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ماهية احلواس...
ال بد أنكم مجيعاً تعرفون احلواس املوجودة عند الكائنات احلية )مخسة 
منها على األقل(، ولكن هل سبق ألحدكم أن تأمل فيها وحاول اكتشاف 
ماهيتها؟ قد يبدو ذلك سخيفاً بالنسبة للكثريين، لكنين بالتأكيد لست 

منهم، وآمل أن ينضم إلي بعضهم بعد قراءة هذه السطور.

تناول  على  املبكرة  الدراسية  السنوات  يف  يقتصر  التعليم  يزال  ال 
التعرف على  العضوية يف  عليها  تعتمد  اليت  الوسائل  باعتبارها  احلواس 
العامل اخلارجي والتفاعل معه، ويكتفي بتعدادها وشرح األعضاء املسؤولة 
عن كٍل منها بشكل موجز؛ أما يف الدراسة اجلامعية، فيزداد االهتمام بها 
وتتطرق الفروع اجلامعية ذات الصلة )كالطب وعلم األحياء( إىل أموٍر 
تفصيليٍة أكثر تتعلق بالتشريح الدقيق ألعضاء احلواس والعرض املسهب 
آللية عملها وما قد يعرتيها من األمراض وسوء األداء؛ وميكن أن جنمل 
التشرحيية  النواحي  على  تركز  قد  باحلواس  العلمي  االهتمام  بأن  ذلك 
والوظيفية، وتناوهلا من وجهة نظٍر نفعيٍة خالصة، أي من حيث هي نافعٌة 
للكائن احلي، لذلك سأحاول اآلن أن أوسع هذه النظرة الضيقة وأعاجل 
التصنيف  أن  إىل  بدايًة  التنويه  من  بد  وال  ماهيتها.  حيث  من  احلواس 
مخس  على  يشتمل  أرسطو(  إىل  ينسب  )والذي  للحواس  التقليدي 
العلم  لكن  واللمس؛  التذوق،  الشم،  السمع،  البصر،  فقط:  حواس 
التوازن، احلركة،  أخرى على األقل: األمل،  إليها مخساً  احلديث يضيف 
الزمن، والفروقات احلرارية، إضافًة إىل حاسٍة مغناطيسية ضعيفٍة لتحديد 

االجتاه.

إذا تأملنا قلياًل يف هذه العناصر ميكننا أن نالحظ بسهولة أنها مرتبطٌة 
موجودة  فهي  اخلارجي،  )املادي(  الفيزيائي  بالعامل  بأخرى  أو  بطريقة 
لكي ترتجم اخلصائص الفيزيائية والكيماوية وامليكانيكية للمادة إىل لغة 
اليت  العضوية  فعل  ردود  توجيه  من  ومتكنه  احلي  الكائن  دماغ  يفهمها 
يقودها حنو املوقف املناسب؛ فالبصر مثاًل يتعامل مع اخلصائص الضوئية 
للمادة )أي قدرتها على عكس املوجة الضوئية الواردة إليها(، والسمع 
مع القدرات االهتزازية للمادة )أي قدرتها على توليد موجات اهتزاز يف 
اهلواء، وهذا هو الصوت فيزيائياً(، أما الشم والتذوق واللمس فتختص 
والسائلة  الغازية  الثالثة:  الفيزيائية  أحواهلا  يف  املادة  خصائص  بالتقاط 

والصلبة.

إذن، احلواس هي الوسائل واألدوات اليت تستخدمها العضوية احلية 
يف التعرف على العامل اخلارجي والتفاعل معه، أي أنها أدواٌت يف عملية 
العملية،  تلك  عن  تام  بشكٍل  مسؤولًة  لتكون  ترقى  ال  لكنها  املعرفة 
الذي جيمع  العقل  أو  الدماغ  هو  املعرفة  احلقيقي عن عملية  فاملسؤول 
املعلومات اليت تقدمها له احلواس ويدجمها مع عناصر أخرى كالذاكرة 

واخليال ليصوغ من ذلك اجملموع املعقد مايسمى باملعرفة.

وقد أثار هذا املوضوع جدالً كبرياً بني الفالسفة واملفكرين منذ أقدم 
العصور، فانقسموا إىل فئتني تقول أوالهما بصدقية املعرفة الصرفة اليت 

إمكان  الثانية  باملذهب احلسي، وتنكر  ما يسمى  تقدمها احلواس وهذا 
املعرفة احلقيقية باستخدام احلواس وتقصرها على العقل وهذا ما يسمى 
باملذهب العقلي، لكن التشريح العلمي للحواس يثبت خطأ كال املذهبني 
ومينح احلواس دوراً حمدداً وهاماً يف عملية املعرفة اليت يقوم العقل بإجنازها 

بشكلها النهائي.

فاحلواس ال ميكن أن تكون املصدر األوحد للمعرفة ألنها تتعامل مع 
هلا  دقيقًة وكاملًة  تقدم صورة  فهي ال  وبالتالي  للمادة  خصائص حمددة 
بل صورًة جمتزأة ومرتبطة باخلاصة اليت تتعامل معها؛ على سبيل املثال، 
ترتبط حاسة البصر باخلصائص الضوئية للمادة، أي أننا ال نبصر املواد 
إال ألنها تعكس الضوء بطول موجٍة معني خاص بكل مادة، فهل يعين 
ذلك أن املواد ال وجود ذاتي هلا بل هي موجودٌة فقط بفضل قدرتها على 
عكس الضوء الساقط عليها؟ بالتأكيد ال، ألننا متكنا من إثبات الوجود 
الذاتي للمواد عرب اكتشاف بنيتها الذرية اليت النستطيع رؤيتها أصاًل. 
باملقابل، إذا علمنا أن األلوان يف الطبيعة ليست إال انعكاساً لالختالف 
يف طول املوجة الضوئية اليت تعكسها املواد نستطيع عندها أن نقول أن 
ال وجود لأللوان يف حد ذاتها بل هي جمرد موجاٍت ضوئية ذات أطواٍل 
إذن  ألواناً.  معينة اصطلح على تسميتها  أشكال  أعيننا يف  تراها  حمددة 
له وجود  له وبعضها اآلخر  هناك أشياء نبصرها بعضها ال وجود ذاتياً 
حقيقي، وأشياء موجودة حقاً لكننا ال نبصرها، وهذا ما جيعل من حاسة 
البصر وسيلًة حمدودة املصداقية يف تكوين املعرفة الكاملة إذا ما اعتمدنا 

عليها لوحدها.

وبنفس الطريقة ميكن توجيه ذات النقد السابق إىل بقية احلواس ألن 
كاًل منها يتعامل مع خصائص معينة للمادة وينقل بالتالي صورة منقوصة 
هلا، ويفرتض ذلك أننا حباجة إىل أداة ما تستطيع جتميع أجزاء الصورة 
املختلفة اليت تنقلها احلواس، وملء الفراغات النامجة عن قصورها، لتكون 
من اجملموع صورة هي أقرب ما تكون إىل الصورة احلقيقية، ولن تكون 
ما نسميه  أن  إىل  هنا  بد من اإلشارة  العقل. لكن ال  األداة سوى  تلك 
بالعقل هو يف حد ذاته عصي على معرفتنا املباشرة وإن كنا نستطيع أن 
نربطه بالدماغ بطريقٍة ما، فالدماغ هو العضو الذي حيتوي على مراكز 
استقبال ومعاجلة املعلومات الواردة من احلواس املختلفة، وعلى مراكز 
الوظائف العقلية الكربى كالذاكرة والتخيل والتفكري الرتابطي، لذلك 
ال بد أن يكون له دوٌر ما يف العمليات العقلية دون أن جنزم بأنه والعقل 

شيٌء واحد.

احلواس إذن هي جمرد وسائل يستخدمها العقل يف عملية املعرفة وال 
ما  دائماً  تصدقوا  ال  لذلك  للمعرفة،  األوحد  املصدر  تكون  أن  يصح 
دائماً  التنكروا  الوقت  نفس  ويف  آذانكم،  تسمعه  ما  أو  أعينكم  تراه 
ونشم  ونسمع  نرى  النهاية  يف  فنحن  أومساعه،  رؤيته  التستطيعون  ما 

ونتذوق ونلمس... بعقولنا!.   

 د. أيهم أمحد
hakeem@med-syria.com     

س...
حلوا

ة ا
هي

ما 

كلمة حكيم
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يتقدم العاملون يف جريدة أخبار الطب باسم 
الشعب السوري بأحّر التعازي إلـى

 الشعب الياباني 
والسفارة اليابانية

بالضحايا الذين سقطوا نتيجة كارثة الزلزال. وتؤكد 

تضامنهم اإلنساني مع آالم اليابانييـن يف حمنتهم 

الشديدة.

وكلنا ثقة أن اليابان ستخرج من هذه األزمة أقوى 

وأشد بسبب شعبها العظيم وحيويته الدائمة.

إعتذار
بسبب اإلقبال الكبري الذي تشهده جريدتنا، فإنها 
تنفذ بسرعة من العديد من نقاط البيع خالل الساعات 
األوىل من تسليمها، كما أن الطلبات الكثرية للحصول 
على اجمللد األول من أعداد اجلريدة قد جعله مفقوداً 

من العديد من فروعنا.
نشكر القراء الكرام على ثقتهم الغالية، ونعدكم 
بتدارك األمر بزيادة قريبة يف األعداد والصفحات.

إعالنات جمانية
مبناسبة ذكرى تأسيس حزب البعث العربي االشرتاكي، ومبناسبة 

عيد االستقالل السوري )عيد اجلالء(.
تقوم جريدة أخبار الطب بفتح صفحة مبوبة جمانية لكل مشرتكينا 
الراغبني بتقديم التهاني للسيد الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية 

والشعب السوري. وسوف تعرض هذه الصفحة يف األعداد 32-31.
االجتماعية  النشاطات  من  رغب  ملن  مفتوحة  الصفحة  أن  كما 

واإلقتصادية يف الكتابة فيها. )خيضع الشعر لتدقيق جلنة خاصة(

العلمية  الندوة  الطب  أخبار  جريدة  حضرت 
الالذقية  يف  عقدت  واليت  الكلية  زرع  حول 
تهم  ملواضيع  تطرقت  وقد   ،2011/3/17 بتاريخ 
من  وزراعتها  الكلية  جمال  يف  اإلختصاصيني 
والتدبري  واملعاجلات  واألخالقيات  التقنية  ناحية 
الندوة برعاية شركة روش  واجلراحة. وقد كانت 

الدوائية وشركات أخرى.
أجرت جريدة أخبار الطب مقابلة مع د. منى 
الراهب املنّسق العلمي للندوة، وسألتها عن بعض 
زمن  منذ  نسعى  »حنن  فأجابتنا:  الندوة  أهداف 
طويل إلقامة هذه الندوة، ونشكر شركة روش على 
بالكلية  كأطباء خمتصني  إننا  لنا.  وعونها  دعمها 
نعمل على مساعدة مرضانا الذين أجروا زرع كلية 
ومعاونتهم يف احلصول على العالج. لكن اإلجراءات 
أن  حيث  الكافية.  التسهيالت  تقدم  ال  املتبعة 
مريض الكلية يضطر إىل السفر أسبوعياً إىل دمشق 
لكي يقف يف الدور وحيصل على العالج. وهذا عدا 
عن كونه أمراً مكلفاً جداً للعائالت الفقرية فهو أمر 
يؤدي  السفر  يرافق  الذي  فالتوتر  صحيًا،  خطري 
مرضانا  أن  كما  الكلية،  فشل  احتمال  زيادة  إىل 
معرضون لإلصابة باألمراض من السفر بالباصات، 
فأحد مرضانا تويف السنة املاضية بسبب سفره يف 
موسم األنفلونزا، ورغم أنه كان يلبس كمامة إال أنه 
أصيب باملرض وتويف. كما أن مريضة أخرى توفيت 

يف حادث سري يف محص.«
وتضيف د. الراهب: »إننا حناول أن نقنع وزارة 

الصحة بفتح مراكز حملية يف طرطوس والالذقية 
لتقديم  املدّرب  الطاقم  وتهيئة  وغريها،  وإدلب 
شكل  على  كان  لو  حتى  العالج،  جرعات 
العالج  بروتوكوالت  )تؤخذ  استشفائية  صيدلية 
وبدون  تعديل،  أو  مناقشة  بدون  دمشق  من 
أن  علماً  احملافظات(.  يف  زرع  عمليات  إجراء 
عدد املرضى يف املناطق املذكورة أكثر من نصف 

املرضى يف سورية.«
كما حدثتنا د. لينة األسعد عن املركز الوطين 
ملساعدة  الطموحة  وخططهم  األعضاء،  لزرع 
املواطنني احملتاجني، وقالت: »إن زرع الكلية 
هي واحدة من األمور اليت ميكن أن نساعد بها 
)مرضى  القرنيات  زرع  نرعى  فنحن  املرضى، 
العمى(، ونسعى إىل إدخال زراعة الكبد ونتبادل 
اخلربات يف هذا اخلصوص مع الدول الصديقة. 

ونتوقع أن نرى نتائج مبشرة بإذن اهلل.«
مكتب الالذقية

ندوة الكلية يف الالذقية: ملاذا تعطى أدوية الكلية يف العاصمة فقط؟
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حول مؤمتر الرعاية الطبية للمجتمعات العربية
و  اإلقتصادية  للخدمات  العربي  املركز  يعقد 
اإلجتماعية ACCESS )مركز طب اجملتمع و 
البحث الطيب العلمي( يف الواليات املتحدة و مقره 
بالتعاون  و  Dearborn يف والية ميشيغان  يف 
حلب  Wayne State،جامعة  جامعة   مع 
الدولي  السادس  املؤمتر  العاملية،  الصحة  ومنظمة 
ل ACCESSاملتضمن عدة حماور حول الرعاية 
الصحية يف اجملتمعات العربية، وذلك يف رحاب 
جامعة حلب يف الفرتة من 1 إىل 7 أيار 2011، 
علماً أن أن هذا املؤمتر الدولي يعقد للمرة األوىل يف 
الوطن العربي وخارج الواليات املتحدة و بالتنسيق 
يف  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  مع 

الشرق األوسط .
تتلخص أهداف املؤمتر يف احملاور التالية :

تأثريها  و  واالقتصادية  اإلجتماعية  العوامل  1 .
على الصحة.

األمراض  و  الصحة  مع  عالقتها  و  الوراثة  2 .
املزمنة.

اجلودة يف الرعاية الصحية. 3 .
التغريات املناخية و تأثريها على الصحة. 4 .

كما يهدف املؤمتر إىل:
االختصاصني  بني  العلمية  الروابط  •زيادة  	
يف  الصحية  الرعاية  جمال  يف  والعاملني 
الواليات  يف  العرب  و  العربية  اجملتمعات 

املتحدة.
تهتم  تعاون  مشاريع  و  مبادرات  •خلق  	

باألمراض املزمنة يف اجملتمعات العربية.
خمتلف  من  حديثاً  املتخرجني  •مساعدة  	
املعلومات  على  احلصول  يف  اجلامعات 
جماالت  خمتلف  يف  التدريب  أو  الطبية 

الرعاية الصحية .

التغريات  ألهمية  اجملتمعي  الوعي  •زيادة  	
املناخية و تأثريها على الصحة.

•إجراء ورشات عمل ختصصية حول احملاور  	
الطبية املذكورة.

•تفعيل التعاون العلمي مع املختصني من غري  	
اجملتمعات العربية ملعاجلة و إدارة الرعاية 

الصحية بالشكل األمثل.
إن جلان املؤمتر تنقسم إىل:

رئاسة املؤمتر:  د. عدنان مّحاد – مدير   -1
املركز العربي  ACCESSيف الواليات املتحدةو 

مقره يف Dearborn يف والية ميشيغان .
 د. حممد نزار عقيل – أستاذ يف كلية الطب 

يف جامعة حلب.
2-  اللجنة اإلدارية .

اللجنة العلمية.  -3
اللجنة التنظيمية.  -4

باحث  أو  مشارك   150-125 مشاركة  يتوقع 
من الواليات املتحدة األمريكية إضافة إىل عدد من 
الباحثني من الدول األوربية و العربية، و املشاركون 
من إختصاصات خمتلفة وفق حماور املؤمتر إضافة 
الطبية،  العلوم  يف  املميزة  الشخصيات  بعض  إىل 
كرئيس اجلمعية االمريكية للسرطان، و رئيس 
املتحدة الواليات  يف  األمراض  مراقبة  مركز 
مسؤولني  و  اجلامعات  أساتذة  من  وعدد   ،CDC
مشايف،  مدراء  و  الصحية،  للخدمات  اجلودة 
الدراسات  املختصني يف  املشايف،  إدارة  اجلودة يف 

الوبائية، املختصن يف علم التمريض...
تنبع أهمية هذا املؤمتر هو أنه يعقد ألول مرة يف 
الوطن العربي و قد مت اختيار سورية و بالتعاون 
والقومية  التارخيية  لألهمية  حلب  جامعة  مع 
للوطن سورية و ألن جامعة حلب من اجلامعات 

املعروفة لدى اجلالية العربية يف الواليات املتحدة 
حيث عقد يف عام 2007 مؤمتر NAAMA و 
ألهمية مدينة حلب التارخيية و مامتثله من قيم 

حضارية كأحد أهم املدن العربية.
•إن اهلدف اإلسرتاتيجي البعيد هلذا املؤمتر  	
هو التأكيد على دور احلضارة العربية و أن اجلالية 
حضارة  إىل  تنتمي  املتحدة  الواليات  يف  العربية 
الشعوب وهلا  و  األمم  مع  تتفاعل  إنسانية  علمية 

دور مميز يف احلضارة اإلنسانية.
إن جناح هذ املؤمتر سيقرر عقد مؤمترات مماثلة 
كل أربع سنوات يف إحدى الدول العربية، ولذلك 

البد من توفري أسباب جناح املؤمتر وال سيما
•تغطية إعالمية مناسبة حملية و عاملية. 	

)وزارة  • إعالم و التنسيق مع الوزارات املعنية 	
املغرتبني، وزارة اإلعالم، وزارة الثقافة، وزارة 

الصحة، وزارة التعليم العالي (.
•التنسيق مع اجلمعيات و املؤسسات الصحية  	
غري احلكومية لإلستفادة من جتربة مركز الرعاية 

. ACCESS الصحية يف الواليات املتحدة
وال  املرافقة  العمل  ورشات  من  •اإلستفادة  	

سيما يف التمريض و اجلودة يف الرعاية الصحية.
عمل  ورشات  إلقامة  دائمة  عالقة  •خلق  	

متكررة يف خمتلف املواضيع الصحية.
•تأمني برنامج ثقايف تراثي منوع يظهر الدور  	
احلضاري و اإلنساني لسورية وال سيما أن املوقع 
اإللكرتوني للمؤمتر قد تضمن الكثري عن سورية و 
هذا حبد ذاته  نشر ثقايف حضاري يف كافة أرجاء 

الواليات املتحدة و يف العامل أمجع.
موقع املؤمتر الرمسي

www.arabhealthconference.org
  الدكتور حممد نزار عقيل

أستاذ يف كلية الطب يف جامعة حلب

املؤمتر العاملي... ألول مرة يعقد خارج أمريكا...

يف سورية

حيضره رئيس مركز مراقبة األمراض !

جامعة  عن  املنسق  و  املساعد  املؤمتر  رئيس 
حلب

                                                                                                                                
مكتب حلب - أسعد فرا
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حقائق خمفية ...يف مشفى داريا...
تكلمت أحد الصحف الزميلة عن أخبار »مثرية« حول اخلدمة 
العاملني  بالسيئة واتهمت  يف مشايف ريف دمشق، وقد وصفتها 

فيها بالتقصري، وباملقابل فقد باعت أعداداً كثرية. 
صحيح أن مبيعاتنا هي من بني األعلى يف الصحافة احمللية، 
إال أننا طمعنا يف إضافة جو من اإلثارة والتشويق على أخبارنا، 
هلذا السبب توجه أحد أملع الصحفيني لدينا يف جوالت مكوكية 
اليت  املشاكل  ويدرس  املريرة،  الوقائع  ليكتشف  املشايف  على 
يواجهها املواطنون، وملاذا مسعة املشايف متدهورة. هذا الصحفي 

هو رائد »هوملز«، وهو قريب ...بعيد... للمفتش شرلوك هوملز.
كانت تعليماتنا له واضحة: »اذهب إىل مشفى دارّيا، واحبث 
تقريراً  لنا  ووضع  متامًا،  فعل  ما  وهذا  والتشويق«.  اإلثارة  عن 

مفّصاًل عن احلالة. لكن من هو هذا الصحفي اخلطري؟
يقول البعض أن ضوء الشمس عندما ينعكس عن صلعته فإنها 
من  خياف  ال  أنه  آخرون  ويقول  بنفسجي،  فوق  بلون  تتألق 
الشرطة الواقفني على إشارات املرور ألنه يركب السرافيس. لكن 

كل ما نعرفه عن رجلنا الغامض أن امسه رائد »هوملز«.
الواقع يف مدينة امسها  وصلت إىل مشفى داريا 
مبناً  رأيته  اخلارج  من  تفحصته  وعندما  داريا، 
هناك  أن  يعين  فهذا  محاسيت  أثار  مما  كبريًا، 
كثرياً من املشاكل استطيع اكتشافها، لذا وضعت 
الغليون يف فمي ودخلت املبنى، ويف نفس اللحظة 
مين  واقرتب  التدخني،  متنع  لصاقات  وجدت 
أحدهم وطلب مين عدم التدخني. وهنا أريد ألفت 
انتباه القّراء إىل أنين مل أكن مريضاً حتى مينعوني 
من التدخني، وهذا ما جعلين أفهم على الفور، أن 
اهتمام الناس يف املشفى كان سيئاً بالزوار والضيوف 

أمثالي، بل كانوا يضيعون كّل وقتهم مع املرضى.
بقيت أتصرف باحرتافية ومل أتوتر.

وقابلت  اإلدارة  إىل  وتقدمت  غليوني،  أطفأت   
وكان  وأنيقًا،  بامساً  شخصاً  كان  املشفى.  مدير 
وعندما  تردد.  بدون  األسئلة  كافة  على  جييب 
 180 سعته  أن  لي  قال  املشفى  حجم  عن  سألته 

سريراً. 
هنا علمت أنين أمسكت بأوىل خيوط قضييت:

س: أليس املشفى كبرياً؟
إىل  وحتتاج  كبرية  داريا  منطقة  لكن  بلى،  ج: 
مشفى بهذا احلجم، وهذا العدد من األسرة ضروري 

خلدمة الناس.
كانت إجاباته بسيطة وواضحة، مما جعلين أشك 
بأنه خيفي شيئاً ما. كنت مصراً على اكتشاف هذا 
السر. لذا طلبت منه السماح بزيارة غرف املشفى، 

فقال لي: »تفضل... على الرحب والسعة«.
كنت أخاف أن حيضر معي شخصان أو ثالثة 
فيتكلموا  املرضى  على  يضغطوا  لكي  كمرافقة 
بل  مل حيصل.  هذا  لكن  املشفى،  عن  باحلسنى 
إن مدير املشفى قال لي أنه ميكنين التجول حبرية 

وكتابة ما أراه بصدق.

لقد انزعجت كثرياً من هذا املوقف، فقد كنت 
أحب أن أحاط بهالة من بضع مرافقني، لكي أبدو 
يهتم  فهو  سيء،  املشفى  هذا  لكن  هاماً.  شخصاً 

بكتابة احلقائق وليس بتأليفها. 
مل أضع أي وقت، وبدأت جوالتي وحتقيقاتي 
املشفى  غرف  أحد  يف  التقيت  وقد  املرضى.  مع 
السيد أبو أمحد الذي بدا لي مريضاً جدًا، فبدأت 
يوفق  »اهلل  فقال لي:  املشفى  رأيه يف  بسؤاله عن 
رئيسنا املفدى الدكتور بشار األسد«، عندها سألته 
عن الوضع املشفى وملاذا يأتي إىل مشفى حكومي 
املشايف  من  أفضل  العامة  املشايف  »إن  لي:  فقال 
الطبية  املعدات  وثانياً  أواًل ألنها جمانية  اخلاصة 
املوجودة يف املشايف احلكومية أفضل من املوجودة يف 

املشايف اخلاصة«.
من  أنه  استنتجت  وقد  واضحًا،  جوابه  كان 
األشخاص املتعاونني مع إدارة املشفى. لذا قررت 
العمر  ربيع  يف  فتاة  إىل  فذهبت  غريه.  استجواب 
»قدمت  فأجابتين:  هنا،  تفعلني  ماذا  وسألتها 
للمعاينة يف عيادة النسائية، فأنا حامل يف الشهر 
وعلى  طفلي  صحة  على  اإلطمئنان  وأريد  الرابع 

صحيت، وسأقوم بالتحاليل وتصوير اإليكو.«
وتصوير  التحاليل  هذه  إجراء  كلفة  عن  سألتها 
اإليكو، وعندما أجابتين اندهشت. وقررت الدخول 
أيضاً إىل عيادة النسائية إلجراء التحاليل وتصوير 

اإليكو. لكنهم منعوني بسبب أنين لست امرأة.
واضح أن هلذا املشفى سياسة حتّيز ضد الذكور. 
من  يستفيدون  الذين  ومن  مدعومة  املرأة  تلك  وأن 

العالج اجملاني.
اقرتبت  عمرها،  من  العاشرة  يف  طفلة  شاهدت 
منها وسألتها عن سبب وقوفها هنا، فقالت إنها 
الكلية.  غسيل  قسم  من  أبوها  خيرج  أن  تنتظر 
إنها  وقالت  منا  قريباً  الواقفة  أمها  إىل  وأشارت 
حتتاج دعماً معنوياً. لن أقول لكم َكم تكّلف عملية 
غسيل الكلية فستضحكون. لكين سأقول أن والد 

هذه البنت... واضح أنه مدعوم.
الكلية  يغسل  املشفى  أن  اكتشفت  النهاية  يف 
عناية  قسم  فيه  أن  لي  وقالوا  احلوامل.  ويفحص 
كثرية،  عيادات  وحيتوي  جراحة  وقسم  مشددة 
جوعاااان،  وألنين  تعبت  ألنين  أزرها  مل  لكنين 

فقررت الذهاب للمنزل.

»فاسد«،  املشفى  أن  أستنتج  فإنين  النهاية  يف 
وأن كل من يذهب إليه له مصلحة يريد قضائها. 
وأن آالف املرضى يتم عالجهم جماناً. وأن األطباء 

يتعاونون مع كل املرضى الذين يأتون إليهم!!!
وهكذا إىل اللقاء يف حلقة أخرى، وأسرار خطرية 

أخرى...                           رائد هوملز...
املوضوع مبين على مقابالت وحتقيق واقعي مت إجراؤه يف 
مشفى داريا. وكتب هذا املوضوع بهدف إيضاح كيف حيب 

البعض الذّم بدون سبب.
قررنا كتابة  فقد  بلدنا،  الصحة يف  أننا ندعم قطاع  ومبا 
نصوص أسبوعية للسخرية من جهل بعض احملققني مبغزى 

الرعاية الطبية وأهميتها.
حتقيق الصحفي: رائد هركل -تنسيق: د. رسالن العلي 
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يف نيسان أبريل قدمت إىل املشفى امرأة عمرها 58 سنة، كانت تعاني تضخم 
غدة درقية متوطن. َتظاهَر بانتفاخ رقبة حاد مع حبة يف الصوت وعسر بلع 

وصداع.      
كانت املرأة من منطقة أملانية يشيع فيها نقص اليود، ومل يكن هلا تاريخ 

ألذيات رقبية أو أمراض انتانية.
ضغطها  وكان  التنفس  يف  ضيق  من  املرأة  عانت  السريري  الفحص  عند 
الدموي مرتفعاً )160 / 90 ملم زئبقي(. كانت درجة حرارتها ضمن احلدود 
الطبيعية وكذلك معدل نبضها والتخطيط الكهربائي للقلب. أظهرت الفحوص 
الدموية مستويات هيموغلوبني »خضاب دم« طبيعية وكذلك كانت وظيفة الغدة 

الدرقية.
اليسار. أظهر  الرئوية إىل  القصبة  الشعاعي للصدر احنراف  التصوير  أظهر 
التصوير الطبقي احملوري الذي أجري الستبعاد اآلفات الوعائية وجود كتلة 
كبرية من النسج الرخوة يف اجلهة اليمنى ترتاوح أبعادها 9× 10 سم، وكانت 
القصبات  تغري يف موضع  وتسبب   »A »الشكل  منطقة احلنجرة  تضغط على 

»الرغامى«.
أخذ  فتّم  املتواصل،  التورم  بسبب  مضاعفات  وحصلت  التنبيب  إجراء  مت 

املريضة إىل غرفة العمليات.
أظهرت اجلراحة االستكشافية وجود ورم دموي يف العضالت حتت الالمية 

»حتت احلنجرة«، وقد مت إزالته.
بعد كشف وتثبيت الشرايني العليا للغدة الدرقية مت إجراء استئصال كامل 
نزيف  وكان هناك  الدرقية كان ممزقاً  للغدة  اليميين  الفص  أن  للدرق. وجد 

مستمر نشيط ذو منشئ وريدي.
 5 وبعد  ملدة 24 ساعة،  املشددة  العناية  غرفة  إىل  بعدها  املريضة  أحيلت 
أيام تعافت متاماً واستعادت وظيفة طبيعية لألعصاب حول احلنجرة ولرتاكيز 

الكالسيوم.
عن  عبارة  الدرقية  للهرمونات  بدياًل  عالجاً  وأعطيت  املريضة  تسريح  مت 

ليفوثيوكسني Levothyoxine   Sodium بكمية 100 مايكرو غرام يومياً.
مع حتوالٍت  احلويصالت  صغري  ُغدي  ورم  وجود  املرضي  التشريح  أظهر 

.)B كيسية )الشكل
مت وصف أول حاالت متزقات حويصالت نازفة يف الغدة الدرقية ألول مرة 

من ِقبل برادلي عام 1896.
يف عام 1932 أشار ماك غريغور وكورنيت إىل جمموعة من 18 مريض )14 
نزوفات حويصلة عفوية. عندما حبثوا يف 2500 عملية جراحية  امرأة( مع 
أجريت على الغدة الدرقية حتت خمدر موضعي  من ِقبل شوبر وزمالئه بني 

عامي 1906 و1923. تويف مخسٌة من املرضى الثماني عشر.
كما وردت تقارير عن حصول متزقات عفوية لكييسات الغدة الدرقية مرتافقة 

مع نزيف واضح منذ تلك الفرتة.
من احملتمل أن حتدث نزوفات عفوية يف الغدة الدرقية فقط يف حالة وجود 
حالة سابقة عند املريض مثل )عقيدات درقية متعددة أو كييسات درقية( أو 
كما يف حالة مريضتنا ورم دماغي غري مشخص. تكون جدران الورم الدرقي 
األوعية  من  العديد  أنه حيتوي  كما  النسج،  يسبب خترب  مما  جداً  هشًة 

الدموية غري الناضجة.
يعاني 35% من سكان العامل نقصاً يف اليود. وعلى الرغم من أن أملانيا ال 
فيها  تظهر  قد  املناطق  بعض  أن  إال  عام،  يود  نقص  من  تعاني  دولة  تعترب 
حاالت من تورم درقية. وعلى الرغم من أن أسباب ظهور حبة الصوت بسرعة 
عند مريضتنا غري معروفة إال أن اهتمامنا األول وهدف املعاجلة األساسي كان 

محاية جمرى التنفس.
لقد أظهرت الدراسات يف حال وجود صدمة اخرتاقية يف الرقبة أن الطريقة 
األساسية لتشخيص احلالة هي التصوير الطبقي احملوري أو تصوير األوعية 
احلاالت  الستبعاد  هام  عامل  هو  السريع  التشخيص  إن  احملوري.  الطبقي 

املهددة للحياة مثل اآلفات الوعائية.
تبقى اجلراحة العالج املعياري، وحتى تارخيه توجد بعض احلاالت فقط 
لعالج متزقات الغدة الدرقية بشكل حمافظ. إن أكرب ورم دموي مت معاجلته 

بشكل حمافظ كان بقطر 5سم.
عادًة ما يتم إزالة الفص املتضرر ويتم السيطرة على الشرايني بشكٍل إلزامي 

مع محاية الغدد نظرية الدرقية وأعصاب احلنجرة.
جيب مراقبة الكالسيوم بعد اجلراحة للتأكد من احتمال تضرر الغدد نظرية 

الدرقية، وجيب دراسة استخدام عالج بديل بالليفوتيوكسني.
على الرغم من أن متزق الغدد الدرقية هو حالة نادرة، إال أن األطباء املمارسني 
جيب أن يكونوا على وعي ملخاطر احلويصالت الدرقية أو تضخمات الدرقية 

حبيث يستطيعون تشخيص سريع للحالة وتقرير تدخل جراحي مناسب.

النسيت - سيمون شيماك وزمالؤه
أملانيا

حالة غدة درقية متضخمة حدث فيها متزق أوعية دموية ونزيف مفاجئ.

حالة مرضية:  متزق بدون إنذار

طبقي  صورة  عن  عبارة   :A الشكل 
حموري تظهر انتفاخ للنسج الرخوة حول 

الرقبة، وكيف تضغط على الرغامى.

الشكل B: لطاخة نسيجية تظهر ورماً 
غدياً )3-×5 سم( صغري احلويصالت، 
خفيف  تليف  ذات  كبسوالت   مع 
)السهم(. يبدي الورم تغريات ثانوية مبا 

فيها تشكل كيسات ونزف.
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نسمة ٌ من اهلواء املنعش

يعرف أن تلوث اهلواء خطٌر على صحة اإلنسان، 
وتقدر منظمة الصحة العاملية أن هناك مليونان من 
األشخاص ميوتون كل سنة بسبب مشاكل صحية 
الواليات  ويف  النظيف.  اهلواء  نقص  عن  ناجتة 
املتحدة األمريكية لوحدها يتم إطالق ثالثة ماليني 
طن من املواد الكيميائية السامة يف البيئة كل عام. 
العناية الطبية يف  ويقدر أن حوالي 30% من كلفة 
ُنشر  وقد  اهلواء.  تلوث  مشاكل  عن  ناجتة  أمريكا 
مؤخراً ثالثة تقارير تؤكد على أهمية اعتماد سياسة 
فعالة ملكافحة تلوث اهلواء  بهدف حتسني الصحة 

العامة.
البيئة  محاية  وكالة  أصدرت  مارس  آذار   2 يف 
اهلواء  قانون  كلف  فوائد  بعنوان  تقريراً  األمريكية 

النظيف من عام 1990 حتى عام 2020.
قامت هذه الوثيقة بتحديد أعداد احلوادث املتعلقة 
اعتماد  عند  منها  الوقاية  ميكن  واليت  بالصحة 
القانون اجلديد. مت تقديم قانون اهلواء النظيف عام 
1990 كقانون فيدرالي أمريكي يهدف إىل إنقاص 
والغازات  اهلواء  يف  تطلق  اليت  الناعمة  اجلزيئات 
السامة، وتقول وكالة محاية البيئة أنه يف عام 2010 
الوقاية من 160 ألف حالة موت مبكر  لوحده مت 
و130 ألف حالة جلطة قلبية و1.7 مليون نوبة ربو 
و13 مليون يوم عمل. ويتوقع التقرير أن هذه األرقام 

سوف تكون أفضل بكثري عام 2020، وإن القوانني 
الغري متوفرة حالياً سيمكنها يف املستقبل توفري مبلغ 
2 ترليون دوالر )2000 مليار( يف جمال التكاليف 
الصحية وميكنها أن تنقذ 230 ألف حياة، ومتنع 
ربو،  نوبة  مليون  و2.4  قلبية،  جلطة  ألف   200

و17 مليون يوم عمل.
يضيف تقرير وكالة محاية البيئة أن هذه األرقام 
تظهر بدون أي جدل أن الفوائد الصحية تفوق بكثري 
كلف تطبيق قانون محاية اهلواء النظيف. كما صدر 
يف الثاني من شهر أذار مارس تقرير آخر رعته جلان 
الفرنسي  املعهد  مع  بالتنسيق  األوروبي  اإلحتاد 
من  بيانات  فيه  وطرحت  العامة،  الصحة  ملراقبة 
تلوث  راقبت  سنوات  ثالثة  امتدت  دراسة حبثية 
اهلواء يف 25 مدينة من 12 دولة أوروبية، يسكن 

فيها 39 مليون شخص.
هي  ستوكهومل  مدينة  أن  الدراسة  وجدت  وقد 
باجلزيئات  تلوث  مستوى  حققت  اليت  الوحيدة 
الناعمة يف اهلواء أقل من توصيات منظمة الصحة 
العاملية )10 مايكرو/ م³( من جهة أخرى فإن أعلى 
وبودابست  بوخارست  يف  كانت  التلوث  مستويات 

وبرشلونة )38.2، 33.7، 27 مايكرو/م³ (.
أشار التقرير إىل أن اعتماد مقاييس منظمة الصحة 
حياة  ألف   19 ينقذ  قد  التلوث  ضبط  يف  العاملية 

سنتني  حوالي  املتوقع  العمر  من  ويزيد  سنة،  كل 
لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة، ويوفر 

31.0 مليار يورو ككلفة عالج وتغيب عن العمل.
أوروبية  مدن   10 مشلت  أيضاً  دراسة  وجدت   
من خطر  يزيد  املزدمحة.  الطرق  بقرب  السكن  إن 
بنسبة %15،  األطفال  بالربو عند  اإلصابة  حاالت 
ويزيد اخلطر كثرياً لألمراض املزمنة األخرى يف كبار 

السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.
نشرت جملة النسيت يف 24 شباط فرباير دراسة 
بلجيكية تظهر أن تلوث اهلواء عامل هام يف اإلصابة 

باألمراض القلبية.
صحيح أن زيادة خطر اإلصابة باألمراض القلبية 
كان حوالي 5% فقط، لكن عندما ننظر إىل اجملتمع 
نظرة واسعة جند أن هذا الرقم سيكون كبرياً وخطرياً 
التمارين  نقص  مثل  أخرى  عوامل خطر  ومبستوى 

الرياضية وشرب الكحول وإدمان القهوة.
قدمت منظمة الصحة العاملية عام 2005 توصيات 
منخفضة  الدول  معظم  ولكن  اهلواء،  نوعية  حول 
سبيل  فعلى  أهملتها  الدخل  متوسطة  أو  الدخل 
املثال فإن املدن اهلندية حتتوي كمية من ملوثات 
اهلواء تزيد 10 إىل 20 ضعف عن كميتها يف املدن 
األوروبية أو األمريكية، يف حني أن نوعية اهلواء يف 

املدن الصينية هي من بني األسوأ عاملياً.

يف العدد القادم

اخلطر النووي
كيف نتفادى خطر اإلشعاعات النووية...

ماذا نتعلم من جتارب تشرنوبل واليابان؟



جريدة أخبار الطب  احلقائق الطبية كما مل تسمعها من قبل

العدد التاسع والعشرون -الصفحة 8

www.med-syria.com

غين بالكاليسيوم
هذه الصفحة برعاية

حليب رجييليه

ودخول  حياتنا،  منط  تغري  بسبب 
بيئتنا،  إىل  الكيميائية  املواد  من  الكثري 
للتسمم،  يومياً  تتعرض  أجسامنا  فإن 
اهلباب  حيتوي  السيارات  فدخان 
املياه  وبعض  والرصاص،  )شحوار( 
وبقايا  مبيدات حشرية  الراكدة حتتوي 
تسبب  البالستيكية  واملنتجات  أدوية، 
وكل  اجلسم.  يف  هرمونية  اضطرابات 
حمدودة  أمور  هي  السابقة  العوامل 
التأثري على الصحة، لكنها عندما تبقى 
لفرتات طويلة يف البيئة جندها ترتاكم يف 
اجلسم بكميات كبرية تؤدي إىل اإلصابة 

باألمراض املختلفة.
عندما حيس اإلنسان بالضعف والوهن، 
واألمراض  اآلالم  جسده  يف  وتنهش 
يكون  واحلديثة.  منها  القدمية  املزمنة، 
وتسممه  اجلسم  ضعف  هو  هذا  سبب 
تطور  مع  أتت  اليت  الكيميائية  باملواد 

احلضارة.
غذائي  نظام  اختيار  وهو  حل  هناك 
سليم واالبتعاد عن كل مصادر التلوث، 
والشرب  األكل  قد يعين عدم  لكن هذا 

والتنفس؟
حلسن احلظ أن هناك حاًل بدياًل وهو 
لتنظيف  أسابيع  لعدة  محية  اعتماد 
اجلسم من بقايا السموم  وتنشيط املناعة 

وحتسني مظهر اجلسم بشكلٍ عام.
أغذية  تناول  على  يقوم  احلمية  مبدأ 
وتقوم  وتطرحها،  السموم  مع  تتفاعل 
نفسه  ترميم  على  اجلسم  مبساعدة 
وحتسني مناعته، وختفف الضغط على 
املتوسط  املدى  على  اجلسم  وظائف 
)أسبوعني إىل شهر( والطويل )أكثر من 

ذلك(.
إن أهم أجزاء احلمية هي االمتناع عن 
تناول السموم واملواد اليت ترهق وظائف 
احليوية  استعادة  من  ومتنعه  اجلسم 
ألنه يصرف كثرياً من الوقت والطاقة يف 

حماربتها.

محية غذائية لتنظيف اجلسم
األطعمة السامة:

إن أهم أجزاء احلمية هي االمتناع عن تناول السموم واملواد اليت ترهق وظائف اجلسم 
ومتنعه من استعادة احليوية ألنه يصرف كثرياً من الوقت والطاقة يف حماربتها.وتشمل 

هذه املواد السامة:
1- امللح:

 إن الكثريين مغرمون بتناول امللح، لكنه سم زعاف، 
فهو يرهق الكليتني، ويسبب جفاف اجللد، ويضعف 
القلب،  أمراض  ويسبب  الضغط  ويرفع  احلواس، 
ويسبب  اخلصوبة  من  وينقص  للسرطانات،  ويؤهب 
غري  األسباب  هذه  كانت  فإن  املواليد.  يف  تشوهات 
كافية، فنظام محية تنظيف اجلسم يعتمد على تناول 
امللح الطبيعي فقط أي عدم إضافة أي ملح للطعام، 
كافية  ملح  كمية  املسلوقة  البطاطا  من  غ   100 ففي 

لإلنسان ملدة يوم كامل.
2- الزيت املقلي:

 عند تسخني الزيت فإنه يتغري كيميائياً ويتحول إىل 
مادة سامة للجسم، هذه املادة تلتصق جبدران األمعاء 
)خماطية األمعاء( وتسبب سوء االمتصاص للفيتامينات 
واملعادن اهلامة للجسم، كما تسبب منو جراثيم ضارة 
الكولون.  يف  واضطرابات  لغازات  يؤدي  مما  وفطور 
وثقل  وتسممات يف أحناء اجلسم،  امتصاص،  وسوء 

يف احلركة ومخول.
3- القمح:

ضارة  أثار  وجود  الدراسات  من  العديد  تظهر   
املعكرونة  أن  ويف حني  القمح،  يف  الغلوتني  لربوتني 
لكن  املصنوعة من قمح سوري هي أمر صحي نسبياً 
اخلبز واملعجنات املصنوعة من دقيق أبيض تتسبب 
مبشاكل هضمية   لذا ينصح التوقف عن تناول أي 

منتج حيتوي القمح فيه طوال مدة احلمية.
4- األوراق اخلضراء:

 تتميز األوراق اخلضراء يف النباتات بأنها حتتوي 
أعلى نسبة من السموم فيها، لذا جيب االبتعاد عن 
تناوهلا، ومن هذه األوراق البقدونس والسلق وامللفوف 

والسبانخ والكزبرة...
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تناول األطعمة التالية:
هذه  يف  األساسي  اجلزء  هو  األطعمة  من  تناوله  جيب  ما 
احلمية، وهو ما يتسبب يف مهامجة خمازن السموم يف اجلسم 

وتنظيفها:
1- احلليب:

 جيب استهالك لرتين من احلليب يومياً ويفضل أن يكون 
مع  بالتفاعل  احلليب  يقوم  الدسم.  خفيف  أو  الدسم  خالي 

املعادن الثقيلة وجّرها من اجلسم. 
الكبد يف صنع  كما ينشط وظيفة 
الربوتينات اهلامة لتجديد اخلاليا 
ونزع السموم. باإلضافة هلذا فإن 
فيتامينات  حيتوي  احلليب 
ضرورية لرتميم اخلاليا وحتسني 
وفيتامني    A )فيتامني  املناعة 

D( بشكل رئيسي.
2- البطاطا املسلوقة:

 ينصح بتناول 1.5 إىل 1 كغ من البطاطا املسلوقة وهي تفيد 
يف إعطاء اجلسم الطاقة وحتسني عمل جهاز اهلضم. ميكن سلق 

جزر وبصل وثوم معها، وميكن 
مزجها مع قليل من زين الزيتون 
عندما تبدأ بالربود. مينع إضافة 
كمية  حتتوي  فالبطاطا  امللحن 

كافية بداخلها.
3- الفواكه:

 ينصح بتناول الفواكه املقشرة وجيب تقشري الفواكه ألن طرق 
الزراعة احلديثة تعتمد على رش مبيدات ومسوم ُتعلق بالقشور 

وقد ال تزول بالغسيل.
مبواد  غين  ألنه  يومياً  التفاح  من  كغ   1.5 بتناول  ينصح 

تفكك بنية االنتانات اجلرثومية 
الورمية  والكتل  والفريوسية 
حالة  )بروتينات  الصغرية  

لأللياف(.
كما ينصح بتناول مخس مترات 
يومياً ألنها غنية بالفوسفور. ميكن 
والربتقال  الليمون  عصري  شرب 

املصفى عرب الشاش أو القماش.

أثار هذه احلمية:
هذه احلمية تقوم بعملية تطهري اجلسم، وخترج كل 
الكامنة من األعضاء ويتم طرح  االلتهابات واالنتانات 

السموم مبختلف الطرق:
أ- اإلسهال: حيدث إسهال خالل اليوم األول والثاني 
يبدو  السموم يف األمعاء. وقد  يتم يف تنظيف كثري من 
عملية  أن  بسبب  وذلك  غريبة.  ورائحته  الرباز  شكل 

التنظيف حتدث جذرياً.
طريق  عن  السموم  خترج  غريبة:  عرق  رائحة  ب- 
التعرق. وهذه السموم هي مرتع للجراثيم أو أنها حتتوي 
مسوماً ومواد كيميائية خمتلفة، رائحة العرق قد تستمر 

لبضعة أيام.
أو  فاحتاً  البول  لون  يصبح  قد  البول:  يف  رغوة  ج- 
غامقاً حسب اإلنسان، وخترج رغوة منه عند التبول، 
اجلرثومية  السكاريدات  من  العديد  ذلك خروج  سبب 

)خماط( مع البول.
اجلراثيم  من  اجلسم  يتخلص  األنفي:  السيالن  د- 
طرحها  طريق  عن  التنفس  العالقة يف جهاز  واألوساخ 
قد  )املخاط(،  األنفي  السيالن  بواسطة  اجلسم  خارج 
تستمر هذه احلالة حتى ضمان تنظيف األنف واجليوب 

بعد أسبوعني.

مدة احلمية:
 ينصح بالقيام بهذه احلمية ملدة أسبوعني على األقل 
 ،« »التسلية  ينظف جسمه  على سبيل  أن  يريد  ملن 
أو  بالزواج  يرغب  أو  بالتعب  يشعر  ملن  شهر  وملدة 
ينصح باستخدامها لفرتات أطول عند  اإلجناب قريباً 

وجود أمراض مزمنة.
موقعنا  من  احلمية  هذه  حول  املزيد  قراءة  ميكن 

.www.med-syria.com اإللكرتوني
الذي حيتوي كتاباً حول هذا املوضوع ميكن تنزيله من 

بني الكتب اجملانية.

4-  شرب املاء:
جيب شرب لرتين من املاء )شتاًء( و4 ليرت )صيفاً( 
يف هذه احلالة قد يضطر الشخص إىل الذهاب للحمام 
الكلية.  طريق  عن  السموم  من  يتخلص  لكنه  أكثر 
جيب االستمرار بشرب املاء حتى عند عدم الرغبة 

بذلك فاملاء أفضل طريقة لتطهري اجلسد.



دراسة: الكبد هو سبب اخلرف »ألزهامير«
أحباث  مركز  يف  الدراسات  إحدى  أعطت 
متوقعة،  غري  نتائج  األلزهامير  حول   Scripps
حيث أظهرت أن الكبد قد يكون مصدر األميلوئيد 
ويسبب  الدماغ  يف  لوحيات  بشكل  يرتسب  الذي 
حالة األلزهامير، وقد يكون هذا االكتشاف خطوة 

يف طريق مقاومة ومعاجلة داء األلزهامير.
مت نشر هذا البحث يف جملة العلوم العصبية.

يف هذه الدراسة، قام الباحثون باستعمال فئران 
لتحديد  ألزهامير  بداء  لإلصابة  كنموذج  جتارب 
اجلينات اليت تؤثر على كمية األميلوئيد وتراكمه 
يف الدماغ. وقد وجدوا أن هناك 3 جينات حتمي 
من تراكم األميلوئيد وترسبه يف الدماغ، كما ترافق 
عن  التعبري  يف  اخنفاض  مع  األلزهامير  مرض 
اجلينات  هذه  وإحدى  الكبد.  يف  اجلينات  هذه 
وهو   ،presenilin لربوتني  يرمز  الذي  هو اجلني 
بروتني يدخل ضمن بنية غشاء اخللية ويلعب دوراً 

يف اإلصابة بداء األلزهامير.
أشرف  الذي   Greg Sutcliffe الربوفسور  يقول 
على هذه الدراسة أن هذه النتائج غري املتوقعة قد 
تكون مساعدة يف تطوير عالجات جديدة وتسهيل 
داء  ملعاجلة  الباحثون  يواجهها  اليت  التحديات 

ألزهامير.
األلزهامير حوالي نصف األشخاص  يصيب داء 
اإلصابة  وتزداد نسبة  أكثر  أو  أعمارهم 85  الذين 
إىل  وباإلضافة  سنة،   65 عمر  بعد  كبري  بشكل 
الوضع السيئ الذي يسببه هذا الداء لدى املريض 
فإن التكاليف املادية للعناية باملرضى تعد كبرية، 

وخاصة يف غياب عالج يعدل من سري املرض.
يف حماولة حلل لغز مرض ألزهامير، قام الباحثون 
يف هذه الدراسة بالرتكيز على االختالفات الوراثية 

املصابة  السالالت  بني  طبيعي  بشكل  املوجودة 
باملرض وبني السالالت الطبيعية، وذلك من خالل 
العبري  اختالف  عن  واسعة  بيانات  قاعدة  وضع 
تراكم  دراسة  النسج عن طريق  عن اجلينات بني 

mRNA يف النسج املختلفة. 
كما يف مجيع األحباث اعتمد الباحثون قبل البدء 
حيث  سابقة،  أحباث  نتائج  على  البحث  بهذا 
جينات  ثالث  وجود  سابقون  أحباث  أظهرت 

تتعلق برتاكم األميلوئيد واإلصابة بداء ألزهامير.
بدراسة  الباحثون  قام  الدراسة  هذه  يف  ولكن 
بني  املورثات  هذه  عن  اجليين  التعبري  اختالف 
النسج املختلفة عند اإلصابة بداء األلزهامير. وقد 
متت دراسة العالقة بني األمناط املختلفة من املرض 
والتعبري اجليين عن املورثات وذلك يف عشر نسج 
أحدها الكبد ومتت إعادة التجربة 10 مرات لتأكيد 

النتائج. 
معاجلة  هو  الدراسة  هذه  يف  النقاط  أهم  إحدى 
اجليين  التعديل  لتحديد  النتائج  من  الكبري  الكم 
املرتبط باإلصابة بدقة، وقد جرى ذلك من خالل 

برنامج كمبيوتر استخدم ملعاجلة املعلومات.
هو  دراستها  متت  اليت  اجلينات  إحدى 
Presenilin وهو جزء من نظام إنزميي معقد ميثل 
التوقعات  وعكس  األلزهامير،  إمراضية  من  جزءاً 
كان التعبري اجليين عن هذا اجلني يف الكبد وليس 
يف الدماغ، وقد كان هناك عالقة بني ارتفاع التعبري 
اجليين عن هذه املورثة يف الكبد وبني تراكم البيتا 

أميلوئيد يف الدماغ وظهور أعراض األلزهامير.
األميلوئيد  تشكل  بدء  أن  إىل  النتائج  هذه  تشري 
قد يتم يف الكبد، ثم ينتقل األميلوئيد املتشكل إىل 
الدماغ عن طريق الدوران. ويف هذه احلالة فإن منع 

تشكل األميلوئيد من أجل مقاومة اإلصابة باملرض 
جيب أن يتم يف الكبد وليس يف الدماغ. 

الختبار هذه النظرية مت استعمال دواء يؤثر على 
إنتاج البيتا أميلوئيد لكنه ال خيرتق احلاجز الدماغي 
الدموي وبذلك ال يصل إىل الدماغ. وقد وجد أن هذا 
الدواء يسبب نقص كمية البيتا أميلوئيد يف كل من 

املصل والدماغ. 
ما تزال هذه األحباث ضمن نطاق الدراسات على 
حيونات التجربة ومل تنتقل إىل املرحلة السريرية 
يف  دوراً  النتائج  هلذه  يكون  أن  املتوقع  من  لكن 

مكافحة مرض األلزهامير.

املاضي  العدد  يف  الوارد  املطبعي  للخطأ  نعتذر 
حيث وجب أن تكون هذه املقالة فيه.
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جزيئات دقيقة تساعد يف الكشف املبكر عن النفاخ الرئوي
وجد أن مراقبة جزيئات ميكروية تتحرر من 
اخلاليا الرئوية قد تساعد األطباء على تشخيص 
هذه  وتدعى  مبكرة،  مراحل  يف  الرئوي  النفاخ 
اجلزيئات »اجلزيئات املكروية الظهارية« حيث 
الشعريات  خترب  بسبب  املرض  خالل  تظهر 

الدموية يف الرئة.
ارتفاع هذه اجلزيئات  الدراسة  أظهرت هذه 
يف الدم لدى املدخنني عند بداية حدوث نفاخ 
رئوي بسبب موت اخلاليا يف األوعية الشعرية 
يف الرئة مما يشري إىل إمكانية التشخيص املبكر 
قياس  خالل  من  الرئوي  النفاخ  حالة  ومراقبة 
يف  الظهارية  امليكروية  اجلزيئات  مستويات 

الدم.
ارتفاع  قد أظهرت  السابقة  الدراسات  كانت 

عند  الظهارية  الدقيقة  اجلزيئات  مستويات 
ومبا  الوعائية  األمراض  يف  األوعية  خترب 
خترب  مع  غالباً  يرتافق  الرئوي  النفاخ  أن 
ترتفع  لذلك  الرئوية  الدموية  الشعريات  يف 
مستويات هذه اجلزيئات يف الدم عند اإلصابة 

بهذا املرض. 
مقدار  األوىل  الرئة،  يف  وظيفتني  قياس  مت 
وسرعة الزفري والثانية اختبار االنتشار يف الرئة 
أكسيد  وخاصة  الغازات  انتشار  يقيس  والذي 
الكربون ضمن أنسجة الرئة. واملرضى املصابني 
بالنفاخ الرئوي قد يكون لديهم مستويات شهيق 
أو زفري طبيعية، ولكن قد حيدث اخنفاض يف 
مستوى انتشار الغازات ضمن أنسجة الرئة. مما 

يصعب الكشف املبكر عن حالة النفاخ الرئوي.

لديهم  حيدث  املدخنني  أن  املعروف  من 
لديهم  يكون  وقد  الدموية  األوعية  يف  خترب 
أعراض ألمراض رئوية كما أنهم قد ال يعانون 
خترب  بداية  عند  ولكن  أعراض،  أية  من 
األوعية الدموية الرئوية ترتفع نسبة اجلزيئات 
امليكروية يف الدم مما يساعد يف الكشف املبكر 

عن اخللل الرئوي املرافق للتدخني. 
اجلزيئات  مستويات  حتديد  ميكن  كما 
امليكروية الظهارية يف الدم وإدخاهلا ضمن برامج 
كمبيوتر بالتكامل مع صور الرئة، والفحوصات 
إىل  باإلضافة  التشخيص  بهدف  وذلك  الرئوية 
إمكانية مراقبة املرض وتطور صحة املريض أثناء 

العالج.
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املشروبات الكحولية تزيد من سرطان البنكرياس

الكحول  من  كبرية  كميات  تناول  يرتافق 
وخاصة عند جتاوز حد تناول ثالثة كؤوس 
من مشروب كحولي يومياً مع زيادة خطورة 

املوت الناجم عن سرطان البنكرياس.
يعد تناول املشروبات الكحولية ضمن منط 
من  بالعديد  لإلصابة  خطورة  عامل  احلياة 
السرطانات تتضمن سرطانات الفم وسرطانات 
احلنجرة واملريء والكبد وسرطانات الكولون 
وسرطان الثدي، وقد مت إثبات ارتباط تناول 
الكحول بكميات كبرية مع حدوث التهاب 

البنكرياس احلاد أو املزمن.
قبل  من  أجريت  دراسة  نتائج  أظهرت 
اجلمعية األمريكية ملكافحة السرطان ارتباط 
تناول الكحول واإلصابة بسرطان البنكرياس. 
وقد بدأت الدراسة عام 1982 على بالغني 
بعمر 30 سنة واستمرت الدراسة حتى2006، 
املتابعة  دراسة  يف  مشارك  مليون  أصل  ومن 

أصيب 6847 شخص بسرطان البنكرياس.

شخص  مليون  على  الدراسة  أجريت 
وقد  امرأة(  و576697  رجل   453770(
من  و%62.5  الرجال  من   %45.7 كان 
أظهرت  وقد  الكحول.  يتناولون  ال  النساء 
الرجال لوحدهم  الدراسات اإلحصائية لدى 
املشاركني  كل  ولدى  لوحدهم  النساء  ولدى 
ملحوظة  زيادة  وجود  والنساء  الرجال  من 
إحصائياً لنسبة الوفيات بسرطان البنكرياس 
عند تناول كميات كبرية من الكحول يومياً 
وذلك سواًء أكان هؤالء األشخاص مدخنني أو 

أنهم مل يدخنوا أبداً.
فلدى غري املدخنني كان هناك زيادة بنسبة 
البنكرياس  بسرطان  اإلصابة  خلطورة   %36
لدى مدمين الكحول مقارنًة مع أولئك الذين 
إثبات  إىل  أدى  مما  الكحول.  يتناولون  ال 
خطورة  من  يزيد  الكحول  تناول  أن  نتيجة 
اإلصابة بسرطان البنكرياس بغض النظر عن 

عوامل اخلطورة األخرى.

أظهرت إحدى الدراسات وجود دواء فموي ملقاومة 
أكثر  املعرضني  األشخاص  لدى  باإليدز  اإلصابة 
باإليدز  اإلصابة  تواتر  نقص  لإلصابة حيث سبب 
بنسبة 50% لكن األمر يتطلب مزيداً من الدراسات 
قبل االعتماد على هذا الدواء كنظام للوقاية واسع 

االستخدام للحماية من اإليدز. 
بعد جناح هذا العالج لدى جمموعة من الرجال 
الذين لديهم ارتفاع خطورة اإلصابة بهذا الفريوس، 
وجد أنه خيفض خطورة اإلصابة إىل حوالي النصف 
ولذلك تقرر تطبيق هذا النظام الدوائي لدراسة تأثريه 

الوقائي على 20000 رجل وامرأة. 
يتألف هذا النظام الدوائي من دوائيني )مركبات 
 tenofovir. وهي  للفريوسات  مضادة 
الدراسات  أظهرت  وقد   )emtricitabine
السريرية األولية أن هذا النظام الدوائي فعال وآمن. 
لكن هناك جمموعة من األمور اليت تتطلب مزيداً 
من األحباث مثل اآلثار اجلانبية لالستخدام طويل 
األمد هلذه األدوية، باإلضافة إىل مدى أمان وصفها 
من قبل الطبيب باملشاركة مع أدوية أخرى، وهل 
ميكن جلرعة يومية واحدة من هذا النظام الدوائي 

أن تشكل وقاية كافية من املرض. 
لذلك وعلى الرغم من أن هذا النظام الدوائي يشكل 
حالة استثنائية يف الوقاية من اإلصابة باإليدز ضمن 
األشخاص األكثر عرضة لإلصابة باملرض فإن تطبيقه 
ما يزال يواجه جمموعة من التحديات واملعوقات، 
ويتطلب األمر مزيداً من الدراسات لنقل هذا النظام 

الدوائي إىل مرحلة التطبيق السريري. 

دواء جديد لأليدز

الصحة  وزارة  أن  لألنباء  رويرتز  وكالة  ذكرت 
اللقاحات  بعض  استخدام  أوقفت  قد  اليابانية 
وسانويف  الدوائية  فايزر  شركيت  ِقبل  من  املصنعة 
السحايا  التهاب  ملنع  واملستخدمة  أفانتس، 

والتهاب الرئة وذلك بعد وفاة أربعة أطفال.
تلقيهم  من  قصري  وقٍت  بعد  األطفال  تويف  وقد 
اللقاحات، ولكن ال توجد صلة واضحة بني الوفيات 
واللقاحات، ومع ذلك مت إيقاف اللقاحات واملسماة 
Act-من شركة فايزر ولقاح ) Preventar(بريفنتار

يف  التحقيق  يتم  حتى  سانويف  شركة  من   HIB
الوفيات، وذلك حسب ما صّرحت به الوزارة.

بنسبة  فايزر  أسعار أسهم شركة  وقد اخنفضت 
1.5% يف بورصة نيويورك يوم االثنني املاضي. وكان 
لقاحها بريفنتار  والذي يسّوق يف الواليات املتحدة 
األمريكية ودول أخرى هو أحد أهم املنتجات اليت 
 )Wyeth( حصلت عليها من شرائها لشركة وايث

عام 2009 مببلغ 67 مليار دوالر.
بنسبة  اخنفضت  قد  سانويف  أسهم  أن  يف حني 
0.8 % يف السوق األمريكية ونسبة 1.2% يف بورصة 

باريس.
ويقول مسؤولوا الصحة يف أمريكا أنهم على علم 
أية  تراودهم  ال  لكن  اليابان،  يف  الوفاة  ٍحباالت 
املتحدة  الواليات  يف  السالمة  خبصوص  خماوف 

األمريكية.
وقد صّرحت وكالة الغذاء والدواء ومركز الوقاية 
سوف  أنهم   :FDA، CDC باألمراض  والتحكم 
فيها  مبا  اللقاحات  كل  سالمة  مراقبة  يتابعون 

اللقاحان املذكوران سابقاً.
وكانت السلطات اهلولندية قد وجدت يف شهر 
شباط )فرباير( السنة املاضية عالقة بني وفاة ثالثة 

رضع وبني تلقيهم لقاح بريفنتار.
اليابان  يف  توفوا  الذين  األطفال  من  ثالثة  وكان 

قد حصلوا على لقاح برفنتار بنفس الوقت مع لقاح 
.) Act-HIB(

باإلضافة إىل أن ثالثة من األطفال قد حصلوا على 
لقاح خليط ضد الدفترييا والسعال الديكي والكزاز 
يف نفس اليوم الذي تلقوا فيه اللقاحات األخرى. 
من  يوم  بعد  األربعة  األطفال  من  ثالثة  تويف  وقد 
الثاني  اليوم  بني  الوفيات  وحدثت  تلقيحهم، 

والرابع من شهر أذار )مارس(.
الدوائيتني  للشركتني  قال مسؤولون ممثلون  وقد 
يف طوكيو أن الشركة سوف تتعاون مع التحقيق. 
الشركة  وأضاف متحدث باسم شركة سانويف بأن 
قد شحنت أكثر من 3 ماليني جرعة من لقاحها يف 
اليابان منذ عام 2008، يف حني أن املتحدث باسم 
فايزر قال أن شركته وزعت أكثر من مليوني جرعة 

من بريفنتار منذ السنة املاضية.

إيقاف لقاحات يف اليابان سببت املوت
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من عظماء العلم: أبو الطب... أبقراط
أبقراط أبو الطب وأعظم أطباء عصره، أول مدون لكتب الطب، 
من  السحرية،  الطقوس  وظلمات  الفلسفة  آثار  من  الطب  خملص 
أشهر الشخصيات على مر التاريخ يف كل العصور وكل اجملاالت، 
وعلى الرغم أنه مل يهتم سوى مبجال واحد ومل يربع يف جماالت 
متخلفة . إال أنه حظى بشهرة واسعة منقطعة النظري، ونسبت له 
الكثري من املؤلفات. صاحب فكرة القسم الشهري الذي يقسمه األطباء 

قبل مزاولة مهنة الطب
 ولد يف جزيرة قوس إحدى جزر الدوديكانيز 460 ق.م ، وتويف 
يف مدينة الريسة من منطقة تسالية يف جنوبي اليونان377 ق.م. وهو 

من أسرة أسقلبيادس .
أخذ أبقراط مبادئ الطب الكهنوتي وأوليات التشريح عن أبيه 
هراقليط، ثم تتلمذ ألشهر األطباء العلمانيني الذين عرف طبهم باسم 
الطب الدنيوي. وبعد أن اتسعت معارفه الطبية أصبح طبيباً جوااًل 
فكان  معلوماته.  ويغين  املرضى  يعاجل  إىل أخرى  مدينة  ينتقل من 
كثري الرتحال، زار مقدونية وشواطئ البحر األسود وآسيا الصغرى، 
ونزل مدينة محص، ثم انتقل إىل دمشق فعاجل املرضى فيها، وعلم 
التالميذ يف أحد رياضها، وعاد بعد جتواله الطويل إىل قوس مسقط 
رأسه فأسس فيها مدرسة للطب حنو سنة 420 ق.م، لكنه مالبث 
أنشأ فيها مدرسة للطب وقضى  ليقطن يف الريسة اليت  أن تركها 

فيها بقية حياته. 
الطب األبقرطي

مارس أبقراط الطب على آالف املرضى يف قوس ويف املدن اليت 
وملوك،  حكام  مرضاه  بني  من  كان  حتى  شهرته  فذاعت  زارها، 
فيها،  تفشى  الذي  الطاعون  وباء  إيقاف  ليحاول  أثينة  واستدعته 
كما دعاه امللك أرتاحشويرش الثاني ، ملك الفرس، للحّد من وباء 
أملَّ ببالده وعرض عليه املال الوفري لكنه رفضه ألّن ذاك امللك كان 

عدواً لبالده.
كان ألبقراط فضل كبري يف نقد املعارف الطبية القدمية. فقد استطاع 
الفلسفية،  واملفاهيم  الكهنوتي  الطب  تأثري  من  املعاجلة  أن حيرر 
الطقوس  العالج الطيب واالبتعاد عن  الكلي على  فأوجب االعتماد 
والرقى السحرية، وكان يكره اخلفاء ويبغض األساطري، ويعتقد أن 
لألمراض مجيعها علاًل طبيعية، وإن كان يشري أحياناً على املريض 
للفلسفة يف ذاك احلني تأثري  االستعانة بالصالة والدعاء. وملا كان 
النظريات  »إن  القول:  إىل  ذلك  دفعه  فقد  املعاجلة  طرق  يف  بالغ 
الفلسفية الشأن هلا بالطب والموضع هلا فيه، وإن العالج جيب 
أن يقوم على شدة العناية باملالحظة، وعلى تسجيل كل حالة من 
احلاالت السريرّية وكل حقيقة من احلقائق املرضية، وإن االهتداء 
باألعمال الطبية إمنا يكون باخلربة والتجربة العملية«. فهو يرفض 
الصادر  املنطقي  باالستنتاج  إال  واليأخذ  للتجربة  هو سابق  ما  كل 
عن حوادثها. ولقد سعى أبقراط إىل أن جيعل الطب علماً موضوعياً 
والقرع  االستجواب  يتبع يف فحصه  فكان  متكاماًل،  ويعطيه شكاًل 
واجلّس، كما كان يدقق يف مفرغات املريض ويدرس الشروط اليت 
يعيش فيها من مكان وغذاء ومناخ. ومع هذا فإن الطب اإلغريقي مل 
خيُل من تأثري الفلسفة إذ كان أبقراط يأخذ بنظرية األخالط اليت 
ترتكز على وجود األخالط األربعة: الدم والبلغم والصفراء والسوداء، 
ويقول إن اإلنسان يتمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت هذه العناصر 

بنسبها الصحيحة، أما يف حاالت املرض أو املوت فينقص بعضها أو 
يزيد أو يفسد، كما يقول إن هذه األخالط تتأثر باجلو والطعام ومزاج 
الفرد واختالف حميطه. ولكن على الرغم من هذه اآلراء اخليالية 
اليت  املالحظات  إىل  بإعجاب  النظر  من  البد  األخالط،  يف  كلها 

أوحت له بها مشاهداته كتأثري العمر والفصول واملناخ وغريها.
كان أبقراط يؤمن بالعدوى يف اإلصابة باجلرب والرمد والسل، 
الصرعوالكزاز  عن  كثرية  سريرية  لوحات  كتبه  بعض  يف  ووصف 
الربع  الثلث ومحى  النفاس ومحى  النكفية ومحى  الغدة  والتهاب 
ذكر  على  يأت  مل  ولكنه  والرئتني،  اجلنب  غشاء  آفات  وبعض 
احلصبة واخلناق )الدفرتيا( واحلمى القرمزية، كما أنه فسر سبب 
الدوران  جهاز  لطبيعة  تصوره  وكان  خاطئاً.  تفسرياً  التقيحات 
مغلوطًا، فقد كان يرى أن اهلواء هو العامل احليوي يف حركة الدم، 
إضافة إىل أنه مل يفرق بني الشرايني واألوردة، كما مل يقدم جديداً 
يف اجلملة العصبية، وقد تبنى رأي ألقميون يف عمل الدماغ فكان 
يقول: )به نفكر ونبصر ونسمع ومنيز القبيح من اجلميل والغّث من 

السمني(.
واملعارف الّتشرحيية عند ابقراط حمدودة إال فيما يتصل بالعظام. 
لرّد  بالشّد  تسمح  ملفافات  حيمل  اخلشب  من  مقعداً  ختّيل  فقد 
اخللوع والكسور املتبدلة وإعادة العظام املصابة إىل مواضعها. وقد ذكر 
يف بعض كتبه تعليمات تتناول حتضري غرف العملّيات اجلراحية 
اجلراحية  باألدوات  والعناية  اليدين  وتنظيف  فيها  الضوء  وتنظيم 
وإيضاح طريقة استخدامها وسبل تضميد اجلروح وما إىل ذلك. وقد 
تركت مالحظاته الدقيقة اليت دونها مبوضوعية بعض العالمات اليت 
التزال ذات قيمة. فهناك عدد من األعراض واملتالزمات اليت اليزال 
األدب الطيب ينسبها إليه كاألصابع األبقراطية، وهو ضرب من تشوه 
وانعطاف  األخرية  السالميات  عضالت  بتضخيم  يتصف  األصابع 
يف  األبقراطية  األصابع  تشاهد  ما  وأكثر  اليد،  راحة  األظافر حنو 
حاالت القصور الرئوي املزمن، ويف اآلفات القلبية الوعائية املزرِّقة، 
ويف بعض إصابات الّسبيل اهلضمي كالتشّمعات والّسالئل املعوّية. 
وهناك الّسحنة األبقراطية وهي الّسحنة الشديدة الضعف اليت يبدو 
بها املريض وهو يف النزع األخري، وقد وصفها أبقراط وصفاًَ حسناً. 
لصدر  مسعية  استقصاء  طريقة  وهو  األبقراطي،  الّرج  أيضاً  وهناك 

مريض مصاب بانصباب يف اجلنب ممزوج بهواء.
اليت  تلك  عن  أبقراط  استعملها  اليت  الدوائية  املواد  مل ختتلف 
املقيئات  منها:  يعتمده  كان  ما  وأكثر  عصره.  يف  تستعمل  كانت 
والرحضات الشرجية  واحلجامة والكمادات واملراهم والتدليك، ومل 
والصوم  الغذاء  نوع  على  اعتماده  وكان  االستدماء.  إىل  كثرياً  يلجأ 
من  أكرب  النقي  واهلواء  الرياضية  والتمارين  املعدنية  واحلمامات 
اعتماده على األدوية، فمن أقواله مثاًل: »عش عيشة صحية تنج 
من األمراض إال إذا انتشر وباء يف البلد أو أصابتك حادثة«. ومنها: 
»إذا مرضت ثم اتبعت نظاماً صاحلاً يف األكل واحلياة أتاح لك ذلك 
أحسن فرص الشفاء«. وكذلك قوله: »كلما أكثرنا من تغذية األجسام 

املريضة زدنا تعريضها لألذى«.
كان األطباء اليونان قبل أبقراط ينتقلون من مدينة إىل أخرى كلما 
دعتهم احلاجة إىل هذا االنتقال. أما يف زمنه فقد استقروا يف مدنهم 
واختذوا عيادات ألنفسهم يداوون فيها املرضى. وقد أنشأ أبقراط يف 

بستان له قريب من داره مكاناً أفرده للمرضى واستعان مبساعدين 
يقومون على أمرهم ومساه جممع املرضى.

كتبه
ينسب إىل أبقراط زهاء ستني كتاباً أصبح من الثابت أنها ليست 
من عمل رجل واحد. ومن العسري التفريق بني الكتب اليت وضعها 
املؤلفني  بعض  كتبها  اليت  أو  املقربون  تالميذه  ألفها  اليت  وتلك 
املتأخرين الذين تأثروا مبا أحاط به من هالة أسطورية فنسبوها إليه. 
ويف هذه اجملموعة من الكتب اليت توىل شرحها كثريون نظريات 
التناقضات  قليل من  قدر غري  ومشاهدات كثرية دقيقة إىل جانب 
واألخطاء الكبرية. وقد نقل إىل العربية يف العصر العباسي عدد من 
)كتاب  الفهرست  صاحب  منها:  ذكر  امسه  حتمل  اليت  الكتب 
الّسريانية  عهد بقراط بتفسري جالينوس(، الذي ترمجه حنني إىل 
العربية.  إىل  حييى  بن  وعيسى  حبيش  وترمجه  إليه،  وأضاف 
وكتاب )الفصول بتفسري جالينوس( الذي ترمجه حنني إىل العربية. 
متنه  حنني  ترجم  فقد  جالينوس(  بتفسري  املعرفة  )تقدمة  وكتاب 
إىل العربية ثم ترجم التفسري عيسى بن حييى. وكتاب )األمراض 
بن  عيسى  ترجم  مقاالت  وهو مخس  جالينوس(،  بتفسري  احلادة 
ترمجه  جالينوس(،  بتفسري  :)الكسر  وكتاب  منها.  ثالثاً  حييى 
بن  العربية عيسى  إىل  نقله  )إبيدمييا(  وكتاب  العربية.  إىل  حنني 
العربية  إىل  نقله  جالينوس(،  بتفسري  )األخالط  وكتاب  حييى. 
ترمجه  جالينوس(  بتفسري  )قاطيطيون  وكتاب  حييى.  بن  عيسى 
ترجم  بتفسري جالينوس(  واهلواء  )املاء  وكتاب  العربية.  إىل  حنني 
حنني متنه إىل العربية وترجم التفسري حبيش بن احلسن. وكتاب 
)طبيعة اإلنسان بتفسري جالينوس(، ترجم حنني متنه إىل العربية 

وترجم التفسري عيسى بن حييى.
ويقول كارا دي فو يف دائرة املعارف اإلسالمية: »مل يكتف علماء 
املشرق برتمجة مؤلفات هذا الطبيب اليوناني العظيم ولكنهم أضافوا 
إليها شروحاً وتفاسري، وفسروا كتابيه: )تقدمة املعرفة، والفصول(. 
واهلواء  املاء  عن  بقراط  لكتاب  موجزاً  قرة  بن  ثابت  كتب  كذلك 
منهج  عن  البقراطي  الطب  الكندي  الفيلسوف  وصنف  والبلدان، 

بقراط يف الطب.
من حكم أبقراط

1- الطب قياس وجتربة
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2- كل مرض معروف السبب موجود الشفاء
3- إن الناس اغتذوا يف حال الصحة بأغذية السباع فأمرضتهم فغذيناهم بأغذية الطري فصحوا

4- إمنا نأكل لنعيش النعيش لنأكل
5- يتداوى كل عليل بعقاقري أرضه فإن الطبيعة تفزع إىل عاداتها، فقيل له مل أثور مايكون 

البدن إذا شرب اإلنسان الدواء قال ألن أشد مايكون البيت غباراً إذا كنس
6- حماربة الشهوة أيسر من معاجلة العلة

7- ليس معي من فضيلة العلم إال علمي بأني لست بعامل
آداب الطب والطبيب

وكانت  ألبنائهم،  ويدخرونها  اآلباء  يكنزها  وذخرية  كنزاً  أبقراط  قبل  الطب  كانت صناعة 
حمصورة يف بيت واحد منسوب إىل أسقلبيوس. وقد خاف أبقراط على هذه املهنة من الزوال 
حني رأى أنها توشك أن تبيد لقلة األبناء الذين يتوارثونها، فنقلها إىل سائر الناس، ورأى أن 
ينشرها بينهم، فكان بذلك أول من علم الغرباء الطب كأنهم أبناؤه، ومن أقواله: »إن اجلود 
باخلري جيب أن يعم كل من يستحقه قريباً كان أو بعيداً«. ولكن مهنة الطب بعد أن انتشرت 
قاست من أعمال بعض فاسدي الذمة، فسعى أبقراط إىل رفع شأن مهنته بتأكيده منزلة األخالق 
اليت جيب على الطبيب أن يتحلى بها، والسلوك الذي عليه أن ينهجه، واهليئة اليت جيب 

أن يتصف بها.
وذكر ابن أبي أصيبعة وصية أبقراط املعروفة برتتيب الطب واليت قال فيها: )ينبغي أن يكون 
املتعلم للطب، يف جنسه حرًا، ويف طبعه جيداًُ، حديث الّسن، معتدل القامة، متناسب األعضاء، 
جيد الفهم، حسن احلديث، صحيح الرأي عند املشورة، عفيفًا، شجاعًا، غري حمب للفضة، 
مالكاً لنفسه عند الغضب، واليكون تاركاً له يف الغاية، واليكون بليداً. ينبغي أن يكون مشاركاً 
للعليل، مشفقاً عليه، حافظاً لألسرار، ألن كثرياً من املرضى يوقفوننا على أمراض بهم الحيبون 
أن يقف عليها غريهم. وينبغي أن يكون حمتماًل للشتيمة، ألن قوماً من املربمسني وأصحاب 
الوسواس السوداوي يقابلوننا بذلك، وينبغي لنا أن حنتملهم عليه، ونعلم أنه ليس منهم، وأن 
السبب فيه املرض اخلارج عن الطبيعة. وينبغي أن يكون حلق رأسه معتداًل مستويًا، الحيلقه وال 
يدعه كاجلمة، واليستقصي قص أظافري يديه، واليدعها تعلو على أطراف أصابعه. وينبغي أن 
تكون ثيابه بيضاء نقية لينة، واليكون يف مشيه مستعجاًل ألن ذلك دليل على الطيش، والمتباطئاً 
ألنه يدل على فتور النفس. وإذا دعي إىل املريض فليقعد مرتبعًا، وخيترب منه حاله بسكون وتأن، 

البقلق واضطراب، فإن هذا الشكل والزي والرتتيب عندي أفضل من غريه(.
ومما الريب فيه أن اجلزء الذي يتناول آداب الطب يف كتابات أبقراط أمجل ما ينسب إليه، 
بالقسم الذي حيمل امسه، ويبقى هذا العهد امليثاق األساسي الذي يوجه  فامسه مقرتن دوماً 
سلوك الطبيب. والتزال كليات الطب يف العامل كله توجب على طالبها قبل خترجهم أداء قسم 
فيه الكثري من الروح األبقراطية مع تعديل يتفق والتقدم العلمي وثقافة اجملتمع. وقد جاء ذكر 
هذا القسم يف )عيون األنباء يف طبقات األطباء( مع بعض التعديل، وأما الصيغة األساسية اليت 

تنسب إىل أبقراط فهي:
)أقسم بأبولو الطبيب وأسقلبيوس وهيجيا وباناسيا ومجيع اآلهلة واإلهلات وأشهدها مجيعاً 
علي بأن أبر بهذا القسم وأيف بهذا العهد بقدر ما تسمح به قواي وقدرتي. أقسم أني سأضع 
معلمي يف الطب يف منزلة أبوي، وأن أشركه يف مالي الذي أعيش به، وأن أقوم بأوده إن احتاج 
إىل ذلك، وأن أعد أبناءه إخوة لي، فإذا رغبوا يف تعلم الطب علمتهم إياه من دون أجر أو إلزام 
بشرط، وأن ألقن أبنائي وأبناء أستاذي والتالميذ الذين ارتبطوا بااللتزام وبالقسم حبسب قانون 
الطب اإلرشادات والدروس الشفهية وسائر املعلومات األخرى، وأال ألقنها أحداً سواهم. وأقسم 
أن أستخدم العالج ملنفعة املرضى حبسب مقدرتي وحكميت، وأن أمتنع يف استخدامه عن فعل 
فيه أذى أو ظلم، وأال أعطي أحداً مساً إذا طلب إلي أن أفعل ذلك، وأال أشري بفعله، وأال أضع 
المرأة فرزجة تسقط جنينها، وأن أقضي حياتي وأمارس فين يف النقاوة والطهر، وأال أشق مثانة 
فيها حصيات، بل أختلى عن ذلك ملن حيرتف هذا العمل، وأال أدخل منزاًل إال ملنفعة املرضى، 
وأن أحترز عن كل إساءة مقصودة أو أذى متعمد، وأن أمتنع بوجه خاص عن إغواء أي امرأة 
أو فتى سواء أكان من األحرار أم األرقاء، وأال أحتدث مبا الجيوز إفشاؤه مما أرى أو أمسع يف 
أثناء عالج املرضى أو يف أوقات أخرى معترباً أن الكتمان واجب علي. فإذا ألزمت نفسي بإطاعة 
هذا القسم ومل أحنث به، فإني أرجو أن أنعم حبياتي ومبهنيت وأن أبقى دوماً وأبداً حمموداً يف 

الناس مجيعًا، أما إذا نقضت هذا العهد وحنثت بقسمي فليحل بي نقيض ما رجوت(.

مع احرتامي
الـبـيـهـس

من أين بدأت؟
من  خاص  نوع  الغربية  الدول  يف  يشتهر 
باحلمية  النظام  هذا  يدعى  الغذائي،  النظام 
املتوسطية، وتثار كثري من اإلشاعات  حوله 
مت  الطبية.  املقاالت  من  كثري  تناولته  وقد 
إجياد احلمية املتوسطية بعد دراسة أجريت 

أحد  وجد  فقد   ،1950 عام  املتوسط  للبحر  احملاذية  األوروبية  الدول  على 
قرب  سالرينو  من   )  A. Keys  ( كيز  أنسو  ويدعى  الغذائيني  الباحثني 
نابولي اإليطالية. أن أوعية القلب هي أفضل يف جنوب إيطاليا وكريت منها 
عند األشخاص من مشال أوروبا. وقد أرجعت أسباب هذه املالحظة إىل أن 
هؤالء األشخاص يستهلكون زيت الزيتون واخلبز والفواكه واخلضار واحلبوب 

بشكل كبري.
علمي  بشكل  متثيله  يتم  املتوسطية  احلمية  مبدأ  فإن  احلالية  أيامنا  ويف 
بواسطة ما يدعى باهلرم الغذائي. ومن أهم مميزاته هي وجود كمية كبرية من 
البقول،  املكسرات،  الكاملة،  احلبوب  اخلضار،  )الفواكه،  النباتية  األطعمة 
والسمك  متوسطة من اخلبز  وكميات  للدسم،  أساسي  الزيتون كمصدر  وزيت 
والدواجن، واستهالك كميان منخفضة من اللحوم احلمراء، واستهالك كمية 

معتدلة من النبيذ أثناء وجبة الطعام(.
من وجهة نظر الثقافية فإن بلدان البحر املتوسط اليت يزيد عددها عن 20 بلد 
تتميز بأنها تهتم بنوعية الغذاء، وتعترب الوجبات الغنية املختلفة أحد املكونات 
والسباكييت  البيتزا  أن  جند  وهكذا  والبلد.  والعائلة  املنطقة  هلوية  الرئيسية 
والتبولة مع  فرنسا واحلمص  )الكبدة( مع  والباتيه  بإيطاليا واجلنب  مرتبطان 

سوريا ولبنان والطاجن والبسطيلة مع املغرب وهلمََّ جر...
فإن كان األمر كذلك فما هي احلمية املتوسطية هل هي البيتزا أم الطاجن أم 
التبولة؟، يف احلقيقة إنها كل هذه األشياء يف نفس الوقت ألن النظام الغذائي 
األطباق  هذه  كل  وبني  التحضري  طريقة  إىل  وليس  الطعام  مكونات  إىل  يشري 
احلقيقية  اهلوية  هو  الزيتون  وزيت  الزيتون،  زيت  هو  مكوناً  املختلفة جند 

للحمية املتوسطية.
بدأت فكرة النظام الغذائي يف بالد ما بني النهرين حوالي 10 آالف سنة قبل 

امليالد، وحدث ذلك بسبب التوسع السكاني للبشر وظهور الزراعة.
فعندها  للحضارة،  بداية  تشكل  الزراعة  فإن  للبشرية  تطورية  ناحية  من 
املزارع  البشري أن خيتلف عن احليوانات فلم يعد اإلنسان  استطاع اجلنس 
عن  نفسه  مييز  منتجاً  أصبح  بل  الطعام،  عن  بسيط  باحث  أو  صياد  جمرد 

الطبيعة بوضوح.
إن اخلبز هو منوذج ملنجزات احلضارة اإلنسانية، فاخلبز ال يوجد يف الطبيعة 
الزيتون  بل يصنعه اإلنسان باستخدام تكنولوجيا معقدة. وكان اخلبز وزيت 
أن  قبل  احلضاري  للتطور  ومثااًل  واليونانية  الرومانية  احلمية  أساس  والنبيذ 
يكون هلم إسقاطات اجتماعية وفلسفية ودينية خمتلفة عندما غزا الفايكنك من 
مشال أوروبا املناطق املتوسطية وسيطروا على اإلمرباطورية الرومانية فإنهم نقلوا 
ثقافتهم ومطبخهم معهم، كما تعلموا وأضافوا إىل طرق أكلهم املعتادة. يف هذه 
الفرتة بدأت الزبدة والبرية بدخول ثقافة الطبخ األوروبية، وبدأ سكان املناطق 
حول البحر املتوسط يتعلمون طهي اللحم عن طريق الشوي على عكس ما كانوا 

يقومون به وهو السلق )غليان اللحم يف املاء مثل احلساء(.
جتد اإلشارة إىل أن اعتماد األطعمة من املطبخ املتوسطي األصل تعطي لإلنسان مجااًل 
مميزاً ونضارة كما تعد القيلولة جزءاً أساسياً من تقاليد احلياة املتوسطية وهذا النمط يعاكس 

احلياة املعاصرة السريعة واليت تعتمد على مكونات غري طازجة بدل التوازن واالنسجام.

أصول احلمية املتوسطية
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حلظة...

أحيانًا تكون النجدة املتأخرة  غري مفيدة
حافظوا على كوكبنا!!!

أشارت دراسة جديدة إىل أن العالج اهلرموني قد 
يعمل بصورة أفضل بقليل يف ختفيض نسبة هبات 

احلرارة بعد سن اليأس من فول الصويا.
عالجاً  تناولن  اللواتي  النساء  أن  وجد  وقد 
بالتعويض اهلرموني عانني بشكل أقل من اهلبات 
احلرارية، وذلك مقارنًة بالنساء اللواتي تناولن فول 

الصويا أو دواًء كاذباً )حبوب نشاء(.
وخالصة الدراسة تقول بأن اللواتي وصلن إىل سن 
األياس )اليأس( وتزعجهن اهلبات احلرارية ينصح 
بان يعاجلن باهلرمونات، يف حني يكون خيارهن 

التالي هو استخدام الصويا.
على الرغم من أن دراسة كبرية أجريت عام 2002 
 ،)MIH( بواسطة املعهد الوطين للصحة يف أمريكا
وقد وجدت أن العالج اهلرموني يزيد من خماطر 
سرطان الثدي وأمراض القلب واجللطات، إال أن 
األطباء ما زالوا ينصحون بأقل جرعة ممكنة ألقصر 

وقت ممكن من العالج بالتعويض اهلرموني.

النساء  فقط  بل  العالج  إىل  امرأة  كل  ال حتتاج 
اللواتي يعانني من هبات حرارة شديدة ومتكررة أو 

تلك اليت تبقيهن اهلبات مستيقظات يف الليل.
وتعاني النساء وسطياً حوالي 30 إىل 170 َهَبة 
إىل  اهلرموني  العالج  وأدى  الشهر،  يف  حرارية 
ختفيف اهلبات مبعدل 24 َهَبة كل شهر، بينما 
أدى تناول الصويا إىل إنقاص اهلبات مبعدل 12 
تناول  كان  غن  الدراسة  تشر  ومل  كل شهر،  َهَبة 
كحبوب  تناوله  كتأثري  أثر  له  الغذاء  يف  الصويا 

وخالصات.
مل يتم دراسة فول الصويا واستخدامه يف معاجلة 
هبات احلرارة بشكل مفصل مثل العالج اهلرموني، 
لكن  يعمل  كيف  واضح  بشكل  األطباء  يعرف  وال 
يعتقد أن له تأثرياً يشابه هرمون االسرتوجني على 

الدماغ والعظام واألوعية الدموية.
»حبوب«  غذائي  كمتمم  الصويا  استخدام  إن 
البطن  وتطبل  الغثيان  تشمل  جانبية  تأثريات  له 

واإلمساك ويكلف شهرياً حوالي 12 دوالر أمريكي 
يف حني أن حبوب اهلرمونات تكلف شهرياً بني 

40 إىل 60 دوالر أمريكي.
احلالة  حسب  املناسب  العالج  اختيار  يبقى 

الفردية ويعود ذلك إىل رأي الطبيب.

العالج اهلرموني أفضل من فول الصويا
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معمل لصناعة املسحات الكحولية يتسبب بوفيات
وكالة الغذاء والدواء تدافع عن نفسها

على الرغم من املشاكل املعروفة املرتبطة بالتعقيم 
املسؤولني  فإن  ويسكانسون  يف  أمريكي  معمل  يف 
على  خطراً  املوضوع  هذا  يعتربوا  مل  احلكوميني 
الصحة العامة حتى ورد تقرير من أحد املشايف عن 

انتانات مهددة للحياة.
ومل تتخذ وكالة الغذاء والدواء أي إجراء جذري 
كحولية  مسحات  يصنع  الذي  املعمل  هذا  حيال 
وجل مطري عقيم، حتى بعد ورود شكاوى ووفاة 

طفل يف الثانية من عمره يف مدينة هيوسنت.
املدير  صّرح  األمور  لتدارك  منها  حماولة  ويف 
التنفيذي لوكالة الغذاء والدواء األمريكية  » مايكل 
يف  وكان  السبت  يوم  التقرير  تلقى  أنه  روجرس« 
يكن  مل  أنه  يبدو  هذا  لكن  األحد،  يوم  املصنع 
سريعاً مبا فيه الكفاية، ويبدو أن األمور تتصاعد 
فتشمل عدداً من منتجات العناية الشخصية مثل 
املضامض ولصاقات معاجلة حب الشباب وأدوية 
السعال لألطفال، كما ُيعتقد ببقاء ماليني املنتجات 

امللوثة باألسواق.
املعمل  تراقب  كانت  أنها  الوكالة  وأضافت 
ومرًة   2009 يوليو  بتموز  عليه  بالكشف  وقامت 
مايو  أيار  يف  ثالثة  ومرًة  أبريل  نيسان  يف  أخرى 
2010. لكن الوثائق احلكومية تشري إىل أن مفتشي 
الوكالة كانوا يعرفون عن مشاكل التعقيم والتلوث 

احلاصلة وقدموا تقارير بها.
وكانت الوكالة قد قررت العمل مع املصنع للقيام 
األمور  وكانت  طوعي،  بشكل  املشاكل  بتصحيح 

اليت عملوا عليها ترتاوح من اهرتاء األجهزة إىل 
تعطلها، وهي األجهزة املسؤولة عن تعقيم منتجات 
العناية اللصيقة املستخدمة بشكلٍ  واسع يف املشايف 

والعيادات والبيوت.
أضاف مدير الوكالة بأن كال املفتشني الذين زارا 
الوكالة  املصنع مل يقدما معلومات أو أدلة لتدفع 
إىل االستنتاج بأن هناك خطراً دائماً على الصحة، 
ويضيف بأنه لو علم بوجود مشاكل خطرية بالتعقيم 

الختَذ إجراًء خمتلفاً بوقت مبكر.
أية  أو  إنذار  رسالة  تصدر  مل  الوكالة  وكانت 
عقوبات حبق املعمل وأصحابه بل اكتفت بالعمل 
بشكل »لصيق« مع الشركة للتأكد من القيام بأعمال 

إصالحية.
وكان أحد املشايف يف كولورادو قد أشار يف تقريره 
إىل وكالة الغذاء والدواء يف تشرين نوفمرب املاضي 
إىل وجود عصيات جرثومية يف املسحات الكحولية 
»حمارم معقمة« مما قد يشكل خطراً حمتماًل على 
صحة املريض قد يهدد حياته بسبب االنتانات، 
لكن مل يعرف حتى اآلن من هو املشفى وما هي 
عواقب التلوث  احلاصل على املرضى »مل يعرف 

إن بقيوا أحياء أم ال ».
وكانت وكالة األنباء قد أشارت سابقاً إىل حدوث 
إصابة بالعصيات عند مريض قام بعملية قلب مفتوح 
وهو بعم 55 سنة وذلك بسبب املسحات املعقمة 
املستخدمة، ووفاة طفل آخر يف الثانية من عمره، 
اإلنتانات  من  حالة   100 من  أكثر  إىل  باإلضافة 

الشديدة اليت حصلت بسبب املسحات.
وعلى الرغم من أن الشركة قامت بسحب طوعي 
بسبب  الكحولية  ملستحضراتها  املاليني  ملئات 
اخلوف من إصابتها بالعصيات اجلرثومية، إال أن 
الشركة على  والدواء ما تزال حتث  الغذاء  وكالة 
سحب العديد من اجلالت املزلقة املعقمة. واليت 
سببت عشرات االنتانات املهبلية عند النساء بعد 
هذا  بأن  التقرير  وقال  طبية.  بفحوصات  قيامهم 
حيدد  مل  لكن  العقامة،  قليل  كان  املزِلق  اجلل 

التقرير نوع التلوث.
ومن ناحيتنا نطلب من املواطنني عدم استخدام  
القادمة  الفرتة  خالل  للتعقيم  أمريكية   منتجات 
إن مل تكن مضمونة املصدر وخضعت ملوافقة وزارة 
هو  املواطن  لسالمة  الوحيد  والضمان  الصحة، 
جيد  بشكل  مفحوصة  سليمة  منتجات  استخدام 

واالبتعاد عن املنتجات املهربة.

حول  كبري  بشكٍل  حمتدماً  اجلدل  يزال  ما 
عقوبة اإلعدام يف أمريكا، فتقوم بعض الواليات 
أن واليات  بإعدام اجملرمني يف حني  األمريكية 
أخرى تقوم بسجنهم مدى احلياة أو ملدة جتعلهم 
ال خيرجون من السجن يف حياتهم حتى لو مت 

ختفيض مدة العقوبة.
كان جناح الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان يف 
إلغاء حكم اإلعدام متفاوتًا، فقد جنحوا يف كثري 
واليات  يف  أن  حني  يف  األمريكية  الواليات  من 
أخرى كان فشلهم ذريعًا، حيث يقول الكثريون 
بأن أحكام اإلعدام قد جتري يف حق بعض األناس 
الربيئني وعندما تكتشف احلقيقة يكون الوقت قد 

فات.
املوضوع  هذا  يف  العاملية  األزمة  تدخلت  حالياً 
ففي والية أوهايو مثاًل حصل عجز قدره 8 مليار 
من  هاماً  جزءاً  اإلعدام  عقوبة  وتشكل  دوالر، 

النقاشات حول ختفيض النفقات.

هي  املسؤولون  عنها  يتكلم  اليت  الكلف  من 
وجبات الطعام املخصصة واليت يتم تسليمها إىل 
الزنزانات بدل تناوهلا يف املطعم كما أن احملكوم 
باإلعدام ال يعمل يف السجن، وإن حضر إليه زائر 
كما جيب  احلراس  من  كبري  بعدد  ُيَراقب  فهو 
متابعة احملكوم باإلعدام على مدى 24 ساعة، 
ويقبع احملكوم باإلعدام يف زنزانة منفردة وليس 
هي  حماكمته  كلفة  أن  عن  عدا  اآلخرين،  مع 
كبرية لوجود حماميي دفاع باإلضافة إىل جمموعة 

.DNA من خرباء ال
املؤبد  السجن  فحكم  مرييالند  والية  ففي 
تنفيذ  أن  يف حني  دوالر،  مليون  حوالي  يكلف 
ويف  دوالر،  ماليني  ثالثة  يكلف  اإلعدام  حكم 
والية كاليفورنيا يكلف سجن الشخص 25 ألف 
دوالر سنوياً مقارنًة ب 90 ألف دوالر للمحكوم 

باإلعدام.
ظاملة حبق  أحكام  عن  هذا قصص  تتدخل يف 

20 شخص وجدوا بريئني بعد إدانتهم يف والية 
حتاليل  أجريت  أن  بعد  لوحدها.  إيلينوي 
DNA على األدلة السابقة اليت أدانتهم، كما 
األمريكيني  املواطنني  لدى  املشاعر  هوليود  تثري 
عن  واملسلسالت  األفالم  يف  املتكرر  حبديثها 

األحكام والتحاليل املتطورة.
اجلدير بالذكر بأن احملكوم باإلعدام يف أمريكا 
يبقى من 10 إىل 11 سنة قبل أن ينفذ فيه حكم 
حول  التساؤالت  من  كثري  يثري  ما  وهو  اإلعدام 
وليس  باإلعدام  كمحكوم  لبقائه  املادية  الكلف 

كسجني عادي.

األزمة املالية قد تنهي عقوبة اإلعدام يف أمريكا
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معا ضد اخلرافة...       التوهم بأن املألوف مل يعد مألوفًا
»كنت أقود سيارتي إىل منزل أحد األصدقاء، و فجأة انتابين إحساس غريب 
بالذعر، و شعرت و كأن قليب قد خطف مين. لقد عاش صديقي يف منزله الذي 
أقصده ملدة ثالث سنوات، وقد قصدت الطريق إليه عشرات املرات، لكن فجأة 
بدا لي أنين ال أعرف أين أنا، و من أين سأجته ، و رغم يقيين أنين يف مكان 
خربت التجول فيه إال أن شعوري كان أن كل ما أراه على جانيب الطريق إمنا 
تقع عيين عليه ألول مرة!. اضطررت لركن سيارتي يف أحد املواقف ، ومّرت 
فأدرت حمرك  املكان،  إدراك  على  قدرتي  أستعيد  أن  قبل  الدقيقة  حوالي 

سيارتي من جديد و توجهت إىل منزل صديقي.«
     تلك واحدة من احلاالت النموذجية اليت تصف الظاهرة اليت سنتحدث 
عنها اليوم. و اليت تأتي أهميتها من حيث أنها الظاهرة اليت تعاكس ظاهرة 
الدجيا فو Déjà vu اليت حتدثنا عنها يف العدد املاضي، واليت قلنا إن 
معناها » لقد شاهدت هذا مسبقاً« حيث أن انتفاء التفسري أو االعتقاد بوجود 
سبب روحاني هلذه الظاهرة يعترب دلياًل آخر على أن معاكستها أيضاً ال جيوز 

أن يكون هلا سبب روحاني فلسفي. 
     من وجهة النظر النفسية يقول علماء النفس إن هذه الظاهرة أكثر مشاهدة 
من معاكستها أي الـ Déjà vu، وهي ترتافق مع شعور الشخص الذي مير 
بالتجربة باإلحساس بغرابة املوقف خصوصا  وأنه يكون متأكداً وواعياً إىل أن 
ما يشاهده هو أمر مألوف سابقاً لكنه يستغرب عدم قدرته على استحضار أي 
ذكريات عنه. و للتوضيح العملي نقول إن هذه الظاهرة حتدث للكثريين منا 
عندما نعجز عن تذكر معنى كلمة أو التعرف على شخص التقينا به مرات 

متعددة، أو مكان متت زيارته بشكل متكرر....
طلب كريس موالن Chris Moulin، وهو حماضر يف علم النفس العصيب 
املعريف يف جامعة ليدز يف بريطانيا، من اثنني و تسعني متطوعاً أن يقوموا بكتابة 
كلمة Doorـ  و تعين الباب باالنكليزيةـ ثالثني مرة مبدة ستني ثانية، وقدم 
نتيجة هذه التجربة يف املؤمتر الدولي حول الذاكرة و الذي عقد يف سيدني. 
حيث أفاد الباحث موالن بأن 68 % من األفراد الذين تطوعوا للتجربة أظهروا 
أعراض ظاهرة الـ jamais vu  حيث بدأت الشكوك تساورهم إن كان لكلمة 
»باب« معنى حقيقي أو أنها كلمة حقيقية. و يرجح الدكتور موالن أن تكون 
هذه الظاهرة نامجة عن تعب الدماغ. كما و أنه يالِحظ وجود هذه الظاهرة لدى 
بعض مرضى الفصام حيث يعتقد  أنه يف حاالت فصام الشخصية يتم استبدال 
الشخصية املألوفة بشخصية احتيالية مزورة أخرى مما يقوده إىل االعتقاد بأن 

مرضى فصام الشخصية إمنا يعانون من ظاهرة  »جيمي فو« مزمنة.
مفاجئ  انقطاع  حدوث  عن  نامجة  الظاهرة  هذه  أن  عموماً  العلماء  يعتقد 
النظم العصبية املسؤولة  القريبة و  الذاكرة  النظم العصبية املسؤولة عن  مابني 
عن الذاكرة البعيدة،و يعجز الدماغ يف هذه احلالة عن استحضار أي ذكريات 
مسبقة خمرنة عن الوضع الذي مير به اإلنسان مما خيلق شعوراً باالغرتاب 
عن املاضي لديه و يفقده القدرة على استذكار أي رابط يربطه بالوضع اآلني 

الذي خيتربه يف تلك اللحظة.
وخيترب الكثريون منا هذه الظاهرة، فكم من مرة كنتم حتدثون فيها شخصاً 
تعرفونه، ثم فقدمت القدرة على استذكار امسه أو املكان الذي التقيتموه فيه رغم 
إدراككم و يقينكم أن هذا األمر قد حصل فعاًل. و نظرا لشيوع هذه الظاهرة فقد 
إليها. حيث  بنيت الكثري من املقالب الطريفة يف الربامج الرتفيهية استناداً 
يقوم املمثل بادعاء معرفة أحد املارة، و يعتمد اإلضحاك يف املقلب على عالمات 
الشك و الرتقب اليت تبدو على وجه ضحية املقلب، وما كان مثل هذا النوع 
من املقالب لينجح لوال أن معظم الناس لديهم القناعة و التجربة املسبقة بأنهم 

قد ينسون األشياء املألوفة يف حلظات معينة من حياتهم.
يف تشبيه أخري نقول إذا كان هناك طريق يصل بني الذاكرة البعيدة و الذاكرة 
القريبة يف الدماغ فإن العائق 

الذي يعرتض تدفق املعلومات ال بد أن يكون واحداً ، فال جيوز اعتبار ظاهرة 
الدجيا فو ظاهرة خارقة للطبيعة ، طاملا أننا نقبل بالبداهة أن الظاهرة املعاكسة 

هلا و اليت تسلك نفس الطريق هي حتماً ليست كذلك.  
و يبقى لنا القول إن االعتقاد بأن السبب احلقيقي لظاهرة الدجيافو يعود إىل 
أسباب ما وراء الطبيعة قد بات اعتقاداً بعيداً عن املنطق العلمي الذي ميسك 
اآلن باخليوط األوىل لعلم النفس العصيب املعريف، و الذي بدأ يفتح آفاقاً جديدة 
تزيل الضباب الذي نسجه عامل اخليال حول الكثري من احلقائق العلمية. وكان 
ما قصدناه باحلديث عن ظاهرة اجلامي فو jamais vu اليوم هو مقاربة 
احلقائق، و حماولة لتحفيز القارئ على إشعال مشعة الفضول يف عقله، هذه 
الشمعة اليت قد تفتح باب البحث العلمي على مصراعيه أمام جيلنا الشاب، 

و ليكن شعارنا الدائم يف هذه الصفحة .....معاً ضد اخلرافة. 
د. عّزام عمار
مالحظة: املقالة تدرس املوضوع من ناحية علمية حبتة، وليس هلا أية إسقاطات دينية أو سياسية

أصدقاء أخبار الطب 
 يف مدينة حلب

منظمة الهالل األحمر العربي السوري : السليمانية 

هـ : 2646800 فـ : 214650070

مركز جتميل ماكي ناسويان : احملافظة ش القنصلية التركية 

هـ : 2662271 /2662011 م : 0944670404 

مشفى الكندي : هـ 4126190

د . أمل عبد القادر بابي : اختصاصية بأمراض القلب واألوعية الدموية ، 

اإلسماعيلية بناية األوقاف مقابل فطائر هم هم هـ : 2277525

أسيل مواد جتميل : د . عبد احملسن بوادقجي

هـ : 3319323 م : 094622558

د . عمر آل عمو : توليد وجراحة نسائية ، أمام مشفى الرازي 

هـ : 2228390/ 2222039 م : 0949999039

د . معتز باهلل مسالتي : أخصائي بجراحة الفم والفكني والتجميل ، شارع النيل 

جامع عمر بن ياسر هـ : 2635501 /2635502 م : 098890427 

د هيفاء جبقجي : اختصاصية بالتوليد واألمراض النسائية ، شارع اسكندرون ، 

بناية مشخص هـ : 2237726 م : 0940276135  

د . محمد احلاج مصطفى : اختصاصي باجلراحة الصدرية وجراحة عامة وهضمية ، 

جانب جامع الرحمن هـ 2231795 م : 0933570715

د . أحمد رامي : إدارة غسيل الكلية مشفى الشهباء

هـ : 0966572082/5224300

د . مهند قتيبة سلطان : اختصاصي بأمراض األطفال والرضع وحديثي الوالدة ، حي 

السبيل أمام مشفى الكلمة هـ : 2689051 م : 0944270414

مبوب
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طب األسرة

بنا  اليت جيدر  األسباب  ومن  عدة،  ألسباب  اإلرضاع  مشاكل  حتدث 
التفكري بها 

تغري طعم احلليب: حيث تتغري نكهة حليب األم ألسباب عدة   -1
منها: 

تناول طعام جديد  	•
تناول دواء جديد 	•

عن  أنفسهم  لفطام  األطفال  بعض  يدفع  قد  والذي  محل جديد:  	•
احلليب بعد بضعة أسابيع من بدء احلمل

متارين شاقة: حبيث تسبب ارتفاع مؤقت حلمض اللنب 	•
أمخاج  كالتهاب الثدي 	•

ما  أو  كريم  مطري،  استخدام  نتيجة  لديك  اجللد  نكهة  تغري  	•
شابه على منطقة الثدي 

املعدل  وبنفس  جمددا  الرضاعة  على  صغريك  تشجعي  لكي  وبالتالي 
الطبيعي له حاولي جتنب أطعمة جديدة، ايقاف أدويتك عند اإلمكان، 
اجللدية  املستحضرات  تطبيق  عدم  شدة،  أقل  رياضية  متارين  ممارسة 
على منطقة الثدي لديك، وإن كنت تعاني من التهابات يف منطقة الثدي 
شجعي  ذلك  وخالل  الدوائي  العالج  ومتابعة  الطبيب  استشارة  فعليك 
صغريك على متابعة الرضاعة وبعد استعادة الشفاء ستعود نكهة احلليب 

الطبيعية لديك.  أما يف حال وجود محل جديد أثناء اإلرضاع  فستكونني 
قادرة على تشجيع صغريك على متابعة الرضاعة إذا ما حتلييت بالصرب 
له عن حليب  بديل  الصنعية كحل  الغذائية  الصيغ  تقديم  وامتنعيت عن 

اإلرضاع.
سرعة تدفق احلليب: إذا بدأ صغريك االكتفاء بوجبات صغرية   -2
من حليب اإلرضاع، مما قد يثري القلق لديك حيال بقائه جائعا، فقد يكون 
تدليك  لذا حاولي  أبطأ مما يرغب،  إليه  تدفق احلليب  أن  إىل  ذلك  مرد 
الثدي وامسحي لقليل من احلليب بالسيالن قبل البدء بعملية اإلرضاع، 
فبهذه الطريقة يتدفق احلليب بشكل أسرع داخل فم الصغري مما جيعله 

أكثر رضى وقناعة
التوتر النفسي: أما اذا مل تالحظي تغريا بطعم احلليب لديك أو   -3
ضعفا بتدفقه فحاولي مالحظة إن كنت تعانني من  توتر شديد فمثل هذا 
االنفعال ينتقل لرضيعك ومينعه بالتالي من االسرتخاء ومتابعة اإلرضاع. 
بالطبع ال نستطيع دائما ابعاد القلق من حياتنا ولكن حاولي خالل اللحظات 

اليت تسبق إرضاع الصغري أن تبعدي مجيع األفكار املزعجة لك. 
حالة  هو  اإلرضاع  تناقص  يف  السبب  يكون  وقد  الرضيع:  مرض   -4
له،  بالنسبة  صعبا  أمرا  الرضاعة  من  قد جتعل  واليت  الصحية  الرضيع 
مع  ترافق  إن  خاصة  ما،  مرض  إىل  مؤشرا  يكون  قد  اإلرضاع  فتناقص 
أعراض اخرى مثل الوهن، ارتفاع حرارة، االقياء، االسهال، السعال، 
صعوبة التنفس. لذا عليك استشارة طبيب األطفال يف حال امتناع صغريك 
عن الرضاعة، أو اذا راودتك الشكوك حول مرضه. وقد يؤثر مرض الرضيع 
على طريقته يف الرضاعة وعلى رغبته، وبالتالي على كمية احلليب اليت 
يتناوهلا. فإصابته بالرشح، أو بانسداد فتحيت األنف قد جيعل التنفس 
اإلجاصة  باستخدام  األنف  تنظيف  فإن  لذا  اإلرضاع،  أثناء  صعبا  أمرا 

احتقان  حال  يف  يفيد  قد  باإلرضاع  البدء  قبل  األنف  بتنظيف  اخلاصة 
األنف املؤقت، كما قد يسبب بزوغ األسنان لدى الرضيع أملا يف منطقة الفك 

السفلي أثناء اإلرضاع، ويف هذه احلالة ال بد من استشارة الطبيب.
اإلرضاع  حليب  من  كافية  وجبة  الرضع  بعض  يتناول  اإلقياء:   -5
لكنهم وبعد كل وجبة يتقيؤون جزءا كبريا منها. ال داعي للقلق حيال 
ذلك اذ يعد القيء أمرا طبيعيا أثناء اإلرضاع أو بعده، وبعض الرضع أكثر 
ميال للتقيؤ من غريهم. على أية حال فإن صغريك قد ال يتناول ما يكفيه 
املمكن ختفيف ذلك بأن جتعلي عملية  التقيؤ، ومن  من احلليب بسبب 
اإلرضاع هادئة قدر اإلمكان، لذا جتنيب كل ما قد يسبب انقطاع عملية 
أن  حاولي  مثريات.  من  ذلك  وغري  القوية  واألضواء  كالضجيج  اإلرضاع 
متسكي بصغريك بشكل عمودي أثناء وبعد انتهاء اإلرضاع بشكل مباشر، 
اللعب  كذلك حاولي تدليك ظهره قليال بعد كل وجبة إرضاع، وجتنيب 
القوي مع صغريك مباشرة بعد انتهاء وجبة اإلرضاع، أما إن تقيأ صغريك 
بقوة ألكثر من مرة، أو إن الحظيت وجود دم أو لون أخضر كامد، اتصلي 

مباشرة بطبيب األطفال.
ما  يتناول  كان صغريك  إن  ملعرفة  طريقة  أفضل  تعد  التجفاف:   -6
وزن،  من  يكسبه  ما  حركاته،  مراقبة  هو  اإلرضاع  حليب  من  يكفيه 
وحمتوى حفاضاته. من املهم جدا استشارة طبيب األطفال اذا ما الحظيت 
اخنفاض ما يتناوله الصغري من حليب، أو يف حال جفاف فمه أو عينيه، 
أو انه يرطب احلفاضات بشكل أقل من املعتاد، فهذه األعراض كلها قد 
تكون مؤشرا للتجفاف ، فللتجفاف آثار خطرية على صحة طفلك خاصة 
اذا ما كان التجفاف شديدا ، وحيدث عندما يرفض الصغري اإلرضاع، أو 

اذا عانى من اقياء أو اسهال متكررين

د. رواء اجلمال

مشاكل شائعة أثناء اإلرضاع
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الفعالية  املتوفرة حول عالقة  املعلومات  تزال  ال 
اجلنسية وقصور القلب االحتقاني قليلة نسبياً. 
وغالباً عند التشخيص املبكر واملعاجلة الصحيحة 
للمرضى  ميكن ملريض قصور القلب االحتقاني أن 
حيصلوا على حياة جنسية طبيعية، كما ميكن 
بواسطة  االنتصاب  فشل  معاجلة  لديه  تتم  أن 
السيلدينافيل )الفياغرا( ما مل تكن لديه مشكلة 
نقص تروية قلبية وجيب أن ال يكون من املرضى 
الذين يتناولون النرتات ضمن نظام املعاجلة. ومن 
املهم أن يكون هناك حوار بني املريض والطبيب 
حيث خياف املريض غالباً من حدوث أزمة قلبية 
أثناء ممارسة اجلنس ويعيقه ذلك من االستمتاع 

حبياة جنسية صحية.
يوجد الكثري من املعلومات الطبية حول الفعالية 
ولدى  الصدرية  الذحبة  مرضى  لدى  اجلنسية 
الشرايني  مرضى  ولدى  القليب  االحتشاء  مرضى 
اإلكليلية املزمنة أو زراعة القلب. لكن املعلومات 
املتوفرة عن الفعالية اجلنسية لدى مرضى قصور 

القلب االحتقاني ال تزال قليلة جداً.
الفعالية اجلنسية واالستقالب 

تتضمن الفعالية اجلنسية أربعة مراحل، مرحلة 
ومرحلة   foreplay املداعبة  ومرحلة  الراحة 
يزداد  األصحاء  ولدى  النشوة.  ومرحلة  التنبيه 
معدل ضربات القلب وضغط الدم بشكل ملحوظ 
خالل كل مرحلة. فقد تبلغ سرعة ضربات القلب 
140 – 180 ضربة يف الدقيقة. ويزداد كل من 
ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي فقد يصل إىل 
90/160 ملم /زئبقي )16 على 9(. كما يزداد 

معدل التنفس ومعدل استهالك األكسجني.

يزداد  االحتقاني  القلب  قصور  مرضى  لدى 
ضغط  يزداد  كما  أيضاً  القلب  ضربات  معدل 
االختالفات  هذه  وتعود  الرئوي.  والضغط  الدم 
إىل  إضافة  الودي  العصيب  اجلهاز  تأثريات  إىل 
القلق،  )اخلوف،  والنفسية  العاطفية  التأثريات 
القلب  قصور  مريض  يتعرض هلا  اليت  والتوتر( 

االحتقاني خالل الفعالية اجلنسية. 
الوظيفة اجلنسية وقصور القلب االحتقاني

أن  القلب  ألمراض  األمريكية  اجلمعية  أظهرت 
املتحدة  الواليات  يف  مليون شخص   4.9 هنالك 
تقدم  وعند  االحتقاني.  القلب  بقصور  مصابون 
وقصر  الدوار،  من  املرضى  معاناة  تزداد  املرض 
الصدرية.  الذحبة  أو  القلب،  وتسرع  التنفس، 
وتنقص نوعية احلياة وقد يؤثر ذلك على الفعالية 

اجلنسية. 
قصور  مرضى  على  الدراسات  إحدى  أجريت 
القلب االحتقاني يف املرحلة الثالثة أو الرابعة وقد 
لدى  اجلنسية  الرغبة  غياب  أو  اخنفاض  وجد 
73% من املرضى، كما لوحظ اخنفاض الفعالية 
لوحظ  وقد  املرضى،  من   %76 لدى  اجلنسية 
اجلنس  ممارسة  خالل  والسعادة  الرضى  نقص 
لدى أكثر من نصف املرضى، كما أن 58% من 
املرضى سجلت لديهم حاالت عدم القدرة على 

ممارسة اجلنس متكررة أو دائمة.
يف دراسة أخرى مشلت 63 مريضاً مصاباً بقصور 
املرضى  من   %62 أن  وجد  االحتقاني  القلب 
اجلنسية  بالفعالية  القيام  تواتر  لديهم  اخنفض 
بشكل خفيف أو شديد. كما أن 30% من املرضى 
توقفوا عن ممارسة اجلنس بشكل تام، وحوالي 

22% من املرضى مل يعد لديهم أي اهتمام مبمارسة 
لديهم  املرضى كان  اجلنس، وحوالي 59% من 

مشاكل جنسية مستمرة.
قليلة  الطبيب  لدى  املتوفرة  املعلومات  تزال  ال 
ملريض  يقدمها  أن  ميكن  اليت  النصائح  حول 
اجلنسية  حياته  حول  االحتقاني  القلب  قصور 
املرضى  هؤالء  لدى  الضرورية  األمور  من  لكن 
اختيار الوضعيات اجلنسية اليت ال تتطلب بذل 
جهد كبري، كما جيب التوقف أو االسرتاحة عن 
التنفس، كما ينصح بإطالة  ظهور أعراض عسر 
فرتة املداعبة مما يسمح للمريض والشريك بتقدير 
الرياضية  التمارين  حتمل  على  املريض  قدرة 
بالفعالية  القيام  على  قادراً  كان  ما  إذا  ولتقدير 

اجلنسية أم ال.
يف العدد القادم سيتم احلديث عن وسائل معاجلة 
بقصور  املصابني  املرضى  لدى  االنتصاب  فشل 

القلب االحتقاني.

احلياة اجلنسية وقصور القلب االحتقاني

يذهب بعض زائدي الوزن الذين ال يقاومون إغراء 
تناول ألوان الطعام ولديهم شهية زائدة لتناول ما 
لذ وطاب من األغذية إىل طبيب األسنان لربط فكي 
ال  بشكل  خاص  بسلك  أفواههم  داخل  األسنان 
يسمح هلم بتناول األغذية العادية وإمنا احلصول 
كاحلليب  طعامهم  يف  فقط  الغذائية  السوائل  على 
واخلضراوات  الفواكه  وشرابات  الرائب  واللنب 
تقييد  يف  ملساعدتهم  أكثر  أو  شهر  لفرتة  وسواها 
كميات ما يتناولونه من طعام  . وبال شك ال يفيد 
تفرض  مل  إذا  البدين  وزن  إنقاص  يف  الفكني  ربط 
من  عليه  حيصل  ما  كميات  على  غذائية  قيود 
السعرات احلرارية من السوائل اليت حيصل عليها  

يف طعامه اليومي  .
الوزن  إلنقاص  اخلاطئة  الطريقة  هذه  وتسبب 

حدوث مضاعفات صحية ملستعملها تشمل:

• عدم حصول البدين على مقادير كافية من  	
األلياف الغذائية املوجودة بوفرة يف اخلضراوات 
فتزداد  الفواكه   وقشور  البقول  وبذور  الورقية 

فرص شكواه من حالة اإلمساك .
•يؤدي عدم إمكانية استعمال فرشاة األسنان  	
إىل  السائلة  األغذية  تناول  بعد  الفم  لتنظيف 
النخر وخروج رائحة غري  زيادة فرص حدوث 

مستحبة من ختمر بقايا الطعام داخل الفم
• ال ختلو هذه الطريقة من شعور مستعملها  	

باإلزعاج نتيجة ربط فكيه .

ربط  الفكيـن إلنقاص الوزن...ضارة للصحة

الدكتور حميي الدين عمر لبنية
استشاري تغذية مبستشفى امللك فهد ومركز رعاية مرضى السكر ومركز أمراض الكلى وحماضر يف مركز الدراسات 

العليا )برنامج الزمالة العربية ( لطب األسرة و الكلية الصحية  باملدينة املنورة )سابقاً(
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من واجب املرأة أن تعمل... 

من واجب املرأة أن ترفع اسم بلدها عالياً...

من واجب املرأة أن تقدم جهداً يعادل جهد الرجل...

من واجبها احلصول على حريتها منكم... 

من واجبها...وليس من حقها...

لكل من مل يسمعنا من قبل:
احلرية واملساواة للمرأة

فن شراء األطعمة بذكاء!
التسّوق وشراء كل ما ترغبني به، ما حتتاجينه 
ولكننا  سيدة!  كل  حلم  هو  حتتاجينه،  ال  وما 
يعين  السوبرماركت!  يف  التسّوق  عن  نتكلم  هنا 
إىل  التسّوق  من  النوع  هذا  وملاذا حيتاج  األطعمة، 
بسيط  لسبب  الذكية واحملسوبة؟  املهارات  بعض 
جداً... لتفادي التسّمم الغذائي إذا ما تناولنا طعاماً 
قد حيتوي على البكترييا اليت ال ميكننا رؤيتها أو 

مّشها أو تذّوقها.
ينفق مبالغ كبرية من األموال الناس شهرياً على 
شراء األطعمة، وأكثر من أي منتج أو خدمة أخرى. 
وأهم ما ميكننا أن ننتبه إليه، هو التأّكد من شراء 

األطعمة السليمة. كيف؟ إليك الئحة طويلة:
األطعمة اليت ميكنك شرائها: 

جيدة  حبالة  أنها  ترين  اليت  األطعمة  فقط  •	
ومغلفة جيداً.

أواًل،  واملعلّبة  املغلّفة  األطعمة  اختيار  ميكنك  •	
خاصة ألنها غري قابلة للفساد بسهولة.

حتى  للتلف  املعّرضة  األطعمة  تسّوق  دعي  •	
النيئ،  اللحم  ومشتقاته،  احلليب  مثل  اآلخر، 
أو  املسّخنة  األطعمة  إىل  إضافة  والسمك،  الدجاج 

املطبوخة أو املثّلجة.
	•اشرتي البيض املوضوع يف الثالجة فقط.

	•عند شراء اللحم أو الدجاج من املكان املخّصص 
له يف السوبرماركت، احرصي على تغليفه ووضعه 
يف أكياس بالستيكية، فهذا مينع اختالطه بأغذية 

أخرى قد يتسبب بنقل اجلراثيم إليها.
	•افصلي يف سلة املشرتيات األطعمة الساخنة عن 

األطعمة الباردة.
	•احفظي األطعمة الباردة واملثّلجة معاً من أجل 
احملافظة على الربودة عينها، ومن ثم ارفقيها على 

الصندوق مع بعضها كي يتمكن موضب املشرتيات 
من وضعها يف الكيس نفسه.

	•قومي بشراء األطعمة اليت يتّم استهالكها قبل 
انتهاء مدة صالحيتها.

	•اشرتي األطعمة املثّلجة بطريقة سليمة أًي من 
دون أن يكون عليها قطع الثلج.

	•وإذا كان املشوار طوياًل يف السيارة لتصلي إىل 
املثّلجة  أو  الباردة  األطعمة  حفظ  حاولي  البيت، 
العودة مباشرة  بّراد عازل. ويفّضل دائماً  يف  دائماً 
من  أخرى،  أماكن  يف  التوقف  دون  البيت،  إىل 
أجل توضيب األطعمة يف أماكنها املخّصصة مباشرة 

ولتفادي تركها يف السيارة لفرتة أطول من اللزوم.
الئحة  حتضري  هو  عمله،  ميكنك  ما  أهم  ومن 
باألطعمة اليت حتتاجينها فعاًل يف مطبخك خالل 
الفرتة القصرية القادمة. إذ حيدث أحياناً أن نشرتي 
أكثر مما حنتاج وتفسد هذه األطعمة قبل أن نتمكن 

من طبخها، كاخلضار واللحوم مثاًل.
ما هي األطعمة اليت ينصح برتكها على رفوف 

السوبرماركت؟
وهذا  تشّكني جبودته،  ما  كل   حاولي جتّنب 

يشمل:
	•املنتجات اليت انتهت مدة صالحيتها.

	•املعلّبات أو األوعية املعوجة، املشققة أوغطاؤها 
منتفخ.

تدّل  الغالف  املمّزقة  أو  املتضّررة  املنتجات  •	
على أنها قدمية أو طريقة اإلهتمام باملنتج توحي 

بالالمبالة.
	•أي منتج ال يوحي بالثقة )مثاًل: عندما يكون 

مفتاح العلبة مكسور(
	•البيض الذي حيتوي على التشققات.

	•األطعمة اليت ينبغي أن تكون مرّبدة أو مثلجة 
ولكنها قد فقدت برودتها أو وضعت خارج الثالجة 

أو كانت من دون غطاء.
	•املنتجات غري النظيفة

	•األطعمة من دون الصقة غذائية.
السوبرماركت  إدارة  نظر  لفت  من  ترتددي  وال 
إىل أي مشكلة عند شرائك األغذية: مثاًل يف مسألة 
على  بل  املكان.  نظافة  أو  التخزين  الغالف، 
بشكرك  املستهلكني  من  العديد  سيقوم  العكس، 

على ذلك.
قد يكون شراء األطعمة بالنسبة لك ممتعاً أو فقط 
احلالة،  كانت  أياً  بها.  تقومي  أن  جيب  رحلة 
خذي بعني اإلعتبار أن يكون السوبرماركت نظيفاً 
ليست  املنتجات  وأن  احلشرات،  من  وخالياً 
تأّكدي  ذلك،  إىل  إضافة  األرض.  على  موضوعة 
من نظافة وبرودة الرباد أو الثالجة املوجودين يف 
السوبرماركت، وإتساعهم أي أن ال تكون املنتجات 

متكّدسة فوق بعضها البعض.
آمن  صّحي،  بتسوق  لك  متنياتنا  أطيب  ومع 

وممتع. 
mikailsalmo@yahoo.com
Hilton Abu Dhabi
 Chef  mikaeil salmo
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سياح يابانيون... 
عندما  منزيل  إىل  واجتهت  الباص.  من  نزلت  األيام  أحد  يف 
استوقفين اثنان من السياح اليابانيني خبجل شديد. وطلبا من أن 
أدهلما على حمطة القطار، فأشرتُ هلما إىل هناية الشارع مث إىل 
اليسار... لكنهما وقفا حلظة ومل يفهما! مث طلبا مين بلطف إن 
كان بإمكاين إيصاهلما إىل حمطة القطار، كانت يف عيوهنما نظرة 
برّاقة وشقاوة طفولية... مل أفهمها يف أول األمر... فأجبتهما 
وعملت ما قد يعمله أي مواطن سوري خيشى على مسعة البلد من 

املؤامرات االستعمارية... ذهبت معهما إىل حمطة القطار...
ضحكا ضحكة يابانية خفيفة، وحتركا معي. مث قاال يل أهنما 
زارا دمشق وحلب وتدمر... وقد أحبا الشعب السوري يف كل 

مكان... وأن كل مواطن سوري كان يساعدهم بشغف.
كانا  لقد  الشقية.  ونظراهتم  سبب ضحكهم  فهمت  عندها   
مكان...  كل  يف  السوري  الشعب  طيبة  ويستغالن  يستغالين 
لكنين كأي مواطن... حافظت على تقاليدنا وعاداتنا املضيافة، 
ظهرت  القطار،  حمطة  شاهدنا  وعندما  احملطة.  إىل  وأوصلتهم 
كامريا تصوير يابانية وبدأ أحدهم يصور حمطة القطار وقال يل 
إنه يصور كل شيء للذكرى، مث صور جسر للسيارات وبعدها 
صور سلة النفايات... أنا متأكد أن منظر سلة املهمالت عندهم 

خمتلف... مث صوروا سيارات النفايات... اهلدية من اليابان...
وعند كوة التذاكر طلبت تذكرتني لنكتشف أن القطار ممتلئ. 
وعندما حاولت أن أتوسط لدى املوظف » ألهنم يابانيون«، قال 
اليابان ماذا كانوا سيقولون؟ ال يوجد  يل: »لو كنا عندهم يف 

تذاكر...«
واضح أن املوظف معقد من السفر على القطارات اليابانية...

ويف  الباص...  يف  السفر  عن  سأال  مث  للحظة  وقف صديقانا 
وأوصلتهما  ابتسمت...  الشقية...  اخلبيثة  النظرة  نفس  عيوهنما 
والشاورما...  الفالفل  حمالت  يصوران  ومها  البوملان  حمطة  إىل 
وأنا خجل من نفسي ومن منظر أحد املواطنني الذين رموا كيس 

قمامة على األرض، فقد مت تصويره... للذكرى...
قطعت هلم التذاكر وأوصلتهم إىل الباص لكن ليس قبل أن يتم 

تصويري أنا أيضًا...
بقي اليابانيون يقولون يل أن سوريا بلد مجيل... وأن سكانه 
من أطيب الناس معشرًا... لكن يا ترى هل تصدقون هذه الدعاية 

الغريبة؟... عذرًا الشرق آسيوية؟
ال أعلم رأيكم لكنين أحب سوريا... كثريًا... وأريدها أن تكون أمجل 

بلد يف العامل...

Phobia
فوبيا

الضجيج يف العمل يؤثر على نوعية اليوم

جريدة أخبار الطب
تصدر  اجتماعية(.    - )طبية  علمية  جريدة 
السورية  العربية  اجلمهورية  في  أسبوعياً 
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د.رسالن العلي  
صاحب امتياز الترخيص واملدير املسؤول

د. ربا العبد اهلل 
 رئيس التحرير

د. حنا جبور
مدير تنفيذي

أ. عبد اهلل سلمو
املسؤول اإلداري

أ.هبة سلطان
متابعة الزبائن

أ.محمد أسعد فّرا
مدير تسويق

م. رشاد السيروان
مدير فني

املستشارون العلميون
د. أيهم أحمد
د. علي علوش
د. عزام عمار 

د. زهور السعد
د. رواء اجلمال

د. رمي عليان

لالستفسار واإلعالن
 الالذقية:

أ. نوار حممد
0999639818

أ. عالء عبيد
0999118374

اإلدارة
 041552447 
0956933235

مكتب حلب وإدلب:
أ. حممد أسعد فّرا

هاتف: 021-2224748
فاكس: 021-2224778

0944-648771
aleppo@med-syria.com

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

أن  حديثة  دراسة  أظهرت 
يف  للضجيج  املستمر  التعرض 
اضطراب  مع  واملرتافق  العمل 
السمع قد يسبب مشاكل يف  يف 

النوم.
منط  مبقارنة  الدراسة  قامت 
مكان  يف  األشخاص  لدى  النوم 
العمل نفسه، حيث يكون بعض 
باضطراب  مصابني  األشخاص 
ال  اآلخر  البعض  بينما  السمع 
يعاني من مشاكل مسعية مرتافقة 

مع اضطرابات السمع.
السمعية  باالضطرابات  املصابة  أن اجملموعة  الفروقات بني اجملموعتني هي  إحدى 
امللوث  املكان  ضمن  أطول  فرتة  قضوا  والذين  عمراً  األكرب  األشخاص  من  غالباً  كانت 
من   %51 هناك  كان  باضطرابات مسعية  املصابني  األشخاص  بني  أنه  كما  بالضجيج. 
األفراد يعانون من طنني يف األذن، مقابل 14% فقط يعانون من طنني ضمن األفراد الذين 

ليس لديهم نقص يف القدرة على السمع.
وقد كان طنني األذن إحدى العوامل اليت ترتبط مع اضطراب النوم، وقد لوحظ أن 
الضرر السمعي الناجم عن الضجيج يرتافق مع اضطراب يف النوم بغض النظر عن العمر أو 

سنوات التعرض للضجيج.  وخاصة يف األشخاص الذين يعانون من األرق الشديد.
إن دراسة األشخاص يف مكان عمل واحد تسمح بوجود العديد من العوامل املشرتكة 

حبيث يتحدد االختالف فقط يف وجود مشكلة يف السمع وتشابه العوامل األخرى. 
متأخر،  وقت  حتى  النوم  على  القدرة  عدم  النوم،  يف  صعوبة  النوم  مشاكل  وتشمل 
االستيقاظ بشكل مبكر جداً أو االستيقاظ عدة مرات يف الليل. وزيادة فرتات النوم وقلة 

لرتكيز خالل النهار، باإلضافة إىل التحرك كثرياً أثناء النوم.


