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العودة إلى الوراء!!
االآن ..ال يكاد ي�سل املري�ض اإىل امل�ست�سفى اأو املركز الطبي حتى يبادره م�ظف اال�ستقبال ب�س�ؤال
اأ�سبح تقليد ًيا ..هل معك بطاقة تاأمني طبي؟
هذا ال�س�ؤال يعك�ض ال�س�رة احلقيقية ل�اقع التاأمني الطبي حال ًيا ،بل يج�سد مدى تغلل هذه
اخلدمة يف املجتمع ال�سع�دي حتى باتت �سرورية وملحة ،بينما كنا منذ عقدين من الزمن نكافح
من اأجل اإقناع املجتمع باأهمية هذا التاأمني .مع ال�قت ،اأدرك امل�ستفيدون قيمة ما يح�سل�ن عليه
من منافع عالجية ورعاية �سحية مقابل ما يدفع�نه من اأق�ساط .فبم�جب بطاقة التاأمني التي
يحملها امل�ؤمن عليه ي�ستطيع مراجعة اأي م�ست�سفى اأو مركز طبي معتمد ملعاجلة اأي حالة مر�سية
مغطاة بال�ثيقة دون �سداد قيمة العالج ،با�ستثناء مبلغ التحمل ،الأن �سركة التاأمني امل�سدرة
للبطاقة ت�سدد تكاليف العالج بنظام الدفع املبا�سر ملقدمي اخلدمة.
التاأمني الطبي مت�فر حال ًيا ب�سكل اإلزامي للمقيمني ولل�سع�ديني العاملني يف القطاع اخلا�ض،
واختيار ًيا للعائالت ال�سع�دية وللم�اطنني العاملني يف القطاعات املختلفة عن طريق بع�ض الربامج
مثل برنامج «عائلتي للتاأمني الطبي» ،اإ�سافة اإىل الربامج التي ُت�سمم
خ�سي�سا لل�سركات الكربى .ومنذ بدء تطبيق نظام ال�سمان ال�سحي
ً
التعاوين عام  ،2005تغريت النظرة اإىل التاأمني الطبي من جمرد م�ستند
ملزم ملراجعي اجل�ازات ،اإىل ال��سيلة االأف�سل لت�فري رعاية �سحية
متميزة جلميع االأفراد وباختالف م�ست�ياتهم .ويت�سمن هذا العدد مقا ًال
ي�سرح بالتف�سيل مفه�م التاأمني الطبي واأهميته واآلية ممار�سته.
لكن الت��سع يف ا�ستخدام التاأمني الطبي �ساحبه لالأ�سف بع�ض
املمار�سات ال�سلبية من �سعاف النف��ض ،فاأ�سبحت بطاقة التاأمني
الطبي اأداة للتحايل على �سركات التاأمني ،يتداولها بع�ض االأفراد
للح�س�ل على عالج غري م�ستحق ،كما ي�ستغلها بع�ض مقدمي اخلدمة
الطبية الإ�سافة خدمات عالجية غري �سرورية .لقد �ساهمت هذه
علي السبيهين
املمار�سات يف م�ساعفة التكلفة وزيادة معدالت اخل�سائر التي تعر�ست
التنفيذي
الرئيس
لها �سركات التاأمني ،وقد ظهر ذلك جل ًيا يف نتائج قطاع التاأمني
ال�سع�دي خالل فرتة الربع االأول من العام اجلاري .وجاءت هذه
النتائج �سادمة للمخت�سني وللعاملني يف هذه ال�سناعة ،وال�سيما اأن عددًا من �سركات التاأمني
حقق خ�سائر غري م�سب�قة ب�سبب مطالبات التاأمني الطبي .هناك خماوف ،ا ً
أي�سا ،من ا�ستمرار
ارتفاع معدالت مطالبات التاأمني الطبي ،وبخا�سة االحتيالية ،ما ي�ؤثر يف قدرة عدد من �سركات
التاأمني ،وبخا�سة ال�سغرية منها ،على اال�ستمرار يف الن�ساط ،وبالتايل تت�قف عن اإ�سدار
وثائق التاأمني الطبي ،ما ي�ؤدي اإىل انخفا�ض الطاقة اال�ستيعابية ل�س�ق التاأمني ال�سع�دي مقارنة
بالطلب املتزايد على الرعاية ال�سحية.
هناك اإجراءات ت�سحيحية اتخذتها �سركات التاأمني ل�سبط املمار�سات واإدارة مطالبات
التاأمني الطبي ،كما قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي بالتن�سيق مع �سركات التاأمني ل��سع
اآليات جديدة للت�سعري ،على �س�ئها تلتزم �سركات التاأمني بتحديد االأ�سعار على اأ�س�ض فنية
واكت�ارية ،ما �سي�سع حدًا للمناف�سة ال�سعرية التي يف الغالب ينتج عنها اأ�سعار ال تكفي لتغطية
التكلفة الفعلية للخدمات الطبية .وعلى الرغم من ذلك ،فاإن جناعة هذه االإجراءات تتحدد
ب�سكل كبري وفق �سل�كيات امل�ستفيدين وممار�سات مقدمي اخلدمة الطبية ،فاإما تق�د ن�ساط
التاأمني الطبي يف ال�سع�دية اإىل التط�ر والنم� اأو تع�د بنا اإىل ال�راء.

العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013

1

المحتويات
مجلة دورية فصلية تصدر عن التعاونية
الرئيس التنفيذي
علي عبد الرحمن ال�سبيهني
المشرف العام
رائد عبداهلل التميمي
رئيس التحرير
اأحمد خليل ال�سمري
هيئة التحرير
ح�سن اأب� عي�ض
اأحمد ال�س�يغ
عبد الرحمن النافع
حمد احلارثي
توجه المراسالت إلى
اإدارة تط�ير اأعمال التاأمني الطبي
�ض ب 86959:الريا�ض 11632
اململكة العربية ال�سع�دية
هاتف011 2180100 :
امل�قع االإلكرتوين
www.tawuniya.com.sa

الربيد االإلكرتوين

myfamily.magazine@tawuniya.com.sa

 24تحقيق

 10قضية العدد

كورونا ..الفيروس الغامض!

هواية قد تسبب  200مرض

«التعامل مع فريو�س كورونا اأ�سعب من التعامل مع فريو�س اإنفلونزا الطيور» هذا ما قاله نائب مدير عام منظمة
ال�سحة العاملية .الأطباء حول العامل اأقروا بعدم وجود عالج اأو لقاح مت التو�سل اإليه للق�ساء على الفريو�س.

هناك جتاذب كبري بني الدرا�سات التي توؤكد التاأثري ال�سلبي لرتبية
احليوانات املنزلية على �سحة الأطفال.
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أهمية التأمين الصحي

الخدمة الصحية والتأمينية
في عيون المستفيدين

الحوادث وسبل المواجهة!

الحساسية مسبباتها بيئية

رمضان..
الفرصة الذهبية لإلقالع!!

اإلسعاف السريع
لحاالت اختناق األطفال

الضغط يهدد ربع سكان
المملكة

تزداد اأهمية التاأمني بالتو�سع يف
اأعماله ،والتعامل مع �سركاته التي
و�سلت اإىل املوارد املالية ب�سرعة هائلة
متكنت بعدها من تطوير خدماتها.
(اقت�ساد تاأميني)

ما هو م�ستوى اخلدمات ال�سحية
التي تقدمها امل�ست�سفيات واملراكز
ال�سحية يف عيون امل�ستفيدين من
نظام التاأمني الطبي؟
(حتقيق)

اقتحمت العوا�سف الرتابية
اأجواءنا وحياتنا يف الفرتات
الأخرية ،وبداأنا ن�سعر بزيادة
عددها بل وزيادة حدتها ا ً
أي�سا.
(ح�ار)

بات التدخني م�سكلة عاملية
ت�سبب اآثا ًرا �سلبية يف �ستى
املجالت ال�سحية ،والنف�سية،
والقت�سادية ،والجتماعية.
(مقال)

قد يتعر�س اأطفالنا يف حياتنا
اليومية اإىل حوادث خمتلفة،
والأمر ي�ستلزم اإ�سعافات �سريعة
حتى ل حتدث م�ساعفات لهم.
(اأطفالنا)

ارتفاع �سغط الدم من الأمرا�س
املزمنة التي يظل املري�س يعانيها
طوال حياته ،لكن ميكن التحكم
فيه باملتابعة الدورية.
(طب العائلة)

اإلعالمية القابضة

MEDIA HOLDING

اإلعالنات
هاتف00966114412555 :
فاكس00966114401466 :
advertising@sspc.com.sa

اأ�سبحت احلوادث املرورية متثل
هاج�سً ا وقل ًقا لأفراد املجتمع،
وواحدة من اأهم امل�سكالت التي
ت�ستنزف املوارد والطاقات الب�سرية.
(مقال)
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أخبار التعاونية

علي عبدالرحمن ال�سبيهني و«مارك بريتوليني» يف �أثناء التوقيع على االتفاقية

يرفع مستوى الرعاية الصحية للسعوديين داخل المملكة وخارجها

تحالف استراتيجي بين «التعاونية» و«أتنا» األمريكية
بهدف توفري �أعلى م�ستوى من الرعاية ال�صحية للعمالء داخل اململكة ال�سبيهني الرئي�س التنفيذي لـ «التعاونية» عن �سعادته بالعمل مع �شركة «�أتنا»
وخارجها ،وتقدمي الربامج واخلدمات ال�صحية ب�شكل �أف�ضل ،فقد �أبرمت التي ت�صنف ك�أف�ضل مقدم خدمة ت�أمني طبي يف الواليات املتحدة من حيث ر�ضا
«التعاونية» حتال ًفا ا�سرتاتيج ًيا مع �شركة «�أتنا» العاملية الأمريكية ،والتي تعد العمالء ،والتي ت�أتي �ضمن �أكرب � 100شركة يف �أمريكا ،م�ش ًريا �إىل �أن التحالف
مع «�أتنا» �سوف يدعم خطة «التعاونية»
من �أكرب مقدمي خدمات الت�أمني الطبي
لرفع م�ستوى الرعاية ال�صحية للمواطنني
يف العامل ،يتم مبوجبه توفري الرعاية
ال�سعوديني داخل اململكة وخارجها،
ال�صحية للمواطنني ال�سعوديني داخل
عمالء التعاونية يحصلون على الرعاية
وللكثري من الأجانب املقيمني باململكة،
اململكة �أو يف �أثناء وجودهم يف اخلارج،
الصحية لدى شبكة من 100.000
كما يلبي طموح ال�شركة يف �إطالق برنامج
�إ�ضافة �إىل رعاية �أبناء اجلن�سيات
مستشفى خارج أمريكا
ت�أمني طبي دويل يتيح للعمالء ال�سعوديني
الأجنبية املقيمني باململكة.
ويهدف التحالف � ً
�إمكانية احل�صول على رعاية �صحية
أي�ضا �إىل دعم
الرئيس التنفيذي لـ «التعاونية»
كاملة يف �أثناء وجودهم خارج اململكة،
قدرات الطرفني يف الت�أمني الطبي،
االتفاقية أبرمت مع أكبر مقدم خدمة
كما �أعرب عن تطلعه للمزيد من فر�ص
ف�ض ًال عن اال�ستفادة من �شبكة �أتنا التي
أمريكا
في
طبي
تأمين
التعاون بني الطرفني.
تعد �أكرب �شبكات مقدمي خدمة �صحية
و�أعرب رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س
يف العامل.
التنفيذي ل�شركة «�أتنا» بدوره عن �سعادته
ال�صحية
الرعاية
توفري
االتفاق
وي�شمل
الرئيس التنفيذي لـ «أتنا»:
بالتحالف مع «التعاونية» لتقدمي حلول
أفراد
�
و
�سعودي
مبتعث
ألف
�
80
حلوايل
«التعاونية» هي الشركة التي يمكنها
عاملية للرعاية ال�صحية عالية اجلودة،
�أ�سرهم يف �أثناء وجودهم يف اململكة خالل
مشاركتنا لتوفير رعاية صحية ذات جودة
�ضمن برامج الت�أمني الطبي التي تلبي
أتنا»
فرتة االبتعاث ،بينما تتوىل �شركة «�
عالية ومتميزة
احتياجات عمالء الطرفني وطموحاتهم،
رعايتهم داخل الواليات املتحدة الأمريكية
م�ؤكدً ا �أن «التعاونية» هي ال�شركة التي
وف ًقا التفاقها مع امللحقية الثقافية
ميكنها م�شاركة ر�سالة «�أتنا» التي تهدف
ال�سعودية بوا�شنطن .وعقب حفل توقيع
االتفاق الذي �أقيم مبقر «التعاونية» بالريا�ض وح�ضره «مارك بريتوليني»� ،إىل توفري رعاية �صحية ذات جودة عالية ومتميزة.
ويوفر التحالف امل�شرتك بني «التعاونية» و«�أتنا» فر�صة لتقدمي تغطية عاملية
رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أتنا»� ،أعرب علي عبد الرحمن
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..ويتبادالن وثائق االتفاقية بعد توقيعها.

لعمالء التعاونية ومبا ي�سمح لهم باحل�صول على الرعاية ال�صحية لدى �شبكة
�أتنا حول العامل واملكونة من �أكرث من  100.000م�ست�شفى وطبيب خارج الواليات
املتحدة الأمريكية ،مع توفري خدمات الدعم باللغة العربية عن طريق مركز
االت�صال اخلا�ص ب�شركة «�أتنا» يف دبي .عالوة على ذلك ،تقدم التعاونية� ،ضمن
هذا التحالف ،خدمات ح�صرية لعمالء «�أتنا» املقيمني باململكة ،مبا فيها تغطية
الت�أمني ال�صحي الإلزامي ح�سب متطلبات جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين،
كما ميكن لعمالء «�أتنا» باململكة � ً
أي�ضا احل�صول على الرعاية ال�صحية
ال�ضرورية لدى �شبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية املحلية املعتمدة لدى التعاونية
والتي يزيد عددها على  1.100م�ست�شفى وم�ستو�صف ومركز طبي.
من جانب �آخر� ،أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�أتنا» العاملية ال�سيد «�سانديب
باتل» �أهمية التحالف بني «التعاونية» و«�أتنا» م�ؤكدً ا �أن العمل م ًعا �سوف مي ّكن من
تقدمي حلول رعاية �صحية �شاملة تلبي احتياجات العمالء ،معر ًبا عن اعتقاده
ب�أن اخلربة الكبرية لدى ال�شركتني يف �إدارة الأمرا�ض وبرامج ال�صحة الوقائية
ت�ساعد �أبناء اململكة على التمتع بحياة �صحية �أف�ضل.
و�سوف يتيح هذا التحالف لعمالء «التعاونية» احل�صول على اخلدمات
ال�صحية كافة ومبا�شرة عن طريق الإنرتنت با�ستخدام املوقع الإلكرتوين الآمن
ل�شركة «�أتنا» كما ميكنهم من ا�ستخدام تطبيق الهاتف الذكي للح�صول على
بيانات �أي من مقدمي اخلدمة الطبية اخلا�صة ب�شبكة «�أتنا» يف منطقة وجودهم
�أو �أي مكان �آخر حول العامل.
وين�ص التحالف � ً
أي�ضا ،على تقدمي الكثري من اخلدمات الأخرى التي ت�شمل
تزويد العمالء مبعلومات حيوية عن ال�صحة والوقاية ،و�إطالق حتذيرات �صحية
و�أمنية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي خدمات ترجمة للمعلومات التي تتعلق بالو�صفات
الطبية والأدوية .عالوة على ذلك ،ف�إن التحالف اال�سرتاتيجي يت�ضمن � ً
أي�ضا قيام
«�أتنا» بتزويد «التعاونية» بخدمات �إعادة الت�أمني وا�ست�شارات تطوير املنتجات.
يذكر �أن «التعاونية للت�أمني» هي �أكرب �شركة ت�أمني �سعودية ،وقد حققت �أعلى
ح�صة يف �سوق الت�أمني الطبي باململكة عام  2012تزيد عن  ،% 31بينما تعد «�أتنا»
واحدة من �أكرب ال�شركات يف العامل املتخ�ص�صة يف تقدمي حلول الرعاية ال�صحية
لل�شركات حيث تقوم بخدمة نحو  44مليون فرد حول العامل.

ارتفعت أسهمها من  75مليون سهم إلى  100مليون

التعاونية ترفع رأسمالها إلى بليون ريال
�أقرت اجلمعية العامة غري العادية لـ«التعاونية» التي عقدت بتاريخ
 2013/4/22زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  750مليون ريال �إىل
مليون ريال  ،بن�سبة قدرها .% 33
ويتم تنفيذ هذه الزيادة عن طريق ر�سملة  250مليون ريال من
الأرباح املتبغاة بعد موافقة اجلهات ذات العالقة .وبذلك يرتفع عدد
�أ�سهم التعاونية من  75مليون �سهم �إىل  100مليون �سهم ،وذلك مبنح
�سهم جماين لكل ثالثة �أ�سهم ميتلكها امل�ساهمون املقيدون يف �سجالت
ال�شركة بتاريخ انعقاد اجلمعية .و�أكد علي عبدالرحمن ال�سبيهني،
الرئي�س التنفيذي للتعاونية� ،أن هذه الزيادة تهدف �إىل تعزيز الو�ضع
الر�أ�سمايل لل�شركة واملالءة ،ودعم عمليات التو�سع يف الن�شاط.
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مدارات

التوازن الغذائي مطلوب بأمر وزارة الصحة السعودية

دعت وزارة ال�سحة اأفراد املجتمع اإىل االهتمام بالت�ازن
الغذائي الغني باخل�سار والف�اكة ،مع تقليل ا�ستهالك كمية ملح
الطعام ،وممار�سة الن�ساط البدين املنتظم ،واحلفاظ على ال�زن
املعتدل ،واالمتناع عن التدخني .ون�سح مركز معل�مات االإعالم
والت�عية ال�سحية بال�زارة باأهمية تناول الفاكهة واخل�سار
وم�ستقات االألبان خفيفة الده�ن مع التخفيف من ا�ستهالك امللح،
اإذ ت�ؤدي االأمالح اإىل احتبا�ض ال�س�ائل يف اجل�سم م�سببة لدى العديد
ارتفاعا يف �سغط الدم ،لذلك ينبغي جتنب االأطعمة
من النا�ض
ً
املاحلة كاللح�م اململحة ،وال�جبات ال�سريعة ،واالأطعمة املعلبة اأو
خ�س��سا اإذا كان
اجلاهزة .ودعا املركز اإىل �سرورة تخفيف ال�زن،
ً
م�ؤ�سر كتلة اجل�سم يبلغ  25اأو اأكرث.

رقائق البطاطس تتفوق على الحلوى في زيادة الوزن

قالت درا�سة اأمريكية اإن رقائق البطاط�ض «ال�سيب�ض» ت�ساهم يف زيادة
ال�زن اأكرث من م�سروبات ال�س�دا واحلل�ى واالآي�ض كرمي ،وهي امل�س�ؤول االأول
عن زيادة ال�زن يف اأمريكا .وقال الباحث اإن مذاق تلك الرقائق اجليد يجعل
ال�سخ�ض يبالغ يف اال�ستهالك دون اأن ي�سعر بالكمية احلقيقية التي ي�ستهلكها.
يذكر اأن املنظمات ال�سحية يف اأمريكا ت�سعى ل��سع عبارة «م�سر بال�سحة»
على اأكيا�ض رقائق ال�سيب�ض على غرار علب ال�سجائر ،يف خط�ة تهدف اإىل
لفت النظر اإىل املخاطر احلقيقية الكامنة لتناول هذه الن�عية من االأطعمة.

شبكة ذكية وهرمون لضبط السكر بالدم

ساللة إنفلونزا الطيور الجديدة قد تنتقل بين البشر

درا�سة حديثة تزيد املخاوف من فريو�ض اإنفل�نزا الطي�ر بدرجة اأكرب
من ذي قبل ،فقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الفريو�ض من �ساللة «ات�ض7ان»9
ميكن اأن تنتقل بني الثدييات من خالل الرذاذ الذي يحمله اله�اء ولي�ض
فقط عن طريق االت�سال املبا�سر كما كان معرو ًفا من قبل ،ورمبا تك�ن قادرة
على االنتقال بني الب�سر.،هذا ما ت��سلت اإليه الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية
«�ساين�ض» وقام بها باحث�ن �سيني�ن واأمريكي�ن .واأ�سارت اإىل اأن املر�ض انتقل
اإىل ثالثة ق�ار�ض وهي حي�انات كث ًريا ما ت�ستخدم يف اأبحاث االإنفل�نزا،
و�سعت يف قف�ض واحد مع ق�ار�ض اأخرى م�سابة بالفريو�ض .وقد انتقلت
العدوى كذلك من خالل اله�اء ل�احدة من ثالث ق�ار�ض و�سعت يف اأقفا�ض
منف�سلة قريبة.
واأظهرت الدرا�سة ،ا ً
أي�سا ،اأن الفريو�ض ميكن اأن ي�سيب اخلنازير ،لكن ال
ميكن اأن ينتقل من خنزير اإىل اآخر ،اأو اإىل حي�انات اأخرى ،وقد حث فريق
البحث ال�سلطات على م�ا�سلة الرقابة للتحقق مما اإذا كان الفريو�ض يتح�ر.

«اغسل يديك وأنقذ األرواح»

العادات الغذائية لألم تؤثر في طفلها قبل الوالدة

هل ميكن حتديد احتماالت اإ�سابة البالغني بال�سمنة اأو الرب� ،اأو اأي م�سكالت
�سحية اأخرى قبل اأن ي�لدوا؟ اأي خالل وج�دهم كاأجنة يف اأرحام اأمهاتهم؟
هذا ما يق�له باحث�ن بريطاني�ن من جمعية التغذية الربيطانية ،حيث اأ�ساروا
اإىل اأن املراأة حتتاج اإىل معرفة وزنها وحالتها ال�سحية خالل احلمل ،وحتى
رئي�سا يف تاأمني حياة م�ستقبلية �سحية لطفلها.
قبل احلمل ،ما يلعب دو ًرا ً
وقد ت��سل فريق البحث من اجلمعية ،وف ًقا ل�سحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،
اإىل اأن عادات االأم الغذائية قد ت�ؤثر يف طفلها حتى قبل اأن حتمل به ،ووجدوا
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اأن ال�سمنة والرب� واحل�سا�سية واأمرا�ض القلب والعديد من االأمرا�ض االأخرى
ميكن اأن تنتقل من االأم اإىل الطفل .واأو�سح الباحث�ن اأن تباط�ؤ من� اجلنني
قد ي�ؤثر ،ا ً
أي�سا ،يف من� الكليتني ،ويجعل االإن�سان اأكرث ح�سا�سية الرتفاع �سغط
الدم الناجم عن تاأثري امللح ،وبالتايل يزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب
واالأوعية الدم�ية .وبحث الفريق ،ا ً
أي�سا ،اأ�سباب ال�سمنة ،وخل�ض اإىل اأن
ال�سهية املفت�حة التي ميتلكها بع�سنا يف �سن البل�غ مقارنة بغريهم ميكن اأن
تك�ن مربجمة ا ً
أي�سا يف الرحم ،نتيجة للنظام الغذائي لالأم ووزنها.

اأكرث من  9ماليني عامل �سحي ،يف  168بلدً ا� ،سجل�ا التزامهم
بنظافة اليدين كجزء من احلملة العاملية ملنظمة ال�سحة العاملية التي
مت اإطالقها عام  2009حتت �سعار (اغ�سل يديك واأنقذ االأرواح) ،ويتم
االحتفال بها يف اخلام�ض من ماي� من كل عام.
واأكدت املنظمة اأن الرعاية ال�سحية املرتبطة بااللتهابات ميكن جتنبها
اإذا اتبع مقدم� الرعاية ال�سحية والعامل�ن يف املجال الطبي ممار�سات
النظافة ب�سكل �سحيح .وهناك مئات املاليني من املر�سى يف امل�ست�سفيات
بجميع اأنحاء العامل ي�ساب�ن باالأمرا�ض املعدية من مقدمي الرعاية
ال�سحية ،ب�سبب عدم غ�سل اأيديهم قبل وج�دهم مع املري�ض وبعده.
وقالت د.بنديتا اليجرانزي ،من اإدارة �سالمة املري�ض يف املنظمة
العاملية مبنا�سبة اإحياء الي�م العاملي لنظافة اليدين اإن تقدمي الرعاية
املرتبطة بالعدوى لي�ست فقط عب ًئا على الرعاية ال�سحية الرئي�سة
يف جميع اأنحاء العامل ،ولكن ا ً
أي�سا تعد تهديدً ا ل�سالمة املر�سى
ورعايتهم .يذكر اأن من بني كل مئة مري�ض يف امل�ست�سفى ،هناك �سبعة
على االأقل يف البلدان املتقدمة ،وع�سرة يف البلدان النامية� ،س�ف
ي�ساب�ن بالعدوى املرتبطة بالرعاية ال�سحية.

متكن علماء من ت�سنيع �سبكة تتك�ن من عنا�سر دقيقة يتم
حقنها حتت اجللد وميكنها حترير االأن�س�لني ح�سب م�ست�يات
�سكر الدم وحتافظ على م�ست�ياته الطبيعية الأكرث من اأ�سب�ع.
فقد اأجرى باحث�ن من جامعة �سمال كاروالينا هذه التجربة على
الفئران ،وتتاألف هذه ال�سبكة من جزيئات دقيقة جدً ا وتتك�ن
ب�سكل اأ�سا�سي من ن�اة من االأن�س�لني وحتيط بها اإنزميات وخمائر
طبيعية تتح�س�ض على م�ست�يات �سكر الدم العالية ،وعند حدوث
ذلك تتحر�ض ن�اة االأن�س�لني وحترر االأن�س�لني ما ي�ؤدي اإىل خف�ض
�سكر الدم .وتقلد طريقة عمل ال�سبكة اإىل حد كبري طريقة عمل
البنكريا�ض يف �سبط �سكر الدم لدى االإن�سان الطبيعي ،وميكن لهذه
حت�سن �سحة مر�سى ال�سكري ،وتقلل من معاناتهم.
الطريقة اأن ّ
يذكر اأن مر�سى ال�سكري من النمط الثاين ال ت�جد لديهم
م�ست�يات كافية من االأن�س�لني ،وبالتايل هم بحاجة اإىل تناول اأدوية
على �سكل حب�ب ،اأو اإىل حقن االأن�س�لني ب�سكل دائم للمحافظة
على م�ست�يات �سكر الدم ،كما اأنهم بحاجة اإىل اإجراء اختبار
�سكر الدم ب�سكل ي�مي تقري ًبا .وعلى الرغم من ذلك ال ميكنهم
معرفة مقدار االأن�س�لني الذي يجب حقنه ب�سكل دقيق .وميكن لهذه
الطريقة اأن متك ّنهم من �سبط االأن�س�لني ب�سكل دقيق.
ومن جانب اآخر ،ويف اإطار �سعي العلماء للت��سل اإىل اأف�سل
العالجات ملر�سى ال�سكر ،فقد ت��سل علماء اأمريكي�ن اإىل
اكت�ساف هرم�ن جديد ي�ساعد اجل�سم على اإنتاج االأن�س�لني
عالجا جديدً ا ملر�ض ال�سكر
اخلا�ض به ،االأمر الذي قد ي�فر
ً
وينهي حاجة املر�سى اإىل تناول حقن اأن�س�لني ي�مية .وك�سف
الباحث�ن بجامعة هارفارد االأمريكية ،اأن الهرم�ن ،الذي يطلق
عليه ا�سم (بيتاتروفني) ،ي�سجع من� اخلاليا التي تفرز االأن�س�لني
يف جمرى الدم .ووجد الباحث�ن ،اأن الهرم�ن جعل الفئران تنتج
هذه اخلاليا  30مرة اأكرث من املعدل الطبيعي .وذكرت �سحيفة
«ديلي تلجراف» الربيطانية ،اأن ه�ؤالء العلماء يعتقدون االآن اأنه من
املمكن ا�ستخدام هذا الهرم�ن لعالج اأكرث فاعلية ملر�ض ال�سكر من
الن�ع االأول .وقال�ا اإنه ً
بدال من جل�ء املري�ض اإىل حقنة االأن�س�لني
الي�مية للتحكم يف كمية ال�سكر امل�ج�دة بدمه� ،سيحتاج اإىل اأخذ
هذا الهرم�ن اجلديد مرة واحدة فقط اأ�سب�ع ًيا اأو حتى �سهر ًيا.
واأ�ساروا اإىل اأن هذا الهرم�ن �سي�ساعد امل�ساب مبر�ض ال�سكر
من الن�ع الثاين على اإنتاج خالياه اخلا�سة باإنتاج االأن�س�لني ،ما
�سيعمل على اإبطاء ،اأو حتى ت�قف ،تط�ر املر�ض .ومن املعروف اأن
االأن�س�لني ه� الهرم�ن االأ�سا�سي الذي ي�ساعد على دخ�ل ال�سكر
اإىل اخلاليا ،ودون وج�د كمية كافية منه يف اجل�سم ،يرتاكم
ال�سكر وترتفع م�ست�ياته يف الدم.
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بالزهايمر سنو ًيا بألمانيا
مصاببالزهايمر
ألفمصاب
300ألف
عالج300
تدعمعالج
التأمينتدعم
شركاتالتأمين
شركات

ك�سف احتاد الزهامير االأملاين عن ارتفاع ن�سبة امل�سابني بالزهامير اإىل
 800م�ساب جديد ي�م ًيا ،ما يعني اإ�سافة  300األف م�ساب ممن يعان�ن
الزهامير �سن� ًيا .ومن املرجح اأن تزداد اأعداد امل�سابني بالزهامير يف اأملانيا
من ملي�ن واأربع مئة األف حال ًيا اإىل ثالثة ماليني م�ساب مع حل�ل عام
 .2050وهذه االأرقام ت�ؤكد حت ّ�ل مر�ض الزهامير اإىل مر�ض ال يقل �سراوة
عن االأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري و�سغط الدم واأمرا�ض القلب .ولذلك
حذر احتاد الزهامير االأملاين خالل تقرير اأ�سدره م�ؤخ ًرا من اأن  % 50من
الن�ساء معر�سات الحتمال االإ�سابة م�ستقب ًال بالزهامير ،وكذلك  %33من

الرجال االأ�سحاء ميكن اأن ين�سم�ا لقائمة امل�سابني بهذا املر�ض اخلطري.
هاج�سا لدى احلك�مات نظ ًرا
اأ�سبح مر�ض الزهامير من االأمرا�ض التي متثل
ً
لتكاليفه الباهظة ،حيث ميثل عب ًئا اقت�ساد ًيا كب ًريا على ميزانيات الدول
و�سركات التاأمني ال�سحي نظ ًرا الحتياج  % 50من امل�سابني به اإىل رعاية
طبية واجتماعية تكلفها مليارات الي�رو �سن� ًيا .وهذه التكاليف دعت �سركات
التاأمني و�سركات االأدوية لتخ�سي�ض ميزانيات �سخمة تقدر باملاليني لالإنفاق
على االأبحاث بهدف ال��س�ل اإىل عالج للزهامير ل�قف نزيف التكاليف
وحتجيم انت�سار املر�ض بن�سب اأقل.

جهاز لقراءة أحالمك!!

التقنية جعلت يف االإمكان اأن يرى اأحالمك االآخرون!! فقد ت��سل باحث�ن
ياباني�ن اإىل طريقة علمية متكن�ا من خاللها من قراءة االأحالم ،و�ساعدهم
على ذلك ا�ستخدام امل�سح ال�س�ئي « »MRIللك�سف عن ال�س�ر التي يراها
االإن�سان خالل مراحل الن�م .وقد ا�ستخدم الفريق البحثي املا�سحات ال�س�ئية
والتي كانت تق�م بت�سجيل كل ما يراه النائم ،ومت ت�سجيل كل �س�رة مت ر�سدها
بد ًءا من املفاتيح واالأدوات وغريها .وا�ستخدم العلماء النتائج لبناء قاعدة
معل�مات من خالل ت�سنيف هذه ال�س�ر يف جمم�عات مت�سابهة ،مث ًال الفنادق
م�سحا
والعمارات واملباين مت ت�سنيفها حتت م�سمى «هياكل» .واأجرى الباحث�ن ً
�س�ئ ًيا على املتط�عني لكن وهم يف حالة يقظة .وبعر�ض ال�س�ر التي مت ر�سدها
على �سا�سة حا�سب اآيل ،ا�ستطاع الباحث�ن ر�سد االأمناط املحددة من ن�ساط
املخ املرتبط بال�س�ر املرئية .ومن خالل متابعة ما�سحات ال�س�ء التي قامت
بت�سجيل ن�ساط املخ خالل اجل�لة الثانية الختبارات الن�م ،جنح العلماء يف
التعرف على ما يراه املتط�ع�ن خالل ن�مهم بال�سبط ،وقادهم ذلك اإىل تقييم
فئات وا�سعة من ال�س�ر بدقة قاربت  60يف املئة .ما منحهم القدرة على معرفة
حمت�ى احللم من خالل الن�ساط املخي يف اأثناء الن�م ،وت�قع اخلرباء اأن ميهد
هذا البحث الإمكانية اإنتاج «جهاز لقراءة االأحالم».
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قضية العدد
وكيل وزارة الصحة يكشف خبايا اكتشاف الفيروس بالمملكة أمام
منظمة الصحة العالمية
جراء االإ�سابة بالفريو�ض ،قمنا على الف�ر باتخاذ االحتياطات واالإجراءات
االحرتازية يف مثل هذه احلاالت ،فاأي مري�ض ي�سل اإىل امل�ست�سفى ،ون�سك يف
اإ�سابته باملر�ض نق�م بعزله على الف�ر والتعامل معه على هذا االأ�سا�ض ،ثم
نبداأ يف اإجراء التحاليل الالزمة ملحاولة عالجه عن طريق امل�سادات احلي�ية
اخلا�سة بالفريو�سات حيث اعتمدنا ا�ستخدام عالجات تع�ي�سية من بينها
« »Tamiﬂuوبع�ض م�سادات االلتهابات.
ولكن ي�ؤكد اأ�ستاذ االأمرا�ض ال�سدرية يف ال�قت نف�سه اأنه حتى االآن لي�ض
لديه عالج خا�ض بالفريو�ض ك�رونا على وجه التحديد ،حيث مل يتم الت��سل
اإليه يف العامل بعد ،ويعتمد ه� وفريقه الطبي بامل�ست�سفى يف عالج احلاالت
التي ترد اإليهم على مراقبة املري�ض ب�سكل دقيق ملعرفة تط�ر احلالة كل
حلظة ،واتخاذ كل االإجراءات املمكنة لتحقيق �سفائه باإذن اهلل.
وزير الصحة في األحساء

ساللة متحورة من عائلة «سارس»

كورونا ..الفيروس الغامض!
نوع من «كورونا التاجي» تحور جين ًيا فأنتج الفيروس الجديد

«التعامل مع فيروس كورونا أصعب من التعامل مع فيروس إنفلونزا الطيور» هذا ما قاله نائب مدير عام منظمة
الصحة العالمية «كيجي فوكودا» ،وسبب تلك الصعوبة بحسب ما ذكر الموظف الثاني في أكبر منظمة عالمية
للصحة في العالم هو قلة توافر المعلومات حول مصدره أو بؤرته .أما األطباء حول العالم فأقروا بعدم وجود
عالج أو لقاح تم التوصل إليه بشكل خاص للقضاء عليه ،على األقل حتى وقت إعداد هذا التحقيق.
ً
خوفا من تكرار ما حدث في عام  2003عندما ضرب الفيروس
« كورونا» أصاب العالم بأجمعه بالفزع والهلع
«سارس» العالم بعد ظهوره في هونج كونج الصينية ،ثم تحوله إلى وباء قاتل مسج ً
ال وقتها  8422حالة إصابة،
منها  916وفيات حول العالم .أحد أهم أسباب هذا الفزع أن «كورونا» يمت لسارس بصلة قرابة مؤكدة ،فهو من
العائلة الشرسة نفسها ،وبالتالي فال بد من تمتعه بالصفات ذاتها ،وهذا مكمن الخطر األول واألهم.
مشكلة «كورونا»

ن�عا جديدً ا من فريو�ض ك�رونا
امل�سكلة يف فريو�ض «ك�رونا» اأنه ميثل ً
التاجي ،نتج عن حت�ر جيني بينه وبني فريو�ض «�سار�ض» ،وبالتايل فه� ميثل
حالة م�ستجدة بح�سب منظمة ال�سحة العاملية .االأ�ستاذ الدكت�ر عدنان
حالوة ،ا�ست�ساري اأمرا�ض ال�سدر مب�ست�سفى االأح�ساء العام ،الذي ا�ستقبل
اأول حالة اأ�سيبت بك�رونا ومت �سفاوؤها على يديه ،وكذلك حاالت عدة اأخرى
مت التعامل معها ،قال لـ«عائلتي» اإن اأعرا�ض املر�ض ت�سبه اأعرا�ض االإنفل�نزا
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العادية ،والتي تتمثل يف ارتفاع درجة حرارة املري�ض و�سعال والتهاب رئ�ي،
و�سيق يف التنف�ض اأو ف�سل فيه ،ما ي�ؤدي اإىل ال�فاة ،ولكن امل�سكلة االأكرب
تتمثل يف اأنه مل يتم التعرف اإىل خ�سائ�ض املر�ض ب�سكل دقيق حتى االآن،
فالفريو�ض ي�سكل ف�سي ًال كب ًريا ي�سمل فريو�سات ميكن اأن ت�سبب نزالت الربد،
ويف بع�ض احلاالت ميكن اأن ي�سبب املر�ض الذي عرف منذ فرتة بـ«ال�سار�ض»
اأو متالزمة العدوى التنف�سية احلادة ،واملر�ض ميكنه اأن ينتقل عن طريق
الرذاذ الذي يخرج يف اأثناء ال�سعال ،ولذلك فبمجرد علمنا باأول حالة وفاة

والأن االأح�ساء كانت اأكرث مناطق املنطقة ال�سرقية بال�سع�دية ً
تعر�سا لهجمة
الفريو�ض ،فقد قام وزير ال�سحة الدكت�ر عبداهلل الربيعة بزيارتها لالطمئنان
على اآخر امل�ستجدات بالن�سبة للفريو�ض ،فزار م�ست�سفى امللك فهد بالهف�ف،
وم�ست�سفى امل��سى الذي حدثت به اأكرث ال�فيات واالإ�سابات ،وقد رف�ست
احلك�مة عزل املنطقة ،حيث نفى د.الربيعة حت�ل «ك�رونا» يف االأح�ساء اإىل
وباء ،م�ؤك ًدا عدم تلقي وزارته اأي حتذيرات من منظمات وهيئات دولية �سحية
حتظر ال�سفر من االأح�ساء واإليها ،كما اأكد اأنه ال عالقة للطي�ر بفريو�ض
«ك�رونا» ً
داح�سا كل االإ�ساعات التي حتدثت عن ذلك ،يف ال�قت الذي �ساعفت
فيه ال�زارة جه�دها من اأجل الت��سل اإىل اأ�سباب املر�ض و�سرعة احت�ائه.
وتن�سط ال�زارة من خالل اجتماعات اللجنة ال�طنية العلمية لالأمرا�ض
املعدية واللجنة العلمية ال�طنية ملكافحة العدوى والتي ت�سم ممثلني عن
وزارات الدفاع ،والرتبية والتعليم ،والداخلية ،والتعليم العايل ،وال�سحة،
واحلر�ض ال�طني وامل�ؤ�س�سة العامة مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز
االأبحاث و�سركة اأرامك� ال�سع�دية ملتابعة م�ستجدات املر�ض .كما وقف وفد
ر�سدت
منظمة ال�سحة العاملية ميدان ًيا على امل�ست�سفى «اخلا�ض» هناك الذي ُ
فيه اإ�سابات الفريو�ض «ك�رونا» ،ف�س ًال عن م�ست�سفيات اأخرى ،و�سم ال�فد
ك ًال من م�ساعد املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية لالأمن ال�سحي بجنيف
د.كيجي فاك�دا ،وا�ست�ساري االأمرا�ض املعدية من جامعة دنفر الدكت�ر ك�ين
براي�ض ،وا�ست�ساري االأمرا�ض املعدية من جامعة ج�ن ه�بكنز الدكت�ر تري�ض
برييل ،وا�ست�ساري االأمرا�ض املعدية من جامعة �سنغاف�رة د.ب�ل تامبايا،
والدكت�رة الي�س�ن ماك جيري ،من م�ست�سفى ماونت �سياين ت�رينت� بكندا،
ومدير االأمرا�ض ال�سارية مبنظمة ال�سحة العاملية بالقاهرة د.ج�اد حمج�ر.
وقد رافق ال�فد وكيل وزارة ال�سحة العامة الدكت�ر زياد ميم�ض .املتحدث
االإعالمي يف وزارة ال�سحة د.خالد مرغالين ،قال اإن الزيارة هدفت اإىل
االجتماع باملمار�سني ال�سحيني وبع�ض املخالطني للم�سابني بالفريو�ض،
وا�س ًفا زيارتهم لالأح�ساء بـ«اال�ستطالعية» متهيدً ا ملناق�سة املعل�مات املت�افرة
علم ًيا لتحديد م�سببات املر�ض ،حيث ي�ستغرق ذلك فرتة زمنية لل��س�ل اإىل
حقائق علمية مثبتة مبنية على براهني علمية م�ؤكدة.
ولكن رغم كل تلك اجله�د تبحث املنظمة العاملية عن اإجابات م�ؤكدة الأ�سئلة كثرية
ح�ل كيفية انتقال العدوى اإىل االأ�سخا�ض ،وهل تنتقل من احلي�انات اأم من االأ�سطح
التي حتمل الفريو�ض؟ وهل للفريو�ض القدرة على االنتقال من �سخ�ض اإىل اآخر؟
مفاجأة «ميمﺶ»

واأمام امل�ؤمتر ال�سن�ي للمنظمة العاملية يف جنيف خالل ماي� املا�سي ،فجر
وكيل وزارة ال�سحة ال�سع�دية ،زياد ميم�ض ،مفاجاأة وك�سف عن بع�ض اخلبايا
التي حتيط باكت�ساف الفريو�ض ،فقال اإن اكت�سافه قد تاأخر ثالثة اأ�سهر ،فقد
اكتُ�سف الفريو�ض يف �سهر �سبتمرب بعد ثالثة اأ�سهر من اأخذ اأحد الباحثني عينة

حتى ال تنتقل إليك العدوى

هذه اإلرشادات ينبغي التقيد بها حتى ال تنتقل العدوى:

املداومة على غ�سل اليدين جيدًا باملاء وال�ساب�ن اأو امل�اد املطهرة
خ�س��سا بعد ال�سعال اأو العطا�ض.
االأخرى التي ت�ستخدم لغ�سل اليدين،
ً
ا�ستخدام املنديل عند ال�سعال اأو العطا�ض وتغطية الفم واالأنف به،
ثم التخل�ض منه يف �سلة النفايات .واإذا مل يت�افر املنديل فيف�سل
ال�سعل اأو العط�ض على اأعلى الذراع ولي�ض على اليدين.
املحاولة قدر امل�ستطاع جتنب مالم�سة العينني واالأنف والفم
باليدين ،فاليدان ميكن اأن
تنقالن الفريو�ض بعد مالم�ستهما
لالأ�سطح املل�ثة بالفريو�ض.
لب�ض الكمامات يف اأماكن
التجمعات واالزدحام يف اأثناء
احلج اأو العمرة.
املحافظة على العادات ال�سحية
االأخرى كالت�ازن الغذائي
والن�ساط البدين واأخذ ق�سط
كاف من الن�م.
m
جتنب االحتكاك بامل�سابني قدر
االإمكان.

قالوا عن «كورونا»
«لي�ض من املعق�ل اأن ن�ساب باحلرية واالرتباك والت�س�ي�ض ونحن
نتعامل مع فريو�ض متناهي ال�سغر يتحرك ورمبا يتح�ر بينما
نحن واقف�ن مت�سبث�ن مب�قفنا وم�سرون على اأن املعل�مات تخلق
امل�سكالت».
اأ.د�.سالح الر�سيد
الي�م 28/5/2013
«احلقيقة تق�ل اإن الفريو�ض م�ج�د يف ال�طن من العام املا�سي..
هل كانت ال�زارة تنتظر بط�الت حملتها بعد انت�ساره؟! هل هذا �سر
�سك�ت وزارة ال�سحة ط�ال هذه ال�سه�ر؟! ملاذا مل تت�سرف ب�سكل
علني وعاجل مع امل�اطنني وقبل وق�ع االإ�سابات وال�فيات؟! ملاذا مل
ن�ساهد اأي حملة ت�عية؟! ملاذا مل يتم ا�ستنفار امل�ست�سفيات؟!
دﬁ.مد حامد الغامد…
الي�م 28/5/2013
«قراأت بع�ض ت�سريحات م�س�ؤولني يف ال�سحة يف بع�ض الدول
العربية املجاورة ي�ؤكدون اأن فريو�ض ك�رونا ناجت من فريو�ض
االإنفل�نزا .ولكن ي�ستحيل ذلك من الناحية العلمية ،وهذا الكالم
ال ميت للحقيقة ب�سلة ،وفريو�ض االإنفل�نزا ينتمي لعائلة فريو�سية
خمتلفة ،ورمبا هناك وجه �سبه يف االأعرا�ض فقط».
د� .سالح اأحمد العيفان

الريا�ض 2013 /22/5
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قضية العدد
من ال�سع�دية اإىل مركز «اإيرا�سم��ض» الطبي يف ه�لندا .وقال اإن الباحث نقل
العينة اإىل خارج ال�سع�دية دون ت�سريح ،واأن اململكة علمت باكت�ساف الفريو�ض
من اإحدى ال�سبكات االإخبارية على االإنرتنت والتي يقع مقرها يف ال�اليات
املتحدة .ثم ح�سل معمل «اإيرا�سم��ض» يف روتردام على براءة االخرتاع ب�ساأن
عملية تخليق الفريو�ض ،وه� ما يعني اأن اأي �سخ�ض يحاول ا�ستخدام طريقتهم
يف درا�سة الفريو�ض يجب اأن يدفع مقاب ًال ماد ًيا للمعمل .وقال «ميم�ض» اإن براءة
االخرتاع اأخرت تط�ير اأدوات الت�سخي�ض واالختبارات امل�سلية للفريو�ض.
واأ�ساف اأن الفريو�ض اأر�سل خارج البالد وو�سعت عليه حق�ق للملكية الفكرية
ووقعت عق�د مع �سركات االأم�سال و�سركات االأدوية امل�سادة للفريو�سات ومن
ثم اأ�سبحت هناك اتفاقيات يجب اأن ت�قع عليها اأي جهة ميكنها ا�ستخدام
الفريو�ض ،وقال اإن هذا ما كان ينبغي يحدث.
تسجيل التسلسل الجيني لفيروس كورونا

ويف تط�ر مهم اآخر ،متكنت وزارة ال�سحة ال�سع�دية من درا�سة حاالت
عدوى املن�ساآت ال�سحية لفايرو�ض ك�رونا ( )MERS-COVوو�سع ت�سل�سل
الرتتيب اجليني للفريو�ض بعد ظه�ر احلاالت التي حدثت يف حمافظة
االأح�ساء باملنطقة ال�سرقية .وقام عدد من الباحثني يف ال�سع�دية واململكة
املتحدة بدرا�سة عاجلة للخ�سائ�ض ال�راثية لـ«ك�رونا» ،وذلك بالتعاون مع
علماء من جامعة ك�ليدج يف لندن ومعهد ويلك�م تر�ست �ساجنر ،ومت فعل ًيا
ت�سجيل ت�سل�سل جيني كامل من ( )4مر�سى من االأح�ساء على قاعدة بيانات
بنك اجلينات وذلك من  ،11/6/2013وه� متاح للجميع طب ًقا لالأعراف املتبعة
وذلك عرب م�قع البنك على ال�سبكة العنكب�تية (National Center for Bio-
 .)technology Informationواأ�سدرت منظمة ال�سحة العاملية بيا ًنا �سحف ًيا
عرب بعثتها التي زارت اململكة م�ؤخ ًرا ن�سرت فيه خربات اململكة وجتاربها يف
التعامل مع الفريو�ض ومعرفة خ�سائ�سه من خالل اإلقاء
مزيد من ال�س�ء على االأ�سكال ال�بائية للفريو�ض.

التسلسل الزمني
لتفشي كورونا عالم ًيا
فيما يلي التسلسل التاريخي للحاالت التي أبلغت عنها
بعض الدول منظمة الصحة العالمية بحدوث إصابات لديها
منذ اكتشافه في سبتمبر  2012وحتى وقت إعداد تلك
المادة:

 22سبتمبر 2012
تلقت املنظمة ً
بالغا من اململكة املتحدة يفيد باإ�سابة اأحد امل�اطنني القطريني
( 49عا ًما) بااللتهاب الرئ�ي احلاد امل�سح�ب بف�سل كل�ي ،ولدى هذا
ال�سخ�ض �سجل تاريخي يف ال�سفر اإىل ال�سع�دية وقطر ،وكان يتمتع ب�سحة
جيدة يف ال�سابق ،ثم ظهرت عليه اأعرا�ض االإ�سابة باملر�ض يف � 3سبتمرب
دخل اإىل وحدة العناية املركزة يف الدوحة ،ثم ُن ِقل
 ،2012ويف � 7سبتمرب ،اأُ ِ
منها ب��ساطة طائرة اإ�سعاف اإىل اململكة املتحدة ي�م � 11سبتمرب ،حيث اأجرت
فح��سا خمربية اأكدت اإ�سابته
له وكالة «حماية ال�سحة» يف اململكة املتحدة
ً
بعدوى فريو�ض «ك�رونا» امل�ستجد.
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نقاﻁ سريعة حول كورونا
اأتت ت�سمية الفريو�ض التاجي من الكلمة االإجنليزية «»Coronavirus
وهي من الكلمة الالتينية  coronaمبعنى تاج اأو هالة ،الأنه يظهر حتت
املجهر على هذا ال�سكل ،ولهذا ت�سمى تلك االأن�اع بالفريو�سات التاجية.
اأكرث الذين تعر�س�ا لالإ�سابة به حتى االآن هم من امل�سنني واأكرثهم
من الرجال ،وغالبيتهم يعان�ن بع�ض اال�سطرابات ال�سحية ،وبع�ض
االأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري واأمرا�ض القلب والف�سل الكل�ي.

الصحة :خبرتنا ستحاصر كورونا في الحج

نظ ًرا الحتماالت تف�سي فريو�ض ك�رونا يف م��سم احلج القادم ،وحلر�ض
وزارة ال�سحة ال�سع�دية على منع حدوث ذلك ،فقد �سكلت ال�زارة فري ًقا
خمت�سا ملتابعة تط�ر الفريو�ض يف مناطق اململكة كافة ،واملنطقة
طب ًيا
ً
ال�سرقية على وجه اخل�س��ض ،يعمل على مدار ال�ساعة ومرتبط مب�ست�سفيات
ومراكز اململكة ال�سحية ،مهمته اإعداد تقارير ف�رية وحمدثة عن حالة
انت�سار الفريو�ض .واأكدت ال�زارة من خالل متحدثها الر�سمي د.خالد
مريغالين اأن لديها ا�ستعدادًا مكث ًفا للحد من و�س�ل الفريو�ض اأو انتقاله
من املعتمرين واحلجاج واإليهم ،معتمدة على خربة ال�سع�دية الط�يلة يف
التعامل مع احل�س�د الب�سرية الهائلة التي تفد اإليها كل عام تخ ّ�لها للتعامل
مع « ك�رونا» على ال�جه االأمثل .واأو�سح املتحدث الر�سمي اأن اأجهزة ال�زارة
اعتمدت �سيا�سة «العقالنية» يف تعاملها مع بيانات اإ�سابات ك�رونا ووفياته.
وكانت �سحيفة «التاميز» الربيطانية قد اأوردت يف عدد �سابق لها اأنه اإذا

قارنت ال�كالة طبيعة الفريو�ض املاأخ�ذة من امل�اطن القطري بفريو�ض اآخر
مت اأخذه من رئتي م�اطن �سع�دي كان يبلغ من العمر  60عا ًما ،ت�يف يف وقت
�سابق .الفريو�ض كان قد ح ّلله يف ال�سابق املركز الطبي جلامعة «اإيرا�سم��ض»
به�لندا ،واأ�سارت هذه املقارنة اإىل تطابق بني الفريو�سني بن�سبة .99.5%
بعد تاأكيد االإ�سابة� ،سارعت املنظمة بت�جيه حتذير اإىل جميع الدول
االأع�ساء من الفريو�ض ،اإال اأنه وحتى ي�م  10اأكت�بر  2012مل ُتب ّلغ املنظمة
باأي حاالت جديدة ،ولكنها ا�ستمرت يف العمل مع وزارات ال�سحة على م�ست�ى
العامل لتطبيق تدابريها يف جمال الرت�سد الروتيني املعتاد �سما ًنا للتبكري يف
الك�سف عن جميع التهديدات املحتملة واالإ�سراع يف الت�سدي لها.
 23نوفمبر 2012
مت اإخطار املنظمة باأربع حاالت اأخرى مبا فيها واحدة ت�فيت ب�سبب العدوى
بالفريو�ض يف ال�سع�دية ،بينهما حالتان م�ؤكدتان من االأ�سرة نف�سها ويعي�سان
يف امل�سكن نف�سه ،وقد ظهرت عليهما اأعرا�ض االعتالل حيث ت�يف اأحدهما.
 26مارﺱ 2013
اأبلغ معهد «روبرت ك�خ» املنظمة عن حالة جديدة م�ؤكدة للعدوى بالفريو�ض
التاجي اجلديد ،وكانت لرجل م�سن من االإمارات العربية املتحدة ( 73عا ًما)
مت نقله من م�ست�سفى يف اأب� ظبي اإىل مي�نخ باالإ�سعاف اجل�ي يف  19مار�ض
 2013ولكنه ت�يف بعد ذلك.

مل تتم ال�سيطرة على فريو�ض ك�رونا ال�سبيه بفريو�ض �سار�ض يف ال�سع�دية
واحلد من انت�ساره عرب احلجاج الذين يق�سدون البقاع املقد�سة ،فاإن العامل
كله �سي�ساب بالفريو�ض القاتل .وكانت وزارة ال�سحة قد طالبت عددًا من
ال�سركات العاملية بتزويدها باأجهزة خمربية للك�سف عن فريو�ض «ك�رونا»
يف اململكة ،وذلك حلماية احلجاج من االإ�سابة باملر�ض هذا العام .واأو�سح
وكيل وزارة ال�سحة اأن ال�زارة اتخذت جميع اخلطط ملراقبة املنافذ اجل�ية
والبحرية خالل م��سم احلج بت�فري ك�ادر �سحية تعمل يف امليدان ،وفرق من
ال�سحة يف مطار امللك عبدالعزيز ملراقبة احلجاج ومن تظهر عليهم اأعرا�ض
مر�ض ك�رونا ليتم ت�سخي�سه واإخ�ساعه للعالج.
كما اأكد مدير ال�س�ؤون ال�سحية مبحافظة جدة �سامي باداود اأن وزارة
ال�سحة تطبق جميع اال�سرتاطات ال�سحية املعتمدة من قبل منظمة ال�سحة
العاملية التي حتدد جميع االأمرا�ض املعدية ون�اقلها وم�سبباتها وكيفية
جتنبها وال�قاية منها ،م�س ًريا اإىل اأن تطبيق اال�سرتاطات �سي�ساهم ب�سكل
كبري يف احلد من انت�سار االأمرا�ض واالأوبئة بني احلجاج.

ينتقل الفريو�ض عن طريق تل�ث االأيدي والرذاذ التنف�سي واملخالطة
املبا�سرة مع �س�ائل املري�ض واإفرازاته وجزيئات اله�اء ال�سغرية حيث
يدخل الفريو�ض عرب اأغ�سية االأنف واحلنجرة والبلع�م.
مل ت��ض منظمة ال�سحة العاملية بفر�ض اأي قي�د على ال�سفر ،كما
اأنه ال ي�جد لقاح حمدد له على م�ست�ى العامل حتى وقت كتابة
هذا التقرير.
ن�سرت هيئة احلماية ال�سحية الربيطانية ت�سل�س ًال جين ًيا مبك ًرا
ً
ارتباطا بفريو�سات اخلفافي�ض ،حيث يق�ل
للفريو�ض يظهر اأنه اأكرث
علماء الهيئة اإن االأمر قد ي�ؤدي اإىل احتمال ت�رط اجلمال اأو اخلراف
اأو املاعز ا ً
أي�سا.
احلر�ض على التك�سب املادي واملعن�ي من ظه�ر االأمرا�ض
والفريو�سات اجلديدة جعل منظمة ال�سحة العاملية حتذر الدول التي
ظهرت فيها حاالت اإ�سابة حمتملة بالفريو�ض اجلديد من مغبة عدم
تبادل املعل�مات مع املنظمة الدولية ،ودعتها اإىل عدم ال�سماح للمعامل
التجارية بتحقيق اأرباح من وراء الفريو�ض.

 9مايو :2013
اأبلغت وزارة ال�سحة يف ال�سع�دية املنظمة بحالتني اأخريني تاأكدتا خمترب ًيا
باالإ�سابة بالفريو�ض ،املري�ض االأول يبلغ من العمر  48عا ًما ،يعاين م�ساكل
�سحية اأُ ِ�سيب بالفريو�ض يف  29اأبريل  ،2013اأما املري�ض الثاين فيبلغ من
العمر  58عا ًما اأُ ِ�سيب باملر�ض يف  6اأبريل  ،2013وتعافى منه متا ًما وخرج من
امل�ست�سفى ي�م  3ماي�  ،2013رغم اأنه كان يعاين م�ساكل �سحية ا ً
أي�سا.

 15مايو 2013
اأبلغت وزارة ال�سحة يف ال�سع�دية املنظمة العاملية بحالتني اإ�سافيتني م�ؤكدتني
ملري�ض ومري�سة من العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية ،خالطا مر�سى
م�سابني بحاالت م�ؤكدة من الفريو�ض ،املري�ض االأول يف اخلام�سة واالأربعني
من العمر ظهرت عليه اأعرا�ض املر�ض يف  2ماي�  ،2013اأما املري�سة ،فهي يف
الثالثة واالأربعني من العمر تعاين حالة �سحية م�ساحبة ،وقد ظهرت عليها
اأعرا�ض املر�ض يف  8ماي� .2013

 12مايو 2013
اأبلغت وزارة ال�س�ؤون االجتماعية وال�سحة يف فرن�سا املنظمة العاملية بحالة
عدوى اإ�سافية م�ؤكدة بالفريو�ض ،وقد اكتُ�سف املري�ض يف اإطار اال�ستق�ساء
ال�بائي الذي بداأته فرن�سا عقب تاأكيد اإ�سابة احلالة االأوىل حيث تقا�سم
املري�ض غرفة باأحد م�ست�سفيات فرن�سا مع اأول مري�ض مت تاأكيد اإ�سابته يف
اإبريل  .2013وعند هذه النقطة بداأت املنظمة تقدمي الن�سح ملقدمي اخلدمة
ال�سحية يف العامل باإيالء انتباه خا�ض للم�سافرين الذين عادوا م�ؤخ ًرا من
مناطق متاأثرة بالفريو�ض وظهرت عليهم اأعرا�ض اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي
احلادة .وطلبت قدر امل�ستطاع احل�س�ل على عينات من اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي الأغرا�ض الت�سخي�ض .ون�سحت االأطباء بالتنبه اإىل احتمال حدوث
العدوى بفريو�ض «ك�رونا» اجلديد حتى يف وج�د عالمات واأعرا�ض ال منطية
يف املر�سى الذين يعان�ن �سع ًفا مناع ًيا كب ًريا.

 18مايو 2013
اأبلغت ال�سع�دية املنظمة العاملية بحالة عدوى اإ�سافية المراأة يف احلادي
والثمانني من العمر كانت تعاين اعتالالت طبية عدة يف اآن م ًعا ،وقد ظهرت
عليها اأعرا�ض املر�ض يف  28اأبريل .2013
ومنذ �سبتمرب  2012حتى هذا التاريخ ،اأُبلغت املنظمة اإجما ًال باإحدى واأربعني
حالة عدوى م�ؤكدة مبا يف ذلك  20حالة وفاة .وقد تاأثرت بلدان عدة منها
االأردن وقطر وال�سع�دية واالإمارات العربية املتحدة وت�ن�ض .وجرى االإبالغ
عن حاالت ا ً
أي�سا من جانب ثالثة بلدان يف اأوروبا ،هي فرن�سا واأملانيا واململكة
املتحدة .مبا يف ذلك حالتان ملري�سني �سافرا م�ؤخ ًرا اإىل االإمارات العربية
املتحدة .ويف فرن�سا واململكة املتحدة ،كان هناك انتقال حملي حمدود بني
اأ�سخا�ض تخالط�ا عن قرب ومل ي�سافروا اإىل ال�سرق االأو�سط واإمنا تخالط�ا
مب�سافرين عادوا م�ؤخ ًرا من ال�سرق االأو�سط.
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اقتصاد تأميني

أهمية التأمين الصحي

اجتماع ًّيا واقتصاد ًّيا

كل حسب احتياجاته.
فوائده يجنيها أطرافه الثالثة ٌّ
يوما بعد يوم بالتوسع في أعماله ،والتعامل مع
تزداد أهمية التأمين ً
شركاته التي وصلت إلى الموارد المالية بسرعة نفاذ هائلة تمكنت بعدها
من تطوير أساليبها وخدماتها ،فظهرت في قالب ال يمكن االستغناء عنه
اليوم في كثير من المجاالت المعيشية والحياتية اليومية.
د.فهد أحمد عرب *
كاتب اقتصادي

كان الهدف االأ�سا�ض ،تغطية االأفراد ،اأو املرافق ،اأو املمتلكات التي ت�اجه وال�اجبات ،واخلدمات املقدمة والتكاليف .هذا العقد يك�ن مبنزلة احلماية
خط ًرا يتطلب احلماية منه .وهذا يعني اأن ت�فري هذا االأمان (التاأمني) لكل من تف�ق فات�رتهم ا�ستطاعتهم ،ولديهم من الظروف االجتماعية
�سي�ؤدي اإىل ا�ستقرار اقت�سادي واجتماعي لرفعه للخطر اأو م�اجهته وال�سحية ما يحتم ت�قيعهم على مثل هذا العقد الذي ي�سمن ال�سي�لة
اأو التخل�ض منه .بالطبع تعداد الف�ائد لن يقف عند هذا احلد العام لل�سركة ومقدم اخلدمة ..ويح�سل امل�ستفيد على اخلدمة كما اتفق عليها
من مفه�م العمل يف التاأمني ،ولكن ميكن اإ�سافة «ت�فري املبالغ وحفظها معهم .كما اأنه �سي�سبح حمم ًيا كفرد اأو اأ�سرة اأو جمم�عة من التاأخر يف
العالج فيتاأثر �سح ًيا ،اأو تتم املبالغة يف فات�رته،
الإمكانية اإعادة تدويرها» وغري ذلك من ف�ائد
وقد حماه العقد امل�قع مبا يح�سل عليه مقابل
إ�سهاما كب ًريا يف طريق التنمية امل�ستدامة
جتعله ا ً
ما دفعه .كما اأنه بالربط بني ال�سركة ومقدم
وامل�ساريع االقت�سادية يف اأي دولة.
اإن الأهمية التاأمني الي�م مكانة يف املنظ�مة التأمين يحقق االطمئنان
اخلدمة وجمل�ض ال�سمان ال�سحي التعاوين ،الذي
يظلل هذه االتفاقيات ،يجنب امل�ستفيد من تكرار
االقت�سادية والرتكيبة االجتماعية ،ولكن اإذا ما
النفسي للمستفيد،
الفح��سات وي�ؤمن له التغطية يف م�اقع عدة،
قطاعا
اأردنا اأن منثل كيف يك�ن ذلك ،فقد نتخذ ً
مقدم
ربح
من
ويزيد
�س�اء يف املدينة ال�احدة اأو على م�ست�ى الدولة اأو
ميثل اأحد التعامالت التاأمينية ،ويك�ن حم�ر
الخدمة ،فيطور من
على م�ست�ى العامل .بدفعه التكاليف مرة واحدة
احلديث لتقريب املفه�م بطريقة خمتلفة .من
اأو على اأق�ساط ،فلن ي�سريه اإن زار الطبيب مرة
وجهة نظر �سخ�سية لن جند اأف�سل من التاأمني
أدائه ،وشركات التامين
اأم ع�سر مرات ،وال ي�سريه ماهية ال�سك�ى ما
ال�سحي ،حيث اإن البحث عن اخلدمات الطبية
تحقيق
وسيلة
هي
دامت من �سمن ما ح�ته الق�ائم التي �سملت اإطار
لن يت�قف اإال بت�قف احلياة .ففي هذا الن�ع من
أهداف الطرفين اآلخرين
التغطية .وي�ستطيع تغيري مقدم اخلدمة ليطمئن
التاأمني ميكن الأطرافه الثالثة الرئي�سة اأن يجد كل
على نف�سه وير�سيها براأي اآخر ،ما دام م�سج ًال يف
منهم ما يع�د عليه بالف�ائد مبجرد اأن ي�قع العقد.
قائمة التغطية لدى �سركة التاأمني.
ه�ؤالء الثالثة هم :امل�ستفيد� ،سركة التامني،
اأما بالن�سبة ل�سركات التاأمني فمع اأنها تعمل ب�سكل م�ستمر قد ي�سل
ومقدم اخلدمة.
وبا�ستعرا�ض ما يع�د على كل منهم من ف�ائد ميكن الق�ل باأن امل�ستفيد اإىل مدار ال�ساعة ،اإال اأن �سمان ال�سي�لة يجعلها جت ِّ�د خدماتها بالبحث
يح�سل على خدمة حمك�مة بعقد يت�سمن وي�سمن احلق�ق واملهام الدائم عن االأف�سل بني مقدمي اخلدمات .كما ت�ستطيع احل�س�ل على
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حق�ق الت�سرف يف حدود ما خ�لها به امل�ستفيد للقيام به وتغطيته حل�س�له االأخرى ،ما يجعله يك ِّ�ن ق�اعد بيانات تخدمه ويغطي تكاليفه ب�سكل ر�سمي،
على اأف�سل تغطية �سحية .وتبدي للجميع مدى التزامها بعدم التجاوز اأو ويحقق الت��سع يف اخلدمات باالعتماد على عدد امل�ستفيدين ون�عيتهم،
التخاذل ل�سمان ا�ستمرار جذب اأكرب عدد من العمالء الذين ُي َعدون �سج ًال وعدد ال�سركات املقدمة للخدمات التاأمينية ،ويتمكن من ال�سري بت�ازن بني
حاف ًال تثبت من خاللهم م�سداقيتها اأمام اجلهات امل�س�ؤولة والدولة ،االإنفاق واالدخار ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي خدماته من قبل م�ارد ب�سرية
واأنها قادرة على تن�يع اأ�ساليب العمل والت�س�يق ،وتقدمي اخلدمات بهدف متخ�س�سة ميكن ا�ستقطابها ل�سالمة تعامالته وم�سداقيته .هذا �سيجعله
�ساحب املبادرة االأوىل اإذا ما اأوجد ح�ساب
ا�ستفادة االأطراف كافة ،من جعل ال�سي�لة حمر ًكا
التكاليف �سمن منظ�مته ،وتعامل بها لفرتة ط�يلة
لتنمية م�ستمرة يف زيادة حجم التغطية وزيادة
جتعله بيت اخلربة يف هذا القطاع اأو ذاك.
اأفرع اخلدمة ،و�سم اأكرب عدد ممكن من مقدمي
اخلدمات الذين ي�ؤثرون اإيجا ًبا يف التعامل معها .تغطية األفراد أو المرافق
بهذه الدوائر املتقاطعة جند اأن التاأمني يحقق
لفئات املجتمع كافة ،ما ي�ؤَمن االطمئنان النف�سي
ثم تتقدم مب�س�رتها بنا ًء على خرباتها .وهذه يف أو الممتلكات التي تواجه
للم�ستفيد من هذه اخلدمة ،ويزيد من هام�ض
حد ذاتها خط ا�ستثماري جديد ،مع اأنه يتطلب
الحماية
يتطلب
ا
ر
خط
ً
الربح ملقدم اخلدمة ،فيط�ر من اأدائه ويحقق
ت�فر ك�ادر متميزة بالت�ظيف اأو بالتعاقد اجلزئي
منه يؤدي إلى إستقرار
االنت�سار بالت�س�يق ملنتجاته وح�سن خمرجاته.
لتحقيق االأهداف العامة واخلا�سة.
اأما �سركات التاأمني فهي ال��سيلة التي تتحقق بها
يفتح
آخر،
ا
�سعيد
مقدم اخلدمة ال�سحية ،على
اقتصادي واجتماعي
اأب�ابه على مدار ال�ساعة ،حماو ًال قدر االإمكان عدم لرفعه للخطر أو مواجهته اأهداف الطرفني االآخرين ،وبالتايل تت��سع يف
اأعمالها وخدماتها لتكمل دائرة تنم�ية م�ستمرة
ال�سق�ط اأمام تكد�ض اأو ازدحام ،وعدم ال�ق�ع يف
أو التخلص منه.
احلركة ،قادرة على احلفاظ على ق�ام املنظ�مة
اخلطر ما دام يهتم بكيفية قيامه بالعمل ويحر�ض
االقت�سادية باال�ستفادة من امل�ارد املتاحة كافة،
على ذلك ب�سدة ،مبا يحقق الر�سا للم�ستفيدين
ب�سرية كانت اأم مالية اأم غري ذلك.
كافة ،وتاأمني دخل له ي�سمن ا�ستمراريته يف تقدمي
اخلدمة .ويقل�ض تكرار بع�ض االأعمال باالحتفاظ ب�سجالت دقيقة ومتابعة
وحم�س�رة التكاليف اإىل اأبعد حدود ،وهذه ،ا�سرتاتيج ًيا ،تع�د بالنفع على
* وكيل ال�زارة امل�ساعد للتخطيط والبح�ث ب�زارة ال�سحة,
عم�ما ،ويحفظ االت�سال والت�ا�سل مع االأطراف
التخطيط ال�سحي للدولة ً
املدير العام للكليات واملعاهد ال�سحية �سابقً ا.
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مقال

اضحك على
عقلك
لتخسر وزنك

د .محمد حسن عاشور *

ابتكرنا منهجية جديدة يف تخفيف ال�زن ،تنقلك من عذاب
احلمية الغذائية واحلرمان اإىل متعة التطبيق و�سعادة العادة .تتلخ�ض
املنهجية يف اأربع خط�ات مدرو�سة وجمربة ،االأوىل هي« :نظف عقلك
ومرر ر�سائل اإيجابية» ،فالتخل�ض من ال�سمنة عملية تغيري تتطلب اأو ًال
عمل هزة للعقل ،فعلى �سبيل املثال ال احل�سر :ا�ستلق واكتب يف ورقة
كل ما يرد يف عقلك من خ�اطر جتاه طريقة اأكلك ووزنك و�سكلك،
حدد االأ�سياء بدقة واعمل هزة عنيفة بالتخل�ض من هذه ال�رقة ،اأو
اكتب العبارات على بال�نة واثقبها ،علق مراآة يف مكان ترى نف�سك
فيه كث ًريا( .هذه جمرد اقرتاحات وباإمكانك ابتكار االأ�سل�ب االأمثل
الذي ينا�سبك ،وبعد اأن تتاأكد اأن عقلك خال من اأي فريو�سات ،عندها
خاطب نف�سك بعبارات اإيجابية جميلة وتخيل �س�رتك اجلديدة ،وميكن
اأن متثل هذا اخليال بعمل �س�رة بالف�ت��س�ب ل�سكلك اجلديد االأنيق).
اأما اخلط�ة الثانية فقد �سميتها «لقيمات ُي ِقمن ُ�سلبه» ،فبعد اأن
قمنا بتطهري وتنظيف العقل ومترير الر�سائل االإيجابية ،ال بد اأن
نتعرف اإىل االحتياج الي�مي من ال�سعرات ونحدد االحتياج على ح�سب
الن�ساط بطريقة �سهلة بعيدة عن التعقيد ،فاالإن�سان البالغ يحتاج
ي�م ًيا لكل كيل� جرام واحد من وزنه اإىل «� 25سعرة» للن�ساط املنخف�ض
مثل االأعمال املكتبية ،والأ�سحاب الن�ساط العايل «� »30سعرة «م�سروبة
يف وزنك» ،فاإذا كنت من اأ�سحاب الن�ساط املنخف�ض مث ًال ،فما حتتاج
اإليه يف الي�م ه� حا�سل �سرب « »25يف وزنك .ولنفرت�ض مث ًال اأن
وزنك « »80فما حتتاج اإليه �سيك�ن «� »2000سعرة ي�م ًيا ،فاإذا اأكلت
� 1300سعرة ،ف�ست�فر � 700سعرة ل�سالح حرق ال�سح�م ،فكل «»8000
جراما واحدً ا من ال�زن بالزائد اأو بالناق�ض ،ومن
�سعرة تعادل كيل� ً
َّثم فقدان كيل�جرامني من ال�زن �سهر ًيا .لكن حذار اأن تقع يف فخ
ال�جبة ال�احدة ،الأن املعدة اإذا �سعرت باجل�ع تر�سل اأوامر للمخ «اأنا
يف جماعة» ،فري�سل املخ ر�سالة للج�سم بخف�ض حاجة االإن�سان من
ال�سعرات مث ًال ،من «� »2000سعرة اإىل «� »800سعرة ،فعندما نتناول
ال�جبة ي�ستفيد اجل�سم من ن�سفها ويحفظ الن�سف االآخر يف املخازن
اخلا�سة بال�سح�م كمخزون احتياطي يف حاالت املجاعة ،ومن َّثم ال
بد من تق�سيم احتياجك لل�سعرات من « »5-6وجبات يف الي�م ،فهذا
ي�سعر املعدة باأنها يف ب�فيه مفت�ح ،ولذلك نق�ل« :ا�سحك على عقلك
لتخ�سر وزنك».
اأما اخلط�ة الثالثة فتتمثل يف «اجعل امل�سي عادة �سعادة وال جتعله
عقا ًبا على وجبة» ،فبامل�سي ن�سرب �سجرة ع�سافري بحجر واحد،
فامل�سي ي�ساعد على تفريغ خمزن الت�تر والكبت ،وميكن ا�ستثمار
ال�قت يف اأثناء امل�سي يف حفظ اآيات من القراآن واال�ستغفار ،فامل�سي
حمطة لالإ�سغاء مع الذات واحلديث االإيجابي ،فهذا اأوىل واأرقى،
ويجعل امل�سي عادة �سعادة ،وكذلك امل�سي ي�ؤثر ب�سكل كبري يف خ�سران
ال�زن ،امل�سي ي�م ًيا ملدة �ساعة اأي ما يقارب « »4كيل�مرتات ،يعني
خ�سران كيل�جرامني من ال�سحم �سهر ًيا ،وهذا يعني انك تخ�سر «»4
كيل�جرامات يف ال�سهر 2 ،كيل�جرام من امل�سي  2 +كيل� جرام من
حتديد االأكل بت�فري ال�سعرات.
اأما اخلط�ة الرابعة «عرفت فالزم» .فبما اأنك عرفت الطريق
فعليك بال�ق�ف على امليزان اإما ي�م ًيا اأو اأ�سب�ع ًيا ،واملداومة على
العادات الغذائية والريا�سية الراقية ،وهذه الطريقة جتعلك تق�ل بعل�
«وداعا رجيم احلرمان».
�س�تكً :
* خبري تط�ير الذات
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الخدمة الصحية
والتأمينية
في عيون المستفيدين
مطالب لزيادة التغطية وأخرى لتطوير آليات التعامل
وتحذير من االستغالل.
تحقيق :صالح محمود صالح

المراكز الكبيرة أفضل

مدر�سا لالقت�ساد بجامعة
يف البداية يقرر د.حممد اأحمد حمم�د ،يعمل ً
االإمام حممد بن �سع�د االإ�سالمية ،اأن امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية الكبرية هي
من يقدم خدمات جيدة اأو عالية امل�ست�ى ،بعك�ض املراكز ال�سغرية اأو ما يطلق
عليها بامل�ست��سفات ،فتلك يف حاجة ما�سة اإىل االرتقاء بج�دة ما تقدمه من
خدمات .فاملراكز ال�سغرية ال يهمها م�سلحة املري�ض يف املقام االأول ،واإمنا كل
ما يهمها ه� الربح اأو ًال ،وقد ت�سل تلك الرغبة عندها اإىل درجة اأن يعمل االأطباء
فيها على اإيهام املري�ض باأن مر�سه قد و�سل اإىل مرحلة اخلط�رة ،وبالتايل عليه
اأن يق�م بعمل حتاليل معينة قد ال يك�ن املري�ض يف حاجة فعلية اإليها .ول� نظرنا
اإىل م�ست�ى هيئات التمري�ض فيها ،فنجد اأن تلك املراكز ال�سغرية لديها لالأ�سف
ال�سديد طاقم طبي اأعتقد اأنه دون امل�ست�ى الذي نطمح اإليه .ولقد تعر�ست
�سخ�س ًيا يف اأحدها ذات مرة مل�قف فاجاأين حينما ذهبت للك�سف على امل�سالك
متخ�س�سا يف الباطنة!!
على كان طبي ًبا
ً
الب�لية ،حيث علمت باأن من قام بالك�سف َّ
لي�ض ذلك فقط ،واإمنا كان هناك بهذا امل�ست��سف اإعالن يروج لهذا الطبيب،
وذلك على الرغم من االختالف ال�ا�سح يف ن�عية التخ�س�ض .اأما املراكز
الكبرية فال ت�ستطيع القيام مبثل تلك ال�سل�كيات ،الأنها �ساحبة روؤية ور�سالة،
ف�س ًال عن اأنها تخ�سع لرقابة اأ�سد نظ ًرا حلجم املراجعني الكبري لديها ،وكذلك
خل�س�عها ملعايري اجل�دة التي يتم تطبيقها بكل �سرامة عليها ،ومن م�سلحتها
دائ ًما اأن حت�سل على اأعلى درجات اجل�دة ،فهذا يجعلها متميزة دائ ًما.

18

تغطية األسنان

يعلق مدر�ض االقت�ساد على م�سكلة اأخرى ت�اجه بع�ض امل�ستفيدين من
اخلدمات التاأمينية ال�سحية ،وهي متعلقة بعالج االأ�سنان ،فريى اأن قيمة
التغطية التاأمينية لالأ�سنان حتى للدرجة ( )Aالتي يتمتع بحمل بطاقتها قليلة
جدًا ،فاالأطباء ال ي�افق�ن على اأن ي�ستخدم�ا االأن�اع اجليدة حل�س� االأ�سنان
متعللني بحدود قيمة التغطية التاأمينية ،ولذلك فاأنا مرغم على اأن اأح�س�
فعلي اأن اأق�م بدفع فرق التكلفة.
االأ�سنان مبادة اأقل ج�دة ،واإن اأردت غري ذلك ّ
واملفرت�ض ،اأن يق�م التاأمني بتغطية عالج االأ�سنان باأف�سل اخلامات ،وعالج
االأ�سنان لي�ض �سي ًئا جتميل ًيا .فنحن ال نطالب بتلميعها اأو زرع اأ�سنان جديدة،
واإمنا نطلب العالج فقط.
النظارات الطبية

والكالم نف�سه ينطبق على حدود التغطية التاأمينية للنظارات الطبية،
فح�سب م�سطفى �سيد ،امل�ظف باإحدى ال�سركات ال�طنية ،فاإنه غال ًبا ماال
يتم تغطية االإطار اأو العد�سات اإال مببلغ زهيد وه� ال يتنا�سب مع ارتفاع اأ�سعار
االأن�اع املت��سطة منها ،وال نق�ل اجليدة اأو املمتازة .وهنا يلفت ،باأن هناك
م�سكلة ينبغي ل�سركات التاأمني اأن تاأخذ حذرها منها ،وهي ا�ستغالل عدد
كبري من حمالت النظارات ل�سركات التاأمني ،فبمجرد اأن تعلم باأن العميل
الذي يطلب منها عمل النظارة يتبع الإحدى �سركات التاأمني ،جندها على

ما هو مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية
في عيون المستفيدين من نظام التأمين الطبي؟ وهل هي مرضية لهم
بالشكل الذي يرونها عليه ،أم أن لهم شكاوى محددة أو مقترحات معينة يرون
أنها من الممكن أن تساعد على الرقي بتقديم تلك الخدمات لهم؟ وهل اآللية
التي تتبعها شركات التأمين الحالية على وجه العموم هي األخرى مرضية ،أم
أن هناك مايمكن أن يوخذ عليها؟
«عائلتي» استطلعت من خالل هذا التحقيق الميداني آراء بعض المستفيدين
من الخدمة في عدد من تلك المراكز الصحية ،نضع نتيجته بين أيدي القارئ ،بال
تنميق أو رتوش ،فالمصلحة مشتركة بين الجميع ،والهدف النهائي هو تقديم
أفضل خدمة صحية من خالل شركات التأمين الطبي لجميع العمالء بال استثناء.

الف�ر قد رفعت االأ�سعار ب�سكل مبالغ فيه ،ويقرتح ت�سديد الرقابة وزيادتها
على املراكز ال�سحية ال�سغرية على وجه اخل�س��ض ،ولكنه يقيم ما يلقاه من
خدمات باأنها جيدة رغم ما اأبداه من مالحظات.
توفي ًرا للوقت

ويف م�قع طبي اآخر ،يق�ل اأ�سامة �سكر ،اإن هناك تفاو ًتا يف ج�دة اخلدمة من
م�ست�سفى اإىل اآخر ،وهما على امل�ست�ى نف�سه من ناحية درجة تقدمي اخلدمة،
ومن خالل �سركة التاأمني نف�سها ،وروى م�ق ًفا حدث مع زوجته احلامل ،عندما
قرر لها اأحد االأطباء يف م�ست�سفى ما ،اأن يجري لها اأ�سعة «األرتا �ساوند» ،ولكن
امل�ست�سفى رف�ض عمل االأ�سعة لها بحجة اأنها كانت قبل ال�سهر الرابع ،فذهب
بها اإىل م�ست�سفى اآخر ،ف�افق على عمل االأ�سعة لها دون انتظار ،وه� ما ي�ؤكد
ح�سب راأيه ،التفاوت يف تقدمي تلك اخلدمات بني مقدم خدمة واآخر .ويطلب
«�سكر» من �سركة التاأمني التابع لها ،اأن تخفف قلي ًال من الت�سدد من االآلية
املتبعة عند مراجعة مقدم اخلدمة يف حالة «ن�سيان» املراجع لبطاقة التاأمني،
الأن جميع املعل�مات من املفرت�ض اأنها م�سجلة لديهم وميكنهم التاأكد من
�سخ�سية املراجع عن طريق اإقامته ،وذلك ت�ف ًريا لل�قت واجلهد الذي يذهب
هبا ًء عندما تر�سل امل�ست�سفى لل�سركة لت�ستف�سر عن ه�ية امل�ستفيد واأحقيته ،ثم
انتظار الرد الذي ي�ستغرق وقتًا يك�ن اأح�ج ما يك�ن اإليه .كما يطالب بالتخفيف
من االآلية ذاتها عن طريق الت�قف عن ت�س�ير البطاقة يف كل مرة يزور فيها

د.محمد محمود:

المستشفيات الكبيرة األفضل في
مستوى الخدمات الصحية.
أسامة شكر:

هناك تفاوت في جودة الخدمة بين مقدم وآخر.
مصطفى سيد:

حدود التغطية التأمينية للنظارات
الطبية ال يتناسب مع أسعارها.
سيد عثمان:

بعض مقدمي الخدمة يستغلون
شركات التأمين برفع قيمة الفاتورة.

امل�ست�سفى لل�سبب ذاته ،وه� اأن املعل�مات كافة م�سجلة لديهم ،فهذا كفيل
باخت�سار وقته ووقت املراجعني االآخرين.
وياأخذ �سيد اأحمد عثمان ،الذي يعمل باإحدى ال�سركات باململكة ،على بع�ض
مقدمي اخلدمة ا�ستغاللهم �سركات التاأمني ا�ستغال ًال كب ًريا ،من خالل زيادة
عدد التحاليل واالأدوية بغر�ض رفع قيمة الفات�رة التي على �سركة التاأمني دفع
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قيمتها يف النهاية ،يف ال�قت الذي قد ال ت�ستدعي ال�سرورة كل ذلك ،ولكنه يف
ال�قت نف�سه يقرر اأن اخلدمة املقدمة يف جمملها جيدة ،فالطبيب يريد اأن ير�سي
املري�ض بتقدمي العالج املنا�سب له ،الأنه اإذا مل ير�ض املري�ض ،فلن يذهب اإليه مرة
اأخرى ،وبالتايل قد تتاأثر �سمعة الطبيب ،اإال اأنه ياأخذ على عدد كبري من االأطباء
تعجلهم يف مقابلة املري�ض ،حيث ينبغي للطبيب اأن يتحمل مري�سه ،وي�ستمع اإليه
جيدًا ،وهذا يف حد ذاته بح�سب راأيه اأمر ي�ساهم من الناحية النف�سية يف العالج
والتعجيل به.

كان ال بد لنا بعد عرض آراء بعض متلقي الخدمة الطبية التأمينية ،كما وردت على ألسنتهم بعفوية واضحة دون
رتوش أو تجميل ،أن نضع هذه اآلراء على طاولة أحد مسؤولي التأمين الطبي بـ«التعاونية» بهدف إكمال الصورة،
ومن أجل تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الجميع ،وهو تقديم خدمة صحية تأمينية يرضى عنها الجميع،
ملتبسا على بعض متلقي تلك الخدمة ،فكان هذا
والمستفيدون منها على وجه الخصوص ،وكشف ما قد يكون
ً
التعليق من مدير عام التأمين الطبي والتكافل بـ«التعاونية» عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج ،الذي اتسم رده بشفافية
واضحة لتكون على مستوى اآلراء التي وردت في التحقيق.

اأما �سالح �سيد اأحمد ،ويعمل يف اإحدى ال�سركات ال�طنية ،فكان له اقرتاح
وحيد ،ولكنه يراه مه ًما ،حيث يت�ساءل ملاذا ال ي�ستطيع دخ�ل م�ست�سفيات الدرجة
املمتازة؟ «وذكرها باال�سم» الأن الطبيب الذي ي�د اأن يتابعه يعمل يف اأحدها،
وه�غري مقتنع اإال به ،اإال اأن ال�سركة التي يعمل بها ،مثلها مثل بقية ال�سركات
االأخرى ،ت�سنف بطاقات التاأمني ال�سحي يف الغالب على اأ�سا�ض درجة ال�ظيفة
التي ي�سغلها امل�ظف�ن لديهم وه� بذلك لي�ض له حيلة يف ذلك .واقرتاحه يتلخ�ض
يف طلبه فتح الباب للم�افقة على طلب من يريد ترقية درجة بطاقته اإىل الدرجة
االأعلى ،على اأن يتحمل ه� الفارق يف القيمة املالية .وي�ؤكد يف النهاية اأنه مل
ي�سادف م�ساكل ذات بال بالن�سبة للخدمة ال�سحية املقدمة له �س�ى رغبته يف
املتابعة لدى الطبيب الذي كان قد تع�ده.

مدير عام التأمين الطبي والتكافل بـ«التعاونية» عبداهلل العرفج ً
تعليقا على آراء متلقي الخدمة:

المستشفيات الممتازة

صالح سيد أحمد:

لماذا ال أستطيع دخول مستشفيات
الدرجة الممتازة؟
محمود مصبح

أقترح آلية جديدة لتجديد بطاقة
التأمين الطبي.
محمد عياد

أمانة الطبيب وضميره تحددان مستوى
الخدمة الصحية.
ماجد سليمان

على أطباء شركات التأمين الطبي مراعاة
الدقة حتى ال ندفع أموا ًال بالخطأ.
األخطاء الطبية

يرى عبدالفتاح رزق ،م�ظف ح�سابات ،اأن امل�سكلة الرئي�سة التي ت�ؤرقه يف هذا
امل��س�ع هي االأخطاء الطبية ،ويعيدنا اإىل اأطباء االأ�سنان ،فريوي كيف اأن اأحد
ه�ؤالء االأطباء قام بخلع �سر�سني له باخلطاأ ،بد ًال عن املطل�ب خلعهما ،ويت�ساءل
عمن يك�ن م�س�ؤو ًال عن مثل تلك االأخطاء؟ هل ه� الطبيب اأم م�ؤ�س�سته ال�سحية؟
وهل ل�سركة التاأمني دور يف تلك امل�س�ؤولية؟ ولكنه ي��سح اأنه مل يحاول اأن ي�سك�
اأحدًا وقت حدوث هذا اخلطاأ ،ل�سع�ره باأنه مل يكن مق�س�دًا ،اأو اأنه مل ي�ستطع
�سرح م�سكلته ب�سكل دقيق للطبيب .وي�سيف باأن هناك م�سكلة اأخرى تتعلق بالفرتة
الزمنية التي ت�ستغرقها عملية امل�افقة من قبل �سركة التاأمني على طلب ما ،فبع�ض
امل�ست�سفيات ياأتي الرد فيها ب�سكل �سريع ،وعلى العك�ض بالن�سبة لبع�سها االآخر،
فيتاأخر الرد كث ًريا ذلك على الرغم من اأن �سركة التاأمني واحدة يف احلالتني.
الضمير أو ًال

يرجع مهند�ض احلا�سب االآيل حممد عياد م�ست�ى اخلدمة ال�سحية املقدمة
اإىل اأمانة الطبيب و�سمريه يف تعامله مع مراجعيه ،ويروي م�ق ًفا حدث له،
ا ً
أي�سا ،عند اأحد اأطباء االأ�سنان ،ولكنه مل يكن خطاأً طب ًيا هذه املرة ،ولكن

20

نخدم أكثر من مليوني مستفيد

طورنا النظم اإللكترونية للتعامل مع أكثر من  1100مقدم خدمة طبية في المملكة
طبيب االأ�سنان اأ�ساع عليه قيمة التغطية التاأمينية اخلا�سة باالأ�سنان كلها يف
زيارة واحدة ،حيث قام مبعاجلة �ستة �سرو�ض له يف جل�سة واحدة!! وي�ست�سهد
بحادثة اأخرى للداللة على �سرورة اأن يتحلى الطبيب باالأمانة املتجردة ،حيث
ارتفاعا يف
ذهب مع ابنه ذي ال�ست �سن�ات الأحد امل�ست�سفيات ب�سبب معاناته
ً
درجة احلرارة ،فاإذا بهم يحتجزونه بامل�ست�سفى لثالثة اأيام متتالية .وملا �سعرت
باأنني اأتعر�ض حلالة ا�ستغالل ،طلبت اإخراجه على م�س�ؤوليتي ال�سخ�سية ،وكان
من املفرت�ض ،اإن كان�ا البد اأن يق�م�ا بحجزه ،اأال تتعدى فرتة احتجازه ليلة
واحدة .وي�ؤكد اأن ذلك مل يكن ليحدث ل� كان تعر�ض لذلك يف اأحد امل�ست�سفيات
احلك�مية.
التجديد التلقائي

حمم�د �سعيد م�سبح ،فني حا�سب اآيل ،ي�سيد باخلدمة ال�سحية املقدمة
يف امل�ست�سفيات الكبرية التي تع�دها ،ومل يقابل م�سكالت اأعاقت عالجه
اأو عالج اأ�سرته .ولكنه يقرتح على �سركة التـاأمني اأن تتبع اآلية جتديد
بطاقة التاأمني ب�سكل تلقائي يف حالة انتهاء االإقامة ،فال ت�قف تفعيلها
لهذا ال�سبب ،وليتم احت�ساب تلك الفرتة باأثر رجعي .ويزيد م�سبح باأنه قد
ي�سادف اأن تك�ن هناك فرتة �سالحية لبطاقة التاأمني قد ت�سل اإىل �سهر
مث ًال ،ويف ال�قت نف�سه تك�ن االإقامة قد قاربت على االنتهاء ،في�سطر اإىل
اإر�سالها للتجديد ،وبهذا ،بح�سب ما قال ،يفقد �سه ًرا كام ًال من �سالحية
بطاقة التاأمني ال�سحي ب�سبب هذا االإجراء.
خطأ طبيب الشركة

م�سكلة من ن�ع اآخر ،متعلقة ،ا ً
أي�سا ،باإحدى �سركات التاأمني ،وهذه املرة
خا�سة بعملية امل�افقة على �سرف الدواء ،فريوي ماجد �سليمان ،اأنه ف�جئ
عند طلبه امل�افقة ل�سرف الدواء ،بالرد بعدم امل�افقة على �سنفني منه ،على
الرغم من اأنه كان قد �سرفهما يف املرة ال�سابقة �سمن ال��سفة الطبية ،دون
اأي اعرتا�سات من �سركة التاأمني ،ومت اإبالغه باأن عليه اأن يق�م ه� بت�سديد
قيمتهما من ماله اخلا�ض ،الأنهما خارج حدود التغطية التاأمينية ،اإال اأنه اأراد
اأن يفهم ملاذا متت امل�افقة يف املرة ال�سابقة ،ومل يحدث ذلك يف املرة التالية؟
فذهب اإىل مكتب �سركة التاأمني امل�ج�د بامل�ست�سفى ذاته ،وبعد قيام امل�ظفة
امل�س�ؤولة بعمل االت�ساالت مبقر ال�سركة ،جاءت امل�افقة!! ،وملا �ساأل عن هذا
اللغز ،كانت االإجابة باأن الطبيب الذي يراجع ال��سفات بال�سركة اأخطاأ!!
ويت�ساءل :ل� مل اأ�ساأل عن ال�سبب لدفعت ثمن ال�سنفني من جيبي اخلا�ض ،لي�ض
لهذه املرة فقط واإمنا يف كل مرة اأراجع فيها .ويطالب �سليمان اأطباء �سركات
التاأمني ب�سرورة التدقيق جيدًا حتى ال ي�سطر امل�ستفيدون من اخلدمة حتميلهم
ماال ينبغي عليهم اأن يتحمل�ه.

اجلانب اجلمايل اأكرث من املر�سي ،مثل تق�مي االأ�سنان
بداية اأ�سكر جميع امل�ساركني يف هذا التحقيق ال�سحفي
اأو �سراء نظارات �سم�سية بد ًال من الطبية ،وذلك من
على ما قدم�ه من اأفكار واآراء قيمة� ،س�اء ما يتعلق باأداء
خالل عمليات تالعب ي�سارك فيها بع�ض مزودي اخلدمة
�سركات التاأمني الطبي اأو مقدمي اخلدمة ال�سحية .وبداية
كما اأ�سار القراء يف هذا التحقيق ،مع ت�سليمنا الكامل
ينبغي ت��سيح حقيقة مهمة وهي اأن �سركات التاأمني ال�سحي
باأهمية عالج االأ�سنان والنظر وال�سمع لالإن�سان .لذلك
تخدم حال ًيا اأكرث من  8ماليني م�ستفيد� ،س�اء من املقيمني
فاإن التغطية املتاحة تكفي يف معظم االأحيان لعالج
اأو امل�اطنني واأفراد اأ�سرهم ،وهذا العدد ال�سخم يحتاج اإىل
االأمرا�ض التي ت�سيب العني واالأذن واالأ�سنان وحتد
جهد كبري لتقدمي اخلدمة على اأكمل وجه .ونحن يف «التعاونية
كث ًريا من فر�ض التالعب .ومن وقت الآخر نق�م بزيادة
للتاأمني» نق�م بخدمة اأكرث من ملي�ين م�ستفيد يح�سل�ن على
عبداهلل بن عبدالعزيز العرفج
حد التغطية لهذه الفئات ح�سب طلب بع�ض العمالء
العالج لدى اأكرث من  1100مقدم خدمة طبية يف خمتلف
مدير عام التأمين الطبي والتكافل
مقابل زيادة منا�سبة ل�سعر وثيقة التاأمني.
اأنحاء اململكة ،وهذا يتطلب تنفيذ مبادرات لتح�سني م�ست�ى
بـ«التعاونية»
• يطالب بع�ض امل�ستفيدين اأن يك�ن العالج لدى
اخلدمة ،مثل تط�ير االأنظمة لتقليل مدة اإ�سدار امل�افقات
امل�ست�سفيات الكبرية فقط الأنها تقدم خدمات عالجية
الطبية من خالل الربط االإلكرتوين مع مقدمي اخلدمة الطبية
املعتمدين ،كذلك تط�ير اأنظمة اإلكرتونية ت�سمح بالنقل الف�ري لبيانات العميل اأف�سل .وال �سك يف اأن الفارق كبري بني م�ست�ى اخلدمات لدى امل�ست�سفيات
اإىل نظام ال�سمان ال�سحي واجل�ازات ،بحيث ي�ستطيع العميل التاأكد من قب�ل واملراكز الطبية التخ�س�سية مقارنة بامل�ست��سفات ،لكنه ينعك�ض ا ً
أي�سا على
بياناته لدى اجل�ازات قبل مغادرة مكاتب ال�سركة ،والت��سع �سن� ًيا يف �سبكة تكلفة العالج .ففي بع�ض االأحيان ي�ستطيع امل�ستفيد عالج حالة مر�سية لدى
مقدمي اخلدمة باإ�سافة م�ست�سفيات ومراكز طبية جديدة .وقد ط�رنا ا ً
أي�سا م�ست��سف معتمد قريب من م�سكنه مقابل تكلفة ب�سيطة دون احلاجة ملراجعة
نظام اخلدمات االإلكرتونية والتطبيق االإلكرتوين لله�اتف الذكية ،عالوة على م�ست�سفى كبري يدفع له اأ�سعاف قيمة عالج احلالة املر�سية نف�سها .لذلك
تطبيق برامج لتط�ير مهارات العاملني يف القطاع الطبي وحت�سني قدراتهم على اأ�سدرنا برامج التاأمني الطبي بخيارات عدة ،بحيث يت�سمن كل خيار فئة
خمتلفة من فئات مقدمي اخلدمات الطبية مب�ست�يات متفاوتة وباأ�سعار تتنا�سب
اإدارة التاأمني وخدمة العمالء.
• وفيما يتعلق باالآراء التي طرحها قراء املجلة ح�ل بع�ض خدمات التاأمني مع كل فئة ،وبذلك تك�ن اأمام امل�ستفيد خيارات عدة لفئات امل�ست�سفيات التي
الطبي مثل انخفا�ض تغطية االأ�سنان والنظارات وال�سمع ،فمن املعروف اأن يرغب يف التعامل معها.
تكلفة هذه العالجات كبرية جدًا ،لكن بع�ض امل�ستفيدين ي�ستخدمها لتح�سني • نق�م ا ً
أي�سا مبراقبة ج�دة اخلدمات التي ي�فرها مقدم� اخلدمة ال�سحية
العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013
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ثقافة تأمينية

تحقيق
هذه بعض التعريفات المستخدمة في التأمين
الطبي ،نوردها هنا بغرض توعية القارئ بما
قد يصادفه من تعبيرات ومصطلحات ،أو برامج
تأمينية طبية متعارف عليها في هذا المجال،
وحتى يكون على علم بحقوقه وواجباته
التأمينية.

التأمين الطبي:
ه� نظام لتغطية تكاليف الرعاية ال�سحية واملراجعات الطبية للم�ؤمن له
مقابل ق�سط �سن�ي حمدد �سلفًا ،واحل�س�ل عليها دون التعر�ض ملخاطرة
ال�س�ائق املالية الناجتة عن دفع تكاليف الرعاية ال�سحية املرتفعة.
قسط التأمين الطبي:
هناك العديد من الربامج التاأمينية الطبية التي ت�فرها �سركات التاأمني
ومنها ال�سركة التعاونية للتاأمني ،والتي لديها برامج لتنا�سب �سرائح
املجتمع كافة .ويختلف ق�سط التاأمني الطبي باختالف اجلن�ض ،والعمر،
والتاريخ املر�سي ،والنطاق اجلغرايف.
برنامج عائلتي:
ه� برنامج للتاأمني الطبي مت�افق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية ،وي�فر
الرعاية ال�سحية ال�ساملة للعائالت ،وتطبقه ال�سركة التعاونية للتاأمني،
وفئاته :عائلتي الف�سي ،عائلتي الذهبي ،عائلتي البالتيني ،وعائلتي
املا�سي .وترتاوح حدودها التاأمينية بني  30األف ريال و 250األف ريال
للفرد ال�احد يف ال�سنة.
مستندات التأمين الطبي (عائلتي) :
�س�رة بطاقةالعائلة .تعبئة طلب التاأمني ومن�ذج االإقرار الطبي.
الحد األقصى للتغطية:
ه� احلد االأق�سى للم�ساريف العالجية التي تدفعها �سركة التاأمني يف
ال�سنة للفرد ال�احد .ويختلف باختالف الربامج التاأمينية .وي�سل يف
بع�ض الربامج اإىل  500األف ريال.

التأكد من هوية المستفيد يهدف إلى تجنب عمليات
التالعب التي تكبد شركات التأمين خسائر فادحة
أصدرنا برامج تأمين بخيارات عدة ومستويات متفاوتة وبأسعار
تتناسب مع كل فئة
مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذت بعض اإلجراءات
لتطوير آليات جديدة للتسعير بالتنسيق مع شركات التأمين
األخطاء الطبية مشكلة عالمية وهناك لجان
شرعية طبية تابعة لوزارة الصحة للبت فيها
شركات التأمين الصحي تخدم أكثر من  ٨ماليين مستفيد،
وهذا العدد يحتاج إلى جهد كبير لتقديم الخدمة على أكمل وجه
نراقب جودة الخدمات الطبية المقدمة دون
التدخل في خطط العالج
بعضهم يستخدم التأمين لتحسين الجانب الجمالي عن طريق
التالعب بمشاركة بعض مقدمي الخدمة

لعمالئنا ،بحيث ن�سمن ح�س�ل امل�ستفيد على ما ي�ستحقه من عالج يتنا�سب
متا ًما مع حالته املر�سية واإن كنا ال نتدخل كث ًريا يف خطط العالج اأو االإجراءات
التي تتخذها امل�ست�سفيات لعالج امل�ستفيد طاملا اأنها منا�سبة للحالة املر�سية.
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• واإذا كان بع�ض العمالء ي�سك� من ت�سدد بع�ض امل�ست�سفيات يف التاأكد من
ه�ية املراجعني من حملة وثائق التاأمني الطبي ،فاأود تاأكيد اأهمية هذا االإجراء
حلماية امل�سرتكني من ا�ستغالل بع�ض النا�ض لبطاقة التاأمني الطبي .ويف حال
ن�سي امل�ستفيد بطاقة التاأمني عند املراجعة ،فعليه االت�سال بالهاتف املجاين
للتعاونية الإ�سدار تعميد ف�ري للم�ست�سفى الذي يراجعه للح�س�ل على العالج.
ويهدف التدقيق يف مثل هذه االإجراءات اإىل جتنب عمليات التالعب التي يق�م
بها بع�سهم وتكبد �سركات التاأمني خ�سائر فادحة تنعك�ض ب�سكل �سلبي على
اجلادين من امل�ستفيدين.
• تناول بع�ض القراء ا ً
أي�سا اإ�سكالية االأخطاء الطبية وتاأثرياتها ال�سلبية على
�سحة املراجعني ،وهنا اأود التن�يه باأن هذه تعد م�سكلة عاملية تعانيها جميع
االأنظمة ال�سحية بال ا�ستثناء ،وتت�ىل وزارة ال�سحة ال�سع�دية ملف االأخطاء
الطبية يف اململكة وت�ليه اهتما ًما كب ًريا وقد اتخذت عدة اإجراءات للحد من
هذه االأخطاء مع ت�سكيل عدد من اللجان ال�سرعية الطبية للتحقيق يف االأخطاء
الطبية و�سرعة البت فيها.
وعلى اأي حال ،فاإن نظام التاأمني الطبي يف اململكة يعد حدي ًثا ن�سب ًيا ولكنه
نظام واعد ،ومعظم عنا�سر البنية االأ�سا�سية ملمار�سة التاأمني الطبي مبهنية
عالية ال تزال يف ط�ر التحديث والتط�ير ،وتبذل �سركات التاأمني جه�دها
لتط�ير خدمات التاأمني الطبي ،لكن يف املقابل تلجاأ بع�ض ال�سركات اإىل جذب
عمالء جدد من خالل طرح برامج تاأمني طبي باأ�سعار اأقل بكثري من معدلها
احلقيقي ،ما ي�ؤدي اإىل انخفا�ض م�ست�ى اخلدمة املقدمة للعمالء.
وقد اتخذت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي بع�ض االإجراءات لتط�ير اآليات
جديدة للت�سعري بالتن�سيق مع �سركات التاأمني ،وتاأكيد التزام جميع ال�سركات
باآلياتها املعتمدة التي ي�سعها خرباء اإكت�اري�ن ،لتعك�ض التكلفة احلقيقية
خلدمات التاأمني الطبي التي تقدمها كل �سركة.

تغطية الحمل والوالدة:
يتم تتغطية احلمل وال�الدة لزوجات امل�ؤمن عليهم اأو امل�ظفات
املتزوجات .وت�سمل التغطية متابعة احلمل وال�الدة الطبيعية والقي�سرية،
وكذلك حاالت االإجها�ض الطبي .ويختلف احلد الفرعي لهذه املنفعة
ح�سب الربنامج التاأميني املطل�ب.
العمليات التجميلية:
العمليات التجميلية ،غال ًبا ،م�ستثناة من التاأمني الطبي.
عالج السكري وضغط الدم:
يغطي التاأمني الطبي عالج مر�ض ال�سكري و�سغط الدم ح�سب �سروط
جمل�ض ال�سمان ال�سحي التعاوين.
تكاليف األدوية والتحاليل واألشعة:
يغطي التاأمني الطبي االأدوية امل��س�فة لعالج مر�ض مغطى ،كما يغطي
التحاليل واالأ�سعة اإذا و�سفت من الطبيب املعالج لت�سخي�ض حالة مر�سية
مغطاة ح�سب �سروط ال�ثيقة واأحكامها.
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تحقيق

اقتناء الحيوانات المنزلية
هواية تسبب

200
مرض!
األطفال أكثر عرضة لإلصابة
تحقيق :محمود الديب

هناك جتاذب كبري بني الدرا�سات التي ت�ؤكد التاأثري ال�سلبي لرتبية
احلي�انات املنزلية على �سحة االأطفال ،مثل القطط ،والكالب ،والطي�ر،
واخلي�ل ،وال�سالحف ،والببغاء ،وغريها .بينما ت�جد درا�سات عاملية ت�ؤكد
ف�ائد تربية احلي�انات املنزلية على �سحة االأطفال .فقد ت��سلت درا�سة
فنلندية اإىل اأن االأطفال الر�سع الذين يعي�س�ن مع حي�انات األيفة يف اأثناء
عامهم االأول ،يك�ن�ن اأقل عر�سة لعدوى اجلهاز التنف�سي ونزالت الربد
باملقارنة باأقرانهم البعيدين عن تلك احلي�انات ،باالإ�سافة اإىل زيادة مناعة
اأج�سامهم ،واأمام هذا الت�ساد كان ال بد لنا من الت�جه للمخت�سني من االأطباء
لتق�سي احلقيقة ح�ل التاأثريات املحتملة لرتبية احلي�انات املنزلية على �سحة
االأطفال.
األمراض في تزايد

د.حممد بن �سالح احلجاج ،ا�ست�ساري االأمرا�ض ال�سدرية بجامعة
امللك �سع�د ،ورئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية ال�سدر ال�سع�دية ،ي�ؤكد اأن انتقال
االأمرا�ض ب�سبب تربية احلي�انات املنزلية يف تزايد م�ستمر ،فقد ك�سفت درا�سة
ميدانية عن ت�ساعف عدد املنازل يف ال�سع�دية التي تتم فيها تربية حي�انات
منزلية اإىل ثالثة اأ�سعاف خالل ال�سن�ات الع�سر املا�سية .ما ي�ؤدي بالتايل اىل
خ�س��سا االأطفال.
ارتفاع ن�سبة املح�س�سات املنزلية ،وتاأثر �ساكني املنزل بها،
ً
وت�سيب اأمرا�ض احل�سا�سية ب�سكل كبري من لديه اال�ستعداد ا َ
خللقي ال�راثي
لظه�ر التح�س�ض لديه .ومن هذه االأمرا�ض ،الرب� وح�سا�سية االأنف واجللد.
وجد اأن  20%من طالب املدار�ض املت��سطة بالريا�ض
ففي درا�سة حديثة ُ
م�ساب�ن بالرب� ،وهي ن�سبة مرتفعة جدً ا .واالأطفال اأكرث عر�سة من غريهم
لالإ�سابة باحل�سا�سية ب�سبب تربية احلي�انات املنزلية ،وهم اأكرث عر�سة من
االأطفال الر�سع لقلة مالم�ستهم للحي�انات االأليفة مقارنة باالأطفال االأكرب
�س ًنا ،ولكن امل�سكلة تعم جميع اأفراد املنزل حيث ترتاكم املح�س�سات ال�سادرة
من وبر احلي�انات واآثارها وق�س�ر جلدها واإفرازاتها ،وت�جد يف اأركان املنزل
ملدة ط�يلة ،ما ي�سبب م�سكلة كبرية ملن لديهم اال�ستعداد للتح�س�ض منها.
ومن االأعرا�ض التي ميكن اأن تالحظها االأمهات على اأطفالها ،االإ�سابة
بالتح�س�ض ،وال�سعال ،و�سيق التنف�ض ،و�سفري ال�سدر ،واأعرا�ض ح�سا�سية
االأنف من عطا�ض ،و�سيالن االأنف ،وح�سا�سية اجللد.
وتنتقل االأمرا�ض اجلرث�مية والطفيلية ملالم�سي احلي�انات وخمالطيها
خ�س��سا اإذا مل يتم اتخاذ االإجراءات الطبية
من الكبار وال�سغار،
ً
وال�سحية املعروفة من لقاحات ورعاية طبية لكل من احلي�انات واالإن�سان
على حد �س�اء .فمع العناية ال�سحية البيطرية الكاملة للحي�انات كالقطط
والكالب ميكن اأال ت�سكل خط�رة �سحية يف انتقال العدوى اجلرث�مية غري
ال�بائية ،ولكن تبقى م�سكلة احل�سا�سية منها ح�سب ا�ستعداد من يقطن
يف املنزل .فمن لديه القابلية للتح�س�ض منها لن يتمكن من اقتنائها
داخل املنزل ملا قد ت�سببه من م�ساكل يف اجلهاز التنف�سي واأزمات رب�ية
وح�سا�سية يف االأنف ب�سكل دائم مع التهاب مزمن يف اجلي�ب االأنفية.
 200مرض

اأما د.عبري حممد مقداد ،ا�ست�سارية االأطفال حديثي ال�الدة مب�ست�سفى
ق�ى االأمن بالريا�ض ،فتق�ل اإن كثريين ي�سته�يهم تربية بع�ض احلي�انات
اهتماما ورعاية خا�سة
االأليفة يف املنزل ،وهذا الن�ع من اله�ايات ي�ستلزم
ً
ً
وتعاي�سا م�سرت ًكا ،واقرتا ًبا غري حمم�د يف كثري من االأحيان .وما من �سك
يف اأن مثل هذه احلي�انات معر�سة لتك�ن و�سيلة جاذبة وناقلة ن�سطة للعدوى
والفطريات واالأمرا�ض ،وحتتاج يف ال�قت ذاته لنظام معني من التغذية
والنظافة والعناية والرعاية البيطرية اخلا�سة ،وقد ت�ساب باأمرا�ض خطرية
و�سريعة االنتقال اإىل ال�سغار والكبار حتى اإن عدد هذه االأمرا�ض ي�سل اإىل
ما يزيد على  200مر�ض.
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األطفال الرضع ،والمسنون والحوامل هم أكثر المعرضين
لإلصابة باألمراض وعدوى الفطريات
ال ينبغي لمن لديه القابلية للتحسس منها اقتناؤها داخل منزله
لما قد تسببه من مشاكل في الجهاز التنفسي وأزمات ربوية
وحساسية في األنف

الكالب والقطط تؤدي عضتها إلى اإلصابة بالسعار
حيث تنقل مرض التوكسوبالزما
أمراض تسببها الحيوانات

ويعد االأطفال الر�سع ،وامل�سن�ن واحل�امل هم اأكرث املعر�سني لالإ�سابة
باالأمرا�ض ب�سبب تربية احلي�انات املنزلية عن غريهم ،الأم�ر تتعلق ب�سعف
املناعة لديهم ،واإذا مل يعط االهتمام والرعاية البيطرية الالزمة لهذه احلي�انات
التي تتعاي�ض مع اأ�سحابها يف مكان واحد ،فاإنها من املمكن اأن ت�سبب كث ًريا من
اأمرا�ض احل�سا�سية� ،س�اء ب�سبب التل�ث بف�سالتها ،اأو وبرها و�سعرها ،وكثري
من هذه االأمرا�ض ت�سيب اجلهاز التنف�سي ،كما اأنها ميكن اأن تنقل مر�ض ال�سل
« »TBاإىل االأطفال والكبار .وميكن للكالب والقطط اأن تنقل مر�ض «اجلالندر»
الذي ي�سيب اخلي�ل وت��سله لالإن�سان بطريقة غري مبا�سرة ،كذلك مر�ض «
لبت��سبريا» الذي ي�سبب التهاب الكلى والكبد .ومن اأبرز االأمرا�ض التي تنقلها
ح�سرة الربغ�ث امل�ج�دة يف اأج�سام القطط اإىل االأطفال مر�ض (يرا�سينيا )
اأو «الطاع�ن» الذي ي�سيب الغدد الليمفاوية ،وي�ؤدي اإىل ال�فاة ،وا ً
أي�سا املر�ض
الذي ي�سيب اجلهاز التنف�سي ،وينت�سر بني حي�انات املزارع واملا�سية والقطط
والكالب .كما اأن القطط اأو الكالب امل�سابة بديدان «ت�ك�ساكارا» تت�سبب يف
االإ�سابة مبر�ض الت�سمم وه� مر�ض تظهر اأعرا�سه عند االأطفال يف �س�رة حمى
وت�سخم بالكبد ،وا�سطرابات يف العينني.
فائدة تربوية

من زاوية اأخرى ،ترى د.رند خالد اأرناوؤوط ،ا�ست�سارية اأمرا�ض احل�سا�سية
واملناعة مب�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث بالريا�ض اأن
اقتناء االأطفال احلي�انات االأليفة تدربهم على حتمل امل�س�ؤولية ،وتربيهم
على الكثري من القيم ،وترقق قل�بهم جتاه من ح�لهم .ولكنها تن�سح كل
اأ�سرة ترغب يف اقتناء احلي�انات ولديها تاريخ مر�سي باأمرا�ض احل�سا�سيه
ب�سكل عام ب�سرورة زيارة طبيب احل�سا�سية للتاأكد من خل� اأفراد االأ�سرة من
التح�س�ض �سد احلي�انات التي يرغب�ن يف اقتنائها .فهناك عدد من االأمرا�ض
التي ميكن اأن ت�سيب اأفراد العائلة جراء اقتناء اأحد احلي�انات املنزلية
االأليفة اأو بع�سها مبنزلها .ومن هذه االأمرا�ض الرب� ،واالأكزميا ،وح�سا�سية
االأنف والعينني ،وغريها من االأمرا�ض التح�س�سية اخلطرية .ورمبا يظل اأفراد
العائلة معر�سني لالإ�سابة بالتح�س�ض حتى بعد �ستة اأ�سهر من اإبعاد احلي�ان.
تربية الحيوانات تخفف االكتئاب وضغط الدم والكوليسترول

د.ديني�ض ترينر رئي�ض اجلمعية الدولية للمنظمات املعنية بالعالقة بني
االإن�سان واحلي�ان ي�ؤكد اأن العالقة بني االإن�سان واحلي�ان تع�د ملا يزيد
على ع�سرة اآالف عام ،وميكن مالحظة هذه العالقة يف خمتلف الثقافات
التي ن�ساأت على وجه االأر�ض مبا يف ذلك الثقافات العربية واالإ�سالمية
وغريها من الثقافات.
والدرا�سات اأثبتت اأن تربية القطط والكالب من املمكن اأن ت�ساعد
على تخفيف االكتئاب والقلق ،وخف�ض معدالت الك�لي�سرتول يف الدم،
وتخفيف �سغط الدم ،وتقلي�ض خماطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب،
خ�س��سا بعد االإ�سابة بالذبحة ال�سدرية ،وبع�ض االأمرا�ض الب�سيطة
ً

العناية بالحيوانات خارج المنزل

كما اأن ري�ض الطي�ر ميكن اأن يت�سبب يف االإ�سابة ببع�ض اأمرا�ض التح�س�ض،
فاالأمر ال يت�قف على احلي�انات االأليفه فقط .وميكن اأن ت�ؤدي بع�ض
اأن�اع احل�سا�سية اإىل اخلط�رة على احلياة وعدم ال�سيطرة على اأمرا�ض
احل�سا�سية .ونن�سح االأ�سرة ،دائ ًما ،ب�سرورة تربية احلي�انات خارج املنزل
ويف مكان منعزل.
وهناك طرق الكت�ساف احل�سا�سية قبل االإقدام على اقتناء احلي�انات
باملنزل ،وي�ساعدنا على ذلك طبيب احل�سا�سية يف التعرف على ما اإذا كنا
نعاين احل�سا�سية من عدمها .وحتديد ن�عية التح�س�ض قبل �سراء اأي من
احلي�انات ولي�ض كما يحدث عادة حيث نق�م ب�سراء حي�انات األيفة ،ثم
ن�عا من التح�س�ض.
نكت�سف بعدها اأن لدى اأطفالنا ً
األعراض

�سي�عا ،والتي ميكن اأن تك�ن م�ؤ�س ًرا على اإ�سابة
اأما اأكرث االأعرا�ض
ً
االأطفال بن�ع من احل�سا�سية ب�سبب تربية االأطفال ،فهي حدوث �سيالن من
االأنف ،وحكة يف العينني ،وعطا�ض ،باالإ�سافة اإىل �سيق يف التنف�ض (الكتمة)،
مع زيادة حك اجللد ،وظه�ر االإكزميا والبقع احلمراء على اجللد .وكل هذه
االأعرا�ض تدل على اأن االأطفال اأو الكبار لديهم حت�س�ض ب�سبب احلي�انات،
وال بد من امل�سارعة مبراجعة الطبيب وعزل احلي�انات اأو التخل�ض منها
للحفاظ على �سحة االأ�سرة.
وحتذر د.اأرناوؤوط من تربية ال�سالحف الحت�سانها لبكترييا ال�سامل�نيال،
وهذه البكرتيا هي امل�سبب الرئي�ض للت�سمم املع�ي .كما اأن الببغاء ا ً
أي�سا فيه
(كالميدوفيليا) وهذه ت�ؤدي اإىل االإ�سابة بااللتهاب الكبدي والرئ�ي احلاد.
وهناك حي�انات ت�ؤدي ع�ستها اإىل االإ�سابة بال�سعار مثل الكلب والقطط،
حيث تنقل مر�ض الت�ك�س�بالزما الذي ي�سبب عدوى للح�امل ،وي�ؤدي اإىل
االإجها�ض اأو والدة اأطفال م�س�هني ومتخلفني عقل ًيا.
 50ألف لـ«المكاو األزرق»

ولكن اإذا كانت تلك هي الن�سائح واالحتياطات التي ي�جهها االأطباء

كنزالت الربد وال�سداع وال�سعال ،وتقليل زيارة العيادات الطبية.
والقطط والكالب املدربة من املمكن اأن ت�ساعد ،ا ً
أي�سا ،على الق�ساء
على ال�حدة ،وامل�ساعدة على تق�ية �سخ�سية الطفل ،وم�ساعدة من
يعان�ن العمى اأو ال�سمم ،حيث ي�ستطيع الكلب اأن يق�د �ساحبه اإىل املكان
الذي يريد ،وتنبيه االأ�سم لدى حدوث اأي اأ�س�ات اأو تنبيهات ،واالإن�سان
عندما ياأخذ كلبه اأو قطته للم�سي فاإنه بذلك ميار�ض هذه الريا�سة
ب�سكل غري مبا�سر ،ما ينعك�ض عليه بالفائدة اجلمة .وهذه املخل�قات
االأليفة ميكن فقط اأن تك�ن مفيدة لالإن�سان اإذا اأح�سن معاملتها ،واإذا مت
االعتناء بها ب�س�رة جيدة ومت اإعطاوؤها اللقاحات الالزمة فاإن اأخطارها
على �سحة االإن�سان �ستك�ن قليلة جدً ا وال تكاد تذكر.
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تحقيق

للحماية من انتقال االأمرا�ض اإىل مربي احلي�انات املنزلية ،فقد اأردنا
التعرف على اأكرث تلك احلي�انات التي يقبل عليها امل�اطن لدينا لرتبيتها
يف منزله ،وكان ال بد ملعرفة ذلك من القيام بج�لة ا�ستطالعية على بع�ض
حمالت بيع تلك احلي�انات االأليفة ،حيث مل تخل احل�سيلة من بع�ض النتائج
الغريبة والطريفة يف اآن .فعلى الرغم من التفاوت يف الرغبات واالأمزجة
حيال تلك اله�اية ،بح�سب مدير اأحد تلك املحال املعروفة يف الريا�ض ،فمن
خ�س��سا طي�ر الببغاء ،اإىل من يف�سل احلي�انات
حمب للطي�ر باأن�اعها
ً
كالقطط الثمينة ،اأو ال�سناجب ،حتى حي�ان الهام�سرت امل�سلي .وال يخفى على
اأحد اأن تربية تلك احلي�انات تعد من دالئل الرفاهية التي ت�جه الكثري من
امل�اطنني القتناء احلي�انات والطي�ر باهظة الثمن .وعلى �سبيل املثال فكان
يقبع يف اأحد اأركان ذلك املحل طائر ببغاء اأزرق الل�ن وغريب ال�سكل بدا
راأ�سه اأ�سخم من املعتاد ن�سبة اإىل ج�سمه ،وتركزت بع�ض االأل�ان اجلميلة
ح�ل عينيه ،ومع ذلك كان يبدو غاية يف اجلمال .وبح�سب مدير ذلك املحل
فاإن هذا الطائر يعد من اأندر اأن�اع الببغاوات ،ويطلق عليه ا�سم (املكاو
االأزرق) وم�طنه االأ�سلي جن�ب الربازيل يف اأمريكا اجلن�بية ،و�سعره يتجاوز
اخلم�سني األف ريال ،لذا يق�م املحل بت�فريه ح�سب الطلب.
مبيعا
«الهامستر» األكثر
ً

وعن اأكرث احلي�انات مبي ًعا جاء ج�اب اأحد م�س�ؤويل تلك املحال اأنه حي�ان
«الهام�سرت» الذي يعد من احلي�انات النظيفة واللطيفة ،وت�سعر مقتنيها باملتعة
وال�سعادة عند م�ساهدته يقفز ويلعب ويدور بعجلة الرك�ض ،وتتفاوت اأ�سعاره
ا ً
أي�سا ح�سب ندرته.
ويف م�قع اآخر بالريا�ض ،ارتفع قف�ض كبري ح�ى عددًا كب ًريا من القرود
القزمة ،دوؤوبة احلركة والقفز والتاأرجح ،وقد ُجلبت من اأمريكا اجلن�بية،
وبالتحديد من غابات االأمازون ،وقد تفاوتت اأ�سعارها ح�سب ن�عيتها وتراوحت
ما بني ثمانية اآالف اإىل ع�سرين األف ريال للقرد ال�احد.
«سيدة الحيوانات األليفة»

وال تزال القطط �سيدة احلي�انات االأليفة على االإطالق ،هذا ما ي��سحه
�ساحب اأحد املحالت التي تخ�س�ست يف بيع احلي�انات املنزلية االأليفة،
أن�اعا حمددة من القطط ،مثل الـ«الرب�سن كات (القط الفار�سي)
خ�س��سا ا ً
ً
والـ«كالك�» و«ال�سامييز» وغريها ،وتباع هي االأخرى باأثمان باهظة ت�سل يف
بع�ض االأحيان اإىل ثالثة اآالف ريال للقط ال�احد ،حيث يق�م العامل املخت�ض
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نصائح مهمة

خ�س��سا تلك اخلا�سة باالأطفال.
• عدم اإدخال القطط لغرف الن�م،
ً
• تنظيف ال�سجاد وامل�كيت واالأثاث باملكن�سة الكهربائية ي�م ًيا على
االأقل ،وتنظيف ال�ستائر واالأغطية اأ�سب�ع ًيا با�ستعمال ال�سامب�
واملطهرات االأخرى.
• االعتناء بالقطط وتنظيفها ورعايتها طب ًيا.
• يف�سل اإبقاء الكالب خارج املنزل وعدم اإدخالها البي�ت.
• �سرورة تعليم االأطفال غ�سل اأيديهم بعد مالم�سة طعام احلي�ان.
• عدم جعل مكان اإطعام احلي�ان يف املطبخ اأو يف اأماكن الطعام ب�سكل
عام.
• عند مر�ض احلي�ان ،ينبغي الذهاب به مبا�سرة اإىل الطبيب
البيطري.
• هناك منتجات ملحاربة ح�سرات احلي�ان مثل الرباغيث والقراد،
فهي حتت�ي على مبيدات من الف��سفات الع�س�ي ،وميكن ا�ستخدام
م�انع من� احل�سرات غري ال�سامة لالإن�سان .واالعتناء باحلي�ان من
خالل تنظيفه اأو مت�سيطه ي�ساعد على منع ت�سلل احل�سرات اإليه.
• االأطفال حتت �سن اخلم�ض �سن�ات يجب اأن يك�ن�ا حتت مالحظة
البالغني عند التعامل مع احلي�انات.
• مينع على االأطفال من ًعا باتًا اأن يق�م�ا بتقبيل احلي�ان ،اأو و�سع
اأيديهم اأو اأي �سيء يف فمهم بعد التعامل مع احلي�نات.

السالحف تحتضن بكتيريا السالمونيال ،وهي المسبب
الرئيس للتسمم المعوي ،والـ(كالميدوفيليا) في
الببغاء التي تؤدي إلى اإلصابة بااللتهاب الكبدي
والرئوي الحاد
بتنظيفه م�ستخد ًما ال�سامب� وبع�ض املنظفات اخلا�سة ،ومن ثم يجفف فراءه
مبجفف ال�سعر ،الذي يهذبه بكل عناية قبل ت�سليمه لل�ساري .ومن املفارقات
العجيبة اأن هناك عدة اأن�اع من الكالب التي كانت اإىل وقت قريب ت�سنف
من الكالب ال�سالة وحتاول اأمانات املدن يف كثري من الدول الق�ساء عليها
واإبادتها جندها االآن وقد ت�سدرت قائمة احلي�انات باهظة الثمن.
العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013
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 %59من الحوادث على الطرق الخارجية سببها قائد المركبة

الحوادث المرورية وسبل المواجهة!
عدم االنتباه ،النوم ،السرعة الزائدة ،التجاوز الخاطئ ،السير عكس االتجاه،
المركبة ،هي أكثر المخالفات

اخلارجية التي تقع �سمن م�س�ؤوليتها على مدار ال�ساعة،
هاج�سا
اأ�سبحت احل�ادث املرورية متثل وب�سكل كبري
ً
وتطبيق النظام بحق املخالفني ،واإقامة نقاط التفتي�ض
وقل ًقا الأفراد املجتمع كافة ،وواحدة من اأهم امل�سكالت التي
والتهدئة ،والعمل على احلد من وق�ع احل�ادث املرورية
ت�ستنزف امل�ارد املادية والطاقات الب�سرية ،وت�ستهدف
على الطرق اخلارجية ومبا�سرتها واتخاذ جميع االإجراءات
املجتمعات يف اأهم مق�مات احلياة ،وه� العن�سر الب�سري،
االأولية ،واإ�سعاف من ميكن اإ�سعافه من امل�سابني واملحافظة
اإ�سافة اإىل ما ُتكبده من م�ساكل اجتماعية ونف�سية وخ�سائر
على املمتلكات وال�سالمة املرورية ،كما اأنها تق�م مبراجعة
مادية �سخمة ،ما اأ�سبح لزا ًما العمل على اإيجاد احلل�ل
االإح�سائيات ال�سن�ية والبحث عن مكامن اخللل ،واإجراء
واالقرتاحات وو�سعها م��سع التنفيذ للحد من هذه
الدرا�سات التي من �ساأنها رفع م�ست�ى ال�سالمة املرورية،
احل�ادث ،اأو على اأقل تقدير معاجلة اأ�سبابها والتخفيف
لــواءالقحطــاني* وي�سمل ذلك حتديد امل�اقع احلرجة التي تكرث فيها احل�ادث
من اآثارها ال�سلبية .وكما ه� معل�م ،فاإن العنا�سر الرئي�سة
خــــالد بــن نشــــاط
املرورية ومكاتبة جهات االخت�سا�ض ك�زارة النقل والهالل
التي تت�سارك امل�س�ؤولية يف وق�ع احل�ادث املرورية هي :قائد
االأحمر للعمل على تاليف تلك املالحظات واإيجاد احلل�ل
املركبة ،واملركبة ،والطريق ،ول� عدنا اإىل اإح�سائيات اأمن
الطرق الأ�سباب احل�ادث املرورية لعام 1433هـ على الطرق اخلارجية املغطاة للتخفيف من ج�سامة االإ�سابات احلرجة وتفاقمها .كما ينبغي اأال نغفل دور
من قبلها ،تبني اأن اأكرث احل�ادث يك�ن املت�سبب فيها قائد املركبة ،حيث �سكلت ما امل�ؤ�س�سات احلك�مية اأو اخلا�سة يف رفع م�ست�ى ال�سالمة املرورية وامل�ساهمة
ن�سبته  % 59من اأ�سباب احل�ادث املرورية ،و�سملت املخالفات« :عدم انتباه ،ن�م يف ذلك ،فاجلميع م�س�ؤول�ن عن ذلك ك ٌّل ح�سب اخت�سا�سه ،وي�سمل ذلك
ال�سائق ،ال�سرعة الزائدة ،التجاوز اخلاطئ ،عك�ض اجتاه ال�سري» ،ومن َّثم تال زيادة ال�عي عن طريق و�سائل االإعالم املختلفة واحلديثة ،واإقامة املحا�سرات
وخ�س��سا املت��سطة والثان�ية لت�عية الطالب باأ�سرار
ذلك اأ�سباب تع�د للمركبة ،وهي عن�سر مهم وله ارتباط كبري ب�ق�ع احل�ادث والندوات يف املدار�ض
ً
املرورية ،حيث �سكلت االأ�سباب التي تع�د للمركبة ما ن�سبته  19%متثلت يف «خلل ال�سرعة ،وا�ستخدام ال��سائل االإعالمية والتقنيات احلديثة الكفيلة بت��سيلها
وخ�س��سا فئة ال�سباب ،وتر�سيخ مفه�م الرتبية املرورية
فني -اإنفجار اإطار» .وال يخفى على اجلميع اأهمية الطرق اخلارجية التي تربط جلميع �سرائح املجتمع
ً
بني مدن اململكة وحمافظاتها التي ال تخل� من املالحظات ،ولها دور يف وق�ع يف مناهج التعليم العام واخلا�ض ومقررات الكليات واجلامعات وذلك لتن�سئة
احل�ادث املرورية حيث �سكلت ما ن�سبته (� )2%سملت «تعرجات بالطريق ،جيل واع وملتزم بق�اعد املرور واأنظمته ،وي�سهم بفاعلية يف ن�سر ال�عي املروري،
وج�د حفريات يف الطريق  ،قلة املعابر املخ�س�سة لعب�ر االإبل اأو وج�دها يف وتط�ير �سبل تعليم ال�سياقة واآلياتها با�ستخدام نظام تعليمي منهجي م�حد،
مناطق ال ي�ستفاد منها» .الق�ات اخلا�سة الأمن الطرق ،ومن منطلق امل�س�ؤولية لرفع م�ست�ى التدريب والتاأهيل والرقي مبخرجات تعليم ال�سياقة.
امللقاة على عاتقها ،تق�م بامل�ساهمة يف حتقيق االأمن ال�سامل ب�سقيه اجلنائي
واملروري للحد من وق�ع اجلرمية و�سبطها من جهة ،واحلد من وق�ع احل�ادث
املرورية ومبا�سرتها من جهة اأخرى .وت�سمل املهام ت�سيري الدوريات على الطرق
* قائد القوات الخاصة ألمن الطرق
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 %19من الحوادث تقع بسبب خلل في المركبة
أو انفجار اإلطارات ،و  %2بسبب الطرق
المؤسسات الحكومية والخاصة والجميع
مسؤولون عن رفع مستوى السالمة المرورية
بيان يمثل أسباب وقوع الحوادث المرورية على الطرق الخارجية لعام 1433هـ
المنطقة
الرياض
مكة المكرمة
الشرقية
المدينة المنورة
تبوك
حائل
القصيم
نجران
الحدود الشمالية
عسير
جازان
الجوف
اإلجمالي
النسبة المئوية

أسباب تعود لقائد المركبة
نوم السرعة التجاوز عكس
عدم اإلنتباه السائق الزائدة الخاطئ اتجاه سير

1317
231
525
428
219
340
526
270
144
41
13
171
4225

13 140
12 19
8 14
1 104
16 33
3 49
6 56
12 13
1 27
6 4
7 1
1 7
86 467
4996
% 59

5 33
3 17
7 27
5 16
4 11
1 5
4 11
3 42
0 13
1
1
0 3
1 5
34 184

أسباب تعود إلى المركبة
خلل فني

إنفجار إطار

63
4
30
30
27
10
32
15
14
2
2
3
232

485
92
63
101
98
103
179
70
76
10
5
41
1323

1555
% 18

أسباب تعود للطريق

أسباب تعود للطقس

وجود
حيوانات
تعرجات حفريات في ضباب
سائبة طريق الطريق

1
6
17
6
40
40
9
23
6
8
2
8
166

1
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
5
189
%2

3
1
0
2
2
1
2
3
3
0
0
1
18

0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

غبار

أمطار

13
1
1
3
1
2
4
3
7
1
1
13
50
169
%2

51
5
11
5
2
19
11
7
0
3
1
0
115

أخرى

المجموع

355
338
237
86
201
49
59
113
17
28
67
35

2480
730
943
787
656
622
899
574
308
107
102
286

1585

8494

100% 19%
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تحقيق

هي الرياضة الوحيدة التي ال تحتاج إلى أندية ،أو مالعب ،أو أوقات معينة لمزاولتها ،أو أي أدوات رياضية ،أو إمكانات
مهارية أو موهبة من أي نوع ،أو حتى مالبس خاصة ،اللهم إال أن تكون مريحة أو قطنية ،فقط ،وال شيء غير ذلك.
تلك هي رياضة المشي ،يستطيع مزاولتها الكبير والصغير ،والمرأة والرجل ،ورغم بساطتها إال أن فوائدها عظيمة،
ويشهد بذلك كل من يزاولها قبل أن يشهد األطباء المتخصصون.

أسهل رياضة في العالم

المشي ال يعترف بالعمر
«المشي صحة» شعار رفعته «أمانة الرياض» ليعمل به الجميع.
تحقيق :صالح محمود صالح
تصوير هشام شما

30

جهات عدة فطنت الأهمية امل�سي وف�ائده ال�سحية الكبرية والكثرية،
وخ�س��سا هنا يف اململكة ،فاأقامت له الفعاليات التي تتيح من خاللها مزاولته
ً
جلميع فئات املجتمع بال ا�ستثناء ،بهدف الت�سجيع عليه وت��سيح ما ميكن اأن
يع�د على الفرد من ف�ائد عدة حينما يجعله ً
منطا حلياته .وكانت اآخر تلك
الفعاليات ما دعت اإليه اأمانة مدينة الريا�ض يف اإبريل املا�سي الأفراد املجتمع
كافة حل�س�ر اإحداها حتت عن�ان «امل�سي �سحة» ،حيث اأقامتها يف ممر
الزه�ر بحي �سالح الدين ،و�ساحبت تلك الفعالية فقرات تثقيفية وترفيهية،
و�سارك فيها عدد من امل�ست�سفيات احلك�مية واالأهلية ،والتي قامت باإجراء
فح��ض جمانية اأولية الأمرا�ض مثل ال�سكر وال�سغط ،كما �سارك يف الفعالية
بع�ض اجلمعيات اخلريية واالأندية ال�سحية الريا�سية ،وا�ستملت الفعالية على
اأركان للطفل وم�سرح االأ�سرة وخيمة ال�سيافة ،و�ساحبها �سيارات اإ�سعاف
كانت على اأهبة اال�ستعداد الأي طارئ �سحي قد يعرتي اأحد امل�سرتكني فيها.
ح�ل ريا�سة امل�سي ،والتي تُعد اأ�سهل ريا�سة يف العامل ،كان هذا التحقيق،

الذي حاولنا من خالله اإلقاء ال�س�ء على ف�ائدها اجل�سمانية وال�سحية من
خالل املتخ�س�سني ،وا ً
أي�سا من خالل بع�ض ممار�سيها ..فماذا قال�ا؟
مقاومة الشيخوخة

تُعد الريا�سة ب�سكل عام ومنها امل�سي ،من االأ�سا�سيات يف احلفاظ على
�سحة �سليمة ،وال�قاية من الكثري من االأمرا�ض ،وهي من الع�امل امل�ساعدة
على تاأخري ال�سيخ�خة على وجه اخل�س��ض .بهذا بداأ د�.سفيق قائدبيه،
ا�ست�ساري طب االأ�سرة ،املتخ�س�ض يف طب مكافحة ال�سيخ�خة ،حديثه اإىل
�سي�عا بني
«عائلتي» ،وي�سيف اأن امل�سي ه� اأ�سهل اأن�اع الريا�سات واأكرثها ً
النا�ض ،فه� ال يحتاج اإىل �ساالت جمهزة ،كما اأنه متاح للجميع يف خمتلف
االأعمار ،وميكن اأن تتم مزاولته مب�ساركة اأكرث من �سخ�ض ،ما يجعله ريا�سة
غري مملة ،ومن َّثم ميكن اال�ستمرار يف القيام بها لفرتة زمنية ط�يلة.
وللم�سي اأهمية زائدة بالن�سبة لكبار ال�سن من ناحية اأنها لي�ست من الريا�سات
العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013
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تحقيق

من المهد ينبغي أن تكون البداية

المشي على الممر..
اختلفت األهداف والمشي واحد
ويف ممر الزه�ر حيث اأقيمت فعالية اأمانة الريا�ض ”امل�سي �سحة“،
وحيث اعتاد الكثريون مزاولة ريا�سة امل�سي املف�سلة لديهم ،كان عبد الرازق
عاما» مبالب�سه الريا�سية ،وه� متقاعد ويعمل حال ًيا يف االأعمال
املعجل «ً 55
عاما بهدف املحافظة على
احلرة ،يق�ل اإنه ميار�ض هذه الريا�سة منذ «ً »26
ال�زن يف معدله الطبيعي ،ولزيادة مناعة ج�سمه �سد االأمرا�ض ،وعلى الرغم
من �سعادته باإقامة تلك الفعالية واهتمام امل�س�ؤولني بتلك الريا�سة ،اإال اأنه
يرى اأننا ال نزال يف حاجة اإىل مزيد من برامج الت�عية وتكثيف مثل تلك
احلمالت والتي ينبغي اأن تق�م بها جهات عدة ،وعلى فرتات
متقاربة لزيادة ال�عي لدى اأفراد املجتمع باأهمية امل�سي
كريا�سة �سهلة ولها تاأثريها االإيجابي الكبري يف ال�سحة
ب�سكل عام.
ويلتقط احلديث �سديقه رجل االأعمال ،كمال
البخيت ،الذي كان ميار�ض ريا�سته املف�سلة بج�اره
مرتد ًيا مالب�سه الريا�سية ا ً
أي�سا ،ولكنه يعاين ال�سكر
وال�سغط ،اللذين اأ�سيب بهما ب�سبب عامل ال�راثة كما
يق�ل ،ويعتمد يف عالج ال�سكر على االأن�س�لني ،وه� ي�سري اإىل
نقطة مهمة متعلقة بتاأثري امل�سي على حجم جرعات االأن�س�لني،
حيث كان قبل اأن يزاول ريا�سة امل�سي منذ اأربع �سن�ات يحقن ج�سمه بـ
« »70وحدة اأن�س�لني �سباح كل ي�م ،اأما بعد اأن انتظم يف امل�سي ب�سكل ي�مي،
متاما حال ًيا.
فقد اأ�سبح يخف�ض اجلرعة اإىل « »50وحدة فقط وهي تكفيه ً
عاما» ،ا�ست�قفناه يف املكان نف�سه خالل ممار�سته
يو�سف Zواينةً 58« ،
عاما ،وه� ي�سري ب�سكل ي�مي مبعدل
ريا�سة امل�سي الذي يزاوله منذ «ً »20
اأربعة كيل�مرتات خالل كل تلك ال�سن�ات ،ولكن الغريب يف االأمر اأن هدفه
االأ�سا�سي من مزاولته تلك الريا�سة ه� العامل النف�سي ،فيق�ل :اإن امل�سي
يريحني من تلك الناحية بعد معاناة �سغ�ط ي�م كامل من العمل ،وه� ما
ي�سعرين براحة كبرية بعد االنتهاء منه ،وتلك الراحة هي ما اأبتغيها اأو ًال من
تلك الريا�سة املحببة اإىل نف�سي ،ثم تاأتي بعدها وب�سكل تلقائي اال�ستفادة
البدنية املعروفة ،ويكفي اأن وزين يف هذه ال�سن ال يزيد على « 74كجم» فقط.
عاما» ،فاأول ما يده�سك ه� وظيفته ،فه� رجل
اأما فهد القحطاً 46«،Ê
ع�سكري ،واملعروف اأن الع�سكريني يتدرب�ن ي�م ًيا بحكم طبيعة عملهم ،اإال اأن
العنيفة ،بل هي ريا�سة غري منهكة اأو �سعبة املمار�سة ،وميكن القيام بها ب�سكل
اأ�سهل واأب�سط من اأي ريا�سة اأخرى ،كما اأنها حتمي من االأعرا�ض واالأمرا�ض
املرافقة للتقدم يف العمر .فمن الناحية ال�سحية للم�سي ف�ائد عدة للحماية من
االأمرا�ض امل�ساحبة لل�سيخ�خة ،وال�قاية منها ،فه� يحرق ال�حدات احلرارية
ما ي�سهم يف اإنقا�ض ال�زن ومعاجلة البدانة التي هي اأحد اأهم م�سببات املر�ض
والعجز لدى كبار ال�سن ،وه� ي�ساعد على تعديل م�ست�ى ال�سكر يف الدم ،ويف
تخفي�ض �سغط الدم ،وتخفي�ض ن�سبة الك�ل�سرتول والده�ن ال�سارة يف الدم،
كما اأنه ي�سهم يف حياة اأكرث �سحية ملر�سى القلب ح�سب درا�سات علمية متعددة.
فكل هذه االأمرا�ض ترتافق مع التقدم يف العمر ،وامل�سي ه� اأحد اأهم ع�امل
تق�ية العظام ومنع �سعفها ومقاومة م�سكلة ه�سا�سة العظام املنت�سرة بكرثة لدى
الن�ساء ما ف�ق ال�ستني عا ًما .وللم�سي ف�ائد مهمة من ن�اح اأخرى عدة بالن�سبة
ملقاومته ال�سيخ�خة ،فه� ي�ساعد على حت�سني احلالة النف�سية ،ويعالج االكتئاب،
ما يحافظ على نظرة ال�سخ�ض االإيجابية للحياة .كما اأن امل�سي ب�سكل م�ستمر
ومنتظم ين�سط الدورة الدم�ية ،ويحافظ على ن�سارة اجللد وال�جه كما ي�سهم
يف �سد جلد االأفخاذ والبطن ومينع الرتهل لدى كبار ال�سن.
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القحطاين ميار�ض ريا�سته املف�سلة تلك بعد ترهل منطقة اخل�سر وظه�ر
«الكر�ض» ب�سبب نقله اإىل عمل مكتبي ،فقرر على الف�ر مزاولة امل�سي للحفاظ
على ق�امه من ناحية ،ولي�ستمتع بتلك الريا�سة من ناحية اأخرى .وعلى
املن�ال نف�سه ،يزاول ا ً
عاما» ،امل�سي منذ 13
أي�سا نايف بندر ال�سهر… «ً 32
�سباحا
ً
عاما رغم وظيفته كمدرب ريا�سة الدفاع عن النف�ض ،ويق�ل اإنه يق�م ً
بحكم مهنته مبزاولة ريا�سة الدفاع عن النف�ض كمدرب ،ويف امل�ساء يزاول
امل�سي لكي يق�م مبهنته على اأكمل وجه ،ولكي يحافظ على لياقته البدنية
لتك�ن يف اأعلى حاالتها دائ ًما .والأن امل�سي من الريا�سات التي ي�ستطيع
االأ�سدقاء مزاولتها يف اأثناء التحدث يف ال�قت نف�سه ،فقد جمع
ممر الزه�ر ثالثة اأ�سدقاء من اإحدى الدول العربية ال�سقيقة،
عاما» ،العب كرة قدم قدمي ،وﬁيي
اإبراهيم عمر «ً 56
عاما»
عاما» ،وعلي ﬁمد يحيى «ً 56
الدين ﬁمود «ً 62
والذي كان يزاول امل�سارعة الرومانية يف اأيام �سباه،
وثالثتهم يعمل�ن مهند�سني يف اإحدى ال�سركات ال�طنية،
ويزاول�ن امل�سي م ًعا ملدة ثالثة اأيام يف االأ�سب�ع بانتظام،
الطريف اأنهم يرتك�ن اتخاذ قرارات نزولهم للم�سي الأكربهم
�س ًنا ،وه� غال ًبا ما يحثهم على ذلك وب�سدة .ويقطع عبداهلل امل�ينع
« 8 - 6كم» ي�م ًيا �س ًريا على االأقدام يف ممر الزه�ر ،وقد اعتاد ذلك منذ
ع�سر �سن�ات ط�ال اأيام االأ�سب�ع دون اأي ي�م للراحة ح�سب ق�له .وي�سيف:
عاما ،وقد بداأ العالج باالأقرا�ض ،ثم بعد
اأنه اأ�سيب مبر�ض ال�سكر منذ «ً »28
ذلك ا�سطر اإىل تناول االأن�س�لني بد ًال من االأقرا�ض بحكم تط�ر املر�ض.
وي�ؤكد اأنه ال يحتاج حال ًيا اإىل زيادة جرعات االأن�س�لني رغم مرور ب�سعة
�سن�ات ،الأن ريا�سة امل�سي ت�ساعده على احلفاظ على وزنه فيحدث الت�ازن
املطل�ب مع ال�سعف احلادث يف غدة البنكريا�ض ،ومن َّثم يف كمية االأن�س�لني
عاما» ،الذي ا�ست�قفناه يف املمر املخ�س�ض
التي يفرزها .وكان اأبو طارً 32« ¥
�سريحا اإىل حد
ملزاولة ريا�سة امل�سي ،خالل فعالية اأمانة مدينة الريا�ض،
ً
كبري عندما �ساألناه عن �سبب مزاولته تلك الريا�سة حيث اأجاب باأن مظهره
اخلارجي ،ه� ما دفعه لذلك ،فقد و�سل وزنه ،وه� يف هذه ال�سن ال�سغرية،
ن�سب ًيا ،اإىل ما ف�ق « 100كجم» وط�له ال يتعدى «�173سم» ،وبذلك فه� ي�سعى
لل��س�ل اإىل ما دون « 75كجم».

جدا.
االهتمام بالنشاط البدني لدى األطفال ينبغي أن يبدأ في سن مبكرة ً

وفعالية الت�ا�سل االجتماعي والتقليل من القلق واالإحباط.
ت�سري الدرا�سات اإىل اأن م�ست�يات الن�ساط البدين لدى
وللن�ساط البدين دور كبري يف مقاومة االأ�سرار الناجتة عن
االأطفال وال�سباب يف تدن xم�ستمر ،خ�س��سـًا يف الدول النامية.
اأ�ساليب احلياة اخلاملة املدمرة والتناف�سية وال�ساغطة التي
فقد اأفادت اإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية باأن اأقل من ثلث
هذه الفئة فقط ي�ؤدون ً
يعي�سها �سباب الي�م .كما اأن الن�ساط البدين يف هذه الفئة يق�ي
ن�ساطا بدن ًيا منتظ ًما كاف ًيا للحفاظ على
النمط الغذائي ال�سحي ،ويح�سن من فر�ض الن�م ون�عيته
�سحتهم احلالية حتى �سن البل�غ.
والراحة واملعي�سة االآمنة .وقد ُوجد اأن احتمال اكت�ساب عادة
وجاء يف درا�سة للدكت�ر هزاع الهزاع اأن اأكرث مـن  %57من
االأطفال ال�سع�ديني غير ن�سيطني بدن ًيا مبا فيه الكفاية ،اأي ﺩ.صالﺢ ﺑن سعد األﻧصاري * التدخني يقل لدى االأطفال امل�سرتكني يف ن�ساط بدين منتظم،
كما اأن اأدائهم االأكادميي اأف�سل.
ال ميار�س�ن احلد االأدنى املطل�ب من الن�ساط البدين معتدل
منطا معي�س ًيا ً
والنا�سئة الذين يعتادون ً
ال�سدة ،واأن من ميار�س�ن ً
ن�سيطا ،عادة ما
ن�ساطا بدن ًيا مرتفع ال�سدة ملدة 20
دقيقة فاأكرث مل يتجاوزوا ما ن�سبته  % 15من جمم�ع البنني ال�سع�ديني يف ي�ستمرون بقية حياتهم يف مثل هذا النمط الن�سيط حتى يف �سن البل�غ .ول�
انقطع�ا عن الن�ساط لفرتة معينة فاإنه ي�سهل عليهم الع�دة اإليه مقارنة باأولئك
االأعمار ما بني �سبعة واثني ع�سر عا ًما.
واأثبتت الدرا�سات اأن االأوقات وامل�ارد املخ�س�سة للعب االأطفال يف االأماكن الذين مل ميار�س�ه على االإطالق يف طف�لتهم.
ومن اجلدير االإ�سارة اإىل اأن االأطفال يحتاج�ن اإىل �سعف ما يحتاج
املفت�حة اأ�سبحت اأقل ،يف ال�قت الذي زادت فيه ال�ساعات التي
اإليه الكبار يف احلد االأدنى للحفاظ على �سحتهم ،وه� ممار�سة
يق�س�نها اأمام التلفاز واالألعاب االإلكرتونية واالإنرتنت ،مقارن ًة
ن�ساط ريا�سي مرتفع ال�سدة ملدة ال تقل عن �ساعة ي�م ًيا.
باالأطفال يف املا�سي .كل ذلك اأدى اإىل تعايل �سيحات املراكز
وينبغي اأن يبداأ االهتمام بالن�ساط البدين لدى االأطفال يف
العلمية يف العامل حمذرة من اأن جيل االأبناء �سيعي�ض اأعما ًرا
�سن مبكرة ج ًدا ،لي�ض يف الطف�لة فقط بل يتحدث املخت�س�ن
اأقل من جيل االآباء احلايل ،وذلك ب�سبب �سعف الن�ساط
عن البدء مع الطفل يف املهد بحيث ُيطلب من االأم اأن ينام
البدين وانت�سار ال�سمنة بكل م�ساعفاتها.
ُ
الطفل على بطنه مدة اأكرث .واأن تكرث من اإبقاء االألعاب ح�له.
واالأطفال بحاجة اإىل الن�ساط البدين والريا�سة التي ياأتي
كما ُت��سي االأم باأن ت�سع يف يد الطفل األعا ًبا ملدة اأط�ل واأن تالعبه
امل�سي كاأ�سهل ن�ساط واالأدنى من تلك االأن�سطة بالن�سبة لهذه الفئة
كث ًريا ،بل حتى حني مالغاة الطفل واحلديث معه ،ينبغي اأن ي�سحب
العمرية ،وملا يلبيه الن�ساط البدين لهم من حاجات ج�سدية وعقلية
واجتماعية .من هذه احلاجات بناء الت�افق الع�سلي والع�سبي ،وتق�ية العظام ذلك قدر من احلركة .ومن ذلك منع وج�د التلفاز يف غرف االأطفال واإ�سراك
والع�سالت ،وحت�سني مرونة املفا�سل وتقليل ال�زن ،وبالتايل التقليل من احتمال االأطفال ال�سغار يف اللعب �سمن نطاق العائلة واال ِأ�س ّقاء يف االألعاب املنزلية،
االإ�سابة م�ستقب ًال بداء ال�سكري ،وخف�ض الده�ن ،وحت�سني مناعة اجل�سم ،ومن ذلك ،ا ً
أي�سا ،اختيار األعاب ت�سجع االأطفال ال�سغار على احلركة من خالل
اختيار األعاب ت�سمن احلركة والن�ساط.
اإ�ساف ًة اإىل حت�سني اأداء القلب والرئتني.
ومن االحتياجات النف�سية التي يلبيها الن�ساط البدين لالأطفال وال�سباب
* اأ.م�ساعد يف طب االأ�سرة واملجتمع
بناء املقدرة على التعبري عن الذات ،وبناء الثقة بالنف�ض وحتقيق االإجنازات،

االستشارة أو ًال

ولال�ستفادة الق�س�ى من امل�سي وجتنب اأي م�ساعفات �سيئة قد يتعر�ض لها
الكبار ،يف�سل اإبالغ الطبيب وا�ست�سارته قبل البدء يف ريا�سة امل�سي املنتظمة،
خ�س��سا لدى مر�سى القلب ،ومر�سى التهابات املفا�سل املزمنة ،ومر�سى
ً
ه�سا�سة العظام من كبار ال�سن ،وذلك لتلقي الن�سائح الطبية الالزمة
واإجراء بع�ض الفح��ض الطبية اإذا دعت احلاجة.
اأما بالن�سبة لطريقة امل�سي ومدته في ُن�سح دائ ًما بالبدء بعملية التحمية ملدة
خم�ض دقائق عرب امل�سي ببطء لتليني الع�سالت لتجنب اأي �سد ع�سلي اأو اآالم
ع�سلية الح ًقا .كما ينبغي قبل االنتهاء منه مبا�سرة اتباع الطريقة نف�سها ،اأي
امل�سي البطيء ملدة خم�ض دقائق ا ً
أي�سا لتخفي�ض نب�ض القلب ،ولتجنب ال�سع�ر
بالدوران .و ُين�سح ح�سب الدرا�سات العلمية ،القيام بريا�سة امل�سي لثالثني
دقيقة ي�م ًيا يف البداية ثم زيادتها تدريج ًيا ،ودون اإرهاق حتى ت�سل تلك املدة
اإىل �ساعة واحدة ي�م ًيا ،والقيام بذلك خلم�سة اأيام يف االأ�سب�ع على االأقل.
ويدع� د.قائدبيه يف نهاية حديثه اإىل �سرورة اأن نعتمد امل�سي كريا�سة م�ستدمية
يف حياتنا الي�مية ،واأن نعلمها كعادة ح�سنة الأطفالنا ،كما اأن هناك م�س�ؤولية على

امل�ؤ�س�سات ال�سحية احلك�مية واالأهلية لال�ستمرار يف اإقامة مثل تلك احلمالت
حلث جميع اأفراد املجتمع على مزاولة هذه الريا�سة الب�سيطة وال�سهلة.
وقاية القلب

والأن القلب من بني االأع�ساء املهمة يف اجل�سم التي يقع على عاتقها �سخ
وخ�س��سا عند مزاولة الريا�سة ،ومنها
الدم جلميع اأجزائه يف كل االأوقات،
ً
ريا�سة امل�سي ،لذلك فهي من الريا�سات املف�سلة التي ين�سح بها عادة اأطباء
القلب ،بح�سب د.حممد هيثم ع�دة ،ا�ست�ساري اأمرا�ض القلب ،وي�سيف :اأنه
اأ�سبح من ال�سروري لدى طبيب القلب اإعطاء مري�سه ن�سائح مكت�بة يف
بداية ال��سفة الطبية ،ت�ستمل على تعليمات �سل�كية حتثه على تغيري منط
حياته الي�مي من اأجل تخفيف ال�زن ،واالإقالل من تناول الده�ن ،والتخفيف
من امللح وال�سكر ،واإيقاف التدخني اإذا كان املري�ض من املدخنني ،وامل�سي
ملدة ن�سف �ساعة ي�م ًيا على االأقل ،اأو ملدة �ساعة كل ي�مني ،اإ�سافة اإىل و�سف
بع�ض الفيتامينات اأو املكمالت الغذائية .وللم�سي ف�ائده الكبرية وتاأثريه املهم
يف القلب واجل�سم ب�سكل عام ،فه� يعمل على حت�سني اأداء القلب ف�س ًال عن
العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013
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تحقيق

للحصول على أفضل النتائج وتجنب اآلثار الجانبية

عظامنا تقوى بالمشي الصحيح
لتحقيق فوائد المشي المرجوة ينبغي اتباع الطريقة الصحيحة والحذر عند مالحظة بعض األعراض.
تعد رياضة المشي من أهم الرياضات التي تساعد على الوقاية من األمراض بشكل عام إذا ما تمت تأديتها بالطريقة الصحيحة.
خصوصا بالنسبة لجهاز نقل الحركة (الجهاز العضلي العظمي المفصلي) فيساعد
وفائدتها كبيرة لجميع أعضاء الجسم،
ً
المشي شبكة األوردة بالطرفين السفليين على إعادة الدم للقلب ،والوقاية من دوالي الساقين ،وذلك عن طريق انقباض العضالت
المتناسق في أثناء مزاولته ،كما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام .ولكي يحقق المشي هذه الفوائد وغيرها فينبغي
أن يؤديه اإلنسان بالطريقة الصحيحة ،كي يحصل على أفضل النتائج ،ويتجنب بعض اآلثار الجانبية التي قد تنتج من سوء األداء.
د.مصطفى السنجرجي *

طريقة المشي الصحيحة

تبداأ امل�سية ال�سحيحة باأن يك�ن كعب القدم ه� اأول جزء من القدم يبداأ
مبالم�سة االأر�ض ( )Heel strickوبعد ذلك ا�ست�اء القدم على االأر�ض (Foot
 ،)ﬂatويك�ن اإبهام القدم ه� اآخر جزء يتم رفعه من على االأر�ض (.)Push oﬀ
فهذه هي دورة امل�سي الإحدى القدمني ،وبالطبع يتم التبادل مع القدم االأخرى.
ويف اأثناء امل�سي ينبغي مراعاة اأرجحة الطرفني العل�يني ب�سه�لة وي�سر،
وذلك بتقدمي الذراع االأمين مع القدم الي�سرى والعك�ض ،وهذا يزيد من اتزان
اجل�سم ،كما يزيد من فقد اأكرب لل�سعرات احلرارية .ويف اأثناء امل�سي،
ينبغي اأن يك�ن اجل�سم على ا�ستقامة واحدة ويك�ن النظر
ً
مت��سطا بني الكتفني ،وال�سدر
مرف�عا لالأمام ،والراأ�ض
ً
مرف�عا وم�سدودًا بطريقة مريحة .كما ينبغي �سفط
ً
البطن وملء ال�سدر باله�اء ،والتنف�ض بانتظام.
عوامل أخرى

حت�سني عملية التمثيل الغذائي لال�ستفادة من العنا�سر الغذائية ب�سكل كامل.
كما اأنه يعد من التمارين الريا�سية التي تعمل على املحافظة على اللياقة
يح�سن من ا�ستخدام
البدنية والر�ساقة عرب حرق الطاقة الزائدة ،حيث ّ
االأك�سجني وا�ستفادة اجل�سم منه واإي�ساله اإىل جميع اأجزاء اجل�سم .وميثل
امل�سي بالن�سبة للقلب عامل وقاية اأ�سا�س ًيا من خالل املحافظة على �سغط الدم
املثايل ،كما يعمل على خف�ض الدم املرتفع ملر�سى ارتفاع ال�سغط ،حيث اإن
امل�اظبة عليه يخف�ض ال�سغط مبقدار  5اإىل  8ملم زئبق وه� ما قد يك�ن
كاف ًيا لدى بع�ض املر�سى للتخفيف من جرعات االأدوية واأن�اعها ،كما قد يفيد
بع�ض املر�سى يف الت�قف عن تناول االأدوية واالكتفاء بالنتيجة التي تتحقق من
مزاولة تلك الريا�سة.
الشرايين التاجية

اأما بالن�سبة لل�سرايني التاجية ،فامل�سي الي�مي ي�ساعد ب�سكل كبري على
تروية ع�سلة القلب وزيادة كفاءتها ورفع لياقتها ،كما اأن له فائدة كبرية يف
ت�سكيل �سبكة ال�سرايني التاجية اجلانبية ،وهي �سبكة من ال�سرايني ال�سغرية
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يُفضل استشارة الطبيب قبل البدء في رياضة المشي
خصوصا أصحاب األمراض
المنتظمة لكبار السن،
ً
تربط بني �سرايني القلب التاجية اأ�سفل القلب ،ومن َّثم تك�ن هناك طرق
اأخرى لرتوية اأي �سريان كبري يف حال اإ�سابته ب�سيق اأو جلطة مفاجئة عن
طريق ال�سرايني االأخرى ،وه� مفيد بدرجة كبرية يف خف�ض ق�ة االإ�سابة
باجللطة وتخفيف االأثر ال�سيئ على ع�سلة القلب ،حيث ال يت�قف الدم عن
تلك املنطقة ب�سبب اجللطة ،بل ياأتيها من ال�سرايني املجاورة ،وحتى بعد
العمليات اجلراحية للقلب وال�سرايني ،فاإن امل�سي ي�ساعد على حت�سني تلك
ال�سبكة وتق�ية ع�سلة القلب .وي�جه ا�ست�ساري القلب ن�سيحته اإىل االأ�سحاء
اأو مر�سى القلب ب�سكل عام ،مبمار�سة امل�سي الي�مي املعتدل ملدة ن�سف
�ساعة دون ت�قف ،وب�سكل �سريع ح�سب حتمل اجل�سم ،اأما اإذا اأراد ال�سخ�ض
عاما فين�سح با�ست�سارة طبيب
ممار�سة امل�سي ال�سريع وعمره اأكرث من ً 45
القلب قبل ذلك لالطمئنان على عدم وج�د م�انع طبية.

وهناك ع�امل اأخرى م�ساعدة الإمتام
ريا�سة امل�سي باأف�سل نتائج واأقل متاعب ،منها:
• ا�ستخدام حذاء ريا�سي خم�س�ض للم�سي،
ويف�سل اأن يحت�ي على كمية منا�سبة من
االإ�سفنج اأو اخلاليا اله�ائية ،ما ي�ساعد
على امت�سا�ض ال�سدمات الناجتة من رد
الفعل االرتدادي من ارتطام القدمني باالأر�ض،
وبذلك نحمي املفا�سل من االآثار ال�سلبية لرد الفعل
االرتدادي .كما يف�سل اأن يك�ن احلذاء على درجة منا�سبة
من املرونة ،فال يك�ن �سديد املرونة اأو منعدم املرونة ،الأن كال
الن�عني يجهدان القدمني يف اأثناء امل�سي .كما ين�سح بتجنب ا�ستخدام
االأحذية ذات الكعب العايل للن�ساء ،اأو ا�ستخدام «ال�سب�سب» يف اأثناء امل�سي.
• يف حالة وج�د ت�س�ه بالقدمني� ،س�اء كان ذلك الت�س�ه �سكل ًيا (ت�سريحي) اأو
وظيف ًيا ،فينبغي ا�ستخدام قاعدة طبية « َف rر�سة» مالئمة للحذاء.
• يف�سل امل�سي على اأر�ض ممهدة ذات تربة م�ست�ية ،ويف�سل االأر�ض
املزروعة اأو الرملية الثابتة عن االأر�ض االإ�سفلتية ،وذلك لكي يك�ن ارتداد
الفعل العك�سي على مفا�سل اجل�سم اأقل ما ميكن .كما ينبغي عدم امل�سي
على االأر�ض التي بها منحنيات اأو هب�ط و�سع�د لالأر�سفة ،وال باأ�ض من
امل�سي على ال�سري الكهربائي.

سرعة المشي

وبالن�سبة ل�سرعة امل�سي ،فيف�سل البدء ب�سرعة ب�سيطة ثم تزداد تدريج ًيا،
وقبل النهاية نع�د مرة اأخرى اإىل ال�سرعة الب�سيطة ،وتختلف ال�سرعة ح�سب
وزن اجل�سم ،و�سن ال�سخ�ض وكفاءة املفا�سل والع�سالت.
خ�س��سا للمبتدئني ،فال ينبغي اأن
كما ي�ستحب التدرج يف م�سافة امل�سي،
ً
ي�سعروا باالإجهاد ال�سديد يف البداية .وتتم زيادة امل�سافة بالتدريج ،بحيث
تبداأ بـ 15دقيقة ،ثم تزداد مبعدل خم�ض دقائق اأ�سب�ع ًيا حتى ت�سل اإىل 45
دقيقة .اأما عن معدل مرات امل�سي اأ�سب�ع ًيا ،فيتدرج يف الزيادة،
ا ً
أي�سا ،حتى ي�سل اإىل معدل من  3مرات اإىل  5مرات
اأ�سب�ع ًيا .كما ينبغي اأخذ ن�سيحة الطبيب قبل امل�سي
يف حاالت امل�سابني باأمرا�ض القلب ،وارتفاع �سغط
الدم ،وح�سا�سية ال�سدر الناجتة من االإجهاد
البدين.
وهناك بع�ض االأعرا�ض التي ينبغي
مالحظتها والت�قف عن امل�سي عند حدوثها،
ومراجعة الطبيب يف اأ�سرع وقت منها:
• عند حدوث اآالم يف ال�سدر تزداد مع
امل�سي وتقل مع الراحة.
• اآالم �سديدة بالقدمني اأو ال�ساقني اأو
الفخذين حت�ل دون اال�ستمراريف امل�سي وتختفي
عند الت�قف عنه ،اأو اجلل��ض اأو ثني اجلذع.
• �سع�بة يف التنف�ض.
• بالن�سبة ملر�سى خ�س�نة الركبة والذين يعان�ن الفقريات
التنك�سية بالركبتني اأو العم�د الفقري ،فين�سح بتق�سيم م�سافات
امل�سي وجتزئتها اإىل مراحل ،والراحة بني هذه املراحل باجلل��ض اأو الت�قف.
• يف حالة حدوث انتفاخات ح�ل مف�سلي الركبتني اأو الكاحل ،ين�سح
با�ستخدام كمادات ثلج ملدة ع�سرين دقيقة ح�ل املف�سل املتاأثر .ويكرر ذلك
ثالث مرات ي�م ًيا.
ويف النهاية ينبغي االإ�سارة اإىل اأن حب الريا�سة ب�سكل عام ومزاولتها قد يبداأ
بامل�سي واملحافظة عليه.
* ا�ست�ساري جراحة العظام واإ�سابات املالعب.
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أ.د.أحمد سالم باهمام،
استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة:

الحساسية مسبباتها بيئية
من األعراض العطاس والسعال الجاف وإفرازات األنف

اقتحمت العواصف الترابية أجواءنا وحياتنا في الفترات األخيرة ،وبدأنا نشعر بزيادة عددها بل وزيادة
حدتها ً
أيضا .فماذا نفعل لنحمي أنفسنا من التعرض لها ،وحمايتنا من تأثيراتها السلبية على
صحتنا وأجهزتنا التنفسية على وجه الخصوص؟ هذا في حالة ما إذا كنا ال نعاني أص ً
ال مشاكل
بالجهاز التنفسي .أما لو كان بعضنا لديه مثل تلك الحساسية من الغبار ،فإن الوضع بالنسبة
سوءا بال أدنى شك .من أجل الحصول على إجابة شافية لهذا التساؤل الذي يتوارد إلى
له يزداد
ً
الذهن مع كل عاصفة ترابية تهب علينا ،كان «لعائلتي» هذا الحوار مع األستاذ د.أحمد سالم
باهمام ،استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة بكلية الطب جامعة الملك سعود ،والحاصل
على البورد األوروبي لألمراض الصدرية.
من كل عام .وتظهر اأعرا�ض احل�سا�سية لدى بع�ض
املر�سى كزيادة يف العطا�ض ،واإفرازات االأنف ،وال�سعال
اجلاف ،اأو امل�ساحب ببلغم .وي�سك� بع�سهم كذلك
من اأزيز واحتقان يف ال�سدر و�سيق يف التنف�ض ،وقد
ي�ساحب ذلك حكة يف احللق واالأنف والعينني.

يف البداية ي��سح د.باهمام اأن اأعرا�ض احل�سا�سية لدى
امل�ساب بها ،تتهيج وتزداد لديه عند ا�ستن�ساقه بع�ض
امل�اد الطبيعية اأو ال�سناعية ،فعند و�س�ل هذه امل�اد اإىل
اجلهاز التنف�سي يبداأ تفاعل اجل�سم معها كم�اد غريبة،
وينتج عن ذلك اأعرا�ض احل�سا�سية .وتعد ذرات الغبار
امل�ج�دة يف اله�اء اإحدى هذه امل�اد التي تهيج اأعرا�ض
أ.د.أحمد سالم باهمام
ما دمت ذكرت مر�س «الربو» فهل ميكن اأن تعرفه
احل�سا�سية لدى الكثري من االأ�سخا�ض .فزيادة تركيز
هذه الذرات يف اله�اء يزيد كمية املادة امل�ستن�سقة منها
ب�سكل ب�سيط ؟ وكيف ميكن تفاد… الإ�سابة به؟
«الرب�» مر�ض �سائع ي�سيب نح� من  %4اإىل  % 32من الب�سر،
ما ي�ؤدي اإىل زيادة احل�سا�سية.
ونالحظ يف بع�ض اأوقات العام التي يزيد فيها الغبار ،زيادة ويذهب ب�سببه اأعداد كبرية اإىل اأق�سام الط�ارئ وعيادات االأطباء.
اأعرا�ض احل�سا�سية لدى مر�سى احل�سا�سية املزمنني «الرب�» .كما اأن وه� ي�سيب املجاري التنف�سية وي�ؤدي اإىل التهابها ،ومن ثم ت�سيقها
بع�ض االأ�سخا�ض ي�ساب�ن بح�سا�سية م��سمية حتدث يف هذا ال�قت وزيادة ح�سا�سيتها .كما قد ي�ؤدي اإىل ال�فاة يف احلاالت ال�سديدة.
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ويعتقد الكثري من الباحثني اأن ن�سبة االإ�سابة بالرب� قد ازدادت ب�سبب
التدخني ،وزيادة التل�ث واالعتماد على امل�اد ال�سناعية والكيميائية ب�سكل
اأكرب من ذي قبل .وللرب� عالقة مبا�سرة مع الغبار واالأتربة ،وخملفات العث،
واحل�سرات التي قد ت�سكن معنا يف البي�ت .واله�اء النقي مع ن�سبة رط�بة
مالئمة ،وال�سكن النظيف اخلايل من دخان ال�سجائر ،تعد من اأهم الع�امل
امل�ساعدة على تفادي هذا املر�ض وحت�سني فر�ض عالجه .وعلى الرغم مما
ي�ساع عن مر�ض «الرب�» ،اإال اأنه ميكن عالجه وال�سيطرة عليه والتاأقلم معه.
ولكن ال بد للمري�ض والطبيب املعالج من التعاون لل��س�ل اإىل اأف�سل م�ست�ى
من ال�سيطرة عليه والتاأقلم مع احلياة املنتجة .فهناك العديد من الريا�سيني
املحرتفني امل�سابني بالرب� امل�ساحب لريا�سة اجلهد ،وهم ياأخذون اأدويتهم
بانتظام ح�سب اإر�سادات الطبيب ،ثم يتدرب�ن اأو يتناف�س�ن يف الريا�سة
ويعي�س�ن حياتهم مثل اأي اإن�سان عادي يحب الريا�سة وي�ستمتع باملناف�سة.

وماذا عن العالج؟

نظام عالج «الرب�» يخ�سع ملراجعة م�ستمرة من قبل املخت�سني .وهناك
جهات علمية عاملية ت�سع �س�ابط العالج وطرقه ،وت�سدر هذه ال�س�ابط
بناء على اأف�سل االأدلة العلمية املت�افرة ،ويتم مراجعتها ب�س�رة دورية
كل �سنة اأو �سنتني .وت�سدر اجلهات ال�سحية يف كثري من الدول اإر�سادات
لعالجه ،وهناك اإر�سادات �سع�دية تتم مراجعتها ب�س�رة دورية .ويتطلب
عالج الرب� تف ُهم التغريات التي حتدث وتزيد من اأعرا�سه .لذلك على
الطبيب احل�س�ل على معل�مات مف�سلة عن املر�ض من املري�ض .واإذا كان
عالجا له ولكنه ال ي�سعر بالتح�سن فيجب حينئذ البحث
املري�ض يتناول ً

عن �سبب ذلك ،كاأن يك�ن املري�ض غري منتظم يف اأخذ العالج ،اأو ال يجيد
ا�ستخدامه ،اأو يحتاج اإىل تعديل يف جرعته اأو ن�عه .كما ينبغي البحث عن
اأ�سباب زيادة اأعرا�ض الرب� كالتهاب اجلي�ب االأنفية اأو ت�قف التنف�ض .كما
ينبغي جعل بيئة غرفة الن�م منا�سبة ،ف ُين�سح بتنظيفها وتنظيف الفرا�ض
ب�س�رة منتظمة من غ�سل ال�سرا�سف واأكيا�ض املخدات ب�س�رة منتظمة،
وعدم ال�سماح للحي�انات االأليفة بدخ�ل غرف الن�م .كما يف�سل عدم
ا�ستخدام ال�سجاد (امل�كيت) يف غرف امل�سابني بالرب� الليلي ،الأنه و�سط
منا�سب جدً ا لعي�ض عثة الغبار.

الهواء النقي والسكن النظيف من
أهم العوامل لتفادي الربو و تحسين
فرص عالجه.
النسبة العظمى من مرضى الربو
يستجيبون لألدوية الواقية المتمثلة
في البخاخات.

ي�ستخدم الكثريون من امل�سابني باملر�س بخاخات يف العالج؟ فما
درجة اأمانها من حيث تاأثرياتها اجلانبية؟

م��سعات
بخاخات الرب� تتك�ن يف االأ�سا�ض من ن�عني :الن�ع االأول ّ
ال�سعب ،اأو ما يعرف ،ا ً
أي�سا ،باالأدوية امل�سعفة ،ومنها بخاخ الفينت�لني وت�ؤخذ
عند اللزوم اأو عند اإح�سا�ض املري�ض ب�سيق يف التنف�ض .والن�ع االآخر ه�
االأدوية ال�اقية ،وت�ؤخذ عادة بانتظام مرة اأو مرتني بالي�م ح�سب و�سف
الطبيب .اأما البخاخ امل�سعف فعلى املري�ض تناوله يف اأي وقت يحتاج اإليه.
والفكرة خلف ا�ستخدام االأدوية ال�اقية هي تغري فهم اآلية مر�ض الرب�،
حيث ينظر االأطباء حتى االآن اإىل هذا املر�ض على اأنه التهاب يحدث يف
جماري اله�اء وق�سباته فيحدث اأعرا�ض الرب� .ولكن اآلية مر�ض الرب�
اأكرب بكثري من جمرد انقبا�ض الع�سالت يف ق�سبات اله�اء ،ما يحدث
�سي ًقا يف جمرى التنف�ض .وتهدف االأدوية ال�اقية اإىل وقف االلتهاب يف
ق�سبات اله�اء ،ويتم ذلك على م�ست�يات و باأدوية عدة .فال�ستريويدات

مب��سعات ال�سعب ط�يلة املدى ،تعمل على م�ست�ى
(الك�رتيزون) املدعمة ّ
معني ل�قف االلتهاب ،وم�سادات اللي�ك�ترايينز (�سنجل�يري) تعمل على
م�ست�ى اآخر ،وهكذا ت�ستمر حماوالت االأطباء والباحثني لل��س�ل اإىل اأدوية
واقية جديدة .وبف�سل اهلل فاإن الن�سبة العظمى من مر�سى الرب� ي�ستجيب�ن
لالأدوية ال�اقية املتمثلة يف البخاخات ال�اقية .اأما من ناحية االأمان فهي
اآمنة يف اال�ستخدام اإذا ا�ستخدمت ح�سب و�سفات الطبيب املخت�ض .وهناك
خربة ط�يلة للمعاجلني مع هذه االأدوية ت�سل اإىل عدد كبري من ال�سن�ات.
كما اأن هذه االأدوية اآمنة اال�ستخدام يف اأثناء فرتة احلمل والر�ساعة ا ً
أي�سا.

هل ميكن القول اإن الربو ميكن عالجه ب�سفة نهائية بحيث
تنقطع اأعرا�سه متا ًما بعد العالج؟

هذا االعتقاد ال�سائد عند بع�ض املر�سى خاطئ لالأ�سف ال�سديد ،لذلك
فمن املهم الق�ل باأن «الرب�» لي�ض له عالج قاطع ونهائي مثله يف ذلك
مثل مر�ض ال�سكري وال�سغط وغريهما ،وذلك نظ ًرا اإىل وج�د العاملني
املهمني يف تك�ينه ،وهما اال�ستعداد ال�راثي ،واملح�س�سات اخلارجية ،اإال
متاما ،وهذا غري ممكن .ولكن مبحاولة
اإذا مت عزل االإن�سان عن بيئته ً
جتنب املح�س�سات البيئية وا�ستعمال االأدوية الفعالة ميكن للمري�ض اأن
يعي�ض حياة طبيعية هادئة دون اأزمات رب�ية اأو اأعرا�ض مزعجة.

وهناك من يعتقد يف العالج بالأع�ساب فما راأيك؟

من االأخطاء ال�سائعة الت�جه اإىل ا�ستعمال خمل�طات ع�سبية غري
مدرو�سة وغري معروفة و�سرفها من قبل اأ�سخا�ض غري خمت�سني يف علم
النبات واالأع�ساب ولي�ض لديهم خلفية طبية جيدة .ومع ت�افر االأدوية
احلديثة الفعالة واملعروفة جرعتها ومدى تاأثريها واأعرا�سها اجلانبية
بالتف�سيل ،فال ُين�سح باللج�ء اإىل عالجات ع�سبية غري مقننة وغري
مدرو�سة ،وقد تك�ن مغ�س��سة اأو �سارة اأو غري مفيدة .واأقل ما يقال فيها
اأنها قد ت�سرف املري�ض عن ا�ستعمال اأدويته ،مما ي�سبب انتكا�سة حلالته.

ريا ..مباذا تن�سح املر�سى حينما تهب عا�سفة رملية؟
واأخ ً

خالل الع�ا�سف الرملية نن�سح املر�سى امل�سابني باحل�سا�سية بتجنب
البقاء يف االأماكن املفت�حة املعر�سة لالأغربة .كما نن�سح بع�ض املر�سى
با�ستخدام الكمامات ال�اقية .وب�س�رة عامة نن�سحهم باالنتظام على
عالج احل�سا�سية امل��س�ف لهم من الطبيب ،والت�ا�سل معه خالل هذه
الفرتة لتعديل جرعة العالج اإذا تطلب االأمر ذلك .اأما بالن�سبة اإىل
مري�ض احل�سا�سية امل��سمية ،فاإنه ُين�سح باأخذ العالج امل��س�ف من
طبيبه خالل م��سم الع�ا�سف الرملية.
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مقال
ال �سك اأن االأغلبية من ه�ؤالء ح�ل العامل ،يتمن�ن ل� يتمكن�ن من االإقالع
متاما الي�م قبل الغد .اإال اأنه من ح�سن حظنا ،كم�سلمني،
عن تلك العادة ً
اأن فر�ض اهلل �سبحانه وتعاىل �سيام �سهر رم�سان املبارك الذي يعد يف
ال�قت نف�سه من اأف�سل املنا�سبات التي ميكن اأن ي�ستغلها املدخن كي يقلع
عن التدخني ،بل اإن ال�سهر الكرمي يعد وبحق فر�سة ذهبية لتحقيق هذا
الهدف �س� ًنا ل�سحة املدخن ،و�سحة اأفراد اأ�سرته وزمالئه يف العمل ،ف�س ًال
عن ت�فري ماله الذي ينفثه يف اله�اء دخا ًنا مع كل �سيجارة يق�م باإحراقها
مرات عدة يف كل ي�م.

ثلﺚ سكان العالم مدخنون يموت منهم
 6ماليين كل عام

رمضان..
الفرصة الذهبية لإلقالع!!
صيام المدخن يعد أفضل مناسبة لمواصلة مشوار
االمتناع عن التدخين.
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معنى التدخين
التدخني ه� عملية اإحراق مادة عادة ما تك�ن تب ًغا ،حيث يتم تذوق الدخان
وا�ستن�ساقه ،وي�سدر عن هذا االحرتاق غري الكامل م�اد �سامة وم�سرطنة عدة
تزيد على  3600مادة ،اأهمها اأول اأك�سيد الكرب�ن ،والنيك�تني ،والقطران .وتعد
ال�سجائر االأكرث �سي�عً ا� ،س�اء املنتجة �سناع ًيا اأوامللف�فة يدو ًيا .وهناك اأن�اع
اأخرى من التدخني مثل الغلي�ن ،وال�سيجار ،وال�سي�سة املنت�سرة بكرثة يف املنطقة
خ�س��سا بني ال�سباب حتى
العربية .ويزداد ا�ستخدام ال�سي�سة ي� ًما بعد ي�م،
ً
بع�ض العائالت ،حيث هناك اعتقاد خاطئ باأن ال�سي�سة اأقل �سر ًرا من ال�سجائر.
أن�اعا عدة من ال�سرطانات واأهمها
ومن اأهم اأ�سرار التدخني اأنه ي�سبب ا ً
�سرطان الرئة .والدليل على ذلك اأن �سرطان الرئة من النادر اأن ي�سيب
غري املدخنني ،وقد اأثبتت الدرا�سات اأن املدخنني الذين يدخن�ن � 20سيجارة
ي�م ًيا تزداد خط�رة االإ�سابة ب�سرطان الرئة لديهم  16مرة عن غري املدخنني،
وباالإ�سافة اإىل ال�سرطان ،فاإن التدخني ي�سبب ال�سعال املزمن الذي ي�ؤدي
اإىل االلتهاب الرئ�ي االن�سدادي املزمن ،مع انتفاخ الرئتني مع ق�س�ر رئ�ي،
ف�س ًال عن االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني ،والتي منها تقل�ض �سرايني
القلب التي ت�ؤدي اإىل اجللطة القلبية .ويبلغ عدد ال�فيات ال�سن�ية باأمرا�ض
القلب اإىل ن�سف ملي�ن �سخ�ض ،ح�ايل  % 25منها ب�سبب التدخني.
كما ي�سر التدخني باجلنني �سر ًرا �سديدً ا ،فقد اأثبتت الدرا�سات اأن الن�ساء
احل�امل املدخنات معر�سات بن�سبة عالية لل�الدة املبكرة واالإجها�ض ،ف�س ًال
عن احتمال والدة اجلنني ميتًا ،اأو م�ته خالل االأ�سابيع االأوىل بعد ال�الدة.
ومن م�سار التدخني التي تظهر عادة على املدخن التهاب اللثة والل�سان،
وا�سفرار االأ�سنان ،و�سرطان الفم وتقرحاته.

بات التدخين مشكلة عالمية تسبب آثا ًرا سلبية في شتى
المجاالت الصحية ،والنفسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
فقد وصل عدد المدخنين في العالم إلى مليار نسمة ،أي
حوالي ثلث سكان العالم ،وتقضي هذه العادة على أكثر
من ست ماليين إنسان سنو ًيا .وفي اليوم العالمي لالمتناع
عن التدخين ،والذي صادف  31من شهر مايو الماضي ،دعت
منظمة الصحة العالمية إلى حظر البلدان لجميع أشكال
اإلعالن عن التبﻎ والترويج له ورعايته من أجل المساعدة على
خفض عدد متعاطي التبﻎ.

التدخين السلبي
ينبغي هنا االإ�سارة اإىل ما ا�سطلح على ت�سميته بالتدخني ال�سلبي ،ويطلق
هذا امل�سطلح على ه�ؤالء الذين يتعر�س�ن ب�سكل ي�مي للدخان املنبعث من
�سجائر زمالئهم يف العمل ،اأو االأ�سرة عندما يك�ن اأحد اأفرادها مدخ ًنا ،اأو
يف االأماكن العامة ،ك��سائل النقل واأماكن االنتظار وغريهما .ومن االأعرا�ض
اأو العالمات التي ي�سعر بها غري املدخن هي حرقان العني ،وال�سعال ،والغثيان
والدوار ،وال�سع�ر ،اأحيا ًنا ،بحرقان باحللق .كما قد ي�سبب التدخني ال�سلبي
الرب� ،و�سيق النف�ض الليلي ،وزيادة يف حت�س�ض ال�سعب اله�ائية .كما اأنه يزيد
من خطر اإ�سابة االأطفال بالتهابات االأذن ،وقد ي�سعف ذكاءهم .وعلى هذا
فاإن ال�سخ�ض املدخن ي�ساهم ب�سكل مبا�سر يف اإحلاق االأذى مبن يعي�س�ن
ح�له ،ويتنف�س�ن ي�م ًيا ال�سم�م التي يبثها يف وج�ههم ،وه� ما يجعله م�س�ؤو ًال
اأمام اهلل عن اإحلاقه االأذى الأهله وزمالئه.

د.حازم سنقرط *

رمضان فرصة
وقد يك�ن من املنا�سب ،طاملا نتحدث عن التدخني وم�ساره ،اأن نذكر،
ا ً
أي�سا ،طرق االإقالع عنه ،وهي عملية لي�ست �سهلة بطبيعة احلال ،اإال اأنها
متاما .وهناك الكثريون ممن جنح�ا يف االإقالع
لي�ست م�ستحيلة ،بل ممكنة ً
عنه ،وهنا ينبغي على املدخن الذي يرغب يف ذلك ،اأن تك�ن لديه االإرادة
امل�ؤكدة ،والقناعة الكاملة باأ�سرار التدخني وع�اقبه .ومن اأهم الن�سائح التي
ت�ساعد على االإقالع عن التدخني:
• اختيار الت�قيت املنا�سب ..ولعل اأهم هذه املنا�سبات هي قدوم �سهر

رم�سان املبارك ،اإذ اإن املدخن ي�س�م عن التدخني ملدة قد تزيد على � 12ساعة
ي�م ًيا طيلة ال�سهر الكرمي ،لذلك فتلك اأف�سل منا�سبة مل�ا�سلة م�س�ار االمتناع
عن التدخني ،حيث تتجلى ق�ة االإرادة يف ال�سيام واالمتناع عن ال�سه�ات
واملفطرات والتي منها التدخني ،وهنا يتلقى املدخن ع� ًنا كب ًريا اإذا ما اأراد
االإقالع عن التدخني ،وليتذكر ق�ل النبي� ،سلى اهلل عليه و�سلم ...« :واإذا
ا�ستعنت فا�ستعن باهلل».
ومن جانب اآخر فاإن اجل� املحيط غال ًبا بنهار ال�سهر الكرمي يعد ج ً�ا
قدما يف
نق ًيا تختفي منه رائحة ال�سجائر ،وه� ما يعد حمفزًا اآخر للم�سي ً
اال�ستمرار يف تلك العملية ،حيث لن يجد املدخن ما ي�ستثري رغبته يف التدخني.
ومن ح�سن ا�ستغالل الت�قيت املنا�سب لالإقالع عن التدخني ا ً
أي�سا ،ا�ستغالل
منا�سبات اأخرى معينة كالزواج مث ًال ،اأو ا�ستغالل اإجازة ال�سيف ،حيث يك�ن
املدخن بعيدً ا عن �سغط العمل والت�تر .كذلك ا�ستغالل اإ�سابة املدخن ب�عكة
�سحية ت�سطره اإىل الت�قف عن التدخني لفرتة معينة.
 3600مادة سامة ومسرطنة
تصدر عن عملية احتراق التبغ في
السيجارة.
تزداد خطورة اإلصابة بسرطان الرئة
لدى المدخنين  16مرة.

يصوم المدخن لمدة قد تزيد على 12

ساعة يوم ًيا أفضل مناسبة لمواصلة
مشوار االمتناع عن التدخين.

• تعد ممار�سة الريا�سة من اأكرث الن�ساطات فائدة ملن ي�د االإقالع عن تلك
العادة ،فهي ت��سح وتك�سف للمدخن عن تاأثري التدخني يف �سحته من حيث
قدرته على حتمل مزاولة الن�ساط الريا�سي ،وبالتايل تدفعه لالإقالع عنها.
• هنالك طرق اأخرى عالجية اأخرى تتم من خالل ا�ست�سارة الطبيب،
اأو بزيارة العيادات املتخ�س�سة باالإقالع عن التدخني ،ومن هذه الطرق
ا�ستعمال علكة ،اأو ل�سقة النيك�تني لتع�ي�ض اجل�سم عن نيك�تني ال�سجائر.
وهناك ا ً
أي�سا العالج باأقرا�ض  champixحيث ميكن للمدخن اال�ستمرار يف
التدخني يف بداية العالج لفرتة ق�سرية حتى يبداأ الدواء يف العمل .وتعمل
تلك االأقرا�ض على عدم قب�ل املدخن لطعم الدخان اأو رائحته ،وبالتايل ال
يت�لد لديه ال�سع�ر بالرغبة يف التدخني.
فاإذا جنح املدخن يف االإقالع عن عادته تلك ف�س�ف يرتاجع لديه ،باإذن
اهلل ،خطر امل�ت ب�سبب التدخني ،حيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن خطر
ال�فيات باالأمرا�ض الناجتة عن التدخني ترتاجع مبرور ال�سن�ات بعد الت�قف
خ�س��سا لدى االأ�سخا�ض الذين يت�قف�ن قبل عمر
عن التدخني بن�سبة ،%50
ً
� 50سنة.
ولذلك البد اأن نكرر اأن الت�قف عن التدخني لي�ض باالأمر ال�سهل ،ولكنه
لي�ض م�ستحي ًال ،وه� قرار ال بد من اتخاذه نظ ًرا للتاأثريات ال�سلبية ال�سحية،
واالجتماعية ،والنف�سية الناجتة عن هذه العادة ال�سيئة.
* استشاري األمراض الصدرية
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أطفالنا

لتفادي المضاعفات

اإلسعاف السريع

لحاالت اختناق األطفال
مراقبة األطفال دون الرابعة واجب على الوالدين ألنهم أكثر عرضة للحوادث.
د.آمال بدر الدين *

قد يتعر�ض اأطفالنا يف حياتنا الي�مية اإىل ح�ادث خمتلفة ،واالأمر ي�ستلزم
اإ�سعافات �سريعة حتى ال حتدث م�ساعفات لهم ،ومع �سرعة االإ�سعافات قد
جننبهم تفاقم االإ�سابة .ومن احلاالت التي حتتاج الإ�سعافات ف�رية ح�ادث
خ�س��سا عندما ُيرتك الطفل مبفرده يف اأثناء
االختناق التي حتدث لالأطفال،
ً
تناوله احلليب من ال َّر�ساعة ،اأو خالل تناول وجبة الطعام ،وعلى ال�الدين
التزام احلذر عندما يبداأ االأطفال دون �سن الرابعة يف تناول االأطعمة ال�سلبة
التي جتعلهم اأكرث عر�سة من غريهم حل�ادث االختناق.
ولتفادي ح�ادث االختناق علينا اأال نقدم لالأطفال دون �سن الرابعة االأطعمة
ال�سلبة امل�ستديرة اإال اإذا كانت مهرو�سة ،حيث اإن هذه االأن�اع من االأطعمة متثل
خط ًرا لعدم قدرتهم على م�سغها جيدً ا ،ومن اأمثلة هذه االأطعمة (املك�سرات،
احلل�يات ال�سلبة ،اجلزر والعنب) ،وهناك م�اد �سلبة من غري االأطعمة
قد ت�ؤدي اإىل االختناق اأو الغ�سة عند االأطفال ،مثل النق�د املعدنية واخلرز
واالأزرار والبطاريات ال�سغرية ،وعلينا اأن نحر�ض على اأن ياأكل الطفل وه�
جال�ض ،واأن يعتاد م�سغ الطعام جيدً ا قبل
بلعه ،ومراقبته يف اأثناء تناول ال�جبات،
إذا استطاع الطفل السعال واإبعاد الدمى واالألعاب املك�نة من قطع
بقوة عند حدوث االختناق� ،سغرية عن متناول الطفل.
فقد يستطيع أن يطرد
الجسم الغريب دون تدخل

قبل البدء بالتدخل
عند حدوث حالة غ�سة اأو اختناق،
لتفادي حوادث االختناق ال علينا التاأكد من اأن الطفل ي�ستطيع
ينبغي تقديم األطعمة التنف�ض والبكاء اأو الكالم ،ما يعني اأنه
الصلبة لألطفال دون ال ي�جد ان�سداد �سديد ملجرى التنف�ض.
سن الرابعة إال إذا كانت ال تبد أا االإ�سعافات االأولية اإذا كان الطفل
مهروسة ي�ستطيع ال�سعال بق�ة ،الأن ال�سعال وحده
من �ساأنه اأن يطرد اجل�سم الغريب دون
تدخل .كما اأن التدخل باإجراء االإ�سعافات االأولية يف هذه احلالة قد يح ِّ�ل
االن�سداد اجلزئي اإىل ان�سداد كلي .ولذلك ينبغي ا�ستدعاء الطبيب الإجراء
الالزم اأو ا�سطحاب الطفل اإىل اأقرب مركز ط�ارئ �سحي .وعلينا القيام
باالإ�سعافات االأولية يف احلاالت التالية:
اإذا كان الطفل ال ي�ستطيع التنف�ض نهائ ًيا.
اإذا كان هناك ان�سداد �سديد ملجرى التنف�ض ،بحيث تك�ن القدرة على
ال�سعال �سعيفة ،اأو حدوث زرقة يف الل�ن.
إسعاف الرضيع
اأما اإذا كان الطفل ر�سي ًعا ،فيتم اإ�سعافه بالطريقة التالية:
�سع الطفل على ذراعك بحيث يك�ن وجهه اإىل االأ�سفل ،مع مراعاة اأن يك�ن
راأ�سه لالأ�سفل وج�سمه لالأعلى قلي ًال.
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ت�سديد خم�ض �سربات بر�سغ اليد (بقاعدة اليد) على و�سط الظهر يف
اخللف (منطقة ما بني الكتفني).
اإذا ا�ستمر االختناق ،ال بد من تغيري و�سعية الطفل بحيث يك�ن وجهه
لالأعلى على �سطح ثابت ،اأو على االأر�ض ،مع مراعاة دعم الرقبة والراأ�ض
عند تغيري ال��سعية ،ومن ثم ال�سغط على �سدر الطفل عند منت�سف عظم
م�ستخدما االإ�سبعني االأو�سط وال�سبابة ،مع
ال�سدر االأمامية خم�ض مرات
ً
مالحظة اأن يك�ن الراأ�ض يف و�سعية منخف�سة وللخلف عن اجلذع لفتح
جمرى اله�اء.
كرر اخلط�ات الثالث ال�سابقة حتى يتمكن الطفل من التنف�ض اأو يتم طرد اجل�سم
الغريب من فمه ،واأحيا ًنا قد ال يتم طرد اجل�سم الغريب ويفقد الطفل وعيه.
اإذا فقد الطفل وعيه ،يتم و�سعه م�ستلق ًيا على ظهره بحيث يك�ن وجهه
لالأعلى مع رفع الفك .هذه ال��سعية ت�ساعد على رفع الل�سان بعيدً ا عن
جمرى التنف�ض .واإذا كان باالإمكان روؤية اجل�سم الغريب حاول اإزالته
باإ�سبعك من غري اأن تدفعه اإىل داخل احلنجرة.
اإذا مل ي�ستطع الطفل التنف�ض ،تبداأ بالتنف�ض ال�سناعي وذلك ب��سع
فمك على فم الطفل واأنفه م ًعا ،والقيام بالتنف�ض ال�سناعي مرتني،
ومراقبة حركة ال�سدر للتاأكد من دخ�ل اله�اء ،ما يدل على اأن
االن�سداد قد زال.
اإذا مل يتحرك ال�سدر ،قم بعملية التنف�ض مرتني اأخريني،
والحظ حركة ال�سدر ،اإذا ظل ال�سدر دون حركة
فهذا يعني اأن ان�سداد جمرى التنف�ض ما زال
م�ج�دًا.
اإعادة اخلط�ات الثالث االأوىل.
اإذا مل يتم اإخراج اجل�سم الغريب،
تعاد اخلط�ات من  8-5مرات حتى
يتم طرح اجل�سم الغريب اأو يع�د
التنف�ض.
نطلب من �سخ�ض اآخر اأن
يطلب �سيارة االإ�سعاف خالل
قيامنا باالإ�سعافات االأولية
ك�س ًبا لل�قت.
* استشارية الصحة العامة
والتثقيف الصحي
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ارتفاع ضغط الدم من األمراض المزمنة التي يظل
المريض يعانيها طــوال حياته ،لكن يمكن التحكم
فيه بالمتابعة الدورية وااللتزام بالتعليمات الصحية
لمنع تفاقمه وتجنب الكثير من المضاعفات الخطيرة
التي يتسبب فيها ،وال تُعرف أسباب اإلصابة به،
وال توجد له أعــراض واضــحــة ،فقد يصاب به الفرد
دون أن يدري وال يكتشفه إال بالمصادفة .وتكشف
اإلحصاءات أن ربع سكان المملكة البالغين مصابون
به ،ورغم سهولة إجراء قياس ضغط الدم للتأكد
من اإلصابة به من عدمه داخل المنزل أو خارجه ،إال أن
كثيرين ال يهتمون بإجرائه.
أسباب المرض معروفه وال توجد له أعراض

الضغط يهدد

ربع سكان المملكة
السمنة وعدم ممارسة الرياضة والضغط العصبي
والملح من عوامل الخطورة.

د.اأ�سامة اأحمد الب�سري ،ا�ست�ساري ورئي�ض ق�سم االأمرا�ض القلبية ،وع�س� الكلية امللكية
لالأطباء يف اأيرلندا ،ي�ؤكد اأن ارتفاع �سغط الدم ميكن التحكم فيه وال�سفاء منه وال��س�ل
اإىل قيا�ض اأقل ب�سه�لة ،ومن ثم التقليل من االإ�سابة بع�ار�ض مثل ال�سدمة الدماغية
والذبحة ال�سدرية واأمرا�ض الكلي ،وارتفاع �سغط الدم اأو ما يعرف «بال�سغط» من
االأمرا�ض ال�سائعة حيث ي�ساب به ح�ايل  % 25من البالغني باململكة العربية ال�سع�دية،
وما مييزه اأن اأغلب امل�سابني به ال يح�س�ن باأي اأعرا�ض ما يجعل كث ًريا من امل�سابني
به يتهاون�ن يف اأخذ العالج اأو ياأخذون العالج فقط عندما يح�س�ن باأعرا�ض قد تك�ن
ناجتة عن ارتفاع �سغط الدم اأو قد ال تك�ن ناجته عنه ،ومن هنا تبداأ اخلط�رة ،وي�سبح
غري م�سيطر عليه ،ويق�م بالتاأثري ب�سكل �سلبي يف اأع�ساء اجل�سم املختلفة في�ؤدي اإىل
ت�سخم ع�سلة القلب وت�سلب ال�سرايني التي بدورها ت�ؤدي اإىل اجللطة الدماغية اأو جلطة
�سرايني القلب اأو ي�ؤثر يف وظائف الكلي اأو �سبكية العني.
ارتفاعا يف �سغط الدم
تعاين
التي
وت�سري االأبحاث اإىل اأن  % 95 -90من احلاالت
ً
لي�ض لها �سبب حمدد ،ولكن هناك ع�امل ت�ؤثر يف تفاقمه وت�سمى ع�امل اخلط�رة،
وهذه تنق�سم لن�عني :ع�امل خط�رة ال ميكن التحكم فيها ومنها اجلن�ض ،فاأ�سحاب
الب�سرة ال�س�داء تزداد فيهم ن�سبة االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم اأكرث من اأ�سحاب الب�سرة
البي�ساء ،وعامل ال�راثة من الع�امل التي ال ميكن التحكم فيها ،فهناك اأ�سر يك�ن اأفرادها
معر�سني لالإ�سابة ،كما اأن ال�سن عامل مهم ،حيث يزداد احتمال االإ�سابة بال�سغط مع
التقدم يف العمر .اأما الن�ع الثاين فه� ع�امل اخلط�رة التي ميكن التحكم فيها وهي:
ال�سمنة ،وزيادة ا�ستخدام امللح يف الطعام ،وعدم ممار�سة الريا�سة ،وال�سغط الع�سبي.
وت�سري االأبحاث ا ً
أي�سا ،بح�سب د.الب�سري ،اإىل اأن اأغلب امل�سابني بارتفاع �سغط الدم
الذين هم حتت العالج ،يك�ن م�ست�ى ال�سغط عندهم ما زال مرتف ًعا وف�ق امل�ست�ى
املطل�ب ،وهذا ناجت عن عدم اأخذ العالج بانتظام ،اأو عدم اأخذ العالج الكايف ،وقد اأثبتت
االأبحاث اأن  % 35فقط من املر�سى ميكن ال�سيطرة على �سغط الدم لديهم من خالل
تعاطي دواء واحد ،يف حني اأن  % 65من املر�سى يحتاج�ن اإىل اأكرث من عقار حتى تتم
ال�سيطرة على �سغط الدم لديهم ويف املت��سط يحتاج املري�ض اإىل ثالثة عقاقري حتى تتم
ال�سيطرة على ال�سغط.
المتابعة الدورية

من خالل املراجعة امل�ستمرة لقيا�ض �سغط الدم يتم اكت�ساف الذين يحتاج�ن اإىل
اأكرث من دواء ،وهناك مفه�م خاطئ لدى الكثريين من امل�سابني وه� اأنهم يكتف�ن
باأخذ العالج بانتظام دون مراجعة الطبيب ،وهذا لي�ض كاف ًيا ملنع حدوث امل�ساعفات
الناجتة عنه .فمراجعة الطبيب بانتظام لها ف�ائد اأخرى اإ�سافة اإىل ال��س�ل اإىل
امل�ست�ى املطل�ب من ال�سغط ،وه� االكت�ساف املبكر الأي م�ساعفات قد تنتج عن ال�سغط،
حيث يتم ب�س�رة دورية عمل الفح��ض الالزمة مثل وظائف الكلى الكت�ساف اأي خلل
يف وظائف الكلى ،وعمل تخطيط القلب وت�س�يره باالأ�سعة ال�س�تية لالكت�ساف املبكر
لت�سخم ع�سلة القلب اأو الكت�ساف وج�د �سعف اأو اأي ارتخاء فيها ،وهي من امل�ساعفات
التي حتدث نتيجة ارتفاع �سغط الدم ،وكذلك يتم عمل فح�ض قاع العني الكت�ساف اأي
م�ساعفات مبك ًرا تنتج يف �سبكية العني ،وقبل هذه الفح��ض جميعها يك�ن هناك ك�سف
�سريري واأخذ التاريخ املر�سي واال�ستماع للم�ساب عند ح�س�ره للك�سف الدوري ،وكل
هذا ي�ساعد على االكت�ساف املبكر الأي م�ساعفات ناجتة عن ارتفاع �سغط الدم.
عوامل الخطورة

وهناك فائدة اأخرى من املتابعة الدورية للم�سابني بارتفاع �سغط الدم وهي االكت�ساف
خ�س��سا اأن هذه الع�امل يكرث
املبكر والعالج لع�امل اخلط�رة االأخرى لت�سلب ال�سرايني
ً
وج�دها عند الفئة العمرية نف�سها ملن ي�سك�ن من ال�سغط ،وهي فئة مت��سطي العمر وكبار
ال�سن ،وهنا نعنى باكت�ساف اأمرا�ض مثل ال�سكري وارتفاع ن�سبة الك�لي�سرتول بالدم ،التي
قد يعانيها امل�ساب لكن ال ت�جد لها اأعرا�ض ،وعند املراجعة الدورية وعمل الفح��ض
الالزمة يتم اكت�سافها.
عادات غير صحية

من ع�امل اخلط�رة االأخرى لت�سلب ال�سرايني التي قد تك�ن م�ج�دة لدى امل�سابني
بال�سغط وهي من العادات غري ال�سحية ونق�سد بها التدخني ،ف�ج�د اأكرث من عامل
يجعل احتمال االإ�سابة مب�ساعفات ت�سلب ال�سرايني كب ًريا .واالنتباه لهذه الع�امل
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وعالجها ي�ساعد على تقليل االإ�سابة باجللطات الدماغية والقلبية ،وهناك
فائدة اأخرى للمتابعة الدورية الرتفاع ال�سغط وهي اكت�ساف م�ساعفات اأو
اآثار جانبية قد ت�ساحب العالج ،وهناك نقطة مهمة وهي اأن اأدوية ال�سغط
التي ت�ستخدم االآن قليلة االآثار اجلانبية وامل�ساعفات خال ًفا ملا كان عليه
احلال قبل عقد اأو عقدين من الزمان.
وهناك فئة من مر�سى ال�سغط تك�ن فائدة املراجعة الدورية لها م�ساعفة
ارتفاعا يف �سغط الدم اإ�سافة اإىل
وهم امل�ساب�ن بال�سكري الذين يعان�ن
ً
اإ�سابتهم بال�سكري ،حيث اأثبتت االأبحاث اأن عالج ارتفاع �سغط الدم ه�
اأهم عامل يف تقليل ن�سبة ال�فاة بني م�سابي ال�سكر ب�سبب اإ�سابتهم باجللطة
الدماغية اأو اجللطة القلبية ،فاأهمية املحافظة على �سغط الدم ت�سبق
املحافظة على م�ست�ى ال�سكر بالدم قرب احلد الطبيعي .ونن�سح باأهمية
املراجعة الدورية لي�ض ملر�سى �سغط الدم فقط بل ملن جتاوزوا �سن االأربعني
عليهم قيا�ض ال�سغط كل �ستة اأ�سهر الكت�سافه مبك ًرا.
ضغط الرداء األبيض

يحدد د.وهيب اجلردي ،اخت�سا�سي اأمرا�ض القلب وال�سرايني،
كيفية احل�س�ل على قراءة دقيقة الرتفاع �سغط الدم ،فين�سح ب�سرورة
اال�سرتخاء ملدة خم�ض دقائق قبل قيا�ض ال�سغط ،حيث اإن هناك ما يعرف
ب�سغط الرداء االأبي�ض ،فبع�سهم قد يرتفع �سغطهم ملجرد روؤيتهم للطبيب
ب�سبب الت�تر واخل�ف ،وهناك من لديهم «ف�بيا» من الذهاب للمراكز
ال�سحية اأو امل�ست�سفيات .وفيما يخ�ض قيا�ض �سغط الدم هناك ت�جه
لدى كل من اأمريكا واأوروبا العتماد قيا�سات ال�سغط املنزلية التي يق�م
املر�سى باأخذها بعيدً ا عن الت�تر واخل�ف الذي رمبا ينتاب بع�سهم يف
اأثناء وج�دهم باملراكز ال�سحية .وعلى الطبيب اأن ياأخذ وقته يف ت�سخي�ض
ارتفاع �سغط الدم ،ويعتمد الت�سخي�ض بعد اإجراء العديد من القراءات،
مبراقبة ال�سغط على مدى � 24ساعة من خالل جهاز يتم اإعطاوؤه للمري�ض من
قبل امل�ست�سفى لي�ساحبه ،ويتم تثبيت اجلهاز على ذراع املري�ض ملدة  24اإىل 48
�ساعة ،ويق�م اجلهاز كل ن�سف �ساعة خالل النهار باأخذ قراءة ل�سغط الدم
ويق�م باأخذ قراءة اآلية اأخرى كل �ساعتني بالليل.
ضغط بال أعراض

ارتفاع �سغط الدم لي�ض له اأعرا�ض ،لكن بع�ض النا�ض ي�سعرون باآالم يف
ً
مت��سطا اأو �سديدً ا ،وهناك
الراأ�ض عند ارتفاعه ،وقد يك�ن االرتفاع طفي ًفا اأو
ن�عان منه :االأول وه� ارتفاع �سغط الدم االأويل وال تعرف اأ�سبابه حتى االآن،
والثاين ارتفاع �سغط الدم الثان�ي ويحدث نتيجة املعاناة من م�سكالت
�سحية ت�سيب اأع�ساء اجل�سم الداخلية مثل الكلي والهروم�نات ،ومن
اأعرا�ض ارتفاع �سغط الدم ال�سع�ر باآالم �سديدة بالراأ�ض يرتافق معها حالة
عدم اتزان مع «دوخة» واآالم يف ال�سدر و«زغللة» يف النظر وا�سطرابات يف
دقات القلب واأرق ،وعادة ي�سيب ال�سغط االأويل البالغني ،بينما �سغط الدم
الثان�ي ميكن اأن ي�سيب فئات عمرية �سابة ب�سبب تغريات اإفرازات الغدد
ال�سماء والهرم�نات.
العالج

يعتمد عالج �سغط الدم على احلمية والتمارين الريا�سية مع �سرورة
االبتعاد عن القلق الزائد والت�تر والع�سبية ،وال بد من اتباع حمية ،فمع
فقدان املري�ض لل�زن الزائد فاإن �سغط الدم املرتفع يقل تلقائ ًيا وي�ساحب
احلمية �سرورة تقليل امللح يف الطعام .اإ�سافة اإىل اأهمية ممار�سة التمارين
الريا�سية كاإحدى و�سائل العالج .وهناك بع�ض النا�ض بحاجة اإىل االأدوية
لتخفي�ض ارتفاع ال�سغط ،وهناك العديد من تلك االأدوية بع�سها يعمل على
التخل�ض من امللح وال�س�ائل الزائدة باجل�سم ،وبع�سها يعمل على حماية
االأوعية الدم�ية من الت�سلب وال�سيق ،واالأدوية يف معظم احلاالت تقلل من
ارتفاع ال�سغط ولكن كل �سخ�ض ي�ستجيب ب�سكل خمتلف للعالج ورمبا يحتاج
اإىل وقت حتى ي�ستطيع الطبيب الت��سل الأف�سل االأدوية املنا�سبة.
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مقال

كيف نحقق ثقافة االدخار؟
البطاقات االئتمانية
البديل العصري لالقتراض
 %25من سكان المملكة
مصابون بضغط الدم
اأكدت درا�سات �سع�دية اأن  % 25من �سكان اململكة البالغني
م�ساب�ن ب�سغط الدم ب�سبب �سغ�ط احلياة التي يتعر�س�ن لها
والتي تعد اأحد اأهم م�سبباته ،ومما يدع� للده�سة اأن ثلثي امل�سابني
به ال يعلم�ن اأنهم م�ساب�ن بال�سغط ،ف�س ًال عن اأن معظمهم
يعان�ن االإ�سابة ا ً
خ�س��سا ممن تراوح
أي�سا مبر�ض ال�سكري،
ً
عاما ،اإ�سافة اإىل اأن  % 40من ال�سع�ديني
اأعمارهم بني  30وً 70
ارتفاعا يف �سغط الدم،
عاما يعان�ن
ً
الذين جتاوزوا اخلم�سني ً
وي�ستطيع  % 25من امل�سابني به املحافظة على امل�ست�ى الطبيعي
لل�سغط ،بينما  % 75منهم يعان�ن ارتفاعه عن املعدل الطبيعي.
وت�سري اإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية ال�سادرة يف ،2013
ارتفاعا يف
اإىل اأن هناك بلي�ن �سخ�ض يف اأنحاء العامل يعان�ن
ً
�سغط الدم الذي يت�سبب يف وفاة ت�سعة ماليني �سخ�ض �سن� ًيا.
وبح�سب اإح�سائيات  WHOت�سل ن�سبة ال�فاة باململكة اإىل 400
لكل مئة األف ن�سمة من ال�سكان ب�سبب اعتالل القلب ،ونظ ًرا
الرتفاع ن�سبة ال�فاة �سدد االأطباء على �سرورة قيا�ض �سغط الدم
ب�سكل دوري وقيا�ض م�ست�ى �سكر الدم والدهنيات والربوتينات،
خ�س��سا املهدرجة ،وجتنب
وتقليل ا�ستهالك امللح والده�ن
ً
ال�سمنة والتدخني ،وتناول اخل�سراوات والف�اكه مع تاأكيد �سرورة
ممار�سة الريا�سة التي تقلل من خطر االإ�سابة ب�سغط الدم بن�سبة
ت�سل اإىل  .% 35وقدر اخلرباء تكاليف عالج مري�ض �سغط الدم
يف اململكة بنح�  550ريا ًال �سهر ًيا لكل مري�ض كاأدوية اأ�سا�سية.

ملح الطعام

يتعني االإقالل من ملح الطعام ،وجتنب تناول ال�جبات ال�سريعة ،وممار�سة
الريا�سة ،وتخفيف وزن اجل�سم ،مع احلر�ض على تناول املاأك�الت ال�سحية،
واالإكثار من تناول اخل�سراوات والف�اكه ،واالبتعاد عن املقليات وامل�اد
الد�سمة ،وتناول اللح�م البي�ساء واالأ�سماك ب�سكل اأكرب ،مع االإقالل من
اللح�م احلمراء من اأجل االبتعاد عن االإ�سابة بارتفاع �سغط الدم ،و�سرورة
اكت�سافه مبك ًرا ،والبدء يف العالج ف�ر الت�سخي�ض ،وعدم اإ�ساعة ال�قت،
فبع�ض املر�سى ال�سباب يهمل�ن العالج ويق�ل�ن اإنهم ما زال�ا �سغا ًرا،
فالبدء يف عالجه يف العام االأول والثاين منذ اكت�سافه يجنب كث ًريا من
امل�سكالت ال�سحية الكبرية ،فمن م�ساعفاته القاتلة وعلى املدى الق�سري
االإ�سابة بالف�سل الكل�ي ،واجللطات الدماغية ،والنزيف الدماغي ،وجلطات
القلب ،والذبحات ال�سدرية ،وامل�ت الفجائي نتيجة لت�قف القلب الفجائي،
وانف�سال �سبكية العني ونزيفها ما قد ي�ؤدي يف النهاية اإىل فقدان النظر.

د.فهد المنصور *

يعاين اأكرث امل�ظفني يف جمتمعاتنا اخلليجية من
ف�سل حماوالت االدخار ب�سكل متكرر ،حيث اإن اأمناطهم
اال�ستهالكية ال ت�سمح لهم بذلك ،وجتد امل�ظف مع اقرتاب
مفل�سا وقد �سرف كل مدخ�له ال�سهري على
نهاية ال�سهر ً
اأم�ر ا�ستهالكية بع�سها �سروري وبع�سها االآخر كمايل،
حتى اأ�سبح كثري من الكماليات يف حياتنا م�سلمات ال ميكن
التنازل عنها باأي حال من االأح�ال اأو من باب جماراة
االأقارب واالأ�سدقاء واجلريان فتثقل كاهل رب االأ�سرة.
لذا ،ال بد اأن يك�ن لدينا وعي نف�سي اقت�سادي ،فلي�ض
كل ما تراه العني وت�ستهيه النف�ض ينبغي �سراوؤه واحل�س�ل
عليه ،الأن النف�ض الب�سرية ُجبلت على حب التملك ،ولكن
العقل وح�سن الت�سرف ال بد اأن يتحكما يف احتياجات الفرد
الي�مية وامل�ستقبلية ،لي�سبح اأكرث تفه ًما لظروفه االآنية
وتطلعاته امل�ستقبلية.
ا ً
أي�سا يلعب االعتياد على االقرتا�ض من االآخرين دو ًرا يف
اإ�سعاف قدرة الفرد على تاأجيل رغباته ،اأو تروي�ض نف�سه
على التخلي عن االأ�سياء اأو االحتياجات غري ال�سرورية ،ما
دامت ميزانيته ال�سخ�سية ال ت�سمح ،ف�س ًال عن اأن اعتياد
االقرتا�ض �سينتق�ض من �س�رته االإيجابية عن نف�سه يف
عي�ن االآخرين ،وكتدريب ب�سيط لتاأكيد تلك الق�سية ميكن
للمقرت�ض اأن ي�سع نف�سه م��سع املقر�ض وينظر كيف يرى
ذاته ،وكيف اأنه �سينفر من �س�رة املقرت�ض حينذاك ويتمنى
اأال يقف ذلك امل�قف ثانية.
وباتت البطاقات االئتمانية بدي ًال ع�سر ًيا لالقرتا�ض
ي�سعب اال�ستغناء عنها ملن اعتادها .وتختلف تلك ال�سرورة
ح�سب اأهميتها ،فبع�سهم يعدها اأف�سل من االقرتا�ض
ال�سخ�سي ،وبع�سهم االآخر يراها ح ًال �سري ًعا ميتاز
باخل�س��سية لتنفيذ حاجات عاجلة ،لكنها يف النهاية متثل
ً
قر�سا ينبغي االإيفاء به يف وقت حمدد ،واإال ت�ساعف ب�سكل
اآيل ،فهي تُ�سخم من الق�ة ال�سرائية مل�ستخدمها ت�سخي ًما
هالم ًيا وغري حقيقي ،وجتعلها كفقاعة ال�ساب�ن ما تلبث اأن
تنفجر اأ ًّيا كان هدف اقتنائها ،لت�سبح كارثة مالية ودائرة
من الدي�ن املمتدة.
من احلل�ل لهذه امل�سكلة ،اعتماد حت�يل �سهري ثابت عن
طريق البنك اإىل ح�ساب اآخر ال ميلك �ساحبه بطاقة �سحب
له ،وعليه اأن يعد اأن هذا املبلغ غري م�ج�د اأ�س ًال ،يجده يف
وقت احلاجة داع ًما له.
مهما يف غر�ض حب
وتلعب الرتبية االقت�سادية دو ًرا ً
االدخار يف االأبناء ،وجعلهم ي�سع�ن خططهم امل�ستقبلية
التي ت�ؤمن حياتهم االقت�سادية كي ينعم�ا باال�ستقرار
ويك�ن�ا على وعي مب�س�ؤولياتهم املالية كجزء من الرتبية
عم�ما كي ين�س�ؤوا قادرين على التكيف مع �سغ�ط
ً
احلياة املادية.
* ا�ست�ساري الطب النف�سي
م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي

العدد ( - )2شعبان  - 1434يوليو 2013

47

الكلمة األخيرة

التأمين الصحي..
طوق النجاة من خطر قائم

أحمد الشمري
مدير عام التسويق بالتعاونية

ال�سحة تاج على روؤو�ض االأ�سحاء ال يراه اإال املر�سى .هذا ال�سعار العربي القدمي مل يعد جمرد �سعار ،بل اأ�سبح واق ًعا
التغريات املناخية
نعي�سه بعد اأن تبدلت خريطة االأمرا�ض يف العامل واأ�سبحت �سحة االإن�سان مهددة على الدوام نتيجة رُّ
والتقنية وم�سادر التل�ث التي ت�سببت يف كثري من االأمرا�ض التي مل نكن ن�سمع عنها من قبل.
لقد فاجاأتنا خالل ال�سن�ات االأخرية اأمرا�ض جديدة مثل اإنفل�نزا الطي�ر ثم اإنفل�نزا اخلنازير وحال ًيا فريو�ض ك�رونا.
ويف اإح�سائية �سادمة ا ً
أي�سا اأعلنت وزارة ال�سحة عن ن�سبة خميفة من امل�سابني بداء ال�سكري و�سغط الدم بني امل�اطنني.
ورفعت الع�ا�سف الرتابية التي ت�سرب البالد كل عام من معدالت امل�سابني بالرب� واأمرا�ض احل�سا�سية ،اإ�سافة اإىل
التغريات املناخية ومل�ثات احلياة احلديثة اإىل
اإ�سابات ال�سرطان والف�سل الكل�ي وغريها من االأمرا�ض املزمنة .واأدت رُّ
زيادة خماطر االإ�سابة مبختلف االأمرا�ض.
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ً
ً
ً
ً
إحلاحا :كيف نحقق رعاية �سحية جيدة بتكلفة منا�سبة
و�سيلة تدعمنا يف �سراعنا امل�ستمر مع املر�ض .وظهر ال�س�ؤال االأكرث ا ً
ن�اجه بها �سبح االرتفاع اجلن�ين لتكاليف العالج يف امل�ست�سفيات اخلا�سة وامل�ست��سفات؟! وكمثال على ذلك تكاليف احلمل
وال�الدة .منذ �سن�ات قليلة كانت عملية ال�الدة تتم بتكلفة ال تتعدى ثالثة اآالف ريال ،ثم ارتفعت االآن لت�سل اإىل ع�سرة
اآالف ريال ،ويف بع�ض امل�ست�سفيات بلغت  15األف ريال ،ويف حاالت ال�الدة املعقدة ت�سل الفات�رة اإىل اأرقام فلكية .االإجابة
هي التاأمني ال�سحي الذي يحقق الت�ازن بني النقي�سني ،اأي رعاية �سحية مرتفعة التكلفة مقابل اأق�ساط تاأمينية حمدودة
القيمة .كيف ذلك؟ االأمر بب�ساطة يرجع اإىل االأ�سا�ض الذي يق�م عليه نظام التاأمني وه� التعاون .فالتاأمني يق�م على اأ�سا�ض
التعاون بني عدد كبري من امل�سرتكني يف �سندوق تكافلي تديره �سركة التاأمني ،يدفع كل م�سرتك يف هذا ال�سندوق مبل ًغا
من املال ي�سمى ً
ق�سطا اأو ا�سرتا ًكا تتحدد قيمته وف ًقا حلجم اخلطر الذي يجلبه اإىل ال�سندوق ،ومن اأم�ال هذا ال�سندوق
تدفع �سركة التاأمني قيمة العالج لعدد قليل من امل�سرتكني الذين ي�ساب�ن باأي من االأمرا�ض املحددة خالل فرتة اال�سرتاك.
قد يرى بع�سهم اأنه لي�ض بحاجة اإىل التاأمني واأنه ي�ستطيع مبفرده م�اجهة خماطر االأمرا�ض ،لكن قراءتنا لل�اقع احلايل
ت�ؤكد اأن تكاليف الرعاية ال�سحية اأ�سبحت تف�ق قدرة الكثري من االأفراد ،كما اأن مفاجاأة حدوث املر�ض و�سع�بة التنب�ؤ
ب�قته وبتكاليف عالجه ،تفر�سان علينا اال�ستعداد له ب��سيلة فاعلة وقدرة مالية مثل التاأمني.
واإدر ًكا الأهمية التاأمني ومنافعه ،اأ�سدرت احلك�مة ال�سع�دية خالل ال�سن�ات االأخرية عددًا من اأنظمة التاأمني االإلزامي
هي :تاأمني م�س�ؤولية املركبات ،وال�سمان ال�سحي التعاوين ،وتاأمني اأخطاء املهن الطبية .وكالعادة يف بداية تطبيق كل نظام،
تعامل امل�ستهدف�ن مع وثيقة التاأمني ب��سفها جمرد م�ستند ي�سهل اإجراءات احل�س�ل على اخلدمات احلك�مية املرتبطة
بهذا التاأمني مثل خدمات اإدارات املرور ،اأو اإدارات اجل�ازات ،اأو تراخي�ض الهيئة ال�سع�دية للتخ�س�سات ال�سحية اخلا�سة
بالفئات ال�سحية العاملة يف اململكة .لذلك اهتم امل�ستفيدون من هذه االأنظمة االإلزامية باحل�س�ل على وثيقة التاأمني باأقل
�سعر ،فقط الإجناز معامالتهم دون االكرتاث بقيمة املنافع التي ت�فرها تلك االأنظمة التاأمينية.
لكن رويدًا رويدًا بداأ امل�ستفيدون من اخلدمة يدرك�ن قيمة وثيقة التاأمني التي معهم .فالذي ت�رط يف حادث مركبة
ا�سطر اإىل اإبراز وثيقة تاأمني م�س�ؤولية املركبات ال�ستخدامها ككفيل غارم الإطالق �سراحه من حجز املرور بعد اأن تكفلت
ال�ثيقة ب�سداد م�س�ؤولياتها جتاه الطرف املت�سرر .والذي تعر�ض ملر�ض ع�سال جلاأ اإىل ا�ستخدام بطاقة التاأمني الطبي التي
حت�لت يف حلظة طارئة من جمرد ورقة يف حافظة النق�د اإىل ج�از املرور للح�س�ل على العالج الالزم لدى اأحد مقدمي
اخلدمة املعتمدين .والذي ت�سبب يف خطاأ طبي دون ق�سد وجد يف وثيقة التاأمني املالذ الذي �سدد عنه تع�ي�سات مبئات
االآالف مل يكن وحده ي�ستطيع تدبري مبلغ التع�ي�ض.
خ�س��سا اإذا كنا مدركني اأنه قائم ب�ج�د احلياة
لذلك ل�سنا يف حاجة اإىل انتظار وق�ع اخلطر كي نتحرك مل�اجهته،
ً
نف�سها ،ومن احلكمة اأن نبادر باال�ستعداد له واالحتياط منه ،فرمبا اإذا وقع اخلطر ال تك�ن هناك فر�سة كافية للح�س�ل
على ط�ق النجاة.
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