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احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

العدد احلادي والعشرون -الصفحة 2

كيف تنظر إىل جسدك؟
فيما يلي جمموعة من العبارات اليت قد يفكر بها الناس 
أو يشعرون بها أو يتصرفونها عليك اإلجابة  برقم يدل 

على مدى تأثري اجلملة عليك شخصياً.
اقرأ كل عبارة بدقة وقرر مدى ارتباطك بها وضع هلا 

عالمة كالتالي:
1- أعرتض جداً.

2- يف األغلب أعرتض.
3- ال أوافق وال أعرتض.
4- أوافق على األغلب.

5- أوافق متاماً.
األسئلة:

1- قبل اخلروج من املنزل فإني أتابع مظهري 
بشكل جيد.

2- أتأكد من شرائي اللباس الذي جيعلين أبدو 
الئقاً.

رياضية  اختبارات  أجتاز  أن  أستطيع   -3
عديدة.

4- من املهم لي أن أبدو بشكل رياضي وأنيق.
5- جسمي متناسق ومجيل.

6- ال أمارس التمارين الرياضية بانتظام.
7- أحب شكلي كما هو.

8- انظر يف املرآة وأهندم نفسي كلما استطعت 
ذلك.

الوقت يف االستعداد قبل  من  9- أصرف كثرياً 
اخلروج من املنزل.

10- حتملي للتعب اجلسدي جيد.
11- من غري املهم لي املشاركة يف الرياضة.

12- ال أقوم بأعمال بقصد احلفاظ على لياقيت.
13- يعتربني معظم الناس جيد املظهر.

14- من املهم أن أبدو حسن املظهر.

مستحضرات  من  قلياًل  عدداً  أستخدم   -15
التجميل.

16- أتعلم املهارات اليدوية بسرعة.
17- ليس همي األول هو احلفاظ على رشاقيت.

بدون  جسمي  أرى  عندما  منظري  أحب   -18
ثياب.

19- أقوم بالرجييم أغلب الوقت.
يف  عيوب  هناك  كانت  إن  دوماً  أحس   -20

هيئيت.
االهتمام  بدون  تيسر  ما  أليب  ما  عادًة   -21

باملظهر.
22- نادراً ما أمارس الرياضة.

23- نادراً ما أفكر بقدراتي الرياضية.
24- أعمل على حتسني مظهر جسدي.

25- أجد التالؤم بني مالبسي وجسدي حمبباً.
26- ال أهتم بطريق تفكري الناس مبظهري.

27- أهتم مبستحضرات جتميل الشعر)شامبو- 
جل- كريم...(.

مظهرها  ألن  جسدي  أجزاء  بعض  أكره   -28
ليس مجيل.

على  تأثريه  كان  مهما  آكله  ملا  أهتم  ال   -29
جسدي.

30- أحاول املشاركة مع اجملموعات اليت لديها 
نشاطات رياضية.

31- شكلي اخلارجي غري جذاب.
32- ال أفكر مبظهري جيداً.

33- أحسب ما آكله يف كل وجبة.
34- أؤمن بان بدني جيب أن يكون متناسقاً.

35- أتابع وأقرأ حول مواضيع الرشاقة.
السؤالني  من  سؤال  لكل  األنسب  البند  اخرت 

التاليني:

36- أظن أني
1- حنيل جداً.
2- حنيل قلياًل.

3- طبيعي.
4- مسني قلياًل.
5- زائد الوزن.

أغلبهم  فإن  لي  اآلخرون  ينظر  عندما   -37
يفكرون أنين.

1- حنيل جداً.
2- حنيل قلياًل.

3- طبيعي.
4- مسني قلياًل.
5- زائد الوزن.

رّقم البنود حسب رضاك يف جسمك كالتالي:
1- راٍض جداً.

2- راٍض بشكل عام.
3- غري راضٍ  وغري متذمر.

4- متذمر بشكل عام.
5- متذمر كثرياً.

38- الوجه )شكل الوجه ومالحمه وتنسيقه(.
39- الشعر)اللون، الكثافة، والبنية(.
40- اجلذع األوسط )اخلصر والبطن(.

والساقني  )الورك  األسفل  اجلذع   -41
واخللفية(.

42-اجلذع األعلى)الصدر واألكتاف واليدين(.
43- تناسب العضالت.

44- الوزن.
45- الطول.

46- الشكل العام.

العالمات
 ،2=4 ،1= 5( كالتالي  العالمات  قلب  أواًل جيب 
2=4، 1=5( لألسئلة التالية 6، 11، 12، 15، 17، 

.32 ،31 ،29 ،28 ،26 ،23 ،22 ،21
يقسم تقديرك جلسدك إىل ستة مؤشرات جمموعها هو 

التقدير العام. وهذه املؤشرات توجد يف األسئلة التالية:
تقدير املظهر: 5، 7، 13، 19، 25، 31

العمل ملظهر أفضل: 1، 2، 8، 9، 14، 15، 20، 
.33 ،32 ،27 ،26 ،21

تقييم الرشاقة: 16، 22، 34.
العمل للرشاقة: 3، 4، 6، 10، 11، 12، 17، 

.35 ،30 ،29 ،24 ،23 ،18
الوزن: 36، 37.

الرضى عن اجلسم: 38، 39، 40، 41، 42، 43، 
.46 ،45 ،44

عند مجع العالمات لكل قيمة سابقة جند
القيم الطبيعية

1- تقدير املظهر بني  18 إىل 30 للذكور، 18 إىل30 

لإلناث
2- العمل مبظهر أفضل: بني35 و 51 للذكور، و39 

و 53  لإلناث.
و13  للذكور،7  و14  بني:8  شاقة  الر  تقييم   -3

لإلناث
و53  و31  للذكور،  و55  للرشاقة بني33  العمل   -4

لإلناث.
5- الوزن بني4 و 8 للذكور، 5 و9 لإلناث

6-  الرضى عن اجلسم:29 إىل 45 للذكور، وبني 26 
إىل 42 لإلناث.



العدد احلادي والعشرون -الصفحة 3

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

شرح حول القياس متعدد البنود 
للتقييم الذاتي للجسد:

معظمنا يعرف مقولة » ال حتكم على األمور مبظاهرها« لكن 
يبقى اإلنسان مهتماً مبظهره. وقد وجدت الدراسات أن 80% من 
الناس يهتمون مبظهرهم، وأن العديدين)خاصة النساء( يقسون 

على أنفسهم فيما خيتص باملظهر.
ال يعجب حوالي ثلث البشر مبظهرهم يف أحد اجلوانب على 
األقل. وهذا ما دفع بعامل النفس توم كاش إىل تطوير االختبار الذي 
قمت بإجرائه منذ قليل. وهو كباحث سّباق ورائد مجع جمموعة 
مظهرهم.  بسبب  للتوتر  الناس  تعرض  مدى  تظهر  األدلة  من 
هذا التوتر له انعكاسات خطرية على احلياة. فهذا املوضوع له 
أثر كبري يف احلياة العاطفية واجلنسية وعلى التأقلم االجتماعي 
اضطرابات  إىل  هذا  يؤدي  قد  خاصة  حاالت  ويف  عام.  بشكل 
يرفض  البعض  أن  حتى  اجملتمع.  يف  والدخول  للعمل  مشوهة 
كامل العتقادهم  بشكل  الوجه  تغطية  بدون  املنزل  من  اخلروج 

أنه بشع.
النساء لسن عادالت يف  أن  اكتشافات د.كاش هي  أهم  أحد 
أحكامهن حول أنفسهن، فكثرياً ما ميكن مشاهدة نساء بارعات 
اجلمال ويعملن كعارضات أزياء لكنهن يعانني من قلق واضطراب 
نفسي حول مجال أجسامهن. ويبدو الرجال أكثر عالقة بالواقع. 
مع وجود استثناءات. لكنهم بشكل عام يشعرون بالرضى حيال 
أجسامهم. بل قد يرونها جذابة. لذا نرى من الشائع أن تتزوج 
كبري.  موظف  أو  قاضي  أو  أعمال  برجل  ومجيلة  شابة  امرأة 

فالرجل يبادل موقعه القوي وغناه بالشباب واجلمال.
وقد  الوزن.  مشكلة  هي  املرأة  هموم  أكرب  أن  د.كاش  وجد 
زادت هذه املشكلة حدة بسبب املقاييس اليت يفرضها اجملتمع 
واالهتمام باملظهر املوجود يف وسائل اإلعالم. وقد وجد الباحث 
أن 4% من النساء األحنف من الوزن الطبيعي مصّرات على تناول 
حبوب تنحيف ويرغنب خبسارة املزيد من الوزن، ويسمى هذا 

املرض بالقهم.
العائلة  تعليقات  فيها  وتؤثر  الصغر  منذ  اجلسد  ترتكز صورة 
النقاش  وجلسات  النفسية  العالجات  تفيد  وهنا  واألصدقاء. 

النفسي.

اقرتحت دراسة جديدة أن العائالت اليت يتوفى أحد أطفاهلا مبرض السرطان ال 
تعاني من االنهيار العاطفي فقط لكنها جتابه مشاكل اقتصادية أيضاً.

عندما قابل الباحثون أهالي عائالت أمريكية واسرتالية لديهم طفل مصاب بالسرطان 
وجدوا أن معظمهم قد ترك عمله أو أنقصه بسبب مرض الطفل مبا أدى إىل اخنفاٍض 

شديد يف الدخل.
مالية  مصائب  واجهوا  إنهم  قالوا  األسرتاليني  من  و%39  األمريكيني  ربع  حوالي 
كبرية الشأن خالل فرتة معاجلة طفلهم، وحوالي ثلث العائالت االسرتالية و19% من 
األمريكيني خسروا أكثر من 40% من دخلهم ألن أحد األبوين على األقل اضطر إىل 
ترك العمل أو إنقاص عمله. هذا النوع من اخلسائر االقتصادية يعترب عادًة كارثياً كما 
أشارت الدكتورة فريونيكا دوسيل  من معهد السرطان يف بوسطن، وأضافت بأن نتائج 

الدراسة أوضحت أن تبعات املرض تتجاوز األسى العاطفي.
وأضافت الدراسة بأن العائالت اليت خسرت طفاًل بسبب مرض السرطان تضررت 
اقتصادياً أكثر من تلك العائالت اليت جنى أطفاهلا، رغم أن األسباب غري واضحة 

هلذا. وكان الضرر األكرب هو للعائالت املنخفضة الدخل أصاًل.
أشارت الدراسة على أن 16% من العائالت األمريكية و 22% من العائالت األسرتالية 
قد انزلقت حتت خط الفقر خالل فرتة مرض الطفل. وقد اعتمدت نتائج هذه الدراسة 
على 41 عائلة عاجلت طفلها يف مشايف أمريكية و89 عائلة عاجلت طفلها يف مراكز 

السرطان األسرتالية.
أشار  حيث  أكرب،  اقتصادية  مصاعب  األسرتالية  العائالت  عانت  عام  بشكٍل 
كانت حتصل على تربعات  الدخل  منخفضة  األمريكية  العائالت  أن  إىل  الباحثون 
أكرب من نظرائها األسرتالية مما يساعدها على التأقلم بشكل أفضل، لكن ال ميكن 

بالضبط حتديد مدى تأثري هذه التربعات يف الفروقات االقتصادية.
قد يكون الفرق بني العائالت اليت جنا الطفل فيها من مرض السرطان عن تلك 
العائالت اليت خسرت طفلها بسبب احلاجة إىل العالج يف املستشفى بشكٍل أكثر وزيادة 
متطلبات الرعاية الطبية، فسوء احلالة االقتصادية يعين زيادة الكلفة االقتصادية، 

كما يعين هذا أيضاً إنقطاعات أكرب عن العمل.

كلمة التحرير:

تغطية  العدد  هذا  يف  نتابع 

خاصة للملتقى األول ملدراء الصحة 

السوريني واألتراك يف حلب. 

كما نعتذر عن صدور كلمة 

حكيم بسبب ظرف طارئ، ونرجو 

أن يعود هذا الباب يف العدد القادم.

مشاكل  عن  أيضًا  تقرؤون 

الشعر وصحته، نرجة أن تستفيدوا 

منه.

على  برسائلكم  دائمًا  نرحب 

موقعنا االلكرتوني  أو على عنوان 

info@med-syria.com بريدنا

د. رسالن إبراهيم العلي

مدير التحرير

إصابة األطفال بالسرطان مرهقة اقتصاديًا



يف إطار التطور الكبري الذي تستفيد منه العالقات السورية والرتكية، ونتيجة 
ملتقى صحي  عقد  اجلارين مت  البلدين  يف  السياسيتني  القيادتني  لتوجيهات 
الصحة  وزير  وتركية، حبضور  سورية  من حمافظات  عدة  يف  الصحة  ملدراء 
السوري د. رضا سعيد وأمني فرع حلب والسيد حمافظ حلب وقنصل تركية يف 

حلب ووسائل اإلعالم والعديد من الضيوف.
شاركت جريدة أخبار الطب يف تغطية املؤمتر وحصلت على مقابالت كثرية 
ومعلومات وأخبار عديدة منها ما تنشرها على صفحات هذا العدد ومنها ما 

تنشره على موقعها اإللكرتوني.
وزير الصحة: التعاون ال يقتصر على املؤسسات احلكومية فقط ....

قال السيد وزير الصحة السوري أن اللقاء يشكل فرصة هامة لبحث خمتلف 
القضايا واجلوانب الصحية والطبية يف احملافظات الرتكية اجملاورة لسورية 
واحملافظات السورية وإن تبادل اخلربات واملعلومات يساهم يف االرتقاء بالواقع 

الصحي يف البلدين.
كما قال أن خطة الوزارة احلالية واملستقبلية تسعى لتطوير الواقع الصحي 
يف املشايف واملراكز الصحية عرب سلسلة من اللقاءات واالجتماعات واتفاقيات 
وصحية  خدمية  مشروعات  لتنفيذ  تسعى  كما  اجملاورة.  الدول  مع  التوأمة 

عديدة مما ينعكس على الواقع الصحي ويطوره.
ويف إجابة جلريدة أخبار الطب أشار السيد الوزير إىل أنه ال يوجد بروتوكول 
تبادل  من  مينع  ال  هذا  لكن  البلدين،  بني  موقع  الطبية  اخلربات  لتبادل 
اخلربات الطبية بني البلدين وقيام أطباء سوريني بزيارة عملية للمشايف يف تركيا 
والتدرب هناك، أو قيام األطباء األساتذة من تركيا بزيارات إىل املشايف السورية 
وتبادل اخلربات. وهذا املوضوع ال حيتاج إىل أي ترتيبات خاصة، وهو أمر 
مرحٌب به جداً من قبل الوزارة، وحّث القطاع اخلاص الطيب يف سورية على 
وأية  الكامل  الدعم  على  سيحصل  بأنه  ووعد  التطور،  ألجل  بنشاط  العمل 

تسهيالت مطلوبة من الوزارة.
حمافظ حلب عالقة وثيقة:

بدوره أشار السيد حمافظ حلب إىل عمق العالقة التارخيية بني البلدين واليت 
أمثرت العديد من اللقاءات واالتفاقيات يف اجملاالت كافة وانعكست إجياباً 

على مصلحة الشعبني يف البلدين الصديقني.
وقد قال د. فاروق نّصار مستشار السيد حمافظ حلب لألمور الصحية بأن 
فقد  زيارات جماملة.  ليست جمرد  وأنها  منذ فرتة طويلة  متبادلة  الزيارات 
شارك السوريون بنشاط يف أكرب مؤمتر علمي أقيم السنة املاضية يف أنطالية حيث 
حضر أكثر من 1800 طبيب عربي وتركي من خمتلف االختصاصات )قلبية، 
للصناعات  الوطنية  الشركة  من  بدعوة  احلدث  وكان  عظمية....(.  عصبية، 
الدوائية حيث قامت طائرات خاصة تركية بنقل األطباء من املطارات السورية 

إىل تركيا.
كما أضاف أن سورية حتوي مشايف حكومية كبرية وفيها أطباء حمرتفون 

وذوو خربة كبرية، وميكن للقطاع الصحي يف تركيا االستفادة من هذه اخلربة.
عدا عن وجود الكثري من املشايف اخلاصة حيث أن حمافظة حلب متتلك 
كماً كبرياً من سعة املشايف )سكان /عدد األسرة(، لدرجة أن مشفى الشيخ زايد 
الذي ُقدم هبة لسورية وكان سيبنى يف حلب مت نقله إىل محص بسبب وجود 

مشافى ذات أسرة كافية يف حلب.
اجلانب الرتكي. التعاون خيار اسرتاتيجي

من جانبهم شّدد مدراء الصحة األتراك على الفائدة اليت يستفيدها الطرفان 
من هذا التعاون. حيث ميكن لرتكيا أن تقدم خربتها يف جمال التأمني الصحي 

مثاًل.  كما ميكن أن يتم توسيع السياحة الطبية يف تركيا. خاصة إن أمكن 
لقطاع التأمني الصحي يف سورية أن يغطي كلفة العمليات يف تركيا.

كما أضاف د. حممد احلالق رئيس مجعية الصداقة الرتكية إن إمكانيات 
تركيا الطبية واإلعتمادات املالية الكبرية املخصصة هلذا اجملال جتعل القطاع 
تبادل  الفائدة لسورية عند  يقدم  أن  أهمية كبرية وميكن  تركيا ذو  الطيب يف 
اخلربات. باإلضافة إىل أن تطبيق الطرق العاملية يف التعامل مع املرضى ومهارات 
التواصل هي أحد أهم اخلربات اليت يكتسبها كثريون من السوريني يف زيارات 

التمريض املتبادلة.
عدا عن أهمية التعاون االسرتاتيجي يف مكافحة انتشار األوبئة مثل األنفلونزا 
توحيد  إىل  تضطرنا  واليت  احلدود،  تعرف  ال  اليت  األمراض  هذه  وغريها، 

جهودنا حلماية املواطنني من كال البلدين.

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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امللتقى الصحي األول السوري الرتكي حبلب
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زيارة ملعمل أدوية متطّور
بعد نهاية أعمال املؤمتر الصباحية 
معامل  إىل  بزيارة  الرتكي  الوفد  قام 
توجهوا  الغداء  وبعد  األثرية  حلب 
يف  املعامل  أحدث  من  واحد  إىل 

الشرق األوسط وهو معمل آسيا.
عند وصول الوفد إىل معمل آسيا 
السخين  حممد  الدكتور  استقبله 
رئيس جملس اإلدارة، ثم  حتدث عن 
أهمية التطور الذي أصاب الصناعة 
الدوائية يف سوريا والتحديات اليت 
آسيا  معمل  وقال:«إن  يواجهها، 
عريقة  شركة  الدوائية  للصناعات 
الذي  الكبري  االنفتاح  لكن  جدًا، 
حدث بتوجيهات من القائد اخلالد 
حافظ األسد يف الثمانينيات. جعلنا 
قدراتنا  تطوير  إىل  املتحمسني  من 
وقد  األدوية.  تصنيع  يف  الذاتية 
اعترب البعض أن عملنا هذا جمازفة 
من  أكثر  مرحبة  أمور  هناك  وأن 
االستثمار يف سوريا. لكن الصناعيني 
السوريني أصروا على أن االستثمار 
الوحيد  وهو  األربح،  هو  الوطن  يف 
الذي ميكن أن يدفع بعجلة التطور. 

يف بلدنا.
الدواء  صناعة  يف  عملنا  يكن  مل 
العديد  القت  فقد  سهاًل،  السورية 
ومع  اخلارج،  من  التحديات  من 
وجودتها  فعاليتها  أثبتت  ذلك 
األطباء  ثقة  على  وحصلت 
ننطلق  الثقة  هذه  ومن  واملواطنني. 

يف التوسعات الكبرية اليت حصلت 
واألقسام  آسيا  معمل  يف  حديثاً 
معايري  أقصى  تطبق  اليت  اجلديدة 
حتى  العامل،  يف  التصنيع  جودة 
أغلب  من  أفضل  أصبح  معملنا  أن 
ناحية  من  األوروبية  الدواء  معامل 

جودة التصنيع.«
 وأضاف د. السخين يف موضوع 
التحديات اليت تواجه صناعة الدواء 
احمللية قائاًل: » جتري حماوالت 
من  السوري  الدواء  لتزوير  مستمرة 
القطر، وتباع بأسعار زهيدة  خارج 
يف السوق حيث تكون العلبة حاوية 
على نشاء فقط بدون أي كمية من 
الدواء. ويستغل ضعاف النفوس هذا 
اإلنسان.  بصحة  اهتمام  أي  بدون 
لذا نصّر على الصيادلة أن حيصلوا 
املستودعات  من  فقط  األدوية  على 

املرخصة أصواًل.«
رجوة  د.  قالت  جهتها  من 
»إن  الصحة:  وزير  معاونة  جبيلي 
لضبط  بنشاط  تعمل  الصحة  وزارة 
الدواء،  تزوير  ومكافحة  املخالفات 
جهات.  عدة  من  الرقابة  ومتارس 
املطابع  الرقابة على  ملرحلة  وتصل 
ملنع طباعة علب الدواء املزور، وهي 
قد أجنزت حديثاً مشروع قانون مت 
مجهورياً  مرسوماً  وإصداره  إقراره 
على  كبري  بشكل  العقوبات  يشدد 
والتشدد  املتابعة  وتنوي  املزورين. 

يف مراقبة الدواء حفاظاً على صحة 
املواطن وأمن الوطن.«

مبشاهدة  الرتكي  الوفد  وقام 
عرض عن تاريخ شركة آسيا الذي 
اسم  )حتت   1956 عام  منذ  ميتد 
إىل   وتطرق  هامكو(،  خمتربات 
اآلليات املتطورة يف املعمل وخطوط 
اجلودة  شهادات  وأعلى  اإلنتاج، 

اليت حصلت عليها الشركة.
الربامج  عن  نبذة  ذكرت  كما 
احلاسوبية اليت تتحكم يف خمتلف 
اهلواء،  )ضغط  املعمل  جوانب 

حركة الدواء واإلنتاج...(.
الصحة  مدراء  بعض  علق  وقد 
تركيا  يف  الصحة  قطاع  أن  األتراك 
يصرف 33 مليار دوالر سنوياً وهذا 
أكثر من ميزانية الصحة يف سوريا، 
شركة  إدارة  جملس  رئيس  لكن 

السوري  الدواء  أن  هلم  شرح  آسيا 
لذا  منخفض  وسعره  حملياً  يصنع 
فإننا حنتاج إىل ميزانية أقل لتقديم 
جودة عالية للمواطن السوري. بدل 
األدوية  على  النقود  تصرف  أن 

األجنبية الباهظة الثمن.
وقام الوفد بزيارة إىل أقسام املعمل 
اجلديدة، وأعجب كثرياً بالتقنيات 
األشكال  قسم  يف  املوجودة  العالية 
ومضغوطات  )حبوب  الصلبة 
وكبسول(، وقسم احملاليل احلقنية 
وفالكون(،  وأمبوالت  )سريومات 
أقصى  بتطبيقه  املعمل  أدهشنا  وقد 
حدود جودة التصنيع. وعند سؤالنا 
املسؤول عن اجلولة عن املواصفات 
املتقدمة، وهل يهدفون إىل التصدير 
ألمريكا أو أوروبا... مل جيب... بل 

ابتسم للحظة... وقال: »إنشاهلل«.

مدير صحة طرطوس د. خري الدين السيد 
مدير صحة إدلب د. بهيج دويدري 

مدير صحة دير الزور د. غسان العرب 
مدير صحة الرقة د. فيصل الشعيب 
مدير صحة دمشق د. هيثم أباظة 

مدير صحة ريف دمشق د. حسن جبه جي 
مدير صحة السويداء د. أمني بدرية 

مدير صحة احلسكة د. حممد رشاد 
مدير صحة محاه د. عامر سلطان 

مدير صحة الالذقية د. حممد شريتح 
مدير صحة محص د. ملهم ملوحي 

مدير صحة القنيطرة د. حسن عيسى 
مدير صحة درعا د. حسني الزعيب 
مدير صحة حلب د. عمار طلسي 

د. لينى علوظي    معاونة مدير صحة حلب
ومن اجلانب الرتكي:

مدير صحة ماردين د. تورهان ياماج 
مدير صحة كلس د. توركاي حباني 

مدير صحة أنطاكية د. بريام كريكز 
مدير صحة أورفة د. حسن دمر 

د. رمييلخااك صوي مدير صحة غازي عنتاب
مدير صحة آضنه د. آي تكني كميك 

السيد عدنان تركي القنصل الرتكي يف حلب

السادة املدراء املشاركون
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إذا اختفى جزء من رئـتك...

 كيف ستتنفس؟

أالباما أن جتهز حوالي 1200 دعوة  الفيدرالية يف والية  قررت احملكمة 
يف  يستخدم  الذي   Chantix دوائها  بسبب   Pfizer فايزر  مدنية ضد شركة 

إيقاف التدخني، وذلك بسبب شكاوى حول تسببه باالنتحار.
قرر القاضي يف والية أالباما توحيد القضايا املدنية ومتابعة القضية كجبهة 
واحدة إال إذا قررت األطراف التوصل لتسوية خارج احملكمة. اجلدير بالذكر 
أن هذا الدواء قد وصلت مبيعاته إىل 163 مليون خالل الربع الثالث من سنة 
اإلدعاء  لكن حمامي  سابق.  عام  منذ  مبيعاته  أضعاف  وهي مخس   ،2010
يقول أن هذا الدواء يسوق بدون حتذيرات حول خطورة استخدامه. فقبل متوز 
2009 مل يسمع الكثري عن أي اختبارات حو ل السالمة العقلية للمرضى، 
وهلذا يبدو أن آالف األشخاص قد تضرروا أو ماتوا بسبب استخدامه، مما 

سبب مأساة لعائالتهم ومل يكن هناك داعٍٍٍ  هلا.
إيقاف  الدواء موافق عليه يف 86 دولة من أجل  إن  املصنعة  الشركة  تقول 
التدخني، وإن الشركة تتصرف مبسؤولية يف كل األوقات فيما خيص تطوير 
وتسويق Chantix، وال يوجد هناك دليل علمي موثوق أن هذا الدواء يسبب 
دوائها  تعترب  القضائية، حيث  الدعوة  يف  يذكر  كما  نفسية  عصبية  حوادث 
التدخني،  عن  باإلقالع  الراغبني  املدخنني  من  للعديد  فعااًل  عالجياً  خياراً 
لذا تنوي الشركة الدفاع عن هذا الدواء)على حد قوهلا( وقد جرى رفع عدة 

تدعي عدم وجود  األمريكية  املتحدة  الواليات  الشركة يف أحناء  دعاوى ضد 
واليت  الدواء  يسببها  اليت  املخاطر  حيال  واملرضى  لألطباء  كافية  حتذيرات 

تتضمن االكتئاب واألفكار االنتحارية.
بدأ تسويق هذا الدواء يف أمريكا عام 2006 واجلميع يتوقع أن يصبح منتجاً 
يبيع باملليارات ولكن مبيعات الدواء اخنفضت بسبب خماوف من تأثرياتها 

اجلانبية.

دعوة ضد شركة دوائية
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املعادن املوجودة يف كأس من احلليب
فإننا ال  املوجودة يف احلليب  املعادن  نتكلم عن  عندما 
نقصد  لكننا  حليب،  كأس  كل  يف  مسمار  وجود  نقصد 

التعبري العلمي للمعادن.
تعترب املادة معدناً عندما ال تكون قابلة لالحرتاق، وهذا 
يعين أننا عندما نأخذ احلليب وجنففه )نتخلص من املاء( 
ثم حنرق احلليب اجملفف فإننا حنصل على رماد، وهذا 

الرماد هو ما يسمى بالبقايا املعدنية.
تتألف البقايا املعدنية من كثري من املواد اليت ال تكون 
براقةً  وملاعةً  وناقلة للكهرباء ولكنها تسمى معادن، وهي 
ذات فائدة عظيمة للجسم. وسنذكر يف ما يلي بعضاً من 

أهم املعادن اليت جندها يف احلليب وما دورها.
فإن  احلليب  عن  نتكلم  عندما  الكالسيوم:   -1
ويوجد  الكالسيوم،  هو  بالنا  على  خيطر  ما  أول 
خاصة  بربوتينات  مرتبطاً  احلليب  يف  الكالسيوم 
لون  احلليب  مينح  ما  وهذا  الكازئني،  تسمى 

األبيض.
بناء  الناس يف  لكل  معروٌف  هام  دوٌر  للكالسيوم 

العظام باملشاركة مع الفيتامني D والفوسفور.
لكن ما ينسى العلماء قوله أن الكالسيوم ضروري 
تستطيع  ال  حيث  األعصاب،  بني  للنقل  جداً 
بدون  بينها  فيما  املعلومات  نقل  العصبية  اخلاليا 
وجود كمية كبرية من الكالسيوم، الذي يتوسط هذه 
على  يؤثر  الكالسيوم  نقص  إن  جند  لذا  العملية. 

رد  أو  الذاكرة  يف  أم  التعلم  يف  سواء  الدماغ  عمل 
الفعل العصيب )الرياضة(.

الذي  املعدن  الفوسفور  يعترب  الفوسفور:   -2
يعمل كالبطل اخلفي،  فرغم أنه ال يتلقى الكثري 
من الدعاية واملدح كأخيه الكالسيوم. إال أنه حجُر 

أساس يف بناء وظائف اجلسم.
أحد أهم وظائف الفوسفور هي بناء العظام، وعند 
عدم وجود كمية كافية من الفوسفور حيدث خترب 
من  هائلة  كميات  هناك  كان  لو  حتى  العظام  يف 
الكالسيوم، كما أن اجلسم يسعى بكل جهده إىل 
إجياد توازن بني الفوسفور والكالسيوم يف الدم، وإن 

فقدان هذا التوازن ال يعين شيئاً أقل من املوت.
إن الفوسفور مادة ضرورية جداً يف بناء اخلاليا 
العصبية وتواصلها السليم فيما بينها وعدم تداخل 

اإلشارات العصبية مع بعضها البعض.
3- الزنك: أعجوبة أخرى من عجائب املعادن، 
حيث اندهش العلماء من وجود الزنك يف كل مفصل 

من مفاصل احلياة.
مناعة  تقوية  يف  دوراً  له  أن  الزنك  عن  يشيع 
اجلسم، وهذا الدور يبدو أكرب كل يوم مع كل دراسة 
جديدة. حيث يؤثر الزنك على سرعة رد الكريات 

البيض واستجابتها للجراثيم والفريوسات.

وللزنك أيضاً دوراً هاماً يف منو األطفال ومعاجلة 
اخلاليا  تكاثر  على  كمساعد  يعمل  حيث  العقم، 
يسمى  شيئاً  حديثاً  العلماء  وجد  وقد  وتطورها. 
 DNAإصبع الزنك وهو الوحيد القادر على نسخ الـ
لتشكيل خاليا جديدة، لذا جند أن نقص الزنك 
يعين توقف التكاثر اخللوي وبالتالي توقف النمو 
كافية  تناسلية  عدم وجود خاليا  أو  األطفال  عند 

عند البالغني.
4- املغنزيوم: لقد قصر العلماء يف حق املغنزيوم 
يعترب  اجلسم  يف  املغنزيوم  لكن  كبريًا،  تقصرياً 
إىل  مكان  من  األثقال  الذي حيمل  النشيط  العامل 

آخر، وبدونه تتقوض ركائز احلياة.
للماغنزيوم دور هام يف حترير الطاقة يف اخلاليا 
سواء كانت الطاقة ضرورية للحركة أم للنمو وله دور 
مركزي يف صنع ال DNA وبالتالي يف منو اخلاليا 
أن  األمريكية  الطبية  اهليئات  وتعتقد  وتكاثرها. 
يف  نقص  من  يعانون  األقل  على  الناس  من   %33
تناول املغنزيوم، وقد وجدت الدراسات أن نقص 
املغنزيوم يرتافق مع أمراض الربو والسكر وختلخل 

العظام)هشاشة العظام(.
للمغنزيوم دور هام يف عمليات ختزين الدسم وهو 

مادة ضرورية جداً لكل من يريد مكافحة البدانة.

خدمة الزبائن: 18277777

فيتامينات للرياضييـنشريك

صحّتكم

غين بالكاليسيوم
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حالة مرضية
السندويش قاتل

امرأة تبلغ 25 سنة، كانت تعاني  الثاني يناير 2008، قدمت  يف كانون 
من نوبات امتدت على مدى عشر سنوات، تشعر فيها كأن رأسها فارغ )مثل 
الطبل( وأحياناً بالغثيان وعدم الراحة فجأة. كما كانت تشعر بأنها سيغمى 

عليها وأحياناً أغمي عليها.
لقد انهارت يف أكثر من مناسبة، لكن مل يبدو عليها أي أعراض صرع.

لقد كانت تكرارية هذه احلاالت خمتلفة بشكل كبري، فأحياناً كانت تصاب 
بعدة نوبات يف األسبوع الواحد.

بدأت هذه النوبات قبل عشرة سنوات وبقيت غري مفسرة رغم أنها أدخلت 
املشفى مرتني يف أعوام 2001 و 2007.

إجراء  مت  مرة.  من  أكثر  حاالت  عدة  ويف  مرات.  عدة  استجوابها  مت  لقد 
فحوصات دموية تشمل تعداد دم وصيغة، التحاليل احليوية السريرية الكاملة 

)كبد...كلية..(.
ووظائف الغدة الدرقية ووظائف النخامة، واألضداد الذاتية )مبا فيها الداء 
تثفل  Ig A reticulin( وسرعة  الزالقي وأضداد اإلندوميزيوم وأضداد  
كريات محر وفحص سيناكتني قصري، واختبار حتمل غلوكوز فمويًا، وتراكيز 
الصدر  وتصوير  املناعية،  والغلوبولينات   CRP وحتليل  الصيامي  السكر 
الشعاعي وفحص ختطيط القلب ملدة 24 ساعة. وفحص ضغط الدم ملدة 24 

ساعة. وكل هذه الفحوص مل تعطي أي نتائج هامة.
يف تشرين الثاني نوفمرب 2007 أجري ختطيط ملوجات الدماغ، ومل يظهر 
أي دليل على الصرع، لكن وجد توقف دام حوالي 2.5 ثانية. زودت املريضة 
جبهاز ختطيط قلب خارجي وضع هلا ملدة أسبوع. وفيه تضغط املريضة زراً 

يرسم خمططاً للقلب ملدة دقيقة أو دقيقتني كلما شعرت بعدم االرتياح.
كهرباء  يف  اضطراباً  اجلهاز  سجل  بالدوخة  بها  شعرت  اليت  األوقات  يف 

القلب ملدة 2.5 ثانية )حصار أذيين بطيين(.
عند مراجعة التاريخ املرضي مل يوجد أي أعراض هامة يف تارخيها الصحي 
والنفسي والتاريخ العائلي. مل تكن تتناول أدوية بشكل منتظم عدا حبوب منع 
احلمل، كما أنها ال تدخن وتشرب كمية قليلة من الكحول أسبوعيًا، كما تقول 

أنها ال تستخدم املخدرات.
تناول  النوبات خالل  بهذه  للشعور  كانت متيل  إنها  قالت:  عند سؤاهلا 
مرة  انهارت  وقد  الغازية  واملشروبات  السندويش  خاصة  الطعام  أنواع  بعض 
عندما كانت تقود السيارة وتأكل السندويش. ولذا فهي متيل لتجنب الطعام. 
وقد وجدنا فعاًل أن وزنها اخنفض منذ عام 2000، وذلك قبل أن تبدأ نوبات 

اإلغماء بإصابتها.
ألمراض  أعراض  أي  أو  العصيب  للفهم  أعراض  أي  املريضة  لدى  يكن  مل 
معدية- معوية. كان وزن املريضة 46.5 كغ وذو مؤشر كتلة اجلسم 17.9 كغ 

/ م².
ملم   70/116 الدم  وضغط  مرة/د(   60( طبيعياً  القلب  ضربات  معدل  كان 

زئبقي )7/12( كما مل يوجد هبوط ضغط  بسبب تغري الوضعية.
الدم.  القلب وضغط  املريضة يف املشفى حتت مراقبة دائمة لتخطيط  بقيت 
لقد عرضنا على املريضة سندويشاً فحصل عندها حصار أذيين- بطيين استمر 
حوالي ثانيتني)كما هو يف الصورة(، شعرت املريضة خالهلا بالدوخة وكانت 
على وشك اإلغماء. مل ينخفض ضغط الدم. وقد مت تشخيصها مبرض »غشي 

البلع« بدون اخنفاض للتوتر الوعائي.
أمريكا  يف  جود  سانت  مشفى  يف  املريضة  أدخلت   2008 فرباير  شباط  يف 
وأعطيت جهاز منظم لضربات القلب يستجيب ألياً. وعندما شوهدت آلخر مرة 
يف متوز 2008 مل تعاني من أي نوبات أخرى، واستطاعت تناول السندويش 

بدون مشاكل.
إن مرض » غشي البلع« هو بالتعريف تغيب مؤقت أو فقدان للوعي خالل 
البلع.. هو عادًة متقطع. قد يكون السبب ردود فعل انعكاسية معّدلة للعصب 
املبهم )تأتي اإلشارة قادمة من املري. إىل القوى العصبية يف الدماغ وتعود إىل 

القلب( أو بسبب فرط تنبيه العصب املبهم.
يف  واإلعاقات  والقلس  الفتق احلجابي  مثل  يشاهد يف حاالت  التنبيه  هذا 
املري. )مثل السرطان(  وأمراض أخرى أقل شيوعاً مثل أمراض القلب والرئة 

كاقفار القلب)نقص تروية القلب بالدم( و سرطان الرئة.
مثل  مرافقة  القلب  أخرى يف ضربات  اضطرابات  مريضتنا  لدى  نشاهد  مل 

توقف األذين القليب أو حتى اختالج أذيين.
ميكن معاجلة غشي البلع باستخدامك مثبطات الودي مثل االيفدرين لكن 
النتائج ال تكون دائمة. وقد أظهرت عمليات زراعة األجهزة املنظمة لضربات 

القلب جناح أفضل يف العديد من احلاالت.
ميكن أن يبقى املرضى بهذا املرض لسنوات طويلة بدون تشخيص لنقص 
املعرفة العامة حول أعراض املرض. رغم أن األعراض قد نشرت منذ مخسني 

.The lancet سنة يف
كريستوفر بووس-  النسيت

أخطار تناول السندويش ونتائجها
الشكل A: ختطيط قلب يظهر حصار أذيين بطيين )توقف نقل الكهرباء يف القلب(

الشكل B: كيف يعمل جهاز ضبط ضربات القلب إلعادة عمل القلب )حذف جزء من الشكل بسبب نقص املساحة(



العدد احلادي والعشرون -الصفحة 9

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

اجمللة  نشرتها  حديثة  علمية  دراسة  أظهرت 
الطبية الربيطانية  British Medical J.أن احتساء 
حبدوث  مرتبطاً  يكون  قد  جداً  الساخن  الشاي 
سرطان املريء، كما أن خطر اإلصابة بهذا املرض 

أو  الشاي  نتيجة شرب  يزداد مثانية أضعاف  قد 
درجة   70 حرارتهما  درجة  جتاوز  عند  القهوة 

مئوية.
ونشرت  جريدة تاميز الربيطانية الشهرية ملخص 

نتائج هذه الدراسة يف إعالنها: 
أن الباحثني تابعوا عادات شرب الشاي عند 300 
من  أخرى  املرض وجمموعة  بهذا  أصيب  شخص 
األشخاص كان عددها 571 شخصاً سكنوا يف نفس 
املنطقة وهي والية غولستان اإليرانية اليت يشتهر 
أهلها بشربهم الشاي وهو ساخن جداً وارتفاع نسبة 

حدوث اإلصابة بسرطان املريء بينهم.
وأعلنت هذه الدراسة العلمية أن الذين يشربون 
)أقل من 65 درجة مئوية(  فاتراً  أو  الشاي دافئاً 
حنو  املريء  بسرطان  اإلصابة  نسبة  بينهم  تقل 
النصف مقارنة بآخرين يشربونه بدرجة حرارة 65 
-69 درجة مئوية، وأن شرب الشاي الساخن إىل 
درجة 70 مئوية ارتبط بزيادة خطر اإلصابة بهذا 

املرض اخلبيث حنو مثانية أضعاف.
أقل  بعد  الساخن  الشاي  شرب  أن  لوحظ  كما 
من  دقائق  مخس  أو  أربع  من  بداًل  دقيقتني  من 
إبعاده عن مصدر احلرارة الغاز أو الكهرباء  يزيد 

أضعاف،  مخسة  املرض  بهذا  اإلصابة  خطر 
الشاي  حجم  بني  عالقة  وجود  يكتشف  مل  لكن 
املستهلك واخلطر املذكور. ويفسر حدوث هذا النوع 
يف  املزمن  وااللتهاب  التهيج  نتيجة  السرطان  من 
األنسجة الرهيفة اليت تغطي جدار املريء نتيجة 
مرور السوائل الساخـنة جـداً خالله، وبشكل عام 
قد تؤدي االلتهابات املزمنة يف األنسجة يف املريء 
يف  تطفر  حدوث  إىل  وغريها  األمعاء  أو  املعدة  أو 
خالياها يكون مسؤواًل مع مرور الزمن عن حدوث 

الورم اخلبيث .  
وأعلنت إحدى الدراسات العلمية احلديثة  أن 
أكثر من نصف مليون  سرطان املريء يقتل سنوياً 
شخص يف العامل، وأن السبب الرئيس حلدوث هذا 
هو  األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  يف  املرض 
التدخني وشرب املسكرات اللذان يندر تناوهلما يف 
والية غولستان اإليرانية اليت اكتشف فيها ارتفاع 
املريء  سرطان  حدوث  معدل  يف  ملحوظ  بشكل 

فيها.  

 الدكتور حميي الدين عمر لبنية 
استشاري تغذية  

احذر شرب الشاي شديد السخونة 

أشارت دراسة جديدة نشرت يوم الثالثاء املاضي 
أن النساء املصابات بسرطان الثدي املتقدم واللواتي 
روش،  شركة  من  أفاستني  بدواء  معاجلتهن  متت 
ُأصنب بفشٍل قليب أكثر من غريهم من النساء. مما زاد 

من املخاوف املتنامية منذ فرتة حول هذا الدواء.
من  الباحثون  بها  قام  اليت  الدراسة  كانت 
كلية الطب يف هارفرد ومعهد دانا فاربر ألحباث 
سرطان  مرضى  من  البيانات  حللت  قد  السرطان 
الثدي يف مخس دراسات سريرية. وقد وجدوا أن 
1.6% من النساء اللواتي تناولن األفاستني أصنب 
بفشل قلب احتقاني CHF ومقارنًة ب 0.4% من 

النساء اللواتي تناولن دواًء خلبياً.
وصحيُح أن اخلطر منخفض لكنه واضٌح، وهذه 
النتائج ستؤثر حكماً على مبيعات أفاستني حول 
العامل حيث يعد دواء السرطان األكثر شهرًة وتصل 

مبيعاته السنوية إىل 6 مليار دوالر.
ال  أن  األمريكية  املشرعة  اهليئات  نصحت 
الثدي،  سرطان  لعالج  أفاستني  استخدام  يتم 
بتقييد  نصحت  األوروبية  السلطات  أن  حني  يف 
من  فقط  واحد  بنوع  الثدي  سرطان  استخدامه يف 
متت  قد  الدواء  هذا  أن  علماً  الكيميائي.  العالج 
الثدي وغريه  ملعاجلة سرطان  املوافقة عليه سابقاً 
أظهرت  املعمقة  الدراسات  لكن  السرطانات،  من 

فشله يف زيادة عمر البقاء  ملرضى سرطان الثدي يف 
التجارب السريرية.

القلب  قصور  إن  للدواء  املصنعة  الشركة  وقالت 
ليس مشكلة جديدة بل هو أمر معروف وموضح يف 

التعليمات املرفقة بنشرة الدواء.
يقول الباحثون يف هذه الدراسة إنها أول دراسة 
القلب،  على  الدواء  هذا  خطورة  باألرقام  توضح 
مبرحلة  مصابة  امرأة   4000 نتائج  حتلل  وهي 

متقدمة من سرطان الثدي.
بها  يعمل  اليت  بالطريقة  املشكلة  هذه  وتعلل 
الدواء، حيث يوقف عمل مادة كيميائية حترض 
املادة  وهذه   )VEGF( الدموية.  األوعية  منو 
تساعده  بكثرة  السرطان  يفرزها  اليت  الكيميائية 
على بناء أوعية دموية جديدة لتغذيته. لكن هذه 
املادة الكيميائية ضرورية بشكل طبيعي للمحافظة 
على بنية القلب، ومبا أن الدواء مينع عملها فإنه 
بسبب  تضررت  اليت  املرضى  قلوب  على  يؤثر 

عالجات سرطان سابقة.
يكلف دواء أفاستني حوالي 8000 دوالر شهرياً 
يف أمريكا، رغم أن الشركة تقول أن الكلفة السنوية 
قامت  وقد  للمريض.  دوالر  ألف   57 تتجاوز  له 
بسرطان  اخلاصة  املدنية  اجملموعات  من  العديد 
مبهامجة  األمريكان  املشرعني  من  وعدد  الثدي 

أمريكا  األدوية يف  باستخدام  الناظمة  اهليئة  قرار 
تقوم  بأنها  اهليئة  هذه  اتهموا  حيث   ،FDA
مبنع الدواء بناًء على الكلفة االقتصادية وهو أمر 

ممنوع عليها.
طلبت الشركة املصنعة للدواء من هيئة FDA أن 
تعيد النظر يف قرارها حول الدواء، علماً أن األطباء 
سرطان  لعالج  أفاستني  وصف  بإمكانهم  يزال  ما 
يقلل  وبالتالي   FDA موافقة  بدون  لكن  الثدي 
تبقى  كلفته.  التأمني  شركات  تدفع  أن  احتمال 
الشركة مصرة على أن أفاستني خياٌر هام للنساء 

املصابات بسرطان ثدي نقائلي.

دواء للسرطان يزيد من فشل القلب
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حياول العلماء كل يوم أن يتوصلوا إىل نتائج تفيد 
البشرية، وهم يسعون بعقوهلم وجهودهم للحصول 

على نتائج هامة.
وهم ككل الناس حيبون أن يثبتوا وجهة نظرهم 
ليحققوا  وإصرار  بشغف  ويعملون  األمور،  يف 
النتائج. لكن هذا الشغف هو نقطة ضعف يف كثري 
العامل  أخطأ  أن  حصل  ما  وكثرياً  األحيان.  من 
بسبب رغبته يف إثبات شيء ما، فلم يرى الصورة 
الكاملة أمامه، وحصل على نتائج يراها صحيحة، 

لكنها لألسف ليست كذلك.
القصص اليت مسعتها عن هذه األخطاء  أمجل 

احلرب  بعد  بريطانيا  يف  أجريت  دراسة  هي 
العاملية الثانية. ويف تلك الفرتة خشي العلماء من 
األسرة  لتدفئة  الكهربائي  الشرشف  استخدام  أن 
يسبب اضطراباً يف كهرباء القلب وبالتالي يسبب 

املوت املفاجئ بسبب اجللطة.
على  العلماء  خرية  من  فريق  عمل  لقد  وفعاًل، 
الشراشف  يستخدم  من  إصابة  مدى  دراسة 
النتيجة  وكانت  قلبية.  جبلطات  الكهربائية 
الشرشف  يستخدمون  الذين  »الناس  اهلامة: 

الكهربائي يصابون باجللطات«.

انتشر الذعر بني العامة، وطالبت اهليئات الطبية 
غريباً.  أمراً  اكتشفت  عندها  الفحص.  من  مبزيد 
فاألشخاص الذين اقتنوا الشرشف الكهربائي كانوا 
من األغنياء، وكانوا يأكلون كثرياً من الزبدة واللحم 

الدسم ذات الثمن املرتفع وقتها...
األحباث  هذه  خاصة  جلنة  درست  عندما 
تسبب  الكوليسرتول  امسها  مادة  وجود  اكتشفت 
أمراض القلب، واكتشفت أن الشرشف الكهربائي 
يفيد  جهاز  هو  بل  فحسب،  سليم  جهاز  ليس 
الروماتيزوم  مثل  األمراض  من  العديد  معاجلة  يف 

وتشنج الرقبة وآالم العضالت بعد الرياضة.

ماهــي زمرتك الدموية ؟؟؟
عن  جداً  وعام  ُمبّسط  بشكل  بالتحدث  سنقوم 
يف  الدموية  الزمرة  معرفة  وأهمية  الدموية  الزمر 

حاالت نقل الدم من شخص آلخر .
الزمر الدموية األساسية هي :

 ،)AA،AO( ومنطها امُلستضدي :A زمرة الدم
)O( ومن الزمرة )A( تأخذ هذه الزمرة من نفسها

 ،)BB،BO(ومنطها امُلستضدي :B زمرة الدم
)O( ومن الزمرة )B( تأخذ هذه الزمرة من نفسها

 ،) AB( ومنطها امُلستضدي :AB زمرة الدم
الزمر  ومن   )  AB( نفسها  من  الزمرة  هذه  تأخذ 

)A(  و)B(  و)O( ) وهو مايسمى باآلخذ العام(
زمرة الدم O: ومنطها امُلستضدي OO، تأخذ 
فقط من نفسها )O( وتعطي مجيع الُزمر ...)وهو 

مايسمى باملُعطي العام (
هنالك زمر ملحقة بالزمر األساسية نذكر منها زمرة 
 ،Rhésus الريزوس  عامل  وتدعى   )D( أو   )Rh(
من  اكتشف  القرود  أنواع  من  نوع  هو  والريزوس 

خالهلا وجود هذه الزمر ..
األشخاص الذين ميلكون على كرياتهم احلمراء 

الريزوس  عامل  إجيابي  يسمون   )Rh( املستضد 
البشر،  مايقارب 85 % من  )Rh+( وهم يشكلون 
والذين ال ميلكون هذا املستضد يسمون سليب عامل 

 )-Rh( الريزوس
جيب مراعاة نوع الزمرة اليت ميلكها املريض عند 
نقل دم له وذلك جتنباً حلدوث احنالل لكريات 
الدم احلمراء املنقولة بسبب مهامجة جسم املريض 
هلا باعتبارها جسم غريب عنه، وهذا االحنالل قد 

يسبب قصور كلوي حاد للمريض.
على املتربع أن يكون سليم البنية واجلسم حتى 
يتم قبوله كمتربع ومن ثم جترى  الفحوص التالية 

على الدم :
حتديد الزمرة الدموية وعامل الريزوس، حتّري 
حتري   ،C و   B النمط  من  كبد  التهاب  وجود 
)السفلس(،  الشاحبة  اللولبيات  أضداد  وجود 
للخاليا  املضخم  الفريوس  أضداد  وجود  حتري 

CMV، وحتري اإليدز .

عن  الدم  مكونات  فصل  بإمكاننا  أصبح  واليوم 
محر  كريات  إىل  الدم  فصل  فيمكن  بعضها، 
العوامل  وصفيحات وبالمسا، وميكن فصل بعض 

من البالمسا مثل األلبومني و عوامل التخثر والعامل 
الثامن ....وهكذا ميكننا نقل دم كامل للمريض أو 
نقل ماينقصه من كريات محر لوحدها أو صفيحات 
أو بالمسا ...إخل وبناًء عليه على كّل فرد أن يعرف 
ماهي زمرته الدموية، ومن كان بإمكانه التربع لبنك 
الدم جيب عليه أن اليتوانى بتقديم القليل من دمه 
وأخص  له،  مريض حباجة  حياة  ينقذ  قد  الذي 
  O وخاصة   O دمهم  زمرة  الذين  األفراد  بالذكر 
من  إال  تأخذ  وال  النادرة  الزمر  من  فهي  سليب 

نفسها..
دمتم بصحة وعافية
د. زهـور حمسن الـّسعد.

الغش يف العلم!!!
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احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

لعالج أسباب  أول دواء  نتائج مبشرة الستخدام  ساينس ديلي- ظهرت 
متالزمة الصبغي × اهلش )وليس ختفيف أعراضه(. وقد نشر هذا يف عدد 
كانون الثاني- يناير 2011 يف جملة Science Translational Medicine. و قد 
قام باحثوا املركز الطيب جبامعة Rush بإجراء هذه الدراسة اعتمادا على 

جتارب سريرية طويلة األمد .
لإلصابة  شيوعاً  األكثر  السبب  هي  اهلش   × الصبغي  متالزمة  وتعترب 
أسباب  من  مقداره %10  ما  عاملياً  تشكل  وهي  الوراثية،  العقلية  باإلعاقة 

اإلعاقة العقلية.
وكانت البيانات اليت نشرت مشلت جتارب على 30 حالة مرضية مصابة 
مبتالزمة الصبغي × اهلش، وقد استخدموا دواًء يدعى يف مراحله التجريبية 
يف حتسني  الدواء  ساعد  وقد  نوفارتيس.  شركة  إنتاج  من   AFQ056 باسم 
األعراض السريرية يف بعض املرضى، وكان أكثر من استفاد من هذا العالج 
هو املرضى الذين كانت هلم »عالمة« وراثية حمددة، أي أنه ميكن حتليل 

الـDNA ملعرفة إن كان هذا الدواء فعااًل.
إن الباحثني املتحمسني هلذه النتائج يقولون إن هذه أول مرة يتم فيها 
التوجه لعالج السبب الرئيسي للمشكلة وليس التأقلم مع أعراضها وتقديم 
عالجات سلوكية للدماغ الذي تأخر تطوره والذي أصيب باإلعاقة العقلية 

نتيجة لذلك. كما أن هذا الدواء قد يكون مهماً لعالج التوحد.
إن الدواء مصمم لكبح بروتني دماغي يدعى mGluR5، وهو مستقبل يتدخل 
اخلاليا  بني  الوصالت  تشكل  ُحسن  فيها  مبا  الدماغ،  نشاطات  معظم  يف 
العصبية، وهذا األمر مهم جداً يف عملية الذاكرة والتعلم. ويف حالة متالزمة 
الصبغي × اهلش، يفقد بروتني هام يسمى FMRP وظيفته يف السيطرة على 
هذا  فقدان  وبسبب  العصبية.  االرتباطات  تنظيم  وبالتالي   ،mGluR5 عمل 
الربوتني املنّظم تصبح االرتباطات عشوائية وقليلة مما يسبب قصوراً عقلياً 

وسلوكياً ولفظياً لدى املرضى.
و قال الباحثون السويسريون إن الدواء مل يبد آثارا جانبية ذات أهمية 
مرضى  سبعة  أن  وجد  إنه  بل  بالدراسة.  املشمولني  الثالثني  املرضى  على 

أظهروا حتسناً  يف السلوك و ضبطاً  لفرط النشاط والكالم.

إن فرتة هذه الدراسة كانت قصرية، وقد حيتاج الدواء إىل فرتات عالج 
أطول لظهور نتائج أوضح. لكن املهم هو أن الدواء مقبول وال مشاكل حول 

أمانه.
تنوي اجلامعة إجراء جتارب إضافية على 160 مريضاً حول العامل لفرتة 

أطول.
إن حوالي واحد من كل 4000 ذكر وواحدة من كل 6000 أنثى يف العامل 
يف كل األعراق مصابون بهذا املرض. وهو يعد واحداً من أكثر األمراض شيوعاً 
يف العامل، وتتجلى أعراضه بسلوك توحدي ومظاهر جسدية ونفسية وتأخر 
يف التطور اجلسمي واللفظي. وترتاوح األعراض من قصور يف التعلم إىل حاالت 

شديدة من التخلف العقلي.
قامت دراسة يف كلية الصيدلة جبامعة دمشق حول هذا املوضوع، وهي 
كما   ،www.med-syria.com االلكرتوني  موقعنا  على  كاماًل  منشورة 
توجد معلومات خمتصرة عنها يف العدد الثالث )املوجود جماناً على املوقع 

نفسه(.

أول دواء لـ »عالج« اإلعاقة العقلية الوراثية

دراسة حتّذر من تعرض النساء احلوامل إلـى مواد كيميائية
أشارت دراسة جديدة قامت بها جامعة كاليفورنيا إن كّل النساء احلوامل 
األمريكيات تقريباً تعرضن إىل مواد كيميائية عديدة، منها ما هو ممنوع منذ 
واألطعمة  املطبخ  أدوات  من  قادماً  كان  وأغلبها  املاضي،  القرن  سبعينيات 

املعاجلة ومنتجات العناية الشخصية.
املوجودة يف أجسام  الكيميائية  املواد  بإحصاء  دراسة  تقوم  مرة  أول  وهذه   
بينها  من  كيميائية  مادة   163 دراستهم  يف  الباحثون  وجد  فقد  احلوامل، 
ومواد  الكلور  من  املشتقة  العضوية  احلشرات  ومبيدات  بالستيكية  مشتقات 
أنها  ووجدوا  احللقة،  عديدة  عطرية  ومركبات  وفتاالت  وفينوالت  مفلورة 

منتشرة يف دماء 99 إىل 100% من احلوامل بكميات ميكن قياسها.
اجلدير بالذكر أن العديد من هذه املواد مت حظرها يف الواليات املتحدة األمريكية، 

.)DDT(1972 ويعود حظر بعضها إىل فرتة طويلة جداً تصل إىل عام
كما وجد أن البالستيك الصلب والشفاف موجود يف دماء 96% من النساء، 

علماً انه يرتبط مبشاكل يف تطور الدماغ ويزيد من احتمال اإلصابة بالسرطان.
هذه النتائج مدهشة للعلماء فلم يكن أحد يتوقع مدى تعرض النساء احلوامل 

للعوامل الكيميائية.
السامة  الكيميائية  للمواد  التعرض  مبا خيص  اإلنذار   جرس  العلماء  يدق 

ويطلبون من احلكومات التدخل وتقديم قوانني قادرة على محاية اإلنسان.



»السري«  جمدي حبيب يعقوب بروفيسور مصري 
بريطاني وجراح قلب بارز ولد يف 16 تشرين الثاني 
1935 ببلبيس مبصر، درس الطب جبامعة القاهرة 
وتعلم يف شيكاغو ثم انتقل إىل بريطانيا يف عام 1962 
ليعمل مبستشفى الصدر بلندن ثم أصبح أخصائي 
جراحات القلب والرئتني يف مستشفى هارفيلد )من 
العلمية  األحباث  قسم  ومدير   )2001 إىل   1969

والتعليم )منذ عام 1992(. 
يف  والرئة  للقلب  القومي  املعهد  يف  أستاذاً  ُعنّي 
عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل 

القلب منذ عام 1967.
للمريض  قلب  نقل  بعملية  قام   1980 عام  يف 
املرضى  أطول  من  يعترب  والذي  موريس  دريك 
يف  موته  حتى  احلياة  قيد  على  بقي  حيث  عمراً 
يوليو 2005، ومن بني املشاهري الذين أجرى هلم 
عمليات كان الكوميدي الربيطاني إريك موركامب، 
ومنحته امللكة إليزابيث الثانية لقب فارس يف عام 
1992 ويطلق عليه يف االعالم الربيطاني لقب ملك 

القلوب.
اإلجنازات  من  العديد  يعقوب  جمدي  للدكتور 
الطبية فمن خالل عمله كجراح قلب يف املستشفيات 
األساليب  من  العديد  بتقديم  قام  الربيطانية، 
وخاصة  القلب  أمراض  لعالج  اجلديدة  اجلراحية 
يعقوب  جمدي  الدكتور  وُيعد  الوراثية،  األمراض 
ثاني جراح جيري عملية زراعة قلب بعد الدكتور 
قام  وقد   ،1967 عام  برنارد  كريستيان  العاملي 
يعقوب حبوالي ألفي عملية زراعة قلب وذلك على 

مدار 25 عام.
جراحية  عملية  أول  إجراء  من  يعقوب  متكن 
ذلك  بعد  وعكف   ،1980 عام  القلب  لزراعة 
ونفقة  نفقته  على  اجلراحات  هذه  إجراء  على 
هذا  يكن  مل  حيث  الزمن،  من  لفرتة  املتربعني 
النوع من اجلراحة منتشراً يف هذا الوقت، ومل تكن 
تكاليف هذه العملية ختضع لنظام التأمني الصحي 
للمرضى، وقد جنح يعقوب جناحاً باهراً يف جمال 
زراعة القلب والرئة، ثم زراعة االثنني يف الوقت 

نفسه عام 1986

كطبيب  عمله  خالل  من  يعقوب  الدكتور  سعى 
جراحة  جمال  يف  صعب  هو  ما  كل  اخرتاق  إىل 
القلب، والعمل على ابتكار أساليب جديدة تساعد 
الذي جيعل  بالشكل  اجلراحيني  مهارات  وتنمي 

جراحات القلب أكثر سهولة مما سبق .
هذا باإلضافة ملساهمته يف مركز هارفيلد ألحباث 
أساليب  واستحداثه  بربيطانيا،  القلب  أمراض 
القلب  هبوط  حلاالت  اجلراحي  للعالج  مبتكرة 
العاملي  الربنامج  تأسيس  على  عمل  كما  احلاد، 

لزراعة القلب والرئة.
على الرغم من تقاعده إال أنه استمر كاستشاري 
لعمليات نقل األعضاء، كما استمر عمله يف جمال 
البحوث الطبية وكتابة التقارير واملقاالت العلمية، 
بعيادته  اجلراحة  مبمارسة  لقيامه  باإلضافة  هذا 

اخلاصة بربيطانيا.
وله نشاطه يف اجملال اخلريي حيث قام بتأسيس 
إحدى املؤسسات اخلريية عام 1995م واليت عرفت 
باسم »سالسل األمل« هذه املؤسسة اليت سعى من 
خالهلا إلجراء جراحات القلب للمرضى يف الدول 
النامية، وقد أهتم كثرياً بإجراء العمليات اجلراحية 
جماناً يف عدد من الدول واليت يأتي على رأسهم 
بلده مصر وذلك لألطفال الذين ال يستطيع أهلهم 
حتمل نفقات اجلراحة والعالج ألوالدهم، كما عمل 
على إنشاء وحدة رعاية متكاملة مبستشفى القصر 

العيين مبصر لعالج التشوهات اخللقية يف القلب
من  العديد  يعقوب  جمدي  الدكتور  خاض 
العمليات اجلراحية اهلامة، ومن العمليات اهلامة 
اليت قام بها عملية زراعة قلب لطفلة تدعى » هنا 
كالرك« تبلغ من العمر عامني، حيث كانت تعاني 
من تضخم يف القلب بنسبة 200%، ومت اإلبقاء على 
القلب األصلي وعدم استئصاله للطفلة، هذا القلب 
وعاد  الطبيعي  حجمه  استعادة  من  متكن  الذي 
للنبض مرة أخرى بعد عشر سنوات وبعد مساعدة 
القلب الصناعي له، مما فتح الباب ألسلوب جديد 
يعمل  ميكانيكي  جهاز  زرع  على  يقوم  العالج  يف 
وقد  الشفاء،  على  املريض  القلب  مساعدة  على 
قام يعقوب بالعودة مرة أخرى للجراحة من أجل 

مساعدة الفريق الطيب للفتاة ومتابعة حالتها.
الدكتور  بقيادة  مصري  طيب  فريق  جنح  كما 
باستخدام  للقلب  صمام  بتطوير  يعقوب  جمدي 
سيسمح  الذي  االكتشاف  هذا  اجلذعية،  اخلاليا 
باستخدام أجزاء من القلب متت زراعتها صناعياً 
جمدي  الدكتور  ويقول  أعوام.  ثالثة  غضون  يف 
التوصل  سيتم  أعوام  عشرة  خالل  يف  أنه  يعقوب 
إىل زراعة قلب كامل باستخدام اخلاليا اجلذعية. 
وكان الفريق الطيب قد جنح يف استخراج اخلاليا 
اجلذعية من العظام وزرعها وتطويرها إىل أنسجة 
حتولت إىل صمامات للقلب، وبوضع هذة اخلاليا 
يف بيئة من الكوالجني تكونت إىل صمامات للقلب 

بلغ طوهلا 3سم
جراحة  الفعال يف جمال  وتأثريه  جلهوده  نظراً 
القلب استحق الدكتور جمدي يعقوب التكريم من 
يف  بروفسور  لقب  على  فحصل  جهة،  من  أكثر 
جراحة القلب عام 1985، وقامت ملكة بريطانيا 
مبنحه لقب » سري« عام 1991م، كما فاز جبائزة 
هيئة  بتنظيمها  قامت  واليت   2000 عام  الشعب 
اإلذاعة الربيطانية  كما مت انتخابه من قبل الشعب 
يف  املتميزة  اإلجنازات  جبائزة  ليفوز  الربيطاني 

اململكة املتحدة، 
هذه اجلائزة اليت تقدم لتكريم أصحاب اإلجنازات 
يتم  اجلائزة  هذه  ويف  املتحدة،  باململكة  املتميزة 
ترشيح الفائزين من قبل الشعب الربيطاني والذي 
كما حصل  أيضًا،  الفائزين  على  بالتصويت  يقوم 
على عدد من األلقاب والدرجات الشرفية من عدد 
من اجلامعات العاملية، ومت تكرميه بواسطة البابا 

شنودة.
لكم احرتامي
البيهـس

من عظماء الطب: السري جمدي يعقوب

هنا كالرك يف سن السادسة عشرة

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 
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احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

نصائح يف اختيار اللحوم السليمة
و  احلمراء  أشكاهلا  بكافة  اللحوم  أن  نعلم  كلنا 
البيضاء املوجودة يف األسواق ليست صحية ومناسبة 
كميات  حتوي  معظمها  ألن  البشري  لالستهالك 
كبرية من امليكروبات واجلراثيم ومعظمها ال خيزن 

بشكل جيد وصحيح ومطابق للمواصفات العاملية.
للتسوق  الذهاب  أردمت  إذا  املثال  سبيل  فعلى 

وشراء اللحوم فيجب عليكم مراعاة األمور التالية:
1- أن يكون اللحم املراد شراؤه ذو ملعة واضحة 

وهو الدليل على أنه طازج.
2- أن يكون حمفوظ يف ثالجات بدرجة حرارة 

بني 2 إىل 5 درجة مئوية.
علينا  جيب  اللحم  جودة  من  التأكد  بعد   -3
الصحة  ملواصفات  تتبع  امللحمة  أن  من  التأكد 
الغذائية فمثاًل: أن تكون امللحمة غري حاوية على 
التقطيع  لوح  معدات ذات مصدر خشيب وخاصة 
أوسكاكني ذات نصلة خشبية، ألن اخلشب يساهم 
بشكل مباشر يف تكاثر البكرتيا كونه مادة متتص 
مناسبة  بيئة  يتيح  ما  وهذا  والدم،  واملاء  الرطوبة 

لتكاثر البكرتيا ويزداد تكاثرها كل 15 حتى 20 
دقيقة إىل الضعف، مما يؤدي إىل خروج نثرات من 
اخلشب اجملرثم  إىل اللحمة خاصًة إذا استعمل 
السكني أو الساطور على اخلشب لتقطيع اللحم أو 

إزالته عن اخلشب.
ذات  السكاكني  هذه  تكون  أن  جيب  إذاً 
قابلة  غري  مواد  أو  البالستيك  من  مصنوعة  نصلة 
لالمتصاص وكذلك البورد )لوح التقطيع( جيب أن 

يكون ذو لون أمحر.
اللحم  ما ينطبق على  فينطبق عليه  الدجاج  أما 
ذحبه  وطريقة  الدجاج  مصدر  معرفة  من  األمحر 

وعملية تقطيعه.
على  التعرف  فيمكن  لألمساك  بالنسبة  أما 

األمساك الطازجة بإتباع مايلي:
1- االنتباه إىل العينني فيجب أن تكون األمساك 

ذات عينني المعتني.
مكان  ارتد  فإذا  السمكة  على جسم  الضغط   -2
الضغط إىل ما كان عليه قبل الضغط فهذا يعين أن 

السمك طازج.
فإذا كانت  الغالصم  لون  االنتباه إىل  3- جيب 
وردية اللون أو محراء فهذا يعين أنها طازجة. أما 
إذا كانت بنية اللون أو مائلة للسواد وذات مادة 

خماطية فعندها تكون غري طازجة.
رائحة  مثل  السمك  رائحة  تكون  أن  4- جيب 
البحر. فمن خالل  االنتباه لذلك ميكننا معرفة مدى 

جودة السمك وصالحيته لالستهالك البشري.
الشيف خمائيل سلمو

اإلضاءة قبل النوم تؤثر على نوعية النوم .. 
وعلى ضغط الدم ... وعلى السكري..

 ،)JCEM(واالستقالب الصم  الغدد  جملة  يف  نشرت  جديدة  لدراسة  تبعاً 
فإن التعرض للضوء القادم من مصابيح كهربائية يف الفرتة بني الغسق وموعد 
النوم تؤثر بشكل كبري على إفراز كميات امليالتونني وبالتالي تؤثر على كافة 
العمليات اليت تنظم يف اجلسم بواسطة إشارات امليالتونني مثل النوم وضبط 

حرارة اجلسم والتحكم بضغط الدم وتوازن سكر الدم.
إن امليالتونني هو هرمون يفرزه اجلسم يف الليل بواسطة الغدة الصنوبرية يف 
الدماغ، وهو ذو وظائف أخرى باإلضافة إىل دوره الشهري يف تنظيم النوم ومن 
ملن  عالجياً  خياراً  ويعترب  اجلسم،  وحرارة  الدم  األدوار ختفيض ضغط  هذه 

يعاني من األرق وفرط الضغط والسرطان.
خالل  املعاصرة  احلياة  يف  الكهربائية  املصابيح  ضوء  إىل  اإلنسان  يتعرض 
ساعات املساء بسبب العمل أو الرتفيه أو النشاطات االجتماعية،  وقد وجدت 
الدراسة أن هذا التعرض لضوء املصابيح يف املساء املتأخر يسبب نقصاً يف إنتاج 

امليالتونني.
خيتار ماليني األشخاص إبقاء اإلضاءة خالل الساعات ليت تسبق النوم ويف 
ساعات النوم االعتيادية. ويقول الباحثون من هارفرد أن هذا التعرض هو من 

يسبب االضطراب.
فقد قامت الدراسة مبتابعة 116 متطوعاً ترتاوح أعمارهم بني 18 إىل 30 سنة 
وقد تعرضوا إىل إضاءة الغرفة أو إىل إضاءة خفيفة ملدة مثاني ساعات قبل النوم 
على مدى مخسة أيام متواصلة، ثم أجري حتليل دموي بعد سحب الدم كل 

30 دقيقة ومت قياس مستويات امليالتونني يف الدم.
أظهرت النتائج أن التعرض لإلضاءة قبل موعد النوم جعلت إطالق امليالتونني 

متأخراً حوالي 90 دقيقة مقارنًة مبن تعرضوا إلضاءة ضعيفة خافتة.

كم أن تعُرض األشخاص للضوء أثناء النوم أنقص من مستويات امليالتونني 
بنسبة 50% إضافية.

ومبا أن العديد من الدراسات تشري إىل نقص امليالتونني املزمن بسبب زيادة 
يف خطر السرطان، وأن جينات مستقبالت امليالتونني هلا عالقة بالسكري من 
النمط الثاني. لذا جند هذه الدراسة تشري إىل خماطر العمل إىل وقت متأخر 

على مدى سنوات عديدة.
طبعاً مازلنا حباجة لدراسات تفصيلية حول تأثري امليالتونني على سرطان 
الثدي أو على تنظيم مستويات الغلوكوز. لكن ما نعرفه اآلن كاٍف حتى ننصح 

بشدة ختفيض اإلضاءة قبل النوم، والنوم املبكر، وإطفاء األضواء أثناء النوم.
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تساقط الشعر أكثر مما تتوقعون

ال توجد إحصائيات دقيقة جداً لكن العديد من اخلرباء يقّدرون 
أن اإلنسان العادي قد يفقد ما يصل إىل 100 شعرة يومياً. وهذا 
ليس مدعاة للهلع، أو دلياًل على الصلع. فحوالي 90% من 100 
ألف من جذور الشعر )بصالت الشعر( تنمو بشكل دائم، يف حني 
أن 10% يف مرحلة مخول )اسرتاحة تدعى الطور االنتهائي(، 
وتسقط هذه األشعار بعد حوالي 2-3 أشهر، حيث يتم استبداهلا 

بشعر جديد وتعود دورة النمو من جديد.
الكربي  الشعر  تساقط  تدعى  األشخاص حبالة  بعض  يصاب 
)بسبب صدمة تسبب التوتر(، ومن هذه احلاالت هي اجلراحة 
القاسية  احلمية  أنواع  بعض  أو  األدوية  بعض  أو  الوالدة  أو 
)الرجييم( أو حاالت التوتر الشديد أو املشاكل الدرقية. وبسبب 
يسبب  مما  بسرعة  االنتهائي  الطور  إىل  الشعرة  دفع  يتم  هذا 
هذه  املرضى  بعض  ويصف  شهرين.  حوالي  بعد  الشعر  تساقط 
احلاالت  أغلب  ويف  الكف،  ميأل  الذي  الشعر  بتساقط  احلالة 
يبدأ منو الشعر فورًا، وميكن للطبيب حتديد إذا ما كان الوضع 

يستدعي العالج.

بعض حاالت تساقط الشعر تكون بسبب مشكلة مناعية ذاتية تسمى 
»الثعلبة«، ألن اجلسم خيطأ يف التعامل مع بصيالت الشعر ويهامجها 
كأنها شيء غريب عن اجلسم. ويف هذه احلالة حيدث تساقط مفاجئ 
للشعر، ويعاني املرضى من بقعة أو بقعتني خاليتني من الشعر متامًا، ويف 
بعض احلاالت حيدث تساقط كامل للشعر. إن الثعلبة غري مؤذية رغم 
النمو لوحده أو  وقعها الشديد على األعصاب، وميكن للشعر أن يعاود 
بعد العالج. لكن يف بعض احلاالت ال يستجيب املرضى للعالج ويف هذه 

احلالة قد يعاود الشعر السقوط وعودة النمو.

منها  يعاني  األحيان على مشاكل صحية  من  يدل يف كثري  الشعر  فإن  يف احلقيقة 
الصحة  تؤثر  احلاالت  فبعض  اجلسم، 
وعلى  عام  بشكل  اجلسم  على  واألدوية 

منو الشعر بشكل خاص. 
هذا  حول  األقاويل  من  الكثري  وتدور 
هذا  أمامكم  سنضع  فإننا  لذا  املوضوع 

الدليل املصّور عن الشعر.

هل ميكن أن تصاب بقشرة الرأس بسبب 
استخدام مشط شخص آخر؟

ال تشكل قشرة الشعر خطراً صحيًا، فالقشرة غري معدية. إن األطباء غري متأكدون 
متاماً من كيفية حصول القشرة، لكن احد النظريات تشري إىل منو مفرط للفطريات. 
وأحد األسباب املقرتحة هي جفاف بشرة فروة الرأس ونقص الزيت الطبيعي املفرز 
من الغدد الدهنية يف اجللد، أو على العكس زيادة تزييت البشرة. كما يقول البعض 
أن فرط استخدام الشامبو أو قلة استخدامه هي السبب، أو أن السبب هي اإلكزميا 
)حساسية( أو مرض الصدف. وصحيح أن القشرة حمرجة وخاصة عند احلكة أمام 

اآلخرين، لكن القشرة غري ضارة بالصحة.
ميكن معاجلة القشرة باستخدام شامبو خاص بالقشرة بشكل يومي، فهو يعيد 
ترميم اجللد وينقص من تشكل قطع اجللد امليتة اليت تشكل القشرة. اترك الشامبو 
باملاء. وقد حتتاج إىل جتربة عدة  ملدة مخس دقائق على الرأس ثم اغسله جيداً 
أنواع من ماركات الشامبو قبل أن جتد النوع الذي يناسبك. إن مل يعد الشامبو 

ينفعك جّرب نوعاً آخر، أو استشر الطبيب.
صفراء  القشرة  كانت  إن 
قد  هذا  فإن  ودهنية  اللون 
التهاب  على  داللة  يكون 
فروة  أصاب  جرثومي 
عند  حيدث  وهو  الرأس، 
الغدد  يف  اجلراثيم  تكاثر 
معاجلتها  يفضل  الدهنية، 

مع أخصائي اجللدية.

هل يعين الشعر السيء صحة سيئة؟



العدد احلادي والعشرون -الصفحة 15

احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبلجريدة أخبار الطب 

تساقط الشعر عند الذكور هو أمر وراثي بنسبة %90
لتساقط  حيث وجد الباحثون أن التأثريات الوراثية هي السبب األكثر شيوعاً 
الشعر عند الذكور، وما يؤثر هو عائلة األم أكثر من عائلة األب )األخوال(. ويبدو 
أن والد األم هو الشكل األقرب ملا يبدو عليه شعر الشخص يف الكرب. يبدأ الصلع 
عند الذكور على شكل تراجع يف النمو الشعري يف منطقة اجلبهة )الغّرة(، ثم يتقدم 
هذا على جانيب الرأس على شكل حدوة حصان )أجنح(. يوجد بعض األدوية اليت 

تؤخر تساقط الشعر وتساعد على ترميمه مثل مينوكسيديل وفيناسترييد.

الصلع عند النساء ليس شائعاً؟
إن الصلع عند املرأة خيتلف يف منوذجه، حيث مييل ألن يكون فقداناً يف كثافة 
الشعر على كافة الرأس، وعلى عكس الرجال فإن النساء نادراً ما يصنب بالصلع، 
يؤدي  الطويل  الشعر  أن  اخلرافات  ومن  الرجال.  من  أبطأ  الشعر  فقدان  ويكون 

إلرهاق اجلذور وبالتالي تساقط 
القصري  الشعر  لكن  الشعر، 
النفسية  على  يؤثر  ال  الساقط 
مثل عدة شعرات طويالت. كما 
تساقط  يسبب  ال  الشامبو  أن 
الشعر، بل يغسل الشعر الذي 
سقط. ميكن معاجلة هذه احلالة 
باستخدام مينوكسيديل أو أدوية 

أخرى يصفها الطبيب.

نصائح عامة:
الشمس تضّر بالشعر

إن أشعة الشمس تسبب ضرراً وهشاشة لبنية الشعر، ويسهل 
تقصفه وتكسره وانقسامه. وإن كان الشعر خفيفاً يزداد احتمال 

حدوث حرق لفروة الرأس. وقد 
يساعد اختيار مستحضر للشعر 
مع واقي، لكن من الصعب أن 
لذا  بالتساوي،  الشعر  يغطي 
قد ينصح باعتمار قبعة يف أيام 

الشمس.
التغذية اجليدة 

فيهو  الشعر  لينمو 
مواد  إىل  حيتاج 
هذه  وأهم  البناء. 
املواد هي الربوتينات 
اللحم  )من  واحلديد 
األمحر أو الدجاج(، 
حيوية  حتتاج  كما 
زيوت  إىل  الشعر 

إن  مثاًل(.  )حليب   A والفيتامني  والزنك  )مسك(   3 أوميغا- 
التساقط.  يسبب  وقد  باهتًا،  مظهراً  للشعر  يعطي  الغذاء  نقص 
جيب التّذكر دوماً أن الشعر احليوي يعين أن الشخص يتناول 
الغذاء بكمية جيدة، وهذا يرسل رسالة لآلخرين أنه شريك جيد 

)للجنس اآلخر( أو أنه منافس قوي )للجنس نفسه(.

الشيب ميكن إيقافه
إن الشيب لدى األشخاص األصغر من 40 سنة يكون وراثياً يف 
كثري من احلاالت، لكن ما يساعد على ظهور الشيب املبّكر هي 
بعض احلاالت املرضية مثل فقر الدم أو أمراض الغدة الدرقية 
لكن  الشعر،  صبغ  ميكن  البهاق.  أو   B12 فيتامني  نقص  أو 
جيب احلذر ألن بعض الناس يعانون من حساسية لبعض أنواع 

الصباغ.

الصلع مشكلة كبرية
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SCD   املوت القليب املفاجىء
التعريف

هو املوت القليب املفاجىء والتالي ألعراض قلبية 
قصرية األمد.  

نسبة احلدوث
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف    SCD يشّكل 
سنوياً أكثر من نصف سبب الوفيات القلبية عموماً 

)300 - 400( ألف وفاة سنوياً.
عندهم  يالحظ    SCD مرضى  من  حوالي%80 

.CAD بفتح اجلثة داء قليب إكليلي
 SCD مرضى  عند  اإلنعاش  جناح  نسبة   -

منخفضة وتفشل يف  80 % من احلاالت.
 األسباب:

-  حيدث SCD على أرضية:
 – قلبية  تروية  )نقص  إكليلي  قليب  داء   -1

احتشاء عضلة قلبية حاد أو قديم(        
2- اعتالالت العضلة القلبية بأشكاهلا املختلفة 
والضخامي    IDCM السبب  جمهول  )التوسعي 

.)HCM

3-  اعتالل البطني األمين املرتافق بالالنظميات  
.ARVD

القلبية عند مرضى قصور  املعاوضة  انكسار   –4
القلب.

واإلضطراب  والالنظميات  الدوائي  اإلنسمام   -5
الشاردي.

  QT 6- شذوذات مرضية أخرى ) تطاول موجة
باركنسون  وولف  تناذر  بروغادا،  تناذر  اخللقي- 

.WPW  وايت
التشخيص:

1– ختطيط القلب الكهربائي يظهر الشذوذات 
.QT-WPW  املذكورة السابقة  تطاول مسافة

2– عيار اخلمائر القلبية.
)يظهر  باإليكو  التصوير  اإليكوغرايف:    -  3
  EF األيسر   للبطني  االنقباضية  القوة  ضعف 
مثاًل     SCD خطورة  لتحديد  هام   مؤشر  وهو 

.)SCD 40%  تزيد خطر<EF(
4- القسطرة القلبية.

5- اختبار اجلهد االعتيادي والدوائي.
6- دراسة فيزيولوجية كهربائية 0

املعاجلة:
.CPR اإلنعاش القليب الرئوي -

-الدعم القليب املتقدم  )قلب الرجفان البطيين إىل 
نظم جييب بالصدمة الكهربائية( هو حجر األساس 
خالل  يتم  أن  جيب  ولكن  املوت  من  النجاة  يف 
السبع دقائق األوىل من بدء الرجفان وكلما مت إجراء 
الصدمة الكهربائية بوقت أبكر كلما كانت فرصة 
ثالث  أول  خالل  النظم  قلب  مثاًل   أكرب  النجاة 

دقائق يؤمن فرصة جناة تصل حتى %74.
املعاجلة الوقائية:

وختطيط   EF األيسر  البطني  وظيفة  -حتري 
القلب باهلولرت 24 ساعة.

-خافضات الكولسرتول )الستاتينات(. حتد من 
تطور املرض

اإلصابات  ملرضى   CABG القلبية  -اجلراحة 
اإلكليلية املتعددة.

مرضى   SCD عند  خطر  تنقص   ßحاصرات  -
CAD  بنسبة  43 – 51 %. 

- مثبطات ACE تنقص خطر SCD عند مرضى 
قصور القلب  30- 54 %.

-مضادات الال نظمية )األميودارون(. تنقص من 
خطر SCD  التالي لال نظميات اخلطرية.

داخل  القليب  الرجفان  )قالب   ICD -زرع  
املنشأ  اقفاري  القلب  قصور  ملرضى  البطني(. 

 .% 50 SCD  40%( ينقص من  خطر<EF(
                             

الدكتور حممد عمر عبه جي
أخصائي باألمراض الداخلية وأمراض القلب

افتتاح مشفى بكلفة 1.7 مليار
ناجي عطري  املهندس حممد  افتتح  األسد  بشار  الرئيس  السيد  برعاية  سانا- 
رئيس جملس الوزراء يف الثمن من كانون الثاني 2011 مشفى التوليد واألطفال يف 

مدينة الالذقية بكلفة مليار و700 مليون لرية.
ويتألف املشفى الذي يتوضع على مساحة ثالثني ألف مرت مربع من طابقي قبو 
ومخسة طوابق علوية تضم 240 سريراً و63 حاضنة حديثة وهو عبارة عن كتلتني 

األوىل للتوليد والثانية لألطفال.
يضم كل قسم خمربين إضافة إىل خمرب إسعايف وهو مزود جبهاز مرنان مغناطيسي 
يعد األول من نوعه يف املشايف العامة، وجهاز لزرع احللزون ضمن األذن وأربع 

غرف عناية فائقة، و8 غرف عناية مشّددة.
كما حيتوي على نظام متكامل حيث مت جتهيز الغرف بشبكة معلوماتية وأنظمة 

دجييتال ووحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي وشبكات هاتف.
وإّطلع املهندس عطري على أقسام املشفى، واستمع من القائمني عليه إىل شرح 
بقسم  املتمثلة  وأقسامه  يقدمها  اليت  واخلدمات  والفنية،  الطبية  جتهيزاته  عن 
املزود  والتصوير  االيكو  وقسم  واحلاضنات،  القلبية  والعيادة  والتنظري  العمليات 
بأجهزة تنظري ثالثية األبعاد وجهاز طبقي حموري ثالثي األبعاد وجهاز ألخذ 

اخلزعات.
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الكثري  يوجد  احلظ  وحلسن  مزعجة،  مشكلة  هي  الرائحة  الكريهة  القدم 
لنفعله حلل هذه املشكلة.

 األسباب:
متلك القدم غدداً عرقيًة أكثر من أي عضو يف اجلسم، وتفرز العرق بغزارة 
من دون توقف نتيجة وجودها ضمن جوف مغلق وهو احلذاء، و البكرتيا يف 
القدم  تفرز محض اإليزوفالرييك، ونتيجة التضافر بني هذين العاملني تنشأ 

الرائحة الكريهة يف القدم.
بعض احلاالت تزيد من هذه الرائحة مثل: القدم املتعرقة – التوتر – بعض 

األدوية – التغريات اهلرمونية.
الوقاية من الرائحة الكريهة يف القدمني:

•غسل القدمني يومياً ياملاء الساخن مع قليل من الصابون ومن ثم جتفيفها  	
بشكل جيد وخاصًة بني األصابع.

	•تبديل اجلوربني بشكل يومي.
	•استعمل البودرة يومياً للقدم وخاصًة بني األصابع.

•استخدم اجلوارب السميكة واملرنة لتمتص الرطوبة، وخاص اجلوارب  	
الطبيعية مثل الصوفية والقطنية.

•جتنب لبس اجلوارب املصنوعة من النايلون وكذلك األحذية البالستيكية،  	
واستخدم بدالً منها األحذية اجللدية اليت تسمح بالتنفس.

•حاول أال تلبس احلذاء ليومني متتاليني لكي جيف احلذاء، أو أخرج  	
الضبان الداخلي للتخلص من الرطوبة.

العالج: 
فحوص  إجراء  األعلى، جيب  يف  املذكورة  الوقائية  اإلجراءات  فشلت  إذا 

أخرى من قبل الطبيب والتخطيط الستخدام عالجات أخرى:
% كل ليلة. • تطبيق حملول ألومينيوم هيدوكسيالت الكلور 20	

•استخدام األجهزة املولدة لتيارات كهربائية من خالل اجللد، وهي تفيد  	
لبضع أسابيع فقط.

•يف احلاالت الشديدة يلجأ لقطع العصب املغذي للغد العرقية. 	

رائحة القدم الكريهة

اعتالل حرارة اجلسم
تتغري حرارة اجلسم عند اضطراب جهاز ضبط 
اضطراب  نتيجة  أو  املرض  نتيجة  فيه  احلرارة 
طبيعي، وهو يعترب مبثابة إنذار أو إجراء وقائي 
يتخذُه اجلسم ضد املرض، وذلك نتيجة تفاعالت 
كيميائية جتري داخل اجلسم تسببها اجلراثيم أو 

حالة ضعف أو تعب أو ضربة مشس.
يف  وأمل  الشديد  والتعب  بالوهن  املريض  يشعر 
العضالت واملفاصل وصداع ورعشة وبرودة وفقدان 
االهتمام  جيب  لذلك  احلمى،  حالة  يف  شهية 
ببعض  ذلك  ومرافقة  السوائل  وزيادة  بالغذاء 
اخللطات اليت  تساعد يف خفض احلرارة وأذكر 

بعضها:
إكليل اجلبل: له تأثري ُمفرز للعرق بشكل شديد 
أزهار  توضع  احلرارة،  خفض  على  يساعد  مما 
إكليل اجلبل يف ماء مغلي ويشرب مبقدار فنجان 

مرتني يومياً.
الشجرة  أو  احلالوة)عرقسوس  عرق  2- جذور 
الصابونية(: ُمدر للبول وُمفرز للعرق وُمنقي للدم 
ماٍء  يف  املسحوق  من  ملعقة  توضع  واحد  آن  يف 

ساخن ملدة ساعتني ثم يغلى على النار ملدة مخسة 
دقائق ويشرب نصف كوب على ساعتني.

3- عرق امُلسِهل: يغلى ملعقة صغرية مع كوب 
من املاء ويصفى ويشرب مبقدار كوبني يف اليوم يف 
جرعات متقاربة، وهو مفيد جداً للحمى القرمزية 
واألذنني  اللوز  يف  مزمن  بالتهاب  تتظاهر  اليت 

وترتافق مع بقع محراء يف اجلسم.
أوراق  تؤخذ  الزيزفون:  أوراق  مستحلب   -4
ملعقة  توضع  جيدًا،  وتطحن  األزهار  وعناقيد 
لكل فنجان ماء ساخن وترتك ملدة مخسة دقائق 
على النار، تشرب ساخنة مبعدل 2 إىل 3 فنجان 

يومياً.
يف  احلمى  عالج  إىل  باإلضافة  الزيزفون  يفيد 
الذي  الشمس  ضربة  عن  الناتج  احلرارة  اعتالل 
يتصف بصداع ودوار وغثيان وإقياء وتشنجات يف 
إبقاء  جيب  احلالة  هذه  ويف  والساق  الذراعني 
مما  السوائل  من  واإلكثار  بارد  مكان  يف  املريض 
حرارة  ضبط  إعادة  على  كبري  بشكل  يساعد 

اجلسم.

اليانسون مبعدل  اليانسون: يشرب منقوع   -5
حاالت  يف  خاصة  ويفيد  ومساًء  صباحاً  كوبني 
العضالت  تشنجات  لتخفيف  الشمس  ضربات 

املتزامنة معها.
كوب  ملعقة صغرية يف  توضع  الزجنبيل:   -6
إلي  ويضاف  مغلي،  ماء  فوقه  يصب  زجاجي 
إىل  باإلضافة  فعاليته  لدعم  الكمون  من  القليل 

خفض احلرارة ولتأثريه الطارد للغازات.
د. مارية العلي
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احلمل و اجلنس
ختتلف نظرة اجملتمعات املختلفة ملمارسة اجلنس 
أثناء احلمل فالبعض يعتربها أمراً مفيداً للجنني 
يف حني أنها حمرمة لدى بعض الشعوب. كما 
أثناء  الشريك  جتاه  النساء  فعل  ردود  ختتلف 
احلمل فبعض النساء تزداد قدرتهم على التعرف 
على أجسامهم ويصبحن أكثر قدرة على احلصول 
يصاب  اآلخر  البعض  أن  حني  يف  النشوة  على 
بالذعر واخلوف وقد يتوقف عن ممارسة اجلنس 

منذ بداية احلمل.
لضرر  اآلن  حتى  علمي  إثبات  يوجد  ال  صحياً 
ممارسة اجلنس أثناء احلمل أو فائدته، فالبعض 
يف  زيادة  مع  ترتافق  اجلنس  ممارسة  أن  يعتقد 
خطورة  يسبب  مما  الربوستاغالندينات  إفراز 
على احلمل. وهذا االعتقاد مل يثبت علمياً.  كما 
أن البعض يعتقدون بأن ممارسة اجلنس تسبب 
تقلص الرحم أثناء النشوة، مما يزيد من اخلطر 

على احلمل، وهذا أيضاً مل تثبت صحته.
وعلى العكس يعتقد البعض أن ممارسة اجلنس 
عملية  وتسهل  الرحم  عنق  نضج  على  تساعد 
الوالدة، وأن السائل املنوي يعدُّ مفيداً للجنني، 
كما أن العالقة العاطفية بني األبوين تساعد على 
منو اجلنني وإحساسه بالعاطفة يف األسرة، كما 
الطفل بها  املرأة حيّس  اليت تصيب  النشوة  أن 

ويستجيب إجيابًا، وهذا أيضاً مل تثبت صحته. 
التغريات  من  جمموعة  مع  احلمل  يرتافق 
اجلسمية اليت قد يكون هلا أثر إجيابي أو سليب 

على احلياة اجلنسية ومنها:
1- تغري حجم الثدي حيث يزداد حجم الثدي 
منذ بداية احلمل، مما يزيد من الرغبة اجلنسية 
وقد  حساسًا،  يكون  الثدي  لكن  الشريك.  لدى 

يرتافق ملس الثدي يف بعض األحيان مع األمل.
2- تغري يف رطوبة املهبل حيث تزداد اإلفرازات 
الشعور  قد يساعد على حتسني  وهذا  املهبلية، 
كثرية  املفرزات  تكن  مل  إذا  اجلنسي،  بالرضا 

جداً.
3- تغري يف التوعية الدموية ملنطقة املهبل والفرج، 
مما  املناطق  هلذه  الدموية  الرتوية  تزداد  حيث 
يزيد من الشعور بالنشوة، كما يغري من الشعور 

حبرارة املهبل.
بداية  يف  املفاجئة  اهلرمونات  زيادة  تؤدي   -4
األنثى  لدى  اجلنسية  الشهوة  زيادة  إىل  احلمل 
إىل درجة قد تصل للشبق. لكن هذا املوضوع ال 

يستمر عادة ملا بعد األسابيع األوىل.
اإلعاقات أثناء احلمل:

يف بداية احلمل قد حيدث الغثيان واإلقياء مما 
يعيق الرغبة اجلنسية لدى الشريكني. وغالباً ما 

تنتهي هذه املشكلة يف الثلث الثاني من احلمل. 
يف الثلث األخري من احلمل يلعب اإلرهاق والتعب 
اجلسدي والنفسي واخلوف من الوالدة دوراً يف 
إعاقة العملية اجلنسية، إضافة إىل حجم البطن 
بالنسبة  بالنفس  والثقة  اجلمالية  وفقدان  الكبري 

للمرأة. تصل قمة القلق يف آخر فرتة من احلمل.
حياتها  يف  دوراً  للحامل  النفسية  احلالة  تلعب 
نفسي  بإحباط  السيدة  تصاب  فقد  اجلنسية 
واليت  اليت حتدث جبسمها،  التغريات  نتيجة 
قد يصعب تقبلها من قبل السيدة نفسها أو من 
قبل زوجها الذي مل تعد تشكل له نفس مصدر 
اليت  التغريات  بسبب  وذلك  املعتادة،  اإلثارة 
تطور  على  قلقها  أن  كما  جسدها.  على  تظهر 
مع  ترتافق  قد  اليت  الصحية  واملشاكل  محلها، 

هذا احلمل قد يسبب عندها إحباط جنسي. 
كيف يؤخذ القرار؟

القرار  صاحيب  هما  الشريكان  يبقى  بالنهاية 
يفضل  لكن  احلمل،  أثناء  اجلنسية  باحلياة 
ال  اليت  املناسبة  اجلنسية  الوضعيات  اختيار 
يكون فيها ثقل الرجل فوق الرحم، ويفضل عدم 
ممارسة اجلنس العنيف أثناء احلمل )راجع موقع 
أخبار الطب ملزيد من التفاصيل حول الوضعيات 
املناسبة للمرأة احلامل ونصائح علمية إضافية، 
املواضيع ليست خالعية لكنها قد ال تناسب من 

هم دون الثانية عشر من العمر(. 
احلاالت الطبية املانعة:

ينصح  ال  اليت  الصحية  احلاالت  بعض  هناك 
خالهلا مبمارسة اجلنس أثناء احلمل وأهمها:

أو  باإلجهاض  التهديد  حاالت  •مجيع  	
بالوالدة الباكرة، مثل حالة عنق الرحم غري 

املكتمل حيث يتوسع عنق الرحم مبكراً.
أو  اإلجهاض،  حاالت  من  سابق  •تاريخ  	
حاالت الوالدة املبكرة )قبل األسبوع 37(، 

أو حاالت انقباضات الرحم.
	•حاالت التوائم )جنني اثنني أو أكثر(.

•حاالت النزوف غري الطبيعية، فبعض هذه  	
النزوف قد تكون نامجة عن هشاشة خماطية 
عنق الرحم مما يسبب النزف نتيجة احتكاك 

القضيب مع عنق الرحم.
حيث  للمشيمة.  املعيب  اإلرتكاز  حاالت   • 	
مرتبطاً  اجلنني  يغذي  الذي  احلبل  يكون 
بنقطة قريبة جداً من عنق الرحم مما يهدد  

بانقطاعه ووفاة اجلنني.
السائل  وسيالن  املياه  جيب  متزق  •حاالت  	

األمينوسي احمليط باجلنني.

البولية  أو  املهبلية  االنتانات  وجود  •حال  	
التناسلية  العقبولة  الرجل، مثل حالة  عند 
)herprs( أو الكالميديا أو اإليدز أو السيالن 

البين أو السفلس )الزهري(.
أن كلمة »طبيعي« هي  للحظة  تنسوا  أال  حيب 
موضوع نسيب فيما خيص اجلنس أثناء احلمل. 

لذا املشورة الطبية هي نصيحة هامة.

أسئلة وأجوبة:
هل ميكن للجنس أن يؤذي اجلنني؟

يدعى  سائل  وسط  يف  يسبح  فاجلنني  ال، 
قوية  بعضلة  وهو حماط  األمينوسي،  السائل 
هي الرحم، كما أن عنق الرحم مغلق بسدادة 
خماطية كبرية، لذا فإنه ال حيصل متاس بني 

القضيب واجلنني.
أن  وللنشوة  اجلنسية  للعملية  ميكن  هل 

يتسببوا باإلجهاض؟
منخفض  أو  الطبيعي  احلمل  حالة  يف 
االنقباضات  فإن  ال،  هو  فاجلواب  اخلطورة 
اليت تشعر بها املرأة بعد النشوة ختتلف متاماً 
عن اإلنقباضات اليت تشعر بها قبل الوالدة، 
بها  اإلحساس  إمكانية  األساسي يف  والسبب 

هي أن الرحم أصبح أكرب حجماً.
ألجل  دوماً  الطبيب  مراجعة  جيب  لكن 
تصنيف  حتت  يندرج  احلمل  من  التأكد 
األطباء  بعض  ينصح  وقد  اخلطورة.  منخفض 
الفرتة  خالل  اجلنس  ممارسة  عن  بالتوقف 
االحتياط،  سبيل  على  احلمل  من  األخرية 
ألن املين حيوي على مواد حترض انقباضات 

الوالدة. لذا جيب االنتباه إىل رأي الطبيب.
متى جيب مراجعة الطبيب؟

مراجعة  لكن جيب  آمن  عادة  اجلنس  إن 
الطبيب فور ظهور أعراض مثل األمل أو النزف 
خروج مفرزات غريبة أو استمرار االنقباضات 

بعد التوقف عن ممارسة اجلنس.
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قالوا لي تعبنا من كثرة ما مسعنا عن حوادث السري... لكن مل 
نتيجة  تعب من مساع قصص شباب ميوت  أنه  أحد  لي  يقل 

حادث »أليم«...
مخس  أكربهم  عمر  يتجاوز  مل  ثالثة  بأوالد  أحد  يهتم  مل 

سنوات...
مل يهتم أحد بعمهم الذي يعمل يف الفرن وبالكاد يطعم أوالده، 

واآلن عليه أن يطعم أوالد أخيه وزوجته... عفواً... أرملته...

نسيت أنكم تعبتم... من مساع هذه احملاضرة...

لكين تعبت من املوت العبثي... وتعبت منكم...

سالمة السري..

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

1-د :  نزار الباش : أخصائي أمراض الغدد .  هـ : 2237700
        2-  د :  محي الدين لبنية : أخصائي تغذية . هـ : 521337/ 0949796433

        3-  م : املهندس فائز الراعي : )الشرائف االلكترونية الكهربائية(.
هـ : 0112212031 / 0933593028

        4-  د : محمد نوري حمدون : اخصائي في معاجلة االقدام واالظافر.
هـ : 2280471/ 0944941581

        5- مركز جتميل ماكي حمامجيان : احملافظة ش القنصلية التركية.
هـ : 2662271/ 2662011 م : 0944670404

        6- مشفى االمير : للتوليد واالمراض النسائية  د: عائدة سعيد .
هـ : 2165551  م: 0955866882

        7- د ـ محمد عامر عبد اهلل : جراحة عامة وهضمية  وجراحة تنظرية للدوالي .
هـ : 2266065

        8- د : رميا نحاس : طب اسنان وجراحتها جتميل وزرع اسنان . هـ : 2637073
        9- د : رميا محمد : توليد وامراض النسا وجراحتها وكشف مبكر على السرطان.

هـ : 2212906
       10- د : ناظم شحنة : امراض االطفال والرضع وحديثي الوالدة . هـ : 5260107

        11- د : محمد عمر عبه جي : امراض باطنية وامراض القلب واالوعية الدموية .
هـ : 2210067

       12 - د: احمد سامركوسا : اخصائي توليد وامراض النسا وجراحتها والكشف 
املبكر  عن السرطان.  هـ 2250236

من منا نظيف الفم؟
   مل تعد نظافة الفم أمراً عصّياً على الناس كما كانت يف السابق!، فقد 
من  آالفاً  يكون  قد  و  بل  مئات  العاملية  األسواق  على  العوملة  غيوم  أمطرت 
احلساسة  والبشرة  األسنان  و  الفم،  بنظافة  للعناية  الكيماوية  املستحضرات 

واجلمال بشكل عام...
وأصبح بإمكان أي منا أن يتجه إىل أقرب سوبرماركت أو صيدلية للبحث 
عما خيفي رائحة الفم الكريهة، و يضفي على الفم و األسنان مظهر النظافة و 
شعور االنتعاش! وأما الذين ال حيصلون على نتيجة مرضية فإن لديهم كامل 
تتنوع يف  التجميلية اليت  املعاجلات  أنواع  اخليار يف احلصول على خمتلف 
طبيعتها بدءاً من تقليح األسنان، وانتهاء بتبييض األسنان بالليزر، أو حتى 
احلصول على ابتسامة دائمة السطوع و اإلشراق عن طريق الوجوه التجميلية 
أو التيجان الكاملة مبا متلكه من تنوع هائل يف نوع املواد اليت تصنع منها. و 
يبدو للوهلة األوىل أن كل ما يتعلق بنظافة الفم قد أصبح سهاًل، ويف متناول 
يد معظم املهتمني بهذه امليزة االجتماعية اليت تزيد من ثقة اإلنسان بنفسه، و 
تعطيه دفعا يف عالقاته املختلفة بدءا من العمل وانتهاء باالبتسام أمام سعيدة 
احلظ اليت يطمح أن يقضي بقية حياته مبتسماً يف وجهها ساحراً إياها بلطفه 

الشديد و ابتسامته البيضاء الدافئة.
و ألنين من مناهضي العوملة و من املؤمنني خبصوصية اجملتمعات، ومن 
املعتزين بالعروبة كإرث روحي وُبعد إنساني، ورقم صعب يف معادلة ارتقاء 
اإلنسان بذاته، و تبنيه لرسالته الشخصية اليت البد و أن تنسجم مع الرسالة 
الفم من وجهة نظر  أتناول نظافة  أن  العامة،كان ال بد لي من  االجتماعية 
أخرى، فنحن العرب أهل ذوق وإحساس، وشعب عاطفي نعم، لكن عقالني 
أيضاً و بامتياز، و ال ميكننا أن نقبل أن تكون األنفاس املنعشة دلياًل وحيداً 

على نظافة الفم. ألننا نفكر أبعد من أنوفنا!
فالفم النظيف هو الذي ال يصدر عنه كذب وال غيبة وال منيمة وال حسد وال 
كالم ظامل أو قول حاقد، أو غش أو مداهنة أو نفاق أو خمادعة أو تعظيم للغين 
جملرد أنه غين! أو احتقار للفقري جملرد أنه فقري! أو كالم متضمن لسوء الظن 
بفالن.... ناهيك عن الكالم الذي يقصد به الغدر بالناس، و أخرياً وليس آخراً 

فإن الفم النظيف ال يتحدث افتخارًا، و ال ينطق بالشماتة! 
واللسان   الفم  أنها حتفظ  على  اتفقت حضارتنا  اليت  اخلصال  بعض  هذه 
وتبقيه نظيفًا، وهي  خصال ال تباع يف أسواق العوملة، ألنها ببساطة بضاعة 
السوق  على  عصّيٌة  املناجم  وهذه  القلوب،  مناجم  يف  إال  توجد  ال  مثينة 

االستهالكية، وال ميكن الولوج إليها عرب شبكة االنرتنت، و حتى و إن مت 
ملسها و معرفة طبيعتها فإن من املؤكد أن تغليفها و تعبئتها يف عبوات جتارية 

هو أمر مستحيل متاما. 
    و هكذا أصبحت نظافة الفم أمراً صعباً للغاية، بل حلماً صعب التحقيق 
يف زمن أصبح فيه الكذب )فهلوة( والنفاق  )دبلوماسية، و مهارة تواصل(...
الفقري  من اهلل، و  أديباً وحمبوباً  و  وشاعراً  الغين مفوهاً  يف زمن أصبح فيه 
يف  احلقيقة،  فهم  على  قدرته  ضعف  و  حيلته،  وقلة  تقصريه،  على  مالماً 
زمن مل نعد ننظر فيه إىل ما منلك بل أصبحنا نقرن فوراً ما منلكه مبا مبلكه 
اآلخرون...يف زمن نتحدث فيه عن التواضع و العفة والرضا بالقليل، بينما 
نعود إىل منازلنا متحسرين على ما مل نستطع شراءه اليوم، آملني بأن نشرتيه 

غدا بطريقة ما! 
بعد كل هذا أعود و أسأل....من منا نظيف الفم؟

د. عّزام عّمار
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سفرة قصرية 
ووافقت  قصرية...  نذهب يف سفرة  أن  أننا جيب  زوجيت  قررت 
طبعًا فالسياحة تفتح العيون وتنعش النفس وترفع املعنويات... هزت 

زوجيت برأسها وقالت يل أننا سنزور األهرامات اليوم... 
توقعت أهنا ستقترح الذهاب إىل مصيف قريب مثل بلودان أو أن 
يصل هبا اخليال إىل مكان أبعد قلياًل مثل مشىت احللو... لكن مل أعتقد 

أهنا قد تتطاول إىل حد السفر إىل مصر... فهي بعيدة...
ثيايب وأمحل  ألبس  معها... ألين كنت  النقاش  عبثًا حماولة  وكان 
ركبنا  مصر؟«...  »ملاذا  أسأل  أن  أستطيع  أن  قبل  حقائب  مخسة 
السرفيس الذي مل يناقشنا كثريًا حول احلقائب، ومل يطلب منا زيادة 
يف األجرة سوى مخسة أضعاف... ومل يأمر أكثر من راكبني باجللوس 
على حقائبنا... ومل تتوقف زوجيت عن الشجار معه... وعندما سألتها 

ملاذا مل نطلب سيارة تاكسي... اهتمتين بالتبذير...
وصلنا بعد ساعتني إىل املطار، وصعدنا للطائرة. وعندما بدأ شرح 
املضيفة وهي  إىل  أنظر  األمان صفعتين زوجيت ألين كنت  تعليمات 
تشري إىل مكان أبواب الطوارئ. ومل تفد حماواليت يف إقناع زوجيت أن 

معرفة مكان أبواب الطوارئ ضروري، وليس من »أبواب« الترفيه. 
الطعام،  من  خفيفة  وجبة  املضيفات  وأحضرت  الطائرة  انطلقت 
عندها صفعتين زوجيت ألين حتدث إىل املضيفة. وطبعًا مل يكن مفيدًا 
أن أقنعها أن كلمة »شكرًا« ال ميكن اعتبارها حديث، فهي يف أقصى 
احلاالت تعترب فاحتة للحديث... عندها صفعتين مرة أخرى بتهمة... 

»حماولة فتح حديث مع املضيفة«.
كما صفعتين مرة أخرى عندما قدمت لنا املضيفة اللطيفة شايًا... 

بتهمة أنين »ابتسمت هلا«...
أحنيت رأسي وقررت االستمتاع بوجبة حتتوي عشرين شيئًا خمتلفًا: 
دجاج  حلم  وقطعة  صغرية  مرىب  وعلبة  صغرية  وزبدة  صغرية  خبزة 

صغرية وقطعة كاتو... صغرية... وغريها من األشياء الصغرية...
لكن زوجيت صفعتين مرة أخرى عندما مرّت املضيفة اللطيفة... 

»على سبيل االحتياط«... 
مل أستطع سوى أن أتذمر بصوت منخفض من هذا اجليل العدواين... 

ولكم متنيّت أن أعضّها... زوجيت طبعًا...
ومل أكد أهني وجبيت الصغرية اليت حتتوي أشياء كثرية... حىت طلب 
فلم تستغرق  القاهرة...  للهبوط، فقد وصلنا  الكابنت ربط األحزمة 

رحلتنا سوى ساعة وعدة دقائق...
الحظت أن اخلريطة جمرد إشاعات استعمارية، ومن ينظر إليها ال 
يعرف احلقيقة، فاملسافة من منزيل إىل مركز املدينة أطول من املسافة 
من سورية إىل مصر... كنت ألفكر بالعمل كل يوم يف مصر ألهنا أقرب، 

لوال أن هذه السفرة تسبب بعض التورم »جمهول السبب« يف وجهي...

Phobia

وبيا-اخلوف
ف

خلطة لتقشري وتنعيم وحتسيـن البشرة
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لالستفسار واإلعالن
اإلدارة العامة - الالذقية:

أ. عبد اهلل سلمو
 041552447 

0956-933235
مكتب حلب وإدلب:

أ. حممد أسعد فّرا
هاتف: 021-2224748
فاكس: 021-2224778

0944-648771
aleppo@med-syria.com

مكتب طرطوس:
أ. ثائر جبور

043 604572
0944 251503

مكتب محص:
 د. طارق حسن

0955644699
مكتب دمشق:

أ. قاسم فزع
011 5145164
0940 641488

info@med-syria.com
عنوان اإلدارة:  الالذقية - مشروع الريجي -

 خلف الهجرة واجلوازات - ط أرضي.
كافة املراسالت تتم باسم املدير املسؤول

املكّونات:
حتتوي الكثري من النباتات على زيوت عطرية تتطاير يف اهلواء وتعطي لكل نبات رائحة حادة، من هذه النباتات 
النعنع والزعرت والليمون والصنوبر. هذه الزيوت هلا فوائد طبية عديدة، لكن لكي حنصل عليها من النبات جيب 

أن نذيبها يف الزيت أو الكحول.
مقدار 50 غ من النعنع )4 مالعق كبرية(

50 غ من األوكاليبتوس )ورق الكينا(
50 غ من أوراق إكليل اجلبل

قشرة ليمونتني
ملعقتني من الفلفل األسود

300 مل من زيت الزيتون املصّفى )كأسني ونصف(
400 غ من ملح الطعام البحري اخلشن

التحضري:
قطع أوراق النعنع وإكليل اجلبل والكينا وقشر الليمون بشكل جيد جدًا، أضف الفلفل األسود واخلط جيداً بامللعقة، 
ضع اخلليط يف وعاء معدني وأضف زين الزيتون، عندما تبدأ فقاعات يف الظهور يف الزيت أغلق الغطاء على الوعاء 
كي ال تتطاير الزيوت العطرية الطّيارة. بعد دقيقتني يرفع الوعاء وتصفى الزيوت عرب قطعة من الشاش أو القماش. 
يوضع ملح الطعام البحري يف وعاء زجاجي، ويصب مزيج الزيوت فوقه بهدوء ومع املزج، وجيب حماولة احلصول 

على بنية كاملعجونة.
ويوضع يف مكان جاف وبارد  توضع اخللطة يف وعاء زجاجي، ويصب فوقها باقي مزيج الزيوت. ويغلق جيداً 

ومعتم.
االستعمال والفوائد:

كل النباتات املستخدمة حتتوي على زيوت طيارة طبية. تهدف طريقة التحضري إىل احلفاظ على الزيوت الطّيارة 
يف وسط زييت، لذا يضاف زيت الزيتون، وتنتقل له زيوتنا الطّيارة بالتسخني. 

هذا  استخدام  وميكن  امللح.  حلبة  اخلارجي  السطح  على  الزيوت  من  كبرية  كمية  بإمساك  البحري  امللح  يقوم 
املستحضرعلى جلد اجلسم بفركه على اجلسم.

يعطى هذا املستحضر تقشرياً ونعومة ونضارة جللد اجلسم، ويساعد على حركة الدم فيه، وهو يفيد املتزوجني يف 
إعطائهم الشعور باألمان والراحة النفسية. جيب احلمام بعده باستخدام ماء فاتر )وليس ساخن( مع استخدام كمية 

كبرية من صابون احلمام، وبشكل متكرر.
حتذير: جيب أن تكون املكونات نظيفة وذات نوعية جيدة وخالية من الشوائب. كما جيب االنتباه إىل أي حساسية ملركبات هذه 

اخللطة. ال يوضع هذا املستحضر على البشرة املتهيجة أو احملمّرة أو امللتهبة. ويفضل عدم التعرض للشمس بدون واقي مشسي.
hjabbour@med-syria.com د.حنا جبور


