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اإلنجاز  عىل  والحفاظ  صعب،  للقمة  الوصول 

الحقيقة  هذه  يدركون  الطبي  يف  العاملون  أصعب، 

جيداً يف الطريق املتصاعد لنرش الثقافة الصحية يف عامل 

تزاحمت فيه الوسائط اإلعالمية بني املطبوع واملسموع 

االتساع  يف  اآلخذ  اإللكرتوين  والفضاء  املسموع،  واملريئ 

يوماً بعد آخر.

الذي  الخامس  العام  أعداد  آخر  الستون  العدد 

اختتم العام الجاري بـ 12 عدد يحمل رسائل ومواضيع 

طبية قدمها »الطبي« لقرّاءه، ويستعد لتقديم 12 عدد 

آخر يف العام القادم.

نستطيع  ماذا  بالسؤال،  عدد  لكل  التخطيط  يبدأ 

أن نقدم من رسائل صحية تفيد القراء لتحسني جودة 

اإلعداد  حني  العام  آخر  يف  يكرب  والسؤال  حياتهم. 

للتجديد يف »الطبي« مع بداية العام القادم.

لحظات  أول  من  بالنا  تشغل  السؤال  عن  اإلجابة 

رغبة  للمطبعة  العدد  تسليم  ساعات  حتى  التخطيط 

وحرصاً منهم عىل تقديم مادة جيدة مكتوبة بأسلوب 

شيق ال يخل بالدقة للمعلومة الصحية.

األمور  أكرث  املرض هي  والنجاة من  النجاح  قصص 

يف  ونرشها  وكتابتها  استقصاءها،  عىل  نسعى  التي 

صفحات »الطبي« إلطالع اآلخرين عىل تجارب ملهمة 

مر بها مرىض استطاعوا التعايش مع حالتهم الصحية.

يناير 2018 ستكون باكورة عام جديد لـ »الطبي«، 

والبحث  جديدة،  طبية  أقالم  الستقطاب  يسعى  الذي 

عن املعلومة الطبية وتقدميها يف صور مشوقة للقراءة، 

مع االهتامم بتطوير خطط انتشار وتوزيع العدد. 

الذي  الطموح  من  بالكثري  محمول  القادم  العام 

نسعى لجعله واقعاً.
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تبلغ نسبة النساء العامالت 
رة الصحة  بوزا
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القيادية 

رة المركز  حصـدت الوزا
صاحبـة  لجائـزة  الـأول 
األميرة  الملـكي  السمو 
سبيكة بنت إبراهيم آل 
المـرأة  خليفة لتمكـين 
البحرينيـة فـي دورتها 
الخـــامســة عــــــن 
الرسميـة. المؤسسـات 

نسبة الموظفات البحرينيات الحاصالت على 
رة  فرص تدريبية في الوزا

نسبة الموظفات البحرينيات الحاصالت 
على البعثات الخارجية والمنح البحثية 

يبلغ نصيب المرأة 
رة الصحة   البحرينية بوزا

من الحوافز والترقيات

ونسبة تمثيل المرأة البحرينية في اللجان 
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ريع البطولة يمول تطوير المستشفى

اإلرسالية تكرم 
رعاة بطولة الغولف

الخريية  كالسيك  آيالند  بطولة  داعمي  األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  كرم 

متويل  يف   1997 منذ  املستشفى  تنظمها  التي  البطولة  ريع  ويرجع  العرشين، 

املستشفى وتطويره. وانعقدت البطولة العرشين تحت رعاية جاللة امللك حمد بن 

عيىس آل خليفة. 

وقال الدكتور جورج شرييان الرئيس التنفيذي للمستشفى يف الحفل: »نجحنا يف 

تنظيم بطولة آيلند كالسيك الخريية للغولف يف نسختها العرشين، وتنافس أكرث من 

45 رشكة وفرق مستقلة«. وأضاف: »نجتمع اليوم لتكريم الرعاة الذين لعبوا دوراً 

مهامً يف إنجاح هذه الفعالية. إن عملنا الدؤوب واملتواصل مل يكن ليوصلنا إىل ما 

نصبو إليه لوال الدعم الذي حظينا به من الرعاة وتربعاتهم السخية«.

يذكر أن ريع السنوات الخمس األوىل من البطولة مول إنشاء مبنى املستشفى 

الجديد الذي يطلق عليه مبنى األلفية. وساهم ريع البطولة من نسختها السادسة 

يف افتتاح عيادات متخصصة وتزويد املستشفى باألدوات واملعدات الطبية املتطورة، 

أسعار  مقابل  عالية  بجودة  الطبية  الرعاية  خدمات  تقديم  من  املستشفى  ومكن 

مقبولة.

دعا طلبة مقرر الهندسة البيئية يف جامعة البحرين إىل رفع 

الوعي بشأن األرضار البيئية الناتجة عن رمي املخلفات الصلبة 

وتفريغها، وإلقاء املخلفات عىل السواحل، محذرين من نتائج 

هذه املامرسات عىل البيئة واإلنسان والكائنات الحية.

وسلط الطلبة الضوء عىل تحديات بيئية عدة يف البحرين 

مادة  صورة  يف  وذلك  الصلبة،  النفايات  تراكم  بقضية  مرتبة 

فلمية قدموها يف الفصل الدرايس.

وقال عضو هيئة التدريس يف برنامج الهندسة الكيميائية 

يف كلية الهندسة بجامعة البحرين الدكتور مجيد صفر جاسم: 

ومتييز  البيئية،  املعضالت  تقييم  املقرر:  أهداف  بني  من  »إن 

أمناط امللوثات ومصادرها، واقرتاح طرق معالجتها«.

عن  عملياً  مرشوعاً  الطلبة  ينفذ  أن  ارتأينا  »لقد  وتابع 

بحوثاً  يجروا  وأن  الصلبة،  النفايات  تسببها  التي  املشكالت 

نظرية تتلوها زيارات ميدانية ضمن مجموعات، عىل أن تقدم 

كل مجموعة استعراضاً للمشكلة البيئية يف مادة فلمية قصرية 

ترتاوح مدتها بني 5 إىل 8 دقائق«.  

جهوداً،  بذلت  الطالبية  »املجموعات  أن  جاسم  د.  ورأى 

إحدى  قامت  املثال  سبيل  فعىل  الفتة،  نتائج  إىل  وتوصلت 

املجتمع  وعي  درجة  ملعرفة  استبانة  بعمل  املجموعات 

بالتحديات البيئية يف مجال املخلفات الصلبة، وقامت مجموعة 

واستقصاء  آرائها  الستكشاف  معنية  مؤسسات  بزيارة  أخرى 

الحلول للتحديات املبحوثة«، مشرياً إىل أن »املهندس ال يستطيع 

تقديم حلول من دون استقصاء املسببات والظواهر«، مؤكداً أن 

بتنمية قدرة  يتعلق  املنشود فيام  »هذا املرشوع حقق هدفه 

الطالب عىل املالحظة«.

وقالت الطالبة يقني الخنيزي: “بحسب األرقام املعلنة يف 

من  اليوم  يف  4400 طن  نحو  تنتج  البحرين  فإن  2015م  عام 

املخلفات البلدية، ونحو 380 طناً من املخلفات الصناعية يومياً، 

و5.5 طن يف اليوم من املخلفات الصحية”، مشرية إىل أن ما ال 

يقل عن %24 من املخلفات هي مخلفات قابلة للتدوير. 

النووي  للطب  السابع  الخليجي  املؤمتر  أوىص 

الذي انعقد يف سلطنة عامن بإجراء بحوث مشرتكة 

برامج  وإطالق  باملنطقة،  النووي  الطب  مراكز  بني 

التأهيل والتدريب لبناء الطاقات الوطنية للعمل يف 

املختلفة، واستخدام  النووي  الطب  مجال خدمات 

النظائر املشعة لعالج األورام.

وشارك يف املؤمتر من ممكلة البحرين د. حسني 

النووي  والطب  التشخيصية  األشعة  استشاري  مري 

مع 250 مشارك من سلطنة ُعامن وآخرين من دول 

مجلس التعاون الخليجي، وتضمن املؤمتر 11 جلسة 

عمل وناقش 39 ورقة عمل.

وخلص املشاركون إىل أن انتشار أمراض القلب 

بني  مشرتكة  بحوث  إلجراء  كبري  دافع  والرشايني 

البدء  يف  وأوصوا  باملنطقة.  النووي  الطب  مراكز 

بإنشاء برامج تأهيل وتدريب لبناء الطاقات الوطنية 

للعمل يف مجال خدمات الطب النووي املختلفة من 

فنيني وفيزيائيني طبيني وأطباء، وتأهيل متخصصني 

يف مجال الصيدلة النووية التي تعترب جديده نسبيا 

يف املنطقة.

إلدراج  واالسرتاتيجيات  الخطط  لوضع  ودعوا 

لتدريب  األورام  لعالج  املشعة  النظائر  واستخدام 

النووي،  الطب  أقسام  يف  الطبي  الطاقم  وتأهيل 

وتنظيم حلقات عمل متخصصة يف مجاالت الطب 

النووي املختلفة.

التابع  الجزيئي  التصوير  مركز  املشاركون  وزار 

حيث  السلطاين  باملستشفى  النووي  الطب  لقسم 

التي  والتقنيات  الحديثة  األجهزة  عىل  اطلعوا 

يحتويها املركز وعىل املستوى العايل لخدمات الطب 

النووي املقدمة يف السلطنه بشكل عام. 

توصيات بتأهيل الخليجيين
للعمل في الطب النووي

طلبة هندسة:
النفايات الصلبة تدمر نظامنا البيئي

بحرينية  رشكات  مع  العامة  للعالقات  دييل  تعاونت 

من  الكثري  لرغبة  تلبية  »الطبي«  لـ  توزيع  مركز  لتأسيس 

متابعي املطبوع يف تطوير عمليات التوزيع واالنتشار، وتأيت 

املقبل  للطبي  التطويرية  الخطط  ضمن  التعاون  اتفاقيات 

عىل دخول عامه السادس.

أن  النشيط  محمود  لدييل  التنفيذي  الرئيس  وقال 

مجموعة رويان، وأسواق الحيل، وأسواق الساتر، وصيدلية 

املسقطي، وصيدليات مدينة حمد رحبوا بوضع مركز توزيع 

لـ »الطبي« يف نقاط البيع لديهم. وأضاف: »نخطط حالياً يف 

التعاون مع رشكات أخرى ضمن خطة لتطوير التوزيع لتصل 

ألكرب عدد من الناس يف أقل وقت، واستهدفنا األماكن التي 

يقصدها الناس بكرثة من متاجر وصيدليات«.

انتشار  تعزيز  يف  تساهم  القادمة  الخطة  أن  وأوضح 

سابقاً،  املعتمدة  التوزيع  طرق  مع  بالتوازي  »الطبي« 

باإلضافة لتوزيع النسخة اإللكرتونية التي تنرش بالتزامن مع 

توزيع النسخة املطبوعة.

مرحلة جديدة عىل  لدخول  يسعى  »الطبي«  أن  وبنّي 

عدة ُصعد مع دخول السنة السادسة له.

استعداداً للعام السادس

ديلي  تتعاون مع
شركات بحرينية لتوزيع »              «
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د. مجيد صفر    

د. حسين مير مشاركًا في المؤتمر    
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كيف ترد على ما ُيشاع حول خطورة جراحات السمنة؟
سؤال جيد، أكدت تقارير لجهات طبية عاملية حول جراحات السمنة 

إن نسب املضاعفات التي تخلفها هذه العمليات ترتاوح بني 0.5 – 1 %. 

وما يدعم ذلك أن عدد هذه الجراحات يف الخليج يبلغ حوايل 50 ألف 

عملية سنوياً، ويرتاوح عددها يف البحرين ما بني 450 – 500 عملية يف 

السنة، ويف مقابل ذلك فإن نسبة الوفيات - التي نأسف لوقوعها – قليلة 

ملن أجرى هذه العمليات.

أما املضاعفات فهي محتملة الحدوث يف جراحات السمنة أو غريها 

يتطلب  الذي  العالجي  الربنامج  ولكن  املختلفة،  الطبية  اإلجراءات  من 

متابعة املريض ميّكن الطبيب من معالجة آثارها.

ما الذي يرفع من نسب األمان؟
هناك معايري واشرتاطات عاملية وأخرى محلية يتبعها األطباء لتحقيق 

النتيجة املرجوة من الجراحة التي تساعد املريض لتحقيق وزن وجسم 

مثايل والحفاظ عليه مع التأكد من سالمة وصحة املريض، وهي ليست 

سحراً يحول السمني إىل شخص ذا كتلة جسم مثالية.

قبل إجراء العملية يخضع املريض لتقييم شامل يجريه فريق طبي 

استعداد  مدى  يتحدد  التقييم  نتائج  ضوء  وعىل  التخصصات  متعدد 

املريض للعملية.

ما هي عناصر التقييم قبل العملية؟
أو  أوالً يعرض عىل اخصايئ تغذية لتحديد حالته إذا ما كان سميناً 

ال والبحث عن سبب السمنة هل هي نتاج مرض عضوي أو من أسباب 

السمنة الطبيعية، وبعد ذلك يعرض عىل معالج نفيس للتحقق من سبب 

فرط األكل فقد يكون وراء ذلك سبب نفيس، فبعض األمراض أو الحاالت 

تدفع لفرط األكل.

ألخذ  املناظري  يف  املتخصص  عىل  يحول  ذلك  من  التحقق  بعد 

فحوصات تشخيصية باملنظار، ثم يتم التأكد من سالمة وظائف القلب، 

والكىل، والتحقق من مستويات ضغط الدم. 

يف  متخصص  تخدير  املريض عىل طبيب  يعرض  للعملية  وللتحضري 

التخدير يف  تطور  وباملناسبة  املرتفعة،  األوزان  ذوي  املرىض من  تخدير 

هذا املجال بشكل كبري.

ماذا عن دور المريض بعد العملية؟
الذي  املهم  الدور  إىل  أشري  أن  أود  املريض،  الحديث عن دور  قبل 

مرحلة  ويف  العملية  يف  واملتخصص  املؤهل  التمرييض  الطاقم  يلعبه 

الرعاية ما بعد العملية حيث أن الطاقم يكون مبثابة صامم أمان آخر وله 

القدرة عىل اكتشاف املضاعفات والتعامل معها وفقاً الستشارة الطبيب.

التطور  العمليات  هذه  أمان  نسب  من  ترفع  التي  العوامل  ومن 

أصبح  الذي  التدبيس  مجال  ويف  املناظري،  مجال  التقنيات يف  يف  الهائل 

ثالثياً وساهم يف التقليل من الترسيبات يف املعدة واألمعاء، إضافة لغرف 

من  ألشخاص  عمليات  إلجراء  مهيأة  معداتها  أصبحت  التي  العمليات 

ذوي األوزان املرتفعة.

احلياة  منط  يسريان،  متضادين  اجتاهني  يف 
األجسام،  يف  دهونًا  يكدس  الذي  العصرية 
السمنة  الصحة.  على  آثاره  يكافح  الذي  والطب 
وقلة  بالدهون  املشبع  األكل  لكرثة  حتمية  نتيجة 
الربامج  من  كبري  طيف  املقابل  ويف  احلركة، 
ابتداًءا بالربنامج الغذائي الذي يحدده  العالجية - 
خمتص وإنتهاًءا باجلراحة - التي أصبحت يف حكم 

الضرورة.
استشاري جراحة املناظري وجراحات السمنة يف 
أكد  القيم  مريزا  علي  د.  النفيس  ابن  مستشفى 
اللقاء مع "الطبي" أن جراحة السمنة ليست  يف 
سحرًا يحول السمني لشخص ذا وزن مثايل، بل هو 
حل مساعد يصب يف هذا االجتاه. وشدد على أن 
نسبة األمان يف جراحات السمنة مرتفعة جدًا ردًا 

على ما أشيع عن خطورتها يف الفرتة األخرية.
من  ترفع  التي  اجلراحة  اشرتاطات  عن  وفّصل 

نسب األمان يف اللقاء التايل:

وأكرث عنرص أمان يف هذه املنظومة هي املريض الواعي الذي يجب 

عليه االلتزام بتعليامت الطبيب واالنتظام يف برنامج املتابعة بعد العملية، 

وتصحيح أمناط حياته لتصبح أمناطاً صحية.

ما هي فوائد جراحات السمنة؟
لها العديد من الفوائد فقد أثبتت أبحاث أجرتها ونرشتها جمعيات 

عالج  يف  املساهمة  أهمها  اإليجابية  النتائج  من  العديد  عاملية  طبية 

وهي  الكوليسرتول  نسب  وارتفاع  والسكر  الدم  وضغط  القلب  أمراض 

أمراض تصاحب املصابني بالسمنة.

القولون  وأورام  السمنة  بني  ارتباطاً  األبحاث  من  الكثري  ووجدت 

والبنكرياس، والثدي، واملبايض، وأثبتت أبحاث أخرى أن جراحات السمنة 

آخر  وعىل صعيد   .% 30 بنسبة  األورام  بهذه  االصابة  نسبة  من  تقلل 

تساهم جراحات السمنة يف تحسني الصحة اإلنجابية لدى من يجريها.

) واأليض هي عملية  األيضية  الجراحات  عليها  يطلق  صار  ومؤخراً 

بداء  املصابني  املرىض  عالج  يف  الكبري  ألثرها  الجسم(  يف  الغذاء  حرق 

السكري من النوع الثاين.

ومن آثارها اإليجابية يف املستقبل وجدت أبحاث أن املرأة الحامل 

ويف  املستقبل،  يف  سامن  أوالدها  يكون  أن  احتامالت  ترتفع  السمينة 

املقابل وجدوا أن النساء الاليت أجرين جراحات السمنة يقل احتامل أن 

يصبح أوالدهن سامن يف املستقبل.

إذا هي جراحات ضرورية؟
حتى يكون السؤال دقيقاً، فلنقل متى تصبح رضورية؟

هناك مؤرش لكتلة الجسم يبدأ من 18 ونهايته فوق 45، وعليه تحدد 

حالة الشخص ما بني زيادة وزن إىل السمنة املفرطة وهي آخر درجات 

املؤرش. وبناء عىل نتائج التشخيص يقرتح الطبيب برنامج العالج املناسب، 

ففي درجة زيادة الوزن التي ترتاوح كتلة الجسم فيها ما بني 25 – 30 

يكفي اتباع برنامج غذايئ صحي ومامرسة الرياضة ويفضل ذلك تحت 

إرشاف الطبيب، أما املصابني بسمنة من الدرجة األوىل بحيث تكون كتلة 

أجسامهم بني 30 - 35  فام فوق فنقدم لهم مساعدة لتشجيعهم عىل 

بلوغ الوزن املثايل بعمليات البالون، واألدوية والحقن املساعدة.

عليهم  نقرتح  فهؤالء  درجة   35 أجسامهم  كتلة  تتجاوز  الذين  أما 

إجراء جراحات سمنة من تكميم أو تحوير معدة وفقاً ملا يناسب حالته 

بعد التأكد من لياقته إلجراء العملية.

هل من كلمة أخيرة؟
أدعو من خالل »الطبي« الزمالء األطباء املختصني يف الغدد الصامء، 

والسكري واألطباء املعالجني يف املراكز الصحية إلرشاكنا يف عالج مرضاهم 

من ذوي األوزان املرتفعة فقد يكون جزء كبري من عالجهم بالتخلص من 

السمنة، وقد بينت الكثري من األبحاث األثر اإليجايب لجراحات السمنة يف 

عالج الكثري من األمراض.

وأؤكد يف نهاية اللقاء عىل أن عمليات السمنة يف البحرين هي من 

وأن   - أخرى  دول  وبني  بينها  األسعار  تفاوت  رغم   - اآلمنة  العمليات 

األطباء من ذوي الخربة والقدرة عىل التعامل مع مضاعفاتها إن حدثت 

ال قدر الله. 

العمليات ليست سحراً

د. القيم: جراحات
الســــــمنة آمــــــنـــــة
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د. علي ميرزا القيم    
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الوالدين  عند  مبكرًا  تبدأ  الطفل  بصحة  اإلعتناء 
من  الوقاية  أسوار  بناء  على  الذين يحرصان 
األمراض التي تقد تصيبب وليدهما، ولكن بعض 
إدارة  فرضها  التي  واملمارسات  السلوكيات 
الصحة،  حقل  يف  املعرفة  وقلة  السيئة  الوقت 
ساهمت  الطعام  شهوة  أمام  لإلنهزام  إضافة 
يف  لألطفال  الصحية  احلياة  بوصلة  عكس  يف 

الوقت احلاضر.
الواقع  هذا  ولكن  متامًا  قامتة  ليست  الصورة 
الذي فرضته احلياة املدنية أصبح مهددًا لصحة 
العاملية  الصحة  منظمة  حذرت  وقد  األطفال 

من تفشي زيادة الوزن والسمنة بني األطفال.
"الطبي" يضيء يف الصفحات التالية على بعض 
األفكار والنصائح التي ميكن تطبيقها يف احلياة 
اليومية وتصحيح بوصلة احلياة لتشري نحو اجتاه 

الصحة.
الصفحات التالية قاربت االهتمام بصحة األطفال 
احلقل  لضخامة  اإلحاطة  ال  اإلجمال  نحو  على 
الذي يهتم برعاية اإلنسان منذ اليوم األول وحتى 
خليالكم  اجملال  الطبي  ترك  كما  عامًا،   18 بلوغ 
يف ابتكار طرق والوسائل التي حتبب الطفل يف 

أمناط احلياة الصحية.

بوصلة طفلي
تشير إلى .. الصحة
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اخصائية النطق و اللغة
مركز المنامة الطبي

شرف مرهون

إنه يكبر.. إنه يأكل
وجوانب  ولغوي  وحريك،  وعقيل،  وتطور جسدي،  منو  مبراحل  طفلِك  مير 
عّدة مهمة. وتولني اهتامماً واضحاً لكل جانب من الجوانب السابقة وتقومني 

بتوثيق تلك التطورات بصوٍر تذكارية لطفلِك الصغري.
 التغذية الصحيّة يلزمها قدرة عضلية وحركية لعضالت املضغ والبلع مبا يف 
ذلك الشفتني، واللسان، واألسنان، والبلعوم، والفك. هل تساءلِت أيتها األم ما 
هي املراحل التي مير بها صغريِك لحني نضوج قدرته عىل املضغ والبلع الطبيعي؟ 
وما هي القدرات التي ميتلكها طفلِك منذ لحظة والدته إلمتام عملية التغذية؟

وتطورها  للطفل  الحركية  للمهارات  املقبلة  القليلة  األسطر  يف  سأتطرق 
عىل مدى عامني، واألطعمة املناسبة املقدمة للطفل يف كل مرحلة من املراحل 

القادمة.
طفلِك منذ يومه األول وحتى عمر األربعة أشهر لديه مهارة مص السوائل 
والتي تعرف باملص البدايئ، وهي مهارة تتطلب جهد أقل من املص الطبيعي 
أو االعتيادي. يف هذه املرحلة تجنبي أن تطعميه أي نوع من أنواع األطعمة 
املهروسة أو لينة امللمس. ستالحظني أنه خالل هذه الفرتة سيكتسب قدرة أكرب 
عىل التحكم بحركة رأسه والسيطرة عليه. إن كان طفلك متخلف يف مهارة من 

املهارات السابقة فال ترتدي يف طلب االستشارة الالزمة.
من الشهر الرابع وحتى السادس ميكنِك أن تتفنني يف هرس أنواع مختلفة 
من األطعمة وتقدميها لطفلِك عن طريق امللعقة كام أن قدرته عىل املص املتقدم 
يف هذه املرحلة ستتطور أكرث. من املهارات الحركية املالحظة يف هذه الفرتة هي 
الجلوس والقدرة عىل تحريك اليد وتثبيتها يف منتصف الجسم. فيمكنِك خالل 

هذه املرحلة البدء بإعطاء الطفل زجاجة الرضاعة ليتعلم امساكها مبفرده.
البسيطة.  اللينة  السادس ويبدأ مبضغ األطعمة  يكرب طفلِك ليصل للشهر 
يف هذه املرحلة يقوم الطفل بتحريك الفك عمودياً لألعىل واألسفل عند مضغ 

اللقمة أكرث من الحركة الجانبية للفك. كام أن الطفل يصبح قادراً عىل رشب 

.Sippy Cup السوائل من كوب األطفال املعروف بـ

قادر عىل  التاسع يصبح طفلِك  إىل  السادس  الشهر  املمتدة بني  الفرتة  يف 

تنسيق حركة يديه وإيصالها لفمه، كام أنه يستطيع أن ميسك امللعقة بأصابعه 

الصغرية، وال مانع من إخطاء الهدف وإيصال امللعقة ألنفه أو رقبته يف بعض 

األحيان.

يف الشهر التاسع يصبح الطفل قادر عىل مضغ طعام أقرب لطعام الكبار 

من حيث احتواءه عىل قطع غري لينة وميكنِك اآلن تكبري اللقمة املعطاة لطفلِك. 

بحدود عامه األول يُفرتض أن يكون الصغري قادراً عىل تناول جميع أنواع 

باملضغ  له  يسمح  الذي  للحد  متطورة  صارت  لسانه  فقدرة  تردد  بال  الطعام 

اآلن  ميكنِك  الحركية.  قدرة جسمه  تطور  مع  تزامناً  بالطعام  والتحكم  والبلع 

االرتياح قليالً وتدعيه يستمتع بوجبته وتناول طعامه مبفرده.

راقبي طفلِك يف جميع مراحله وإن كان يفقد مهارة من املهارات السابقة 

يف العمر االفرتايض املوضح أعاله فهذا ال يعني أن الطفل غري طبيعي ال سمح 

الله. وال يعني ذلك الخوف والقلق، ولكن اإلستشارة أوىل من باب اإلطمئنان 

وحصول الطفل عىل التغذية املناسبة لعمره الزمني. ومن الجدير ذكره يف هذا 

املقام، أن تطور عضالت املضغ مرافق لتطور عضالت النطق وإنتاج األصوات 

بصورتها الصحيحة. لذا )قد( نجد بعض األطفال الذين يف عمر السنة مثالً وال 

زالوا غري قادرين عىل مضغ الطعام، هم أنفسهم غري قادرين عىل إنتاج بعض 

األصوات مبخارجها الصحيحة والواضحة. و)قد( وضعتها بني قوسني فلكل قاعدة 

شواذ والقاعدة ال تنطبق عىل الجميع.
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األطفال،  أيدي  تتمطط يف  ملونة  الصلصال قطع 

يستمتعون بها ويتعلمون بطريقة مسلية، ألنها تشمل 

تشكيل ملجسامت وأشكال وشخصيات محببة، إضافة 

إىل ألوانه املبهجة وسهولة استخدامه، وميكن لألطفال 

من سن عامني ونصف إىل ثالثة أعوام اللعب به.

فوائد اللعب بالصلصال:
الطفل  يُساعد  بالصلصال  اللعب  الحريك:  التطور 

عىل تعزيز قوة حركة أصابعه وذراعيه وأربطته، حيث 

يقوم بتحريك  يديه وأصابعه ويقوم بالضغط والفرد 

والتشكيل والكبس، ما يُساهم يف تعامله بشكٍل أفضل 

مع القلم واملقص يف مرحلة الدراسة الحقاً.

التي  األلعاب  الصلصال من  يُعد  الرتكيز:  تحسني 

االنتباه  نقص  مبتالزمة  املصابون  األطفال  يُفضلها 

الرتكيز  يف  يُساعدهم  أنه  حيث  املفرطة،  والحركة 

أن  كام  النهاية.  وحتى  البداية  من  واحد  نشاط  عىل 

حاملا  الهدف  ببلوغ  إحساساً  الطفل  مينح  الصلصال 

ينتهي من عمله، وميكنك اللعب مع طفلك بالصلصال 

وذلك  البسيطة  واملعاين  الكلامت  بعض  لتعليمه 

عمل  مثل  واألشكال  األصوات  مختلف  باستخدام 

ولفظ  كرة  ُصنع  أو  »طويل«  كلمة  واستعامل  ثعبان 

كلمة »كرة”.

االبتكار: يُحفز الصلصال طفلك عىل االبتكار بُصنع 

ويلعب  هذا  املختلفة.  واألشياء  األشكال  من  العديد 

الصلصال، ومن ثم فإن  كبرياً يف تشكيل  الخيال دوراً 

الوصول  يف  ينجحون  عليه  يواظبون  الذين  األطفال 

األبعاد واملساحات  إىل مستويات متقدمة من إدراك 

بشكٍل أرسع.

نشاط ُمهدئ: يُساعد الصلصال يف تهدئة األطفال 

ُمفرطي الحركة ألنه يحد من توترهم أو انزعاجهم مبا 

يُقدمون عليه من تشكيل وفرٍد لقطع الصلصال.

كام يُعد الصلصال أداًة ممتازة لعالج التخاطب، 

بصورٍة  اللفظي  التلقني  إىل  األطفال  يستجيب  حيث 

عن  بعيداً  ممتعة  بيئة  يف  يكونون  عندما  أفضل 

ضغوطات التعلم النمطي، فالضغط عىل العجني ينتج 

يف  براحة  يشعروا   أن  لألطفال  وميكن  مهدئ،  تأثري 

التعبري عن أنفسهم بطرق مختلفة.

الصلصال تمرين لألصابع والدماغ اضطراب
يسرق النوم

! ويهدم اليوم
التي  النوم  اضطراب  آثار  من  دراسات  حذرت 
على  وجودته  النوم  ساعات   على  تؤثر 
الكبيرة  مخاطرها  إلى  مشيرين  األطفال 
العامة. الصحة  وعلى  الطفل،  صحة  على 

المتخصصين  االضطراب بحسب 

 100 نوع

أسبابه

الحل

والهواتف  التلفاز  أجهزة 
في  والحواسيب  الذكية 
واستعمالها  النوم  غرف 
انتشار  وراء  متأخرة  لساعات 
األطفال بين  النوم  اضطرابات 

الضوء األزرق الصادر عن األجهزة 
هرمون  إنتاج  من  يحد  الذكية 
الميالتونين المحفز على النوم.

المشروبات الغازية والمشروبات 
الكافيين  على  تحتوي  التي 
تساهم في تقليل جودة النوم.

  إعداد أضاءة مثالية للنوم.
  تنظيم مواعيد النوم.

  عدم استخدام األجهزة الذكية 
قبل 60 - 30  دقيقة من النوم.

  أن تكون غرفة النوم للنوم فقط.
  مراجعة المختصين في اضطرابات 

النوم عند مالحظة ما يدعو للقلق.

يتسبب اضطراب النوم في 
العديد من األمراض، ومنها:

السمنة.
ضعف الجهاز المناعي.

التأخر الدراسي.
اضطراب فرط الحركة أو نقص االنتباه.
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تمارين تمديد العضالت )اإلطالة(:
تساعد هذه التامرين عىل إطالة عضالت الجسم، 

تؤّدي  ال  حتى  صحيحة،  بطريقة  تطبيقها  املهم  ومن 

إىل إصابة العضالت بالرضر؛ بسبب الشّد الزائد الواقع 

عليها، وتساهم هذه التامرين يف جعل العضالت أكرث 

قابلية للحركة، فتؤّدي إىل زيادة نشاط الجسم.

يف  االبتدائية  املدارس  يف  املنتسبون  وميارسها 

جميل،  إيقاع  ويف  بسيطة  بحركات  الصباحي  الطابور 

مع  البيت  يف  التمدد  متارين  تأدية  للوالدين  وميكن 

األطفال.

الجوالت الراجلة:
الحي السكني أو القرية فيها الكثري من املشاهد 

الجميلة التي ال نستطيع اكتشافها أثناء مرورنا عليها 

ترتاوح  يومياً  راجلة  جولة  يف  األطفال  أخذ  بالسيارة. 

املنطقة  عىل  سيعرفهم  دقيقة   30  –  15 من  مدتها 

وأهلها، وسيمنحهم لياقة يف السري ملسافات أطول.

فإذا هممت بزيارة قريب أو رشاء الخبز أو أشياء 

مشياً  معكم  األطفال  اصطحب  البقالة  من  أخرى 

املعتاد  من  أطول  طريقاً  تتخذ  أن  وحاول  لوجهتك 

لتطول مدة السري.

األلعاب الشعبية:
الشعبية  األلعاب  من  الكثري 

كانت حركية ومن أشهرها نط الحبل، 

من  وغريها  )الخطة(  أو  والسكونة 

األلعاب التي تنشط البدن يف جو من 

املرح والتحدي.

 15 ملدة  الحبل  نط  ويعادل 

من  دقيقة   30 )متفرقة(  دقيقة 

كمية  يف  امليش  من  وساعة  الجري 

السعرات الحرارية التي يتم انقاصها. 

جيداً  عليها  التدرب  جداً  املهم  ومن 

الفائدة،  أكرب قدر من  للحصول عىل 

من  زاوية  أي  يف  مامرستها  وميكن 

زاويا املنزل.

فيمكن  للسكونة  بالنسبة  أما 

من  بساط  أو  قامش،  عىل  رسمها 

البالستيك واللعب عليها يف أي مكان 

داخل املنزل.

طفلي  هل  يومًا،  نفسك  سألت  هل 
خامل؟

الوالدين،  بال  يف  يخطر  قد  تساؤل 
البدنية  املمارسات  من  خلت  بيئة  يف 
ففي  التقنيات  على  االعتماد  إىل  وركنت 
ويف  األول،  اخليار  هي  السيارة  التنقل 
الفيديو، واأللعاب  ألعاب  األلعاب تتسيد 

الكهربائية املوقف.
بشكل  تقلصت  الفارغة  املساحات 
والوقت  العمراين،  التقدم  مع  كبري 
الواجبات  وأداء  الدورس  بني  انحصر 
الفيديو  وألعاب  والتلفاز،  املدرسية 
وغريها. وتقلصت حصة النشاط البدين 
تختِف  مل  إن  اليومية  احلياة  جدول  من 

باملرة.
ماذا لو كانت اإلجابة، نعم طفلي خامل 

لكن ما العمل؟
»الطبي« حتاول يف هذا التقرير تقدمي 

أفكار ميكن تطبيقها كنشاط بدين.
الصحة  منظمة  توصيات  وبحسب 
العاملية ينبغي على الشباب من الفئة 
17 سنة ممارسة نشاط   -  5 العمرية 
ملدة  شديدة  إىل  معتدلة  بوترية  بدين 
يوم.  كل  إجمااًل  دقيقة   60 عن  تقّل  ال 
وهناك توصيات لتقليل املدة الزمنية لـ 
30 دقيقة وتلفت إىل أنه ميكن ممارسة 
 30 الـ  أو  الساعة  خالل  البدين  النشاط 
بني  متقطع  أو  متواصل  بشكل  دقيقة 

10 – 20 دقيقة.
ميكن  التي  البدنية  األنشطة  هي  فما 

ممارستها يف هذا الوقت؟

ً
 تجعل طفلك نشطا

ً
يوميا

5
األلعاب الحركية:

التي  األلعاب  رشاء  عىل  احرص 

الكهربائية،  الطاقة  بدون  تعمل 

والسيارات  الهوائية،  كالدراجات 

األلعاب  هذه  شأن  ومن  امليكانيكية. 

النشاط  من  جيد  مستوى  تحقيق 

أجواء  يف  تخطيط  ودون  يومياً  البدين 

من املرح.

فوائد ومهارات تمنحها 
الرياضة لألطفال

تطوير القدرات البدنية، واملهارات الرياضية

تكوين صداقات جديدة

قضاء وقت ممتع ومثمر 

يكون  أن  والتعلم  املشرتك  العمل  مامرسة 

عضوا يف الفريق

اكتساب الروح الرياضية وتقبل النتائج مهام 

كانت

اكتساب احرتام الذات

لها انعكاسات إيجابية عىل الصحة النفسية 

واملهارات العقلية

التي  األفكار  من  الكثري  هناك 

ممتع  بدين  لنشاط  تتحول  أن  ميكن 

البالون  كتنطيط  لألطفال،  بالنسبة 

ألطول فرتة دون الوقوع عىل األرض، 

الطرق  ابتكار  يف  العقل  إعامل 

لتحويل  طريقة  أفضل  هو  والوسائل 

ومنط  يومي  لسلوك  املامرسات  هذه 

فيه  الوالدان  يكون  لألطفال  حياة 

أطفالهم  ويشاركون  حسنة  قدوة 

أداء النشاط البدين، إضافة ملامرستهم 

ضمن  الخاص  البدين  النشاط 

برنامجهم اليومي.

3

١2

4



16
ديسمبر
2017

17
ديسمبر
2017

السلوك  يف  واضطراب  مبزاجية  يومه  مير  أخر،  كأي شخص  التوحدي 

عىل  قدرته  عدم  بسبب  لوالديه   إيصالها  يستطيع  ال  قد  ويتعرض آلالم 

الكالم كأمل يف أسنانه أو مغص ببطنه. وقد يرافق ذلك نوبات غضب تختلف 

شدتها وموعدها، فهي تختلف باختالف الطفل وعمره وحالته املعيشية 

ولكن ما يجب مالحظته مستوى تلك النوبة وتقييمها ما إذا كانت مؤذية 

من عدمها، أما إهاملها أو السكوت ظنا انه سلوك وقتي مرتبط بحادث 

معني أو مكان مزدحم رمبا يعرض التوحدي النتكاسة شديدة  وقد تظهر 

سلوكيات أكرث شدة يصاحبها عنف ضد نفسه وغريه ...

يف  تغريات  يف  وتتسبب  تستفزهم  التي  األمور  أطفالكم  جنبوا  لذلك 

تفاقمت   الغضب قد  نوبات  أن  أو سلوكياتهم، ويف حال مالحظة  مزاجهم 

وصعب السيطرة عليها ال ميكن املامطلة يف األمر، لذا يجب مراجعة الطبيب 

لوصف بعض األدوية والتي بدورها تهدئة الجهاز العصبي. وعند البدء بتلك 

األدوية ال ميكن التنبؤ بنتائجها أو أعراضها الجانبية، فقد يصاب التوحدي 

بركود أو تخدر بل قد يصاب بإدمان ويتعود جسمه عىل الجرعة وال تأثر به 

فتزداد حركته وتضطرب سلوكياته،  لذا ال ميكن القول أن الدواء هو السحر 

فإن  لذا  العادة  عن  خارج  سلويك  أو  نفيس  اضطراب  ألي  الناجع  والعالج 

العالج ال يتطلب بضعة مليات من الدواء وانتظار النتيجة عند أحد الزوايا، 

بل إن العالج يبدأ من الداخل من االحتواء والتقبل واإلرصار عىل أن مير كل 

ذلك بسالم ...

عالجوا 
أطفالكم 

أم لطفل توحديباالحتواء

زينب أحمد جاسم

وقد ذكر )سويسن، 1994( إن التعرف عىل اإلعاقة 

أو الصعوبة تقود األساتذة فوراً إىل خفض التوقعات من 

الطالب عىل الرغم من مواهبه، ويكون رد فعل الطالب 

والشعور  االرتياح  عدم  هو  املنخفضة  التوقعات  لتلك 

اإلعاقة  لوجود  باإلحباط  للشعور  يدفعهم  مام  بالقلق، 

التي يشعرون أنها السبب أو الحاجز. 

ذوي  من  املوهوبني  الطالب  أن  علمياً  ثبت  وقد 

أنهم  كام  للذات،  جيد  وتقدير  إحرتام  لديهم  اإلعاقات 

القوة  ونقاط  مواهبهم  عن  التحدث  عىل  حريصون 

لديهم. وقد أكد الكثريون منهم أنهم مستعدون للدراسة 

وبذل الجهد، إال أن التوتر والخوف من الفشل يجعلهم 

من  الرشيحة  هذه  ويجعل  دفاعية،  مواقف  يتخذون 

فئات املجتمع محرومة من الخدمات الالزمة؛ مام يؤدي 

إىل هدر طاقاتهم الكامنة للتحصيل واإلنجاز الذي ميكن 

 ( املعايري.  بكل  املستوى  رفيع  للمجتمع عطاًء  يقدم  أن 

فيزيب، 1992(

ذاتها  بحد  اإلعاقة  وجود  أن  بالذكر  والجدير 

لدى  املوهبة  الكتشاف  عائقاً  يشّكل  ما  فقط  هو  ليس 

األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة، بل تتعّدد أسباب 

صعوبة اكتشاف املواهب لديهم، ويف هذا اإلطار ذكرت 

)أركويب، 2002( عدة عوائق الكتشاف املوهبة عند ذوي 

املعلمني  اهتامم  ييل:  فيام  متثلت  الخاصة  االحتياجات 

تخطيها  املعاق عىل  تدريب  ومحاولة  الضعف،  بنواحي 

التي  األخرى  قدراته  وتجاهل  االهتامم،  محط  وجعلها 

تدل عىل املوهبة. إىل جانب أن بعض األطفال ال يكشف 

واجبات  له  تعطى  أن  من  خوفاً  وذكائه  قدراته  عن 

النشاطات  أن  يرى  وبعضهم  غريه،  من  أكرث  ومتطلبات 

أقل من قدراته. كام أن بعض املوهوبني ال ميتثل لألنظمة 

فيظن املعلم أنه من املشاغبني، ويظن بعض املعلمني أن 

االجتامعي  مركزها  أرسة  من  ينحدر  أن  بد  ال  املوهوب 

فوق املتوسط. كذلك فتكدس الطالب يف الفصول وزيادة 

نصاب املعلم يعيق اكتشاف املوهوبني، كام أن االعتقاد 

األطفال  عند  يوجدان  والذكاء  املوهبة  أن  الخاطئ 

املتفوقني دراسياً فقط، يجعل املعلم يهمل األطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة.

مجال  يف  السابقة  واألبحاث  للدراسات  وبالرجوع 

املوهوبني  بفئة  االهتامم  ندرة  اتضح  املوهوبني،  رعاية 

أبرز  ومن  العريب.  العامل  يف  سيام  ال  اإلعاقات  ذوي  من 

خوجة   ( أجرتها  دراسة  هي   املجال  هذا  يف  الدراسات 

وزميالتها، 2006(  هدفت إىل القيام بدراسة حالة )11( 

العربية  باململكة  الدراسية  املراحل  مختلف  يف  طالبة 

مواهب  ولديهن  برصية،  إعاقة  من  يعانني  السعودية 

هؤالء  لدى  املوهبة  نوع  عىل  التعرف  بغرض  مختلفة؛ 

من  اتضح  وقد  املواهب.  هذه  تنمية  وطرق  الطالبات، 

أن  الدراسة  لعينة  الفردية  الحالة  دراسة  بيانات  تحليل 

أنواع املوهبة لدى املكفوفات، كانت كاآليت: موهبة فنية 

متثلت يف الرسم واألعامل الفنية، وموهبة أدبية )خطابة، 

مذكرات  خواطر،  كتابة  نرثية،  كتابة  شعرية،  كتابة 

شخصية(. 

وقد حددت  )سمر ، ١٩٨٧ ) دالالت املوهبة لدى 

واملسموع  املقروء  التحليل  عىل  :القدرة  يف  الكفيفات 

الفصحى  اللغة  استخدام  عىل  القدرة  والتذوق،  والنقد 

األفكار  وضوح  مع  وكتابياً،  شفوياً  باآلخرين  االتصال  يف 

وحسن تنظيمها، الجرأة األدبية والقدرة الخطابية، القدرة 

إىل  باإلضافة  النصوص،  وتذوق  بالجامل  اإلحساس  عىل 

أو  األديب  أو  اللغوي  النشاط  ألوان  من  لون  يف  التفوق 

الثقايف .

املوهوبني ذوي  أنَّ  تُشري ريم )2003( إىل  ومن جهة أخرى، 

اإلعاقة الجسدية يقضون جزًءا كبرياً مْن يومهم الدرايس يف تعلُّم 

كيفية تطوير مهاراتهم الحياتية املختلفة، حيُث يتمكنون مبقتضاها 

إىل حٍد كبريٍ من التغلب عىل تلك اآلثار السلبية التي ترتتب عىل 

ناهيك  املعرفية،  قدراتهم  تطوير  عن  يبتعدون  وبالتايل  إعاقتهم، 

عن قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية.

وعليه، فاملوهوبون من ذوي االحتياجات الخاصة ثروة يجب 

العناية بها، واستثامر طاقتها املكنونة. وال يجب أن تحول اإلعاقة 

الفئة؛ فرتبية وتعليم املعوق املوهوب  دون إظهار مواهب هذه 

والعلامء  واملكتشفني  املخرتعني  من  العديد  أن  كام  حق مرشوع، 

وغريهم كانوا من املعوقني املوهوبني.

أَن األطفال املوهوبني من ذوي اإلعاقات مُيكن  وتأكيداً عىل 

أْن يكونوا يف املستقبل ذوي مكانة ومنزلة مرموقة وقادة منتجني، 

بصامتها  تركت  وعاملية  وإسالمية  عربية  شخصيات  نستعرُض 

اإليجابية عىل مجتمعاتنا ُرغم اإلعاقات التي كانوا يعانون منها:

الواليات  رئاسة  توىل  روزفلت:  فرانكلني   *

األطفال. بشلل  مصاباً  وكان  األمريكية،   املتحدة 

* هيلني كيلر: املرأة املعجزة التي كانت تحمل ثالث إعاقات هي: 

األدب  يف  شأن  لها  أصبح  ذلك  ومع  والبكم،  البرص  وكف  الصم 

وكتابة القصة، وحصلت عىل شهادة الدكتوراه ولها من العديد من 

املؤلفات أشهرها قصة حيايت.

برايل  طريقة  اخرتع  الذي  وهو  كفيف،  برايل:  لويس   *

للمكفوفني.

آينشتاين  وأُطلَق عليه  * ستيفن هوكنج: وهو مقعد وأبكم 

نظرية  واكتشف  اآليل  الحاسب  مع  تعامل  وقد  العرشين،  القرن 

تاريخ الكون. عمل محارضاً بجامعة كمربدج وكان يلقي محارضاته 

عن طريق الحاسب اآليل، كام يرجع له الفضل يف اكتشاف الثقوب 

السوداء يف الكون وإشعاعاتها.

* ماركوين: كان أعور العني ومييل لالنطواء وقد يكون توحدي، 

عام  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة  منح  وقد  سليك،  الال  مخرتع  وهو 

1909م.

)املطبوعون عىل  الجاحظ  قال عنه  برد: كفيف،  بن  بشار   *

بشار  ولكن  العتاهية  وأبو  الحمريي  والسيد  بشار،  هم  الشعر 

أطبعهم(.

* أبو العالء املعّري: كفيف أيضاً درس فلسفة اليونان، ونال 

َي رهني املحبسني. من العلم والثقافات املختلفة والشعر وُسمِّ

* أبو األسود الدؤيل: وكان أعرجاً، ومع ذلك كان شجاعاً وذكياً 

جداً، أصبح قاضياً للبرصة ثم أمرياً عليها.

مل  واملخرتعني  والرؤساء  العلامء  هؤالء  أن  القول،  وخالصة 

ودورنا  موهبتهم.  عرب  صيتهم  ذاع  بل  إعاقتهم،  بسبب  ُيعرفوا 

كعاملني يف مجال الرتبية والتعليم، أن نأخذ بيد أطفالنا من ذوي 

عن  متوارية  متميزة  قدرات  نكتشف  فقد  الخاصة؛  االحتياجات 

أن نخرجها  ما علينا فعله، هو  اإلعاقة. وكل  أستار  أنظارنا خلف 

لرتى النور.

 موهوبون ولكن !

 اختصاصية صعوبات التعلم    

 أ/ ريحانة حبيل  
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األوىل  للوهلة  ذهنه  إىل  تبادر  منا  من 
إن تلك املوسيقى التي يسمعها ما 
وإصرار-  بتحٍد  ُمّشَوب  إبداع  إال  هي 
املوسيقي  املؤلف  ذلك   – بيتهوفن 
املشهور، ما هو إال أسطورة جّسدت 
عرب السنني مثااًل خالدًا ملوهبٍة ُولَدت 
ذوو  املوهوبون  اإلعاقة.  أحضان  بني 
التي  الفئة  هي  اخلاصة،  االحتياجات 
الضوء  لتسليط  املقال  هذا  يهدف 
قد  الذي  للمجتمع  وإبرازها  عليها، 
االهتمام  وعن  عنها،  غفلة  يف  يكون 

بها.
التي  املراجع  ُشّح  من  الرغم  على 
ذوي  املوهوبني  موضوع  تناولت 
من  أن  إال  اخلاصة،  االحتياجات 
بهذه  التعريف  مبكان  األهمية 
من  الكرمي  القارئ  ومتكني  الفئة، 
تعريف  وميكن  خفاياها.  أغوار  سرب 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  املوهوبني 
يظهرون  الذين  األفراد  أولئك  بأنهم 
على  معني  جمال  يف  إبداعًا  أو  متيزًا 
إعاقة  من  يعانون  أنهم  من  الرغم 
إعاقة  أو  بصرية  أو  سمعية  حسية 
عّرف  فقد  أخرى  وبعبارة  حركية. 
)عطوف،2001( الطالب املوهوبني 
والصعوبات  اإلعاقات  ذوي  من 
متميزة  قدرات  لديهم  طالٌب  بأنهم 
وإمكانيات كامنة استثنائية، وقادرون 
رغم  العايل  واإلجناز  التحصيل  على 
البصرية،  السمعية،  إعاقتهم 
اجلسمية أو األكادميية، ولكن يصعب 
التعرف عليهم حتى يف الربامج التي 
االحتياجات  بذوي  العناية  تستهدف 

اخلاصة. 
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استشارية طب األطفال 
مجمع السلمانية الطبي

د. دينا صنقور

من أمراض الشتاء

التهاب القصيبات 
الهوائية لألطفال

تكرث يف هذه األيام من  فصل الشتاء حاالت التهاب الُقَصْيبات الهوائية يف األطفال 
الصغار دون الـ 12 شهرًا خاصة خالل أشهر ديسمرب ويناير وفرباير. وينتشر هذا 
انتقال الفريوس من شخص آلخر عن طريق  املرض بشكل وباء بسبب سهولة 

الرذاذ التنفسي عند السعال والعطس وعن طريق اليدين.
عن  ناجم  فريوسي،  مرض  هو  الصغار  األطفال  يف  الهوائية  القصيبات  التهاب 
حدوث  يف  يتسبب  وقد  سي  َنفُّ التَّ امِلْخَلوي  الفريوس  يدعى  بفريوس  العدوى 

املرض فريوسات أخرى ولكن بدرجة أقل.
األعراض:

ُسعال ورشح 	 

ارتفاع يف درجة الحرارة	 

صعوبة يف التنفس مع صفري وشخري 	 

قد تكون الحالة شديدة مصحوبة بنقص يف األكسجني 	 

العالج:
يكون داعامً بشكل عام واليوجد عالج نوعي ويتضمن: 	 

إعطاء األوكسجني	 

املحافظة عىل اتزان السوائل يف الجسم 	 

بخار 	  شكل  عىل  الهوائية  الشعب  أدوية  اعطاء 

)كاألدرينالني والفنتولني( 

هو 	  املسبب  ألن  الحيوية  للمضادات  دور  يوجد  ال 

فريوس

الحاالت التي تستدعي ادخالها 
للمستشفى:

وجود صعوبة شديدة يف التنفس ونقص يف األوكسجني	 

عالمات االجهاد يف التنفس	 

وجود مشاكل يف القلب أو الرئة أو نقص املناعة	 

األطفال الخدج	 

 الوقاية:
منع تعريض الرضع واألطفال من االختالط مع املصابني 	 

بالزكام

غسل اليدين جيداً 	 

باملرض 	  اصابتهم  تكون  ممن  بلقاح  األطفال  تحصني 

الذين  واألطفال  الخدج  كاألطفال  حياتهم  عىل  خطراً 

يعانون من مشاكل يف القلب أو الرئة أو نقص املناعة.

»احسب النجوم اليل يف السام« الطلب من الطفل حساب 

النجوم يف السامء ليس طلباً تعجيزياً بقدر ما هو مترين مسٍل 

القدرات  النظر ذا  الحساب، وتقوية  الطفل عىل  وممتع لقدرة 

الحبيسة يف حدود قصرية تحدها الجدران.

نزهات  يف  األطفال  بأخذ  الوالدين  ينصحون  العيون  أطباء 

ومامرسة متارين الرتكيز بالنظر لألشياء البعيدة التي تساهم يف 

وقايتهم من قرص النظر، فقد ثبت أن البقاء يف األماكن املغلقة 

مع مشاهدة التلفاز يسبب مع مرور الوقت قرص النظر.

العني  تغذية  يف  يساهم  الطلق  الهواء  يف  إن الخروج  كام 

باألوكسيجن بشكل طبيعي، ومن املعروف أن قرنية العني تأخذ 

ما تحتاجه من األكسجني بشكل مبارش من الهواء، ويساهم ذلك 

يف تحسني وضعية األوعية الدموية ويصب كل ذلك يف تحسني 

جودة اإلبصار.

البرص  بتحسني  كفيلة  والسلوكيات  املامرسات  من  الكثري 

لوضعها  إعادتها  يصعب  اإلبصار  فقوة  قوته،  عىل  والحفاظ 

التنزه يف الهواء الطلق مع غذاء  الطبيعي إذا تأثرت. قليل من 

يهتم بالبرص كأكل الجزر والسمك، وغريها من األطعمة ستساهم 

إىل حد ما يف الحفاظ عىل العني والنظر. 

تذكر دامئا وأنت تطلق العنان لنظر طفلك أن تعدوا النجوم 

معاً يف الليايل الصافية.

ي
ْ
ُبن

حّدق في النجوم
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األمثلة التطبيقية عىل ما أقول كثرية، وحتى نتحاىش 

اإلسقاط والتسميات سأذكر مناذج بسيطة إجاملية، وكل 

املزيد.  ملعرفة  اإلعالمية  الوسائل  تتبع  هو  عليكم  ما 

والحذر ثم الحذر ثم الحذر من الجري خلف أي اعالن 

يروج لعالج سحري أو خارق أو أرسع من رسعة الضوء يف 

تأثريه، فكل هذه التقنيات أو العالجات أو األجهزة أو ... 

مدانة ما مل تثبت براءتها علميا.

األعشاب السحرية التي يروج لها عىل أنها شفاء من 

كل داء، والتي يجتمع الناس أفواجا لكل من هب ودب 

للحصول عليها. وهم وخداع ما مل يثبت غري ذلك!

التي  والعمليات  السحرية  واإلبر  الخارقة  األجهزة 

تعالج كل آالم جسمك يف دقائق، والتي تعيد شبابك يف 

يثبت  مل  ما  وهم  التلفاز!  تشاهد  جالس  وأنت  ساعات 

غري ذلك!

املبتكرة ألي مرض مزمن ال زال  العالجية  التقنيات 

الطب مبا وصل إليه من تقدم يقف حائرا أمامه، ولنأخذ 

عالجات  من  له  انترش  ما  أكرث  فام  مثاال...  السكري  داء 

وتقنيات سحرية. كلها وهم ودجل ما مل يثبت غري ذلك!

اللمسات والتقنيات التي تجعل من املشلول حصاناً 

يف دقائق، فيخرج ماشياً عىل قدميه بعد أن أىت عىل كريس 

متحرك. وهم وخداع ما مل يثبت غري ذلك!

الربوفيسور الفالين، الذي يدعي عالج كل سقم ومل 

يبَق سوى القليل ليدعي أنه يربؤ األكمه واألبرص ويحيي 

املوىت والعياذ بالله! دجال مفرت ما مل يثبت غري ذلك!

معلول  يقصدها  ال  والتي  العالجية،  السياحة  دول 

بأي علة كانت إال وعاد لبالده ساملا غامنا مشافا من كل 

ما فيه. وهم وغش ما مل يثبت غري ذلك!

واألدوية  واملنتجات  والحميات  الفالنية،  الربامج 

وغريها الكثري مام يروج له بأنه املحارب األمثل للكرش، 

والذي ينقص الوزن خالل أيام أو أسابيع وأنت ال تبارح 

كرسيك للحركة وال تغري من عاداتك و غذائك. بيع للوهم 

ما مل يثبت غري ذلك!

التي تدعي وجود  والعيادات  املراكز واملستشفيات 

أحدث العالجات والتقنيات وضامن نجاحها %100 لكل 

األمراض واألعراض. وهم يف وهم ما مل يثبت غري ذلك!

ختاما ...ال ننفي وجود بعض العالجات ذات التأثري 

ولكنها  السحري،  وحتى  بل  والرسيع  الفعال  العالجي 

تتصف بجملة من الضوابط واملوازين العلمية، وبالتأكيد 

ماهية  حول  سؤال  العزيز  القارئ  ذهن  يف  ينقدح 

للغة  وفقا  أي عالج  تقييم  لها يف  نحتكم  التي  الضوابط 

العرص العلمية، وكيف نتجنب الغش والخداع والتدليس 

يف هذا الجانب؟

األبحاث  عىل  املبنية  العلمية  اإلثباتات  وجود  أوال: 

العلمية  املؤسسات  توصيات  أو  املعتربة  والدراسات 

البحثية.

واملثبتة  واملوثقة  الواسعة  التجارب  توافر  ثانيا: 

بوجود التأثري وقوته.

ثالثا: تتبع التجارب الشخصية السابقة ملن مر بنفس 

العالج بحيث ال يكون الغالبية قد خدع بالعالج أو كانت 

نسبة التأثري وعدمه متساوية.

الجانب  هذا  يف  االختصاص  أهل  غالبية  رأي  رابعا: 

مهم، فقد يحدث خالف وجدل علمي أصال حول نفس 

العالج، فالحاكم هنا يف تقييم األدلة ورجحانها هم أهل 

االختصاص )ممن مل يتلوث بداء التأثري السحري للعالج!(

يقدم  ملن  والتخصص  واملؤهالت  الكفاءة  خامسا: 

العالج، فمن غري املنطقي أن أذهب إىل النجار أو الحداد 

ليك يصلح يل آالم الظهر والعكس صحيح أيضا.

ونوعه  العالج  طبيعة  عىل  العقل  حاكمية  سادسا: 

تقنية  أو  أو عالج  أن يخلصني دواء  وتأثريه، فهل يعقل 

أو .. من آالم كنت أعاين منها عرشات السنني ويف وقت 

نحتاج  ما  غالبا  ولكن  يكون  قد  جهد؟  دون  من  قيايس 

لوضع عالمات االستفهام قبلها.

الحذر الحذر من اللهث األعمى وراء كل صيحة من 

عالجات، أدوية، تقنيات، معدات، أجهزة، مراكز ومشايف، 

استشاريني وغريها الكثري يف عامل الطب والعالج؛ فأغلبها 

إذا جاءه  ماء حتى  الظآمن  بقيعة يحسبه  وهم ورساب 

مل يجده شيئا!! 

اختصاصي عالج طبيعي 
وتأهيل اإلصابات الرياضية 

محمد الريس

الطبي  زماننا  يف  له  يؤسف  ما  لشد 
على  ورجحانه  التجاري  اجلانب  غلبة  هذا 
واألمانة  واملهنية  املصداقية  كفة 
وسائل  به  تطالعنا  ما  إن  العلمية. 
اإلعالمية  والقنوات  االجتماعي  التواصل 
بشكل مستمر ال يكاد يبارح دائرة الغش 
وهو  منه،  الكثري  يف  والتدليس  واخلداع 
وصمة عار تذهب مبا تبقى من ماء وجه 
واالحتيال  النصب  امتهن  ممن  البعض 
على املرضى ممن ال حول لهم وال قوة. 
واألوسمة  الشهادات  كرثة  تغرنكم  ال 
والنياشني التي يتمتع بها البعض من أي 
وجملة  واألمانة  فاإلخالص  كان؛  تخصص 
واالختبار  احملك  هي  األخرى  األخالقيات 
رتبة  الناس  أعلى  فيه  يسقط  الذي 

علمية، وينجح فيه ذلك األمي البسيط.

أال أدلكم على 
العالجات السحرية؟!

علي الحلواجي...
 رائد أعمال طموح يقف خلف أكبر شركة تقنية معلومات طبية في البحرين

األعمال  عامل  بني  التمازج  يتسارع 
من  الكثري  فتتحول  الرقمي،  والعامل 
التقليدية  العمليات  من  املؤسسات 
على  تعتمد  التي  الرقمية  للعمليات 
للتوافق مع عمل  ُأنتجت  برامج خاصة 

املؤسسة أو بعض أقسامها.
اآلخر  هو  بعيدًا  يكن  مل  الطبي  القطاع 
عن العامل الرقمي، فاملنشآت الطبية 
العمليات  تسيري  يف  يعينها  ما  حتتاج 
واإلجراءات داخلها، وقد أدرك د. منعم 
البحرينية  بالقدرات  وآمن  ذلك،  حفاظ 
جمال  يف  األعمال  رائد  على  وعرض 
احللواجي  علي  املعلومات  تقنيات 
شامل  إلكرتوين  برنامج  تصميم 
التخصصي  حفاظ  مستشفى  إلدارة 

لألسنان.
لتقنية  إلنفنت  اإلداري  املدير  وقال 
»الطبي«  لـ  املعلومات علي احللواجي 
متكامل  برنامج  تقدمي  يف  التحدي  أن 
  EMR  INVENT ساهم يف إنتاج برنامج
منشأة   100 من  أكرث  تستخدمه  الذي 
طبية يف البحرين وخارجها. وأن إنفنت 
مستمرة يف تطوير الربنامج، كما أنها 
تسعى لطرح مبادرات ومشاريع أخرى 

يف العام القادم.
اللقاء التايل أشار للكثري من التفاصيل:
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حدثنا باختصار عن شركة إنفنت Invent؟
انطلقت إنفنت يف عام 2010، وكانت البداية طلب 

قدمه يل د. منعم حفاظ مالك مستشفى حفاظ لألسنان 

لبناء برنامج إلكرتوين متكامل ملستشفاه الجديد. فكرت 

التي سأبني  قبل إجابة الطلب، ثم وضعت األسس  ملياً 

من خاللها الربنامج.

عدم   – اآلن  ولحد   – الحظت  التحضري  فرتة  أثناء 

وجود رشكة بحرينية متخصصة يف الربمجيات املخصصة 

الطبية. عقدت اجتامعات كثرية مع د. منعم  للمنشآت 

حفاظ وموظفيه الستيعاب طبيعة عمل املنشأة الطبية، 

يسّهل  إلكرتوين  لربنامج  ذلك  كل  وتحويل  تحتاجه  وما 

عمل العاملني يف املركز مبختلف مواقعهم الوظيفية.

البداية مل تكن سهلة فقد استغرقت ما بني 6 – 8 

الربنامج    INVENT EMR إنتاج استطعنا  حتى  أشهر 

اإللكرتوين املخصص إلدارة املنشآت الطبية.

جيد  بشكل  الربنامج  تقييم  عىل  الرشكة  يف  حرصنا 

من  لألسنان  حفاظ  مستشفى  يف  العاملني  مع  واملتابعة 

والحسابات،  اإلدارة  وقسم  وأطباء،  استقبال  موظفي 

ومنحوا الربنامج درجة اإلمتياز وكان نتاجاً مبهراً لهم.

كيف توصلت إلنتاج هذا البرنامج الذي 
تستخدمه منشآت طبية بحرينية؟

قبل اإلجابة عن هذا السؤال أوجه شكري وامتناين 

إىل أوائل عمالءنا من األطباء الذين آمنوا بقدرات الكادر 

صورة  رسم  الذي  الكبري  تعاونهم  وعىل  لدينا  البحريني 

دقيقة ومفصلة لعمل املنشأة الطبية والتي ترجمتها مع 

. INVENT EMR فريقي إىل

من السهل جداً عىل أي مربمج يتمتع بالذكاء إنتاج 

الربامج، ولكن الربامج تحتاج ألكرث من ذلك حتى تحقق 

أسسُت  ولذا  إنفنت  يف  جيداً  ندركه  ما  وهذا  نجاحاً. 

فريقاً متكامالً للنجاح يف أعاملنا يتضمن مديراً للمرشوع، 

للبيانات  ومحلل  األعامل،  مجال  يف  للبيانات  ومحلالً 

الربمجية، ومربمجني، وفريق دعم تقني.

املتكامل، من  الفريق  بهذا  تتميز  إنفنت  أن  أعتقد 

املهم جداً أن يعرف املربمج ما هو املطلوب من الربنامج 

محلل  من  كُل  يرفعها  التي  النتائج  ضوء  عىل  وذلك 

البيانات يف مجال األعامل ومحلل البيانات الربمجية بينام 

يدير هذا الفريق مدير املرشوع الذي يحرص عىل تسليم 

برنامج يفي مبتطلبات الزبون يف الوقت املحدد.

هل لك أن تعرفنا على الفريق العامل في 
إنفنت؟

فأغلبهم  واعتزازي،  العمل هو مصدر فخري  فريق 

البحرنة يف الرشكة  البحرينيني وتفوق نسبة  من الشباب 

85 %، وهم متفوقون من خريجي جامعات بحرينية يف 

مجال تقنية املعلومات.

مني  أذىك  هم  مبن  نفيس  »أحيُط  فخر  وبكل  أنا 

الرقم  هو  البرشي  الكادر  يف  االستثامر  إن  عىل  وأؤكد 

الرسي واألصعب واألجمل يف معادلة النجاح الذهبية، قل 

يل من هم موظفوك أقول لك كم أنت ناجح.«

ما هي الصعوبات التي واجهتك في بناء 
البرنامج وتطويره؟

إنفنت  واجهت  التي  الصعوبات  من  الكثري  هناك 

تتخيل  أن  فلك  الطبي،  القطاع  خصوصية  رأسها  وعىل 

املريض  زيارة  خالل  تحدث  أن  ميكن  التي  االحتامالت 

للمنشأة الطبية، كل هذه االحتامالت يجب أن ترتجم إىل 

إجراءات إدارية وتحول هذه اإلجراءات إىل صيغ رقمية 

يف الربنامج.

الربنامج،  بناء  يف  البيانات  محليل  أهمية  تربز  وهنا 

واستطاع محللو البيانات يف إنفنت من خالل الكثري من 

األدوات تقديم فكرة واضحة للمربمجني.

كم عدد المنشآت الطبية التي تستخدم 
INVENT EMR ؟

أستطيع القول أن حوايل 85 % من املنشآت الطبية 

الخاصة والتي متتلك برنامجا إلدارة املرىض يكونون عىل 

مستشفى  مع  بالتعاقد  النجاح  وتكلل  عمالئنا،  األرجح 

الربنامج يف قسم األسنان. أما  الكندي بفرعيه باستخدام 

تستخدم  طبية  منشأة   100 من  أكرث  فهناك  العدد  عن 

INVENT EMR يف البحرين وخارجها كلبنان والكويت 

بل وتكلل نجاحنا مؤخراً بإفتتاح مركز تجميل يف بريطانيا.

هذا يعني أن لديكم تسويقًا ممتازًا 
للمنتج؟

كان  للربنامج  مسوق  أكرب  التقليدي،  باملعنى  ليس 

ورضا  تستخدمه  التي  املنشآت  يف  يحققه  الذي  النجاح 

املستخدمني من األطباء عنه، فقد عقدنا العزم عىل إنتاج 

الطبية كل ما يحتاجه  املنشأة  أو  برنامج يقدم للطبيب 

تحت منصة واحدة. 

IN-  تلقيُت اتصاالً من مستثمرين إلستخدام برنامج

VENT EMR لصالح مراكز طبية للجلد واألسنان يف لبنان، وتلقيُت 

اتصاالت من الكويت، ومؤخراً تلقيت اتصاالً من مركز متخصص يف 

مجال التجميل يف اململكة املتحدة لرشاء الربنامج وتم تنفيذ جميع 

تلك املشاريع يف تلك الدول.

أنا فخور جداً بأن يتحدث اآلخرون عن برنامجنا الذي طورناه 

باعتزازهم  مع فريق من املوظفني املبدعني واألكفاء ، وسعيد جداً 

بخدماتنا.

ما هو التطور الذي طرأ على البرنامج منذ انطالقته؟
الربنامج  تبقي  التي  الروح  هو  املستمر  والتطوير  التحديث 

فّعاالً، وقد شهد الربنامج العديد من التطويرات واالضافات.

املنشأة  احتياجات  من   %  90 حوايل  يغطي  األسايس  الربنامج 

االتصاالت  عاملي  تطور  للياء، ولكن مع  األلف  اإلدارية من  الطبية 

والتقنية، طورنا مالحق للربنامج شكلت نقلًة نوعية لنا، ومنها ربط 

بني  والربط  اإللكرتونية،  الشخصية  البطاقات  قارئ  بنظام  الربنامج 

نظام املواعيد والرسائل النصية القصرية املختلفة التي ترسل بشكل 

آيل وتؤكد حجز املوعد الطبي، والتذكري به  أو ترسل العروض والتهاين وحتى الرصيد 

اإللكرتوين.

كام أضفنا عىل الربنامج جهاز التوقيع اإللكرتوين وهو متوافق مع اشرتاطات الجهاز 

املركزي للمعلومات يف اململكة، وميكن للمريض التوقيع عىل إقرارات وعقود إجراء بعض 

طلبات العالج أو العمليات إلكرتونياً عىل سبيل املثال ال الحرص.

 INVENT EMR – CALL طبي  اتصاالت  مركز  برنامج  أول  إنفنت  متتلك 

CENTER  والذي مُيكِّن املنشأة الطبية من التعرف عىل هوية املتصل مبجرد أن يرن 

الهاتف، ويستطيع أن يقدم تقريراً لكل االتصاالت الواردة والصادرة وكذلك ربط املوقع 

اإللكرتوين بقسم تسجيل املواعيد داخل املنشأة الطبية مبارشة.

ما هو جديد  INVENT EMR في 2018؟
دامئا منلك الجديد، وعوَّدنا عمالئنا عىل املفاجآت السارة: 

هذه املرة سنمكن املستخدمني من الولوج للربنامج من خالل 

املنشأة وتقاريرها من أي مكان وبشكل  الهاتف ملتابعة عمل 

آمن.

أما بالنسبة للرشكة فنحن اآلن بصدد تأسيس رشكة خاصة 

البحرينية  الطبية  املنشآت  إلكرتوين تفاعيل يضم  إلنشاء موقع 

املوقع  شأن  ومن  طريقه،  عن  الطبية  املواعيد  لحجز  الخاصة 

املواعيد  حجز  عرب  العالج  لطالبي  ممتازة  خدمات  تقديم 

بسهولة عرب ربط املوقع والربنامج مبارشة وبشكل تلقايئ متميز.

ما هي الكلمة التي تود أن تختم بها اللقاء؟
سعيد جداً مبا قدمت - بعد حوايل تسع سنني من انطالقة 

إنفنت – من برنامج طبي بحريني للمنشآت الطبية وملحقات 

Add-Ons  ال تتوفر حتى يف برامج طبية عاملية.

وأود التذكري أن العقبات تصاحب الطريق للقمة دامئاً، ولكن من خالل اطالعي عىل 

تجارب اآلخرين ومنهم مؤسس رشكة أبل ستيف جوبز الذي نصح رواد األعامل بالتايل: 

»احرص عىل إحاطة نفسك مبن هم أفضل منك، وأذىك منك، وسيضمنون لك النجاح«.

من  عمل، وجعلت  طاقم  أقوى  تكوين  التي ساهمت يف  القاعدة  وطبقُت هذه 

االستثامر يف املوظفني الركيزة األساسية واألوىل واألهم التي تقوم عليها إنفنت، والتي 

ضمنت يل تخطي كل العقبات املادية، واللوجستية وغريها. 

 أما عن العدد 
فهناك أكثر 

من 100 منشأة 
طبية تستخدم 

 INVENT EMR
في البحرين 

وخارجها 
كلبنان 

والكويت بل 
وتكلل نجاحنا 
مؤخرًا بإفتتاح 
مركز تجميل 
في بريطانيا.

أنا وبكل فخر »أحيُط نفسي بمن هم 
أذكى مني وأؤكد على إن االستثمار 
في الكادر البشري هو الرقم السري 
واألصعب واألجمل في معادلة النجاح 
الذهبية، قل لي من هم موظفوك 

أقول لك كم أنت ناجح.«

من السهل جدًا على أي 
مبرمج يتمتع بالذكاء 

إنتاج البرامج، ولكن 
البرامج تحتاج ألكثر من 
ذلك حتى تحقق نجاحًا. 

وهذا ما ندركه جيدًا 
في إنفنت ولذا أسسُت 
فريقًا متكامالً للنجاح 

في أعمالنا يتضمن 
مديرًا للمشروع، 

ومحلالً للبيانات في 
مجال األعمال، ومحلل 

للبيانات البرمجية، 
ومبرمجين، وفريق 

دعم تقني.
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طفل في قسم األشعة
وبدأ باألطفال أوىل هذه الفئات الخاصة، وقال: 

الطب  قسم  أو  األشعة  قسم  طفل  يزور  »حينام 

متطلب  أول  فإن  العالج،  أو  للتشخيص  النووي 

الطبيب  يساعدان  اللذين  والديه  برفقة  يكون  أن 

يف مد جسور التواصل مع الطفل«. وأضاف: »أول 

مهام الطبيب يف هذه الحالة هي أن يشعر الطفل 

باألمان والطأمنينة وكسب ثقة الطفل، ثم يستخدم 

ورشح  الطفل  مع  التواصل  يف  مهارته  الطبيب 

لطيفة  بطريقة  به  سيقوم  الذي  الطبي  اإلجراء 

بالثبات وعدم  وتتناسب مع عمر الطفل، وإقناعه 

الحركة للحصول عىل أفضل صورة تشخيصية«.

ولفت إىل أن الطبيب قد يستعني بأحد الوالدين 

ليكون إىل جوار الطفل أثناء إجراء العملية ويتأكد 

املرافقة  كانت  إذا  حمل  وجود  عدم  من  الطبيب 

التي  االشرتاطات  تطبيق  مع  األم،  هي  للطفل 

الواقي  لبس  رأسها  وعىل  األشعة  من  املرافق  تقي 

املصنوع من الرصاص. وبنّي: »يف بعض الحاالت التي 

تتطلب أن يكون الطفل ثابتاً كاألشعة املقطعية أو 

الطفل باألدوية  الرنني املغناطيس قد نلجأ لتخدير 

طبيب  إرشاف  تحت  الكامل  التخدير  أو  املهدئة، 

التخدير وهذا اإلجراء ال يتم إال يف املستشفيات«.

وأشار إىل أن طبيب األشعة يوجه كمية أشعة 

عدم  لضامن  املطلوب  التشخيص  مع  تتناسب 

تعريض الطفل لكميات أشعة إضافية غري رضورية.

مراكز  تعامل  طرق  عن  للحديث  وانتقل 

األشعة مع كبار السن، قائالً: »يف البداية نتأكد من 

الحالة الصحية لهم والتأكد من عدم تحسسهم من 

الصبغات التي قد نستخدمها يف بعض أنواع األشعة 

كبري  يكون  »قد  وأضاف:  بالكىل«.  املتعلقة  ومنها 

أو  املقعدين  من  األشعة  قسم  يقصد  الذي  السن 

بفنيي  الطبيب  يستعني  هنا  الحركة،  عن  العاجز 

األشعة أو املمرضيني ملساعدته عىل اتخاذ الوضعية 

الصحيحة إلجراء األشعة«.

الرصاص يقي الجنين
النساء  مع  بخصوصية  األشعة  مراكز  وتتعامل 

بعد  إال  أشعة  أي  إجراء  يتم  فال  العمر،  مقتبل  يف 

سؤالهن عن وضعهم االجتامعي وهل هن حوامل 

وفنيو  أطباء  »يتأكد  مري:  د. حسني  ويوضح  ال.  أو 

األشعة وكذلك أطباء الطب النووي من وضع النساء 

هل هن يف حالة حمل أو ال، وبعدها توقع املرأة أو 

أحد أقاربها إفادة إلجراء األشعة«.

وأكمل: »يبدأ الطبيب يف تنفيذ قواعد السالمة 

الجزء  تغطية  قبيل  من  الجنني  عىل  تحافظ  التي 

متوافر يف  الرصاص وهو  بواقي  املرأة  األوسط من 

جميع األقسام، والتقليل من كمية األشعة ألكرب قدر 

د. حسين مير:

فئات خاصة يتعامل معهم 
طبيب األشعة بمهارة

التشخيصية  األشعة  استشاري  عّدَد 
لقائه  يف  مري  حسني  د.  النووي  والطب 
التي  اخلاصة  الفئات  من   6 »الطبي«  مع 
النووي  والطب  األشعة  أقسام  تقصد 
هذه  مع  التعامل  أن  وقال  للتشخيص، 
يأخذ  فقد  وصرب  ملهارة  يحتاج  الفئات 
دقائق   10 يف  يتم  الذي  العادي  اإلجراء 

ساعة أو ساعتني.
فئات   6 لـ  اللقاء  يف  »سأشري  وأوضح: 
النووي  والطب  األشعة  مراكز  تزور  خاصة 
السن،  وكبار  األطفال،  وهم  للتشخيص، 
فرتة  يف  يكن  أن  املتوقع  والنساء 
بأمراض  املصابون  واملرضى  حمل، 
واخملتلني  النفسيني،  واملرضى  معدية، 
اجملتمع  يف  عليهم  يطلق  ما  أو  عقليًا 

)اجملانني(«.
حتتاج  الفئات  هذه  من  فئة  »كل  وأكمل: 
العالجية،  اللوائح  نظمته  خاصًا  تعاماًل 
مهارة  الفئات  هذه  مع  التعامل  ويتطلب 
الفني،  أو  األشعة  طبيب  من  عالية 
أجهزة  توافر  تتطلب  كما  بالصرب  والتحلي 
متطورة وذات خصائص عديدة ألخذ صور 
إشعاعية ذات جودة عالية تساعد الطبيب 

يف الوصول لتشخيص سليم«.

ممكن«.

أن  تقول  التي  املشهورة  القاعدة  إىل  وأشار 

الصور  عن  حديثه  يف  املحظورات  تبيح  الرضورات 

من  الوسطى  للمنطقة  تؤخذ  قد  التي  اإلشعاعية 

جسم املرأة الحامل، وقال: »إذا احتجن لهذا اإلجراء 

يطلب طبيب األشعة تقرير طبي موقع من طبيبني 

الوقت وعدم  أشعة يف هذا  إجراء  يؤكدان رضورة 

وجود  البديل املناسب لهذه األشعة - فهناك بعض 

الوالدة –  بعد  ملا  تأجيلها  التي ميكن  التشخيصات 

كام يعمل عىل إعداد جهاز األشعة لريسل أقل كمية 

من األشعة تساهم يف إنجاز صورة ذات جودة عالية 

صالحة للتشخيص«.

ولفت إىل أن هذه اإلجراءات تؤخذ عىل جميع 

والرنني  الصوتية،  األشعة  عدا  فيام  األشعة  أنواع 

أي  منهام  يصدر  ال  النوعان  هذان  ألن  املغناطيس 

إشعاع.

الحركة تضر بجودة األشعة
األشعة  تزور مركز  التي  األخرى  الخاصة  الفئة 

ال  الذين  الشديدة  النفسية  الحاالت  أصحاب  هم 

»يستعني  وقال:  ترصفاتهم.  التحكم يف  يستطيعون 

مرافق  أو  املريض  وأهل  بالفنيني  طبيب األشعة 

مؤهل ألخذ الصور التشخيصية أو معالجته بالطب 

النووي. وتستغرق اإلجراءات وقتاً طويالً نظراً لحالة 

املريض«. وأكد أن طبيب األشعة قد يجري أكرث من 

اإلشعاعية  الصور  عىل  للحصول  إشعاعي  تصوير 

الوصول لتشخيص  التي تساعد األطباء يف  املناسبة 

سليم.

وقال د. حسني مري أن هذه اإلجراءات تتعقد 

»املجانني«.  عليهم  يطلق  ما  أو  عقلياً  املختلني  مع 

وأوضح: »تعد هذه الفئة من أصعب الفئات الخاصة 

التي يتعامل معها طبيب األشعة، وهناك الكثري من 

التحضريات قبل وأثناء إجراء التشخيص، ومنها إخالء 

القسم فعادة ما يجرى التشخيص يف الساعة األخرية 

وأكمل:  اإلجازات«.  أيام  يف  أو  القسم،  عمل  من 

»أثناء أخذ اإلجراء يرافق املريض أكرث من شخص ما 

بني ممرضني وأحد أفراد عائلته. وقد نضطر لربط 

املريض حفاظاً عىل سالمته وسالمة اآلخرين، فقد 

لكمية  يعرضه  قد  مام  اإلشعاع  أخذ  أثناء  يتحرك 

أشعة أكرث ويقلل من جودة األشعة أو قد يتعرض 

للسقوط من فوق الرسير«.

»املرىض  قائالً:  السادسة  الفئة  عن  وتحدث 

يتم  خاصة  فئة  هم  املعدية  باألمراض  املصابون 

التشخيص  قبل  خاصة  بتحضريات  معها  التعامل 

لضامن  املرىض  من  املركز  إخالء  فيتم  وبعده. 

آخر  يف  لهم  مواعيد  تحجز  ما  وغالباً  سالمتهم 

ساعات العمل، ويرتدي العاملون يف املركز املالبس 

الواقية واألقنعة لحاميتهم من العدوى مع مراعاة 

تقليل عدد العاملني قدر اإلمكان«.

اإلجراءات  أخذ  من  اإلنتهاء  »بعد  وواصل: 

التشخيصية وخروج املريض املصاب باملرض املعدي 

واألرضيات  باألجهزة  ابتداءاً  املكان  تعقيم  يتم 

لتأخذ  الزمن  املكان لفرتة من  والهواء، ويتم إخالء 

فيها املواد املعقمة مفعولها ألكرث وقت ممكن«.

أجهزة متنقلة وأخرى تتحمل 
البدناء

وأشار إىل أن مركز الحكيم لألشعة ميتلك أجهزة 

املذكورة  الفئات  مع  التعامل  تستطيع  متطورة 

العالية مشرياً  األوزان  وكذلك مع املرىض من ذوي 

إىل أن أرّسة األجهزة اإلشعاعية صمم بعضها لتحمل 

أوزان تصل إىل 250 كجم.

املتنقلة  األشعة  أجهزة  توافر  إىل  أشار  كام 

)األشعة السينية، والصوتية( التي تستخدم بالعادة 

إىل  الفتاً  املركزة  العناية  أقسام  يف  املرىض  لبعض 

حاالت  ويف  محدود  بشكل  يكون  استخدامها  أن 

االضطرار ألن جودة الصور التي تنتجها أقل باملقارنة 

مع األجهزة الثابتة. 

مركز  يف  الخدمات  تقديم  رسوم  أن  وقال 

الحكيم لألشعة لهذه الفئات هي ذاتها التي تؤخذ 

من األشخاص العاديني رغم املجهود الكبري والوقت 

األطول الذي تستغرقه هذه اإلجراءات.

التخوف  لعدم  الجميع  اللقاء  نهاية  يف  ودعا 

والرتدد يف إجراء أي نوع من أنواع األشعة، وشجع 

وأشار  الوقائية  الفحوص  بأخذ  االهتامم  عىل 

مقطعية  أشعة  إجراء  يتم  حيث  اليابانية  للتجربة 

لكل من تجاوز الـ 40 عاماً للتأكد من سالمتهم من 

رسطان القولون أو الرئة أو أي ورم رسطاين آخر يف 

الدرجة  من  العائلة  يف  رسطاين  تاريخ  وجود  حال 

وينتظم يف الفحص بشكل دوري كل خمس سنوات.

األوروبية  للتجارب  باإلشارة  نصيحته  وعزز 

التي تجري ذات الفحص للتأكد من سالمة الرئة يف 

فحوص دورية مستفيدين من التقنيات الحديثة.

قنوات  عىل  يطلق  ملا  االلتفات  بعدم  ونصح 

من  وتحذيرات  عبارات  من  االجتامعي  التواصل 

األشعة من قبل أشخاص غري متخصصني، ويسعون 

للشهرة.
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لماذا اخترت التخصص في طب الطوارئ؟ 
هو تخصص حديث نسبياً، قائم بحد ذاته، يعتمد عىل تشخيص الحاالت الطارئة والحوادث 

والتدخل الرسيع ملعالجة األمراض التي تهدد الحياة وبذلك يكون طبيب الطوارئ هو خط الدفاع 

األول يف التصدي لكل ما قد ينتج عنه الوفاة ألسباب طبية ميكن التدخل لحلها ومعالجتها. وتخرجت 

من جامعة الخليج العريب مبتعثة من مستشفى امللك حمد الجامعي حاملة هذا التخصص.

ماذا عن تخصصك في اإلدارة الطبية؟
اهتاممي بعلم اإلدارة دفعني للحصول عىل رخصة معتمدة يف اإلدارة كخطوة ثانية بعد أن 

أعددت رسالتي للامجستري يف ذات التخصص وأصبحت بذلك أول طبيبة عربياً واألصغر عامليا تجمع 

إمياناً مني بأن التخصصني يجتمعان لخدمة املريض  بني تخصصني يحمل كل منهام تحدياً مختلفاً 

واملنظومة الطبية.

ما هي أهمية التخصص في مجال اإلدارة الطبية؟
أثبتت األبحاث أن املنظومة الطبية تحتاج لعقلية إدارية تجمع صفات منتقاة إذا توفرت يف 

الطبيب تؤهله للحصول عىل مركز إداري يستطيع من خالله أن يخدم املنظومة بشكل عام مشمولة 

بأفرادها والعاملني فيها واملرىض بشكل خاص وبذلك يكون نتاج إدارته لتلك املنظومة النجاح التام 

بشكل يريض املريض من الخدمات املقدمة ونتائج العالج الطبي عىل املدى القريب والبعيد.. 

لذلك كان الحصول عىل رخصة اإلدارة الطبية تحدي عىل املستوى الشخيص كوين يف مرحلة 

التدريب ألكون األصغر عاملياً، والغرض اثبات أن اإلدارة ال عالقة لها بالتسلسل الوظيفي – كام يعتقد 

- وإمنا تعد جزء رئييس من التدريب الطبي.

ولم يعتبر ذلك تحدي؟ 
عىل املستوى الشخيص ال أنكر بأن عامل الوقت مل يكن يف صالحي، مسؤوليات العمل واالبتعاث 

السّباقة عربيًا

د. الجودر تجمع
طب الطوارئ واإلدارة

ومواكبة التطورات الطبية ليس باألمر اليسري، لكنه ممكن.

بأن  تجزم  التي  الخاطئة  املعتقدات  من  تيار  تواجه  أن  املهني  التحدي 

سوى  مبا  نفسه  يشغل  أال  يجب  الطبيب  وبأن  املهنية،  الخربة  ابنة  اإلدارة 

املعلومات الطبية البعيدة كل البعد عن اإلدارة.

والتحدي األكرب بالنسبة يل هو التحدي النفيس بأن أقف كشخص مبتدئ، 

ومواجهة  الذات  مواجهة  إلثباتها يف  يسعى  فكرة  اإلدارة سوى  من  يفقه  ال 

عاملقة من اإلداريني املتمرسني يف املهنة ألثبت لهم وجهة نظري.

كم تطلب ذلك من الوقت؟ 

بعض  يف  أرى  كنت  الجامعية،  دراستي  خالل  بدأ  باإلدارة  االهتامم 

ال  ولكن  تسهيلها  باإلمكان  أن  وأشعر  شديدة  صعوبة  اإلدارية  االجراءات 

أعلم كيف، وزاد الفضول والرغبة باكتشاف طرق إبداعية لذلك يف السنوات 

األخرية من الدراسة. ورأى البعض يف الجمع بني دراسة ماجستري اإلدارة العامة 

وغري  متهوراً  قراراً  األخرية  الدراسية  السنة  يف  الطب  يف  الدكتوراه  وشهادة 

مدروس، ولكني اتخذته بعد دراسة لإلجابة عىل تساؤالت متكنني من تحديد 

مساري الطبي عىل املستوى املهني وتريض تطلعايت عىل املستوى الشخيص.

يف  املاجستري  شهادة  إمتام  من  متكنت   - والحمدلله   – سنتني  خالل  يف 

اإلدارة العامة بتفوق وعنوان رسالة غري مسبوق يف الوطن العريب وهو )اإلدارة 

تطوير وتغيري، تقييم مدى فعالية إدراج اإلدارة يف املنهج الطبي( ومن إمتام 

سنة االمتياز بتفوق يف الوقت ذاته.. الفضل يف ذلك يعود لله سبحانه ودعوات 

محببة من أقرب الناس إىل قلبي )والدي ووالديت( تسبق كل خطوة وكل قرار.

املجال  هذا  يف  معرفة  من  لدي  ما  لنرش  سعيت  اإلنجاز  تحقيق  بعد 

الورش  الطب والقت  العريب لعقد ورش عمل لطلبة  الخليج  وسافرت لدول 

)اإلدارة  يف  الطبية  الرخصة  عىل  للحصول  للتوجه  دفعني  مام  كبرياً،  اقباالً 

التنفيذية يف قسم الطوارىء(.

هل من كلمة أخيرة؟

 الفضل لله من قبل ومن بعد يف كل ما وصلت إليه، وكل الشكر ملن آمن 

بقدرايت بدًء بخطوايت الدراسية األوىل وثم الجامعية والتخصصية فاالبتعاث، 

ومازال يؤمن بالفكرة ويسعى لتشجيعها.

النهاية، قد تبدو لك الحياة كالحرب يف سبيل فكرة، والحصول عىل  يف 

شهادة عليا ال يعد انتصارا، إمنا االنتصار الحقيقي أن توظف ذلك يف خدمة 

وطنك وأبنائه.

للتواصل  واإلداري  الطبي  القطاعني  الطبية من  باإلدارة  املهتمني  وأدعو 

معي من أجل تطوير هذا الحقل لصالح القطاع الطبي واملرىض يف اململكة.

عميقة  رؤية  تتطلب  التي  الواسعة  املعرفية  احلقول  من  الطبية  اإلدارة  تعد 
وإدراكًا كبريًا باحتياجات القطاع الطبي واملرضى وعلوم وفنون اإلدارة. اجلمع بني 
األويل ولكنه ممكن، فبعض من األطباء يحمل  التصور  اجملالني قد يعد صعبًا يف 

صفة الطبيب املمارس واملدير الطبي للمنشأة الصحية.
يف  األبحاث  ووجهت  ذاته،  بحد  قائما  علمًا  الطبية  اإلدارة  صارت  الوقت  تطور  مع 
ومدروس،  علمي  بشكل  املضمار  هذا  يف  العاملني  تأهيل  بضرورة  اجملال  هذا 
وغريت هذه األبحاث الفكرة واملعتقد السائد أن اإلدارة الطبية تأتي مع املمارسة 

والرتقي يف السلم الوظيفي.
د. شيخة سامي اجلودر اخملتصة يف طب الطوارئ آمنت بأهمية اإلدارة يف احلقل 
الطبي فاختارت اإلدارة حمورًا لرسالة املاجستري وحصلت على رخصة معتمدة يف 
بني  جتمع  العامل  مستوى  على  طبيبة  وأصغر  عربية  طبيبة  أول  وأصبحت  اإلدارة، 

تخصصني يحمل كل منهما حتديًا خمتلفًا.
تفاصيل رحلة د. اجلودر التي جمعت فيها بني الطب واإلدارة يف احلوار التايل:

توجد عدة طرق لتبييض األسنان والتي تطورت يف العقود األخرية. ومع انتشار العلم، 

قامت رشكات كثرية بابتكار العديد من منتجات تبييض األسنان حتى صار من يرغب بتبييض 

أسنانه متحرياً بني مختلف املنتجات، وذلك لكرثتها وانتشار الخرافات والشائعات حول طرق 

التبييض والتي ال يعتمد كثري منها عىل أي أساس علمي، ولها آثار جانبية ضارة. ويف هذا 

املقال نود أن نلخص طرق التبييض املعتمدة واآلمنة لتجنب الخداع وهدر األموال. 

تنقسم عملية تبييض األسنان إىل قسمني:

-القسم األول

تبييض األسنان يف العيادة، ويتم ذلك باستخدام جل التبييض وغالبا ما تستخدم معه 

ينصح  لذلك  بريوكسايد(عالية،  التبييض)هايدروجني  مادة  نسبة  وتكون  الليزر.  أو  اإلضاءة 

ما يرتاوح بني  والتي تستغرق عادة  العملية،  األسنان عىل هذه  بالتأكد من إرشاف طبيب 

60-45 دقيقة. 

-القسم الثاين 

املنتجات املنزلية: 

الجل  الطبيب.  القوالب تجهز يف عيادة األسنان تحت إرشاف  التبييض، وهذه  قوالب 

يحتوي عىل نسبة أقل من مادة )هايدروجني بريوكسايد( لذلك يستغرق فرتة أطول للحصول 

عىل النتيجة النهائية ورمبا تصل املدة ألسبوعني.

ملصقات األسنان وهي من أحدث طرق تبييض األسنان اآلمنة ويف بعض املنتجات تصل 

نسبة )الهايدروجني بريوكسايد( إىل ما يقارب قوالب تبييض األسنان، من مميزاتها أنها سهلة 

االستخدام ومريحة، تحصل عىل النتيجة النهائية يف فرتة زمنية تقدر بأسبوعني تقريبا.

األسنان والتي تزول برسعة،  )للهايدروجني بريوكسايد( حساسية  الجانبية  اآلثار   ومن 

ومن املهم التوضيح بأن املادة ال تقوم بإذابة األسنان كام هو شائع بني الناس، ولكن يجب 

أخذ الحيطة عند استخدامها برتكيز عاٍل يك ال تسبب رضًرا للثة، أو الجهاز الهضمي حال تم 

ابتالعها. 

تردًدا  أكرثها  عن  الحديث  سنتناول  ولكن  كثري،  منها  فالشائع  للخرافات  بالنسبة  أما 

وانتشاًرا، مثل تبييض األسنان بالفحم أو امللح. 

تبييض األسنان بالفحم وامللح عبارة عن ذرات خشنة تقوم بحك سطح األسنان إلزالة 

بطبقة  ولكنها مرضة  البداية،  ناجح يف  نتيجة ظاهرها  تالحظ  ولرمبا  السطحية،  التصبغات 

األسنان الخارجية. 

الطريقة  الحاالت الختيار  االسنان يف كل  استشارة طبيب  القارئ، يجب  لذلك عزيزي 

اآلمنة واملناسبة ولتتجنب املنتجات الزائفة التي ترض بصحتك. 

طب وجراحة الفم واألسنان 

د. علي آل شبيب

تبييض األسنان 

بين الخرافة 
والواقع 
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مراجعة سنوية لمسيرة امتدت 5 أعوام

أطباء وإعالميون يعبرون عن 
آراءهم في "الطبي"

املواد  أصبحت  الكبرية  الصناعية  التطورات  مع 
صفو  إنبعاثاتها  وتعكر  بنا  تحيط  املصنعة  الكياموية 
الهواء الذي نستنشقه يف األجواء املفتوحة يف الشوارع 
وغريها، واألجواء املغلقة يف املنازل أو املكاتب أو غريها.
من  تحذر  املتواصلة  الطبية  واألبحاث  اإلكتشافات 
القوانني  وساهمت  وانبعاثاتها،  املواد  هذه  خطورة 
ملصقات  وضع  يف  املستهلك  حامية  وقوانني  البيئية 
إرشادية وتحذيرية للتعامل مع املنتجات بطريقة تقلل 

من تأثرياتها السلبية.
صقر  محمد  كابينت  آي  مدير  مع  التقت  الطبي 
املنزل  داخل  األجواء  بتنقية  االهتامم  عىل  حث  الذي 

باختيار األثاث املناسب.
وأوضح أن األخشاب املستخدمة يف تصنيع األثاث 
)ميثانال(  الفورمالديهايد  مادة  تصنيعها  يف  تدخل 
وهي مادة كشف عن أرضارها. وقال: »بعض الرشكات 
املصنعة للخشب غريت من طرق تصنيع الخشب قللت 
فيه من نسب انبعاث غازات الفورمالديهايد )ميثانال( 
 E 0 بـ   تصنيف  األخشاب  هذه  ومتنح  الصفر  لدرجة 
تبدأ من 1E وهام  أو ألقل من ذلك بدرجات مختلفة 

التصنيفان املسموح بهام وفقا للمعايري األوروبية«.

أثاثها  تصنيع  يف  تستخدم  كابينت  آي  أن  وبنّي 
األخشاب التي تحمل تصنيفي E 0 و 1E مشرياً إىل أن 
الرشكة تقدم منتجاتها بجودة أوروبية التي تهتم وتعنى 
صديق  لقب  ويحمل  البيئة  مع  املنتج  توافق  مبعايري 

للبيئة.
وأشار إىل أن بيئة املنزل يجب أن تكون نقية قدر 
اإلمكان ألنها البيئة التي يقيض فيها وقتاً طويالً. وقال: 
» أن منتجات آي كابينت تتميز مبعايريها الصارمة تجاه 
به  يتمتع  ملا  يرجع  وهذا  مثيالتها،  مع  باملقارنة  البيئة 
الخشب املستخدم الذي ال ينتج انبعاثات الفورمالديهايد 

)ميثانال( أو ينتجها بنسب أقل ال ترض بصحة الفرد«.
وأشار إىل أن هذه النوعية من الخشب التي ننتج 
أثبتت   ً منتجاتنا  وجميع  والخزائن  املطابخ  أثاث  منها 

أنها صديقة للبيئة.  
وقال صقر: »نضمن يف آي كابينت خلو أثاث املطابخ 
والخزائن وجميع منتجاتنا من انبعاثات الفورمالديهايد 

)ميثانال(«.
ودعا املستهلكني إىل التأكد من خصائص األخشاب 

املستخدم يف تصنيع األثاث قبل الرشاء، 
وعلق: »قد تكمن صحتك يف أثاثك«.

 "آي كابينت"
 ال يصدر الفورمالديهايد

ً
تنتج أثاثا
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التقييم املستمر أحد أهم عوامل تطوير األداء، 
األساليب  يف  الهائل  التطور  مع  خصوصًا 
التطورات  والطب  اإلعالم  عامل  يف  واألدوات. 
يف  إضافة  من  يوم  يخلو  يكاد  ال  بل  مستمرة 
ومن  جهة،  من  اإلعالمية  والوسائط  األدوات 

إكتشاف أو اخرتاع طبي من جهة أخرى.
العاملون  اهتم  املستمر  احلراك  ظل  ويف 
أداء عملهم بشكل  تقييم  »الطبي« يف  يف 
وكانت  لبعضها،  خطط  جلسات  يف  مستمر 
الفريق  اآلخر.  للبعض  سببًا  اإلثارات  بعض 
قراء  وتقييمات  آراء  يطلب  ما  غالبًا  العامل 
احلقل  يف  والعاملني  اجمللة  ومتابعي 

الصحي.
الستطالع  نستثمرها  فرصة  عام  كل  نهاية 
 12 الـ  طيلة  »الطبي«  مسرية  حول  اآلراء 
شهرًا املاضية، والسنوات اخلمس املاضية.

االستطالع الذي بني يديك شارك فيها أطباء 
يف  آراءهم  عن  فيه  عربوا  وآخرون  وإعالميون 

»الطبي« واقرتاحاتهم لتطويره.

محمد صقر    
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متمنيًاً تواجدها في كل البلدان العربية
د. الحالق: الطبي نشر الثقافة الصحية

العام  الخامس لمجلة الطبي

نارص  حسني  د.  الطبيعي  للعالج  عالج  ملركز  التنفيذي  الرئيس  منح 

)الطبي( تقدير ممتاز، وقد بنى ذلك عىل الجهود التي بذلها العاملون فيه 

خالل األعوام السابقة والعام املايض.

التي  املواضيع  أن  الطبيعي  العالج  يف  استشاري  وهو  نارص  د.  وقال 

يطرقها »الطبي« متنوعة وتغطي معظم التخصصات مشرياً إىل أنها »بحق 

مجلة طبية متخصصة تعطي معلومات مفيدة لعامة الناس«. ورأى يف اللغة 

املستخدمة بها لغة جيدة جداً.

وعلق عىل دقة املعلومات الواردة يف الطبي قائالً: »تصل دقة املعلومات 

لنسبة 80 % لوجود بعض الكتّاب من الذين ليس لديهم الخربة الكافية يف 

بعض األحيان، ويف املقابل هناك الكتّاب املخرضمني ممن لهم باع طويل يف 

تخصصهم يجعل مام يكتبونه من معلومات تؤخذ عىل محمل الجد«.

ينرش يف  ما  أداء  لتطوير  نقطة  »أهم  قائالً:  الطبي  أداء  لتطوير  ودعا 

املجلة أن يكون الكاتب متخصص فيام يكتب فيه ولديه خربة يف املجال، أما 

املواضيع التي يكتبها املشاركون من الشباب العاملني يف الحقل الطبي يفضل 

تقييمها حتى ال تطرح معلومات مغلوطة أو غري دقيقة جداً«.

وشكر د. نارص القامئني عىل الطبي ومتنى لهم التوفيق يف عام 2018.

أعطى د. حسني نصيف محارض أول ورئيس برنامج التمريض التجسريي 

يف الجامعة امللكية اإليرلندية للجراحني يف البحرين تقييمه للطبي بشكل عام 

درجة ممتاز.

القارئ من  وقال: »األهم تناسب  ووجد يف املوضوعات املنشورة تنوعاً 

املجتمع  يف  شيوعا  األكرث  الصحية  املشاكل  وتالمس  الطبي  املجتمع  خارج 

البحريني«. 

اختيار  إىل  املنشورة  املواضيع  بها  تتمتع  التي  والشمولية  الدقة  وعزا 

الصحية  املشاكل  تتناول  التي  املختلفة  املواضيع  يف  للمشاركة  املتخصصني 

املتعلقة بصحة الفرد واملجتمع.

وتناسب  ومفهومة  سهلة  الكتابة  يف  املستخدمة  اللغة  أن  إىل  ولفت 

مستوى القرّاء.

واقرتح لتطوير الطبي الرتكيز عىل نرش نتائج البحوث العلمية التي يقوم 

عليها الباحثون البحرينيون وخصوصا التي تسلط الضوء عىل توعية الجمهور 

باملشاكل الصحية وعوامل الخطر واألعراض املسببة لألمراض األكرث شيوعا يف 

البحرين كالرسطانات والسكري وأمراض القلب.

د. ناصر: تقييم المعلومات 
أهم نقطة لتطوير األداء

د. نصيف: ركزوا على نشر 
األبحاث الطبية البحرينية

د. سعيد  الجزائر شاركنا   من جمهورية 

الحالق الطبيب السوري ورئيس قسم الوليد 

يف مشفى القبة الجامعي بالعاصمة الجزائرية 

متابعتي  »رغم  قائالً:  »الطبي«  حول  برأيه 

قوله  ماميكن  لكن  »الطبي«،  لـ  املتقطعة 

وجذاب  إخراجه  بشكل  متميز  الطبي  أن 

مستوى  برفع  والشك  تسهم  التي  مبواضيعه 

الثقافة الصحية يف املجتمع وبالتايل مساهمة 

عامة بفضلكم بالوقاية من كثري من االمراض«.

شيق،  بأسلوب  وكتابتها  املواضيع  تنوع  إىل  وأشار 

قائالً: »بصدق أعجبتني لغة الكتابة فهي برغم تبسيطها 

برفع  تسهم  شيقة  فصيحة  بقيت  قاريء  أي  ليفهمها 

مواضيع  ذات  وهي  الصحي،  الثقايف  الناس  مستوى 

متنوعة متس رشيحة كبرية ويستطيع أن يفهمها الجميع 

مهام كان مستواهم الثقايف«.

أن  »أعتقد  قال:  الطبي  يف  العلمية  املادة  وحول 

املوضوعات املتخصصة يكتبها اخصائيون وبالتايل ال يشك 

بدقتها العلمية الطبية وتكون خالصة لدراسات منشورة 

وكذلك ملامرسة املختص يف مجاله«.

وبنّي:  جيد،  بشكل  رسالته  يؤدي  الطبي  أن  ورأى 

الصحية  الثقافة  مستوى  لرفع  ُمقدرة  مساهمة  »الطبي 

باللغة العربية ويا حبذا لو تجد لها مكانة يف كل البلدان 

العربية لنستطيع توحيد كثري من املصطلحات والرتجامت 

للموضوعات الطبية لتقرب بني أجزاء األمة ناطقة بلغة 

... مساهمة مشكورة وموفقة للطبي أمتنى لكم  واحدة 

مزيداً من التألق والنجاح«.

نبارك للطبي احتفاله بعامه الخامس وبهذه املناسبة نتقدم 

ألرسة التحرير بخالص األمنيات ملزيد من التقدم والنجاح. 

مستوى  رفع  عىل  األعوام  تلك  خالل  )الطبي(  سعى 

مهمة  عاتقه  عىل  أخذاً  أفراد املجتمع  لدى  الصحي  التثقيف 

تسليط الضوء عىل أمراض العرص وتعزيز الثقافة الصحية.

أحدث  عىل  الضوء  تسليط  عىل  )الطبي(  ملحق  حرص 

ونرش  والصحة   الطب  عامل  يف  واملستجدات  الطبية  األبحاث 

ثقافة تبني أسلوب حياة صحي باتباع سلوكيات صحيحة ومنط 

حياة سليم يهدف إىل الوقاية من األمراض.

من  رائعة  وكوكبة  مميزة  نخبة  املواضيع  يف  يشارك 

االستشاريني واملختصني يف شتى املجاالت.

بالحياة..  السطور  تنبض  حينام 

حرٍب  بزخارف  الّصفحات  وتكتيس 

أبعاد  العطاء  ويتجاوز  قلم..  وجرّات 

الواقع بجهوٍد جبّارة.. تنحني الهامات 

يعملون  الذين  لهؤالء  وإجالالً  تقديراً 

ُمزدانًة  األخبار  ويرّتبون  بّكٍد وإرصار.. 

بأكاليل من صوٍر قد نقشوها برباعة.. 

ومترُّ السنني.. وها هي مجلة »الطبي« 

تُكمل عامها الخامس.. وبني املعلومات 

واملقاالت  الّصحية..  والنصائح  الطّبية 

املتخّصصة يف الطب والحياة.. يبقى لها 

الّسبق.. ويظّل كل عامٍل فيها يستحق 

كلَّ االحرتام والتقدير..

باقات  »الطّبي«  أرسة  يا  فلكم 

سار  َمْن  يا  الجزيل..  الشكر  من 

»سنبوقكم« بكل عزٍم بني أمواج الواقع 

والتميّز.. أعواماً مديدة ومجلّتنا تُغِدق 

علينا من ودقها العذب.  

ريحانة حبيل

اختصاصية صعوبات تعلم

تحقيق  يف  »الطبي«  نجحت 
الطبيب وأغلب  التواصل بني  هدف 
فئات املجتمع وهذا الهدف ليس من 
العلمية  فاملجالت  تحقيقه  السهل 
متخصصة للعاملني يف املجال الطبي 
وما ينرشه األطباء يف املجالت العامة 
قد ال يصل للمجتمع وهنا كان نجاح 

»الطبي«
العام  إكامل  مربوك  ألف 
من  مبزيد  لكم  ومتنيايت  الخامس 
العريب  واالنتشار  والنجاح  التفوق 

والعاملي.

د. محمد سلامن 
اختصايص طب األطفال

عالوي يتمنى إنشاء 
موقع إلكتروني للطبي

يف  العامة  للعالقات  رأي  رشكة  من  عالوي  سامل  محمد 

املحتوى وجودة  لجودة  جيداً  »الطبي« مطبوعاً  رأى يف  ديب 

الفرتة  مدار  عىل  كبرياً  تقدماً  شهد  أنه  وقال  أيضاً،  الطباعة 

السابقة.

املوضوعات  أن  قائالً  املنشورة  باملادة  إعجابه  عن  وعرب 

وأرجع  واملجتمع.  األرسة  أفراد  مختلف  تهم  ألنها  متميزة 

ثقته باملعلومات الواردة يف »الطبي« إىل 

دقتها ألنها تؤخذ يف الغالب من أصحاب 

االختصاص. ولفت إىل أن الطبي يستخدم 

لغة رائعة وبسيطة ومفهومة للقارئ.

وأقرتح تأسيس موقع إلكرتوين للطبي 

أو تطبيق ليواكب العامل املتسارع والذي 

سيمكن  مام  اإللكرتوين،  للتحول  اتجه 

املطبوع من الوصول ألكرب عدد من القراء 

وفقاً القرتاحه.
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مثرية  الطبي  وجدت 
بكم  وزاخرة  لالهتامم  جدا 
من املعلومات التي ميكن أن 
ترفع الوعي بني نطاق واسع 

من الجمهور ..

الربفسيور غانم الشيخ

كلية أمربيال لندن
شدت إنتباهي مجلتكم 

ملضامينها املفيدة ..

سلامن الحاييك

كاتب وصحفي ريايض 

صحيفة أخبار الخليج.

يف سبيل الوقوف عىل نظرة إعالمية 

متخصصة قصدت الطبي استطالع رأي 

الذي  البحريني سعيد محمد  اإلعالمي 

من  بيشء  التالية،  أسئلتنا  عن  أجاب 

التفصيل:

1. ما هو تقييمك العام للطبي؟

من املهم اإلشارة أواًل إىل أن امللحق 

املجال  يف  مهمة  إضافة  يعترب  الطبي 

اعتادت  فقد  واإلعالمي،  الصحفي 

صفحات  تخصيص  عىل  الصحف 

بالقطاع  تعنى  دورية  أو  أسبوعية 

التي  حتى  الصفحات  تلك  تكن  مل  الحقيقة  ويف  والتثقيفي  الصحي 

التطورات  أو محتوية عىل  أطباء وطبيبات، مل تكن منتظمة  يحررها 

يف فرعني: الطب واملجتمع، وكثريًا ما كانت تستخدم أسلوب )القص 

وفًقا  فجأة  الصفحات  تلك  تتوقف  كانت  ما  وكثريًا  بل  واللصق(، 

أما  ناحية،  من  هذا  تلك،  أو  الصحيفة  هذه  إلدارة  مفاجأة  لقرارات 

الطبي يف  للحقل  وملتقًى  منربًا  ليكون  امللحق  يأيت  أخرى  ناحية  من 

البحرين والعاملني فيه، ثم ميتد ليناسب جمهور القراء ملا يتضمنه من 

مادة غنية تتنوع بني الحوار واألبحاث والدراسات واللقاءات واألخبار، 

واألهم من ذلك كله، أن امللحق تعرض لبعض الظروف اإلنتاجية، لكنه 

تجاوزها ليثبت قدرته عىل املواصلة وأعني بذلك ليثبت القامئون عليه 

من الزمالء قدرتهم عىل التعاطي مع املعوقات املختلفة والقفز عليها 

لالستمرار.

كيف وجدت املوضوعات التي يتناولها؟  .2

ومعاد  ومطروح  مكرر  غالبها  يف  املوضوعات  أن  القول  أستطيع 

عيبًا!  يعترب  ال  لكن هذا  الصحية..  الحالة..املرض..املشكلة  ناحية  من 

بالتحرير  ونقصد  والصحي،  الطبي  التحرير  متطور يف  بل هو جانب 

الطبي هو الذي يلقي الضوء عىل عامل الطب، أما الصحي، فهو الذي 

الرياضة،  والتوعية،  التثقيف  النظافة،  الصحية:  الجوانب  كل  يتناول 

أو مبعنى آخر منط الحياة السليم. إذن، وللتوضيح فإن الداء السكري 

مثاًل من األمراض املزمنة التي كانت وال تزال حارضة يف اإلعالم، املقروء 

لكن  منتجاته،  بكل  اإللكرتوين  اإلعالم  إىل  وانتقل  واملسموع،  واملريئ 

تجديًدا  فيه  تجد  املوضوع،  هذا  الطبي  امللحق  محرر  يتناول  حيث 

ولهذا قلت أن املوضوعات املكررة هنا ليست عيبًا بل العيب يكمن يف 

عدم تجديد الفكرة وتوسعتها وتقديم إضافة للملتقي.

ما هو تقييمك للمعلومات فيه من ناحية الدقة؟  .3

لنتقدم  فرصة  وهذه  املاضية،  الخمس  السنوات  طوال  أجد  مل 

اإلعالمي سعيد محمد:
السنة الخامسة لـ »الطبي«.. تهانينا

رئيس شؤون الصحافة والنرش يف الجامعة األهلية حسني الصباغ 

شارك برأيه حول الطبي يف عامه الخامس قائالً: »الطبي عدد ممتاز 

التوعية  بني  رائعة  مزاوجة  يتضمن  حيث  النواحي،  جميع  من 

والجّذاب  واملثري  الجديد  تتبع  التي  الصحفية  واملهنية  والتثقيف 

للقراء«.

ووفقاً لنظرته فإن »الطبي« استطاع أن يكون موضع ثقة املواطن 

واملقيم يف املجاالت الطبية ويسهم يف جعل البحرين مركزاً رائداً يف 

الخدمات العالجية خليجياً بأسلوب سهل وممتع ومسل للقراء.

جعله  يف  مساهامً  دوراً  املتقدم  اإلخراجي  املستوى  يف  ورأى 

املجتمع  أفراد  بني  واسعة  بشعبية  يحظى  متميز  دوري  مطبوع 

البحريني.

والجاذبة  واملميزة  الرائعة  الطبي  موضوعات  أن  الصباغ  وبنّي 

للقراء، تتمتع بدرجة عالية من الرتكيز عىل القضايا الصحية والعالجية 

التي يعاين منها املواطنون، وقال: »هذا املسار املتناغم مع حاجات 

وزارة  يساعد  بشكل  منتقاة  صحية  ثقافة  نرش  عىل  ساعد  الناس 

الصحة واملستشفيات واملؤسسات ذات العالقة عىل التناغم مع أكرب 

عدد من املرىض والجمهور«.

خالل  من  تتضح  »الطبي«،  يف  عالية  دقة  »هناك  وواصل: 

االحرتافية الواضحة يف مواده التحريرية وعملية انتقاء الصور، كلمة 

التحريري  األداء  املغني عىل هذا  للزميل محمد  نوجهها  كبري  شكر 

الرائع«.

جّذابة  الكتابة  »لغة  قائالً:  الطبي،  يف  الكتابة  لغة  عىل  وعلّق 

بني  جميالً  توازناً  تحقق  أنها  كام  الجميع،  متناول  ويف  ورائعة 

ومفرداتها،  ومفاهيمها  الطبية  اللغة  متطلبات 

ألكرب  املناسبة  املتوسطة  اللغة  استخدام  وبني 

رشيحة من الجمهور، هناك قصة نجاح رائعة يف 

هذا الجانب، رمبا ال يشعر بها الكثريون ألنهم مل 

أو خارجية فاشلة يف  يتعرفوا عىل مناذج محلية 

هذا الجانب.«

واقرتح الصباغ أن يتضمن الطبي تجارب شخصية ملهمة ملجابهة 

األمراض، وأن ينفتح عىل ميادين ذات صلة بالصحة العامة، وأن يزيد 

ومن  شابه.  وما  كاالكتئاب  النفسية  باألمراض  اهتاممه  جرعة  من 

الناحية التحريرية قال: »آمل أن يتوسع »الطبي« وينفتح عىل النرش 

اإللكرتوين التفاعيل، مبا يساعده عىل الحضور والفاعلية بشكل أكرب يف 

منصات االتصال الرقمي«.

الطبي،  حققها  التي  الرائعة  النجاح  قصة  »إن  بالقول:  وختم 

باملهنية  االهتامم  تغليب  إن  األوىل،  مهمتني  حقيقتني  عن  تكشف 

والتسويق  الدعايات  عىل  واملعرفة  الثقافة  ونرش  الصحافية  والقيم 

ليس خياراً فاشالً بالرضورة وأنه ميكن أن توجد تجارب إعالمية مهنية 

التحديات«. وأكمل: »أما الحقيقة األخرى فهي  ناجحة مهام كانت 

أن رس نجاح »الطبي« روح الفريق الواحد التي سيطرت عليه منذ 

انطالقته األوىل بقيادة أكد كبار رجاالت الصحافة البحرينية وأعني به 

األستاذ الفاضل محمود النشيط، أمتنى للطبي من صميم قلبي املزيد 

من اإلنجاز والنجاح«.

الصباغ: نجاح »الطبي« يشير 
للمهنية وروح الفريق الواحد

 , عددا   60 مبقدار  تحية 

تحية بعبق 5 سنوات 

الطبية  للمجلة  شكراً 

تقدمونه  ملا  شكراً  املتخصصة، 

من توعية صحية لكافة أطياف 

الحتضانكم  وشكراً  املجتمع, 

وتخصيصكم مساحة لنرش ثقافة 

التوحد,

زينب أحمد جاسم

أم لطفل توحدي

بالتهنئة لكم جميًعا، أقول مل أجد شكوى من طبيب أو من العاملني 

يف القطاع الصحي أو مالحظات تتعلق بعدم دقة املوضوعات، ألن 

الثقل األكرب من املحتوى يأيت من األطباء املتخصصني يف مجاالتهم، أو 

من العاملني الصحيني عىل اختالف مهنهم.. يعني أن املعلومة تأيت 

من ذوي اختصاص، أضف إىل أن لغة الكتابة سلسة وميرسة بالنسبة 

للمتخصصني وعامة الناس، وهذه مهارة ال ميكن أن يستهان بها.

ما هي مقرتحاتك لتطوير الطبي؟  .5

تصمد صحافة  أن  اإللكرتوين  اإلعالم  عامل  اليوم يف  الصعب  من 

ورقية.. كذلك الحال بالنسبة لصحافة الطفل.. أو لنقل لكل الصحافة 

الورقية، لكن التحدي األكرب هو أن تبقى! لكن كيف؟ وهنا السؤال! 

اليوم  الطفل  أن  أقول  املثال،  سبيل  عىل  الطفل  بأدب  مهتم  ألين 

منشغل بالتقنيات يف يده، ومل يعد ميااًل لقراءة القصص.. لكن هذا 

حتى  أو  قصصية  مجموعة  أو  كتابًا  للطفل  تقدم  عندما  يحدث.. 

فإنها  املثرية،  واألحداث  واملغامرة  والتشويق  اإلبداع  من  فيها  قصة 

تستهويه.. امللحق الطبي ميزته أنه بلون بحريني أصيل، ولديَّ مقرتح 

إمكانية  يف  البحث  وهو  أال  اإللكرتوين  اإلعالم  عن  نتحدث  ونحن 

تحويل امللحق إىل تطبيق عىل الهواتف النقالة.. بحيث يتم املزج بني 

امللحق بوضعه الكالسييك واملستقبيل الحديث.

هل لديك كلمة أخرية بخصوص الطبي؟  .6

التحديث كبري دون شك، والبقاء يف ظل تحوالت اقتصادية صعبة 

اإللكرتوين،  اإلعالم  عامل  اآلخر يف  تلو  إىل جيل جديد  انتقال  وكذلك 

فإنني واثق من أن فريق العمل من الزمالء قادر عىل أن يفاجيء 

صعبة  اإللكرتونية  املنافسة  كانت  وإن  حتى  مبحتواه..  متابعيه 

وهي أقل كلفة وأكرث انتشاًرا.. لكن حيث أتوجه إىل امللحق الطبي 

تحقيقات  ممتازة..  حوارية  حرصية..  مادة  أطالع  فإنني  وأطالعه، 

وتقارير جديدة الفكرة.. هذا هو التحدي األهم والله املوفق. 

تزود  راقية  طبية  مجلة 
يف  مستجد  هو  مبا  القرّاء 
مجال الخدمات الطبية وترُبز 
املراكز الطبية التخصصية يف 

اململكة، جزيل الشكر لكم.

الدكتور عبداألمري السعيد
أول إستشاري عالج 
طبيعي ريايض يف البحرين
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السابعة  نسختها  العسكريني يف  اإلمامني  حصدت حملة 

للتربع بالدم 80 كيس دٍم تربع بها املشاركون يف الفعالية وبلغ 

الحملة يف 2006 لآلن  انطالقة  بها منذ  املتربع  عدد األكياس 

775 كيساً وفقاً لبيانات نرشها القامئون عىل الحملة.

عايل  جمعية  بني  بتحالف  العام  هذا  الحملة  وانطلقت 

الخريية، بالتعاون مع جمعية البحرين لرعاية مرىض السكلر، 

العمل  وزارة  وكيل  وحضور  والريايض،  الثقايف  عايل  ونادي 

والتنمية االجتامعية صباح الدورسي ممثالً عن الوزير جميل 

الكاظم  وزكريا  السرتي  عادل  الجمعيتني  ورئييس  حميدان، 

وممثلني عن املجتمع املدين.

وشهدت الحملة اقباالً من الراغبني يف التربع بالدم، وتم 

قبول تربع 80 شخصاً، ورفض تربع 92 شخصاً ألسباب تتعلق 

املحدد  الوقت  إنتهاء  بعد  بعضهم  وقدوم  املتربعني،  بصحة 

لساعات عمل الحملة.

جمعية  تنظمها  التي  السنوية  الحملة  أن  بيان  وقال 

عايل الخريية تهدف لغرس ثقافة العمل التطوعي من خالل 

نرش الوعي بأهمية التربع بالدم ودوره يف انقاذ حياة املرىض 

واملصابني، وكذلك نرش ثقافة البذل والعطاء بني أفراد املجتمع، 

حيث يعد التربع بالدم مساهمة إنسانية نبيلة.

املبادرات  من  واحدة  تعد  الحملة  أن  الدورسي  وقال 

الخرية التي تنفذها مؤسسات املجتمع املدين، وتعاوننا معها 

يأيت من التزام الوزارة بدورها االجتامعي يف إمداد بنك الدم 

الوطن  أبناء  يحتاجه  الذي  باملخزون  الصحة  لوزارة  التابع 

اإليجابية  واملساعي  للجهود  الوزارة  دعم  مؤكداً  واملقيمني. 

التي تقوم بها املنظامت األهلية من أعامل إنسانية، ترسيخاً 

النبيلني يف  واإلنساين  التطوعي  العمل  ومبادئ  لقيم  وتعزيزاً 

مملكة البحرين. 

للعالقات  دييل  يف  التسويق  مسؤولة  قالت  جهتها  من 

دييل  أن  العريبي  أشواق  للحملة-  اإلعالمي  –الراعي  العامة 

التي  الطبية  الفعاليات  دعم  يف  كثرياً  تسعد  »الطبي«  وعرب 

تساهم يف تعزيز الثقافة واملامرسات الصحية.

حملة العسكريين تجمع 775 
كيس دم منذ انطالقتها

»صحتِك  الصحي  املهرجان  يف  شخص   300 شارك 

تهمنا« الذي نظمه فريق حلم إنسان بالتعاون مع مركز 

أسرت الطبي مبناسبة يوم املرأة البحرينية. واستفاد الحضور 

من الخدمات الصحية التي قُِدمت للنساء ولجميع أفراد 

األرسة.

إن  الصفار  حسن  إنسان  حلم  فريق  رئيس  وقال 

املهرجان رسالة شكر وامتنان للمرأة البحرينية يف يومها. 

وشكر العاملني يف املهرجان الذين تفانوا يف تقديم أفضل 

النائب  شكر  كم  البحرينية،  للمرأة  الصحية  الخدمات 

دعمه  عىل   - املهرجان  افتتح  الذي   – محفوظ  جالل 

والرعاة  والداعمني  الطبي  أسرت  للفريق، ومركز  املتواصل 

وفاعيل الخري الذين قدموا الكثري إلنجاح املهرجان.

الطبي  أسرت  التسويق مبركز  مدير  أكدت  من جهتها 

هذا  بأهمية  منه  إمياناً  املركز  مشاركة  أن  املدوب  مريم 

من  املركز  قدمه  ما  أن  وقالت  البحرينية.  للمرأة  اليوم 

خدمات مجانية يف املهرجان لهو يش بسيط نقدمه لكل 

مرأة تخدم أبنائها ومنزلها ومملكتها الغالية البحرين.

عىل ذات الصعيد عربت ممثلة دييل للعالقات العامة 

الراعية اإلعالمي للحدث زينب جاسم عن سعادتها برعاية 

الحدث الذي يعنى بصحة املرأة، وقالت: »دامئاً ما يوجه 

العاملون يف الحقل الطبي لالهتامم بصحة املرأة والدعوة 

بالفحوص  واالهتامم  الوقائية  الصحة  لربامج  للخضوع 

الدورية«.

متنوعة  طبية  وعروض  خدمات  أسرت  مركز  وقدم 

وطب  األطفال،  والتقويم،  واألسنان  بالعظام،  متعلقة 

وظائف  التغدية،  الجلدية،  واألمراض  والوالدة،  النساء 

العام.  الطب  دال،  فيتامني  عىل  والفحص  والكىل،  الكبد 

املهرجان  لرواد  حرصية  عروض  املهرجان  منظمو  وقدم 

منها: بطاقة ألكرث من 59 فحص طبي بـ 15 دينار، وبطاقة 

وحرص  الكثري.  ديناروغريهم   4 بـ  دال  فيتامني  فحص 

املنظمون عىل تخصيص ركن لألطفال ضم البيت الهزاز، 

عىل  والرسم  والحنة،  الكرتونية،  والشخصيات  واأللعاب، 

الوجه، و الخفيفة. 

''صحتِك تهمنا''
رسالة شكر للمرأة البحرينية
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رئيسة جمعية مرضى 
التصلب العصبي المتعدد

طبيبة جراحة الفم واألسنان

نهلة أبو الفتح د.إيمان آل نوح

 Multiple Sclerosis  -( املتعدد  العصبي  التصلب 

العصبي  الجهاز  تصيب  التي  املزمنة  األمراض  من   )MS

يعد  أنه  كام  الشويك،  والنخاع  الدماغ  يف  املتمثل  املركزي 

يقوم  )Autoimmune(حيث  الذاتية   املناعة  أمراض  من 

طبقة  إتالف  إىل  يؤدي  مام  نفسه،  مبهاجمة  املناعة  جهاز 

امليالني )Myelin(، وهي املادة الدهنية التي تغلف األلياف 

لوظيفة  امليالني مشابهة  بحاميتها. وظيفة  وتقوم  العصبية 

بطبقة  اإلرضار  فعند  الكهربايئ،  السلك  يف  العازل  الطالء 

العصب قد  نقلها من خالل  يتم  التي  الرسالة  فإن  امليالني 

تصل بشكل أبطأ أو قد ال تصل إطالقاً.

والخدر  واالجهاد  التعب  يف  املرض  أعراض  وتتمثل 

والتنميل، اضافة إىل شعور املريض بأمل مزمن، وصعوبة يف 

امليش والرؤية، قد تتطور الحقاً لعدم القدرة عىل امليش.

يبدأ  أنه  إال  األعامر،  كل  يف  املتعدد  التصلب  ويظهر 

بالتطور يف سن ما بني 20 إىل 40 عاماً، كام أن احتامل اصابة 

النساء به هو ضعف احتامل اصابة الرجال.

تشتد  هجامت  هيئة  عىل  فتكون  األعراض،  عن  أما 

أحيانًا وتختفي يف أحيان أخرى، وتبدأ عادة بخدر وتنميل 

بالجسم ويتطور إىل صعوبة وثقل  الوجه وضعف عام  يف 

يف امليش.

التي تدفع باملريض للخروج  األمل هو الخطوة األوىل 

من مرحلة الصدمة إىل مرحلة تقبل املرض والتأقلم معه.

كام أن التأهيل الطبي واالجتامعي والنفيس واملهني له 

االستقاللية  إىل  الوصول  الشخص يف  كبري يف مساعدة  دور 

الوظيفية.ويتكون فريق التأهيل الطبي من الطبيب، اخصايئ 

الوظيفي، اختصايص علل  الطبيعي، اخصايئ العالج  العالج 

التخاطب والبلع، اخصايئ علم النفس، اختصايص اجتامعي.

التصلب 
العصبي 
المتعدد

من منا ال يحلم بالحصول عىل ابتسامة ناصعة البياض!؟ فاألسنان الصفراء تسبب للكثري 
منا اإلحساس بالخجل سواء أثناء التحدث أو االبتسام والتفاعل مع اآلخرين مام يقلل من ثقة 

الفرد بنفسه اضافة إىل إحساسه باالنزعاج املستمر .
 

فما هي أسباب اصفرار األسنان؟
- الوراثة: حيث أن أفراد العائلة قد يرثون صفة اصفرار األسنان كنتيجة لنقص سامكة 

 طبقة املينا لديهم .
- التدخني يكسب األسنان صبغة داكنة .

  -التقدم يف العمر فكلام كربنا متيل األسنان إىل االصفرار.
- الغسوالت الفموية: الكلورهكسيدين املتواجد يف الغسوالت الفموية إذا استعمل ألكرث من 

 سبع أيام يؤدي إىل تصبغ األسنان بلون األصفر.
- تناول املضادات الحيوية وخاصة أثناء الحمل: الترتاسيكلني هو نوع من أنواع املضادات 
 الحيوية إذا أخد أثناء مراحل منو وتكون السن فإنه يؤدي إىل تصبغ السن باللون الرمادي.

 -الفلوريد: فزيادة استخدام الفلوريد يساهم يف تغري لون األسنان.
 -املرشوبات الغازية والقهوة والشاي.

 -تناول بعض أنواع األدوية كاملستخدمة يف عالج الضغط والحساسية.
-عدم تنظيف األسنان كام يجب فالتسوس يف مراحله األوىل يبدأ بفقدان السن ملعادنه 

وتحوله للون األبيض الطبشوري ويكون السطح السني خشن قابل للتلون باملؤثرات 
 الخارجية.

 -وجود الرتسبات الجريية فالبالك يؤدي إىل تصبغ األسنان باللون األصفر.

 كيف يمكن معالجة هذه الحالة؟
ميكن عالج اصفرار األسنان مبعالجة املسبب الرئييس للمشكلة فمثالً إذا كان السبب عند 

أحد املرىض هو كرثة تناول املرشوبات الغازية والقهوة هنا يجب تجنب أو التقليل من هذه 
 املرشوبات حتى ال تتفاقم املشكلة أو تتكرر يف حالة معالجتها.

هناك عدة طرق ملعالجة اصفرار األسنان فيمكن القيام باملعالجة باملنزل عن طريق 
استخدام قوالب التبيض املنزلية والعناية باألسنان بالطرق الصحيحة .كام ميكن لعيادات 

األسنان القيام بعملية التبيض باستخدام تقنية الليزر أو استخدام الحشوات التجميلية 
البيضاء أو القرشة التجميلية)الفينري(.

وللوقاية من اصفرار األسنان ينصح برشب الكثري من املاء واستخدام املضمضة والخيط 
واستبدال فرشاة األسنان كل ٣ أشهر باالضافة إىل التقليل من رشب القهوة والتدخني.

اصفرار 
األسنان 
وأسبابه

 -  تناول كميات عالية من السكريات: أغلب 

خصوصاً  السكريات  تناول  أن  يعلم  ال  األشخاص 

إجهاد  يف  مبارشة  غري  صلة  له  والبسيطة  املكررة 

عند  واضح  بشكل  يتجىل  وذلك  واضطرابها،  الكىل 

العامل  به  االصابة  تعترب  بالسكري. حيث  املصابني 

الكىل ألن مضاعفات مرض  بأمراض  لالصابة  األول 

السكري تعمل بشكل غري مبارش عىل إعتالل الكلية 

وإفشال قدرتها عىل تنقية الدم من السموم.

الغازية،  )كاملرشوبات  الكافيني  -  مرشوبات   

املرشوبات  تعترب  والقهوة(:  الطاقة،  ومرشوبات 

لالصابة  تؤدي  التي  األسباب  أهم  أحد  الغازية 

كوبني  يعادل  ما  تناول  ويعترب  كام  الكىل،  بحىص 

احتاملية  ارتفاع  يف  أسايس  سبب  اليوم  يف  منهم 

االصابة بالفشل الكلوي املزمن. أما بالنسبة لتناول 

وذلك  العالية  الكميات  يف  رضرها  فيعترب  القهوة 

يرجع لغناها بالكافيني الذي تعمل الحصص املبالغ 

فيها منه عىل رفع ضغط الدم مام يضع مزيداً من 

التنقية والتخلص  الكليتيني يف عمليات  التوتر عىل 

من السموم.

- مسكنات األمل: يدمن العديد من الناس عىل 

تناول مسكنات األمل ألقل سبب ممكن بينام البعض 

اآلخر يعتمد عىل االستعانة بها للحصول عىل نوم 

أفضل متجاهلني أن هذه العاده املتواصلة هي أحد 

أهم أسباب ترضر نسيج الكىل وتركيبها الداخيل مام 

يتسبب أيضاً يف إعاقة وقلة انسيابية الدم الداخل 

الطويل لالستخدام  املدى  يتسبب عىل  للكلية مام 

بفشل الكىل املزمن.

 -  تقليل رشب املاء: حيث يعمد أغلب الناس 

يف الشتاء أو عند السفر ملناطق باردة للتقليل من 

رشب املاء عن غري قصد أو لتفادي دخول الحامم 

مام يؤثر عىل عمل الكلية يف التخلص من نفايات 

إخالل  وأيضاً  »امليتابوليكية«  األيضية  العمليات 

توازن األمالح »اإللكرتواليت« مام يؤثر سلباً عليها.

Oxa- الـ مبادة  الغنية  األطعمة  تناول   -    

األشخاص  بعض  أن  حيث  جداً:  كبري  بشكل   late

يتحسسون أكرث من غريهم لذلك يعترب اإلكثار من 

هذه األطعمة كالسبانخ، الشمندر وأوراق الروبيال 

سبب  واللوز  كالكاجو  املكرسات  أنواع  وبعض 

الكىل  حىص  تُكون  بأمراض  لالصابة  وأويل  أسايس 

نتيجة ارتباط األوكسليت بالكالسيوم. 

- السهر املستمر وقلة ساعات النوم: مام يعيق 

راحة الكلية وعملية تجديد الخاليا خالل النوم الذي 

يفضل أن ال تقل عن ٦ ساعات للبالغني، وإال ستزيد 

فرص ارتفاع ضغط الدم واالصابة بالتجلطات التي 

تزيد من فرص إخالل عمل الكىل.

- تقليل تناول الخرضوات والفواكه: حيث يعترب 

تناول أقل من الحصص املحددة لكل شخص سبب 

 K,  أسايس لالصابة بنقص املغذيات من فيتامينات

كالـمغنيسيوم من مصادرها  ومعادن   C , D, B6

االصابة  خطر  ارتفاع  يف  يتسبب  مام  الطبيعية 

بالعديد من أمراض الكىل.

اخصائية تغذية 
وتصنيع غذائي

حوراء آل رضي

مدمرات غير متوقعة لصحة الكلى
أمراض الكلية أو كما يطلق عليها القتلة الصامتون، وهي أمراض ال تالحظ من البداية إمنا بعد أن تفقد الكلية ما يقارب 80 
90 % من القدرة على القيام بالوظائف فعندئٍذ تظهر األعراض املنبهة لوجود خلل نتيجة االصابة بأحد أمراض الكلى  إىل 
البول  ، كانتفاخ األرجل والكاحل، وقلة الشهية، واإلجهاد، وتواجد دم يف   )Chronic Kidney Disease (CKD املزمنة 

وغريها.
أحد أهم هذه العادات - التي غالبًا ما يغفل الناس عنها -  وتتسبب بشكل مباشر وأحيانًا غري مباشر يف إعاقة عمل الكلية :
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صالح أبوإدريس
مدرب وطّباخ

املكونات:
أوراق السبانخ

أوراق الخس الرومي
أوراق جرجري أو النعناع

أوراق بربري
أوراق الرويد أو الريحان

أعواد البصل األخرض للتزيني

التتبيلة
عصري ليمونة صفراء

4 مالعق طعام زيت زيتون
رشة ملح ورشة فلفل أسود

الطريقة:
نخلط الخرضاوات الورقية يف إناء خلط زجاجي غزير

منزج التتبيلة بشكل جيد ونغمر الخرضاوات بها
نسكب املزيج يف إناء التقديم و نقدمها

املكونات:
كوب أرز بني مغسول و منقوع

كوب عدس منقوع
ربع باكيت معكرونة النخالة أو شعريية

مكعب مرق الخضار
بصل مقيل

علبة حمص )نخج( مصفى و مغسول
رشائح اللوز املحمص للزينة

الصلصة
حبة طامطم كبرية مفرومة

فص ثوم مهروس
زيت زيتون

نصف ملعقة شاي من الدارسني 
نصف ملعقة شاي من الكمون

3 مالعق كبرية صلصة فلفل
ملح و فلفل أسود

ربع كوب ماء ساخن

الطريقة:
يف قدر كبري نضع ماء مغيل و نضيف له مكعبات مرق الخضار.

نضيف األرز للامء املغيل و العدس.
بعد ربع ساعة نضيف الشعريية.

نسكب املكونات يف إناء التقديم و ننرث حبات الحمص و البصل املقيل مع 
اللوز املحمص.

لعمل الصلصة نحمص الطامطم مع البهارات والثوم يف زيت الزيتون
نضيف صلصة الفلفل وامللح مع الفلفل األسود و املاء الساخن

نطحن املزيج وندعه يغيل قبل التقديم

سلطة األوراق الخضراء

املكونات:
البطاط  من  مكعبات  كيلو  نصف 

املسلوقة

برش ليمونة صفراء وعصريها

فلفل مجفف مجروش

كوب بقدونس مفروم

بذور الكمون

زيت زيتون

رشة ملح ورشة فلفل أسود

ملعقة طعام بابريكا
الطريقة:

البطاط  مكعبات  نخلط  غزير  إناء  يف 

املجروش  والفلفل  الليمون  برش  مع 

والبقدونس وبذور الكمون

يساعد  الذي  الزيتون  زيت  نضيف 

املكونات عىل االلتصاق مبكعبات البطاط 

ثم  والبابريكا  والفلفل  امللح  نرش 

نتذوق و يف الختام نضيف عصري الليمون

املكونات:
علبة باستا بالنخالة أو بنية

نصف علبة طامطم كرزية

نصف كوب زيتون أسود رشائح

لصلصة البيستو
3 فصوص من الثوم 

كوبني من أوراق الريحان الطازج

نصف كوب من أوراق البقدونس الطازجة

زيت زيتون

ملح وفلفل أسود

جبنة بارميزان مبشورة

ربع كوب صنوبر محمص

الطريقة:
نطهو الباستا يف ماء مغيل مع ملح وقليل من الزيت

نصفي املعكرونة من املاء مع التأكد من عدم الطبخ بشكل كامل

يف خالط كهريب تطحن مقادير البيستو مع اضافة زيت الزيتون بشكل 

تدريجي أثناء الخلط

يف مقالة كبرية نطهو حبات الطامطم الكرزية و نضيف الزيتون والباستا 

ونقلبها يف زيت الزيتون

نرفع الخليط عن النار و نضيف صلصة البيستو و نقلب

نرش القليل من جبنة البارميزان و نقدمه ساخن
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سلطة بطاط شرقية

باستا بني مع صلصة البيستو

كشري األرز البني
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17289092طـوارئ السلمانية
17288888مجمع السلمانية الطبي
17766666المستشفى العسكري

17598222مستشفى البحرين الدولي
17253447مستشفى اإلرسالية األمريكية

17444444مستشفى الملك حمد
17279300مستشفى  الطب النفسي

17741444مستشفى  الخليج التخصصي لألسنان
17592401مركز عالج للعالج الطبيعي

16000002مركز الموسوي للعيون
17311180مستشفى حفاظ التخصصي لألسنان

17239239مركز الخليج  التخصصي للسكر
77298888مختبرات إكسبرس

17753333مستشفى  عوالي
17260026مستشفى النور التخصصي

17272500مجمع الرعاية الصحي
17362233مركز الحكيم لألشعة
 17272500مجمع الرعاية الطبي

17240444مستشفى الكندي التخصصي
17239171مركز الخليج للعيون

17828282مجمع ابن النفيس الطبي

17227979المنامة: صيدلية المسقطي
17224624المنامة: صيدلية الجشي

17341700المحرق: صيدلية الهالل
17687117مدينة عيسى: صيدلية الرحمة

17740900الزنج: صيدلية ناصر
17410114مدينة حمد: صيدلية مدينة حمد

17291039المنامة: صيدلية جعفر
17594902شارع البديع: صيدلية رويان

17772023الرفاع الشرقي: صيدلية أوال
17414744مدينة حمد: صيدلية دار الدواء

999شرطة، إطفاء، إسعاف
199حوادث المرور
17700000خفر السواحل

17515555الكهرباء والماء
80001810طوارئ المجاري
39609331طوارئ البلدية

17430515لإلبالغ عن  العنف األسري
80008099حملة »ارتقاء« للنظافة

املستشفيات

الصيدليات

الطوارئ

17592888مركز الرعاية الصحية المنزلية

غذاوكــــــــــ

غذاوكــــــــــ

أخبار طبية

با�رقامـــــ

خدماتــــــــــ

لقاء

تعرف على 
جسمكــ 

إضاءات

 الجسم
 السليم

 إسعاف

 قال الواتس أب

بروفايل

غذاوكــــــــــ

غذاوكــــــــــ

أخبار طبية

با�رقامـــــ

خدماتــــــــــ

لقاء

تعرف على 
جسمكــ 

إضاءات

 الجسم
 السليم

 إسعاف

 قال الواتس أب

بروفايل

 يعد إيستون الشابيل من العباقرة الذين صنعوا أطرافاً تعويضية بطرق غري 

تقليدية، بحسب تقرير للبي يب يس.

 إيستون الشابيل يبلغ 21 عاماً )2017(

ساهم ولعه بصناعة رجل آيل يف قيادته لتطوير صناعة األطراف.

صنع أول طرف صناعي وهو عبارة عن ذراع عندما كان يف الـ 14 من عمره 

األنابيب  وبعض  بخيط صنارة صيد،  مربوطة  الليغو  مكعبات  من  بقطع 

الكهربائية.

صنع ذراعاً صناعياً باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد ميكن التحكم بها 

بواسطة العقل البرشي.

حفزته طفلة مل تتجاز العارشة بحاجة لذراع صناعي تبلغ قيمته 80 ألف 

دوالر وهو مبلغ مل يكن يتوفر لدى عائلتها، فطّور ذراعه اإللكرتوين التي 

أفكار من يضعها أسامها Anthromod  وطرحها بسعر  قراءة  تستطيع 

زهيد.

لخلق  الربمجيات  رشكة  »مايكروسوفت«  وأدوات  تصاميم  استخدم 

تستمر  أن  ميكن  والتي  واستثنائية  معقولة  بأسعار  روبوتية  تكنولوجيا 

لصالح الناس املحتاجني لألطراف االصطناعية.

مهنديس  مع  وعمل  سياتل،  مايكروسوفت يف  مقر  يف  وقتاً  إيستون  قىض 

ألول  تركب  أن  شأنها  من  التي  للذراع  األخرية  اللمسات  إلضافة  الرشكة 

عميل له وأكرب مصدر إلهام الفتاة مومو.

لتحقيق  املحدود«  غري  »الغد  الخاصة  رشكته  أسس  عمره  من   17 الـ  يف 

مهمته التي يسعى فيه إىل لتحقيق مهمته التي يقول عنها أنها:  »جعل 

استخدام تكنولوجيا األطراف الصناعية أكرث سهولة بالنسبة ألولئك الذين 

يحتاجون إليها«.

عىل  النصفي  بالشلل  املصابني  ملساعدة  جهازاً  حالياً  الشابيل  تطور رشكة 

امليش مرة أخرى. 

األيدي التي تصنعها “الغد غري املحدود” تطبع بتقنية ثاليث األبعاد بتكلفة 

ال تقارن باألسعار الباهظة لألطراف التعويضية. 

األطراف التي يصنعها الشابيل ستكون ذات مصدر مفتوح، أي أن شخص 

إنتاجها  يعيد  ثم  ويأخذها  الكاملة،  معلوماتها  إىل  يصل  أن  يستطيع 

بطريقته، ويأقلمها عىل مواقف واحتياجات مختلفة. 

إيستون الشابيل

أشارت إحدى الدراسات التي نرشت يف املجلة الطبية »تشيست” أن حساء الدجاج قد يكون له 

آثار مضادة لاللتهابات، إذ ميكن أن يخفف من أعراض التهابات الجهاز التنفيس العلوي.

أنها  إذ وجدوا  البيضاء،  الدم  من خاليا  نوع  أي  املتعادلة،  الخاليا  بدراسة حركة  الباحثون  وقام 

تنخفض مع تناول الحساء، ما يشري إىل آلية محتملة مضادة لاللتهابات، التي ميكنها عىل األقل نظرياً 

التخفيف من أعراض الربد.

وقال كاتب الدراسة الدكتور ستيفن رينارد، وهو أستاذ الطب يف مركز جامعة نرباسكا الطبي يف 

أوماها، إن »هناك بعض املواد )يف حساء الدجاج( ميكنها أن تؤثر عىل الخاليا يف الجسم، والتي من 

املحتمل أن يكون لها بعض اآلثار الطبية، ولكن ما إذا كانت جيدة أو سيئة بالنسبة للمرىض، فنحن 

مل نخترب ذلك.”

األنفية،  الجيوب  الدجاج عىل تحسني حالة  التوابل والحرارة يف حساء  رائحة  أن تساعد  وميكن 

وأعراض االلتهاب بني األشخاص الذين يعانون من مشاكل يف الجهاز التنفيس، وفقا لدراسة منفصلة، 

كام يساعد احتساء السوائل الساخنة عىل تدفئة الجزء السفيل من البلعوم األنفي، والذي ميكن أن 

يساعد عىل تحسني األعراض، ويتفق الخرباء أن حساء الدجاج يستحق التجربة، عندما يُصاب الشخص 

باملرض، وميكن أن يكون مفيداً بسبب عدم القدرة عىل تناول األطعمة الصلبة يف حالة املرض.

وعلم  التغذية  أكادميية  باسم  ومتحدثة  مسجلة  تغذية  عاملة  وهي  سميث،  كريستني  وقالت 

التغذية: »ميكن لحساء الدجاج أن يقدم خياراً غذائياً كثيف املغذيات، عندما يعاين شخص من ضعف 

الشهية،« موضحة أنه »ميكن أن يساعد أيضاً عىل زيادة الرتطيب خالل فرتة املرض.”

ووفقاً لسميث، فإن حساء الدجاج  يحتوي عىل مكونات توفر الكثري من الفيتامينات واملعادن. 

وعىل سبيل املثال، يوفر الجزر فيتامني )أ( للجسم، وهو عنرص غذايئ يؤدي دوراً يف االستجابة املناعية، 

وتحتوي مرقة الدجاج عىل الزنك، والتي قد تساعد يف مكافحة الربد عند استهالكها بكميات عالية. وقد 

يساعد الدجاج يف إصالح أنسجة الجسم ، وأوضحت سميث أن »مادة الكوالجني يف مرقة العظام أو 

مرقة الدجاج ميكن أن تساعد يف عملية الشفاء.

هل يعالج حساء 
الدجاج نزالت البرد؟

تطبيق حياة هو تطبيق يساعد املرأة عىل مراقبة دورتها الشهرية وعىل فهم 

التغريات البيولوجية التي متر بها خالل الشهر، كام يستفاد منه كثرياً لتحديد أيام 

التبويض واأليام التي يسهل فيها الحمل. 

البيانات  تسجيل  مثل  املميزات  من  العديد  وفيه  لألزواج  مفيد  تطبيق 

الشاملة كمامرسة الرياضة، والوزن، والحالة املزاجية، وأعراض الدورة الشهرية، 

مقاالت  عدة  عىل  يحتوي  كام  الصحية،  املرأة  بحياة  الخاصة  املعلومات  وكل 

تتعلق بصحة املرأة وحالتها النفسية.

حياة ..  
صديق المرأة
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بروفيسور/ د. فيصل 
عبد اللطيف الناصر

كلية طب أمبريل، لندن
رئيس مركز الرعاية 

الصحية المنزلية

غريبة  تفاعالت  عىل  يعمالن  واالبتسامة  الضحك 
جداً يف جسم اإلنسان فال تؤثر فقط عىل نفسيته ولكن 
عىل صحته وحيويته كذلك؛ فالضحك يقلل من هرمونات 
صالبة  أكرث  ويجعله  اإلنسان  مناعة  ويقوي  التوتر 
افراز  عىل  يساعد  وكذلك  والعدوى  لألمراض  ومقاومة 
بالسعادة  العام  الشعور  مينح  الذى  األندورفني  هرمون 
ويخفف من اإلحساس باألمل مؤقتاً وهذا الهرمون يساعد 
عىل منح الحيوية للجسم كام يخفف من تأثري العلل عىل 
اإلنسان  االبتسامة كذلك عىل سيكولوجية  البدن. وتؤثر 
فهي تجعله يف مزاج أفضل مع زيادة اإلحساس بالطاقة 
والقدرة عىل العمل أكرث من الشخص املكتئب، ووجدت 
تم  الذين  املشاركني  قدرة  يف  تحسن  الدراسات  معظم 
بعد   %  10 من  أكرث  بنسبة  األمل  تحمل  عىل  اختبارهم 
الضحك أو بعد مشاهدة حوايل 15 دقيقة من الكوميديا 
يتم  الضحك  استثارة  عند  أنه  الدراسة  واستنتجت  كام 

زيادة احتامالت األمل بشكل كبري.
عمره  مراحل  جميع  يف  اإلنسان  يفيد  والضحك 
العمر  مد  عىل  يساعد  فهو  الشيخوخة  عند  وخصوصاً 
الذين  أولئك  لدى  الوجه  وترهل  الشيخوخة  وتأخر 
طريق  عن  بانتظام  الوجه  عضالت  رياضة  ميارسون 
التجاعيد  الذى يساعد عىل تخفيف  االبتسامة والضحك 

يف الوجه ويحسن من نضارته ألن تقلص عضالت الوجه 
ذلك  عىل  عالوة.  ترهله  ىف  يتسبب  والحزن  الكآبة  يف 
الحجاب  القلب ويقوي عضالت  لحيوية  فالضحك مفيد 
الحاجز والبطن وفروة الرأس والرقبة والكتفني والذراعني 

والساقني.
يحرق  قد  ساعة  ملدة  الضحك  أن  الدراسات  وتبني 
ما يصل إىل 500 سعرة حرارية وأن ما بني 100 و 200 
ضحكة يوميا تعادل عرش دقائق من التجديف أو الركض 
كام يحفز الضحك الجهاز العصبي السمبتاوي مام يقلل 
إىل  املطاف  نهاية  يف  معززاً  التوتر  هرمونات  افراز  من 
االسرتخاء. كام يحفز الضحك الجهاز التنفيس مام يجعل 
التنفس أعمق ويزيد من معدله ويجربنا عىل استنشاق 
أكسيد  ثاين  من  املزيد  وطرد  األوكسجني  من  املزيد 
الكربون مام يساعد عىل االسرتخاء كام قد يزيد أيضاً من 
قدرة الرئة عىل طرد البلغم  لذا ميكن استخدام الضحك 
ألنه  التنفيس  الجهاز  ألمراض  التقليدي  للعالج  كمكمل 
وغريها  املخاط  من  الهوائية  الشعب  مسح  عىل  يساعد 

من االنسدادات.
فعندما  الضحك  من  يستفيد  أن  ميكن  الجلد  حتى 
نضحك نأخذ املزيد من األوكسجني ومع الزيادة املؤقتة 
يف ضغط الدم ومعدل رضبات القلب تتوسع الشعريات 

يغذي  الذي  بالدم  مليئة  فتصبح  الجلد  تحت  الدموية 

كذلك  الجلد  ونضارة  حيوية  من  يزيد  وبالتايل  الجلد 

عىل  يساعد  الضحك  عند  السريوتونني  إنتاج  زيادة  فإن 

اإلفراج عن إجهاد العضالت وتوترها مام يعطى الشعور 

كام لو أن جسمك قد تحول إىل هالم كام إن تدفق الدم 

الفرح  إىل  املطاف  نهاية  يؤدي يف  فيه  األدرينالني  وافراز 

إىل  الواصلة  األوكسجني  كمية  تزداد  حني  يف  والسعادة 

مام  الضحك  أثناء  العميق  النفس  أخذ  بسبب  األنسجة 

يفيد كل من الصحة العقلية والبدنية ويساعد الفرد عىل 

قد  لرمبا  أنه  األبحاث  والتعب، ودونت  اإلجهاد  مواجهة 

يكون للضحك دور يف الحد من انتشار السمنة ملا له من 

تأثري إيجايب عىل الصحة الجسدية.

ويف عدة مراكز صحية حول العامل يستخدم الضحك 

كعالج لألمراض فهو أرخص دواء ملنع العديد من األمراض 

الضحك  من  املرجوة  الفوائد  عىل  نحصل  وليك  والعلل. 

وأن  وباستمرار  كثرياً  ونضحك  نبتسم  أن  علينا  فيجب 

واملرسحيات  االفالم  ومشاهدة  القصص  قراءة  من  نكرث 

الكوميدية وأن منىض أوقات أكرث مع األصحاب املبهجني 

التى  األشياء  عن  نبحث  وأن  فرحاً  أكرث  يجعلوننا  الذين 

ترسنا وتكرث من سعادتنا.

االبتسامة: 
بلسم الروح

للجسم لغة يعرب بها عن مكنوناته وأحاسيسه كما لإلنسان لغة للتخاطب والتواصل مع اآلخرين إال أن 
أو  اآلخرين من خالل عدة سبل منها حركات اجلسم  التواصل بها مع  البدن دون كلمات يستطيع  لغة 
وضعه أو التعابري املرسلة سواًء من الوجه أو من أجزاء أخرى ولكن من أهم تلك الوسائل هي االبتسامة 
يبعث  التصرف  ذلك  فإن  جمموعة  يف  شخص  يبتسم  فعندما  اآلخرين  على  وسريع  سحري  تأثري  فلها 
شعور بالطمأنينة والتفاؤل على اآلخرين فهذا السلوك معدي حيث يعدي من حولك وسرعان ما يبدأون 

يف االبتسامة والتودد مما يجعلهم يشعرون بالسعادة أيضًا.
االبتسامة تظهرك أكرث جاذبيًة وودودًا ومتفاعاًل مع احلضور فهي الوسيلة األسهل واألكرث متعة وتأثريًا 
أكرث  يبدو  إيجابي على رفاهيتك وسعادتك، والشخص املبتسم  تأثري  السلوكيات األخرى حيث لها  على 

اسرتخاءا مما يشري إىل ثقتة بنفسه وقدرته على التعامل بشكل جيد يف املواقف العصيبة.




