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احلياة واملوت
البد لكل من حياول أن يضع تعريفاً للحياة واملوت من أن 
يضمن ذلك التعريف اخلصائص اليت متيز كاًل منهما واليت 
جتعل ذلك التعريف جامعاً مانعاً كما تفرتض قواعد املنطق، 
إن نباشر تلك احملاولة حتى نصطدم بعائٍق كبري  ما  لكننا 
يتمثل يف صعوبة حصر خصائص احلياة واملوت يف جمموعة 
متجانسة ميكن اخلروج منها بتعريف متجانس، لذلك عادة 
ما نلجأ لتسهيل القضية فنقوم بتعريف احلياة بأنها نقيض 
أي  من  اآلن  طلبنا  ولو  احلياة،  نقيض  بأنه  واملوت  املوت، 
شخٍص من العامة أن يقدم تعريفاً للحياة واملوت فال أظن 

أنه سيأتي بغري ذلك.
شيئاً  تعرف  )أن  بالنقيض  التعريف  يعترب  احلقيقة  يف 
بنقيضه( من أضعف أساليب التعريف ألنه ال يفصح عن 
اليت متيزه  املراد تعريفه وال عن خصائصه  الشيء  ماهية 
عن غريه من األشياء، بل يقوم بربطه بشيء آخر يناقضه 
القيام بعملية الربط تلك؛ قد  حبيث تتعذر معرفته دون 
ينفع ذلك التعريف يف إعطاء صورة عامة عن الشيء املعرف 
قد تكون كافية للعوام، لكنها بالتأكيد ال تقنع الفالسفة 
والعلماء ألنها ال تساعدهم يف تعميق املعرفة واالستنتاج 
والعامل( بل تنضوي  للفيلسوف  األساسيتان  )املهمتان  منها 

حتت باب املعرفة السطحية فقط.
إن أول ما يسرتعي انتباهنا عند حماولة وضع تعريٍف للحياة 
الطبيعية  املوجودات  بعض  على  تطلق  وجودية  حالة  أنها 
اإلنسان  إىل  عادة  وتصنف  احلية  الكائنات  باسم  تعرف   -
واحليوان والنبات - لتميزها عن موجودات طبيعية أخرى - 
تعرف باسم اجلماد وتشمل كل ما عدا ذلك يف الطبيعة - وقد 
املشرتك  العامل  التاريخ حلصر  عرب  عديدة  بذلت حماوالت 
املوجودات  تلك  عن  مييزها  والذي  احلية  املوجودات  بني 
والكيمياء  األحياء  علم  إليه  توصل  ما  أحدث  لكن  اجلامدة، 
احليوية هو أن هذا العامل املشرتك يتمثل يف قدرة املنظومة 
الوراثية من  وانتقال خصائصها  الذاتي  التكاثر  احلية على 
جيل إىل آخر، واتصافها حبالٍة من عدم االستقرار الكيماوي 
)بفضل عمليات االستقالب احليوي(، وهذه اخلصائص حتتم 
على تلك املنظومة أن ختضع لعملية االنتخاب الطبيعي؛ أما 
العامل  ذلك  فيتمثل  احلية  املوجودات  مكونات  على مستوى 
املشرتك يف املركبات الكيماوية العضوية: الربوتينات )مبا يف 
ذلك احلمض النووي DNA( والسكاكر والشحوم، واليت ال 

تصادف إال يف املوجودات احلية.
وجودية  كينونة  بأنها  احلياة  نعرف  أن  اآلن  ميكننا  إذن 
بطريقة  عضوية  كيماوية  مركبات  اجتماع  بفعل  تشكلت 
مميزة جعلتها قادرة على التكاثر الذاتي ونقل املعلومات 

بالوراثة وبالتالي التطور وفق آلية االنتخاب الطبيعي؛ وهذا 
التعريف تعريف توصيفي وليس سببياً أوغائياً أي أنه يعرف 
احلياة من حيث شكلها وخصائصها الوجودية وليس من حيث 
علة وسبب وجودها، أي ملاذا وجدت احلياة أصاًل وكيف؟ فهذا 

أمر ال يزال بعيداً عن متناول العلم يف وقتنا احلاضر.
أما املوت، فعندما حناول تعريفه سنجد أننا لن نستطيع 
تاماً،  ارتباطاً  بها  مرتبٌط  ألنه  احلياة  من  انطالقاً  إال  ذلك 
فاملوت حالة تطرأ على الكينونة احلية فقط وجتعلها تتوقف 
تلك  تصيب  الوجود  حالة  أنه  أي  موجودة،  تكون  أن  عن 
أن نتقدم بتعريف سبيب  املوت ميكن  الكينونة؛ يف حالة 
له مفاده أن املوت حيدث عندما تتوقف عمليات االستقالب 
احليوي يف املنظومة احلية بشكل تام وتنقطع تغذية مكوناتها 
مبا يؤدي إىل تفككها وحتللها، لكننا عاجزون هنا أيضاً عن 
حتديد علة املوت، أي ملاذا كان لزاماً على الكينونة احلية أن 

تتوقف عن احلياة يوماً ما؟
إن مجيع مظاهر احلياة املعروفة، واليت جنمعها عادة مبصطلح 
الروح، ليست إال تظاهرات مذهلة للرتكيبة احلية املؤلفة 
من الربوتينات والسكريات والشحوم، تتالشى حاملا تتوقف 
العملية االستقالبية احليوية اليت متد هذه املركبات العضوية 
بالطاقة الالزمة الستمرار وجودها، ورغم أن العلم مل يتمكن 
حتى اليوم من حتديد الطريقة اليت تستطيع بها مركبات 
كيميائية بسيطة أن تنتج ظواهر حياتية معقدة فإن تاريخ 

االكتشافات العلمية ينبئنا بأن ذلك اليوم البد آت.
ما الذي ميكن هلذين التعريفني للحياة واملوت أن ينبئانا 
به، وما املعرفة اليت ميكن أن تبنى عليهما؟ إن أول ما ميكن 
احلياة، كمفهوم حيوي، ميكن إرجاعها إىل  استنتاجه هو أن 
أصل مادي طبيعي يتمثل يف مركبات كيماوية عضوية معينة 
ميكن إرجاعها بدورها إىل عناصر كيماوية ذرية تتمثل يف 
والفوسفور،  واألوكسجني  واآلزوت  والكربون  اهلدروجني 
تشكل  اليت  هي  نفسها  العناصر  هذه  أن  نعلم  وعندما 
اليت  األخرى  الطبيعية  للموجودات  األساسية  املكونات 
أن  واجلبال...، ميكننا  والكواكب  كالنجوم  باجلامدة،  توصف 
الطبيعية،  املوجودات  لكافة  واحداً  أصاًل  هناك  أن  نستنتج 
احلية واجلامدة، وأن الفرق بني هذين النوعني من املوجودات 
البعض.  بعضها  مع  واجتماعها  تراكبها  طريقة  يف  يكمن 
يف  احلية  غري  تلك  مع  نشرتك  احلية  الكائنات  حنن  إذن، 
الطبيعة،  أمام  متساوون  مجيعاً  أننا  أي  األساسية،  مكوناتنا 
وهذا ما جيعل وجودنا كله متوقفاً على مدى التزامنا باحلفاظ 

على الطبيعة باعتبارها مصدر هذا الوجود.   
د. أيهم أمحد

hakeem@med-syria.com
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طاقم جريدة أخبار الطب

يهنئكم حبلول

عيد امليالد ورأس السنة اجلديدة
ويتمنى لكم أفضل األيام

كما نبلغكم أن اجلريدة ستحتجب عن الصدور يف األسبوع األول من السنة اجلديدة، على أن 

تعاود للصدور يف السنة القادمة كل يوم السبت

تصويب:
العدد  يف  القلب  أمراض  دراسات  مقالة  يف  ورد 

السابق أن مدة الدراسة على كل مريض كانت 

أربع سنوات والصحيح سنة واحدة.

كما ورد خطأ يف اسم الشبكة امللبسة باألدوية 

drug- باللغة اإلنكليزية والصحيح أنها تدعى 

.eluting stent

لذا وجب اإلعتذار من الباحث والقّراء

ذات الرئة
pneumonia 

هي التهاب يصيب الرئة عن طريق عدوى جرثومية 
أو فريوسية أو فطرية، تعترب ذات الرئة اجلرثومية 
سببها  وغالباً  انتشاراً  األوسع  هي  البالغني  عند 
جراثيم املكورات العنقوديةStreptococcus، وقد 
بالرشح  لإلصابة  كنتيجة  السن  كبار  بها  يصاب 

العادي أو األنفلونزا.
أما بالنسبة لألطفال فهم أكثر عرضة لإلصابات 
الفريوسية خاصة يف عمر السنتني اىل ثالث سنوات، 
ويالحظ زيادة تواترها لدى دخول األطفال املدرسة 
والعامل املسبب األكثر شيوعاّ هي املكورات الرئوية 

.Mycoplasma pneumoniaالبالمسية
ومن عوامل اخلطورة نذكر: 

- اإلصابة عند اإلقامة الطويلة يف املستشفى وهنا 
تكون اخلطورة مضاعفة بسبب اخللل املوجود أصاًل 
موجودة  اجلراثيم  هذه  أن  وبسبب  املريض  لدى 
الصادات  على  مقاومة  تكون  ما  وغالباً  املشفى  يف 

احليوية.
- االقامة يف  السرير وعدم احلركة .

- شخص لديه ضعف باملناعة أو يستخدم أدوية 
مثبطة للجهاز املناعي

األعراض :
- الكحة املصحوبة بالبلغم وخيتلف لون البلغم 
أصفراً  أو  أخضراً  يكون  فقد  السبب،  باختالف 

وأحياناً يكون مصحوباً بالدم .
- ارتفاع احلرارة مع قشعريرة .

- أمل حاد يف الصدر يزداد عند التنفس العميق 
والكحة ؟

- التنفس يكون سريع وخفيف كما تظهر صعوبة 
و قصر النفس.
- صداع .

- عرق غزير .
الشهية  بالتعب وفقدان  الشعور  اىل  - باإلضافة 

ويف كبار السن قد تظهر عالمات التشويش.

الفحوصات اليت يتطلب إجرائها للتشخيص 
chest X-ray صورة اشعة للصدر -

-  فحص خمربي للدم بزراعته وحتري اجلراثيم، 
فحص شامل ملكونات الدم من كريات بيض ومحر 

وخضاب، فحص غازات الدم الشريانية .
العالج :

- استخدام أدوية مضادة للجراثيم أو للفطور أو 
للفريوسات. 

- زيادة شرب السوائل لتسهيل إخراج اإلفرازات 
الرئوية .

- الراحة التامة لفرتات طويلة يومياً.
استخدام  ومينع  األمل،  مسكنات  استخدام   -

األسربين لألطفال.
يعترب ذات الرئة من األمراض اخلطرية وخاصة 
لذلك  املناسبة،  بالطرق  عالجه  يتم  مل  حال  يف 
جيب االلتزام مبواعيد الدواء ومدته وفق إرشادات 
مراقبة  وجيب   ، األطفال  عند  وخاصًة  الطبيب 
املريض وإستشارة الطبيب يف حال مل يتم التحسن 
املطلوب ، وننوه أن ذات الرئة هو أحد أهم أسباب 

الوفيات عند األطفال دون اخلمس سنوات .
دمـتـم بـعـافـيـة .
د. زهـور مـحـسـن الـّسـعـد

ذات الرئة

حويصالت 
طبيعية

مريض بذات الرئة 
يف املشفى

x صورة للصدر بأشعة مكورات رئوية حتت اجملهر
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انتهاء حقوق ملكية كثري من األدوية
انتهت رخص حقوق امللكية احلصرية للعديد من األدوية العاملية املشهورة، وأصبح بإمكان الشركات 
الفعالية  أو أوروبي على أن يكون مماثل له يف  الدوائية أن تطرح بدائل هلا يف أي سوق أمريكي 

الصيدالنية.
وتعتمد القوانني األوروبية واألمريكية على محاية حق الشركة ملدة عشرين سنة يف اإلنتاج احلصري 
لألدوية ووضع السعر املناسب هلا، هذا ما يسبب ارتفاع أسعار الكثري من األدوية الضرورية. وشهد 
عام 2010 انتهاء الرخصة احلصرية إلنتاج بعض من أكثر األدوية مبيعًا، وبالتالي يتوقع أن تنخفض 

أسعاره عاملياً. ومن األدوية اليت انتهت رخصة حقوق ملكيتها عام 2010:
ليبتور )Lipitor (atorvastatin: وهو الدواء الذي تنتجه فايزر خلفض الكوليسرتول. هذا 

الدواء يبيع حوالي 13 مليار دوالر سنوياً.
املبكرة  املراحل  لعالج  أسرتازينيكا  من  دواء   :Arimidex (anastrozole( أرميديكس 
لسرطان الثدي يف النساء بعد سن اليأس. وكانت رخصته قد انتهت عام 2009 لكن مت التمديد هلا 

ستة أشهر أخرى.
املبكرة ملرض  األعراض  لعالج  فايزر/إيساي  من  دواء   :Aricept (donepezil( أريسيبت 

ألزهامير.
كوسار )Cozaar (losartan: هذا الدواء الواسع االنتشار من صنع مريك واملستخدم لعالج 

ارتفاع الضغط والسكري. خيسر حصرية بيعه يف أمريكا وهو يبيع قرابة 3.4 مليار دوالر سنوياً.
ليفاكوين )Levaquin (levofloxacin: من حاملة ترخيصه شركة جونسون أند جونسون، 

وهو صاد حيوي واسع الطيف ميكن استخدامه ملعاجلة اجلمرة اخلبيثة عند األطفال.
فلوماكس )Flomax (tamsulosin: وهو دواء شهري ملعاجلة الربوستات املتضخمة.

عالج  وهو   :Climara (estradiol( كليمارا 
بديل هرموني للمرأة

املواطن  السورية حتمي  القوانني  أن  بالذكر  اجلدير 
األدوية  شركات  أن  جند  لذا  امللكية،  حقوق  قبل 
السورية تطرح األدوية العاملية بسنني قبل انتهاء حقوق 
املسؤولة، كما تساعد  بالتنسيق مع اهليئات  ملكيتها 
وزارة الصحة يف احلصول على ترخيص تصنيع الدواء 

حملياً بإشراف عاملي.

أهم أخـــبار عام 2010

سوء تصنيع األدوية
هو  العاملية  األدوية  أشهر  وكان  أدويتها.  تصنيع  يف  مشاكل  العاملية  الشركات  من  الكثري  عانت 
تيلينول/Tylenol . وقد سحبت دفعات كبرية منه بسبب الروائح الكريهة اليت كانت تفوح من 
 Acetaminophene الباراسيتامول  وحيتوي  للحرارة  وخافض  لألمل  مسكن  والدواء  العلب. 
كمادة فعالة اجلدير بالذكر هو أن املشكلة جنمت عن أن الشركة قد قررت ختفيض الكلفة وتصنيع 

الدواء يف كوستاريكا بعيداً عن الرقابة. وصدرت قوانني جديدة يف أمريكا لتنظيم تصنيع هذه األدوية.

صفقة بيـن اهلند 
واإلحتاد األوروبي

واالحتاد  اهلند  بني  صفقة جتارية  عقدت 
التجارب  نظام  إدخال  تتضمن  األوروبي 
السريرية على الصناعة الدوائية يف اهلند. هذه 
اهلند  ألن  اجلدل  من  الكثري  أثارت  الصفقة 
أكرب مصّنع لألدوية الرخيصة يف العامل. وهي 
للشركات  امللكية  متجاوزة حقوق  بذلك  تقوم 

األوروبية.
 هذه الصفقة ستزيد من كلفة تصنيع الدواء 
وستنعكس على أسعاره. وقد جتعل العديد من 
األدوية الضرورية بعيدة عن منال املرضى يف 
أفريقيا وغريها من الدول الفقرية. أهم األدوية 
اليت هي يف خطر أدوية اإليدز وأمراض القلب 

والسكري.
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قانون الضمان الصحي يف أمريكا
كان هناك أكثر من 50 مليون أمريكي بدون ضمان صحي، هذا يعين أن املشايف 
كانت تلقي بهم يف الشوارع ألنهم مل يستطيعوا دفع املال. ومنذ الستينات حاول 

الكثريون أن يعدلوا القانون ليسمح بدعم الفقراء دون أن ينجحوا يف ذلك.
معارضات  رغم  الصحي،  الضمان  إصالح  قانون  أوباما  الرئيس  وقّع  العام  هذا 
ال  ملن  جمانياً  ضماناً  يعطي  ألنه  بالكارثة  وصفوه  الذين  اجلمهوريني  من  هائلة 

يستحق. وتارًة وصفوه بأنه خطوة ناقصة.
يؤمن هذا القانون متوياًل للخدمات الصحية من شركات الضمان الصحي والصناعة 

الدوائية واملشايف وغريها. لذا يعد أهم إجناز أمريكي هذا العام.

شركات التأميـن السورية تدخل 
قطاع الصحة

ألول مرة فإن القطاع العام يف سورية يعتمد خطة تأمني شامل ملوظفيه، وقد بدأت 
هذه اخلطوة يف عام 2010 مع مؤسسات اإلدارة احمللية وقطاع الرتبية )املعلمني) 

وقطاعات أخرى.
عقود  توفري  حتى  لعامليها  الصحي  التأمني  يف  ترتيث  الصحة  وزارة  أن  علماً 

وخدمات شاملة ومناسبة.
إن الدولة تدفع من خزينتها أغلب مبالغ التأمني. وباملقابل توفر شركات التأمني 

دفع جزء كبري من كلفة العالج الصحي، ويقوم املريض بدفع اجلزء الباقي.

محلة أمريكية ضد 
البدانة

للرياضة   األمريكية محلة  األوىل  السيدة  بدأت 
وحتسني نظام الطعام وخاصة لألطفال.

فبعد أن وصلت نسبة البدينني ومفرطي الوزن  يف 
أمريكا إىل الثلث، انطلقت محالت على مستوى 

البالد كلها تنادي حبماية صحة األطفال.
منط  فيها  تتهم  قد صدرت  تقارير  كانت  وقد 
الطعام املقّدم يف املدارس بأنه السبب وراء مسنة 
)همربغر  اجلاهز  الطعام  يشمل  حيث  األطفال، 
أو بيتزا) وبطاطا مقلية مع مشروبات غازية. لذا 
كان اهلدف األول للحملة تعديل النظام الغذائي 
كاحلليب  بطعام صحي  واستبداهلا  املدارس.  يف 

والعصائر واخلضار املطهوة.
املشي  على  التشجيع  إىل  احلملة  انتقلت  ثم 

واجلري وغريها من الرياضات.
وقد صدرت عدة قوانني داعمة هلذه اخلطوة، 
من  ماكدونالد  قانون مينع  كاليفورنيا صدر  ففي 

توزيع هدايا جمانية لألطفال بغية اجتذابهم.
السيدة  أن على  تقول  املعارضة  األصوات  لكن 
األوىل أال تفرض على الناس ما جيب أن يأكلوه، 
األهل  وأن  وجباتهم.  اختيار  يف  احلق  وأن هلم 

وحدهم من يقرر ماذا يأكل أطفاهلم.
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هناك اعتقاد شائع بني بعض زائدي الوزن عن 
فائدة تناول بعض األغذية مثل مثار اجلريب فروت 
واألناناس والرمان أو عصائرها الطازجة يزعم أنها 
على  تساعد  أو  اإلنسان  جسم  يف  الدهون  تذيب 

احرتاق األغذية األخرى
• يستخدم الكثريون مثار اجلريب فروت )كرفون) 
أو عصريها يف ختطيط احلميات الغذائية املستخدمة 
املر  ملذاقه  نتيجة  ذلك  يكون  قد  الوزن،  إلنقاص 
ولسوء احلظ ال تتوفر أدلة علمية تؤكد هذه الفائدة 
املزعومة، ويتناول بعض زائدي الوزن مثار اجلريب 
فروت مع لبه ذا املذاق املر أو عصريه الطازج قبل 
وجبات طعامهم الثالث الرئيسة رغبة يف حرق ما 
وهذه  بذلك،  يعتقدون  -كما  طعام  من  يتناولونه 
احلمية الغذائية ليست مثالية للتخلص من الوزن 
الزائد يف اجلسم وهي مرتفعة احملتوى من الربوتني 
وقليلة الكربوهيدرات وفيها وفرة من اجلريب فروت 
وعصريه وأذكرها كمثال على محيات غذائية غنية 
من  نوع  هناك  وليس  وعصريه،  فروت  باجلريب 
نوع  حرق  على  يساعد  فروت  كاجلريب  األغذية 
فروت  اجلريب  مثار  وتكون  اجلسم،  داخل  أخر 
Citrus maximaوعصريها كغريها من مثار 
مصدراً  والليمون  واليوسفي  كالربتقال  احلمضيات 
جيداً لفيتامني ج وفيها عناصر معدنية كالبوتاسيوم 

ويكون لبها والطبقة البيضاء االسفنجية يف قشورها 
حمتواها  الرتفاع  الغذائية  لأللياف  جيداً  مصدراً 
من مركب البكتني،وحيتوي عصري مثار اجلريب 
فروت على املكونات الغذائية التالية :0.4% بروتني 
25سعراً  منه  جرام  مئة  كل  ويوفر  دهن  و%0.1 
حرارياً و0.3 ملجم حديد و10 وحدات دولية من 
و0.01ملجم  فيتامني ب1  و0.03ملجم  أ  فيتامني 
و28  نيكوتنيك  محض  و0.2ملجم  ب2  فيتامني 

ملجم فيتامني ج .
غذائي  برنامج  يف  الُسمان  بعض  يتناول  كما   •
 Ananasاألناناس مثار  الوزن  إلنقاص  أخر 
sativus اعتقاداً بأنها تساعد يف حرق األغذية 
األخرى يف أجسامهم،وحتتوي مثاره على العناصر 
الغذائية التالية :0.3 % بروتني و0.1 % دهن ويوفر 
كل مئة جرام من عصريه 30 سعر حراري، وحوالي 
12 ملجم كالسيوم و0.3 ملجم حديد و60 وحدة 
دولية فيتامني أ و0.05 ملجم فيتامني ب1 و0.02 
ملجم فيتامني ب2 و0.1 ملجم محض نيكوتنيك 
أدلة  تتوفر  الواقع ال  فيتامني ج، ويف  و26 ملجم 
علمية عن فائدة تناول مثار األناناس أو عصريها يف 

حرق األغذية املأكولة معهما يف الطعام.      
تناول  بفائدة  آخرين  أشخاص  يعتقد  كما   •

الطازج  عصريه  أو  احلامض  الرمان  مثار  حبات 
يتناولونها  اليت  األغذية  حرق  على  املساعدة  يف 
ملذاقه احلمضي  ذلك  يعزى  قد  أوزانهم،  إلنقاص 
بشكل يشابه تأثري شرب اخلل، وحيتوي عصري 
التالية:80% ماء و%1  الرمان على املكونات  مثار 
عضوية  أمحاض  منها  و18%كربوهيدرات  بروتني 
ويوفر كل مئة جرام منه 77سعرًاحرارياً و0.7ملجم 
ملجم   0.03 و  ب1  فيتامني  و0.02ملجم  حديد 
فيتامني ب2 و0.2ملجم محض نيكوتنيك و 8ملجم 
عصري  شرب  يفيد  ال  احلقيقة  ويف  ج،  فيتامني 
الوزن  وإنقاص  الدهون يف اجلسم  الرمان يف حرق 
وإمنا يساهم يف توفري بعض احتياجات اجلسم من 
الطاقة والفيتامينات واألمالح املعدنية املوجودة فيه 

 .
 الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
استشاري تغذية  

أغذية حلرق الدهون يف اجلسم
Foods could burn the body fat

فيها  يكثر  مناطق  يعيشون يف  الذين  األطفال  أن  دراسة جديدة  أظهرت 
الزائدة  التهاب  وتشخيص  كشف  يف  أفضل  احتمال  لديهم  األطفال  أطباء 

الدودية وبالتالي لديهم احتمال أقل يف انفجارها.
)الكولون)  الغليظة  األمعاء  بطرف  متصل  أنبوب  هي  الدودية  والزائدة 
وميكن االستغناء عنها، وهي تتسبب بالتهابات عادة مما يضطر الطبيب 
الستئصاهلا بعمل جراحي. وهي عادة ما تصيب األشخاص بني عمر سنتني 

و30 سنة. وتتظاهر بأمل بطين شديد ومحى.
إن نسبة واحد من كل 15 شخص خيضع لعملية الزائدة الدودية، ونسبة 
طفل واحد من كل ثالثة يتعرض لتمزق الزائدة الدودية وانسكاب حمتوياتها 
اجلرثومية يف جوف البطن. وهؤالء األطفال يبقون يف املشفى لفرتات أطول، 
ويكلف عالجهم أكثر، كما أن حالتهم تكون اخطر ويتعرضون ملضاعفات 
أشد وخطر أكرب للوفاة. إن مت إهمال أعراض التهاب الزائدة الدودية فإنها 

ستتمزق مع مرور الوقت. 
دودية  زائدة  التهاب  حالة  مليون  ربع  من  أكثر  ببحث  الدراسة  قامت 
عند األطفال حتت سن 18، ووجدت أنه يف ثلث احلاالت حيدث متزق 

للزائدة.
وجدت  وغريها،  االجتماعية  والفروقات  املختلفة  العوامل  حتليل  عند 
الدراسة أن املناطق اليت يوجد فيها عدد أكرب من أطباء األطفال كان لديها 
معدل أقل بـ12% من حاالت متزق الزائدة. وهذا ما جيعل الباحثني يفرتضون 

أن طبيب األطفال يشخص احلاالت بشكل مبكر ويرسلها للمشفى وحيمي 
الطفل من املضاعفات اخلطرية. بينما مل يبدو أن لتوزع املشايف أي دور مؤثر 

يف حاالت متزق الزائدة الدودية.
ودورهم  الريفية  املناطق  يف  األطفال  أطباء  أهمية  على  يؤكد  البحث  هذا 

اهلام.

كلما قّل أطباء األطفال زادت أخطار التهابات الزائدة 
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األطفال الذين ال يشربون احلليب لديهم عظام ضعيفة
نشرت دراسة يف اجمللة األمريكية بالتغذية السريرية تقول أن األطفال الذين 
ميتنعون عن شرب حليب األبقار حيصلون على كميات قليلة من الكالسيوم 

مما ينعكس سلباً على منوهم.
وقد قامت الدراسة بفحص 50 طفل يتجنبون شرب احلليب )30 فتاة و20 
صيب) تراوحت أعمارهم بني 3 إىل 10 سنوات وقد مت دراسة مقدار الكالسيوم 
الذي يدخل عن طريق الغذاء كما درس تكوين اجلسم وكثافة العظام باستخدام 
مقياس أشعة X ثنائي الطاقة. ومتت مقارنة النتائج مع 200 طفل يشربون 

احلليب من نفس العمر ونفس البنية اجلسدية.
كان جتنب شرب احلليب عند األطفال بشكل أساسي يعود سببه إىل عدم 

تقبلهم لطعمه )42%) وعدم حتمله)40%) وأسباب اختيارية )%18). 
اخنفض مستوى الكالسيوم املتناول عند األطفال بنسبة 443 ± 230 مغ /
دل، مع العلم أن العديد من األطفال كانوا يستهلكون مشروبات غنّية بالكالسيوم 

وحبوب وشرابات للتعويض.
كان 18% من األطفال الذين ال يشربون احلليب بدناء، لكن طوهلم كان أقل 
من نظراءهم الذين يشربون احلليب، كما كان هيكلهم العظمي أصغر، وكانت 
كمية املعادن املوجودة يف عظام جسمهم أقل. باإلضافة هلذا اخنفضت كثافة 
املعادن يف عظام الرقبة واحلوض والعمود الفقري والقفص الصدري بكمية 0.72 
غ/سم. وقد أصيب 24% من األطفال الذين ال يشربون احلليب بكسور يف العظم 

يف هذا العمر. )ربع األطفال نسبة كبرية جداً)
تلقي هذه الدراسة الضوء على واحد من أهم املشاكل الصحية اليت يواجهها 
األطفال قبل سن البلوغ.  فرغم أن منوهم سريع جداً إال أن أهلهم يغفلون عن 

تزويدهم مبا حيتاجونه من الطعام الصحيح.

جند أن معظم األطفال ال يتناولون احلليب ألسباب كيفية )ال حيبون طعمه 
أو خيتارون عدم شربه). وال ميكن ألي شخص عاقل أن يقبل أن يدّمر صحة 

األطفال عندما يكون احلل بسيطًا:
طعم احلليب:

إن موضوع الطعم هو موضوع عادة، وهذا ما تثبته آالف الدراسات العاملية. 
ميكن إدخال احلليب إىل الغذاء بشكل متدّرج. وميكن إضافته إىل وجبة الطعام 

.(cereals( مثل حبوب الفطور
ميكن دائماً إضافة مادة حلوة الطعم إىل احلليب، وأشهر اإلضافات الصحية 
هي العسل واملوز والفريز والتفاح والكاكاو. وكلها مواد مفيدة وغنية بالفيتامينات 

واملواد الغذائية الضرورية للنشاط والنمو. 
ينصح اآلباء واألمهات بإضافة كمية أكرب من احلليب إىل احللويات املصنوعة 
يف املنزل مثل الكيك والبوظة املصنوعة يف املنزل والكاسرتد. هذا يسمح بتقديم 

كمية الكاليسيوم الضرورية لنمو عظام األطفال.
سوء حتمل احلليب:

يتظاهر  وهذا  احلليب،  سكر  حتمل  سوء  من  األشخاص  بعض  يعاني 
حبساسية جلدية وحاالت إسهال شديدة تستمر أكثر من أسبوع مع استمرار 
شرب احلليب. وهي حالة نادرة وتشّخص عادة بشكل خاطئ مع اضطراب 

شرب احلليب الذي حيدث لدى األشخاص الذين ال يتناولون طعاماً صحياً.
بالنسبة لألطفال الذين ال يتحملون احلليب ينصح باستخدام أنزيم يدعى 
الالكتازيم، وهو خيّرب سكر احلليب ويلغي احلساسية، ويعطى بعد استشارة 
الطبيب أو الصيدلي. كما ميكن استخدام اللنب املصنوع من احلليب قليل الدسم 

كبديل يعوض جزئياً الكالسيوم. 

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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حالة مرضية: رجل أم مسكة؟
الداخلي    الطب  قسم  ياكارا-  نانا  د. 
مركز جامعة VUالطيب - أمسرتدام  - 
الثاني  كانون  يف  )النسيت):  هولندا. 
2006 جاء رجل بعمر 54 سنة بشكوى 
رائحة  تشبه  نّفاذة  قوية  جسم  رائحة 
السمك. وهي تؤثر على حياته . وقد قرر 
السعي حبثاً عن  مساعدة بسبب املشاكل 
اليت يواجهها يف حياته الزوجية نتيجة 

هلذه الرائحة. 
الحظت زوجته أن الرائحة موجودة يف 
عرقه والبول واملين واللعاب وهي تزداد 
الطعام.  أنواع  بعض  تناول  مع  سوءاً 
لقد ُعرضت عليه ترقية يف عمله، لكنه 
أن عليه اجللوس يف  رفضها عندما علم 
اهتزت  لقد  زمالئه.  مع  واحدة  غرفة 
من  هجمات  لعدة  وتعرض  بنفسه  ثقته 
أخيه  لدى  أن  كما  والقلق.  االكتئاب 
ووالده نفس املشكلة، ومل يتم مناقشتها 
التشخيص  يكن  مل  العائلة.  أفراد  مع 
املرض  سبب  عن  حبثنا  لذا  واضحاً 
سبباً  وجدنا  وقد   ،Google باستخدام 
أمني  ميتيل  الرتي  بيلة  وهو  مرجحاً 

.trimethylaminuria
ويتظاهر هذا املرض بوجود كمية كبرية 
  TMAمن مركب بولة الرتي ميتيل أمني
يف سوائل اجلسم بسبب نقص يف أنزيم 
 FMO3 املونوكسجيناز احمّلول للفالفني
يف الكبد. وهذا األنزيم خيرب بولة الرتي 
ميتيل أمني إىل مركبات أخرى يتخلص 

منها اجلسم عن طريق البول.

يف احلالة الطبيعية جند أن النواتج من 
خترب هذه املادة تتواجد يف البول بنسبة 
أكرب من 99 مغ/دل يف حني أنها كانت 
لدى املريض أقل من واحد. هذه النتيجة 
رّجحت التشخيص، وأن اجلسم غري قادر 

على ختريب املادة وطرحها يف البول.
 DNAللـ اجليين  الفحص  أجري 
عيب  لديه  ووجد  باملريض،  اخلاص 
معًا،  واألم  األب  جهة  من  قادم  وراثي 

وكان لدى أخيه نفس العيب الوراثي.
باستخدام محية  املريض  معاجلة  متت 
مركّزة. ويف أيار عام 2010 أمكن التخلص 

من الرائحة، وعادت ثقة املريض بنفسه.
يف   TMA-N- Oxide مادة  تتواجد 
السمك بكميات كبرية، وتتحول نتيجة 
السمك  موت  بعد   TMA إىل  اجلراثيم 
املميزة  الرائحة  وتفسخه وهذا ما يعطي 
للسمك املتعفن. إن العالج الوحيد هلذه 
مركبات  على  احلالة هي محية شديدة 
الكولني والليستني املوجودين يف السمك 

والبيض والبقوليات وحلوم الذبائح.
يف  احلالة  هذه  شكسبري  ذكر  لقد 
 .The tempest »العاصفة«  مسرحيته 
حيث ورد حديث عن عبد يدعى كاليبان  
Caliban الذي كان مصاباً بهذا املرض 
على األغلب. »ماذا لدينا هنا؟ رجٌل أم 

مسكة؟ حيٌّ أم  ميت؟...«
على  كانت  الشديدة  الرائحة  هذه 
األغلب مدمرة حلياة أولئك املرضى عرب 

عالية  معدالت  لديهم  وكان  التاريخ. 
لالكتئاب واالنتحار. 

أن 1% من  بريطانية وجد  ويف دراسة 
للمرض  حاماًل  كان  القوقازيني  الذكور 

)هجني بدون أعراض).
ما يشعرون باخلجل  املرضى عادًة  إن 
الشديد فال يراجعون الطبيب. لذا جيب 
االنتباه هلذه احلالة حبيث ميكن عالج 

عدد أكرب من املرضى منها.

ما هي األمراض 
الوراثية االستقالبية؟

عمل  بسبب  احلية  اخلاليا  تعيش 
عن  مسؤولة  تكون  اليت  الربوتينات، 
والنمو  اخللوي  والتنفس  الوقود  حرق 
والتخلص من النفضالت والسموم وغريها 
من وظائف احلياة. ولصنع يعتمد اجلسم 
على تصميمات مسبقة للربوتينات تدعى 

 .DNA احلموض النووية
إىل  واألم  األب  من   DNAالـ ينتقل 
عمل  مواصفات  معه  وتنتقل  األبناء. 
والبشرة  العيون  لون  مثل  الربوتينات 
عيوب  أي  معه  تنتقل  كما  وغريها. 
موجودة عند اآلباء. وهذا املرض منوذج 

على هذه احلالة.
تقوم الربويتنات يف الكبد عادة بالتخلص 
وأحد  والفضالت.  السامة  املركبات  من 
مادة  ختريب  عن  مسؤول  الربوتينات 
امسها TMA. ويف هذه احلالة جند أن 
الـDNA اخلاص باألب متخرب )طفرة) 
القادم منه  الربوتني  بتعطل  مما يتسبب 
ال   TMA مادة  أن  ويعين  )األنزيم). 
فهي  وبالتالي  اجلسم  يف  ختريبها  يتم 
ترتاكم. واملشكلة أن هذه املادة هلا رائحة 

السمك.
ال عالج هلذه احلالة سوى مبنع دخول 
يف   TMA بتشكل  تتسبب  اليت  املواد 

اجلسم، أي استخدام احلمية الغذائية.

استقالب  ميّثل  الشكل 
يف   TMA-N-oxide مركب 
األمعاء الغليظة والكبد وحتوله 

.TMA إىل
الرتي  بيلة  مرض  حالة  يف 
يف  عيباً  جند  أمني  ميتيل 
عن   املسؤول  الكبدي  األنزيم 
يؤدي  مما   TMA ختريب 
البول  يف  طرحه  إمكان  لعدم 
رائحة  يسبب  مما  وتراكمه، 

السمك.
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املطالبة بفحص إيدز شامل لكل األمريكييـن
طالب باحثون يوم االثنني املاضي بتوسيع فحوص اإليدز لتشمل كل أمريكي 
مرة واحدة على األقل، ولكي تشمل أولئك يف اجملموعات املعرضة للخطر مرة 
واحدة سنوياً. ويقولون أن هذا من شأنه أن مينع حصول 80.000 إصابة على 
مدى العشرين عاماً املقبلة. ولو مت دمج خطة عالجية يف هذا الربنامج فإن هذا 

سيمنع 212.000 إصابة جديدة.
سابقاً   توصيات  قّدم  قد   CDC األمريكي  األمراض  من  الوقاية  مركز  وكان 
بإجراء فحص شامل لكل شخص يف أمريكا على األقل مرة واحدة، لكن مل 

تدعم اقرتاحه هذا أي أحباث سابقة.
اإليدز،  بسبب  حتفهم  قضوا  قد  أمريكي  ألف   600 أن  املركز  صرح  وقد 
وإن 1.1 مليون آخرون مصابون باملرض، وأن 22% منهم ال يعرفون إصابتهم 

باملرض، كما يقول أن 56 ألف أمريكي يصابون بالعدوى كل سنة.
مليون  يتوقعون حدوث 1.23  أنهم  من جامعة ستانفورد  الباحثون  ويقول 
إصابة خالل العشرين سنة القادمة، وأن 74% منها ستحدث لدى اجملموعات 
املعرضة خلطورة كبرية. وقد حّدد تقريرهم الذي نشر يف الدورية السنوية للطب 
الداخلي أن اجملموعات عالية اخلطورة تشمل الشاذين جنسياً وثنائيي امليول 

اجلنسية والسود ومستخدمي املخدرات حقناً.
معدالت  سينقص  اخلطورة  عالية  اجملموعات  على  السنوي  الكشف  إن 
العدوى بنسبة 6.7% )81.991 إصابة). كما أن دمج سياسة العالج سيسمح 
بشفاء 75% من احلاالت على املدى القصري أو 17% على املدى الطويل كما 

يقول الفريق الباحث.
وتقّدر كلفة هذا املشروع حبوالي 26.9 مليار دوالر على مدى عشرين عاماً. 
يف أن كلفة إجراء الفحص السنوي لكل فرد يف أمريكا سيكون بكلفة هائلة جداً 

تصل إىل 9.7 مليار دوالر، وهو أمر غري ممكن التطبيق.
هذه واحدة من اخلطط اليت تسعى الواليات املتحدة األمريكية تطبيقها يف 
حربها ضد مرض اإليدز. حيث خياف العلماء من حدوث وباء هلذا املرض، 

وينصحون باستخدام عالج فريوس اإليدز احلالي بأبكر ما ميكن،  حيث أنه 
قد يطيل عمر املريض لفرتات قد تصل إىل عشرين عامًا، كما تشري الدراسات 

إىل أنه قد ينقص من احتمال عدوى اآلخرين. 

قال البنك الدولي إن عدم وجود املراحيض يف 
اهلند ونقص النظافة يتسبب خبسائر لثالث أكرب 

إقتصاد آسيوي تقّدر حبوالي 54 مليار دوالر.
الوفيات  بسبب  تأتي  اخلسائر  هذه  أغلب 
املبّكرة وكلفة عالج األمراض وضياع الوقت ونقص 

اإلنتاجية وخسارة عائدات السياحة.
عام  وإحصاءات  أرقام  على  الدراسة  ترتكز 
الباحثني يصّرون على أن األوضاع  2006، لكن 
مل تتغرّي يف أيامنا هذه. ويضيفون إن هذه اخلسائر 
اهلائلة إمنا تنتج بسبب سوء نظام الصحة العامة 

املوجود يف اهلند.
يضيف خرباء البنك الدولي أنه حتدث حوالي 
450 مليون وفاة يف اهلند من أصل 575 إصابة 
باإلسهال سنوياً. حيث يعيش املاليني من الناس 
يف املدن واألرياف ويتغوطون يف العراء وال يغسلون 

أيديهم ويتأقلمون مع نظام صرف صحي سيء.
يضيع حوالي 38.5 مليار دوالر لوحدها بسبب 

الوفيات املبكرة  واألمراض مثل اإلسهال وديدان 
البطن واملالريا والرمد، باإلضافة للوقت املهدور. 

ويضيف التقرير أن حوالي 10.7 مليون دوالر 
يهدر بسبب »زمن الدخول«، حيث ُيصرف الكثري 
من الوقت يف انتظار دخول محام عمومي بدل أن 

يتم استخدام محامات شخصية.
حيث  واملدارس  املعامل  يف  النساء  تعاني  كما 

تفتقد اخلصوصية، مما يسبب خسائر اقتصادية 
إلحجامهن عن الذهاب خارج املنزل.

السياحة عن  وتزيد اخلسائر اهلندية يف قطاع 
260 مليون دوالر، حيث تتكلم الكثري من التقارير 
عن البنية السياحية وتقّبل اجلمهور للسياح وعن 
اختالف التقاليد، لكن السبب األساسي إلحجام 

السياح عن القدوم إىل اهلند هو املخاطر الصحية.

البنك الدولي يقول عدم وجود املراحيض يف اهلند يكلف 54 مليار



لدى  معروف  كيميائي  و  دقيقة  أحياء  عامل 
الدقيقة  الكائنات  أن  أثبتت  اليت  العامة بتجاربه 
هي املسؤولة عن األمراض و عن اللقاحات ، وقام 
أيضاً باكتشاف عظيم يف الكيمياء خبصوص تناسق 
الضوء،   بإنعكاس  وعالقته  املادة  يف  اجلزيئات 
وكانت له يد يف حل مشكلة دود احلرير وكولريا 
الدجاج، وهو يعترب أول من أوجد عملية البسرتة 
يف احلليب )تعقيم احلليب باحلرارة، وقد مسيت 
بامسه)، و كما يالحظ أن كلمة مبسرت تكتب على 

علب احلليب يف وقتنا احلالي.
اكتشاف اجلراثيم:

أسراراً  ببعيد  ليس  زمن  منذ  األمراض  اعتربت 
حترّي البشر، و كانت هنالك فرتة مل يسمع فيها 
حتى  فيها  يفهم  ومل  اجلراثيم،  عن  شيئاً  الناس 
األطباء منهم فكرة انتقال األمراض من شخص إىل 
آخر،  ساد هذا احلال يف أوروبا على مدار القرن 

التاسع عشر.
األمراض،  يسبب  ما  يعرفون  ال  الناس  أن  مبا 
خيالية  لكنها  هلا،  تفسريات  بعدة  يأتون  كانوا 
جداً وليست علمية، فاعتقد البعض أن األمراض، 
والريقات  كالقمل  الصغرية  احلشرات  جانب  إىل 
أما  تنشأ عن خفة اهلواء،  أن  واخلنافس، ميكن 
باستور فيقول: »أما أنا فكنت رجل علوم، فأثبت 
امسها  صغرية  بأن خملوقات  للشك،  دون جمال 

جراثيم، تسبب بعض األمراض.«
»دول«  بلدة  يف   1822 عام  باستور  لويس  ولد 
الصغرية شرق فرنسا ، كان والد باستور دباغاً أراد 
البنه أن يكون مثقفاً فأوفده إىل باريس بعد أن أنهى 
دراسته اإلعدادية يف »أربوي« كي يتابع حتصيله يف 
دار املعلمني لكن املرض أقعده عن متابعة الدراسة، 
وبعد أن تعافى أرسله والده إىل الكلية امللكية اليت 
خترج منها عام 1840 حيمل ليسانس يف اآلداب، 
وكان يدرس الرياضيات يف الوقت ذاته وحصل بعد 
عامني على بكالوريس يف العلوم اليت أولع بها جداً 
رغم عدم تفوّقه يف الكيمياء اليت صمم أن يكون ذا 
تلميذاً  ليس  أنه  أساتذته  أدرك  وقد  فيها،  شأن 
على  يّصر  وشاماًل،   جداً  دقيقاً  كان  بل  عاديًا، 

تنفيذ األشياء بدقة.
التخمر واهتدى  اجته باستور إىل دراسة ظاهرة 
التخمر يرجع إىل كائنات جرثومية  إىل أن سبب 
صغرية، وأن هذه الكائنات الصغرية هي املسؤولة 
عن إفساد املشروبات املخمرة. وبسرعة توصل إىل 
أن  املمكن  من  الكائنات  هذه  أن  أخرى:  نتيجة 

تؤدي إىل إيذاء اإلنسان واحليوان.
 مل يكن باستور هو أول من الحظ ذلك بل سبقه 
أثبت  من  أول  لكنه  كثريون،  االكتشاف  هذا  إىل 

ما  العلمية، وهذا وحده هو  بالتجربة  صحة ذلك 
أدى إىل إقناع كل علماء عصره . 

فإذا كانت اجلراثيم تسبب املرض، فإن القضاء 
أو  املرض  على  يقضي  منعها  أو  اجلراثيم  على 
خيفف منه، ولذلك كان أول من دعا إىل استخدام 
املضادات لوقاية اإلنسان من املرض، وقد أدى ذلك 
إىل استخدام عامل أخر هو جوسيف ليسرت املضادات 

عند إجراء العمليات اجلراحية.
لقاح اجلمرة:

إىل  باستور  التفت  عمره  من  اخلمسينات  يف 
واحليوان  اإلنسان  يصيب  خطري  مرض  دراسة 
من  خاصاً  نوعاً  أن  واكتشف  اجلمرة،  يدعى 
أن  واستطاع  املرض،  هلذا  املسبب  هو  البكرتيا 
يقوم بإنتاج عصيات ضعيفة هلذا امليكروب وحقن 
بها احليوانات مما أدى إىل حالة مرضية أخف ال 
تقتل احليوان املصاب، بل إنها ساعدت احليوان 
أدى  املرض.  ضد  لإلصابة  مناعة  ختليق  على 
هذا األكتشاف إىل هّز األوساط العلمية يف العامل، 
واكتشف األطباء أن طريقة باستور هذه من املمكن 

أن تقي من أمراض أخرى كثرية.
 كما أن باستور استطاع أن يقوم بتطعيم الناس 
للمرة  اللقاح  هذا  جرب  ولقد  الكلب  مرض  ضد 
األوىل على طفل من األلزاس وامسه جوزيف مستري 
سنة 1885، واستخدم اطباء أخرون منهج باستور 
كثرية  أخرى  أمراض  من  للوقاية  أمصال  عمل  يف 

خطرية مثل التيفوئيد.
وقد   ، كثرياً  يعملون  الذين  العلماء  من  باستور 
أدى جلده وصربه على العمل إىل كشوف كثرية يف 
الطب، وهو الذي اكتشف أيضاً أن هناك كائنات 
أخرى تستطيع أن تعيش دون احلاجة إىل اهلواء 

أو األكسجني وهي املسماة باجلراثيم الالهوائية. 
كما أن أحباثه على دودة القز قد أدت إىل نتائج 
العظيمة  اكتشافاته  بني  ومن   ، هائلة  اقتصادية 

األمصال ضد إصابة الدواجن بالكولريا.
خلص بول برت ما توصل إليه باستور بدراسته 

عن االختمار واجلراثيم بالنقاط الثالث التالية:
ـ إن كل حادثة اختمار تنتج من جرثوم معني.

يف  جرثوم  منو  من  ينتج  ساٍر  مرض  كل  إن  ـ 
اجلسم.

ـ إن اجلرثوم الذي يزرع يف شروط خاصة خيف 
تأثريه وتضعف فعاليته ويصري حينئٍذ لقاحًا

والسبعني  الثالثة  يناهز  عمر  عن  باستور  تويف 
عام 1895 تاركاً بصمة عامل أّثر إجيابياً يف صحة 

ماليني البشر. 
عمله  من  ليال  بيته  إىل  يرجع  لويس  والد  كان 

ويقول:  ركبتيه  على  ابنه  ويضع  املضين  اليومي 
» آه يا لويس ما أسعدني أن تصبح أستاذا، هنا 
فأدبغها  املنتنة.  اجللود  بهذه  النهار  طول  أعمل 
املشاق  كثرية  سنني  قضيت  لقد   ، جلودا  لتصري 
وأود أن تكون حياتك أسهل من حياتي .يا بين، 

جيب أن تتعلم »
كان لويس يف الثانية من عمره فقط وكانت والدته 
تقول: »نعم، جيب على ابننا أن يتعلم«، ولكنهما 
مل يريا الرجل العظيم الذي قدر له أن يكون عاملًا، 
ولو استطاعا أن ينظرا ستني سنة إىل املستقبل لكانا 
رأيا على باب البيت الذي كانا يعيشا فيه لوحة 

كتب عليها بأحرف من ذهب:
األول  كانون   27 يف   باستور  لويس  ولد  »هنا 

.»1822
دفن باستور يف مقربة العظماء )البانتيون)بباريس.

 لـكم احرتامي 
البيهـس

من عظماء الطب: لويس باستور
احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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الفوائد الصحية للشرشف الكهربائي
الشرشف اإللكرتوني هو شرشف مصّنع من القماش اخلاص ومضاف إليه 
جهاز تدفئة الكرتوني ويوضع عادًة فوق حلاف السرير. كما يوجد نوع آخر 
منه وهو الفراش الكهربائي والذي يوضع أسفل الفراش لكن األول أكثر شيوعاً. 
لتعديل  اإللكرتوني على جهاز  الشرشف  األنواع اجليدة من أجهزة  حتتوي 

احلرارة عادًة، وتستخدم لتدفئة السرير قبل اخللود للنوم أو أثناء النوم.
تعتمد الشراشف احلديثة على أنظمة تستهلك كهرباء أقل وهي أكثر أماناً 

وأكثر فعالية وراحة من مثيالتها. 
الفوائد الصحية:

يشرتي أكثر من ربع األشخاص الشرشف اإللكرتوني للحصول على فوائده 
الطبية وليس جملرد الراحة. وهذه النسبة ترتفع بسبب زيادة وعي األطباء 

واملنظمات الصحية والعامة إىل امليزات اليت توجد يف هذا اجلهاز.
العضالت،  تدفئة  تسبب  اإللكرتوني  الشرشف  من  املباشرة  احلرارة  إن 
يف  يساعد  ما  هذا  واسرتخائها،  العضالت  وتغذية  الدم  تدفق  تزيد  وبالتالي 

ختفيف األمل وحتسني النوم وسرعة شفاء األمراض.
للمرضى  الفائدة  يقدم  الكهربائي  الشرشف  أن  العلمية  الدراسات  وتقول 

املصابني بآالم يف الظهر والتوتر واإلصابات الرياضية وغريها.
الروماتيزم  أمراض  ومنظمة  األمريكية  الروماتيزم  مرضى  مجعية  فتنصح   
الشراشف  من  احلرارة  باستخدام  املرض  عالج  حول  نشراتهم  يف  األمريكية 
الكهربائية أو الفراش الكهربائي أثناء النوم. إن تدفئة اجلسم بهذه الطريقة 
تقّدم الراحة للمرضى أثناء النهار وتساهم يف ختفيف احلاجة الستخدام األدوية. 

كما حتّسن من نوعية احلياة وتزيد من نشاط اجلسم.
كما ينصح مرضى متالزمة رينو Raynoud's باستخدام الشرشف اإللكرتوني 
سوء  يسببه  الذي  االنزعاج  ولتخفيف  اجلسمية  األذية  وملنع  السرير  لتدفئة 
الرتوية الدموية. ومرض رينو هو ازرقاق ألصابع اليدين والقدمني بسبب الربد، 
مرتافقاً مع آالم شديدة. قد يتسبب هذا املرض مبشاكل شديدة وحاالت خطرية 

مأساوية إذا مل يتم االنتباه له.
يساعد يف  أن  الكهربائي  للشرشف  أنه ميكن  املختصني  من  العديد  ويقول 
عالج احلساسية واجليوب األنفية والربو. فهو يسمح بالنوم بدفء، وتنفس 
هواء بارد بدل استخدام التكييف الذي يسّخن هواء الغرفة كله وينثر الغبار 

وامللوثات يف اجلو، وبالتالي يسبب إزعاجاً للمرضى.

التهاب جيوب حتسسي،  الناس يعانون من  ُيعَتقد أنَّ مئات املاليني من 
حيث يبدأ الشخص بالعطاس ويبدأ أنفه بالسيالن يف كل صباح، وتتحسن 
احلالة مع مرور اليوم. ويعاني الكثريون من مرض الربو حيث يصابون بنوبات 
من ضيق التنفس ألن القصبات يف داخل رئتيهم قد تشّنجت. ويعتقد العلماء 
أن سبب حاليت التهاب اجليوب التحسسي والربو هو وجود مواد منثورة يف 
اجلو أغلبها من العفن الذي ينمو يف السرير بسبب الرطوبة اليت يرتكها جسم 

اإلنسان أثناء الليل.
وتشري الدراسات العلمية احلديثة إىل أن تسخني السرير باستخدام الشرشف 
اإللكرتوني ينقص من منو العفن فيه، مما يقلل تواجد أهم عوامل التحسس 
ومسببات الربو يف املنزل. إن تسخني الشرشف أو الفراش لعدة ساعات فقط 

كل شهر يقتل 50% من العفن املوجود يف السرير.
يعاني الباحثون يف جمال النوم من حّل مشكلة األرق. فاإلنسان يستغرق يف 
النوم اهلينء وغري املتقطع عندما يكون جسمه موضوعاً يف سرير دافئ. لكن من 
ناحية ثانية فإن اهلواء الدافئ يسبب نقص تركيز األوكسجني يف جو الغرفة 
)يتمدد اهلواء بسبب احلرارة)، وهذا ما يصّعب عملية التنفس ويضّطر النائم 
إىل  الدافئ  الغرفة  النوم. كما حيتاج جو  قلق  وبالتالي  التنفس  لزيادة سرعة 
إحكام إغالق األبواب وإشعال املكيف أو املدفأة مما يتسبب ببعض الضجيج 
والضوء اللذين يسببان انقطاعات يف النوم وتعباً يف الصباح. هذه املشكلة ميكن 
حلها باستخدام تدفئة معتدلة للسرير مع الشرشف الإللكرتوني، حيث حنصل 

على دفء السرير واهلواء الصحي.
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كريم مرطب لليدين واجلسم خبالصة زيت الزيتون

العديد من مرضى القلب ال يتناولون دواًء كافيًا
تقرتح دراسة جديد أن العديد من املرضى الذين 
من  كافية  جرعة  يتناولون  ال  للمشايف  يذهبون 
األدوية اخلافضة لكوليسرتول الدم واليت ميكن أن 

تنقذ حياتهم.
تشري األدلة إىل أن املرضى الذين أصيبوا باحتشاء 
أن  احتمااًل  أقل  هم  )جلطة)،  القلبية  العضلة  يف 
خافضة  أدوية  تناولوا  إن  آخر  الحتشاء  يتعرضوا 
التوجيهات  )ستاتينات).وتنصح  الدم  لشحوم 
أصيبوا  الذين  املرضى  بوضع  عادة  الصحية 
مكّثف  عالج  باستخدام  قلبية  عضلة  باحتشاء 
خافض للشحوم باستخدام الستاتينات لوحدها أو 
 ،(ezetimibe (Zetia إزيتيميب  مبشاركة 
وهو ما ينقص الشكل السيئ من الكوليسرتول ويزيد 

الشكل اجليد.
ألف   65 من  أكثر  لنتائج  حتليل  بعد  لكن 
من  أنه يف كثري  كثرياً  أن  الدراسة  تقول  مريض، 
يف  للمرضى  التوجيهات  هذه  تّتبع  ال  احلاالت 

املشايف األمريكية.
من  فونارو  غريغ  القلب  وجّراح  الباحث  ويقول 
جامعة كاليفورنيا: »هذا مثري للدهشة، فاألطباء ال 
العديد  لقد وقعت  أثبتت فعاليتها.  يصفون أدوية 

من احلوادث الوعائية وكان من املمكن تفاديها.«
لقد حلل د. فونارو وزمالؤه البيانات بني عامي 
املستشفيات  دخلوا  مرضى  من  و2009   2005
بسبب خّناق صدر )أمل يف الصدر بسبب نقص الدم 
القادم للقلب، وهو ما يسبق اجللطة عادة)، وقد 

أصيب تسعة من كل عشرة مرضى باحتشاء.
وضع  فقد  املشفى  من  املرضى  تسريح  بعد  لكن 
40% منهم على عالج بالستاتينات املكّثفة. ويقول 
الطبيب أن التوجيهات الصادرة حتتوي كثرياً من 
أنه  لألطباء  الواضح  غري  من  جعلت  اليت  البنود 
يفّضل جداً استخدام الستاتينات، يف حني أن أطباء 
آخرين يعطون املريض جرعات منخفضة لريوا مدى 

استجابتهم، ثم يعّدلون اجلرعات الحقاً.
وقد يكون السبب يف أن التوجيهات اليت صدرت 
ضمن  جيداً  تدخل  مل  سنوات  عشر  من  أقل  من 
املمارسة الطبية. ويرجو الباحثون أنهم يشريون إىل 

هذا املوضوع لتوفري عالج أفضل.
أن  الدراسة  يف  مشاركون  غري  أطباء  ويقول 
وغري  منهم  للعديد  لإلرباك  مثرية  التوجيهات 
واضحة حول ضرورة استخدام الستاتينات جبرعات 
عالية، كما أن العديد من األطباء يعتقدون أن هذه 

السن  كبار  مرضاهم  على  تنطبق  ال  التوجهات 
بسبب اخلوف من تأثرياتها اجلانبية مثل حتلل 

العضالت.
مريض  وفاة  احتمال  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
بنسبة  أكرب  قلبية  نتيجة جلطة  املشفى  القلب يف 
20% يف حال كان يتعاجل جبرعات منخفضة من 

الستاتينات مقارنة بالعالج جبرعات كبرية منها.

مشتقات احلليب ختّفض من 
احتمال اإلصابة بالسكري

وجدت دراسة أمريكية جديدة أن األشخاص الذين يتناولون مشتقات احلليب 
لديهم احتمال إصابة أقل بالسكري.

وكانت الدراسة قد أجريت على 3700 مريض قد وجدت أن وجود كميات 
بالسكري من  الدم تنقص من احتمال اإلصابة  القادمة من احلليب يف  الدسم 
النوع الثاني بنسبة 60% خالل 20 عاماً مقارنة باألشخاص الذين تقل كميات 

الدسم يف دمائهم.
املسؤول، يف حني  هو  احلليب  يف  املوجود  الدسم  أن  البعض  يعتقد  حيث 
أن اآلخرين يقولون أن الدسم يسبب السمنة وهي من عوامل اخلطورة املسببة 

للسكري، كما أنها تتسبب بأمراض القلب.
الدراسة عند متابعة 700 شخص يتناولون احلليب بكثرة أن 38  وجدت 
منهم قد أصيبوا بالسكري، يف حني أن متابعة 700 آخرين مل يتناولوا احلليب 

قد وجد عندهم 94 حالة سكري.
حتتاج نتائج الدراسة إىل املزيد من الرتوي يف األحكام والبحث يف تفاصيل 
هذه املادة السرية املفعول والعجيبة، لكن من املؤكد أن يف احلليب فوائد أكرب 

بكثري مما نتوقع.
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إزدياد نسبة العمليات القيصرية
العمليات  نسبة  أن  أرجنتيون  باحثون  قال 
القيصرية قد ازدادت يف العامل بشكل مّطرد على 
مدى الثالثني عاماً املاضية. ولكن السبب ال يعود 

إىل أن النساء يفّضلنها.
وقد قالت الدراسة أن عدد العمليات يف بلدان 
يزداد،  الدخل  ومتوسطة  الدخل  مرتفعة  العامل 
لـ38 دراسة سابقة  مراجعة  تقرير  وذلك حسب 

مشلت 19.403 امرأة من خمتلف أحناء العامل.
وقد قالت الدراسة أن نسبة العمليات القيصرية 
إىل   1965 عام   %4.5 من  أمريكا  يف  ازداد  قد 
أكثر من 32% عام 2007. وهذا ال يعود لتفضيل 
الوالدة  على  القيصرية  للعملية  األمريكيات 

األمريكيات فقط يفضلن  املهبلية، ألن 16% من 
أن  حني  يف  الطبيعية.  الوالدة  على  اجلراحة 
يفّضلن  الالتينية  أمريكا  يف  النساء  ربع  حوالي 

اجلراحة القيصرية على الوالدة الطبيعية. 
خضعن  اللواتي  النساء  من   %29 قالت  قد 
يف  إجراءها  يفضلن  أنهن  القيصرية  للجراحة 
املرة التالية، مقابل 10% من اللواتي قمن بوالدة 

طبيعية.
لقد اقرتح العديد من الباحثني دور خيار املرأة 
القيصرية، إال أن هذه  العمليلت  يف زيادة نسبة 
السبب  هي  تكن  مل  املرأة  أن  تثبت  الدراسة 

األساسي يف هذا املوضوع.

فحص سرطان الرئة يشجع على التدخيـن
نتيجة فحوص سرطان  تكون  الذين  األشخاص  أن  باحثون هولنديون  وجد 
الرئة لديهم سلبية ال مييلون إىل اإلقالع عن التدخني  عند مقارنتهم بأولئك 

الذين تكون نتائج فحوصهم غري حامسة.
كان  إذا  ما  حول  األوروبيني  العلماء  بني  اجلدل  النتائج  هذه  أثارت  وقد 

الفحص السليب لسرطان الرئة هو مبثابة ترخيص للتدخني.
وقد أشارت دراسة أمريكية نشرت يف الشهر املاضي أن تصوير رئة املدخنني 
الشرهني باستخدام نوع خاص من التصوير الطبقي احملوري CT قد يكشف 
مع  مقارنًة  املرضى  من   %20 إنقاذ  يف  يساهم  وقد  املبكرة،  السرطان  حاالت 

. X-ray التصوير الشعاعي العادي
إن مت الكشف عن سرطان الرئة مبكراً فهو قابل لالستئصال باجلراحة، لكن 
املشكلة انه ال يعطي أعراضاً واضحة حتى يصل إىل مراحل متقدمة من املرض. 

وهو يقتل عاملياً 1.2 مليون شخص كل سنة.
يتوجب فحص 300 مدخن إلجياد مدخن واحد مصاب باستعمال الطريقة 
اجلديدة، وال يزال من غري الواضح هل هذه الطريقة جمدية اقتصادياً. فهي 
تكلف حوالي 300 دوالر وتعطي إنذارات كاذبة كثرية. مما يطرح الكثري من 

التساؤالت حوا املخاطر اليت يتعرض هلا املرضى للخضوع لتحاليل وعمليات 
إضافية. 

من  التقارير  مبراجعة  روتردام  جامعة  من  اهلولنديون  الباحثون  قام  وقد 
التجارب املبكرة لسرطان الرئة. حيث كانت التجربة تعطي نتيجة إجيابية أو 
سلبية عند البحث عن ندوب أو سرطان يف الرئة. لكن بعض األفراد مل تكن 

نتائجهم حامسة لذا مت إعادة التصوير بعد عدة أشهر.
لقد تابع الباحثون اهلولنديون املرضى بعد سنتني، وقد وجدوا أن املدخنني 
الذين كانت نتائجهم غري حامسة أقلعوا عن التدخني أكثر من الذين كانت 

نتائجهم سلبية مبعدل 109 حماولة إقالع مقابل 105. 
استمر 9% من الذين حصلوا على نتائج سلبية باالمتناع عن التدخني مقابل 
12% لذوي النتائج غري احلامسة. وقد ذكر الباحثون أن الشخص الذي كانت 

نتائجه غري حامسة بشكل أكرب كان أمّيل لرتك التدخني.
ترك  على  أكثر  األشخاص  شجع  إنذاراً  احلامسة  غري  النتيجة  تكون  قد 
النتائج ومعرفة مدى  التدخني. وهذا األمر حيتاج إىل دراسات الحقة لتأكيد 

فائدة الكشف املبكر وجدواه االقتصادية.

سحب شرائط حتليل السكر
األربعاء    Abbott أبوت  شركة  سحبت 
املاضي 359 مليون من شرائط حتليل سكر من 
نتائج خاطئة  إعطائها  بسبب  األمريكية  السوق 
ماركات  من  كانت  والشرائط  السكر.  لتحليل 
 Precision و Precision Xtra أجهزة
 MediSense Xceed Proو 
 OptiumEZ و Optium وOptium

.ReliOn Ultim و
أقل من 5% من  أنها سحبت  الشركة  وتقول 
جممل عدد حتاليل السكر التابعة هلا يف السوق، 

وأن هذا لن يؤثر كثرياً على نتائجها املالية هلذا 
العام. وأنها ستستبدل أي شريط معطوب بآخر 

جماناً.
أن  داخلي  فحص  أثناء  الشركة  وجدت  وقد 
بعض أنواع الشرائط قد تستغرق وقتاً أطول لتشّرب 
دم املريض، مما قد يؤدي لنتائج خاطئة. وهي 
اآلن بصدد مراجعة عملية التصنيع ملعرفة سبب 
درجة  يف  التخزين  أن  الشركة  وتعتقد  اخلطأ. 
حرارة مرتفعة قلياًل لفرتة طويلة قد يكون سبب 

املشكلة.
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كثرة متاجر الكحول هلا عالقة بالعنف املنزلي
)رويرتز) أشارت دراسة اسرتالية إىل أن زيادة عدد متاجر الكحول والبارات 

يف منطقة سكانية قد يزيد من العنف يف املنازل.
وأشار الباحث مايكل ليفينغستون من مركز دراسة الكحول واملخدرات إىل أن 
سهولة توفر الكحول قد تنعكس سلباً عل املنازل. وأضاف: » لو وجدت عالقة 
مشابهة بني العنف املنزلي وانتشار متاجر الكحول بكثرة فإن على احلكومات 

أن تأخذ هذا بعني االعتبار عندما تضع سياستها حيال الكحول.
قد  الرجال  من  و75  النساء  ربع  حوالي  أن  أمريكا  يف  اإلحصاءات  تشري 

اغتصبوا واعتدي عليهم من قبل الشريك احلالي أو السابق )مطلق أو مطلقة). 
وملعرفة مدى تأثري النبيذ أو البرية واملشروبات الروحية على هذه الظاهرة، 
آالف  عشرة  من  أكثر  يقطنها  سكنية  منطقة   186 بدراسة  الباحث  قام  فقد 
حانات  عدد  يف  التغريات  راقب  ثم  االسرتالية.  ميلبورن  مدينة  يف  شخص 
الشرب وقارنها بالشكاوى اليت تلقتها الشرطة حول العنف املنزلي بني أعوام 
1996 و2005 . حيث مت منح الكثري من رخص بيع الكحول. كان املتوسط 
اإلمجالي هو 5 حاالت عنف منزلي لكل ألف نسمة. وبعد احتساب تأثري 
الفقر على هذا املوضوع، وجد الباحث أن مستويات العنف تتعلق بكثافة بيع 
الكحوليات. حيث ازدادت النسبة حوالي 6% لكل فندق أو حانة إضافية يتم 
افتتاحها يف احلي السكين وتسمح ببيع الكحول وشربه داخل وخارج املكان. 
احملل)مثل  ضمن  الكحول  بشرب  يسمح  مكان  لكل   %2 النسبة  وازدادت 

البارات واملقاهي...)

هذه األرقام غري مفاجئة كما يقول الباحث، فإن شراء الكحول وأخذه من 
احملل يؤدي إىل شربه يف املنزل مما يتسبب يف حاالت من فرط شرب الكحول 

وقد يتسبب بالعنف املنزلي.
يبقى الباحث غري متأكد من أن هذه النتائج دقيقة وعلمية، وأنه ال توجد 
عوامل أخرى تؤثر على العنف املنزلي. لكن يقول أنها أحد األمور اليت جيب 

أن تؤخذ بعني االعتبار وتدرس جيداً عند التخطيط ملنح رخص للكحوليات.

من محلة أوروبية ملناهضة العنف املنزلي 
ضد األطفال.

ميكنك أن تفقد 

أكثر من أعصابك!!

أوقفوا ضرب األطفال
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السلطات تتحفظ: هرمون النمو قد يسبب املوت
استخدام  أن  جديدة  فرنسية  دراسة  أظهرت 
هرمون النمو املوّلد صناعياً قد يتسبب ملن استخدمه 
باملوت بنسبة أكرب بقليل من األشخاص الذين مل 
يستخدمونه. حيث أن الدراسة قد قامت مبتابعة 
املرضى لفرتة طويلة الذين استخدموا هرمون النمو 
الصناعي ملعاجلة قصر القامة غري معروف السبب 

أو ذو منشأ نقص هرموني غري معروف السبب.
وقد قررت السلطات األوروبية فوراً إجراء تقييم 
خلطورة الدواء، ومدى الفائدة ونسبة اخلطر اليت 
منذ  يتعرض هلا مستخدموه. وقد أصدرت تنبيهاً 
قررت  أنها  حيث  اخلصوص،  بهذا  أسبوعني 
اإلحتاد  دول  من  القادمة  البيانات  مراجعة 
األشكال  لكل  الدوائي  باألمان  اخلاصة  األوروبي 
السوماتروبني  مركب  على  احلاوية  الدوائية 
somatropin )هرمون النمو املصّنع). لكن ال 
مشاهدات  على  بناًء  اخلطورة  مدى  ميكن حتديد 

الدراسة، بل حتتاج إىل حتاليل معمّقة إضافية.
مشفى  يف  أجريت  اليت  الدراسة  أشارت  وقد 
 Santé Adulte GH Enfant
يسبب  النمو  هرمون  استخدام  أن   ((SAGhE
زيادة يف الوفيات مقارنة بعدم استخدامه، وخاصة 

عند إعطائه جبرعات عالية. 
من  تصنيع  يتم  هرمون  هو  السوماتروبني  إن 
اجلينية،  بنيها  تغيري  طريق  عن  الدقيقة  األحياء 
النمو  ويستخدم لدى األطفال واملراهقني لتحريض 
عن طريق تغيري الطريقة اليت يتعامل بها اجلسم 

مع الربوتينات والسكاكر والشحوم.
وقد قررت جلنة خمتصة من اإلحتاد األوروبي يف 
هذا األسبوع أن تبدأ دراسات على هذا املوضوع، 
لكن ال يوجد سبب كاٍف إليقافه فوراً. وهي تنصح 
جتاوزها،  وعدم  الدوائية  باجلرعة  اإللتزام  بشدة 
أال  جيب  بها  منصوح  جرعة  أقصى  أن  حيث 
وزن  من  كيلوغرام  لكل  50ميكروغرام  تتجاوز 

اجلسم يومياً.
األمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  حتركت  بعدها 
وطلبت  املاضي،  األربعاء  يوم  حتذيراً  وأصدرت 
الدواء بشكل اعتيادي،  من املرضى متابعة تناول 
الطبيب  إىل  يعود  الدواء  إيقاف  أمر  أن  وقالت 
املختص املسؤول. وأنها تقييم البيانات اليت تتوفر 

لديها.
وتقول اهليئة األمريكية أن هرمون النمو املصّنع 
البشري.  اجلسم  يفرزه  الذي  اهلرمون  يشبه جداً 
قد أجريت كفحص طويل  الفرنسية  الدراسة  وأن 
األجل لتأثريات الدواء على الوفيات ملرضى تناولوا 
قياس  ثم مت  و1996،  الدواء بني سنوات 1985 
حيث   .2009 عام  أيلول  يف  الوفيات  معدالت 
وجدت الدراسة زيادة 30% يف نسبة الوفيات بني 
الذين تناولوا الدواء مقارنة مع الذين مل يتناولوه، 
وهذا يقرتح أن الدواء يؤثر على زيادة الوفاة )كان 
عدد الوفيات 93 شخصاً مقارنة بـ 70 للمجموعة 
يف  سرطانات  إىل  الوفاة  أسباب  وتعود  الشاهد). 

العظم وأمراض وعائية )نزوف دموية يف الدماغ).

تشمل النصائح األمريكية ما يلي:
استشارة  بدون  نفسك  من  العالج  توقف  ال   -

الطبيب املختص.
- ناقش املواضيع اليت تقلقك حول هرمون النمو 

مع طبيبك.
- أبلغ أي آثار جانبية تشعر بها إىل نظام اإلنذار 

الطيب يف هيئة الغذاء والدواء.
حالياً  األمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  تعتقد 
املصّنع  النمو  هرمون  باستخدام  العالج  فوائد  أن 
يتقيدوا  أن  املستخدمني  على  وأن  تفوق خماطره. 

باجلرعات املوجودة يف اجلداول املرافقة. 

صابون أويلي للبشرة اجلافة واحلساسة

صابون طيب من إنتاج شركة ماس

إلغاء دواء لسرطان الثدي
أصدرت هيئة الغذاء والدواء األمريكية تعميماً 
 Avastin دواء  استخدام  ترخيص  ستنزع  بأنها 
bevacizumab لعالج سرطان الثدي من قائمة 

استطباباته.
ال  الدواء  هذا  أن  السريرية  بالنتائج  ثبت  فقد 
الثدي،  سرطان  مريضات  أعمار  إطالة  يف  يفيد 
تفوق  لدرجة  املرض  تطور  إبطاء  يف  يفيد  وال 

خماطر استخدامه.
ضغط  ارتفاع  استخدامه  خماطر  وتشمل 
اجلسم  يف  ثقوب  وتشكل  والنزف  احلاد  الدم 
واألمعاء،  واملعدة  األنف  يف   perforation

باإلضافة جللطات قلبية وقصور القلب.
فائدة  وحدهم  يقّيموا  أن  األطباء  على  يبقى 

استخدام الدواء يف هذه احلالة.
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ما هو مدى توترك؟

هذه األسئلة تناقش ستني موضوعاً تشكل صعوبات هامة ملعظم الناس من وقت آلخر. 
اقرأ كل بند متّعن. إن راودتك أي مشاعر أو أفكار أو أعراض فيزيائية أو سلوكية حيال 

البند املذكور فعليك اإلجابة بنعم، وإن مل يكن لديك أي استجابة فعليك اجلواب بال. 
انتبه أال تغفل إجابة أي سؤال، وعليك أال تستغرق الكثري من الوقت يف حماولة اإلجابة 

عن األسئلة. إن اإلجابة األوىل هي املهمة هنا وليس رد الفعل املدروس واحملسوب.

1- حيمر وجهك خجاًل بسهولة.
2- أشعر باليأس والضعف لدرجة أن حياتي قد أصبحت معاناة لي.

3- أحد أكرب مشاكلي هو نقص النوم )األرق).
4- أجتنب احلديث إىل الناس غالباً يف الباص أو القطار.

5- أميل لتجنب اخلروج من املنزل.
6- أحس بالصداع غالباً.
7- أحس غالباً باإلحراج.

8- الشعور بالنرفزة )شدة العصبية) هو جزء من حياتي.
9- أشعر غالباً بنوبات من الدوار.

10- أحياناً ال أستطيع التفكري بأي شيء عدا مشاكلي.
11- ليس نادراً أن أحس بأمل يف الصدر.

12- ليس نادراً أن أحس بأني سريع االهتياج.
13- ال أستطيع الرتكيز على فكرة، ألني أقاطع نفسي دائماً بسلسلة من األفكار 

غري اإلرادية.
14- نادراً ما أحس بالفرح.

15- تراودني أفكار مزعجة بشكل دائم.
16- أجتنب الذهاب ملكان أحس فيه باالنزعاج.

17- أشعر بنفسي أحياناً كشخص عديم اجلدوى.
18- تسيطر املشاعر على شخصييت لدرجة أنين ال أستطيع التحكم بها.

19- أقلق كثرياً عندما أفكر يف أن الناس قد ال يتوافقون معي.
20- يراودني شعور احلماس مرات كثرية.

21- ليس نادراً أن أحاول االبتعاد عن أعماٍل تتحداني.
22- أنام بعمق ودون تقطع.

23- أشعر أحياناً باالكتئاب.
24- تتشنج عضالتي أثناء النهار.

25- عندما أكون يف املنزل أحاول أن أبقى لوحدي.
26- أحياناً أصاب بالتعب بسرعة حتى ولو مل أعمل كثرياً.

27- نادراً ما أقلق حيال املناسبات غري املهمة.
28- نادراً ما أضحك حبرية.

29- غالباً ما أقلق حيال عجزي عن التأقلم مع الصعوبات يف حياتي.
30- أميل لتجنب التكلم مع أشخاص أعلى مين )مثل املدير).

31- ليس نادراً أن أالحظ أني مستغرق يف القلق.
32- أشعر بعدم االرتياح أينما ذهبت ومهما فعلت.

33- أجتنب أحياناً اخلوض يف مناقشات رغم أني أعرف املوضوع جيداً.
34- ليس نادراً أن ترجتف يدي.

35- أشعر أحياناً مبطلق الثقة.
36- أقلق من أن يسيء اآلخرون فهمي.
37- أشعر أحياناً بالقشعريرة يف جسمي.

38- ليس نادراً أن أحاول جتنب املناسبات االجتماعية.
39- أشعر أحياناً بالسعادة لكنها سرعان ما ختبو.

40- حتى لو كان كل شيء يسري على ما يرام فإنين أختيل أفكاراً مزعجة.
41- ليس نادراً أن أحس بالتنميل.

42- ال أستطيع الرتكيز دون أن أشوش نفسي.
43- أشعر بكتلة يف حلقي أغلب األوقات.

44- ال أستطيع الشعور باالسرتخاء حتى لو مل أكن مستعجاًل.
45- أميل ألن أكون خطيباً وناصحاً يف االجتماعات.

46- أميل لتجنب سؤال اآلخرين حتى لو كان ذلك ضرورياً أحياناً.
47- ليس نادراً أن أختيل نفسي غري حمبوب بني رفاقي.

48- أصاب باإلسهال مرة أو أكثر شهرياً.
49- أجد نفسي أحياناً أكلم نفسي عن مواقف حمرجة.

50- أشعر بعدم االستقرار يف حياتي.
51- أشعر باالختناق حول رقبيت.

52- أكره حضور حفالت العيد ميالد.
53- فجأة ينتابين شعور بعدم االرتياح.

54- أميل لعدم املشي يف الشوارع املكتظة.
55- أشعر أنين سأنفجر لو تكلم احد معي.

56- نادراً ما أقول نكتة.
57- أهتم برأي اآلخرين بي.

58- لدي مشاكل هضمية )كولون- محوضة).
59- نصف أفكاري هي عن قلقي.

60- ال أحب مواجهة اآلخرين حتى لو كانوا يستغلونين.

اختبار ألربع أوجه للتوتر
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العالمات
هذا االختبار يدعى يف علم النفس بنظام البنود 
األربعة يف التوتر، وهو معروف منذ عقود على أنه 
التوتر من عدة جوانب. وقد  منوذج يقيس شدة 

وجد أن طريقة األشخاص ختتلف يف األعراض.
طرق  ثالثة  بيرتالنغ  النفس  عامل  اقرتح  وقد 

ميكن أن نكتشف بها التوتر.
األوىل ميكن تسميتها بالكالمية واليت تشمل ما 
يقوله الشخص لنفسه أو لآلخرين، والبند الثاني 
هو اجلسدي مثل تسارع ضربات القلب أو الشعور 
باالختناق، واملركب الثالث هو السلوكي مثل رد 

الفعل والتصرفات.
خماطبة  إىل  الكالمية  املشاكل  قسمت  الحقاً 
الذات )املشاعر) وإىل خماطبة اآلخرين كالمياً أو 

اجتماعياً.
فإنك جتمع عالمته  نعم  عندما ختتار جواب 
النسبية، ففي اجلدول األول جتد االختبار مقسماً 

والعالمة  السؤال  رقم  وفيه  األربعة.  أجزائه  إىل 
النسبية. جتمع العالمات النسبية ملعرفة ما هي 
شدة أعراض التوتر وطريقة ظهورها. ال تنسى أن 

اجلواب »ال« بدون عالمة.
إن القيم الطبيعية لقسم املشاعر أقل من 31، 
وللقسم اللفظي أقل من 42، وللتصرفات أقل من 
33، وللجسدي أقل من 31، وجيب أن يكون 

اجملموع أقل من 128.

العالج
عندما يزداد املشاعر أو القسم الكالمي فقد يساعد 
السيطرة على  كيفية  وتعلم  التفكري  تغيري طريقة 

النفس وحماربة االكتئاب. )يف العدد القادم).
عند زيادة املشاكل اجلسدية فغن تعلم تقنيات 
قد  اليوغا  مثل  الرياضية  والتمارين  االسرتخاء 
السلوكية  للمشاكل  بالنسبة  أما  مفيداً.  يكون 
عالمة أكرب من 55 فإنك شخص تسعى لتجنب 

على  ينعكس  مما  مثن،  بأي  واملواقف  املشاكل 
هنا  وننصح  مرضية.  لدرجة  وتصرفاتك  حياتك 
داعي  فال  خمتص،  نفساني  طبيب  باستشارة 

للمعاناة بهذه الطريقة.
أما بالنسبة لذوي املشاكل السلوكية املتوسطة، 
بالتعرض  نفسه  الشخص  يعاجل  أن  فيمكن 
ويتم  اجلديدة.  واملواقف  للمجتمع  التدرجيي 
هذا بتحديد هدف ميكن إجنازه، وجدول زمين 
منطقي هلذا، مت العمل تدرجيياً حنو إجناز هذا 
اهلدف. من أمثلة ذلك اخلوف من اخلروج من 
املنزل، حيث يضع املريض هدف الذهاب آخر 
خارج  بالوقوف  ويبدأ  الشهر.  نهاية  يف  الشارع 
اليوم  يف  بدقيقة  يبدأ  وقد  وجيزة.  لفرتة  الباب 
يف  دقائق  عشرة  إىل  ليصل  يزيدها  وقد  األول 
نهاية األسبوع. وبعدها حياول الوصول إىل املنزل 
اجملاور والوقوف عنده وهكذا... بعد االنتهاء من 

هذا يوضع هدف جديد ويتم العمل عليه...

تفسري نتيجة االختبار

التوتر اجلسديالتصرفات املتوترةالتوتر اللفظيتوتر املشاعر
جمموعالعالمةرقم السؤالجمموعالعالمةرقم السؤالجمموعالعالمةرقم السؤالجمموعالعالمةرقم السؤال

28.6108.143.616.6
74.4138.559.037.9
87.8157.8167.466.7
121.0174.5211.198.5
142.8196.4257.0111.4
188.2 271.0286.8221.3
203.1297.0306.4248.2
231.9311.1336.0265.7
327.9364.7381.1341.4
355.2401.1451.1374.8
393.7428.5466.8411.5
446.9471.0527.7438.2
506.1495.9547.5486.7
537.5573.1564.6517.2
557.3596.7606.4586.3

اجملموع:اجملموع:اجملموع:اجملموع:

كيف تضع العالمات:
كل سؤال أجب عليه بـ »ال« يأخذ عالمة الصفر،ولكل سؤال أجبت عليه 
بنعم جيب أن تضع له العالمة املقابلة. املربك يف املوضوع أن العالمة ليست 

واحدة، ألن أهمية السؤال ختتلف وبالتالي ختتلف النتيجة.
ننصح اواًل باإلجابة على األسئلة يف الصفحة السابقة، ووضع إشارة صح 
أمام السؤال الذي إجابته مناسبة وخطأ أمام غري املناسب. ثم التوجه إىل 

اجلدول أدناه واختيار كل جواب صحيح ونقل عالمته إىل اخلانة اجملاورة 
له. ووضع صفر للسؤال غري املناسب.

بعد أن تنتهي من الستني سؤااًل كلها، امجع كل عمود لوحده لتعرف  
كيف تعرب عن قلقك، ثم امجع كل العالمات لتعرف مستوى قلقك العام.

املعلومات  واقرأ  للجدول،  التالية  الفقرة  إىل  إرجع  النتائج  لتفسري 
بالتفصيل.
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األمل عند ممارسة اجلنس 
dyspareunia )ُعْسُر اجِلماع(

ممارسة  أثناء  األمل  أسباب  أهم  هو  اجِلْنِسّي  الَتَهيٌُّج  نقص  إن 
اجلنس. فعندما تكون املرأة مستعدة للجماع فإن مهبلها يتوسع طولياً 
لتجنب آالم  وزلقاً  وعرضياً. ويف أثناء حدوث هذا فإنه يصبح رطباً 
االحتكاك. فاملهبل غري مصمم للمجامعة بدون أن يكون هناك حالة 

تهيج جنسي.
مراجعة  فعليكي  جنسي  تهيج  وجود  مع  أمل  حدوث  حال  ويف 
احلالة حتدث  هذه  أن  علماً  الصحية،  حالتك  من  للتأكد  الطبيب 

يف:
- ما بعد الوالدة: من املتوقع حدوث انزعاج لفرتة ما بعد عملية 
)وهي   episiotomy الَفْرج  َبْضُع  إجراء  مت  إن  وخاصة  الوالدة 

متزيق جلدار املهبل لتسهيل الوالدة).
-  سن اليأس: قد يصبح اجلماع مؤملاً بعد سن اليأس ألن مستويات 
اهلرمونات النسائية )إيسرتوجني) تنخفض مسببة ترقق ثخن جدار 
املهبل. ميكن الطلب من طبيب النسائية وصف كرميي إيسرتوجيين 

حيّل األمور بسرعة.
التهاب  هي  التناسلية  القروح  أسباب  من  البولية:  االنتانات   -
املثانة وغريها من االنتانات اليت تسبب ختريش املهبل مثل العدوى 
سبب  يكتشف  عندما  اجلنسية.  والثآليل  املهبل  والتهاب  الفطرية 

املرض ميكن حّل املشكلة عالجياً بسرعة.
مانعات  أنواع  قد تسبب بعض  الذكرية:  للواقيات  - احلساسية 
احلمل مثل الواقيات الذكرية والكرميات املهبلية واملزلّقات حساسية 

لدى بعض األشخاص، وهي حتّل بسرعة بتغيري املاركة التجارية.
مضاعفات احلالة:

إن املشكلة يف األمل أثناء اجلماع أنه حيجب التهيج اجلنسي مما 
ينعكس سلباً ويزيد من األمل. وتعاني العديد من النساء اخلوف من 
اجلماع السابق مما يتسبب هلم مبزيد من األمل ويف النهاية باالمتناع 

عن اجلنس، هذا ما يدخلهن يف حلقة مفرغة.
املعاجلة:

هناك عدة طرق ميكن أن تساعد فيها ذاتيًا:
- االسرتخاء: إنه من أهم األشياء اليت ميكن أن تفعليها، ميكنك 
االستحمام املسرتخي )يف البانيو مثالًَ) أو جتربة التنفس العميق أو 
احلصول على بعض شرائط املساعدة الذاتية أو مساع موسيقى هادئة 

بدون غناء.
- حتسني العالقة الزوجية: عليكي التأكد من أن عقلك وقلبك معاً 
يف نفس االجتاه، إن التجربة اجلنسية تعتمد على العواطف لدرجة 

كبرية لذا من األفضل حّل أي مشاكل بينك وبني الشريك أواًل.
- مترين أسفل احلوض: ميكن مترين عضالت أسفل احلوض عدة 
مرات يومياً مما يزيد تدفق الدم يف املنطقة التناسلية وجتعل اإلحساس 
أفضل بالتهيج اجلنسي. ميكن إجراء مترين عضالت أسفل احلوض 
مبعرفة العضالت اليت تسبب قطع البول أثناء عملية التبول، والعمل 

عليها الحقاً بني عشر وعشرين مرة.
العملية  سرعة  على  تساعد  املزلّقات  إن  مزلِّقات:  استخدام   -

اجلنسية، لذا ينصح بوضع أنبوب منها جبوار السرير.

بالتمارين  )الودِّي)  اإلرادي  غري  العصيب  اجلهاز  حتريض   -
الرياضية أو أي عمل يسّرع ضربات القلب. إن األحباث تشري إىل 
أن اجلسم سيكون أكثر استعداداً للعملية اجلنسية بعد مرور 30-15 

دقيقة.
بعالج  ممكن  احلل  فإن  الذاتي،  للعالج  السبل  هذه  تفد  مل  إن 
لدى الطبيب فور اكتشاف السبب. فعند اإلصابة باألمل أثناء اجلماع 
أسباب خفية جيب  للتأكد من عدم وجود  الطبيب  مراجعة  جيب 

عالجها.
إن كان األمل أسفل البطن أو على جانب واحد منه فيجب مراجعة 

الطبيب بأسرع وقت ألنها قد تكون واحدة من هذه احلاالت:
- التهاب الزائدة الدودية

- التدلي الرمحي )انقطاع األربطة املثبتة للرحم وحتركه العشوائي 
يف البطن)

- الكيسات على املبيض
- األورام الليفية

- مرض التهاب احلوض
ومن األسباب األخرى املمكنة هو انقالب الرحم، ويف هذه احلالة 
يكون الرحم متحركاً إىل أسفل احلوض، يف هذه احلالة ميكن إجياد 

وضعيات جنسية تكون أكثر راحة حيث يكون النفاذ غري عميق.
إن كان هناك شعور مستمر بأمل شرجي فقد يكون السبب هو مرض 
أدوية  تناول  حيتاج  وقد   ،vulvodynia يدعى  نفسي  عصيب 

مسكنة أو متارين رياضية خاصة.
إن احلياة اجلنسية هي أمر جيب العناية به لن له تأثريات كبرية 
على األسرة والنفسية لكل من الطرفني. عند االنتباه هلذه التفاصيل 
ألفة  كبرياً وختلق  املمارسة اجلنسية تقدم عوناً  فإن حتسني نوعية 

بني الطرفني.
إن موقع أخبار الطب قد افتتح خدمة منتدى للنقاشات الطبية عامة 
واجلنسية خاصة على موقعه www.med-syria.com وفيه 
بالرتبية اجلنسية  القّراء ويطرح مواضيع خاصة  جييب على أسئلة 
بشكل أكثر تفصياًل مما تسمح له صفحات النسخة الورقية. ندعوكم 

للمشاركة بأسئلتكم وخرباتكم لكي تعّم الفائدة على اجلميع.
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وأخرياً هطل املطر بعد طول انتظار...

صحيح أنه هطل كله دفعة واحدة...

لكنه خري...

نتمنى أن تكون سنتكم اجلديدة كلها خري

مطر وتلج!!

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

الدكتور فارق نصار اخصائي امراض نسائية وجراحتها ومعاجلة العقم ايكوغراف 
هاتف: 2289503 موبايل:  093466404  

الدكتور محي الدين لبنية  هاتف:  5221337 موبايل:  0949796433
املهندس محمد فائز الراعي)الشراشف اإللكترونية الكهربائية هاتف:  

0112212031
اجملاز القانوني عبد السالم سويد 0955557057

عيادة ليزر الدوالي 5232739-5232737
الدكتور سمير عيسى
الدكتور أحمد بساطه
الدكتور أحمد قزموز
الدكتور سعد حداد
السيد نيازي حبش 

السيد عماد دين حمدان 

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة محص

د..شريف الزهوري -صيدالني- القصير

د. تيسير علوش- صيدالني - تلبيسة- هـ8018184

د. مفيد الناصر أخصائي طب أسنان - الكورنيش الشرقي مقابل االسكان العسكري – هاتف 2615454 
د. الصيدالنية فاطمة حميد – الزعفرانة – هاتف 8819350 

د. الصيدالني أحمدالسعيد – تلبيسة –هاتف 8814007 
د. الصيدالنية ليزا درويش – الشنية – هاتف 7187422 
د. الصيدالنية يارا احلمصي – حديدة - هاتف 4758209 
د. الصيدالني يوسف بطرس – ربلة – هاتف 4660858 
د. الصيدالنية عفراء حمامة – فاحل – هاتف 7373672

د. نوال علي ريشة -صيدلية نوال - الوعر- جانب جامع فاطمة - هاتف: 2516968

د. عمار محسن الّسعد – اختصاصي جراحة عصبية ومجهرية )فرنسا(- السوق: بناء األتاسي هــ: 

2453774،الزهراء هــ 2617514.
د. أزدشير محسن الّسعد – اختصاصي تقومي أسنان وفكني – عضو اجلمعية السورية لتقومي األسنان 

– الزهراء – هــ 2617513.
م.عبيرمحسن الّسعد – مركز السعد للبصريات – الزهراء – هــ 2617559.

د. سها مجيب عودة - اختصاصية تقومي أسنان وفكني - منتصف شارع احلضارة – هــ 2165562

د. مليس إبراهيم – صيدلية مليس – الزهراء – مقابل جامع الزهراء – هــ 2618889

منتدى مناقشات طبية
خدمة   www.med-syria.com الطب  أخبار  موقع  افتتح 
استشارات طبية على شكل منتدى. يقوم بإدارة املنتدى طاقم من املختصني 
واألجوبة  األسئلة  يف  املشاركة  للجميع  ميكن  كما  اجلريدة،  يف  الطبيني 

اإلقرتاحات.
يتألف املنتدى من أبواب عدة:

- جريدة أخبار الطب: أي مالحظات واقرتاحات حول اجلريدة
- الرتبية اجلنسية: أسئلة وأجوبة حول مواضيع جنسية وتعليمية، هذا 
البند ال حيتوي مواضيع خالعية ولكنه غري مناسب ملن هو دون الرابعة عشر 

من العمر. 
والربو  والروماتيزم  القلب  وأمراض  السكري  مثل  املزمنة:  األمراض   -

وغريها.
- األمراض املعدية )احلادة): مثل التهاب القصبات والرشح واألنفلونزا 

واإلسهال والتهاب اللوزتني وغريها.
- أمناط الغذاء: مناقشات حول أنواع احلميات الغذائية ومدى فائدتها 

ونقاط القوة والضعف فيها

أصدقاء أخبار الطب
يف مدينة دمشق

أ. معن علوان - بناء جممع فيكتوريا
جمموعة مشوط التجارية -املنطقة احلرة- 2123946

د. حممد احلليب - مدير مشفى السالم - طريق درعا -قبل جسر صحنايا
أ. خليل خاروف - دمشق-تعب كفر سوسة- 0988611533

أ. إياد الدالي - مدير إداري مشفى الرجاء - عربني - 5239660
د. نبيل الوزة - مدير مشفى داريا الوطين

د. عبد اهلل العسلي -مدير مشفى دوما الوطين
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موطين...
أحب سوريا... ألني أراها بعيون خمتلفة.

متشابهني...  كلهم  أراهم  خاصاً...  فيها ألن هلم طبعاً  السوريني  أحب كل 
فكل سوري يظنُّ أنه خاص ومميز... لكنهم نسخة من بعض...

واألخت  األم  ويطيعونهم...  النساء  حيرتمون  ألنهم  السوريني...  كل  أحب 
النساء يف سورية  النساء يف سورية ألن كل  االبنة... أحب  والزوجة... وحتى 
يعرفن قيمة أنفسهن... فال جتد امرأة حتس بأنها أقل من أي رجل... وحتى لو 

قالت له “يا ابن عمي” مرة... فهي تعرف أنه سيدفع مثن هذا مئة مرة...

أحب سوريا ألن كل السوريني حيبون النظافة... أنت جِتُد أن أي سوري ينظر 
شزراً إىل أي شخص يرمي القمامة يف الشارع... جتده يتذمر من البلدية ألنه حيب 
أن تكون الشوارع يف بلده نظيفة... إن بدأ الناس بتنظيف الشوارع ستجده أول 

املتطوعني... لكنه خيجل لوحده...

أحب سوريا ألن جباهلا مجيلة... ألن أشجارها خضراء... ألن صحراءها ذات 
لون بنفسجي وقت الغروب... وألن الكل حيبون مياها حتى لو كانت معلبة يف 

زجاجات فهي تبقى أنقى وانظف...

النقود ألي  األطفال... ألنك جتدهم يدفعون  السوريني ألنهم حيبون  أحب 
طفل متشرد يف الطريق حتى لو كانوا يعرفون أنه كاذب ونّصاب...

العيش يف  السوري يريد  السوريني ألنهم حيبون بالدهم... ألن  أحب كل 
بلده بكرامة... ألن السوري قد يقبل أن يعمل يف غسيل الصحون يف أوروبا 
ألجل لقمة العيش... لكنه خيجل من أن يقوم بهذا يف بلده... ألنه معتاد على 

أن يكون معززاً مكرماً يف بلده...

عندما  السائح  ألن  السياحة.  معنى  يعرفون  ال  السوريني  ألن  سوريا  أحب 
يذهب ألي بلد آخر فهو يعترب فريسة... بينما يف سورية جتد أن الناس تشفق 

عليه ألنه ترك بلده فيرتكون أعماهلم ويقومون مبساعدته...

أحب السوريني ألنهم حيبون الفالنتيان، ويتحولون إىل عّشاق وجمانني... ال 
بعيد  ألنهم حيتفلون  أحبهم  األمحر...  باللون  أنفسهم  يصبغوا  أن  إال  ينقصهم 

األضحى وعيد امليالد وعيد الفطر وعيد الفصح و... عيد الشجرة !!!

أحب أن السوريني يعيشون على هواهم كاألطفال... تراهم ال يلبسون حزام 
ليلة  بني  فتجدهم  املرور...  خمالفات  قانون  يصدر  حتى  السيارة...  يف  األمان 

وضحاها قد التزموا به... إال إن مل جيدوا شرطياً فيتملصون منه... قلياًل...

ويثرثرون  القهوة صباحاً  يشربون  فالنساء  اجتماعاتهم...  السوريني  يف  أحب 
عن الرجال... والرجال جيتمعون يف املقاهي مساًء … ويثرثرون عن النساء... 

وكرة القدم...

أحب يف السوريني محاستهم... فهم حيبون كرة القدم... وفريق كرة القدم 
الكالم عنه إن خسر... ويشجعون  يطيقون  أنهم ال  لدرجة  السوري حيبونه 
الياباني دون أن ينتبهوا إىل أنهم ينتظرون  برشلونة وريال مدريد والسفرجل 
فريقهم بفارغ الصرب... فإن فاز مبباراتني على التوالي... ارتفعت أعالمه واشتغلت 

التلفزيونات وخرجت السيارات ودخل الفريق للبلد دخول الفاحتني...

قد تضحكون مما أقول... لكين أحب سوريا... وأحب كل ما فيها... أحبها 
بطريقيت... وبطريقتكم...

Phobia

اخلوف
حتضري كريم مزيل للسواد والتجاعيد حول العيـن

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
 13 رقم  الوزراء  مجلس  رئاسة  قرار  مبوجب 

بتاريخ 2010/2/28

د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. علي علوش
د. عزام عمار 

د. أيهم أحمد
د. زهور السعد

د. رواء اجلمال
د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
اإلدارة العامة الالذقية:

أ. عبد اهلل سلمو
 041552447 

0956-933235
مكتب حلب وإدلب:

أ. محمد أسعد فّرا
هاتف: 021-2224748

فاكس: 021-2224778
0944-648771

aleppo@med-syria.com

مكتب حمص:
 د. طارق حسن
0955644699

مكتب دمشق:
0936245354

0941934184 
info@med-syria.com

العنوان: الالذقية - مشروع الريجي - خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.

كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املكّونات
- 10 مل زيت بذر العنب )ملعقتني كبريتني)

- 5 مل زيت احلبة السوداء )ملعقة كبرية)
- 10 مل زيت جنني القمح )ملعقتني كبريتني)

- 25 غ مشع حنل
التحضري:

كأس  فيه  وتوضع  النار  على  ماء  فيه  وعاء  يوضع 
يذوب  حتى  يرتك  النحل،  مشع  حتوي  صغرية 

الشمع دون أن يدخل املاء إىل الكأس.
خيرج الكأس حبذر ويرتك ليربد قلياًل، وقبل أن 

يتصلب الشمع تضاف إليه الزيوت وختلط جيداً.
قد حتتاج عملية إضافة الزيوت إىل بعض التمرين حتى يتم إتقانها.

االستعمال والفوائد:
يستخدم هذا الكريم مساءاً حول العني.

اخلاليا  لتجديد  الضرورية  األكسدة  مضادات  كمادة حتتوي  معروف  العنب  بذر  إن 
وحتسني مظهر اجللد وزيادة الرتوية الدموية )إزالة السواد حول العني)، بينما يعرف 
عن زيوت جنني القمح واحلبة السوداء )الربكة) أنها تفيد يف إزالة التجاعيد وحتسني 

مرونة اجللد وشّده.
إىل أي  االنتباه  الشوائب. كما جيب  نوعية جيدة وخالية من  نظيفة وذات  املكونات  تكون  أن  جيب  حتذير: 
حساسية ملركبات هذه اخللطة. ال يوضع هذا الكريم على البشرة املتهيجة أو احملمّرة أو امللتهبة. هذه الوصفة 

صاحلة لعدة أيام فقط ألنها تتلف بسرعة ويظهر عليها العفن بعد ذلك.
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