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الرئيس التنفيذي

عاما بدأت شركة التعاونية للتأمين نشاطها يف سوق التأمين السعودي.
منذ نحو ً 25
وىلع عكس الشركات األخرى التي كانت تعمل يف السوق كوكاالت لشركات أجنبية
كانت التعاونية شركة وطنية بامتياز ،وكانت الشركة الوحيدة التي تعمل بترخيص ،وصدرت
بمرسوم ملكي.
ومنذ ذلك التاريخ أخذت الشركة ىلع عاتقها مسؤولية تطوير قطاع التأمين السعودي،
ووضع معايير قياسية لجودة خدمات التأمين ،وطرحت برامج جديدة لتغطية احتياجات
العمالء وال سيما العمالء األفراد .كما أنفقت الشركة أموا ً
ال طائلة لتأهيل كوادر بشرية
سعودية محترفة واالرتقاء باملستوى املهني ملوظفيها حتى أصبحت معدالت السعودة
بها تقترب من  ،80%إضافة إلى تطبيق برامج وحمالت إعالمية منظمة لرفع مستوى الوعي
التأميني داخل املجتمع.
لقد استشعر املجتمع السعودي بالفعل بعد تأسيس التعاونية قيمة وجود شركة
تأمين وطنية تمتلك املؤهالت الالزمة لتقديم خدمات التأمين بجودة متميزة وبمستويات
مالءة تفوق يف كثير من األحيان املستويات العاملية ،لذلك تربعت الشركة ىلع قمة سوق
التأمين السعودي ىلع مدى ربع قرن.
وبعد أن دخلت صناعة التأمين مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير يف منتصف العقد
املاضي وبالتحديد يف عام  ،2004واصلت التعاونية دورها الريادي يف بناء ثقافة تأمينية
واعية تستهدف املواطنين واملقيمين ىلع كافة املستويات ،ومن ثم دخل التأمين يف
أعماق اهتمامات الناس .والحقيقة أنني أشعر اآلن بسعادة كبيرة عندما أجد املواطنين
ينظرون إلى التأمين الطبي باعتباره وسيلة مهمة لتوفير رعاية صحية راقية.
ومع تطور العمل يف نشاط التأمين الطبي أصبح لدينا مجتمع متكامل من العمالء
واملستفيدين يقدر عددهم باملاليين .ومثلما كرست التعاونية جهودها لنشر الوعي
التأميني ،فإننا اآلن بصدد تقديم عمل رائد يف صناعة التأمين ليست السعودية فحسب
بل والعربية ً
عموما .وكجزء من
أيضا ،هو إصدار مجلة «عائلتي» التي تعنى بالثقافة الصحية
ً
مسؤوليتنا ،فإن هذه املجلة تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد املجتمع السعودي
واالرتقاء بسلوكياتنا الصحية لتجنب األمراض والتمتع بحياة صحية سليمة.
أشعر بسعادة بالغة وأنا أطالع العدد األول من مجلة «عائلتي» ،وأتمنى للقائمين عليها
علما بأن تفاعلكم اإليجابي مع
التوفيق يف تحقيق أهدافها ومواصلة رسالتها لخدمتكمً ،
املجلة سوف يساعد ىلع تطويرها واستمرارها ،كما يشجعنا ىلع طرح املزيد من املبادرات
التي تستهدفكم ..وهذا يف الحقيقة نعتبره جز ًءا من مسؤولياتنا.
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«التعاونية» أفضل تصنيف في سوق التأمين السعودي عام 2012
منحت �ستاندرد �أند بورز �شركة التعاونية للت�أمني ت�صنيف ( )Aللعام
ال�سابع على التوايل وتوقع م�ستقر ،فيما يعد �أف�ضل ت�صنيف ح�صلت عليه
�شركة ت�أمني �سعودية .و�أو�ضح تقرير �ستاندرد �أند بورز �أن التعاونية جنحت يف
بناء الكثري من عنا�صر التميز على مدى ال�سنوات املا�ضية �أهمها التنوع الكبري
يف املنتجات وامتالك �شبكة بيع منت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة من وكالء
وو�سطاء ،كما تتميز ال�شركة مبواردها الب�شرية امل�ؤهلة والتي تت�شكل بن�سبة
كبرية من املواطنني ال�سعوديني.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن التعاونية وبالرغم من كونها مل تعد ال�شركة
ال�سعودية الوحيدة املرخ�صة� ،إال �أنها ا�ستفادت من معدالت النمو اجليدة
التي �شهدها �سوق الت�أمني خا�صة من فرعي الت�أمني الطبي وال�سيارات
اللذين ي�شكالن  82%من حمفظة الت�أمني ،وذلك رغم التحديات التي
ي�شهدها الو�ضع التناف�سي لل�شركة والتي فر�ضها وجود �أكرث من � 30شركة
ت�أمني مدرجة يف �سوق الأوراق املالية ,حيث حتتل التعاونية ما ن�سبته 25
باملائة من اجمايل �سوق الت�أمني.
من جهته� ،أعرب الرئي�س التنفيذي للتعاونية علي عبدالرحمن ال�سبيهني
عن �سعادته بهذا التقييم املتميز الذي ح�صلت عليه التعاونية رغم التحديات
الكثرية التي واجهتها ال�شركة و�أ�شارت �إليها �ستاندرد �أند بورز ،مو�ضحً ا �أن

 25٪تعاونية

 75٪أخرى

تقرير «�ستاندر �أند بورز» ا�ستند �إىل عوامل �أخرى للتقييم تتميز بها التعاونية
�أهمها املرونة املالية� ،إ�ضافة �إىل متتع ال�شركة بحماية �إعادة ت�أمني �شاملة من
خالل ارتباطها باتفاقيات �إعادة ت�أمني ن�سبية وغري ن�سبية مع معيدي ت�أمني
عامليني من احلا�صلني على ت�صنيف (� )Aأو �أعلى.

أشعة الشمس عالج اللتهابات الرئة
بينت درا�سة �أجراها باحثون بريطانيون م�ؤخرًا �أن اجلرعات العالية
من فيتامني د الذي يتكون يف اجل�سم لدى التعر�ض ل�ضوء ال�شم�س والتي
يتم اعطا�ؤها �إىل جانب العالج بامل�ضادات احليوية ت�ساعد على ما يبدو
املر�ضى على ال�شفاء ب�شكل �أ�سرع من هذا املر�ض الذي ي�صيب الرئتني.
وقال �أدري��ان مارتينيو وهو حما�ضر يف عدوى وح�صانة اجلهاز
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التنف�سي يف جامعة كوين ماري بلندن والذي ر�أ�س هذه الدرا�سة �أن
هذه النتائج ت�شري �إىل �أن اجلرعات العالية من هذا الفيتامني تقلل من
اال�ستجابة االلتهابية للعدوى وحتد من الأ�ضرار بالرئتني.
و�أ�ضاف «�أحيانًا ميكن لهذه اال�ستجابات االلتهابية �أن ت�سبب تلفًا
يف الأن�سجة ت�ؤدي �إىل جتاويف يف الرئة.
«لو ا�ستطعنا امل�ساعدة يف �شفاء هذه
التجاويف ب�سرعة فمن املتوقع �أن تقل فرتة
عدوى املر�ضى ورمبا يعانون من �أ�ضرار �أقل
بالرئة».
أي�ضا �إنهم يعتقدون �أن
وقال الباحثون � ً
قدرة فيتامني د على تثبيط الرد االلتهابي
دون ال��ت��دخ��ل يف عمل امل�����ض��ادت احليوية
ي�شري �إىل �أن املكمالت رمب��ا تكون مفيدة
للمر�ضى الذين يتناولون م�ضادات حيوية
لأم��را���ض مثل االلتهاب ال��رئ��وي و�أم��را���ض
الرئة االخرى.
وي��دم��ر امل��ر���ض خاليا الرئتني ويدفع
امل��ر���ض��ى لل�سعال ال���ذي تطلق م��ن خالله
البكرتيا التي تنت�شر عرب الهواء وميكن �أن
ي�ستن�شقها �آخرون.

 30%نسبة حاالت االكتشاف المبكر لسرطان الثدي في المملكة
�أكد القائمون على حملة التوعية ب�سرطان الثدي التي �أطلقتها اجلمعية
ال�سعودية اخلريية ملكافحة ال�سرطان لتوعية ال�سيدات ب�أهمية الوقاية من
�سرطان الثدي على جناح �أهداف احلملة ودورها يف �إبراز �أهمية الك�شف
املبكر يف رفع ن�سبة ال�شفاء من املر�ض.
و�أكدت م�صادر اجلمعية �أن ن�سبة حاالت االكت�شاف املبكر لل�سرطان
يف ال�سعودية ت�صل �إىل  30%واحل��االت الأخ��رى يتم الك�شف عنها يف
مراحل مت�أخرة وذلك ب�سبب نق�ص الوعي ب�أهمية الك�شف املبكر.
وت�ضمنت احلملة تخ�صي�ص عيادة متخ�ص�صة للك�شف املبكر عن
�سرطان الثدي حت��وي جهاز امل��ام��وغ��رام ،وع��ي��ادات متنقلة ،بالإ�ضافة
�إىل الطواقم الطبية املتخ�ص�صة يف توعية ال�سيدات بالوقاية ،وطريقة
الفح�ص الذاتي للثدي من خالل ور���ش العمل امل�ستمرة واملحا�ضرات،
�إىل جانب عمل الأ�شعة و�إعطاء نتائج فورية ملعظم املراجعات من قبل
ا�ست�شارية الأ�شعة.
�إىل جانب ذلك نظم الق�سم الن�سائي يف اجلمعية م�ؤخرًا ركنًا توعويًا
وتثقيفيًا يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض ،ي�ستهدف املر�ضى وال��زوار ,ومت
خالله توزيع املن�شورات التثقيفية والتوعوية حول �سرطان الثدي ،وماهيته،
و�أ�سبابه ،وطرق الوقاية منه ،وطريقة الك�شف الذاتي ،ودعت اجلمعية
ال�سيدات زائرات املعر�ض �إىل �إجراء الك�شف املبكر يف مركز عبداللطيف
العبداللطيف التابع للجمعية ال�سعودية اخلريية ملكافحة ال�سرطان.

جهاز جديد ينقذ حياة األطفال الخدج
متكن اخلرباء يف جامعة �أدنربة الربيطانية من تطوير جهاز جديد ينقذ حياة الأطفال اخلدج املولودين قبل الأوان �أو قبل اكتمال
مدة احلمل الطبيعية ،من خالل مراقبة العالمات احليوية للمولود ،والتنبيه لإ�صابته ب�أي اعتالل �صحي.
و�أو�ضح ه�ؤالء �أن اجلهاز اجلديد مو�صول مبهد الطفل ليقي�س عالماته احليوية كنب�ضات القلب ومعدل التنف�س والتحذير لوجود
�أية �أمرا�ض �أو خلل �أو ق�صور ما يف �أع�ضاء الأطفال
اخل��دج قبل حدوثها فعال ،وتنبيه الأطباء ل�ضرورة
التدخل الوقائي ال�سريع.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن اجلهاز املذكور ميثل نظام
حتذير مبكر ب�سيط و�سهل اال�ستخدام ،بد ًال من �أجهزة
املراقبة التقليدية املكلفة التي تزود بقراءات �آنية عن
و�ضعية املري�ض فقط دون التنب�ؤ عن فر�ص �إ�صابته
ب�أي م�شكالت �صحية حمتملة ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا
تعر�ضت رئتا الطفل للتمزق واالنفجار ب�سبب التهوية،
ف�إن ت�شخي�ص ذلك �سي�ستغرق �ساعتني ،وي���ؤدي �إىل
وفاة حوايل  40يف املائة من الأطفال� ،أما با�ستخدام
اجلهاز اجلديد ،ي�صبح من املمكن الك�شف عن اخللل
يف غ�ضون  10دقائق فقط ،مما ي�سمح ب�سرعة التدخل
والعالج.
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معجون طبي يعالج تسوس األسنان بدون حفر
بف�ضل االكت�شاف اجل��دي��د ال��ذي حققه العلماء
اليابانيون ق��د ي�صبح ع�لاج ح��االت الت�سو�س الأوىل
للأ�سنان �أ�سهل و�أب�سط و�أقل �أملًا.
فقد جنح الباحثون يف معهد طب الأ�سنان بطوكيو
يف تطوير معجون �صناعي جديد ملينا الأ�سنان ،ي�ساعد
يف �إ�صالح وترميم التالف واملت�سو�س منها دون احلاجة
�إىل احل�شو �أو احلفر.
و�أو�ضح ه�ؤالء �أن املعجون الأبي�ض البلوري اجلديد
يعيد بناء طبقة املينا دون �إزالة املنطقة املت�سو�سة من
ال�سن ،كما ي�ساعد يف ترميم التجاويف ال�سنية ومنع
ظهور ُحفر �أو ثقوب جديدة.
وع��ادة ما يقوم �أطباء الأ�سنان بعالج التجاويف
ال�سنية من خالل �إزالة املنطقة املت�سو�سة ،وح�شو الثقب
فيها ب�صمغ خا�ص �أو مبزيج معدين� ،إال �أن هذا العالج ال ينا�سب التجويفات ال�صغرية ب�سبب احلاجة �إىل �إزالة ال�سن ال�سليم � ً
أي�ضا
لل�سماح للح�شوة بااللت�صاق.

تحذير من استخدام األجهزة اللوحية
آالما
�أكد طبيب بريطاين �أن ا�ستخدام الأجهزة اللوحية ي�سبب � ً
بالرقبة والكتف.
وك�شف توين كو�شهار الطبيب املتخ�ص�ص ب�إ�صابات الكتف �أنه
ً
مري�ضا يعانون م�شكالت يف
�أ�صبح يعالج �أ�سبوع ًيا قرابة ع�شرين
الكتف ناجمة عن ا�ستخدام كمبيوترات «�آي باد».
وق��ال «�إن الإم�ساك بجهاز �آي ب��اد يف و�ضعية �أ�سفل الر�أ�س
يدفع امل�ستخدم �إىل االنحناء برقبته �إىل �أ�سفل بزاوية حادة ،وهو
ما يزيد من ال�ضغوط على الفقرات العنقية» ،و«هذه امل�شكالت ال
ت�ؤثر فقط على م�ستخدمي الكمبيوترات اللوحية ،بل � ً
أي�ضا ت�ؤثر على
م�ستخدمي الهواتف الذكية».
وين�صح كو�شهار م�ستخدمي ه��ذه الأج��ه��زة بعدم االنحناء
مو�ضحا �أن �أف�ضل و�ضعية لال�ستخدام
بالرقبة �أثناء ا�ستخدامها،
ً
هي �أن يكون اجلهاز �أمام الوجه مبا�شرة ،كما ين�صح �أي�ضا ب�ضرورة
�أخ��ذ ف�ترات من الراحة مع حتريك الرقبة وم��د الكتفني يف تلك
الأثناء.
وي�شدد الطبـــيب الربيطاين على نقل الكـــمبيوتر اللوحي بني
اليدين اليمنى والي�سرى با�ستمرار �أثناء اال�ستخدام ،واالنتباه عند
�أقل �شعور بالأمل للحيلولة دون الإ�صابة باحلالة املر�ضية التي تعرف
با�سم «كتف الآي باد» التـــي ت�أخـــذ �شكل �آالم يف الكـتف وجوانب
الظهر �أو اجلزء العلوي من الذراعني.
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عالج كيميائي واعد لسرطان الرئة
�أظ���ه���رت جت��رب��ة ع�لاج��ي��ة ي��اب��ان��ي��ة
با�ستخدام عقارين كيميائيني جمرّبني
لعالج �أورام �سرطانية خمتلفة� ،أنهما معًا
بديل واع��د للعالج التقليدي �أو القيا�سي
حل���االت �سرطان ال��رئ��ة املتقدمة ،وفقًا
مل�����ص��ادر اجل��م��ع��ي��ة الأم�يرك��ي��ة لأب��ح��اث
ال�سرطان ،التي ن�شرت ح�صيلة التجربة
بدوريتها «�أبحاث ال�سرطان الإكلينيكية».
و�أج���ري���ت ال��ت��ج��رب��ة ال��ع�لاج��ي��ة بعدة
م��راك��ز ،ويف مرحلتها الثانية �شارك يف
مري�ضا لديهم حاالت متقدمة
التجربة ً 56
من مر�ض �سرطان الرئة ال�شائع.
وكانت نتائج جتربة ا�ستخدام عقاري
 S-1و�إرينوتيكان من حيث م�ستوى اال�ستجابة ،وا�ستمرار حياة املر�ضى
بدون تفاقم ال�سرطان ،و�إجمايل مدة البقاء ،مماثلة �أو �أف�ضل من النتائج
الواردة عن املعاجلة القيا�سية بنظام عالج كيميائي بالتيني.
ونظرًا لأنها جتربة �أحادية امل�سار� ،إذ تلقى جميع امل�شاركني نف�س
العالج التجريبي ،ب��دون جمموعة مقارنة تعالج بالعالج الكيميائي
القيا�سي ،مل يتمكن الباحثون من املقارنة املبا�شرة بني فوائد كل من
طريقتي العالج.
بيد �أنهم مل يذكروا ما �إن كانت �آث��ار العالج التجريبي اجلانبية
�أقل حدة من تلك الناجمة عادة عن العالج القيا�سي .ويبدو �أن املر�ضى
و�أط��ب��اءه��م املعاجلني راف�ضون ل�سُ ميّة ال��ع�لاج الكيميائي البالتيني
القيا�سي ،نظرًا لقلة فائدته يف ا�ستمرار حياة املر�ضى ،مما يعزز احلاجة
لعالجات فاعلة ب�آثار �سُ ميّة �أقل.

ويقول م�ؤلف الدرا�سة و�أ�ستاذ الأورام
بكلية طب جامعة كِ نكي ب�أو�ساكا يف اليابان
�إي�سامو �أوكاموتو �إنه ينبغي �إجراء درا�سة
عالجية «ثنائية امل�سار» للمقارنة املبا�شرة
بني العالج التجريبي والعالج القيا�سي
للتثبت من �أي فوائد تتعلق ب�إطالة بقاء
امل��ر���ض��ى ل���دى ا���س��ت��خ��دام ع���ق���اريْ S-1
و�إرينوتيكان.
وكان عقار  S-1قد �أق ّر ا�ستخدامه
يف اليابان وك��وري��ا ،حيث �أظهر فائدة
م��ل��م��و���س��ة يف ع�ل�اج ���س��رط��ان اجل��ه��از
اله�ضمي ،لكنه ال ي��زال قيد التجارب
الإكلينيكية يف ب�لاد �أخ����رى ،ك���أوروب��ا

والواليات املتحدة.
هذا العقار املتعدد الأوجه واملتاح يف �صورة كب�سوالت ،يعمل بثالث
�آليات خمتلفة .يتفكك يف �إحداها �إىل فلورورا�سيل ( ،)FU-5مبجرد
وج��وده باجل�سم .والفلورورا�سيل عقار عالج كيميائي ي�ستخدم كثريًا
لعالج �سرطانات القولون وامل�ستقيم وغريها.
وهناك جزء ثان من عقار  S-1ي�ستمر يف �إنتاج فلورورا�سيل مب�ستوى
ثابت� ،أما اجلزء الثالث فهو م�صمم ليت�صدى لآثار فلورورا�سيل ال�سامة،
كالغثيان والقيء.
صال
�أما �إرينوتيكان فهو عقار يُحقن بالوريد ،ومت تطويره واختباره �أ� ً
يف اليابان ،ومت �إقراره بالواليات املتحدة يف  ،1994وكثريًا ما ي�ستخدم
لعالج �سرطان القولون .وي�ستخدم حاليا يف اليابان لعالج �سرطان الرئة،
لكنه ال ي�ستخدم هكذا يف البالد الأخرى.

العسل بديل للمواد الحافظة
قال باحث �أمريكي �إن الع�سل ميكن �أن يكون بدي ًال عن املواد احلافظة التي
ت�ضاف �إىل بع�ض الأطعمة من �أجل تخزينها وجعلها �صاحلة لأطول فرتة ممكنة
ب�سبب احتوائه على مواد م�ضادة للأك�سدة.
وا�ستبدل الباحث نيكي �إنغي�سيز الأحما�ض الأمينية ( )EDTAملنع الزيت
املوجود يف مرق ال�سلطة ويف �سائل الذرة احللو الذي يو�ضع يف الكثري من منتجات
املرق لإعطائها نكهة ومذاق ًا حلو ًا ،من الت�أك�سد.
وقال �إنغي�سيز وهو م�ساعد بروفي�سور يف ق�سم كيمياء الأغذية بجامعة �إلينوي
«تبني لنا �أن املواد امل�ضادة للأك�سدة يف الع�سل حافظت على نوعية مرق ال�سلطة
لنحو ت�سعة �أ�شهر وجعلت مذاقها احللو طبيع ًيا».
��وع��ا م��ن الع�سل ملعرفة ت�أثريها
و�أ���ض��اف �أن��ه �أج���رى اخ��ت��ب��ارات على  19ن ً
وخ�صائ�صها وقدرتها على حفظ امل��واد التي ت�ضاف �إليها ،فتبني �أن معظمها
يحتوي على مركبات ب�إمكانها حفظ الأغذية لعدة �أ�شهر.
ق�سم كيمياء الأغذية  -بجامعة �إلينوي
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حقائق

حقائق علمية حول ما يسمى
بجرثومة المعدة

د .جاسر عبداهلل الحربش
استشاري األمراض الباطنية

هناك رعب حقيقي يف
املجتمع املحلي يثيره
مصطلح جرثومة املعدة،
أس��ب��اب ه���ذا ال��رع��ب
متعددة ،وكلها تعتمد
ىلع نتف م��ن حقائق
مخلوطة بخرافات يروجها
م��دل��س��ون يستغلون
طيبة وسذاجة املرضى.

�أوالً :ال يوجد م�صطلح طبي علمي ا�سمه جرثومة املعدة ،هذه الت�سمية
جمرد حتوير �شعبي لال�سم العلمي لبكترييا ا�سمها :البكترييا احللزونية
اله�ضمية ،مت حتوير امل�سمى العلمي �إىل امل�صطلح ال�شعبي (جرثومة
املعدة) على يد ه�ؤالء النا�س التالية موا�صفاتهم:
� - 1أطباء يجهلون الكثري عن البكترييا احللزونية ،ويعتقدون �أن ثبوت
وجودها يف التحاليل الطبية يعني بال�ضرورة �إ�صابة املعدة بها.
� - 2أطباء ك�ساىل يعرفون احلقائق العلمية عنها لكنهم ال يريدون
�إتعاب �أنف�سهم بال�شرح املطول للمري�ض.
� - 3أطباء مدل�سون يتاجرون ب�إثارة الرعب عند املراجعني بق�صد
�إخ�ضاعهم لو�سائل ت�شخي�صية وعالجية ال ل��زوم لها ،بل ورمب��ا ت�شكل
خطورة م�ستقبلية عليهم �أكرث من الإ�صابة اجلرثومية نف�سها.
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 - 4دجالون وم�شعوذون �شعبيون ي�سرتزقون من وراء فتات الطب
احلديث وجهل النا�س ،فيتلقفون بع�ض امل�صطلحات الطبية الغربية
التي لي�س لها �أ�صول عربية ال �شعبية وال غري ذلك ،ثم يحولونها �إىل
م�سميات لت�شخي�صات مر�ضية يعتا�شون من ورائها ببيع الأع�شاب
والأع�سال املغ�شو�شة والعالج بالكي والو�صفات ال�شعبية ،ك�أمثلة على
هذه امل�صطلحات العلمية الغربية التي يتم ت�شويهها وا�ستغاللها يف
تطبيب الدجالني وامل�شعوذين ال�شعبيني �أذكر فقط متالزمة القولون
مر�ضا ج�سديًا) ،وجرثومة املعدة
الع�صبي (وهي حالة نف�سية ولي�ست ً
والأم��را���ض الفريو�سية الكبدية ،وه��ذه �أمثلة قليلة على املمار�سات
املدمرة للطب ال�شعبي حتت م�سميات �أمرا�ض علمية مل يكن املعاجلون
ال�شعبيون يعرفون عنها �شيئًا قبل �سماعها من املخت�صني يف الطب
العلمي احلديث ،لكنهم تبنوها للتك�سب املادي.
والآن ماذا عن احلقيقة حول ما ي�سمى �شعبيًا جرثومة املعدة؟
ه��ذا الكائن املجهري الدقيق ال��ذي ت�صعب ر�ؤي��ت��ه �إال باملجاهر
املكربة عالية التكبري هو بكترييا (جرثومة) لها �شكل لولبي حلزوين،
ولها يف قاعدتها �أه��داب �سوطية متحركة .بهذا الرتكيب ت�ستطيع �أن
تخرتق بلولبها الأمامي غ�شاء املعدة وتندفع �إىل العمق بتحريك �أهدابها
ال�سوطية .لكن الأهم هو �أن قدرتها على اخرتاق غ�شاء املعدة ال يتم بهذه
ال�سهولة التي ي�صورها الأطباء املتاجرون بالتخويف منها �أو الأطباء
اجلاهلون باحلقائق العلمية حولها .لكي تتمكن البكترييا احللزونية من

اخ�تراق غ�شاء املعدة وتعطيل و�سائله احلمائية القوية ال بد من توفر
ال�شروط التالية ،مع الإميان التام بق�ضاء اهلل وقدره:
�أوالً� :أن يتم ابتالع هذه البكترييا مع الطعام �أو ال�شراب �أو الرذاذ
امللوثة بكميات كبرية منها وب�شكل متكرر .هذا يعني ممار�سة �أ�سلوب
حياة معي�شي �سيئ من الأ�سا�س.
ثانيًا� :أن يكون غ�شاء املعدة قد مت �إ�ضعافه والإ�ضرار به بوا�سطة
التوابل احلارقة �أو التدخني �أو الكحول �أو الأحما�ض �أو امل�سكنات �أو
اخللطات ال�شعبية الع�شوائية �أو القلق النف�سي ال�شديد ال��ذي ي�ضعف
املناعة ،وذلك قبل التعر�ض للبكترييا احللزونية مما ي�سهل لها عملية
االخرتاق.
ثالثًا� :أن يكون لدى ال�شخ�ص امل�صاب فع ًال ب�أحد �أمرا�ض املعدة
البكتريي احللزوين �ضعف خلق �أو مكت�سب يف املناعة الذاتية لغ�شاء
اجلهاز اله�ضمي يرتتب بنا ًء على هذه العوامل الثالثة جملة من احلقائق
�أهمها:
�أ� -أن �أعداد من يعرت�ضون لعبور البكترييا احللزونية داخل جهازهم
اله�ضمي يف املجتمع ال�سعودي وجميع بلدان العامل الثالث �أكرث من ت�سعني
أعرا�ضا «مر�ضية» ال يتعدى
باملئة على الأق��ل ،لكن ن�سبة من ت�سبب لهم � ً
الع�شرة باملئة ،واملو�ضوع يخ�ضع لل�شروط ال�صحية التي �سبق ذكرها .هذا
أي�ضا �أن البكترييا احللزونية يف �أغلب الأحيان جمرد عابر �سبيل مثلها
يعني � ً
مثل الباليني من اجلراثيم الأخرى ثم تخرج مع الرباز �إىل اخلارج.
ب� -أن �أغلب ال�شاكني من �أعرا�ض مر�ضية يف اجلهاز اله�ضمي ال
تكون البكترييا احللزونية (جرثومة املعدة) هي ال�سبب بال�ضرورة ،و�إمنا
قد يكون هناك �أ�سباب �أخرى ،حتى لو مت �إثبات وجود البكترييا احللزونية
يف فحو�صاتهم املخربية قد تكون هذه البكترييا عام ًال م�ساعدً ا ملر�ض
�آخر وقد ال يكون لها دور على الإطالق يف �شكوى املري�ض.
جـ� -أن الطب ال يتبنى عالج البكترييا احللزونية بنا ًء على وجودها
بالتحليل و�إمنا يعالج �أفعالها املر�ضية يف الن�سيج املعدي مثل االلتهابات
والتقرحات والأورام.
د� -أن �أف�ضل عالج للبكترييا احللزونية و�إ�صاباتها اله�ضمية هو
الوقاية� ،أي الأ�سلوب املعي�شي ال�صحي النظيف واالهتمام ب�صحة البيئة
املنزلية التي يقطن فيها املري�ض (الزوجة ،الأبناء ،الأقارب ،اخلدم)،
وهذا ما ال يتعر�ض له الأطباء للأ�سف على الإطالق.
هـ� -أن التهويل الذي ين�شره الأطباء عند امل�صابني بجرثومة املعدة
جمرد جهل باحلقائق �أو حيلة ابتزازية بهدف الك�سب املادي .الأطباء
قد يهولون ويحذرون من احتماالت الإ�صابة ب�سرطان املعدة الناجت عن
جرثومة املعدة احللزونية ،لكن الواقع هو �أن ما بني كل مئة م�صاب
بجرثومة املعدة ال تتعدى احتماالت الإ�صابة ب�سرطان املعدة ن�سبة اثنني
يف املئة .بالرغم من ذل��ك ،ولتو�ضيح التدلي�س ال��ذي ميار�س يف هذا
املجال ال بد من فهم التايل بدقة وعمق� :إذا در�سنا مئة حالة مري�ض
ب�سرطان املعدة ثابتة الت�شخي�ص �سوف جند �أن �سبعني يف املئة منهم
�أ�صيبوا به ب�سبب �إ�صابة مزمنة و�شديدة بجرثومة املعدة .لكن يف املقابل
ال تتحول الإ�صابة املر�ضية بجرثومة املعدة �إىل ورم �سرطاين �سوى عند
�شخ�صني فقط بني كل مئة �شخ�ص م�صاب بهذه البكترييا.
تلك كانت جملة حقائق مهمة يجهلها بع�ض الأطباء ،ويتاجر بها
بع�ضهم ،وي�ستغلها الدجالون ال�شعبيون ال�ستغفال ال�سذج واجلهلة ،وهم
صال ال يعرفون ما هي جرثومة املعدة.
�أ� ً

 90%م����ن ال��م��ج��ت��م��ع
السعودي يتعرضون لعبور
البكتيريا الحلزونية داخ��ل
جهازهم الهضمي
التو�صيات الأخ�يرة :ال داعي للهلع عند �سماعك لهذا الت�شخي�ص
من الطبيب .اطلب من الطبيب الذي تثق به التحقق من وجود تغريات
فعلية يف جهازك اله�ضمي ب�سبب وجود هذه اجلرثومة يف معدتك .اطلب
من الطبيب م�ساعدتك على ح�صر الأ�سباب التي تخ�صك �أنت وجعلتك
ت�صاب بهذه اجلرثومة و�أن ي�شرح لك �أ�سباب الوقاية منها .عد فورًا
�إىل �أ�ساليب املعي�شة ال�سليمة وا�ستفد من الوقاية لأنها �أهم من العالج،
وخ�صو�صا �صحة البيئة املنزلية والغذائية� .إذا عوجلت مرة واحدة عن
ً
جرثومة املعدة ثم قال لك الطبيب �إنها عادت �أو ما زالت موجودة خالل
الأ�سابيع القليلة التالية ،فابحث عن ال�سبب يف ممار�ساتك املعي�شية
ال�سيئة� ،أو ابحث عن طبيب �آخر ،لكن ال تكرر العالج .تكرار العالج
الثالثي جلرثومة املعدة (هكذا ي�سمى علميًا) خالل فرتات ق�صرية
ومتتابعة قد يقتلك �أو ي�سبب لك م�شاكل �صحية �أكرب و�أكرث بكثري مما قد
ت�سببه البكترييا احللزونية.
لكن افهم هذا :بدون وقاية لن يفيدك العالج حتى لو كررته مئة
مرة.
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أبناؤنا

قليل من المرح ..قليل من الصحة

السمنة
واألطفال
يفترض أن تكون فصول
دافعا للحفاظ ىلع
الدراسة
ً
صحة األطفال ،وأن تسمح
بالحركة والنشاط ،إال أن
املالحظ عكس ذلك ،فالسمنة
والكسل والترهل تعد القاسم
املشترك بين الكثير من
األطفال ألسباب متعددة ،ما
يعني ضرورة االلتفات ملعالجة
هذا الوضع قبل استشرائه،
وتحوله إلى أسلوب حياة يصيب
األسرة كلها باألمراض.
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ترى د .نهاد ربيع البحريي �أ�ستاذة الرتبية بجامعة
الطائف �أن الأطفال يف العادة يواظبون طوال الإجازة
ال�صيفية على الأن�شطة الريا�ضية املختلفة من �سباحة
و جري و كرة قدم و غريها من الأن�شطة الريا�ضية،
�سواء كانت �أن�شطة ريا�ضية عار�ضة �أو يف فرق ريا�ضية
منتظمة �أو من خالل اللعب يف احلدائق واملالهي وما
تت�ضمنه من �ألعاب الأطفال املختلفة من تزحلق
وقفز وغريها.
وينطبق ه��ذا على الأوالد والبنات على
ح��د ���س��واء يف خمتلف الأع��م��ار ،فلكل �سن ما
ينا�سبه من الن�شاط الريا�ضي �أو الرتفيهي .حتى
و�إن مل يكن الولد �أو البنت من هواة ممار�سة ريا�ضة
معينة جندهم يتنزهون م ًعا يف احلدائق ،وهذا امل�شي
والتنزه يف حد ذاته ميثل ريا�ضة تكاد متار�س يوم ًيا،
كما يقبل الأوالد خا�صة على ركوب الدراجات كنوع
من اللعب ،وهذا يعترب � ً
أي�ضا ريا�ضة يف حد ذاته ،وكل
نوعا من
هذا من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إك�ساب �أطفالنا ً
اللياقة والن�شاط يف فرتة العطلة ال�صيفية.
ثم ت�أتي الدرا�سة بكل م�س�ؤولياتها ليتوقف فيها كل هذا الن�شاط
واللعب ،ويكون الرتكيز كله على اجللو�س لفرتات طويلة للمذاكرة،
وينكب الطفل على مكتبه ل�ساعات طويلة لالنتهاء من واجباته،
كما يجل�س يف املدر�سة عدة �ساعات �أخرى ت�صل �إىل �سبع �ساعات
ال يتخللها �أكرث من ن�صف �ساعة هي الف�سحة املدر�سية ف� ً
ضال عن
حمل احلقيبة املدر�سية املثقلة بالكثري من الكتب والدفاتر والأدوات
الدرا�سية.
عوامل تفقد الطفل لياقته

ولكن هل معنى ه��ذا كله �أن يفقد الطفل لياقته مبجرد بدء
الدرا�سة ؟ ..والإجابة على ال�س�ؤال تقول �إن هناك بالفعل عدة عوامل
ت�شرتك يف فقد الطفل لياقته منها:
• التوقف عن ن�شاط ريا�ضي كان ميار�سه الطفل بانتظام.
• اجللو�س  -كما �سبق  -يف املدر�سة ل�ساعات طويلة يف املدر�سة
دون حركة حيث يف�ضل بع�ض الأط��ف��ال اجللو�س يف الف�سحة
بد ًال من احلركة والن�شاط.
• الطرق اخلاطئة يف اجللو�س من انحناء للعمود الفقري
وعدم اجللو�س بظهر مفرود.
• �إثقال احلقيبة املدر�سية فوق طاقة الطفل.
• اجللو�س للمذاكرة يف املنزل ل�ساعات طويلة بنف�س الطريقة
اخلاطئة.
• عدم مالءمة مكان املذاكرة للأو�ضاع ال�صحية للجلو�س ،فمث ًال

قد يذاكر بع�ض الأطفال على ال�سرير،
وم��ن ث��م ي�ضطر حلني ظ��ه��ره م��ن �أج��ل
ال��ك��ت��اب��ة ،كما ق��د يف�ضل بع�ض الأط��ف��ال
النوم على البطن �أثناء القراءة �أو الكتابة.
• القراءة يف و�ضع القعود مائال �أو الرقود
على الظهر مما ي�ضر بالعينني.
• قد تكون املن�ضدة �أو املكتب عال ًيا بحيث ال
يكون منا�سب مع حجم الطفل وطوله في�ضطر
الطفل للجلو�س على ركبتيه على الكر�سي لكي
ي�ستطيع الكتابة والقراءة على املن�ضدة املرتفعة،
والطفل بذلك ي�ضطر حلني ظهره.
• �ضعف الإ���ض��اءة يف احل��ج��رة ال��ت��ي ي�ستذكر
فيها الطفل درو�سه لفرتات طويلة مما ي�ضطر الطفل
لالقرتاب ال�شديد من الكتاب فينحني ظهره للأمام.
• ال�سهر يف �أيام االختبارات ال�شهرية و الن�صفية واختبارات
�آخ��ر العام مع اال�ضطرار �إىل اال�ستيقاظ املبكر �ضار جدً ا
باجلهاز الع�صبي والقدرة على الرتكيز.
• ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات املحتوية على الكافيني ل��زي��ادة �ساعات
اال�ستيقاظ واالنتباه وخا�صة يف �أيام االختبارات وخا�صة للطلبة
الكبار يف املراحل الثانوية واجلامعية ،كما يلج�أ بع�ض التالميذ
ال�صغار لتقليد �إخوانهم يف هذه الأمور وم�شاركتهم ال�سهر وتناول
ال�شاي والقهوة.
مرض عصري من الصعب التخلص منه

م��ن خ�ل�ال م�����ش��اه��دات��ه ال��ي��وم��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال يف امل���دار����س ب��ات
د� .إ�سماعيل خليل عبا�س ا�ست�شاري اللياقة البدنية وال�سمنة م�ستا ًء
عندما ينظر �إىل الأطفال وال�سمنة والك�سل والرتهل غال ًبا عليهم،
ويقول �إنه ال ين�سى م�شهدً ا يراه متكر ًرا يف امل�سابح فبع�ض الأطفال
تبدو �أ�شكالهم م�شوهة من الرتهل وال�سمنة ،ما ي�ؤثر � ً
أي�ضا على
�أ�سلوبهم يف التحرك وامل�شي وال��ذي يخ�شى منه �أن يكون �صورة
الأجيال و�شباب امل�ستقبل ،لينتقل من
م�شكلة �صحية �إىل مر�ض ع�صري
ي��ك��ون م��ن ال�صعب

البحيري :تشجيع األطفال
على ال��ع��ادات الصحية في
ً
ضروريا
الجلوس يعد أمرًا
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التخل�ص منه م�ستقب ًال م�سب ًبا له عاهة يعي�ش بها.
وقد تتجاوز العاهة اجل�سدية لتكون � ً
أي�ضا نف�سية �أو فكرية �أو
�إنتاجية ،ويقول�« :إننا نت�أمل لهذا املنظر ،ونريد �أن يكون �أبنا�ؤنا
�أق��وي��اء والئقني بدن ًيا ،ك��ون ه��ذا ينعك�س على ثقتهم ب�أنف�سهم
وتعاملهم ،وكذلك على تفكريهم وتركيزهم وبالتايل حت�صيلهم
ال��درا���س��ي وجناحهم ،كما �أن ه��ذا � ً
أي�ضا ينعك�س على الدولة
والأهل بخ�سارة مالية وجهد ووقت ميكننا �أن نتجنبه مع قليل من
التخطيط والتعاون والت�شجيع والوعي ال�صحي والريا�ضي لن�شره
من �أجل �أبناء ومواطنني و�أمة �صحية وقوية ،فامل�ؤمن القوي خري
من امل�ؤمن ال�ضعيف».
الحلول البدنية لتجنب المخاطر

م��ن جانبها ت�ضع د .ن�ه��اد رب�ي��ع البحريي ع��ددًا م��ن احللول
املبدئية لتجنب املخاطر ال�صحية التي تنتظر الأبناء �أثناء الدرا�سة
ومنها:
• يعترب ت�شجيع الأطفال على العادات ال�صحية يف اجللو�س
منذ ال�صغر �أم�� ًرا �ضرور ًيا لأن تراكم تكرار ه��ذه الأو�ضاع
اخلاطئة واال�ستمرار يف ممار�ستها مع اجلهل مب�ضارها ي�ؤدي
لت�شوهات يف العمود الفقري على املدى الطويل ،حيث يظهر يف
�سن متقدمة عند ظهور بع�ض امل�شكالت ال�صحية فيما بعد مثل
االنزالق الغ�ضرويف ،فهذه امل�شكالت ال�صحية ال تكون وليدة
يوم وليلة ،بل هي نتاج �سنوات طويلة من الإهمال واال�ستهتار
يف هذه الأمور املرتبطة باجللو�س على املذاكرة و�أمام �شا�شة
التلفزيون والكمبيوتر يف مرحلة الطفولة واملراهقة وال�شباب

ي���ج���ب ال��م��ح��اف��ظ��ة
على لياقة أطفالنا التي
اكتسبوها ف��ي العطلة
الصيفية
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التي هي ال�سن املنا�سبة الكت�ساب العادات ال�صحية يف اجللو�س
واملذاكرة واملحافظة عليها من �أجل املحافظة على اللياقة.
ولكي نحافظ على �صحة �أطفالنا ميكننا مراعاة ما يلي:
• تعويدهم منذ ال�صغر على طريقة �صحية يف اجللو�س بحيث
يكون الظهر مفرودًا للمحافظة على �صحة العمود الفقري �سواء
عند املذاكرة �أو عند م�شاهدة التلفزيون �أو عند قراءة املجالت
�أو اللعب باملكعبات.
• الت�أكيد على �أطفالنا دائ ًما باملحافظة على هذه الأو�ضاع ال�صحية
يف اجل��ل��و���س عندما ال ي��ك��ون��ون ب�صحبتنا يف �أث��ن��اء وج��وده��م
باملدر�سة �أو باحلديقة �أو بالف�سحة املدر�سية.
• توفري مكاتب ومقاعد تتنا�سب مع طول الطفل حتى ي�ستطيع
املحافظة على و�ضع �سليم �أثناء اجللو�س خا�صة عند اال�ستذكار
ل�ساعات طويلة ،فطفل االبتدائي يحتاج �إىل مكتب �أ�صغر يف
حجمه من ذلك املكتب الذي يحتاجه طفل املتو�سط كما يحتاج
طالب الثانوي واجلامعة �إىل مكتب �أكرب حتى ال ي�ضطر �إىل حني
ظهره �أثناء املذاكرة.
• توفري الإ�ضاءة املنا�سبة يف احلجرة التي ي�ستذكر فيها الطفل
درو���س��ه ل�ساعات طويلة بحيث ال ي�ضطر الطفل �إىل التدقيق
يف الكتابة فتتعب عيناه بالإ�ضافة �إىل انحناء ظهره ،و�أن�سب
�أن��واع الإ�ضاءة هي ملبات الفلور�سنت الأبي�ض ،كما ميكن و�ضع
�إ�ضاءة �إ�ضافية على الناحية الي�سرى من مكتب الطفل ملزيد من
الإي�ضاح وحتى ال يتكون ظل على الكتاب الذي يقر�أ فيه الطفل،
فالظل يتكون خا�صة عندما تكون الإ�ضاءة على الناحية اليمنى
من الكتاب.
نصائح للمحافظة على لياقة الطفل

ولكي نحافظ على لياقة الطفل على نف�س امل�ستوى الذي تعود
عليه طوال الإجازة �أو على م�ستوى مقارب �إىل حد ما ميكننا اتباع

ما يلي:
• �إذا كان الطفل من �ضمن امل�شرتكني يف الفرق الريا�ضية
وتعود على التدريب بانتظام فال نحرمه من هذا التدريب
يوما �أو يومني يف الأ�سبوع
ب�سبب الدرا�سة ،بل نحدد له ً
للتدريب مثل عطلة نهاية الأ�سبوع.
• ت�شجيع الطفل على امل�شي مع �أ�صدقائه �إىل املدر�سة �أو ركوب
متاحا ،فهذه ن�صف
الدراجة �إىل املدر�سة كلما كان ذلك ً
�ساعة من اللياقة الطفل �أوىل بها يف ال�صباح الباكر.
• ت�شجيع الطفل على �أن يجعل من الف�سحة املدر�سية جما ًال
للن�شاط واحلركة واللعب ولي�س اجللو�س على املقاعد يف
الف�سحة خا�صة بالن�سبة للفتيات.
• �أن يقوم الطفل بني احل�ص�ص املدر�سية ويحرك ذراعيه
ورقبته ،ومفا�صلة للمحافظة على مرونتها وحمايتها من
التيب�س خا�صة يف الطق�س القار�س الربودة.
• الذهاب �إىل احلدائق يف عطلة نهاية الأ�سبوع وت�شجيع
�أوالدن���ا وبناتنا على ريا�ضة امل�شي ب��د ًال م��ن اجللو�س يف
عطلة نهاية الأ�سبوع �أمام �شا�شات التلفزيون والكمبيوتر.
• االلتزام باجلدول املدر�سي وعدم حمل الكثري من الكتب
التي ال داع��ي لها يف احلقيبة املدر�سية ،وحم��اول��ة و�ضع
الكتب وامل��ج��ل��دات الثقيلة يف خ��زان��ة خم�ص�صة لذلك
يف املدر�سة بد ًال من حملها كل يوم و الإثقال على العمود
الفقري.
وكل ما �سبق من �ش�أنه �أن يحافظ على لياقة �أطفالنا التي
يكادون يفقدونها مع بداية الدرا�سة وقلة احلركة ،كما يحميهم
يف امل�ستقبل من م�شكالت العمود الفقري وت�شوهاته ،وغريها
من امل�شكالت الرتاكمية الناجتة عن الإهمال يف مراحل النمو
املختلفة من طفولة و مراهقة.
فوائد الرياضة لطالب المدارس

د� .إ�سماعيل خليل عبا�س ي��رى �أن مم��ار��س��ة الريا�ضة
بالن�سبة للأطفال تعد � ً
أي�ضا من �ضمن احللول التي يجب
الأخذ بها للحفاظ على لياقتهم ،فهي تعمل على التخل�ص
م��ن م�ضاعفات ال�سمنة وم��ا ت�سببه م��ن م�شاكل متنوعة
معروفة مثل ارتفاع الكول�سرتول و�ضغط ال��دم وال�سكري،
وارتفاع الدهون وم�شاكل القلب ،وغريها من تلك الأمرا�ض
ال�شائعة الع�صرية� ،إ�ضافة �إىل عدة فوائد �أخرى منها :
• حت�سني الرتكيز والتح�صيل يف الدرا�سة و�إنتاجية فكرية
�أف�ضل م�ستقب ًال.
• حت�سني املزاج وطرد ال�سموم من اجل�سم.
• تقوية الع�ضالت والتخل�ص من الرتهالت والوزن الزائد.
• حت�سني املناعة مما يقلل من املر�ض والغياب والإقبال على
املدر�سة والدرا�سة.
• يتعلم الطالب التعاون والعمل اجلماعي بروح الفريق ولغة
اجتماعية �أف�ضل.
• روح املناف�سة الإيجابية.

السمنة والسرطان

من املتعارف عليه طب ًيا وحيات ًيا �أن ال�سمنة تزيد
من خطر الإ�صابة بال�سكري وب�أمرا�ض القلب،الأبحاث
والتجارب ال�شخ�صية تدل على ذلك وقد تثبتها حت ًما،
ولكن ما ال يعلمه الكثري من النا�س �أن ال�سمنة قد تزيد
من خطر الإ�صابة بال�سرطان � ً
أي�ضا.
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات ع��ل��ى الإن�����س��ان
واحليوان ت�شري �إىل وجود العالقة ،ولكن �أكرب درا�سة
�أجريت على الإطالق ون�شرت م�ؤخرا وجدت �أن هناك
عالقة بني جميع �أنواع ال�سرطان وبني ال�سمنة ،يف كل
من الرجال والن�ساء.
ال��درا���س��ة امل��ن�����ش��ورة يف املجلة الطبية (New
 ،)England Journal of Medicineنظرت يف حال
�أكرث من � 900ألف بالغ �أمريكي ،حيث مت ا�ستعالمهم
عن طبيعة عاداتهم الغذائية ب�شكل دوري ،ثم مت
عاما ملراقبة حاالت
متابعتهم م��دة ال تقل عن ً 16
ال�سرطان التي تن�ش�أ بينهم.
ح�سب الدرا�سة املن�شورة يف �شهر �أبريل (http://
 ،)content.nejm.orgف�إنه خالل تلك الفرتة مات
ح��وايل � 17أل��ف �شخ�ص م��ن ال�سرطان ،ووج��د �أن
ال��ذي��ن ك��ان��وا �أك�ثر النا�س وز ًن���ا ك��ان��وا �أ���ش��د النا�س
عر�ضة للإ�صابة بال�سرطان ،وكانت العالقة �أقوى
ما تكون بني ال�سمنة وبني �سرطانات املثانة والكلية
والبنكريا�س واملريء واملرارة والثدي.
وق��در الباحثون �أن رج�ل ًا واح��دا من بني كل ،6
وام��ر�أة واح��دة من بني كل  5ميوتون من ال�سرطان
ب�سبب زيادة وزنهم.
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نصائح لتهيئة الطفل لدخول المدرسة
من املهم �أن يقوم الأهل وبخا�صة الأم بالتمهيد لطفلها وتهيئته
إليك
لدخول املدر�سة ،فهي مرحلة جديدة وغام�ضة بالن�سبة ل��هِ � .
�سيدتي بع�ض الن�صائح لتهيئتِه لعامه الدرا�سي الأول:
 - 1يجب تعويد الطفل على االنف�صال التدريجي عن املنزل والبُعد
عن الأم.
 - 2يجب تعويد الطفل على تكوين عالقات اجتماعية مع الآخرين،
وذلك بتكثيف الزيارات لرفاق جيله لق�ضاء الوقت معهم ،والقول له �إنه
�سيلقى يف املدر�سة �أ�صدقاء مثل ه�ؤالء الذين يلعب معهم الآن.
معك �إىل ال�سوق ،ودعيه يختار احلقيبة
 - 3يجب ا�صطحابه ِ
املدر�سية وقرطا�سيتِه من �أقالم و�ألوان ودفاتر جذابة ،و�أخربيه ب�أنه
�سي�ستمتع با�ستخدام ما قام ب�شرائه يف املدر�سة.
 - 4ينبغي عدم ذكر �أي �أمر قد ينفر الطفل من املدر�سة ،على
�سبيل املثال ذكر حل الواجبات املنزلية �أو �أنظمة املدر�سة ال�صارمة .يُحجم عن الذهاب �إىل املدر�سة.
 - 7يجب تعويد الطفل على اال�ستيقاظ مبكرًا وت��ن��اول وجبة
 - 5يجب غر�س حب املدر�سة يف نف�س الطفل وحت�سني �صورتها
الإفطار.
وذكر ما فيها من برامج م�سلية.
 - 8يجب الت�أكد من �أنّ الطفل ي�ستخدم دورة املياه بال�شكل
 - 6يجب تهيئة الظروف املنزلية امل�ساعدة على النوم املنظّ م
واملبكر ،لأن عدم كفاية النوم ت�ؤدي اىل تكدّر مزاج الطفل وبالتايل قد ال�صحيح الذي ي�ضمن نظافة ال�شخ�ص واملكان.

كيف تكون الوجبات المدرسية ..صحية؟
حان وقت العودة �إىل املدر�سة من جديد ما يعني عودة حت�ضري
الوجبات املدر�سية مرة �أخرى .فالوجبة املدر�سية مهمة للغاية ،فهي
مت ّد طفلك بالطاقة الالزمة له طوال اليوم املدر�سي .و�أجنح طريقة
تُ�شجع طفلك على �أن ي�أكل طعامه هي التنويع وحت�ضري الوجبات
عليك �سيدتي:
بطرق ظريفة ومتنوعة .وللو�صول للهدف يجب ِ
ي�شاركك يف حت�ضري وجبته املدر�سية.
ِ
�أوالً� :أن ترتكي طفلك
فالأطفال يف�ضلون الطعام الذي يختارونه وي�شاركون يف جتهيزه،
كما �أن �إ���ش��راك طفلك يف حت�ضري وجبته �سيعلمه اختيار
العنا�صر الغذائية ال�سليمة ويف نف�س الوقت �سي�ستمتع بعملية
التح�ضري نف�سها.
ثانيًا :ولأن االختيار اجليد للوجبات الغذائية ي�ساعد
طفلك على الرتكيز ،ويجعله يتمتع بحالة نف�سية م�ستقرة،
ِ
احر�صي �سيدتي على �أن تت�ضمن الوجبة املدر�سية اختيارات
تت�ضمن املجموعات الغذائية الآتية :الربوتينات ،البقول ،الفواكه
واخل�ضار ،ومنتجات الألبان والأجبان.
ثالثًا :يجب �أن تت�أكدي من �أن الأطعمة التي تعطينها لطفلك
�سهلة التناول بالن�سبة له ومو�ضوعة يف علب �سهلة الفتح .وال ينبغي
�أن تن�سي �إ�ضافة مطرة من املاء �أو حتى مطرة معبئة بالع�صري
الطازج.
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رابعًا :ول�ضمان التنويع ال��ذي �سبق �أن ذكرناه �أع�لاه،
��و���ض��ا ع��ن ال�سندويت�شات
م��ن اجل��ي��د �أن حت�����ض��ري لطفلك ع ً
�����ض��ا م��ن ال�سلطة يف علبة منف�صلة م��ع و���ض��ع قطعة خبز
ب��ع ً
�����ض��ا و�ضع علبة بها بع�ض �سلطة الفواكه.
معها .كما ميكن �أي ً
�أخريًا ،ال �شك �أن طفلك �سي�سعدُ ببع�ض املفاج�آت من وقت لآخر،
فال ب�أ�س من �أن ت�ضعي له مفاج�أة يف علبة طعامه مثل قطعة من
احللوى التي يحبها� ،أو ب�سكويته املف�ضل ،مما يُ�شعره �أنك معه حتى
وهو يف املدر�سة.

شبكة

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
http://www.cchi.gov.sa

يعد جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين اجلهة �صاحبة العالقة يف كل ما يتعلق بالت�أمني الطبي
ومراقبة تنفيذه وفق ال�شروط املو�ضوعة .وللمجل�س موقع على الإنرتنت تتوفر فيه العديد من
الروابط املفيدة ل�شركات الت�أمني امل�ساهمة واحلا�صلة على ترخي�ص العمل باململكة ،و�أ�صحاب
املن�ش�آت ال�صحية التي تقدم خدمات الرعاية ال�صحية ،و�أ�صحاب ومديري ال�شركات التي تقدم
خدمات الت�أمني ملوظفيها و�أع�ضاء املجل�س �إىل جانب الأمانة العامة للمجل�س والنظم واللوائح
اخلا�صة بعمل املجل�س والعديد من الدرا�سات والأبحاث وا�ستف�سارات و�شكاوى اجلمهور� ،إ�ضافة
�إىل املركز الإعالمي وفيه الأخبار وجملة ال�ضمان ال�صحي.
منظمة ال�صحة العاملية

http://www.who.int/ar/

منظمة ال�صحة العاملية هي ال�سلطة التوجيهية والتن�سيقية �ضمن منظومة الأمم املتحدة فيما
يخ�ص املجال ال�صحي .وهي م�س�ؤولة عن ت�أدية دور قيادي يف معاجلة امل�سائل ال�صحية العاملية
وت�صميم برنامج البحوث ال�صحية وو�ضع القواعد واملعايري وتو�ضيح اخليارات ال�سيا�سية امل�سندة
بالبيّنات وتوفري الدعم التقني �إىل البلدان ور�صد االجتاهات ال�صحية وتقييمها .ويوفر موقعها على
الإنرتنت خدمات متعددة من خالل العديد من الروابط ت�شمل موا�ضيع �صحية وبيانات و�إح�صاءات
وبرامج وم�شاريع و�آخر امل�ستجدات وال�سالمة على الطرق وحقائق و�أرقام و�أيام ال�صحة العاملية
ومتابعة الأمرا�ض ال�سارية والأوبئة التي ت�صيب مناطق من العامل.

املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�سط

http://www.emro.who.int/ar/

ي�شكل املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط واحدً ا من  6مكاتب �إقليمية ملنظمة
ال�صحة العاملية حول العامل .يقوم بخدمة �إقليم �شرق املتو�سط ،والذي يت�ألف من  22دولة ع�ضوًا
والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) ،مبجموع �سكاين يقرب من 583
مليون �إن�سان .يعمل املكتب الإقليمي ،مع مكاتب  17دولة يف الإقليم ،ومع احلكومات ،والوكاالت
املتخ�ص�صة ،وال�شركاء واجلهات املعنية الأخرى يف حقل ال�صحة العمومية لتطوير �سيا�سات �صحية
وتقوية النظم ال�صحية الوطنية .تتمثل الدول يف الإقليم يف اجلمعية العامة لل�صحة العاملية،
واملجل�س التنفيذي ملنظمة ال�صحة العاملية ،واللجنة الإقليمية ل�شرق املتو�سط.

وزارة ال�صحة

http://www.moh.gov.sa

يقدم موقع وزارة ال�صحة جمموعة من �أهم و�أبرز اخلدمات الإلكرتونية ,م�صنفة ح�سب نوعها
والأ�شخا�ص املوجهة لهم وتت�ضمن العديد من اخلدمات منها �صوت املواطن ونظام التوظيف
وخدمات الرخ�ص الطبية وخدمات املوظفني� ،إىل جانب روابط لقطاعات الوزارة و�أخبارها
والتوعية ال�صحية وت�شمل الأيام ال�صحية وجوال ال�صحة والفح�ص الطبي قبل الزواج وخدمات
الهاتف املجاين واملنا�سبات ال�صحية والأدوات ال�صحية و�صحة احلجاج .ويعد موقع وزارة ال�صحة
ال�سعودية واجهة �إعالمية �إلكرتونية لن�شر معلومات �صحية دقيقة ومدخ ًال �إلكرتونيًا لكل ما تقدمه
الوزارة من خدمات.
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نساء ووالدة

آالم المخاض تحت السيطرة
د.عبدالحميد علي شحاته
استشاري التخدير والعناية املركزة

تختلف درجة األلم أثناء الوالدة بين
امرأة وأخرى فقد يعتمد األلم الذي تشعر
به املرأة ىلع عدة عوامل منها حجم الجنين
أو وضعه أو قوة انقباضات الرحم ،وقد أدى
التقدم امللحوظ يف طرق تسكين األلم
إلى استخدامها يف غرفة الوالدة لتقديم
يد املساعدة إلى كل أم لديها إحساس
بالخوف من آالم الوالدة.
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كيفية التعامل مع آالم الوالدة:

�إن الراحة التامة من �أه��م �أ�سباب تقليل الأمل �أثناء ال��والدة فكلما
أي�ضا �أ�سلوب التنف�س
ا�سرتخت الأم �أك�ثر ،قل الإح�سا�س ب��الأمل ،كما �أن � ً
ومتارين اال�سرتخاء ميكنها �أن تكون ذات فائدة كبرية ومع ذلك ف�إن هناك
بع�ض الن�ساء يحتجن �إىل م�سكن للأمل لكي ي�شعرن بالراحة �أثناء الوالدة.
الت�سكني :هو عبارة عن تخفيف الأمل بدون فقد ال�شعور �أو احلركة ،هذا
النوع يقلل حدة الأمل ولكن ال مينعه متامً ا.
التخدير :وهو يعطي فقدانًا للإح�سا�س بالأمل وي�صاحبه فقد القدرة
على احلركة وفقدان الوعي (يف حالة التخدير الكلي) وعادة ما ي�ستخدم
يف احلاالت مثل العمليات القي�صرية.
املهدئات والأدوية املنومة :عادة ما تعطى باحلقن عن طريق الع�ضل �أو
الوريد ،وهي ت�ساعد على تخفيف حدة الأمل بدون فقدان الوعي.

األدوية تقلل من تقدم
ال��والدة إذا أعطيت مبكرًا
لتسكين األلم
تعمل هذه الأدوية عن طريق ت�أثريها على مراكز املخ احل�سية
ب�صفة عامة فت�ؤدي �إىل ت�سكني الأمل يف �أي جزء من اجل�سم ولي�س
بالتحديد يف منطقة الإح�سا�س بالأمل فقط� ،أي �أن هذه الأدوية لها
ت�أثري على اجلهاز الع�صبي كليًا.
وغالبًا ما تعطى الن�ساء الالتي يحتجن لدواء يجعلهن ي�شعرن
باال�سرتخاء وقد ي�صاحب هذا النوع من العقاقري بع�ض الأعرا�ض
اجلانبية مثل الغثيان �أو الدوخة �أو عدم القدرة على الرتكيز �أو
االرتباك �أو النعا�س ولذلك تظل الأم يف ال�سرير فرتة من الوقت بعد
تعاطي مثل هذه العقاقري ،كما �أن هذه الأدوية ميكن �أن تقلل من تقدم
الوالدة خا�صة �إذا �أعطيت مبكرًا يف بداية الوالدة ،ولأن هذه الأدوية
تخرتق امل�شيمة ف�إنها ميكن �أن ت�ؤثر على يقظة اجلنني بعد الوالدة
لفرتة ق�صرية .كما ال ين�صح بهذا النوع من الأدوي��ة بالوريد قبل
الوالدة مبا�شرة وكذلك �إعطا�ؤها بكميات كبرية لأنها قد ت�ؤثر على
وخ�صو�صا على التنف�س مما قد ي�ستدعي �إعطاء
ً
اجلنني �أثناء الوالدة
أي�ضا
اجلنني �أدوية م�ضادة لعك�س �آثار العقاقري امل�أخوذة ،كما يف�ضل � ً
مرور �أكرث من �أربع �ساعات بني �آخر جرعة ووالدة اجلنني.
غاز �أك�سيد النيرتوز :ويعطى عن طريق اال�ستن�شاق كخليط مع
الأك�سجني (بن�سبة  .)50٪ي�ساعد على تخفيف الأمل يف حوايل 50٪
من الن�ساء .ويف�ضل ا�ستن�شاقه قبل انقبا�ضات الرحم امل�ؤملة بحوايل
 45ثانية.
ويتمتع غ��از �أك�سيد النيرتوز
ب�سرعة امل��ف��ع��ول وك��ذل��ك �سرعة
زوال ت���أث�يره ،وت�ستطيع املري�ضة
ا�ستن�شاقه على ح�سب احتياجها.
قد ي�سبب الدوخة �أو النعا�س
�أو ن���ادرًا فقد ال��وع��ي �أو ق��د ي�ؤثر
على تنف�س اجلنني عند ا�ستخدامه
ل��ف�ترات طويلة وم�ستمرة خا�صة
�إذا كانت الأم يف حالة توتر �شديد
ولكن تزول هذه الأعرا�ض مبجرد
التوقف عن اال�ستن�شاق.
 - 1التخدير الكلي وهو عبارة
عن فقدان كامل للوعي مع ت�سكني
الأمل وعدم القدرة على احلركة.
 - 2التخدير املو�ضعي :وي�ؤدي
هذا النوع �إىل عدم ال�شعور بالأمل

فقط يف �أج��زاء اجل�سم امل��راد تخديرها مع احلفاظ على درجة
ال��وع��ي كاملة .وع���ادة ال ي�ساعد على تخفيف الأمل امل�صاحب
النقبا�ضات الرحم.
ي�ستخدم هذا التخدير عادة مع ت�سكني الأمل �أثناء �شق الع�ضالت
أعرا�ضا
لت�سهيل خروج اجلنني من القناة املهبلية ونادرًا ما ي�سبب � ً
جانبية للأم �أو اجلنني.
 - 3التخدير الن�صفي :يعترب التخدير الن�صفي من �أكرث الطرق
امل�ستخدمة يف ت�سكني الأمل �أثناء الوالدة ،ويتم �إعطا�ؤه بثالث طرق:
تخدير باجلفن ف��وق الأم اجلافية .تخدير باحلقن داخ��ل الأم
اجلافية .التخدير املزدوج باحلقن فوق وداخل الأم اجلافية معًا.
ويعمل هذا التخدير على فقدان الإح�سا�س يف الن�صف الأ�سفل من
اجل�سم (من منطقة الو�سط وحتى الأرجل) مع الإبقاء على درجة
الوعي وكذلك درجة االنتباه.
وهناك بع�ض املخاوف التي قد ت�شعر بها الأم نحو التخدير
الن�صفي وم�ضاعفاته وهي غالبًا ب�سبب عدم املعرفة الكافية �أو بع�ض
املعلومات اخلاطئة التي يجب تو�ضيحها ب�أ�سلوب علمي مب�سط .فقد
�أ�صبحت هذه الطرق �أكرث �أمانًا وفاعلية والبد من تو�ضيح الأمور
� اًأول ثم االقتناع بها ثانيًا وبعد ذلك ترتك حرية االختيار لكل �أم
ما ينا�سبها �أثناء هذه املرحلة ولكن بالطبع بعد ا�ست�شارة طبيبي
الن�ساء والوالدة والتخدير.
يتميز التخدير الن�صفي بت�سكني الأمل يف املنطقة التي ي�صدر
منها الأمل وهي الرحم (يف املرحلة الأوىل من ال��والدة) والقناة
املهبلية (�أثناء املرحلة الثانية من ال���والدة) .وعلى العك�س مما
ت�سببه املهدئات واملنومات من دوخة وعدم القدرة على الرتكيز فمع
التخدير الن�صفي تظل الأم يقظة ومنتبهة وبدون �أمل فيمكنها ذلك
من التعاون مع طبيب الن�ساء والوالدة ل�سماع تعليماته �أثناء الوالدة.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذا النوع من التخدير لي�س له ت�أثري
�سلبي يذكر على اجلنني.
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الفراولة هي توت األرض
الذي يقي من السرطان

فوائد الفراولة..
وكان العامل (ليني) م�صابًا بالنقر�س يتداوى ب�أخذ الفراولة ,وتبعه
كثريون بعد �أن حت�سنت حالته ال�صحية.
يوجد يف ثمار الفراولة فيتامني  Cبن�سبة ترتاوح بني 50% - 20
وكاروتني بن�سبة � 5%إ�ضافة �إىل �آثار من فيتامني ب  1بالإ�ضافة �إىل
ال�سكاكر وحم�ض التفاح والليمون وال�صف�صاف ,كما تعترب ثمار
الفراولة غنية ب�أمالح ال�صوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم والفو�سفور
واحلديد �أك�ثر ب�أربعني مرة مما هي عليه يف العنب ,لذلك ت�ستعمل
الثمار يف حاالت فقر الدم.
وي�ستعمل مغلي الثمار اجلافة كمادة حافظة للحرارة وط��اردة
للرمال املرارية والكلوية ،ويف حاالت النقر�س تفيد الأوراق كمادة قاب�ضة

كتب أحد األطباء سنة 1652م عن فوائد الفراولة
فقال :الفراولة ممتازة لتبريد الكبد والدم والطحال
وللمعدة الصفراوية ،واألوراق والجذور جيدة ً
أيضا
لتثبيت األسنان الرخوة ولشفاء اللثة اإلسفنجية
الفاسدة ،وللفراولة خصائص مقوية ومجددة
للنشاط ملا تحويه من األمالح والفيتامينات وتفيد
املصابين بالتدرن الرئوي والتهاب املفصل.

للإ�سهالت ,كما �أن مغلي الأوراق يخف�ض �ضغط الدم عن طريق
تو�سيع الأوعية الدموية.
والفراولة �سهلة اله�ضم ,وتوافق املعدة ال�ضعيفة وت�ساعد على
اله�ضم ،لذا ت�صلح للبدينني لأن املواد الد�سمة قليلة.
وهي غذاء ملني ومطهر ومرطب ومرمم ,فالأحما�ض الع�ضوية
و�أمالح البوتا�سيوم تن�شط �إفراز ع�صارات املعدة ،وتنظف الدم
وتخف�ض ال�ضغط املرتفع ,وت�ساعد الأجهزة الدفاعية يف اجل�سم,
وتفيد اجلهاز الع�صبي وت�سكن الآالم وتنظم �إف���رازات امل��رارة
وتقتل اجلراثيم وتعترب جمددًا للحيوية.
يفيد ع�صري الفراولة اجل�سم يف �إزالة البثور وحب ال�شباب
واللون ال�شاحب.
كما يفيد يف جميع �أنواع االلتهابات.
�أم��ا ع�صري ال��ف��راول��ة وج��وز الهند فيفيد يف حالة التهاب
احللق والتهاب املعدة ويف قرحة املعدة ،كما �أن له ت�أثريًا قويًا على
ع�صيّات االلتهاب وخا�صة ع�صية التيفوئيد.
مالحظات هامة

يجب �أن ت�ؤكل الفراولة مبا�شرة بعد غ�سلها
لئال تخرب خوا�صها امل�ضادة للجراثيم.
وي��ج��ب �أن ت���ؤك��ل ال��ف��راول��ة على ال��ري��ق بني
250و 500غ��رام يف اليوم الواحد ،ويفيد مغلي
�أوراق الفراولة وج��ذوره��ا يف مكافحة �أمرا�ض
عديدة كالإ�سهال والنقر�س والروماتيزم واملرارة.
ولتجميل ال��وج��ة ت��ه��ر���س ب�ضع ح��ب��ات من
الفراولة ويدهن الوجه بها قبل النوم ,وتبقى
حتى ال�صباح ثم تغ�سل مباء البقدون�س الإفرجني
فين�شط اجللد وتزول التجعدات.
يزعم البع�ض �أن غ�سل الفراولة قد يذهب
بنكهتها الطيبة وهذا غري �صحيح �إال �إذا نقعت
يف املاء ملدة طويلة ,فمن ال�ضروري غ�سلها جيدً ا
لإزالة اجلراثيم والأو�ساخ عنها وتناولها فورًا.
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زيت الزيتون
عالج ووقاية
فوائد جديدة تتجلى لتثبت أن اإلسالم دين العلم،
فقد أخبر القرآن عن شجرة مباركة وأمر النبي بتناول
زيتها ..وجاء العلم ليؤكد أن زيت الزيتون هو عالج ودواء
ووقاية ،لنقرأ آخر ما توصل إليه العلماء يف هذا املجال.
فوائد زيت الزيتون

ح�سب نتائج الدرا�سة التي ن�شرت يف دورية «التغذية اجلزئية وبحوث
الغذاء» ،تعد جزيئات ( )DHPEA-EDAاملوجودة يف زيت الزيتون ،من
�أبرز املواد التي ت�ساعد على منع تلف كريات الدم احلمراء امل�سئولة عن نقل
الأوك�سجني �إىل الأن�سجة ،الذي ينجم عن تعر�ضها جلزيئات الأوك�سجني
الن�شط ،ومنها اجلذور احلرة ،حيث تلعب دورًا يف حدوث ت�صلب ال�شرايني.
�أج���رى باحثون م��ن جامعة ب��ورت��و الربتغالية درا���س��ة ت�ضمنت القيام
بتجارب بهدف املقارنة بني �أربعة مما ي�سمى مبركبات «البويل فينول»،
التي توجد برتاكيز عالية يف زيت الزيتون ،وذلك فيما يخت�ص بت�أثريها
على كريات الدم احلمراء عند تعر�ضها جلزيئات الأوك�سجني الن�شط،
من جهة حمايتها من التلف .وق��د ظهر من خ�لال التجارب �أن مركب
( )DHPEA-EDAكان الأك�ثر فعالية يف حماية كريات الدم احلمراء
حتى عند وج���وده برتاكيز منخف�ضة ،مم��ا يقدم �أول دالئ��ل ت�شري �إىل
مكونات زي��ت ال��زي��ت��ون امل�����س���ؤول��ة ع��ن املنافع ال�صحية الرئي�سة التي
مينحها للأفراد الذين يتناولون هذا ال�صنف من الزيوت ،خا�صة يف ما
يتعلق بزيت الزيتون البكر الذي يحوي تراكيز عالية من تلك املادة ،قد
ت�صل �إىل  50%من جمموع تراكيز امل��واد امل�ضادة للأك�سدة يف الزيت.
تقول الدكتور فاطمة بافيا  -مارتنز املخت�صة من جامعة بورتو ,ع�ضو فريق
البحث« :هذه النتائج تقدم الأ�سا�س العلمي للفوائد ال�صحية التي �شوهدت
عند الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون زيت الزيتون يف نظامهم الغذائي».
ويرى الفريق �أن الدرا�سة قد متكن املخت�صني يف امل�ستقبل من �إنتاج نوع
من زيت الزيتون «الوظيفي»� ،أي زيت ميتلك خ�صائ�ص ت�ساعد على خف�ض
خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب عند الأفراد خا�صة.
الوقاية من سرطان الثدي

ق���ال ب��اح��ث��ون �إ���س��ب��ان �إن م���ادة ال��ف��ي��ن��ول (ح��ام�����ض ال��ك��رب��ول��ي��ك)
امل��وج��ودة يف زي��ت الزيتون ال�صايف تكبح ظهور جني «�إت�ش�.إي�.أر»2-
امل�سبب ل�����س��رط��ان ال��ث��دي .وخ��ل�����ص ال��ب��اح��ث��ان خ��اف��ي�ير مينينديز من
معهد ك��ات��ال��ون��ي��ا ل��ل���أورام اخلبيثة و�أن��ط��ون��ي��و ���س��ي��غ��ورا ك��اري��ت�يرو من
جامعة غرناطة الإ�سبانية اللذان ير�أ�سان فريق البحث� ،إىل �أن زيت
ال��زي��ت��ون ال�صايف ال��ذي يع�صر على ال��ب��ارد وال يعالج مب��واد كيميائية
يحتوي على م��واد كيميائية نباتية غالبًا ما تفقد �أثناء عملية التكرير.
والإ�صابة ب�سرطان الثدي من نوع «�إت�ش�.إي�.أر »2-يعني �أن الثدي يحتوي

على بروتني «�إت�ش�.إي�.أر »2-الذي ي�ؤدي �إىل منو اخلاليا ال�سرطانية.
مسكن اآلالم

�إذا كنت تعاين من �أمل يف الر�أ�س ومل يتوفر لديك الأ�سربين �أو
الإيبوبروفني فلماذا ال جترب قلي ًال من زيت الزيتون؟ فقد خل�ص
فريق من الباحثني الكيميائيني الأمريكيني �إىل �أن زيت الزيتون
يحتوي على مركبات حتاكي عمل العقار �إيبوبروفني الذي ي�ستخدم
لت�سكني الآالم وم�ضاد لاللتهابات.
كفاءة الدورة الدموية

�أكد باحثون �أن عنا�صر تعرف با�سم مركبات الفينول توجد يف
زيت الزيتون و�أطعمة �أخرى رمبا تكون م�س�ؤولة عن فوائد متعددة
للج�سم لأنها حتتوي مواد م�ضادة للأك�سدة ولاللتهابات وتعمل على
أي�ضا �إىل �أن زيادة معدالت �أك�سيد
منع جتلط الدم .وتو�صل الباحثون � ً
النيرتيك الذي يعمل على تو�سيع الأوعية الدموية وانخفا�ض معدالت
جزيئات الأك�سدة بعد تناول الوجبة الغنية بالفينول .وقال جيمينيز
�إن امل�ستهلكني يجب �أن يبحثوا عن زيت الزيتون الذي يحمل عالمة
«بكر» �أو «بكر ممتاز» الذي يحتوي على �أعلى حمتوى من الفينول.
و�أ�شار جيمينيز وزمال�ؤه �إىل اعتقادهم �أن الت�أثري امل�ضاد للأك�سدة
ملركبات الفينول وقدرتها على م�ساعدة اجل�سم على اال�ستفادة من
�أك�سيد النيرتيك بفعالية رمبا كانا �سبب هذه الفائدة.
القرحة وسرطان المعدة

�أظهرتدرا�سةطبية�إ�سبانيةجديدة�أنالبوليفينوالت-م�ضادات
الأك�سدة املركبة املوجودة بوفرة يف زيت الزيتون  -قد متنع العدوى
ببكترييا هليكوباكرت بايلوري  Helicobacter Pyloriاملت�سببة
يف ماليني الإ�صابات �سنويًا بالتهاب املعدة والقرحة اله�ضمية.
وهذه الدرا�سة اجلديدة ،هي الأوىل التي تنظر يف �إمكانات دور
بوليفينوالت زيت الزيتون ،كم�ضاد لبكترييا هليكوباكرت بايلوري.
وقد ا�ستخدمت التجارب املخربية لتبيان �أنه حتت ظروف حتاكي
الواقع ،ا�ستمرت مركبات الفينول املفيدة املوجودة بزيت الزيتون
م�ستقرة يف البيئة احلام�ضية للمعدة ل�ساعات.
عائلتي • العدد ( 1يناير) 2013م
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مدير تطوير أعمال التأمين الطبي بالتعاونية فيصل الدايل:

اآلن ..أصبح للعائلة السعودية برنامج
«عائلتي» للتأمين الطبي

أجرى الحوار :حسن أبوعيش

أثيرت مؤخرًا تساؤالت كثيرة حول إشكالية الرعاية الصحية
التي يواجهها املواطنون السعوديون .وبينما وجد املقيمون حلاً
ملشكالتهم الصحية عن طريق نظام الضمان الصحي التعاوني ،ظلت
شريحة كبيرة من املجتمع السعودي تعاني من عدم وجود برنامج
تأميني مماثل .وقد أكدت وزارة الصحة يف أكثر من مناسبة ىلع أن
نظام التأمين الطبي للمواطنين ال يزال قيد الدراسة وربما يستغرق
فترة للوصول إلى توصية محددة بشأن تطبيقه .لقد استقرأت التعاونية
للتأمين هذا الوضع وطرحت تصورها للحل من خالل طرح برنامج «عائلتي» للتأمين الطبي الذي يستهدف العائالت.
واآلن أصبح للعائلة السعودية برنامج تأميني يوفر لها الرعاية الصحية التي تتطلع إليها .فما هي مالمح هذا البرنامج؟
وما أهم مزاياه؟ وكيف يمكن الحصول عليه واالستفادة منه؟
لإلجابة عن هذه التساؤالت ولتقديم املزيد من املعلومات عن البرنامج ،أجرت مجلة «عائلتي» هذا الحوار مع مدير
تطوير أعمال التأمين الطبي بالتعاونية فيصل عبد اهلل الدايل:

«ع���ائ���ل���ت���ي»
ي��ح��ل إش��ك��ال��ي��ة
الرعاية الصحية
للمواطنين
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• لماذا أصدرت التعاونية برنامج «عائلتي»؟

متتلك التعاونية خربة كبرية يف �إدارة برامج الت�أمني الطبي متتد
لأكرث من  20عامًا .وقد تنوعت تلك الربامج ما بني برامج لل�شركات
و�أخرى للأفراد .ومع بداية الألفية الثالثة تغريت مالمح �سوق الت�أمني
ال�صحي يف اململكة ب�شكل كبري ،حيث �صدر نظام ال�ضمان ال�صحي
التعاوين ال��ذي فر�ض تغطية الت�أمني ال�صحي على املقيمني لتخفيف
العبء عن امل�ست�شفيات احلكومية بحيث تتفرغ لتقدمي الرعاية ال�صحية
للمواطنني .ومع زي��ادة الطلب على الرعاية ال�صحية ب�سبب الزيادة
ال�سكانية وارتفاع م�ستوى الوعي ال�صحي يف اململكة اجته املواطن �إىل
القطاع ال�صحي اخلا�ص ,لكنه ا�صطدم باالرتفاع الكبري يف فاتورة
العالج� .أدى هذا الو�ضع �إىل تو�سيع تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي
التعاوين لي�شمل �شريحة ال�سعوديني العاملني يف القطاع اخلا�ص ،لكن
بقيت �شريحة كبرية من ال�سعوديني العاملني يف قطاعات الأعمال
الأخرى غري م�شمولة بالت�أمني .وقد �أوجد هذا الو�ضع فراغً ا يف الرعاية
ال�صحية ظهرت �سلبياته يف كثري من احلاالت املر�ضية .يف الوقت نف�سه
التزال وزارة ال�صحة تقوم بدرا�سة الو�ضع ال�صحي العام للتو�صل �إىل
�آليات منا�سبة لتوفري الرعاية ال�صحية للمواطنني وحتديد �إمكانية
تعميم تطبيق الت�أمني ال�صحي على جميع املواطنني ،ومن املتوقع �أن
تنتهي هذه الدرا�سة خالل عامني .لذلك ا�ست�شعرت التعاونية للت�أمني،
باعتبارها �أكرب �شركة ت�أمني �سعودية ،م�س�ؤوليتها جتاه املواطنني ،فقامت
بت�صميم و�إ�صدار برنامج «عائلتي» للت�أمني الطبي الذي ي�ستهدف توفري
الرعاية ال�صحية للعائالت ويلبي احتياجً ا ملحً ا داخل املجتمع ال�سعودي،
وال�سيما �أن اال�ستطالعات الأخرية �أكدت �أن  82%من ال�سعوديني لديهم
رغبة يف احل�صول على برنامج ت�أمني طبي لهم ولعائالتهم.

 82%من السـعــوديين
لديهم الرغبة في الحصول
على برنامج تأمين طبي
بني العائالت ،فقد �صممت التعاونية �أربعة برامج �ضمن برنامج
«عائلتي» هي عائلتي الف�ضي ،وعائلتي الذهبي ،وعائلتي البالتيني،
وعائلتي املا�سي .وتتنوع تغطيات هذه الربامج بحيث توفر خدمات
الرعاية ال�صحية بالعيادات اخلارجية والتنومي وبحدود تغطية
خمتلفة .ويتيح هذا التنوع للعميل �إمكانية احل�صول على الربنامج
الذي يتنا�سب مع قدراته املالية.
• كيف يتميز برنامج «عائلتي» عن غيره من البرامج األخرى؟

يوفر برنامج عائلتي منافع كثرية متيزه عن غريه من برامج
الت�أمني الطبي الأخرى .فهذا الربنامج يوفر تغطية ت�أمينية �شاملة
لدى �أكرب �شبكة من مزودي اخلدمة باململكة ي�صل عددها �إىل �أكرث
من  1,000م�ست�شفى ومركز طبي .ولأول مرة يف اململكة ،ميكن
للعميل �سداد ا�شرتاك الت�أمني بالتق�سيط على دفعات �شهرية بدون
ر�سوم �إ�ضافية عند ا�ستخدام البطاقة االئتمانية ال�صادرة عن بنك
أي�ضا بتغطية
�سامبا �أو �ساب .ف�ضلاً عن ذلك يتميز برنامج عائلتي � ً
م�صاريف احلمل والوالدة دون فرتة انتظار ،كما يغطي الأمرا�ض
املزمنة كال�ضغط وال�سكر منذ ال�شهر الأول للربنامج .عالوة على
• ما هو برنامج عائلتي للتأمين الطبي وما هي أهم فئاته؟ ذلك هناك بع�ض اخلدمات الإ�ضافية التي توفرها التعاونية �ضمن
«عائلتي» هو برنامج ت�أمني طبي �صمم للعائالت ال�سعودية هذا الربنامج �أهمها الرد الفوري على طلب املوافقات الطبية وتوفري
لتغطية تكاليف الرعاية ال�صحية واملراجعات الطبية للم�ؤمن لهم ر�أي طبي بديل ل�ضمان �سالمة الت�شخي�ص وكذلك توفري امل�ساعدة
مقابل ا�شرتاك �سنوي حمدد �سلفًا ،بحيث ميكنهم احل�صول على الطبية على مدار ال�ساعة عن طريق هاتف التعاونية.
العالج ال�لازم ل��دى �أف�ضل امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية دون
• كم يبلغ قسط التأمين لبرنامج عائلتي للتأمين الطبي؟
التعر�ض ملخاطرة ال�ضوائق املالية الناجتة عن دفع تكاليف الرعاية
يتحدد ق�سط الت�أمني لربنامج عائلتي ح�سب عدد من العوامل
ال�صحية املرتفعة .وم��راع��اة لتفاوت االحتياجات والإمكانيات �أهمها اجلن�س والعمر والتاريخ املر�ضي والربنامج ال��ذي يختاره
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العميل .فكما هو معروف ف�إن الإن��اث �أكرث تكلفة طبية من الذكور،
والأفراد من ذوي الفئات العمرية الأ�صغر �أقل تكلفة من الأفراد من
ذوي الأعمار الكبرية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن احلد الأق�صى للرعاية
ال�صحية للفرد الواحد خالل ال�سنة الت�أمينية يحدد ب�شكل كبري قيمة
ق�سط الت�أمني .على �أية حال توفر التعاونية  4فئات ت�أمينية تتنا�سب مع
�إمكانيات كافة �شرائح املجتمع ،وميكن للعميل احل�صول على عر�ض
�أ�سعار فوري عند ات�صاله بالتعاونية �أو مراجعته لأي من فروعها.

• ما هو حد التغطية التأمينية األقصى لبرنامج عائلتي
للتأمين الطبي؟

لدينا �أربعة برامج فرعية �ضمن برنامج عائلتي توفر حدود
تغطية متنوعة يبد�أ �أدناها بربنامج عائلتي الف�ضي ،حيث يوفر حدً ا
�أق�صى للرعاية ال�صحية يف ال�سنة قدره  30,000ريال .ويرتفع هذا
احلد يف برنامج عائلتي الذهبي لي�صل �إىل  50,000ري��ال للفرد
الواحد يف ال�سنة الواحدة ،وي�صل �إىل  100,000ريال يف برنامج
عائلتي البالتيني ،بينما يوفر برنامج عائلتي املا�سي �أعلى حد
�أق�صى للرعاية ال�صحية �ضمن برامج عائلتي وقدره  250,000ريال.
وللعميل حرية اختيار �أي من هذه احلدود التي تتوافق مع احتياجاته
و�إمكانياته.
• ما هي المنافع التي يوفرها برنامج عائلتي ضمن تغطية
الحمل والوالدة؟

يتميز برنامج عائلتي بتغطية ح��االت احلمل وال��والدة منذ
اليوم الأول لبداية التغطية .ويتم توفري هذه التغطية لزوجات
امل�ؤمن له �أو حامالت الوثائق املتزوجات .وت�شمل التغطية متابعة
احلمل وم�صاريف ال���والدة الطبيعية والقي�صرية والإجها�ض
القانوين.

• هل يمكن أن توضح لنا بعض المنافع األخرى التي
يغطيها برنامج عائلتي؟

برنامج عائلتي و�سائل ال�سمع بحد ي�صل �إىل  1,000ريال للفرد
خالل ال�سنة الت�أمينية الواحدة ،والعد�سات الطبية غري الال�صقة
بحد فرعي �سنوي يرتاوح ما بني  200ريال و 1,000ريال �سعودي
للفرد الواحد لل�سنة الواحدة� .إ�ضافة �إىل ذلك يغطي برنامج عائلتي
التطعيمات الطبية امل��درج��ة يف ج��دول تطعيمات وزارة ال�صحة
الدوري.
• ما هي الشروط التي تود التنبيه عليها لعمالء برنامج
عائلتي لالستفادة من هذا البرنامج؟

يف احلقيقة هناك بع�ض ال�شروط التي و�ضعتها التعاونية
للتعامل مع برنامج عائلتي للت�أمني الطبي ول�ضمان ا�ستخدامه
ب�شكل �صحيح ،منها على �سبيل املثال ا�ستخدام بطاقة الت�أمني بعد
مرور  30يومً ا من دفع الق�سط امل�ستحق و�إ�صدار وثيقة الت�أمني .وقد
و�ضعت التعاونية هذا ال�شرط كي تتجنب انتقائية طالبي الت�أمني،
وكي ال يقت�صر طلب الت�أمني فقط على الأفراد الذين تثبت لديهم
�أمرا�ض ويودون معاجلتها من خالل الت�أمني .و�أود �أن �ألفت انتباه
أي�ضا �إىل �أن برنامج عائلتي ال يغطي عمليات التجميل
العمالء � ً
خا�صة �إذا مل تكن لها �ضرورة طبية.

• هل هناك حدود عمرية للمؤمن عليهم ضمن برنامج
عائلتي؟

ت�شمل تغطية برنامج عائلتي عادة الزوج/الزوجات امل�سجلني
بهذه ال�صفة يف �سجالت حامل الوثيقة والذين يقيمون ب�شكل قانوين
يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة �إىل �أبناء �أو بنات حامل الوثيقة
املكفولني نظامً ا واملقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية واملعتمدين
يف �إعالتهم على حامل الوثيقة والذين ت�تراوح �أعمارهم ما بني
تاريخ الوالدة و 24عامً ا للذكور وبني تاريخ الوالدة و 60عامً ا بالن�سبة
للإناث (غري املتزوجات/املطلقات/الأرامل) عند تاريخ بداية
التغطية .وعليه ف�إن برنامج عائلتي يغطي امل�ستفيدين حتى �سن
�70سنة.

�إ�ضافة �إىل املنافع واملزايا التي �أ�شرنا �إليها ،ف�إن برنامج عائلتي
أي�ضا الأدوي��ة املو�صوفة لعالج مر�ض مغطى ح�سب �شروط
يغطي � ً
• هل توجد نسبة تحمل في برنامج عائلتي؟
و�أحكام الوثيقة ،والتحاليل والأ�شعة املو�صوفة من الطبيب املعالج،
التحمل هو ن�سبة من تكاليف العالج يتحملها امل�ؤمن له .وت�صل
وخدمات الأ�سنان الأ�سا�سية بحد فرعي �سنوي من � 1,000إىل  3,000هذه الن�سبة يف جميع فئات برامج عائلتي �إىل  20%لكل مطالبة يف
ريال �سعودي للفرد الواحد لل�سنة الواحدة .عالوة على ذلك يغطي العيادات اخلارجية �أو التنومي.
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«عائلتي» يغطي األمراض
المزمنة كالضغط والسكر

• هل يحق للعميل مراجعة مستشفى من خارج القائمة
المعتمدة؟ وما هي اإلجراءات المتبعة الستعادة ما دفعه من
مصاريف؟

لقد �أدركنا منذ البداية �أن �شراء برنامج عائلتي جلميع �أفراد
العائلة كحزمة واحدة يتطلب �سداد ا�شرتاك ت�أميني �سنوي مببلغ
قد يفوق �إمكانيات بع�ض الأ�سر �إذا مت �سداده نقدً ا وكدفعة واحدة.
لذلك �أجرينا تن�سيقًا مع كل من بنك �سامبا وبنك �ساب يتيح للعمالء
�سداد ا�شرتاك الت�أمني عن عن طريق بطاقة االئتمان ال�صادرة عن
�أي منهما ،ثم ي�سدد املبلغ مق�سطً ا على دفعات �شهرية ملدة �سنة دون
حتميل العميل �أية ر�سوم �أو �أعباء �إ�ضافية .وهذه الآلية تعد الأوىل من
نوعها يف �سوق الت�أمني ال�سعودية .و�أعتقد �أنها �ستخفف عبء �سداد
ا�شرتاك الت�أمني عن قطاع كبري من العمالء.

من املتفق عليه �أن احل�صول على العالج يكون ل��دى �أي من
امل�ست�شفيات �أو املراكز الطبية املعتمدة �ضمن قائمة مقدمي اخلدمة
الطبية املعتمدين لربامج عائلتي والتي تتجاوز �ألف م�ست�شفى ومركز
طبي ،وت�شمل �أهم و�أف�ضل املراكز الطبية يف جميع �أنحاء اململكة.
فمراجعة م�ست�شفى �أو مركز طبي معتمد ي�سمح للعمالء باحل�صول
على العالج املطلوب دون �سداد التكلفة لأن التعاونية تقوم بال�سداد
عنهم بنظام الدفع املبا�شر وفق اتفاقيات مربمة بينها وبني مقدم
اخل��دم��ة املعتمد .لكن يف احل���االت ال��ط��ارئ��ة فقط ،ميكن للعميل
مراجعة �أق��رب مركز طبي �إليه و�سداد م�صاريف العالج ثم يقوم
بتقدمي مطالبة للتعاونية ال�سرتداد قيمة ما دفعه لذلك املركز الطبي.
ولت�سوية هذه املطالبة يجب على امل�ؤمن له تقدمي عدد من امل�ستندات
ت�شمل �أ�صل التقرير الطبي الذي يو�ضح حالة املري�ض �أثناء املراجعة
والإجراء الطبي الذي مت اتخاذه ،و�أ�صل و�صفة الدواء ،و�أ�صل الفاتورة
�أو الفواتري التي تبني تف�صيل قيمة اخلدمات املقدمة ،و�صورة بطاقة
الت�أمني للمري�ض ،وتعبئة منوذج ا�سرتداد امل�صروفات الطبية ال�صادر
عن التعاونية ،ف�ضلاً عن �إرف��اق �أي م�ستند قد ي�ساعد على تقييم
احلالة مثل نتائج املخترب والأ�شعة وغريها� ،أو �صورة اجلواز مبينًا
بها ختم الدخول واخلروج للحاالت الطارئة خارج ال�سعودية لربنامج
عائلتي املا�سي فقط.

ميكن للعميل احل�صول على برنامج عائلتي للت�أمني الطبي عن
طريق �أحد مكاتب املبيعات التابعة للتعاونية واملنت�شرة يف كافة مناطق
اململكة �أو عن طريق الهاتف رقم � ،920019990أو بزيارة موقعنا على
الإنرتنت ،www.tawuniya.com.sa :و�سوف يكون من دواعي �سرورنا �أن
نقدم لعمالئنا كافة الت�سهيالت حل�صولهم على برنامج عائلتي .وميكن
أي�ضا معرفة منافع الوثيقة وقائمة امل�ست�شفيات املعتمدة باالطالع
للعميل � ً
على ن�ص الوثيقة �أو الكتيب التعريفي قبل �شراء الوثيقة.

يف احلقيقة الي��زال الوقت مبكرًا لقيا�س �أث��ر ط��رح برنامج
عائلتي على حمفظة التعاونية .لكن على �أية حال ي�ستهدف برنامج
عائلتي �شريحة كبرية من الأ�سر ال�سعودية ،ونتوقع �أن ي�ساهم هذا
الربنامج مبا يوفره من مزايا ،يف ا�ستقطاب ن�سبة كبرية منهم.
وعليه نتوقع �أن ي�ساهم برنامج عائلتي يف زيادة ن�سبة ا�شرتاكات
الت�أمني الطبي �إىل �إجمايل حمفظة الت�أمني بالتعاونية والتي ت�صل
حاليًا �إىل  57.4%ح�سب نتائج الن�صف الأول من العام احلايل.

• ما هي التسهيالت التي تقدمها التعاونية لسداد اشتراك
تأمين برنامج عائلتي؟

• ماهي المستندات المطلوبة للحصول على برنامج
عائلتي للتأمين الطبي؟

للح�صول على برنامج عائلتي يجب على طالب الت�أمني تقدمي
كرت العائلة ،و�صورة بطاقة الأح��وال لل�سعوديني ،كما يجب عليه
تعبئة طلب الت�أمني اخلا�ص بربنامج عائلتي فقط.
• كيف يحصل العميل على برنامج عائلتي للتأمين
الطبي؟

• ما هو تأثير طرح برنامج عائلتي على محفظة التعاونية
للتأمين؟
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التأمين الطبي بالتعاونية

نظام إلكتروني متطور ..وفريق طبي
متخصص لخدمة العمالء

تغطية :سامر بديع عبدالدايم
تصوير :محمد العتيبي

أساسا ىلع طبيعة العالقة بين شركة التأمين ومقدمي الخدمات
تعتبر خدمات التأمين الطبي من الخدمات املبنية
ً
الطبية .من هنا يأتي التزام التعاونية بالتعويض ملقدم الخدمة عن تكاليف العالج ،مما ينعكس إيجابيًا ىلع
مقدمي الخدمة واملستفيدين .وبهذا الصدد قامت التعاونية باستخدام نظام «وصيل» للربط اإللكتروني بينها
وبين مقدمي الخدمة الصحية لضمان سرعة تلقي املطالبات والتعويض عنها يف وقت قياسي .وتقوم إدارة التأمين
الطبي ً
أيضا بتعويض العمالء عن املصاريف الطبية التي تم سدادها مباشرة أثناء تلقيهم العالج لدى مراكز طبية
غير معتمدة يف حاالت الطوارئ .وتتم معالجة املطالبات آليًا بعد مراجعتها بواسطة فريق طبي متخصص للتأكد
من حصول املستفيدين ىلع كافة العالجات والخدمات الصحية املدرجة باملطالبة وتوافقها مع الحالة املرضية
التي تم عالجها يف إطار شروط وبنود برنامج التأمين الطبي ..فريق مجلة عائلتي قام بجولة ميدانية لالطالع ىلع
آلية عمل إدارة خدمات التعويضات ومركز الرعاية الطبية الواقع يف حي السفارات وإليكم التفاصيل:
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شبكة دولية

توا�صل �شركة التعاونية جناحاتها بتو�سيع �شبكة تقدمي خدماتها
الطبية ،وذل��ك مواكبة للتطور املتنامي ل�صناعة الت�أمني الطبي يف
اململكة ،حيث �أو�ضح الدكتور خالد �إبراهيم النجالت  -مدير الرعاية
الطبية امليدانية يف �شركة التعاونية� ،أنه مت بنجاح االنتهاء من ربط
�شركة التعاونية �إلكرتونيًا بالكثري من امل�ست�شفيات واملراكز الطبية
من مقدمي اخلدمة الطبية على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية
بالإ�ضافة �إىل  26مقدم خدمة طبية خارج اململكة يف منطقة اخلليج
والدول العربية و�آ�سيا ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �شركة التعاونية متعاقدة
مع �شركاء دوليني خلدمة عمالئها يف �أوروبا و�أمريكا وباقي دول العامل
�أثناء �إجازاتهم ال�سنوية �أو رحالت العمل.
التعامالت اإللكترونية

ترتبط «التعاونية للت�أمني» �إلكرتونيًا مع معظم مقدمي اخلدمة
الطبية املتعاقدين من داخل اململكة ،وعن هذا الربط قال الدكتور
خالد� :إن عملية الربط الإل��ك�تروين متت مع �أك�ثر من  95%من
مقدمي اخل��دم��ة الطبية املعتمدين ،وه��ي ال�شركة الوحيدة يف
�سوق الت�أمني ال�سعودية التي �أجن��زت عمليات الربط الإلكرتوين

ً
إلكترونيا
ربط التعاونية
بأكثر من  1,000مستشفى
ومركز صحي.
مع مقدمي اخلدمة الطبية بهذا املعدل .وترتبط ال�شركة بعالقة
تعاقدية مع �شبكة وا�سعة من مقدمي اخلدمات الطبية املحليني
املميزين واملنت�شرين يف جميع مدن اململكة .كما تتوا�صل اجلهود
حاليًا ال�ستكمال الربط الإلكرتوين مع باقي امل�ست�شفيات واملراكز
الطبية املعتمدة .لت�صل الن�سبة .100%
موافقات فورية

نظام الربط الإلكرتوين املبا�شر مع مقدمي اخلدمة الطبية
يهدف �إىل ح�صول امل�ستفيدين من الت�أمني ال�صحي على معلومات
دقيقة عن تغطيات الوثيقة ومبالغ التحمل ،واملراجعة الدقيقة
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وامل�ستمرة حل��دود التغطية املعتمدة والعالجات امل�سموحة لهم،
�إ�ضافة �إىل الت�أكد من �سريان الت�أمني واحل�صول على التقارير
الطبية املطلوبة ،ما ي���ؤدي �إىل ح�صول ه���ؤالء امل�ستفيدين على
خدمات طبية متميزة لدى املراكز الطبية املعتمدة من دون ت�أخري
مع �ضمان �سرية املعلومات اخلا�صة ب�سجلهم الطبي.
ه���ذا و�أك����د ال��دك��ت��ور خ��ال��د �أن ال��رب��ط الإل���ك�ت�روين ي�ساعد
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية على املعرفة الفورية ب�أحقية املري�ض
يف احل�صول على العالج وفقًا ل�شروط وثيقة الت�أمني الطبي التي
يحملها ،حيث ت�ستقبل �إدارة خدمات التعوي�ضات ومركز الرعاية
الطبية �أك�ث�ر م��ن  60%م��ن �إج��م��ايل ع��دد امل��واف��ق��ات ال��ت��ي يتم
ا�ستالمها والرد عليها �آليًا� ،إذ حت�صل امل�ست�شفيات على موافقات
فورية والرد على طلبات املوافقة خالل  5دقائق من وقت ا�ستالم
طلب املوافقة وذلك بعد �أن يتم مراجعة املطالبات امل�ستلمة من
قبل مقدمي اخلدمة الطبية عرب فريق من الأطباء الأخ�صائيني
أي�ضا على
واال�ست�شاريني ،عالوة على ذلك ي�ساعد نظام الربط � ً
تبادل املعلومات وت�سوية املطالبات ب�سرعة دون ا�ستخدام النظام
الورقي ،وبالتايل يخف�ض الوقت والتكاليف الإدارية .هذا بالإ�ضافة
�إىل املوافقات التي يتم ا�ستقبالها عن طريق الفاك�س والتي الزالت
بع�ض املراكز ال�صحية تر�سل عن طريقها مناذج املوافقة حيث يتم
الرد مبا�شرة من قبل الأخ�صائيني لدينا.

ال��رد على الموافقات
الطبية خالل  5دقائق
فرتة زمنية ممكنة من خالل ا�ستيفاء البيانات املطلوبة وت�سريع
احل�صول على املوافقة يف �أداء اخلدمات الطبية املو�صى لهم
بها .وذلك يتم من خالل  40طبيبًا �أخ�صائيًا ميدانيًا موزعني يف
م�ست�شفيات املدن الكربى باململكة ملتابعة موافقات حاالت التنومي
لعمالء التعاونية .حيث تتابع �إدارة خدمات التعوي�ضات ومركز
الرعاية الطبية عمل الفريق من خالل توفري العاملني املدربني
واالرتقاء املتوا�صل ب�أدائهم املهني وال�شخ�صي وبالتعاون الوثيق
مع �أطباء امل�ست�شفى واملوظفني املعنيني لإعالمهم با�ستحقاقات
الت�أمني الطبي وال�ستيفاء التقارير الطبية املطلوبة ,وكذلك
من خ�لال توثيق العالقة املهنية وال�شخ�صية لتوفري متطلبات
املوافقات للح�صول على �أف�ضل و�أ�سرع تغطية ت�أمينية للمر�ضى،
وحل امل�شاكل التي تعوق تقدمي اخلدمات بالعيادات اخلارجية
وب�أق�سام التنومي بامل�ست�شفى.
المطالبات والتعويض في وقت قياسي

االرتقاء بمستوى الرعاية الطبية
تلتزم التعاونية بالتعوي�ض ملقدم اخلدمة عن تكاليف العالج،
وم��ن جانب �آخ��ر حتر�ص التعاونية على خدمة عمالئها مما ينعك�س �إيجابيًا على مقدمي اخلدمة وامل�ستفيدين .وبهذا
واالرت��ق��اء مب�ستوى الرعاية الطبية املقدمة للعمالء وتعظيم ال�صدد قامت التعاونية با�ستخدام نظام «و�صيل» للربط الإلكرتوين
ر�ضاهم عن تلك الرعاية وت�سهيل ح�صولهم عليها يف �أقل
ب��ي��ن��ه��ا وب��ي�ن م��ق��دم��ي اخل��دم��ة
ال�صحية ل�ضمان ���س��رع��ة تلقي
امل��ط��ال��ب��ات وال��ت��ع��وي�����ض عنها يف
وقت قيا�سي .وتقوم �إدارة الت�أمني
أي�ضا بتعوي�ض العمالء عن
الطبي � ً
امل�صاريف الطبية التي مت �سدادها
مبا�شرة �أثناء تلقيهم العالج لدى
م���راك���ز ط��ب��ي��ة غ�ي�ر م��ع��ت��م��دة يف
ح���االت ال��ط��وارئ .وت��ت��م معاجلة
امل��ط��ال��ب��ات �آل��يً��ا بعد مراجعتها
بوا�سطة فريق طبي متخ�ص�ص
للت�أكد م��ن ح�صول امل�ستفيدين
على كافة العالجات واخلدمات
ال�����ص��ح��ي��ة امل���درج���ة ب��امل��ط��ال��ب��ة
وتوافقها مع احلالة املر�ضية التي
مت عالجها يف �إطار �شروط وبنود
برنامج الت�أمني الطبي .حيث يتم
ت�سديد مطالبات التعوي�ض الطبي
لعمالئنا خالل خم�سة �أي��ام عمل
كحد �أق�صى م��ن ت��اري��خ ا�ستالم
املطالبة.
مكتب للتعاونية يف �أحد امل�ست�شفيات لتوفري متطلبات املر�ضى
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ﻧﻮاﺻﻞ ﺑﺜﺒﺎت
ﺑﻘــﺪرة ﻓﺎﺋـﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺠــﺎوز اﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت ..وﺑﺈﻣﻜــﺎﻧﻴـﺎت ﻓــﺮﻳــﺪة اﻧﻄـﻠـﻘـﻨﺎ ﺑﺜﺒﺎت..
ﻓﺒﻨﻴﻨﺎ ﺟﺴﻮر ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺷﻜﻠﺖ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮارﻧﺎ ..وﻛﺎن
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴ .ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )اﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز(
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ) Aﻗﻮي( ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺗﻮﻗﻊ )ﻣﺴﺘﻘﺮ  ..(Stable -وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ.

ألف باء

وثيقة الحقوق
والواجبات ضمان
لجودة األداء
وسالمة المرضى
ً
انطالقا من توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور
عبداهلل الربيعة املنبثقة من التوجيهات الكريمة لخادم
الحرمين الشريفين يحفظه اهلل بضرورة االهتمام
باملريض صدرت وثيقة الحقوق والواجبات التي تتضمن
رسالة املنشآت الطبية يف تقديم الرعاية الطبية
الشاملة عندما يحتاجها املريض واضعة يف االعتبار
حقوق املرضى وعوائلهم لتلبية متطلبات الرعاية
الطبية وكذلك املسؤوليات التي يجب مراعاتها من
قبل املريض وعائلته حتى تتم معالجته بشكل أفضل.
وتعتمد املنشآت الصحية ىلع إبراز هذه الوثيقة من
خالل وضعها يف مكان بارز ومقروء يسمح للمريض
االط�لاع عليها بشكل واض��ح .وتتضمن الوثيقة
مجموعة من البنود .وقد وضعت هذه البنود أدناه
ملمارسة حقوقك ومسؤولياتك كمريض أو كمسؤول
عن أحد أفراد العائلة.

• من حقك احل�صول على معلومات من طبيبك املعالج
ب�ش�أن حالتك املر�ضية وت�شخي�ص احلالة عند الت�أكد من ذلك
وكذلك خطة العالج املقرتحة،احتماالت جناح العالج �أو ف�شله،
�أي تغريات قد تطر�أ على حالتك ال�صحية و�سبب تلك التغريات،
العالجات البديلة ،امل�شاكل املتوقعة �أثناء العالج والنتائج
املتوقعة يف حالة رف�ضك ال��ع�لاج ،ويحق لك احل�صول على
مرتجم �إذا كانت م�شكلة اللغة عائقًا يحول دون فهم تفا�صيل
عالجك.
• من حقك �أن تعطى �إق��رارًا مكتوبًا للموافقة العامة على
العالج بامل�ست�شفى عند �أول مرة تعالج فيها يف امل�ست�شفى.
• من حقك �إعطاء موافقتك الكتابية م�سبقًا ب�إقرار قبل �أن
جترى لك �أية عملية جراحية ،منظار ،تخدير ،نقل دم ومكوناته �أو
�أية �إجراءات �أخرى تتطلب ذلك.
• يحق لك رف�ض العالج يف حدود ما ت�سمح به الأنظمة و�سوف
يتم �إعالمك بالتبعات ال�صحية وامل�س�ؤوليات املرتتبة على هذا
الرف�ض و�سوف يطلب منك توقيع �إقرار معد لهذا الغر�ض.
• تلتزم امل�ست�شفى مبعاملة املر�ضى فى املراحل الأخرية من
مر�ض املوت �أو حالة االحت�ضار معاملة كرمية واحرتام االحتياجات

• يف البداية ميكنك اال�ستف�سار عن حقوق وواجبات املر�ضى
من مكتب اال�ستقبال ،مكتب الدخول �أومن طاقم التمري�ض.
• من حقك احل�صول على رعاي ٍة طبي ٍة بوا�سطة �أطباء م�ؤهلني
للتعامل مع حالتك دون �أي تفرقة بني املر�ضى ،و�أن تراعى وتخدم
معتقداتك وقيمك ال�شخ�صية مبا ال يتعار�ض مع لوائح امل�ست�شفى
و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
• م��ن حقك تقييم وع�لاج وتخفيف الأمل ال��ذي ت�شعر به
بالطرق العالجية املتعارف عليها.
• من حقك معرفة ا�سم وتخ�ص�ص الطبيب امل�س�ؤول عن
عالجك.

ي��ج��ب ع��ل��ى المنشآت
ال��ص��ح��ي��ة إب�����راز وثيقة
الحقوق وال��واج��ب��ات في
أماكن تسمح للمراجعين
والمرضى بقراءتها.

حقوق المريض واألسرة:
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اال�ستثنائية لهم مبا ت�سمح به �إمكانيات امل�ست�شفى ومبا ال يتعار�ض
مع لوائح امل�ست�شفى و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
• من حقك املحافظة على خ�صو�صيتك �أثناء تلقيك اخلدمة
الطبية.
• عند خروجك من امل�ست�شفى �سوف تعطى �إر�شادات اخلروج
التي حتتوي على اخلطة العالجية والإر�شادات الطبية التي تو�ضح
كيفية ا�ستمرار عالجك خارج امل�ست�شفى.
• حق لك وبنا ًء على طلبك �إعالمك بالأماكن الأخرى املتوفر
بها عالج مثل حالتك والبدائل املتاحة داخل وخارج امل�ست�شفى.
• من حقك وبنا ًء على طلبك مناق�شة تكاليف عالجك مع
الأ�شخا�ص املعنيني بذلك.
• يحق لك التقدم ب�شكوى عن �أي ق�صور ت��راه يف الرعاية
الطبية من خالل مكتب املدير التنفيذي والطبي ،كما ميكنك و�ضع
�شكواك ب�صندوق ال�شكاوى و�سيتم �إبالغك بنتيجة التحقيق يف
�شكواك عن طريق عالقات املر�ضى.
• من حقك احلفاظ على ال�سرية التامة يف كافة املعلومات
اخلا�صة بك وعدم �إف�شائها لأي �أح��د �إال �إذا كان ذلك مطلوبًا
جلهات ر�سمية �أو �إذا كنت تعالج على ح�ساب جهة م��ن حقها
مراجعة ملفك الطبي بنا ًء على العقد املربم بينها وبني امل�ست�شفى.
• من حقك املحافظة على �سرية املعلومات يف ملفك الطبي

م����ن ح����ق ال��م��ري��ض
الحصول على معلومات
من الطبيب المعالج بشأن
حالته المرضية
وحمايته م��ن ال�ضياع و���س��وء اال�ستعمال و�أن يطلع عليه فقط
الأ�شخا�ص املعنيون بعالجك �أو اجلهات الر�سمية امل�صرح لها بذلك
�أو من قبل اجلهة املتعاقدة مع امل�ست�شفى لعالجك �إذا طلب ذلك
ح�سب العقد.
• من حقك �أن توفر لك امل�ست�شفى بيئة �آمنة من الأخطار �أثناء
املعاجلة.
• من حقك املحافظة على مقتنياتك ال�شخ�صية من ال�سرقة
وال�ضياع ح�سب �أنظمة امل�ست�شفى.
• من حقك حمايتك من �أي اعتداء �أو �إهانة ج�سدية  /نف�سية
�أو لفظية.
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نساء ووالدة

حمام الطفل حديث الوالدة

دقائق من المرح تجمع األم بطفلها..
إعداد :منى صالح أبو خديجة
مشرفة توليد
ما هي أهمية حمام الطفل حديث الوالدة؟

يعترب حمام الطفل وقتًا مرحً ا للأم وللطفل �أو على الأقل
يجب �أن يكون كذلك ,و من �أهم واجبات الأم االعتناء بنظافة
طفلها ,حيث يلعب ذلك دورًا كبريًا يف املحافظة على �صحته
و�سالمته ووقايته م��ن امل��ر���ض .وم��ن ال�����ض��روري �أن ي�ستحم
الطفل يوميًا حتى يف ف�صل ال�شتاء ,وذلك للتخل�ص من العرق
والأو�ساخ املرتاكمة على اجللد ,كما يفيد حمام الطفل اليومي
يف تن�شيط ال��دورة الدموية واال�سرتخاء وتهدئة الأع�صاب.
وللأطفال الر�ضع امل�صابني باملغ�ص يف�ضل �أن يكون احلمام يف
امل�ساء قبل النوم.
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متى يجرى الحمام األول للطفل حديث الوالدة؟

يف�ضل عدم �إج��راء احلمام للطفل حديث ال��والدة بعد الوالدة
مبا�شرةً ,واالكتفاء بامل�سح والتجفيف ,وت�أجيل احلمام حتى ي�صبح
عمر الطفل يومني �أو ثالثة �أي��ام ,لأن امل��ادة البي�ضاء التي تغطي
الطفل حديث ال��والدة وامل�سماة الطالء الدهني هي م��ادة مفيدة
وحت��م��ي جلد الطفل م��ن ال�ب�رد و م��ن اجل��راث��ي��م ,ومي��ك��ن �إج���راء
احلمام للطفل حديث الوالدة بعد الوالدة مبا�شر ًة يف حال ات�ساخ
جلد الطفل ,ويقت�صر حمام الطفل يف �أيامه الأوىل على التنظيف
بالإ�سفنج واملاء الفاتر وال�صابون اخلا�ص بالأطفال .ويتم البدء
بتنظيف ج�سم الطفل من الأعلى �إىل الأ�سفل  ,مع الت�أكيد على
منطقة حتت الإبطني وخلف الأذن�ين وحول العنق .وتغ�سل منطقة
احلفا�ض جيدً ا ,مع مراعاة العناية الدقيقة بنظافة املنطقة حول
الأع�ضاء التنا�سلية عند الإناث.

ما هو أفضل وقت إلجراء حمام الطفل حديث
الوالدة خالل اليوم؟

لأنها �أكرث �إح�سا�سً ا باحلرارة من الكف ,والأف�ضل ا�ستخدام
ميزان ح��رارة لتقدير درج��ة ح��رارة ماء حمام الطفل .وال
ينبغي �أن يكون املاء يف حو�ض اال�ستحمام مرتفعًا �أكرث من
عر�ض كف اليد ,حتى ي�سهل غ�سل الطفل دون دخول املاء �إىل
فمه وعينيه .ويجب رفع الطفل من احلو�ض قبل �إ�ضافة املاء
ال�ساخن �إليه �أثناء اال�ستحمام ,حتى ال يحرتق جلده باملاء
امل�ضاف قبل اختالطه ببقية املاء املوجود داخل احلو�ض.

ما هي مواصفات مكان وجو حمام الطفل
حديث الوالدة؟

ما هي األدوات الضرورية إلجراء حمام الطفل
حديث الوالدة و الطفل الرضيع؟

وقت للقيام بحمام الطفل
يعترب وقت ما قبل الر�ضعة �أف�ضل ٍ
ولي�س بعدها مبا�شرةً ,لأن مناورات احلمام قد ت�سبب الإقياء
عند بع�ض الأطفال ,ويف�ضل �أن يكون ذلك يف ال�ساعة العا�شرة
�صباحً ا �أو قبل النوم م�ساءً .وللأطفال الر�ضع امل�صابني باملغ�ص
يف�ضل �أن يكون احلمام يف امل�ساء قبل النوم.

يجب �أن يكون احلمام دافئًا ومغلق النوافذ والأبواب ودرجة
ح��رارة اجلو فيه حوايل  23 - 22درج��ة ,و�إذا كان اجلو باردًا
فمن ال�ضروري تدفئة منا�شف الطفل ومالب�سه قبل ا�ستعمالها.
ويجب �أن تكون حرارة ماء احلو�ض حوايل  37درجة مئوية ,حيث
ميكن قيا�سها با�ستخدام ميزان ح��رارة خا�ص مو�ضوع داخل
غالف خ�شبي يجعله يطفو على �سطح امل��اء دون احلاجة �إىل
حمله .ومن املمكن تقدير درجة حرارة املاء بو�ضع الذراع فيه

يجب توفر الأدوات التالية باحلد الأدنى لإجراء حمام
الطفل حديث الوالدة:
• حو�ض ا�ستحمام بال�ستيكي خا�ص.
• �إ�سفنجة طرية ناعمة.
• �شامبو �أطفال.
• ميزان حرارة للماء.
• من�شفة للطفل.
• بع�ض الألعاب املائية ال�صغرية� :سمكة ,قارب.
حتذير!
ال ت�ترك الطفل حديث ال���والدة �أو الر�ضيع وح��ده يف
احلمام �أو حو�ض اال�ستحمام ولو لثوان ,وتذكر �أن الطفل
حديث الوالدة والر�ضيع ميكن �أن يغرق يف كمية �صغرية من
املاء.
ما هي مراحل حمام الطفل حديث الوالدة؟

ال��ت��ع��ام��ل م���ع نظافة
الطفل واالستحمام مهارة
ق���د ت��ف��ت��ق��ده��ا األم��ه��ات
حديثات التجربة.

• البداية تكون من �أ�سفل ج�سم الطفل ونحو الأعلى,
ويجب غ�سل وجه الطفل وعينيه خارج احلو�ض با�ستخدام
قطعة قما�ش نظيفة ومبللة باملاء الدافئ ثم جتفيفها جيدً ا.
ويغ�سل �شعر الر�أ�س بعد ذلك باملاء وال�صابون با�ستخدام
قطعة من الإ�سفنج الناعم ثم ي�شطف جيدً ا باملاء ,ويتم
ذلك ابتدا ًء من مقدمة الر�أ�س باجتاه اخللف حتى ال يدخل
ال�صابون يف الأنف والعينني ,ثم يجفف الر�أ�س بلطف.
• وبعد االنتهاء من غ�سل ال�شعر يو�ضع الطفل داخل
احلو�ض ,حيث حتمله الأم بو�ضع يدها الي�سرى حتت ر�أ�سه
ورقبته وكتفيه ,واليمنى حتت الفخذين .وال ينبغي حمله
من يديه ورجليه �أو من بطنه �أوم��ن �صدره .ويغ�سل ج�سم
الطفل باملاء وال�صابون عدا الر�أ�س الذي يظل خارج احلو�ض
م�سنودًا باليد الي�سرى.
• وبعد االنتهاء من احلمام مت�سك الأم بيدها اليمنى
�ساقي الطفل من اخللف ب�إحكام ,حيث ميكن �أن يتحرك
الطفل ب�شدة عند خروجه من احلو�ض.
• ويلف باملن�شفة اخلا�صة به مبا�شرةً .ويجفف جلد
الطفل ب��رف��ق ,ث��م ت��ر���ش عليه ب���ودرة الأط��ف��ال يف منطقة
احلفا�ض والثنيات بكميات قليلة ,على �أال ت�صل �إىل عينيه
�أو �أنفه ,وبعد االنتهاء من �إلبا�سه مالب�سه النظيفة يو�ضع يف
�سريره لينام.
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أرقام
ضحايا االلتهاب
الرئوي تفوق ضحايا
اإليدز والمالريا
والحصبة مجتمعة
• ميثّل االلتهاب الرئوي �أه��مّ �أ�سباب
وفاة الأطفال يف جميع �أنحاء العامل.
• ي��ودي االلتهاب الرئوي بحياة نحو
 1.4مليون طفل كل عام � -أكرث من الوفيات
التي تت�سبّب فيها �أمرا�ض الإي��دز واملالريا
واحل�صبة جمتمعة.
• ي��ح��دث االل��ت��ه��اب ال���رئ���وي ب�سبب
فريو�سات �أو جراثيم �أو فطريات.
• ميكن الوقاية من االلتهاب الرئوي
بالتغذية املنا�سبة والت�صدي للعوامل البيئية.
• مي��ك��ن ع��ل�اج االل���ت���ه���اب ال���رئ���وي
ب��امل�����ض��ادات احل��ي��وي��ة ،غ�ير �أنّ����ه ال يتلقى
امل�����ض��ادات احليوية ال�لازم��ة �إ ّال  30%من
الأط��ف��ال امل�صابني ب��امل��ر���ض ممّ ��ن ه��م يف
حاجة �إليها.

الربو مرض مزمن يصيب
نحو  235مليون فرد
• الربو مر�ض مزمن ي�صيب الق�صبات
الهوائية ،وه��ي امل�سالك التنف�سية امل�ؤدية
�إىل الرئتني ومنها.
• يعاين حاليًا نحو  235مليون فرد
من الربو ،وهو من �أكرث الأمرا�ض املزمنة
�شيوعً ا بني الأطفال.
• حتدث معظم الوفيات الناجمة عنه
يف البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان التي
تنتمي �إىل ال�شريحة ال��دن��ي��ا م��ن الدخل
املتو�سط.
• وتتمثل �أق���وى ال��ع��وام��ل امل�ساعدة
للإ�صابة به يف ا�ستن�شاق املواد واجلزيئات
ال��ت��ي ميكن �أن تثري ردود ف��ع��ل �أو تهيج
امل�سالك التنف�سية.
• ميكن مكافحته بالأدوية .كما ميكن
�أن ت�ؤدي الوقاية من مهيجاته �إىل التخفيف
من حدته.
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 80%من وفيات السكري
من الدول الفقيرة
• يتجاوز عدامل�صابني بال�سكري  346مليون
ن�سمة يف جميع �أنحاء العامل.
• ت�شري التقديرات �إىل �أنّ عام � 2004شهد
وف��اة نحو  3.4ماليني ن�سمة نتيجة ارتفاع ن�سبة
ال�سكر يف الدم.
• �أكرث من  80%من وفيات ال�سكري حتدث
يف البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان املتو�سطة
الدخل.
• يُ�سجّ ل ن�صف وفيات ال�سكري تقريبًا بني
من تق ّل �أعمارهم عن � 70سنة؛ كما تُ�سجّ ل 55%
من تلك الوفيات بني الن�ساء؛
• ت�شري توقعات منظمة ال�صحة العاملية �إىل
�أنّ وفيات ال�سكري �ستت�ضاعف حتى عام 2030م.
• اتباع نظام غذائي �صحي وممار�سة الن�شاط
البدين بانتظام واحلفاظ على وزن معقول وجتنّب
تعاطي التبغ من الأم��ور التي ميكنها الإ�سهام يف
توقي ال�سكري من النمط � 2أو ت�أخري ظهوره.

 1.3مليون شخص ضحايا
الحوادث المرورية سنوياً
• ميوت نحو  1.3مليون ن�سمة كل عام نتيجة حوادث املرور.
• متثّل الإ�صابات الناجمة عن حوادث املرور �أهم �أ�سباب وفاة
ال�شباب من الفئة العمرية � 29 - 15سنة.
• يحدث �أك�ثر من  90%من الوفيات العاملية الناجمة عن
ح��وادث الطرق يف البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان املتو�سطة
الدخل ،على الرغم من �أنّ تلك البلدان ال متتلك �إ ّال �أق ّل من ن�صف
املركبات املوجودة يف العامل.
• ينتمي ن�صف ( )46%من ميوتون يف طرق العامل تقريبًا
�إىل فئة «م�ستخدمي الطرق املعرّ�ضني للخطر» ،وهذه الفئة ت�شمل
الراجلني وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات النارية.
• من املتوقع �أن تودي حوادث املرور بحياة نحو  1.9مليون
ن�سمة �سنويًا بحلول عام � 2020إذا مل تُتخذ �أيّة �إجراءات للحيلولة
دون ذلك.
• ال ميلك �إ ّال  15%من البلدان قوانني �شاملة تتعلّق بخم�سة
عوامل خطر رئي�سية هي :ال�سرعة ،والقيادة حتت ت�أثري الكحول،
وا�ستخدام اخلوذات الواقية اخلا�صة بالدراجات النارية ،و�أحزمة
الأمان ،و�أحزمة ومقاعد الأطفال.
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ثقافة صحية

آالم الرقبة واألكتاف..
بين الشكوى والتشخيص
مروة أبو سعيفان
أخصائية عالج طبيعي

إن آالم الرقبة واألكتاف أصبحت من املشاكل التي نراها كثيرًا
آالما مبرحة يف مناطق
يف عياداتنا ،حيث يعاني الكثير من الناس ً
مختلفة يف العمود الفقري واملفاصل وال يعرفون سببًا آلالمهم
خاصة يف تفسير الكثير منهم ملا يحدث بأنه برد يف العظام أو تأثير
التكييف أو غيرها من املبررات ولكن أول طريق للعالج هو معرفة
السبب الكامن والصحيح لذلك.

واجلدير بالذكر �أن الرقبة �أكرث عر�ضة للأمل والإ�صابة
مقارنة بباقي فقرات العمود الفقري وال�سبب يف ذلك يعود
�إىل �أنها حتظى بحماية �أقل مقارنة بباقي الفقرات ،لذا ف�إن
العبء الذي تتحمله �سواء يف حال ا�ستخدامها ب�شكل �صحيح
ويف حال �سوء ا�ستخدامها وهو الغالب يعترب كبريًا ،حيث
ي�أتي املري�ض حاملاً �شكوى بالأمل مرافقًا مع تيب�س وت�صلب
يف ع�ضالت الرقبة �أو �أن ي�سمع املري�ض �صوت احتكاك مع
حركة الرقبة ،ويف احل��االت الأك�ثر �سوءًا قد ي�صاحب �آالم
الرقبة �صداع ودوار و�أن ي�شعر املري�ض بالتنميل �أو ال�ضعف يف
ع�ضالت الذراعني واليدين والأ�صابع.
التشخيص

 - 1الفح�ص ال�سريري الذي يعتمد �إىل حد كبري على
التاريخ املر�ضي.
 - 2الأ�شعة ال�سينية ولكنها تفتقر �إىل الدقة.
� - 3أ�شعة الرنني املغناطي�سي.

ال��رق��ب��ة أك��ث��ر عرضة
لأللم واإلص��اب��ة مقارنة
بباقي ف��ق��رات العمود
الفقري.
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األسباب

� - 1إجهاد الع�ضالت ،وذلك ب�سبب الأو�ضاع غري ال�سليمة
التي تتعر�ض لها ع�ضالتنا ملدة طويلة �أثناء القيام بالأعمال
اليومية املختلفة كاجللو�س الطويل خلف املكتب وحمل الأ�شياء
الثقيلة وغريها ،حيث ت���ؤدي بالع�ضالت �إىل الو�صول �إىل
مرحلة الإجهاد وبدء ال�شعور بالأمل وهي من �أكرث احلاالت
�شيوعً ا يف عياداتنا.
 - 2قلة التمارين الريا�ضية :والتي ت���ؤدي �إىل �ضعف
الع�ضالت يف هذه املنطقة مما يجعلها عر�ضة للإ�صابة من
�أق��ل احلركات ،ويجدر بالذكر هنا �أن املق�صود بالتمارين
الريا�ضية هي تلك املو�صى بها من قبل �أخ�صائي العالج
الطبيعي املبنية على �أ�س�س من العلم اخلا�صة يف كل حالة على
حدة والتي ال ت�ؤثر �سلبًا على الفقرات.
 - 3خ�شونة الفقرات العنقية ،حيث �إنها حتدث كنتيجة
طبيعية مع التقدم يف العمر (ما بعد اخلم�سني).
 - 4التهابات املفا�صل :فالرقبة كباقي �أج��زاء اجل�سم
حتتوي العديد من املفا�صل التي جتعلها عر�ضة لاللتهاب مع
التقدم يف العمر و�سوء اال�ستخدام املتكرر.
 - 5الدي�سك وم��ا ي�سببه من �ضغوط على الأع�صاب
املغذية للأطراف العلوية وهذا ما يف�سر لنا �شكوى العديد من
اخلدران والأمل يف اليدين.
 - 6الإ�صابة املبا�شرة كاحلوادث.
� - 7أ�سباب لها عالقة مبا�شرة بالعظام ك�أورام العظام
وه�شا�شة العظام.

أخصائي العالج الطبيعي
يقوم بمعاينة الحالة وعلى
أساسها يقوم باستخدام
الوسائل الالزمة للعالج.

متى يجدر بنا مراجعة الطبيب؟

كل منا �سيتعر�ض لأمل يف رقبته يف مرحلة ما من حياته،
ولكن ال يجدر بنا الإ�سراع مبا�شرة �إىل الطبيب �إال �إذا ا�ستمر
هذا الأمل ومل تقل �شدته خالل �أ�سبوع� ،أو عند مالحظة �أحد
هذه الأمور الأربعة:
� - 1أمل يف الرقبة ينتقل وميتد �إىل الكتفني �أو �أجزاء من
�أحد الأطراف العلوية ،وقد تكون م�صحوبة بخدران �أو تنميل
يف بع�ض الأحيان.
 - 2بدء ال�شعور ب�ضعف يف القوة الع�ضلية يف �أحد الأطراف
العلوية.
 - 3ال�شعور بالدوار والدوخة ويف بع�ض الأحيان قد يحدث
الغياب عن الوعي.
� - 4أمل �شديد يف الرقبة نتيجة �إ�صابة يف حادث �أيًا كانت
�آلية ح�صوله.
� - 5آالم يف الرقبة م�صحوبة بنق�صان الوزن.
العالج

 - 1العالج الطبيعي :عند زيارة عيادة العالج الطبيعي
يقوم الأخ�صائي مبعاينة احل��ال��ة التي على �أ�سا�سها يقوم
با�ستخدام خمتلف الو�سائل الالزمة من ثلج �أو حرارة ح�سب
احلالة� ،أو ال�شد لإزال��ة ال�ضغط احلا�صل على الأع�صاب� ،أو
ا�ستخدام �أحد الأجهزة الكهربائية املختلفة ،ويجدر الإ�شارة
هنا �أن��ه علينا االنتباه فال يجب �أن ن�ستخدم احل��رارة كاملاء
ال�ساخن �أو القرب عند ال�شعور بالأمل لأن ذلك قد يزيد الأمر
�سوءًا ،فالعالج املنا�سب ملري�ض قد يكون حمظورًا على مري�ض

�آخر فمثلاً يف حاالت مر�ضية معينة ن�ستخدم احل��رارة و�أخرى
تكون احل��رارة م�ضرة لذلك يجب ا�ست�شارة املعالج وال نحدد
العالج من �أنف�سنا.
 - 2الرقبة الطبية وهي من �أوىل الن�صائح املقدمة ملري�ض
الرقبة ،حيث تعمل على احلد من حركة الرقبة ودعمها ،وتقلل
من ال�ضغوط على جذور الأع�صاب ،ولكن يجب �أن نذكر هنا �أن
اال�ستخدام يجب �أن يكون م�ؤقتًا لأن اال�ستخدام الطويل للرقبة
الطبية يعمل على �إ�ضعاف ع�ضالتها وبالتايل يزيد ال�ضغط على
الفقرات.
 - 3اجل��راح��ة وه��و احل��ل �إذا ك��ان �ضغط الغ�ضروف على
الأع�صاب قد �سبب �شللاً �أو �ضمورًا يف الع�ضالت �أو يف حاالت
الأورام ،عندها تتدخل اجلراحة ك�أن تكون احلل الوحيد.
 - 4الأدوية امل�سكنة للأمل وتو�صف من قبل الطبيب املخت�ص.
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إسعافات أولية

اإلسعافات األولية في حاالت التسمم
بالمواد الكيماوية والمنظفات المنزلية
 -3احلقن :مثل ل�سع احل�شرات �أو حقن الأدوية باجللد �أو حتت اجللد
تعريف التسمم:
�أو احلقن الع�ضلي �أو الوريدي.
هو دخ��ول �أي م��ادة �ضارة (طبيعية �أو م�صنعة) �أو ملوثة �إىل
 -4اجللد :عن طريق االمت�صا�ص (مثل الدهانات واملواد الكيميائية).
اجل�سم بكمية معينة فتحدث �أ�ضرارًا داخل اجل�سم.
ميكن تق�سيم الت�سمم من حيث امل�سبب �إىل:
املنافذ التي تدخل منها املواد ال�سامة �إىل اجل�سم:
 -1ت�سمم بالأدوية.
 -1البلع :عن طريق الفم واجلهاز اله�ضمي.
 -2اال�ستن�شاق� :أي عن طريق اجلهاز التنف�سي (مثل الغازات والأبخرة  -2ت�سمم كيميائي.
 -3ت�سمم غذائي.
ال�سامة و�أدوية التخدير الغازية).
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أعراض وعالمات التسمم:

يبنى الت�شخي�ص على �أم��ور عديدة وهي ظروف احلادث
وامل�شاهدات امل�سجلة يف مكان وقوعه ثم العالمات املر�ضية التي
ظهرت على امل�صاب بالإ�ضافة �إىل نتائج التحاليل.
(أ) ظروف الحادث وفحص المكان  :

�إن �أكرث الأمور �إثارة لل�شبهة بالت�سمم هو حدوث �أعرا�ض
مر�ضية حادة مت�شابهة عند �أ�شخا�ص تناولوا طعامً ا �أو �شرابًا
واح���دً ا .وج��ود بع�ض امل��واد الكيماوية �أو الدوائية ال�سامة يف
الغرفة (ميكن مالحظة رائحة غريبة �أو مميزة �أو لون �سائل
غريب)� ،أو وجود زجاجات فارغة ت�ستعمل حلفظ هذه املواد
�أو وجود علبة ال��دواء قرب امل�صاب (�أو تناثر �أقرا�ص الدواء
بجانب امل�صاب).
(ب) العالمات المرضية:

( )1الأعرا�ض املعوية  :
غثيان وقيء� ،آالم �شديدة يف البطن� ،إ�سهال.
وللقيء رائحة خا�صة مميزة مثل حاالت الت�سمم بال�سيانيد
(رائحة اللوز املر) والف�سفور الالع�ضوي (رائحة الثوم).
( )2الأعرا�ض التنف�سية:
وتتمثل يف ال�سعال والزرقة و�ضيق التنف�س خا�صة يف حاالت
الت�سمم بالأبخرة والغازات املهيجة.
املعدل الطبيعي للتنف�س يف البالغني حوايل  16مرة يف الدقيقة.
( )3الأعرا�ض الدماغية  :
وتظهر نتيجة �إ�صابة اجلهاز الع�صبي امل��رك��زي وت�أخذ
�أ�شكا ًال متعددة:
· الغيبوبة.
· الت�شنجات.
· الهياج (الهو�س).
(� )4أعرا�ض الت�سمم بابتالع املواد الأكالة كالأحما�ض املركزة
و املنظفات:
حروق على الفم و�آالم �شديدة بالبلعوم وال�صدر نتيجة الحرتاق
املريء  .

إن الهدف األس��اس��ي من
س��رع��ة إج����راء اإلس��ع��اف��ات
األول��ي��ة للمصاب بالتسمم
هو تخفيف ال��م��ادة السامة
بأقصى سرعة ممكنة

القواعد العامة إلسعاف حاالت التسمم:

�إن الهدف الأ�سا�سي من �سرعة �إج���راء الإ�سعافات الأولية
للم�صاب بالت�سمم ه��و تخفيف امل���ادة ال�سامة ب�أق�صى �سرعة
ممكنة وطلب امل�ساعدة الطبية واملحافظة على �سالمة التنف�س
وال����دورة ال��دم��وي��ة وال��وظ��ائ��ف احل��ي��وي��ة الأخ����رى ل��دى امل�صاب.
لكي يتم الإ�سعاف ب�صورة �سليمة يجب مراعاة الآتي:
 -1ت�أكـد من عـدم وجـود خطر �إ�ضايف (عليك �أو على امل�صاب)
ب�سبب قيامك ب�إ�سعاف امل�صاب.
� -2إذا كان ممكـنًا:
· حـدد نـوع ال�سـم �أو الدواء �أو الغذاء واحتفـظ بوعـائـه وبقاياه
�أو غالفه.
· معرفة اجلرعة �أو املقدار املتعاطى من املادة.
· وقت التعاطي (�أي كم من الوقت م�ضى على تناول املادة).
· عمر ال�شخ�ص ووزنه.
 -3معرفة ما �إذا كان الت�سمم عن عمد �أم خط�أ.
 -4مالحظة الأعرا�ض امل�صاحبة (�سواء �شديدة �أو خفيفة).
� -5إذا وجد قيء يتم التحفظ عليه (لي�سهل حتليله من اجلهات
املخت�صة).
 -6ات�صل مبركـز ال�سـموم �أو امل�ست�شفى واحـ�صل على الن�صائح
الأولية.
 -7اطلب الإ�سعاف �أو املعونة الطبية � ،أو انقـل امل�صاب.
 -8ت�أكد من ا�صطحاب ال�سـم ووعائه مع املري�ض �إىل امل�ست�شفى.
� -9إذا كان فاقدً ا للوعي :يجب فح�ص التنف�س وتقدمي الإنعا�ش
القلبي الرئوي �إذا لزم الأمر.
أهم األسباب الشائعة لحاالت التسمم:

 -1ال�سموم املنقولة من حاوياتها الأ�صلية �إىل الزجاجات كاملنظفات
واملطهرات املنزلية.
� -2إهمال الوالدين برتك املواد اخلطرة يف متناول الأطفال.
 -3التخزين غري ال�صحيح للمواد ال�سامة.
 -4ا�ستن�شاق وابتالع املواد ال�سامة.
 -5عدم مراقبة الأطفال والإ�شراف عليهم.
 -6الرغبة يف االنتحار.
أوالً :اإلسعافات األولية عند بلع المواد الكيماوية
والمنظفات المنزلية:

 -1يراقب التنف�س مع عمل تنف�س �صناعي �إذا لزم الأمر.
� -2إعطاء لنب بارد وبيا�ض بي�ضة.
� -3إعطاء م�سكن قوي لتخفيف الأمل.
 -4مينع �إحداث قيء للم�صاب.
 -5مينع غ�سيل املعدة.
 -6مينع �إع��ط��اء �أحما�ض مثل اخل��ل وع�صري الليمون يف حاالت
الت�سمم بالقلويات مثل الفال�ش.
 -7ينقل امل�صاب للم�ست�شفى فورًا.
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إسعافات أولية

ثانيًا  :المواد المطهرة والمعقمة مثل الفينيك
والديتول والفورمالين:

�إن كرثة التعر�ض لهذه املواد �سواء باللم�س �أو اال�ستن�شاق قد
ي���ؤدي حلاالت الت�سمم لذا يجب احلر�ص على تهوية املكان جيدً ا
عند ا�ستخدام هذه املواد.
الإ�سعافات الأولية عند بلع املطهرات واملعقمات املنزلية:
 -1يف حالة تلوث اجللد يغ�سل مباء وفري ثم كحول  10%والأف�ضل
بزيت الزيتون �أو اخلروع.
 -2يف حالة �شرب امل��واد املطهرة يف�ضل �إعطاء �شراب مقيئ يف
حالة وعي املري�ض.
 -3ثم ينقل امل�صاب للم�ست�شفى فورًا.
ثالثًا :التسمم عن طريق االستنشاق:

تنجم كثري من حاالت الت�سمم عن ا�ستن�شاق بع�ض الغازات �أو
�أبخرة ال�سوائل ال�سامة وتتميز حاالت الت�سمم باال�ستن�شاق ب�سرعة
و�صول ال�سم �إىل الدم ومن ثم �سرعة حدوث الت�سمم ..لذلك يراعى
�إ�سعاف املري�ض يف ه��ذه احلالة يف �أ�سرع وق��ت ممكن مع اتباع
الإر�شادات التالية:
 -1نقل امل�صاب فورًا من اجلو امل�شبع بالغاز �أو البخار ال�سام �إىل

تنجم كثير م��ن ح��االت
التسمم عن استنشاق بعض
الغازات أو أبخرة السوائل
السامة
هواء نقي مع حترير اجل�سم من املالب�س ال�ضاغطة وفك �أربطة
العنق.
� -2إجراء تنف�س �صناعي يف حالة هبوط �أو ف�شل التنف�س ,بعد �إزالة
الأ�شياء املوجودة بالفم وذلك على النحو التايل:
�أ) �إمالة الر�أ�س امل�صاب �إىل اخللف وذل��ك لتفتيح امل�سالك
الهوائية مع �إغالق فوهتي الأنف بالأ�صبع و�أخذ �شهيق عميق
وو�ضع �شفتي املعالج ب�إحكام فوق فم امل�صاب ونفخ الهواء يف
رئتيه ,وذلك مع مراقبة �صدر املري�ض الذي يرتفع عندما ي�صل
الهواء �إىل داخل الرئتني.
ب) يرفع فم ال�شخ�ص املُعالج حتى يتمكن املري�ض من عملية
الزفري مع مراقبة انخفا�ض ال�صدر.
ج) تتكرر العملية ال�سابقة حتى ي�ستعيد امل�صاب تنف�سه
الطبيعي.
 -3تدفئة املري�ض �إذا ظهرت عليه عالمات الربد �أو الق�شعريرة.
 -4هدئ من روع امل�صاب بالت�سمم �إذا كان واعيًا ملا حوله.
 -5انقل املري�ض فورًا �إىل امل�ست�شفى.
رابعا :التسمم عن طريق الجلد:
ً

قد يتعر�ض اجللد للتلوث ب�إحدى املواد الكاوية ,التي ت�ؤدي �إىل
حدوث �إ�صابات بالغة يف اجللد ,ويجب �أن نخل�ص اجللد من هذه
املواد ب�أق�صى �سرعة ممكنة باتباع التايل:
 -1غ�سل اجللد بتيار من امل��اء املتدفق مع خلع مالب�س امل�صاب
واال�ستمرار يف غ�سل اجللد باملاء �أثناء خلع املالب�س ,ثم يغ�سل
اجللد بعد ذلك جيدً ا باملاء وال�صابون.
 -2عدم و�ضع �أي دواء �أو مادة كيميائية على اجللد امل�صاب وذلك
لأن بع�ض املواد الكيميائية قد ت�ضاعف من �إ�صابة اجللد.
خامسا :التسمم عن طريق العين:
ً

الإ�سعافات الأولية املتبعة يف حاالت الت�سمم عن طريق العني:
 -1فتح اجلفنني باليدين مع غ�سل العني مباء متدفق (يراعى �أن
يكون �ضغط ماء الغ�سيل خفيفًا) ملدة ع�شرة دقائق على الأقل.
 -2ال ت�ستعمل �أي نوع من القطرات.
 -3انقل امل�صاب لأقرب م�ست�شفى.
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كيف تتعامل مع
أمراض الشتاء؟
التهابات الجهاز التنفسي العلوي:

تت�صف معظم الفريو�سات التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي ..ب�أنها
حمبة للطق�س البارد والرطوبة ،ولهذا نرى �أن �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
�أكرث حدوثا يف ف�صل ال�شتاء دون الف�صول الأخرى ،لأن الظروف اجلافة
ال تنا�سب فريو�ساتها ..مبعنى �أنها ال تتكاثر فيها.
ولعل �أكرث الأمرا�ض الفريو�سية ال�شتوية �شيوعا هو الزكام ،حيث
وخ�صو�صا الأطفال وامل�سنني
ي�صاب به الكثري من النا�س من وقت لآخر
ً
نظ ًرا ل�ضعف جهاز املناعة لديهم ،وتنتقل عدوى الزكام بوا�سطة �إفرازات
العطا�س �شديدة االنت�شار فت�سبب �سيالن الأن��ف والعطا�س واحمرار
العينني واحتقان احللق وال�صداع وفقدان حا�ستي ال�شم والذوق .وين�صح
امل�صاب بالزكام بالراحة وتناول ال�سوائل الدافئة وا�ستن�شاق بخار املاء
ال�ساخن لأنه يلطف احتقان احللق ..وتناول العالجات امل�ضادة لالحتقان
واحل�سا�سية وم�ضادات الأمل ..وال جدوى من تناول امل�ضادات احليوية.
ومن ثم اتخاذ الإجراءات االحتياطية من حيث النظافة العامة لعدم نقل
العدوى للآخرين.
و�أم��ا الأنفلونزا فهي مر�ض �شتوي معد ج��دا وتنتقل من �شخ�ص
ارتفاعا يف احلرارة
لآخر عن طريق �إفرازات اجلهاز التنف�سي ،وت�سبب
ً
و�صداعا و�سعا ًال جا ًفا واحتقا ًنا وجفا ًفا
و�آال ًما يف املفا�صل والع�ضالت..
ً
باحللق ..وي�صاب املري�ض بالأنفلونزا بالإجهاد العام وفقدان ال�شهية..
ولعالج الأنفلونزا ين�صح بال�سوائل الدافئة ،والعالج بالبخار وجتنب
التدخني..
وبالن�سبة ل�ل�أدوي��ة ت��ن��اول خاف�ضات احل����رارة وم�سكنات الأمل
وم�ضادات االحتقان واحل�سا�سية ..وم�سكنات ال�سعال� ،أما الإجراءات
الوقائية فهي �سبل النظافة العامة خ�صو�صا �أواين الطعام وال�شراب
والأيدي ..كما ين�صح ب�أخذ التطعيم الواقي �سنو ًيا.
�أم��ا التهابات الأذن الو�سطى فهي غالبا ما ت�أتي كنتيجة للر�شح
والأنفلونزا �إذا مل حت�سن معاجلتهما ..مبعنى �أن من م�ضاعفات الر�شح
والأنفلونزا التهاب الأذن الو�سطى واللوزتني واحلنجرة وذات الرئة
واجليوب الأنفية ..لأن كل هذه الأع�ضاء مرتبطة ببع�ضها بقنوات وا�سعة
و�أخرى دقيقة ،وي�سهل انتقال اجلرثوم فيما بينها.

خ�صو�صا يف التهابات احللق واحلنجرة
�أم��ك��ن م��ن احل��دي��ث وال�����ص��راخ
ً
حتى ال يت�سبب ب�إرهاق للأوتار ال�صوتية ..والتي تكون مت�أثرة بااللتهاب.
وي�أتي التهاب اجليوب الأنفية �إما مبا�ش ًرا �أو كنتيجة للأمرا�ض �سالفة الذكر
وميتاز التهاب اجليوب عن غ�يره مما �سبق ب���أن ال�صداع يكون �شديدً ا،
خ�صو�صا يف حالة التهاب اجليوب احلاجبية ،وب�أنها كثيفة الإف��راز الذي
ً
يكون على �شكل خماط �أ�صفر �أو �أخ�ضر ،ويكون هنالك �أمل يف الوجه خ�صو�صا
يف حالة التهاب اجليوب املحاذية للأنف ،وتعالج اجليوب بنف�س عالجات
الر�شح والأنفلونزا ،ولكن هنالك �أ�سبا ًبا جرثومية وفطرية اللتهابات اجليوب
ويف هذه احلالة ال بد من تناول امل�ضادات احليوية وم�ضادات الفطريات،
وقطرات الأنف ذات الرتكيب امللحي وكذلك القطرات امل�ضادة لالحتقان
والتح�س�س.
وكنتيجة وم�ضاعفات لكل ما �سبق ف�إن انزالق امليكروب �سواء كان فريو�سا
�أو بكترييا �أو فطرا �إىل الق�صبات الهوائية الرئي�سية وت�شعباتها ،ي�سبب التها ًبا
يف هذه الق�صبات ،والتي تبد�أ ب�سعال جاف ،ثم بعد ب�ضعة �أيام �سعال يخرج
معه البلغم ،ويف هذه احلالة ين�صح بعالج الأعرا�ض ثم ا�ستخدام �أدوي��ة
ال�سعال املق�شعة �أي التي ت�ساعد على خ��روج البلغم من الق�صبات ،و�إذا
ا�شتدت احلالة ين�صح بامل�ضادات احليوية.

و�أعرا�ضهما �أمل واحتقان يف احللق وفقدان �شهية الطعام واحمرار
يف احللق واللوزتني ..ويف احلاالت احلادة قد تتكون طبقة من ال�صديد
�أو القيح على ال��ل��وزت�ين �أو بجوارهما ،وهنا تكون احل���رارة عالية.
وين�صح باملعاجلة للأعرا�ض كالر�شح والأنفلونزا بتناول م�سكنات الأمل
وخاف�ضات احلرارة وم�سكنات ال�سعال وتناول ال�سوائل الدافئة والراحة..
و�إج���راءات احرتازية للحد من التلويث واالنت�شار للغري .والإق�لال ما

 -1ارتداء املالب�س املنا�سبة للحالة اجلوية ودرجة برودة الطق�س.
 -2عدم التعر�ض للدفء ال�شديد ثم االنتقال املفاجئ للطق�س البارد.
 -3الإكثار من تناول ال�سوائل الدافئة.
 -4حماولة العزل ما �أمكن ملن ي�صاب بالأمرا�ض الفريو�سية يف اجلهاز
التنف�سي العلوي.
 -5اختيار الأغطية الكافية للوقاية من الربد ب�شكل عام.

التهاب الحلق واللوزتين:

ومن النصائح العامة في فصل الشتاء:
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يقاوم الشيخوخة ويقضي على الخاليا الشاذة

الشمس المصدر اآلمن لفيتامين (د)

د.إيهاب خطابي
طبيب أسرة

إن االه��ت��م��ام العاملي
بفيتامين (د) بدأ يف بداية
القرن العشرين عندما اكتشف
األطباء إن إعطاء األطفال
جرعات من زيت كبد السمك
يقي ويعالج مرض الكساح
الحتوائه ىلع فيتامين (د)،
ولسنوات عدة ساد االعتقاد أن
دور هذا الفيتامين يقتصر ىلع
صحة العظام فقط.

ويعترب فيتامني(د) يف الب�شر فريدًا من نوعه لأنه ميكن تناوله على
�أنه (فيتامني د� )3أو (فيتامني د ،)2ولأن اجل�سم ميكن �أي�ضا �أن ي�صنعه
(من الكول�سرتول) عند التعر�ض لأ�شعة كافية من ال�شم�س ،ومن هنا
لقب بـ«فيتامني �أ�شعة ال�شم�س».
وتعترب ال�شم�س امل�صدر الآم��ن لفيتامني (د) ،وهي تعطي اجل�سم
�أكرث من حاجته من الأ�شعة فوق البنف�سجية ( )Ultravioletالالزمة
لإنتاج فيتامني (د) ،وقال الأطباء �إن الفرتة الواقعة بني العا�شرة �صباحا
والثالثة بعد الظهر هي �أف�ضل ف�ترة لتعر�ض اجل�سم لأ�شعة ال�شم�س
حيث تكون الأ�شعة عمودية على الأر�ض.
ويف البالد امل�شم�سة ال يتعر�ض ال�سكان عادة لنق�ص يف فيتامني د،
حيث يتكون هذا الفيتامني بوا�سطة الأ�شعة ال�شم�سية يف اجللد والب�شرة،
ويتوزع على اجل�سم .هذا وال يحتاج املرء لتعري�ض نف�سه لأ�شعة ال�شم�س
�أكرث من الالزم لتوليد هذا الفيتامني ،بل يكفي الت�صرف املعتاد يف بالد
مثل البالد العربية.
�إن ف�ي�ت��ام�ين (د) ي�ع��ال��ج الأم ��را� ��ض اخل��ا� �ص��ة ب��ال�ع�ظ��ام كالك�ساح
واله�شا�شة ،ويزيد كفاءة الع�ضالت ،ومن فائدته للقلب �أنه يقلل خماطر
اجللطات يف القلب وال���ش��راي�ين ،ويح�سن م��ن انقبا�ض ع�ضلة القلب،
فيفيد حاالت هبوط القلب ،ويقلل من املواد امل�سببة اللتهاب ال�شرايني
وت�صلبها.
كما �أنه يقلل من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري والت�صلب و�أنواع
عدة من ال�سرطانات� ،إ�ضافة �إىل فوائده الوقائية والعالجية الأخرى
كالربو والأمرا�ض اجللدية وت�سمم احلمل وغريها.
كما �أن هذا الفيتامني يتحول يف اجل�سم �إىل هرمون حيوي ي�ساعد
يف الق�ضاء على اخلاليا ال�شاذة ال�سرطانية قبل ا�ستفحالها ,ويف الق�ضاء
على الثعلبة والذئبه احلمراء..
وحول هذا الأمر �أجرت كلية كنج (لندن)  الربيطانية درا�سة على
�أكرث من  2000امر�أة ،فظهرت النتيجة �أن الالتي لديهن م�ستويات �أعلى
من فيتامني(د) ت�أخرت لديهن ال�شيخوخة ب�سبب التغريات يف حم�ضهن
النووي (.)DNA
وقال الربوفي�سور برنت ريت�شاردز ،الذي قاد هذه الدرا�سة�« :إن هذه
النتائج مثرية لأنها تثبت للمرة الأوىل �أن النا�س الذين لديهم م�ستويات
�أعلى من فيتامني(د) يكون التقدم بالعمر لديهم �أكرث بطئًا من النا�س
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الذين لديهم م�ستويات منخف�ضة من فيتامني(د) ،وه��ذا ميكن �أن
ي�ساعد على تف�سري كيفية �أن فيتامني(د) له ت�أثري وقائي على �أمرا�ض
كثرية مت�صلة بال�شيخوخة ،مثل �أمرا�ض القلب وال�سرطان.
ويبدو �أن فيتامني(د) له �آث��ار على وظيفة املناعة ،كما �أن��ه من
املفرت�ض �أن يلعب دورًا يف الإنفلونزا مع نق�ص مركبات فيتامني(د)
خ�ل�ال ف�صل ال���ش�ت��اء ،وه ��ذا يف�سر ارت �ف��اع م �ع��دالت ح ��االت ال�ع��دوى
بالإنفلونزا خالل ف�صل ال�شتاء ،ويبدو �أن تدين م�ستويات فيتامني(د)
أي�ضا
يعترب �أحد العوامل اخلطرة ملر�ض ال�سل ،وقد يلعب فيتامني(د) � ً
دورًا يف فريو�س العوز املناعي الب�شري.
ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود ب�ي��ان��ات مبدئية ت��رب��ط انخفا�ض م�ستويات
فيتامني(د) مبر�ض الربو �إال �أن هناك �أدلة غري حا�سمة تدعم الت�أثري
املفيد للمكمالت ،ولكن مل يتم حاليا التو�صية للمكمالت لعالج �أو
الوقاية من الربو ،وكذلك قد يكون لفيتامني (د) دور يف تعزيز منو
ال�شعر.
ويرتبط نق�ص فيتامني(د) مع بع�ض �أن��واع ال�سرطانات ،وكلما
زاد م�ستوى فيتامني (د) قل معدل حدوث ال�سرطان�،إذ �إنه يحد من
منو اخلاليا ال�سرطانية ويقلل من منو الأوع�ي��ة الدموية املغذية
لها ،كما �أثبتت الدرا�سات �أن معدالت ال�سرطان تزيد لدى كبار ال�سن
وذوي الب�شرة ال�سوداء والبدناء الن القدرة لديهم تقل على تكوين
فيتامني «د».
األعراض المرضية بسبب نقص فيتامين (د)

 ه�شا�شة العظام. مر�ض الآالم املتعددة يف الع�ضالت واملفا�صل. يحدث زيادة مل�شاكل مر�ض ال�سكر النوع الثاين. تزيد م�شاكل الأمرا�ض املناعية وخا�صة ال�صدفية والت�صلب. �سرطان القولون والربو�ستاتا واملباي�ض. م�شاكل املفا�صل و�أ�سفل الظهر الناجتة عن اله�شا�شة يف العظام. النقر�س العادي والكاذب الناجت عن تر�سب الكال�سيوم يف املفا�صل.م��ن ل��دي��ه م���ش��اك��ل يف الأ� �س �ن��ان وال �ل �ث��ة م�ع��ر���ض مل���ش��اك��ل القلب
والت�صلب �أكرث من غريه وال�سبب الأ�سا�سي نق�ص فيتامني (د).
بالإ�ضافة اىل الإ��ص��اب��ة مبر�ض الو�ساو�س القهرية ,واالكتئاب
ال�ع��ار���ض ,و�أي��ً��ض��ا ال�ه�لاو���س الب�صرية وال�سمعية ,وم��ر���ض الف�صام
العقلي ,والت�شوي�ش ,بل �إن نق�ص فيتامني (د) هو من �أ�سباب اهتزاز
جهاز املناعة وانعكا�سه على نف�سه ،فيهاجم بع�ض الأجهزة احليوية
كالبنكريا�س في�سبب ال�سكر ,وكاخلاليا ال�صبغية وكب�صالت ال�شعر
في�سبب ال�صلع وهكذا ،بل وج��د �أن كل خلية يف اجل�سم الب�شري لها
م�ستقبالت خا�صة بفيتامني (د) مما يعني �أن كل خلية حتتاج هذا
الفيتامني وال ت�ستغني عنه.
وي�ب��دو ان انت�شار مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ه��و �أق��ل مما
كان متوقعا يف ال�سكان املوجودين يف مناطق خطوط العر�ض العالية
(ال�ق��ري�ب��ة م��ن القطبني ال�شمايل �أو اجل�ن��وب��ي) ب�سبب اال�ستهالك
العايل للأ�سماك الدهنية الغنية بفيتامني(د).
كما توجد عالقة بني انخفا�ض م�ستويات فيتامني (د) يف الدم
وزيادة معدل الوفيات ،ويبدو �أن �إعطاء املكمالت املدعمة بفيتامني-د3

ضرر نقص فيتامين
(د) على السود أكثر من
البيض
لكبار ال�سن من الن�ساء يف الرعاية قلل من خطر املوت.
ويعترب �ضرر نق�ص فيتامني(د) عند ذوي الب�شرة ال�سوداء
�أكرث من ذوي الب�شرة البي�ضاء ،وتظهر بع�ض البحوث �أن النا�س
ذوي الب�شرة ال��داك�ن��ة ال��ذي��ن يعي�شون يف امل�ن��اخ املعتدل لديهم
م�ستويات متدنية من فيتامني(د) .وامل�ستنتج من ذلك �أن النا�س
ذوي الب�شرة الداكنة هم �أقل كفاءة يف ت�صنيع فيتامني(د) لأن
امليالنني يف اجللد يعوق توليف فيتامني (د).
يقول املدير العام للبحوث والتنموية وكبري امل�ست�شارين
العلميني ل ��وزارة ال�صحة يف اململكة امل�ت�ح��دة وهيئة اخل��دم��ات
ال�صحية الوطنية �إنه خالل ف�صل ال�شتاء ينبغي �إعطاء مكمالت
فيتامني(د) للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني �ستة �أ�شهر
�إىل خم�س �سنوات.
وال ين�صح ب�أخذ هذه املكمالت للنا�س الذين يح�صلون على
ما يكفي من فيتامني (د) من خ�لال وجباتهم الغذائية ومن
�أ�شعة ال�شم�س.
يتم �إن �ت��اج م�ستقبالت فيتامني (د) بوا�سطة اخل�لاي��ا يف
معظم الأع�ضاء مثل ال��دم��اغ ،القلب ،اجللد ،الغدد التنا�سلية،
الربو�ستاتا والثدي .وي�ؤدي تن�شيط م�ستقبالت فيتامني (د) يف
الأمعاء ،العظام ،الكلى ،خاليا الغدة الدرقية �إىل احلفاظ على
م�ستويات الكال�سيوم والفو�سفور يف ال��دم (مب�ساعدة هرمون
الغدة الدرقية والكال�سيتونني) وكذلك احلفاظ على مكونات
العظام.
مصادر فيتامين (د):

 التعر�ض لل�شم�س �أول النهار و�آخره (البي�ض  10دقائق وال�سمر 30دقيقة  3مرات �أ�سبوعيًا.
 التعر�ض لإ�ضاءة الأ�شعة فوق البنف�سجية ويف�ضل النوع (.)B الزبدة وال�سمن خا�صة الطبيعي وماكان لونه �أ�صفر ،وفيهافيتامني (د) مع الو�سيط الالزم المت�صا�صه وهو الدهون.
املكمالت ويكون معها معادن �أو فيتامني د �أو هو وحده وي�أتيعلى �شكل م�شروب �أو نقط �أو كب�سوالت.

عائلتي • العدد ( 1يناير) 2013م

41

أمراض العصر

السكر ..مرض العصر

والريـاضـة ..أولى
خطوات الوقاية
السكر مرض العصر تفرضه ضرورة الحياة ونوع الغذاء
والخمول الحركي لكن الوقاية منه ممكنة ،من خالل
اتباع عدة نصائح ،أولها الرياضة ،والقراءة الجيدة يف
مسببات املرض ،ومراقبة نظام الحياة بكل دقة.

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور داود جا�سم الربيعي ع�ضو اجلمعية امللكية
الربيطانية للأع�شاب �إن دم الإن�سان يحتوي على ن�سبة طبيعية من
�سكر الكلوكوز ،يح�صل عليها من املواد الغذائية التي يتناولها،وترتاوح
هذه الن�سبة مابني  120 - 70مللغم/دي�سيلرت ،وقد يرتفع ب�صورة
م�ؤقتة ،يف حالتني :بعد تناول الطعام ،وقبل النوم ،ولكن �إذا ما ارتفعت
هذه الن�سبة �إىل �أكرث من احلد الأعلى ب�صورة دائمة ،يكون الفرد يف
هذه احلالة ،م�صابًا بداء فرط ال�سكر (� )Hyperglycemiaأما �إذا
انخف�ضت الن�سبة دون احلد الأدن��ى ب�صورة دائمة في�سمى بهبوط
ال�سكر (.)Hypoglycemia
كيف يحدث السكر العالي

ت �ن �ت��ج خ�ل�اي ��ا ب �ي �ت��ا امل� ��وج� ��ودة يف غ� ��دة ال �ب �ن �ك��ري��ا���س� ،أ� �س �ف��ل
امل�ع��دة،ه��رم��ون الأن�سولني ،ال��ذي يفرز بعد ت�ن��اول الطعام ،وذل��ك
لقيامه ب��إدخ��ال الكلوكوز املوجود يف ال��دم �إىل خاليا اجل�سم ،لأن
الكلوكوز يعد امل�صدر الرئي�س للطاقة التي يحتاجها اجل�سم للقيام
ب�أعماله اليومية املعتادة ،ولكن �إذا مل تنتج البنكريا�س كمية كافية
من الأن�سولني� ،أو ال تنتجه �أب �دًا� ،أو تتح�س�س خاليا اجل�سم من
ا�ستقباله ،رغم توفره ،ففي هذه احل��االت يبقى �سكر الكلوكوز يف
الدم بن�سب �أكرث من الطبيعة .ومما جتدر الإ�شارة �إليه� ،أن ارتفاع
ن�سبة ال�سكر يف الدم �إىل �أكرث من احلد الأعلى ،قد تكون ناجتة عن
�أمرا�ض �أخرى ،منها:
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• فرط الدرقية.
• التهاب و�سرطان البنكريا�س.
• ت�ضخم االلتهابات (نادر جدً ا).
• مالزمة كو�شن (نادرة).
• تناول كميات كبرية من الطعام.
• ورم خاليا الكروماتني القامتة(نادر جدً ا).
األعراض

تتمثل �أبرز �أعرا�ض ارتفاع �سكر الدم يف:
• عط�ش للماء وتبول متكرر.
• ال�شعور باجلوع والتعب.
• فقدان الوزن.

خطورة مرض السكري
تنخفض مع أسلوب التعايش
مع المرضى ومراقبة نظام
الحياة بكل دقة.

• جفاف وحكة يف اجللد.
• تنميل الأطراف.
• عدم و�ضوح الر�ؤيا.
• بطء التئام اجلروح والقروح.
• �ضعف االنت�صاب.
وميكن �أن يح�صل عند املري�ض واحدة �أو �أكرث من هذه الأعرا�ض،
قبل ال�شعور ب�إ�صابته بال�سكر ،وقد ال يحدث �أي منها.
ال يف وجود
وميكن �أن ي�صاب الفرد الطبيعي بال�سكر م�ستقب ً
احلاالت التالية:
• �إذا كان الوزن �أكرب من احلد الأعلى للوزن الطبيعي والعمر �أكرث
من � 45سنة.
• االنتماء لعائلة لها تاريخ يف الإ�صابة بهذا املر�ض.
• عدم ممار�سة التمارين الريا�ضية �أو امل�شي.
• املر�أة التي ولدت مولودًا وزنه �أكرث من  9باوندات.
• �إذا بد�أ الإن�سان يعط�ش ويتبول كثريًا وب�صورة متكررة.
• عندما ينخف�ض الوزن بدون �سبب.
• ال�شعور باجلوع يف معظم الأوقات.
• عند حدوث تنميل يف الأطراف با�ستمرار.

د .الربيعي :دم اإلنسان
يحتوي على نسبة طبيعية من
سكر الجلوكوز وإذا ارتفعت
ه��ذه النسبة ع��ن المعدل
ً
مصابا.
يكون اإلنسان
المضاعفات

يعد تناول العالجات الكيماوية والع�شبية والتغذوية� ،ضروريًا
جلعل م�ستوى ال�سكر �ضمن احلدود الطبيعية �أو قريبًا منها ،حيث
�إن ارتفاع م�ستواه دون عالج �أو عالجه ب�صورة غري منتظمة ي�ؤدي
�إىل حدوث م�ضاعفات كثرية ومعقدة منها:
• حمو�ضة الدم )Ketoacidosis( :عندما ال ي�ستطيع اجل�سم اال�ستفادة
من الكلوكوز املوجود يف الدم ،لتحرير الطاقة التي يحتاجها ،لتوقف
خاليا بيتا عن �إنتاج الأن�سولني ،لذا يلج�أ �إىل ا�ستخدام الدهون لهذا
عائلتي • العدد ( 1يناير) 2013م
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الغر�ض ،وقد لوحظ �أن حتليل الدهون ي�ؤدي �إىل �إنتاج حام�ض كاتيني،
ت�أخذ ن�سبته بالتزايد يف الدم والبول،حتى ي�صل �إىل حد ال�سمية ،الذي
تكون فيه حمو�ضة الدم �أعلى مما يف �أن�سجة اجل�سم بدرجة كبرية.
• اع�ت�لال ال�شبكية ( :)Retinopathyيف حالة عدم عالج ال�سكر
املرتفع ب�صورة منتظمة ،يُكون اجل�سم �أوعية دموية �شعرية ه�شة
يف العني،ميكن �أن تنزف لأي �سبب ب�سيط،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف ثم
انعدام الر�ؤيا.
• غيبوبة فرط التنا�ضح ال�سكري ( :)Hyperosmolar Comaيحدث
عند امل�صابني بالنوع الثاين من ال�سكر املرتفع ،دون تنظيم منا�سيبه
بالأدوية والأغذية �أو الأع�شاب ،ففي هذه احلالة وعندما تكون كمية
املاء يف الدم قليلة ،تبد�أ الكلى باالحتفاظ بال�سوائل وال�سكر ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل تركيز ال�صوديوم وال�سكر واجلزيئات الأخرى التي

مضاعفات ارتفاع السكر
ب��ال��دم ق��د تصل إل��ى فقدان
البصر والفشل الكلوي وضعف
الوعي والغيبوبة.

جتذب املاء �إىل الكلى يف الدم ،مما ينتج عنه عط�ش �شديد وغثيان
و�ضعف الوعي والغيبوبة والت�شنج وامليل �إىل النوم.
• مر�ض ال�سكر الكلوي (:)Nephrogenic Diabetes Insipidus
ينتج عن ق�صور الغدة النخامية ،حيث تفرز هذه الغدة هرمون
الفا�سوبري�سني ( )Vasopressinوي�ؤدي نق�ص �إفراز هذا الهرمون
�إىل ف�شل الكلى لال�ستجابة له ،حيث ينتج عن ذلك عدم ا�ستجابة
�أنابيب الكلى لهذا الهرمون ،وطرحها لكميات كبرية من املاء مع
البول.
• ال �� �ش �ل ��ل ال� ��� �س� �ك ��ري ل �ل �ع �� �ص��ب ال � �ث ��ال ��ث ال �ق �ح �ف ��ي (Carnal
 :)Mononeuropathy-111ي�����ص��اب ال��ع�����ص��ب ال���ث���ال���ث يف
اجلمجمة،امل�س�ؤول عن حركة العني بال�شلل ،مما ينتج عنه هبوط
اجلفن وال�صورة املزدوجة مل�شهد واحد ،و�أمل يف الر�أ�س �أو يف جوف
العيون.
• الإغماء ( :)Diabetes Vasomotorيعتمد الدماغ ،ب�صورة مبا�شرة
وكلية ،على الكلوكوز املوجود يف الدم ،للقيام بوظائفه االعتيادية.
ي���ؤدي ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف ال��دم �إىل �أك�ثر من  300مللغم/
دي�سيلرت� ،إىل �إرباك عمله ،متمث ًال بفقد الوعي.
• تلف الأع�صاب والأوع�ي��ة الدموية (Diabetes neuropathy-
 )Angiopathyوال �سيما يف الأط��راف والقدمني ،حيث غالبًا ما
يحدث جرح �أو تقرح يف القدمني دون �أن ي�شعر بها املري�ض� ،إال
بعد �أن ت�صل �إىل مراحل متقدمة يف االلتهاب والنخر ،ت�ؤدي يف
كثري من الأحيان �إىل برت القدم.

الوقاية
ب�إمكان اجلميع الوقاية من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري عن
طريق االلتزام بعدة �أ�شياء منها:
• تخفيف الوزن
خ�سارة  4كيلو غ��رام��ات على الأق��ل حتد من خطر الإ�صابة
مبر�ض ال�سكري ب�شكل ملحوظ.
• اختيار املقبالت ال�صحيحة
وذلك بتناول ال�سلطات �أو بع�ض اخل�ضراوات مع قليل من اخلل قبل
تناول طبق الن�شويات ،فذلك ي�ساعد على التحكم مب�ستوى ال�سكر يف الدم.
• التخ ّل�ص من ال�سيارة
ممار�سة ريا�ضة امل�شي يوم ًيا ،عادة �صحية حتى لو مل تخ�سر
بع�ض الوزن ،فالتمارين ت�ساعد اجل�سم على �إفراز هرمون الأن�سولني
بطريقة �أكرث فعالية ،وبالتايل تتحرك كريات الدم املحملة بال�سكر
ب�شكل �أكرب نحو اخلاليا بحيث تزودها باملواد الغذائية والطاقة،
ولوال ذلك لرتاكم ال�سكر يف جمرى الدم م�ؤد ًيا �إىل ان�سداد جدران
الأوعية الدموية ،وبالتدريج ي�سبب ذلك م�شاكل �صحية خطرية.
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• فوائد احلبوب
يجب احلر�ص على تناول الأغذية الغنية بالألياف بحيث حتتوي
على خم�س غرامات على الأق��ل للح�صة الواحدة ،والت�أكد من �أن
احلبوب غري مكررة ،بحيث يتم معاجلتها و�إ�ضافة ال�سكر �أو الدهون
التي ترفع الكول�سرتول.
• مراقبة ال�سكر
الكمية الإجمالية لل�سكر يف قائمة املكونات ال مت ّيز بني ال�سكر
امل�ضاف وال�سكر الطبيعي ،والطريقة الف�ضلى ملعرفة ذلك هي فح�ص
املكونات مرة �أخرى ،فهذه امل�صطلحات تعني ال�سكر امل�ضاف :ال�سكر
البني ،الذرة املحالة� ،سريوب الذرة ،ديك�سرتوز ،فروكتوز� ،سريوب
ال��ذرة والفركتوز العايل ،املالتوز� ،شراب ال�شعري ،دب�س ال�سكر،
ال�سكر ،ال�سكروز ،فيجب جتنب احلبوب التي حتتوي على هذه
املكونات يف �أول ثالث مواد جتدها يف قائمة احلقائق الغذائية.
• �شرب القهوة
القهوة حت ّد من الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،حيث ي�ساعد الكافيني

على تعزيز عملية اال�ستقالب ،كما حتتوي � ً
أي�ضا على البوتا�سيوم
وم�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد اخلاليا على امت�صا�ص ال�سكر.
• جت ّنب الأطعمة ال�سريعة
االعتياد على تناولها ب�شكل كبري ،يزيد من خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�سكري ب�شكل خطري ،فالكثري من وجبات الأطعمة ال�سريعة غنية
بالدهون املتحولة غري ال�صحية والكربوهيدرات املعاجلة التي تزيد من
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري حتى لو مل ت�ؤثر على زيادة الوزن ،وين�صح
باالحتفاظ ببع�ض الأطعمة اخلفيفة يف حال �أ�صابك اجلوع كاملك�سرات
املعروفة بقدرتها على تخفي�ض م�ستوى ال�سكر.
طرق أخرى
• تناول اخل�ضراوات �أكرث من تناول اللحوم
وف ًقا لدرا�سة يف بريغام مل�شفى الن�ساء ،ف�إن تناول اللحوم املعاجلة • الإقالل من �أكل الدهون وال�سكريات ب�إفراط.
كاللحم املقدد �أو الهوت دوغ خلم�س مرات على الأقل �أ�سبوع ًيا ،يرفع من • الإكثار من �أكل اخل�ضروات والفاكهة واخلبز الأ�سمر مع االعتدال
يف �أكل الن�شويات.
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري بن�سبة  43%مقارنة مع الذين يتناولونه
ملرة واحدة على الأقل يف الأ�سبوع ،ورمبا ذلك ب�سبب ن�سبة الكول�سرتول • حتليل ال�سكر يف الدم كل فرتة ملعرفة معدله ،فاملعدل الطبيعي يجب
�أال يزيد عن  110جمم �( -صائم)� ،أم��ا �إذا كان من 125 - 111
يف اللحم الأحمر واملواد امل�ضافة يف اللحم املعالج.
فهذه عالمة حتذير �أخرى ،و�إذا كان �أعلى من  126فهذا معناه وجود
• �إ�ضافة البهارات
مر�ض ال�سكر بالفعل.
للقرفة مفعول يف تخفي�ض م�ستوى ال�سكر يف ال��دم بن�سبة ،10%
فمكوناتها تعمل على تن�شيط الإنزميات ،وبالتايل حتفيز م�ستقبالت
الأن�سولني ،وه��ذا النوع من البهار احللو امل��ذاق �أثبت �أن��ه ي�ساعد يف
تخفيف م�ستوى الكول�سرتول وال�شحوم الثالثية والدهون يف الدم التي
لها عالقة بالإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
• التخل�ص من التوتر اليومي
التوتر املزمن ي�سبب ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وعندما يكون
ال�شخ�ص متوت ًرا ف�إن ردة فعل اجل�سم ت�سبب ت�سارع نب�ضات القلب
وت�سارع التن ّف�س وت�شنج املعدة ،كما �أنه ي�سبب ارتفاع م�ستوى ال�سكر
بالدم.
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الطب الوقائي

أماه أنقذينا
الدكتور فهد عبداهلل الحسين
أستاذ مشارك  -طب األسرة واملجتمع
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
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اإلنسان وهو خليفة اهلل ىلع األرض متعه سبحانه
وتعالى بالعديد من اآلالء والنعم أهمها ىلع اإلطالق
نعمة الصحة التي بدونها يعجز عن القيام برسالته ودوره
يف إعمار األرض.
ومع النهضة العظيمة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة
وما يمثله العنصر البشري بدوره الفعال والجوهري يف
تحقيق هذه النهضة ،لذلك فإن الحفاظ ىلع الصحة العامة
للمجتمع من جميع التهديدات هي الهدف األسمى
للعاملين يف املجال الطبي.

وعندما نتحدث عن التهديدات ال نقف عند التهديد
اخلارجي فقط فهذا وا�ضح و�سبل مقاومته وا�ضحة وجلية بل
نتعداه �إىل العدو الداخلي الكامن يف ج�سم الإن�سان والذي
من ال�صعوبة مبكان معاجلته لأنه داخلي كامن يزحف يف
�صمت وي�أكلنا من دواخلنا مثلما ي�أكل النمل الأبي�ض اخل�شب.
ويعترب �أ�سلوب املعي�شة احل��ايل املتمثل يف طبيعة منط
احلياة والأطعمة (�أخطر الطعام أ�ح�لاه) وع��دم ممار�سة
الأن�شطة الريا�ضية بانتظام هو �ألد الأعداء ل�صحة الإن�سان
والذي ت�سبب يف انت�شار الأمرا�ض املزمنة مثل داء ال�سكري،
وت�صلب �شرايني القلب وارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم والتي
ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أنها ال تقل خطورة عن الأوبئة (وا�ستخدام
كلمة وباء هنا جاء للتعبري عن �سعة انت�شار هذه الأمرا�ض
يف جمتمعنا) ملا لها من ت�أثري �سلبي بالغ على �أجهزة اجل�سد
املختلفة ،وال ن�ستطيع ب���أي حال من الأح��وال حماربة هذا
العدو الداخلي �إال بتغيري �أ�سلوب املعي�شة يف بيوتنا ،وهذا
لن يت�أتى �إال بالوعي واملعرفة واحلما�س والعزمية والرغبة
الأك��ي��دة يف تغيري من��ط احل��ي��اة �إن��ق��اذً ا لأنف�سنا م��ن هذه
الأوبئة ،والتي ب�سبب �سرعة انت�شارها �أ�صبحنا نعي�ش معركة
غري مرئية بني �أج�سادنا املتهالكة غري الواعية بهذه احلرب
مع الأمرا�ض القاتلة يف �صمت و�أ�صبحنا �أنف�سنا و�أحبابنا
وقودًا لها .وبدون الوعي والإدراك خلطورة هذا الوباء الذي
ي�ست�شري ببطء �شديد حمدثًا خ�سائر �صحية فادحة ف�إننا
نخو�ض �أمامه معركة خا�سرة معروفة النتائج م�سبقًا ،لذا
يجب علينا الت�سلح بالتوعية ال�سليمة لهذه الأوبئة لنتمكن
من االنت�صار عليها.
وحتى ال نر�سم �صورة مظلمة للواقع ال�صحي ملجتمعنا
يلوح يف الأفق �أمل يحتاج �إىل مالحظة ومتابعة واهتمام ،هذا
الأم��ل يت�أتى من م�صدر � -سواء كنا مطلعني عليه �أم ال -
كان دائمًا و�سيبقى للأبد م�صدرًا للت�أثري على حياتنا مقارنة
ب�أي م�صدر �آخر ،م�صدر ي�ستطيع حتفيز التغيري املطلوب
يف منط حياتنا لتقويتنا من الداخل وتوفري القوة واملناعة
املطلوبة يف مواجهة هذه الأوبئة� .إنه الأم التي قيل عنها منذ
القدم «الأم مدر�سة �إن �أعددتها �أعددت �شعبًا طيب الأعراق»
وهنا ن�ستطيع القول «الأم �إن �سلّحتها بالوعي اجليد �ضمنت
لك �صحة الأجيال».
نعم «الأم» هي من ي�ستطيع تبني ودعم �أي تغيري مرجو
يف حياتنا ���س��واء «الأم رب��ة الأ���س��رة» امل�س�ؤولة ع��ن رعاية
�أ�سرتها �أو «الأم املعلمة» امل�س�ؤولة عن تالميذها وكلتاهما
تلعبان ال���دور الرئي�سي يف احل��ف��اظ على �صحة �أطفالنا
اجل�سدية والنف�سية ..هل هناك من ي�ستطيع مقارعة الأم يف
هذا الدور؟!
�إذا �سلمنا بهذا الدور ومب�س�ؤولية الأم �سواء يف املنزل
�أو املدر�سة لي�س فقط لتوفري الرعاية واحلنان املطلوب بل
بالتعامل مع الطفل باعتباره بيئة خ�صبة للتعلم واكت�ساب

العادات وال�سلوكيات ال�سليمة يف عمر مبكر متكنّا من خلق
جبهة دفاعية للحد من انت�شار هذه الأوبئة ،وذلك من خالل
زرع �سلوكيات �إيجابية لنمط احلياة.
فاتباع الأم لأبجديات املطبخ ال�صحي وو�ضع قواعد
نظرية الهرم الغذائي ن�صب عينيها يف كل ما تقدمه لعائلتها
من وجبات وحر�صها الدائم على تغيري عاداتهم الغذائية
وتعليمهم تناول الأطعمة ال�صحية املتوازنة يتبعه دور املعلمة
املكمل والهام يف توجيه الن�ش�أ لأهمية ممار�سة الريا�ضة
بانتظام وا�ستحداث �أن�شطة غري �صفية تنمي لديهم عادات
�صحية �سليمة ،على �سبيل املثال ا�صطحاب الأطفال �إىل
ال�سوبرماركت لتعليمهم الت�سوق ال�صحي وخلق ع��ادات
�شرائية �صحيحة (كيف ي��ق��ر�ؤون �أغلفة الأطعمة ملعرفة
نوعياتها وحمتوياتها ون�سب الدهون والأمالح).
وهنا ن�ستطيع القول �أن �أه��م اجلهود و أ�ه��م الأدوار يف
حماربة ه��ذه الأوب��ئ��ة هو ال��دور التوعوي ل�ل�أم واملعلمة يف
املنزل واملدر�سة بل هو �أهم �أ�سلحتنا يف هذه املعركة.
واليوم أين نقف في محاربة هذه األوبئة؟

وللداللة على خطورة و�سرعة ن�سب انت�شار هذه الأمرا�ض
�أ�شري �إىل بع�ض الدرا�سات الوطنية والن�سب التي �أظهرتها:
• يف العام � 1980أظهرت درا�سة د .فطاين �أن ن�سبة
انت�شار مر�ض ال�سكري .5٪
• يف العام � 1994أظهرت درا�سة د .الربيعان �أن ن�سبة
انت�شار مر�ض ال�سكري .12٪
• يف العام � 2004أظهرت درا�سة الدكتور النزهة �أن
ن�سبة انت�شار مر�ض ال�سكري .24٪
وبالنظر �إىل املنحنى املت�صاعد لهذه الأم��را���ض يف
جمتمعنا يت�ضح لنا �أن �شبابنا وبناتنا �أ�صبحوا عر�ضة لكثري
من الأمرا�ض املزمنة حتولت معها امل�ست�شفيات يف مدننا �إىل
�أماكن ملكافحة امل�ضاعفات املرتتبة على هذه الأوبئة (مثل
الف�شل الكلوي  -برت الأطراف و�أمرا�ض العيون) وهي تكافح
بالكاد لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه نتيجة لعدم الوعي املبكر لهذه
الأوبئة ،وهو ما ي�ؤكد احلاجة احلتمية للتخطيط والتعاون
امل�����ش�ترك ب�ين ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة يف
جمال وزارات التعليم وال�صحة والتجارة لتحديد الأولويات
التعليمية وال�صحية ومراقبة الأغذية التباع �أمناط �صحية
�سليمة ت�ضمن يف نهاية املطاف بناء �إن�سان ميلك الوعي
واملعلومة التخاذ القرار اال�ستهالكي ال�صحيح.
كما �أن الرعاية الأول��ي��ة يف اململكة وه��ي التي حققت
ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات ال��رائ��ع��ة يف جم��ال التح�صينات
و�إ�صحاح الأمومة ت�ستطيع �أن ت�ؤدي دورًا حموريًا هامً ا يبد�أ
مبراجعة الر�ؤية والأهداف للرعاية الأولية بحيث ت�ستجيب
للواقع والتحديات احلالية م�ستندة على تطبيق برامج
الوقاية وتعزيز ال�صحة ،ومكافحة الأمرا�ض املزمنة وتوعية
الأم لتمكينها من �أداء دورها التوعوي يف الأ�سرة واملجتمع.
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الكلمة األخيرة

عائلتي ..برنامج ومجلة
رائد التميمي*

أطلقت التعاونية للتأمين برنامج (عائلتي) للتأمين الطبي املتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،ويوفر الرعاية الصحية الشاملة للعائالت ويعكس املرتبة املتقدمة للشركة
والخبرات الغنية التي تمتلكها يف سوق التأمين.
ومواكبة لهذا الحدث أعدت التعاونية خطة إعالمية مكثفة إلصدار مجلة صحية توعوية
تثقيفية شاملة أطلقت عليها اسم «عائلتي» .ويسرنا أن نضع بين أيديكم العدد األول من
املجلة آملين أن تنال رضاكم وتحظى بالقبول منكم.
فهذه املجلة نتاج جهد متواضع اشترك فيه أشخاص وجهات متعددة حرصوا ىلع
تقديم مطبوعة متكاملة توفر املادة الصحية املناسبة بأسلوب بسيط وسلس بحيث
تصل املعلومة لكم بكل يسر وتترك أثرًا يف تغيير بعض السلوكيات الصحية غير السليمة
وبما يؤدي إلى تكوين ثقافة صحية جيدة مدعمة بحقائق علمية صحيحة تواكب أحدث
الدراسات يف هذا املجال.
من هنا حرصنا ىلع تنويع أساليب العرض الصحفي واالستعانة بمراجع طبية مرموقة
لتقديم معلومات صحيحة ومتنوعة لتناسب مختلف شرائح القراء التي نستهدفها.
يف الوقت نفسه ،فإن برنامج عائلتي للتأمين الطبي الذي كان مرتكزنا إلطالق هذه
املجلة ،يسير ىلع خط التميز ً
أيضا حيث يعد إضافة نوعية يف التأمين الطبي ىلع مستوى
اململكة بما يوفره من رعاية صحية شاملة للعائالت من خالل أربع فئات فضية وذهبية
وبالتينية وماسية وبمزايا المثيل لها من خالل أكبر شبكة ملزودي الخدمات الطبية
وأيسر طريقة لسداد اشتراك التأمين وكذلك تغطية بعض األمراض املزمنة وتوفير الدعم
واملساعدة ىلع مدار الساعة.
لقد حرصنا ىلع أن تكون املجلة أداة للتوعية الصحية بشكل عام وال تركز فقط ىلع
قضايا التأمين ،لذلك حاولنا االبتعاد عن التعقيد يف الطرح وقللنا من املصطلحات الغريبة
بحيث تكون املجلة مناسبة للجميع فهي منكم وإليكم ،وترحب بآرائكم واستفساراتكم
وأسئلتكم وتعدكم اإلجابة عليها والتواصل الدائم معكم ألن هذا هو سر نجاحها
واستمرارها وتميزها.
* نائب الرئيس األول للشؤون الفنية
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