
انتظارها	 ف��رتات	 من	 والتقليل	 دخولها	 يتعذر	 التي	
باأق�ضام	الطوارئ	وكذلك	تقليل	فرتات	انتظار	الدخول	

للحالت	الروتينية	.		
اإخ��واين	 واأطمئن	 اأطمئنكم	 اأن	 اأود	 املنرب	 ه��ذا	 وم��ن	
قيادتنا	 من	 وبتوجيه	 ال���وزارة	 اأن	 الكرام	 املواطنني	
اخلدمات	 لتوفري	 جهدها	 ق�ضارى	 تبذل	 الر�ضيدة	
من	 اململكة	 وحمافظات	 مناطق	 كافة	 يف	 ال�ضحية	
خالل	منظومة	�ضحية	متكاملة	تبداأ	مبراكز	الرعاية	
ال�ضحية	الأولية	مرورًا	بامل�ضت�ضفيات	العامة	واملرجعية	

ثم	املدن	الطبية	واملراكز	الطبية	املتخ�ض�ضة	.
واأحب	اأن	اأ�ضيد	واأثمن	باملكرمة	امللكية	الكرمية	بدعم	
لإن�ضاء	 ريال	 مليار	 	16 مببلغ	 ال�ضحة	 وزارة	 ميزانية	
عدد	من	املدن	الطبية	واملراكز	التخ�ض�ضية	يف	كافة	
مناطق	اململكة	والتي	جت�ضد	حر�ض	القيادة	الر�ضيدة	

ودعمها	املتوا�ضل	للخدمات	ال�ضحية.
ختامًا	..	اأرجو	اأن	تكونوا	بخري	وعافية	واأن	يحفظكم	
واأن	 والعافية	 ال�ضحة	 ثوب	 ويلب�ضكم	 ويرعاكم	 اهلل	
تعودوا	اإىل	اأهلكم	واأحبابكم	�ضاملني	باإذن	اهلل	تعاىل	.
كما	اأ�ضاأل	املوىل	عز	وجل	اأن	يحفظ	لنا	قادتنا	و�ضعبنا	
يجعل	 واأن	 وال�ضتقرار	 الأم��ن	 نعمة	 علينا	 يدمي	 واأن	
عملنا	خال�ضًا	لوجهه	الكرمي	..	اإنه	�ضميع	جميب	.

             وزير ال�شحة  
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العالم وتشمل هذه  للوفاة في  الرئيسي  السبب  المزمنة  األمراض  تعتبر 

األمراض السكري وأمراض القلب واألوعية والسرطان والسمنة وفرط الوزن 

متزايد مسؤواًل  األمراض بشكل  انتشار هذه  ويعتبر  التنفسية  واألمراض 

عن حوالي 60% من حاالت الوفيات في العالم حيث لم يعد تأثيرها مقتصرًا 

على البلدان الغنية بل تعدى أثرها ليشمل أيضًا البلدان النامية مسببة 

عبئًا اقتصاديًا على هذه البلدان .. ورغبة من المجلة الطبية في التعريف 

على  وتأثيراتها  خطورتها  وبيان  عليها  الضوء  وتسليط  األمراض  بهذه 

.. فقد تم تخصيص محور  األفراد والمجتمع والتوقعات المستقبلة حيالها 

هذا العدد من المجلة للحديث عن األمراض وتم في هذا اإلطار استضافة 

عدد من المختصين في هذا المجال .
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المجلة الطبية
تحذر من  

أمـــــــراض ضــــــــــــد الحــــياة !

ارتفاع 
�سغط الدم وال�سكر والكولي�سرتول وال�سمنة 

والتدخني ..اأمرا�ض غري معدية تنت�سر بني 

خمتلف الفئات والأعمار

6
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• القلب والسكري واألورام واألمراض التنفسية ... 	
متهمة بقتل 60% من حاالت الوفيات في العالم!

•تغيير السلوكيات الغذائية في المجتمع السعودي وراء انتشار  	
األمراض غير المعدية المزمنة!

•كبار األطباء والخبراء يكشفون : 	
- د. ميم�ض :درا�سة �سحية حديثة توؤكد ارتفاع ن�سب الأمرا�ض املعدية

) املزمنة( بني خمتلف اأفراد املجتمع ال�سعودي.

- د. خوجة : ن�سبة الإ�سابة بال�سكري جتاوزت 20% يف دول اخلليج .

- د. اأم اخلري: وفيات �سرطان الثدي تتناق�ض يف الدول املتقدمة وتزداد يف الدول النامية !!

- د. طيان : 82% من وفيات الأمرا�ض القلبية الوعائية يف البلدان املتو�سطة الدخل .

- د. �سعيدي : التدخني يوؤدي بحياة اأكرث من خم�سة ماليني ن�سمة �سنويًا.

- د. وال�ستون : الأمرا�ض املزمنة حتديات تواجه القطاع ال�سحي يف اململكة .

- د.جون قاي : التاأهيل العلمي والعملي للكوادر الطبية الوطنية يحتاج

 اإىل ميزانية كبرية .

- د.وير : وزارة ال�سحة تركز على الرعاية ال�سحية وتوزيع اخلدمات

 ال�سحية ب�سكل عادل و�سامل بني مناطق اململكة.

أمـــــــراض ضــــــــــــد الحــــياة !

الدكتور  زياد ميم�س

الدكتور  توفيق خوجة

الدكتور  م�شطفى طيان الدكتور  حممد �شعيدي
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 احدث درا�شة علمية حول معدلت 
ان��ت�����ش��ار الأم�����را������س غ���ر امل��ع��دي��ة 
امل��زم��ن��ة يف امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ع��ودي ت��دق 
ناقو�س اخلطر ،وذلك ب�شبب تزايد هذه 
حيث   ، م�شبوقة  غر  ب�شورة  الأم��را���س 
اأظهرت نتائج الدرا�شة على عينة ع�شوائية 

من خمتلف الفئات والأعمار اأن ن�شبة ارتفاع 
�شغط الدم بلغت 21،1%  بينما بلغ �شكر الدم 
املرتفع 17،9% اأما الكول�شرتول املرتفع فقد 
و�شل 19،3% ..غر اأن البدانة كانت الأكرث 
حميط  �شمنة  اأم���ا   .   %36،1 بن�شبة  خ��ط��را 
اخل�شر فقد بلغت 29،4% وبالتايل كان قلة 
33،8%...واأخ������را  بن�شبة  ال��ب��دين  الن�شاط 

التدخني بلغ  %12،9  !!

واأك��د	
اخل���������������������رباء	
احلديثة	 الن�ضب	 ه��ذه	 اأن	 املتخ�ض�ضون	
بخطر	 تنذر	 موؤ�ضرات	 ال�ضعودي	هي	 املجتمع	 يف	
انت�ضار	ما	ي�ضمى	بالأمرا�ض	غري	املعدية	املعروفة	
والأوعية	 القلب	 اأم��را���ض	 ت�ضمل	 وه��ى	 باملزمنة	
التنف�ضية	 والأمرا�ض	 ال�ضكري	 ومر�ض	 الدموية	
وفرط	 ال�ضمنة	 بالطبع	 اإليها	 ي�ضاف	 والأورام	
الوزن	،	اإذا	اأنها	احد	ابرز	تزايدها	يف	املجتمع..

الكامن  اأن اخلطر  الأط��ب��اء  كبار  واأ���ش��ار 
الرئي�شي  ال�شبب  اأنها  الأمرا�س  يف هذه 
ل��ل��وف��اة يف ال���ع���امل ، ب���ل ت��ك��اد م�����ش��وؤول��ة 
ح��الت  م��ن   %60 ع��ن   كاملة  م�شوؤولية 

الوفيات يف العامل .

هذه	 تطرح	 اأن	 الطبية«	 املجلة	 	« ارت��اأت	 ولهذا	
العام	 الراأي	 ،	على	 ال�ضحية	اخلطرية	 الق�ضية	
من	 العدد	 ه��ذا	 حم��ور	 يف	 ..وتناق�ض	 ال�ضعودي	
خالل	نخبة	من	الأطباء	و	اخلرباء	واملتخ�ض�ضني	
حمليا	ودوليا..حول	اأ�ضباب	انت�ضار	هذه	الأمرا�ض	
،	ومعدلتها	بني	الذكور	والإناث	،	وكيفية	الوقاية	
بني	 تزايدها	 من	 احلد	 وو�ضائل	 واأ�ضاليب	 منها	

اأفراد	املجتمع	ال�ضعودي؟!

	· يف	البداية	نتعرف	على	هذه	الأمرا�ض	واأنواعها	
مدير	 ال�ضعيدي	 الدكتور	حممد	 يحددها	 والتي	
اأن	 قائال:	 ب��ال��وزارة	 املعدية	 الأم��را���ض	غري	 عام	
ال�ضارية	 اأو	غري	 املق�ضود	بالأمرا�ض	غري	املعدية	
ت���دوم	لفرتات	 ال��ت��ي	 امل��زم��ن��ة	ه��ي	الأم���را����ض	 اأو	
طويلة	وتتطور	ببطء	يف	معظم	الأحيان	اأن	مل	يتم	
عالجها	وتداركها	وميكن	تق�ضيمها	اإىل	اأربعة	اأنواع	
)مثل	 الوعائية	 القلبية	 الأمرا�ض	 	: وهى	 رئي�ضية	
النوبات	القلبية	اأو	ال�ضكتة	الدماغية	(	وال�ضرطان	
الرئة	 مر�ض	 )مثل	 املزمنة	 التنف�ضية	 والأمرا�ض	

الن�ضدادي	املزمن	والربو(	واأخريًا	ال�ضكري.

وزارة	 وكيل	 ميم�ض	 زي��اد	 الدكتور	 يك�ضف	 بينما	
ال�ضحة	امل�ضاعد	للطب	الوقائي	عن	نتائج	احدث	
متثل	 ع�ضوائية	 عينة	 على	 اأجريت	 �ضحية	 درا�ضة	
بهدف	 وذل��ك	 	، كافة	 ال�ضعودي	 املجتمع	 فئات	
ذك��ورا	 	، الأف����راد	 ب��ني	 انت�ضارها	 حجم	 معرفة	
ن�ضبة	 اأن	 اأظ��ه��رت	 الدرا�ضة	 اأن	 ..وي��ق��ول	 واإن��اث��ا	
ذكور	 	%24،1( 	%21،1 بلغت	 الدم	 �ضغط	 ارتفاع	
بلغ	 املرتفع	فقد	 ال��دم	 �ضكر	 اأم��ا	 اإن��اث(	 	%18،3	�
بلغ	 فيما	 اإن��اث(	 	%16،6 	� ذك��ور	 	%19،2(%17،9
	� ذك��ور	 	%18.7( 	%19،3 املرتفع	 الكول�ضرتول	
	� ذكور	 	%28،6( 	%36،1 والبدانة	 اإن��اث(	 	%19،9
43،4%	اإناث(	.	اأما	ال�ضمنة	املركزية	)الو�ضطية(	
اأو	حميط	اخل�ضر	فقد	بلغت	29،4%)27%	ذكور	
�	31،9%	اإناث(	والتدخني	12،9%	)24،7%	ذكور	�	
1،4%	اإناث(	.	اأما	قلة	الن�ضاط	البدين	فقد	بلغت	

33،8%	)34،4%	ذكور	�	33،2%	اإناث(	.

ويوؤكد	د. ميم�ض اإن	الأمرا�ض	غري	املعدية	تتزايد	
ت�ضكل	 و���ض��ارت	 بل	 ال��دويل	 امل�ضتوى	 على	 اأي�ضا	
واملجتمع	 الفرد	 م�ضتوى	 على	 كبريًا	 �ضحيًا	 عبئًا	
اإجمايل	 م��ن	 	%60 ت�ضبب	 اأن��ه��ا	 حيث	 ال��ع��امل	 يف	
الوفيات	يف	العامل	.	م�ضريا	اإىل	اأن	عدد	الوفيات	
مليون	 ب����)58(	 ق���درت	 2005م	 �ضنة	 ال��ع��امل	 يف	
املعدية	 غري	 الأمرا�ض	 ب�ضبب	 مليون	 	)35( منها	
ال�ضرطان	 	،%30 القلبية	 )الأم��را���ض	 )املزمنة(	
ال�ضكري	 	، التنف�ضية	املزمنة	%7	 الأمرا�ض	 	،%13
2%	،	الأمرا�ض	غري	املعدية	)املزمنة(	الأخرى	%9	

،	الإ�ضابات	%9(.

ومن	جهة	اأخرى	حتذر	الدكتورة اأم اخلري اأبو 
اخلري )	يالحظ	التخ�ض�ض؟؟؟؟؟(	مبدينة	امللك	
عبدالعزيز	الطبية	بالريا�ض		قائلة	:		اأن	�ضرطان	
الرئة	 للوفاة	بعد	�ضرطان	 الثدي	هو	ثاين	م�ضبب	
يف	اململكة	العربية	ال�ضعودية	،	موؤكدة	اأن	�ضرطان	
يف	 الن�ضاء	 لدى	 �ضيوعًا	 ال�ضرطانات	 اأكرث	 الثدي	
اأنواع	 بالن�ضبة	جلميع	 واأن	عدد	احلالت	 	، العامل	
اإزدياد	،	و�ضرطان	الثدي	على	وجه	 ال�ضرطان	يف	

العموم	يف	تزايد	حمليًا	وعامليًا	.
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و	تدق	الدكتورة	اأم	اخلري	ناقو�ض	اخلطر	بقولها	:	
اأن	الوفاة	نتيجة	�ضرطان	الثدي	تتناق�ض	يف	الدول	
املتقدمة	بينما	تتزايد	يف	الدول	النامية	مبا	فيها	

ال�ضعودية	.

•اأ�سبابها يف اململكة 	

اإذا	كانت	اأرقام	ومعدلت	انت�ضارها	تثري	الده�ضة..
فان	معرفة	الأ�ضباب	بالتاأكيد	�ضوف	تبطل	التعجب	

ال�ضعودي،	 املجتمع	 تزايدها	يف	 من	
وفى	العامل	اأي�ضا،	وفى	ذلك	يو�ضح	
انت�ضار	هذه	 اأ�ضباب	 د.	زياد	ميم�ض	
املوؤدية	 الأمرا�ض	وعوامل	اخلطورة	
اإل��ي��ه��ا	ق��ائ��ال:		اأن	الأم���را����ض	غري	
املعدية	)املزمنة(	انت�ضرت	يف	الآونة	
الأخرية	يف	العامل	وال�ضعودية	ب�ضبب	
ال��ت��غ��ريات	احل��دي��ث��ة	ع��ل��ى	اأمن���اط	
احلياة	،	والتغريات	البيئية	،	وتوفر	
اإىل	 م�ضريا	 	. ال�ضحية	 اخل��دم��ات	
حدوث	 بني	 وثيق	 ارتباط	 هناك	 اأن	
ه��ذه	الأم��را���ض	وب��ني	جمموعة	من	
	Risk Factors اخل��ط��ورة	 ع��وام��ل	
احلياة	 باأمناط	 املتعلقة	 تلك	 وه��ى	
وال�ضلوكيات	مثل	التدخني	،	والغذاء	
غري	ال�ضحي	،	وانت�ضار	زيادة	الوزن	
الريا�ضة	 ممار�ضة	 وقلة	 	، وال�ضمنة	
والن�ضاط	البدين،		والتعر�ض	مللوثات	

الأع��م��ار	 معدل	 ارت��ف��اع	 اإىل	 بالإ�ضافة	 	، البيئة	
غري	 بالأمرا�ض	 الإ�ضابة	 معدلت	 ترتفع	 	 حيث	
املعدية	)املزمنة(	مع	التقدم	بال�ضن	عادة	،	ومن	
يف	 مهمًا	 دورًا	 اأي�ضًا	 ال��وراث��ة	 تلعب	 اأخ��رى	 جهة	
املعدية	 غري	 بالأمرا�ض	 الإ�ضابة	 اإمكانية	 زي��ادة	

)املزمنة(	.

وذلك	ما	توؤكده	الدكتورة		اأم	اخلري	بقولها:	اأهم	
اأ�ضباب	انت�ضار	هذه	الأمرا�ض	يف	وامل�ضتقيم.توفر	
الطبية	 العالجات	 يف	 والتقدم	 ال�ضحية	 الرعاية	
الإن�ضان	 فاإن	 العموم	وبالتايل	 واملعي�ضة	على	وجه	

يعي�ض	فرتة		اأطول	وكما	هو	معروف	فاإن	ال�ضرطان	
فاإن	 لذلك	 اإ�ضافة	 ال�ضن	 تقدم	 مع	 انت�ضارًا	 اأكرث	
للغرب	 م�ضابهًا	 اأ�ضبح	 حمليًا	 احلياة	 يف	 التغري	
وبالتايل	التاأخر	يف	�ضن	الزواج	ومن	ثم	التاأخر	يف	
�ضن	الإجناب	وعدم	ممار�ضة	الر�ضاعة	الطبيعية	
والتغري	يف	منط	احلياة	مثل	قلة	احلركة	،	الإكثار	
ي��وؤدى	 مم��ا	 الأك���ل	 يف	 والن�ضويات	 ال��ده��ون	 م��ن	
تزيد	 عوامل	 هذه	 كل	 ذلك	 ..وغ��ري	 ال�ضمنة	 اإىل	

الثدي	 �ضرطان	 خا�ضة	 بال�ضرطان	 الإ�ضابة	 من	
والقولون	وامل�ضتقيم	.

وعن	عوامل	اخلطورة	بالن�ضبة	للمراأة	تقول	د.	اأم	
العمر..	فكلما	 التقدم	يف	 اأبرزها	هو	 اأن	 	: اخلري	
زاد	العمر	كلما	زادت	ن�ضبة	الإ�ضابة	،	وهذه	حقيقة	
ال�ضحية	 ال��رع��اي��ة	 م�ضتويات	 ارت��ف��اع	 اأن	 حيث	
كل	 املعي�ضة	 و�ضع	 وحت�ضن	 املبكر	 والت�ضخي�ض	
ذلك	يوؤدى	ب�ضورة	اأو	باأخرى	اإىل	ارتفاع	متو�ضط	
اإىل	عوامل	اخلطورة	 اأي�ضا	 ي�ضاف	 	، الفرد	 عمر	
والتاريخ	 ال��وراث��ي	 العامل	 اى	 العائلي	 ال��ت��اري��خ	
بال�ضرطان،	 امل�ضبقة	 الإ���ض��اب��ة	 مبعنى	 املر�ضي	

وكذلك	التعر�ض	لالإ�ضعاع	يف	�ضن	مبكرة	كحالت	
العالج	من	ورم	ليمفاوي،		وحدوث	الطمث	يف	�ضن	
�ضنة	 	55 بعد	 وانقطاعه	 �ضنة	 	12 من	 اأقل	 مبكرة	
واإجناب	 	HRT البديل	 الهرموين	 العالج	 وكذلك	
الطفل	الأول	بعد	عمر	30	�ضنة	اإ�ضافة	اإىل	حبوب	
منع	احلمل	واأي�ضًا	الغذاء	وعدم	مزاولة	الريا�ضة	

وبالتاأكيد	الكحول	والتدخني	.

•انت�سارها اخلليجي 	

الدكتور	 ..يوؤكد	 اخلليجية	 ال��دول	 م�ضتوى	 وعلى	
التنفيذي	ملجل�ض	 املكتب	 توفيق	خوجة	مدير	عام	
اأمناط	 اإن	 التعاون:	 جمل�ض	 لدول	 ال�ضحة	 وزراء	
احلياة	الع�ضرية	يف	اخلم�ضني	�ضنة	املا�ضية	متثل	
النوعية	 الرئي�ضي	لإنت�ضار	هذه	املجموعة	 املرتكز	
اأمن��اط	 اأهمها	 وم��ن	 املعدية	 غري	 الأم��را���ض	 من	
امل��ت��وازن	 وال��غ��ذاء	غ��ري	 الأغ��ذي��ة	غ��ري	ال�ضحية،	
بكافة	عنا�ضر	الغذاء	الثمانية	،	والأغذية	ال�ضريعة	
الإع��داد	وما	حتمله	من	مكونات	غذائية	مرتفعة	
الأمناط	 ذلك	 اإىل	 ي�ضاف	 	، احلرارية	 ال�ضعرات	
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الن�ضاط	 قلة	 مثل	 ال�ضحية	 غ��ري	 وال�ضلوكيات	
البدين	،	وعدم	ممار�ضة	الريا�ضة	،	وكذلك	التوتر	
الع�ضبي	،	والقلق	النف�ضي	،	و�ضرعة	اإيقاع	احلياة	

اليومية	والعملية	.

اأن	 اإىل	 تــوفــيــق خــوجــة  الــدكــتــور  وي�����ض��ري 
الإح�ضائيات	والدرا�ضات	الوبائية	املبكرة	اأفادت	
باأن	اإنت�ضار	داء	ال�ضكري	ب�ضورة	وبائية	جعلت	منه	
يقول	 حيث	 اخلليجي	 املجتمع	 على	 �ضحيًا	 خطرًا	
	%20 ال�ضكري	جتاوزت	 بداء	 الإ�ضابة	 ن�ضبة	 اأن	 	:
يف	العديد	من	دول	املجل�ض	)12-25%	يف	الفئات	
العمرية	بني	25-65	عامًا(	اأما	معدلت	الإ�ضابة	
باإعتالل	اإ�ضتقالب	ال�ضكر	)احلالت	ذات	القابلية	
نف�ض	 فقد	جتاوزت	 م�ضتقباًل(	 باملر�ض	 لالإ�ضابة	
م�ضاب	 اخلليجي	 املجتمع	 اأن	 يعني	 ومبا	 الن�ضبة	
اأو	�ضي�ضاب	بال�ضكري	بن�ضب	مرتفعة	جدًا	اإذا	ما	
اأن	ذلك	يظهر	 .	م�ضيفا	 الأخ��رى	 بالدول	 قورنت	
�ضمنت	 املجل�ض	 دول	 من	 خم�ضة	 وج��ود	 يف	 جليًا	
ال�ضادرة	 العامل(	 يف	 دول	 ع�ضرة	 )اأعلى	 قائمة	
عن	الحتاد	العاملي	لل�ضكري	)IDF(	عام	2010م	
اخلليجي	 املجتمع	 من	 	%70-40 ن�ضبة	 اأن	 كما	 	..
تعاين	من	زيادة	الوزن	واأن	ن�ضبة	15-35%	تعاين	
من	ارتفاع	�ضغط	الدم	فيما	بلغت	ن�ضبة	املدخنني	

بدول	جمل�ض	التعاون	%46-16	.

لالأمرا�ض	 بالن�ضبة	 اأن��ه	 اإىل	 خوجة	 د.	 واأو���ض��ح	
القلبية	الدعائية	والتي	متثل	اأكرث	من	ثلث	اأ�ضباب	
الوفاة	فقد	حذرت	نتائج	امل�ضح	اخلليجي	ل�ضحة	
الأ�ضرة	منذ	اأكرث	من	خم�ضة	ع�ضر	عامًا	اإىل	تاأكيد	
الإ�ضابة	بهذا	املر�ض	لدى	الأ�ضخا�ض	ذوي	الأعمار	
فوق	الأربعني	�ضنة	مبعدلت	ترتاوح	بني	%45-20	
حيث	متثل	حاليًا	نفقات	الرعاية	املركزة	يف	اإجراء	
عمليات	الق�ضطرة	العالجية	والعمليات	اجلراحة	
�ضخمًا	 اقت�ضاديًا	 عبئًا	 الوعائية	 القلب	 لأمرا�ض	

على	وزارات	ال�ضحة	بدول	املجل�ض	.

بال�ضرطان	 الإ�ضابة	 حالت	 عدد	 اأن	 اإىل	 م�ضريا	
يف	دول	اخلليج		ما	يربو	عن	71،882	حالة	وفقًا	

للتقرير	
التجميعي	

مل���������ع���������دلت	
الإ����ض���اب���ة	مب��ر���ض	

ال�ضرطان	يف	دول	جمل�ض	
التعاون	اخلليجي	لعام	1998-

ي�ضاهم	 العظام	 اأن	مر�ض	ه�ضا�ضة	 2005م(	كما	
بك�ضور	 وامراأة	 اإ�ضابة	1،5	مليون	رجل	 �ضنويًا	يف	
يف	العظام	ويوؤثر	يف	58%	من	الن�ضاء	ال�ضعوديات	

ماقبل	�ضن	الياأ�ض.

العربية	 اململكة	 يف	 الأم��را���ض	 ه��ذه	 و�ضع	 وع��ن	
التنفيذي	 امل��ك��ت��ب	 ع���ام	 م��دي��ر	 ي���رى	 ال�����ض��ع��ودي��ة	
اأن	 التعاون	 جمل�ض	 ل��دول	 ال�ضحة	 وزراء	 ملجل�ض	
املجتمع	ال�ضعودي	لي�ض	مبناأى	بعيد	عن	التطورات	
خا�ضة	 واخلليجية	 والإقليمية	 العاملية	 املجتمعية	
خالل	عقد	العقدين	املا�ضيني	مما	اأدى	اإىل	تنامي	
واأمرا�ض	 ال�ضكري	 بداء	 الإ�ضابة	 معدلت	 ارتفاع	
القلب	الوعائية	اإىل	هذه	املعدلت	املرتفعة	جدًا	.

ولفت	الدكتور	توفيق	خوجة	اإىل	اأن	وزارة	ال�ضحة	
هامة	 	 درا���ض��ة	 �ضنوات	 	5 قبل	 اأج��رت	 ال�ضعودية	
لر�ضد	عوامل	اخلطورة	لالأمرا�ض	غري	املعدية	.	
البدين	 الن�ضاط	 قلة	 التدخني	)%13(	 اأن	 واأثبتت	
)34%(	ارتفاع	�ضغط	الدم	)38%(	زيادة	الوزن	
الدم	 يف	 ال�ضكر	 ارتفاع	 	)%36( البدانة	 	)%33(

)13.5%(	ارتفاع	الكول�ضرتول)%40(	.

اأن	 	: خوجة	 الدكتور	 ق��ال	 الن�ضب	 لهذه	 وتاأكيدا	
ال��ك��وي��ت	عام	 دول���ة	 اأج��ري��ت	يف	 درا���ض��ة	مماثلة	
قلة	 	)%18( التدخني	 اأن	 اأي�ضا	 اأك��دت	 و	 2008م	
الوزن	 ال��ب��دان��ة)%80(	 	)%57( البدين	 الن�ضاط	
الزائد	)80%(	ارتفاع	ال�ضكر	يف	الدم	)%16.7(	

ارتفاع	الكول�ضرتول)%42(	.

•الو�سع الدويل 	

من	جانبه	قال	الدكتور م�سطفى طيان	ممثل	
منظمة	ال�ضحة	العاملية	لدى	اململكة	اأن	الأمرا�ض	
القلبية	الوعائية	تاأتي	يف	�ضدارة	اأ�ضباب	الوفيات	
الوفيات	 ع��دد	 اأن	 حيث	 العامل	 اأنحاء	 جميع	 يف	
الوفيات	 يفوق	عدد	 الأمرا�ض	 الناجمة	عن	هذه	
الأخ��رى	 الوفيات	 اأ�ضباب	 من	 اأي	 عن	 الناجمة	
نحبهم	 ن�ضمة	 مليون	 	17.1 نحو	 ق�ضى	 حيث	
جراء	الأمرا�ض	القلبية	الوعائية	يف	عام	2004م	
التي	وقعت	 الوفيات	 ومبا	ميثل	29%	من	جمموع	
اأكرث	من	82%	من	 واأن	 العام	 نف�ض	 العامل	يف	 يف	
الوفيات	الناجمة	عن	الأمرا�ض	القلبية	الوعائية	
واملتو�ضطة	 الدخل	 املنخف�ضة	 البلدان	 يف	 حتدث	
�ضواء	 والن�ضاء	على	حد	 الرجال	 الدخل	وت�ضيب	
ن�ضمة	 مليون	 يق�ضي	23.6	 اأن	 املتوقع	 .واأن��ه	من	
القلبية	 الأم��را���ض	 ج��راء	 2030م	 ع��ام	 نحبهم	

الوعائية	واأمرا�ض	القلب	وال�ضكتة	القلبية.

منظمة	 اأو�ضح	ممثل	 فقد	 لل�ضكري	 بالن�ضبة	 اأما	
بال�ضكري	 امل�ضابني	 عدد	 اأن	 	: العاملية	 ال�ضحة	
يتجاوز	220	مليون	ن�ضمة	يف	جميع	اأنحاء	العامل	
وفاة	 �ضهد	 2004م	 ع��ام	 اأن	 التقديرات	 وت�ضري	
نحو	3.4	مليون	ن�ضمة	نتيجة	اإرتفاع	ن�ضبة	ال�ضكر	
ال�ضكري	 وفيات	 اأكرث	من	80%	من	 واأن	 الدم	 يف	
والبلدان	 الدخل	 املنخف�ضة	 البلدان	 يف	 حت��دث	
املتو�ضطة	الدخل	.		يف	حني	ت�ضجل	ن�ضف	وفيات	
	70 عن	 اأعمارهم	 تقل	 من	 بني	 تقريبًا	 ال�ضكري	
الن�ضاء	 ب��ني	 ال��وف��ي��ات	 تلك	 م��ن	 	%55 واأن	 �ضنة	
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اأن	 العاملية	 ال�ضحية	 منظمة	 توقعات	 ت�ضري	 حيث	
وفيات	ال�ضكري	�ضت�ضاعف	يف	الفرتة	مابني	عامي	

2005-2030م	.

اأهم	 من	 يعد	 اأنه	 د.طيان	 اأو�ضح	 ال�ضرطان	 وعن	
اأ�ضباب	الوفاة	يف	جميع	اأرجاء	العامل	فقد	ت�ضبب	
هذا	املر�ض	يف	وفاة	7.6	مليون	ن�ضمة	)نحو	%13	
من	جمموع	الوفيات(	يف	عام	2008م	حيث	ميثل	
اإىل	 املوؤدية	 الإختطار	 عوامل	 اأه��م	 التبغ	 تعاطي	
املعينة	 العدوى	 بع�ض	 وتاأتي	 بال�ضرطان	 الإ�ضابة	
يف	 ال�ضرطان	 وف��ي��ات	 م��ن	 	%20 نحو	 وق��وع	 وراء	
املتو�ضطة	 والبلدان	 الدخل	 املنخف�ضة	 البلدان	
البلدان	 يف	 الوفيات	 تلك	 من	 	%9 ونحو	 الدخل	
املرتفعة	الدخل	واأنه	بالإمكان	توقي	نحو	30%	من	

وفيات	ال�ضرطان	.

كما	اأنه	من	املتوقع	اأن	يتوا�ضل	اإرتفاع	عدد	الوفيات	
الناجمة	عن	ال�ضرطان	على	ال�ضعيد	العاملي	واأن	

يتجاوز	11	مليون	حالة	وفاة	عام	2030م	.

د.	 اأ�ضار	 فقد	 الوزن	 وفرط	 بال�ضمنة	 يتعلق	 وفيما	
وطيان	اأن	نحو	1.6	مليار	من	البالغني	)15	عامًا	
يقل	 مال	 واأن	 ال��وزن	 فرط	 يعانون	من	 فوق(	 فما	
ال�ضمنة	 يعانون	من	 البالغني	 مليون	من	 عن	400	
وذلك	على	م�ضتوى	العامل	يف	عام	2005م	واأن	نحو	
2.3مليار	من	البالغني	�ضيعانون	من	فرط	الوزن	
ال�ضمنة	 من	 �ضيعانون	 مليون	 	700 من	 اأك��رث	 واأن	
فرط	 ح��الت	 اأن	 م��وؤك��دًا	 	.. 2015م	 ع��ام	 بحلول	
البلدان	 يف	 هائلة	 زي��ادة	 ت�ضهد	 وال�ضمنة	 ال��وزن	

املنخف�ضة	واملتو�ضطة	الدخل	ول	�ضيما	يف	املناطق	
احل�ضرية	بعد	ما	كانت	حم�ضورة	يف	البلدان	ذات	

الدخل	املرتفع	.

القلبي	 ال��داء	 	: طيان	 م�ضطفى	 الدكتور	 ويقول	
الروماتيزمي	يحدث	ب�ضبب	�ضرر	يلحق	ب�ضمامات	
وتندب	 التهاب	 ج��راء	 القلبية	 والع�ضلة	 القلب	
تت�ضبب	فيهما	احلمى	الروماتزمية	والتي	ت�ضيب	
ول�ضيما	 الأوىل	 بالدرجة	 النامية	 البلدان	 اأطفال	
املناطق	التي	ينت�ضر	فيها	الفقر	على	نطاق	وا�ضع	
حيث	تعزى	نحو	2%	من	الوفيات	العاملية	الناجمة	
عن	الأمرا�ض	القلبية	الوعائية	اإىل	مر�ضى	القلب	
الرماتيزي	يف	حيث	تعزى	42%	من	تلك	الوفيات	
اإىل	مر�ض	القلب	الإقفاري	و	34%	اإىل	الأمرا�ض	

الدماغية	الوعائية	.

وي�ضيف	ممثل	منظمة	ال�ضحة	العاملية	لدى	اململكة	
اأنه	بالن�ضبة	ملر�ض	ال�ضكري	من	النمط	)1(	فال	
ح�ضب	 منه	 ال��وق��اي��ة	 ميكن	 ول	 �ضبب	 ل��ه	 ي��ع��رف	
املعرفة	العلمية	احلالية	اأما	بالن�ضبة	لل�ضكري	من	
النمط	)2(	فهو	يحدث	ب�ضبب	ا�ضتخدام	اجل�ضم	
من	 	%90 واأن	 فعال	 غري	 ب�ضكل	 الإن�ضولني	 مل��ادة	
حالت	ال�ضكري	امل�ضجلة	يف	�ضتى	اأرجاء	العامل	هي	
حالت	من	النمط	)2(	الذي	يظهر	اأ�ضا�ضًا	جراء	
اأن	 وميكن	 	.. البدين	 الن�ضاط	 وقلة	 ال��وزن	 فرط	
يت�ضبب	ال�ضكري	مع	مرور	الوقت	يف	اإحلاق	اأ�ضرار	
والكليتني	 والعينني	 الدموية	 والأوع��ي��ة	 بالقلب	
والأع�����ض��اب	ك��م��ا	ي��زي��د	ال�����ض��ك��ري	م��ن	خماطر	
واأنه	 القلبية	 وال�ضكتة	 القلب	 باأمرا�ض	 الإ�ضابة	
ي�ضاب	 عامًا	 	15 ملدة	 ال�ضكري	 مع	 التعاي�ض	 بعد	
نحو	2%	من	املر�ضى	بالعمى	وي�ضاب	حوايل	%10	
بحالت	وخيمة	من	�ضعف	الب�ضر	كما	اأن	ال�ضكري	
من	الأ�ضباب	الرئي�ضية	املوؤدية	اإىل	الف�ضل	الكلوي	
من	 	%20 اإىل	 	10 وف��اة	 يف	 الف�ضل	 ه��ذا	 ويت�ضبب	
بال�ضكري	 امل�ضابني	 اأن	 كما	 بال�ضكري	 امل�ضابني	
معر�ضون	خلطر	الوفاة	بن�ضبة	ل	تقل	عن	ال�ضعف	

مقارنة	بغري	امل�ضابني	به	.	

وعن	العوامل	التي	ت�ضبب	ال�ضرطان	يقول	د.	طيان	
اأن	منها	العوامل	املادية	امل�ضرطنة	مثل	الأ�ضعة	فوق	
الكيميائية	 والعوامل	 املوؤينة	 والأ�ضعة	 البنف�ضجية	
دخ��ان	 وم��ك��ون��ات	 الأ�ضبت�ضو�ض	 مثل	 امل�ضرطنة	
الغذائية( امللوثات	 )اأح��د	 والأفالتوك�ضني	 التبغ	
وكذلك	 ال�ضرب(	 مياه	 ملوثات	 )اأحد	 والأر�ضنيك	
العدوى	 اأنواع	 مثل	 امل�ضرطنة	 البيولوجية	 العوامل	
اأو	 اجلراثيم	 اأو	 الفريو�ضات	 بع�ض	 عن	 الناجمة	
والكحول	 التبغ	 تعاطي	 اأن	 م�ضيفا	 	. الطفيليات	
واإتباع	نظام	غذائي	غري	�ضحي	والإ�ضابة	بعدوى	
مزمنة	جراء	فريو�ض	التهاب	الكبد	B	وC	وبع�ض	
تعترب	 الب�ضري	 احلليمي	 ال��ورم	 فريو�ض	 اأمن��اط	
وراء	 تقف	 ال��ت��ي	 الرئي�ضية	 اخل��ط��ر	 ع��وام��ل	 م��ن	
الإ�ضابة	بال�ضرطان	يف	البلدان	املنخف�ضة	الدخل	
الرحم	 عنق	 �ضرطان	 اأن	 كما	 الدخل	 واملتو�ضطة	
الب�ضري	من	 الورم	احلليمي	 الناجم	عن	فريو�ض	
يف	 ال�ضرطان	 ج��راء	 الن�ضاء	 وف��اة	 اأ�ضباب	 اأه��م	

البلدان	املنخف�ضة	الدخل	.

وال�ضمنة	على	 ال���وزن	 ف��رط	 زي���ادة	ح��الت	 وع��ن	
ال�ضحة	 منظمة	 ممثل	 اأ���ض��ار	 العاملي	 ال�ضعيد	
من	 لعدد	 تعزى	 اأن��ه��ا	 اإىل	 اململكة	 ل��دى	 العاملية	
العوامل	منها	التحول	العاملي	يف	النظام	الغذائي	
والذي	يت�ضم	بالنزوع	اإىل	تناول	املزيد	من	الأغذية	
الغنية	بالطاقة	التي	حتتوي	على	ن�ضب	عالية	من	
الدهون	وال�ضكريات	ون�ضبة	قليلة	من	الفيتامينات	
والعنا�ضر	املعدنية	وغريها	من	املغذيات	الزهيدة	
الن�ضاط	 تقليل	 نحو	 النزوع	 اإىل	 اإ�ضافة	 املقدار	
التي	 الوظائف	 من	 العديد	 طبيعة	 ب�ضبب	 البدين	
النقل	 و�ضائل	 وتغري	 احل��رك��ة	 بقلة	 تت�ضم	 باتت	

والتو�ضع	العمراين	.

•الأمرا�ض تغريت! 	

ويك�ضف	الربوفي�سور �ستيفن وال�ستون	)	ماذا	
جامعة	 التخ�ض�ض؟؟؟(	  – اجلامعة	 يف	 يعمل	
ال�ضت�ضاري	 املجل�ض	 ع�ضو	 الأمريكية	 اأوكالهوما	
العاملي	لوزارة	ال�ضحة	حتديات	اأخرى	يف	مواجهة	
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الأمرا�ض	وهي	:		تغري	منط	الأمرا�ض	خالل	ال�ضنوات	املا�ضية	
وعليها	 انت�ضارًا	 الأكرث	 واملعدية	 الوبائية	 الأمرا�ض	 كانت	 حيث	
اأ�ضبحت	 احل�ضاري	 التطور	 ومع	 ال�ضحية	 اخلدمة	 تركيز	 مت	
الأمرا�ض	املنت�ضرة	والتي	لم�ضت	معدلت	الوباء	كالأمرا�ض	غري	
املعدية	)املزمنة(	و�ضغط	الدم	وال�ضمنة	واأمرا�ض	القلب	ت�ضكل	
حتديًا	على	القطاع	ال�ضحي	يف	تغيري	اإ�ضرتاتيجية	اخلدمة	ورفع	

ن�ضبة	ال�ضتعداد	للتعامل	معها	.

مو�ضحًا	اأن	معظم	الأمرا�ض	غري	املعدية	)املزمنة(	لها	عالقة	
بطبيعة	احلياة	ومنط	ال�ضلوك	اليومي	للمواطن	فهي	تتعلق	بتغري	
الغذاء	 ون��وع	 البدين	 والن�ضاط	 ال��ع��ادات	 من	 احلياة	 منظومة	
تلك	 وجميع	 والتدخني	 واحلركة	 ال�ضريعة	 الوجبات	 وخ�ضو�ضًا	
فيها	 ملحوظ	 تغري	 اإح��داث	 لت�ضتطيع	 لوقت	 حتتاج	 العنا�ضر	

ويبقى	هذا	حتديًا	اأمام	وزارة	ال�ضحة	.

ــاي ــدق ــون ــور جـــون رم ــس ــ� 	م���ن	ج��ان��ب��ه	ي���ق���ول	الــربوفــي
)تخ�ض�ض�ضه	اأو	�ضعه	الوظيفى	يف	كندا	(	يف	جمل�ض	اعتماد	
العاملي	 ال�ضت�ضاري	 املجل�ض	 ع�ضو	 بكندا	 ال�ضحية	 اخلدمات	
ال�ضحة	هي	 وزارة	 تواجه	 التي	 التحديات	 :اإن	 ال�ضحة	 لوزارة	
واأهمها	 العامل	 دول	 معظم	 تواجه	 التي	 لتلك	 مماثلة	 حتديات	
والتي	 وممر�ضني	 اأطباء	 من	 الوطنية	 ال�ضحية	 الكوادر	 توفري	
يجب	اأن	تكون	على	م�ضتوى	عايل	من	التاأهيل	العلمي	والعملي	.	
منوهًا	باأن	هذا	الأمر	يحتاج	اإىل	ميزانية	كبرية	ووقت	طويل.

وات�ضاع	 ال�ضعودية	 جغرافية	 اأن	 رموندقاي:	 د.ج��ون	 وي�ضيف	 	
اأمر	يف	غاية	ال�ضعوبة	خا�ضة	فيما	 م�ضاحتها	واختالف	البيئة	
فبع�ض	 الوقائية	 فبع�ض	 الوقائية	 ال�ضحية	 باجلوانب	 يتعلق	
ذلك	 وم��ع	 ال�ضعوبة	 غاية	 يف	 اإليها	 والو�ضول	 بعيدة	 املناطق	
الو�ضول	 ال�ضحة	 وزارة	 خالل	 من	 اململكة	 حكومة	 ا�ضتطاعت	

اإليها	وتقدمي	اخلدمات	الالزمة	.

جامعة	 	 	) تخ�ض�ضه	 	( وير	 جيم�ض  الربوفي�سور  ويقول	
لوزارة	 العاملي	 ال�ضت�ضاري	 املجل�ض	 ع�ضو	 	، الأمريكية	 هارفرد	
ال�ضحة	:	اأن	وزارة	ال�ضحة	تقوم	بو�ضع	اخلطط	الإ�ضرتاتيجية	
ي��وؤدي	 اأم��ر	 وه��و	 املناطق	 م�ضتوى	 على	 تطبيقها	 على	 وت�ضرف	
لت�ضاع	حجم	 نظرًا	 ال�ضحية	 القيادات	 على	 العبء	 زيادة	 اإىل	
اأن	 اإىل	 م�ضريًا	 ومراقبتها.	 اخلدمة	 تقدمي	 من	 امل�ضئوليات	
على	 قوي	 ب�ضكل	 ركزت	 ال�ضعودية	 ال�ضحة	 وزارة	 اإ�ضرتاتيجية	
القوى	 وتطوير	 املعلومات	 وتقنية	 الأول��ي��ة	 ال�ضحية	 الرعاية	

12
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عادل	 ب�ضكل	 ال�ضحية	 اخلدمات	 وتوزيع	 العاملة	
ال��وزارة	 تقدمت	 وقد	 اململكة	 مناطق	 بني	 و�ضامل	
اإىل	 الإ�ضرتاتيجية	 املا�ضية	وحتتاج	 الفرتة	 خالل	
ب�ضكل	منا�ضب	حيث	�ضي�ضعر	 لتنفيذها	 5	�ضنوات	

املواطن	بالفارق	الكبري	وحت�ضن	اخلدمة	.

•الكت�ساف املبكر 	

وفيما	يخ�ض	اآلية	اكت�ضاف	الأمرا�ض	غري	املعدية	
زياد  الدكتور  ف��ق��ال	 فقد	 مبكرا	 )امل��زم��ن��ة(	
للطب	 امل�ضاعد	 ال�ضحة	 وزارة	 وك��ي��ل	 ميم�ض 
املزمنة	 الأمرا�ض	 اكت�ضاف	 طريقة	 اأن	 	: الوقائي	
تختلف	ح�ضب	طبيعة	املر�ض	والتغريات	امل�ضاحبة	
،	فحو�ضات	خمربيه	 اإكلينيكية	 له	)من	عالمات	
اخلطوة	 اأن	 م��وؤك��دًا	 	)... خمربيه	 ت�ضريحية	 	،
الأم��را���ض	 ه��ذه	 عن	 املبكر	 بالك�ضف	 هي	 الأه��م	
من	 واحل��م��اي��ة	 املبكر	 ال��ع��الج	 تلقي	 تتيح	 ال��ت��ي	
من	 ذل��ك	 ويكون	 للمر�ض	 املتقدمة	 امل�ضاعفات	
والعالمات	 الأعرا�ض	 عن	 املجتمع	 توعية	 خالل	
برامج	 اعتماد	 اإىل	 اإ�ضافة	 ل��الأم��را���ض	 املبكرة	
	screening(املبكر وال��ك�����ض��ف	 ل��ل��ت��ح��ري	
الأك���رث	 ال��ف��ئ��ات	 ت�ضتهدف	 	)programs
عمرية	 فئات	 )مثل	 بالأمرا�ض	 لالإ�ضابة	 عر�ضة	
بالأمرا�ض	 تاريخ	عائلي	لالإ�ضابة	 حمددة،	وجود	

غري	املعدية	)املزمنة(	.

التحري	 برامج	 على	 اأمثلة	 اإىل	 ميم�س	 د.  واأ�ضار	
اإجراء	 مثل	 املزمنة	 لالأمرا�ض	 املبكر	 لالإكت�ضاف	
ال�ضكري	 للك�ضف	عن	 فح�ض	�ضكر	الدم	ال�ضائم	
ارتفاع	 عن	 للك�ضف	 الكلي	 الكول�ضرتول	 فح�ض	 	،
لل�ضدر	 اإ�ضعاعية	 �ضورة	 اإج���راء	 	، ال��دم	 �ضحوم	

)ماموغرام(		للك�ضف	عن	�ضرطان	الثدي	.

من	ناحيته	اأكد الدكتور توفيق خوجة	مدير	
عام	املكتب	التنفيذي	ملجل�ض	وزراء	ال�ضحة	لدول	
جمل�ض	التعاون	:	اأن	جميع	النظم	ال�ضحية	تتفق	
حاليًا	على	اأن	الكت�ضاف	املبكر	لعوامل	اخلطورة	
اأو	 الأمرا�ض	 بهذه	 لالإ�ضابة	 القابلية	 لديهم	 ومن	
من	يكونون	فيما	ي�ضمى	مبراحل	ما	قبل	الإ�ضابة	

�ضغط	 وارتفاع	 ال�ضكري	 لداء	 )بالن�ضبة	 باملر�ض	
ال��ذي��ن	لديهم	 ب����ال����ذات(اأو	الأ���ض��خ��ا���ض	 ال���دم	
الأمرا�ض	 هذه	 باأحد	 �ضابق	 عائلي	 مر�ضي	 تاريخ	
من	 املجموعة	 لهذه	 املبكر	 الكت�ضاف	 ه��ذا	 ف��اإن	
ب�ضورة	 املر�ض	 خلطورة	 املعر�ضني	 الأ�ضخا�ض	
النجاح	 م��ن	 كبري	 ج��زء	 ميثل	 م��ن	غريهم	 اأك��رب	
حدوثه	 تاأخري	 اأو	 املر�ض	 ح��دوث	 من	 الوقاية	 يف	
بالنظام	 فيه	 اجليد	 التحكم	 ذلك	 اإىل	 وي�ضاف	
واأي�ضًا	اخلف�ض	من	 والدوائي	 وال�ضلوكي	 الغذائي	
اهلل	 باإذن	 اخلطرية	 امل�ضاعفات	 معدلت	 حدوث	
تتفق	على	 النظم	ال�ضحية	 اأن	معظم	 ..	مو�ضحًا	
ال�ضحية	 بالرعاية	 متخ�ض�ضة	 ع��ي��ادات	 وج��ود	
الأولية	لالأ�ضحاء	من	هم	فوق	الأربعني	عن	طريق	
الفحو�ضات	 من	 �ضل�ضلة	 واإجراء	 الدوري	 الك�ضف	
الدورية	لالإكت�ضاف	املبكر	..	متمنيًا	الو�ضول	اإىل	
اأف��راد	 يتقدم	 بحيث	 املجتمعي	 الوعي	 من	 درج��ة	
باأنف�ضهم	 املخاطر	 لهذه	 عر�ضة	 الأك��رث	 املجتمع	
الفحو�ضات	 واإج��راء	 ال��دوري	 والك�ضف	 باملبادرة	
ال��الزم��ة	واأن����ه	م��ن	امل��م��ك��ن	اأن	ي��ك��ون	ج���زء	من	
احلمالت	التوعية	والتثقيف	ال�ضحي	هو	الفح�ض	

الع�ضوائي	للمواطنني	اأثناء	احلملة	.
)كل	 ال��دوري��ة	 امل�ضوحات	 اأن	 خوجة	 د.	 واأو���ض��ح	
اآلية	 متثل	 الوطني	 امل�ضتوى	 على	 �ضنوات(	 خم�ض	
تطور	 متابعة	 وكذلك	 املبكر	 الكت�ضاف	 يف	 مهمة	
معدلت	الإ�ضابة	وتقييم	خطط	املكافحة	والوقاية	

.
اأبو  اخلــري  اأم  الدكتورة  تقول	 جانبها	 وم��ن	
من	 كوقاية	 املبكر	 الك�ضف	 اأهمية	 ع��ن	 اخلــري 
الثدي	 ل�ضرطان	 بالن�ضبة	 املعدية:	 غري	 الأمرا�ض	
فمن	املفرت�ض	اأن	كل	�ضيدة	من	�ضن	20	عام	تبداأ	
والفح�ض	 الثدي	 تكوين	 ملعرفة	 الذاتي	 بالفح�ض	
ثالث	 ك��ل	 �ضنة	 	30 عمر	 م��ن	 خمت�ض	 قبل	 م��ن	
�ضنوات	وهذا	يف	حال	عدم	وجود	عوامل	خطورة	
الفح�ض	 عمل	 املفرت�ض	 من	 الأربعني	 بعد	 ولكن	
�ضنويًا	 الطبيب	 زي��ارة	 اإىل	 اإ�ضافة	 باملاموغرام	

والفح�ض	الذاتي	.		
اأنه	ميكن	جتنب	ما	ليقل	 د. طيان  بينما	ي�ضري	

عن	80%	من	الوفيات	املبكرة	الناجمة	عن	اأمرا�ض	
القلب	وال�ضكتة	القلبية	باإتباع	نظام	غذائي	�ضحي	
والمتناع	 بانتظام	 البدين	 الن�ضاط	 وممار�ضة	
التبغ	 لدخان	 ال��الاإرادي	 والتعر�ض	 التدخني	 عن	
بالإ�ضافة	اإىل	اختومكافحتها.ائي	غني	باخل�ضار	
والفواكه	وتاليف	الأطعمة	التي	حتتوي	على	كميات	
على	 واحلفاظ	 وامللح	 وال�ضكر	 الدهون	 كبرية	من	
ناجعة	 اأدوي��ة	 هناك	 اأن	 مو�ضحًا	 �ضحي	 وزن	
جميع	 لعالج	 زهيدة	 باأ�ضعار	 الآن	 متاحة	
تقريبًا	 الوعائية	 القلبية	 الأم��را���ض	
قلبية	 بنوبة	 الإ�ضابة	 بعد	 وميكن	
ب�ضكل	 احلد	 دماغية	 �ضكته	 اأو	
الإنتكا�ض	 م�ضاكل	 من	 كبري	
اأو	الوفاة	با�ضتخدام	توليفة	
من	الأدوية	�	ال�ضتاتينات	؟؟؟	
الكول�ضرتول	 ن�ضبة	 لتخفي�ض	
اأخ�����رى	 واأدوي���������ة	 ال������دم	 يف	
موؤكدًا	 ال��دم	 �ضغط	 لتخفي�ض	
احلكومات	 توظف	 اأن	 لب��د	 اأن��ه	
م��زي��دًا	م��ن	ال���ض��ت��ث��م��ارات	عرب	
الربامج	الوطنية	الرامية	اإىل	

الوعائية	 القلبية	 الأم���را����ض	 و�����ض����ائ����ر	ت��وق��ي	
الأمرا�ض	غري	املعدية	)املزمنة(	ومكافحتها.
اأنه	ميكن	 د.	طيان	 لل�ضكر	فريى	 بالن�ضبة	 اأما	

انتهاج	 خ��الل	 م��ن	 عبئه	 م��ن	 التخفيف	
تدابري	ب�ضيطة	لتح�ضني	اأمناط	احلياة	
�ضحي	 وزن	 بلوغ	 على	 العمل	 مثل	
واحلفاظ	عليه	وممار�ضة	الن�ضاط	
البدين	اأي	مال	يقل	عن	30	دقيقة	
من	الن�ضاط	البدين	املعتدل	الكثافة	
واإتباع	نظام	 الأ�ضبوع	 اأيام	 يف	معظم	
اإىل	 غذائي	�ضحي	ينطوي	على	ثالث	
واخل�ضار	 الفواكه	 من	 وجبات	 خم�ض	
ال�ضكر	 مدخول	 من	 التقليل	 مع	 يوم	 كل	
التبغ	 تعاطي	 وجتنب	 امل�ضبعة	 وال��ده��ون	
الإ�ضابة	 خماطر	 من	 يزيد	 التدخني	 لأن	

بالأمرا�ض	القلبية	الوعائية	.
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ذكر	 فقد	 ال�ضرطان	 عبء	 من	 احلد	 كيفية	 وعن	
من	 �ضا�ضعة	 كمية	 ح��ال��ي��ًا	 ه��ن��اك	 اأن	 ط��ي��ان	 د.	
املعارف	اخلا�ضة	باأ�ضباب	ال�ضرطان	وبالتدخالت	
تنفيذ	 وميكن	 عالجيًا	 وتدبريه	 لتوقية	 الالزمة	
ال�ضرتاتيجيات	امل�ضتندة	بالبيانات	
ل��ل��وق��اي��ة	من	

ه��������������ذا	
والك�ضف	 املر�ض	
م���راح���ل	 يف	 ع���ن���ه	
والتدخل	 مبكرة	
ال�������ع�������الج�������ي	
ل��ل��م�����ض��اب��ني	
حيث	 	.. ب���ه	
توقي	 ميكن	
اأك���رث	من	
	%3 0

عوامل	 ت��اليف	 اأو	 بتغيري	 ال�ضرطان	 ح��الت	 م��ن	
فرط	 	/ التبغ	 تعاطي	 ومنها	 الرئي�ضية	 اخلطر	
قليلة	من	اخل�ضار	 تناول	كمية	 وال�ضمنة	/	 الوزن	
الكحول/	 تعاطي	 البدين/	 اخلمول	 	/ والفواكه	
املنقول	 الب�ضري	 احلليمي	 ال��ورم	 فريو�ض	 ع��دوى	
	/ احل�ضرية	 املناطق	 يف	 الهواء	 تلوث	 	/ جن�ضيًا	
التعاطي	للدخان	الناجم	عن	حرق	الوقود	ال�ضلب	
داخل	املباين	وتتمثل	ا�ضرتاتيجيات	الوقاية	
اخلطورة	 ع��وام��ل	 جتنب	 زي���ادة	 يف	
ال�����ض��اب��ق	ذك���ره���ا	وك��ذل��ك	
فريو�ض	 �ضد	 التطعيم	
ال������ورم	اجل��ل��ي��م��ي	
ال������ب�������������ض������ري	
وف����������ريو�����������ض	
	B الكبد	 التهاب	
وم��ك��اف��ح��ة	الأخ��ط��ار	
امل��ه��ن��ي��ة	وال��ت��ق��ل��ي��ل	من	

التعر�ض	لأ�ضعة	ال�ضم�ض	.

فيمكن	 وال�ضمنة	 ال��وزن	 فرط	 وعن	
ال��ت��خ��ف��ي��ف	م���ن	اأع��ب��ائ��ه��ا	م���ن	خ��الل	
التو�ضل	اإىل	توازن	من	حيث	الطاقة	
تناول	 من	 واحلد	 �ضحي	 وزن	 واإىل	
بالطاقة	 الغنية	 الذهنية	 الأغ��ذي��ة	
اخل�ضار	 من	 املزيد	 تناول	 اإىل	 اإ�ضافة	
والفواكه	والبقول	واحلبوب	غري	منزوعة	النخالة	
ال�ضكاكر	 تناول	 من	 الإق��الل	 و	 والبندق	 واجل��وز	
وممار�ضة	 ال��ب��دين	 الن�ضاط	 زي���ادة	 اإىل	 اإ�ضافة	
متو�ضط	 جهد	 وب��ذل	 بانتظام	 ال��ب��دين	 الن�ضاط	
ملدة	ل	تقل	عن	30	دقيقة	يف	معظم	اأيام	الأ�ضبوع	
الدولية	 ال�ضريكة	 واجلهات	 احلكومات	 على	 واأن	
وهيئات	املجتمع	املدين	واملنظمات	غري	احلكومية	
ب��دور	 ال���ض��ط��الع	 اخل��ا���ض	 القطاع	 وموؤ�ض�ضات	
حيوي	من	اأجل	تهيئة	بيئات	�ضحية	وجعل	خيارات	
النظم	الغذائية	ال�ضحية	مي�ضورة	التكلفة	ومتاحة	

للجميع	ب�ضهولة	

وزراء	 ب��دور	جمل�ض	 اأ�ضاد	 فقد	 خوجة	 د.  اأم��ا	

التنفيذي	 ومكتبه	 التعاون	 جمل�ض	 لدول	 ال�ضحة	
واهتمامه	بالت�ضدي	لهذه	املجموعة	من	الأمرا�ض	
غ��ري	امل��ع��دي��ة	م��ن	خ���الل	اإ����ض���دار	ال��ع��دي��د	من	
ال�ضحة	 ل��وزارات	 امللزمة	 والتوجيهات	 القرارات	
تكثيف	 مت	 كما	 املا�ضية	 الع�ضر	 ال�ضنوات	 خ��الل	
اجلهود	خالل	ال�ضنوات	الأربع	املا�ضية	من	خالل	
اعتماد	عدد	من	املواثيق	والإعالنات	الهامة	ومنها	
ب��دول	جمل�ض	 ال�ضحة	 ل��وزراء	 امل�ضرتك	 الإع��الن	
التعاون	حول	الداء	ال�ضكري	عام	2007م	واإعالن	
2007م	 ال�ضكري	 اقت�ضاديات	 ح��ول	 ال��ري��ا���ض	
يف	 )ال��ق��ل��ب	 القلب	 ل�ضحة	 اخلليجي	 وامل��ي��ث��اق	
املقدمة(	2009م	واإعالن	املنامة	حول	اقت�ضاديات	
الأمرا�ض	القلبية	والوعائية	2009م	واإعالن	جدة	
لرعاية	مر�ض	الداء	ال�ضكري	2010م	واإعالن	دبي	
حول	الأمرا�ض	غري	املعدية	وداء	ال�ضكري	2010م	
املعدية	 غري	 الأم��را���ض	 ملكافحة	 املنامة	 ووثيقة	
2011م	ووثيقة	الكويت	للحملة	اخلليجية	للتوعية	

بالأمرا�ض	املعدية	2011م	.

والتثقيف	 التوعية	 دور	 يظل	 خوجة	 د.	 واأ���ض��اف	
وبتظافر	 اجلهات	 كافة	 وعلى	 املتوا�ضل	 ال�ضحي	
وتكامل	 احلكومية	 القطاعات	 يف	 اجلهود	 جميع	
ال�����دور	امل��ج��ت��م��ع��ي	وج��م��ع��ي��ات	امل��ج��ت��م��ع	امل���دين	
حجر	 ه��و	 اخل��ا���ض	 للقطاع	 الفاعلة	 وامل�����ض��ارك��ة	
معدلت	 بخف�ض	 للت�ضدي	 النجاح	 يف	 ال��زاوي��ة	
الإ�ضابة	وامل�ضاعفات	والإعاقة	اأ�ضوة	مبا	حدث	يف	
اإتباع	 �ضرورة	 واأكد	 املتقدمة	 الغربية	 املجتمعات	
ال�ضبل	الوقائية	الرئي�ضية	على	امل�ضتوى	ال�ضخ�ضي	
�ضلوكيات	 واإت��ب��اع	 التدخني	 عن	 المتناع	 ومنها	
احلياة	ال�ضحية	ال�ضليمة	والغذاء	املتوازن	والبعد	
عن	الدهون	والكول�ضرتول	والرتكيز	على	ا	لفواكه	
واخل�ضار	والبتعاد	عن	التوتر	والقلق	النف�ضي	.

•اأمنيات امل�ستقبل 	

امل�ضتقبلية	 للمرحلة	 بالتوقعات	 يتعلق	 فيما	 اأم��ا	
الدول	)مثل	 بع�ض	 اإعتماد	 اأن	 د. ميم�ض	 فيقول	
القرن	 �ضبعينيات	 منذ	 	).. وا�ضرتاليا	 فنلندا	
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على	 تركز	 جمتمعية	 تدخل	 برامج	 على	 املا�ضي	
امل�ضببة	 اخلطر	 لعوامل	 التعر�ض	 بتجنب	 الوقاية	
يف	 م��ا	 ح��د	 اإىل	 ق��د	جنحت	 املزمنة	 ل��الأم��را���ض	
احلد	من	انت�ضار	هذه	الأمرا�ض	بعد	جهود	دامت	
ع�ضرات	ال�ضنوات	وما	مل	يتم	تعديل	جوهري	على	
اأمناط	احلياة	عرب	ال�ضحية	ال�ضائدة	يف	املجتمع	
يف	 �ضيظل	 الأمرا�ض	 هذه	 انت�ضار	 فاإن	 ال�ضعودي	
ت�ضاعد	وعليه	فقد	قامت	وزارة	ال�ضحة	باإعتماد	
الوقاية	 على	 ي��رك��ز	 املجتمعي	 للتدخل	 ب��رام��ج	
لالأمرا�ض	 امل�ضببة	 اخلطر	 لعوامل	 التعر�ض	 من	
بني	 والتعاون	 التن�ضيق	 خالل	 من	 وذل��ك	 املزمنة	

خمتلف	اجلهات	املعنية	.

اأن���ه	م��ن	امل��ت��وق��ع	ازدي���اد	 وت��ق��ول د. اأم اخلــري	
احلمالت	 تكثيف	 مع	 ولكن	 عام	 ب�ضكل	 احل��الت	
التوعوية	من	قبل	اجلهات	املختلفة	والرتكيز	على	
واإن	 ال�ضحي	 والقطاع	 النا�ض	 لدى	 التوعية	 رفع	
�ضاء	اهلل	�ضنتمكن	من	الو�ضول	اإىل	ما	و�ضلت	اإليه	
ن�ضبة	 تقليل	 اإحداث	فارق	يف	 املتقدمة	من	 الدول	

الوفيات	الناجمة	عن	ال�ضرطان	.

امل�ضتقبلية	 التوقعات	 عن	 فيقول	 خوجة	 د.  اأما	
املخططني	 قبل	 م��ن	 ج��دي��د	 اأ���ض��ل��وب	 انتهاج	 اأن	
اجلهود	 تعزيز	 با�ضتطاعتهم	 الذين	 ال�ضحيني	
املبذولة	يف	جمال	توقي	ومكافحة	الأمرا�ض	غري	
الذي	 ال��دويل	 املجتمع	 قبل	 من	 وكذلك	 املعدية	
ال�ضروري	 من	 واأنه	 العمومية	 ال�ضحة	 اأمر	 يعينه	
تزويد	املهنيني	ال�ضحيني	يف	خط	املواجهة	وعامة	
النا�ض	باأحدث	واأدق	املعارف	واملقرتحات	واأن	كل	
�ضاأن	 ذات	 اإدخ��ال	حت�ضينات	 اإمكانية	 ميتلك	 بلد	
املعدية	 غري	 الأمرا�ض	 ومكافحة	 توقي	 يف	جمال	
العاملي	 ال��ه��دف	 حتقيق	 نحو	 خ��ط��وات	 وات��خ��اذ	
الوقاية	 جم��ال	 يف	 اليوم	 ال�ضتثمار	 اأن	 م�ضيفًا	
بزيادة	هذا	 اأنه	 املعدية	حيث	 الأمرا�ض	غري	 من	
ال�ضتثمار	�ضتتاح	اإمكانية	توقي	حدوث	36	مليون	
القادمة	 الع�ضر	 ال�ضنوات	 يف	 مبكرة	 وف��اة	 حالة	
و�ضيبلغ	عدد	الوفيات	التي	�ضيتم	توقيها	يف	�ضفوف	
من	تقل	اأعمارهم	عن	70	�ضنة	17مليون	حالة.

مكا�ضب	 تعني	 توقيها	 �ضيتم	 التي	 الوفيات	 وهذه	
للبلدان	حيث	 القت�ضادي	 النمو	 على	 تعود	 هائلة	
منو	 ح��دوث	 اإىل	 العاملي	 الهدف	 حتقيق	 �ضيوؤدي	
اقت�ضادي	تراكمي	يقدر	ب�	36	مليار	دولر	اأمريكي	
و20مليار	 الهند	 يف	 دولر	 مليار	 و15	 ال�ضني	 يف	
الع�ضر	 ال�ضنوات	 مدى	 على	 الرو�ضي	 الحت��اد	 يف	

القادمة	.

•ر�سائل مهمة 	

ميم�ض  د.  قال	 للمجتمع	 املوجهة	 الر�ضالة	 وعن	
�ضهده	 ال��ذي	 املعي�ضة	 م�ضتوى	 ارت��ف��اع	 اأن	 ل�ضك	
املجتمع	ال�ضعودي	خالل	ربع	القرن	املن�ضرم	اأدى	
احلياة	 اأمن��اط	 يف	 ودراماتيكي	 �ضريع	 تغيري	 اإىل	
باجتاه	 ال�ضنني	 ملئات	 �ضائدًا	 كان	 وال��ذي	 والغذاء	
ال�ضتهالك	 على	 تعتمد	 �ضحية	 غري	 حياة	 اأمناط	
خمول	 وح��ال��ة	 ال�ضحية	 غ��ري	 ل��الأغ��ذي��ة	 امل��ف��رط	
اإىل	تغريات	 اإ�ضافة	 التدخني	 وانت�ضار	عادة	 بدين	
لبع�ض	 وبائي	 انت�ضار	 اإىل	 اأدى	 بيئية	�ضارة	والذي	
ال�ضكري	 مثل	 )املزمنة(	 املعدية	 غري	 الأم��را���ض	
الدم	 �ضغط	 وارت��ف��اع	 والأوع��ي��ة	 القلب	 واأم��را���ض	
وارتفاع	�ضحوم	الدم	وزيادة	ال�ضمنة	والوزن	وهذا	
اإج��راءات	 لتخاذ	 اخلطر	 ناقو�ض	 ي��دق	 �ضك	 بال	
اأنها	 كما	 اخلطري	 ال��وب��اء	 ه��ذا	 من	 للحد	 عاجلة	
وزارتها	 مبختلف	 لدولة	 ا	 بني	 م�ضرتكة	 م�ضوؤولية	
وهيئاتها	واملجتمع	حيث	يتطلب	املزيد	من	اجلهد	
موؤماًل	 النت�ضار	 لهذا	 حد	 و�ضع	 بهدف	 والتفاين	
اجلهات	 م��ع	 بالتعاون	 ال����وزارة	 ج��ه��ود	 ت��وؤت��ي	 اأن	
انت�ضار	هذه	 الطيبة	يف	احلد	من	 الأخرى	ثمارها	

الأمرا�ض.	

باحلياة	 اللتزام	 على	 فتوؤكد	 اخلري	 اأم  د.  اأم��ا	
الكحوليات	 و���ض��رب	 ال��ت��دخ��ني	 وع���دم	 ال�ضحية	
ومزاولة	الريا�ضة	ب�ضكل	منتظم	واللتزام	بالتغذية	
باملر�ض	 الإ���ض��اب��ة	 م��ن	 اخل���وف	 وع���دم	 املعتدلة	
الذهاب	 من	 املري�ضة	 اأو	 املري�ض	 مينع	 لدرجة	
اأن	 اإذ	 	.. بال�ضرطان	 ي�ضخ�ض	 لكي	 الطبيب	 اإىل	

الكت�ضاف	املبكر	هو	�ضر	العالج	)ال�ضفاء(.

اأن	 فيقول	 للمجتمع	 ر�ضالة	 خوجة	 د.  ويوجه	
حول	 املتاحة	 امل��ع��ارف	 م��ن	 الإف���ادة	 يف	 الف�ضل	
يعر�ض	 املعدية	 غري	 الأمرا�ض	 ومكافحة	 توقي	
هناك	 ولي�ض	 داع	 دون	 للخطر	 القادمة	 الأجيال	
غري	 الأم��را���ض	 ا�ضتمرار	 ي��ربر	 ما	 ب�ضاطة	 بكل	
الأوان	 اأرواح	املاليني	قبل	 اإغتيال	 املعدية	يف	
على	 جتاهلها	 يف	 والإم��ع��ان	 ع��ام	 ك��ل	 	..
جدول	اأعمال	التنمية	ال�ضحية	يف	حني	
اأننا	منلك	الآن	فهم	اآليات	توقي	هذه	

الوفيات.

ال��ذي	 ال��ت��ح��دي	 م��واج��ه��ة	 واأن	
ي���ط���رح���ه	ع���ل���ي���ن���ا	ت���وق���ي	
وم��ك��اف��ح��ة	الأم���را����ض	
تقت�ضي	 املعدية	 غري	
من	 معينًا	 ق���درًا	
ال�������ض���ج���اع���ة	
وال�����ط�����م�����وح	
وجدول	الأعمال	
اإل	 وجرئ	 وا�ضع	
اإىل	 الطريق	 اأن	
كل	 وا�ضح	 الأم���ام	

الو�ضوح	.
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تنفيذ  يتم  حيث  شاماًل  تطويريًا  حراكًا  حاليًا  الصحة  وزارة  تشهد 

المرضى  لخدمة  الهادفة  والفعاليات  واألنشطة  البرامج  من  العديد 

جهودًا  الوزارة  وتبذل  أواًل  المريض  شعار  وتحقيق  رضاهم  وكسب 

الصحية من  الخدمات  به  الذي تحظى  السخي  الدعم  كبيرة إلستثمار 

اهلل  يحفظهم   - األمر  والة  تطلعات  يحقق  وبما  الرشيدة  القيادة  لدن 

تعريفًا  الباب  هذا  ويحوي  الصحية،  المواطنين  احتياجات  ويلبي   -

أداء بمستوى  واالرتقاء  الصحية  الخدمات  لتطوير  الوزارة   بجهود 

المرافق الصحية .
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تقديرا	للدور	الريادي	للمملكة	العربية	ال�ضعودية	
موؤخرًا	 مت	 فقد	 ال�ضحي	 املجال	 يف	 حققته	 وم��ا	
وزير	 معايل	 اختيار	 مو�ضكو	 الرو�ضية	 بالعا�ضمة	
الربيعة	 الدكتور	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	 ال�ضحة	
ال��وزراء	 بني	 من	 �ضحة	 وزراء	 �ضتة	 	)6( �ضمن	
العاملية	 ال�ضحة	 منظمة	 يف	 امل�ضاركني	 الأع�ضاء	
وعدهم	)155(	وذلك	بهدف	امل�ضاركة		يف	جل�ضة	
الجتماع	 خ��الل	 امل�ضتوى	 رفيعة	 وزاري����ة	 عمل	
احلياة	 ب��اأمن��اط	 املعني	 الأول	 العاملي	 ال����وزاري	
ال�ضحية	ومكافحة	الأمرا�ض	غري	ال�ضارية	)غري	
هذه	 يف	 �ضارك	 وق��د	 	 	. العامل	 دول	 يف	 	 املعدية(	
اجلل�ضة	بجانب	معايل	وزير	ال�ضحة	الربيعة	كال	
من	وزراء	ال�ضحة	يف	دول	ال�ضني	واأمريكا	ورو�ضيا	
رئي�ضه	 اإىل	 بالإ�ضافة	 اأفريقيا	 وجنوب	 والهند	
مارغريت	 ال��دك��ت��ورة	 العاملية	 ال�ضحة	 منظمه	

ت�ضان.

تقدير عالمي 
للمملكة

وزير   155 بني  من  الربيعة  د.  اختيار 
للم�ساركة يف جل�سة عمل رفيعة امل�ستوى

18
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فالد	 	- الرو�ضية	 احلكومة	 رئي�ض	 فخامة	 وك��ان	
بالعا�ضمة	 الجتماع	 اأعمال	 افتتح	 قد	 بوتن	 ميري	
ال�ضحة	 منظمه	 تنظمه	 والذي	 مو�ضكو	 الرو�ضية	
والتنمية	 ال�ضحة	 وزارة	 م��ع	 بالتعاون	 العاملية	
ل��ق��اء	وزراء	 وي��ه��دف	 ال��رو���ض��ي��ة.	 الج��ت��م��اع��ي��ة	
مكافحة	 �ضبل	 مناق�ضة	 اإىل	 العامل	 بدول	 ال�ضحة	
القلبية	 )الأم��را���ض	 املعدية	 غري	 الأمرا�ض	 هذه	
املزمنة	 الرئوية	 والأم��را���ض	 وال�ضكري	 الوعائية	
عمل	 يف	 تواجهها	 التي	 والعقبات	 وال�ضرطانات(	

خططتها	الإ�ضرتاتيجية	.		.

و�ضبل	 و�ضائل	 لبحث	 املوؤمتر	 هذا	 تنظيم	 وياأتي	
	، العامل	 دول	 يف	 املعدية	 غري	 الأمرا�ض	 مكافحة	
اأكرث	 عن	 م�ضوؤولة	 الأمرا�ض	 هذه	 اأ�ضبحت	 حيث	

من	60%	من	الوفيات	حول	العامل	بالوقت	احلايل	
ويتطلب	مكافحتها	ت�ضافر	اجلهود	بني	القطاعني	
العام	واخلا�ض	واملوؤ�ض�ضات	املدنية	واحلكومية	.

هذا	وي�ضعى	املوؤمتر	اإىل	بلوغ	ثالثة	مرام	رئي�ضية	
م�ضكلة	 حجم	 على	 الأ���ض��واء	 ت�ضليط	 يف	 ترتكز	
الأم���را����ض	غ��ري	ال�����ض��اري��ة	والأث�����ر	الج��ت��م��اع��ي	
التجربة	 وا�ضتعرا�ض	 الناجم	عنها؛	 والقت�ضادي	
الوقاية	 الدويل	يف	جمال	 ال�ضعيد	 على	 املكت�ضبة	
ومكافحتها؛وتوفري	 ال�ضارية	 غري	 الأمرا�ض	 من	
املبادرات	 تعزيز	 اإىل	 امللّحة	 بّيانات	على	احلاجة	
ال��وق��اي��ة	من	 ال��رام��ي��ة	اإىل	 ال��ع��امل��ي��ة	وال��وط��ن��ي��ة	
ال�ضحية	 اخلطط	 �ضمن	 ال�ضارية	 الأمرا�ض	غري	

الوطنية	واأُطر	التنمية	امل�ضتدامة.

العاملي	 الوزاري	 املوؤمتر	 اأن	هذا	 	 بالذكر	 اجلدير	
ومكافحة	 ال�ضحية	 احلياة	 باأمناط	 املعني	 الأّول	
يف	 ب��ارزة	 تظاهرة	 ميثل	 ال�ضارية	 غري	 الأمرا�ض	
احلملة	الدولية	الرامية	اإىل	كبح	اآثار	ال�ضرطانات	
والأمرا�ض	القلبية	الوعائية	وال�ضكري	والأمرا�ض	
الرئوية	املزمنة.كما	يعترب	مبثابة	حت�ضري	واإعداد	
يف	 القادم	 العامل	 دول	 روؤ�ضاء	 اجتماع	 لتو�ضيات	
�ضبتمرب	 �ضهر	 يف	 بنيويورك	 املتحدة	 الأمم	 هيئة	
ا�ضرتاتيجيات	 يناق�ض	 ���ض��وف	 وال���ذي	 2011م	
ملا	 العامل	 م�ضتوى	 على	 الأم��را���ض	 ه��ذه	 مكافحة	
وت�ضكل	 كربى	 من	حتديات	 الأمرا�ض	 هذه	 متثله	

عباءًا	على	اقت�ضاديات	العامل	.

19
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خالل ور�سة عمل عن تقنية املعلومات
د. اليمني : 

املعلومات	 تقنية	 ال�ضحة	ممثلة	يف	 وزارة	 نظمت	
ور�ضة	عمل	 اإنتل	 �ضركة	 مع	 بالتعاون	 والت�ضالت	
بعنوان	“ ال�ضحة	اللكرتونية	والتغريات	احلا�ضلة	

يف	جمال	التقنيات	ال�ضحية	“ .

و�ضهد	جدول	اأعمال	الور�ضة	التي	اأقيمت	على	مدى	
املوا�ضيع	احليوية	حيث	 لعدد	من	 التطرق	 يومني	
اأ�ضتهل	الدكتور	حممد	بن	را�ضد	اليمني	م�ضت�ضار	
تقنية	 على	 العام	 وامل�ضرف	 ال�ضحة	 وزير	 معايل	
باحلديث	 العمل	 ور�ضة	 	 والت�ضالت	 املعلومات	
اللكرتونية	 لل�ضحة	 الوطني	 امل�ضروع	 اأهمية	 عن	
فيها	 امل�ضتخدمة	 والتكنولوجيا	 	) 	 	E-health 	(
اأ�ضبحت	 واأن��ه��ا	 املري�ض	 حياة	 على	 وتاأثرياتها	
وت��اأت��ي	 اليومية	 ���ض��رورات	احل��ي��اة	 م��ن	 ���ض��رورة	
ال�ضعودية	 العربية	 اململكة	 م�ضاريع	 مع	 متا�ضيَا	

لتطبيق	احلكومة	اللكرتونية	“.	

ال�ضحة	 وزارة	 اأن	 فيه	 ل���ض��ك	 “مما	 واأ���ض��اف	

الدكتور	 ال�ضحة	 وزير	 معايل	 مبا�ضر	من	 وبدعم	
�ضمن	 رك��زت	 الربيعة	 العزيز	 عبد	 بن	 عبداهلل	
الهتمام	 اإىل	 التطويرية	 الإ�ضرتاتيجية	 خطتها	
والت�����ض��الت	 املعلومات	 تقنية	 يف	 كبري	 ب�ضكل	
الإلكرتونية	 التقنية	 تطبيق	 باأهمية	 منها	 اإميانا	
يف	جمال	الرعاية	ال�ضحية	وتاأثريها	على	اأمورنا	
احلياتية	ب�ضكل	عام	ول�ضيما	احلياة	ال�ضحية	لكل	
وفق	 والت�ضالت	 املعلومات	 تقنية	 وتقوم	 مواطن	
خطتها	الإ�ضرتاجتية	اإىل	تطوير	نظام	التعامالت	
تنفيذ	 على	 حاليا	 العمل	 يقوم	 حيث	 اللكرتونية،	
ت�ضل	 والتي	 ال�ضخمة	 التقنية	 امل�ضاريع	 من	 عدد	
اإىل	ما	يقارب	100	م�ضروع	تنموي	وحيوي	وذلك		
حتت	مظلة	امل�ضروع	الوطني	لل�ضحة	الإلكرتونية	
ال�ضحية	يف	 اخلدمات	 تطوير	 اإىل	 يهدف	 والذي	
يرتكز	 عالية	 جودة	 ذو	 �ضحي	 نظام	 وفق	 اململكة	
على	�ضحة	املري�ض	وفقا	للمعايري	املدعومة	بنظام	

�ضحي	اإلكرتوين” .

الإ�ضرتاتيجية	 تقوم	 اليمني”  الدكتور	 واأب���ان	 	
اأربع	 على	 الإلكرتونية	 ال�ضحة	 مل�ضروع	 الوطنية	
خالل	 من	 املر�ضى	 رعاية	 وه��ي	 رئي�ضية	 ركائز	
الل��ك��رتوين		 ال��رب��ط	 وحتقيق	 اخل��دم��ات	 حت�ضني	
امل�ضت�ضفيات	 جميع	 مابني	 	) 	connectivity 	(
التابعة	للوزارة	بالإ�ضافة	 	 	 	 	 	 	 واملراكز	ال�ضحية	
اإىل	ت�ضهيل	خدمة	نقل	املر�ضى	انتقال	اإىل	برنامج	

قيا�ض				اأداء	العمل	“.

بعد	ذلك	حتدث	املهند�ض	اأحمد	احلديثي	م�ضاعد	
مت	 ما	 اإىل	 بالوزارة	 امل�ضاريع	 اإدارة	 	 مكتب	 مدير	
اإجنازه	من	م�ضاريع	تقنية		املعلومات	والت�ضالت	
بالإ�ضافة	اإىل	امل�ضاريع	القائمة	حيث	اأو�ضح		اإىل		
اأنه	“ مت	النتهاء	من	م�ضروع	تطوير	الإ�ضرتاتيجية	
اإىل	 ب��الإ���ض��اف��ة	 	 الل��ك��رتون��ي��ة	 لل�ضحة	 الوطنية	
النتهاء	من	ت�ضميم	البوابة	الإلكرتونية	الداخلية	
البنية	 تطوير	 اإجناز	م�ضروع	 	 كما	مت	 واخلارجية	
وكذلك	 ال���وزارة	 يف	 الإل��ك��رتوين	 للربيد	 التحتية	

تنفيذ 100 مشروع تنموي تحت 
مظلة المشروع الوطني للصحة 

االلكترونية
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ربط	نظام	املعلومات	اجلغرافية	ال�ضحية	بالبوابة	
الإلكرتونية	،واأي�ضا	مت	النتهاء	من	تطوير	برنامج	
العمل	 اإج��راءات	 توحيد	 الإلكرتوين	ومت	 الكتالوج	
للرتاخي�ض	الطبية	الإلكرتونية	بالتعاون	مع	�ضركة	
من	 الأوىل	 املرحلة	 تطبيق	 اإىل	 بالإ�ضافة	 العلم	

م�ضروع	الت�ضالت	الإدارية	الإلكرتونية	“.

واأ�ضاف	املهند�ض	احلديثي	“ كما	مت	تطوير	نظام	
للتبليغ	عن	الأحداث	الطبية	اجل�ضيمة	عن	طريق	
البوابة	الإلكرتونية	للوزارة	وكذلك	مت	تطوير	نظام	
اإلكرتوين	لقيا�ض	موؤ�ضرات	الأداء	يف	امل�ضت�ضفيات	
التابعة	للوزارة	واأي�ضا	مت	النتهاء	من	تطوير	نظام	
اإلكرتوين	ملراقبة	اجلودة	النوعية	يف	امل�ضت�ضفيات	
وكذلك	تطوير	نظام	ا�ضتفتاء	املر�ضى	اللكرتوين	
مت		 وكذلك	 املر�ضى	 حقوق	 اإدارة	 مع	 بالتن�ضيق	
الرئي�ضية	 ال�ضبكة	 النتهاء	من	حتديث	حمتويات	

يف	ديوان	الوزارة.

يتم	 التي	 امل�ضاريع	 بع�ض	 هناك	 اأي�ضا	  “ واأردف	
مثل	 تر�ضيتها	 م�ضاريع	متت	 و	 عليها	حاليًا	 العمل	
وم�ضتلزماتها	 اآيل	 حا�ضب	 اأجهزة	 توريد	 م�ضروع	
م�ضروع	 و	 لها	 التابعة	 واملرافق	 ال��وزارة	 ديوان	 يف	
الوزارة	 ديوان	 الآيل	يف	 و�ضيانة	احلا�ضب	 ت�ضغيل	
واملديريات	التابعة	لها	وكذلك		م�ضروع	مكتب	اإدارة	
التطوير	 وم�ضروع	 الإلكرتونية	 ال�ضحة	 م�ضاريع	

التنظيمي	لقطاع	ال�ضئون	املالية	والإدارية.

بخ�ضو�ض	 اأم���ا	  “ احل��دي��ث��ي	 املهند�ض	 واأردف	
كرا�ضة	 طرح	 مت	 فلقد	 حاليا	 املطروحة	 امل�ضاريع	
الإلكرتوين	 النظام	 مل�ضروع	 واملوا�ضفات	 ال�ضروط	
	RFID تقنية	 با�ضتخدام	 الولدة	 حديثي	 حلماية	
ملراكز	 الإل��ك��رتوين	 النظام	 مل�ضروع	 وكذلك	  –
	3 اإىل	طرح	 بالإ�ضافة	 اأوت��ار(	 	( ال�ضموم	 مراقبة	
التحتية	 البنية	 لت�ضغيل	و�ضيانة	 كرا�ضات	م�ضتقلة	
	59 ع���دد	 يف	 والت�������ض���الت	 امل��ع��ل��وم��ات	 لتقنية	
م�ضت�ضفى	و	150	مركز	�ضحي	موزعة	كالتايل:	)	
واجلنوبية،	 الغربية	 املنطقتني	 الو�ضطى،	 املنطقة	

واملنطقتني	ال�ضرقية	وال�ضمالية(	.

ور�ضة	 خالل	 حديثة	 احلديثي	 املهند�ض	 واأختتم	
اأخ��رى	 م�ضاريع	 هناك	 اأن	 اإىل	 بالتطرق	 العمل	
جاري	العمل	على	التح�ضري	لها	و	اإعداد	كرا�ضات	
اأنظمة	 واملوا�ضفات	مثل	م�ضروع	تطبيق	 ال�ضروط	

الإجراءات	الإدارية	و	املالية	يف	الوزارة	

)	ERP	(		وكذلك	م�ضروع	اإن�ضاء	مركز	املعلومات	
اإىل	 ب��الإ���ض��اف��ة	 الإل��ك��رتون��ي��ة	 لل�ضحة	 ال��وط��ن��ي	
	- ال�ضحية	 املعلوماتية	 الأنظمة	 تطبيق	 م�ضروع	
الأ�ضّرة	 اإدارة	 نظام	 نقل	 حاليا	 يجري	 كما	 	HIS

اإىل	 	 	Bed Management System الإلكرتوين	
مركز	البيانات	بالوزارة	و�ضتقوم	تقنية	املعلومات	
وتطويره	 عليه	 بالإ�ضراف	 بالوزارة	 الت�ضالت	 و	

للمرحلة	امل�ضتقبلية	.

مدير	 ال�����ض��وي��دان	 من�ضور	 املهند�ض	 اأك���د	 فيما	
الإل��ك��رتوين	 ال��وط��ن��ي	  ”HIS“ ن��ظ��ام	 م�����ض��روع	
ال�ضحي	اإىل	اأن	العمل	على	هذا	النظام	ي�ضري	وفق	
اخلطة	الإ�ضرتاتيجية	املو�ضوعة	للم�ضروع		بوزارة	
ال�ضحة		والتي	�ضوف	ت�ضب	يف	م�ضلحة	املواطنني	

باإذن	اهلل	خالل	الفرتة	القليلة	املقبلة	.

واأ�ضاف	املهند�ض	ال�ضويدان	يعترب		“HIS”نظام		
عمل	اإلكرتوين	متكامل	لربط	املعلومات	ال�ضحية	
جميع	 ل��دى	 وتنظيمها	 الأع��م��ال	 لإدارة	 وذل���ك	
امل�ضت�ضفيات	ويبداأ	ذلك	من	بداية	دخول	املري�ض	
م��رورا	 الت�ضجيل	 بعملية	 وق��ي��ام��ة	 للم�ضت�ضفي	
بالعمليات	الأخرى	�ضواء	عمل	التحاليل	اأو	الأ�ضعة	
اأو	التنومي	و�ضول	ل�ضرف	الأدوية	العالجية	وغرية	
م�ضت�ضفى	 من	 املختلفة	 الإداري��ة	 الإج��راءات	 من	

اإىل	اآخر	“.

اإىل	 واأردف	“ يهدف	نظام	HIS””  الإلكرتوين	
الأع��م��ال	 لإدارة	 موحد	 اإل��ك��رتوين	 نظام	 اإي��ج��اد	
ال�ضحة		 ل��وزارة	 التابعة	 امل�ضت�ضفيات	 جميع	 لدى	
الإج������راءات	 ج��م��ي��ع	 وت�����ض��ه��ي��ل	 لتح�ضني	 وذل����ك	
وراحته	 املري�ض	 ت�ضب	يف	خدمة	 والتي	 الإداري��ة	
ا�ضتخدام	 من	 التقليل	 اإىل	 النظام	 يهدف	 كما	
الورق	يف	العمليات	الإدارية	والتي	لها	الكثري	من	

ال�ضلبيات	�ضواء	يف	اأ�ضرارها	على	�ضحة	الإن�ضان	
اأو	يف	تكلفتها	القت�ضادية	وكذلك	يف	�ضياع	اأو	تلف	
املعلومات	الورقية،	ويف	ختام	ور�ضة	العمل	مت	فتح	
احل�ضور	 قبل	 من	 الأ�ضئلة	 وط��رح	 املناق�ضة	 باب	

على	ما	مت	طرحة	.

العزيز	 عبد	 ب��ن	 �ضعد	 الأ���ض��ت��اذ	 اأك��د	 جهته	 م��ن	
والت�����ض��ال	 ال��ت�����ض��وي��ق	 اإدارة	 م��دي��ر	 ال��ع��ج��الن	
الإلكرتوين	اإىل” اأن	اإقامة	ور�ضة	العمل	هذه	تاأتي	
انطالقا	من	حر�ض	تقنية	املعلومات	والت�ضالت	
ال��دك��ت��ور	حممد	 م��ن	 دائ���م	 وباهتمام	 ب��ال��وزارة	
العام	 وامل�ضرف	 الوزير	 معايل	 م�ضت�ضار	 اليمني	
ب�����ض��رورة	 والت�����ض��الت	 امل��ع��ل��وم��ات	 تقنية	 ع��ل��ى	
التوا�ضل	مع	جميع	اجلهات	�ضواء	كانت	حكومية	اأو	
خا�ضة	وذلك	لإي�ضال	�ضوت	الوزارة	وما	يتم	عمله	
الإلكرتونية	 لل�ضحة	 الوطني	 امل�ضروع	 خالل	 من	
واإي�ضاح	جميع	طرق	التعاون	امل�ضرتك	مابني	وزارة	
والت�ضالت	 املعلومات	 تقنية	 يف	 ممثلة	 ال�ضحة	
ي�ضاعدنا	 مبا	 العالقة	 وذات	 امل�ضتفيدة	 واجلهات	
يف	اإي�ضال	ر�ضالتنا	ال�ضامية	وذلك	بتحقيق	اأف�ضل	
�ضبل	 جميع	 وتوفري	 للمواطن	 ال�ضحية	 اخلدمات	

الراحة	لهم	.

اخلا�ضة	 العمل	 ور�ضة	 “  اأن	 العجالن	 واأ���ض��اف	
بالتغريات	احلا�ضلة	يف	جمال	التقنيات	ال�ضحية	
عدد	 ح�ضرها	 يومني	 م��دار	 على	 اأقيمت	 وال��ت��ي	
ال���وزارة	وذل��ك	 ���ض��واء	م��ن	داخ��ل	 م��ن	امل�ضئولني	
عدد	 يف	 امل�ضئولني	 من	 عدد	 وكذلك	 الأول	 لليوم	
مثل	 الثاين	 اليوم	 يف	 احلكومية	 القطاعات	 من	
وزارة	الداخلية،	مركز	املعلومات	الوطني	،	وزارة	
الت�ضالت،	وزارة	املالية	وغرية	من	اجلهات	كما	
القطاع	اخلا�ض	مثل	 �ضهد	احل�ضور	م�ضاركة	من	
لل�ضراء	 الوطنية	 وال�ضركة	 	، الت�ضالت	 �ضركة	
اللكرتونية	 التعامالت	 	 وبرنامج	 لالأدوية	 املوحد	
احلكومية	)	ي�ضر	(	و�ضركات	التاأمني	الطبي	وغريه	
احلكومية	 وامل�ضت�ضفيات	 ال�ضحية	 الهيئات	 من	

واخلا�ضة	.
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       مبتابعة من معايل وزير ال�شحة الدكتور 
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��رب��ي��ع��ة  و���ش��م��ن 
الرعاية  خ��دم��ات  لتعزيز  ال�شحة  وزارة  جهود 
مناطق  يف  امل��واط��ن��ني  اإىل  امل��ق��دم��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
اخل��دم��ات  على  ح�شولهم  وت�شهيل  ت��واج��ده��م 
واحل����د من  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة  امل��ط��ل��وب��ة  ال�شحية 
خالل  املر�شى  بع�س  يعانيها  التي  ال�شعوبات 
م���راج���ع���ت���ه���م ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات امل����رك����زي����ة ف��ق��د 
من  متميزة  نخب  ا�شتقطاب  ال����وزارة  وا���ش��ل��ت 
الأط���ب���اء ال���ش��ت�����ش��اري��ني امل�����ش��ري��ني ل��ل��ع��م��ل يف 
ظل  يف  امل��م��ل��ك��ة  م��ن��اط��ق  م��ن  م�شت�شفيات  ع���دة 
يف  الدائم  التعاقد  اإمكانية  وحمدودية  �شعوبة 
الوقت احلا�شر مع اأطباء ا�شت�شاريني يف بع�س 

التخ�ش�شات لندرتهم .
العالجي	 للطب	 امل�ضاعد	 ال��وزارة	 وكيل	 واأو�ضح	
الدكتور	عقيل	بن	جمعان	الغامدي	اأن	هذه	الدفعة	
الذين	 ال�ضت�ضاريني	 من	 نخبة	 ت�ضم	 الأطباء	 من	
تخ�ض�ضات	 ع��دة	 يف	 العليا	 امل��وؤه��الت	 يحملون	
من	 ال��ع��دي��د	 ت�ضمل	 كما	 ون����ادرة	 دقيقة	 فرعية	

العنا�ضر	الن�ضائية	.
واأ���ض��اف	اأن	ذل��ك	ي��اأت��ي	بعد	جن��اح	ال����وزارة	يف	
التعاقد	جزئيا	مع	نخبة	من	الأطباء	ال�ضت�ضاريني	
الطبي	 الدعم	 برنامج	 �ضمن	 املتميزين	 املحليني	
مركزية	 م�ضت�ضفيات	 ع���دة	 يف	 للعمل	 امل��وؤق��ت	
هذه	 ت�ضمل	 حيث	 الطرفية	 املناطق	 يف	 ومرجعية	
وج��رى	 م�ضريا	 ا�ضت�ضاريا	 طبيبا	 	70 ال��دف��ع��ة	

بكافة	 امل�ضت�ضفيات	 م��ن	 العديد	 على	 توزيعهم	
مناطق	اململكة	وذلك	ح�ضب	تخ�ض�ضاتهم	الطبية	
الدرا�ضة	 على	 املبنية	 املجتمع	 احتياجات	 ووف��ق	

التحليلية	خلطة	الوزارة.
تت�ضمن	عدة	تخ�ض�ضات	 الدفعة	 اأن	هذه	 واأبان	 	
منها	جراحة	الأع�ضاب	والعمود	الفقري	وجراحة	
الكلى	وامل�ضالك	البولية	وجراحة	العظام	واملفا�ضل	
وترميم	 التجميل	 وجراحة	 الروماتزم	 واأمرا�ض	
احلروق	وطب	وجراحة	العيون	وجراحة	الأطفال	
املناظري	 اإىل	جراحة	 بالإ�ضافة	 ال�ضدر	 وجراحة	
والتخدير	والإنعا�ض	والأمرا�ض	الباطنية	والن�ضاء	
الدموية	 والأوع���ي���ة	 القلب	 واأم���را����ض	 وال����ولدة	
واأمرا�ض	الدم	 الولدة	 واأمرا�ض	الأطفال	حديثي	
واأم��را���ض	 ال�ضدرية	 والأم��را���ض	 الأط��ف��ال	 ل��دى	
الكلى	واأمرا�ض	الأنف	والأذن	واحلنجرة	والأ�ضعة	
الت�ضخي�ضية	وطب	الطوارئ	وطب	املختربات	(.
قامت	 ال�ضحية	 ال�����ض��وؤون	 م��دي��ري��ات	 اأن	 واأف����اد	
امل�ضت�ضفيات	 خ��دم��ات	 منطقة	 م��ع	 بالتن�ضيق	
من	 املثلى	 لال�ضتفادة	 الربنامج	 من	 امل�ضتهدفة	
لتلبية	 ا�ضتقطابها	 التي	مت	 الطبية	 تلك	اخلربات	
الحتياجات	ال�ضحية	للمواطن	واملجتمع	ولتعزيز	
ا�ضتفادة	املر�ضى	من	تواجد	تلك	اخلربات	الطبية	
والإ�ضهام	يف	تطوير	�ضري	 الوزارة	 يف	م�ضت�ضفيات	
العمل	يف	اأق�ضام	تلك	امل�ضت�ضفيات	من	خالل	ور�ض	
قوائم	 وتخفي�ض	 التعليمية	 واملحا�ضرات	 العمل	
املرجعية	 للم�ضت�ضفيات	 الإح��الت	 وعدد	 املواعيد	

واملركزية	.
	واأ���ض��ار	ال��دك��ت��ور	عقيل	
الغامدي	اإىل	اأن	التن�ضيق	
م�ضتمر	بخ�ضو�ض	التعاقد	
اأخرى	 دفعات	 مع	 جزئيًا	
من	الأطباء	ال�ضت�ضاريني	
جميع	 اح��ت��ي��اج��ات	 ل�����ض��د	
اأن	 ك��م��ا	 امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات	
خطة	 وفق	 جارية	 اجلهود	
ال�����وزارة	لإمت����ام	امل��راح��ل	
عرب	 الربنامج	 من	 املتبقية	
من	 طبية	 نخب	 ا�ضتقطاب	
فرعية	 تخ�ض�ضات	 ع���دة	
ودقيقة	من	عدة	دول	اأخرى	
امل�ضت�ضفيات	 ع��م��ل	 ل��دع��م	
ب���ك���اف���ة	م���ن���اط���ق	امل��م��ل��ك��ة	
الأطباء	 هوؤلء	 توزيع	 و�ضيتم	
وفق	 ا�ضتقطابهم	 امل�ضتهدف	
على	 م�ضبقًا	 م��ع��د	 ب��رن��ام��ج	
املركزية	 الوزارة	 م�ضت�ضفيات	
وزي��ر	 م��ع��ايل	 توجيهات	 وف��ق	
الحتياجات	 بتحقيق	 ال�ضحة	
واملجتمع	 للمواطن	 ال�ضحية	

على	النحو	الأمثل	.

د.	عقيل	الغامدي

الصحة تتعاقد مع 70 
طبيبًا استشاريًا مصريًا

د. الغامدي : الدفعة تشمل عدة 
تخصصات فرعية دقيقة ونادرة
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وذكر	رئي�ض	ق�ضم	الأوعية	الدموية	الإ�ضت�ضاري	عبداحلميد	عقده		اأنه		اجري	
)الدوبلر(	 ال�ضوتية	 واملوجات	 الإ�ضعاعية	 الفحو�ضات	 من	 عدد	 للمري�ض	
كتله	 عن	 عبارة	 ناب�ض	 ورم	 وج��ود	 تبني	 وعائي	 وتخطيط	 مقطعيه	 و�ضور	
تقرر		 اأنه	 اإىل	 م�ضريًا	 	، ال�ضباتي	 ال�ضريان	 مفرق	 (	يف	 �ضم	 	6×5 وعائية	)	
اإجراء	عملية	ا�ضتئ�ضال	الورم	كليًا		وقطع	للورم	خارج	ال�ضريان	ال�ضباتي	من	

غري	حتويله	والع�ضب	املبهم	وع�ضب	حتت	الل�ضان	حيث	ا�ضتغرقت	العملية	4	
�ضاعات	ون�ضف	ال�ضاعة		.

	واأ�ضاف	الدكتور	عقدة	اأنه	مت	تنومي		املري�ض	بوحدة	العناية	املكثفة	ملدة	يوم	
واحد	بعد	العملية	ومن	ثم	حول	لق�ضم	اجلراحة	العامة	وخرج	من	امل�ضت�ضفى	

بعد	اأ�ضبوع	وراجع	العيادة	اخلارجية	بحاله	طبيعيه	وهلل	احلمد.

استئصال
ورم نادر لمريض 

بمستشفى الملك 
فهد التخصصي

متكن فريق طبي متخ�س�ض بجراحة الوعيه الدموية مب�ست�سفى امللك فهد التخ�س�سي بربيده بقيادة رئي�ض 
طارق  حممد  الدكتور  الدموية  الوعيه  وا�ست�ساري  عقده  احلميد  عبد  ال�ست�ساري  الدموية  الوعيه  ق�سم 

�سديق ، من ا�ستئ�سال ورم من  اأورام اجل�سم ال�سباتى وتعترب هذه من  الأورام نادرة والغري متكررة.
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مت�ضيًا	مع	توجيهات	خادم	احلرمني	ال�ضريفني	امللك	عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز	
بالداخل	 للمواطنني	 رعاية	�ضحية	ممكنة	 اأف�ضل	 بتوفري	 القا�ضية	 �ضعود	 اآل	
وتفاهمات	 اتفاقيات	 العليا	يف	عقد	 الطبية	 الهيئة	 اأمانة	 ،	جنحت	 واخلارج	
بها	 توجد	 التي	 الدول	 لأنظمة	 املتخ�ض�ضة	طبقًا	 العاملية	 الطبية	 املراكز	 مع	
اململكة	 للعالج	خارج	 املراكز	ل�ضتقبال	)	870	(	حالة	مر�ضية	معقدة	 تلك	
(	خالل	 وغريها	 كلى،	 نخاع،	 كبد،	 	( اأع�ضاء	 زراع��ة	 حالة	 	) 	126 	( منها	
العام	1431ه�	اأو�ضح	ذلك	الدكتور	خالد	احل�ضني	مدير	عام	الهيئات	الطبية	
احلالت	 اأن	 مبينًا	 العليا	 الطبية	 الهيئة	 ورئي�ض	 باخلارج	 ال�ضحية	 واملكاتب	
التي	تتطلب	اإر�ضالها	للعالج	يف	اخلارج	تخ�ضع	لدرا�ضة	من	قبل	الهيئة	الطبية	
العليا	والتي	تعمل	ب�ضكل	م�ضتقل	وذات	�ضخ�ضية	اعتبارية	وذلك	وفقًا	لالأمر	
ال�ضامي	الكرمي	رقم	8766/ب	وتاريخ	1417/6/15ه���	وينظم	عملها	الأمر	
ال�ض���امي	الك���رمي	4700/ب	وتاريخ	1430/5/8ه�	واملت�ض��من	)	التاأكيد	على	
اأن	تتم	درا�ضة	جميع	احلالت	التي	نوجه	باإحالتها	لوزارة	ال�ضحة	للنظر	يف	
عالجها	باخلارج	من	قبل	الهيئة	الطبية	العليا	(...	وهي	م�ضكلة	من	القطاعات	
ال�ضحية	باململكة	)	وزارة	ال�ضحة	،	وزارة	الدفاع	والطريان	،	وزارة	الداخلية	
،	احلر�ض	الوطني	،	جامعة	امللك	�ضعود	وم�ضت�ضفى	امللك	في�ضل	التخ�ض�ضي	
ومركز	الأبحاث	(	وذلك	يجعلها	على	معرفة	تامة	بجميع	الإمكانيات	املتوفرة	

بامل�ضت�ضفيات	التخ�ض�ضية	املرجعية	باململكة.	

									وك�ضف	احل�ضني	اآلية	اإر�ضال	احلالت	للعالج	يف	اخلارج	من	خالل	درا�ضة	
م�ضلحة	 اأعينهم	 ن�ضب	 وا�ضعني	 العليا	 الطبية	 الهيئة	 طريق	 عن	 احل��الت	
على	 وعادل	جلميع	احلالت	 وعملي	 علمي	 باأ�ضلوب	 الأول	 املقام	 املري�ض	يف	
	... حالة	 لكل	 الأمثل	 للقرار	 للو�ضول	 اأخرى	 اعتبارات	 اأي	 وبدون	 �ضواء	 حد	

كما	يقومون	بالتوا�ضل	مع	الأطباء	املعاجلني	داخل	اململكة	ملناق�ضة	احلالت	
والعينات	 املدجمة	 والأقرا�ض	 الأ�ضعة	 �ضورة	 وكذلك	 ومو�ضوعية	 با�ضتفا�ضة	
الباثولوجية	ل�ضرعة	احل�ضول	على	قبول	للعالج	واخلطة	العالجية	املقرتحة	

وبالتايل	اإ�ضدار	قرار	العالج	باخلارج	على	نفقة	الدولة.

									ونوه	احل�ضني	باأن	دور	وزارة	ال�ضحة	يقت�ضر	على	متابعة	احلالت	املر�ضية	
التي	�ضبقت	املوافقة	عليها	من	قبل	الهيئة	الطبية	العليا	من	متابعة	املري�ض	
ل�ضرعة	ح�ضول	 الت�ضهيالت	الالزمة	 اإقامته	حيث	تقوم	بتقدمي	 ح�ضب	حمل	
بالطريان	 نقله	 ليتم	 املق�ضود	 للبلد	 عالج	 تاأ�ضرية	 على	 ومرافقة	 املري�ض	
،	كما	�ضدرت	 ا�ضتدعت	حالته	ذلك	 اإذا	 الطبي	 الإخالء	 اأو	طائرة	 التجاري	
اأن	يكون	 التوجيهات	ال�ضامية	الكرمية	بتقنني	وتنظيم	املرافقني	والتي	منها	
للمواطنني	 العدالة	 ي�ضمن	 للمري�ض	مبا	 الأوىل	 الدرجة	 وقريب	من	 �ضعودي	

وكذلك	احلاجة	الطبية	...	

كما	يتم	التوا�ضل	مع	املكاتب	ال�ضحية	ال�ضعودية	باخلارج	والتي	تتوىل	حجز	
املواعيد	للمر�ضى	باملراكز	العالجية	والإ�ضراف	على	عالجهم	اأثناء	تواجدهم	

باخلارج.

اأما	ما	يخ�ض	العالج	يف	الداخل	فقد	قامت	وزارة	ال�ضحة	من	خالل	ثماين	
ع�ضر	هيئة	طبية	عامة	بجميع	مناطق	اململكة	الرئي�ضية	باإحالة	)	43808	(	
العيون	 اأكرثها	مر�ضى	 كان	 	، باململكة	 املتخ�ض�ضة	 الطبية	 للمراكز	 مري�ضًا	
بن�ضبة	)	17%	(	تالها	اأمرا�ض	القلب	بن�ضبة	)	14%	(	والأمرا�ض	الباطنية	

بن�ضبة	)	12%	(	والأورام	ال�ضرطانية	بن�ضبة	)	%10	(	.

منها 126 حالة زراعة أعضاء
870 حالة مرضية معقدة
تم عالجها العام الماضي

د.	خالد	احل�ضنيخارج المملكة
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عدد املر�شىالتخ�ش�س

243اأمرا�ض	باطنة
236	اورام	�ضرطانية

82عظام
72جراحة

35جراحة	تكميلية
30اأمرا�ض	ع�ضبية	وتاهيل	طبي

16اأمرا�ض	دم
13اأذن	وانف	وحنجرة

11عيون
9م�ضالك	بولية
3اأوعية	دموية
2اأمرا�ض	قلب
2اأمرا�ض	نف�ضية
1ن�ضاء	وتوليد
47زراعة	كبد
26زراعة	كلى

19زراعة	رئة	وقلب
18زراعة	نخاع
5زراعة	امعاء
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تو�شيات  الربيعة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  د.  ال�شحة  وزي��ر  معايل  اعتمد 
ال����ذي نظمته   ) واآف�����اق  ال�����ش��ح��ي 2011م - خ���ي���ارات  ال��ت��اأم��ني   ( م��وؤمت��ر 
-10 املوافق  6-1432/5/7ه�����  من  الفرتة  خ��الل  بالريا�س  ال�شحة  وزارة 
2011/4/11م بناء على ما رفعته اللجنة العلمية للموؤمتر حيث اأعدت هذه 
التو�شيات جلنة متخ�ش�شة عليا تراأ�شها وكيل وزارة ال�شحة للتخطيط 

والتطوير د. حممد بن حمزة خ�شيم وت�شمنت التو�شيات :

ومقدمي	 ال�ضعودي	 املواطن	 لدى	 ال�ضحي	 التاأميني	 الوعي	 ن�ضر	 اأهمية	 	-1
اأن	التاأمني	ما	هو	 اأن	من	املعروف	 اخلدمة	ال�ضحية	بفئاتهم	املختلفة	حيث	
اإل	و�ضيلة		مالية	لدفع	تكاليف	خدمات	الرعاية	ال�ضحية	ولي�ض	نظام	تقدمي	

خدمات	�ضحية	.	
2-	التاأكيد	على	اأن	يبنى	اأي	نظام	�ضحي	على	املبادئ	الأ�ضا�ضية	التي	قامت	
عليها	هذه	البالد	وهي	جمانية	اخلدمة	ال�ضحية	و�ضرعة	توفرها	و�ضموليتها	
وعدم	 	، اململكة	 يف	 واملناطق	 الأف���راد	 بني	 العادل	 وتوزيعها	 الأف���راد	 لكافة	
اخلدمة	 توفري	 على	 القدرة	 مع	 التغطية	 من	 املواطنني	 من	 فئة	 اأي	 ا�ضتبعاد	
حالة	 الكبرية	يف	 الطبية	 للمراكز	 املري�ض	 ونقل	 اململكة	 قرى	 من	 قرية	 لكل	

احتياجه	لها.

3-		اأهمية	مراعاة	اأن	لكل	دولة	ظروفها	ال�ضحية	اخلا�ضة	وبيئتها	ال�ض�حية	
يوجد	نظام	رعاية	�ضحية	مثايل	 والثقافية	حيث	ل	 وال�ضيا�ضية	 القت�ضادية	
دولة	من	 اأي	 ال�ضلبيات(	يف	 وخايل	من	 ال�ضروط	 م�ضتكمل	جميع	 )منوذجي	
املتحدة	 والوليات	 وكندا	 اأوروب��ا	 يف	 العاملية	 ال�ضحية	 والنظم	 العامل،	 دول	
الأمريكية	،	تاأمينية	كانت	اأو	غري	تاأمينية	،	تعتمد	اعتمادًا	كاماًل	يف	ن�ضاأتها	

وتطورها	على	اإمكانياتها	ومواردها	وظروفها	وبيئتها	الوطنية.
واإدارة	 ومتويل	 و�ضيا�ضات	 بنظم	 املتعلقة	 العلمية	 البحوث	 على	 الإعتماد	 	-4
القرارات	 لإتخاذ	 كاأ�ضا�ض	 ال�ضحي	 والتاأمني	 ال�ضحية	 الرعاية	 خدمات	
ال�ضحية	 الرعاية	 نظم	 لإ�ضالح	 والرباهني	 بالدلئل	 واملدعومة	 ال�ضائبة	

بجميع	اأنواعها		واأجزائها	واأ�ضكالها.
5-	اخ�ضاع	التاأمني	ال�ضحي	لعدة	اعتبارات	وحمددات	لبد	من	درا�ضتها	عند	
التخطيط	لتطبيقه	ومنها	املحددات	ال�ضيا�ضية	والقت�ضادية	والثقافية	ون�ضبة	

النمو	ال�ضكاين.
التاأمني	ال�ضحي	ل	يرفع	جودة	الأداء	باخلدمات	ال�ضحية	 باأن	 6-	الت�ضليم	
املعايري	 على	 تعتمد	 ال�ضحية	 باخلدمات	 الأداء	 فجودة	 	، مبا�ضر	 ب�ضكل	
الدقيقة	 واملراجعة	 املراقبة	 بالدول	من	حيث	 املطبقة	 وال�ضيا�ضات	 ال�ضحية	

لهذه	املعايري	يف	اأماكن	تقدمي	اخلدمات	ال�ضحية	.

وزير الصحة يعتمد توصيات 
مؤتمر التأمين الصحي
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اأنه	 ال�ضركات	حيث	 التجاري	من	خالل	 ال�ضحي	 التاأمني	 ا�ضتبعاد	فكرة	 	-7
مبني	على	الربحية	البحتة	حيث	اأن	معظم	الدول	املتقدمة	يف	اأوروبا	الغربية	

تطبق	التاأمني	ال�ضحي	التعاوين	احلكومي	الذي	ل	يهدف	للربح.
التاأمني	 اأن��واع	 اأك��رث	 هو	 الإجتماعي:	 ال�ضحي	 التاأمني	 اأن	 على	 التاأكيد	 	-8
ال�ضحي	اإنت�ضارًا	يف	العامل	فهو	اإلزامي	،	ول	يهدف	للربح	،	وي�ضيف	للمجتمع	
احتياجات	 مع	 يتنا�ضب	 ومبا	 م�ضتمرة	 وب�ضفة	 جديدة	 عالجية	 اإمكانيات	
املواطنني	ال�ضحية	،	وينت�ضر	بكرثة	يف	دول	اأوروبا	،	حيث	يتم	اإما	عن	طريق	

ال�������ض���رائ���ب	)م���ث���ل	اي��ط��ال��ي��ا	
من	 اأو	 وال��دمن��ارك(	 وال�ضويد	
الإجتماعية	 التاأمينات	 خ��الل	
مثل	)فرن�ضا	واأملانيا	وبلجيكا(.	
التاأميني	 ال��ن��ظ��ام	 ق��ي��ام	 	-9
اجل���دي���د	ب��ت��ح��ف��ي��ز	ال��ع��ام��ل��ني	
اإع��ط��اء	 م��ع	 الإب����داع	 وت�ضجيع	
لإخ��ت��ي��ار	 للمواطنني	 احل��ري��ة	
ال��ط��ب��ي��ب	وامل�����ض��ت�����ض��ف��ى	ال��ذي	
ي��رغ��ب	ف��ي��ه	م��ع	الإب���ق���اء	على	
ع���الق���ة	ال��ث��ق��ة	ال���دائ���م���ة	بني	

املري�ض	وطبيبه.	
وحتقيق	 ت��وف��ر	 ���ض��رورة	 	-10
تطبيق	 قبل	 التالية	 املتطلبات	

اأي	نوع	من	التاأمني	ال�ضحي	على	املواطنني	:-
10	/1	:	وجود	نظام	تقنية	معلومات	�ضامل	وموحد	بني	القطاعات	ال�ضحية	

جميعها.
املعلوماتية	 لالأنظمة	 الالزمة	 الوطنية	 املعايري	 وتطبيق	 اعتماد	 	: 	2/ 	10
الت�ضخي�ضية		 واملجموعة	 ال��دويل	 الرتميز	 مثل	 ال�ضحي	 بالتاأمني	 اخلا�ضة	

لالأمرا�ض.
اخلدمة	 اأ�ضكال	 لكافة	 تكاليف	 وحدة	 واإن�ضاء	 ت�ضعري	 نظام	 اإيجاد	 	:3/ 	10

الطبية	يف	القطاعات	احلكومية.

:	العمل	على	خلق	بيئة	عمل	م�ضاندة	لتطبيق	النظام	اجلديد	قائمة	 	4/	10
كفاءة	 مع	 للموارد	 الأمثل	 والإ�ضتخدام	 الإ�ضتهالك	 وتر�ضيد	 ال�ضفافية	 على	

ت�ضغيل	عالية.
10	/5	:	و�ضع	الت�ضريعات	الالزمة	لنجاح	النظام	وخلق	نظام	مراقبة	فعال.
والإ�ضتعداد	 النظام	 لإدارة	 الالزمة	 والفنية	 الإداري��ة	 الكوادر	 اإيجاد	 	:6/10
والإح�ضاء	 والإ�ضتثمار	 املخاطر	 وح�ضاب	 التاأمني	 �ضناعة	 يف	 لإعداد	خرباء	

وح�ضاب	التكاليف	واقت�ضاديات	ال�ضحة.
7/10	:	املحافظة	على	اجلودة	يف	
باإيجاد	 ال�ضحية	 الرعاية	 تقدمي	
ودعم	 	 ال��الزم��ة	 الفنية	 ال��ك��وادر	
العاملية	 ال�ضحية	 املعايري	 تطبيق	
واإيجاد	نظام	اعتماد	للموؤ�ض�ضات	

ال�ضحية	جميعها.
اإىل	 تدريجيًا	 ال��ت��ح��ول	 	: 	8/10
نظام	ت�ضغيل	طبي	فعال	بعيد	عن	
ال�ضرعة	 ل�ضمان	 البريوقراطية	

يف	الإجناز.
ال���ب���ح���وث	 اك���ت���م���ال	 	: 	9/10
امليدانية	 العلمية	 وال��درا���ض��ات	
امل��ت��ع��ل��ق��ة	ب���ال���ت���ع���رف	ال��دق��ي��ق	
التاأمني	 اأو�ضاع	 على	 والتف�ضيلي	

ال�ضحي	التعاوين	وجدوى	اأمكانية	تطبيقه	يف	اململكة.
الإنتهاء	من	بناء	امل�ضت�ضفيات	احلالية	واملدن	التخ�ض�ضية	واملراكز	ال�ضحية	

الأولية	ل�ضمان	تعميم	اخلدمة	ال�ضحية	يف	كل	قرية	من	قرى	اململكة.
تكون	 امل�ضت�ضفيات	احلالية	حتى	 الالزمة	جلميع	 التحتية	 البنى	 الإنتهاء	من	

اخلدمة	الطبية	متوازنة	ومتكافئة	يف	جميع	املناطق.

جمل�ض الوزراء يوجه بالرتيث يف تطبيق التاأمني ال�سحي على موظفي الدولة

�ضدر	قرار	جمل�ض	الوزراء	املوقر	رقم	2811/م	ب	وتاريخ	1432/5/12ه�	بالرتيث	يف	تطبيق	التاأمني	ال�ضحي	على	موظفي	الدولة	اإىل	اأن	
يدر�ض	جمل�ض	اخلدمات	ال�ضحية	املو�ضوع	بالتن�ضيق	مع	جمل�ض	ال�ضمان	ال�ضحي	التعاوين	متهيدًا	للرفع	عن	ذلك	للمجل�ض	على	اأن	يكون	خالل	

خم�ض	�ضنوات	من	تاريخه	.
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الصحة تصدر اشتراطاتها الصحية
للعمرة والحج لعام 1432هـ

ال�ضحة	 ل��وزارة	 الر�ضمي	 املتحدث	 ذل��ك	 اأو�ضح	
اأن	 لف��ت��ًا	 	، م��رغ��الين	 ب��ن	حممد	 خالد	 الدكتور	
اأوًل	 لالأمرا�ض	 الوبائية	 التطورات	 تتابع	 ال��وزارة	
باأول	و�ضيتم	اإبالغ	كافة	اجلهات	باأي	تعديل	يطراأ	
ال�ضرتاطات	 اأن	 م�ضريًا	 ال�ضرتاطات،	 تلك	 على	
حم��اور	 ع��دة	 على	 رك��زت	 ال��ع��ام	 لهذا	 ال�ضحية	
ال�ضوكية،	 املخية	 احلمى	 ال�ضفراء،	 احلمى	 وهي	
الأنفلونزا	 فريو�ض	 �ضد	 التطعيم	 الأطفال،	 �ضلل	

املو�ضمية	.

على	 ن�ضت	 ال�ضرتاطات	 اأن	 مرغالين	 د.	 وق��ال	
اأن	الدول	املوبوءة	باحلمى	ال�ضفراء	هي:	اأجنول	
فا�ضو	 بوركينا	 ال�ضنغال-	 ال�����ض��ودان-	 	- بنني	 	-
الكامريون-	  – الو�ضطى	 اأفريقيا	 -جمهورية	
بورندي-	ت�ضاد	– اأوغندا-	الكنغو	-	كوت	ديفوار	
الكنغو	 اإث��ي��وب��ي��ا-	 ال�����ض��وم��ال-	 ���ض��ريال��ي��ون-	  –
غينيا	 غانا-	 جامبيا-	 اجلابون-	 الدميقراطية-	
توجو-	 بي�ضاو-	 غينيا	  – ال�ضتوائي�ة	 –غينيا	
النيجر-	 وبرن�ضيبي-	 �ضوتومي	 ليبرييا-	 كينيا-	

نيجرييا-	تنزانيا-	الإكوادور-	جيانا	الفرن�ضية-	
بريو-	 �ضورينام-	 بوليفيا-	 الربازيل-	 جايانا-	
كولومبيا-	 فنزويال-	 وتوباجو-	 ترينداد	 بنما-	
من	 يتطلب	 اأن��ه	 واأ���ض��ار	 ب��اراج��واي.	 الأرجنتني-	
ال�ضفراء	 باحلمى	 املوبوءة	 ال��دول	 من	 القادمني	
املر�ض	 هذا	 �ضد	 �ضاحلة	 تطعيم	 �ضهادة	 تقدمي	
طبقا	للوائ��ح	ال�ضحية	الدولية	تفيد	تطعيمه	�ضد	
هذا	املر�ض	قبل	و�ضوله	للمملكة	مبدة	ل	تقل	عن	
يتطلب	 كما	 	، �ضنوات	 	10 عن	 تزيد	 ول	 اأي��ام	 	10

اأ�شدرت وزارة ال�شحة ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توفرها يف القادمني للعمرة واحلج لهذا العام 1432ه� ، واأبلغت الوزارة اجلهات 
املعنية لتعميم تلك ال�شرتاطات على �شفارات خادم احلرمني ال�شريفني وممثلياتها يف اخلارج للتم�شي مبوجبها عند منح تاأ�شرات 

العمرة واحلج لهذا العام.
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املختلفة	 النقل	 وو�ضائط	 وال�ضفن	 الطائرات	 من	
باحلمى	 م��وب��وءة	 املعلنة	 ال��ب��ل��دان	 م��ن	 ال��ق��ادم��ة	
باإبادة	احل�ضرات	 تفيد	 �ضهادة	�ضاحلة	 ال�ضفراء	

(البعو�ض)	من	على	متنها.

وف��ي��م��ا	ي��خ�����ض	احل��م��ى	امل��خ��ي��ة	ال�����ض��وك��ي��ة	ق��ال	
اأو	 للعمرة	 قادم	 اأو	 حاج	 كل	 على	 اأن	 د.مرغالين	
العمل	املو�ضمي	مبناطق	احلج	من	اأي	دولة	تقدمي	
تفيد	 ال�ضوكية	 املخية	 تطعيم	�ضد	احلمى	 �ضهادة	
تطعيمه	�ضد	هذا	املر�ض	)	قبل	قدومه	للمملكة	(	
اأيام	ول	تزيد	عن	3	�ضنوات	 مبدة	ل	تقل	عن	10	
القادم	 البلد	 يف	 ال�ضحية	 اجلهة	 تتوىل	 اأن	 على	
البالغني	 تطعيم	 عملية	 اإمت���ام	 م��ن	 التاأكد	 منه	
والأطفال	من	عمر	�ضنتني	وما	فوق	بجرعة	واحدة	
وبالن�ضبة	 	ACYW135 	 ال��رب��اع��ي	 اللقاح	 م��ن	
(ال�ضودان	 الأفريقي	 احل��زام	 دول	 من	 للقادمني	
بي�ضاو	 غينيا	 	- غينيا	 	- بوركينافا�ضو	 	- مايل	 	-
اأثيوبيا	-	�ضاحل	العاج-	النيج��ر	-	 -	نيجرييا	-	
بني��ن	-	الكامريون	-	ت�ضاد	-	ارترييا	– جامبيا	
-	ال�ضنغال	-	اأفريقيا	الو�ضطى)	فاإنه	اإ�ضافة	اإىل	
�ضتقوم	 الرباعي	 باللقاح	 بلدانهم	 يف	 تطعيمهم	
باإعطاء	 باملنافذ	 ال�ضعودية	 ال�ضحية	 ال�ضلطات	
القادمون	من	تلك	الدول	اجلرعات	الوقائية	التي	
ملجم	من	عقار	 واح��دة	فقط	500	 ت�ضمل	جرعة	
حمل	 معدل	 خف�ض	 بهدف	 �ضيربوفلوك�ضا�ضني		

امليكروب	املحتمل	بينهم	.

الأطفال	 �ضلل	 بخ�ضو�ض	 اأن��ه	 د.مرغالين	 وق��ال	
فاإنه	يطلب	من	القادمني	من	الدول	التي	ل	يزال	
وهي	 بها	 ينتقل	 ال���ربي	 الأط��ف��ال	 �ضلل	 ف��ريو���ض	
ت�ضاد-	 م���ايل-	 النيجر-	 اجن���ول-	 اأوغ���ن���دا-	 	:
ال�����ض��ودان-	 الدميقراطية-	 الكونغو	 جمهورية	
ليبرييا-	 �ضرياليون-	  – موريتانيا	 ال�ضنغال-	
– نيبال	 – كازاخ�ضتان	 – الكونغو	 طاجيك�ضتان	
– رو�ضيا	الحتادية	-	تركمان�ضتان	تقدمي	�ضهادة	
ب�تطعيم	الأطفال	اقل	من	)15(	�ضنة	بلقاح	�ضلل	
قبل	 	(Oral Polio Vaccine)	الفموي الأطفال	
�ضهادة	 وتقدمي	 اأ�ضابيع	 ب�ضتة	 للمملكة	 قدومهم	

اأخرى	 جرعة	 اإعطائهم	 يتم	 و�ضوف	 ذلك	 تثبت	
و�ضولهم	 عند	 الفموي	 الأط��ف��ال	 �ضلل	 لقاح	 من	
للمملكة	،	موؤكدًا	اأنه	يتطلب	من	القادم�ني	)جميع	
الأعمار(	من	الدول	املوبوءة	مبر�ض	�ضلل	الأطفال	
واأفغان�ضتان(	 باك�ضتان	 اله�ند،	 )نيجرييا،		 وهي	
الأطفال	 �ض�لل	 بل�قاح	 بالت�طعيم	 �ضهادة	 تقدمي	
الف�موي		(Oral Polio Vaccine)	قبل	قدومهم	
ذلك	 تثبت	 �ضهادة	 وتقدمي	 اأ�ضابيع	 ب�ضتة	 للمملكة	
و�ضوف	يتم	اإعطائهم	جرعة	اأخرى	من	لقاح	�ضلل	
بغ�ض	 للمملكة	 و�ضولهم	 عند	 الفموي	 الأط��ف��ال	

النظر	عن	اأعمارهم.

وبني	د.مرغالين	اأن	الوزارة	تو�ضي	كل	قادم	للحج	
بلقاح	 بالتطعيم	 ال��ع��م��رة	 اأو	
خ�ضو�ضا	 املو�ضمي	 الأنفلونزا	
) مزمنة	 باأمرا�ض	 امل�ضابني	
اأمرا�ض	القلب،	اأمرا�ض	الكلى،	
	، التنف�ضي	 اجل��ه��از	 اأم��را���ض	
،	مر�ض	 الأع�����ض��اب	 اأم��را���ض	
نق�ض	 وم��ر���ض��ى	 ال�����ض��ك��ري)	
	، واملكت�ضبة	 اخللقي	 املناعة	
	، ال�ضتقالبيية	 والأم���را����ض	
ال�ضمنة	 وذوي	 	، واحل���وام���ل	

املفرطة	.

واأو�ضح	د.مرغالين	اأن	الوزارة	
الغذائية	 امل���واد	 دخ���ول		 متنع	
اإىل	 القادمون	 يح�ضرها	 التي	
احلجاج	 ذلك	 ف�ي	 مبا	 اململكة	
اأمتعتهم،	 �ضمن	 املعتمرين	 اأو	
وحمكمة	 م��ع��ل��ب��ة	 ت��ك��ن	 مل	 م���ا	
اأوعية	�ضهلة	الفتح	 اأو	يف	 الغلق	
للمعاينة	وبالكميات	التي	تكفي	
الطريق	 مل�ضافة	 ب��رًا	 القادمني	

فقط	.

ال�����ض��ل��ط��ات	 ع��ل��ى	 اأن	 لف���ت���ًا	
ال�ضحية	بالدول	التي	فد	منها	

املعدية	 الأم��را���ض	 ع��ن	 حجاجها	 توعية	 حجاج	
وم�ضاعفاتها	 انتقالها	 طرق	 اأعرا�ضها،	 اأنواعها،	

و�ضبل	الوقاية	منها.

قلقا	 تثري	 اأنه	يف	حالة	وجود	طارئة	�ضحية	 واأكد	
للوائح	 لأمرا�ض	تخ�ضع	 فا�ضيات	 اأو	حدوث	 دوليا	
ال�ضحية	الدولية	يف	اأي	دولة	يفد	منها	حجاج	اأو	
معتمرين	فان	ال�ضلطات	ال�ضحية	باململكة	قد	تتخذ	
اأي	اإجراءات	احرتازية	اإ�ضافية	جتاه	القادمني	من	
هذه	الدول	)مل	يتم	اإدراجها	�ضمن	ال�ضرتاطات	
ال�ضحة	 منظمة	 مع	 بالتن�ضيق	 ذكرها(	 ال�ضابق	
العاملية	يف	حينه	بغر�ض	جتنب	انت�ضار	العدوى	بني	

احلجاج	واملعتمرين	اأو	نقلها	اإىل	بلدانهم.

أخبار وتقارير
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بأمر الملك خمس مدن طبية تضيف
7000 سرير مرجعي ضمن المشروع الوطني 

للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة
جاء	�ضدور	الأمر	ال�ضامي	الكرمي	بدعم	ميزانية	
من	 عدد	 لتنفيذ	 مليار	 	16 مببلغ	 ال�ضحة	 وزارة	
للنهج	 تاأكيدًا	 اململكة	 مناطق	 يف	 الطبية	 امل��دن	
على	 للحفاظ	 الكرمي	 البلد	 ه��ذا	 لقادة	 ال�ضليم	
وتوفري	 العزيز	 ال�ضعب	 هذا	 اأبناء	 و�ضالمة	 �ضحة	
املدن	 ه��ذه	 تعترب	 حيث	 	 لهم	 ال�ضحية	 الرعاية	
و�ضتقدم	 ال�ضحية	 اخل��دم��ات	 ملنظومة	 اإ�ضافة	
خدماتها	من	امل�ضتوى	الرابع	وهي	مكلفة	جدا	يف	
ال�ضكان	 بكثافة	 مرتبطة	 لأنها	 والت�ضغيل	 الإن�ضاء	
مب�ضتوى	 تتعلق	 ال��ت��ي	 املهنية	 اجل���ودة	 وم��ع��اي��ري	
الرعاية	املتقدمة	و�ضت�ضيف	هذه	املدن	ما	يقارب	
)7000(	�ضرير	مرجعي.	وترتبط	كل	مدينة	طبية	
اإدارة	 الوزارة	من	خالل	جمل�ض	 بديوان	 مرجعية	
ال�ضحة	 وزير	 معايل	 يراأ�ضه	 الذي	 الطبية	 املدن	
وزارة	 ذل��ك	 يف	 مبا	 املعنية	 القطاعات	 وع�ضوية	

املالية	ووزارة	اخلدمة	املدنية	.

وت�ضتمل	املدن	الطبية	على	م�ضت�ضفيات	تخ�ض�ضية	
املعقدة	 والعمليات	 والأع�ضاب	 ل��الأورام	 ومراكز	
للقلب	والعالج	بالإ�ضعاع	وزراعة	الأع�ضاء	والعيون	
وغريها	من	التخ�ض�ضات	النادرة	.	وقد	�ضرعت	
لهذه	 والت�ضاميم	 املخططات	 و�ضع	 يف	 ال���وزارة	
املدن	الطبية	واإعداد	ت�ضور	متكامل	وروؤية	وا�ضحة	
الأمر	 لتنفيذها	مبا	يحقق	تطلعات	ولة	 وحمددة	
ويوفر	عناء	ال�ضفر	وامل�ضقة	على	املواطنني	بحيث	
	، تواجدهم	 واأماكن	 مناطقهم	 العالج	يف	 يتلقون	
كما	�ضت�ضهم	هذه	املدن	الطبية	باإذن	اهلل	يف	دعم	
ونقلة	 كبرية	 قفزة	 وحتقيق	 ال�ضحية	 اخلدمات	
احلبيبة	 مملكتنا	 يف	 ال�ضحي	 القطاع	 يف	 نوعية	
امل�ضروع	 �ضمن	 تاأتي	 امل��دن	 ه��ذه	 اأن	 خ�ضو�ضًا	 	.

الوطني	للرعاية	ال�ضحية	املتكاملة	وال�ضاملة.

التي ت�شمنها  امل�شاريع  اأن  الإ�شارة  •وجتدر  	
الأمر ال�شامي الكرمي ت�شمل التايل :

1-م��دي��ن��ة امل��ل��ك فهد 
ال���ط���ب���ي���ة ب���ال���ري���ا����س 
م��رك��زي��ن	 اإن�������ض���اء	 	:
لالأورام	والقلب	ومركز	
وطني	للعلوم	الع�ضبية	
	)850( جمموعه	 مب��ا	
����ض���ري���رًا	اإ����ض���اف���ي���ًا	،	
وم���رك���زًا	ل��الأب��ح��اث	،	
بالإ�ضافة	ملبنى	لالإدارة	

و�ضكن	للمدينة	.
2-م�������دي�������ن�������ة امل����ل����ك 
الطبية مبكة  عبداهلل 
ل��ت�����ض��م��ل	 	: امل����ك����رم����ة 
امل�ضت�ضفى	التخ�ض�ضي	
ان�ضاء	 اإىل	 بالإ�ضافة	
وزراع��ة	 للقلب	 مراكز	

وم�ضت�ضفى	 الع�ضبية	 والعلوم	 والأورام	 الأع�ضاء	
للعيون	 وم�ضت�ضفى	 والأط��ف��ال	 وال���ولدة	 للن�ضاء	
ال�ضريرية	 ال�ضعة	 لت�ضبح	 تاأهيلي	 وم�ضت�ضفى	
للمدينة	)1500(	�ضرير	و)200(	عيادة	خارجية	
وخمترب	مركزي	لالأبحاث	ومبنى	لالإدارة	و�ضكن	

للمدينة	.
3-مدينة امللك خالد الطبية باملنطقة ال�شرقية 
بالدمام	 تخ�ض�ضي	 م�ضت�ضفى	 اإن�ضاء	 لت�ضمل	 	:
ومركز	 للعيون	 التخ�ض�ضي	 الظهران	 وم�ضت�ضفى	
والعلوم	 للقلب	 ومراكز	 والأورام	 الأع�ضاء	 زراعة	
جمموعه	 مب��ا	 ت��اأه��ي��ل��ي	 وم�ضت�ضفى	 الع�ضبية	
)1500(	�ضرير	ومركز	لالأبحاث	و)200(	عيادة	

خارجية	ومبنى	لالإدارة	و�ضكن	للمدينة	.

امللك في�شل الطبية خلدمة مناطق  4-مدينة 
م�ضت�ضفى	 اإن�ضاء	 لت�ضمل	 	: اجل��ن��وب��ي��ة  اململكة 
تخ�ض�ضي	باأبها	ومراكز	للقلب	والعلوم	الع�ضبية	
تاأهيلي	 وم�ضت�ضفى	 للعيون	 وم�ضت�ضفى	 والأورام	

مبا	مبجموعه	)1350(	�ضريرا	ومركزا	لالأبحاث	
و�ضكن	 ل��الإدارة	 ومبنى	 خارجية	 عيادة	 و)200(	

للمدينة	.
5-م��دي��ن��ة الأم����ر حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
مناطق  خلدمة  الطبية  �شعود  اآل  عبدالرحمن 
امللك	 م�ضت�ضفى	 لت�ضمل	 	: ال�����ش��م��ال��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
مراكز	 واإن�ضاء	 باجلوف	 التخ�ض�ضي	 عبدالعزيز	
وم�ضت�ضفى	 الع�ضبية	 والعلوم	 والقلب	 ل���الأورام	
اإجماليها	 لت�ضبح	 تاأهيلي	 وم�ضت�ضفى	 للعيون	
ومبنى	 خارجية	 عيادة	 و)200(	 �ضرير	 	)1000(

لالإدارة	و�ضكن	للمدينة	.

6-اإن�ضاء	مراكز	للعناية	املركزة	يف	املدن	الطبية	
وامل�ضت�ضفيات	التخ�ض�ضية	واملرجعية	يف	عدد	من	

مدن	اململكة	.

خالد	 امللك	 م�ضت�ضفى	 يف	 من�ضاءات	 7-ا�ضتكمال	
التخ�ض�ضي	للعيون	بالريا�ض	.
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ال�ضحة	 بوزارة	 املنزيل	 الطب	 برنامج	 	يوا�ضل	
حيث	 	، اململكة	 مناطق	 خمتلف	 يف	 جناحاته	
رواجا	 تلقى	 التي	 الطبية	 خدماته	 بتقدمي	 قام	
اأكرث	 اأمت	 حيث	 املر�ضى	 اأ�ضر	 قبل	 من	 ت�ضجيعا	
األف	زيارة	منزلية	عرب	105	م�ضت�ضفى	 من	80	
	، اململكة	 وحمافظات	 وم��دن	 مناطق	 مبختلف	
املنزيل	قد	تخطى	 الطب	 برنامج	 وبذلك	يكون	
بنهاية	 غطى	 حيث	 نهاية	 وحتى	 تاأ�ضي�ضه	 منذ	
اأكرث	 تاأ�ضي�ضه	 ومنذ	 1432ه���	 لعام	 الأول	 الربع	

من	7300	مري�ض	.

الطب	 برنامج	 على	 العام	 امل�ضرف	 اأك��د	 	وقد	
الدكتور	نا�ضر	احلزمي	 املنزيل	بوزارة	ال�ضحة	
اأن	الوزارة	بتوجيهات	معايل	وزير	ال�ضحة	تويل	
يقدم	 وانه	 خا�ضة	 الهتمام	 كل	 الربنامج	 هذا	
من	 علينا	 غالية	 لفئة	 منزلية	 �ضحية	 خدمة	

اأفراد	جمتمعنا	العزيز.

م�ضريا	اإىل	اأن	الربنامج	ينفذ	يف	جميع	املناطق	
	امل�ضت�ضفيات	 كافة	 ويف	 ع�ضر	 الثالثة	 ال�ضحية	

الرئي�ضية	.	

اأخ�ضائي	 دور	 اأهمية	 على	 احل��زمي	 د.	 	واأك���د	
املنزيل	 الطب	 خ��دم��ات	 يف	 العالجية	 التغذية	
كاأحد	اأع�ضاء	الفريق	الطبي	حيث	اأن	الأمرا�ض	
ذات	العالقة	بالتغذية	تبلغ	ن�ضبتها	من	60	– %80	
من	الأمرا�ض	يف	دول	اخلليج	خ�ضو�ضا	ال�ضمنة	
�ضغط	 وارتفاع	 القلب	 كاأمرا�ض	 وم�ضاعفاتها	
ممار�ضة	 ل�ضرورة	 م�ضريا	 	، وم�ضاعفاتها	 الدم	
الن�ضاط	البدين	،	واأهمية	التغذية	املتوازنة	حيث	
ليوجد	غذاء	واحد	يحتوي	على	جميع	العنا�ضر	

الغذائية	ال�ضرورية	للج�ضم	.	

كما	ا�ضتعر�ض	الجتماع	امل�ضتجدات	يف	الربنامج	
النموذج	 ا�ضتعرا�ض	 و	 الربنامج	 موقع	 وعر�ض	
الربامج	 وعر�ض	 تطويره	 وكيفية	 الإح�ضائي	
املدربني	يف	 واأهمية	دور	 تنفذها	 التي	 التدريبية	
املناطق	،	كما	جرى	ا�ضتعرا�ض	اآراء	ومقرتحات	

املن�ضقني.		

قد	 املنزيل	 الطب	 برنامج	 اأن	 بالذكر	 واجلدير	
ربيع	 ب�ضهر	 ال�ضحة	 وزي��ر	 معايل	 بقرار	 اأن�ضى	

الثاين	1430ه�..

برنامج الطب المنزلي
يواصل نجاحاته بوزارة الصحة

برنامج الطب المنزلي
يواصل نجاحاته بوزارة الصحة

ال��رع��اي��ة  وت��وف��ر  ال��ع��ام��ة  بال�شحة  ال���دول���ة  ت��ع��ن��ى 
ال�شحية لكل مري�س ) املادة 31-النظام الأ�شا�شي 

للحكم(
وبدون	 بي�ضر	 املري�ض	 ح�ضول	 ال�ضحة	 وزارة	 وتوؤكد	
تلقيه	 قبل	 الأ�ضا�ضية	 ال�ضحية	 اخلدمات	 على	 عائق	

الرعاية	ويف	اأثنائها	وبعدها	وفق	مايلي:
1-	تلقى	الرعاية	املتكاملة	الالزمة	حلالته	ال�ضحية.

2-	معاملته	معامله	طيبه	ح�ضنة.
تقت�ضيه	 ما	 غري	 يف	 عورته	 �ضرت	 على	 احلفاظ	 	-3

�ضرورة	العالج	
4-	ح�ضوله	على	معلومات	كافية	من	الطبيب	املعالج	

عن	الت�ضخي�ض	والعالج	بلغة	ب�ضيطة	ومفهومة	.
وو�ضيلة	 وتخ�ض�ضه	 املعالج	 الطبيب	 ا�ضم	 معرفة	 	-5

الت�ضال	به.
6-	التعرف	على	اخلطة	العالجية	ومناق�ضتها	ومعرفة	
البدائل	وامل�ضاعفات	واملخاطر	مع	الطبيب	املعالج	.
7-	احل�ضول	على	رعاية	م�ضتمرة	ومنظمة	والإحالة	اإىل	
م�ضتويات	العالج	املختلفة	اإذا	ما	اقت�ضت	حالته	ذلك	.
8-	موافقته	اخلطية	امل�ضبقة	واملبنية	على	معرفته	اأو	
ذويه	باإجراء	اأي	عمل	جراحي	اأو	تداخلي	اأو	تخدير	اإل	
يف	حالت	الطوارئ	اأو	احلوادث	التي	ت�ضتدعي	تدخاًل	

طبيًا	ب�ضفة	فورية	مبا	يتفق	مع	الأنظمة	املرعية	
9-	ال�ضرية	التامة	للمعلومات	اخلا�ضة	باملري�ض	وعدم	
با�ضتثناء	 مبوافقته	 اإل	 معلومات	 اأي��ة	 عن	 الإف�ضاح	

ال�ضفة	الق�ضائية	.
تقدمي	 اأو	 خطية	 اأو	 �ضفوية	 ���ض��ك��وى	 ت��ق��دمي	 	 	-10
دون	 ال���وزارة	 اأو	 ال�ضحي	 املرفق	 لإدارة	 مقرتحات	

التاأثري	على	جودة	اخلدمة	املقدمة	له	.
بتقدمي	 له	 عالقة	 ل	 �ضخ�ض	 اأي	 مقابلة	 رف�ض	 	-11

الرعاية	ال�ضحية	مبا	يف	ذلك	الزيارات	.
12-	معرفة	تكاليف	الرعاية	ال�ضحية	مقدمًا	اإن	وجد	

.
13-	احلق	يف	ال�ضتعانة	با�ضت�ضارة	طبية	ثانية	يف	حالة	
رغبة	املري�ض	ذلك	،	وملقدم	اخلدمة	ال�ضحية	اقرتاح	
املمار�ض	ال�ضحي	الذي	يرى	مالئمة	ال�ضتعانة	به.

14-	ح�ضوله	على	تقرير	عن	حالته	ال�ضحية	ونتائج	
الفحو�ضات	بدقة	ومو�ضوعية	.

الئحة حقوق المرضى
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يف	جم��ت��م��ع��ات��ن��ا	ال��ع��رب��ي��ة	ن����رى	ال��ع��ك�����ض	هو	
ال�ضحيح	وظاهرة	اخل�ضخ�ضة	ال�ضحية	)واأنا	
م�ضوؤولياتها	 ع��ن	 ال��دول��ة	 بتجرد	 هنا	 اأعرفها	
التاأمني	 وانت�ضار	 املواطنني(	 كل	 �ضحة	 ل�ضمان	
ال�ضحي	التجاري/اخلا�ض	)التجارة	يف	�ضحة	
لعمل	 و�ضوابط	 معايري	 غياب	 مع	 املواطنني(	
مما	 اخلا�ضة	 ال�ضحية	 واملوؤ�ض�ضات	 الأط��ب��اء	
اأدى	وبدون	اأدنى	�ضك	اإىل	معانات	الكثري	اإن	مل	
للح�ضول	 املواطنني	 من	 العظمى	 الغالبية	 تكن	
على	خدمات	�ضحية	جيدة،	والأ�ضواأ	من	هذا	اأن	
بع�ض	هذه	املعانات	قد	توؤدي	اإىل	الفقر	ال�ضديد	
نتيجة	املر�ض	)Impoverishment(	اأو	الهالك	
املايل	)Catastrophic Event(	للعائلة	كلها.

العربي	يطرح	عديدًا	 ال�ضارع	 اليوم	يف	 املواطن	
بتقدمي	 املتقدمة	 الدول	 عن	جناح	 الأ�ضئلة	 من	
	/ الطلب	 عند	 كلفة	 وب���دون	 اخل��دم��ات	 اأرق���ى	
عن	 	،)Free delivery & at time( التقدمي	
بنوعية	 اخلدمات	 هذه	 على	 احل�ضول	 �ضهولة	

ذكية	وتلبي	حاجة	املواطنني.

عن	 امل�ضوؤولية	 حتديد	 ويريد	 ينا�ضد	 واملواطن	
الرثية.	 بالدنا	 يف	 مماثلة	 خدمات	 توفر	 عدم	
اأنظمتنا	 ف�ضل	 عن	 املق�ضرون	 يحا�ضب	 ل	 ملاذا	
التلفاز	 اأجهزة	 على	 ويتكرر	 ون�ضمع	 ال�ضحية؟	
الأجوبة	اجلوفاء	والتربيرات	ال�ضخيفة	واأحيانًا	
من	دون	حياء.	ن�ضمع	الكثري	عن	الكلفة	ال�ضحية	

وكلفة	 الع�ضكرية	 الكلفة	 ع��ن	 �ضيئًا	 ولن�ضمع	
الكوادر	 وجود	 عدم	 عن	 الكثري	 ن�ضمع	 التبذير.	
اأع����ذارًا	 ون�ضمع	 ك��ام��ل	 �ضحي	 غ��ط��اء	 لتوفري	
�ضا�ضعًا	بني	 بونًا	 اأن	هناك	 واأع��ذارًا.	واحلقيقة	
العربية	 ال�ضحية	 الأن��ظ��م��ة	 يف	 ال��ق��ادة	 ق���درة	
يف	 واأهمها	 املنظورة	 الغربية	 بالأنظمة	 مقارنة	

ا�ضتبيان	الديل.

من	 لدينا	 يتوفر	 ما	 اأح��دث	 اإىل	 ننظر	 وعندما	
الأدلة	والرباهني	ن�ضتنتج	وبدون	اأن	نظلم	اأحدًا	
باأن	�ضحة	املجتمع	 اأن	الدليل	الأول	هو	الإميان	
الأم����ة.	فاملجتمع	 ع��م��اد	لق��ت�����ض��اد	 اأه���م	 ه��ي	
�ضحيح.	 والعك�ض	 منتج	 جمتمع	 ه��و	 ال�ضحي	

ألول مرة نسمع كلمات صحية 
تطربنا في عالمنا العربي

اأ.د.	�ضلمان	الرواف

يف املجتمعات املتح�شرة يت�شابق ال�شيا�شيون لطرح اأوراق اأعمالهم النتخابية لالختيار ال�شعبي على عدة مبادئ وبرامج اأهمها �شحة 
اأولويات القادة ال�شيا�شيني  املجتمع وتقدمي خدمات �شحية عالية وب�شمان اجتماعي متكامل. ال�شوؤال املطروح ملاذا ال�شحة هي من 
يف معاركهم النتخابية كما نرى يف معظم الدول املتقدمة؟ اأن �شحة املجتمع ومن دون �شك هي العامل الأ�شا�شي للنمو القت�شادي، 

وال�شحة كذلك مطلب لكل اجلماهر وبدون ا�شتثناء: الأ�شحاء منهم واملر�شى.
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ع��ال��ي��ة	من	 ن�ضبة	 ت�����ض��رف	 امل��ت��ق��دم��ة	 وال����دول	
وعالج	 املواطنني	 �ضحة	 على	 للحفاظ	 مواردها	
اأن	 الثاين	هو	 والدليل	 اإىل	خدمات.	 من	يحتاج	
الأنظمة	ال�ضحية	الناجحة	هي	التي	تعتمد	على	
	Social Protection	الجتماعية	احلماية	مبداأ
	Social Solidarity الجتماعي	 والت�ضامن	
الأم��وال	 توفري	 عاتقها	 على	 الدولة	 تاأخذ	 وهنا	
)اإنكلرتا	 ال�ضرائب	 طريق	 عن	 اإم��ا	 للخدمات	
لكل	 الت�ضامنية	 امل�ضاركة	 اأو	 مثاًل(	 وال�ضويد	
الدول	 العمالة	)Social Insurance	يف	معظم	
الأوروبية(	ومل	ن�ضمع	اأي	م�ضوؤول	يف	هذه	الدول	
وي�ضفها	 للخدمات	 العالية	 الكلفة	 على	 يتباكى	
ون�ضاأل	ماهي	 هنا	 لنقف	 الدولة”!	 على	 “ثقاًل	
اأجنع	الطرق	لتوزيع	الرثوة	النفطية	يف	بالدنا؟	
	هل	يوجد	اأف�ضل	من	ال�ضحة	والتعليم	وال�ضكن؟
والرباهني	 الأدل��ة	 بع�ض	 �ضرد	 ن�ضتمر	يف	 دعونا	
النظام	 ن��وع	 هو	 ه��ذا	 حلديثنا	 الثالث	 والدليل	

ال�ضحي	لال�ضتجابة	حلاجة	املواطنني.	

اأ�ضبحت	 العربية	 ال�ضحية	 اأنظمتنا	 ب�ضراحة	
املواطن	 احتياجات	 مع	 تتعامل	 ول	 مواتية	 غري	
“مر�ضي”  اأ���ض��ا���ض	 على	 بنيت	 لأن��ه��ا	 العربي	
ولي�ض	“�ضحي”.	الأنظمة	املتقدمة	توؤكد	دورها	
دور	 امل��ر���ض.	 ومنع	 ال�ضحة	 على	 احل��ف��اظ	 يف	
الأنظمة	 رئي�ضي،	 ولي�ض	 ث��ان��وي	 امل�ضت�ضفيات	
الناجحة	هي	التي	تبنى	على	�ضكل	نظام	�ضحي	
متكامل	اأ�ضا�ضه	الرعاية	ال�ضحية	الأولية.	ماذا	
نعني	بالرعاية	ال�ضحية	الأولية؟	اإنها	اخلدمات	
العالج	 الوقاية	 لل�ضحة	 تقدمي	 من	 املتكاملة	
واملتابعة	لكل	اأفراد	املجتمع	تقدم	من	قبل	اأطباء	
الأ�ضرة	املتخ�ض�ضني	بهذا	العلم.	اإنها	اخلدمات	
امل��واط��ن��ني	 ول��ك��ل	 ال�����ض��ح��ي	 ل��ل��ن��ظ��ام	 الأوىل	
الأمنية	 البوابة	 اإنها	 واملر�ضى.	 منهم	 الأ�ضحاء	
املتخ�ض�ضة	 ال�ضحية	 اخلدمات	 اإىل	 للدخول	
والأخ�ضائيني. امل�ضت�ضفيات	 خدمات	 فيها	 	بها	
وهناك	اأدلة	وبراهني	اأخرى	قد	يطول	احلديث	
عنها	ويف	مقايل	هذا	هناك	نوع	من	الطرب	مع	

ريادة	�ضحية	ونغمة	�ضيا�ضية.	اأطربني	ما	�ضمعت	
وقراأت	يف	حديث	ملعايل	الدكتور	عبداهلل	الربيعة	
يف	 ال�ضعودية	 العربية	 باململكة	 ال�ضحة	 وزي��ر	
موؤمتر	التاأمني	ال�ضحي	خالل	هذا	ال�ضهر.	وهنا	
اأنا	ل�ضت	مادحًا	ولكن	حملاًل	للطرح	املو�ضوعي	
واجلريء	ملعايل	الوزير	طربت	لتحليله	ال�ضجاع،	
ويف	 قبل	 من	 عام	 حديث	 يف	 اأ�ضمعه	 مل	 حتلياًل	
بادرته	غري	 الوزير	ويف	 اأي	دولة	عربية.	معايل	
النغمات،	 عنه	 غابت	 الذي	 وطننا	 يف	 امل�ضبوقة	
طويل	 زم��ن	 منذ	 �ضماعه	 بودنا	 ك��ان	 ما	 اأعطى	
)رعاية	�ضحية	عالية	اجلودة	ل	يتحمل	املواطن	
الكرمي	فيها	اأي	كلفة	اأو	عناء	البحث	عنها(.

النغمة	هنا	بوترين:	عدم	حتمل	املواطن	الكرمي	
اخلدمة.	 على	 للح�ضول	 عناء	 وب��دون	 اأي	عبء	
هذه	النغمة	الق�ضرية	ذات	املعاين	الكبرية	جدًا	
هي	حتول	جذري	يف	ال�ضيا�ضة	ال�ضحية	يف	البالد	
تزداد	 النغمة	 لهذه	 املو�ضيقية	 واملقاطع	 العربية	
جماًل	بال�ضتماع	اإىل	املزيد	مما	تف�ضل	به	معايل	
الوزير	)ن�ضتفيد	من	جتارب	الدول	املتقدمة	وما	
تطبيق	 ج��راء	 وم�ضكالت	 حتديات	 من	 تعانيه	
القطاع	 وخ�ضخ�ضة	 التجاري	 ال�ضحي	 النظام	
والزدواج��ي��ة(.	 الهدر	 من	 )واحل��د	 ال�ضحي(	
اإن	الهدف	الرئي�ضي	 دعونا	نحتفي	لهذه	النغمة	
�ضركات	 اإن	 ال��رب��ح،	 ه��و	 جت���اري	 م�����ض��روع	 لأي	
التاأمني	والقطاع	اخلا�ض	تعمل	على	هدف	واحد	
هدف	 على	 تعمل	 ال�ضحة	 ووزارة	 الربح	 وه��و	
واحد	هو	حت�ضني	�ضحة	املواطنني،	البون	�ضا�ضع	

مابني	الثنني.

والنعطاف	 الر�ضيد	 ال�ضيا�ضي	 الجت��اه	 هذا	 يف	
خدمات	 لتوفري	 الطرق	 اأجنع	 اأن	 نرى	 اجلديد	
اململكة	 يف	 ع��ال	 م�ضتوى	 وع��ل	 متكاملة	 �ضحية	
الرعاية	 هو	عن	طريق	نظام	�ضحي	مبني	على	
اأهمها	 ال�ضحية	الأولية،	نظام	مببادئ	وا�ضحة	
ل	كلفة	للمواطن	عند	احل�ضول	على	اخلدمات،	
ال�ضحة	 على	 احل��ف��اظ	 للجميع،	 ع��ادل	 ت��وزي��ع	
اآمنة،	 وخ��دم��ات	 عالية	 نوعية	 امل��ر���ض،	 ومنع	

وحتقيق	�ضامل	ل�ضالمة	املر�ضى	ترفع	التعددية	
احلكومية	)الزدواجية(	،	ممول	من	قبل	الدول	
)توزيعًا	وا�ضتفادة	مثلى	للرثوة	النفطية	وموزونًا	
اململكة	 خل�ضو�ضيات	 منا�ضب	 تعاوين	 ب�ضمان	
ال�ضكانية	والعمالة	اخلارجية(	باأداء	مقنن	يحد	
من	الهدر	للموارد	ال�ضحية	والتي	يجب	اأن	تركز	
على	املواطن	)Person-Centered(	وهذا	هو	
ال�ضعودي	 ال�ضحي	 النظام	 انطالقات	 حم��ور	
على	 معتمدة	 معتربة	 انطالقات	 وهي	 املقرتح	

الرباهني	والأدلة	اليقينية.

يف	 لي�ض	 الطاربة	 النغمات	 هذه	 ت�ضتمر	 اأن	 نود	
اململكة	فقط	بل	يف	اأرجاء	الوطن	العربي	ولتكن	
اململكة	هي	النموذج	الذي	يحتذى	به	عربيا	بل	
الإحباط	 من	 ح��ذار	 ولكن	 اهلل،	 بحول	 اإقليميا	
يعار�ضون	 م��ن	 الكثري	 هنالك	 ال��وزي��ر	 م��ع��ايل	
ط��رح��ك��م	امل��و���ض��وع��ي	واجل��ي��د	وامل��ب��ن��ي	على	
جاهدًا	 يعمل	 �ضوف	 الربح	 قطاع	 اأن	 الرباهني.	
التي	 الر�ضيدة	 اخل��ط��وات	 اأهمية	 م��ن	 للتقليل	
طرحتموها	و�ضوف	ي�ضتمر	عناء	املواطنني.	ولكن	
اأمل	 ب�ضي�ض	 هناك	 الر�ضيدة	 القيادة	 وبدعم	
اأمل	يف	خدمات	�ضحية	 اإليه،	 اأمل	كلنا	ن�ضعى	 	،
على	 وق��ادرة	 كفوؤه	 �ضحية	 ق��درات	 من	 متطورة	
العطاء.	يجب	اأن	يكون	املواطن	يف	قلب	املعادلة	
لأي	 ميكن	 ل	 القائد	 وهو	 الهدف	 هو	 اجلديدة	
خدمات	�ضحية	اأن	تكون	جيدة	اإل	بر�ضا	وقبول	
املواطنني...	هل	نحن	نرى	خدماتنا	يف	و�ضعها	

احلايل	تنا�ضبنا	لو	كان	املري�ض	هو	اأنا!!	

نقاًل عن جريدة القت�شادية
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ل��ل�����ش��وؤون  ال�����ش��ح��ة  ���ش��ع��ادة وك��ي��ل وزارة  ت���راأ����س 
اململكة  وف���د  احل��وا���ش��ي  من�شور  د.  التنفيذية 
وال�شتني  الرابعة  ال��دورة  اجتماعات  يف  امل�شارك 
يف  عقد  ال���ذي  العاملية  ال�شحة  جمعية  مل��وؤمت��ر 
م��اي��و 2011م  م��ن 24-16  ال��ف��رتة  جنيف خ��الل 
ح��ي��ث ج����رى م��ن��اق�����ش��ة ع����دد م���ن امل��و���ش��وع��ات 

الأعمال  ج��دول  على  املطروحة 
املرتبطة  امل�شائل  اإىل  بالإ�شافة 
والت�شير  والإدارة  ب��امل��ي��زان��ي��ة 

الإداري يف املنظمة العاملية.

ك��م��ا	ت�����ض��م��ن	ج����دول	الأع���م���ال	
مناق�ضة	تقرير	املجل�ض	التنفيذي	
وانتخاب	اأع�ضائه	ف�ضال	عن	كلمة	
املدير	 ت�ضان	 للدكتورة	مارجريت	
العام	ملنظمة	ال�ضحة	العاملية.

من	 العديد	 مناق�ضة	 اإىل	 اإ�ضافة	
امل��و���ض��وع��ات	م��ن	خ��الل	جلنتني	
متويل	 م�ضتقبل	 الأوىل	 تناولت	
املنظمة	الدولية	والتاأهب	ملواجهة	
الأنفلونزا	اجلائحة	ودور	املنظمة	

يف	متابعة	الأهداف	الإمنائية	لالألفية	و�ضبل	تعزيز	
اإىل	جانب	 النظم	ال�ضحية،	وا�ضتئ�ضال	اجلدري	
ال��ك��ول��ريا	وامل��الري��ا	 اآل��ي��ة	مكافحة	وال��وق��اي��ة	م��ن	

والأمرا�ض	غري	ال�ضارية	ومكافحتها.

ال�ضحية	يف	 الأحوال	 الثانية	 اللجنة	 تناولت	 فيما	

القد�ض	 فيها	 مبا	 املحتلة	 الفل�ضطينية	 الأرا�ضي	
ال�ضرقية	ويف	اجلولن	ال�ضوري	املحتل	اإ�ضافة	اإىل	

امللفات	املتعلقة	بال�ضوؤون	الإدارية	واملالية.

كما	عقد	على	هام�ض	هذه	الدورة	اجتماع	الدورة	
العادية	للمجل�ض	التنفيذي	ملجل�ض	وزراء	ال�ضحة	

العرب	وانتخب	بالإجماع	معايل	الدكتور	عبداهلل	
ال�ضعودي	 ال�ضحة	 وزير	 الربيعة	 عبدالعزيز	 بن	
لرئا�ضة	املجل�ض	التنفيذي	لوزراء	ال�ضحة	العرب

كما	اتفق	وزراء	ال�ضحة	العرب	خالل	اجتماعهم	

ع��ل��ى	دع���م	م�����ض��روع��ات	ال���ق���رارات	ال��ت��ي	تطرح	
منها	 و	 لل�ضحة	 العاملية	 اجلمعية	 يف	 للت�ضويت	
ال�ضكان	 مب��ع��ان��اة	 خا�ضة	 ق����رارات	 م�����ض��روع��ات	
ال�ضحية	يف	الأرا�ضي	الفل�ضطينية	املحتلة	و	كذلك	
الإ�ضرائيلية	 ال�ضحية	 ب��الإج��راءات	 يندد	 ق��رار	
ملن	 الطبية	 ال��رع��اي��ة	 بو�ضول	 �ضماحها	 ع��دم	 و	
حول	 ق���رارا	 و	 يحتاجها	
الأو�������ض������اع	ال�����ض��ح��ي��ة	
املرتدية	لل�ضكان	يف	ليبيا	و	
كذلك	م�ضروع	قرار	خا�ض	
بتوحيد	اجلهود	يف	جمال	
ال�ضحة	بالن�ضبة	ل�ضمال	و	

جنوب	ال�ضودان.	

اململكة	 وف���د	 ���ض��م	 وق���د	
امل�ضاعد	 ال�����وزارة	 وك��ي��ل	
للطب	الوقائي	د.	زياد	بن	
وامل�ضرف	 ميم�ض	 اأح��م��د	
العام	على	الإدارة	العامة	
ل��ل��ع��الق��ات	ال���دول���ي���ة	د.	
�ضميحان	 ب��ن��ت	 ع��ف��اف	
بن	 ف��ه��د	 ود.	 ال�����ض��م��ري	
املعدية	 الأمرا�ض	 ا�ضت�ضاري	 الربيعة	 عبدالعزيز	
ومركز	 التخ�ض�ضي	 في�ضل	 امل��ل��ك	 مب�ضت�ضفى	
العناين	 عبدالعزيز	 بنت	 م�ضرية	 ود.	 الأب��ح��اث	
القوات	 مب�ضت�ضفى	 املعدية	 الأمرا�ض	 ا�ضت�ضارية	

امل�ضلحة	.

انتخاب د. الربيعة رئيسًا للمجلس 
التنفيذي لوزراء الصحة العرب

الحواسي يرأس وفد
المملكة الجتماعات المنظمة

د.	من�ضور	احلوا�ضي
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اأكد	وكيل	وزارة	ال�ضحة	للتخطيط	والتطوير	د.	حممد	بن	حمزة	خ�ضيم	اأن	
برنامج	جراحات	اليوم	الواحد	�ضي�ضهم	ب�ضكل	كبري	يف	خدمة	املر�ضى	وحتقيق	
تطلعاتهم	يف	احل�ضول	على	خدمات	بجودة	عاليه	،	وكما	�ضي�ضهم	يف	تخفيف	

قوائم	النتظار	يف	امل�ضت�ضفيات	لأعداد	عمليات	اجلراحة	الروتينية.	

اإدارة	 برنامج	 قيادي	 لقاء	 فعاليات	 األقاها	يف	 كلمة	 د.	خ�ضيم	خالل	 واأ�ضاد	
الأ�ضرة	وجراحة	اليوم	الواحد	يف	اململكة	بالنتائج	املتحققة	يف	زيادة	معدل	
اإدارة	 دوران	ال�ضرير	وتقلي�ض	مدة	بقاء	املري�ض	يف	امل�ضت�ضفى	عرب	برنامج	
ال��وزارة	 اأطلقتها	 برامج	 عدة	 �ضمن	 ياأتي	 وال��ذي	 	، ال�ضحة	 ب��وزارة	 الأ�ضرة	
�ضمن	اإ�ضرتاجتيتها	ال�ضاملة	واأن	الربنامج	ي�ضعى	اإىل	تطبيق	املعدلت	العاملية	
فيما	يتعلق	مبدة	بقاء	املري�ض	يف	امل�ضت�ضفى	،	و	مدة	دوران	ال�ضرير،	و	معدلت	
اإ�ضغال	الأ�ضرة،	ون�ضبة	عدد	عمليات	جراحة	اليوم	لأعداد	عمليات	اجلراحة	

الروتينية.	

�ضعيد	 بن	 يا�ضر	 الأ�ضرة	 اإدارة	 برنامج	 على	 العام	 امل�ضرف	 اأب��ان	 جانبه	 من	
نهاية	 العام	وحتى	 	من	بداية	 الواحد	 اليوم	 بلغ	عدد	جراحات	 اأنه	 الغامدي	
ليلة	 األف	 توفري	66	 	 اأي	مبايعادل	 	، األف	عملية	جراحية	 ال�ضهر	احلايل	22	
عالجية	،	وبزيادة	بنحو	30	%	عن	ال�ضتة	اأ�ضهر	الأوىل	من	العام	املن�ضرم	.	

ب�ضعة	400	 م�ضت�ضفى	 اإ�ضافة	 الأرق��ام	متثل	 اأن	هذه	 الغامدي	 الدكتور	 ولفت	
�ضرير	بن�ضبة	اإ�ضغال	100	%	ملدة	عام	،	كما	اأن	هذه	الأرقام	ت�ضري	اإىل	توفري	

حوايل	150		مليون		ريال	على	وزارة	ال�ضحة	وذلك	يف	تخفي�ض	اإقامة	املري�ض	
فقط	.	

�ضعة	100	 الوزارة	 اأنه	يجري	ربط	جميع	م�ضت�ضفيات	 الغامدي	 د.	 واأ�ضاف	 	
معدلت	 على	 احل�ضول	 يتيح	 �ضوف	 والتي	 القادمة	 املرحلة	 يف	 فاأكرث	 �ضرير	
الأ�ضغال	بجميع	امل�ضت�ضفيات	واأق�ضام	العناية	املركزة	ومعدل	دوران	ال�ضرير	
واإع��داد	 اأن���واع	 على	 الط��الع	 خالله	 من	 امل�ضئولون	 ليتمكن	 الإق��ام��ة	 وم��دة	

العمليات	اجلراحية	لليوم	الواحد	بامل�ضت�ضفيات	امل�ضاركة	بالربنامج	.	

العمل	للح�ضول	على	�ضرير	للمري�ض	 اأن	الربنامج	يدعم	 الغامدي	 واأبان	د.	
يف	احلالت	الطارئة	والروتينية	،	وال�ضتخدام	الأمثل	للموارد	املتاحة	وكذلك	
اأعمال	 نتائج	 وتقييم	 املر�ضية	 احل��الت	 واإحالة	 ل�ضتقبال	 الأمثل	 التن�ضيق	

الربنامج	والحتياج	لزيادة	اأعداد	الأ�ضرة.	

واأفاد	اأنه	مت	ا�ضتحداث	اأق�ضام	جديدة	للم�ضت�ضفيات	�ضعة	100	�ضرير	فاأكرث	
مثل	اإدارة	طبية	لرعاية	املر�ضى	املنومني	وق�ضم	ت�ضهيل	خروج	املري�ض	واإدارة	

جلراحات	اليوم	الواحد	واإدارة	لعالج	اليوم	الواحد.	

�ضهدت	 الواحد	 اليوم	 وجراحة	 الأ�ضرة	 اإدارة	 برنامج	 قياديي	 لقاء	 اأن	 وذكر	
م�ضاركة	120من	م�ضريف	الربنامج	يف	املناطق	،	ومدراء	ادارة	الرعاية	الطبية	
الولية	،	وبن�ضبة	م�ضاركة	بلغت	100%	مل�ضت�ضفيات	100	�ضرير	فاأكرث	لعدد	95	

م�ضت�ضفى	.	

د. خشيم : برنامج جراحات اليوم الواحد سيسهم في 
خدمة المرضى وتخفيف قوائم اإلنتظار في المستشفيات
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د. الربيعة يدشن البوابة اإللكترونية
لوزارة الصحة بحلتها الجديدة

بن	 عبداهلل	 الدكتور	 ال�ضحة	 وزي��ر	 معايل	 د�ضن	
عبد	العزيز	الربيعة	البوابة	الإلكرتونية	اجلديدة	
امل�ضروع	 اإجن��ازات	 �ضمن	 تنطلق	 والتي	 للوزارة،	
بالن�ضختني	 وذل��ك	 الإلكرتونية	 لل�ضحة	 الوطني	
	.www.moh.gov.sa العربية	والإجنليزية				
وقد	ح�ضر	حفل	التد�ضني	وكالء	الوزارة	واأع�ضاء	
للتخ�ض�ضات	 ال�ضعودية	 الهيئة	 اأم��ن��اء	 جمل�ض	
العامة. املراقبة	 دي��وان	 من	 واأع�ضاء	 	ال�ضحية	

واأكد	معايل	الوزير	بعد	تد�ضينه	للبوابة	“ اأن	هذه	
النطالقة	متثل	عالمة	بارزة	على	طريق	التحول	
اأن	 مو�ضحًا	 احلكومية		 الإلكرتونية	 للتعامالت	
للبوابة	 ر�ضمها	 مت	 التي	 الإ�ضرتاتيجية	 اخلطة	
راأ�ضها	 على	 ياأتي	 الأه��داف	 من	 العديد	 ت�ضمنت	
تلبية	رغبة	املواطنني	بت�ضهيل	اإجراءات	معامالتهم	
	وا�ضتف�ضاراتهم	وتنفيذها	اإلكرتونيًا	عرب	البوابة”.
	من	جهته	اأو�ضح	م�ضت�ضار	معايل	الوزير	وامل�ضرف	

العام	على	تقنية	املعلومات	والت�ضالت	بالوزارة		
الدكتور	حممد	بن	را�ضد	اليمني	اإىل	“ اأن	الدور	
لوزارة	 اجلديدة	 الإلكرتونية	 البوابة	 تلعبه	 الذي	
اأو	 معلومة	 ت��داول	 يف	جمرد	 ينح�ضر	 ل	 ال�ضحة	
اأعمال	 ا�ضتعرا�ض	 اأو	 اإلكرتونية	 خدمة	 تقدمي	
للبوابة	 احلقيقي	 ال��دور	 اأن	 على	 موؤكدًا	 ال��وزارة،	
والتوا�ضل	 للتفاعل	 حيوية	 قناة	 كونها	 يف	 يتمثل	
امل�ضتمرين	بني	الوزارة	وامل�ضتفيدين	من	خدماتها	
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اخل��دم��ات	 ت��ل��ك	 وت��ط��وي��ر	 ي�ضمن	حت�����ض��ني	 مب��ا	
.“ عليها	 املتعارف	 املعايري	 اأعلى	 وفق	 	وتقدميها	
واأ�ضاف	“ اأن	كل	الأعمال	التطويرية	التي	متت	على	
ت�ضع	 التي	 ال��وزارة	 عمل	 �ضيا�ضات	 تعك�ض	 البوابة	
امل�ضتفيدين	من	اخلدمة	على	راأ�ض	قائمة	اأولوياتها،	
وت�ضعى	بكل	ال�ضبل	لتوطيد	عالقة	الوزارة	بهوؤلء	
املثمرة	 ال�ضراكة	 اإط��ار	 يف	 وو�ضعها	 امل�ضتفيدين	
للوزارة”. الكربى	 التنموية	 الأه���داف	 	لتحقيق	

من	جانبه	اأكد	م�ضاعد	امل�ضرف	العام	على	تقنية	
املعلومات	والت�ضالت	الدكتور	عبداهلل	الوهيبي		
اأن	التطوير	ا�ضتند	منذ	البداية	اإىل	خطة	متكاملة	
من	 ال��ق��دمي	 ل��الإ���ض��دار	 �ضاماًل	 حتلياًل	 ت�ضمنت	
البوابة	اإىل	جانب	ر�ضد	تف�ضيلي	ملتطلبات	التطوير	
والتح�ضني	�ضواء	فيما	يخ�ض	الت�ضميم	اأو	املحتوى	
لتتما�ضى	البوابة	مع	اأعلى	املعايري	املتعارف	عليها	
عامليًا	وتراعي	احتياجات	زوارها	بفئاتهم	املختلفة	
قطاع	 جانب	 اإىل	 وزوار	 مقيمني	 مواطنني،	 من	
اخلا�ضة. الحتياجات	 ذوي	 عن	 ف�ضاًل	 	الأعمال	
واأو���ض��ح	ب���اأن	ه��ن��اك	ق��ن��وات	اإل��ك��رتون��ي��ة	جديدة	
القرارات	 واتخاذ	 ال�ضيا�ضات	 ر�ضم	 يف	 للم�ضاركة	
للبوابة،	 فعالة	 اإ�ضافة	 ي�ضكل	 مبا	 ا�ضتحداثها	 مت	
املواطن”  “�ضوت	 القنوات	 هذه	 من	 م�ضتعر�ضًا	
الذي	ت�ضتقبل	الوزارة	من	خالله	طلبات	زوار	البوابة	
من	�ضكاوى	واقرتاحات	اإ�ضافة	اإىل	ال�ضتف�ضارات	
الإدارة	 اإىل	 اإل��ك��رتون��ي��ًا	 حتويلها	 ليتم	 وال�ضكر	
اجلديدة	 البوابة	 اأن	 اإىل	 واأ�ضار	 بالوزارة.	 املعنية	
امل�ضئولني	 اأعلى	 مع	 املحادثة	احلية	 اإمكانية	 توفر	
بالوزارة	ملناق�ضة	اأية	اأمور	ت�ضاهم	يف	تطوير	العمل	
عن	 ف�ضاًل	 ال�ضحة	 جوال	 جانب	 اإىل	 وحت�ضينه،	
	عر�ض	الإ�ضرتاتيجية	الوطنية	لل�ضحة	الإلكرتونية.
الإلكرتونية	 والتعامالت	 البوابة	 مدير	 اأكد	 فيما	
البوابة	وفرت	 اأن	 الفايز		 املهند�ض	ريان	 بالوزارة	
ت�ضمل	 حيث	 اجل��غ��رايف	 املعلومات	 نظام	 خدمة	
خدمات	نظام	املعلومات	اجلغرايف	على	اخلدمات	
كل	 ي�ضتطيع	 بحيث	 اجلغرافية	 باملنطقة	 املتعلقة	
مت�ضفح	للموقع	من	اأمكانية	البحث	عن	اأي	مرفق	
اأي	موقع	يف	اململكة		وذلك	من	 �ضحي	موجود	يف	
خالل	الإحداثيات	اجلغرافية	املتوفرة	يف	النظام	
كما	ي�ضمح	نظام	املعلومات	اجلغرايف	من	البحث	
اأ�ضم	 خ��الل	حت��دي��د	 م��ن	 ال�ضحية	 امل��راف��ق	 ع��ن	
خدمة	 تقدمي	 اإىل	 قدرته	 اإىل	 بالإ�ضافة	 املرفق	
وامل��رف��ق	 املت�ضفح	 م��وق��ع	 م��ن	 امل�����ض��اف��ة	 حت��دي��د	
ر�ضم	تخطيطي	 اإىل	 بالإ�ضافة	 املطلوب	 ال�ضحي		
	دقيق	يو�ضح	طريق	الو�ضول	للموقع		امل�ضتهدف	.
على	 الإلكرتونية		 ال��ب��واب��ة	 تعتمد	  “ واأ����ض���اف	

اأح�����دث	ال��ت��ق��ن��ي��ات	ال��ت��ي	ت�����ض��ه��ل	ع��ل��ى	ال��زائ��ر	
ب�ضهولة	 حمتوياتها	 ك��ل	 اإىل	 ال��و���ض��ول	 اإمكانية	
املت�ضفات	 معظم	 مع	 توافقها	 جانب	 اإىل	 وي�ضر	
امل���ع���روف���ة	ف�����ض��اًل	ع���ن	ت��وف��ر	ت��ط��ب��ي��ق	ل��ل��ج��وال	
البوابة	 خدمات	 من	 لال�ضتفادة	 الكفية	 ون�ضخة	
كاجلوال”. املختلفة	 الت�����ض��ال	 اأج���ه���زة	 	ع��رب	

		
كما	توفر	البوابة	الإلكرتونية	خدمة	القارئ	الآيل	
وحمتويات	 ن�ضو�ض	 ق���راءة	 خ��الل		 م��ن	 وذل���ك	
الب�ضرية.	 الإع��اق��ات	 ذوي	 خلدمة	 وذل��ك	 املوقع	
ومي��ك��ن	ا���ض��ت��ع��م��ال	ه����ذه	اخل���دم���ة	ع���ن	ط��ري��ق	
�ضريط	 خالل	 من	 اخلدمة	 اأيقونة	 على	 ال�ضغط	
املوقع.	 ن�ضو�ض	 باأعلى	 ع��ادة	 املتوفر	 الأدوات	
املزيد	 بتوفري	 جاهدة	 ال�ضحة	 وزارة	 ت�ضعى	 كما	
الب�ضرية. الإع��اق��ات	 ذوي	 لدعم	 الأدوات	 	م��ن	

		
تغيري	 من	 البوابة	 ملت�ضفحي	 ميكن	 كما	 واأبان” 
�ضعاف	 اخلدمة	 ه��ذه	 ومتكن	 الن�ضو�ض		 حجم	
اأو���ض��ح	 ب�ضكل	 الن�ضو�ض	 ق����راءة	 م��ن	 الب�ضر	
ب�ضكل	 البوابة	 لون	 اختيار	 اإمكانية	 اإىل	 بالإ�ضافة	
الذين	 البوابة	 زوار	 ت�ضاعد	هذه	اخلدمة	 و		 كامل	
ت�ضفح	 على	 الأل���وان	 روؤي���ة	 يف	 م�ضكالت	 لديهم	
احتياجاتهم	 مع	 يتنا�ضب	 اأ�ضهل	 ب�ضكل	 البوابة	
اخلا�ضة	بتحويل	لون	البوابة	اإىل	اللون	الرمادي.

البوابة	 باأن	 الفايز	حديثة	 ريان	 املهند�ض	 واأختتم	
تقدم	 للمت�ضفحني	حيث		 ال�ضتعالم	 توفر	خدمة	
هذه	اخلدمة	معلومات	عن	املناق�ضات	واملناف�ضات		
بوزارة	ال�ضحة	،		ومتكن	امل�ضتفيدين	من	الإطالع	
على	معلومات	املناق�ضات	مبا	فيها	»ا�ضم	املناق�ضة	
موعد	 اآخ��ر	 تاريخ	 طرحها-	 تاريخ	 	- و�ضفها		 	-
ل�ضتالم	العرو�ض	-	موعد	فتح	املظاريف		وحالة	
كما	 اأخرى“.	 معلومات	 اإىل		 بالإ�ضافة	 املناق�ضة	
املناق�ضات	 عن	 البحث	 اآلية	 اخلدمة	 هذه	 توفر	
املطروحة	من	قبل	الوزارة	وفقًا	لعدة	معايري	،	و	

الفئة	امل�ضتفيدة	من	هذه	اخلدمة	».
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الغذاء بوابة الصحة ونستعرض في هذا الباب أهمية التغذية 

الصحية وفوائدها للجسم مع تقديم نصائح غذائية  السليمة 

الحتياجات اإلنسان من الغذاء وبطريقة متوازنة يستفيد منها 

الجسم وبدون إفراط أو تفريط .
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الـسـريـعـة
الـوجـبـات

هي الوجبات التي ت�شتغرق وقتا ق�شرا وجهدا ب�شيطا منذ طلبها وحتى و�شولها اإىل امل�شتهلك .
وهي  اأغذيه ووجبات تقدمها املطاعم مثل الرب غر و ال�شورما و البيتزا وقطع الدجاج املقلي والأطعمة ال�شينية و الدونات واحللويات وامل�شروبات .

 ومع تغر النمط املعي�شي وال�شتهالكي ملجتمعنا وورود ثقافات متعددة فقد اأ�شبح تداول تلك الوجبات من امل�شلمات ، ويقبل عليها الأطفال 
و املراهقني  وال�شباب بكرثة، لعدة اأ�شباب منها :

	1-	توف���ري	الوجب���ة	م���ع	كل	م���ا	يل���زم	كامل�ض���روب
و	ال�ضل�ض���ات	والأواين	مما	ل	يتطلب	القيام	باأي	

جمهود	.
2-	�ضهولة	الو�ض���ول	اإليها	لنت�ضارها	بكرثة	يف	كل	
امل���دن	والأحي���اء	واملرافق	و�ض���هولة	تو�ض���يلها	اإىل	

امل�ضتهلك.
3-	اإك�ض���ابها	طعم���ا	حمبب���ا	وتقدميه���ا	باحلجم	
وال�ض���كل	الذي	يولد	الر�ض���ا	لدى	امل�ض���تهلك	مما	

يرغبه	يف	العودة	اإليها	مرة	اأخرى	.

التقييم الغذائي للوجبات ال�شريعة :
1-	حتتوى	على	كمية		وافرة	من:

· ال�ضعرات	احلرارية	فتتعدى	الوجبة	الواحدة	
ثلثي	احتياج	ال�ض���خ�ض	من	ال�ض���عرات	يف	يوم	
واحد	· الدهون	امل�ضبعة	واملتحولة	مما	يت�ضبب	

يف	ظهور	اأمرا�ض	القلب	وال�ضرايني	.
· ال�ض���وديوم		من	املواد	امل�ض���افة	مما	يعر�ض	

ال�ضخ�ض	اإىل	الإ�ضابة		ب�ضغط	الدم	.
· ال�ض���كريات	الأحادية	مما	يت�ضبب	يف	ت�ضو�ض	

الأ�ضنان.

2-	فقرية	يف	كل	من:
· الألي���اف	مما	ي���وؤدى	اإىل	بطء	التخل�ض	من	

ال�ضموم	والف�ضالت	.
· املعادن	والفيتامينات	لعدم	وجود	اخل�ض���ار	

اخل�ضراء	.
يت�ض���بب	 معه���ا	 الغازي���ة	 امل�ض���روبات	 وج���ود	 	-3
يف	دف���ع	الطع���ام	م���ن	املع���دة	ب���دون	ه�ض���م	ت���ام	
	موؤدي���ا	اإىل		ال�ض���عور	باجلوع	بعد		فرتة	ب�ض���يطة	.
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4-	عدم	ال�ضتفادة	من	العنا�ضر	الغذائية	الأخرى	
كاحلدي���د	و	الكال�ض���يوم،	مم���ا	يزي���د	م���ن	خطر	

الإ�ضابة	به�ضا�ضة	العظام.
5-	الأكل	ب�ضرعة	بدون	م�ضغ	مع	وجود	هذا	الكم	
يوؤدي	 حجمها	 وكرب	 الكيميائية	 املواد	 من	 الهائل	
اإىل	عدم	قدرة	اجلهاز	اله�ضمي	على	التعامل	مع	

الوجبة	وي�ضاب	بع�ضر	اله�ضم	.	
6-	تك���رار	ا�ض���تعمال	زي���ت	القلي	يف	حت�ض���ريها	
مم���ا	يرف���ع	درجة	ح���رارة	الزيت	موؤك�ض���دا	بع�ض	

الأحما����ض	الدهني���ة	فيه���ا	وتلجاأ	بع����ض	املطاعم	
ال�ض���هرية	اإىل	اإ�ض���افة	مانعات	التاأك�ضد،	ولكن		يف	
كلت���ا	احلالتني	فان	هذا	يعد	من	العوامل	امل�ض���ببة	

لل�ضرطان.	
7-ا�ضتخدام	ما	ي�ضمى	باللحم	ال�ضناعي	وهو	حلم	
ردئ		معاد	فرمه	مع	الأجزاء	الغري	م�ضتخدمه	من	
احلي���وان	منه���ا	الأح�ض���اء	كالأمع���اء	والبنكريا�ض	
واملعدة	مبا	حتتويه	من	�ضحوم	وت�ضاف	له	مك�ضبات	
طعم	قوي���ه	وكميات	من	امللح	العالي���ة	وتوابل	لكي	

جتعل	طعمه	م�ضت�ضاغا.

8-	متر	الوجبات	ال�ضريعة	برحلة	طويلة	من	
التجهيز	والتح�ضري	واملعامالت	الت�ضنيعية	
حت���ى		ت�ض���ل	اإىل	املراحل	الأخ���رية	ما	قبل	
التق���دمي	مم���ا	يعر�ض���ها	لظ���روف	تخزين	

وحفظ	غري	�ضليمة.
9-	يتداولها	العديد	من	الأ�ضخا�ض	،		فتكون	
و�ضطا	منا�ض���با	لنمو	امليكروبات	التي	ت�ضبب	
الت�ض���مم				الغذائ���ي		،	ويفقده���ا	طراوته���ا	

ويعر�ضها	لالأك�ضدة	.

 كيف   حتد من �شررها ؟:
1-	الكتف���اء	بتناولها	مرة		اأ�ض���بوعيا	وخا�ض���ة	

الأطفال		.
2-	ل	تطل���ب	امل�ض���روبات	الغازي���ة	وا�ض���تبدلها	

بع�ضري		الفاكهة.
3-	اخرت	الأحجام	ال�ض���غرية	من	كل	وجبة		ومن	

احللويات.
4-	اطلب	ال�ض���لطة	بدون	اإ�ض���افات	وان	ا�ض���تلزم	

الأمر	�ضع	ن�ضف	العبوة	منها	.
5-	اخرت	البيتزا	باخل�ض���ار	وبقاع���دة	رفيعة	وقلل	

كمية	اجلنب	بها	.
6-	اخرت	الهمربغر	امل�ضوي	ولي�ض	املقلي	.

7-	توجه	اإىل	املطاع���م	النظيفة	وتاأكد	من	نظافة	
ما	ت�ضتخدم	.

8-	التجهي���ز	امل�ض���بق	لالأطعم���ة	باملن���زل	واإعداد	
قائمة	طعام	اأ�ضبوعية	ي�ضاعد	ربة	البيت	على	عدم		

التفكري	يف	الوجبات	ال�ضريعة		.

	
	



42

تغير المزاج
    في الشتاء

تغير المزاج
    في الشتاء
وتغيير النمط الغذائيوتغيير النمط الغذائي
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مقولة اأن الكتئاب يزيد يف ال�شتاء ، مقولة تتكرر عند ال�شكوى من 
التعب وتغر املزاج والإح�شا�س بال�شيق ، وعلماء التغذية يرجعون 
تغر املزاج اأو الكتئاب اإىل طبيعة الأكل  ، معتمدين على اأن هناك 
اإنزمي���ات معين���ة يف بع�س الأغذية تعمل عل���ى اإطالق ال�شترونني 
والدوبام���ني  وغره���ا م���ن الهرم���ون الت���ي ت�شاع���د عل���ى حت�ش���ني 

الذاكرة وامل�شاعدة على النوم املريح وبالتايل تعديل املزاج .
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كما	انه	ميكن	اإجراء	بع�ض	التعديالت	على	النظام	
الغذائي	اليومي	والتي	�ضتعطي	بعد	النتظام	عليها	
و�ضحتك	 م��زاج��ك	 يف	 حت�ضنا	 هناك	 اأن	 لفرتة	

ون�ضاطك	واإنتاجك	ومن	هذه	التعديالت	.

1- التقليل من الكربوهيدرات:
الأبي�ِض	 اخلبِز	 مثل	 بالن�ضا	 الغنية	 الأطعمة	 اإن	
ات	املعتمدة	على	الكربوهيدرات	والكعك	 وال�ضل�ضِ
والأرز	،	وامل�ضادر	املركزة	لل�ضكر	مثل	امل�ضروبات		
واحللوى	وع�ضرِي	الفاكهة	واملربى	،	هذه	الأطعمة		
يتم	 والتي	 الب�ضيطة	 الكربوهيدرات	 	 على	 حتتوي	
فان	 وبالتايل	 	، اجل�ضم	 يف	 ب�ضرعة	 امت�ضا�ضها	
تناولها	ب�ضورة	مركزة	يعطي		الإح�ضا�ض		بال�ضبع	
لفرتة	موؤقتة	والن�ضاط	نتيجة	لرفع	ن�ضبة	اجللوكوز	
�ضاعة	 بعد	 ب�ضدة	 بالنخفا�ض	 ي��ب��داأ	 ث��م	 ب��ال��دم	
الإح�ضا�ض	 فيبداأ	 الطعام	 تناول	 من	 �ضاعتني	 اأو	
بالإرهاق	والتعب	واجلوع	وتغري	املزاج	وهذا	يعود		

لتذبذب	م�ضتوى	اجللوكوز	بالدم	.	

•لتقليل تذبذب �سكِر الدم:  	
الأغذية		 من	 اأ�ضناف	 	 الطعام	 يت�ضمن	 اأن	 يجب	
بالألياف		 وغنية	 املعقدة	 بالكربوهيدرات	 غنية	
الأ�ضمر	 والأرز	 والبقول	 والفاكهة،	 اخل�ضار،	 مثل	
املعقدة	 الكربوهيدرات	 لن	 	. والقمح	 وال�ضوفان	
ي�ضاعد	 ال��ذي	 	 	 ال�����ض��رتون��ني	 	 اإط���الق	 ت�ضاعد	يف	
على	الهدوء	،	ويقلل	من	الع�ضبية	،	وبالتايل	تقل	
م�ضاعر	الكاآبة	و	اإْبطاء	امت�ضا�ض	ال�ُضّكِر	يف	دمك،	

وبالتايل	تقلب	املزاِج	.

2. زيادة الربوتني اجليد النوعية :
اخلفيفة	 اأو	 الرئي�ضية	 ���ض��واء	 الوجبات	 اح��ت��واء	
النوعية	 جيد	 الربوتني	 من	 املنا�ضبة	 الكمية	 على	
ي�ضاعد	 والبي�ض	 واللحوم	 الأل��ب��ان	 يف	 وامل��وج��ود	
الدم.	 يف	 الكربوهيدراِت	 امت�ضا�ض	 اإبطاء	 على	
	، كالدوبامني	 الإن��زمي��ات	 لبع�ض	 م�ضدر	 وه��ي	
والتي	ت�ضاعد	على		اليقظة	والرتكيز	ل�ضاعات	بعد	

الأكل.
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ولكن	يجب		اختيار	الربوتني	اخلايل	من	الدهون	
امل�����ض��رة	ب��ال��ق��ل��ب		م��ث��ل	ال���دواج���ِن	ب���دون	جلد،	
واملاأكولت	بحرية،	بي�ض،	و	الألبان	قليلة		الد�ضم.

3- األإكثار  من الأطعمة الغنية باوميغا 3
تنظيم	 على	 ت�ضاعد	 	3 باوميغا	 الغنية	 الأطعمة	 	
عمل	الدماغ	وحت�ضني	الدورة	الدموية	من	الأمثلة	
وزيت	 الكانول	 زيت	 مثل	 النباتية	 الزيوت	 عليها	
العتدال	 على	 التنبيه	 مع	 ال�ضمك	 وزيت	 الزيتون	
والبندق		 	، املك�ضرات	مثل	اجلوز	 	 ا�ضتخدامها	 يف	

البي�َض.	الأ�ضماك	كال�ضلمون.

4. احل�شول على فيتامني ب وحم�س الفوليك:
حام�ض	الفوليك	وفيتامني	ب12	من	الأطعمة	التي	
فهي	 الدماغ	 يف	 ونني	 ال�ضرت	 اإط��الق	 على	 ت�ضاعد	
تعترب	اأطعمة	توؤثر	على	املزاج	.	وقد	اأثبتت	بع�ض	
الدرا�ضات		باأن	م�ضتويات	الدم	املنخف�ضة	من	هذه	

الفيتامينات	لها	عالقة	بزيادة	الكاآبة	اأحيانا.

•من الأطعمة الغنية بحم�س الفوليك : 	
امل�ضنوعة	 الإف���ط���ار	 وح��ب��وب	 ال���رب	 اخل��ب��ز	
البازلء	 العد�ض،	 الكاملة،	 احلبوب	 من	
والبنجر	 واخلردِل	 واخل�ضار	 وال�ضوفان	
ال�ضم�ض	 ع��ب��اد	 وب�����ذور	 وال��ق��رن��ب��ي��ط	

الربتقاِل	والألبان	.

5. فيتامني د
م�������ازال	ال����راب����ط	ب����ني	ف��ي��ت��ام��ني	د	
مل	 ال�ضتاء	 يف	 بالكاآبة	 والإح�ضا�ض	
اأن	فيتامني	د	 اإل	 يثبت	علميا	بعد	
له	دور	يف	اطالق	مادة	ال�ضرتونني	
لفيتامني	 م�ضادر	 اجل�ضم	 داخل	
ال�����ض��م��ك وزي������ت	 ال�����ض��م��ك	 	د:	
البي�ض،	 الد�ضم،	 قليل	 احلليب	 و	

والألبان	

6. تغير منط وجباتك :
تناول	 اأي	 6	وجبات	�ضغرية	 الوجبات	على	 توزيع	
الطعام	كل			4	اإىل	5	�ضاعاِت	على	مدار	اليوم	يزود	
اجل�ضم	مب�ضدر	ثابت	من		الطاقة	.	هذا	التوزيع	
الدم	على	مدار	 ال�ضكر	يف	 يقوم	ب�ضيانة	م�ضتوى	
اليوم		وكذلك		فان	تناول	الإفطار	باكرا	اأي	خالل	
تنظيم	 على	 ي�ضاعد	 	 ال�ضتيقاظ	 من	 دقيقة	 	90

باقي	الوجبات	خالل	اليوم	.

التي  وامل��اأك��ولت  امل�شروبات  الق��الل من   -7
تتحكم باملزاج ِ:

وم�ضروبات	 ال�ضاي،	 وال�ضوكولته،	 القهوة،	 مثل	 	
لفرتة	 ولكن	 ب�ضرعة	 طاقة	 تعطي	 التي	 الطاقة	
تلك	 اح��ت��واء	 ذل��ك	 اإىل	 اإ�ضافة	 الأم���د.	 ق�ضرية	
امل�ضروبات	على	ال�ضعرات	احلرارية	العالية	يبقى	
النمط	 على	 والتعديل	 	 التغيري	 هذا	 اأن	 القول	

الغذائي	يعطي	نتائج	رائعة	تت�ضح	بعد	
ال�ضتمرار	ملدة	اأ�ضابيع	عليه	.
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         هي اإحدى نواجت التطور ال�شناعي يف هذا الع�شر، فهي الدهون المتحولة
�شكل من ا�شكال الدهون مت ت�شنيعه لأغرا�س جتارية ول 
ميكن اأن توجد بالطبيعة، ت�شمى اأي�شا بالدهون املهدرجة 

وال�شمن ال�شناعي.
  وهى عبارة عن زيوت نباتية طبيعية �شائلة يف درجة حرارة الغرفة فتتعر�س اإىل ت�شخني عايل و ي�شاف لها الهيدروجني عرب 

�شل�شلة من املعامالت الت�شنيعية لتخرج بعدها �شلبة ت�شبه قوام ال�شمن.

•اأين توجد؟ 	
الغذائية	ب�ضورة	كبرية	على	 	تعتمد	ال�ضناعات	 	
جندها	 ،لذا	 والكلية	 اجلزئية	 املهدرجة	 الزيوت	
يف	معظم	الأطعمة	اجلاهزة	وامل�ضنعة	والوجبات	

ال�ضريعة	وبن�ضب	خمتلفة	ونذكر	منها:
•	املارجرين	والزبد	النباتي. 	

•الكرمية	البي�ضاء	 	
وامللونة	لتزيني	الكيك	

)ال�ضناعية(.
•مبي�ضات	القهوة. 	

•املخبوزات	باأنواعها. 	
•الب�ضكويت. 	
•الكيك	 	

•تارت	الفواكه. 	
•احللويات. 	

•رقائق	الذرة	)املخ�ض�ضة	 	
لالإفطار(.

•زبدة	الفول	ال�ضوداين. 	
•البطاط�ض	املقلية،	ون�ضف	 	

املقلية	املجمدة.
•الوجبات	ال�ضريعة. 	

•بع�ض	العجائن	املجمدة. 	
•الآي�ض	كرمي. 	

•احللوى	وال�ضيكولتة 	
•زيوت	نباتية	مهدرجة	 	

جزئيا

•كيف نعرف بوجودها؟ 	
		اقراأ	البطاقة	الغذائية	على	املنتج،	حيث	ي�ضتدل	

على	وجودها	بالكلمات	التالية:

Trans  oil	اأو		Trans fats   	
	Shortening   	

)Hydrogenate oil(	مهدرجة	دهون					

)Partially(جزئيا	مهدرجة	دهون••	
  Hydrogenated oil      

Margarine	مارجرين•	"
Stearate-rich	بال�ضرت	غني•	"
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Mono-Diglycerides	اجللي�ضريد	اأحادي-ثنائي•	

نباتي. 	•دهن	

	•خال	من	الكولي�ضرتول.

	•خال	من	الدهون	احليوانية.

	•زيوت	)نباتية(	مهدرجة.
•ملاذا ت�شتخدم الزيوت املهدرجة يف  	

الأطعمة؟

الزيوت	 من	 ثمنًا	 اأرخ�����ض	 املهدرجة	 ال��زي��وت	 •	
ال�ضحن	 ظروف	 تتحمل	 اأنها	 والزبد.كما	 العادية	
تف�ضد	 ت���ربي���د،ول	 اإىل	 احل��اج��ة	 دون	 القا�ضية	

�ضريعا.

ل	 و	 ت�ضيل	 النباتية	فال	 الزيوت	 ثباتا	من	 اأكرث	 •	
تنف�ضل	عن	املنتج.

	•حتافظ	على	�ضكل	وقوام	الأغذية	و	تعطي	مذاقا	
ه�ضا	دون	اأن	تغري	النكهة.

ملدة	 الأطعمة	 فتبقى	 طويلة،	 �ضالحيتها	 مدة	 •	
ال��ث��الج��ات	 اإىل	 ال���رف	ول	حت��ت��اج	 ع��ل��ى	 اأط����ول	

حلفظها.

• ما هو تاأثر الدهون املهدرجة 	
على ال�شحة؟

	•ترفع	ن�ضبة	الكول�ضرتول	ال�ضيئ	وتخف�ض	ن�ضبة	
الكول�ضرتول	اجليد	مما	يزيد	خماطر	الإ�ضابة	

باأمرا�ض	القلب	وال�ضرايني.

	•تزيد	من	احتمال	الإ�ضابة	مبر�ض	ال�ضكري.
	•ت�ضاهم	يف	الإ�ضابة	بال�ضمنة.

معها	 ال��ت��ع��ام��ل	 يف	 ���ض��ع��وب��ة	 اجل�����ض��م	 ي��ج��د	 •	
تركيبها	 ال�����دم..لأن	 يف	 ونقلها	 وامت�ضا�ضها	
ال�ضناعي	ل	يتما�ضى	مع	تركيب	اأجهزة	وانزميات	
ظهور	 اإىل	 ي����وؤدي	 اجل�����ض��م،	مم��ا	 وه��رم��ون��ات	
تتعلق	 التي	 والأم��را���ض	 كال�ضرطان	 الأم��را���ض	

باجلهاز	الع�ضبي.

املهدرجة	يف	اأول	القائمة	فاملنتج	يحتوي	على	كمية	
كبرية	منها	ويف�ضل	جتنبها.

الأف�ضل	 من	 املنزل	 خارج	 الطعام	 تناول	 	•عند	
ت�ضتخدم	 املطاعم	 م��ن	 فكثري	 امللقيات،	 جتنب	

الدهون	املهدرجة	لتح�ضري	الأطعمة.
احليوانية. امل�ضادر	 من	 الدهون	 تناول	 	•تقليل	
النباتية	 بالزيوت	 وا�ضتبدالها	 وال�ضمن	 كالزبد	

كزيت	الزيتون	وزيت	الذرة	وزيت	الكانول.
اجللد	 ون��زع	 الدهون	 القليلة	 اللحوم	 اختيار	 •	
من	الدجاج	و	تناول	احلليب	ومنتجاته		القليلة	اأو	

اخلالية	من	الد�ضم.
يف�ضل	 الدهون	 بهذه	 غنية	 اأطعمة	 تناول	 عند	 •	
عالية	 والفاكهة	 كاخل�ضار	 طازجة	 اأطعمة	 تناول	
ال�ضوائل	بدون	 التالية	و�ضرب	 الوجبة	 الألياف	يف	

اإ�ضافة	�ضكر.
اليومية.. حياتنا	 يف	 �ضحي	 بنمط	 الل��ت��زام	 •	
وذل��ك	 والع�ضوائي	 الفو�ضوي	 ال�ضلوك	 وتغيري	

بانتهاج	قواعد	التغذية	ال�ضليمة	املتوازنة.
ي�ضاعد	يف	 الريا�ضة	 ممار�ضة	 ال��ت��خ��ل�����ض		•

من	اآثار	تلك	الأطعمة.
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•ما هي كمية الدهون املهدرجة  	
امل�شموح بها يومياً؟

ولكن	 اآخر،	 اإىل	 بلد	 والكمية	من	 الن�ضبة	 	تختلف	
	%2 بن�ضبة	 اأي	 4-5ج���رام(	 من)	 بتناول	 يو�ضى	
يتم	 التي	 احلرارية	 ال�ضعرات	 اأقل	من	جمموع	 اأو	

ا�ضتهالكها	يوميًا،	كحد	اأق�ضى.

•اأين تكمن امل�شكلة؟ 	
		الظروف	احلياتية	ت�ضطرنا	لتداول	هذه	الأطعمة	
انه	 الأح��ي��ان	كما	 اأغ��ل��ب	 امل��ت��اح	يف	 فهي	اخل��ي��ار	
ي�ضعب	الإلتزام	بالكمية	املو�ضى	بها	حيث	ت�ضاف	

ب�ضخاء	اإىل	تلك	الأطعمة	.

•كيف جتنب نف�شك واأطفالك  	
خماطر هذه الدهون يف غذائك 

اليومي؟

	•لن	ن�ضتطيع	التخلي	عن	الأطعمة	اجلاهزة	متاما	
ولكن	ميكن	التقليل	من	تناولها	اإىل	احلد	الأدنى	

ل�ضحية	ع��ن	ط��ري��ق	اخ��ت��ي��ار	الأط��ع��م��ة	 ا
وال����ط����ازج����ة	ك��اخل�����ض��ار	
وال��ف��اك��ه��ة	وامل��ك�����ض��رات	
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة	ب������دون	
اإ�ضافات	اأو	منهكات.

امل��ل�����ض��ق	 ق�������راءة	 •	
املوجود	على	مغلفات	

الأط���ع���م���ة،	
كانت	 ف���اإذا	
ال��ده��ون	
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ب����اأن����واع����ه م����ن ال���ت���واب���ل 
ا�شتخدامها  ي�شيع  التي 
نكهة  وه��و ي�شفي   ال�شرق  ب��ل��دان  م��ن  يف كثر 
امل�شافة  الكمية  بح�شب  درجتها  تختلف  حارقة 
منه اإىل الطعام  وبح�شب نوعه ،وله دور كبر يف 
تعديل اأو تغير الطعم وقد ا�شتهر تعلق بع�س 
ففي  املبالغة  درج��ة  اإىل  با�شتخدامه  ال�شعوب 
الهند وباك�شتان ل يكاد يخلو منه اأي طبق حتى 
الطعم  على  ،وق��د يطغى  منه  احللوة  الأط��ب��اق 

الأ�شا�شي للطبق .

•ال�شور التي يوجد عليها  	

وياأتي	 الطازجة	 الثمار	 هي	 الطبيعية	 ال�ضورة	
وهو	 والأخ�ضر	 الأحمر	 اأ�ضهرها	 	 متنوعة	 باألوان	
اإ�ضافة	 بدون	 طويلة	 لفرتة	 ويدوم	 	 احلفظ	 �ضهل	
ومنه	 والتجميد	 للتجفيف	 وقابل	 حافظة	 مواد	
البودرة	وال�ضائل		وتعمل	منه	ال�ضل�ضات	املنزلية	
امل�ضهورة	 التجارية	 ال�ضورة	 ومنها	 	 اجلاهزة	 اأو	

فمنها	 احلدة	 خمتلفة	 درجات	 (ولها	 )ال�ضطة	
احلارق	جدا	ومنها	املتو�ضط	.

•فوائده 	

الفلفل	 فوائد	 اأن	 على	 اأكدت	 الطبية	 الدرا�ضات	
والتوابل	اأكرث	من	م�ضاره	:

املادة	 اإىل	 يعود	 واحلرارة	 باحلرق	 ال�ضعور	  ·
مادة	 ت�ضمى	 والتي	 به	 املوجودة	 الفعالة	
مولد	 وهو	 	، 	Capsaicin الكاب�ضا�ضني	
للحرارة	وت�ضاعد	على	تن�ضيط	الدورة	الدموية	
اإىل	 املغذية	 املواد	 اإمدادات	 من	 يزيد	 مما	

الأن�ضجة.	
· ي�ضتعمل	الفلفل	اأي�ضًا	كم�ضاد	لتجلط	الدم	اأو	
تخرثه	وبهذا	ميكنه	اأن	يحمي	من	النوبةالقلبية،	

خا�ضة	بوجود	فيتامني	ب	6	وب	9
· يحتوي	على		فيتامني	ج	وبكميات	عالية	ولذا	

فان	له	فائدة	يف	مقاومة	نزلت	الربد.

هل له دور في تخفيف الوزن؟

يلعب	الفلفل والذي	 اأ	 فيتامني	 	 على	 اأي�ضا	 يحتوي	  ·
دورا	مهما		يف	حت�ضني	و�ضيانة	النظر	.

ظهرت	 وقد	 لالأك�ضدة.	 فعال	 م�ضادا	 يعد	  ·
عدة	درا�ضات	ت�ضري	اإىل	دوره	يف	مقاومة	بع�ض	

اأنواع	ال�ضرطان	ك�ضرطان	القولون	.
· ي�ضاعد	يف	تاأخري	اأمرا�ض	القلب	لأنه	يتدخل	

يف	مقاومة	الكول�ضرتول	غري	اجليد.
· يقوم	بدور	مطّهر	للجهاز	اله�ضمي	والتنف�ضي	

،فهو	قاتل	لبع�ض	اأنواع	البكترييا	.
التي	 الدرا�ضات	 فان	 ي�ضاع	 ما	 عك�ض	 وعلى	  ·
الذين	 الأ�ضخا�ض	 من	 العديد	 على	 اأجريت	
يلعب	 اأنه	 اأثبتت	 قد	 بانتظام	 الفلفل	 يتناولون	
دورًا	م�ضادًا	للقرحة،	فهو	ي�ضاعد	على	الوقاية	
التقرحات	 امل�ضوؤولة	عن	معظم	 البكترييا	 من	

يف	املعدة.
جتعل	 الفلفل	 يف	 املوجودة	 الكاب�ضا�ضني	 مادة	  ·
الدماغ	يطلق	كمية	من	الهرمونات	املعروفة	با�ضم	
اندورفني	Endorphin	التي	حت�ضن	املزاج	الأمل.

الفلفل األحمر
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هل له دور في تخفيف الوزن؟

زعم			 وقد	 	 �ضخ�ضيني؛	 مدربني	 	 اإ�ضراف	 حتت	
اخلرباء،	الذين	عملوا	على	تطوير	الكب�ضولت	اأن	
الأ�ضخا�ض	البالغني	الذين	تناولوا	هذه	الكب�ضولت	
�ضعرا	 	278 مبقدار	 اأكرث	 حرارية	 �ضعرات	 حرقوا	
مت		 الريا�ضة.وقد	 مار�ضوا	 الذين	 من	 حراريا	
اإ�ضافة	مادة	حافظة	ملكونات	الكب�ضولة	والتي	تعمل	

على	منع	حدوث	اأي	حرقان	باملعدة.	

•واجلواب هو : 	

الأحمر	 للفلفل	 	 الكبرية	 الفوائد	 من	 الرغم	 على	
الوزن		 تخفيف	 لأغرا�ض	 ا�ضتخدامه	 نتائج	 اأن	 اإل	
ا�ضتخدام	 فان	 العك�ض	 على	 بل	 	، مثبته	 غري	 تظل	
على	 واملعتمد	 اجلديد	 الدوائي	 املنتج	 هذا	 مثل	
القليل	من	التجارب	ال�ضريرية	يعد	مغامرة	كربى	
من	 الكثري	 املنتجة	 ال�ضركة	 اأطلقت	 لو	 	 ،حتى	
الوعود	وال�ضمانات	ب�ضالمته	واأمانه	واحلل	الأ�ضلم	
الن�ضاط	 وممار�ضة	 ال�ضليمة	 احلمية	 اإتباع	 هويف	

الريا�ضي	

•حمظورات ا�شتخدامه  	

	ين�ضح		الأ�ضخا�ض	الذين	يعانون	من	قرحة	املعدة	
اأو	القولون	،و	احلامل	والأطفال	بعدم	تناوله		،	كما	
اأن	الإكثار	منه	ي�ضبب	زيادة	يف	حركة	الأمعاء	مما	

يوؤدي	اإىل	الإ�ضهال.	

للفلفل  •هل  	
دورا يف اإنقا�س الوزن؟

عن	 اأخبارا	 	 	 واملجالت	 ال�ضحف	 بع�ض	 تناقلت	
اإنتاج	مكمل	غذائي	م�ضتخل�ض	من	الفلفل	الأحمر		
انه	 املنتجة	 ال�ضركة	 زعمت	 وقد	 الوزن	 لإنقا�ض	
اأجريت	يف	 التجارب	يف	التي	 	 	 اإىل	بع�ض	 ا�ضتنادا	

اإىل	جامعة	اأوكالهوما	 خل�ضت	 	 والتي	
الفلفل		 	 ي�ضلح	اأن	 وم�ضتخل�ضاته	
م	 ا �ضتخد لال
غذائي	 كمكمل	

تنظيم	 معه	 ميكن	
عليه	 وبناء	 الغذاء	 تناول	 عملية	
تباع		 كب�ضولت	 اإنتاج	 فقد	مت	

الوليات	 يف	 حاليا	
املتحدة	الأمريكية	

وبريطانيا		
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1-العتماد	على	اأقل	قدر	من	املواد	الأولية	املكونة	
التنقل	 ل�ضعوبة	 والأرز	 	 وال��ذرة	 كالقمح	 للوجبة	

والتخزين.

الزبد	 اأو	 ل�ضمن	 ا	 2-ا�ضتخدام	كميات	وافرة	من	
الربد	 ملواجهة	 وال���دفء	 الطاقة	 على	 للح�ضول	
القار�ض	والإعانة	على	القيام	بالأعمال	اليومية.
وقلة	 امل���اء	 ل��ن��درة	 	 وال��ف��واك��ه	 قلة	اخل�����ض��ار	 	-3
امل�ضاحة	الزراعية	مما	دعا	اإىل	ا�ضتهالك	الناجت	
املحلي	من	اخل�ضار	املو�ضمية	املزروعة	وما	ميكن	

تناوله	من		النباتات	الربية.

4-	اإعداد	الوجبات	بكميات	وافره	لكي	تكفي	اكرب	
قدر	من	الأ�ضخا�ض	،	نظرا	لرتابط	وتالحم	اأفراد	

املجتمع.		

والتجهيز	 الأع���داد	 يف	 طويال	 وقتا	 ت�ضتغرق	 	-5
ال�ضعبية		 املاأكولت	 ت�ضرتك	 	 ما	 وغالبا	 والطهي.	

يف	املكون	الأ�ضا�ضي		وتختلف	يف	طريقة	التح�ضري	
وطريقة	 البهارات	 ك��اأن��واع	 الثانوية	 والإ�ضافات	

الطهي.		
ح�ش���ب  ال�شعبي���ة  الأطعم���ة  •ت�شني���ف  	

مكونها الأ�شا�شي : 

1. الأطعمة املعتمدة على الأرز :
	، البخاري	 ،ال��رز	 املكبو�ض	 	، باأنواعها	 الكب�ضة	

الزربيان	.	
اأو	 الربيان	 اأو	 ال�ضمك	 اأو	 اللحم	 مع	 الأرز	 يطهى	
الب�ضل		 و	 الزيت	 اأو	 ال�ضمن	 اإ�ضافة	 مع	 الدجاج	

واأحيانا	الطماطم

  2-اأطعمه تعتمد على القمح :
القر�ضان	و	املرقوق	و	اجلري�ض	و	املطازيز	و�ضوربة	احلب	
بع�ض	 اأو	 الدجاج	 اأو	 واللحم	 الأ�ضمر	 الدقيق	 اأ�ضا�ضها	
اخل�ضار	وكميه	وافر	من	ال�ضمن	والب�ضل	والبهارات.

3-اخلبز :
كالتمي�ض	وخبز	اللحوح	و	املرا�ضيع	وخبز	اخلمري	
و	خبز	التاوه	تعتمد	على	اإ�ضافة	اخلمرية	والدقيق	
واملاء	وال�ضمن	ويتم	تقدميه	مع	الع�ضل	وال�ضمن	اأو	

الفول	اأو	البي�ض	اأو	اللحم	واملرق.
م�ضدرا	 يعد	 اأنه	 كما	 للطاقة	 كم�ضدر	 جيد	 وهو	
لفيتامني	ب	وتزيد	قيمته	الغذائية	مبا	يتناول	معه	

من	غذاء.

4-اأغذية تعتمد على التمر :
مثل	احلنيني	واملحلى	الق�ضد		واملعمول	و	الكليجا	
دب�ض	 وي�ضتخدم	 ال��رب	 ودقيق	 الزبد	 لها	 ي�ضاف	
ال�ضتاء		 يف	 تقدم	 	 م��اأك��ولت	 هي	 للكليجا،	 التمر	
نظرًا	لكمية	الطاقة	الهائلة	التي	متد	اجل�ضم	بها	
ويتم	تناولها	�ضباحا	،ل	تعد	من	الأطعمة	اليومية		

5-اأغذية تعتمد على احلليب :
كاجلري�ض	وال�ضليق	في�ضاف	احلليب	مع	ال�ضمن	اأو	

األطعمة الشعبية
ه��ي  ج��زء من امل���وروث الثقايف ال��ذي تزخر به ب��الدن��ا، وعلى 
الرغم من التنوع اجلغرايف وات�شاع رقعة اململكة اإل اإن الظروف 
البيئية والعادات الجتماعية قد وحدت ال�شمات العامة لتلك 

املاأكولت فمن املالحظ مايلي :
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من	الأمالح	املعدنية	كاحلديد	والبوتا�ضيوم	
اللحوم	 م�����ض��دره��ا	 والف�ضفورواملنجنيز	

والتمر.
د	 • 	 – للب�ضر	 املقوي	 اأ	 بالفيتامينات	 غنية	
وب12	 ب	 للعظام	 واملفيد	 بالدهن	 املوجود	
املوجود	يف	القمح	والبقول	واملفيد	لالأع�ضاب	

واجللد	.
•غنية	بالكولي�ضرتول	ب�ضبب	الدهن	احليواين	 	

،فقرية	يف	حمتواها	من	فيتامني	ج.

•فقرية	يف	حمتواها	من	الكال�ضيوم	. 	

•مالحظة هامة للمر�شى : 	
املرتفع	 ال���دم	 و�ضغط	 ال�ضكري	 مر�ضى	 	على	
ب�ضبب	 تناولها	 	 	 ع��ن��د	 احل���ذر	 القلب	 وم��ر���ض��ى	
ارتفاع	الكول�ضرتول	بها	وزيادة	الدهون	وال�ضعرات	

احلرارية	والبعد	عن	اأ�ضناف	احللوى	
ال�ضعبية	.

موائدنا  اإىل  ال�شعبية  اأطعمتنا  اإع���ادة  ميكننا  
معززة  قيمتها الغذائية  وبجهد ووقت اقل :
•	اإتباع	الإر�ضادات	ال�ضابقة	يف	الطهي	. 	

ب�ضلق	 الوجبة	 ملكونات	 امل�ضبق	 •	التجهيز	 	
احلب	وحت�ضري	اللحوم	واخل�ضار	
•	و�ضع	الأطعمة	باملجمد	)الفريزر(	 	

من	 الكثري	 يوفر	 	 ال�ضغط	 قدور	 ا�ضتخدام	 	• 	
الوقت	.

ال�ضعبية	 الأط��ع��م��ة	 ت��ن��اول	 م��ن	 ال��ت��ق��ل��ي��ل	 	• 	
باملطاعم	ب�ضبب	طريقة	الطهي	الغري	�ضحية	
امللح	 وزي��ادة	 ال�ضناعية	 النكهات	 وا�ضافة	
وا�ضتخدام	الدهون	امل�ضبعة	مثل	ال�ضمن.

الزبد	ويقدم	مع	اللحم	اأو	الدجاج	.

6-الأطعمة املعتمدة على اللحوم :
املندي	واحلنيذ	وال�ضيادية		،	وهي	ا�ضناف	تقدم	
يف	املنا�ضبات	الكربى	كالأعرا�ض	وتقدم	معها	الأرز	
واملاأكولت	الأخرى	كاأطباق	جانبية	،	والكبدة	وهي	

طبق	يقدم	على	وجبة	الفطار	.

7-اأطعمة حتتوي على البقول :
بكمية	 تطهى	 العد�ض	 و�ضربة	 واملعدو�ض	 الفول	
والطماطم	 والب�ضل	 الزيت	 اأو	 ال�ضمن	 من	 وافرة	

والكمون	،	تقلى	بالزيت	اأو	تخبز	بالفرن	

8-اأطعمة  تعتمد على املعجنات :
كاملنتو	واليغم�ض	واملطبق	و	ال�ضمبو�ضة	و�ضمبو�ضة	
اأو	 املفروم	 باللحم	 وهي	حت�ضى	 واملع�ضوب	 البف	

الدجاج	اأو	البي�ض	اأو	اجلنب	وبع�ض	اخل�ضار

•ال���ت���ق���ي���ي���م ال�����غ�����ذائ�����ي ل����ل����م����اأك����ولت  	
ال�شعبية:

غنية	 ال��غ��ذائ��ي��ة	 ال��ق��ي��م��ة	 ع��ال��ي��ة	 •جميعها	 	
بال�ضعرات	والطاقة	

•عالية	الربوتني	بنوعيه	احليواين		 	
والنباتي	

•غنية	بالألياف	 	
املحتوى	 •	عالية	 	
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وسوء االمتصاص           

•احل�شا�شية الغذائية 	
	تظهر	احل�ضا�ضية	الغذائية	لدى	كثري	من	النا�ض		
ِمن	 َيعانوَن	 	 	25	�ضخ�ضِ اأن	واحد	من	كل	 فنجد	
وهي	 الأغ��ذي��ة.	 م��ن	 اأك��رث	 اأو	 ل�ضنف	 ح�ضا�ضية	
ال�ضنة	 عمر	 يف	 الأط��ف��ال	 ب��ني	 ال��ظ��ه��ور	 �ضائعة	
العمر	 يف	 التدرج	 مع	 ماتختفي	 وغالبا	 وال�ضنتني	
،حيث	يقل	ظهورها		لدى	الأطفاِل	الأكرب	�ضنا		اأما	
تلك	التي	ت�ضتمر	حتى	مراحل	متقدمة	من	العمر	
كمرحلة	املراهقة	وال�ضباب	فهي	ترجع	اإىل	وجود	

تاأريخ	عائلي	لديهم	.	

م��ادة	 ت��دخ��ل	 عندما	 ال��غ��ذاِء	 ح�ضا�ضية	 حت��دث	
غذائية	ما	وغالبا	ماتكون	بروتني	،عن	طريق	
اإىل		 اإ���ض��ارات	 اله�ضمي،فري�ضل	 اجلهاز	
نظام		املناعة	باجل�ضِم	اأن	هناك	مادة	
من	 �ضل�ضلة	 تبداأ	 هنا	 	 	، �ضارة	
اجل�ضم	 داخ��ل	 التفاعالت	
الأع���را����ض		 ف��ت��ظ��ه��ر	 	.

خالل	دقائق.

يحدث اخللط دائما عند غالبية النا�س وخا�شة الوالدين بني احل�شا�شية الغذائية و 
م�شاكل �شوء اله�شم والمت�شا�س ، ورمبا كان ال�شبب هو اأن طرق الوقاية وكثر من 
الأ�شا�شي وحتى  امل�شبب   بينهما يف  الفرق   فان  الواقع  بينما يف   ، مت�شابهه  الأعرا�س 

العالج اأحيانا اأوحدة  الأعرا�س.
وللتفريق بينهما يجب اأن نتعرف على كليهما.
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وسوء االمتصاص           

ق��درة	 ع��دم	 نتيجة	 فيحدث	 اله�ضم	 ���ض��وء	 اأم���ا	 	
وهو	 الالكتوز	 �ضكر	 وتفكيك	 ه�ضم	 على	 اجل�ضم	

�ضكر	احلليب	واملكون		الكربوهيدراتي		.
	اأما	بالن�ضبة	لالأعرا�ض	فهي	مت�ضابهة	يف	احلالتني	
.	ولكنها		عادة	اأكرث	حدة	يف	حالة	احل�ضا�ضية		وَقد	
طفح،	 ،ظهور	 حكة	 مثل	 اأخ��رى	 اأع��را���ض	 	 ت�ضمل	

و�ضيق	يف	التنف�ض	.
	والأ�ضخا�ض		امل�ضابون	بح�ضا�ضية	احللِيب	عليهم	
جتنب		احلليب	ومنتجاته		بالكامل،	بينما	اأولئك	
احلليب	 وام��ت�����ض��ا���ض	 ه�ضم	 ب�����ض��وء	 امل�����ض��اب��ون	

ميكنهم	ا�ضتهالك		كميات	�ضغرية	منه.

•كيف تتعامل مع الغذاء بوجود احل�شا�شية  	
الغذائية و�شوء المت�شا�س؟

و�ضوء	 للح�ضا�ضية	 امل�ضبب	 الأك���ل	 ت��ف��ادي	 يجب	
المت�ضا�ض	واتخاذ	بع�ض	الإجراءات	الأخرى		:

1- مراجعة اأخ�شائي تغذية 
تناولها		 يف	 اأم��ان��ا	 الأطعمة	 اأك��رث	 على	 للتعرف	 	-
لك	 ت�ضبب	 اأن	 املمكن	 من	 التي	 الأطعمة	 هي	 وما	
احل�ضا�ضية	�ضواء	اجلاهزة	اأو	املح�ضرة	يف	املنزل	.
والتي	 املختلفة	 التح�ضري	 ط��رق	 على	 التعرف	 	-
لالأطعمة	 �ضليم	 حت�ضري	 خ��الل��ه��ا	 م��ن	 ميكنك	

امل�ضببة	للح�ضا�ضية	.
تعو�ض	 حتى	 الغذائية	 املكمالت	 بع�ض	 و�ضف	 	-
الفيتامينات	 مثل	 امل��غ��ذي��ات	 بع�ض	 يف	 النق�ض	

واملعادن.
عدم	 ي�ضمن	 حتى	 	 ال��غ��ذائ��ي	 النظام	 تعديل	 	-

ح�ضول	اأو	�ضوء	التغذية	.	
2- ال�شتف�شار عن مكونات وطريقة التح�شر 
�ضهال		 الأمر	 يكون	 باملنزل	 الطعام	 اإع��داد	 -	عند	
ولكن	يف	حالة	تناوله	خارجا	يف	املطاعم	اأو	الولئم	
املكونات	 	 بع�ض	 على	 	حتتوي	 الطعام	 قوائم	 فان	
الأ�ضا�ضية	اأو	امل�ضافة	التي		قد	يكون	فيها	ما	ي�ضبب	
احل�ضا�ضية	اأو	�ضوء	اله�ضم	،لذا	يجب	ال�ضتف�ضار	

جيدا	عن	مكونات	قوائم	الطعام	باملطاعم	.
3-	تعلم	قراءة	البطاقة	الغذائية:

غري	 اأخ����رى	 اأ���ض��م��اء	 ال�����ض��رك��ات	 بع�ض	 ت�ضع	 	-
على	 ال��غ��ذائ��ي	 املنتج	 مل��ك��ون��ات	 عليها	 امل��ت��ع��ارف	
التعريف	 التغذية	 املنتج،	ميكن	لأخ�ضائي	 بطاقة	

بالأ�ضماء	الأخرى	للمكونات	.
املنتجات		 مكونات	 بتغيري	 املنتجون	 بع�ض	 يقوم	 	-
كل	 	 	يف	 	 املكونات	 	 اإ�ضعار،لذا	يجب	مراجعة	 بدون	
مره	يتم	فيها	�ضراء		الغذاء،	حتى		و	لو	كان	ماألوفا	.	
فهي	 التجميل	 م�ضتح�ضراَت	 اإىل	 النتباه	 يجب	 	-
اأي�ضًا	َقْد	حتتوي	على		م�ضببات	للح�ضا�ضية		م�ضرتكَة	

مثل	احلليب	،	البي�ض،	البندق	واحلنطَة.
4- اإبالغ املحيطني 

وحت�ضري	 اإع���داد	 ع��ن	 امل�ضوؤولني	 اإب���الغ	 يجب	 	-
مبا	 	. الطائرة	 يف	 اأو	 املطعم	 يف	 ���ض��واء	 الطعام	
املالئمة	 الطريقة	 وو�ضف	 احل�ضا�ضية	 لك	 ي�ضبب	

لتح�ضري	طعامك
املدر�ضِة	 واملدراَء	يف	 واملمر�ضَة	 املعلمني	 	 اإبالغ	 	-
احل�ضا�ضية	 ب��ن��وع	 ال��ن��ه��اري��ِة	 ال��رع��اي��ة	 م��رك��ز	 اأَو	
للطفل	 اإعطائها	 لتجنب	 الطفل	 لدى	 وم�ضبباتها	
الأف��ع��ال	 ردود	 م��ع	 	 	 ال��ت��ع��ام��ل	 كيفية	 	 ومل��ع��رف��ة	

للح�ضا�ضية	التي	قد	يواجهها		الطفِل	.
وكيفية	 التح�ض�ض	 نوع	 عن	 العمل	 زمالء	 اإب��الغ	 	-
الت�ضرف	عند	ظهور	الأعرا�ض	وطلب	م�ضاعدتهم	

للتقليل	من		خطر	الإ�ضابة.	

	

•اأنواع ح�شا�شية  الغذاِء 	
بظهور	 ال��غ��ذاء	 من	 نوعا	 	160 من	 اأك��رث	 يت�ضبب	
الأف��ع��ال	 ردود	 وتت�ضابه	 ال��غ��ذائ��ي��ة	 احل�ضا�ضية	

والأعرا�ض		يف	90%	منها	.
يف	 تت�ضبب	 الأطعمة	 من	 اأ�ضناف	 بع�ض	 وهناك	
وتعرف	 	 النا�ض	 اأغلب	 ل��دى	 	 احل�ضا�ضية	 ظهور	

بالأطعمة	الثمانية	امل�ضببة	للح�ضا�ضية		وهي	:
الف�ضتق	 وخا�ضة	 واملك�ضرات	 والبي�ض	 احلليب	
وال�ضيكولته	 والقمح	 وال�ضويا	 وال�ضمك	 والبندق	
وبع�ض	اأنواع	الفاكهة	وخا�ضة	املوز	والفراولة	.

	وتختلف	الأعرا�ض	يف	حدتها	بح�ضب	نوع	امل�ضبب	
امل��ادة	 م��ع	 اجل�ضم	 تفاعل	 ودرج���ة	 للح�ضا�ضية	
الغريبة	فبع�ضها	يكون	معتدل	مثل	احمرار	الأنف	
و�ضيالنه		اأَو	حكة	وتهيج	اجللد	والعيون		ومنها	ما	
هو	اأخطر	من	ذلك	بحيث	يوؤدي	اإىل	مراحل	ت�ضكل		

خطورة	على	احلياة.
•�شوء اله�شم والمت�شا�س: 	

ل	 عندما	 والمت�ضا�ض	 اله�ضم	 ���ض��وء	 ي��ح��دث	 	
غذائي،	 مكون	 ه�ضم	 على	 ق��ادرا	 اجل�ضم	 يكون	
احلليب	 	يف	 املوجود	 	 ال�ضكر	 	 وه��و	 الالكتوِز	 مثل	
،	اأو	اأحادي	جلوتاميت	ال�ضوديوم		،	وبع�ض	املواد	

احلافظة.
تت�ضبب	 َقد	 	 والمت�ضا�ض	 اله�ضم	 �ضوء	 واأعرا�ض	
اأو	الأمل	،	مثل	الت�ضنج		 بالإح�ضا�ض	ببع�ض	ال�ضيق	
اأَو	الإ�ضهاِل	البطنِي،	اإل	اأنها	ل	ت�ضكل		خطورة	على	
الوراثية	 الأمرا�ض	 بع�ض	 عدا	 ما	 	، غالبا	 احلياة	
على	 اجل�ضم	 ق���درة	 ب��ع��دم	 تتعلق	 ال��ت��ي	 ال��ن��ادرة	

اله�ضم	والمت�ضا�ض	وتودي	باحلياة	.	
• ����ش���وء ه�����ش��م وام���ت�������ش���ا����س ال���الك���ت���وِز 	

و ح�شا�شية احلليب؟
واحلليب	اأكرب	مثال	للت�ضابه	احلا�ضل	بني	احل�ضا�ضية	
و�ضوء	اله�ضم	حيث	يعتقد	كثري	من	النا�ض	اأن	�ضوء	
ه�ضم	الالكتوِز	هو	ذاته	ح�ضا�ضية	احلليب	،	لكن	يف	

الواقع	هما	خمتلفان	يف	جوانب	اأ�ضا�ضية،		
فمن	حيث	ال�ضبب	حتدث	ح�ضا�ضية	احلليب،عندما	
يطلق		نظام	املناعة	يف	اجل�ضم		الأج�ضام	امل�ضادَة	

ملهاجمة	بروتنِي	احلليب.
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إلى  إضافة  الرجل  الباب مواضيع ذات عالقة بصحة  ويحوي هذا 

نصائح طبية وإرشادات تخص فئة الرجال للحفاظ على صحتهم 

غير  الصحية  السلوكيات  مخاطر  وتجنيبهم  وسالمتهم 

السليمة.
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التوقف عن التدخين

يعد التدخني عادة، و العادة من ال�شعب التغلب عليها اأو القالع عنها ولكن اإذا اأ�شبحت 

ال�شعي بجد حتى  العادة ت�شكل خطراً على �شحتنا و�شحة الآخرين فمن املفرت�س  هذه 

�شامة  واأبخرة  تاأ�شرنا �شيجارة  اأن  اأق��وى من  ب��اأن تتغلب علينا فنحن  املجال  لن��رتك لها 

تتطاير منها لتقتلنا وتقتل الآخرين من حولنا.
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• و مفتاح تخل�شك من التدخني  كما  	
يلي :

تدخن	 لن	 وباأنك	 بالتغيري	 قرارالقيام	 اتخذ	 	.1
مرًة	ثانية.																																									

2.	ا�ضتخدام	تدريب	الوعي	)	التفكري	يف	�ضيئات	
التدخني	وطرق	التخل�ض	منه	(

التوقف	 على	 مل�ضاعدتك	 اخلطة	 اأمامك	 �ضع	 	.3
عن	التدخني	.

4.	ا���ض��ت��ب��دل	ال��ت��دخ��ني	ب�����ض��ل��وك	ب��دي��ل	)م��ار���ض	
الريا�ضة،	القراءة،	الر�ضم	اأو	اأي	عمل	ت�ضتمتع	به(
ثابتًا	يف	موا�ضلة	 و	 اأن	تكون	را�ضخًا	 5.	ثابر	على	

خط	تقدمك	بقوة	اإرادتك.
6.	تعلم	التحكم	يف	)	الهفوات	والخطاء	(	وتذكر	
التي		 رغباتك	هي	 ولي�ضت	 نف�ضك	 اأنت	من	حتكم	

حتكمك	.
7.	الدافع	و	احلافز	على	حتطيم	العادات	امل�ضرة	
ولتكن	 	، عينيك	 اأم��ام	 يكون	 اأن	 يجب	 بال�ضحة	

�ضحتك	هي	اهم	دافع		للتغلب	على	التدخني	.

و	بهذا	فاإنك	اإذا	اأردت	فعاًل	اأن	تتوقف	،	فبو�ضعك	
الت�ضخي�ض	 يتم	 الذين	 فمعظم	 	، ذلك	 اأن	حتقق	
بالتوقف	 يقومون	 الرئة	 ب�ضرطان	 باإ�ضابتهم	 لهم	
،	مهما	كان	قدر	تدخينهم	يف	 التدخني	فورًا	 عن	
ي�ضعرون	 لأنهم	 بب�ضاطة	 يتوقفون	 اإنهم	 	، املا�ضي	
حافز	 باأكرب	 و	 ارتفاعًا	 ال��دواف��ع	 درج��ات	 باأكرب	
ميكن	اأن	يت�ضورونه	وهي	�ضحتهم	،	و	من	املحزن	
اأنهم	مل	ي�ضعروا	مبثل	هذا	احلافز	البالغ	القوة	من	

قبل	الآن	.	

 • ماذا �شتك�شب اإذا اأقلعت عن التدخني :-	
من	اهم	املكا�ضب	التي	حت�ضدها	عندما	تقلع	عن	
التدخني	انك	جتنب	ج�ضمك	خطر	التعر�ض	لعدد	

من	امل�ضاكل	ال�ضحية	اخلطرية	ومنها	:

1.	النوبة	القلبية،	ال�ضكتة	القلبية	و	الدماغية.	
2.	ال�ضعف	اجلن�ضي.

3.	النزلت	ال�ضعبية	احلادة	و	املزمنة.
4.	اجللطات	.		

5.	�ضرطان	الرئة،	املعدة	،	العنق	والفم	
وال�ضعال	 الأ�ضنان	 و�ضفرة	 الوجه	 يف	 جتاعيد	 	.6

ال�ضديد	والبلغم	ورائحة	الفم	الكريهة.
الأوان،	 قبل	 ال��ولدة	 الن�ضاء،	 عند	 الإجها�ض	 	.7

احلمل	خارج	الرحم	وت�ضوهات	اجلنني.
و	 الربو	 مثل	 لأطفالك	 ال�ضدر	 متاعب	 زي��ادة	 	.8
التهاب	الرئة	و	النزلت	ال�ضعبية	،	كما	يزيد	من	

وفيات	الأطفال	،	و	غريها.

•مزايا القالع عن التدخني :- 	

1.	حياة	اأطول	باذن	اهلل	و�ضحة	اأف�ضل	.
2.	زيادة	اللياقة	اجل�ضمانية	.
3.	ب�ضرة	نظرة	و	جتعدات	
			اأقل.																																						
اأف�ضل	)انعدام	 4.	مظهر	
بقع	النيكوتني	لال�ضنان(.
5.	ت�ضبح	رائحتك	ج�ضمك	
والفم	اف�ضل	لالخرين		.

6.	حت�ضن	يف	الأداء	اجلن�ضي.

7.	تقي	نف�ضك	من	التهابات	بالفم	واللثة	.
8.	توفري	املال	وحت�ضن	الدخل	املادي		.	

• وهم ي�شعرك به تدخينك لل�شيجارة :-	
1.	تظن	اأنها	ت�ضاعدك	على	ال�ضرتخاء.

يف	 باأنك	 ي�ضعرك	 ال�ضيجارة	 تناول	 اأن	 تظن	 	.2
حالة	اأف�ضل.

3.	اأنك	حتب	رائحتها.
4.	تظن	اأنها	تعطيك	الثقة	و	بخا�ضة	و�ضط	�ضحبة	

من	الأ�ضخا�ض.
5.	تعتقد	باأنها	ت�ضاعدك	على	الرتكيز	و	متنحك	

الطاقة	للعمل	اأو	الدرا�ضة	مثاًل.
6.	ت�ضعر	بال�ضاأم	وال�ضيق	اإذا	مل

تتعاطى	�ضيجارة	.

55



56

الصلع عند الرجال

•اأ�شباب ال�شلع :  	
الغدة	 ام��را���ض	 نتيجة	 هرمونية	 •ت��غ��ريات	 	

الدرقية	وهرمون	الت�ضتو�ضرتون	
•وجود	اجلينات	الوراثية	لل�ضلع 	

مثل	 اجللدية	 الم��را���ض	 ببع�ض	 •الإ���ض��اب��ة	 	
الثعلبة	· ال�ضابة	ببع�ض	المرا�ض	املناعية	

مثل	الذئبة	احلمراء

ت�ضاقط	 زيادة	 تت�ضبب	يف	 قد	 الدوي��ة	 •بع�ض	 	
النقر�ض	 لعالج	 امل�ضتخدمة	 كالدوية	 ال�ضعر	
والتعر�ض	 الكيمائية	 الدوية	 او	 الكتئاب	 او	

لال�ضعة	.
•ال�ضغط	الع�ضبي	والتوتر. 	

•�ضوء	التغذية. 	
•العدوى	الفطرية	والبكتريية	لفروه	الراأ�ض 	

•املياه	املاحلة	عندما	تغ�ضل	بها	فروة	الراأ�ض.			 	
الأهم	 العامل	 هي	 الوراثة	 ال��وراث��ي:   العامل 
يف	حدوث	ال�ضلع	عند	الرجال،	حيث	يتم	انتقاله		
مبا�ضرة	 يظهر	 ل	 قد	 اأنه	 اأي	 	، املتنحّية	 بالوراثة	
يف	الأب	اأو	الأم،	اإل	اأنه	قد	يكون	موجودًا	يف	اأحد	
لأجيال،	 يختفي	 قد	 اأنه	 كما	 البعيدين،	 الأق��ارب	
ومن	ثم	يعاود	الظهور	مرة	اأخرى،	وحتّدد	العوامل	

•التعريف : 	
ال�ضلع	هو	فقدان	كلي	اأو	جزئي	لل�ضعر	و	اإما	اأن	يكون	تدريجيًا	اأو	ب�ضورة	مفاجاأة	،	و	يق�ضد	بتق�ضف	ال�ضعر	اأي	تك�ضره	و	يرجع	ذلك	لعد	اأ�ضباب	خمتلفة	،	

وي�ضيب	الذكور	عادة	وقد	ت�ضاب	به	بع�ض	الإناث	اأي�ضا	.	
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اجلينية	�ضّن	البدء	ونقطة	النهاية،	ودرجة	فقدان	
ال�ضعر	و	�ضكلها	.

•اأعرا�س وعالمات ال�شلع :  	
وبداية	 	، الع�ضرينات	 نهاية	 ال�ضلع	 تبداأ	عالمات	
هرمونات	 تبلغ	 حيث	 ال��ع��م��ر،	 م��ن	 الثالثينات	
ال�ضلع	 ب��دء	 ولتوقيت	 	، تركيزها	 قمة	 ال��ذك��ورة	
فالذين	 �ضّدته،	 حتديد	 يف	 هام	 دور	 الرجل	 عند	
اأوائ��ل	 ويف	 املراهقة،	 �ضن	 يف	 ال�ضلع	 من	 يعانون	
ال��ع�����ض��ري��ن��ات،	ي��ك��ون	ال�����ض��ل��ع	ع��ن��ده��م	���ض��دي��دًا	
الثالثينات	 يف	 الت�ضاقط	 ب��داأ	 اإذا	 اأم��ا	 بعد،	 فيما	
وت�ضاقط	 خفيفًا.	 ال�ضلع	 فيكون	 والأرب��ع��ي��ن��ات،	
ال�ضعر	يكون	ب�ضكل	تدريجي	ويتم	ت�ضنيف	مراحل	
ال�ضلع	عند	الرجل	�ضمن	�ضبع	مراحل	يبداأ	بظهور	
ال�ضلع	وتقل	�ضماكته،	وتبقى	حلقة	فيها	تدريجيًا	
ابتداًء	من	اجلبهة،	منت�ضرًا	اإىل	قمة	الراأ�ض،	فتقل	
ت�ضمى	 وجوانبه	 الراأ�ض	 موؤخرة	 يف	 ال�ضعر	 كثافة	

حلقة	مونك.		
•ت�شخي�س وعالج ال�شلع:  	

ان	من	ال�ضروري	مراجعة	الطبيب	ملعرفة	وحتديد	
الطريقة	 وبالتايل	حتديد	 	، ال�ضعر	 ت�ضاقط	 �ضبب	
	3 يف	 الت�ضخي�ض	 ويكون	 امل�ضكلة	 لعالج	 املنا�ضبة	

مراحل	كما	يلي	:	
1.	اأخذ	معلومات	كافية	من	ال�ضخ�ض	عن	حالته	
التي	 الأط��ع��م��ة	 وم��ك��ون��ات	 ون��وع��ي��ة	 	، ال�ضحية	
لديه،	 تكون	 اأن	 ميكن	 التي	 والأمرا�ض	 يتناولها،	

والأدوية	التي	يتناولها	ب�ضكل	منتظم	اأو	متقطع،	
�ضابقة	 معاجلات	 اأي	 عن	 الطبيب	 ي�ضتف�ضر	 	.2
تتم	 ال��ت��ي	 ت��ل��ك	 ���ض��واء	 ال�����ض��ع��ر،	 ت�ضاقط	 حل��ال��ة	
عليه	 احل�ضول	 ميكن	 مم��ا	 اأو	 طبي،	 ب��اإ���ض��راف	
امل�ضتح�ضرات	 بيع	 اأماكن	 اأو	 ال�ضيدليات،	 من	
اأو	 كال�ضامبوهات	 بال�ضعر،	 للعناية	 التجميلية	
الزيوت	التي	ت�ضاف	اإىل	ال�ضعر	اأو	اأم�ضاط	الليزر	

اأو	غريها.
يف	 بعناية،	 ال��راأ���ض	 ف���روه	 الطبيب	 بفح�ض	 	.3
	، الطبيعية	 والأماكن	 ت�ضاقط	 بها	 التي	 الأماكن	
كما	 	، اجل�ضم	 بقية	 يف	 ال�ضعر	 توزيع	 اإىل	 اإ�ضافة	
وعالمات	 اأعرا�ض	 وجود	 مدى	 الطبيب	 يفح�ض	
اأحد	الأمرا�ض	التي	تت�ضبب	يف	ت�ضاقط	ال�ضعر،	مثل	
فقر	الدم	اأو	ا�ضطرابات	الهرمونات	اأو	غريها.

اإما	 الفحو�ضات	 تكون	 	، الطبية	 وبح�ضب	احلاجة	
جلد	 من	 �ضغرية	جدا	 قطعة	 اأو	 ال�ضعر	 من	 لعينة	
الراأ�ض،	اأو	لتحاليل	للدم	وحتاليل	للك�ضف	عن	اأي	

مر�ض.	
•العالج :  	

لتوجد	حتى	الن	ادوية	فعالة	للق�ضاء	متاما	على	
م�ضكلة	ال�ضلع	الناجتة	عن	الظطرابات	اجلينية	
ويعتمد	العالج	على	ال�ضباب	واملرحلة	التي	تطورت	
اليها	امل�ضكلة	وميكن	ا�ضتخدام	بع�ض	الدوية	التي	
تعيد	منو	ال�ضعر	يف	الماكن	التي	تعر�ضت	لل�ضلع	

ولكن	حتت	ا�ضراف	طبي	.

•الوقاية  : 	
للوقاية من ت�شاقط ال�شعر ب�شكل عام  :	
•اله��ت��م��ام	ال��ت��غ��ذي��ة	اجل��ي��دة	ال��ت��ي	تقدم	 	
لنمو	 املهمة	 ال��غ��ذائ��ي��ة	 العنا�ضر	 للج�ضم	
والأم���الح	 وامل��ع��ادن	 كالربوتينات	 ال�ضعر،	
والفيتامينات	وتناول	الغذاء	ال�ضحيح	عامة	
وال�ضوائل	التي	توفر	للب�ضيالت	ال�ضعر	النمو	
ومن	اأهم	هذه	ال�ضوائل	ع�ضري	الفاكهة	.

تركه	 خ�ضو�ضا	 بال�ضعر،	 ب��رف��ق	 •العناية	 	
طبيعية	 بطريقة	 ال�ضتحمام	 بعد	 يجف	
ال�ضعر	 هواء	جمفف	 حل��رارة	 تعري�ضه	 دون	

)ال�ضت�ضوار(	
•التدليك		:	يكون	بوا�ضطة	دلك	فروة	الراأ�ض	 	

مثال	مع	زيت	الزيتون	وزيت	اخلروع.		
•الريا�ضة	:	ممار�ضة	التمارين	الريا�ضية	التي	 	
تلك	 وخا�ضة	 عامة	 الدموية	 ال��دورة	 تنمي	
التي	متار�ض	حتت	ال�ضم�ض	وبراأ�ض	مك�ضوف	
املو�ضعية	 التمارين	 بع�ض	 ممار�ضة	 وكذلك	
التي	حترك	الدم	حتت	فروة	الراأ�ض	وحماولة	
م�ضتوى	 انخفا�ض	عن	 بحالة	 والراأ�ض	 النوم	

اجل�ضم.			
الفم	 التهاب	 واأهمها	 الأمرا�ض	 من	 •الوقاية	 	

والأ�ضنان.
•عدم	اخذ	الأدوية	التي	ت�ضبب	ت�ضاقط	ال�ضعر	 	

اإل	حتت	اإ�ضراف	طبيب	خمت�ض.	

صحة الرجل
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•الغ�ضب: 	
الغ�ضب	هو	اإح�ضا�ض	وعاطفة	قويه	جدا	تظهر	
كردة	فعل	لمرما	وتختلف	حدتها	من	ال�ضتثارة	
اخلفيفة	انتهاءًا	اإىل	الثورة	احلادة	لها	نتائج	
�ضلبيه	كثريه	على	احلاله	النف�ضيه	وال�ضحيه	

لل�ضخ�ض	،	فالغ�ضب	اللذي	يخرج	عن	ال�ضيطره	
ممكن	ان	يوؤدي	اىل	احلاق	ال�ضرر	بالنف�ض	او	

باملحطني	بال�ضخ�ض.

•مراحل	الغ�ضب: 	
ا�ضتياء	،�ضيق،	،	كدر،	�ضخط	،	ا�ضتثارة،	اإ�ضاءة	،	

عبو�ض	،	اإحباط،	نقمة.
•اأ�شباب الغ�شب: 	

• اأ�شباب خارجية: 	
م�ضتفز. · �ضخ�ض	

· موقف

العدل بعدم	 · الإح�ضا�ض	
الكرامه على	 · التعدي	

عند	 الغ�ضب	 م�ضاعر	 تثري	 موؤملة	 · ذكريات	
ا�ضرتجاع	الإن�ضان	لها.
•اأ�ضباب	ثانوية: 	

"· الإرهاق.
"· اجلوع.
"· الأمل.
"· املر�ض.

الغضب
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: ق�������ال  ����ش���ل���م  و  ع���ل���ي���ه  اهلل  ����ش���ل���ى  ال����ن����ب����ي  اأن  ع����ن����ه  اهلل  ر�����ش����ي  ه�����ري�����رة  اأب��������ي   ع�����ن 
لك نف�ضه عند الغ�ضب« عة ، اإمنا ال�ضديد الذي يمَ مَ »لي�س ال�ضديد بال�صرُّ

و روي اأن رجال قال للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأو�شني قال ) ل تغ�شب ( فردد مرارا قال 
) ل تغ�شب ( رواه البخاري.



صحة الرجل

59

الدويه بع�ض	 · ا�ضتخدام	
بالدورة	 املرتبطة	 الهرمونية	 · التغريات	

	ال�ضهرية.
اإىل	�ضن	انقطاع	الطمث. "· الو�ضول	

تدخني.	 تاأثري	خمدراو	 من	 "· الن�ضحاب	
اجلينية. · العوامل	

•طرق	التعامل	مع	الغ�ضب: 	
1.	التعبري	عن	الغ�ضب	بقوه	ا�ضبه	ماتكون	
بانفجار	وفقدان	لل�ضيطره	على	النف�ض	وقد	

يتطور	لالعتداء.
2.	كبت	الغ�ضب	فالبع�ض	يرى	انه	من	غري	
الالئق	اظهار	م�ضاعر	الع�ضب	وكبحها.

3.	الغ�ضب	العقالين	التعبري	ال�ضريح	عن	
الغ�ضب	ولكن	لي�ض	ب�ضكل	عدائي	واإمنا	هو	�ضلوك	

يت�ضم	بالقوة	والتعقل	فى	اآن	واحد.
•امل�ضاكل	ال�ضحية	للغ�ضب: 	

ان	ال�ضيالت	الع�ضيبه	التي	ت�ضل	للمخ	اثرردة	
فعل	قويه	نتيجة	الغ�ضب	ت�ضر	بانظمة	كثريه	يف	
اجل�ضم	.	ومن	امل�ضاكل	ال�ضحيه	املرتبطه	به:

ال�ضداع	. 1	 .
الرق	. 2	 .

م�ضاكل	اله�ضم. 3	 .
الكتئاب. 4	 .

ارتفاع	�ضغط	الدم.	 5	 .
م�ضاكل	جلديه. 6	 .

ارتفاع	معدل	ال�ضكري	يف	الدم	اذا	كان	 7	 .

ال�ضخ�ض	م�ضاب	بال�ضكري	.
ال�ضكتة	الدماغية.	 8	 .
النوبة	القلبية. 9	 .
•عالج	الغ�ضب: 	

1.ال�ضتعاذة	باهلل	من	ال�ضيطان	عن	�ضليمان	بن	
�ضرد	قال	:	كنت	جال�ضًا	مع	النبي	�ضلى	اهلل	عليه	
و�ضلم	،	ورجالن	ي�ضتّبان	،	فاأحدهما	احمّر	وجهه	
وانتفخت	اأوداجه	فقال	النبي	�ضلى	اهلل	عليه	
و�ضلم	:	اإين	لأعلم	كلمة	لو	قالها	ذهب	عنه	ما	

يجد	،	لو	قال	اأعوذ	باهلل	من	ال�ضيطان	ذهب	عنه	
ما	يجد	رواه	البخاري.

2.	تغيري	احلاله	التي	يكون	ال�ضخ�ض	عليها	قال	
ر�ضول	اهلل	�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم	:	)	اإذا	غ�ضب	
اأحدكم	وهو	قائم	فليجل�ض	،	فاإن	ذهب	عنه	

الغ�ضب	واإل	فلي�ضطجع(
3.	اطفاء	الغ�ضب	باملاء	لقول	ر�ضول	اهلل	

_�ضلى	اهلل	عليه	و�ضلم_	:	)ان	الغ�ضب	من	
ال�ضيطان	،	وان	ال�ضيطان	خلق	من	النار	وامنا	

تطفاأ	النار	باملاء	،	فاذا	غ�ضب	اأحدكم	فليتو�ضاأ(
4.	ال�ضرتخاء:		كالتنف�ض	بعمق	والهتمام	

مبمار�ضة	متارين	ال�ضرتخاء	لنها	ت�ضاعدك	
اثناء	ثورة	الغ�ضب	يف	تهدئة	النف�ض.

5.	عندما	يكون	ال�ضخ�ض	غا�ضبًا	دائمًا	ما	يكون	
التفكري	مبالغًا	فيه	ودراميًا	اإىل	حد	كبري،	على	
ال�ضخ�ض	اأن	يحاول	اإحالل	الأفكار	املتعقلة	حمل	

الأفكار	الندفاعية	التي	يتبناها	اأثناء	غ�ضبه.
6.	حل	امل�ضكلة	فالبحث	عن	احلل	والرتكيز	عليه	

اإن	وجد	وفى	حالة	انعدامه	ُيكتفى	مبواجهة	
امل�ضكلة	التي	تزيد	من	�ضالبة	الإن�ضان	وتعقله	فى	

مواجهة	الأزمات.
7.	مهارات	الت�ضال	والتوا�ضل:ال�ضخ�ض	

الغا�ضب	يقفز	دائمًا	اإىل	اخلال�ضة،	وغالبًا	ما	
تكون	هذه	اخلال�ضة	غري	دقيقة.	فاأول	�ضيء	
ينبغي	اأن	يفعله	فى	نقا�ض	حمتد	هو	التفكري	

اجليد	قبل	اإ�ضدار	رد	الفعل،	وعدم	التفوه	باأي	
�ضيء	ياأتي	اإىل	ذهنه	بل	التمهل	فيما	ي�ضدره،	
وفى	نف�ض	الوقت	على	ال�ضخ�ض	الإن�ضات	جيدًا	
ملا	يقوله	ال�ضخ�ض	الآخر	والتفكري	جيدًا	قبل	

الرد.
8.	ال�ضت�ضارة	الطبية	النف�ضية:مبجرد	اأن	ي�ضعر	
ال�ضخ�ض	باأنه	ل	ي�ضتطع	التحكم	فى	غ�ضبه،	واأنه	
يوؤثر	ب�ضكل	جوهري	على	عالقاته	وعلى	جوانب	
هامة	فى	حياته	..	عليه	باللجوء	اإىل	امل�ضورة	

الطبية	التي	تتمثل	فى	الأخ�ضائي	النف�ضي	الذي	
يعمل	مع	ال�ضخ�ض	على	تنمية	وتطوير	جمموعة	
من	الأ�ضاليب	التي	جتعله	يغري	من	طريقة	تفكريه	

و�ضلوكه.
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اأن	الإ�ضراف	اأو	الإقالل	من	الن�ضاط	اجلن�ضي	ي�ضبب	ظهور	اأعرا�ض	ت�ضخم	الربو�ضتاتا	اأو	يزيدها	�ضوءا • الأكذوبة:  	

ل	دليل	على	اإن	العادات	اجلن�ضية	توؤثر	على	ن�ضوء		اأو	م�ضار	حالة	ت�ضخم	الربو�ضتاتا	اأو	حتى	�ضرطان	الربو�ضتاتا • احلقيقة:  	

تدليك	الربو�ضتاتا	يفيد	يف	عالج	ت�ضخم	الربو�ضتاتا • الأكذوبة:  	

عند	اإجراء	الفح�ض	اأمل�ضتقيمي	بالأ�ضبع	قد	يقوم	طبيبك	بتدليك	الربو�ضتاتا	للح�ضول	على	افرازات	لإر�ضالها	اإىل	 • احلقيقة:  	
املعمل	لفح�ضها	وهكذا	يجري	التدليك	للح�ضول	على	عينات	لأغرا�ض	ت�ضخي�ضية	ولكن	لي�ض	لها	تاأثري	على	العالج. 	 	

أكاذيب و حقائق  
عن       

تضخم البروستات       
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 Klinefelter Syndrome
متالزمة كالينفلتر

متالزمة كالينفيلرت هو خلل وراثي يوؤثر على الذكور فقط.
�شميت على ا�شم طبيب امريكي هاري كالينفلرت اللذي اكت�شفه يف عام  1942 . 

مالكرومو�ضومات	هي	املادة	الوراثية	ويتم	حتديد	
جن�ض	ال�ضخ�ض	من	ال�ضبغيات	X	و	Y.	فالذكور	
كالينفلرت	 متالزمة	 يف	 والناث)XX(لكن	 	)XY(

اجلن�ضية،	 الكروم�ضومات	 عدد	 يف	 زي��ادة	 هناك	
حيث	تكون	ثالث	كرومو�ضومات	جن�ضية	بدًل	عن	

.)XXY (	اأنثوي	كرومو�ضوم	بزيادة	اأثنني،
فقط.	 الذكور	 املواليد	 من	 	%0.1 بن�ضبة	 حتدث	
ت�ضيب	 ال��ت��ي	 الإ���ض��ط��رب��ات	 اأ���ض��ه��ر	 م��ن	 وتعترب	

الكرومو�ضومات	اجلن�ضية..

•العرا�س: 	
1.	العقم	.

2.	�ضغر	حجم	الذكر.
3.	�ضغر	حجم	اخل�ضية،	اوعدم	نزول	اخل�ضية.
�ضعر	 كما	 البطني،	 العانة،	 �ضعر	 كمية	 نق�ض	 	.4

الوجه.
5.	نق�ض	الرغبة	اجلن�ضية.
6.	زيادة	وكرب	حجم	الثدي.

الأط��راف	 – زي��ادة	طول	 الطول	 تنا�ضق	 7.	عدم	
مقارنة	مع	طول	الظهر.

•الت�شخي�س: 	
ل	 وقد	 لأخرى،	 الأعرا�ض	من	حالة	 تختلف	 1	 .
تكون	احلالة	وا�ضحة	حتى	البلوغ	واأكت�ضاف	

العقم	ثم	البحث	عن	امل�ضبب.
ي��ع��ت��م��د	ال��ت�����ض��خ��ي�����ض	ع���ل���ى	ال�������ض���ورة	 2	 .
الظاهرة،	 الأعرا�ض	 ولي�ض	 الكرومو�ضومية	
ي����ك����ون	ه����ن����اك	زي��������ادة	يف	ع���دد	 ح���ي���ث	
الكرمو�ضومات	اجلن�ضية	،	حيث	تكون	ثالثة	

.XXY	اأثنني	عن	بدًل
نق�ض	يف	عدد	احليوانات	املنوية. 3	 .

 – 4	 ن��ف�����ض	يف	ن�����ض��ب��ة	ه���رم���ون	ال����ذك����ورة	.
الت�ضت�ضتريون

5	 .LH	هرمون	زيادة
. 6	 .FSH	هرمون	زيادة

•امل�شاعفات: 	
�ضرطان	الثدي. 1	 .

الأمرا�ض	ال�ضدرية. 2	 .
دوايل	ال�ضاقني	. 3	 .
ه�ضا�ضة	العظام. 4	 .

•العالج : 	
ل	يوجد	عالج	�ضايف	للحالة	ميكن	عالج	الأعرا�ض	

املر�ضية	امل�ضاحبة	
اجلن�ضية	 العالمات	 تاأخر	 اأعرا�ض	 خا�ضة	 1	 .
خالل	 من	 	، ال�ضوت	  – ال�ضعر	 	- الثانوية	
 Testosterone	الذكورة	هرمون	ا�ضتخدام
therapy،	وعادة	ما	يتم	البدء	به	يف	عمر	

12	�ضنة.
من	 عالجها	 ميكن	 ال��ث��دي��ني	 حجم	 زي���ادة	 2	 .

خالل	اجلراحة	التجميلية.
	عالج	احلاله	النف�ضيه	للمري�ض. 3	 .
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التي  الفحو�شات  اأه���م  م��ن  •اإن  	
تتابعها من اجل �شباب دائم:

1. الفحو�شات القلبية:
اإذا	كنت	ممن	ترتاوح	اأعمارهم	بني	06-04	
اإج��راء	 على	 فاحر�ض	 املدخنني	 م��ن	 وكنت	
ممن	 وخا�ضة	 القلب	 لوظائف	 الفحو�ضات	
وتفادي	 احل��ذر	 لتوخي	 عائلي	 تاريخ	 لديهم	

امل�ضاكل	ال�ضحية	من	بداية	املر�ض.

2. اإجراء قيا�س �شغط الدم وال�شكري:
من	 يعانون	 الذين	 الأ�ضخا�ض	 من	 كنت	 اإذا	
تهمل	 فال	 احلياة	 ويف	 العمل	 يف	 �ضغوطات	
ال��دوري��ة	 الفحو�ضات	 ه��ذه	 مثل	 جت��ري	 اأن	
تاريخ	 لديك	 كان	 واإذا	 الأقل	 على	 �ضنتني	 كل	

مر�ضي	فمرة	يف	ال�ضنة	تقريبا.

نصائح هامة
لصحة الرجال    

        من أجل شباب أفضل

3. �شرطان القولون وامل�شتقيم:
القولون	 �ضرطان	 عن	 الك�ضف	 على	 احر�ض	
كان	 اإذا	 �ضنة	 	05 �ضن	 من	 ب��دءا	 وامل�ضتقيم	
القولون	 �ضرطان	 ع��ن	 عائلي	 ت��اري��خ	 لديك	
فطبيبك	ميكنه	اأن	يحدد	املدة	التي	يتم	فيها	
الك�ضف	والختبار	لهذا	املر�ض	ل	قدر	اهلل.

4. ال�شحة العاطفية:
البدنية	 ال�ضحة	 ع��ن	 اأه��م��ي��ة	 تقل	 ل	 وه��ي	
الأم��را���ض	 لتلك	 ت�ضت�ضلم	 فال	 بك	 اخلا�ضة	
الأمرا�ض	 لأح��د	 مفتاح	 تكون	 فقد	 النف�ضية	

املزمنة.
5. تغر منط احلياة:

ال�ضحي	 الغذائي	 بالنظام	 اللتزام	 تهمل	 ل	
ول	تهمل	ممار�ضة	الريا�ضة	الدورية	3	مرات	

تقريبا	يف	الأ�ضبوع.

اإن الهتمام الدوري بالفحو�شات والتحاليل قد يقلل باإذن اهلل اإ�شابتك 
باملر�س وحياة �شحية اأف�شل
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المرأة نصف المجتمع وعادة ما تتعرض المرأة ألمراض ومشاكل 

صحية خالل مراحل حياتها وخالل فترات المراهقة والزواج والحمل 

واإلنجاب ونسعى من خالل هذا الباب إلى تسليط الضوء على 

معها  التعامل  وكيفية  المرأة  تواجه  التي  الصحية  المشاكل 

وطرق الوقاية منها .
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اضطرابات الـــــدورة الشهرية
سيدتي .. كل مشكلة ولها حل

األسباب ... والعالج

مرحلة اخلصوبة

نزيف دورة

املراأة بطبيعتها اأكرث تاأثرا باملتغرات التي حتدث حولها ، وفى ظل ت�شارع اإيقاع الع�شر ، وتغر منط احلياة ، تزداد ا�شطرابات املراأة 
من نواحي عديدة �شحية ونف�شية ..وتعترب ا�شطرابات الدورة ال�شهرية من اأهم واأكرث امل�شاكل لدى ال�شيدات من �شن البلوغ وحتى 
�شن الياأ�س. فالدورة ال�شهرية تتحكم فيها عدة هرمونات وذلك لتهيئة الرحم ل�شتبقال البوي�شة امللقحة فتزيد من �شماكة البطانة 
الداخلية للرحم ثم بعد ذلك  يحدث التبوي�س فاإذا مل يتم تلقيح البوي�شة خالل 24 �شاعه فاإنها متوت وتبداأ ن�شبة الهرمونات 
املفرزة تقل فينتج عن ذلك انهيار اجلدار الذي تكّون فيخرج على �شكل دورة �شهرية، وهذه العملية حتدث كل )28يوم ±7 ايام ( 

وت�شتمر من 3 – 7 ايام .

· ماهى الطريقة ال�شحيحة حل�شاب املوعد املحدد للدورة ال�شهرية؟
· �شرورة مراجعة الطبيب عند ظهور عالمات ع�شر الطمث الثانوي 
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املوعد	 حل�ضاب	 ال�ضحيحة	 والطريقة	
يبداأ	 اأن	 هو	 ال�ضهرية	 للدورة	 املحدد	
العد	من	اأول	يوم	حلدوث	الدورة	حتى	

اأول	يوم	للدورة	التالية.
اأنواع التدفق:

ال��دورة	 يف	 ال��دم	 معدل	 يكون	 بحيث	 النقط:	 	.1
ال�ضهرية	عبارة	عن	عدة	نقط.

تغيري	 معدل	 يكون	 بحيث	 ج��دا:	 خفيف	 تدفق	 	.2
الفوطة	ال�ضحية	مرة	اأو	مرتني	يوميا.

3.	تدفق	متو�ضط:	بحيث	يكون	معدل	تغيري	الفوطة	
ال�ضحية	من	2-3	مرات	يوميا.

4.	تدفق	كثري	:	بحيث	يكون	معدل	تغيري	الفوطة	
ال�ضحية	كل		3-4	�ضاعات	يف	اليوم.

الفوطة	 تغيري	 م��ع��دل	 ي��ك��ون	 بحيث	 ن��زي��ف:	 	.5
ال�ضحية	كل		�ضاعة	اأو	�ضاعتني.

اأنواع ال�سطرابات:
•النزيف الرحمي:  	

اأن	يكون	معدل	تغيري	الفوطة	ال�ضحية	كل		�ضاعة	
�ضحوب	 النزيف	 ه��ذا	 �ضاحب	 ف��اإذا	 �ضاعتني	 اأو	
اأي��ام	لبد	من	 	7 لأك��رث	من	 وا�ضتمر	 �ضديد	 وتعب	

مراجعة	الطبيب	فورا.

•الأ�شباب: 	
الأورام	 اأن���واع	 اأ�ضهر	 وه��ي	 الليفية:	 الأورام	  ·
بن�ضبة	 وتتواجد	 الرحم	 ت�ضيب	 التي	 احلميدة	
20%	اإىل	30%	يف	ال�ضيدات	فوق	�ضن	30	�ضنة	ويف	
النزف	 كمية	 غ��زارة	 من	 املري�ضة	 ت�ضكو	 الغالب	

اأثناء	الدورة	ال�ضهرية.
· المرا�ض	اجلن�ضية	:	مثل	ال�ضيالن	والكالميديا	

اإذا	تركت	بدون	عالج.
· الفطريات	والعدوى	البكتريية	غري	املعاجلة

· الزوائد	اللحمية
· الأورام	ال�ضرطانية.
· ال�ضمنة	املفرطة	جدا.

· الأدوية	املتعلقة	بالهرمونات.
•العالج: 	

امل�ضبب	 لتحديد	 املخت�ض	 الطبيب	 مراجعة	 يجب	
ومن	ثم	البدء	بالعالج.

•ع�شر الطمث: 	
هو	ال�ضعور	باأمل	على	�ضكل	ت�ضنجات	اأ�ضفل	البطن	
كان	 فاإذا	 	 باأيام	 قبلها	 اأو	 ال�ضهرية	 ال��دورة	 اأثناء	
هذا	الأمل	يحمل	اإحدى	هذه	العالمات	فاإنه	ي�ضمى	
ع�ضر	الطمث	الثانوي	فيجب	مراجعة	الطبيب:

1.	حدوث	الأمل	لفرتات	متوا�ضلة	بعد	�ضنوات	من	
دورات	�ضهرية	ل	اأمل	فيها.

2.	عدم	ا�ضتجابة	الأمل	للم�ضكنات.
3.	اإذا	�ضاحب	الأمل	نزيف.

: • ال�شباب	
· ع�شر الطمث:ال�ضبب	هو	ارتفاع	اإفراز	هرمون	
ال��ربو���ض��ت��اق��الن��دي��ن	يف	ال��رح��م	امل�����ض��وؤول	عن	

الت�ضنجات
· ع�شر الطمث الثانوي:
-	التهاب	بطانة	الرحم
-		وجود	اأورام	ليفية

-		التهاب	عنق	الرحم	املزمن

•العالج: 	
ا�ضت�ضارة	 بعد	 امل�ضكنات	 اأخ��ذ	 	: الطمث	 ع�ضر	

الطبيب.
الطبيب	 مراجعة	 يجب	 الثانوي:	 الطمث	 ع�ضر	
املخت�ض	لتحديد	امل�ضبب	ومن	ثم	البدء	بالعالج.

حدوث نزيف بني دورتني �سهريتني:
�ضهريتني	 دورت��ني	 بني	 مفاجئ	 ن��زف	 ح��دوث	 هو	
واحده	 ملرة	 حدث	 اإذا	 طبيعيا	 اأم��را	 يكون	 غالبا	
فقط	خالل	عام	لكن	اإذا	حدث	اأكرث	من	مرة	وكان	

نزيفا	غزيرا	جدا	يجب	مراجعة	الطبيب.

•الأ�شباب: 	
1.	ا�ضطرابات	هرمونية	

2.	تكي�ض	املباي�ض
3.	�ضغوط	نف�ضية	وع�ضبية

•العالج: 	
اإذا	حدث	ملرة	واحدة	فقط	هذا	اأمر	طبيعي.

نزيفا	غزيرا	 وك��ان	 اأك��رث	من	مرة	 اإذا	حدث	 اأم��ا	
جدا	يجب	مراجعة	الطبيب	لتحديد	امل�ضبب	ومن	

ثم	البدء	بالعالج.

الــدورة  غياب 
ال�سهرية:

ل��ل��دورة	 مفاجئ	 غ��ي��اب	 ه��و	
ال�ضهرية	بدون	حمل	اأو	ر�ضاعة	
اأ���ض��ه��ر	 	3 مل���دة	 وي��ك��ون	 طبيعية	
ال�ضهرية	 ال����دورة	 ذوات	 ل��ل��م��رات	
ذوات	 للمرات	 اأ�ضهر	 	9 اأو	 املنتظمة	

الدورة	ال�ضهرية	غري	املنتظمة.

•الأ�شباب : 	
1.	ا�ضطراب	يف	الغدة	النخامية	
2.	ا�ضطراب	يف	الغدة	الدرقية

3.	تكي�ض	املباي�ض
ال��ربولك��ت��ني	 ه���رم���ون	 ارت���ف���اع	 	.4
ر�ضاعة	 ب��دون	 احلليب(	 )هرمون	

طبيعية
5.	النحافة	ال�ضديدة.

•العالج: 	
املخت�ض	 الطبيب	 مراجعة	 يجب	
ال��ب��دء	 ث��م	 وم���ن	 امل�ضبب	 لتحديد	

بالعالج.
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هي أصعب مراحل الحياة

        أسرار عالقة األم
                 بابنتها المراهقة

اأن املراهقة هي مرحلة من مراحل عمر الإن�شان تلي مرحلة الطفولة،   من املعروف 
فمرحلة املراهقة مبثابة البوابة التي يعرب منها ال�شخ�س من الطفولة التي ما زالت 

ُتبنى فيها �شخ�شيته بجانب خرباته ال�شلوكية اإىل فرتة الن�شج وال�شتقرار.

68

•كيف ت�ستعد الأم ملواجهة انفعالت ابنتها امل�سطربة اأيام املراهقة 	
•  خطوة مهمة مل�ساعدة ابنتك لتجاوز هذه املرحلة بدون اآثار �سلبية 	12
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	تتميز	مرحلة	املراهقة	بالتوتر	والقلق	
واحل�ضا�ضية	 النف�ضية	 وال�ضراعات	
وره���اف���ة	ال�����ض��ع��ور،	ب��ح��ي��ث	ت��ك��ون	
وغري	 مت�ضاربة	 املراهق	 انفعالت	
بال�ضعادة	 ي�ضعر	 ن���راه	 م�ضتقرة،	
واحل��زن	 وبالتوتر	 اأح��ي��ان��ا،	 واحل��ب��ور	

اأحيانا	اأخرى.	

كما	اإن	انتقال	املراهق	من	مرحلة	الطفولة	
مرحلة	 اإىل	 وامل����رح	 باللهو	 تتميز	 ال��ت��ي	
املراهقة	التي	تتميز	بطفرات	النمو	وتلك	
بنوعيها	 عليه	 ت��ط��راأ	 ال��ت��ي	 التغيريات	
اجل�ضمية	والنف�ضية	مما	ينظر	اىل	تلك	
اأحيانا	 ال�ضتح�ضان	 بعني	 التغيريات	
وع��ني	ال���ض��ت��غ��راب	اأح��ي��ان��ا	اأخ��رى	
اإىل	الرت��ب��اك	 ب��ه	 ي����وؤدي	ه���ذا	 و	
الآخرين	 �ضعور	 عن	 والت�ضاوؤل	

جتاهه.

ل���ذل���ك	ي���ج���ب	ع��ل��ي��ك	ك����اأم	
ال���ض��ت��ع��داد	ل��ه��ذه	امل��رح��ل��ة	
وتثقيف	 وال��ق��راءة	 بالبحث	
واأخذ	 املرحلة	 هذه	 عن	 الذات	
ت�ضتطيعي	 حتى	 الأخ�ضائيني	 راأي	
ف��ه��م	ه���ذه	ال��ت��ط��ورات	ل���دى	اأب��ن��ائ��ك	
وخا�ضة	الفتيات	فالأم	تعترب	الأقرب	لهم.

من	 ع��دة،	 لأ�ضياء	 بحاجة	 املرحلة	 ه��ذه	 يف	 الفتاة	
هذا	 برفق	يف	 فحدثيها	 العاطفية،	 رغباتها	 اإ�ضباع	 اأهمها	
اأردت	 الو�ضول	لقلبها	بكل	طريقة	ممكنة؛	فاإذا	 ال�ضاأن،	وحاويل	

اأن	تتكلم	وحتدثك	مبا	يف	نف�ضها	فاإليك	هذه	اخلطوات	لت�ضاعدك:

•اأهم	ما	يف	هذه	املرحلة	اأن	تغمريها	بحبك	وحنانك	لأنه	غالبا	يف	هذه	 	
بحنانه	 يغمرها	 الأب	 لأن	 الأم	 من	 اأكرث	 لالأب	 الفتيات	 متيل	 املرحلة	

بينما	الأم	تفر�ض	عليها	احرتامها.

ول	 حوا�ضك،	 وبجميع	 بنظراتك	 معها	 وتفاعلي	 جيدة،	 م�ضتمعة	 •كوين	 	
تقاطعيها	حتى	تنهي	حديثها	لأنها	بحاجة	ملن	ي�ضمعها	اأكرث	من	حاجتها	

عدم	 ال�ضتماع	 مهارات	 فمن	 واإر���ض��ادات��ك	 لن�ضائحك	 �ضماعها	 من	
اإطالق	حكم.

مانع	يف	 ول	 اأحد،	 بها	 يتدخل	 اأن	 الفتيات	 •هناك	خ�ضو�ضيات	ل	حتب	 	
ذلك	بل	يجب	احرتامها	اإذا	كانت	متوافقة	مع	الأخالق	الفا�ضلة	اأما	اإذا	
كانت	غري	ذلك	فما	عليك	اإل	بيان	احلق	باأ�ضلوب	جميل	وبطريقة	لينة.

•علميها	اأن	تكون	�ضريحة	معك	يف	كافة	اأمور	حياتها،	واأنك	حتبني	اأن	 	
يف	 م�ضاعدتها	 وح��اويل	 م�ضاكلها	 يف	 جانبها	 اإىل	 وقفي	 اإليها	 ت�ضتمعي	

حلها	بدل	من	التعليق	بقولك	كل	هذا	ب�ضببك.

•الهتمام	ب�ضديقاتها	لأن	ابنتك	يف	هذه	املرحلة	تعترب	�ضديقاتها	اأقرب	 	
لها	من	بقية	اأفراد	العائلة	فحاويل	التقرب	من	�ضديقاتها	ومرا�ضلتهم	

عرب	الهاتف	املحمول	اأو	الإمييل.	

كانت	 واإن	 وحتى	 النت	 �ضبكة	 على	 ماهو	 وخا�ضة	 هوايتها	 •�ضاركيها	 	
الإمييل	 عرب	 ورا�ضليها	 املف�ضلة	 مواقعها	 و�ضاركيها	 معك	 تتما�ضى	 ل	

والفي�ض	بوك	والتويرت.	

مع	 واأدبها	 حديثها	 يف	 واأ�ضلوبها	 وزينتها	 اأزيائها	 على	 بالثناء	 •اهتمي	 	
غريها،	فذلك	الثناء	يزيد	من	ثقتها	بنف�ضها،	ويجعل	�ضخ�ضيتها	قوية		

وغري	مهزوزة.

ب�ضخ�ضيتها	 املتعلق	 التعنيف	 اأو	 اجلارحة	 العبارات	 وا�ضتخدام	 •اإياك	 	
كمناداتها	بالغبية	اأو	ما	�ضابه	ذلك	لأن	هذا	يجعلها	تنفر	من	ح�ضنك	

لتبحث	عن	ح�ضن	اآخر.

الفعاليات	 ح�ضور	 اأو	 الت�ضوق	 اأو	 الرتي�ض	 اأو	 للتنزه	 معها	 •اخ��رج��ي	 	
العائلية.

•يف	اأثناء	الت�ضوق	�ضاوريها	ببع�ض	احتياجاتك،	وخذي	براأيها	حتى	لو	مل	 	
ينا�ضبك	اختيارها.

•عند	اخلروج	لالأ�ضواق	مديها	باملال	الذي	يجعلها	ت�ضرتي	ما	ترغب	فيه	 	
ويتوافق	مع	مزاجها،	ول	تقيديها	مبا	تريدين	اأنت	وترغبني	فيه،	فلكل	

زمن	اأغرا�ضه	واحتياجاته.

•يف	اأعمالك	اخلا�ضة	اجعليها	م�ضت�ضارتك،	ويف	�ضغلك	الوظيفي	حدثيها	 	
مبكان	 ه��ي	 ب��ل	 اب��ن��ة،	 م��ن	جم��رد	 اأك��رث	 باأنها	 لت�ضعر	 همومك	 ببع�ض	

ال�ضديقة.

69



70

الثاين: ال�شهر  يف  للجنني  حتدث  التي  التغرات  	•اأهم 
الأ�ضبوع	 اأواخر	 يف	 تام	 ب�ضكل	 ال�ضري	 واحلبل	 امل�ضيمة	 · تعمل	

اخلام�ض	لكي	ينقال	الأك�ضيجني	والغذاء	اإىل	اجلنني.
· يف	نهاية	ال�ضهر	الثاين،	تتحول	امل�ضغة	اإىل	جنني	لأن	الأع�ضاء	

تبداأ	بالتكوين.
باخلفقان. القلب	 ويبداأ	 التكوين	 القلب	يف	 ·  تبداأ	جتاويف	
والبنكريا�ض	 والأم��ع��اء	 كاملعدة	 الداخلية	 الأع�ضاء	 تبداأ	  ·

واجلهاز	البويل	والغدد	اجلن�ضية	يف	التخلق.
عن	 ف�ضاًل	 بالظهور	 والقدمان	 واليدان	 الأ�ضابع	 تبداأ	  ·

مالمح	الوجه.	
العظمي.	 والنخاع	 والأع�ضاب	 الع�ضالت	 تن�ضاأ	 · كما	

اإىل	4	�ضم	ووزنه	 يبلغ	طول	اجلنني	3	 الثاين	 ال�ضهر	 · وفى	
2	اإىل	3	جرامات.

على الأم  الظاهرية  اجل�شدية  التغرات  اأهم  •	
يف ال�شهر الثاين  :

ب�ضبب	هرمون	 الثدي	 وينتفخ	 اخل�ضر	 عر�ض	 يزداد	  ·
احلمل	وهو	»	الربوج�ضرتون	».	

تلك  تتطور  ولكن  ال��ولدة،  ميعاد  بداية احلمل حتى  تبداأ منذ  األم واجلنني  على  تغرات احلمل  اأن  رغم 
التغرات خالل ال�شهر الثاين من فرتة احلمل وت�شتمل على تغرات على الأم و اجلنني. ومن اجملها ان 

جتاويف قلب اجلنني تبداأ فى التكوين ويبداأ القلب فى اخلفقان!

ت�ضيق	حول	اخل�ضر	وال�ضدر.	 املالب�ض	 · تبداأ	
ويغمق	لون	هالة	الثدي	كما	 ال�ضدر	 ليونة	يف	 اأو	 وثقل	 · امتالء	

تظهر	الأوردة	حتت	جلد	الثدي.	
	•اأعرا�س احلمل على الأم خالل ال�شهر الثاين  : 

وزيادة	يف	اإفراز	اللعاب			 قيء	 مع	 · غثيان	
التبول.	 · تكرارعملية	

والإرهاق. بالتعب	 · الإح�ضا�ض	
· اإم�ضاك.	

· حرقة	يف	املعدة	و�ضعوبة	يف	اله�ضم.	
بالمتالء	.	 و�ضعور	 البطن	 · انتفاخ	يف	

الطعام.	 من	 معني	 نوع	 ا�ضتهاء	 اأو	 للطعام	 ال�ضهية	 · قلة	
· �ضداع	اأحيانًا	ب�ضبب	التغريات	الهرمونية.	

واإغماء.	 اأحيانًا	 · دوار	
	•التعامل مع تلك التغرات  : 

■ ال�ضرتخاء	والراحة	التامة	قدر	الإمكان	وتناول	الطعام	
بكميات	قليلة.

أجمل تغيرات الحمل على 
األم و الجنين

القلب يبدأ الخفقان في 
الشهر الثاني

أجمل تغيرات الحمل على 
األم و الجنين

القلب يبدأ الخفقان في 
الشهر الثاني
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تاج	 ان��ه	 ..ب��ل	 فقط	 للجمال	 واج��ه��ة	 لي�ض	 ال�ضعر	
يحمل	 ال�ضعر	 اأن	 حيث	 	، اأي�ضا	 والعافية	 لل�ضحة	
معلومات	قيمة	فيما	يتعلق	ب�ضحة	الإن�ضان	لأنه	اأقرب	
و�ضيلة	معربة	عن	ج�ضمك		،	ف�ضعرة	واحدة	ميكنها	
اأن	تظهر	ما	يحتويه	اجل�ضم	من	فيتامينات	ومعادن،	
لأن	نق�ضهما	يوؤدي	مل�ضاكل	�ضحية	مثل	الأنيميا	)فقر	
الهرمونية	 ،	ال�ضطرابات	 الأي�ض	 ،	م�ضاكل	 الدم(	

وهذه	كلها	ميكن	قراءتها	من	�ضعر	الإن�ضان.

م�ساكل ال�سعر:
•ت�شاقط ال�شعر : 	

يعترب	ت�ضاقط	ال�ضعر	اأمرا	طبيعيا	عند	كل	ال�ضيدات	
لكن	اإذا	كان	هذا	الت�ضاقط	كثيفا	و�ضبب	فراغات	
يف	فروة	الراأ�ض	اأو	كان	اأكرث	من	معدل	200	�ضعرة	
من	 يعاين	 ج�ضمك	 اأن	 اإىل	 اإ�ضارة	 فهذه	 اليوم	 يف	
احلديد	 م�ضتوى	 يف	 انخفا�ض	 اأو	 والإجهاد	 التوتر	
الغذائي	 النظام	 يف	 الربوتني	 نق�ض	 اأو	 ال��دم	 يف	
املحافظة	 فيجب	 الدرقية	 الغدة	 يف	 ا�ضطراب	 اأو	
جميع	 على	 املحتوي	 اجليد	 الغذائي	 النظام	 على	

العنا�ضر	الغذائية.
•اجلفاف وال�شعر الباهت املق�شف: 	

يوؤثر	الإفراط	يف	ا�ضتخدام	منتجات	ت�ضفيف	ال�ضعر	
مثل	املجفف	واململ�ضات	الكهربائية	وغريها	�ضلبا	على	
�ضحة	ال�ضعر	وجتعله	عر�ضة	للجفاف	والتق�ضف	وذا	
مظهر	باهت	وذلك	ب�ضبب	فقدان	املاء	و	الأحما�ض	
واحلديد	 وال�ضيليكا	 الزنك	 مثل	 واملعادن	 الأمينية	
على	 املحتوي	 اجليد	 الغذائي	 النظام	 ه��و	 واحل��ل	
واملعادن	 الفيتامينات	 من	 الغذائية	 العنا�ضر	 جميع	

و�ضرب	كميات	كبرية	من	املاء.
•بطء منو ال�شعر: 	

بداأ	 فجاأة	 ثم	 طبيعيا	 من��وًا	 ينمو	 �ضعرك	 كان	 اذا	
النمو	ب�ضكل	بطيء	اأو	التوقف	فهذا	يدل	على	نق�ض	
ي�ضاعد	 ال��ذي	 الكرياتني	 عن	 امل�ضوؤول	 د	 فيتامني	

ال�ضعر	على	النمو.

•الق�شرة: 	
فروة	 امليتة	يف	 تق�ضر	اخلاليا	 عبارة	عن	 الق�ضرة	
الراأ�ض	فاإذا	كانت	كثيفة	جدا	فاإن	امل�ضبب	لها	هو	
اإنتاج	الدهون	يف	فروة	الراأ�ض	وبخا�ضة	 زيادة	يف	
عند	اأ�ضحاب	الب�ضرة	الدهنية	ويف	بع�ض	احلالت	
نتيجة	عدم	ا�ضتخدام	ال�ضامبو	بطريقة	�ضحية	
فترتاكم	 ال��راأ���ض	 ف��روة	 اإىل	 ي�ضل	 ل	 حيث	
هناك	 يكون	 اأو	 الق�ضرة	 م�ضببة	 الدهون	

التهاب	جلدي	اأو	اإكزميا	دهنية.

ن�سائح طبية جلمال ال�سعر 
:

كميات	 ���ض��رب	 على	 املحافظة	 	-
امل���اء	لأن	رب���ع	وزن	 ك��اف��ي��ة	م��ن	
جتعل	 الرطوبة	 	، ماء	 ال�ضعرة	
ليونته	 على	 يحافظ	 ال�ضعر	
لذلك	احر�ضي	على	�ضرب	8	

اأكواب	من	املاء	يوميا.
الإم���ك���ان	 ق����در	 -	ح�����اويل	
نظام	غذائي	 على	 احل�ضول	
م����ت����وازن	ي���ك���ون	ل��ل��ربوت��ني	
لأن	 ف���ي���ه	 ك���ب���ري	 ن�����ض��ي��ب	
الربوتني	هو	اللبنة	الأ�ضا�ضية	

يف	ال�ضعر.
بالفيتامينات	 اله��ت��م��ام	 	-
وخا�ضة	فيتامني	اأ	لأنه	ي�ضاعد	
على	جعل	فروة	الراأ�ض	�ضحية	
مهمة	 وه���	 ج	 و	 ب	 وفيتامني	

لنمو	ال�ضعر	
تناول	 على	 احلر�ض	 يجب	 	-
ال��ف��واك��ه��ه	واخل�����ض��ار	لأن��ه��ا	
حت���ت���وي	ع��ل��ى	امل���ع���ادن	مثل	
احلديد	الذي	يحمل	الأك�ضجني	
لل�ضعر،	والزنك	الذي	مينع	من	

ت�ضاقط	ال�ضعر	وغريها.

أحسن من يعبر عنك 

الشعر يحمل أسرار الجمال ..والصحة!
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• اأعرا�س �شكري احلمل  	
احلمل	 �ضكري	 يظهر	 ل	 الأح��ي��ان،	 م��ن	 كثري	 يف	
معظم	 وي�ضعب	يف	 الإط��الق.	 على	 اأعرا�ض	 ب��اأي	
قد	 التي	 القليلة	 الأعرا�ض	 بني	 التمييز	 احل��الت	
تظهر	جّراء	الإ�ضابة	به	وبني	الأعرا�ض	اجلانبية	

الطبيعية	للحمل.	
وت�ضمل	اأعرا�ض	�ضكري	احلمل	التايل: 

ال�ضعور	بالتعب	 1	 .
العط�ض		ال�ضديد	 2	 .

التبّول	بكميات	كبرية	 3	 .
ع���دم	و���ض��وح	يف	ال���روؤي���ة	)ا���ض��ط��راب	يف	 4	 .

النظر(	
زيادة	اللتهابات	املهبلية	وبخا�ضة	الفطرية	 5	 .

منها	.	
الأع��را���ض،	 ه��ذه	 من	 اأي	 عليك	 ح��ال	ظهرت	 يف	

والتي	قد	تن�ضحك	 الطبيبة،	 اإىل	 التحدث	 عليك	
من	 اأي	 لديك	 ك��ان	 واإذا	 ال�ضكر	 حتليل	 ب��اإج��راء	
احلمل،	 �ضكري	 مبر�ض	 لالإ�ضابة	 اخلطر	 عوامل	
ف�ضوف	تن�ضحك	الطبيبة	باإجراء	حتليل	ال�ضكر	يف	
الدم	ومتابعة	ن�ضبة	ال�ضكر	يف	الدم	خالل	احلمل	

حتى	لو	مل	تظهر	عليك	اأي	موؤ�ضرات	.	

•تاأثر �شكر احلمل على الأم احلامل   	
1. ارتفاع �شغط الدم : تزداد	ن�ضبة	ارتفاع	�ضغط	
الدم	لدى	املراأة	احلامل	التي	تعاين	من	ال�ضكري	
بتجمع	 م�ضحوبا	 ال��دم	 �ضغط	 ارتفاع	 يكون	 وقد	
املاء	يف	اجل�ضم	وق�ضور	يف	عمل	الكلى	وزيادة	يف	
كمية	الربوتني	يف	البول	واإذا	ا�ضتمر	ارتفاع	�ضغط	
يوؤدي	 فقد	 كاملة	 احلمل	 ملدة	 �ضيطرة	 دون	 الدم	

ذلك	اإىل	م�ضاكل	�ضحية	اأخطر	.

ال�ضائل	 الأم��ن��ي��وين:  ال�����ش��ائ��ل  زي����ادة جت��م��ع   .2
الأم��ن��ي��وين	ه��و	���ض��ائ��ل	ي��ح��ي��ط	ب��اجل��ن��ني	وي��ب��داأ	
بالتكون	من	الأ�ضبوع	الرابع	للحمل	ولهذا	ال�ضائل	
من	 اجلنني	 حماية	 	: واأهمها	 منها	 عديدة	 فوائد	
وتغذية	 فجاأة،	 ل��الأم	 حتدث	 قد	 التي	 ال�ضدمات	
عن	 ال�ضائل	 لهذا	 زيادة	 قد	حتدث	 لكن	 اجلنني.	
املعدل	الطبيعي	لأ�ضباب	عدة	بع�ضها	غري	معروف	
اأن	�ضكري	احلمل	 	 املعلوم	حاليا	 الآن.	ومن	 حتى	
قد	يوؤدي	اإىل	م�ضاعفات	منها:		انف�ضال	امل�ضيمة	

،	الولدة	املبكرة	،	نزيف	حاد	بعد	الولدة	.

3. ا�شطرابات الولدة: تعاين	الأم	احلامل	امل�ضابة	
ال��ولدة	 منها:	 ع��دة	 ا�ضطرابات	 من	 بال�ضكري	

تواجه املراأة العديد من املتاعب خالل فرتة احلمل ..ورغم اأن بع�س هذه 
املتاعب موؤقتة ، وتنتهي مع �شرخة املولود ولكن بع�شها ميكن اأن ي�شتمر 
طول العمر .. ومنها » �شكري احلمل » ،الذي يهتم اأطباء الن�شاء والولدة 
واأطباء ال�شكري والغدد ال�شماء بعالجه اهتماماً كبراً وذلك لأن تاأثره 

لي�س قا�شراً على املراأة احلامل فقط ولكن يتعداه اإىل اجلنني اأي�شاً !!
من  ع��ددا  ت�شيب  قد  التي  ال�شحية  امل�شكالت  من  ال�شكري  مر�س  ويعد 
على فرتة  ويقت�شر  موؤقتاً  الدم  �شكر  الرتفاع يف  ويكون  احلوامل  الن�شاء 
احلمل، ون�شتعر�س هنا بع�س م�شاعفات �شكري احلمل على الأم والطفل.  

السكر المّر ..
في أحلى أيام العمر !
•الن�سائح الكاملة للتخل�ض من ارتفاع �سكر الدم بعد الولدة 	

•�سكري احلمل ...ي�سيب الأم ويوؤثر على اجلنني ! 	
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ماء	 اأو	خروج	 املبكر	 امل�ضيمة	 انف�ضال	 اأو	 املبكرة	
الولدة	 �ضاعات	 وزيادة	 مبكرًا	 الأمنيوين	 ال�ضائل	
لذا	 لكرب	حجمه.	 املولود	 ل�ضعوبة	خروج	 ومدتها	
اأكرث	 القي�ضرية	 العمليات	 حدوث	 ن�ضبة	 اأن	 جند	

عند	احلوامل	امل�ضابات	بال�ضكري.	

التهابات	 حدوث	 البولية:  امل�شالك  التهابات   .4
امل�ضالك	البولية	عند	الأمهات	احلوامل	وم�ضابات	
ب�ضكري	احلمل	يكون	اأكرث	منه	عند	احلامل	غري	
زي��ادة	 ب�ضبب	 وذل��ك	 	، احلمل	 ب�ضكري	 امل�ضابة	

ال�ضكر	يف	البول	.	

•تاأثر �شكر احلمل على اجلنني   	
زي��ادة	 نتيجة	 وذل���ك	 زي����ادة ح��ج��م اجل��ن��ني:	  .1
ويعترب	 اجلنني،	 بنكريا�ض	 من	 الأن�ضولني	 اإف��راز	
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حجم	 زيادة	 على	 ي�ضاعد	 منو	 هرمون	 الأن�ضولني	
ال��ولدة	 �ضعوبة	 من	 ذل��ك	 يزيد	 وبالتايل	 املولود	
ال�ضحية	 امل�ضكالت	 من	 للكثري	 اجلنني	 ويعر�ض	

امل�ضاحبة		ل�ضعوبة	الولدة	.	

2. الت�شوهات اخللقية: لقد	اأثبتت	الدرا�ضات	اأن	
ن�ضبة	حدوث	الت�ضوهات	اخللقية	تزيد	يف	الأجنة	
التي	تعاين	اأمهاتهم	من	�ضكري	احلمل	ومن	هذه	
واجلهاز	 القلب	 ي�ضيب	 ما	 اخللقية	 الت�ضوهات	
اله�ضمي	 واجل��ه��از	 الفقري	 وال��ع��م��ود	 الع�ضبي	

والعظم.	

يعاين	 وال�������ش���ك���ر:	 ال�����دم  اأم������الح  ا����ش���ط���راب   .3
من	 احل��م��ل	 ب�ضكري	 وال��دت��ه	 امل�����ض��اب��ة	 امل��ول��ود	
ن��ق�����ض	ال�����ض��ك��ر	وذل����ك	ن��ت��ي��ج��ة	زي�����ادة	اإف����راز	
من	 واأي�ضًا	 احلمل	 �ضكر	 زيادة	 ب�ضبب	 الأن�ضولني	
الرئة	 �ضمور	 وامل��غ��ن��زي��وم.،	 الكال�ضيوم	 نق�ض	
ع�ضلة	 و�ضعف	 الأك�ضجني	 وقلة	 التنف�ض	 و�ضعوبة	
ال��دم.	 هيموجلوين	 وزي����ادة	 ال�ضفار	 	، 	القلب	
ال�ضكري	 الطفل	مبر�ض	 اإ�ضابة	 احتمال	 يزيد	 قد	
ب�ضكري	 الأم	 اإ�ضابة	 حال	 يف	 العمر	 يف	 تقدم	 مع	

احلمل		.

عالج �شكر احلمل 
م�ضتوى	 ب�ضبط	 طبيبك	 ين�ضحك	 ���ض��وف	  ·
الأطعمة	 ا�ضتهالك	 تخفيف	 عرب	 الدم	 يف	 ال�ضكر	
ويحدد	 ال�ضكر.	 على	 حتتوي	 التي	 وامل�ضروبات	
بتناول	 وين�ضحك	 بك	 خا�ضا	 غذائيا	 نظاما	 لك	
الوجبات	اخلفيفة	عدة	مرات	عو�ضا	عن	الوجبات	

الد�ضمة	التي	جتهد	ج�ضمك	.
الأن�ضولني	لبع�ض	 قد	ي�ضف	الطبيب	حقنًا	من	  ·
والذي	 احلاد	 احلمل	 ب�ضكري	 امل�ضابات	 الن�ضاء	
والتمارين	 الغذائية	 باحلمية	 �ضبطه	 ميكن	 ل	

الريا�ضية.		
حقنة	 اأخ���ذ	 كيفية	 الطبيب	 يعلمك	 ���ض��وف	  ·
بحاجة	 احلامل	 اأكانت	 و�ضواء	 بنف�ضك	 الأن�ضولني	
اإىل	حقن	من	الأن�ضولني	اأو	كنت	تعانني	من	�ضكري	
دقيقة	 ملراقبة	 طفلك	 �ضيخ�ضع	 ح��اد،	 غري	 حمل	
ومن	املتوقع	اأن	ين�ضحك	طبيبك	باإجراء	ت�ضوير	
لفح�ض	 متكرر	 ب�ضكل	 ال�ضوتية	 ف��وق	 بالأ�ضعة	

منّوه.	

• اإر�شادات لتجنب ارتفاع �شكر الدم	

مدار	 على	 موزعة	 �ضغرية	 وجبات	 	6 	-5 تناويل	
اليوم	بدًل	من	ثالث	وجبات	رئي�ضة.	فذلك	ُيفيد	يف	
تنظيم	�ضكر	الدم	بالإ�ضافة	اإىل	جتنب	العوار�ض	
ال�ضحية	للحمل	بعد	الرجوع	للطبيب	املتابع	.	

	 • اإر�شادات لتجنب هبوط �شكر الدم  	
· اللتزام	بتناول	الوجبات	يف	املواعيد	وبالكميات	

التي	يحددها	اأخ�ضائي	التغذية.	
· احلر�ض	على	تناول	الوجبات	يف	مواعيد	حمددة	

وعدم	اإلغاء	اأي	وجبة	مهما	كانت	الظروف.	
اأثناء	 الوزن	 لإنقا�ض	 غذائي	 نظام	 اتباع	 · عدم	

احلمل.	
عنيف.	 بدين	 · عدم	ممار�ضة	جمهود	

تاأكدي	من	عدم	 بالأن�ضولني	 تعاجلني	 كنت	 · اإذا	
زيادته	عن	اجلرعة	املحددة	اإل	بن�ضح	الطبيب.	
تناول	 قبل	 ال��دم	 �ضكر	 قيا�ض	 على	 احلر�ض	  ·

الوجبات	وقبل	وبعد	ممار�ضة	الريا�ضة.	
منخف�ضًا	 ال����دم	 ���ض��ك��ر	 م�����ض��ت��وى	 ك���ان	 اإذا	  ·
وك������ان	م���وع���د	ال���وج���ب���ة	ال���ت���ال���ي���ة	ي���زي���د	ع��ن	
اإ�ضافية	 خفيفة	 وج��ب��ة	 ت��ن��اويل	 ���ض��اع��ة	 ن�ضف	
	حت��ت��وي	ع��ل��ى	15	ج���رام	م��ن	ال��ك��رب��وه��ي��درات	.	

•اإمكانية ا�شتمرار �شكري احلمل حتى  	
بعد الولدة : 

م�ضتوى	 حتليل	 اإج���راء	 الطبيب	 عليك	 �ضيقرتح	
ال�ضكر	يف	الدم	بعد	مرور	ثالثة	اأ�ضهر	تقريبًا	على	

ولدة	طفلك.	
ال�ضكر	 م�ضتوى	 يكون	 ب��اأن	 كبري	 احتمال	 وهناك	
اإىل	طبيعته	ولكن	هناك	حالت	 يف	الدم	قد	عاد	
خا�ضة	قد	ي�ضتمر	معها	ارتفاع	�ضكر	الدم	حتى	بعد	

الولدة	وذلك	لأ�ضباب	منها	:
1.	عدم	اتباع	التعليمات	والإر�ضادات	املوجهة	من	

قبل	الطبيب	املعالج		.
2.	عدم	القدرة	على	ال�ضيطرة	على	�ضكري	الدم	
اأثناء	احلمل	على	الرغم	من	اتباع	الإر�ضادات	.

3.	ال�ضمنة	والبدانة
4.	وجود	تاريخ	مر�ضي	لأحد	اأفراد	العائلة	مبر�ض	

ال�ضكري.	
ل�ضتمرار	 ت��وؤدي	 قد	 التي	 الأ�ضباب	 من	 وغريها	
اإىل	 و	حتوله	 الولدة	 بعد	 الدم	حتى	 �ضكر	 ارتفاع	

مر�ض	ال�ضكري	املزمن	.		
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اإلجـهـاض   

·  الإجها�س املبكر يحدث بعد اأ�شبوع اأو اأ�شبوعني من انقطاع الدورة

·  تناول بع�س الأدوية والكافيني و الكحوليات ..عوامل لها عالقة ببع�س حالت الإجها�س 

· ماهى الن�شائح الطبية لتجنب الإجها�س وا�شتمرار احلمل ؟
للمراأة م�شكالت رمبا ل ت�شعر بها اإل املراأة فقط ..فوحدها تتحمل اأعبائها واأحزانها واآلمها ..و الإجها�س اإحدى 
امل�شكالت ال�شحية الكربى التي تعرت�س احلياة الزوجية للمراأة خالل فرتة اخل�شوبة والإجناب، وله اأُثر على حالتها 

ال�شحية والنف�شية خا�شة اإذا حدث يف بداية عهد الزواج اأو يف حال تكرر حدوثه. 

74

اأق�سى جتارب املراأة
يف بداية الزواج

ت�ساحبه الآلم ..
واحزان �سياع الآمال
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تعريف الإجها�س   : 
ال�ضهر	 بداية	 قبل	 	 الرحم	 من	 اجلنني	 خروج	
ال�ضاد�ض،	اأو	قبل	ع�ضرين	اأ�ضبوعا	من	بدء	احلمل،	
لكنه	غالبا	ما	يحدث	تلقائيا	خالل	الأ�ضهر	الثالثة	
الأوىل	من	احلمل	ويف	املوعد	املتوقع	للدورة،	كما	
اأنه	من	املمكن	اأن	يحدث	بعد	اأ�ضبوع	اأو	اأ�ضبوعني	
بالإجها�ض	 يعرف	 ما	 وهو	 الدورة،	 انقطاع	 من	

املبكر.	

اأ�شباب الإجها�س :    
الأ�ضباب	الأكرث	�ضيوعا	تتلخ�ض	يف	الآتي	:

· عيوب	خلقية	باجلنني.
النمو	غري	الطبيعي	للم�ضيمة	ب�ضبب	م�ضكلة	يف	  ·

الإخ�ضاب.
· ف�ضل	البوي�ضة:	قد	يحدث	ب�ضبب	خلل	وراثي	يف			

اجلنني.		
مر�ض	 تت�ضمن	 الأم:	 عند	 املزمنة	 الأمرا�ض	  ·
اأمرا�ض	 الدم،	 الرتفاع	احلاد	يف	�ضغط	 ال�ضكر،	
خلقية	 عيوب	 الدرقية،	 الغدة	 اأمرا�ض	 الكلى،	

بالرحم	و	�ضعف	ع�ضلة	عنق	الرحم.	
· عوامل	اأخرى	:	تناول	بع�ض	الأدوية،	الكافيني،	
الكحوليات،	و	الكوكايني	يكون	لها	عالقة	يف	بع�ض	

احلالت	بحدوث	الإجها�ض	.	

اأعرا�س الإجها�س  :
· نزيف	مهبلي	)	من	الرحم	(	:	و	يرتاوح	النزيف	
الدم	 قطرات	 لبع�ض	 تنقيط	 جمرد	 من	 املهبلي	

اأثناء	احلمل	اأو	ميكن	اأن	يكون	نزيفا	�ضديدا.	
اجلزء	 يف	 حتدث	 	: بالبطن	 تقل�ضات	 و	 اأمل	  ·
ال�ضفلي	من	البطن	واجلزء	ال�ضفلي	من	الظهر	.	
اأن	 احلامل	 ت�ضعر	 	: احلمل	 اأعرا�ض	 اختفاء	  ·
والتغريات	 القيء	 و	 الغثيان	 مثل	 احلمل	 اأعرا�ض	
الأمل	 بع�ض	 و	 انتفاخ	 	( الثدي	 يف	 حتدث	 التي	

بالثدي	(	مل	تعد	موجودة.

متى يتم التوجه للطبيب و العناية الطبية ؟ 
اإذا	 للطبيب	 فورا	 التوجه	 احلامل	 على	 يجب	

تعر�ضت	لالآتي	:
كان	 لو	 حتى	 دم	 لنزيف	 احلامل	 تعر�ضت	 اإذا	  ·

خفيفا.	
ي�ضبه	 املهبل	 من	 �ضيء	 بخروج	 �ضعرت	 اإذا	  ·
الأن�ضجة	)	عليها	اأن	تقوم	بو�ضع	هذا	الن�ضيج	يف	

وعاء	اأو	حاوية	والذهاب	به	اإىل	امل�ضت�ضفى	(.
اأمل	وبدون	 املهبل	بدون	 عند	خروج	�ضوائل	من	  ·

نزيف	دم	.

 : الإجها�س  · عالج 
	يحدد	الطبيب	الأخ�ضائي	نوعية	الإجها�ض،	فاإذا	
النوع	 من	 اأو	 تفاديه،	 ميكن	 الذي	 النوع	 من	 كان	

الذي	يحتاج	اإىل	التدخل	واإنهاء	احلمل	كليا.	واإذا	
كانت	هناك	فر�ضة	ل�ضتمرار	احلمل	فهناك	عدة	
ن�ضائح	يجب	على	احلامل	اللتزام	بها،	وهي:

· الراحة	التامة	وجتنب	ال�ضفر	.	
· جتنب	الت�ضال	اجلن�ضي	مع	الزوج.

· جتنب	الت�ضطيف	املهبلي.	
اإذا	كانت	حالة	املري�ضة	حتتاج	اإىل	التدخل	الطبي	

و	اإنهاء	احلمل	نهائيا	فيتم	الآتي:
الطبيب	 يقوم	 حيث	 	 	: والكحت	 التو�ضيع	  ·
عملية	 واإجراء	 الرحم	 عنق	 بتو�ضيع	 الأخ�ضائي	

كحت	للرحم	مبا	يحتويه	من	بقايا	احلمل.
الوقاية	من	الإجها�ض	:	

احلامل	 عند	 الإجها�ض	 حدوث	 من	 الوقاية	 	
تت�ضمن	الآتي	:		

· الهتمام	بالعناية	الطبية	و	املتابعة	للحمل.
فرتة	 اأثناء	 الكحوليات	 و	 النيكوتني	 جتنب	  ·

احلمل.
· جتنب	الكافيني	)	القهوة،	ال�ضاي،	الكول	(.
· ال�ضيطرة	على	ارتفاع	�ضغط	الدم	و	ال�ضكر.

اأو	 بكتريية	 التهابات	 لأي	 ال�ضريع	 العالج	  ·
فريو�ضية.
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األطفال فلذات أكبادنا وصحتهم أمانة في أعناقنا ويتضمن هذا 

الباب نصائح طبية للوالدين والمهتمين بصحة األطفال للعناية 

بهم ورعايتهم صحيًا ووقايتهم بإذن اهلل من اإلصابة باألمراض 

وكيفية الحفاظ على سالمتهم وسالمة أجسادهم .
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مراحل نمو الطفل 
الجسدي والعقلي 

والنفسي

مراحل نمو الطفل 
الجسدي والعقلي 

والنفسي

•ماذا يجب على الوالدين معرفتة 	
د �شالح حممد ال�شاحلي 
رئي�ض	ق�ضم	النمو	و	ال�ضلوك										
مبدينة	امللك	فهد	الطبية
اأن	يكون	جنينا	فغالبا	ما	 اأو	حتى	قبل	 اأن	يولد	 تبداأ	ق�ضة	الطفل	قبل	
اأولده��م	،	فمنهم	من	يت�ضمى	بابن	 	الزواج	عن	 ال�ضباب	قبل	 يتحدث	
يف	هذة	املرحلة	املبكرة	وعند	الزواج	اأول	ما	يتبادر	اإىل	ذهن	الزوجني	
احلديثني	هو	الإجناب	و	الأطفال،		فيكرث	احلديث	عن	الطفل	القادم	
�ضكله	و	جن�ضه	و	ا�ضمه	اإىل	ذلك	من	الآمال	والأحالم	املمتعة	وهذه	�ضنة	
اهلل	يف	خلقة	و	اإحدى	اأهم	موجبات	الزواج	يف	الدين	ال�ضالمي	احلنيف	
و	الذي	يتناغم	مع	فطرة	الإن�ضان	التي	فطره	اهلل	عليها	قال	تعاىل	»املال	

و	البنون	زينة	احلياة	الدنيا«	
و	ل	�ضك	فاإن	الإ�ضالم	حث	على	انتقاء	الزوجة	والزوج	وو�ضع	املعايري	
القيا�ضية	حلمل	وولدة	و	تن�ضئة	قيا�ضية	و	�ضحية	لالأم	و	الطفل	خ�ضو�ضا	

فيما	يخ�ض	م�ضاركة	الزوج	زوجته	الرعاية	والهتمام	بالطفل.	
و	ح�ضب	طبيعة	الإن�ضان	التفاوؤلية	وهلل	احلمد	فغالبا	ما	تكون	توقعات	
الوالدين	جيدة	وايجابية	جتاه	املولود	القادم،	و	هذا	هو	ال�ضائد	ولكن	
وال�ضحة	 النمو	 يف	 الإ�ضكالت	 بع�ض	 يعرتيهم	 الأطفال	 بع�ض	 هناك	
الأ�ضر	 و	ماليا	واجتماعيا	على	بع�ض	 و	ج�ضديا	 نف�ضيا	 يكون	عبئا	 مما	
و	قد	تتبلور	حياة	الأ�ضرة	على	حالة	الطفل	ويكون	هو	القا�ضم	امل�ضرتك	
جلميع	خطط	العائلة	وم�ضاريعها	العاجلة	والآجلة	مما	قد	يعيق	فاعلية	

بع�ض	اأفراد	العائلة	يف	املجتمع.
و	من	املهم	التاأكيد	على	اأن	ا�ضطرابات	النمو	املختلفة	تت�ضبب	يف	فقد	
نف�ضها	 تنفع	 اأن	 املفرت�ض	 من	 التى	 الب�ضرية	 الطاقات	 من	 كبري	 قدر	
و	اقت�ضاديا	كبريا	 بالتايل	عبئا	اجتماعيا	 وتنفع	املجتمع،	و	فال	تكون	

اإ�ضافة	اإىل	العبء	ال�ضحي	على	الفرد	وهو	الأهم.
و	�ضنتطرق	يف	هذا	املقال	لنمو	الطفل	من	النواحي	الطبية	باذن	اهلل	و	

باخت�ضار.
•ماذا نق�شد بنمو الطفل؟ 	

منو	الطفل	ي�ضمل	حماور	ا�ضا�ضية	من	املفرت�ض	ان	تكون	جميعها	�ضمن	
النطاق	الطبيعي	يف		غالبية		الطفال	و	ت�ضمل	هذة	الركائز	:

النمو اجل�شدي . 1 .
ال�شعور و التاثر . 2 .

النمو العقلي. 3 .

1- حمور النمو اجل�شدي

وي�شمل ركائز هامة هي: 
• تطور الوزن و الطول و حميط الرا�س: 	

التطور	 اأن	يكون	هناك	ت�ضارع	يف	 باأنه	من	الطبيعي	 التاكيد	 من	املهم	
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املفرت�ض	 الأوىل	فمن	 ال�ضنة	 للطفل	يف	 اجل�ضدي	
اأن	يبلغ	وزنه		عند	�ضنة	3	اأ�ضعاف	وزن	الولدة	كما	
اإىل	 لي�ضل	 يتما�ضى	مع	ذلك	 اأن	 الطول	يجب	 اإن	
75	�ضم	وي�ضبح	حميط	الراأ�ض	48	�ضم	وهذا	النمو	
اجل�ضم	 اأع�ضاء	 لتمكني	 اأ�ضا�ضي	 للطفل	 املتنا�ضق	
لذلك.	 املخ	 واهما	 وظائفها	 واكت�ضاب	 النمو	 من	
ويجب	احلر�ض	على	التغذية	ال�ضليمة	و	بالأخ�ض	
الر�ضاعة	الطبيعة،	كما	يجب	مالحظة	التغريات	
عن	 وانحرافها	 وال��وزن	 الطول	 يف	 الطبيعية	 غري	
امل�ضار	الطبيعي	حيث	ميكن	ت�ضخي�ض	الكثري	من	
منع	 و	 املرحلة	 هذه	 يف	 وال�ضطرابات	 الأمرا�ض	

تدهور	احلالة.

•  من�����و ال����ع���������ش����الت ال����ك����ب����رة احل���رك���ي���ة 	
  Gross Motor Development

و	هي	الع�ضالت	امل�ضوؤولة	عن	منو	الطفل	احلركي	
اإىل	 �ضهرين	 عمر	 عند	 راأ�ضه	 رفع	 بداية	 من	 اأي	

امل�ضي	والرك�ض	والت�ضلق	و	ال�ضباحة	و	الخ....
النمو	 مبراحل	 الطفل	 م��رور	 املتوقع	 من	 حيث	 و	
يكون	 الأط��ف��ال	 بع�ض	 اأن	 اإل	 الطبيعية	 احلركي	

�ضديد	ح�ضب	 اإىل	 ب�ضيط	 من	 يرتاوح	 لديهم	خلل	
�ضدة	امل�ضبب	من	اختناق	اأثناء	احلمل	اإىل	حوادث	

الطرق	و	الإ�ضابات	يف	الطفولة	و	ما	بعدها.
احلركي	 النمو	 تاأخر	 يف	 امل�ضبب	 يكون	 غالبا	 و	
حميد	و	ب�ضيط		ول	ي�ضتدعى	التكلف	يف	الإجراءات	
الطفويل	 الع�ضلي	 الرت��خ��اء	 مثل	 الت�ضخي�ضية	
احلميد	حيت	ل	يوجد	م�ضبب	ع�ضوي	و	لكن	يكون	
الطفل	متاأخرا	قليال	يف	التحكم	براأ�ضه	ومتاأخرا	
يف	اجللو�ض	و	امل�ضي	الخ..	و	لكن	يف	النهاية	ينمو	

ليكون	�ضمن	الفئة	الطبيعية	حول	3	�ضنوات.
متعدد	 	 ال��دم��اغ��ي	 ال�ضلل	 ه��ن��اك	 امل��ق��اب��ل	 يف	 و	
امل�ضتويات	والأنواع	من	التيب�ض	الب�ضيط	اإىل	ال�ضلل	
الرباعي	التيب�ضي	بحيث	غالبا	ما	يحتاج	امل�ضاب	

اإىل	الرعاية	ب�ضكل	دائم.
• من��������������و ال���������ع�������������������ش���������الت ال�������دق�������ي�������ق�������ة 	

Fine Motor Development 
و	هي	الع�ضالت	ال�ضغرية	التي	ترتجم	اأوامر	املخ	
اإىل	حركات	وظيفية	مثل	م�ضك	الأ�ضياء	)ر�ضاعة،	
لب�ض	 اأو	 ال����خ.....(	 تلفون	 قلم،	 	، ملعقة	 ك��اأ���ض،	

املالب�ض	والتوازن	والإ�ضارة	الخ....

تعترب	 حيث	 ال�ضرورة	 يف	 غاية	 احلركات	 فهذة	
مع	 التعامل	 على	 الفرد	 تعني	 معي�ضية	 ظيفية	 و	

الحتياجات	ال�ضخ�ضية	الأ�ضا�ضية	.
و	كما	هو	احلال	يف	الع�ضالت	الكبرية	فقد	يكون	
تقوى	 ما	 غالبا	 اإذ	 موؤقتا،	 و	 ب�ضيطا	 بها	 التاأخر	
ع�ضالت	الطفل	و	يكتمل	منوها	ب�ضكل	طبيعي	و	لكن	
هناك	بع�ض	اأنواع	اخللل	تكون	اأكرث	�ضدة	وحتتاج	
ليكون	 الطفل	 لتاأهيل	 كبريين	 وجمهود	 عمل	 اإىل	
قادرا	على	اأداء	املهارات	احلياتية	الوظيفية	ب�ضكل	
العتماد	 ول	 التعلم	 الطفل	 ي�ضتطيع	 لن	 اإذ	 جيد،	
الع�ضالت	 يف	 خلل	 وج��ود	 ح��ال	 يف	 النف�ض	 على	
الوظيفية	الدقيقة،	وغالبا	ما	يكون	اخللل	يف	هذة	
منو	 واعتاللت	 ل�ضطرابات	 م�ضاحبا	 الركيزة	
النمو	 وا�ضطرابات	 الدماغي	 ال�ضلل	 مثل	 اأخ��رى	
ال�ضاملة	)التوحد	و	اأخرى(	و	العتاللت	اجلينية	

الخ...
• ال���������ت���������وا����������ش���������ل	 و  ال����������ل����������غ����������ة   من��������������و 

 Language Development
مع	 التوا�ضل	 من	 التمكن	 على	 الفرد	 قدرة	 هي	 و	
و	 لفظيا	 عمره	 ح�ضب	 منا�ضب	 ب�ضكل	 الآخ��ري��ن	

صحة الطفل

79



80

بالو�ضائل	غري	اللفظية	الأخرى	وتعترب	من	ركائز	
النمو	الذهني	العقلي	للطفل	كذلك.

و	من	البديهي	اأن	نعلم	باأن	تاأخر	اللغة	عائق	يحول	
م�ضببا	 منا�ضب	 ب�ضكل	 املجتمع	 مع	 التفاعل	 دون	
الفر�ض	 م��ن	 للكثري	 وف��ق��دان	 اجتماعيا	 ح��رج��ا	
وال�ضتمتاع	 اللعب	 مثل	 الطفولة	 يف	 التفاعلية	
املعرفة	 اكت�ضاب	 و	 للتعلم	 اليومية	 بالن�ضاطات	
بالن�ضبة	 وكذلك	 املنا�ضبني،	 وبالقدر	 الوقت	 يف	
اإىل	 ت���وؤدي	 ال��ت��ي	 التفاعلية	 امل��ه��ارات	 لكت�ضاب	
عالقات	اجتماعية	نافعة	على	خمتلف	امل�ضتويات.
والتوا�ضل	 اللغة	 ق���درات	 يف	 اخل��ل��ل	 ي��ك��ون	 ق��د	 و	
بركب	 الطفل	 يلحق	 	 ما	 و�ضريعا	 منفردا	وحميدا	
لبع�ض	 م�ضاحبا	 و	 �ضديدا	 يكون	 وقد	 الأ�ضوياء،	
ال�ضطرابات	اأو	الإعاقات	التي	حتتاج	اإىل	جمهود	

وعناية	مكثفة	و	طويلة	الأمد.	
امل�ضبب	 ح�ضب	 النمو	 ا�ضطرابات	 اأن��واع	 وتختلف	
فهناك	خلل	ب�ضبب	�ضعف	ع�ضالت	الفم	و	الوجة	
واأخ��رى	 ال�ضوت	 مبمرات	 خلل	 ب�ضبب	 بع�ضها	 و	
التاأتاأة	 كذلك	 و	 ال�ضمع	 فقدان	 و	 �ضعف	 ب�ضبب	
والتخاطب،	 النطق	 ا�ضطرابات	 م��ن	 غريها	 و	
وبالإجمال	فهي	حتتاج	اإىل	تقييم	و	تدخل	عالجي	

من	قبل	خمت�ض.

•  من������������و ال��������ت��������ف��������اع��������ل الج�������ت�������م�������اع�������ي	
 Social Interaction

الولدة	 للطفل	من	 التفاعلية	 القدرات	 و	هي	منو	
متييز	 خاللها	 من	 الطفل	 وي�ضتطيع	 البلوغ،	 اإىل	
يبادل	 و	 ال��ولدة،	 الأول	من	 الأ�ضبوع	 اأمه	يف	 وجه	
وهكذا	 �ضهرين	 عمر	 عند	 الجتماعي	 ال�ضحك	
تتطور	وتتبلور	وتنمو	املهارات	التفاعلية	الجتماعية	
مع	مرور	الوقت	وتزداد	تعقيدا	حيث	ويف	املح�ضلة	
تكوين	عالقات	 قادرا	على	 الطفل	 يكون	 النهائية	
ومكان	 وامل��در���ض��ة	 الأ���ض��رة	 يف	 نافعة	 اجتماعية	
الب�ضيطة	 البيئات	الجتماعية	 العمل	وغريها	من	

واملعقدة.
ولكن	عند	وجود	خلل	يف	التفاعل	الجتماعي	�ضواء	
يتاأخر	 الطفل	 ف��اأن	 معقدا	 اأو	 ب�ضيطا	 ذل��ك	 ك��ان	
الأ�ضا�ضية	 امل��ه��ارات	 م��ن	 الكثري	 يف	 اأق��ران��ه	 ع��ن	
التفاعل	 اأن	 الدرا�ضات	 من	 الكثري	 اأثبتت	 حيث	
والتجارب	الجتماعية	هي	من	اأهم	مقومات	النمو	

والتطور	يف	الإن�ضان.	و	قد	يكون	اخللل	يف	التفاعل	
الجتماعي	منفردا	اأو	جزءًا	من	متالزمة	معقدة	
فمن	 لعالجها.	 كثيف	 وتدخل	 تقييم	 اإىل	 حتتاج	
الرهاب	الجتماعي	اإىل	ا�ضطراب	طيف	التوحد	
بكافة	درجاتة	و	اأنواعه.	و	من	املوؤ�ضف	اأن	الكثري	
من	الذين	يعانون	ق�ضورا	يف	املهارات	الجتماعية	
وع��الج	 م�ضاعدة	 على	 يح�ضلون	 ل	 ك��رث	 ه��م	 و	
بع�ضها	 اإن	 بل	 املنا�ضب،	 الوقت	 يف	 و	 منا�ضبني	
مثل	 متاأخرة	 عمرية	 مراحل	 يف	 ت�ضخي�ضه	 يتم	
ا�ضطراب	ا�ضربغر	حيث	يعاين	امل�ضاب	من	خلل	

نوعي	و	كمي	يف	التفاعل	الجتماعي	مثل:

2- حمور ال�شعور و التاثر:
)Affective Development( 

وت�شمل ركائز هي:
	)Temperamental ال�شلوكية:	 اخل�شائ�س   -1

Characteristics(
الآخر	 عن	 الفرد	 متيز	 فردية	 خ�ضائ�ض	 وهي	 	 	
حتى	يف	نطاق	الأ�ضرة	الواحدة	ومن	نف�ض	الأبوين	
النمط	 اخل�ضائ�ض	 ه��ذه	 ت�ضمى	 البيئة	 وب��ذات	
ال�ضلوكي	للطفل	و	هي	حمددة	جينيا	و	لكن	توؤثر	
خروجها	 و	 تقوميها	 يف	 باأخرى	 اأو	 بدرجة	 البيئة	
عن	امل�ضتوى	الطبيعي	يف	معظم	احلالت	و	اأثبتت	
متيز	 �ضلوكية	 خ�ضائ�ض	 	9 هناك	 اأن	 الدرا�ضات	

الفرد	هي:
الطفل	 حركة	 تكون	 فقد	  : احل��رك��ة  م�شتوى  •	
مفرطة	و	ت�ضبب	م�ضاكل	للطفل	و	حرج	للعائلة.

و	 مثابرين	 اطفال	 هناك	  : واملثابرة  الرتكيز  •	
�ضبورين	و	يحر�ضون	على	اجناز	املهام	و	هنالك	
ما	 غالبا	 و	 التملل	 كثريي	 العك�ض	 على	 اخ��ري��ن	

يجدون	�ضعوبات	درا�ضة	و	اجناز	املهام.	
	•املزاج : بع�ض	الطفل	يتمتع	بزاج	جيد	و	ي�ضهل	
اندماجة	يف	البيئة	املحيط	و	يف	املقابل	جتد	بع�ض	
على	 الخ��ري��ن	 يتحفظ	 و	 امل��زاج	 الف���راد	متدين	

التعامل	معهم.
علية	 ي�ضهل	 الفراد	 بع�ض	 والبتعاد:  التقرب  •	
و	 اك��ل	و	خالفة	 م��ن	 ال���ض��ي��اء	اجل��دي��دة	 جتريب	

هناك	اخرين	ي�ضعب	عليهم	ذلك
	•النمط )ال��رذم(: و	يتمثل	ذلك	يف	دورة	النوم	
	المعاء	الخ...	حيث	يختلف	 و	حركة	الطعام	يف	

الفراك	كثريا	يف	ذلك.
	•التاأقلم: و	يق�ضد	بها	�ضهولة	اندماج	الن�ضان	
يف	بيئة	جديد	و	تكمن	اهمية	ذلك	يف	ال�ضنة	الوىل	
من	املدر�ضة	حيث	يعاين	بع�ض	الطفال	من	�ضعوبة	
يف	التاقلم	و	الندماج	كما	ان	تاقلم	املوظفني	يف	
بيئة	العمل	اجلديدو	تقع	�ضمن	هذة	اخلا�ضية.

و	هي	�ضدن	املثري	 احل��د الدن��ى لال�شتجابة:  •	
فمثال	 الفرد	 على	 تاثري	 اح��داث	 املطلوب	 البيئي	
البع�ض	 انتباه	 للفت	 الب�ضيط	 اللم�ض	 اىل	 حتتاج	
ق��وة	 اك���رث	 و���ض��ائ��ل	 اىل	 اخ��ري��ت	 ي��ح��ت��اج	 بينما	

لثارتهم
الفرد	 فعل	 ردة	 م�ضتوى	 و	هي	 التفاعل:  �شدة  •	
للمثري	البيئي	فبع�ض	الفراد	ي�ضتجيب	بعنف	ملوؤثر	

ب�ضيط	وقد	يحدث	العك�ض
	•الت�شتت: و	هي	مدى	قدرة	الفرد	على	الرتكيز	
يف	عمل	ما	و	عزل	املثريات	و	امل�ضتتات	الداخلية	و	

اخلارجية	و	يتفاوت	النا�ض	يف	ذلك	كثريا
و	قد	�ضنيفت	بع�ض	الدرا�ضات		الطفال	بناءا	على	

اخل�ضائ�ض	ال�ضلوكية	اىل:
-	طفل	�ضهل%15
-	طفل	�ضعب%10

-	طفل	بطيئ	التفاعل	%10
-	طفل	معتدل	اخل�ضائ�ض	%65

اأ- و تكمن اهمية هذة اخل�شال ال�شلوكية 
فيما يلي:

1.معرفة	الهل	بها	تقلل	من	القلق	و	ال�ضغط	على	
طفل	لي�ضبح	مثل	اخية	و	اطفل	اخر	حيث	يجدر	
بنا	ان	نعلم	بان	الطفال	لي�ضو	متماثلني	يف	كل	�ضي	
و	تكمن	لديهم	قدرات	و	خ�ضائ�ض	خا�ضة	�ضمن	

النطاق	الطبيعي	للنمو.

الت�ضخي�ض	 من	 تقلل	 بها	 املخت�ضني	 2.معرفة	
ب�ضكل	 الطفل	 ملعرفة	 العمل	 ت�ضتدعي	 و	 اخلاطئ	

اكرب.
3.وجود	اختالف	يف	�ضلوكو	منو		الطفال	ل	يعني	
ننظر	 ان	 يجب	 حيث	 ا�ضطرب	 او	 مر�ض	 وج��ود	
ب�ضكل	�ضامل	حماورو	ركائز	النمو	املختلفة	للطفل	
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قبل	اطالق	احلكم!	و	�ضنتحدث	لحقا	عن	افرق	
بني	الطبيعي	منها	و	املر�ضي.

)Attachment(	ب- التعلق و امل�شاحبة

الر�ضيع	 ب��ني	 احلميمة	 ال��راب��ط��ة	 بها	 يق�ضد	 و	
الطفل	 تعترب	حمورية	يف	منو	 امة	حيث	 و	 الطفل	
و	اك��ت�����ض��اب��ة	ال��ك��ث��ري	م��ن	امل���ه���ارات	و	ال��ت��ج��ارب	
ان	حب	 و	رغم	 ام��ان.	 و	 الجتماعية	يف	طماأنينة	
ال�ضيطرة	و	العتماد	على	النف�ض	احد	ركائز	هذا	
ابية	 و	 بامة	 الطفل	 رابطة	 ف��ان	 النمو	 يف	 املحور	
ا�ضا�ضية	يف	اك�ضابة	مهارات	العتماد	على	النف�ض	
فوجود	الطفل	يف	بيئة	م�ضتقرة	و	هادئة	و	حميمة	
عاطفيات	جتعل	ثقة	الطفل	بنف�ضة	اكرب	و	تك�ضبة	
املحفزو	 التجارب	 عن	 البحث	 يف	 اك��رب	 م�ضاحة	
للنمو	اجل�ضدي	و	العاطفي	و	العقلي،	و	على	العك�ض	
فان	انف�ضال	الطفل	عن	والدية	مبرحلة	مبكرة	او	
او	وجود	بيئة	عنيفة	 البيئة	احلميمه	 خروجة	من	
جافة	او	عازلة	توؤخر	منو	الطفل	و	جتعلة	اقل	ثقة	
بنف�ضة	و	بالبيءة	املحية	و	قد	يكت�ضب	طرق	تاأقلم	

قد	تكون	غري	جيدة.
و	قد	ت�ضل	حالة	انف�ضال	الطفل	عن	هلة	او	قطع	
 Attachment(	مر�ضية	حالت	اىل	بهم	الربطة
  disorders  ( و	من	اكرثها	�ضيوعا	القلق	املدر�ضي	
و	نوع	حميد	ميكن	التعامل	معة	يف	حلة	الت�ضخي�ض	
و	التعامل	املهني	اجليد	و	هناك	ا�ضطرابات	تعلق	

اكرث	�ضعوبة	و	تاثريا	على	منو	الطفل.

ج-  ال�شتقالل و التحكم الذاتي
)Autonomy/Independence(     

النمو	 م��ن	 ال���ض��ت��ف��ادة	 اىل	 الطفل	 ق���درة	 ه��ي	 و	
م�ضجعة	 حميمة	 بيئة	 بوجود	 و	 الطبيعي	 الع�ضلي	
ال�ضيطرة	 من	 ا�ضتقاللية	 مهارات	 اكت�ضاب	 على	
على	نوع	الكل	و	اطعام	الذات	و	العراك	عن	ارتداء	
املالب�ض	الخ...	و	قد	يحدث	�ضراع	على	ال�ضيطرة	
بني	الطفل	و	من	يعتني	بة	فقد	ي�ضاب	الطفل	بنوبة	
غ�ضب	و	قد	يتعر�ض	لل�ضرب	او	اليذاء	لخ�ضاعة	
و	لذلك	فان	فهم	اهمية	منو	القدرات	ال�ضتقاللية	
الطفل	 رع��اي��ة	 و	 الت�ضرف	 حل�ضن	 مهم	 للطفل	

بطريقة	تعزز	النمو	و	ال�ضحة.	

)Impulse Control( د-  التحكم بالنفعالت

و	هي	من	ركائز	النمو	املهمة	حيث	يتدرج	الطفل	
تبدا	 حتي	 فعلة	 ردود	 و	 بانفعالتة	 التحكم	 يف	
حيث	 �ضنوات	 	3 �ضن	 عند	 و�ضح	 ب�ضكل	 بالتبلور	
البيئة	 م��ن	 التحفيز	 و	 الت�ضجيع	 الطفل	 ي��درك	
بالتحكم	 فيبدا	 فعلة	 ردود	 على	 بناء	 املحيطة	
اظهار	 و	 كبتاها	 يحاول	 و	 ال�ضلبية	 بالنفاعالت	
املنطلق	 هاذ	 من	 و	 الخرين	 تعجب	 التي	 ال��ردود	
احلمام	 على	 بالتدريب	 التعاون	 يف	 الطفل	 يبداء	
مثال	و	يكون	جاهز	ملهارات	اكرث	تعقيد	خ�ضو�ضا	

اذا	تعلق	ذلك	باخرين.

3- حمور النمو العقلي:
)Cognitive Development(

و	هو	من	اهم	حماور	النمو	لالن�ضان	حيث	تكمن	
معرفة	 و	 التحلية	 و	 املعرفة	 و	 العلم	 على	 قدرتة	
و	اىل	ذلك	من	وظائف	 امل�ضاكل	 و	حل	 العالقات	
احلياة	ال�ضا�ضية.	و	يعرب	الطفال	مرحلة	التحول	
من	التفكري	و	التفاعل	احل�ضي	الع�ضلي	اي	التعلم	
التعلي	 اىل	 ال�ضمع	 و	 النظر	 و	 اللم�ض	 خ��الل	 من	
تكوين	 الطفل	 ي�ضتطيع	 و	حيث	 الرمزي	 بالتفكري	
امل�ضاكل	 بحل	 يبداء	 و	 مبخيلتة	 التعبريية	 ال�ضور	
بالتفكريو	من	خالل	التجارب	اخلط	و	ال�ضواب.	
و	يف	املتو�ضط	يبدا	هذا	التحوا	يف	الفكر	عند	24	

�ضهرا.
و	غالبا	ما	يقا�ض	منو	الن�ضان	العقلي	ملعرفة	العمر	
العقلي	و	من	ثم	مقارنتة	بالعمر	الزمني	و	حتديد	
الوظائف	املتوقعة	من	الفرد.	و	يوجد	الع�ضرات	من	
النظج	 و	 العقلي	 العمر	 ملعرفة	 النف�ضية	 املقايي�ض	
الجتماعي	منها	للناطقني	و	منها	لغري	الناطقني	
بان	هناك	نطاق	 التاكيد	 املهم	هو	 لكن	 و	 ال��خ...	
ا�ضاية	 ركائز	 على	 يعتمد	 العقلي	 للنمو	 طبيعي	

هي:
التفكري	 على	 الم��ث��ل��ة	 اه��م	 م��ن	 تعتبراللغة  و	
ال�ضابق	للفعل		حيث	يبدا	الطفل	بالتعبري	عن	ما	
يدور	بذهنة	عن	طريق	بع�ض	املفردات	)50-20	

كلمة	عند	�ضن	18	�ضهرا(		و	تزداد	هذة	املفردات	
لت�ضبح	جمل	ب�ضيطة	ثم	جمال	طويلة	و	عند	�ضن	
3	�ضنوات.	حيث	ي�ضبح	اكرث	من	75%	من	كالم	
الطفل	مفهوما.	و	تعني	اللغة	على	اكت�ضاب	كلمات	
لذلك	 ال���خ...	 اي��ن	 مل��اذ،	 مثل	 املعلرفة	 و	 التعلم	
يحتاج	تطور	اللغة	اىل	بيئة	حمفزة	و	معززة	لنمو	

الطفل	اللغوي.

و	عندما	تكون	هناك	م�ضكلة	يف	اللغة	فان	اكت�ضاب	
الطفل	لبع�ض	املهارات	يكون	اقل	و	ح�ضب	امل�ضبب	
و	 التح�ضن	 بعوامل	 التنبواء	 ميكن	 اللغة	 ل�ضعف	

النمو	اللغوي	و	الذهني.

و	جتدر	ال�ضارة	هنا	بان	ا�ضنوات	اخلم�ض	الوىل	
ا�ضرتاتيجية	يف	 و	 الطفل	هي	حمورية	 من	حيات	
منو	الطفل	العقلي	و	املعريف	و	بالتايل	فان	للتعلي	
النبوغ	 و	توفري	مقومات	 دور	هام	يف	تعزيز	ذلك	
املبكر	حيث	ان	فر�ض	النبوغ	يف	هذة	املرحلة	ت�ضل	
اىل	80%،	تنخفظ	اىل	20%	عند	�ضنة8	�ضنوات	يف	
حال	وجود	نظام	تعليمي	مثبط	و	غري	فعال.	كما	
يكمن	اهمية	التعليم	البمكر	اي	الرو�ضة	حيث	من	
املهم	ان	يكون	اللزامي	و	متاح	جلميع	الطفال	يف	

بلدهم.

بينت	 الدرا�ضات	 من	 الكثري	 ان	 ذكر	 يجدر	 كما	
القدرات	 من	 تزيد	 للطفل	 الطوعية	 القراءة	 	 ان	
بني	 ال��راب��ط��ة	 م��ن	 وت��زي��د	 كبري	 ب�ضكل	 اللفظية	
الطفل	و	حا�ضة	و	توجد	تفاعل	اجتماعي	ذا	جودة	

عالية.	

و	من	ركائز	النمو	العقلي	هي	قدرة	حل	امل�ضاكل	و	
يعزز	ذلك	على	التجارب	التي	ح�ضل	عليها	الطفل	
يف	بيئتة	�ضلفا.	و	املوا�ضلة	فياثارة	الطفل	و	حتدي	
النتقال	ايل	 و	 يتنا�ضب	مع	عمرة،	 ب�ضكل	 قدراتة	
و	 تقدية	فر�ض	جتارب	مثرية	 و	 اليجابة	 الرتبية	

مرثية	للطفل.
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أسبابه ليست عضوية 
الغثيان عند األطفال 
معظمه حالة نفسية!

82

•ماهي الفروق بني الغثيان املر�شى ..  	
والنف�شي؟

التي  املر�شية  الأعرا�س  بع�س  هناك 
وتثر   ، مبكرة  �شن  يف  الأطفال  ت�شيب 
حرة الأمهات  لعدم وجود اأ�شباب ع�شوية 
لها مثل الغثيان والقيء، حيث اأنهما من 
الأعرا�س التي تظهر يف الأطفال ب�شورة 
يف  مًعا  يظهران  وقد  وملحوظة  متكررة 
من  وا�شح  �شبب  بدون  الوقت..  نف�س 

وجهة نظر الوالدين .
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واحلقيقة	اأن	الغثيان	هو	اأحد	الأعرا�ض	التي	
ال�ضباح	 يف	 الأطفال	خ�ضو�ضا	 عند	 تظهر	
اإىل	 للذهاب	 املنزل	 من	 اخلروج	 وقت	
املدر�ضة	اأو	احل�ضانة	ويف	90%	من	احلالت	
الرف�ض	ب�ضبب	 الغثيان	نوعا	من	 ميثل	هذا	
العوامل	النف�ضية	التي	يعرب	بها	الطفل	عن	
�ضعوبة	العالقات	الجتماعية	التي	يواجهها	
اأو	�ضعوبة	التعلم	يف	البيئة	املدر�ضية	وعادة	
ما	يقع	الأبوان	يف	هذه	احلالة	يف	حرية	ول	
ي�ضتطيعان	اجلزم	ما	اإذا	كانت	هذه	احلالة	
ب�ضبب	عوامل	نف�ضية	اأو	�ضبب	مر�ضي	فعال.

•متى يكون الغثيان نف�شيا: 	
يف	البداية	يجب	اأن	نبداأ	باملالحظة	الدقيقة	

للطفل..ولكن	كيف؟	
الأعرا�ض	 هذه	 كانت	 اإذا	 ما	 نالحظ	
الغياب	 اأو	عند	 الإجازة	 اأثناء	 اأي�ضا	 حتدث	
طعام	 يف	 التنويع	 نحاول	 كما	 املدر�ضة	 عن	
منه	 احلليب	 حذف	 فنحاول	 الإفطار	
اأو	�ضاي	فقد	يوؤدي	هذا	 وا�ضتبداله	بع�ضري	
التغيري	اأحيانا	اإىل	تقليل	امل�ضكلة	وقد	يكون	
تتحمله	 ل	 �ضباحا	 احلليب	 �ضرب	 اأحيانا	

معدة	الطفل	في�ضبب	له	الغثيان.
جدا	 قلقني	 الأبوان	 يكون	 عندما	 · اأحيانا	
وخا�ضة	 الطفل	 بحياة	 يتعلق	 ما	 كل	 على	
الجتماعية	 حياته	 من	 الأوىل	 ال�ضنوات	 يف	
ي�ضجل	 الطفل	 اأن	 يحدث	 فقد	 املدر�ضة	 يف	
هذا	القلق	اأو	يح�ض	به،		وبدون	وعي	يحاول	
طريق	 عن	 اخلارجية	 البيئة	 يف	 يظهره	 اأن	

ال�ضكوى	من	حالة	الغثيان	ال�ضديد.
· كما	يحدث	اأي�ضا	يف	حالة	اخلوف	الداخلي	
عند	 �ضنا	 الأ�ضغر	 الأطفال	 يظهر	يف	 الذي	
مبدر�ض	 اأو	 باملدر�ضة	 لهم	 ات�ضال	 اأول	
الفطور	 رف�ض	 اإىل	حالة	 ي�ضل	 جديد	حتى	
يرغم	 التي	 احلالت	 هذه	 مثل	 ويف	 كامال.	
ال�ضهل	 من	 الأكل	 على	 الطفل	 الأبوان	 فيها	

اأو	 للمدر�ضة	 ذهابه	 اأثناء	 القيء	 يحدث	 اأن	
مبجرد	و�ضوله	اإليها

الطفل	 اإجبار	 يجب	 ل	 احلالة	 هذه	 · ففي	
على	الفطور	بل	تركه	بهدوء	ياأكل	ما	ت�ضنى	

له	وترتك	له	حرية	الختيار
تقييم	موقفهم	لريوا	 الأبوين	 · ويجب	على	
هذه	 جتاه	 فيه	 مبالغ	 قلقهم	 كان	 اإذا	 ما	
قلقهم	 اأو	 لبنهم	 حتدث	 التي	 الأعرا�ض	
عليه	 الرتكيز	 وعدم	 حياته	 حيال	 الزائد	
كثريا	وبعد	ذلك	قليال	فقليال	يتعود	الطفل	
تقطعيه	 ل	 ولكن	 املدر�ضية	 احل�ضانة	 على	
عنها	وبعد	ذلك	يتعود	الطفل	ويقل	الغثيان	
اأو	القيء	وتعود	�ضهيته	لوجبة	الإفطار	اإن	مل	
ي�ضغط	الأبوان	على	الطفل	بطريقة	غري	

عادية.
لديها	 التي	 الأم	 على	 يجب	 كما	  ·
متوا�ضعة	 ب�ضخ�ضية	 يتميز	 طفل	
يجب	 اإىل	اخلجل	 ومييل	 وانطوائية	
اأن	تناق�ض	هذه	امل�ضاكل	مع	املدر�ضة	
تعطي	 اأن	 املدر�ضة	 فت�ضتطيع	 اأي�ضا	
العناية	للطفل	وتلزمه	ب�ضفة	خا�ضة	
حتى	 اجلماعة	 مع	 م�ضرتكة	 باأعمال	

ي�ضعر	اأنه	م�ضارك	وله	دور	فعال	
ويك�ضب	ثقة	اأكرب	يف	نف�ضه.	
الغثيان  يكون  •متى  	
اأحد الأعرا�س ملر�س 

ما؟
الغثيان	 اإىل	 بالإ�ضافة	
انفعايل	 ب�ضبب	 يكون	 الذي	
فهناك	حالت	من	تقل�ضات	
املعدة	حتدث	ب�ضبب	ع�ضوي	
العتبار	 يف	 ن�ضعه	 اأن	 ويجب	

مثل:
1.	قد	ت�ضبب	الأنيميا	حدوث	
تقل�ضات	ب�ضيطة	يف	الأوعية	

�ضعور	 لالأطفال	 يحدث	 وبالتايل	 الدموية	
بالغثيان	عند	تغري	و�ضع	اجل�ضد.

يكون	 قد	 البولية	 امل�ضالك	 التهابات	 	.2
بالتعب	 عام	 �ضعور	 الأولية	 اأعرا�ضها	 اأحد	

وي�ضاحبه	غثيان
3.	يف	حالة	الإ�ضابة	بالتهاب	الكبد	اأي�ضا	قد	
اإح�ضا�ض	 وي�ضاحبه	 بالغثيان	 �ضعورا	 ي�ضبب	

عام	بالتعب
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بالبعج«   « ال�شغار  اأبنائهم  اأ�شيب  اإذا  القلق  الأمهات بعدم  يدعو الأطباء 
اأنواع الفتوق تختفي مع منو الطفل  اأن معظم  اأو الفتق ال�شري  ، حيث 
يكرب  حتى  الوقت  لبع�س  النتظار  هو  الفتق  عالج  فان  وبالتايل 

الأطفال.
والفتق	ال�ضري	هو	عبارة	عن	انتفاخ	يحتوي	على	اأن�ضجة	رقيقة	مغطاة	باجللد	
يف	منطقة	ال�ضرة.	وتكرث	الفتوق	ال�ضرية	عند	الأطفال	الر�ضع	وتقل	تدريجيا	

مع	منو	الأطفال	وتقدمهم	بالعمر	
•الأعرا�س: 	

اإن	العر�ض	الوحيد	للفتق	هو	النتفاخ	ال�ضري	وما	ي�ضببه	من	قلق	للوالدين.
ي�ضغر	الفتق	باحلجم	تدريجيا	مع	تقدم	الطفل	بالعمر	و�ضغر	الفتحة	التي	

تخرج	منها	الأن�ضجة	الرقيقة،	وتختفي	اأغلبها	تقريبا	عند	بلوغ	الطفل	نهاية	
ال�ضنة	الأوىل	من	العمر،	بينما	ت�ضتمر	بع�ضها	حتى	بلوغ	ال�ضنة	الرابعة	واذا	

مل	تختف	حتى	ذلك	العمر	فالبد	من	اإزالتها	جراحيا.
اأن	 على	 النتظار	 �ضوى	 لأي	عالج	 ال�ضري	 بالفتق	 امل�ضاب	 الطفل	 يحتاج	 ل	
لإجراء	عملية	 الطفل	 يحتاج	 تختف	 واإذا	مل	 نهائيا	 وتختفي	 بنف�ضها	 ت�ضغر	
جراحية	ب�ضيطة	يف	منطقة	ال�ضرة	واإرجاع	الأن�ضجة	الرقيقة	اإىل	مكانها	ثم	

خياطة	الفتق،	اإغالق	اجلرح	بعد	ذلك.
عادات خاطئة تتبعها الأمهات 

و�ضع	احلزام	ال�ضاغط		اأو	و�ضع	قطعة	من	النقود

» البعج « السري . .
اسمه الفتق 

 عالج الطفل امل�ساب بالفتق
ال�سري .. هو النتظار !
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واإليكم بع�س الن�شائح املهمة جدا يف هذا ال�شدد:
1.	حذار	من	وجود	زجاجة	بنزين	داخل	املنزل	والتي	قد	تو�ضع	

اأحيانا	من	ربات	البيوت	دون	 يف	متناول	الأطفال	وقد	ت�ضتعمل	

اأي	اهتمام.

الزجاجة	 هذه	 مثل	 فوجود	 كحول	 زجاجة	 وجود	 من	 حذار	 	.2

	اأن	الكحول	 يف	املنزل	بدون	اهتمام	من	اأخطر	ما	ميكن	حيث	

�ضريعة	ال�ضتعال.

3.	حذار	من	قدور	املياه	املغلية	على	الأفران	فكثريا	من	الأطفال	

اأ�ضيبوا	بحروق	وقد	بلغوا	حتفهم	ب�ضببها

الطفل	 يكون	 فقد	 ال�ضنابري	 يف	 ال�ضاخنة	 املياه	 من	 حذار	 	.4

ال�ضغري	�ضحية	احلروق	منها

5.	حذار	من	اأنابيب	الغاز	ال�ضائل	اإذا	و�ضعت	يف	اأماكن	مغلقة	

فقد	تنفجر	اإذا	كان	هناك	اأي	ت�ضرب

اإ�ضعال	 يف	 امل�ضتعمل	 الغاز	 ي�ضببها	 التي	 احلروق	 من	 حذار	 	.6

الأفران	ال�ضريع	ال�ضتعال

توؤدي	 فقد	 املك�ضوفة	 وخا�ضة	 الكهرباء	 اأ�ضالك	 من	 حذار	 	.7

حلرق	وت�ضوهات	خا�ضة	يف	الفم	واليدين	وقد	توؤدي	اإىل	حالت	

ال�ضعق	الكهربائي	لبع�ض	الأطفال

8.	اإذا	كان	املنزل	يحتوي	على	مدخنة	فاحلذر	كل	احلذر	منها	

لأنها	قد	تنفجر	كالقنبلة	عند	ا�ضتعمال	مواد	كحولية

9.	عند	اإقامة	حفالت	�ضواء	كوين	حذرة	من	املواد	امل�ضتخدمة	

الكحولية	 املواد	 ب�ضبب	 احلروق	 مئات	 حتدث	 عام	 كل	 ففي	

امل�ضتخدمة	اأثناء	ال�ضوي.

وخا�ضة	 الدفايات	 ا�ضتخدام	 من	 نحذر	 ال�ضتاء	 اأوقات	 يف	 	.10

دفايات	الغاز	فكثريا	من	حالت	احلرائق	والختناقات	حت�ضل	

يف	 اأكرث	 اأمان	 توفر	 التي	 الدفايات	 اقتناء	 وحماولة	 ب�ضببها	

املنزل.

ُيهمل الكبار..
ويصاب الصغار 

حروق األطفال وكيفية 
تجنبها داخل المنزل؟

كثريا	ما	حتدث	احلروق	بني	جدران	املنزل،	اإذ	نعتقد	جميعا	اأن	طفلنا	�ضيكون	اأكرث	اأمانا	
ميكن	 املنزل	 داخل	 الالزمة	 الحتياطات	 اتخاذ	 عدم	 فى	 اهمالنا	 ان	 احلقيقة	 يف	 ولكن	
ل	احل�ضر	 املثال	 �ضبيل	 وعلى	 باحلروق،	 ال�ضابة	 منها	 كثرية	 م�ضاكل	 ي�ضبب	لطفالنا	 ان	
نفكر	 وعندما	 اإىل	احلروق،	 توؤدي	 كثرية	 م�ضاكل	 ي�ضبب	 املنزل	 املواد	يف	 بع�ض	 وجود	 فان	
ولو	لدقائق	معدودة	حول	�ضبب	العديد	من	حوادث	احلروق	ف�ضنتاأكد	اأنها	ناجتة	يف	اأغلب	
الأحيان	عن	عدم	النتباه	واأخذ	احليطة	واحلذر	وهي	عوامل	مرتابطة	مع	بع�ضها	البع�ض.
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اأهم 5
اإجابات لل�سوؤال ال�سعب 

ماذا أريد من طفلي 
..وماذا يريد طفلي 

مني؟

اأهم 5
اإجابات لل�سوؤال ال�سعب 

ماذا أريد من طفلي 
..وماذا يريد طفلي 

مني؟

	•اأب�شط الطرق العلمية يف كيفية التعامل مع الأطفال
املت�شدد  الرتبية  ا�شلوبى  الوالدان بني  ويحتار   ، �شواء  والأمهات على حد  الآباء  تواجه  التي  ال�شعبة  املهام  الأطفال من  تربية  اإن 
واملت�شاهل ..ويقفا اإىل حد العجز بني اختيار احدهما !!..وهى م�شكلة كبرة ، وقد حاول العلماء املتخ�ش�شون يف جمال الرتبية 
للو�شول اإىل حلول لها تعني الآباء والأمهات على تربية اأبنائهم ..وفى هذا الإطار عقدت موؤمترات علمية عديدة تناولت حماور 
كثرة يف تربية الأطفال .. على �شبيل املثال ل احل�شر فان تعود الطفل على » النظام » يعترب واحدا من امل�شاكل التي غالبا ما ت�شغل 
الوالدين حتى اأن كثرا من املوؤمترات تعقد حول هذا املو�شوع فالبع�س يوافق على الت�شاهل الذي لي�س له حدود وهناك العك�س من 

ينحاز اإىل الأ�شاليب التعليمية ال�شارمة.
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ويتفق اجلميع حول تعقد امل�شكلة و�شرورة اإيجاد موقف متفق عليه )منا�شب( وهنا نحاول تقدمي بع�س الن�شائح العملية حول ما 
ميكن وما ل ميكن طلبه من الطفل )من �شن 3 اإىل 6 اأعوام(

احتياجاته	 بني	 يوفق	 واأن	 الآخرين	 الطفل	 يحرتم	 اأن	 يجب	
واحتياجات	الآخرين.

اأن	 تعليمه	 يتم	 مثال	 وبغريه	 به	 اخلا�ضة	 الأ�ضياء	 يحرتم	 اأن	 يجب	
متزيق	كرا�ضات	اأخيه	الكبري	لي�ض	�ضحيحا.

يفعل	 مل	 اإذا	 وباملقابل	 عليها	 وحفزوه	 احلقيقة	 قول	 منه	 اطلبوا	
به	من	خداع	 قام	 ما	 ب�ضبب	 تاأنيبا	مفرطا	 الطفل	 يوؤنب	 اأن	 فيجب	

وحتى	ي�ضعر	بالفرق	بني	قول	احلقيقة	وغريها..

تكونوا	حازمني	 اأن	 بد	 ول	 النوم	مبكرا	 اإىل	 الذهاب	 �ضاعدوه	على	
حتى	يحرتم	�ضاعة	حمددة.

فاإذا	وعدكم	ب�ضيء	اطلبوا	 التزامات	 يوؤمن	مبا	عليه	من	 اأن	 يجب	
منه	املحافظة	على	هذا	الوعد.

الرتبية	 اأ�ضا�ض	 به	فالقدوة	هي	 تقومون	 تنتظروا	منه	فعل	ما	ل	 ل	
والتعليم.

ل	جتربوه	على	اأن	يعد	ب�ضيء	ل	ي�ضتطيع	املحافظة	عليه	فمن	غري	
املعقول	اأن	جتعله	يق�ضم	باأنه	لن	يفعل	�ضيئا	�ضيئا.

ل	جتربوه	على	اأن	ين�ضاأ	كما	ترغبون	حتى	ولو	كان	هو	طفلكم	يجب	
اأن	ت�ضعوا	يف	العتبار	انه	�ضخ�ضية	اأخرى	م�ضتقلة.

ل	تطلبوا	منه	اأن	يذهب	اإىل	الفرا�ض	مبكرا	اإذا	كان	معتادا	اأن	يبقى	
حتى	منت�ضف	الليل	ولكن	ابدوا	معه	بالتدريج.

ل	جتربوه	على	تناول	الطعام	اإذا	مل	يرغب	يف	ذلك	اأو	اأن	جتربوه	
على	النوم	وقت	الظهرية	لن	لديكم	ما	ي�ضغلكم.

لنـــعـــم
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متالزمة
موت المهد

)SIDS(

•وم���ن الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي  ب��اإم��ك��ان الأه���ل  	
ال��ق��ي��ام ب���ه ل��ل��ح��د م���ن ح����دوث امل���وت 

املفاجئ عند الر�شيع :

بطنه	 على	 ينام	 الر�ضيع	 الطفل	 ترك	 عدم	 	.1
الو�ضعية	 وهي	 على	ظهره	 النوم	 على	 وم�ضاعدته	
عمر)7-4(	 اإىل	 الولدة	 عمر	 من	 اأمانا	 الأكرث	
له	 مراقب	 بالغ	 �ضخ�ضا	 وجود	 من	 بد	 ول	 اأ�ضهر	

اأثناء	نومه	على	ظهره.	
فيها	 الطفل	 وهنالك	حالت	خا�ضة	ليجب	و�ضع	

الذين	 الأطفال	 اخلدج،	 الأطفال	 	( ظهره	 على	
يتقيوؤون	بكرثة،				والذين	يعانون	من	ت�ضوهات	يف	

عظام	وع�ضالت	الوجه(
الطرية	 والأ�ضياء	 والألعاب	 املخدات	 اإبعاد	 	.2
الأخرى	عن	مكان	نوم	الأطفال	خا�ضة	عن	راأ�ضه
والتي	 الطبيعية	 الر�ضاعة	 على	 املحافظة	 	.3

ت�ضاعد	على	خف�ض	ن�ضبة	متالزمة	موت	املهد	
4.	حاويل	اإبقاء	الهواء	يف	مكان	تواجد	طفلك	نقيا	

خاليا	من	الدخان	

مع	 تتعار�ض	 قد	 والتي	 اللهاية	 ا�ضتخدام	 	.5
اللهاية	 اإعطاء	 يف�ضل	 لذلك	 الطبيعية	 الر�ضاعة	
لالأم	التي	تر�ضع	ر�ضاعة	طبيعيه	بعد	ال�ضهر	الأول	

من	عمر	الطفل	
احلرارة	 ترتبط	 	 الزائدة	 احلرارة	 جتنبي	 	.6
الزائدة	على	الطفل	مبتالزمة	موت	املهد،	وابقي	
اأن	 ينبغي	 ول	 منا�ضبة،	 الطفل	على	حرارة	 غرفة	
ينام	الطفل	بالقرب	من	جهاز	التربيد	او	التدفئة	

اأو	حتت	اأ�ضعة	ال�ضم�ض	املبا�ضرة	.

�شرورة اتخاذ الحتياطات الالزمة للحد من موت الطفال فى املهد
اأن نوم الأطفال على  ال�شبب ولكن يعتقد  املتوقع وهي غر معروفة  املفاجئ وغر  SIDS( ..موت الأطفال   ( املهد  تعني متالزمة موت 
بطونهم قد ينتج عنه موت املهد ب�شبب الختناق واأو�شح الباحثون اأن ال�شتلقاء على البطن اأثناء النوم وارتداد الغطاء على الوجه بالن�شبة 
غر  للتنف�س  املتاحة  الأك�شجني  كمية  فتغدو  الزفر  مع  يخرجوه  الذي  الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  يتنف�شون  �شيجعلهم  الر�شع  لالأطفال 

كافية. 

متالزمة
موت المهد

)SIDS(
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الموت المفاجىء لالطفال..
اسبابه غير معروفة!

الموت المفاجىء لالطفال..
اسبابه غير معروفة!
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التطور الذهنيالتطور الجتماعي والتوا�سل التحرك احلركيالعمر

يتحكم	يف	حركة	الراأ�ض	بحفظه	م�ضتقيما�ضهران
ي�ضدر	اأ�ضواتا	من	احلنجرة

يبت�ضم	لك،	يخف	البكاء	تدريجيا	
يجفل	عند	الأ�ضوات		املفاجئة

	ليدرك		اأن	الأ�ضياء	لها	وجود	منف�ضل	عنه	
يكت�ضف	يديه

يجل�ض	مع	م�ضاعدة	-	يلتقط	الأ�ضياء.اأربعة	اأ�ضهر
يتقلب	على	ال�ضرير	من	جانب	اإىل	جانب	.

ي�ضدر	اأ�ضواتا	لينة	
ي�ضغي	بالهتمام	اإىل	الأ�ضوات	املحيطة

يربط	الزمن	بحاجاته	مثل	)يتنباأ	بوقت	الطعام	
،وقت	النوم	(

�ضتة	اأ�ضهر
يجل�ض	يف	الكر�ضي	العايل		-	ينقل	الأ�ضياء	من	
يد	اإىل	اأخرى		-	يلقي	ثقله	على	�ضاقيه		-	ي�ضع	
الأ�ضياء	يف	فمه	ي�ضع	اأي�ضا)	يديه	وقدمه	(يف	فمه

يرثثر	م�ضتخدما	الأحرف	ال�ضاكنة	)بابا-	تاتا....(	
ي�ضحك	عاليا	

ينظر	اإىل	ال�ضخ�ض	الذي	يحدثه

يبت�ضم	لنف�ضه	يف	املراآة	
يحدق	باهتمام	اإىل	الأ�ضياء		املثرية	
ينتبه	اإىل	التفا�ضيل	ال�ضغرية		

ثمانية	اأ�ضهر
ميد	يده	للتقاط	الأ�ضياء	البعيدة	

يقف	مع	م�ضاعدة		-	يزحف	على	الأر�ض
يجل�ض	من	دون	�ضند

يحدث	اأنغاما	يف	�ضوته	
ي�ضدر	اأ�ضواتا	مكونة	من	مقطعني	لفظيني	)دودا،	دادي(

ينتبه	اإىل	حركة	الأ�ضياء	ويتبعها	بنظره	
يفهم	وي�ضتجيب	لبع�ض	الكلمات	.

ي�ضتجيب	ل�ضمه	بكل	و�ضوح	يحاول	الوقوف	م�ضتندا	اإىل	الأثاث	ع�ضرة		�ضهرا
يخاف	من	الغرباء	-	يبداأ	التعلق	ال�ضديد	بالأم	

يبحث	عن	الأ�ضياء	املخباأة	
يربط	بني	الأحداث		-	مثال	يربط	بني	لب�ض	اأمه	

للعباءة	واخلروج	من	البيت	

اثنتا		ع�ضر		
�ضهرا

مي�ضي	بع�ض	اخلطوات	من	دون	م�ضاعدة
ي�ضتطيع	حمل	الكرة	-	ي�ضرب	من	الكوب		

يطلق	اأ�ضماء	معينة	لبع�ض	الأ�ضخا�ض	)مثل	ماما	–داد(
يقوم	باإ�ضارة	)باي	باي	(	

تتطور	ذاكرته	لالأحداث	
يربز		حب	ال�ضتك�ضاف	والختيار	
يفهم	العديد	من	الكلمات	املاألوفة		

اأربعة	ع�ضر	
�ضهرا

يقف	مبفرده	من	دون	�ضند	-	مي�ضي	مبفرده
	ي�ضتطيع	التقاط	الأ�ضياء	ال�ضغرية	

جدا	باإ�ضبعه

يقلد	بع�ض	الكلمات	والأ�ضوات	
يلعب	مبفرده	باألعابه	لكنه	يف�ضل	اللعب	مع	اأمه
ي�ضري	اإىل	احتياجاته	من	دون	اللجوء	اإىل	البكاء	

تظهر	معامل	اخلجل.

ي�ضري	بالإ�ضبع	اإىل	ال�ضيء	عند	الطلب	
ي�ضتمتع	بت�ضفح	الكتب	امل�ضورة	
يفهم	كلمات	كثرية	يف	حميطه

ثمانية	ع�ضر	
�ضهرا

يف�ضل	ا�ضتخدام	يد	على	اأخرى
ي�ضتطيع	امل�ضي	اإىل	الوراء	

	ي�ضتطيع	امل�ضي	حامال	لعبة	كبرية	
ي�ضتطيع		�ضعود	الدرج	مع	م�ضاعدة	

ي�ضتطيع	اأن	يت�ضلق	اإىل	كر�ضي	واجللو�ض	عليه	من	
دون	م�ضاعدة

يلعب	باملكعبات	)يبني	اأبراجا	من	ثالث	اأو	اأربع	
مكعبات	

يزداد	خوفه	من	الغرباء	
يرثثر	با�ضتمرار	ينطق	اأكرث	من	4	كلمات	ذات	معنى	حمدد

ي�ضري	اإىل	اأنفه	وفمه	عند	الطلب	

يالحظ	الأهل	تطور	الذاكرة		عنده	
ي�ضمع	لالأوامر	ال�ضهلة	مثل	)اغلق	الباب(
يزداد	حبه	ل�ضتك�ضاف	املحيط	اخلارجي	

يعرف	نف�ضه	يف	املراآة

عامان
ي�ضتطيع	ا�ضتخدام	امللعقة	ب�ضهولة	
ي�ضاعد	يف	عملية	ارتداء	املالب�ض	

ي�ضتطيع	القفز	من	مكانه

يعرب	عن	حاجته	للتبول	اأو	التربز	
تظهر	معامل	الأنانية

ينطق	جمال	مكونة	من	كلمتني

يفرح	كثريا	عند	املديح	
ي�ضتطيع	التمييز	بني	الألوان	

ي�ضري	اإىل	ال�ضور	اأو	الأ�ضياء	املت�ضابهة	عند	الطلب

مراحل نمو الطفل
من شهرين إلى سنتين   
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يتضمن هذا الباب معلومات عن األدوية والمستحضرات الطبية 

وإستخدامها واألخطار المترتبة من سوء استخدامها اضافة إلى 

التعريف باألدوية الجديدة .
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العلماء  من  زاهرة  بنجوم  والإ�شالمية  العربية  احل�شارة  تزخر 
املبدعني والعباقرة يف جمالت علمية وطبية عديدة ، ومن هوؤلء  
العامل » �شياء الدين اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد املالقي« والذي  
مدينة  يف  تقع  التي  املدينة  بني  قرية  يف  ولد  لأنه  باملالقي  لقب 
مالقة يف الأندل�س . و ا�شتهر بابن البيطار وهو لقب م�شتق من) 
بن البيطري(  لأن والده كان طبيباً بيطرياً ماهراً ولد حوايل �شنة 

1197م وتويف يف دم�شق �شنة 1248م . 

يعترب	ابن	البيطار	خبريا	يف	علم	النباتات	وال�ضيدلة،	واأعظم	عامل	
نباتي	ظهر	يف	القرون	الو�ضطى،	و�ضاهم	اإ�ضهامات	عظيمة	يف	جمالت	

ال�ضيدلة	والطب.

وال�ضيدلة،	وكتب	مو�ضوعة	 النباتات	 »	خبري	يف	علم	 البيطار	 ابن	 	« 	
البيطار	»	1400	نوع	 اإعداد	وتركيب	الدواء	والغذاء،	ذكر	»	ابن	 عن	
اإفريقيا	و�ضوريا،	ميكن	ا�ضتخدامها	 اأ�ضبانيا	و�ضمال	 النباتات	يف	 من	

لأهداف	طبية	،	وذكر	اأي�ضا	ا�ضم	200	نوع	من	النباتات	التي	مل	يتعرف	
اإليها	طبيب	قبله	،	كما	ذكر	هذا	العامل	طريقة	تركيب	الدواء	لبع�ض	

الأمرا�ض،	واجلرعة	املطلوب	تناولها	للعالج	.

الرومية	 بن	 النباتي	 العبا�ض	 اأبو	 يدعى	 اأندل�ضي	 �ضيخ	 يد	 على	 تتلمذ	
الأ�ضبيلي	كان	يجمع	النباتات	والأع�ضاب	يف	منطقة	اأ�ضبيلية	.

من اأقواله :-
اأجل	 من	 وغام�ضة	 كافية	 غري	 القدماء	 اأعمال	 اإّن	 دائما:	 يقول	 كان	
ي�ضتفيدوا	 حتى	 وت�ضتكمل	 ت�ضّحح	 اأن	 يجب	 لذلك	 للطالب،	 تقدميها	

منها	اأكرث	ما	ميكن	.
وفاته :-

التا�ضعة	 يف	 وهو	 1248م	 �ضنة	 ب�ضوريا	 دم�ضق	 يف	 البيطار	 ابن	 تويف	
والأربعني	من	عمره	وهو	يقوم	باأبحاثه	وجتاربه	على	النباتات،	وت�ضرب	

اإليه	ال�ضم	اأثناء	اختباره	لنبتة	حاول	�ضنع	دواء	منها	.

التراث الطبي
مات بسم نبتة حاول صنع دواء منها !

ابن البيطار...   
خبير علم النباتات والصيدلة

أكتشف 200 نوع من النباتات الطبية   
لم يسبقه إليها أحد          
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					مت	اإدراج	ثالثة	اأدوية	جديدة	من	الأدوية	امل�ضادة	للفريو�ضات	القهقرية	
لالأدوية	 العاملية	 ال�ضحة	 منظمة	 قائمة	 يف	 للمالريا	 م�ضادين	 ودواءين	
املحددة	الأهلية	م�ضبقًا.	وُيعد	دواء	تينوفوفري	ودواء	اإيفافريينز)بجرعتيهما	
اأ�ضا�ضية	 اأي�ضًا(	منتجات	 اأرتيموتيل	)بجرعتيه	املختلفني	 املختلفتني(	ودواء	
لعالج	الإيدز	والعدوى	بفريو�ضه	واملالريا	على	التوايل،	و�ضتمّكن	تلك	الأدوية	
من	تعزيز	اإمكانيات	اختيار	املعاجلة	يف	البلدان	التي	تعاين	من	�ضّح	املوارد.

واأو�ضت	الدلئل	التي	اأ�ضدرتها	منظمة	ال�ضحة	العاملية	يف	عام	2003	ب�ضاأن	
عالج	الإيدز	با�ضتخدام	دواء	تينوفوفري،	الذي	تنتجه	موؤ�ض�ضة	جيلياد	�ضاين�ضز	
)Gilead	،Sciences	Inc.(،	كدواء	اختياري	يف	اإطار	عالج	اخلط	الثاين	�ضّد	

الأيدز.	ومت	يف	عام	2006،	تو�ضيع	ا�ضتخدامه	يف	اإطار	عالج	اخلط	الأول.

الذي	 اإيفافريينز	 دواء	 هو	 القهقرية	 للفريو�ضات	 امل�ضاد	 الثاين	 والدواء	
	and 	Sharp 	Merck( ف.	 ب.	 دوهمي	 اأند	 �ضارب	 مريك	 موؤ�ض�ضة	 تنتجه	
Dohme	BV(.	وهذا	الدواء	من	الأدوية	التي	تو�ضي	منظمة	ال�ضحة	العاملية	

لة	يف	الربامج	 با�ضتخدامها	يف	اإطار	عالج	اخلط	الأول،	وهو	من	الأدوية	املف�ضّ
اخلا�ضة	بعالج	املر�ضى	امل�ضابني	بفريو�ض	الأيدز	وال�ضّل	يف	اآن	واحد.

اأّما	الدواء	امل�ضاد	للمالريا،	فهو	دواء	اأرتيموتيل	الذي	تنتجه	موؤ�ض�ضة	اأرتي�ضيف	
ب.	ف.	)ARTECEF	BV(،	وهو	حملول	قائم	على	مادة	الأرتيمي�ضينني	ُيعطى	

الدماغية	 املالريا	 مثل	 الوخيمة،	 املالريا	 لعالج	حالت	 فموي(	 حقنًا	)غري	
التي	قد	تت�ضّبب	يف	فقدان	الوعي	ب�ضكل	ن�ضبي،	مّما	يحول	دون	اإعطاء	الأدوية	
�ضخ�ض	 مليون	 من	 اأكرث	 بحياة	 املالريا	 وتودي	 الفم.	 طريق	 عن	 للمري�ض	
�ضن	 دون	 اأفارقة	 باأطفال	 الوفيات	 تلك	 %75	من	جمموع	 وتتعّلق	 ال�ضنة،	 يف	

اخلام�ضة	مّمن	ي�ضيبهم	ال�ضكل	الدماغي	من	املر�ض.

•املنتجات اجلديدة املُدرجة يف القائمة: 	
· اإيفافريينز،	50	ملغ	كب�ضولت	�ضلبة،	موؤ�ض�ضة	مريك	�ضارب	اأند	دوهمي	

ب.	ف.	)Merck	Sharp	and	Dohme	BV(،	هولندا

اأند	 �ضارب	 مريك	 موؤ�ض�ضة	 �ضلبة،	 كب�ضولت	 ملغ	 	200 اإيفافريينز،	  ·
دوهمي	ب.	ف.	)Merck Sharp and Dohme BV(،	هولندا

	Gilead( �ضاين�ضز	 جيلياد	 موؤ�ض�ضة	 اأقرا�ض،	 ملغ	 	300 تينوفوفري،	  ·
Inc	Sciences،.(،	الوليات	املتحدة	الأمريكية

اأرتي�ضيف	ب.	ف.	 50	ملغ/ملرت	حملول	للحقن،	موؤ�ض�ضة	 اأرتيموتيل،	  ·
)ARTECEF BV(،	اأملانيا

ب.	 اأرتي�ضيف	 موؤ�ض�ضة	 للحقن،	 ملغ/ملرت	حملول	 	150 اأرتيموتيل،	  ·
ف.	)ARTECEF BV(،	اأملانيا

في قائمة األدوية المحددة األهلية مسبقًا:

منظمة الصحة العالمية تدرج 
أدوية جديدة من األدوية المضادة

لإليدز والمالريا 
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يف قائمة الأدوية املحددة الأهلية م�شبقاً:
منظمة ال�شحة العاملية تدرج اأدوية جديدة من الأدوية امل�شادة لالإيدز واملالريا 
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املجهولة	 واملوؤ�ض�ضات	 	، الف�ضائيات	 بع�ض	 تروج	
الن�ضية	 والر�ضائل	 الإعالنات	 عرب	 الت�ضويق	
ملنتجات	اإنقا�ض	الوزن	للم�ضتهلكني	والباحثني	عن	
..ويحاولوا	 الوزن	 لإنقا�ض	 و�ضهلة	 �ضريعة	 طرق	
خداع	الذين	يحلمون	بالتخل�ض	من	ال�ضمنة	باأقل	
ممار�ضة	 عناء	 اأو	 غذائية	 حمية	 وبدون	 جمهود	
الريا�ضة	اأن	هذه	املنتجات	هي	خال�ضهم	الوحيد	
من	 الدولية	 ال�ضحية	 املوؤ�ض�ضات	 حتذر	 ولهذا	 	.
هذه	املنتجات	التي	تو�ضف	باأنها	مكمالت	غذائية	
خلطورتها	على	ال�ضحة	،	وملا	حتتويه	مواد	جمهولة	

قد	ت�ضبب	�ضررا	ج�ضيما	على	امل�ضتهلك	.
من	 الع�ضرات	 اأن	 	 ال�ضاأن	 هذا	 يف	 اخلرباء	 	 ونوه	
جمهولة	 طبية	 اأدوية	 على	 حتتوي	 املنتجات	 هذه	
الب�ضر	 على	 كاف	 ب�ضكل	 تدر�ض	 مل	 مركبات	 ،و	
خماطر	 لها	 طبيعية	 اأع�ضابا	 اأحيانا	 تكون	 وقد	
على	الإن�ضان	وقد	تكون	قاتلة	وفتاكة	على	اأجهزة	

اجل�ضم.

منتجات  يف  الغ�س  اأ�شاليب  •ومن  	
فقدان الوزن:

1.	ا�ضتخدام	و�ضع	عبارة	»يف	خالل	اأ�ضبوع	تفقد	
10	كيلو«

2.	ا�ضتخدام	عبارة	م�ضمون	النتائج.
3.	ا�ضتخدام	اأ�ضماء	اأجنبية	مبهمة

الربيد	 عرب	 الن�ضية	 الر�ضائل	 ا�ضتخدام	 	.4
اللكرتوين	للرتويج	عنها.

5.	ت�ضويقها	كبديل	ع�ضبي	خال	من	الأ�ضرار

اخلرباء يحذرون من خماطر اأدوية 
اإنقا�ض الوزن املجهولة

خدعوك فقالوا
حبوب الحمية السحرية 

تذيب الدهون بدون عناء 

•ن�شائح لتوعية امل�شتهلكني من هذه  	
الأدوية:

اأي	 ا�ضتخدام	 يف	 تفكر	 اأو	 ت�ضتخدم	 كنت	 اإذا	 	.1
ا�ضت�ضارة	 عليك	 غذائي	 كمكمل	 وت�ضوقه	 منتج	

طبيبك	املخت�ض	بذلك
2.	ا�ضاأل	نف�ضك	اإذا	كان	هذا	املنتج	جيدا	و�ضوف	

يعود	عليك	بالنتائج	التي	تطمح	لها
�ضريعة	 مثل	 بها	 املبالغ	 العبارات	 من	 احرت�ض	 	.3

وفعالة	اأو	اآمنة	متاما
4.	ا�ضاأل	الطبيب	على	كيفية	التمييز	بني	املعلومات	

املوثوق	بها	وامل�ضكوك	فيها.
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املوافقة	 الأمريكية	 والدواء	 الغذاء	 هيئة	 جترى	
مراحله	 يف	 اجللد	 ل�ضرطان	 جديد	 عالج	 على	
دواء	 اأجازت	 حيث	 امليالنوما.	 ملر�ضى	 املتقدمة	
جديدا	 عالجا	 يعد	 الذى	 	 	Ipilimumab Yervoy

للمر�ضى	الذين	يعانون	من	املراحل	املتقدمة	من	
اأخطر	اأنواع	ال�ضرطانات.	

الرئي�ض	 ال�ضبب	 يعترب	 اجللد	 �ضرطان	 اأن	 يذكر	
ما	 ت�ضخي�ض	 مت	 حيث	 اجللد	 اأمرا�ض	 من	 للوفاة	
اجللد	 �ضرطان	 من	 جديدة	 حالة	 	68130 يقارب	
يف	الوليات	املتحدة	خالل	العام	2010	وقد	لقي	
هذا	 جراء	 من	 حتفهم	 �ضخ�ض	 	7800 حوايل	

املر�ض	وفقا	للمعهد	الوطني	لل�ضرطان.
اإيقاف	 Yervoy(	مينع	 	 كما	يذكر	ان	دواء	)	
با�ضم	 تعرف	 والتي	 ال�ضامة	 اخلاليا	 من	 جزء	
اأو	 اإبطاء	 يف	 دورا	 ويلعب	 	 الليمفاوية،	 اخلاليا	
اإيقاف	نظام	مناعة	اجل�ضم	مما	يوؤثر	على	قدرته	
اأجريت	 وقد	 	 ال�ضرطانية،	 اخلاليا	 على	حماربة	
Yervoyاليورفوي	 	 دواء	 على	 عدة	 درا�ضات	
	676 على	 الدرا�ضة	 كانت	 وقد	 فعاليته	 ملعرفة	
املر�ضى	 جميع	 وكان	 اجللد	 �ضرطان	 مر�ضى	 من	
من	 لغريها	 ال�ضتجابة	 على	 توقفت	 الدرا�ضة	 يف	
العالجات	التي	وافقت	عليها	هيئة	الغذاء	والدواء	

لهذا	 املر�ضى	 ا�ضتجابة	 الدرا�ضة	 اأظهرت	 وقد	 	،
كانت	 التي	 اللقاحات	 من	 بغريه	 مقارنة	 اللقاح	
تعالج	�ضابقا	مر�ضى	ال�ضرطان	اإل	اأن	هذا	اللقاح	
الذاتية	 التفاعالت	 نتيجة	 جانبية	 تاأثريات	 له	
املرتبطة	بالدواء	و	ت�ضمل	التعب،	الإ�ضهال،	الطفح	
اجللدي،	الق�ضور	يف	الغدد	ال�ضماء،	والتهاب	يف	

الأمعاء	)القولون(	.	

اأف�ضل	 اجلديد	 الدواء	 فعالية	 وتعترب	 هذا	
لذلك	 اجلانبية	 اآثاره	 من	 الرغم	 على	 بكثري	
املخاطر	 تقييم	 مع	 العالج	 على	 املوافقة	 جتري	
واإ�ضرتاتيجية	التخفيف	من	وطاأته	اإبالغ	العاملني	
املخاطر	 هذه	 حول	 ال�ضحية	 الرعاية	 جمال	 يف	
الآثار	 تلك	 عن	 التنويه	 اأي�ضا	 و�ضيتم	 اجل�ضيمة	

اجلانبية	يف	دليل	الأدوية	املقدمة	للمر�ضى.

وافقت عليه
الغذاء والدواء

األمريكية
عالج جديد

لمرضى سرطان
الجلد



96

هل تعلم

96



صيدالنيات

97

1-	اأن	حبوب	الفياجرا	مت	تركيبها	للمرة	الأوىل	يف	اململكة	املتحدة	بق�ضد	معاجلة	فرط	�ضغط	الدم	الذبحة	ال�ضدرية	.	
2-	اأن	اكت�ضاف	امل�ضاد	احليوي	البن�ضلني	كان	بال�ضدفة،	عن	طريق	العامل	الك�ضندر	فليمنغ	و	ذلك	عام	1928	.

3-	اأن	اليود	123	اأبوفيتامني	هو	مركب	�ضيدلين	م�ضع	ي�ضتخدم	يف	ت�ضخي�ض	اأمرا�ض	الأوعية	الدموية	يف	الدماغ	،	يتكون	
هذا	املركب	من	املركب	الكيميائي	الأيوفيتامني	املرقم	بالنظري	امل�ضع	اليود	123	.

4-	اأن	عدد	ف�ضائل	الدم	يف	اجلن�ض	الب�ضري	هي	اأربعة	O	AB ،	B ،	A ،	و	الف�ضيلة	الوحيدة	من	هوؤلء	الأربعة	التي	تقبل	
.	AB	ف�ضيلة	هي	اأخرى	ف�ضيلة	اأي	من	الدم

5-	اأن	اأول	من	و�ضع	علم	الكيمياء	هو	جابر	بن	حيان	.



مستجدات طبية



مستجدات طبية

يزخر عالم الطب الحديث بالعديد من التقنيات الطبية الجديدة 

هذه  أبرز  لعرض  الباب  هذا  خصص  وقد  العالجية  واالكتشاف 

على  وتأثيراتها  استخدامها  وطرق  الحديثة  المستجدات 

الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .
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اإن فقدان بع�س من الوزن قد يكون �شببا لإنقاذ حياة �شخ�س يعانى من 
ال�شمنة، ولكن من املوؤكد اأن حياة الذين يعانون من اأمرا�س مثل ال�شكري 
من الدرجة الثانية اأو ارتفاع �شغط الدم ..فاأن التخل�س من الوزن الزائد 
�شيكون �شببا لن تكون حياتهم اأف�شل ، ويقلل الكثر من م�شاعفات مثل 
هذه الأمرا�س..ورغم وجود العديد من اخليارات لنق�س الوزن فان جهاز 
من  التخل�س  يف  الناجعة  اخليارات  من  واحد   )  Lap-band( املعدة  ربط 
الذين ل تقل  البالغني  الزائد ..وهو جهاز يزرع جراحيا وي�شاعد  الوزن 
اأعمارهم عن 18 �شنة بفقدان الوزن وبتقليل الكمية املتناولة من الطعام، 

ويتكون اجلهاز من حلقة �شيليكون واأنبوب وفتحة املدخل.
•كيف يعمل جهاز ربط املعدة؟ 	

عند	النتهاء	من	زرع	حلقة	ربط	املعدة	والذي	عادة	ما	يف�ضل	اجلزء	العلوي	
اجلزء	 وي�ضكل	 ال�ضفلي	 اجلزء	 من	 الأ�ضغر	 اجلزء	 ي�ضكل	 والذي	 املعدة	 من	
الأكرب	املتبقي.	وباقتطاع	جزء	املعدة	الب�ضيط	ل	ميكن	لل�ضخ�ض	تناول	كميات	
هذه	 تقل	 بل	 وزنه	 زيادة	 اإىل	 الأحوال	 اأغلب	 يف	 اأدت	 والتي	 املعتادة	 الطعام	
الكمية	ب�ضكل	مالحظ	اإذا	ما	مت	اإجناز	عملية	زراعة	احللقة	ب�ضكل	منا�ضب.
كما	تتحكم	احللقة	يف	�ضرعة	مرور	الطعام	من	اجلزء	الأ�ضغر	للحلقة	للجزء	
الأكرب	وبالتايل	يبقى	الطعام	يف	املعدة	لوقت	اأطول	ويزيد		من	فرتة	اإح�ضا�ض	

ال�ضخ�ض	بال�ضبع	ورغبته	يف	تناول	الطعام.
لنفخ	 ال�ضائل(	 )املحلول	 باإ�ضافة	 احللقة	 و�ضيق	 ات�ضاع	 يف	 التحكم	 وميكن	
من	 العلوي	 اجلزء	 ولت�ضييق	 اخلارجي	 املعدة	 جدار	 على	 وال�ضغط	 احللقة	
املعدة	اأو	اإزالة	املحلول	لتنكم�ض	احللقة	وليتو�ضع	اجلزء	العلوي	من	املعدة.

•متى يتم اللجوء ل�شتخدام جهاز ربط املعدة: 	
من	 يعانون	 الذين	 البالغني	 الأ�ضخا�ض	 وزن	 لتخفيف	 اجلهاز	 هذا	 ي�ضتخدم	
يعانون	من	 والذين	 	40-30	 والذين	لديهم	موؤ�ضر	كتلة	اجل�ضم	من	 ال�ضمنة	
م�ضاكل	�ضحية	مثل	مر�ض	ال�ضكري	النوع	الثاين	وارتفاع	�ضغط	الدم	واأي�ضا	
اتباع	 من	 الرغم	 على	 اأوزانهم	 تخفيف	 يف	 يفلحوا	 مل	 اللذين	 الأ�ضخا�ض	
النظام.	وعلى	املري�ض	اأن	يكون	على	ا�ضتعداد	تام	لإجراء	بع�ض	التغريات	يف	

حياته	من	العادات	الغذائية	ومنط	احلياة	وال�ضتمرار	عليه.
اجلهاز	ي�ضاعد	املر�ضى	على	فقدان	اأوزانهم	واحلفاظ	عليها	بعد	زراعة	جهاز	
ربط	املعدة	وي�ضاعد	على	حت�ضني	�ضحتهم.	واأو�ضحت	الدرا�ضات	ال�ضادرة	من	
منظمات	اأمريكية	اأن	80%	من		املر�ضى		الذين	لديهم	موؤ�ضر	كتلة	اجل�ضم	بني	
30-40	قد	خ�ضروا	مال	يقل	عن	30%	من	اأوزانهم	وحافظوا	عليها	ملدة	�ضنة،	
وباملقابل	هناك	 اأي	حت�ضنات،	 الأ�ضخا�ض	مل	تظهر	عليهم	 واأن	هناك	بع�ض	
التزام	 يعتمد	على	مدى	 وهذا	 	 اأكرث	من	%80	 اأوزانهم	 فقدوا	من	 اأ�ضخا�ض	
ال�ضخ�ض	بالتو�ضيات	واإتباع	الإر�ضادات	لتغيري	العادات	ال�ضلوكية	الغذائية.

•احتياطات وموانع ا�شتخدام جهاز ربط املعدة: 	
الأ�ضخا�ض	الذين	ت�ضكل	اجلراحات	خطرا	على	حياتهم	لأي	�ضبب	كان. 1	 .

الأ�ضخا�ض	الذين	يعانون	من	ا�ضطرابات	يف	املعدة	اأو	الأمعاء. 2	 .
الأ�ضخا�ض	الذين	يحتاجون	لتناول	الأ�ضربين	با�ضتمرار. 3	 .

ال�ضلوكيات	 وتغيري	 غذائي	 نظام	 اتباع	 على	 القادرين	 غري	 الأ�ضخا�ض	 4	 .
الغذائية.

Lap- band
جـــهــاز ربــــط المعدة

من الوسائل المفضلة
لألشخاص الذين يعانون من السمنة

لمنع المشـــاكل الصحية 
بسبب زيادة الوزن
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اعتمد مركز الأ�شعة و الأدوات التابع لهيئة الغذاء و الدواء 
الكلوية  لل�شرايني  املو�شعة  احللقة  ا�شتخدام  الأمريكية 
تلك  يف  �شيق  و  ت�شلب  اأو  تر�شبات  وج���ود  م��ن  امل��ت�����ش��ررة 
تو�شيع  و  لفتح  الأداة  لهذه  اللجوء  يتم  حيث   . ال�شرايني 
للكلى وتتكون  ال���دم  واإع�����ادة ج��ري��ان  ال��ك��ل��وي��ة  ال�����ش��راي��ني 
الأ���ش��ا���س اجل��ه��از  و  املو�شعة  احللقة   : ج��زءي��ن  م��ن   الأداة 

.)  delivery system (

تنتهي	 و	 لل�ضداأ	 املقاوم	 احللقة	من	احلديد	 �ضناعة	 -	متت	
بليزر	قاطع	على	�ضكل	�ضبكة	)	ترو�ض	(	و	يتم	تثبيته	اإىل	ما	

ي�ضبه	اأنبوب	الق�ضطرة	.

•م��ت��ى ي��ت��م ال��ل��ج��وء ل���ش��ت��خ��دام احل��ل��ق��ة امل��و���ش��ع��ة  	
لل�شرايني الكلوية ؟

الذين	 للمر�ضى	 املو�ضعة	 ال�ضرايني	 ل�ضتخدام	 اللجوء	 ميكن	
وجود	 عن	 الناجت	 بالدم	 الكلى	 اإم��داد	 يف	 نق�ض	 من	 يعانون	
تنجح	 مل	 التي	 و	 الكلوية	 ال�ضرايني	 اأحد	 يف	 ان�ضداد	 اأو	 �ضيق	
عملية	التو�ضيع	املعتادة	لل�ضرايني	با�ضتخدام	البالون	من	اإنهاء	
هذا	الن�ضداد	ب�ضرط	اأن	ل	يكون	ال�ضريان	قد	�ضبق	عالجه	من	

ان�ضداد	اأو	�ضيق	�ضابق	.
•موانع ا�شتخدام احللقة املو�شعة لل�شرايني الكلوية  	
املو�ضعة	 احللقة	 ا�ضتخدام	 فيها	 مينع	 خا�ضة	 ح��الت	 هناك	

لل�ضرايني	الكلوية	منها:	
اأو	 للدم	 امل�ضيلة	 الأدوي���ة	 اأخ��ذ	 ميكنهم	 ل	 الذين	 املر�ضى	 	-

املانعة	لتجلط	الدم	لأي	�ضبب	كان	.
-	املر�ضى	امل�ضابون	بان�ضداد	�ضديد	غري	قابل	ملرور	ال�ضلك	

املو�ضل	للحلقة	اأو	البالون	يف	اجلراحة	املعتادة	.
-	املر�ضى	امل�ضابون	باأمرا�ض	نزيف	الدم	.

-	املر�ضى	الذين	يعانون	من	م�ضاكل	يف	ال�ضرايني	اأو	�ضعف	يف	
جدار	ال�ضريان	و	الذي	ميكن	اأن	يزيد	عند	ا�ضتخدام	احللقة	

املو�ضعة	.
-	املر�ضى	املعر�ضون	لالإ�ضابة	بتجلطات	متكررة	و�ضديدة	.

الحلقة الموسعة
للشرايين الكلوية    

 Balloon – Expandable Renal
Stent System

للمر�سى الذين يعانون من نق�ض يف
اإمداد الكلى بالدم
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الت�شريح  التي مت  العلمية  املنجزات  من احدث 
ل�شربات  منظم  ..ج��ه��از  م��وؤخ��را  با�شتخدامها 
القلب للم�شابني ببطء يف معدل �شربات القلب 
. و ميتاز ه��ذا اجل��ه��از ع��ن غ��ره م��ن منظمات 
ب��اإج��راء  ي�شمح  ب��اأن��ه  ت�شميمه  حيث  م��ن  القلب 
للمر�شى  للقلب  املغناطي�شي  اال��رن��ني  ت�شوير 
ل�شتخدامه  لديهم  اجلهاز  زراع��ة  متت  الذين 
ع��ن��د احل���اج���ة ل���ه يف احل������الت اخل���ا����ش���ة دون 
ت�شوي�س  اأو  املري�س  على �شحة  اأ���ش��رار  اإح��داث 
اإنه لي�س  على اختبار الرنني املغناطي�شي  حيث 
اإج��راء اختبارات  مل يكن من املمكن  يف ال�شابق 
الرنني املغناطي�شي للمر�شى الذين متت  زراعة 

اأجهزة منظمة ل�شربات القلب لهم .  

مت	 ق������د	 و	
اختبار	اأداء	هذا	اجلهاز	
لدى	جمموعة	من	الأ�ضخا�ض	و	اأثبتت	
اأكرث	النتائج	خا�ضة	عند	توفر	 قدرته	على	تقدمي	

الظروف	واحلالة	ال�ضحية	املنا�ضبة	.

•م����ن ي���ح���ت���اج ل����زراع����ة م��ن��ظ��م��ات  	
القلب :

الأ�ضخا�ض	الذين	يعانون	من	ا�ضطرابات	يف	معدل	
�ضربات	القلب	عن	املعدل	الطبيعي	.

 • 	Revo MRI ( كيف يعمل جهاز
Sure scan Pacing ( ؟

باإر�ضال	 يقوم	 للمر�ضى	 اجل��ه��از	 زراع���ة	 عند	 	-
على	 مل�ضاعدتها	 القلب	 لع�ضلة	 كهربائية	 ذبذبات	

النقبا�ض	بانتظام	.

خا�ضة	 ال��ق��ل��ب	 ���ض��رب��ات	 تنظيم	 	-
ذلك	 ت�ضتدعي	 ال��ت��ي	 احل���الت	 بع�ض	 يف	
و	 والن��ف��ع��الت	 احل��رك��ي	 الن�ضاط	 يف	 ك��ال��زي��ادة	

غريها.

بالرنني	 ت�ضوير	 باإجراء	 ال�ضماح	 للجهاز	 -	ميكن	
املغناطي�ضي	يف	حال	احلاجة	اإليها		.

ا�شتخدام  عند  خا�شة  •احتياطات  	
اجلهاز :

الإج��راءات	اخلا�ضة	 و	 الحتياطات	 اتخاذ	 ينبغي	
املتبعة	عند	اإجراء	اختبارات	الرنني	املغناطي�ضي	.

املنظم  زراع���ة اجل��ه��از  •متى مينع  	
ل�شربات القلب ؟ 

ل�����ض��رب��ات	القلب	 مي��ن��ع	زراع����ة	اجل��ه��ازامل��ن��ظ��م	
منظم	 زراع���ة	 لهم	 �ضبقت	 ال��ذي��ن	 لالأ�ضخا�ض	
ي��ع��ال��ج	 اآخ����ر	 ج��ه��از	 اأي	 اأو	 ال��ق��ل��ب	 ل�����ض��رب��ات	
ال�ضطرابات	التي	قد	حت�ضل	يف	معدل	انقبا�ضات	

القلب	.

Revo MRI™
Sure scan®
Pacing System

بشرى سارة..مع كل دقة قلب 
             جهاز جديد لتنظيم ضربات
                 القلب ال يمنع الفحص
                   بالرنين المغناطيسي
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بشرى سارة..مع كل دقة قلب 
             جهاز جديد لتنظيم ضربات
                 القلب ال يمنع الفحص
اعتماد جهاز ceramax                   بالرنين المغناطيسي

الخزفي كبديل اصطناعي 
للورك 

ل �شك اإن امل�شتجدات التكنولوجية ، والتقنيات 
اأو  التعوي�شية  الأج��ه��زة  جم��ال  يف  امل�شتحدثة 
امل�شاندة �شاهمت يف منح العديد من الأ�شخا�س 
فر�شا جديدة حلياة اأف�شل ، وموؤخرا مت اعتماد 
 )ceramax( ���ش��رام��اك�����س  ج��ه��از  ا���ش��ت��خ��دام 
اخل����زيف ك��ب��دي��ل ا���ش��ط��ن��اع��ي ملف�شل ال����ورك يف 
امل��ح��ت��اج��ة جل���راح���ة زراع������ة مف�شل  احل������الت 

الورك.

• 	:)ceramax( مم يتكون جهاز

من	�ضاق	معدين	  )ceramax( اجلهاز	يتكون	-
اأو	جذع	يو�ضل	يف	نهاية	عظمة	الفخذ.

-	كرة	خزفية	تربط	اإىل	جذع	الورك.

فيه	 ترتبط	 الفخذ	 عظمة	 اأع��ل��ى	 يف	 جت��وي��ف	 	-
ال�ضاق	املعدنية.

وهذه	الأجزاء	جمتمعة	ت�ضاعد	على	حركة	الورك	
ال�ضناعي.

• 	)ceramax(	متى ي�شتخدم جهاز

يحتاجون	 الذين	 للمر�ضى	 اجلهاز	 هذا	 ي�ضتخدم	

ل�ضتبدال	مف�ضل	الورك	لوجود	اأمل	اأو	عدم	القدرة	
على	اأداء	املهام	املعتادة	ب�ضبب	التهاب	املفا�ضل	اأو	

وجود	اإ�ضابة	اأو	ب�ضبب	خلع.

يقوم	هذا	اجلهاز	بتخفيف	الأمل	وال�ضماح	للورك	
بالقيام	بعمله.

•اح���ت���ي���اط���ات وم�����وان�����ع ا����ش���ت���خ���دام ج��ه��از   	
:)ceramax(

هناك بع�س الأ�شخا�س ل ميكن تركيب اجلهاز 
لديهم مثل:

التهابات	 ل��ه��م	 ح�ضلت	 ال��ذي��ن	 الأ���ض��خ��ا���ض	 	-
اإىل	 انت�ضارها	 حديثة	باملفا�ضل	والتي	من	املمكن	
بكتريية	 ب�ضبب	عدوى	 اأخرى	من	اجل�ضم	 مناطق	
والتهاب	 العظمي	 والنخاع	 العظم	 التهاب	 مثل	
اأو	اجلروح	املفتوحة	 ال�ضديدي	مبف�ضل	احلو�ض	
والتهابات	 البولية	 امل�ضالك	 والتهابات	 وامللتهبة	

الأ�ضنان.

-	خمزون	العظام	غري	كاف	لتحمل	زراعة	الورك	
لذلك	من	ال�ضرورة	القيام	باختبار	كثافة	العظم	

لتحديد	م�ضتوى	ه�ضا�ضة	العظام.

-	الإ�ضابات	اخلطرية	باملف�ضل	وته�ضم	العظام.

-	ا�ضطرابات	النمو	خا�ضة	يف	اجلهاز	احلركي	اأو	
العظام.

-	الأ�ضخا�ض	الذين	لديهم	عيب	خلقي	يوؤثر	على	
عظمة	ال�ضاق.

بالع�ضالت	 �ضعف	 لديهم	 الذين	 الأ�ضخا�ض	 	-
وعدم	قدرتها	على	القيام	بعملها.

-	الأ���ض��خ��ا���ض	ال��ذي��ن	ي��ع��ان��ون	م��ن	اأم��را���ض	يف	
على	 �ضلبا	 ي��وؤث��ر	 لأن��ه	 الع�ضالت	 اأو	 الأع�����ض��اب	

امل�ضي.

-	امل�ضابون	بالتهاب	املفا�ضل	اأو	الروماتيزم.

-	املفا�ضل	غري	امل�ضتقرة.

-	وجود	ورم	اأو	�ضرطان.

املناعة	 نق�ض	 باأمرا�ض	 امل�ضابون	 الأ�ضخا�ض	 	-
مثل	الإيدز	اأو	تلقي	جرعات	من	الكورتيزون.

�ضد	 احل�ضا�ضية	 بفرط	 امل�ضابون	 الأ�ضخا�ض	 	-
املعدن	املوجود	بجهاز	الورك	ال�ضناعي.

األمل جديد..وحياة أفضل

يقوم اجلهاز بتخفيف الأمل وال�سماح للورك بالقيام بعمله
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• الأهداف: 	
-	حتديد	مدى	انت�ضار	�ضكر	الدم	لياًل	)NH(	يف	النوع	الأول	من	داء	ال�ضكري	

لدى	الأطفال.
- مقارنة مدى انتشار هبوط سكر الدم ليالً )NH( وذلك من خالل متابعة 
الدم  في  اجللوكوز  لنسبة  الذاتي  الرصد  و   )CGM( املستمر   اجللوكوز 

.SMBG	

•م�شمون الدرا�شة: 	
ملتابعة	 باإخ�ضاعهم	 وذلك	 مري�ضًا	 وع�ضرين	 خم�ضة	 على	 اإجراءالدرا�ضة	 مت	
لن�ضبة	اجللوكوز	يف	 الذاتي	 للر�ضد	 باإخ�ضاعهم	 واأي�ضًا	 لياٍل	 اجللوكوز	ملدة	3	
الليلي	 ال��دم	 �ضكر	 هبوط	 تعريف	 الدرا�ضة	 خالل	 من	 ومت	 	.)SMBG(	 ال��دم	
	)NH(	من	خالل	ثالث	قراءات	خمتلفة	ل�ضكر	الدم	وهي	:	)1(	اأقل	من	3،9	
ملمول/	لرت،	)2(	اأقل	من	3،3	ملمول	/	لرت	،	)3(	اأقل	من	2،9	ملمول	/	لرت.

• النتائج: 	
كان	انت�ضار	هبوط	�ضكر	الدم	لياًل		)NH(	مع	متابعة	اجللوكوز	امل�ضتمر	68%	و	
52%	و	48%	مع	قراءات	خمتلفة.	وقد	مت	من	خالل	اخلم�ضة	والثالثني	�ضخ�ضا	

اخلم�ضة	 اأن	 وج��دوا	 امل�ضتمر	 اجللوكوز	 متابعة	 و	 الليلي	 ال��دم	 �ضكر	 بهبوط	
عن	 الك�ضف	 يتم	 مل	 وبالتايل	 الأعرا�ض	 عليهم	 تظهر	 مري�ضًا	مل	 والع�ضرين	
�ضكر	الدم	من	خالل	الر�ضد	الذاتي	لن�ضبة	اجللوكوز	يف	الدم.	وكان	متو�ضط	
الفرق	بني	�ضكر	اجللوكوز	وبني	الر�ضد	الذاتي	ن�ضبة	اجللوكوز	يف	الدم	ب�ضيطة	

.	)P =	.35(	ملمول/لرت	جدا-0،18
•ال�شتنتاجات: 	

الليلي	يف	 الدم	 �ضكر	 انت�ضار	هبوط	 اأن	معدل	 اإىل	 التجريبية	 الدرا�ضة	 ت�ضري	
النوع	الأول	من	داء	ال�ضكري	لدى	الأطفال	امل�ضابني	مع	عالجاته	التقليدية	
اإىل	68%	،	وقد	يختلف	بح�ضب	اختالف	طريقة	الك�ضف	والقيا�ض	 قد	ي�ضل	
وذلك	 م�ضتمر	 ب�ضكل	 اجللوكوز	 متابعة	 من	 املر�ضى	 ي�ضتفيد	 وق��د	 املتبعة.	

للك�ضف	عن	اأعرا�ض	هبوط	�ضكر	الدم	الليلي.

يتمثل وفاء الإن�شان لأخيه الإن�شان يف رفع الفقر واجلهل واملر�س ول يتاأتى حتقيق هذا الهدف اإل من خالل التجربة واملحاولت 
املتكررة والر�شد الدقيق للنتائج .. وتندرج التجارب الطبية حتت م�شمى الدرا�شات والبحوث.. واملجلة الطبية حتمل بني طياتها 
الدرا�شات  املحلي والإقليمي والعاملي، ويف ما يلي جمموعة من  امل�شتوى  الطبي على  املجال  امللف لتنقل لكم ما يحدث يف  هذا 

الطبية التي يحتاج لها النا�س على اختالف م�شتوياتهم العلمية..

انت�سار هبوط �سكر الدم لياًل يف النوع الأول من داء ال�سكري لدى الأطفال

دراسة تجريبية باستخدام الرصد
المستمر للجلوكوز
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•الهدف :  	
مقارنة	عر�ض	احلاجة	امللحة	للتبول	يف	مر�ض	التهاب	املثانة	لدى	ال�ضيدات	

مع	متالزمة	اأمل	املثانة	اأو	فرط	ن�ضاط	املثانة	.

: • الطريقة	
مت	اإجراء	الدرا�ضة	على	جمموعة	من	ال�ضيدات	ومت	تق�ضيمهن	ملجموعتني	

ح�ضب	الأعرا�ض	التي	تعاين	منها	كل	جمموعة	.

التهاب	 اأعرا�ض	 من	 يعانني	 الالتي	 ال�ضيدات	 ت�ضمل	 الأوىل	 املجموعة	 	-
املثانة	وعددهن	194	�ضيدة	.

-	املجموعة	الثانية	ت�ضمل	ال�ضيدات	الالتي	يعانني	من	اأعرا�ض	تدل	على	
وجود	اإ�ضابة	بفرط	الن�ضاط	يف	املثانة	وعددهن	85	�ضيدة	.

مت	عمل	م�ضح	�ضامل	وا�ضتبيان	هاتفي	يت�ضمن	11	�ضوؤال	حول	الأعرا�ض	
الظاهرة	لديهن.

•النتائج: 	
لدى	 م�ضجال	 كان	 للتبول	 امللحة	 باحلاجة	 الإح�ضا�ض	 اأن	 النتائج	 اأظهرت	
على	 ال�ضيطرة	 على	 القدرة	 يف	 تفاوت	 مع	 املجموعتني	 كلتا	 يف	 ال�ضيدات	
التبول	حيث	تعاين	ال�ضيدات	من	م�ضاكل	يف	ال�ضيطرة	على	التبول	اأكرث	من	

املجموعة	الأوىل	.

•ال�شتنتاج: 	
على	الرغم	من	اأنه	توجد	اختالفات	يف	الإح�ضا�ض	باحلاجة	امللحة	للتبول	
يف	املجموعتني	اإل	اأن	هناك	تداخال	وا�ضحا	بني	املجموعتني	لذا	ل	ميكن	
على	 التاأكيد	 مع	 ت�ضخي�ضهما	 بني	 للتفريق	 العر�ض	 هذا	 على	 العتماد	

اأهمية	الفح�ض	ال�ضريري	لل�ضيدة	للتو�ضل	لت�ضخي�ض	حمدد.

االعتماد  على  القدرة  مدى  تحديد 
على األعراض المصاحبة

اللتهاب المثانة
نوع  لتشخيص  المثانة  نشاط  وفرط 

اإلصابة لدى السيدات.
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أفضل الدراسات
    اإلستراتيجية الحديثة

       لمرضى إلتهاب المفاصل

•الهدف: 	
		مقارنة	النتائج	ال�ضريرية	والإ�ضعاعية	مع	اأربع	اإ�ضرتاتيجيات	للعالج	احليوي	

يف	التهاب	املفا�ضل	الروماتيدي	بعد	خم�ض	�ضنوا	ت	من	املتابعة	

•ملخ�س الدرا�شة: 	
ومت	 املفا�ضل	 التهاب	 ببداية	 امل�ضابني	 املر�ضى	 من	 	508 الدرا�ضة	 �ضملت	
عالج	 ومت	 متتابعة	 اأرب��ع	جمموعات	 اإىل	 ع�ضوائية	 بطريقة	 املر�ضى	 تق�ضيم	
املجموعة	الأوىل	من	املر�ضى	و	ُاعطوا	العالج	الإ�ضعاعي	فقط،	واملجموعات	
	)prednisone(الربيدنيزون مع	 الإ�ضعاع	 من	 مركبا	 اعطوا	عالجا	 الأخرى	
اأ�ضهر�		 بثالثة	 العالج	 اأخذ	 بعد	 	� قي�ضت	 ال)infliximab	(	وقد	 والإ�ضعاع	مع	
ن�ضبة	ن�ضاط		املر�ض	يف	اجل�ضم	اأكرب	من	اأو	ي�ضاوي	2.4	وبعد	اأو	خالل	�ضتة	
املر�ض	يف	اجل�ضم	 ن�ضاط	 وقا�ضوا	 املبدئية	 التقليل	من	اجلرعة	 بدوؤوا	 اأ�ضهر	
فو�ضل	اإىل	2.4	اأو	اأقل	وعند	و�ضول		ن�ضاط	املر�ض		اإىل		اأقل	من	1.6	اأوقفوا	
التي	دونوها	 والثانوية	 الأولية	 اأ�ضهر	وكانت	املالحظات	 ال�ضتة	 العالج	خالل	
تكيف	 حت�ضن	 املفا�ضل،	 اآلم	 من	 التخل�ض	 احلركة،	 حت�ضن	 املر�ض:	 عن	

املري�ض	مع	املر�ض.

•النتائج: 	
املر�ضى	 من	 	%48 اأن	 وج��دوا	 متتالية	 �ضنوات	 خم�ض	 ا�ضتمرت	 متابعة	 بعد	
	)1.6 	( من	 اأقل	 	 اإىل	 عندهم	 املر�ض	 ن�ضاط	 وانخف�ض	 اإكلينيكيا	 حت�ضنوا	
14%	حت�ضنوا	واأ�ضبحوا	ل	يحتاجون	اإىل	العالج	)	اأو	�ضفوا	من	املر�ض(	على	
الرغم	من	اأنها	جرعة	مبدئية	فقد	اأحرز	العالج	املركب	تقدما	�ضريعا	ونتائج	
وخالل	 احلركة	 على	 القدرة	 	 وحت�ضن	 تطور	 الأوىل	يف	 ال�ضنة	 مذهلة	خالل	
ال�ضنة	الثانية	اإىل	اخلام�ضة	وجدوا	اأن	العالج	املركب	اأحرز	تقدما	ملحوظا	يف	

احلد	من	تلف	املفا�ضل	.

•ال�شتنتاجات : 	
الدوائي	 العالج	 من	 نوعني	 ا�ضتخدام	 اأن	 ا�ضتنتجوا	 الدرا�ضة	 ه��ذه	 وم��ن	
والإ�ضعاعي	ملعاجلة	مر�ض	التهاب	املفا�ضل	يف	املراحل	املبكرة	ملر�ض	التهاب	
ن�ضاط	 من	 احلد	 اإىل	 تهدف	 للمر�ضى	 مذهلة	 نتائج	حت�ضن	 اأعطى	 املفا�ضل	

املر�ض.
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ق��ل��ت خ���ط���ورة الأم����را�����س م��ن��ذ اك��ت�����ش��اف 
ت�شنيفها  والتي ميكن  احليوية  امل�شادات 
وفق طبيعة الكائنات املجهرية اإىل ثالثة 

اأ�شناف:
املجهرية	 بالكائنات	 تخت�ض	 حيوية	 م�ضادات	 	�

ذات	اجلرام	ال�ضلبي.
ب��ال��ك��ائ��ن��ات	 تخت�ض	 ح��ي��وي��ة	 م�����ض��ادات	 	�

املجهرية	ذات	اجلرام	الإيجابي.
ب��ال��ك��ائ��ن��ات	 تخت�ض	 ح��ي��وي��ة	 م�����ض��ادات	 	�
املجهرية	ذات	اجلرام	الإيجابي	اأو	ال�ضلبي.
مقدار	جرعة	امل�ضاد	احليوي	اأمر	ل	يتحكم	
فيه	بطريقة	�ضليمة	اإل	الطبيب	املتابع	حلالة	
الطبيب	 يتخذ	 الأحيان	 املري�ض،	ويف	غالب	
للم�ضاد	 و�ضفه	 عند	 وق��ائ��ي��ة	 اح��ت��ي��اط��ات	
الق�ضوى	 اجل��رع��ة	 ي�����ض��ف	 ف��ال	 احل��ي��وي	
اجلرعة	 ي�ضف	 ول	 للم�ضاعفات	 اجتنابا	
املجهرية	 الكائنات	 ملقاومة	 اجتنابا	 الدنيا	
الطبيب	 يلجاأ	 ما	 وكثريا	 احليوي،	 للم�ضاد	
اإىل	تكليف	املري�ض	بعمل	حتليل	قبل	اإعطاء	

امل�ضاد	احليوي.
ومقاومة	م�ضادات	امليكروبات	لي�ضت	م�ضكلة	

جديدة،	بل	م�ضكلة	تتخذ	الآن	اأبعادًا	اأكرث	خطورة.	
هذا	 يف	 اإج����راءات	 باتخاذ	 كثرية	 ب��ل��دان	 وت��ق��وم	
املجال،	ولكن	ل	بّد	من	بذل	جهود	عاجلة	ومن�ضقة	
	لتجّنب	العودة	اإىل	عهد	ما	قبل	امل�ضادات	احليوية.	

•مقاومة م�شادات امليكروبات وانت�شارها  	
على ال�شعيد العاملي 

لقد	اأ�ضبحنا	نعي�ض	يف	ع�ضر	ل	ميكننا	ال�ضتغناء	
فيه	عن	امل�ضادات	احليوية،	اأو	غريها	من	الأدوية	
امل�ضادة	للميكروبات	لعالج	الأمرا�ض	التي	كانت	
	( بها	 امل�ضابني	 بحياة	 م�ضت،تودي	 عقود	 قبل	
حتدث	 وعندما	 	. وغريها(	 وال�ضل	 	 الإي���دز	 مثل	
اأي�ضًا	 املعروفة	 امليكروبات-	 م�ضادات	 مقاومة	
مبقاومة	الأدوية	فاإّنها	توؤدي	اإىل	اإبطال	جناح	تلك	
الأدوية.	ومبنا�ضبة	يوم	ال�ضحة	العاملي	2011	م،	

تدعو	منظمة	ال�ضحة	العاملية	اإىل	تكثيف	اللتزام	
امل�ضتقبل.	 لأج��ي��ال	 الأدوي���ة	 تلك	 بحفظ	 العاملي	
ذلك	اأّن	مقاومة	م�ضادات	امليكروبات		التي	متّثل	
وانت�ضارها	 2011م	 العاملي	 ال�ضحة	 يوم	 مو�ضوع	
تهّدد	 ال��ت��ي	 الأم����ور	 م��ن	 ال��ع��امل��ي	 ال�ضعيد	 على	
املُ�ضتخدمة	 الأدوي���ة	 من	 الكثري	 جن��اح	 ا�ضتمرار	

حاليًا	لعالج	الأمرا�ض	املعدية.	
•حقائق رئي�شية : 	

الكائنات	 ع��ن	 ال��ن��اج��م��ة	 ال��ع��دوى	 ت�ضتجيب	 ل	
للعالج	 الأح��ي��ان،	 غالب	 يف	 املقاومة،	 املجهرية	
املعتاد،	مّما	يوؤدي	اإىل	امتداد	فرتة	املر�ض	وزيادة	

خماطر	الوفاة.	
نحو	440000	حالة	جديدة	من	 تظهر،	كل	عام،	
حالت	ال�ضل	املقاوم	لالأدوية	املتعّددة،	وتت�ضّبب	يف	

وفاة	ما	ل	يقّل	عن	150000	ن�ضمة.	
املالريا	 م�ضادات	 حيال	 املقاومة	 ظاهرة	 تنت�ضر	
من	اجليل	الأّول،	مثل	الكلوروكني	وال�ضلفادوك�ضني	
معظم	 يف	 وا���ض��ع	 نطاق	 على	 البريمييثامني،	 	-

البلدان	التي	تتوطنها	املالريا.	
يف	 ُتكت�ضب	 التي	 العدوى	 من	 عالية	 ن�ضبة	 حتدث	
مثل	 املقاومة،	 �ضديدة	 جراثيم	 ج��ّراء	 امل�ضت�ضفى	

العنقودية	الذهبية	املقاومة	للميثي�ضيلني.	
بطريقة	 للميكروبات	 امل�ضادة	 الأدوي��ة	 ا�ضتخدام	
تتيح	 التي	 الأم��ور	 من	 ر�ضيدة	 وغري	 منا�ضبة	 غري	
املجهرية	 ال��ك��ائ��ن��ات	 لظهور	 امل��وات��ي��ة	 ال��ظ��روف	

املقاومة	وانت�ضارها	وا�ضتحكامها.	
•م�����ا امل����ق���������ش����ود مب����ق����اوم����ة م���������ش����ادات  	

امليكروبات؟ 

جند  لــن  الــيــوم  تقاع�سنا  اإذا 
العالج غدًا
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كائن	 مقاومة	 هي	 امليكروبات	 م�ضادات	 مقاومة	
التي	 للميكروبات	 امل�ضادة	 الأدوية	 لأحد	 جمهري	
كان	فيما	م�ضى	يبدي	ح�ضا�ضية	حيالها.	ومتتلك	
اجلراثيم	 )م��ث��ل	 امل��ق��اوم��ة	 املجهرية	 الكائنات	
على	 ال��ق��درة	 الطفيليات(	 وبع�ض	 والفريو�ضات	
للميكروبات،	 امل�ضادة	 الأدوي���ة	 اأم���ام	 ال�ضمود	
الفريو�ضات	 وم�ضادات	 احليوية	 امل�ضادات	 مثل	
اإبطال	جناح		 اإىل	 يوؤدي	 مّما	 املالريا،	 وم�ضادات	
العالجات	وا�ضتحكام	العدوى	واحتمال	انت�ضارها	
نتيجة	 املقاومة	 تلك	 وحتدث	 اآخرين.	 اأنا�ض	 اإىل	
الأدوي���ة	 ا�ضتخدام،	 �ضوء	 ول�ضيما	 ا�ضتخدام،	
امل�ضادة	للميكروبات	وتظهر	عندما	يحدث	طفرة	

للكائن	املجهري	اأو	يكت�ضب	جينًا	مقاومًا.	
مقاومة	 امل��ج��ه��ري��ة	 ال��ك��ائ��ن��ات	 ت�ضبح	 وع��ن��دم��ا	
ملعظم	م�ضادات	امليكروبات	ُي�ضار	اإليها،	يف	غالب	
“اجلراثيم	اخلارقة”.	وتلك	 الأحيان،	مب�ضطلح	
الظاهرة	تثري	قلقًا	كبريًا	لأّن	العدوى	املقاومة	قد	
اإىل	 النتقال	 وميكنها	 بها	 امل�ضاب	 بحياة	 ت��ودي	
اأنا�ض	اآخرين	وفر�ض	تكاليف	باهظة	على	الأفراد	

واملجتمع.	
ومّما	ي�ضهم	يف	ظهور	مقاومة	م�ضادات	امليكروبات	
ا�ضتخدام	الأدوية	بطريقة	غري	منا�ضبة،	وُيالحظ	
عدم	 اأو	 ناق�ضة	 جرعات	 اأخذ	 لدى	 مثاًل،	 ذلك،	
اإنهاء	اخلطة	العالجية	املحددة	من	قبل	الطبيب.	
ن�ضوء	 اأي�ضًا	يف	 ت�ضهم	 التي	 الأخ��رى	 الأم��ور	 ومن	
نوعية	 تدين	 وانت�ضارها	 الأدوي��ة	 مقاومة	 ظاهرة	
الأدوية	واإ�ضدار	و�ضفات	خاطئة	وعدم	الوقاية	من	
يحول	 كما	 املالئمة.	 بالطرق	 ومكافحتها	 العدوى	
نق�ض	اللتزام	احلكومي	بالت�ضدي	لتلك	امل�ضائل،	
ف�ضاًل	عن	تدين	م�ضتوى	الرت�ضد	وت�ضاوؤل	و�ضائل	
تلك	 مكافحة	 دون	 والوقاية،	 والعالج	 الت�ضخي�ض	

الظاهرة.	
امليكروبات  م�شادات  مقاومة  تثر  •مل��اذا  	

قلقاً عاملياً؟ 
الوفاة		 ت�ضّبب	 امليكروبات	 م�ضادات	 مقاومة	  ·
ل	 املجهرية	 الكائنات	 ع��ن	 الناجمة	 ف��ال��ع��دوى	
ت�ضتجيب،	يف	غالب	الأحيان،	للعالج	املعتاد،	مّما	
وزي��ادة	خماطر	 املر�ض	 ف��رتة	 امتداد	 اإىل	 ي��وؤدي	

الوفاة.	
مكافحة	 تعرقل	 امليكروبات	 م�ضادات	 مقاومة	  ·

لأّن	 العالج	 	 من	جن��اح	 و	حتّد	 املعدية	 الأمرا�ض	
اأط��ول	 لفرتة	 ال��ع��دوى	 يحملون	 يظّلون	 املر�ضى	
اإىل	 املقاومة	 الكائنات	 نقل	 بالتايل	 وميكنهم،	

اأنا�ض	اآخرين.	
ت��ط��رح	خطر	 امل��ي��ك��روب��ات	 م�����ض��ادات	 مقاومة	  ·
العودة	اإىل	عهد	ما	قبل	امل�ضادات	احليوية		فمن	
املعدية	 الأم��را���ض	 م��ن	 كثري	 تتخذ	 اأن	 املحتمل	

اجتاهات	يتعّذر	التحّكم	فيها.
يف	زيادة	 تت�ضّبب	 امليكروبات	 م�ضادات	 · مقاومة	
تكاليف	الرعاية	ال�ضحية		فعندما	ت�ضبح	العدوى	
مقاومة	لأدوية	اخلط	الأّول	ل	بّد	من	اللجوء	اإىل	
معاجلات	اأكرث	تكلفة.	و	يزيد	امتداد	فرتة	املر�ض	
والعبء	 ال�ضحية	 الرعاية	 تكاليف	 من	 	 والعالج	

املايل	املفرو�ض	على	الأ�ضر	واملجتمعات.	
املكا�ضب	 تهّدد	 امليكروبات	 م�ضادات	 مقاومة	  ·
التي	حتققت	يف	جمال	الرعاية	ال�ضحية	للمجتمع	
ويف	 الطب	احلديث.	 اإجن��ازات	 تهديد	 فباإمكانها	
التي	 الناجحة	 امليكروبات	 م�ضادات	 انعدام	 حال	
معدلت	 �ضتنخف�ض	 وال��وق��اي��ة	 ال��رع��اي��ة	 ت�ضمن	
واملعاجلة	 الأع�ضاء	 زراع��ة	 مثل	 عالجات	 جناح	
الكيميائية	اخلا�ضة	بال�ضرطان	وعمليات	اجلراحة	

الرئي�ضية.	
الأم��ن	 ت��ه��ّدد	 امل��ي��ك��روب��ات	 م�����ض��ادات	 مقاومة	  ·
والقت�ضاد	 بالتجارة	 اأ���ض��رارًا	 وتلحق	 ال�ضحي	
على	 وال�ضفر	 ال��ت��ج��ارة	 من��و	 اأّن	 امل��ع��روف	 فمن	
الكائنات	 التي	متّكن	 الأمور	 من	 العاملي	 ال�ضعيد	
وبلوغها	 ب�ضرعة	 النت�ضار	 من	 املقاومة	 املجهرية	

بلدانًا	وقارات	بعيدة.	
	

•العوامل الكامنة وراء ظهور ميكروبات  	
مقاومة للم�شادات: 

· نق�ض	اللتزام	الوطني	بتوفري	ا�ضتجابة	�ضاملة	
ومن�ضقة،	وعدم	حتديد	امل�ضوؤولية	ب�ضكل	منا�ضب،	

ونق�ض	التزام	املجتمعات	املحلية	.	
ر�ضد	الأمرا�ض	اأو	انعدامها	.	 ُنظم	 · �ضعف	

الأدوية	 جودة	 ل�ضمان	 الالزمة	 الُنظم	 نق�ض	  ·
و�ضمان	الإمداد	امل�ضتمر	بها	.

وغري	 منا�ضبة	 غري	 بطريقة	 الأدوية	 · ا�ضتخدام	
ر�ضيدة.

من	 الوقاية	 املمار�ضات	يف	جمايل	 نوعية	 · تدين	

العدوى	ومكافحتها	.
والأدوية	 الت�ضخي�ض	 و�ضائل	 · ت�ضاوؤل	خمزونات	
والتطوير	 البحث	 نق�ض	 عن	 ف�ضاًل	 واللقاحات،	

يف	جمال	املنتجات	اجلديدة.	
تقاع�ضنا	 اإذا	 	 	« امليكروبات	 م�ضادات	 مكافحة	

اليوم	لن	جند	العالج	غدًا	»
امليكروبات	م�ضكلة	 ميّثل	ظهور	مقاومة	م�ضادات	
املرتابطة؛	 العوامل	 من	 كثري	 فيها	 ت�ضهم	 معقدة	
توؤّثر	 ل	 واملنعزلة	 املنفردة	 التدخالت	 فاإّن	 وعليه	
اإّل	ب�ضكل	قليل.	ول	بّد	من	تعاون	القطاعات	على	
مكافحة	 اأج��ل	 من	 والوطني	 العاملي	 ال�ضعيدين	

اخلطر	املتنامي	الذي	تطرحه	تلك	املقاومة.	
•اأم���ث���ل���ة مل���ق���اوم���ة امل���ي���ك���روب���ات ل��ب��ع�����س  	

الأدوية
1.	ال�شل:

نحو	440000	حالة	جديدة	من	 	 كل	عام	 	 تظهر	
حالت	ال�ضل	املقاوم	لالأدوية	املتعّددة،	وتت�ضّبب	يف	
الإبالغ	 ومت	 ن�ضمة.	 	150000 عن	 يقّل	 ل	 ما	 وفاة	
عن	ال�ضل	ال�ضديد	املقاوم	لالأدوية،	حتى	الآن،	يف	

64	بلدًا.
2. الإيدز والأنفلونزا :

لبع�ض	 امليكروبات	 م�ضادات	 مقاومة	 متت	 لقد	
العقاقري	امل�ضتخدمة	لعالج	فريو�ض	نق�ض	املناعة	

الب�ضرية	)الإيدز(	وعدوى	الأنفلونزا.

3. املالريا:
للعقاقري	 امل��ي��ك��روب��ات	 م��ق��اوم��ة	 ت���ط���ورت	 ل��ق��د	
امل�ضتخدمة	يف	عالج	الإ�ضابات	مبر�ض	املالريا	يف	
اأجزاء	كثرية	من	العامل	على	مدى	عقود	وتطورت		
التي	 الطفيليات	 من	 متنوعة	 جمموعات	 لت�ضمل	

ت�ضبب	العدوى.
لدواء  ال�شتفيليوكوكيا   بكتريا  مقاومة   .4

للميثي�شيلني:
بكترييا	 	 م��ق��اوم��ة	 اإىل	 ت�����ض��ري	 ت��ق��اري��ر	 ه��ن��اك	
ال�ضتفيليوكوكيا		لدواء		للميثي�ضيلني	،	وهو	نوع	من	

البكترييا	اخلطرة	التي	ت�ضر	اجللد	وغريه	.	

املراجع :
www.who.int

 www.cdc.gov
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�س1: ما هي اأعرا�س انقطاع الدورة ال�شهرية؟ 
بع�ض	 �ضنة	من	 ال�ضيدات	من	عمر	50-45	 ت�ضكو	
ال�ضهرية	 ال��دورة	 لنقطاع	 امل�ضاحبة	 	 الأعرا�ض	
الحمرار	 مثل:	 	، الياأ�ض	 �ضن	 قبل	 ما	 مرحلة	 يف	
وال��ربد،	ووارتفاع	درج��ة	احل��رارة	مع	 الوجه،	 يف	
نن�ضح	 ال�ضبب	 الع�ضبية.ولهذا	 بزيادة	 ال�ضعور	
ال�ضيدات	مبراجعة	طبيب	الن�ضاء	والولدة	ويف�ضل	
والهرمونات	 الدهنيات	 ن�ضبة	 مثل	 حتاليل	 عمل	

ذلك	 �ضوء	 على	 ال�ضحية	 احلالة	 اقت�ضت	 واإذا	
هذه	 يتم	يف	 كما	 منا�ضب	 اإعطاء	عالج	 يتم	 فاإنه	
املرحلة	التاأكد	من	ه�ضا�ضة	العظام	بالإ�ضافة	اإىل	
ومن	 الدورة	 انتظام	 الأخرى	من	عدم	 الأعرا�ض	

ثم	انقطاعها.
بعد  �شنة  ق��ب��ل  ول���دت  اأن  ل��زوج��ت��ي  �شبق  ����س2: 
اإجراء عملية قي�شرية فما ن�شبة ولدتها يف املرة 
القادمة بنف�س الأ�شلوب؟ وهل ت�شتطيع ال�شفر 

برا من مكة اإىل املدينة وهي حامل؟ 
اإل	 يحددها	 ل	 القي�ضرية	 بالعملية	 امل��راأة	 ولدة	
القرار	 ه��ذا	 الطبيب	 ويتخذ	 املخت�ض	 الطبيب	

لأ�ضباب	عديدة،	منها:
لعدم	 الطبيعية	 بال�ضورة	 اجلنني	 خ��روج	 تعذر	 	��

تنا�ضب	حجم	اجلنني	مع	فتحة	احلو�ض
��	اجلنني	داخل	الرحم	قد	اتخذ	مو�ضعا	عر�ضيا	
ومل	تنفع	الو�ضائل	التقليدية	يف	تغيري	و�ضعيته.

استشارات طبية
     تخص النساء والوالدة

اأخذت املجلة على عاتقها امل�شاهمة يف الرعاية ال�شحية من خالل اللقاءات امليدانية مع املخت�شني يف 
ال�شوؤون ال�شحية للرد على ا�شتف�شارات القراء وما تراه املجلة مهما يف كل ما يتعلق بالرعاية الطبية 
واملدير  املناظر  ن�شاء وولدة وجراحة  ا�شت�شاري  �شندي  �شمر  الدكتور  تف�شل  للمجلة  لقاء  اأول  ويف 

الطبي مل�شت�شفى الولدة مبدينة امللك فهد الطبية بالرد على الت�شاوؤلت التالية:
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��	اإذا	كانت	ولدة	اجلنني	يف	غري	موعدها	ل�ضبب	
اأو	لآخر.

	��	عدم	متدد	عنق	الرحم	على	الرغم	من	العالج	
اخلا�ض	بذلك

ك����الأورام	 �ضحية	 م�ضاكل	 م��ن	 الأم	 م��ع��ان��اة	 	����
والتكي�ض.

��	النزف	ال�ضديد
��	التوائم	التي	تزيد	على	اثنني

يعود	 قي�ضرية	 بعملية	 زوجتك	 ولدة	 فاحتمال	
�ضبب	 ك��ان	 اإذا	 ولكن	 ال���ولدة	 اأث��ن��اء	 احلالة	 اإىل	
العملية	غري	متكرر	فن�ضبة	ولدتها	طبيعيًا	يف	املرة	
	%80 اإىل	 	%60 اهلل	من	 �ضاء	 اإن	 ت��رتاوح	 القادمة	

وا�ضح	 �ضبب	 هناك	 كان	 واإذا	
القي�ضرية	مثل	�ضيق	 للعملية	
احلو�ض	وما	اإىل	ذلك	فتكون	

الولدة	بعملية	قي�ضرية	.
فاإذا	 برا	 لل�ضفر	 بالن�ضبة	 اأما	
لديها	 يوجد	 ل	 زوجتك	 كانت	
وحملها	 اإج��ه��ا���ض	 ���ض��واب��ق	
وت��وف��ر	 اهلل	 ب�����اإذن	 ط��ب��ي��ع��ي	
الإم��ك��ان��ي��ات	م���ن	���ض��ي��ارات	
فال	 امل�ضافة	 وق�ضر	 مريحة	
ي���وج���د	م���وان���ع	ط��ب��ي��ة	متنع	
اأخ��ذ	 م��ع	 بال�ضيارة	 �ضفرها	
وح�ضب	 الطريق	 يف	 ال��راح��ة	

راحتها
�س3: زوجتي مل حتمل ومر 
على زواجنا حوايل ال�شنتني 
ومت ا�شتخدام عالجات ووجد 

من الأ�شعة ال�شوتية اأن هناك تكي�س باملباي�س 
ما هي الن�شائح التي توجهها يل؟

من	املمكن	يف	بع�ض	الأحيان	وجود	تكي�ض	للمباي�ض	
وي�ضاحب	 الهرمونات	 ن�ضبة	 يف	 ارتفاع	 وجود	 مع	
ذلك	وجود	�ضعر	كثري	بج�ضم	املري�ضة	وزيادة	يف	
الوزن.	ويف	حال	ا�ضتخدام	عالج	من�ضط	املباي�ض	
زوجتك	 	 ا�ضتخدام	 ح��ال	 يف	 و	 اأ�ضهر	 �ضتة	 مل��دة	
حلبوب	الكلوميد	والإبر	املن�ضطة	بدون	نتيجة	ملدة	
�ضنة	ين�ضح	بعمل	منظار	وكي		للمباي�ض	)ي�ضمى	
تخريق	املباي�ض(	ويف�ضل	اأن	مت	عمل	4	فقط	لكل	
جهة	وتكون	ن�ضبة	جناح	العمليات	عالية	باإذن	اهلل	
اإذ	ت�ضل	اإىل	84%	وين�ضح	باإجراء	حمية	لتخفيف	

الوزن	مما	ي�ضاعد	على	تخفي�ض	ن�ضبة	الهرمونات	
مبدينة	 احلالت	 هذه	 مثل	 ا�ضتقبال	 املمكن	 ومن	

امللك	فهد	الطبية.
وانتفاخ  املهبل  منطقة  يف  اأمل  من  اأ�شكو  ���س4: 
بني منطقة املهبل وال�شرج و�شبق اأن ولدت منذ 
هي  فما  بالعجان  �شق  وج���ود  م��ع  اأ�شهر  ث��الث��ة 

الن�شيحة؟
هل	 للتاأكد	 املخت�ض	 الطبيب	 مراجعة	 يف�ضل	
وهل	 	 البارلثون	 غدة	 يف	 التهابات	 حدوث	 هناك	
	العجان	ومدى	قربه	 التهابات	ب�ضق	 �ضبق	حدوث	
اإىل	ذلك	 ال�ضرج	والتحكم	بالرباز	وما	 من	فتحة	
بالكامل	 املري�ض	 تاريخ	 واأخذ	 الطبيب	 ومبراجعة	

مع	الفح�ض	ميكن	التو�ضل	اإىل	العالج	املنا�ضب.

الياأ�س  �شن  بعد  مهبلي  نزيف  من  اأ�شكو  ���س5: 
ال���الزم���ة وع��م��ل منظار  ال��ت��ح��ال��ي��ل  ع��م��ل  ومت 
للرحم وكانت النتيجة طبيعية وين�شح الأطباء 
باإزالة الرحم عند تكرار  ذلك النزيف هل ميكن 
اإزالته باملنظار وهل التقنيات احلديثة يتم من 

خاللها اإزالة الرحم بوا�شطة املنظار؟
ب��ع��د	ع��م��ل	م��ن��ظ��ار	ل��ل��رح��م	وال��ت��اأك��د	م��ن	نتيجة	
وجود	 	 وع��دم	 طبيعية	 باأنها	 الن�ضجي	 الت�ضريح	
الياأ�ض	 �ضن	 بعد	 املهبلي	 للنزيف	 وا�ضحة	 اأ�ضباب	
ويف	حالة	تكرار	ذلك	ميكن	اإزالة	الرحم	بوا�ضطة	

بقاء	 ومدة	 احلديثة	 	 التقنيات	 وجود	 يف	 املنظار	
اهلل.	 �ضاء	 اإن	 يومني	 حوايل	 بامل�ضت�ضفى	 املري�ضة	
الرحم	 واإزال��ة	 البطن	 فتح	 لعمليات	 بالن�ضبة	 اأما	

فمدة	بقاء	املري�ض	حوايل	�ضتة	اأيام.

�س6: تربز لدي من قناة املهبل �شكل مثل الكرة 
ما  ذل��ك  وه��ل  �شببها  م��ا  احلم�س  حبة  بحجم 
عملية  عمل  ي��ل��زم  وه��ل  ال��رح��م  بهبوط  ي�شمى 

لذلك؟
اإن	معرفة	عدد	الولدات	ال�ضابقة	ونوعية	الولدة	
ومدتها	والتحكم	بالبول	وهل	وجود	بول	مع	زيادة	
ال�ضغط	على	البطن	مثل	احلكة	والتهاب	ال�ضدر	
من	 ن�����زول	 وج�����ود	 ح���ال���ة	 ويف	
الأعرا�ض	 على	 وبناًء	 الأرح��ام	
ب�ضكل	 الن�ضيحة.ولكن	 يتم	
بالتمارين	 القيام	 يجب	 ع��ام	
عمليات	 اإج��راء	 اأو	 الريا�ضية	
لإ����ض���الح	ج���دار	امل��ه��ب��ل	وم��ن	
بعملية	 القيام	 اأي�ضًا	 املمكن	
الرحم	 ل��رف��ع	 للبطن	 منظار	

بناًء	على	الفح�ض	املهبلي.
بال�شهر  حامل  زوجتي  ���س7: 
���ش��داع  م��ن  وت�شكو  ال�����ش��اد���س 
لذلك  �شوابق  ولديها  مزمن 

قبل احلمل؟ 
الدم	 �ضغط	 من	 التاأكد	 يجب	
وم����ن	ف��ق��ر	ال�����دم	اأي�����ض��ا	مع	
ا�ضتبعاد	امل�ضببات	الأخرى	بعد	
الأنف	 طبيب	 قبل	 من	 فح�ض	
والأذن	واحلنجرة	وكذلك	العيون	والأ�ضنان	للتاأكد	
من	�ضبب	ال�ضداع	ومن	الفحو�ضات	ميكن	التو�ضل	
بناء	 ال�ضبب	 ومعاجلة	 ال�ضداع	 �ضبب	 نتيجة	 على	

عليه.

• فال�شات	
والأط��ب��اء	 م����ربرات	 ل��ه��ا	 القي�ضرية	 ال����ولدة	 	-

يتحا�ضونها	قدر	امل�ضتطاع.
-	تكي�ض	املباي�ض	ل	يعيق	احلمل	مع	الك�ضف	واتباع	

خطة	العالج.



112

بالإعالم..ويتحرك	 يتغري	 الآن	 ال��ع��امل	 	 	 	
بال	 فنحن	 ب��الإع��الم،	 ويتناف�ض	 ويت�ضارع	
�ضك	يف	ع�ضر	الإعالم	،	فاإذا	كان	اكت�ضاف	
تطور	 مراحل	 بدايات	 اأه��م	 احد	 كان	 النار	
الإن�ضانية	ثم	جاء	ع�ضر	اخرتاع	 احل�ضارة	
ح�ضاري	 تطور	 من	 ذلك	 تال	 وما	 	، العجلة	
التكنولوجية	 والثورة	 والكهرباء	 البخار	 مع	
وهو	 احلايل	 ع�ضرنا	 اإىل	 و�ضلنا	 اأن	 ..اإىل	

ع�ضر	الإعالم	بال	منازع	.	
الإعالم	..هو	الخرتاع	العبقري	الذي	جعل	
العامل	كله	بني	يديك	يف	حلظات	،	فما	بني	
طرفة	عني	واأخرى	تاأتي	الأخبار	وال�ضور	من	
كل	اأنحاء	العامل	على	جوالك	،	اأو	حا�ضبوك	
واأخريا	الأيباد	.	بل	اأن	النقلة	النوعية	التي	
حدثت	يف	تطور	الإعالم	موؤخرا	انه	اأ�ضحى	
	، ال��دول	 و�ضراع	 �ضيا�ضات	 اإدارة	 يف	 موؤثرا	
ال�ضيا�ضات	 هذه	 لأخبار	 ناقال	 انه	 من	 اأكرث	
اأو	ال�ضراعات	فقط،	وهذا	التغري	جعل	من	
الإعالم		الع�ضي	ال�ضحرية	يف	اإدارة	توجيه	
يف	 واأي�ضا	 الدول،	 بني	 ال�ضيا�ضية	 العالقات	
اإثارة	النزعات	الداخلية	يف	الدولة	الواحدة	
..ول���ه���ذا	م��ن	ال�����ض��رورة	ع��ل��ى	الع��الم��ى	
	، الوطنية	 امل�ضوؤولية	 ا�ضتح�ضار	 امل�ضوؤول	
كاإطار	حاكم	للتعامل	مع	كل	ما	يتم	ت�ضديره	
يحدد	 وطني	 ب���ادراك	 اإعالمية،	 م��واد	 من	
اأولويات	الوطن	يف	مواجهة	حماولت	النيل	

من	متا�ضك	ن�ضيج	الدولة	الواحدة.	
الدوام	 على	 ..ن�ضتح�ضر	 املنطلق	 هذا	 ومن	
م�ضلحة	الوطن	العليا	يف	اإ�ضرتاتيجية	وزارة	
ال�ضحة	الإعالمية	،	وبوعي	بكل	ما	طراأ	من	
تغريات	تعليمية	وثقافية	بني	فئات	املواطنني	
�ضيئا	 تقول	 اأن	 ال�ضعوبة	 من	 اأ�ضحى	 وقد	 	،
عن	خدمات	هي	غري	متوفرة	اأ�ضال	،	فمثلما	
متلك	الدولة	اإعالمها	،	فان	املواطن	اأ�ضبح	
يف	ع�ضر	الإعالم	ميتلك	اإعالمه	من	خالل	
	ملواجهة	كل	 	SMS ال�	 النرتنت	،ور�ضائل	
ماهو	غري	حقيقي	،	وغري	�ضادق..ومن	هنا	
ب��دور	�ضانع	 القيام	 ال���وزارة	 اإع��الم	 جت��اوز	
باخلدمات	 التعريف	 دور	 اإىل	 اخل��دم��ات	
التي	 وجودتها	 	، وم�ضتوياتها	 	، ال�ضحية	
. ال�ضحة	 وزارة	 يف	 ممثلة	 الدولة	 	توفرها	

ينكر	 اأن	 ي�ضتطيع	 احد	 ل	 الإط��ار	 هذا	 وفى	
اخلدمات	 م�ضتوى	 يف	 النوعية	 النقلة	 تلك	
ب���ل	وال��ت��ط��ل��ع��ات	 	، ب���الدن���ا	 ال�����ض��ح��ي��ة	يف	
�ضارت	 اخل��دم��ات	 ه��ذه	 ح��ول	 امل�ضتقبلية	
الرعاية	 ظ��ل	 يف	 واأو���ض��ع	 اك��رب	 طموحاتها	
الكرمية	التي	حتظى	بها	اخلدمات	ال�ضحية	
عبد	 امللك	 ال�ضريفني	 احلرمني	 خ��ادم	 من	
ال��ذي	 اهلل،	 حفظه	 ال��ع��زي��ز،	 عبد	 ب��ن	 اهلل	
اجتماعيا	 عقدا	 ذه��ب	 م��ن	 ب��ح��روف	 كتب	
جديدا	بني	الدولة	واملواطن	،	جاعال	رباطه	

وب�ضريعته	 ير�ضى	اهلل،	 املقد�ض	احلكم	مبا	
ال�ضمحة	وعلى	هدى	ال�ضنة	النبوية	ال�ضريفة	
هذا	 فكان	 	، العليا	 ال��دول��ة	 مب�ضالح	 ث��م	 	،
واملتغريات	 التحديات	 مواجهة	 يف	 الرتابط	
اأن	 لب��د	 ك��ان	 ..ول��ه��ذا	 والدولية	 الإقليمية	
يواكب	اإعالم	وزارة	ال�ضحة	وبتوجيهات	من	
بن	 عبداهلل	 الدكتور	 ال�ضحة	 وزي��ر	 معايل	
عبد	العزيز	الربيعة	،	ترجمة	مفردات	هذا	
من	 	، واملواطن	 الدولة	 بني	 الوثيق	 الرتابط	
الكاملة	 ال�ضورة	 اإعطاء	 على	 العمل	 خالل	
والعدل	يف	 ال��وزارة	من	خدمات،	 ملا	تقدمه	

توزيعها	على	خمتلف	املناطق.

و” املجلة	الطبية” حتر�ض	على	تقدمي	خدمة	
التي	 الإعالمية	 اخلدمات	 حلزمة	 م�ضافة	
تقدمها	“ الإدارة	العامة	لالإعالم	والعالقات	
والتوعية	ال�ضحية	بوزارة	ال�ضحة	“ ،	على	
اأمل	اأن	تكون	قوة	جديدة	من	جممل	القوى	
ت�ضعى	 والتي	 	، ب��الإدارة	 الناعمة	 الإعالمية	
والتثقيف	 التوعية	 زي��ادة	 اإىل	 خاللها	 من	
وذلك	 املواطنني،	 فئات	 ملختلف	 ال�ضحي	
والعالجي	 الوقائي	 ال��وزارة	 لدور	 ا�ضتكمال	
..وعلى	اأمل	اأن	تكون	“ املجلة	الطبية” هي	
بوابتك	الإعالمية	ال�ضادقة	نحو	الطموحات	
والتطلعات	امل�ضتقبلية	لأف�ضل	خدمة	�ضحية	

يف	وطننا	الغايل.

القوى الناعمة لإلعالم   
           ..والمسؤولية الوطنية

بقلم : د. خالد مرغالين


