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التغيرات المناخية
وتأثيرها في الصحة

الدهون الثالثية..
عالقتها بالخمول والسمنة

االستخدام األمثل
للبطاقات التأمينية

االفتتاحية

التأمين الصحي في
السعودية ..رؤية متفائلة
عاما مرت على بدء ممار�سات الت�أمني ال�صحي يف اململكة العربية ال�سعودية ،مل يتوقع خاللها �أكرث
ً 25
املتفائلني من العاملني يف قطاع الت�أمني �أنه �سيحتل هذه املكانة داخل املجتمع ال�سعودي .ففي تلك الفرتة
اهتماما كب ًريا بالت�أمني ال�صحي بل قدمته جز ًءا من باقة خدماتها للعمالء الكبار.
مل تول �شركات الت�أمني
ً
ويف عام  1990بد�أ �إ�سهام الت�أمني ال�صحي يت�ضح ب�شكل م�ستقل بعد �أن قامت �شركة التعاونية للت�أمني بتفعيل
ممار�ستها لهذا النوع من الت�أمني ،فارتفع حجم �أق�ساط الت�أمني ال�صحي خالل عامني فقط مبعدل بلغ .%168
و�شهدت حقبة الت�سعينيات االرتفاع التدريجي يف عدد العمالء من ال�شركات والأفراد ،وزادت الأهمية الن�سبية
للت�أمني ال�صحي تب ًعا لذلك فتقدم ليحتل املرتبة الثانية يف حمفظة ال�سوق بعد ت�أمني ال�سيارات .وانتهت الفرتة
ب�صدور نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين الإلزامي عام  ،1999ف�أحدث نقلة نوعية يف املمار�سات والربامج
والعمالء امل�ستهدفني ،بل �أوجد ر�ؤية جديدة يف مفهوم الرعاية ال�صحية باململكة.
ومع بدء تفعيل هذا النظام وتطبيقه على مراحل عدة بد ًءا من عام  2005ومتزام ًنا مع �إعادة تنظيم �سوق
الت�أمني ال�سعودي وف ًقا لنظام الت�أمني التعاوين الذي �صدر عام  ،2003فقد �شهدت ال�سوق تغيريات �إيجابية
عدة �أهمها التو�سع يف التغطية املتاحة بربامج الت�أمني ال�صحي ،وزيادة عدد
امل�شمولني بالت�أمني ،وارتفاع معدالت الت�شغيل لدى مقدمي اخلدمات الطبية
املعتمدين ،والدفع باجتاه التطبيق الإلكرتوين املحكم ،و�ضبط تكاليف الرعاية
ال�صحية عند حدود متوازنة ،و�صدور وثيقة موحدة ،والرتخي�ص ل�شركات الت�أمني
ومقدمي اخلدمة ،ف�ض ًال عن التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،وبخا�صة جمل�س
ال�ضمان ال�صحي ووزارة الداخلية (اجلوازات) ،لو�ضع �آليات رقابية تدفع باجتاه
�إلزام اجلهات املعنية باحل�صول على وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
هذه الإجراءات رفعت حجم �سوق الت�أمني ال�صحي عام � 2013إىل  13مليار ريال
حمت ًال املرتبة الأوىل يف حمفظة �سوق الت�أمني ال�سعودي بح�صة قدرها  %51من
�إجمايل حجم ال�سوق ،وزاد عدد امل�شمولني بالت�أمني ال�صحي التعاوين �إىل 9.8
مليون مواطن ومقيم ،كما �سددت �شركات الت�أمني تعوي�ضات عن خدمات لعمالء
رائد عبداهلل التميمي
الت�أمني الطبي قدرها  10.4مليار ريال.
الرئيس التنفيذي  -التعاونية
ورغم هذا النمو ،نحن ال ندعي �أن نظام الرعاية ال�صحية يف اململكة العربية
ال�سعودية بات متطو ًرا ب�صورة ت�ضاهي الأنظمة ال�صحية العريقة مثل نظام
الرعاية ال�صحية يف �سوي�سرا ،وكندا ،و�أ�سرتاليا ،وبريطانيا ،والواليات املتحدة الأمريكية .لكن رغم الفارق
الكبري يف اخلربة والإمكانيات �إال �أن نظام الرعاية ال�صحية يف ال�سعودية حقق يف ال�سنوات الأخرية تطو ًرا
كب ًريا مقارنة بتلك الأنظمة .ومن املتوقع �أن ي�شهد يف امل�ستقبل القريب من ًوا �أكرب وال �سيما بعد �أن و�ضعت
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،م�ؤخ ًرا ،تنظيمات عدة ت�ضبط املمار�سات املهنية للت�أمني ال�صحي.
وعلى �ضوء ر�ؤيتنا لو�ضع الت�أمني ال�صحي حال ًيا ،ميكنني القول �إنه بد�أ يتغلل �ضمن منظومة اخلدمات
االجتماعية للمواطنني واملقيمني ،ويك�سب عمالء جددًا كل عام ب�إ�ضافة فئات اجتماعية لهذه املنظومة �آخرها
كان الإلزام بالت�أمني على �أ�سر املقيمني والذي مت تطبيقه ابتداء من �شهر �سبتمرب املا�ضي .يف الوقت نف�سه
يرتقب املواطن ال�سعودي ما ت�سفر عنه درا�سات وزارة ال�صحة فيما يتعلق بنظام الرعاية ال�صحية املقرر
تطبيقه يف ال�سعودية على �أمل �أن تدخل �شريحة كبرية من املواطنني حتت مظلة هذا النظام.
�إن تقديراتنا ت�شري �إىل منو �سوق الت�أمني ال�سعودي خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة مبعدالت جيدة ،حيث من
املتوقع �أن ي�صل حجم ال�سوق �إىل  35مليار ريال عام 2018
مدفوعا بالنمو الت�صاعدي يف ن�شاط الت�أمني الطبي
ً
ب�شكل �أ�سا�سي ثم ت�أمني ال�سيارات .ون�أمل �أن يت�سع تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي لي�شمل �أكرب عدد من
املواطنني يف �إطار ر�ؤية �شاملة تن�سجم مع ا�سرتاتيجية اململكة العربية ال�سعودية التي تهدف �إىل رفع م�ستوى
معي�شة املواطنني واالرتقاء باخلدمات الأ�سا�سية املقدمة لهم ،والتي ت�أتي يف مقدمتها الرعاية ال�صحية.
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أخبار التعاونية

التعاونية تحصل على تأكيد تصنيفها االئتماني
األفضل بين شركات التأمين السعودية
ح�صلت �شركة التعاونية للت�أمني على ت�أكيد ت�صنيفها االئتماين ( )Aوتوقع
م�ستقر من هيئة «�ستاندرد �أند بورز» التي تعد �أكرب هيئات الت�صنيف املايل يف
العامل ،فيما يعد �أف�ضل ت�صنيف ائتماين ح�صلت عليه �شركة ت�أمني �سعودية
خالل عام .2014
وتوقعت �ستاندرد �أند بورز �أن ي�ستمر الو�ضع العام للتعاونية م�ستق ًرا و�سيظل
عامل متيز مقارنة ب�أقرانها املحليني ،كما تتوقع �أن حتقق ال�شركة �إي��رادات
ت�ساهم يف دعم كفاية ر�أ�س املال جلعله قو ًيا ومتعاد ًال مع املخاطر ،ورمبا ي�صل
�إىل م�ستويات �أعلى خالل الفرتة .2016-2014
هذا ،وقد �أو�ضحت �ستاندرد �أند بورز يف تقريرها ال�صادر م�ؤخ ًرا حول هذا
الت�صنيف الذي متنحه للتعاونية للعام التا�سع على التوايل� ،أن التعاونية تتمتع
مبحفظة خماطر ت�أمينية قوية تعك�س م�ستوى خماطر االكتتاب التي تتعر�ض لها
ال�شركة ب�شكل حمدد داخل اململكة العربية ال�سعودية ،كما تعك�سً � ،
أي�ضا ،و�ضعها
القيادي داخل �سوق الت�أمني ال�سعودية ،وم�ستفيدة يف الوقت نف�سه من جودة
الأنظمة الت�أمينية التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة النقد مبا ي�ضمن ممار�سة حتوطية
منا�سبة للعمليات الت�أمينية ،ف�ض ًال عن الت�صور الإيجابي ملعدالت املخاطر يف
منتجات التعاونية التي تتميز بر�ؤية معقولة لتطور املطالبات مع االحتفاظ
بح�صة حمدودة من �أخطار الكوارث الطبيعية.
و�أ�شار تقرير �ستاندرد �أند بورزً � ،
أي�ضا� ،إىل �أن التعاونية جنحت يف اال�ستفادة
من معدالت النمو الكبرية واملتوقعة ل�سوق الت�أمني ال�سعودية ،مدعومة بانت�شارها

اجلغرايف على م�ستوى اململكة ،ف�ض ًال عن �سمعتها اجليدة وقوتها املالية الكبرية
التي متيزها عن باقي �شركات الت�أمني يف ال�سوق .و�أ�ضاف التقرير �أن و�ضع
املخاطر املالية بالتعاونية ب�شكل عام يعد قو ًيا �إىل حد ما ،نظ ًرا لكفاية ر�أ�س املال
والإيرادات ،والو�ضع املتو�سط للمخاطر ،واملرونة املالية الكافية ،منوهً ا بقدرة
التعاونية على حت�سني الأداء خالل الفرتة القادمة على خلفية الإجراءات العملية
التي اتخذتها الإدارة العليا لل�شركة.
وقد �أكدت �ستاندرد �أند بورز �أن الو�ضع العام للمخاطر يف التعاونية متو�سط،
وم�ستوى خماطر االكتتاب بال�شركة منخف�ض ،كما �أن الو�ضع االئتماين للتعاونية
جيد ،مو�ضحة �أن التعاونية تتمتع مبرونة مالية كافية ،ولذلك ف�إن االحتياجات
الر�أ�سمالية للتعاونية خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة ميكن تلبيتها ب�شكل �أ�سا�سي
من منو �أعمال ال�شركة وارتفاع معدالت االحتفاظ ،عالوة على متكن ال�شركة من
متويل املالءة املالية املطلوبة لدعم هذا النمو من م�صادر داخلية مدعومة بتدفق
نقدي قوي من عمليات االكتتاب و�سيا�ستها املحافظة لتوزيع الأرباح.
عالوة على ذلك� ،أ�شارت �ستاندرد �أند بورز يف تقريرها �إىل العوامل الإيجابية
الأخرى التي ا�ستندت �إليها يف ت�صنيف التعاونية ،والتي ت�شمل ب�شكل �أ�سا�سي
ونظاما فعا ًال لإدارة املخاطر ،وو�سائل كافية للتحكم يف
وجود ثقافة �إيجابية،
ً
خماطر االكتتاب .كما توا�صل ال�شركة اال�ستفادة من فريق املديرين يف امل�ستويني
الأعلى واملتو�سط الذين لديهم خربة وا�سعة بال�سوق املحلية ،كما �أن معدالت
ال�سيولة بالتعاونية تعد ا�ستثنائية.

التعاونية ترعى مؤتمر مشاريع البنية التحتية السعودي 2014
رعت �شركة التعاونية للت�أمني م�ؤمتر م�شاريع البنية التحتية ال�سعودي 2014
الذي عقد خالل الفرتة من � 15إىل � 17سبتمرب بفندق الفي�صلية بالريا�ض،

و�شارك فيه معايل الدكتور حممد اجلا�سر وزير االقت�صاد والتخطيط ،وممثلون
من الهيئات احلكومية وال�شركات العاملة يف قطاعات النقل وم�شاريع البنية
التحتية واملقاوالت ،بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�س�ؤولني يف �شركات الت�أمني و�إعادة
الت�أمني املحلية والعاملية ونظمته �شركة «ميد» .جاء ذلك �ضمن الدور القيادي
الذي تلعبه التعاونية لتوفري احلماية الت�أمينية للم�شاريع احليوية باململكة العربية
ال�سعودية ،وبخا�صة م�شاريع النقل والبنية التحتية ،والتي من املتوقع �أن تقود
م�سرية التنمية خالل ال�سنوات القادمة.
وقد �ألقى نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات بالتعاونية عبدالعزيز ح�سن
البوق كلمة يف امل�ؤمتر بعنوان «الت�أمني على امل�شاريع الكربى يف ال�سعودية بني
الواقع والطموح» تناول خاللها بع�ض الإ�شكاليات التي تتعلق بالت�أمني على
امل�شاريع الكربى يف اململكة �أ�سبابها و�سلبياتها ،وبع�ض احللول املقرتحة ،ف�ض ًال
عن اجلوانب الإيجابية املتوقعة يف حال التو�صل �إىل �آليات عملية لتنظيم تقدمي
خدمات الت�أمني للم�شاريع الكربى ،منوهً ا ب�أن �سوق الت�أمني ال�سعودية متتلك
حال ًيا اخلربة الفنية ،والقدرة املالية ،والطاقة اال�ستيعابية التي تدعم قدرتها
على توفري احلماية الت�أمينية لهذه امل�شاريع وفق املعايري الت�أمينية العاملية،
ومدعوما بعالقات قوية مع كربى �شركات �إعادة الت�أمني.
ً
من جهة �أخ��رى �شاركت التعاونية بورقة عمل قدمها مدير عام املمتلكات
واحل��وادث �سلطان اخلم�شي طرح خاللها ر�ؤي��ة التعاونية اخلا�صة بالربنامج

4

املوحد لت�أمني مالك امل�شاريع الكربى ( )OCIPوالذي يعمل به عدد كبري من
الدول املتقدمة للت�أمني على امل�شاريع العمالقة يف جمايل النقل والبنية التحتية،
ومب��ا يتيح الكثري من املزايا مل�لاك تلك امل�شاريع ،ويحد من ال�سلبيات التي
ت�صاحب الطريقة التقليدية للت�أمني املطبقة حال ًيا ،حيث يركز هذا الربنامج
على احتياجات مالك امل�شاريع العمالقة ،ويوفر يف الوقت نف�سه فوائد جمة
جلميع الأطراف امل�شاركة يف مراحل التنفيذ �أو الت�شغيل.
هذا ،وقد �شاركت التعاونية يف املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر من خالل جناحها
اخلا�ص الذي حمل �شعار «خربتنا هي �ضمانك» ،حيث قدم ممثلو ال�شركة ر�ؤية
وا�ضحة لأه��م املنتجات الت�أمينية التي توفرها للم�شاريع الكربى واخلدمات
امل�صاحبة لها ،واملزايا التي توفرها ال�شركة لأ�صحاب هذه امل�شاريع.

سعودي يبتكر نظام «سعيد» للتحكم في مرض السكري
ابتكر مبتعث �سعودي يف �إحدى اجلامعات الربيطانية نظا ًما �إلكرتون ًيا
يعد فريدًا من نوعه للتحكم يف مر�ض ال�سكري ،وتثقيف مر�ضى ال�سكري يف
اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي� .صاحب االخرتاع ا�سمه حممد متعب
بن تنيبيك العتيبي وهو حما�ضر بجامعة تبوك يف كلية احلا�سبات وتقنية
املعلومات .و�أطلق املخرتع على نظامه ا�سم «�سعيد  »SAEDاخت�صا ًرا ال�سم
الربنامج  ،Saudi Arabian Electronic Diabetesوالنظام يهدف �إىل
تقدمي حل علمي لأ�سباب تفاقم مر�ض ال�سكري وم�ضاعفاته.
فكرة النظام تقوم على فتح ملف �إلكرتوين للمري�ض يحتوي على جميع
بياناته ال�شخ�صية والطبية ،ومن ثم تزويد املري�ض بجهاز قيا�س ال�سكري،
وكذلك جهاز قيا�س ال�ضغط مع قطعة بلوتوث يتم و�صلها بجهاز القيا�س لتنقل
القيا�سات �إلكرتون ًيا �إىل الهاتف الذكي .بعد ذلك يقوم املري�ض بتنزيل تطبيق
«�سعيد» على هاتفه الذكي من خالل متجر الربامج .وعند قيا�س ال�سكري
يف الدم �أو ال�ضغط يقوم املري�ض بت�شغيل الربنامج ،ويتم �إر�سال القراءة
�آل ًيا من خالل قطعة البلوثوث �إىل جوال املري�ض ،ومن ثم يقوم اجلوال
بدوره ب�إر�سال هذه القراءة �إىل النظام الذي يقوم هو الآخر بتحليل القراءة
اجلديدة للمري�ض ومقارنتها مع قراءات املري�ض امل�سجلة �ساب ًقا .وعن طريق
خوارزميات طبية ذكية يقوم النظام تلقائ ًيا ب�إر�سال ن�صائح طبية من خالل
ر�سالة ق�صرية تو�ضح للمري�ض حالته ال�صحية ،وبع�ض الأمور التي يجب
عليه القيام بها ،كما يقوم النظامً � ،
أي�ضا ،بتذكري املري�ض بالقيام ب�أخذ عينة
القيا�س يف الوقت الذي يتم حتديده من قبل الطبيب .ويتيح التطبيق للمري�ض
�أن يت�صفح ملفه الطبي من خالل واجهات جذابة.

ي�ستطيع الطبيب الت�سجيل يف النظام وتنزيل تطبيق «�سعيد» اخلا�ص به
على جواله ،حيث ميكن من خالل الربنامج ت�صفح ملفات املر�ضى عن بعد
وتقدمي الن�صائح الطبية لهم كما يحدث يف الزيارات العادية ،ويف حال �أر�سل
املري�ض قراءة �سكر الدم مرتفعة ،ف�إن الربنامج املثبت على جهاز الطبيب
�سيقوم بتنبيه الطبيب عن طريق ر�سائل ق�صرية حتمل بيانات املري�ض ،حيث
ي�ستطيع وقتها الطبيب الدخول مللف املري�ض وتقدمي امل�ساعدة .كما يقدم
النظام «�سعيد» للطبيب نف�سه بع�ض االقرتاحات والتحليالت التي يحتاج �إليها
ما يوفر على الطبيب الوقت واجلهد.
كذلك يتيح النظام «�سعيد» للمري�ض �أن ي�سال الطبيب عن طريق ر�سالة
ن�صية جما ًنا يوفرها النظام وي�ستطيع الدكتور بدوره �أن يرد على ت�سا�ؤالت
املر�ضى كذلك.
النظام «�سعيد» �سي�سد الفجوة ال�شا�سعة حال ًيا بني الطبيب واملري�ض ،ويخلق
بيئة افرتا�ضية ي�ستطيع كال الطرفني التوا�صل من خاللها حتى لو كان املري�ض
�أو الطبيب خارج ال�سعودية .ومري�ض ال�سكري �أ�صبح لديه الفر�صة ليتوا�صل
مع طبيبه من �أي مكان ،وكل ما هو مطلوب من �أي منهما (املري�ض والطبيب)
هو تثبيت التطبيق على اجلوال الذكي والت�سجيل يف النظام .والنظام �سيوفر
عناء ال�سفر ل�سكان املناطق النائية و�سي�ساعدهم على التوا�صل مع املراكز
املتخ�ص�صة يف عالج مر�ض ال�سكري بي�سر و�سهولة.
الربنامج طبق على عينة من املر�ضى من خمتلفي ال�شرائح العمرية،
و�أعطى نتائج �إيجابية ،و�سيتم ن�شر النتائج قري ًبا يف �أحد امل�ؤمترات العلمية
العاملية.

اكتشاف سعودي للحد من انتشار سرطان الثدي

مخاطر مزيل العرق

قلة بروتني «الرتي�سترتابرولني» يف خاليا
�سرطان الثدي قد يكون �سب ًبا يف ظهور خا�صية
انت�شار اخلاليا ال�سرطانية.
هذا ما تو�صل �إليه باحثون �سعوديون يف
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث ،حيث متكنوا من اكت�شاف �آلية اجتياح
اخلاليا ال�سرطانية يف الثدي .وهذا االكت�شاف
يفتح املجال يف القريب العاجل لإيجاد �سبل
جناحا من العالجات املتوافرة
عالجية �أكرث
ً
حال ًيا .و«الرتي�سترتابرولني» عبارة عن بروتني
يرتبط باحلم�ض النووي الريبي «ر.ن�.أ»
ويت�سبب يف تقليل ن�شاطات جينات حمددة .فمن
خالل البحث املخربي الذي مت �إجرا�ؤه تبني �أن �إعادة زيادة �إنتاج بروتني
«الرتي�سترتابرولني» ت�ؤدي �إىل احلد من انت�شار اخلاليا ال�سرطانية ،وهي
اخلطوة ال�سابقة النت�شاره .وزيادة م�ستوى الربوتني تقلل من �إنتاج عدد من
الربوتينات التي تلعب دو ًرا كب ًريا يف حتفيز �سرطان الثدي وانت�شاره عن
طريق تك�سري الأحما�ض النووية امل�س�ؤولة عن �إنتاجها.

حذر املعهد االحتادي الأملاين من
ا�ستخدام مزيل العرق املحتوي على
الأملنيوم وبخا�صة يف حالة وجود جروح
يف املنطقة التي ي�ستخدم فيها املزيل،
فاجلروح ت�ساعد على نفاذ كمية كبرية
من الأملنيوم �إىل اجل�سم ،وقد ي�ؤدي �إىل
الإ�صابة بفقر الدم وترقق العظام ،وقد
يتفاقم الو�ضع ليف�ضي �إىل حدوث �أ�ضرار
ميكن �أن ت�ؤثر يف املخ.
فاجل�سم يت�ضرر من الأملنيوم �إذا جتاوز
ن�سبة معينة حددتها الهيئة الأوروبية
ل�سالمة املواد الغذائية ب�ضرورة �أال
تزيد على ملليغرام واحد/كغم من وزن
اجل�سم .ومع ازدياد ا�ستخدام مزيل العرق
ب�شكل يومي ميكن �أن يزيد من الكمية
امل�سموح بها �أ�سبوع ًيا وبخا�صة �أن هذه
املادة توجد يف بع�ض املواد الغذائية.
العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014
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مدارات

خافضات الحرارة تزيد اإلنفلونزا

ديفيد �إيرن من جامعة ماكما�سرت الكندية ي�ؤكد �أن تعاطي
خمف�ضات احلرارة يزيد من انت�شار الإنفلونزا ،لأنها ت�ساعد على
تكاثر فريو�س الإنفلونزا يف ج�سم املري�ض
وتزيد من معدالت قابلية انت�شار
العدوى ،ما يت�سبب يف زيادة
عدد امل�صابني .فاحلرارة
ت�ساعد على تخفي�ض عدد
الفريو�سات يف ج�سم املري�ض
وتقلل من احتمال انتقال
العدوى �إىل الآخرين ،وتناول
�أدوية خاف�ضة للحرارة قد ي�ساعد
على انت�شار املر�ض.
حدد الفريق العلمي مع ديفيد �إيرن كيف ترتفع درجة انتقال
العدوى من املري�ض الذي يتناول �أدوية خلف�ض حرارة ج�سمه ،وبعد
حتليل نتائج االختبارات التي �أجريت على متطوعني� ،إ�ضافة �إىل
حتليل معطيات تناول الأدوية املخف�ضة للحرارة يف الواليات املتحدة،
منوذجا ريا�ض ًيا لتحديد كيفية ت�أثري هذا يف العدد الإجمايل
و�ضعوا
ً
للإ�صابات .وتو�صلوا �إىل �أن تناول �أدوية خمف�ضة للحرارة ،مثل
الإ�سربين و�إيبوبروفني وبارا�سيتامول ت�ؤدي يف الواليات املتحدة
الأمريكية حال ًيا �إىل ارتفاع عدد الإ�صابات بالإنفلونزا بن�سبة  5يف
املئة و�أكرث من �ألف وفاة �سنو ًيا.

دقات القلب مؤشر لصحة الكلى

تو�صل باحثون من جامعة جون هوبكنز الأمريكية �إىل �أن نب�ضات القلب تعد
م�ؤ�ش ًرا ل�صحة الكلى .فمن يعانون معد ًال مرتف ًعا لدقات القلب هم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بف�شل كلوي .الطبيب امل�س�ؤول عن الدرا�سة والذي يدعى دانييل
برومتان �أكد �أن النتائج ت�شري �إىل �أن اخللل الوظيفي يف النظام الع�صبي
الذاتي الذي ينظم بطريقة غري �إرادية وظائف اجل�سم كمعدل دقات القلب
و�ضغط الدم واحلرارة قد ي�شكل م�ؤ�ش ًرا لتطور بع�ض �أمرا�ض الكلى.

احذروا مشروبات الحمية

اكت�شف علماء بريطانيون
�أن امل�شروبات الغازية اخلا�صة
باحلمية �أ�شد �ضر ًرا من امل�شروبات
الغازية العادية لأنها ال تخل�ص ج�سم الإن�سان
من ال�سعرات احلرارية الزائدة وتت�ضمن يف
الوقت نف�سه عنا�صر غذائية لها �أ�ضرار مبا�شرة على
ال�صحة .امل�شروبات الغازية للحمية حتتوي على عنا�صر
غذائية م�ضافة ال تدخل يف تركيب امل�شروبات العادية ،ومنها
بدائل ال�سكر ومركبات ع�ضوية ت�ساعد على ته ّيج حا�سة
التذوق يف الل�سان ما يدفع الإن�سان لل�شعور باملزيد من العط�ش
واجلوع ولي�س العك�س .فبع�ضهم يعتقد �أن تلك امل�شروبات
تعطيه الإح�سا�س بال�شبع واالرتواء .وهذه امل�شروبات ال تكافح
ال�سمنة بل ت�ساعد على زيادة الوزن ،فقد تبني للخرباء �أن كمية
ال�سعرات احلرارية التي يح�صل عليها ج�سم الإن�سان تزداد
بن�سبة ترتاوح بني  %12و %36لكل لرت واحد من امل�شروبات
الغازية اخلا�صة باحلمية ،ما ينعك�س على زيادة الوزن.
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الفاكهة تمنع تطور السكري

�أكد علماء من جامعة �إي�ست �أجنليا الربيطانية �أن املحافظة على تناول
�أنواع من الفاكهة ب�شكل يومي مثل الفراولة والعنب ت�ساعد على تنظيم م�ستوى
ال�سكر يف الدم ،فكل الثمار الغنية مبركبات «الفالفونويد» تعد من الأغذية
املهمة ملر�ضى ال�سكري .وتو�صل العلماء �إىل تلك النتائج املهمة بعد �أن قاموا
باختبارات على �أكرث من � 2000شخ�ص خ�ضعوا لتحليل الدم قبل تناول الثمار
الغنية مبركبات الفالفونويد وبعده.
و�أظهرت النتائج �أن مادة «االنثو�سياننب» ،وهي عبارة عن ال�صبغات
املوجودة يف الثمار والغنية بالفالفونويد ،لديها قدرة فائقة على خف�ض مقاومة
اجل�سم للأن�سولني .وخل�ص العلماء � ً
أي�ضا �إىل �أن تناول كمية كبرية من هذه
املركبات يرفع تركيز بروتني «�أديبونيكتني» والذي ي�ساعد على تنظيم عمليات
التمثيل الغذائي ،ومن بني تلك العمليات ا�ستقالب اجللوكوز .واكت�شف العلماء
�أن الكرف�س واخلر�شوف بهما مادة «�إبيغينني» ومادة «تيولني» وكالهما ي�ساعد
على الق�ضاء على اخلاليا ال�سرطانية يف البنكريا�س.

قضية العدد

التغ ُّيرات المناخية..

الخطر الداهم
منظمة الصحة العالمية :تلوث الهواء يتسبب في وفاة
 1.2مليون شخص سنو ًيا.

جمعية الحفاظ على الحياة البرية
فيروسا
األمريكية :انتشار أكثر من 12
ً
ممي ًتا بسبب التغيرات المناخية

لتغريات املناخ ت�أثريات ال حمدودة ومت�شعبة على �صحة الإن�سان ،بل ت�صل يف بع�ض الأحيان �إىل �أن
ت�صبح «قاتلة» .فقد �أكدت جمعية احلفاظ على احلياة الربية يف �أمريكا �أن التغريات املناخية ت�سببت يف
انت�شار �أكرث من ً 12
مر�ضا ممي ًتا للإن�سان .ومن هذه الفريو�سات ،فريو�س �إنفلونزا الطيور ،وفريو�س احلمى
ال�صفراء ،وحمى ال�ضنك ،وفريو�س احلمى النزفية ،وطفيليات داء النوم ،وبكترييا التدرن .وال تقت�صر
ت�أثريات التغريات املناخية على الأمرا�ض اجل�سمية بل متتد لتلقي بظاللها على النواحي النف�سية واحلياة
االقت�صادية� ،سواء من الناحية الفردية� ،أو على م�ستوى الدولة ككل.
تغري املناخ ي�ؤثر يف ال�صحة العامة ب�سبب التغريات التي تطر�أ على درجات احلرارة والرطوبة .فالزيادات
يف موجات احلر والربد ت�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة الوفيات لدى الأطفال وكبار ال�سن وتف�شي الأمرا�ض املعدية
لتدهور نوعية املياه وتهديد الأمن الغذائي وارتفاع الفي�ضانات .وخلطورة تلك الت�أثريات كان ملجلة
(عائلتي) وقفة مع التغريات املناخية لقرع الأجرا�س وزيادة التنبه للحد من �آثارها والتوعية من خطورتها.

 3.3مليون وفاة سنوي ًا

تقارير منظمة ال�صحة العاملية ت�ؤكد �أن هناك �آثا ًرا �صحية �سلبية تنتج عن
تغيرّ املناخ لت�أثريها املبا�شر يف املتطلبات الأ�سا�سية لل�صحة ،وهي الهواء واملياه
والغذاء .فارتفاع درجات احلرارة ب�سبب االحتبا�س احلراري تُ�سهم مبا�شرة
يف حدوث الوفيات التي تنجم عن الأمرا�ض القلبية والتنف�سية .ويت�سبب تلوث
الهواء يف وفاة نحو  1.2مليون �شخ�ص �سنو ًيا ،ومع موجات احلر ال�شديدة
ترتفع م�ستويات حبوب اللقاح وم�سببات احل�سا�سية .وميكن �أن يت�سبب ذلك
يف الإ�صابة بالربو .والتغيرّ املتزايد يف �سقوط الأمطار ي�ؤثر يف كمية املياه
العذبة املتوفرة ل�سكان كوكب الأر�ض .ونق�صها يزيد من خماطر الإ�صابة
بالإ�سهال الذي يودي بحياة  2.2مليون �شخ�ص �سنو ًيا .والظروف املناخية لها
ت�أثريها املبا�شر يف زيادة معدالت الأمرا�ض التي تنتقل من �شخ�ص �إىل �آخر
�إما عرب املياه �أو احل�شرات .حيث تُطيل التغيرّات املناخية من ف�صول انتقال
الأمرا�ض وتغيري نطاقها اجلغرايف بعد �أن كانت حم�صورة يف مناطق حمددة
ال تخرج عنها .واالحتبا�س احلراري ينتج عنه انكما�ش اجلبال اجلليدية،
وذوبان الأرا�ضي دائمة التجمد ،والذوبان املبكر للأنهار اجلليدية والبحريات
اجلليدية ،وزيادة �شدة موجات احلرارة والعوا�صف والفي�ضانات واجلفاف.
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السيول ..والغبار

يقول راج�س اخل�ضاري ،اخلبري يف الطق�س واملناخ� ،إن التغري املناخي
م�صطلح يطلق على �أي تغري م�ؤثر يف معدالت الظروف املناخية ملنطقة معينة
كمعدل درجات احلرارة ،وزيادة معدل الت�ساقط املطري �أو نق�صانه وحالة
الرياح وال�ضغط اجلوي .وهذه التغريات ميكن �أن حتدث ب�سبب العمليات
الديناميكية للأر�ض كالرباكني �أو ذوبان اجلليد� ،أو ب�سبب قوى خارجية كالتغري
يف �شدة الأ�شعة ال�شم�سية� ،أو �سقوط النيازك الكبرية ،وم�ؤخ ًرا ب�سبب ن�شاطات
الإن�سان ومن �أمثلة تلك الأن�شطة انبعاث الغازات والتلوث واملواد الكيمائية
واملخلفات .واململكة �ضمن مناطق ال�شعور بالتغري املناخي ،فمنذ بداية مطلع
القرن الع�شرين واململكة تت�أثر به .ومظاهر التغري املناخي يف اململكة تتمثل
يف تقلب الف�صول الأربعة بني االرتفاع �شتاء واالنخفا�ض �صي ًفا ،وغزارة
الت�ساقط املطري يف مناطق �ضيقة حيث حتدث في�ضانات حملية ،وكذلك قوة
موجات الغبار وقوة موجات الأمطار باملقارنة مع ال�سنوات املا�ضية .ونق�صد
بالفي�ضانات املحلية التي حتدث يف مكان ما من �سيول تداهمه ولي�ست قادمة
من �أنهار �أو منقولة .وال�سيول التي ت�أتي بكميات كبرية يف �ساعات ق�صرية ال
ت�ستطيع البنية التحتية وال الأودية حتملها فتحدث الكوارث املادية والب�شرية

وتنقل الأمرا�ض والأوبئة من مناطق �إىل �أخرى من خالل امل�ستنقعات التي
تخلفها ولعل �أبرز مثال على ذلك «�سيول جدة» .فاجلو الرطب بيئة منا�سبة
للأوبئة لتنمو وتتوالد بها .و�أماكن املياه الراكدة بيئة مثالية لتزايد احل�شرات
والأمرا�ض .وانقطاع املطر واجلفاف يت�سببان يف كثافة موجات الغبار ،وبخا�صة
جفاف جنوب العراق وغربه ،فهو دائ ًما م�صدر املوجات الغبارية باململكة.

هل هناك عالقة بين النشاط الزالزلي والتغيرات المناخية؟

عن الزالزل التي �شهدتها منطقة جازان م�ؤخ ًرا و�أ�سبابها يو�ضح لنا الدكتور
عبداهلل بن حممد العمري ،رئي�س ق�سم اجليولوجيا بكلية العلوم جامعة امللك
�سعود وامل�شرف على مركز الدرا�سات الزلزالية بجامعة امللك �سعود ورئي�س
اجلمعية ال�سعودية لعلوم الأر�ض� ،أن تربة منطقة جازان تقع على روا�سب من
القبب امللحية ال�سميكة التي بدورها ت�ساعد على انت�شار املوجات الزلزالية
ب�سرعة عالية ما ي�ؤدي �إىل الإح�سا�س بالهزات ب�سهولة ،والن�شاط الزلزايل يف
�شبه اجلزيرة العربية يقع على امتداد حدود ال�صفيحة العربية مبنطقة خليج
العقبة ،وجنوب غرب اململكة ،والبحر الأحمر ،ويعد و�سطها و�شرقها والدرع
العربي من املناطق الأقل ً
ن�شاطا للزالزل ،والزالزل التي تعر�ضت لها جازان

متثل حركة انزالقية ت�أخذ اجتاه �شمال �شرق وجنوب غرب� ،أما التي تركزت
على الياب�سة يف الدرع العربي فقد نتجت عنها حركة ر�أ�سية باجتاه ال�شمال
الغربي.
�أ�سباب حدوث الزالزل ترجع �إىل قدرة اهلل عز وجل يف انطالق الطاقة
الناجتة عن احتكاك ال�صخور وحترك الطبقات الأر�ضية حول ال�صدوع
الكبرية� ،أو الثورات الربكانية واالخرتاق املفاجئ للمواد املن�صهرة يف باطن
الأر�ض للأجزاء اله�شة من ق�شرتها� ،أو �سقوط النيازك كبرية احلجم،
وانهيارات الكهوف الكبرية حتت �سطح الأر�ض .ومعظم مناطق اململكة ت�شهد
ن�سبة قليلة من الن�شاط الزلزايل ،وبخا�صة الدرع العربي وامل�سطح العربي،
�إال �أن قربها من املناطق الن�شطة زلزال ًيا يف �إيران وتركيا من ناحية ال�شمال
ال�شرقي ،والبحر الأحمر والدرع العربي من جهة الغرب واجلنوب الغربي،
و�صدع البحر امليت التحويل �شما ًال ،ي�ستدعي احليطة واحلذر.
وهناك ظواهر طبيعية ميكن من خاللها توقع حدوث الزلزال ،مثل انطالق
غاز الرادون من الآبار على امتداد ال�صدوع ،واختالل م�ستوى املياه اجلوفية،
وبروز هزات �أولية خفيفة ت�شعر بها احليوانات جتعل الأغنام واخليول تخرج
من مرابطها ،وتُبقي الأرانب �آذانها مرفوعة ،ويوا�صل احلمام طريانه دون
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قضية العدد

ارتفاع حرارة منطقة الشرق األوسط
ُيتوقع �أن يرتفع متو�سط درجة احلرارة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
مبع ّدل درجة �أو درجتني بني  2030و ،2050ما يت�سبب يف ارتفاع
معدالت التبخر وتدهور الرتبة يف م�ساحات وا�سعة من �أرا�ضي
املنطقة العربية .وخالل الفرتة من  1995و� 2006سجل ارتفاع حرارة
كوكب الأر�ض مبعدل  0.74درجة مئوية خالل القرن الع�شرين ،وهي
ارتفاعا خالل الألف عام املا�ضية .وامل�ستويات العامة
الن�سبة الأكرث
ً
للبحار ارتفعت بني  0,1و  0,2مرت ب�سبب التمدد احلراري للمحيطات،
كما ح�صل تراجع وا�سع للمناطق اجلبلية اجلليدية يف املناطق غري
القطبية خالل القرن الع�شرين ،وانخف�ضت الطبقة الثلجية بن�سبة
 %10منذ عام  .1960ومن املتوقع �أن يرتفع م�ستوى البحر �إىل حوايل
املرت الواحد حتى عام .2100

الرجوع �إىل �أبراجه ،فحا�سة ال�سمع لدى احليوان ترتاوح ما بني � 1000إىل
 4000ذبذبة يف الثانية ،وت�صل عند الكالب والأ�سود �إىل � 60ألف ذبذبة يف
الثانية ،و� 100ألف ذبذبة عند الفئران واخلفافي�ش.

 300مليون مصاب بالربو
د .رند خالد �أرنا�ؤط ،ا�ست�شارية �أمرا�ض احل�سا�سية واملناعة مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض ،تعزو �أ�سباب انت�شار الربو �إىل
�أن �أجواء اململكة «قارية» وتتميز باجلفاف وترامي ال�صحراء ين�شط من حركة
الرياح والتي حتمل معها دائ ًما الأتربة والغبار .فالربو �أ�صبح م�شكلة لي�س على
م�ستوى دول اخلليج فقط بل على م�ستوى العامل ،حيث بلغ عدد حاالت الربو ما
يقارب  300مليون حالة ،و ُيتوقع �أن ت�ستمر بالزيادة �إ�ضافة �إىل ا�ستمرار زيادة
معدالت الإ�صابة والوفيات .و�سجل ارتفاع يف ن�سبة الإ�صابة بالربو يف الريا�ض
من  %12قبل � 10سنوات �إىل  %23حال ًيا .وتكمن خطورة الربو يف �أنه مر�ض
مزمن وينت�شر بكرثة يف كل الأعمار ،وبخا�صة الأطفال ،وغال ًبا ال ُي�شخ�ص �أو
يخط�أ يف ت�شخي�صه ،ومن الأمرا�ض التي ت�ستدعي اللجوء للرعاية ال�صحية
الطارئة .وبالرغم من ذلك ف�إنه مر�ض ميكن عالجه وال�سيطرة عليه والتعاي�ش
معه .ويحد مر�ض الربو من ن�شاطات الطفل اليومية �إذا مل تتم ال�سيطرة عليه.
األكثر تضر ًرا
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يف كلية الطب بجامعة امللك خالد يف �أبها ،وم�ساعد وكيل جامعة امللك خالد،
يو�ضح �أن هناك ت�أثريات ال حمدودة لتغريات املناخ على �صحة الإن�سان وبخا�صة
الذين يعانون الأمرا�ض املزمنة� ،سواء كانوا من م�صابي ال�سكري �أو القلب �أو
الرئة �أو الكلى وغريها من الأمرا�ض التي تزيد حدتها مع تغري املناخ .ونن�صح
دائ ًما امل�صابني باحل�سا�سية ومر�ضى ال�سكري وامل�صابني ب�أمرا�ض الرئة ب�أخذ
الأم�صال الالزمة لتقليل امل�ضاعفات ومنع تدهور حالتهم ال�صحية.
بح�سب الدكتور يو�سف �سليم قرنوب اخت�صا�صي الطب الباطني يف م�ست�شفى
الأمري في�صل بن فهد بن عبد العزيز للطب الريا�ضي ف�إن ج�سم الإن�سان
ي�ستطيع تنظيم درجة حرارته ب�آلية فريدة حتقق التوازن بني �إنتاج احلرارة
وت�صريفها ،فالإنتاج يكون داخلي ًا �أو خارجي ًا  .الإنتاج الداخلي يتم من خالل
عمل الع�ضالت وفعاليات التمثيل الغذائي� ،أما اخلارجي فهو نقل احلرارة من
املحيط اخلارجي عندما تتجاوز حرارته حرارة اجل�سم� ،أما ت�صريف احلرارة
فيتم �إىل الو�سط اخلارجي طاملا حرارته �أقل من حرارة اجل�سم حيث تفقد من
خالل اجللد بالإ�شعاع والتبخر والتو�صيل ،تظل الأليات التنظيمية فعالة طاملا
التغريات اخلارجية �ضمن نطاق معقول ويحدث خلل التنظيم خارج هذا املجال
وب�شكل خا�ص يف احلاالت التالية� ،صغار ال�سن واملعمرين ،البدناء و�ضعيفي
اللياقة ،الأ�شخا�ص غري املعتادين على اجلو احلار ،امل�صابني بنزلة �صدرية �أو
معوية مرتافقة باحلمى.
�أما احلاالت التي تتعر�ض �إىل �ضربة حرارة ،وهذه حتدث عند ممار�سة
اجلهد �أو التمرين يف جو حار وزائد الرطوبة ،فمث ًال يقوم بع�ض الأ�شخا�ص
مبمار�سة الريا�ضة مع لب�س كي�س من النايلون مينع خروج العرق� ،أو �أطفال
تركوا يف �سيارة مغلقة باجلو احلار بدون تكييف .فتحدث الدوخة وال�صداع
والغثيان و�آالم الع�ضالت والت�شو�ش كما ينخف�ض ال�ضغط ويت�سارع النب�ض وقد
يكون التعرق موجود ًا �أو غائب ًا.
املطلوب تخفي�ض احلرارة �إىل ( )38درجة بال�سرعة املمكنة ،و�أف�ضل طريقة
هي و�ضع امل�صاب يف بانيو مليء باملاء املثلج بعد �إزالة املالب�س ملدة من 10-5
دقائق ،وينبغي االنتباه لعدم ح�صول االرجتاف لأن ذلك يعني هبوط احلرارة
�إىل � 37أو �أقل  .يف حالة عدم توفر هذه الطريقة ميكن ر�ش اجل�سم كله بعد
نزع املالب�س مباء حرارته ( )20درجة وتعري�ضه ملراوح بحيث يتبخر املاء ويربد
اجل�سم� ،أو بتطبيق لفائف مغط�سة باملاء البارد مع التعري�ض للمراوح .ال يفيد
�إعطاء الأدوية اخلاف�ضة للحرارة يف هذه احلالة بل هي �ضارة وينبغي حتم ًا
االمتناع عن �إعطائها .
وهناك من يتعر�ض للإنهاك احلراري ،وهي من احلاالت التي ينبغي التفكري
بها عند ممار�سة العمل ال�شاق باجلو احلار فيحدث تعرق غزير وي�شرب
ال�شخ�ص غالب ًا الكثري من املاء بدون �أمالح .تتميز احلالة بارتفاع احلرارة �إىل
 39مع تعرق غزير وتقل�صات م�ؤملة بالع�ضالت مع حالة الهبوط العام مرتافقة
بهبوط ال�ضغط .ويتطلب �إعطاء ال�سوائل والأمالح للريا�ضي فور ًا ثم ي�ستلقي
مع رفع ال�ساقني وال تلبث الأمور �أن تتح�سن خالل دقيقتني من تطبيق هذه
العالجات ويحدث ال�شفاء التام خالل  30-10دقيقة ي�ستطيع بعدها �أن يقف
ومي�شي ب�شكل طبيعي .وي�ؤدي الربد �إىل زيادة �سرعة التنف�س ما ي�ؤدي ل�ضياع
املزيد من احلرارة مع الزفري كما �أن جفاف الطرق التنف�سية ينجم عنه الأزيز.
يحدث انقبا�ض الأوعية الدموية فيتجمع الدم يف الدوران املركزي ما ي�ؤدي �إىل
�إدرار بويل  .يت�أثر القلب نف�سه بالربودة في�ضعف انقبا�ضه كما تبط�ؤ �سرعته
ويقل معدل التو�صيل الكهربائي يف �أن�سجته ويظهر خمطط القلب الكهربائي
تغريات مميزة  .ي�ؤدي الربد لنق�ص �سرعة التو�صيل الع�صبي والع�ضلي في�شعر
ال�شخ�ص بالتنميل واخلدر و�ضعف التنا�سق الع�ضلي وقد ي�ستمر ذلك لأيام بعد
�إعادة التدفئة وال�شفاء  .كما يحدث التيب�س الع�ضلي وال�ضعف واالرتعا�ش وهذا
ي�ساعد على حدوث التمزق الع�ضلي خالل اجلهد .ونن�صح بنزع امل�صاب من
حالة الربد �أو التبلل باملاء ،بعد ذلك يعطى م�شروبات دافئة وتدف�أ منطقة
اجلذع بلفافات �ساخنة وقد تفيد �أي�ض ًا بع�ض التمرينات اخلفيفة مع متابعة
احلرارة والت�أكد �أنها بحدود ( .)35ويعد املغط�س احلار مباء حرارته ()40

د.عبدالملك القحطاني استشاري طب وجراحة العيون:
شيوعا وتحدث مع تغير األجواء
الحساسية من أكثر أمراض العيون
ً
أنواعا من إنزيمات العين
إلثارتها
ً

درجة �أح�سن الو�سائل يف حالة الربودة اخلفيفة وهو ي�شكل �ضغط ًا على
اجل�سم يفيد يف دعم ال�ضغط الدموي.

تحسس العين

وعن ت�أثري تغريات املناخ يف العني يقول الدكتور عبدامللك القحطاين،
ا�ست�شاري طب وجراحة العيون والليزك� ،إن العني تعد من �أكرث �أع�ضاء
اجل�سم ت�أث ًرا بالأجواء اخلارجية نظ ًرا ملالم�ستها الهواء مبا�شرة وما يحتويه
الهواء من �أتربة �أو بكترييا �أو رطوبة �أو جفاف يكون له ت�أثري يف العني.
�شيوعا ،والتي من املمكن �أن حتدث مع
واحل�سا�سية من �أهم �أمرا�ض العني ً
التغريات اجلوية .ومن �أهم �أعرا�ض ح�سا�سية العني :احلكة ،واالحمرار،
وم�سببات احل�سا�سية كثرية وتختلف من �شخ�ص لآخر ،ومن �أهمها التعر�ض
للأتربة والغبار وبخا�صة يف ال�صيف ،والتعر�ض لبع�ض �أنواع النباتات
أنواعا من
والأ�شجار مع دخول ف�صل الربيع .وم�سببات احل�سا�سية هذه تثري � ً
الإنزميات يف العني ،ومع زيادتها ت�صاب العني باالحمرار وي�شعر ال�شخ�ص
بالرغبة يف حك العني.
يكمن عالج ح�سا�سية العني باتباع عدد من الن�صائح املهمة ،من �أهمها:
التوقف عن حك العني ،حيث �إن اﻻ�ستمرار يف حك العني رمبا يزيدها
�سو ًءا ،ا�ستخدام الكمادات الباردة والتي تعمل على تهدئة العني وتخفيف
اﻻلتهاب الناجت عن احل�سا�سية .ويف حال عدم حت�سن العني مع الإجراءات
ال�سابقة فمن املمكن التوجه للطبيب لت�شخي�ص احلالة وو�صف العالجات،
ومنها القطرات املرطبة اخلالية من املواد احلافظة لتميزها بالأمان وعدم
ت�سببها يف �أعرا�ض جانبية ،والتي غال ًبا ما يو�صى با�ستخدامها من �ست
مرات �إىل ثماين مرات يف اليوم حيث �إن هذه القطرات تعمل على تنظيف
العني من الإنزميات املهيجة.

النهم والجوع

كمية الغذاء ونوعيته تختلف مع تغري املناخ ،هذا ما ت�ؤكده اخت�صا�صية
التغذية العالجية واحلمية ،رزان دقماق .فقد �أثبتت الدرا�سات �أن ال�شخ�ص
العادي يزيد وزنه يف ف�صل ال�شتاء من حوايل رطل واحد �إىل رطلني� .أما �إن
كان يف الأ�صل يعاين ال�سمنة فقد يزيد �أكرث من ذلك .والتف�سري العلمي لهذه
الظاهرة �أن الربودة ت�ؤثر يف درجة حرارة اجل�سم وجتعلها تتدنى ،ولذلك
يلج�أ اجل�سم لطلب املزيد من الغذاء لتوفري طاقة �أكرث ودف ًئا �أكرث ،ولذلك
يلج�أ النا�س �إىل تناول الأطعمة الغنية بال�سعرات احلرارية والن�شويات
وال�سكريات لتوفري تلك الطاقة .وخالل ف�صل ال�شتاء تقل الن�شاطات
البدنية ،وال �سيما يف الهواء الطلق ،وهذا من �ش�أنه �أن يزيد من الوزن � ً
أي�ضا.
وال�سكريات تعمل على رفع م�ستوى ال�سكر يف الدم ب�سرعة ،ولكنه �سرعان ما
يعود يف الهبوط م�سب ًبا حالة من اجلوع ال�شديد بعدها ،فيدخل ال�شخ�ص يف
دائرة مغلقة من النهم ثم اجلوع ال�سريع ،ما قد ي�سبب زيادة الوزن .وهناك
�أبحاث تدل على �أن بع�ض الأ�شخا�ص يعانون يف ف�صل ال�شتاء من االكتئاب
الذي يعود �سببه �إىل ق�صر النهار وزيادة �ساعات الليل والظلمة ،وه�ؤالء
ً
ارتباطا
غال ًبا ما يعانون تدن ًيا يف م�ستوى مادة ال�سريوتينني لديهم املرتبطة

مبا�ش ًرا باحلالة املزاجية.والن�شويات ت�ساعد على زيادة مادة ال�سريوتينني
يف الدم لذلك غال ًبا ما يلج�أ �أولئك الأ�شخا�ص �إىل تناول الن�شويات لتعوي�ض
النق�ص ولل�شعور بالراحة وال�سعادة.

الدوامات االقتصادية

�أما عن الت�أثريات االقت�صادية لتغريات املناخ فيقول طالل اجلديبي،
الكاتب يف �صحيفة االقت�صادية� ،إنه قد ال ي�صدق الكثريون ب�أن التغريات
املناخية للطق�س حتدد الكثري من درجة متتع الأ�سرة بالدخل .وجتاهل
التغريات املو�سمية (كالتغري يف درجة احلرارة ونزول الأمطار وانت�شار
الغبار) والذي يكلف امليزانية ال�سنوية للأ�سرة الكثري ،ورمبا يدخلها يف
دوامة الدين ب�سبب �سوء التعامل مع الفر�ص واملخاطر ،وهذه نتيجة طبيعية
للتقليل من نتائج الأحداث واملتغريات من حولنا .لو �أخذنا هذه العوامل
الثالثة :درجة احلرارة ،واملطر ،والغبار ،لوجدنا �أن لكل منها ت�أث ًريا متوق ًعا
خالل فرتة م�ستقبلية قابلة للتحديد .وكما ي�ستعد الأطباء ملو�سم الإنفلونزا
ال�سنوي� ،سنجد �أن للفرد فر�صة �أكرب لال�ستعداد للمطر �أو الغبار �أو التغري
املقبل يف درجات احلرارة .وهذا اال�ستعداد كفيل بتقليل املفاج�آت و�إيجاد
البدائل التي ت�ضمن له ا�ستقرا ًرا �أكرب يف امليزانية .فاملطر ي�صيب املمتلكات
بتلفيات ال ميكن جتاهلها ،واال�ستعداد املبكر له يعني تنظيم هذه املمتلكات
وحمايتها ،بطريقة ت�ضمن مقاومتها خالل املو�سم املقبل .بينما الغبار ،الذي
يعد �سمة �أ�سا�سية من �سمات منطقة اخلليج العربي والتي تت�سبب يف �إثارة
احل�سا�سية ،هو � ً
أي�ضا م�ؤثر اقت�صادي وا�ضح يف املمتلكات وال�صحة ،ولكنه
قابل لل�سيطرة.
ي�شكل العزل اجليد للمنازل �إ�ضافة �إىل متابعة �أحوال الطق�س ومقاومة
اخلروج يف �أوقات الغبار ً
خطا جيدً ا من الوقاية من الدوامات املر�ضية
املزعجة واملكلفة ماد ًيا .ومثل املطر والغبار ،ت�أتي درجة احلرارة ،وهي
املتغري الأكرث ح�ضو ًرا طوال العام ،حيث اال�ستعداد اجليد لها يكفل املحافظة
على املمتلكات ال�شخ�صية كالأثاث ،و� ً
أي�ضا هذا ي�شمل �أثمن ما منلك،
ال�صحة .وهكذا تنطبق قواعد الإدارة االقت�صادية بطريقة مبا�شرة ،القليل
من التخطيط وح�سن الإدارة �سي�ضمن بكل ت�أكيد هد ًرا �أقل وكفاء ًة �أعلى
للموارد .وتعتقد بع�ض الأ�سر �أن حياتها يف بيوت �إ�سمنتية مغلقة تعتمد على
مكيفات الهواء يجعلها مبعزل عن ت�أثريات الطبيعة .ولكن هذا يف احلقيقة
جمانب لل�صواب ،حيث �إن ت�أثريات الف�صول املو�سمية يف اقت�صاديات الأ�سر
تكون دائ ًما �أكرث من املتوقع .ون�ستطيع تق�سيم هذه الت�أثريات �إىل ثالث
جمموعات :م�ؤثرات تتعلق با�ستهالك الطاقة ،وم�ؤثرات تتعلق باملحافظة
على ال�صحة العامة ،وم�ؤثرات مرتبطة بالرتفيه .وتظل كل هذه امل�ؤثرات
قابلة للتخطيط املبكر والتنظيم .قرار العزل احلراري املنزيل قد يقلل من
ا�ستهالك التكييف والتدفئة ،بينما احلر�ص على الوقاية ال�صحية �سيخف�ض
بكل ت�أكيد من تكلفة الفاتورة الطبية �أو حتى الغيابات عن العمل .وهذا نف�سه
ينطبق على القرارات ال�سياحية كذلك ،على �سبيل املثال ،فاتورة الرحلة
خ�صو�صا �إذا مل تدر�س
�إىل املنتجعات الدافئة يف ف�صل ال�شتاء مكلفة جدً ا،
ً
البدائل جيدً ا.
العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014
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قضية العدد

المرأة األكثر تأثر ًا بالتقلبات الجوية

تغيرات المناخ والصحة النفسية
نصف حاالت الطالق تقع خالل فصل الصيف

الدكتور فهد المنصور
استشاري الطب النفسي
مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض

�إن حال النف�س الب�شرية كما حال املناخ يف تقلباته وت�أثرياته الوا�ضحة يف
الطبيعة من حولنا ،فال بد  -ونحن جزء من امتداد هذا الكون � -أن ميتد ت�أثريها
ليم�س جوانب مهمة من حياتنا ،والتي من بينها �أمزجتنا وانفعاالتنا! فالعالقة
الوثيقة بني اختالف تغري املناخ وال�صحة النف�سية والبدنية باتت وا�ضحة للعيان،
وعالقة ظاهرة بني حالة النف�س واتزانها االنفعايل ،ومزاج الإن�سان و�سلوكه،
وبني التغيريات اجلوية امل�صاحبة لكل ف�صل.
فكث ًريا ما ت�صل لأ�سماعنا �شكاوى من هم حولنا جراء التعرق ال�صيفي
وبخا�صة املفرط منه ،والذي ي�ؤثر �سل ًبا يف نف�سية امل�صاب� ،أو جراء التعر�ض
خ�صو�صا من خلقت
لل�سعات ال�شتاء وانخفا�ض ن�سبة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س،
ً
بعاطفة ح�سا�سة ومرهفة تهيجها �أب�سط املواقف والتقلبات� ،إنها املر�أة .ف�صفاء
حالتها النف�سية واملزاجية مرهون بتقدم ف�صل معني� ،أو ت�أخر �آخر .وقد قيل فيها
«املر�أة كالدنيا ،فيها تقلبات الف�صول الأربعة» .لذا فهي الأكرث ا�ستعدادًا للإ�صابة
بالأمرا�ض املو�سمية الناجتة عن تغريات املناخ ،والتي تظهر نتيجة التغريات
الهرمونية التي ت�صيب الن�ساء خالل فرتات متفرقة من حياتها ،وما ي�صاحبها
من نق�ص هرمون الأ�سرتوجني.
ف�صل ال�صيف بطق�سه اجلاف وحرارته املرتفعة له ت�أثريه يف مركز االنفعال
يف املخ ومن ثم توتر الأع�صاب .فعلى الرغم من �أن ال�صيف يعني لدى الكثريين
متعة نهاية الف�صول الدرا�سية وبداية التمتع برحالت ا�ستجمامية هنا وهناك� .إال
�أنه ميثل لدى بع�ضهم الآخر الإجازة ال�صيفية و�شبح ال�ضغوط املادية امل�صاحبة
لها كال�سفر واحلفالت واملنا�سبات وما جتره من تكاليف باهظة وبخا�صة لأولئك
متاما فهناك من يرى الإجازة
�سيئي التخطيط� .أو لننظر من جانب معاك�س ً
ال�صيفية مرت ًعا للملل وال�ضيق حيث ال ت�سعفهم �أحوالهم املادية للتمتع كباقي
�أقرانهم وزمالئهم بهذه الفر�صة.
وعلى الرغم من كون ف�صل ال�صيف �أحد الف�صول املف�ضلة لإقامة حفالت
الزواج حيث اجلو امل�شم�س الدافئ البديع يجعل من ق�ضاء �شهر الع�سل دون
هطول الأمطار ومبالب�س خفيفة ومريحة حمط ا�ستمتاع و�إقبال كال الزوجني.
�إال �أن ت�أثري العوامل املناخية واجلو احلار يف تفكري املرء ويف تغيري �سلوكه يجعلنا
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�أكرث ح�سا�سية جتاه ت�صرفات الآخرين حتى التافهة منها ،ما ي�سبب ا�ستثارة
�أع�صابنا وتفلتها ب�سهولة ،ومن ثم الوقوع يف �شراك اخلالفات .وكثرية هي
الدرا�سات والإح�صاءات التي �أجريت يف عدة دول عربية ،والتي �أكدت ارتفاع
معدالت الطالق يف ف�صل ال�صيف مقارنة ببقية ف�صول ال�سنة .كما تقول درا�سة
�أخرى �إن �شهور ال�صيف ت�شهد ن�صف حاالت الطالق التي تقع بني الأزواج طوال
العام.
يعرب اخلريف ك�ضيف خفيف ليعقبه دخول ف�صل ال�شتاء فتعجز ال�شم�س عن
�إمدادنا بوافر �أ�شعتها وت�سيطر عتمة امل�ساء على الأجواء ،فيطول �إفراز هرمون
امليالتونني من الغدة ال�صنوبرية التي تقع يف و�سط املخ ،والذي بدوره ي�ؤدي �إىل
انعدام فاعلية ال�سريوتونني وهو الهرمون الداعم للمزاج واملخفف لأعرا�ض
الك�آبة ال�شتوية املو�سمية� ،إذ تقول الدرا�سات احلديثة والإح�صاءات �إنه وراء
ازدياد حاالت االنتحار يف �شهري دي�سمرب ويناير من كل عام.
�إال �أننا وعلى الرغم من برودة اجلو وما يعانيه بع�ض النا�س من تقلبات
ً
وان�ضباطا ،فيزداد تركيزه وقدرته
مزاجية جند بع�ضهم الآخر يكون �أكرث هدو ًءا
على ال�سيطرة على جميع انفعاالته ،حيث يتمتع بحالة نف�سية �أكرث ا�ستقرا ًرا.
كذلك جند �أن بع�ض الن�ساء ت�ستمد قوتها العاطفية يف ف�صل ال�شتاء و�أكرث من
�أي وقت م�ضى ،نظ ًرا لقربها ممن حتب حيث تت�أجج العاطفة وي�سيطر احلب.
كذلك يجد بع�ضهم يف الأجواء الباردة داف ًعا لل�سكن العائلي ،ومن ثم قرب
امل�سافات والتوا�صل بني الأفراد ،حيث ين�شط اخليال الذي يقود الفرد �إىل حالة
من الرومان�سية واالبتكار والإبداع.
تبديل الطبيعة ثيابها حل ًال من اجلمال وال�سحر له جاذبية� ،إال �أن له  -كما
�شهدنا � -ضريبته ال�صحية على الأفراد بوجه عام ،وعلى املر�أة على وجه
التحديد� ،إذ ت�صاب املر�أة نتيجة لذلك باالكتئاب ،بو�صفها �أكرث ت�أث ًرا بالتقلبات
اجلوية من الرجل مبعدل ال�ضعف ،الأمر الذي ينعك�س على حالتها النف�سية
�سل ًبا .ويرجع ال�سبب �إىل عوامل بيولوجية مثل التغريات الهرمونية� ،إ�ضافة
�إىل تعدد الأدوار امللقاة على عاتقها ،ما يدخلها يف دوامة القلق وال�صراعات
االنفعالية ،والتي تعجز عن التعبري عنها� ،أو قد يرجع ال�سبب لت�أثر بع�ضهم

ب�شكاوى الأ�صدقاء ومعاناتهم� ،أو رمبا تركت ذكرى م�ؤملة يف ذهن �أحدهم طاب ًعا
من احلزن والأ�سى ،والزمت هذا الف�صل حتديدً ا عن غريه من الف�صول الأخرى!
يطلق على هذا النوع من اال�ضطراب ا�سم «االكتئاب املو�سمي» �أو «ا�ضطراب
العاطفة الف�صلي» ،والذي ثبت ت�شخي�صه ال �سيما يف املناطق ال�شمالية من الكرة
الأر�ضية ،حيث يقل �ضوء النهار ل�شهور عدة .ويظهر هذا النوع من اال�ضطرابات
�إثر التغريات املناخية املو�سمية� ،إ�ضافة �إىل اجلينات الوراثية ،وقلة ممار�سة
التمارين الريا�ضية ،وتلوث الهواء ،ونق�ص التغذية ،ما يجعل من حلول ف�صلي
اخلريف وال�شتاء �سب ًبا للإ�صابة باكتئاب �شديد لدى معظم املر�ضى امل�صابني
مزاجا
بهذه اال�ضطرابات ،يف حني �أن بداية الربيع وال�صيف تثري لدى بع�ضهم ً
مو�سم ًيا هو�س ًيا ،فتذهب فر�ضية وا�سعة االنت�شار بني العلماء �إىل �أن ارتفاع حرارة
الأر�ض يزيد من احتماالت النزاعات الدموية ويجعلنا �أ�شد عن ًفا ،ما ي�ؤدي �إىل
ازدياد عدد النزاعات العنيفة يف �أنحاء العامل .كذلك فقد �أعرب فريق �آخر عن
اعتقادهم ب�أن ارتفاع درجات احلرارة ورتابتها طوال ال�سنة قد يت�سببان يف زيادة
ن�سبة الك�سل واخلمول بل وي�ؤثران يف ن�شاط اجل�سم ب�شكل كبري.
وعادة ما يكون امل�صابون ممن تخطوا �سن الع�شرين� ،إذ يزداد احتمال الإ�صابة
باالكتئاب املو�سمي مع التقدم يف العمر .عل ًما ب�أن بع�ض املراهقني قد ي�صابون به،
كما ت�صاب به الن�ساء �أكرث من الرجال� .إال �أن ذلك ال مينع الأطفال من املزاج
ال�سيئ� ،إال �أنه ي�أخذ �شك ًال �سلوك ًيا وحرك ًيا وبخا�صة يف ف�صل ال�صيف ،حيث يبدو
امللل والتعب وا�ضحني على الطفل ،ما يجعل من �سلوكه قل ًقا وعدوان ًيا ،وقد يفقد
�شهيته للطعام� ،أو قد يزيده ب�شكل الفت .و�أف�ضل ما ميكن فعله ال�ستيعابهم هو
اخلروج بهم خارج �أ�سوار املنزل ،وم�شاركتهم ممار�سة الريا�ضات املحببة لديهم،
حلماية �أج�سادهم ال�صغرية وتخلي�صها من تكد�س ال�شحنات ال�سالبة داخلها.
وتتدرج حاالت «اال�ضطراب املو�سمي» ما بني الب�سيطة والتي قد مت�ضي دون
ت�شخي�ص كونها ال ت�شكل �أكرث من �إح�سا�س املرء بال�ضيق واحلزن �أو قلة ال�سعادة،
و�صو ًال �إىل ال�شديدة منها ،والتي تظهر �أعرا�ضها خمتلفة من �شخ�ص لآخر .علينا
� ً
أي�ضا �أال نغفل الإ�صابة بـ«احل�سا�سية املو�سمية» والتي تتزامن عادة مع حلول ف�صلي
اخلريف والربيع ،حيث ي�سهم ارتفاع درجات احلرارة يف ارتفاع م�ستويات انت�شار
حبوب اللقاح يف اجلو حيث موا�سم التلقيح .كذلك ازدياد ن�سبة �سائر املواد الأخرى
املوجودة يف الهواء وامل�سببة للح�سا�سية والتي ميكن �أن تت�سبب يف الإ�صابة بالربو.
كذلك االنتقال املفاجئ من اجلو احلار �إىل البارد والذي تنتج عنه رطوبة ت�سهم
يف تكاثر احل�شرات ،وبخا�صة املختبئ منها حتت غبار املنازل وبني �أثاثاته ,وكذلك
تربية احليوانات الأليفة� ،أو وجود نباتات م�سببة للح�سا�سية يف حديقة املنزل.
وي�صيب هذا النوع من احل�سا�سية �أع�ضاء عديدة من اجل�سم كالأنف والعينني
(خ�صو�صا عند التحدث ب�صوت مرتفع) والرئتني .كما �أن
والأذنني والبلعوم
ً
نوعا يعرف بـ«احل�سا�سية الرئوية» �أو «احل�سا�سية ال�صدرية» والتي تظهر مع
هناك ً
تزايد اجلهد وبخا�صة عند الأطفال يف �أثناء اللعب �أو الرك�ض .وتختلف �أعرا�ض
«احل�سا�سية املو�سمية» باختالف الع�ضو امل�صاب ،فمث ًال:
بالن�سبة للأنف ي�صاب املري�ض بحكة �أو حرقان مع جريان مائي ب�سيط
وعطا�س متكرر وان�سداد يف بع�ض الأحيان.
�أما بالن�سبة للعينني في�شعر املري�ض بحكة ودموع دائمة واحمرار مع الإح�سا�س
بوجود رمل داخل العني وعدم القدرة على الر�ؤية الكاملة.
كما �أن البلعوم ي�صاحبه �أمل يف �أثناء البلع مع الرغبة يف احلكة الداخلية
متاما للربو مثل
وال�سعال اجلاف .و�أما الرئتان تكون الأعرا�ض بهما م�شابهة ً
�ضيق التنف�س وال�سعال الذي يبد�أ جا ًفا ثم يرافقه �إخراج بلغم �أبي�ض.
�أما الأذنان فيكون الإح�سا�س بوجود ماء داخلهما مع الرغبة يف احلكة اخلفيفة
والتي تتحول �إىل �أمل.وكث ًريا ما يت�ساءل بع�ضهم عن الفرق بني احلالة النف�سية
واملزاجية ،فاحلالة النف�سية للإن�سان هي النقطة املركزية امل�سيطرة وامل�س�ؤولة
عن �صحته ون�شاطه ،وفاعلية �أع�ضائه الداخلية ،و�سلوكه مع الآخرين ،حيث

يرجح �أن تكون الإ�صابة بالكثري من الأمرا�ض الع�ضوية عائدة �أ�سبابها �إىل
الأمرا�ض النف�سية وهي ما يطلق عليها الأمرا�ض النف�سج�سمية.
ولكل من النف�س واملزاج ن�صيبهما من التقلبات الف�صلية ،لذا ال بد للفرد
من رفع م�ستوى الوعي لديه و�إدراك الت�أثري الذي حتدثه الف�صول بتقلباتها على
احلالة املزاجية لديه ،ومن ثم ت�أثريها يف عالقاته الأخرى� .إن الدعم الأ�سري
ووجود الأ�صدقاء واملقربني له �أهميته يف جتاوز هذه املحنةً � .
أي�ضا �إ�شراك
الذات والقيام بن�شاطات اجتماعية حمببة يخففان من حدة الأعرا�ض و�آثارها.
اال�ستلقاء والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س مدة ( )15دقيقة يوم ًيا ي�سهمان يف �إعادة
بناء فيتامني «د» وتهوية املنازل و�أماكن العمل جيدً ا �أو ا�ستخدام منقيات الهواء،
وكذلك ممار�سة الريا�ضة اليومية للتخل�ص من ال�شحنات ال�سلبية واتباع حمية
غذائية �صحية.
ميكن مل�ضادات االكتئاب واملعاجلة الكالمية حت�سني �أعرا�ض «اال�ضطرابات
العاطفية املو�سمية»� ،سواء ا�ستخدمت وحدها �أو بالرتافق مع املعاجلة
بال�ضوء .و�إن كنت ممن يعانون ك�آبة ال�صيف ،فعليك باالبتعاد قدر الإمكان
عما يعزز �شعورك باحلرارة وجتنب تناول امل�شروبات املحتوية على الكافيني
والإكثار من تناول الفواكه وال�سوائل التي ت�سهم يف التقليل من حرارة اجل�سم.
من هذا كله نخل�ص �إىل القول ب�أن املناخ احلار كما املناخ البارد كالهما له
�إيجابياته و�سلبياته على �صحة الإن�سان وحالته النف�سية ،ما ميلي علينا واجب
اال�ستعداد ملواجهة �أي تطورات قد تطر�أ على حالتنا النف�سية �أو البدنية� ،سائلني
املوىل �أن ي�صرف عنا وعن �أحبائنا جمي ًعا كل مكروه.
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اقتصاد تأميني

يحقق سالمة األجيال وأمانها

التأمين
والتنمية المستدامة
تتبناه الدول لتحسين مداخيل األفراد ،وإنعاش اقتصادها،
وزيادة رفعتها بين دول العالم.
د.فهد أحمد عرب
كاتب اقتصادي*

التكافل االجتماعي �أحد الأ�س�س التي قام عليها جمتمعنا الإ�سالمي .وما تكاتفنا يف ال�سعي وراء دفع ال�ضرر واخلطر عن املجتمع
�إال لت�أ�سي�س بناء �إ�سالمي �سليم ت�ستدمي بني لبناته ووحداته املودة والرحمة .لقد حث البارئ� ،سبحانه وتعاىل ،امل�ؤمنني على
الرب والإح�سان لبع�ضهم ً
بع�ضا فقال }وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان{.
كما حثنا نبينا امل�صطفى ،عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم ،على التواد وزرع
الألفة بيننا بقوله« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى» .كل هذه وغريها من
النداءات التي نزلت يف كتاب اهلل ووردت يف �سنة النبي الكرمي للتعاون والتوادد
والتالطف والتعاطف حقيق بنا �أن نرتجمها يف تعامالتنا لت�ستدمي كمبادئ فطرية
ال ميكن �إال �أن يتقبلها كل فرد يف جمتمعاتنا الإ�سالمية.
�إن الت�أمني ال�صحي يعني �أن العائلة مبا فيها الأطفال �سيكونون يف �أمان
�صحي بتوفري العالج وحمايتهم عند الإ�صابة واملر�ض ،وال يتحملون الكثري من
التكاليف ،بل �إن بع�ضهم ال يتحملون �أي تكلفة على الإطالق ،وهذا من �أ�س�س
ا�ستدامة التنمية ،حيث فيه حتقيق ل�سالمة الأجيال وتهيئتها مل�ستقبلها الذي
تنتظره لتقوم بدورها كما يجب .من ناحية �أخرى ،ف�إن دفع مبالغ ت�أمينية �ضد
البطالة �أو التعطيل عن العمل هو � ً
أي�ضا حماية من ان�سياق املجتمع نحو الفقر
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وهو من التنمية امل�ستدامة .كما ميكن �أن نفكر يف �إحدى الأدوات التنموية ،وهي
توفري الفر�ص الوظيفية يف ال�سوق وعلى م�ستوى جميع املناطق واملحافظات من
قبل ال�شركات الأهلية �أو احلكومية �أو امل�شرتكة .وهذا �سيولد � ً
أي�ضا جما ًال للتناف�س
بني ال�شركات الأخرى املختلفة لل�سعي يف احل�صول على �شريحة تثبت بها ح�سن
نواياها وم�س�ؤوليتها االجتماعية .فتكون مبادرة � ً
أي�ضا يف مناء �أفراد املجتمع.
هذا ال �شك فيه �سينعك�س على حتقيق جودة عالية يف تقدمي خدمات الت�أمني يف
قطاع الت�أمني التجاري والتعاوين على حد �سواء ،ثم حتريك البور�صات ب�أ�سلوب
متوازن فيه تقدم للإن�سانية وتغييب للوحدوية والفردية .هذا يجعل �أفراد املجتمع
املنتمني له مال ًكا ومتداولني و�صناع قرار وعنا�صر تنمية لال�ستثمار يف �سوق متخم
بالتحديات يف الوقت نف�سه .كما �أن ا�ستمرار م�صادر الغذاء يف النماء والعطاء
بحمايتها وتوزيع مناطقها لتكون م�صد ًرا اقت�صاد ًيا لي�س للفرد وحده بل للمجتمع
ب�أكمله .فكل ما يحتاج �إليه املجتمع من �أ�سا�سيات �سيتوافر وبزيادة التو�سع يف

االنت�شار اجلغرايف واحل�صول على ح�ص�ص جديدة دائ ًما من ال�سوق ت�صبح
لل�شركات �أ�سماء كبرية جتعلها تقدم خدماتها خارج مناطقها بل وقطرها.
�إن تنمية م�ستوى املعي�شة على ال�صعيد املحلي يف املحافظة �أو املنطقة ما هو
�إال حمفز اقت�صادي على النماء االقت�صادي الأعم والأ�شمل للدولة ،حيث يرتفع
امل�ستوى املعي�شي النوعي وتنمى م�صادر التمويل وتتبادل ال�شركات املنافع وما �إىل
ذلك من حت�سني ومناء للعالقات التجارية للو�صول لتنمية م�ستدامة.
فر�صا للنجاح يتمتع بها الطرفان امل�ؤمن وامل�ؤمن
الآن بتنا نعرف �أن الت�أمني يوفر ً
عليه ،بحيث ي�شرتكان يف حتمل اخلطر  ،ومن َّثم تكون ن�سبة التحمل يف �أقل ال�ضرر
والتكاليف .هذه من مبادئ التنمية امل�ستدامة التي توفر �أينما �أقرت ون�شرت
متطلبات العي�ش الكرمي واخلدمات الإن�سانية الراقية للجميع .لذلك هناك حاجة
�إىل االلتزام بالقواعد املدرجة يف التنظيم ،كما يجب �أن ت�سود ال�شفافية يف هذا
النوع من الت�أمني لأنه ي�ستهدف املجتمع ككل.
لقد جاءت فكرة الت�أمني التجاري بنوايا مالت لتح�صيل املكا�سب التجارية،
وابتعدت كث ًريا عن �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة .ولكن ما �إن تعمق
االقت�صاديون يف مزاياه وتركيبة العقد التجاري البحت ،حتى عادوا لي�ؤكدوا �أنه
ميكن �أن يكون يف العقود الإ�سالمية ،ما يجعل املجتمعات تعي�ش متعاونة تتقا�سم
املخاطر وتتحمل جمي ًعا الأ�ضرار ،فتكون �أقل وط�أة و�أخف ثق ًال على الفرد �إذا
كان وحيدًا .ومن هنا �أ�صبحت فكرة الت�أمني التعاوين غاية ت�سعى لها املجتمعات
الإ�سالمية� .إن هناك ما ن�شر وي�ؤكد �أن دو ًال غربية و�شرقية بد�أت تفكر جد ًيا يف ذلك
لتبني هذا النظام من �أجل �شعوبها وحت�سني مداخيلها واقت�صادها ورفعة مكانتها
بني دول العامل .الت�أمني كفكرة �أمن وت�أمني من اخلوف وتعوي�ض ما هلك وبلي ،هي
م�س�ألة جدلية مل ت�ستقر عند حقبة �أو فرتة من الزمن .فالن�شر العلمي خا�ض يف
ذلك �إىل �أن و�صل �إىل حوايل الألفي عام م�ضت .هذا طب ًعا لأن احلروب واحلركة من �ضمانها وحفظها .وهنا كان ال�ستعرا�ض ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة
التجارية (البحرية بالذات) مل تكن وليدة قرن �أو
نتيجة حتققت بها كل الفوائد املمكنة ،ومت اال�ستقرار
اثنني و�إمنا منذ بدء اخلليقة .ولكن عندما بد�أت فكرة
على �أن يتم توزيع ال�ضرر واخلطر وتق�سيمهما على كل
التأمين
شركات
بين
التنافس
الت�أمني على املمتلكات واملوجودات ت�صاغ يف عقود
امل�ستفيدين وامل�ؤمنني .و�إذا ما حتقق فائ�ض فهو من
وعهود وتكون مبقابل يعني التعوي�ض عنها فقد ا�ستقر
يحقق جودة عالية في تقديم
ن�صيب اجلميع مع حفظ ن�سبة لقاء اخلدمة للم�ؤمن.
على عام  1666وهو تاريخ حريق مدينة لندن .ولكن
الخدمات التأمينية
يف وقتنا احلا�ضر تثار عدة ت�سا�ؤالت جوهرية منها:
بتطور الفكر كان القرن الثامن ع�شر مرحلة حتور �إذ
ما الأثر الذي ميكن �أن نالحظه من تطبيق الت�أمني
كانت الآراء تتمحور حول املخاطر التي حتف بهذا
وخ�صو�صا ما ي�سمى بالتعاوين يف �أي جمتمع؟ وهل لذلك
ً
اقتصاديات التأمين تزيد رقعة
خ�صو�صا �إذا ما مت ا�ستعرا�ض ما
النوع من اال�ستثمار،
ً
عالقة مع التنمية املجتمعية �أو التنمية امل�ستدامة؟ وهل
تقديم الخدمات ليعم الخير
واملمتلكات
املباين
أو
�
املنازل
مثل:
ميكن �أن ي�ؤمن عليه
يجب �أن تتبنى الدولة هذا النوع من الت�أمني �أم يعتمد
كافة
المجتمع
شرائح
الدمار
أو
�
التلف
او
للحرق
تتعر�ض
الفردية ،حيث
على الثقة بني امل�ؤ�س�سات والدولة و�أفراد املجتمع؟ وهل
ويكون الت�أثري مبا�ش ًرا على الأفراد ومن َّثم املجتمع.
هناك فرق يف �أن تنفرد الدول العربية بقوانني معينة
مع مرور الوقت كان الت�أمني دلي ًال على �أنه �سبيل لتح�سني عملية البناء ،معتمدين على الت�شريعات الظنية والقوانني واللوائح املبنية على التوقعات يف �أغلب
والت�صاميم ،واختيار املواقع ،وجودة املنتج .و�أ�صبح التخطيط والتقنني عمليات ت�سبق موادها .يف البداية ال بد من تعريف الت�أمني التعاوين حتى نتفق على �إطار واحد
اال�ستخدام واال�ستفادة .هذا بالطبع انعك�س مرة �أخرى على املفهوم الذي بات مقبو ًال نتحرك فيه دون �أن ن�شطط ،ثم نحدد ح�سب ال�سياق عالقته بالتنمية امل�ستدامة ليكون
مفتاحا لتغطية جوانب املو�ضوع بالتف�صيل� .إن قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة
جدًا فيما بعد ،ومنت�ش ًرا يف الدول التي مل يكن لديها ا�شرتاطات ميكن �أن تتدخل يف ذلك ً
�إمكانية التطبيق �أو تبنيها ل�ضمان معني ي�ضمن خروج الأطراف املعنية م�ستفيدة ,العربية ال�سعودية رقم  51ال�صادر بتاريخ 1397/4/4هـ املوافق 1977/3/24م ن�ص
حيث يغنم امل�ستفيد بقاء ممتلكاته و�صمودها �إزاء الكثري من امل�ؤثرات اخلارجية على جواز الت�أمني التعاوين وتوافقه مع ال�شريعة الإ�سالمية.
الطبيعية منها والناجتة عن فعل الب�شر ,ويغنم مقدم اخلدمة �أو امل� ِّؤمن مكا�سب تعينه
وميكن �أن نح�صر املعاين يف التايل� :إن الت�أمني التعاوين من عقود التربع �ضئيلة
على تطوير �أدائه ،وحت�سني خمرجاته ،وتوظيف قوى عاملة �أكرث ،وغري ذلك من املخاطر والأ�ضرار ميكن �أن تربمها �شركة �أو جمموعة من امل�ست�أمنني الذين
حمفزات لنمو وتنمية �أ�صبحت الآن يف مفهوم وا�سع يغطي كل جماالت احلياة .مع ال يهدفون للربح ،وميكن للقائمني عليه ا�ستح�صال تكاليف الت�شغيل واخلدمة
تطور مفهوم الت�أمني وتنامي التفكري يف �آليات ت�ساعد على تنمية البيئة واملعي�شة بد�أ واال�ستثمار يف املوارد ليكون العائد نف ًعا مق�سو ًما على امل�ستفيدين كلهم .عمو ًما
الإن�سان ،عام ًال كان �أم م�س�ؤو ًال ،يفكر يف مفهوم جديد من الت�أمني وهو الذي يعنى �إذا كنا نتفق على هذا املفهوم فمن هنا ميكن �أن ننطلق نحو العالقة مع التنمية
بالإن�سان و�إح�سا�سه بالطم�أنينة والأمان ودفعه ليعي�ش حياته ب�شكل �أف�ضل بالرتكيز امل�ستدامة.
على طلب الرزق وحت�سني الأداء يف العمل ليتم ترقيه ورفع م�ستوى مكا�سبه دون �أن
يتحمل كامل امل�س�ؤولية والأ�ضرار لوحده .كما �أنه و�ضع اقت�صاديات الت�أمني كمكا�سب
ميكن حت�صيلها لتغطية التكاليف وزيادة رقعة تقدمي اخلدمات فيعم اخلري �شرائح
* وكيل الوزارة امل�ساعد للتخطيط والبحوث بوزارة ال�صحة,
املدير العام للكليات واملعاهد ال�صحية �سابقاً
خمرجا لوحدوية املكا�سب وتغيري املفهوم �إىل توظيف الأموال بد ًال
�أكرث ،و�أراد �أن يجد ً
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أبحاث علمية

تجارب رائدة في جامعة الملك سعود على «الثيموكينون»

زيادة المناعة الطبيعية
من المهم إضافة مضادات األكسدة إلى غذائنا اليومي,
خصوصا الحبة السوداء.
ً
د .جمال بدر
أستاذ علم المناعة المشارك
جامعة الملك سعود
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مل�ضادات الأك�سدة �أهمية بالغة يف زيادة املناعة الطبيعية لدى اجل�سم،
وتعرف م�ضادات الأك�سدة ب�أنها مواد طبيعية �أو كيميائية توجد يف كثري من
املواد الغذائية ملنع �أك�سدة الدهون والتخل�ص من بع�ض املواد ال�ضارة املوجودة
باخللية ،مثل اجلزيئات احلرة واملعروفة با�سم .Free Radicals
هناك العديد من املواد الغذائية مثل الفواكه واخل�ضراوات الطازجة
ومنتجات الألبان واللحوم حتتوي على م�ضادات للأك�سدة مثل فيتامني «�أ»
و«البيتا كاروتني» وفيتامني «ج» وفيتامني «هـ» ومعدن «ال�سيلينيوم» وهرمون
«امليالتونني» والنباتات الطبية والعطرية مثل احلبة ال�سوداء وال�شاى
الأخ�ضر وغريها.
خ�صو�صا املادة
تعد احلبة ال�سوداء من �أهم م�ضادات الأك�سدة الطبيعية
ً
الفعالة فيها وهي الثيموكينون .لذلك ركزت معظم �أبحاثنا وجتاربنا على
درا�سة ت�أثري الثيموكينون ،كواحد من �أهم م�ضادات الأك�سدة يف تخفيف الآثار
ال�سلبية الناجتة من التعر�ض للمبيدات احل�شرية وامللوثات الكيمائية والإجهاد
احلراري الناجت عن ارتفاع درجات حرارة اجلو يف الدول ذات املناخ احلار .وقد
قمنا بدرا�سة ت�أثري الثيموكينون يف اجلهاز املناعي واجلهاز التنا�سلي و�سائر
�أجهزة اجل�سم� .إ�ضافة �إىل ذلك قمنا بالعديد من التجارب ملعرفة مدى ت�أثري
الثيموكينون على خاليا �سرطان نخاع العظام وذلك لك�شف الآلية اجلزيئية
لنمو هذه اخلاليا ال�سرطانية وانت�شارها ومدى قدرة الثيموكينون على �إيقاف
منو هذه اخلاليا ال�سرطانية.
ومن نتائج هذه التجارب �أثبتنا �أن من �أهم مظاهر اخللل املناعي
الناجت من التعر�ض للمبيدات احل�شرية هو زيادة م�ستويات
املواد ال�ضارة التي ت�ؤدي �إىل �ضعف يف اجلهاز املناعي من
خالل عدم قدرة اخلاليا املناعية من �أداء وظائفها والتي
ت�ستطيع من خاللها التعرف �إىل الأج�سام الغريبة والق�ضاء
عليها� ،إ�ضافة �إىل زيادة م�ستويات ال�شقوق احلرة ال�ضارة
ما ي�ؤدي �إىل حدوث تغريات ن�سيجية يف الأع�ضاء احليوية
املختلفة باجل�سم.
يف درا�سة هي الأوىل من نوعها مت التو�صل �إىل نتائج
علمية تفيد ب�أن الثيموكينون له القدرة على تخفيف الآثار ال�سامة
للمبيدات احل�شرية التي ت�ستخدم يف املنازل ويف جمال الزراعة بكرثة والتي
ميكن �أن ت�صل �إىل الإن�سان خالل احلياة اليومية .حيث ي�سهم الثيموكينون
يف زيادة كفاءة خاليا اجلهاز املناعي وحتفيز اخلاليا املناعية على الهجرة
الكيميائية وزيادة قدرتها على االبتالع والتهام الأج�سام الغريبة �إ�ضافة
�إىل زيادة م�ستويات الأج�سام امل�ضادة املتخ�ص�صة يف اجل�سم على حت�سني
م�ستويات �إنزميات الكبد ووظائفها� ،إ�ضافة �إىل قدرة الثيموكينون على �إنقا�ص
اجلهد الت�أك�سدى ون�سبة ال�شقوق احلرة التي ت�ؤدي �إىل �إجهاد خاليا اجل�سم،
وكل هذه التغريات كان لها الأثر الأكرب يف �إعادة حت�سني وظائف اخلاليا.
�إن الثموكينون وفيتامني «هـ» لهما القدرة � ً
أي�ضا على تخفيف الآثار املر�ضية
الناجتة عن التعر�ض للإجهاد احلراري ،حيث وجد �أن الإجهاد احلراري له
�آثار �ضارة على الكبد والكلية �سواء من الناحية الوظيفية �أو الرتكيبية �إ�ضافة
�إىل زيادة ال�شقوق احلرة باجل�سم.
ومن �أهم الآثار املرتتبة على التعر�ض للإجهاد احلراري نق�ص الهيموجلوبني
وكرات الدم البي�ضاء� ،إ�ضافة �إىل نق�ص م�ستويات �إنزميات الكبد وزيادة
ال�شقوق احلرة� ،إ�ضافة �إىل التغريات الن�سيجية يف الكبد والكلية ،وكذلك
ت�ضخم امليتوكوندريا والنزيف احلادث يف الأنابيب الكلوية .كما �أثبتنا � ً
أي�ضا �أن
الثيموكينون وفيتامني «هـ» من م�ضادات الأك�سدة التي لها القدرة على حماية
اجل�سم من الإجهاد احلراري وذلك عن طريق تقليل اجلهد الت�أك�سدي وال�شقوق
احلرة ،وزيادة الكفاءة الف�سيولوجية للج�سم عن طريق حت�سني التغريات يف
القيا�سات اخلا�صة بوظائف الكبد والكلية ،مثل �إنزميات الكبد والكرياتينني
وا�ستعادة التغريات الن�سيجية واملجهرية والدقيقة يف هذه الأع�ضاء .وهذه

األكسدة
تعد الأك�سدة �أحد التفاعالت الأ�سا�سية يف ج�سم الإن�سان،
والتي تقوم بتق�سيم جزيئات اخللية وتدمري الأحما�ض
الدهنية املوجودة يف اخللية ،ما يهيئ �أج�سامنا لت�صبح
عر�ضه للعديد من االلتهابات والفريو�سات وال�سرطانات.
وهناك �أغذية ت�ساعد على حدوث �أك�سدة �إيجابية للخاليا
وبالتايل رفع مناعة �أج�سامنا والوقاية من الأمرا�ض.
ومن �أهم هذه الأغذية اخل�ضراوات الطازجة ،والفواكه،
والأغذية البحرية ،وبع�ض املك�سرات.
هي الدرا�سة الوحيدة التي تطرقت �إىل دور الثموكينون يف تخفيف الآثار ال�ضارة
للإجهاد احلراري على �أجهزة اجل�سم كافة ،وكانت النتائج مبهرة من هذه الناحية
يف تقليل الآثار ال�ضارة للإجهاد احلراري على اخل�صائ�ص التنا�سلية.
بهذه النتائج يت�ضح �أن مل�ضادات الأك�سدة الطبيعية فوائد �صحية بالغة
ثم ف�إن
الأهمية يف عالج الأمرا�ض وذلك بتح�سني كفاءة اجلهاز املناعي ،ومن َّ
املحافظة على �إ�ضافتها يف الغذاء اليومي تقوي ب�شكل بالغ اجلهاز
املناعي واجلهاز التنا�سلي.
ويف درا�سة �أكرث �أهمية من �أجل ا�ستك�شاف الآلية اجلزيئية
امل�س�ؤولة عن منو خاليا �سرطان نخاع العظام املتعدد وانت�شارها،
وجدنا �أن للثيموكينون دو ًرا مه ًما يف احلد من انت�شار مر�ض
�سرطان نخاع العظام دون الت�أثري يف اخلاليا ال�سليمة وغري
امل�صابة بال�سرطان .والأكرث �أهمية من ذلك وجدنا يف درا�سة
حديثة للفريق العلمي اخلا�ص بنا �أن الأمهات امل�صابات مبر�ض
ال�سكري والالتي تناولن الثموكينون يف �أثناء فرتة احلمل والر�ضاعة
كان �أطفالهن �أكرث كفاءة يف اجلهاز املناعي ،وكان لتناول م�ضادات
الأك�سدة يف هذه الفرتة دور يف التغلب على م�شاكل مر�ض ال�سكري التي قد ت�صيب
الأطفال يف حياتهم امل�ستقبلية.
وبناء على هذه النتائج نو�صي بتناول الأغذية التي حتتوي على م�ضادات الأك�سدة
ب�شكل يومي مثل زيت احلبة ال�سوداء والأطعمة الأخرى مثل الربتقال من �أجل
حت�سني وظائف اجلهاز املناعي واحلماية من الأمرا�ض.

يجب الحذر من التعرض لإلجهاد الحراري لتأثيراته
السلبية في الهيموجلوبين وكرات الدم البيضاء
ونقص مستويات إنزيمات الكبد
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الخمول والسمنة والحمية الغنية بالسكريات والنشويات تزيد من النسب

الدهون الثالثية

عاما.
ينصح بإجراء الفحص كل  5سنوات بداية من عمر ً 20
تحقيق :محمود الديب
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ارتفاع الدهون الثالثية �أحد �أهم املخاطر التي تهدد �صحة الإن�سان ومن �أبرز الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل الوفاة .ومن خاللها
ميكن قيا�س �صحة القلب �أو اعتالله .فمع زيادة م�ستويات الدهون الثالثية حتدث النوبات القلبية.
وميكن خف�ضها باتباع احلمية ،وجتنب اللحوم الد�سمة ،والدهون ،واملداومة على التمارين الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل تناول
الأدوية حتت �إ�شراف طبي .فما هي الدهون الثالثية؟ وما خطورتها؟ وكيف ميكن املحافظة على ن�سبتها الطبيعية؟ هذه
بع�ض الأ�سئلة التي توجهنا بها �إىل �أهل االخت�صا�ص من اال�ست�شاريني واملخت�صني للح�صول على �إجابات وافية.
ُيعرف د .خالد النمر ،ا�ست�شاري و�أ�ستاذ �أمرا�ض القلب وق�سطرة ال�شرايني
والت�صوير النووي والطبقي ،الدهون الثالثية ب�أنها عبارة عن ثالثة �أحما�ض
دهنية مرتبطة بجل�سرين ،وت�ستخدم لإنتاج الطاقة يف خاليا اجل�سم ،وقد
تكون يف جمرى الدم جاهزة لإنتاج الطاقة يف اخلاليا (ن�سبة قليلة)� ،أو
تخزن على �شكل �شحوم موزعة يف مناطق اجل�سم املختلفة وت�ستدعى عند
احلاجة (الغالبية العظمى) .و�إذا زادت عن م�ستواها املقبول يف الدم فهي
ت�سبب م�شاكل ع�ضوية مثل جلطات القلب والتهاب البنكريا�س ،وهي تت�شابه
مع الكولي�سرتول يف عدم ذوبانهما يف ال��دم ،وع��دم وج��ود طريقة طبيعية
لإخراج الزائد منهما� ،سواء من اجلهاز البويل �أو اله�ضمي .ولذلك فكالهما
يت�سبب يف زيادة جلطات القلب والدماغ .ويكرث فرط الدهون الثالثية فيمن
يعانون ال�سمنة ،والتدخني ،وبع�ض الأدوي��ة مثل حبوب منع احلمل ،ونق�ص
ريا عامل الوراثة
�إفراز الغدة الدرقية ،وال�سكري ،وبع�ض �أمرا�ض الكبد ،و�أخ ً
له دور يف زيادتها.
وامل�ستوى الطبيعي للدهون الثالثية هو �أقل من 1.7ملمول/لرت وهو ما
يعادل �أقل من 150ملغ/لرت ،ويجب �أن يقا�س يف جميع من هم فوق � 20سنة
ثم كل � 5سنوات بالن�سبة للأ�شخا�ص الأ�صحاء .و�أما املر�ضى فيجب متابعتهم
عن قرب حتى يتم التحكم يف م�ستوى الدهون الثالثية باحلمية ،والريا�ضة،
والدواء ،ومعاجلة امل�سبب الأ�سا�سي لالرتفاع �إذا كان ً
مر�ضا ميكن عالجه،
وذلك بعد اتباع اخلطة املتفق عليها بني املري�ض وطبيبه.
وال توجد �أعرا�ض ميكن مالحظتها على امل�صاب بارتفاع الدهون الثالثية،
فمن خالل التحاليل فقط ميكن الت�أكد من ن�سب الدهون الثالثية للبدء
يف برنامج عالجي ،لكنّ هناك � ً
أعرا�ضا وهي عبارة عن زوائد حول العني
ميكن �أن ت�شري �إىل الإ�صابة بالدهون الثالثية ،وهذه الزوائد هي عبارة عن
تر�سبات دهنية .هذا ما �أكده د .وليد حممد احلزمي ،ا�ست�شاري الأمرا�ض
الباطنية واجلهاز اله�ضمي والكبد واملناظري و�أ�ستاذ كلية الطب يف جامعة
الإم��ام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،م�ضيفًا �أن��ه يف�ضل التيقن من وجود
الدهون الثالثية من عدمها عن طريق التحاليل املخربية للح�صول على
نتائج دقيقة .وعلى املري�ض �أن ميتنع عن تناول الطعام قبل �إجراء التحليل
من � 8ساعات حتى � 12ساعة وي�ستطيع فقط تناول املياه خالل تلك ال�ساعات
قبل �إجراء االختبار للح�صول على نتائج دقيقة.
�أم��ا عن خطورة الدهون الثالثية على �صحة الإن�سان فيجملها د .وليد
يف تعر�ض امل�صاب بها مل�ضاعفات كثرية من �أخطرها ت�صلب ال�شرايني
وان�سدادها ،ما يت�سبب يف الإ�صابة باجللطات الدماغية والقلبية .ومعدالت
الدهون الثالثية تختلف من �شخ�ص لآخر وفقًا لعمره وجن�سه ،و� ً
أي�ضا ح�سب
معاناته من �أمرا�ض من �أبرزها ال�سكري ،وارتفاع �ضغط الدم ،والتدخني،
وارت�ف��اع ال��وزن ،فعند اجتماع �أي من تلك الأم��را���ض مع بع�ضها �أو كلها
تت�ضاعف ن�سبة الإ�صابة بارتفاع الدهون الثالثية.

ونن�صح كل املر�ضى بعد الت�أكد من خ�لال التحاليل بارتفاع الدهون
الثالثية بالتقيد باحلمية الغذائية ،و�ضرورة خلو الأغذية التي يتم تناولها من
املواد الدهنية ،وبخا�صة الدهون احليوانية مثل اللحوم ،والزبدة وال�سمن،
بالإ�ضافة �إىل عالج ارتفاع الكولي�سرتول لدى الأ�شخا�ص امل�صابني بارتفاعه.
وممار�سة الريا�ضة ب�شكل يومي من �أح��د العالجات التي ُيعول عليها يف
الإ�سهام يف خف�ض الدهون الثالثية ،مع احلر�ص على �إنقا�ص الوزن واتباع
برنامج دوائي حتت �إ�شراف طبي .فبع�ضهم ي�ستمر على العالج ويتوقف ثم
يعود مرة �أخرى ال�ستكمال العالج دون مراجعة الطبيب.
ون�ح��ذر الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يتناولون ال�ع�لاج دون �إ� �ش��راف طبي فرمبا
يتناولون جرعات تكون �أكرث من اجلرعات التي تنا�سب حالتهم �أو �أقل .ففي
حالة زيادتها عن حاجة اجل�سم �أو نق�صانها ف�إنها لن تفيد ،ورمبا ت�ؤدي �إىل
�أمرا�ض �أو م�ضاعفات �أخرى نحن يف غنى عنها.

د .خالد النمر :ال توجد طريقة إلخراج الزائد
من الدهون الثالثية ،لذلك تتسبب في
زيادة جلطات القلب والدماغ.
وعن ت�أثري ال�سمنة على ارتفاع الدهون يقول د .عائ�ض ربيعان القحطاين،
ا�ست�شاري جراحة املناظري وال�سمنة يف جامعة امللك �سعود ومدينة امللك فهد
الطبية وامل�شرف على كر�سي ال�شيخ علي ال�شهري لل�سمنة� ،إن ال�سمنة تعد
عام ًال خط ًرا ومبا�ش ًرا للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني وارتفاع دهنيات
الدم مثل الدهون الثالثية ،والكولي�سرتول ال�ضار ،وانخفا�ض الكولي�سرتول
النافع .وي��زداد خطر الإ�صابة عندما ترتكز البدانة يف منطقتي ال�صدر
والبطن .وقد �أ�شارت درا�سات كثرية �إىل �أن معدل حدوث �أمرا�ض القلب
وال�شرايني قد تت�ضاعف �إىل ثالث م��رات عند البدينني عن غريهم ،و�أن
احتمال زيادة ان�سداد ال�شرايني يزداد حتى لو زاد الوزن مبعدل  %10عن
الوزن الطبيعي.
ويو�ضح الباحث يف جم��ال ال�ط��ب التكميلي الأ��س�ت��اذ �صالح �إبراهيم
ال�سحيباين �أن يف ع�صور الرفاهية التي نعي�ش فيها حال ًيا ،ومع قلة احلركة
انت�شر مر�ض تراكم الدهون على الكبد .والدهون الثالثية تنتج عن تخزين
�سكر الفركتوز الزائد عن حاجة اجل�سم على الكبد ،وي�صيب من لديه نق�ص
وا�ضح يف عن�صر املغني�سيوم ،وهو من الأمور التي يطول عالجها يف الطب
احلديث .وتراكم الدهون على الكبد ي�ضعفها ويت�سبب يف زيادة الكولي�سرتول
ال�ضار يف الدم ،و�إذا �أهمل قد ي�صاب الإن�سان مبر�ض ال�سكري من النوع
الثاين �أو بالأمرا�ض القلبية.
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ترجع زي��ادة الكولي�سرتول ال�ضار يف ال��دم لأ�سباب غذائية بالدرجة
الأوىل ،والتي تتمثل يف الإف��راط يف تناول الفواكه احللوة ،مع الإف��راط
يف تناول التمر ،وبخا�صة الأ�صفر الذي يتزامن مع نق�ص يف املغني�سيوم
يف اجل�سم ،وانعدام الريا�ضة واحلركة التي ت�ستهلك هذه ال�سكريات.
والدهون الثالثية ت�سبب زيادة يف كولي�سرتول الدم ال�ضار .وعالج مثل
هذا النوع من الكولي�سرتول ال�ضار يبد�أ ب�إزالة الدهون الثالثية من الكبد،
التي �إذا زالت يرجع الكولي�سرتول ال�ضار �إىل و�ضعه الطبيعي يف الدم.
والكبد تفرز  80يف املئة من الكولي�سرتول و 20يف املئة يكون من الغذاء،
وبنيت على هذه املعلومة ،حمية غذائية تركز على جتنب الدهون ،وهذه
احلمية مل تنفع الكثري فهي ال تغري يف ن�سبة الكولي�سرتول �إال بن�سبة 20
يف املئة فقط ،وبالتايل �ساد اعتقاد ب�أنه ال ميكن عالج الكولي�سرتول عن

د .وليد محمد الحزيم :ليست هناك أعراض
يمكن مالحظتها على المصاب بارتفاع
الدهون الثالثية.
د .عائض ربيعان القحطاني :السمنة عامل
خطر ومباشر لإلصابة بارتفاع الدهون
الثالثية والكوليسترول الضار.
طريق تعديل الغذاء ،وه��ذا غري �صحيح .فاحلمية ال�صحيحة لعالج
الكولي�سرتول من هذا النوع هي يف جتنب ما يحويه الفركتوز ،مع تقوية
معدن املغني�سيوم يف اجل�سم عرب الغذاء �أو احلبوب واحلركة املعتدلة.
وللتخل�ص من الدهون نن�صح بتناول الأطعمة املُ ّرة ،والتي تعد مقوية
للكبد مثل :امللفوف ،الهندباء ،اجلريب فروت ،اخليار امل ّر ،الطحالب
البحرية ،والكمون ،وغريها .ولو �أخذنا الكمون جند فيه طعم املرارة
املقبول وهذا الطعم ينتج عادة عن عن�صر املغني�سيوم الذي يعد معد ًنا
يذوب يف املاء ،لذا ف�إن تناول مغلي بذور الكمون يعد غن ًيا باملغني�سيوم
املر املقوي للكبد .ويف الطب احلديث يعد عالج الدهون الثالثية �أ�صعب
من عالج الكولي�سرتول ال�ضار .فالدهون حتتاج �إىل وقت طويل لزوالها،
و�سبب ذل��ك �إه�م��ال الطب احلديث �أث��ر احلمية ال�صحيحة يف عالج
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هذه الدهون .فيجب �أو ًال يف هذه احلمية االمتناع عن الفواكه احللوة
خ�صو�صا بعد الع�شاء ،و�إدخال
جدا من التمور،
وع�صائرها ،مع التقليل ً
ً
الأغذية املقوية للكبد التي حتوي املغني�سيوم كاللوز ،والبقدون�س ،وذلك
ملدة �شهر ،مع االح�تراز عن الوقوع مرة �أخرى يف اخلط�أ الغذائي الذي
�سبب تراكم الدهون على الكبد .ويعد تناول ك�أ�س من مغلي بذور الكمون
على الريق مع قطرات من الليمون ملدة �أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني من �أف�ضل
الطرق لت�سريع �إزالة هذه الدهون ،وبالتايل رجوع الكولي�سرتول لو�ضعه
الطبيعي ب�شرط تطبيق احلمية اخلا�صة بتقليل الفركتوز �أو االمتناع عنه
بالكامل ،مع �إدخال الأغذية التي تقوي الكبد وحتوي املغني�سيوم كي تزول
هذه الدهون الثالثية خالل �شهر �إىل �شهرين مع ممار�سة الريا�ضة.
وبح�سب اخت�صا�صية التغذية العالجية منال علي �أحمد ف�إن الدهون
الثالثية عبارة عن نوع من الدهون ال�سيئة التي ترتفع بالدم نتيجة تناول
امل��أك��والت الد�سمة .ويق�صد بالدهون الد�سمة امل�صادر احليوانية مثل
اللحوم ،والدجاج مع اجللد ،والدجاج املقلي ،وال�سمك املقلي ،وجميع
�أن��واع املقليات واللحوم الع�ضوية مثل الكبد وال�ك�لاوي بالإ�ضافة �إىل
ال�سمن والزبدة ال�صناعية .فهذه الأنواع حتتوي على دهون مهدرجة وهي
�أخطر من الدهون امل�شبعة التي توجد يف ال�سمن والزبدة ،واملخبوزات،
والبطاط�س املقلية ،واحللويات بجميع �أنواعها ،والدونات .فكل هذه الأنواع
ت�ؤدي �إىل ارتفاع الدهون الثالثية داخل اجل�سم .كما �أن �صفار البي�ض
غني بالكولي�سرتول ،وكذلك احلليب مب�شتقاته.
�أما الأطعمة التي ت�ساعد على الإقالل من ن�سبة الدهون الثالثية والتي
نوجه بتناولها ،فمنها زيت الذرة ،ودوار ال�شم�س ،وزيت الكانوال ،وزيت
الزيتون ،لكن مع �ضرورة تناولهم بن�سب مدرو�سة دون �إفراط .ونف�ضل �أال
يتعر�ض زيت الزيتون لدرجات حرارة مرتفعة حتى ن�ستفيد من فوائده،
وحتى ال يتحول ل�صورة ميكن �أن ت�ضر ب�صحتنا ،حيث ميكن ا�ستخدامه
يف الطهي ال القلي .ونحذر من زيت جوز الهند وزيت النخيل ،فبالرغم
من �أن م�صادرهما نباتية لكنها م�ش ّبعان بالدهون .ومن الأطعمة التي
نحبذ تناولها والإكثار منها ب�شكل �أ�سبوعي تناول الأغذية التي حتتوي على
�أوميجا  3لقدرتها على تخفي�ض ن�سبة الدهون الثالثية داخل اجل�سم .ومن
امل�صادر الغنية ب�أوميجا � 3أ�سماك ال�سلمون والتونة وال�سردين .فكل من
هذه الأنواع بها دهون لكنها دهون مفيدة ويحتاج لها اجل�سم .و� ً
أي�ضا من
امل�صادر الغنية بالدهون التي يحتاج �إليها اجل�سم بذور الكتان ،واجلوز

الكبد تعشق الحلو
الكبد يف الطب الإ�سالمي تعرف ب�أنها تع�شق احللو وجتذبه
�إليها لأنه ين�شطها .وا�ستخدمت هذه املعلومة كطريقة لإي�صال
الأع�شاب للكبد بعد مزجها بغذاء «حايل» كالع�سل .ولتنظيف
الكبد وتنقيتها كانوا يخلطون الكمون املطحون مع الع�سل
مبلعقة لكل منهما ،وكذلك ا�ستخدمت معلومة جذب الكبد
للحلو لتعليل الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض امل�ضعفة للكبد.

معدالت الدهون الثالثية
احلد الطبيعي� :أقل من  150مغ/دي�سيلرت.
�أعلى من الطبيعي 199-150 :مغ/دي�سيلرت.
مرتفع 499 - 200 :مغ/دي�سيلرت.
مرتفع جدً ا� :أكرث من  500مغ/دي�سيلرت.

إلجراء تحليالت الدهون الثالثية ال بد من
االمتناع عن تناول الطعام لمدة  8ساعات
على األقل.
اإلفراط في تناول الفواكه الحلوة والتمر
األصفر يزيد من الكوليسترول الضار في الدم.
«النيء» ،وزي��ت ال�صويا .لكن الأ�سماك هي الأغنى بالدهون ،وين�صح
بتناول  300جرام �أ�سبوع ًيا �أي ما يعادل مرتني يف الأ�سبوع.
جدا وهي �أننا دائ ًما ما نحذر من �سكر الفواكه
وهناك مالحظة مهمة ً
(الفركتوز) الذي ي�ستخدم يف حلويات احلمية ،حيث ي�ستخدم لتخفيف
ال�سكر يف الدم ،لكنه يف احلقيقة يرفع ن�سبة الدهون الثالثية .ونن�صح
بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل اخل�ضراوات ،والفاكهة ،واحلبوب
الكاملة مثل اخلبز الرب ،والنخالة ،والأرز الأ�سمر واملعكرونة ال�سمراء،
والبقوليات مثل احلم�ص ،والفول ،والعد�س ،والفا�صوليا .فكل هذه الأنواع
ت�ساعد على خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول والدهون ال�سيئة يف الدم.
ونف�ضل �أن يكون معدل الدهون الثالثية �أقل من  150مغ/دي�سيلرت يف
الدم .والإن�سان بحاجة �إىل الكولي�سرتول لبناء اجل�سم .والدهون تنق�سم
�إىل نوعني� ،أولهما هو « HDLالكولي�سرتول اجليد» ،ويعد من الدهون
اجليدة ،ويعمل على جمع الكولي�سرتول ال�سيئ من خاليا اجل�سم �إىل
الكبد ،ويجب �أن تكون ن�سبته عالية يف الدم للحماية من �أمرا�ض القلب،
وال بد �أن يكون �أكرث من  45مغ/دي�سيلرت لدى الرجال و 55مغ/دي�سيلرت
لدى الن�ساء .فاملر�أة حتتاج �إىل دهون �أكرث من الرجل .ولرفع ن�سبة HDL
علينا االبتعاد عن امل�أكوالت الد�سمة واملقايل ،والإكثار من تناول اخل�ضار
والفواكه والألياف ب�شكل عام ،والرتكيز على الدهون غري امل�شبعة مثل
زيت الزيتون ،واالبتعاد عن التدخني ،و�ضرورة ممار�سة الريا�ضة بحد
�أدنى ن�صف �ساعة يوم ًيا.
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تحقيق

هل الدهون الثالثية مرض قديم؟
ذكرت كتب الطب الإ�سالمي �أن �أهل الأندل�س �أ�صيبوا بها ،وكانوا
يلومون فيها التمر ،حيث كان �أهل الأندل�س يعي�شون يف رفاهية ورغد
من العي�ش منّ اهلل بهما عليهم ،وكانوا يف منطقة معتدلة اجلو كثرية
الفواكه .فكانوا يكرثون يف يومهم من الفواكه احللوة مع التمور ،ما
جعلها ترتاكم يف املعدة في�صعب على املعدة ه�ضم كل هذه الأغذية
احللوة ب�سرعة ،ما �أعطى جما ًال للكبد �أن جتذب هذه الأطعمة �إليها قبل
اكتمال ه�ضمها ،ما �سبب الدهون الثالثية على الكبد .وهذا يعلل عدم
انت�شار التمر عند �أهل الأندل�س ،وكذلك يف املناطق املماثلة ملناخهم،
حيث كانوا يعدونه مولدً ا ل�سدد الكبد ،ولو كانوا ي�أخذونه وحده باعتدال
دون فواكه ملا ح�صل لهم ذلك.

حمية «الفركتوز» تقوي الكبد وتساعد
على التخلص من الدهون الثالثية خالل
شهرين مع ممارسة الرياضة.

القلي الصحي
	ا�ستخدام زيت دوار ال�شم�س يف القلي مرة واحدة فقط.
ت�سخني الزيت ببطء ،مع �ضبط درجة حرارة القلي ،وجتنب الو�صول
�إىل درجة االحرتاق.
	ا�ستخدام �شبكة القلي ،وعدم ا�ستخدام امللعقة ال�ستخراج املقليات
ل�ضمان ت�صفيتها من الزيت.
جتنب القلي الزائد للمواد الكربوهيدراتية مثل البطاط�س حتى ال
تتلون باللون الداكن نتيجة احرتاق ال�سكر فيها ما يحولها �إىل مادة
م�سرطنة.
قلي البطاط�س الطازجة �أف�ضل بكثري من املجمدة والتي متت�ص الكثري
من الزيت.
عدم الإكثار من تناول املقليات ويف�ضل تناولها مرة واحدة يف الأ�سبوع.
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والنوع الآخر من الدهون هو « LDLالكولي�سرتول ال�سيء» ،ويعد من
الدهون ال�سيئة التي تقوم بتجميع الكولي�سرتول من خاليا اجل�سم
وتر�سبه يف ال�شرايني ،ما يجعل ال�شرايني �أكرث ق�ساوة .وهذا ي�ؤدي
بالطبع �إىل رفع احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني .وعادة
يف�ضل ملر�ضى القلب �أال يقل معدله عن  100مغ/دي�سيلرت ،وبالن�سبة
للأ�شخا�ص الأ�صحاء فنف�ضل �أن ي�صل �إىل �أقل من  130مغ/دي�سيلرت.
ارتفاع الدهون الثالثية تزيد من �إمكانية الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
ويف�ضل �أن تكون ن�سبتها �أقل من  150مغ/دي�سيلرت ،ونن�صح املر�ضى
ال��ذي يعانون ال�سمنة وزي��ادة ال��وزن مبراجعة اخت�صا�صي التغذية
للو�صول �إىل الوزن املنا�سب .فالوزن املنا�سب ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على متتع الإن�سان بال�صحة .وهناك عالقة قوية بني الوزن وارتفاع
ن�سبة �ضغط الدم .وعلى كل �إن�سان �أن يتحقق من ن�سبة الكولي�سرتول
والدهون الثالثية يف الدم.
هناك ن�صائح ذهبية علينا التقيد بها ومنها �ضرورة ممار�سة
الريا�ضة ب�شكل ي��وم��ي ،واملحافظة على ال ��وزن ،وان�ت�ق��اء ال�غ��ذاء
ال�صحي املحتوي على الألياف والفيتامينات واملعادن ،والعزوف قدر
الإمكان عن الأطعمة الد�سمة ،ومراجعة الطبيب عند احلاجة للقيام
بالفحو�صات الدورية ،واعتماد الطرق ال�صحية لتح�ضري الطعام مثل
ال�سلق وال�شوي والطهي .وميكن ا�ستخدام زيت «الر�ش» للتحكم يف
كميات الزيت امل�ستخدمة بد ًال من الطرق التقليدية املتبعة يف �إ�ضافة
الزيت للم�أكوالت بكميات ال ميكن �ضبطها .كما �أن هناك معدات
حديثة و�صحية ميكن ا�ستخدامها من �أج��ل جتهيز ال�غ��ذاء كتلك
املوفرة يف ا�ستخدام الزيوت �أو الطبخ دون احلاجة �إىل ا�ستخدام
الزيوت على الإطالق للح�صول على �أطعمة �شهية و�صحية.

سالمة العائلة
إهمال وسائل السالمة من أسباب
وقوع الحوادث

أخطار تهدد منازلنا
بعيدا عن مصادر
سالمة المسكن تبدأ من اختيار موقعه
ً
التلوث وتوفير التهوية واإلضاءة.
م .محمد عبدالرحمن شفيع
مدير إدارة تطوير األمن الصناعي
الشركة السعودية للكهرباء

امل�سكن (املنزل ،امل�أوى ،البيت ،اال�سرتاحة) كلها مهما اختلفت امل�سميات �أو امل�ساحات �أو امل�ستويات فهي م�ستقر
الراحة والأمان ،وهي �أحد �أعمدة اال�ستقرار العائلي �أو ال�شخ�صي .قد تتعر�ض الأ�سرة وبخا�صة الأطفال لأخطار
تكون متعاي�شة معنا �أو نكون متعاي�شني معها ،وهي م�صدر حلوادث قد ت�سبب �إ�صابات احلروق ،والك�سور ،والت�سمم،
وت�ؤدي �أحيا ًنا �إىل الوفيات ،وال ندرك تعاي�شنا هذا معها �إال بعد وقوع الأمل.
�سبب وقوع احلوادث بامل�سكن يرجع عادة �إىل عدم املعرفة �أو الإهمال
مبتطلبات ال�سالمة لدى �أفراد الأ�سرة ،وهذه املعرفة ال بد �أن تبد�أ من مرحلة
اختيار امل�سكن �إىل التعاي�ش فيه �أو غلقه لدواعي ال�سفر ،لذلك وجب علينا
كمخت�صني التطرق لهذا اجلزء املهم يف حياتنا ،و�أن ن�شري �إليه ب�أ�سلوب
يدركه كل �شخ�ص لزيادة ثقافة ال�سالمة بيننا ،وحت�سني �سلوكنا جتاهها،
وذلك من خالل جمموعة من الن�صائح نتطرق لها لزيادة الوعي.

مسكن آمن وصحي

تبد�أ �سالمة �سكننا من اختيار موقعه ،فعند اختياره يجب مراعاة �أن
يكون بعيدً ا عن م�صادر التلوث مثل امللوثات ال�صلبة الناجتة من امل�صانع
والور�ش ال�صناعية ،وامللوثات الغازية وال�سائلة كالتي تنتج من حمطات
البرتول و�شركات البرتوكيماويات و�شركات ت�صنيع املالب�س ،و�أن يراعى
اختيار الت�صميم اجليد لتوفري التهوية والإ�ضاءة ،و�أن تكون وجهات
امل�سكن معر�ضة لأ�شعة ال�شم�س والرياح ،وكذلك توفري م�ساحات ف�ضاء
حول املباين� ،إن �أمكن ،والت�أكد من توافر ال�سالمة يف عنا�صر الإن�شاء
والت�شييد ،وكذلك الت�أكد من الدوائر الكهربائية بامل�سكن ،و�أن الأ�سالك
امل�ستخدمة من النوع املعتمد دول ًيا ومالئمة مل�ساحة املنزل وكمية الأجهزة
الكهربائية املتوقع ا�ستخدامها ،و�سالمة ال�صرف ال�صحي ،و�أن يكون
باحلي مرفق خدمي لها ،كما يجب جتنب �أن ت�سكن يف منطقة ال يوجد
بها هذا املرفق املهم ملا يف ذلك من �آثار جانبية من تراكم مياه ال�صرف
ال�صحي �أو مياه املطر والتي ت�ساعد بركودها على �إن�شاء بيئة خ�صبة
للجراثيم واحل�شرات واحليوانات القار�ضة� ،أما �إن �سكنا يف املنزل فال بد
�أن يعي �أفراد الأ�سرة الآتي:

مصدر الخطورة

الظروف التي من املمكن �أن تكون م�صد ًرا للخطورة بامل�سكن كثرية ،منها
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�شائع ووا�ضح ومنها غري وا�ضح ،ويف كل احلاالت ال بد من التطرق �إليها و�شرح
كيفية الوقاية منها.

السقوط والتعثر واالنزالق

تعد حوادث ال�سقوط والتعرث واالنزالق يف امل�سكن من �أكرث احلوادث املنزلية
انت�شا ًرا وت�شكل الغالبية العظمى منها ،وي�أتي ترتيبها الثاين من حيث كونها �أحد
�أهم احلوادث امل�ؤدية للوفاة ،بعد حوادث الطرق ،وميكن �أن تقع حوادث ال�سقوط
يف �أي مكان داخل امل�سكن ،ومن َّثم ينبغي اتباع تدابري الوقاية الالزمة مثل:
	احلفاظ على �إغالق الأبواب امل�ؤدية �إىل ال�شرفات.
و�ضع حواجز وموانع منا�سبة تتفق مع ا�شرتاطات ال�سالمة على النوافذ
وال�شرفات.
جتنب و�ضع الأثاث وبخا�صة الكرا�سي والطاوالت القريبة من النوافذ كي
نتفادى �سقوط الأطفال منها.
يراعى عدم و�ضع الأثاث ذي الأطراف احلادة يف املمرات.
عدم ترك بقايا �سائلة على البالط �أو ترك �أر�ضيات دورات املياه مبللة لتجنب
�سطحا �أمل�س
وقوع حوادث االنزالق ،حيث �إن بالط احلمام املبتل باملاء يعد ً
خط ًرا ،وميكن �أن ينزلق عليه الطفل �أو البالغ ،وكث ًريا ما ي�ؤدي هذا االنزالق
�إىل حوادث مميتة.
قد ي�سبب ماء احلمام ال�ساخن حرو ًقا �شديدة لدى الأطفال ،وقد يحدث غرق
للأطفال يف حو�ض مملوء باملاء «البانيو» ،لذلك يجب فر�ش �أر�ض احلمام
بغطاء م�صنوع من املطاط �أو البال�ستيك اخل�شن ،وتزويد قاع البانيو بب�ساط
من املطاط عند اال�ستحمام .كما يجب �أن يكون بالقرب من البانيو «م�ساكات»
خا�صة ي�ستعني بها امل�ستحم يف �أثناء النهو�ض �أو التحرك.
يجب مراقبة الأطفال ال�صغار يف �أثناء وجودهم يف احلمام بغر�ض اال�ستحمام،
والت�أكد من حرارة املاء قبل ا�ستعماله.
�ضرورة حفظ الأدوية واملنظفات يف مكان خا�ص حمكم الغلق وبعيدً ا عن
متناول الأطفال.
جتنب ترك الأ�شياء على «الدرج» �أو يف املمرات ،لأن ذلك قد ي�ؤدي �إىل التعرث
يف �أثناء ال�سري ومن َّثم ال�سقوط.
مراقبة الأطفال ال�صغار ب�صفة م�ستمرة �أمر �ضروري جدً ا ،لأن احتمال وقوع
حادث ما للطفل يف �أثناء ان�شغالنا عنه �أمر متكرر.

األجهزة الكهربائية

تعد الكهرباء من م�صادر الطاقة ،ومن �أهم و�سائل الراحة يف حياتنا ،ولكن
على الرغم من الفوائد الكثرية لها يف حياتنا �إال �أنها ت�شكل خطورة على �سالمة
الأرواح واملمتلكات ،وقد تكون �سب ًبا يف وقوع احلرائق واالنفجارات �أو وفاة
الكثري من النا�س ،لكنها خطرة على كل من يتهاون �أو يهمل احتياطات ال�سالمة
والتعليمات الواجب اتباعها يف �أثناء تنفيذ ال�شبكات والتو�صيالت الكهربائية �أو
عند اال�ستخدام.
لذا ف�إننا �سوف نتطرق �إىل �أمثلة من العوامل امل�سببة لوقوع حوادث الكهرباء
والأ�ضرار الناجتة عنها وطرق الوقاية .فالتمديدات الكهربائية اخلاطئة وغري
املطابقة للموا�صفات يف املنازل �أو املن�ش�آت التجارية وال�صناعية والتعليمية
وغريها ،تعد من �أهم م�سببات احلوادث الكهربائية ،حيث ي�ؤدي ذلك �إىل خ�سائر
مادية �أو ب�شرية ل�شاغلي تلك املن�ش�آت يف �أثناء عمليات اال�ستخدام والت�شغيل.
ونوجز بع�ض الأخطاء ال�شائعة والتي �أ�صبحت جز ًءا من ال�سلوك اخلاطئ يف
جمتمعنا وت�سبب احلوادث والإ�صابات ،ومن �أبرز هذه الأخطاء:

عدم منا�سبة الكابالت امل�ستخدمة يف التو�صيالت الكهربائية للتيار املار بها.
	ا�ستخدام التو�صيالت اخلارجية الظاهرة وترك كابالت كهربائية مك�شوفة.
عدم و�ضع �أ�سالك التو�صيالت الكهربائية يف موا�سري معزولة.
متديد �أ�سالك كهربائية عرب الأبواب �أو النوافذ �أو الفتحات املماثلة �أو حتت
ال�سجاد.
عدم �إجراء الك�شف واالختبار الدوري على التمديدات والأجهزة الكهربائية.
حتميل املقاب�س الكهربائية فوق طاقتها بتو�صيل عدة �أجهزة على مقب�س واحد.
عدم �إحكام ربط نهاية الأ�سالك مب�آخذ التيار �أو املفاتيح �أو القواطع ما ي�سبب
حدوث �شرر ي�ؤدي لتلفها.
عدم تو�صيل الهياكل املعدنية للأجهزة الكهربائية بالأر�ض (الت�أري�ض).
مل�س الأجهزة واملفاتيح الكهربائية والأيدي مبتلة باملاء �أو ت�شغيلها يف �أثناء
الوقوف.
عدم ف�صل التيار الكهربائي يف �أثناء �إجراء �أعمال ال�صيانة والإ�صالح.
	اختيار �أجهزة ومعدات كهربائية غري جيدة ال�صنع.
عدم و�ضع و�سيلة حماية للمقاب�س الكهربائية غري امل�ستعملة حلماية الأطفال
من العبث بها �أو نزع القاب�س من املقب�س بعنف.
عدم مراجعة الأحمال الكهربائية والت�أكد من مالءمتها للقواطع والأ�سالك.
ترك الأجهزة الكهربائية يف و�ضع ت�شغيل ملدة طويلة دون انتباه وعدم ف�صل
التيار الكهربائي عند مغادرة املنزل ملدة طويلة يف �أثناء ال�سفر والرحالت
الطويلة.
عدم احلذر عند ا�ستعمال الأدوات الكهربائية يف احلمام �أو املطبخ.
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سالمة العائلة
عدم �صيانة الأجهزة الكهربائية التالفة.
عدم ا�ستبدال و�سيلة القطع والو�صل (احلماية) عند مالحظة خروج �شرر
منها يف �أثناء عملها.
كما �أن �سخانات املاء الكهربائية ت�سبب انفجارات وخ�سائر ب�شرية ومادية
نتيجة وجود عطل �أو تلف يف الرثمو�ستات� ،أو ان�سداد �أو تلف �صمام الأمان،
وانقطاع املاء عن اخلزان ،لذلك ال بد من املعرفة بتدابري الوقاية منها كرتكيب
ال�سخان من قبل املخت�صني ،والت�أكد من �صالحية �صمام الأمان ،والرثمو�ستات،
والقاطع احلراري ،وملبة البيان ،م�ؤ�شر قيا�س احلرارة ،وف�صل التيار الكهربائي
عن ال�سخان يف حال انقطاع املاء ،وو�ضع �سخانات املاء يف �أماكن مفتوحة ،و�إجراء
ال�صيانة الدورية لل�سخان مبعرفة الفني املخت�ص ،ويف حالة �سخانات املاء التي
تعمل بالغاز قد ينتج عنها الوفاة نتيجة ا�ستن�شاق غاز �أول �أك�سيد الكربون ونق�ص
الأك�سجني ،لذلك يجب عدم التدخني يف احلمام ،وعدم فتح امل�صباح الكهربائي
يف حالة �شم رائحة غاز مع توفري التهوية لتجدد الأك�سجني ،وتعد �سخانات املاء
التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية �أكرث �أما ًنا.
رئي�سا يف معظم احلرائق
وال نن�سى مروحة �شفط الهواء التي تعد مته ًما ً
املنزلية ،ولتجنب ن�شوب حرائق ،يجب الت�أكد من �إغالق مروحة ال�شفط قبل
النوم ويجب عدم تركها تعمل ملدة طويلة .يجب تنظيف املروحة ب�إزالة الدهون
املرتاكمة عليها ب�صفة م�ستمرة ،ولكن عليك قطع التيار الكهربائي عنها قبل
القيام بذلك ،اختيار �أنواع ذات كفاءة عالية يجنبك املخاطر.
�أما الدفايات والتي ن�ستخدمها كث ًريا يف �أيام الربد فمن املمكن �أن تنتج عنها
حرائق واختناق وانفجار ،لذلك يجب عدم و�ضع الدفايات بالقرب من مواد

رئيسا»
«متهما
مروحة شفط الهواء تعد
ً
ً
في معظم الحرائق المنزلية ويجب التأكد
من إغالقها قبل النوم وعدم تركها تعمل
لمدة طويلة
الكهرباء من وسائل الراحة لكن يمكن أن
تشكل خطورة على أرواحنا وممتلكاتنا عند
إهمالنا التوصيالت الكهربائية

�سريعة اال�شتعال� ،أو و�ضعها باملمرات ،كما يجب جتنب ا�ستخدام دفايات الفحم
داخل املنازل والت�أكد من عدم ت�سرب للغاز من الدفايات التي تعمل بالغاز.
ً
مالحظا ملقدمات الأعطال مثل حدوث احرتاق امل�صهرات وتوقف
وكن دائ ًما
عمل قواطع الكهرباء ،وانبعاث رائحه احرتاق �أو �أي روائح �أخرى من الأجهزة �أو
الأ�سالك الكهربائية ،و�سماع �أ�صوات الطنني �أو الأزيز غري العادية ال�صادرة من
�شبكة الكهرباء ،ال�شعور بوخز خفيف عند مل�س �أي �شيء يعمل بالكهرباء ،ال تنتظر
حتى يقع احلادث ،بل �سارع باتخاذ الالزم على الفور با�ستدعاء الفني املخت�ص.
اعلم عزيزي القارئ �أن تنفيذ �إجراءات ال�سالمة ال تكلفك الكثري �إذا ما
قورنت بالتكلفة التي قد تخلفها حوادث الكهرباء.
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أطفالنا

من مضاعفاتها تلف أنسجة الجسم

الحروق..
األكثر خطورة على األطفال
يُنصح بعدم وضع المراهم على الحروق
لمنعها تسرب الحرارة من الجلد.
الدكتورة آمال بدر الدين
استشارية الصحة العامة والتثقيف الصحي

الإ�صابات باحلروق تنتج عند التعر�ض للحرارة �أو املواد الكيميائية والكهربائية �أو الإ�شعاع .وتعد احلروق خطرية متى ما
�أ�صابت  % 10من �سطح اجل�سم �أو �إذا �أ�صيب الر�أ�س والعينان والأطراف ،و�إذا كان احلرق من الدرجتني الثانية والثالثة فما فوق.
واخلطورة ال تختلف �إذا كان امل�صابً ،
�شيخا م�س ًنا ،رج ًال �أو امر�أة ،لكنها ت�ؤثر ب�شكل �أكرب يف الأطفال.

حروق الدرجة الثالثة خطيرة لكن
المصاب يشعر بألم بسيط
الحتراق نهايات األعصاب الحسية

ورغم �أن حروق الدرجة الثالثة تعد حرو ًقا خطرية �إال �أن امل�صاب ال ي�شعر
�إال ب�أمل ب�سيط نتيجة تلف نهايات الأع�صاب احل�سية واحرتاقها .تتكون
ندوب من �آثار التئام هذه احلروق وقد تلزم فرتة طويلة لعالج هذا النوع
من احلروق حيث تعد من احلروق املهددة للحياة .ولإنقاذ الطفل امل�صاب
باحلروق علينا القيام ب�إ�سعافات �أولية:
تنف�سا �صناع ًيا .ثم نقوم بتربيد مكان
• فح�ص التنف�س ،و�إذا انعدم يعطى ً
احلروق ب�صب املاء �إىل �أن تعود درجة حرارة �سطح اجللد �إىل طبيعتها.
نن�صح بعدم ا�ستعمال الثلج �إال يف حالة حروق الدرجة الأوىل ال�صغرية.
(ال ت�ضع الثلج على اجللد مبا�شرة بل اجعل بينهما قطعة قما�ش).
• تغطية اجلزء املحروق بو�ضع �ضمادة جافة معقمة على اجلزء امل�صاب.
ويجب �أن تكون ال�ضمادة غري م�شدودة.
• منع حدوث االلتهاب مع احلر�ص على عدم تنظيف احلروق �أو فتح البثور
والفقاعات .
• ق�ص املالب�س التي تك�سو مكان احلرق بعناية �أو خلعها ،مع عدم حماولة
�إزالة املالب�س امللت�صقة باجللد.
• عدم و�ضع املراهم �أو الزيوت �أو معجون تنظيف الأ�سنان �أو �أي فيتامني
على احلروق ،فهذه متنع ت�سرب احلرارة من اجللد.
قد ت�سبب احل��روق اخلطرية الإ�صابة بال�صدمة نتيجة الأمل وفقدان
ال�سوائل من اجل�سم .ولتجنب حدوث ذلك اجعل امل�صاب م�ستلق ًيا على
ظهره وارفع رجليه فوق م�ستوى ال�صدر (�إذا مل توجد م�شكلة يف التنف�س).
وعلينا املحافظة على درج��ة ح��رارة اجل�سم بتغطية امل�صاب واالت�صال
بالطوارئ �أو نقل امل�صاب �إىل امل�ست�شفى .احلروق ميكن �أن ت�صيب مناطق
خمتلفة من اجل�سم وبخا�صة املناطق احل�سا�سة ومنها:

حروق العيون:
ينبغي لنا �أن نعرف �أن اجللد هو الأكرث ت�أث ًرا باحلروق وهو عبارة عن
ع�ضو غني بالألياف الع�صبية التي تقوم با�ستقبال جميع �أنواع الأحا�سي�س
ونقلها من املحيط اخلارجي (الأمل واحلرارة وال�ضغط والربودة واللم�س).
واجللد يتكون من طبقات :الب�شرة والأدمة والن�سيج حتت الأدمة .واحلروق
تت�سب يف �إ�صابة �أن�سجة اجل�سم بتلف و�ضرر لتعر�ضها ملواد كيميائية �ساخنة
�أو كهربائية.
تنق�سم احلروق لعدة درجات:

حروق الدرجة األولى:

تكون الإ�صابة على �سطح اجللد فقط .وتظهر على �شكل احمرار على �سطح
اجللد ،وعادة ما يكون احلرق م�ؤملًا .وقد يتورم مكان احلرق وعادة ما ي�شفى
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امل�صاب خالل يومني �إىل خم�سة �أيام دون ترك �أي �أثر �أو ندوب دائمة.

حروق الدرجة الثانية:

يجب غ�سل العني باملاء فو ًرا بفتح العني يف �إناء به ماء �أو حتت �صنبور.
ويف حروق العني الكيميائية يجب غ�سل العني ملدة طويلة ثم تغطية العني
ب�ضمادة نظيفة ،ومنع امل�صاب من فرك عينه ونقله للم�ست�شفى ب�أ�سرع وقت.

تعد حروق الدرجة الثانية �أعمق من الأوىل ،ويبدو اجللد �أكرث احمرا ًرا
مع ظهور بثور .وعادة ما تكون جروح الدرجة الثانية م�ؤملة ،وغال ًبا ما يتورم
اجلزء امل�صاب وي�شفى امل�صاب منها خالل �أ�سبوعني �إىل �أربعة �أ�سابيع وقد
ترتك ندو ًبا دائمة يف اجل�سم.

الحروق الكهربائية:

ت�صيب جميع طبقات اجللد والأن�سجة الواقعة حتت اجللد .ويبدو مكان
الإ�صابة بني اللون �أو متفح ًما .وقد تبدو الأن�سجة الداخلية بي�ضاء اللون.

اإلسعافات األولية للحروق الكهربائية:

حروق الدرجة الثالثة:

عالمات الإ�صابة باحلروق الكهربائية هي :فقدان الوعي ،والإ�صابة
بالدوخة ،وارتباك يف ال�سلوك ،وحروق على �سطح اجللد يف مكان دخول
التيار ومكان خروجه وغال ًبا اليد والقدم ،ووجود م�شكلة يف التنف�س ،و�ضعف
النب�ض �أو عدم وجوده.
• ال تقرتب من �أي م�صاب بحرق تيار كهربائي وعليك ف�صل التيار يف

الوقاية واالحتياطات:

• االنتباه التام يف �أثناء �أداء الأعمال املنزلية.
• احلر�ص على وجود فتحات تهوية ومنافذ للهواء.
• امتالك طفاية حريق داخل املنزل.
• تركيب �أجهزة �إنذار للحريق.
• و�سائل عالج داخل حقيبة الإ�سعافات الأولية.
• االت�صال بالطبيب مبا�شرة.
احلال� .إن مل ت�ستطع فا�سحب امل�صاب بعيدً ا عن م�صدر الكهرباء وحتى
يتحقق لك ذلك بطريقة �آمنة عليك ا�ستعمال قطعة خ�شب جافة لذلك.
• با�شر عملية التنف�س ال�صناعي و�إنعا�ش القلب والرئتني �إذا كان هناك
توقف للتنف�س والنب�ض.
• تذكر �أن امل�صاب بحرق كهربائي ال ميكن معاجلته يف املوقع نظ ًرا
الحتمال وجود احلروق الداخلية مكان م�سار التيار ،لذا يجب نقل امل�صاب
�إىل امل�ست�شفى ب�أ�سرع وقت.

الحروق المترافقة بالفقاعات:

اغ�سل مكان احل��رق مب��اء ب��ارد ،وال تقرتب من الفقاعات ،ثم ات�صل
بالطبيب وال تغطي احل��روق .وعلينا �أن نحر�ص على �أن يعاين الطبيب
كل احل��روق يف اليدين والوجه والقدمني وغريها من �سائر املناطق التي
تعر�ضت للحروق.

الحروق الناجمة عن الحرائق:

حوادث احلروق عديدة ومعظمها ناجت عن الإهمال ،لذا يجب حفظ
املواد القابلة لال�شتعال وامل�ساعدة على اال�شتعال بعيدً ا عن متناول الأطفال،
كذلك عدم ترك الأطفال مبفردهم دون مراقبة خا�صة عندما يدخلون
املطبخ لقربهم من م�صادر اخلطر.
العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014
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الثقافة الغائبة

االستخدام األمثل
للبطاقات التأمينية
عاما بعد
سوء االستخدام يرفع أسعار التغطيات التأمينية ً
عام ،ويزيد نسبة تحمل المستفيد.
ال �أحد ينكر الفوائد التي ي�ساهم بها الت�أمني الطبي من �أجل توفري رعاية �صحية وفق �أعلى م�ستويات اجلودة ،ودون �أن يتكلف امل�ستفيد
الكثري من الأموال التي كان ينفقها يف حال ذهابه لتلقي العالج دون ت�أمني .وفر الت�أمني الطبي للأ�سرة �شبكة حماية ،وبث الطم�أنينة داخل
البيوت من اخلوف من املجهول (املر�ض) وتكبد مئات ورمبا �آالف الرياالت ب�شكل فجائي يف حالة �إ�صابة �أحد �أفراد الأ�سرة بعار�ض �صحي.
ورغم �أهمية الت�أمني ودوره يف تطوير اخلدمات ال�صحية �إال �أن هناك معلومات مغلوطة وثقافة حتتاج �إىل مزيد من الإر�ساء لكيفية
التعامل مع البطاقات الت�أمينية .ف�أطراف الت�أمني تنق�سم �إىل م�ستفيد و�شركة ت�أمني ومقدم الرعاية ال�صحية ،وكل ه�ؤالء ال�شركاء معنيون
باال�ستخدام الأمثل للبطاقة الت�أمينية كل ح�سب م�س�ؤولياته من �أجل دميومة تقدمي تلك اخلدمة ،لكن الواقع يك�شف لنا وجود هنَّات
و�أخطاء رمبا يقع فيها �أي من الأطراف ،ما ينتج عنه �إحلاق ال�ضرر بالآخرين.

ذلك ف�إن حجم تعوي�ضات الت�أمني الطبي على م�ستوى �سوق الت�أمني
من خالل الأرقام يك�شف املتحدث الر�سمي با�سم جمل�س ال�ضمان
ال�سعودي ككل خالل عام  2013بلغ  10مليارات و 177مليون ريال.
ال�صحي التعاوين نايف الريفي �أن عدد امل�ستفيدين من نظام ال�ضمان
هذه الأرقام تبني �إىل �أي مدى �أ�صبحت خدمات الت�أمني ال�صحي
ال�صحي التعاوين و�صل �إىل حوايل ( )9,854,618م�ؤم ًنا له (م�ستفيد
مهمة بالن�سبة لكل من املواطنني واملقيمني مبا توفره من رعاية �صحية
من نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين) .ون�سبة الزيادة املتوقعة يف
متكاملة �ساهمت وب�شكل كبري يف رفع املعاناة عن الأ�سر ،ودعم
�أعداد امل�شمولني بنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين ترتاوح بني (%10
و  )%13ومع زيادة التطبيق على الفئات امل�شمولة بالنظام .وبلغ عبداهلل العرفج �إنتاجية العاملني بامل�ؤ �س�سات وال�شركات.
مدير عام التأمين الطبي
�إن �آلية ممار�سة الت�أمني الطبي تتم يف �إطار العالقة بني �أطراف
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني حوايل( )25مليار ريال ،وقد �شكل �إجمايل
والتكافل -التعاونية ثالثة هم امل�ستفيد ،و�شركة الت�أمني ،ومقدم اخلدمة .فامل�ستفيد يدفع
�أق�ساط الت�أمني ال�صحي منها حوايل ( )13مليار ريال.
ق�سط الت�أمني ،ومقدم اخلدمة يوفر الرعاية ال�صحية للم�ستفيد
ويو�ضح مدير عام الت�أمني الطبي والتكافل بالتعاونية ،عبد اهلل
خ�صو�صا مقابل ح�صوله على تكلفة تلك اخلدمة ،و�شركة الت�أمني تدير املحفظة الت�أمينية
العرفج� ،أن خدمات الت�أمني الطبي يف اململكة العربية ال�سعودية تطورت،
ً
يف ال�سنوات الع�شر الأخرية بعد تفعيل نظام ال�ضمان ال�صحي الإلزامي على بحيث حتقق التوازن بني ما يدفعه امل�ستفيد من �أق�ساط وما يح�صل عليه من
املقيمني ،ومن ثم تو�سيع تطبيقه على ال�سعوديني العاملني يف القطاع اخلا�ص .عالج.
لذلك ف�إن �أ�سعار برامج الت�أمني ال�صحي تتحدد وفق ر�ؤية فنية ومهنية
ويقدر عدد امل�ستفيدين من الت�أمني ال�صحي يف اململكة ب�أكرث من  9ماليني فرد
بح�سب الإح�صائيات ال�صادرة عن جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .وقد متخ�ص�صة تدر�س جيدً ا املعدالت الطبيعية للإ�صابة بالأمرا�ض ،ون�سبة امل�صابني
ارتفع تب ًعا لذلك عدد �شركات الت�أمني العاملة يف ال�سوق �إىل � 35شركة .كما زاد من امل�شرتكني يف الربنامج ،وحجم املخاطر ،وتكاليف العالج ،واحلدود املالية
عدد امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية املعتمدة لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية للتعوي�ض ،وغريها من العوامل امل�ؤثرة يف عملية الت�سعري.
على هذا الأ�سا�س ،عندما ت�سري الأمور ال�صحية مبعدالتها الطبيعية بني جميع
للم�ستفيدين من بطاقة الت�أمني ال�صحي.
ولتو�ضيح �ضخامة حجم الأعمال املرتبطة مبمار�سة الت�أمني ال�صحي ف�إن حاملي بطاقة الت�أمني ف�إن معدل اخل�سارة يف املحفظة الت�أمينية �سيبقىً � ،
أي�ضا،
�شركة التعاونية للت�أمني على �سبيل املثال ت�صدر �سنو ًيا ما يقرب من  3ماليني عند معدل مقبول ،ما ميكن امل�ستفيد من تلقي العالج الذي يحتاج �إليه ،وي�ضمن
طلب موافقة على خدمات عالجية للم�ستفيدين من براجمها ،وتقوم بت�سوية ح�صول مقدم اخلدمة على م�ستحقاته ،وكذلك تتمكن �شركة الت�أمني من الوفاء
ما يزيد على  10ماليني مطالبة تعوي�ض عن م�صروفات طبية لعالجات قدمها بالتزاماتها جتاه الطرفني.
لكن ال ت�سري الأمور دائ ًما بالأ�سلوب املعتاد ،بل حتدث وللأ�سف جتاوزات من
مقدمو اخلدمات الطبية لعمالء الت�أمني �أو دفعها امل�ستفيدون� .إ �ضافة �إىل
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بع�ض العمالء وبع�ض مقدمي اخلدمة يتم من خاللها �إ�ساءة ا�ستخدام بطاقة
الت�أمني الطبي لتحقيق منفعة غري م�ستحقة للعميل �أو ل�شخ�ص �آخر غري م�ؤمن
طب ًيا .فرغم �أن معظم امل�ستفيدين ومقدمي اخلدمة الطبية يتعاملون مع
بطاقة الت�أمني بقدر كبري من النزاهة وال�شفافية� ،إال �أن بع�ض العمالء ومن
خالل ما ي�سمى «بالفزعة» يقدم بطاقته الت�أمينية لأقاربه و�أ�صدقائه للح�صول
على العالج من مقدمي خدمة متواطئني دون وجه حق وحتميل ذلك على
�شركات الت�أمني .وهناك من يتفق مع �أطباء حمددين لتعديل ت�شخي�ص بع�ض
الأمرا�ض لت�صبح مقبولة ت�أمين ًيا ،وهناك من يتفق مع ال�صيادلة للح�صول
على كرميات ومواد جتميلية بد ًال من الأدوية ،عالوة على ذلك يقوم بع�ض
مقدمي اخلدمة ب�إ�ضافة بع�ض الإجراءات العالجية غري الالزمة طب ًيا مثل

الممارسات الخاطئة للبطاقات التأمينية رفعت
معدالت المطالبات الطبية بنسبة  %20خالل
عام . 2013
حجم تعويضات التأمين الطبي خالل عام 2013
بلغ  10مليارات و  177مليون ريال.

التحاليل ،والفحو�صات ،وقد ت�صل ل�صرف �أدوية غري �ضرورية ملجرد معرفتهم
�أن املراجع يحمل بطاقة ت�أمني طبي!!
هذه املمار�سات ال�سلبية وغريها �ساهمت يف رفع معدالت املطالبات الطبية
خالل عام  2013بن�سبة  %20مقارنة بعام  ، 2012ورفعت معدل اخل�سارة
ل�سوق الت�أمني ال�صحي عام � 2013إىل  .%91وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن
ن�سبة املطالبات االحتيالية يف الت�أمني الطبي ت�صل يف املتو�سط �إىل  %10من
�إجمايل املطالبات املدفوعة� ،أي ما يعادل مليار ريال وف ًقا لنتائج �سوق الت�أمني
الطبي باململكة عام . 2013
�إن �إ�ساءة ا�ستخدام بطاقة الت�أمني من �أطراف العملية الت�أمينية ي�ؤدي بال
�شك �إىل ارتفاع معدالت خ�سائر الت�أمني الطبي مل�ستويات كبرية ،ما ي�ضطر
�شركات الت�أمني �إىل اتخاذ عدة �إجراءات ت�صحيحية �أهمها زيادة �أ�سعار
برامج الت�أمني الطبي ،ما ي�شكل عب ًئا على امل�ستفيدين ،وكذلك وقف التعامل
مع بع�ض مقدمي اخلدمة ،ما يحرم امل�ستفيدين من احل�صول على العالج لدى
م�ست�شفيات لديها �إمكانيات �صحية متميزة .ورمبا جتد �شركة الت�أمني نف�سها
عاجزة عن موا�صلة �إدارة حمفظة الت�أمني الطبي .ورمبا ي�ؤدي هذا الو�ضع
ال�سلبي ،على املدى املتو�سط� ،إىل تقل�ص الطاقة اال�ستيعابية ل�سوق الت�أمني
وتراجع ن�شاط الت�أمني الطبي �إىل �سابق عهده ،وبالتايل يعاين امل�ستفيدون
�صعوبة احل�صول على برامج ت�أمينية للرعاية ال�صحية.
من هنا �أود �أن �ألفت انتباه امل�ستفيدين من بطاقة الت�أمني الطبي �إىل �أن
القدرات املالية ل�شركات الت�أمني مهما كانت كبرية فهي � ً
أي�ضا حمدودة ،لذلك
ف�إن تعاملكم اجليد والأمني مع خدمة الت�أمني الطبي وا�ستخدام بطاقة الت�أمني
فقط عند ال�ضرورة �سوف ي�ساعد على بقاء الأ�سعار عند معدالتها ،ويدعم
العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014
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قدرة �شركات الت�أمني على موا�صلة تقدمي اخلدمة بامل�ستوى الذي يحقق لكم
املنفعة عند احلاجة .كما �ألفت انتباه مقدمي اخلدمة الطبية �إىل �أنهم �شركاء
مع كل من �شركات الت�أمني وامل�ستفيدين ،لذلك ف�إن التحقق من حاملي بطاقات
الت�أمني و�ضمان تقدمي اخلدمة الطبية ال�ضرورية فقط مل�ستحقيها ي�ساعد على
توا�صل تقدمي اخلدمة ،وبالتايل يدعم خططهم يف التو�سع والنمو.
لدى حممد عبدالهادي� ،أحد م�ستفيدي الت�أمني ،قناعة را�سخة ب�أن
ا�ستخدام البطاقة الت�أمينية ال يجب التهاون فيه ،فمنح البطاقة ل�شخ�ص �آخر
لال�ستفادة منها تكبد امل�ستفيد الأ�صلي �أ�ضرا ًرا بالغة .و �أب�سط هذه الأ�ضرار
رف�ض �شركة الت�أمني �إجراء بع�ض التحاليل �أو الفحو�صات الطبية التي قام بها
�شخ�ص �آخر ،وكان يحق له �أن يوافق عليها لوال �أنه فرط فيها و �أعطاها لآخر..
فالتعامل مع البطاقة الت�أمينية م�س�ؤولية �أخالقية ،ويجب �أن
تكون قا�صرة على �صاحب الت�أمني نف�سه.
ومن ال�سلبيات التي يجب على كل مري�ض �أن
يفطن لها عدم تكرار �أخذ الأدوية لأكرث من
مرة ،ففي بع�ض الأحيان يقوم املري�ض
ب�صرف دواء كان قد �صرفه م�سب ًقا ومل
ي�ستخدمه ،ما يكلفه �أمو ً
اال هو يف غنى
عن �صرفها لتوفرها لديه ،كما �أن
على املري�ض �أن يحر�ص با�ستمرار
على اال�ستف�سار من الطبيب عن
ا�سم الدواء املو�صوف ،جتن ًبا
ل�صرف الدواء نف�سه وتكد�سه وعدم
اال�ستفادة منه .فرمبا يكون م�صريه
يف النهاية يف �سلة املهمالت وهناك من
يحتاج �إىل تلك الأدوية ونحن م�ساءلون
عن ذلك ،بالإ �ضافة �إىل التكلفة التي
يتحملها املري�ض و�شركة الت�أمني.
غالبية م�ستخدمي البطاقات الت�أمينية حتى
ممن يتمتعون بن�سبة حتمل  %0ال يذهبون �إال عند
ال�ضرورة ،فالذهاب �إىل املراكز ال�صحية ال ميثل نزهة
بل هو عناء ،فبع�ضهم لديه خوف من الذهاب �إىل امل�ست�شفيات .وهناك
�أ�سباب �أخرى منها االن�شغال الدائم يف العمل �أو مع الأ�سرة ،وازدحام املراكز
حيث يحتاج الك�شف �إىل �ساعات من االنتظار ،بالإ�ضافة �إىل توقف احلركة
خ�صو�صا يف الريا�ض ،ما يتطلب �ساعات من �أجل الذهاب والعودة
املرورية
ً
بالإ�ضافة �إىل قلة املواقف يف بع�ض املراكز ال�صحية ،ما ي�ضيع �ساعات طويلة،
وهذا يثني عن الذهاب .هذا ما يرد به �أحمد عي�سى ،املدير املايل ب�إحدى
ال�شركات ال�سعودية ،على من يدعون �أن املري�ض لديه �إفراط يف ا�ستخدام
البطاقة الت�أمينية .وكل �شركة حتر�ص عند التعاقد مع �شركات الت�أمني على
احل�صول على �أكرب قدر من املزايا ملوظفيها .وهذا ال يتم �إال بعد التعرف على
عرو�ض العديد من ال�شركات للمفا�ضلة بينها ومن ثم اختيار الأف�ضل والأن�سب
ملن�سوبي ال�شركة .و�شركات الت�أمني لديها فئات خمتلفة ،تختلف يف مزاياها.
فهناك الفئة الذهبية كما يف �شركة التعاونية ،وهناك ال�شريحة الأقل ثم
الأقل .وال�شريحة الأعلى ي�صل حجم التغطية ال�سنوية �إىل ن�صف مليون ريال
و  5000ريال للأ�سنان ،والنظر  1000ريال .وت�صل ن�سبة التحمل �إىل �صفر يف
املئة ،وال يحتاج �إىل موافقات .وميكن �أن يتمتع بزيارة الأطباء يف منزله دون
دفع �أي تكاليف .من احللول التي يراها علي عبدال�سالم ،م�شرف ق�سم الت�أمني
بال�شركة ال�سعودية للأبحاث والن�شر ،ل�ضمان عدم الإ�سراف يف ا�ستخدام
البطاقة الت�أمينية وح�سن �إدارتها زيادة ن�سبة التحمل ،والتي ميكن �أن تدفع
م�ستفيدي اخلدمة الت�أمينية �إىل عدم تكرار زيارتهم للمراكز ال�صحية دون
داع .وهناك �أخطاء تقع فيها املراكز ال�صحية وهو عدم الت�أكد �أو الإهمال من
ٍ
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عدم تأكد مقدمي الرعاية الصحية
من إثبات شخصية المريض يدفع
بعضهم إلعطاء بطاقته التأمينية
ألشخاص آخرين لالستفادة منها.
استخدام البطاقة التأمينية ال يجب
التهاون فيه ومنحها لشخص آخر تكبد
المستفيد أضرا ًرا بالغة.

خالل بع�ض موظفي اال�ستقبال من
�إثبات �شخ�صية املري�ض للبدء يف
�إجراءات احلجز والك�شف الطبي،
وهذا بالت�أكيد �سيمنع �أن ي�ستفيد
�شخ�ص غري م�ؤمن عليه من بطاقة
م�ستفيد �آخر .وبالرغم من تعميم
وزارة الداخلية ب�ضرورة التثبت من
هويات �أي م�ستفيد للخدمة ،فمن ال�سهولة
�أن يقوم �أحد املطلوبني �أمن ًيا با�ستخدام
بطاقة �شخ�ص �آخر� ،أو �أن يقوم ل�صو�ص ب�سرقة
تلك البطاقات واال�ستفادة منها وحرمان �صاحب
الت�أمني الأ�صلي من غطائه الت�أميني .فالتحقق من الإثبات
ال�شخ�صي ي�ضمن عدم تداول اخلدمة بني �أكرث من �شخ�ص من خالل
ح�ساب ت�أميني واحد.
وا�ستبعد «علي » عدم علم م�ستفيدي الت�أمني بالغطاء الت�أميني وجميع
املعلومات املتعلقة بهم� ،سواء ن�سبة التحمل� ،أو املراكز التي تغطي �شبكتهم
الت�أمينية يف كل مدينة داخل اململكة ،ومعلومات �أخرى عن احلد امل�سموح
له يف حاالت احلمل والوالدة ،والأ�سنان ،والنظارات الطبية ،وكيفية التعامل
مع احلاالت الطارئة خارج اململكة .فهذه املعلومات كلها يتم ت�سليمها
للم�ستفيد مع بداية جتديد كارت الت�أمني .لكن فئة العمال رمبا هم الأقل
إملاما باملعلومات عن ر�صيدهم الت�أميني بحكم م�ستوياتهم التعليمية ،يف حني
� ً
ا�ستخداما للكارت الت�أميني مقارنة بغريهم من �شرائح املجتمع،
�أنهم الأقل
ً
وبخا�صة املوظفون .لذا ف�إن �أ�سعار الت�أمني عليهم تعد منخف�ضة بالن�سبة
للفئات الأخرى ،فهم ال يذهبون للعالج �أو الك�شف الطبي �سوى يف احلاالت
ال�ضرورية والطارئة رمبا لأنهم يعملون لفرتات طويلة �أو غريها من الأ�سباب.
بالإ�ضافة �إىل �أن لديهم مزايا �أخرى وهي تغطية الت�أمينات االجتماعية
لإ�صابات العمل ،حيث �إنها ال تخ�ضع للت�أمني ال�صحي بل للت�أمينات
االجتماعية التي تتكفل بها .وهناك حاالت ت�ستثنى من الت�أمني ،ومنها:
الأمرا�ض اجللدية والتنا�سلية ،و�إ�صابات العمل ،فهذه غري م�شمولة بالت�أمني.
كما �أن الوثيقة الت�أمينية ميكن �أن تغطي امل�ستفيد خارج اململكة وخالل �ستني
يوما� ،سواء كان خالل �إجازة �سنوية� ،أو يف �أثناء انتدابات باخلارج لكن فقط
ً
للحاالت الطارئة .حيث يقوم امل�ستفيد بالت�سديد واحل�صول على الفواتري

وفور عودته ميكنه خماطبة �شركة الت�أمني للح�صول على تكلفة العالج التي
دفعها خارج اململكة .وعن دور الأطباء املعاجلني يف احل�صول على املوافقة
من عدمه �أكد «علي» �أن لدى الأطباء اخلربة الكافية يف التعامل مع �شركات
الت�أمني للح�صول على املوافقة من عدمه من خالل التقرير الذي ير�سله
وا�ص ًفا فيه حالة املري�ض.
ي�ؤكد حممد جمدي ،م�شرف ق�سم الت�أمني مب�ست�شفى احلمادي� ،أن على
كل م�ستفيد من اخلدمة الت�أمينية �أن يعرف حقوقه وواجباته حتى ي�ستطيع
�أن ي�ستفيد من اخلدمة الطبية املقدمة ،وحتى ال يقع يف دوامة بع�ض �شركات
الت�أمني واملراكز املقدمة للخدمة ال�صحية التي يتبع لها .ونن�صح كل مراجعي
املن�ش�آت ال�صحية ب�ضرورة �أن يعرف ال�شبكة الطبية التي ت�ضم امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات التي يحق له العالج من خاللها .و�شركات الت�أمني حتر�ص على
ت�سليم بيان بتلك املراكز حتى ي�ستطيع املري�ض �أن يحدد املراكز القريبة منه
من �أجل التوجه لها مبا�شرة يف حالة– ال قدر اهلل– حدث له �أي طارئ �صحي
ونحوه �سواء له �أو لعائلته وبخا�صة الأطفال .ونكرر دائ ًما �أن الكارت الت�أميني
�صالح فقط للم�ستفيد الأول وهو �صاحب الت�أمني الأ�صلي .ومنحه للآخرين
لال�ستفادة منه قد يعر�ض �صاحب الت�أمني الأ�صلي لل�ضرر ،وي�ؤثر ب�شكل كبري
يف نفاد احلد االئتماين.
وهناك اختالف يف اخلدمات املقدمة من �شركات الت�أمني ،واالختالف
منبعه الفئة الت�أمينية املتعاقد عليها ،فهناك �شرائح �أو فئات ال تفر�ض عليها
ن�سبة حتمل (ما يقوم بدفعه املري�ض يف الك�شف �أو الأدوية) ،وهناك من
يتحمل  ،%10وهناك من يتحمل  .%20وهذه الدرجات تتفاوت وف ًقا لفئة
كارت الت�أمني .وهناك مفاهيم خاطئة مرت�سخة يف �أذهان بع�ض املر�ضى ولعل
من �أبرزها ما يتعلق باحلاالت املهمة مثل احلمل والوالدة ،فبع�ضهم يعتقد �أن
الكارت الت�أميني يغطي حاالت الوالدة الطبيعية فقط يف حني �أنه يغطي كلتا
احلالتني� ،سواء كانت طبيعية �أو قي�صرية .واحلمل يتم تغطيته وف ًقا لربنامج
احلمل املتعاقد عليه بني �شركة الت�أمني ومن�ش�أة امل�ستفيد .وتوجد خدمات غري
مغطاة يف حاالت الوالدة منها فريو�س الكبد الوبائي ،وهذه قد ت�ستثنى من
�ضمن بع�ض التعاقدات ويتوجب على املري�ض �أن يقوم بدفع تلك التكاليف
على ح�سابه ال�شخ�صي .وجهل بع�ض املر�ضى بحقوقهم يفر�ض على �شركات
الت�أمني �ضرورة �أن تقوم بتوعية املر�ضى مبا ميكن اال�ستفادة منه وما هو
م�ستثنى مراعاة للحالة النف�سية وحالته ال�صحية احلرجة التي قد يتعر�ض
لها .فكلما كان هناك اهتمام من �شركات الت�أمني ب�ضرورة تف�صيل املعلومات
للمر�ضى كان املري�ض �أكرث تفه ًما.
وبح�سب د .راتب عبداملعني عبارة ،م�ساعد املدير الطبي يف م�ست�شفى
املركز التخ�ص�صي الطبي ،ف�إن �إدارة املراكز الطبية عامة توجه بالتعامل
بجدية مع املري�ض واملر�ضى� ،سواء كان املري�ض يحمل بطاقة ت�أمينية �أم ال.
ويعمل جميع الكادر الطبي والإداري جاهدين لتقدمي خدمة عالجية متميزة.
وقوام العالقة التي تربط بني �شركات الت�أمني ومقدمي اخلدمة ال�صحية
ال�شراكة ،وكالهما حري�ص على ا�ستمرار جناح هذه العالقة التي ت�صب يف
النهاية يف م�صلحة املر�ضى .وتنبني تلك ال�شراكة على ال�شفافية والأمانة مع
املري�ض ومع �شركة الت�أمني يف �آن واحد .وانطال ًقا من تطبيق ال�شفافية على
�أر�ض الواقع ف�إن �إدارات املراكز ال�صحية لديها من اليقظة و�إحكام الإدارة
ما يجعلها تالحظ �أن هناك مر�ضى يحاولون �أخذ مواعيد يف عيادات خمتلفة
ويف �أوقات متقاربة ،ما يدفعها للتوجيه بالت�أكد من �صحة هذه املراجعات
وجدواها .وال مينع ذلك من ا�ستقبال جميع احلاالت الطارئة والإ�سعافية
وتقدمي اخلدمة العالجية لها فو ًرا ثم مناق�شة الت�أمني الطبي فيما بعد.
فعندما يزور املركز مري�ض حالته تتعر�ض للخطر نقوم ب�إ�سعافه فو ًرا لإنقاذ
حياته دون النظر المتالكه كارتًا ت�أمين ًيا من عدمه .و�شركة التعاونية من
�شركات الت�أمني التي حتر�ص على �إنقاذ حياة املر�ضى ،ثم ت�أتي بعد ذلك
يف املرحلة التالية التفاهم على املوافقات والإجراءات التف�صيلية للمري�ض.

ولتقدمي خدمة طبية دقيقة �سعينا �إىل توجيه �أطبائنا ب�شكل دائم ومتوا�صل
بعدم القيام ب�أي فحو�صات� ،أو �إجراءات عالجية ال لزوم لها ،واتخاذ احلرفية
املهنية والأمانة والدقة الطبية ك�أ�سا�س للعمل ال�ستمرار جناح التعاون بني املراكز
ال�صحية و�شركات الت�أمني .وقد قمنا بالإبالغ من طرفنا لعدد من �شركات
الت�أمني التي تتعاون معنا بحاالت مت ا�ستخدام الكارت الت�أميني ب�شكل خاطئ من
قبل �أ�شخا�ص خمتلفني ،ومت �إغالق ملفات ه�ؤالء املر�ضى .وهذا برهان على �أن
الهدف لي�س الربح املادي فقط و �إمنا الدقة هي الغاية التي نن�شدها .واال�ستخدام
اخلاطئ هو عبارة عن (تزوير ال�شخ�ص) مبعنى ا�ستخدام ال�شخ�ص لبطاقة ال
ميتلكها بل تكون عائدة ل�شخ�ص �آخر.
د .حممد عطا� ،أ�ستاذ الت�أمني والإح�صاء بكلية املجتمع جامعة امللك �سعود،
ي�شري �إىل �أن الرعاية ال�صحية تت�سم ب�أنها من اخلدمات الأعلى تكلفة يف
العامل ،حيث يقدر ما ي�سدده العامل �سنو ًيا ب�أكرث من تريليوين دوالر ثم ًنا لفاتورة
العالج .واخلدمات ال�صحية تكلف حكومة اململكة مبالغ طائلة الرتفاعها الباهظ
و�ضرورتها يف الوقت نف�سه لدعم املوارد الب�شرية وخطط التنمية .واالعتماد ب�شكل
�أ�سا�سي على ميزانية وزارة ال�صحة يف ظل انخفا�ض م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف
الن�شاط ال�صحي ي�ؤدي �إىل حدوث خلل يف التوازن بني املوارد والتكاليف ،وبات
�ضرور ًيا البحث عن قنوات متويل جديدة ت�سد هذا اخللل وتعيد التوازن الطبيعي
لتلك املعادلة.
و�أدى التطور يف ممار�سة الت�أمني ال�صحي باململكة �إىل ر�صد زيادة طبيعية
للطلب على الت�أمني ال�صحي ،ومن ثم جتاوبت �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة
وبع�ض ال�شركات العاملة يف اخلارج و�سارعت لتقدمي هذه اخلدمة للراغبني فيها،
ما �أدى �إىل زيادة ا�شرتاكات الت�أمني ال�صحي يف اململكة خالل ال�سنوات الع�شر
املا�ضية بن�سبة كبرية ،حيث ارتفعت من  62.1مليون ريال عام � 1990إىل  13بليون
ريال عام . 2013
وعن طريقة ح�ساب قيمة اال�شرتاكات �أو�ضح د .حممد �أنها حتدد وف ًقا لعدة
متغريات �أهمها عدد ال�سكان و �أ�سعار الت�أمني .وح�سب التقديرات الإح�صائية
ف�إن من املتوقع �أن ينمو عدد ال�سكان يف اململكة على النحو التايل:
التطور ال�سكاين يف اململكة العربية ال�سعودية حتى عام

2020

السنة

سعوديون

غير سعوديين

اإلجمالي

2000

15.7

5.7

21.4

2020

29.7

3.8

33.5

وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن املرحلة الأوىل لتطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين غطت
 5.8مليون مقيم� .أما املرحلة الثانية ف�ست�شمل جميع �سكان اململكة ،ومن املتوقع و�صول
ال�سكان �إىل  33.5مليون ن�سمه يف عام .2020
وح�سب تقديرات قيمة ق�سط الت�أمني ال�سنوي للفرد خالل الع�شرين �سنة القادمة،
ف�إن من املتوقع �أن ي�صل حجم ا�شرتاكات الت�أمني كالتايل:

اال�شرتاكات املقدرة لل�ضمان ال�صحي التعاوين حتى عام
المرحلة
المرحلة الثانية

2020- 2006

)لجميع السكان(

2020

عدد المستفيدين متوسط القسط حجم االشتراكات
المقدر بالمليون السنوي بالريال المقدرة بالمليون ريال
33.5

3000-2500

100500- 83750
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السالمة النفسية

دعم األهل واألصدقاء من عوامل السالمة

األمراض المستعصية
فتش عن الضغوط النفسية
أ .د.سهل بن عبدالعزيز الهاجوج
رئيس قسم بحوث العدوى والمناعة
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

ّ
ب�شر طبيب رو�سي �أحد مر�ضاه ،بعد �أن مت �شفا�ؤه من ال�سرطان الذي �أ�صاب
رئته ومت ا�ستئ�صال جزء منها ،ب�أنه ُ�شفي ب�سبب حالته النف�سية العالية التي
كانت كلها �أم ًال وتطل ًعا �إىل ال�شفاء .و�أكد الطبيب للمري�ض �أن ال�ضغوط النف�سية
كانت وراء �إ�صابته بال�سرطان ولي�س ب�سبب التدخني.
وما قاله الطبيب فيه كثري من احلقيقة ،لأن ال�ضغوط النف�سية �إذا مل يكن
هناك ا�ستعداد نف�سي لتحملها ،فقد ال ت�ؤدي �إىل ال�سرطان فقط ،ولكن قد ت�ؤدي
�إىل كل �أنواع الأمرا�ض امل�ستع�صية ،ومنها على �سبيل املثال :ت�صلب ال�شرايني،
والأزمات القلبية ،وت�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل تغلب الأمرا�ض املعدية على اجلهاز املناعى.
ومن هذه الأمرا�ض املعدية :ال�سل الذي �أثبتت الدرا�سات �أن ثلث �سكان العامل
م�صابون به ،ولكن تظهر الأعرا�ض فقط على  %8-5من ه�ؤالء امل�صابني ،وي�ؤدي
�إىل وفاة مليوين �إن�سان �سنو ًيا .و ُيعزى ظهور الأعرا�ض وا�ست�سالم املري�ض للمر�ض
�إىل تعر�ضهم �إىل �ضغوط نف�سية متنع اجلهاز املناعي من القيام بدوره ،مع عدم
تربئة التدخني الذي ت�شري درا�سات علمية �إىل �أن له دو ًرا ،ولكن ال�ضغوط النف�سية
دورها �أكرب بكثري .وقد ال ن�ستطيع �إنكار اتهام التدخني بالإ�صابة بالأمرا�ض ومنها
ال�سرطان ،ولكن ناد ًرا ما ُيلتفت �إىل ال�ضغوط النف�سية التي يواجهها الإن�سان
يف حياته اليومية ،ك�سبب رئي�س ي�ؤدي �إىل �أمرا�ض م�ستع�صية وحادة قد تفوق
�آثارها ال�سلبية �آثار التدخني� .أقول �إن التدخني قد يكون مته ًما ،وال �أريد �أن ُيفهم
من حديثي �أنني �أ�شجع على التدخني ،فقد يكون هو ال�سبب الأبرز يف �أمرا�ض
كال�سرطان .وحال التدخني كحال الكول�سرتول ،املتهم الآخر الذي دائ ًما ما ُيروج
عنه �أنه هو امل�س�ؤول الأول عن ت�صلب ال�شرايني .هذه التهمة املل�صقة بالكول�سرتول،
قد تُفند يف ظل معطيات جديدة تقول �إن الكول�سرتول حا�ضر يف ت�صلب ال�شرايني،
لي�س لأنه امل�سبب ،بل لأنه هو �أول احلا�ضرين يف حاالت االلتهابات من �أجل
امل�ساعدة يف الإ�صابة ،ولي�س من �أجل �إحداث املر�ض .وي�شبهونه برجل الدفاع
املدين حينما يوجد يف حال ن�شوب حريق ،فهل من املمكن �أن نقول �إن
رجل الدفاع املدين هو من ت�سبب يف احلريق؟ ولكون الكول�سرتول موجودًا
يكون هو املتهم ب�سبب عدم البحث والتدقيق يف وجود �أ�سباب �أخرى.
فوجود الكول�سرتول والتدخني يف م�سرح اجلرمية يجعلهما متهمني
رئي�سني .ال�ضغوط النف�سية وما ينتج عنها من توتر ،من وجهة
نظر بع�ض كبار العلماء ،هو �سبب رئي�س وم�س�ؤول عن
اعتالالت وم�شاكل عائلية واجتماعية .ولعلي �أ�شري هنا
�إىل درا�سات كثرية جدً ا ا�ستمرت عقودًا ،وعرفت با�سم
 Whitehall Studyوالتي �أجريت حتت �إ�شراف عامل
الوبائيات الربوفي�سور ال�سري مي�شيل مارمو ت Pr o
 ،fessor Sir Michael Marmotوهذه الدرا�سات
مبجملها ت�شري �إىل العالقة الوطيدة والأكيدة
بني الأمرا�ض واحلالة النف�سية التي قد تنتج
من الو�ضع االجتماعي للإن�سان �أو حتى من
وظيفته التي ميار�سها.

فاحلالة النف�سية لها دور كبري يف الت�أثري �إما �سل ًبا �أو �إيجا ًبا يف جهازي
الغدد ال�صماء واملناعة .ففي حالة الت�أثري ال�سلبي ،تُفرز هرمونات
وبدرجة تركيز عالية ذات ت�أثري �سلبي على خاليا مناعية معينة .ومن هذه
الهرمونات ،الكرتيزول الذي يقوم بتثبيط خاليا مناعية مهمة ،منها اخلاليا
الدورية التي مهمتها الر�سمية هي الدوران يف اجل�سم والتقاط �أي خلية تبد�أ
باالنق�سام غري الطبيعي ،ومبعنى �آخر تخل�ص اجل�سم من اخلاليا التي تبد�أ
يف تكوين �أ�سا�س لل�سرطانً � .إذا فال�ضغوط النف�سية وما ت�سببه من ارتفاع
لهرمونات مثبطة للجهاز املناعي هي �سبب رئي�س ،والعك�س �صحيح� ،إذا كان
الإن�سان يعي�ش يف حالة نف�سية جيدة ،ويقاوم ال�ضغوط من خالل طرق عدة
من �أهمها الإميان باهلل عز وجل ،ومن ثم الأمل يف �أنه متوقع �أن يعي�ش طوي ًال،
ب�إذن اهلل ،دون م�شاكل �صحية تذكر .ووجود حاالت �سرطانية رئوية بني غري
املدخنني قد ي�ؤكد دور ال�ضغوط النف�سية يف احلاالت ال�سرطانية .وعلماء
الأوبئة يعتقدون �أن هناك عوامل ت�ؤدي �إىل ال�ضغوط النف�سية لها عالقة قوية
بزيادة القابلية لل�سرطان .من هذه العوامل فقد �أحد الأحبة� ،أو الطالق� ،أو
�ضغوط العمل لأ�صحاب الوظائف الدنيا .وهناك عوامل تخفف من ال�ضغوط
النف�سية ،حتى بني املر�ضى �أنف�سهم ،ت�ساعد على حتقيق نتائج �إيجابية .ومن
هذه العوامل دعم الأهل والأ�صدقاء ،والأمل ،والتطلع �إىل غد �أف�ضلً � .إذا
علينا قدر ا�ستطاعتنا �أن نبتعد عن م�سببات ال�ضغوط النف�سية ،و�أن نتعامل
معها بنوع من القبول يف حالة وجودها.

التوتر سبب رئيس لالعتالالت
والمشاكل العائلية واالجتماعية
واألمراض العضوية.
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مقال
ما العوامل المسببة لإلصابة بمرض شرايين القلب؟

هناك جمموعة من العوامل املهيئة للإ�صابة بهذا املر�ض ،ونطلق على هذه
العوامل ا�سم «عوامل اخلطر»  Risk Factorوتق�سم هذه العوامل �إىل:

عوامل ال ميكن التحكم فيها ،مثل العمر واجلن�س والوراثة.
عوامل ميكن التحكم فيها وال�سيطرة عليها ،مثل التدخني ،وارتفاع
الكول�سرتول يف الدم ،وارتفاع �ضغط الدم ،ومر�ض ال�سكر ،وعدم املحافظة على
الريا�ضة البدنية والبدانة وغريها .وتت�ضاعف خطورة مر�ض �شرايني القلب �إذا
كانت لدى املري�ض عدة عوامل مهيئة للمر�ض ،ف�إذا كان مدخ ًنا ف�إن خطر حدوث
هذا املر�ض عنده هو �ضعف ما هو عليه عند غري املدخن ،و�إذا كان يف الوقت نف�سه
م�صا ًبا بارتفاع كول�سرتول الدم � ً
أي�ضا ،ف�إن اخلطر يزداد �إىل �أربعة �أ�ضعاف .و�إذا
كان مدخ ًنا وم�صا ًبا بارتفاع كول�سرتول الدم وارتفاع �ضغط الدم ،ف�إن احتمال
حدوث مر�ض �شرايني القلب ي�صبح ثمانية �أ�ضعاف ما هو عليه عند الأ�صحاء �أو
اخلالني من هذه الأمرا�ض.

كيفية تشخيص جلطة القلب

ي�شكو امل�صاب بجلطة احت�شاء القلب من �أمل �شديد جدً ا عرب ال�صدر ،وينت�شر
الأمل عادة �إىل الذراع الأي�سر ،وقد يرتافق بغثيان �أو �ضيق تنف�س �أو �إغماء .وقد
يبدو املري�ض �شاح ًبا ومتعر ًقا ويحتاج ت�شخي�ص هذه احلالة �إىل توثيق بو�ساطة
تخطيط القلب الكهربائي و�إجراء معايرة �إنزميات القلب يف الدم .وبع�ض املر�ضى
من كبار ال�سن ومر�ضى ال�سكر قد ال يح�سون بالأمل عند حدوث اجللطة.

كيف تعالج جلطة القلب؟

تدهم األشخاص في أوج صحتهم

الجلطة القلبية
الجلطات السبب األول للوفاة في أمريكا وأوروبا ومنطقتنا العربية.

ما هي شرايين القلب التاجية؟

�شرايني القلب التاجية هي ال�شرايني التي تغذي ع�ضلة القلب ذاتها ،فهناك
�شريانان تاجيان �أ�سا�سيان يخرجان من ال�شريان الأبهر (الأورطي) ،ثم يتفرع
ال�شريان التاجي الأي�سر �إىل فرعني رئي�سني� ،أي �أن هناك ثالثة �شرايني رئي�سة،
اثنان من جهة الي�سار وواحد من جهة اليمني.

ما هو مرض شرايين القلب التاجية؟

يحدث هذا املر�ض نتيجة �ضيق �أو ان�سداد يف ال�شرايني التاجية ،ويحدث
�ضيق ال�شريان ب�سبب ت�صلبه� ،أي �أن ال�شريان يفقد مرونته وترت�سب فيه الدهون
والألياف ما يعيق جمرى الدم ،ويظهر املر�ض على �صورتني ،الذبحة ال�صدرية
وجلطة القلب (احت�شاء ع�ضلة القلب).
الدكتور أسامة أحمد البشير*

يعد مر�ض �شرايني القلب التاجية القاتل الأول يف �أمريكا و�أوروبا ،ويف العقدين الأخريين �أ�صبح � ً
أي�ضا ال�سبب الأول للوفاة يف الدول النامية ومنطقة ال�شرق
الأو�سط .وللأ�سف ال�شديد يزداد حدوث هذا املر�ض يف بالدنا ازديادًا مري ًعا ،ف�أ�صبحنا نرى �شبابًا يف الثالثينيات والأربعينيات من �أعمارهم وقد �أ�صيبوا بجلطة
يف القلب .فالتدخني والإفراط يف الأكل والك�سل وقلة احلركة �أو عدمها والتعر�ض لل�ضغوط النف�سية ال�شديدة يهيئ املناخ ملر�ض �شرايني القلب التاجية.
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ما هي جلطة القلب (احتشاء عضلة القلب)؟

حتدث جلطة القلب عندما ي�سد �أحد ال�شرايني التاجية بجلطة (خرثة) ،فال
ت�سمح للدم باملرور عربه ،فيموت جزء من ع�ضلة القلب كان يروى بذلك ال�شريان
امل�سدود .وجلطة القلب هي القاتل اخلفي الذي يقبع وراء كثري من حاالت املوت
املفاجئ التي تدهم ال�شخ�ص وهو يف �أوج عافيته و�صحته.

ينبغي ت�أكيد �ضرورة نقل املري�ض امل�شتبه ب�إ�صابته بجلطة القلب �إىل
امل�ست�شفى ب�أ�سرع وقت ممكن ،فكل دقيقة لها ح�ساب عند مري�ض اجللطة
القلبية ،وو�صول املري�ض ب�سرعة �إىل امل�ست�شفى يزيد من فر�ص الت�شخي�ص
املبكر و�إعطاء العالج املنا�سب ،ما ي�سرع يف فتح ال�شريان امل�صاب باجللطة،
وب�إعادة �سريان الدم ما يقلل من فر�صة �أن ت�صاب ع�ضلة القلب باالحت�شاء
الكامل وت�ؤدي �إىل �ضعفها.
يف امل�ست�شفى يتم عمل ت�شخي�ص احلالة ب�سرعة� ،إذ �إن املر�ضى الذي ي�شكون من
�أمل بال�صدر ال ينتظرون يف �أق�سام الطوارئ ويتم �إدخالهم على الطبيب مبا�شرة
حيث يتم عمل تخطيط كهربائي للقلب �أو ر�سم القلب ،والبدء يف �أخذ العالج
ب�إعطاء الإ�سربين مع عقاقري �أخرى ت�ساعد على زيادة �سيولة الدم .كذلك قد
يعطى املري�ض م�سك ًنا قو ًيا للأمل كاملورفني �إذ �إن الأمل الناجت عن احت�شاء ع�ضلة
القلب من �أ�شد الآالم التي ت�صيب الإن�سان.
بعد عمل الت�شخي�ص و�إعطاء العالجات الإ�سعافية وعلى ح�سب وجود م�ؤ�شرات
معينة يف تخطيط القلب يتم نقل بع�ض املر�ضى �إىل ق�سم ق�سطرة القلب لعمل
ق�سطرة عاجلة لفتح ال�شريان امل�صاب باجللطة� ،أو يعطى املري�ض مذي ًبا للجلطة
يف حال عدم توافر ق�سطرة بامل�ست�شفى .بع�ض املر�ضى يتم نقلهم لق�سم العناية
القلبية ويتم عالجهم بالأدوية عن طريق الفم والوريد ويتم عمل ق�سطرة لهم
بعد عدة �أيام.يبقى مري�ض اجللطة يف املتو�سط من �أربع �أيام �إىل �سبعة �أيام
بامل�ست�شفى ،منها يومان �إىل ثالثة �أيام بغرفة العناية الفائقة ،ثم يتم نقله لغرفة
عادية لثالثة �أيام �أخرى قبل خروجه.

هل يحتاج مريض جلطة القلب إلى عالج بعد خروجه من المستشفى؟

معظم املر�ضى يحتاجون �إىل دواءين �أو �أكرث وا�ستعمال الإ�سربين مع �أدوية
�أخرى ،وهذا �أمر روتيني يف معظم احلاالت للوقاية من حدوث جلطة �أخرى ،مع
�ضرورة تغيري �أ�سلوب احلياة ،وترك التدخني ،وزيادة احلركة ،و�أخذ �أدوية خف�ض
الكول�سرتول مع �ضبط ال�سكر وال�ضغط .وهذه �أمور يف غاية الأهمية لتقليل فر�صة
الإ�صابة باجللطة مرة �أخرى.
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الخريطة الوراثية

مقال

برنامج «الفحص قبل الزواج»
يحد من انتشار األمراض الوراثية ويقي من األمراض الخطيرة.

تختلف معدالت انت�شار الأمرا�ض الوراثية من منطقة لأخرى داخل اململكة،
فبينما ت�سجل �أعلى املعدالت يف كل من املنطقة اجلنوبية وال�شرقية تنخف�ض
معدالتها يف املنطقة ال�شمالية والو�سطى  .و�أظهرت الدرا�سات �أن مولود ًا من
كل خم�سني مولود ًا يعاين مر�ض ًا وراثي ًا .عالوة على ذلك ف�إن تكاليف الرعاية
ال�صحية لذوي الأمرا�ض الوراثية تعد باهظة.

الذبحة الصدرية

يطلق هذا اال�سم على الأمل ال�صدري الذي يحدث عندما ال ت�ستطيع ع�ضلة
القلب ت�أمني حاجتها من الأك�سجني نتيجة �ضيق يف �شرايني القلب التاجية،
ويحدث هذا الأمل عادة خالل اجلهد ،ويزول عندما يتوقف املري�ض عن اجلهد.

كيف تشخص الذبحة الصدرية؟

قد يطلب الطبيب عددًا من الفحو�ص مثل تخطيط القلب الكهربائي ،واختبار
اجلهد على ال�سري �أو بالأ�شعة النووية ،وقد ي�ضطر الطبيب �إىل �إجراء الق�سطرة
القلبية للت�أكد من الت�شخي�ص.

كيف تعالج الذبحة الصدرية؟

تعالج نوبة الذبحة ال�صدرية بحبوب النيرتوجلي�سرين حتت الل�سان ،وت�ستعمل
هذه احلبوب عند احلاجة ،ولكن ين�صح بعدم تناول �أكرث من حبتني يف الوقت
نف�سه ،وهناك عدد من الأدوية التي ت�ستخدم يف عالج الذبحة ال�صدرية كمركبات
النرتات مع �ضرورة تغيري �أ�سلوب احلياة ،وترك التدخني ،وزيادة احلركة ،و�أخذ
�أدوية خف�ض الكول�سرتول مع �ضبط ال�سكر وال�ضغط .وهذه �أمور يف غاية الأهمية
لتقليل فر�صة الإ�صابة باجللطة و تقليل نوبات الذبحة ال�صدرية.

كيف نقي أنفسنا من أمراض شرايين القلب التاجية؟

هناك عدة ن�صائح لتفادي الإ�صابة ب�أمرا�ض �شرايني القلب التاجية ،ي�أتي
يف مقدمتها التوقف عن التدخني ،ف�إذا كان ال�شخ�ص من املدخنني ف�إن �أي�سر
الو�سائل و�أكرثها فاعلية يف حماية قلبك من حدوث جلطة التوقف عن التدخني.
واحلقيقة �أن فوائد التوقف عن التدخني تبد�أ منذ اليوم الأول الذي تقلع فيه
عن التدخني .وبعد خم�س �سنوات تقري ًبا من التوقف عن التدخني ف�إن احتمال
الإ�صابة مبر�ض يف �شرايني القلب ي�صبح م�ساو ًيا ملن مل يدخن يف حياته قط.
ونذكر �أن التدخني ي�شمل ال�شي�شة وال�سيجار والبايب فكلها حتتوي على مواد
�ضارة بال�صحة بن�سب خمتلفة .وت�ؤكد الإح�صائيات �أن تدخني ال�سجائر ذات
القطران (�أو النيكوتني) القليل ال تقلل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
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والن�صيحة املهمة الثانية تتعلق بالغذاء ال�صحي ،فقد �أكدت الدرا�سات �أنه كلما
زادت كمية الدهون امل�شبعة يف الطعام زاد انت�شار مر�ض �شرايني القلب ،والغذاء
الغني بالدهون يرفع كول�سرتول الدم ،ومن ثم يحدث ت�صل ًبا يف ال�شرايني ،ويف
املقابل ف�إن الغذاء الفقري بالدهون امل�شبعة ينق�ص الكول�سرتول ،ويوقف عملية
ت�صلب ال�شرايني ،ويقلل من احتمال حدوث جلطة القلب.
�أما الن�صيحة الثالثة فهي تنبه �إىل �أهمية ممار�سة الريا�ضة البدنية ،حيث
�أكدت درا�سات بحثية متعددة �أن القيام بالتمارين الريا�ضية مثل امل�شي ال�سريع
�أو اجلري �أو ركوب الدراجة �أو ال�سباحة ملدة ع�شرين دقيقة وحتى ثالثني دقيقة
مرتني �أو ثالث مرات يف الأ�سبوع يفيد يف الوقاية من �أمرا�ض �شرايني القلب،
وامل�شي ال�سريع من �أف�ضل �أنواع الريا�ضة البدنية ،والأ�شخا�ص الن�شطون ج�سد ًيا
يتمتعون ب�شرايني قلبية �أو�سع من الأ�شخا�ص اخلاملني.
والن�صيحة الرابعة تتعلق بتجنب البدانة ،فالبدانة ترفع �ضغط الدم وتهيئ
للإ�صابة مبر�ض ال�سكر ،وال �شك يف �أن اتباع نظام �سليم وممار�سة الريا�ضة
بانتظام ي�ساعدان على املحافظة على الوزن املثايل.
والن�صيحة قبل الأخرية تركز على �أهمية املحافظة على تناول عالج ارتفاع
�ضغط الدم ومر�ض ال�سكري ،فمن �أجل حماية قلبك من مر�ض ال�شرايني ال بد من
ال�سيطرة على �ضغط الدم �إذا كان مرتف ًعا ،ومعاجلة مر�ض ال�سكر بحكمة ودراية.
ونختم بن�صيحة مهمة وهي جتنب االنفعاالت النف�سية قدر الإمكان.
وال �شك يف �أن �أف�ضل �أ�ساليب الوقاية التي تعود عليك بالفائدة املثلى هي تلك
التي ت�ؤثر يف �أطفالك ،ف�إذا كان غذا�ؤك قليل الد�سم مع اتباع بع�ض التمارين
الريا�ضية بانتظام مع االمتناع عن التدخني وكانت هذه العادات جز ًءا من حياتك
اليومية يف املنزل ،ف�إن �أطفالك �سوف يرتعرعون على هذه ال�سلوكيات ال�صحية
ومن ثم ي�صبحون يف من�أى عن الإ�صابة بتلك الأمرا�ض اخلطرية.

*

ا�ست�شاري الأمرا�ض القلبية | رئي�س ق�سم الأمرا�ض القلبية
م�ست�شفى املركز التخ�ص�صي الطبي بالريا�ض | ع�ضو الكلية امللكية للأطباء يف �أيرلندا
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الخريطة الوراثية
وجوده يف الذكور فذلك لأنه مرتبط بكروموزوم X ،فالذكر يحمل كروموزوم X
واحدً ا بالإ�ضافة �إىل كروموزوم  ،Yف�إن كان كروموزوم  Xهذا حام ًال للمر�ض ف�إن
الطفل يكون م�صا ًبا باملر�ض� .أما املر�أة ف�إنها حتمل  ،X Xف�إن كان �أحد هذين

يق�سم الأ��س�ت��اذ الدكتور عبدالكرمي ب��ن حممد امل ��ؤم��ن� ،أ�ستاذ الأم��را���ض
الباطنية و�أم��را���ض ال��دم بكلية الطب بجامعة امللك �سعود ويحمل الزمالة
الأمريكية والكندية يف الأمرا�ض الباطنية و�أمرا�ض الدم ،الأمرا�ض الوراثية �إىل:
�أمرا�ض كريات الدم احلمراء ،و�أمرا�ض الكريات البي�ضاء ،و�أمرا�ض ال�صفائح الكروموزومني يحمل املر�ض ف�إن الآخر يقوم ب�أداء الوظيفة دون �أن يح�صل تك�سر
الدموية ،وعجز عوامل التخرث ،و�أمرا�ض نق�ص م�ضادات التخرث ،و�أمرا�ض نق�ص يف الكريات احلمراء لديها .ولكنها تنقل هذا الكروموزوم حلوايل ن�صف �أبنائها
الذين ي�صبحون م�صابني و�إىل ن�صف بناتها اللواتي ي�صبحن حامالت للمورث.
جلوبيولينات املناعة.
كريات ال��دم البي�ضاء لها دور �أ�سا�سي وه��و املناعة وحم��ارب��ة امليكروبات
�أمرا�ض كريات الدم احلمراء تكون يف تكور جدار الكريات احلمراء ،وتنتج
عن خلل يف بروتينات جدار اخللية احلمراء ،ما ي��ؤدي �إىل التهامها بو�ساطة والأج�سام الغريبة التي تهاجم اجل�سم مثل الفريو�سات والبكترييا والفطريات،
الطحال قبل نهاية مدة �صالحيتها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة تك�سر الكريات �أو جزئيات وخاليا من �إن�سان �أو حيوان �آخر .وفقدان املناعة قد ي�أتي ب�صور
احلمراء والريقات ،وت�ضخم الطحال ،وتك ّون ح�صوات املرارة يف �سن الطفولة .خمتلفة ح�سب الكريات �أو الوظائف امل�صابة .و�أهم النتائج هي الإ�صابة مبختلف
امليكروبات ب�صفة م�ستدمية �أو متكررة ،الأم��ر الذي ي��ؤدي �إىل حياة معتلة �أو
وميكن التخفيف من وط�أة هذه احلالة با�ستئ�صال الطحال.
�أما الأمرا�ض الناجتة عن عجز يف �إحدى �سل�سلتي «اجللوبني» فعجز �سال�سل الوفاة يف �سن الطفولة .وميكن للمر�ضى الذين يعانون نق�ص جلوبيولينات املناعة
«�ألفا جلوبني» ي�ؤدي �إىل فقر دم البحر املتو�سط نوع (�أ) ،وعجز �سال�سل بيتا �أن يتناولوا هذه اجللوبيولينات داخل امل�ست�شفيات مرة كل �شهر مدى احلياة ،مع
العلم ب�أن هذه اجللوبيولينات باهظة التكاليف.
جلوبني ي ��ؤدي �إىل فقر دم البحر املتو�سط ن��وع (ب)،
وهناك عدد من �أمرا�ض الدم الوراثية ،منها �أمرا�ض
ون��وع فقر دم البحر املتو�سط الأعظم وهو الأك�ثر وط�أة
األستاذ الدكتور عبدالكريم
ال�صفائح الدموية العديدة ،فمنها ما هو ناجت عن نق�ص
�شيوعا ،وينتج من اكت�ساب املر�ض من الوالدين
والأكرث ً
ً
الوراثية
الدم
أمراض
المؤمن:
يف عدد ال�صفائح ومنها ما هو ناجت عن عجز ال�صفائح
اللذين يكونان ب�صحة جيدة ،ولكنّ ك�لا منهما يحمل
منها ما ينتج عن نقص عدد
عن �أداء وظائفها وهو تخرث ال��دم .فامل�صاب قد ينزف
مورث الثال�سيميا .وامل�صاب بهذا املر�ض يعاين فقر دم
حتى املوت بعد الوالدة من احلبل ال�سري� .أو عند اخلتان.
�شديدً ا ابتداء من ال�سنة الثانية من عمره ،وي�صاحب
الصفائح ومنها ما هو ناتج عن
�أو عند حدوث �أي �إجراء جراحي مهما كان ً
ب�سيطا� ،إذ �إن
ذلك �شحوب �شديد ،وتك�سر بالكريات احلمراء ،وت�ضخم
عجز الصفائح عن أداء وظائفها،
بالطحال والكبد ،ومتدد يف نخاع العظم ،وتراكم احلديد والرضيع قد ينزف حتى الموت من الدم ي�ستمر يف النزف �إال �إذا مت نقل �صفائح الدم.
يحذر الأ�ستاذ الدكتور حم�سن بن علي فار�س احلازمي،
يف اجل���س��م ،وت ��أخ��ر ال�ن�م��و ،وع�ج��ز يف وظ��ائ��ف ال�غ��دد
الحبل السري بعد والدته.
�أ�ستاذ الأمرا�ض الوراثية يف جامعة امللك �سعود والرائد
ال�صماء .وامل�صاب بهذا املر�ض يق�ضي نحبه ب�أمر اهلل يف
واملرجعية العلمية يف الأم��را���ض ال��وراث�ي��ة الإكلينيكية
بداية العقد الثاين من حياته ب�سبب م�ضاعفات املر�ض.
األستاذ الدكتور محسن بن
والوراثة اجلزئية ،يحذر من زواج الأقارب ،فهذه الظاهرة
وللتخفيف من وط�أة املر�ض يلج�أ �إىل نقل الدم كل 24
علي فارس الحازمي :المملكة
تت�سبب يف انت�شار الأم��را���ض الوراثية .ففي املجتمعات
أ�سبوعا مدى احلياة ،مع ا�ستخدام حقن الدي�سفري وكامني
� ً
من أولى الدول التي نهجت
العربية تُظهر الدرا�سات تفاوت معدالت زواج الأق��ارب
يوم ًيا حتت اجللد للم�ساعدة على �إخ��راج م��ادة احلديد
املرتاكمة يف اجل�سم .ويف بع�ض احل��االت ق��د يلج�أ �إىل سياسات صحية وبحثية وتوعوية من الدرجة الأوىل والثانية .والتي قد تزيد على  ٪ 50يف
زراعة نخاع العظم من متربع �آخر� ،إذا توفر املتربع املطابق للحد من انتشار األمراض الوراثية .بع�ض البلدان واملناطق اجلغرافية .وانطال ًقا من �أحاديث
ر�سولنا الكرمي حممد� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :غربوا
واملركز القادر على �إجراء عملية زراعة النخاع العظمي.
يظهر فقر الدم المنجلي النكاح ال ت�ضووا» و«اختاروا لنطفكم ف�إن العرق د�سا�س»،
�أما فيما يتعلق بخلل تراكيب �سال�سل بيتا جلوبني الذي
ي ��ؤدي �إىل ت�شويه �شكل الكريات احلمراء وعجزها عن في األطفال الذين يكتسبون وجتن ًبا الزدياد �أعداد املواليد امل�صابة باعتالالت وراثية،
المرض من الوالدين اللذين
د�أبت العديد من الدول العربية بر�سم �سيا�سات �صحية
املرور يف الأوعية الدموية الدقيقة ،ما ي�ؤدي �إىل ان�سداد
وت��وع��وي��ة ه��ادف��ة �إىل احل��د م��ن انت�شار تلك الأم��را���ض
تلك الأوعية وانقطاع الدم عن �أجزاء من عدد كبري من
يحمل كل منهما مورث فقر
الوراثية .واململكة العربية ال�سعودية من �أوليات الدول
�أع�ضاء اجل�سم مثل العظام ،والكبد ،والطحال ،والأمعاء
الدم المنجلي.
العربية التي نهجت �سيا�سات �صحية وبحثية وتوعوية للحد
وغريها .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل نوبات من الآالم املربحة
من انت�شار تلك الأمرا�ض الوراثية.
التي ت�ستدعي التنومي بامل�ست�شفى وتلقي ال�سوائل الوريدية
واالعتالالت الوراثية امل�سببة لأمرا�ض الدم من �أكرث االعتالالت الوراثية حدو ًثا
وامل�سكنات القوية من وقت لآخ��ر .وامل�صاب بفقر ال��دم املنجلي ي�صاب بهذه
النوبات امل�ؤملة املربحة عدة مرات كل عام ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن امل�صاب وانت�شا ًرا يف اململكة العربية ال�سعودية والعامل ،وهي تتوارث من الآباء والأمهات
يعاين فقر الدم املزمن والهزال و�ضعف املناعة .وين�صح بالإكثار من ال�سوائل ،للبنني والبنات ،من حيث كونها �صفة متنحية (م�سترتة) ال تظهر كمر�ض له
وعدم ممار�سة التمارين ،وعدم التعر�ض للميكروبات واجلو احلار �أو البارد� .أعرا�ض �صحية لدى حامليها �إال يف حالة توارث «الن�سخة» الوراثية املعتلة من كال
وللتخفيف من وط ��أة هذا املر�ض يو�صى بتناول حام�ض الفوليك يوم ًيا مدى الأبوين احلاملني لهذه «الن�سخة» املعتلة ،وبالتايل غياب «الن�سخة» ال�سليمة ،ما
احلياة .وقد يحتاج امل�صاب �إىل تناول عقار الهيدروك�سي يوريا ونقل دم �أحيا ًنا .يتيح لل�صفة الوراثية املتنحية الظهور والت�أثري.
تتمثل الأمرا�ض الوراثية يف جمموعة من الأمرا�ض ينتج عنها العديد من
واملعروف �أن مر�ض فقر الدم املنجلي يظهر يف الأطفال الذين يكت�سبون املر�ض
الأعرا�ض وامل�ضاعفات ال�صحية املزمنة ،تتولد عن اعتالالت وراثية متعددة
من الوالدين املعافني اللذين يحمل كل منهما مورث فقر الدم املنجلي.
وهناك �أمرا�ض ناجتة عن عجز يف بع�ض الإنزميات ،ومثال على ذلك مر�ض يف احلقيبة الوراثية ،منها اعتالالت �صبغية مثل «متالزمة داون» ،واعتالالت
الفولة �أو التفول الذي ي�ؤدي �إىل تك�سر �شديد مفاجئ يف الكريات احلمراء فور عديدة امل�سببات (وراثية وبيئية ،ك��داء ال�سكري) ،وطفرة اخللية اجل�سدية
تعر�ضها ملادة م�ؤك�سدة مثل تلك التي توجد يف الفول وبع�ض البقوليات .واملعروف «كبع�ض الأم��را���ض ال�سرطانية» ،واع�ت�لاالت املتقدرات «كالعمى ال��وراث��ي»،
�أن هذا املر�ض ي�صيب الذكور ب�صفة خا�صة وال ي�صيب الإناث �إال يف حاالت نادرة ،واعتالالت املورثة الواحدة «ك�أمرا�ض ال��دم الوراثية» .وهي �أمرا�ض مزمنة
خ�صو�صا عندما يكون الزواج من الأقارب احلاملني ملورث هذا املر�ض� .أما �سبب ويف معظمها ع�صية على العالج الطبي الناجع ،ويتطلب عالج معظمها رعاية
ً
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مرض الفولة يؤدي إلى تكسر شديد مفاجئ في الكريات الحمراء فور تعرضها لمادة مؤكسدة
مثل الفول وبعض البقوليات .وهذا المرض يصيب الذكور وال يصيب اإلناث إال ناد ًرا.

م�ستمرة طيلة احلياة ،ف�ض ًال عن انعكا�ساتها ال�سلبية على حياة امل�صاب و�أفراد
�أ�سرته ،اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا ونف�س ًيا.
تن�صب جهود مكافحة الأم��را���ض الوراثية واحل��د من ت�أثرياتها ال�سلبية،
على و�سائل الوقاية ،واحل��د من والدة �أطفال م�صابني بهذه الأم��را���ض ،عن
طريق الك�شف املخربي �ضمن برنامج ال��زواج ال�صحي «الفح�ص قبل الزواج»
واال�سرت�شاد الوراثي الوقائي .كما �أنه بالإمكان الإف��ادة من مراحل عدة يتم
خاللها �إجراء الفح�ص املخربي والتدخل املبكر ملكافحة هذه الأمرا�ض ،منها
الفح�ص يف �أثناء احلمل ،والفح�ص ال�شامل لأفراد املجتمع �أو طلبة املدار�س �أو
اجلامعات� ،أو الفح�ص قبل زرع النطفة يف رحم الأم عند �إجراء التلقيح خارج
الرحم .جميع هذه املراحل لها حمددات �شرعية� ،أو �أخالقية� ،أو اجتماعية� ،أو
اقت�صادية متفاوتة ،و�أقلها تلك التي تتعلق مبرحلة الفح�ص قبل الزواج ،حيث يتم
التدخل مبك ًرا ،ويرتكز على حق االختيار ال�سليم للزوج والزوجة.
يف الع�صر احلديث ،م ّكن التقدم العلمي والطبي من �إظهار عوامل معتلة غري
ظاهرة للعيان ،عن طريق الفح�ص املخربي ،كما هو احلال يف حاالت فقر الدم
الوراثي «�صبغة الدم املنجلية والثال�سمية».
و�أظهرت الدرا�سات يف جمال الأمرا�ض الوراثية �أن:
•  50/1مولودًا يعاين ً
رئي�سا.
مر�ضا وراث ًيا ً
•  100/1مولود م�صاب �أو حامل ملر�ض وراثي �أحادي العامل املعتل.
رئي�سا.
•  200/1مولود يعاين اعتال ًال �صبغ ًيا ً
•  %60من حاالت الإجها�ض التلقائي ناجتة عن اعتالالت �صبغية.

•  %7من الوالدات امليتة ناجتة عن اعتالالت �صبغية.
•  1000/6اعتالالت �صبغية ج�سدية �سائدة.
•  1000/2.5اعتالالت �صبغية ج�سدية متنحية.
•  1000/0.5اعتالالت �صبغية جن�سية.
ً
كما �أن تكاليف الرعاية ال�صحية ملر�ضى الأمرا�ض الوراثية باهظة� ،أخذا يف
احل�سبان �أن الأمرا�ض الوراثية �أمرا�ض مزمنة.
�أم��ا �أ�ساليب الوقاية وطرقها فتتمثل ب�صفة رئي�سة يف احل��د من الإ�صابة
بالأمرا�ض من خالل و�سائل وطرق عديدة تكتنفها جوانب �شرعية ،و�أخالقية،
واجتماعية ،لعل �أقلها تعقيدً ا و�أكرثها تطبي ًقا الفح�ص قبل الزواج .كما �أن هذا
الفح�ص ي�شملً � ،
أي�ضا ،الوقاية من الأمرا�ض املعدية اخلطرية ،وبع�ضها ميكن
عالجه ،وبع�ضها الآخر يعد من الأمرا�ض املزمنة.
يهدف الفح�ص قبل ال��زواج �إىل الك�شف عن الإ�صابة ب�أمرا�ض وراثية ..حمل
�صفة وراثية معتلة (تزايد احتمال والدة �أطفال م�صابني ب�أمرا�ض وراثية) ،النمط
الوراثي� ،إىل جانب احلد من الت�أثري املر�ضي لأمرا�ض اجلهاز التنا�سلي املعدية
كعدوى الزهري وال�سيالن ،التي ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل �أع��را���ض و�أم��را���ض ،منها:
التهابات تنا�سلية� ،إجها�ض اجلنني �أو موته ،احل�صبة الأملانية.واحلد من الت�أثري
املر�ضي لأمرا�ض التهاب الكبد الفريو�سي وفريو�س نق�ص املناعة ،التي قد ت�ؤدي
�إىل م�شكالت �صحية ،منها :الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة ،نق�ص حاد يف املناعة
والإ�صابة بالعدوى البكتريية والفريو�سية ،الإ�صابة بالتهابات الكبد الفريو�سية
بنوعيها ،)B, C( ،الت�أثري يف وظائف الكبد والإ�صابة ب�أورام �سرطانية.
العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014
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أسرة

مرحلة الوالدة

تنق�سم الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال يف مراحل العمر املبكرة �إىل ثالثة �أق�سام،
الأول منها هو الت�شوهات اخللقية يف فرتة احلمل ،وما يتعلق باجلينات ،واعتالل
الآي�ض ،وااللتهابات املزمنة ،والأمرا�ض الوراثية .والثاين ي�ضم � ً
أمرا�ضا حتدث
خالل الوالدة ،ب�سبب ع�سر الوالدة وطريقة �إخراج الطفل وت�أخره .فيما ي�شمل
الق�سم الأخري م�ضاعفات عملية الوالدة نف�سها ،والتي ت�ؤدي �إىل بع�ض الأمرا�ض
امل�سببة لنق�ص الأك�سجني� ،أو االلتهابات التي قد ت�صيب الطفل.
ومعظم ما ي�صيب الطفل من �أمرا�ض بعد الوالدة وحتى عاميه الأولني غال ًبا ما
يتعلق بااللتهابات الفريو�سية ،وتختلف معاناة الأطفال ح�سب درجة نق�ص املناعة
التي يعانيها بع�ضهم� ،سواء لعوامل وراثية �أو مكت�سبة.

الشتاء والصيف

خالل ف�صل ال�شتاء يزيد احتمال �إ�صابة الأطفال ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
والتهابات الأنف والأذن واحلنجرة وال�صدر ،فيما تقل احتماالت �إ�صابة الأطفال
بالأمرا�ض ال�سابقة يف ف�صل ال�صيف الذي تتزايد فيه معدالت الإ�صابة بالت�سمم
الغذائي وحدوث التهابات تنف�سية ب�سبب ارتفاع حرارة اجلو� ،أي �أن االلتهابات
التنف�سية �أبرز الأمرا�ض التي يواجهها الأطفال ولكنها تزداد يف ال�شتاء ب�سبب منو
الفريو�سات يف هذا الف�صل بو�صفه ً
و�سطا مالئ ًما لذلك.

أمراض لمرة واحدة

هناك بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب الطفل ملرة واح��دة فقط يف العمر فتمنح
اجل�سم مناعة حتميه من الإ�صابة بها مرة �أخرى ،ومن هذه الأمرا�ض (احل�صبة،
واجل��دري ،و�شلل الأطفال ،وجديل امل��اء �أو «العنجز ») ،ولكن تبقى �آث��ار هذه
الأمرا�ض قائمة حتى بعد ال�شفاء منها.
وكانت اململكة قد ح�صلت منذ عدة �أعوام على �شهادة من منظمة ال�صحة العاملية
هاج�سا �صح ًيا على
تفيد بخلوها من �شلل الأطفال الذي ظل ل�سنوات طويلة ميثل
ً
م�ستوى اململكة ،وذلك بف�ضل التطعيم �ضد هذا املر�ض.

التطعيم

املقارنة بني الأطفال املطعمني والأطفال غري املطعمني �أثبتت �أن ن�سبة الإ�صابة
بااللتهابات املعدية عند الأطفال غري املطعمني �أعلى بكثري من غريهم ب�سبب
عدم حت�صينهم �ضد هذه الأمرا�ض ،لذلك حتر�ص وزارة ال�صحة على منح كل
خا�صا بالتطعيم �ضد العديد من الأمرا�ض ،وذلك عن طريق �إعطاء
�أم جدو ًال ً
الأطفال جرعة خمففة من الفريو�س �أو البكترييا ،لي�شعر اجل�سم بوجودها فيعمل
على تكوين املناعة امل�ضادة لها ،لي�ؤدي دوره يف التح�صني الإيجابي والوقاية من
الكثري من االلتهابات املعدية.

العدوى

ت�صنف الأمرا�ض التنف�سية وما تخلفه من التهابات ،ك�أكرث الأمرا�ض انتقا ًال بني
الأطفال ،وذلك عن طريق الرذاذ املتطاير بالعطا�س �أو الكحة ،ما قد يت�سبب
يف حدوث التهابات يف الق�صبة الهوائية �أو التهابات الرئة يتطلب معه دخول
الطفل �إىل امل�ست�شفى ،وذلك يف حال احتاج �إىل الأك�سجني لعالج م�شاكل التنف�س
والتغذية ،وكلما كان عمر الطفل �أ�صغر كان احتمال تعر�ضه لهذه الأمرا�ض �أكرث،
وي�ؤدي التطعيم دو ًرا مه ًما يف الوقاية من هذه الأمرا�ض.

أمراض الطفولة

المسؤولية تقع
على عاتق األم
التقلبات الجوية وسط مالئم لنمو الفيروسات
والتطعيم يحصن األطفال من اإلصابة باألمراض.
د .عادل سالم الحربي
استشاري األطفال بمستشفى القوات المسلحة بالرياض

تعد الفرتة الأوىل من عمر الطفل الأكرث ح�سا�سية من ناحية �إ�صابته
بالأمرا�ض ،وال �سيما يف ظل �ضعف خربة الأم ،لذلك يتوجب عليها التعرف �إىل
الكثري من املعلومات حول الأمرا�ض املحتملة للتعامل معها بال�شكل ال�سليم.
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األمراض الوراثية

يزيد من احتمال انت�شار الأمرا�ض الوراثية زواج الأقارب يف بع�ض املجتمعات،
ومن بينها املجتمع ال�سعودي ،وتنتقل الأمرا�ض الوراثية من الأب �أو الأم �إىل
اجلنني� ،أو تنتقل �صفة حم��ددة منهما م ًعا �إىل اجلنني فت�صبح هذه ال�صفة
مت�أ�صلة يف الطفل ،وللفح�ص املبكر قبل الزواج دور مهم يف تاليف حدوث هذه
امل�شاكل .ومن �أكرث الأمرا�ض الوراثية انت�شا ًرا� ،أمرا�ض الدم ك�أمرا�ض خاليا
الدم احلمراء املنجلية ،و�أمرا�ض �سيولة الدم التي قد تت�سبب يف حدوث نزيف
للأطفال يف �أثناء العمليات الب�سيطة وعمليات التطهري بعد الوالدة.

التوائم

هناك نوعان من التوائم ،الأول هو التوائم املتطابقة ،وتعرف ب�أنها التوائم التي
تنق�سم من خلية ملقحة واحدة «بوي�ضة » فيحدث تطابق يف التو�أم ،وهنا تكون
فر�صة انتقال اجلينات نف�سها للجنني �أكرث ،ومن َّثم يتطابقان يف كل �شيء فيحمل
الأول ال�صفة الوراثية نف�سها التي يحملها اجلنني الثاين املنق�سم عن البوي�ضة
نف�سها .وال تزيد معدالت احتماالت الإ�صابة بالأمرا�ض ولكن تزيد احتماالت
�إ�صابة التو�أم باملر�ض نف�سه يف حال وجد.
�أما التوائم غري املتطابقة فتتكون من بوي�ضتني خمتلفتني ،ما يعني �أنه قد حتمل
�إح��دى البوي�ضتني �صفات خمتلفة عن الأخ��رى ،فتقل احتمالية �إ�صابة التو�أم
باملر�ض نف�سه يف حال حدوث الإ�صابة.

نصائح للعناية بالطفل
• االهتمام بالر�ضاعة الطبيعية بو�صفها الطريقة املثلى لتغذية
ال�ط�ف��ل ،لأن��ه ي�ستفيد م��ن احلليب الطبيعي ال��ذي يحتوي على
امل�ضادات واملناعة من الأم.
• ال بد �أن تتم التغذية بطريقة �صحيحة ،من حيث عدم �إر�ضاع
الطفل نائ ًما �أو م�ستلق ًيا �أو �أن تكون الأم نف�سها م�ستلقية لأن ذلك
قد يعر�ضه الرجتاع احلليب من املعدة و�إيذاء الرئة.
• االلتزام بجداول التطعيم عند الوالدة ملا له من فائدة كبرية تكمن
يف وقاية الأطفال من �أي عدوى �أو مر�ض يف املراحل املبكرة.
• �إبعاد الأطفال عن �أي عوامل قد ت�سبب لهم الأذى ،ومنها االختالط
بالكبار من امل�صابني بالأمرا�ض املعدية.
• االهتمام بالطفل ،من حيث و�ضعه يف �سرير خا�ص به ،ومتابعة
الطبيب ب�شكل م�ستمر يف حالة تعر�ضه ملر�ض ما.
• ال بد �أن تكون درجة احلرارة داخل الغرفة التي ينام بها الطفل
معتدلة .وتوفري جو ه��ادئ بعيدً ا عن م�صادر الإزع��اج والإ�ضاءة
ليح�صل الطفل على كفايته من النوم.
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الصحة العامة

خطوات بسيطة تقينا األمراض
للنوم فوائد صحية ال حصر لها.
تحقيق :محمود الديب

هناك عدة طرق للحفاظ على ال�صحة العامة تت�شعب وتختلف لكنها يف النهاية تتالقى يف م�صب واحد وهو متتع الإن�سان بال�صحة
والعافية .وللحفاظ على ال�صحة علينا االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية ،وبالأ�سنان ،والغذاء ال�صحي ،وممار�سة الريا�ضة ،وعدم
الإفراط يف تناول الطعام ،وا�ست�شارة الأطباء كلما كانت هناك حاجة ،وعدم الت�سرع ب�أخذ الأدوية دون و�صفات طبية ما ي�سبب لنا
�أو لأطفالنا م�شكالت �صحية .فيما يلي �آراء عدد من اال�ست�شاريني عن كيفية احلفاظ على ال�صحة العامة.
رمبا من غري التقليدي �أن نبد�أ ن�صائحنا حول احلفاظ على ال�صحة العامة
من النوم .فالنوم له فوائد �صحية ال ح�صر لها يو�ضحها لنا الدكتور �أحمد �سامل
باهمام ،ا�ست�شاري �أمرا�ض ال�صدر وا�ضطرابات النوم ،مدير املركز اجلامعي
لطب و�أبحاث النوم يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود .فالنوم �آية عظيمة من
�آيات اهلل ،ونحن ننام نحو ربع �إىل ثلث حياتنا ،وهو وقت طويل جدً ا ،فمن و�صل
ال�ستني يكون قد نام نحو � 20سنة .فهل ُيعقل �أن يق�ضي الإن�سان هذه الفرتة
الطويلة يف النوم وال يكون للنوم فوائد؟

كثريون ال يدركون �أهمية النوم ،ويعتقدون �أنه م�ضيعة للوقت .لكن الأبحاث
والدرا�سات تعمقت يف الوظائف الع�ضوية للنوم ومن �أهمها :الت�أثري يف الهرمونات
ووظائف الغدد ال�صماء ،فال�سهر يحدث اختال ًال يف �إفراز الكثري من الهرمونات
املهمة ،ويفقد اجل�سم القدرة التنظيمية والإيقاع اليومي لإفراز الهرمونات .ومن
الهرمونات التي تت�أثر :الكورتيزول والأدرينالني .والنوم مهم لزيادة هرمون
النمو لدى الأطفال ولإ�صالح اخلاليا وتكاثرها عند الكبار ،كما �أن ال�سهر ي�ؤثر
يف الهرمونات اجلن�سية .وقد يزيد نق�ص النوم من مقاومة اجل�سم للأن�سولني
وخ�صو�صا عند مر�ضى ال�سكري ،ما ي�ؤدي �إىل ارتفاع م�ستوى اجللوكوز يف الدم.
ً

ونق�ص النوم املزمن يزيد الوزن لأ�سباب كثرية منها ما يتعلق بالهرمونات مثل
هرموين اللبتني والغريلني ،وله ت�أثري وا�ضح يف اجلهاز املناعي .فنق�ص النوم
ينتج عنه �ضعف يف اجلهاز املناعي وق��درة اخلاليا املناعية على التعامل مع
الأج�سام الغريبة وامليكروبات ،ويزيد من احتماالت الإ�صابة بنزالت الربد.
وهناك ت�أثريات يف اجلهاز التنف�سي والدوري ،فامل�صابون مب�شكالت التنف�س
املزمنة قد يزيد ال�سهر من ظهور بع�ض الأعرا�ض .وتوقف التنف�س يف �أثناء النوم
يزداد عند امل�صابني بال�شخري عند ال�سهر �أو الإجهاد� .أما بالن�سبة �إىل القلب
واجلهاز الدوري ف�إن بع�ض الدالئل ت�شري �إىل �أن ال�سهر قد يرفع �ضغط الدم .كما
�أن ال�سهر قد ي�ؤثر مبا�شرة يف القلب .وحتدث الكثري من التغريات الف�سيولوجية
والأن�شطة املعقدة يف خمتلف �أع�ضاء اجل�سم خالل النوم .والقلب �أحد الأع�ضاء
التي تت�أثر بالنوم واال�ستيقاظ .وتعد التغريات التي حتدث للقلب خالل النوم �أحد
اهتماما كب ًريا خالل ال�سنوات الأخرية.
�أهم موا�ضيع البحث العلمي التي القت
ً
ف�أمرا�ض النوم ت�ؤثر يف القلب ووظائفه ،ومن جهة �أخرى ف�إن �أمرا�ض القلب ت�ؤثر
يف ا�ستمرارية النوم وراحة اجل�سم.

النوم الصحي

من يواجهون م�شكالت نق�ص النوم نن�صحهم بالآتي:
	اخلد �إىل ال�سرير فقط عندما ت�شعر بالنعا�س.
	ا�ستخدم ال�سرير للنوم فقط.
	اقر�أ وردد (دعاء) النوم كل ليلة.
�إذا �شعرت بعدم القدرة على النوم ،فانه�ض واذهب �إىل غرفة �أخرى وال تعد
لغرفة النوم حتى ت�شعر بالنعا�س.
	ا�ستخدم املنبه لال�ستيقاظ �صباح كل يوم ،بغ�ض النظر عن عدد ال�ساعات التي
قد منتها يف الليل.
حاول املحافظة على مواعيد نوم وا�ستيقاظ منتظمة خالل �أي��ام الأ�سبوع،
وكذلك يف عطلة نهاية الأ�سبوع.
�إذا كنت من النا�س الذين تراودهم الأفكار والهواج�س عندما يخلدون �إىل
النوم وال ت�ستطيع �إيقاف تلك الأفكار ،فقد يكون احلل حتديد وقت ثابت كل
يوم (نحو  30دقيقة) وت�صفية جميع الأم��ور املقلقة با�ستخدام ورقة وقلم.
وذلك �سي�سمح لك بالذهاب �إىل الفرا�ش بفكر �صاف وم�سرتيح.
الدرا�سات العلمية �أثبتت �أن الريا�ضيني ينامون ب�شكل �أف�ضل من الذين ال
ميار�سون الريا�ضة ،فالتمارين العادية قد ت�شجع على النوم .ومما ي�شجع على
النوم ق�ضاء  20دقيقة يف حمام �ساخن قبل النوم ب�ساعات قليلة (قبل �ساعتني
�إىل ثالث �ساعات) .كما �أن جو غرفة النوم ي�ؤثر يف النوم بدرجة كبرية ،فدرجة
احل��رارة املرتفعة �أو املنخف�ضة ت�ؤثر �سل ًبا يف نوعية النوم ،وال�ضو�ضاء العالية
املتقطعة تت�سبب يف نوم خفيف ومتقطع وال مت ّكن اجل�سم من ا�ستعادة ن�شاطه،
وال�ضوء القوي يف غرفة النوم من العوامل التي ت�ؤثر يف النوم ،لذلك يف�ضل �أن
يكون �ضوء غرفة النوم خافتًا ،وجتنب النظر املتكرر �إىل �ساعة املنبه ،لأن ذلك

االسترخاء
هناك العديد من الطرق التي ت�ساعدنا على اال�سرتخاء:
	احل َّمام الدافئ (ولي�س احلار) ي�ساعد اجل�سم على الو�صول �إىل
درجة احلرارة التي ت�شعرنا بالراحة.
متارين اال�سرتخاء ،مثل حركات ال�شدِّ اخلفيفة ت�ساعد على
ا�سرتخاء الع�ضالت.
	اال�ستماع �إىل الأنا�شيد الدينية.
قراءة كتاب �أو اال�ستماع �إىل الراديو ميكن �أن ي�ؤدِّيا �إىل هدوء
ال َّنف�س وتبديد �أي خماوف �أو مظاهر للقلق.
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السموم الرقمية
�أ�صبحنا نعي�ش يف عامل رقمي من ال�صعب الفكاك منه ،جند �أنف�سنا
منغم�سني داخل و�سائل التوا�صل �سواء عن طريق الأجهزة الذكية �أو
من خالل �شبكة الإنرتنت ،ورمبا لدى الكبار القدرة على التحكم ،لكن
الأطفال جتدهم قد خرجوا بعيدً ا عن الواقع �إىل ذلك العامل االفرتا�ضي
الذي �أ�صبح عاملهم احلقيقي ،ما يجعلهم مييلون للوحدة ثم تتقازفهم
الأمرا�ض النف�سية مثل االكتئاب ،واخلجل ،وقلة التح�صيل الدرا�سي،
وغريها من امل�شكالت ال�صحية والنف�سية ،وهناك قواعد مهمة ميكن
�أن ت�ساعدنا على التخل�ص من ال�سموم الرقمية مثل:
	ال بد �أن نوفر لأنف�سنا وقتًا لال�سرتخاء ،ولن يتحقق ذلك �سوى بغلق
ات�صال الإنرتنت والهواتف الذكية التي ت�شتت التفكري.
�إلغاء الرتا�سل الفوري وبخا�صة عندما تكون هناك جل�سات عائلية �أو
�أ�صدقاء لال�ستمتاع بدفء العالقات االجتماعية.
ميكن م�شاهدة التلفاز للرتفيه �أو ملتابعة الأحداث لفرتات حمدودة
يوم ًيا مع عدم زيادتها.
قد يزيد التوتر ومن ثم الأرق.
جتنب تناول الوجبات الغذائية الثقيلة قبل موعد النوم بنحو � 3إىل � 4ساعات،
فتناول الوجبات الثقيلة يف �أي وقت من النهار ي�ؤثر �سل ًبا يف جودة النوم .وميكن
لوجبة خفيفة قبل موعد النوم �أن ت�شجع النوم .جميع �أن��واع امل�شروبات التي
حتتوي على كافيني ت�ؤثر �سل ًبا يف النوم ،وبخا�صة �إذا مت تناولها يف فرتة امل�ساء �أو
قبل موعد النوم .وقد �أثبتت الدرا�سات �أن الكافيني ي�سبب الأرق حتى عند �أولئك
الذين يدّعون �أنه ال ي�ؤثر يف نومهم .والنيكوتني هو �أحد �أنواع املنبهات ،فتدخني
ال�سيجارة ي�ؤدي �إىل نوم متقطع.

العناية بصحة األطفال

من النوم ال�صحي نعرج �إىل ن�صائح للعناية ب�صحة الأطفال والتي يقدمها
الدكتور خالد فهد املبرييك ا�ست�شاري الأطفال والأمرا�ض ال�صدرية املدير الطبي
مل�ست�شفى الأطفال مدينة امللك فهد الطبية وا�ستاذ م�شارك يف كلية الطب جامعة
امللك �سعود حيث يقول� :إن العناية ب�صحة الأطفال تبد�أ منذ مرحلة ما قبل احلمل،
فعلى كل حامل �أن حتر�ص على تناول حم�ض الفوليك لفوائده الكثرية على �صحة
الأطفال ،حيث يجنبهم حاالت االن�شقاق ال�صلبي والتي ت�ؤدي �إىل �شلل الأطراف
ال�سفلى .وعلى احلامل املواظبة على تناوله حتى الوالدة ،وعليها املحافظة على
�إجراء الأ�شعة ال�صوتية واملتابعة واالطمئنان على �ضغط الدم وال�سكر واحلمل.
هذا يخ�ص مرحلة ما قبل ال��والدة� ،أما بعد الوالدة فال بد للأم �أن حتافظ
على الر�ضاعة الطبيعية لوليدها وعدم ا�ستخدام �أدوي��ة ال�سعال �أو االحتقان
ملن هم دون �سن ال�ست �سنوات ،وكذلك امل�ضادات احليوية ال ت�ستخدم �إال بعد
ا�ست�شارة طبيب .ف�أدوية ال�سعال والربد متثل خطورة على �صحة الأطفال ولها
�أعرا�ض جانبية مثل التهيج والأرق واخلمول والهلو�سة وارتفاع �ضغط الدم وردود

العدد ( - )3صفر  - 1436نوفمبر 2014

45

الصحة العامة
الفعل الع�ضلية .كما �أن تخل�ص اجل�سم من تلك الأدوية يختلف باختالف العمر
ويكون بطي ًئا جدً ا ملن هم �أقل من � 6أ�شهر ما يزيد من الأعرا�ض اجلانبية .وميكن
�أن يتغري ا�ستقالب تلك الأدوية عند تزامن �أخذها مع �أدوية �أخرى مثل خاف�ض
احلرارة (�أ�سيتامينوفني) .كما �أن جرعة تلك العالجات يف الأطفال غري مدرو�سة
و�إمنا قامت على اال�ستقراء من جرعات الكبار .و�أثبت اختبار علم ال�سموم وجود
�أثر ال�ستخدام عالجات الربد وال�سعال يف  %5من حاالت االختناق املهدد حلياة
الر�ضع .ومت ربط عالجات الربد وال�سعال بوفيات الأطفال بعد عمل فحو�ص
لل�سموم لأطفال توفوا لأ�سباب غري وا�ضحة ،ووجدت مكونات تلك الأدوية .وقد ثبت
�أن  4وفيات لأطفال تقل �أعمارهم عن � 9أ�شهر من العمر كانت نتيجة تلك الأدوية.
تن�صح �إدارة الأغذية والعقاقري الأمريكية بعدم ا�ستخدام تلك الأدوية للأطفال
�أقل من � 4سنوات .ويف كندا مت تقييد ا�ستخدامها ملن هم �أقل من � 6سنوات من
العمر وتوخي احلذر عند ا�ستخدامها ملن هم �أكرث من � 6سنوات .و�أو�صت الهيئة
العامة للغذاء والدواء ال�سعودية بعدم ا�ستخدام �أدوية ال�سعال واالحتقان ملن هم
�أقل من � 6سنوات.

اقتناء األلعاب المناسبة

نصائح ذهبية للحفاظ على الصحة
احل �ف��اظ على نظافة ال�ط�ع��ام وال �� �ش��راب ،فهي خ�ير و�سيلة ملنع
الت�سممات الغذائية والأمرا�ض املعدية .وغ�سل الفواكه واخل�ضراوات
جيدً ا قبل �أكلها.
غ�سل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده ،وقبل دخول احلمام وبعده،
ف��ذل��ك مينع ان�ت�ق��ال امل�ي�ك��روب��ات والإ� �ص��اب��ة ب��الأم��را���ض املعدية،
واال�ستحمام اليومي مع تبديل املالب�س يوم ًيا.
	التخل�ص من النفايات ب�شكل �صحيح ،واملحافظة على �صحة البيئة
ومنع تلوث الهواء للمحافظة على �صحة الفرد واملجتمع ،واملحافظة
على نظافة املرافق العامة وعدم �إلقاء املخلفات ملنع تكاثر احل�شرات.
تناول ثمانية �أكواب من املاء يوم ًيا.
تنظيف الأ�سنان با�ستعمال امل�سواك �أو الفر�شاة واملعجون بعد كل وجبة.
عدم التدخني يف الأماكن املغلقة والأماكن التي يمُ نع فيها التدخني
للمحافظة على نظافة البيئة.
	االبتعاد عن تناول الوجبات الد�سمة ،فتناول الأطعمة ال�سكرية �أو
عالية ال�سعرات احلرارية �أو الغنية بالدهون كاملعجنات والب�سكويت
والأطعمة املعاجلة يزيد من م�ستويات اجللوكوز يف اجل�سم وي�سبب
ك�سل خاليا الدم البي�ضاء ويقلل من قدرتها على مكافحة الفريو�سات.
	ال ت�شرب القهوة مرتني يف اليوم.
	ال تتناول وجبة د�سمة بعد ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء لتحظى بنوم هانئ.
�ضع اجل��وال بعيدً ا عنك يف �أثناء �شحنه ،وال ت�ستخدم اجل��وال �إذا
كانت البطارية منخف�ضة للحد الأدن��ى ،لأن الإ�شعاعات ت�صل �إىل
� 1000ضعف.
	ال ت�ستخدم �سماعات الر�أ�س و�سماعات الأذن لفرتات طويلة.
	ال ت�ستلق بعد �أخذ �أدوية ما قبل النوم.
حافظ على ريا�ضة امل�شي يوم ًيا.
�صباحا.
�أف�ضل �أوقات النوم من  10م�سا ًء وحتى ً 6
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ومن الن�صائح التي نوجهها للآباء والأمهات �ضرورة اقتناء الألعاب املنا�سبة
للأطفال واالمتناع عن �شراء الأل�ع��اب ال�صغرية حتى ال يتعر�ض الطفل �إىل
االختناق ب�سبب بلعها ،وا�ستخدام البالونات ميثل خطورة على حياتهم وال ين�صح
ب�أن يقوم الطفل بنفخ البالون ملن هم �أقل من � 8سنوات ،لأنه ميكن �أن يت�سبب يف
اختناق الطفل ،ويف حال انفجار البالون يجب احلر�ص على �إزالة بقايا البالون
حتى ال يلتقطها الطفل ويبلعها .ونحذر من ا�ستخدام (م�شايات) الأطفال
وبخا�صة يف املنازل التي يكرث بها وجود الدرج تفاد ًيا لتعر�ضهم للحوادث .ويجب
�أن ي�ستخدم الآباء كرا�سي الأطفال عند جلو�سهم داخل ال�سيارات.
نن�صح ب�إ�ضافة فيتامني (د) �إىل طعام الأطفال مع الر�ضاعة الطبيعية .ونحذر
من ال�سمنة التي ت�صيب الأطفال والتي تراوح ن�سبتها يف اململكة بني  30و% 40
وهي من الن�سب املرتفعة عامل ًيا بني الأطفال .وال�سمنة �أ�سبابها كثرية وميكن
تفادي تلك الأ�سباب ،فالتغذية غري ال�صحية تت�سبب يف ال�سمنة ،والوجبات
ال�سريعة تزيد من معدالت ال�سمنة ،وجلو�س الطفل لفرتات طويلة على الألعاب
التي يدمنون عليها يف�ضي يف النهاية �إىل ال�سمنة والإ�صابة ب�أمرا�ض من ال�سهل
تفاديها .كل ما �سبق كان يتعلق بالنمو اجل�سمي� ،أما ما يتعلق بالنمو العقلي
فنن�صح ب�ضرورة زيارة الطبيب يف حالة الت�أخر يف النمو �أو النطق �أو امل�شي.

األسنان اللبنية

ومن �صحة الأطفال �إىل �صحة الأ�سنان ،ولت�صحيح بع�ض املفاهيم اخلاطئة عن
الأ�سنان يفند الدكتور فرا�س عامل ،ا�ست�شاري الأ�سنان ،بع�ض املعتقدات اخلاطئة
حول الأ�سنان ب�أن بع�ضهم يظن �أن الأ�سنان اللبنية �أ�سنان م�ؤقتة ،وعليه فال
ينبغي القلق يف حال تعر�ضها للت�سو�س �أو الفقدان املبكر على �أ�سا�س �أن الأ�سنان
الدائمة �ستحل حملها ومن ثم ال م�شكلة من �إهمالها والرتاخي يف تنظيفها ،وعليه
يحدث لها ت�سو�س �أو فقدان ما دامت يف الأ�صل �أ�سنا ًنا م�ؤقتة �سيتم ا�ستبدالها
الح ًقا .وهذا املفهوم اخلاطئ ناجت عن اجلهل بطبيعة الفك وتركيبه عند الأطفال
ووظيفة الأ�سنان اللبنية التي ت�ؤديها منذ بزوغها وحتى �إحالل الأ�سنان الدائمة
مكانها .وهناك نقطة مهمة جدً ا وهي �أن الأ�سنان اللبنية تلعب دو ًرا مه ًما يف
م�ساعدة الطفل على نطق احلروف والكلمات ب�شكل �صحيح ،ولها دور يف دعم
�أن�سجة الوجه كال�شفتني و�إعطاء الوجه �شكله الطبيعي امل�ألوف .ويظل الطفل
ي�ستخدم �أ�سنانه اللبنية حتى تبد�أ �أ�سنانه الدائمة يف الظهور والتي تكون �أكرب
حج ًما و�أكرث عددًا من الأ�سنان اللبنية وي�ستمر ظهورها من �سن ال�ساد�سة .ومن
هنا ننبه على �أهمية احلفاظ على الأ�سنان اللبنية حتى وقت تخلخلها و�إحاللها
بالأ�سنان الدائمة �ضروري جدً ا لأن الفقد املبكر للأ�سنان اللبنية �سي�ؤدي �إىل
فقدان الت�سل�سل الطبيعي لتبديل الأ�سنان وفقدان امل�سافة التي من املفرت�ض �أن

هل يصاب الصوت باألمراض؟

نعم ،ي�صاب ال�صوت ب��الأم��را���ض ،وه��ذا ما يجزم به الدكتور خالد
ح�سان امل��ال�ك��ي ،ا�ست�شاري و�أ��س�ت��اذ م�ساعد ط��ب التخاطب وال�صوت,
رئي�س وح��دة �أم��را���ض التخاطب والبلع يف م�ست�شفى امللك عبدالعزيز
اجلامعي ب��ال��ري��ا���ض ,امل�شرف على كر�سي �أم��را���ض التخاطب والبلع.
وه�ن��اك ع��وام��ل كثرية تت�سبب يف �إ�صابة ال�صوت ب��الأم��را���ض ،وتنق�سم
حتافظ عليها ال�سن اللبنية لل�سن الدائمة وعليه جند �أن الأطفال الذين فقدوا
�أ�سنانهم اللبنية مبك ًرا يعانون م�شاكل تزاحم الأ�سنان الدائمة �أو اعوجاجها �أو
انطمارها يف الفك لعدم وجود م�ساحة كافية لها .هذا �إ�ضافة �إىل الآثار ال�سلبية
الأخرى يف �صحة الطفل العامة ،وعدم قدرته على الأكل ب�شكل جيد ،وارتباك
خمارج احل��روف لديه ،والأث��ر النف�سي الذي �سيالقيه عندما ي�سخر منه بقية
الأطفال نتيجة فقدانه �أ�سنانه �أو ت�سو�سها البالغ و�سواد لونها.

صحة البشرة والتعرض للشمس

وللحفاظ على �صحة ب�شرتنا يوجه الأ�ستاذ الدكتور خالد بن حممد الغامدي،
ا�ست�شاري الأمرا�ض اجللدية والليزر وزراعة ال�شعر ،عددًا من الن�صائح حول
كيفية التعامل مع ال�شم�س والتي لها دور مهم جدً ا يف حياة الب�شر ،فقد جعلها
اهلل �سبحانه م�صد ًرا لل�ضوء والدفء وب�شروقها
وغروبها يتمايز الليل والنهار ،فت�سري احلياة
يف انتظام بديع .وعلى الرغم من فوائدها �إال
�أن�ه��ا ميكن �أن متثل خ�ط� ًرا .ف�أ�شعتها حتتوي
على الأ�شعة فوق البنف�سجية والتي ت��ؤدي كرثة
ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��ا �إىل م���ش��اك��ل يف اجل �ل��د .منها
ال�شيخوخة املبكرة للجلد ،والتجاعيد ،وا�سمرار
لون الب�شرة ،واحل��روق ال�شم�سية ،والت�صبغات
اجللدية ،وكلها قد ت�سبب �سرطان اجللد وتزيد
قوة الأ�شعة فوق البنف�سجية يف ف�صل ال�صيف.
وللحماية منها علينا و�ضع واقي �شم�س بدرجة
وقاية ال تقل عن  )SPF( 15عند التعر�ض لأ�شعة
ال�شم�س املبا�شرة لفرتة طويلة .وهناك �آثار �آنية
وبعيدة املدى للتعر�ض لل�شم�س ،وين�صح باجتناب

�أ��س�ب��اب �أم��را���ض ال�صوت �إىل ا��ض�ط��راب��ات ع�ضوية وا��ض�ط��راب��ات غري
ع�ضوية وا��ض�ط��راب��ات نتيجة �إ� �ص��اب��ات باثولوجية م�صاحبة ب�سيطة.
وت�شمل ا�ضطرابات ال�صوت :العيوب اخللقية للحنجرة ،ومنها مر�ض لني
احلنجرة ،وغ�شاء املزمار ،و�أخ��دود الثنايا ال�صوتية ،و�إ�صابات احلنجرة
جرحا قطع ًيا �أو �ضربة قوية موجهة �إىل الرقبة� ،أو �إ�صابات
�سواء كان ً
فيزيائية مثل احلرق احلراري �أو الكيميائي �أو الإ�شعاعي ،والتهاب احلنجرة
�سواء كان حادًا �أو مزم ًنا .و�أورام احلنجرة احلميدة واخلبيثة واال�ضطرابات
الع�صبية احلركية واحل�سية وا�ضطرابات الغدد ال�صماء.
�أما ا�ضطرابات ال�صوت غري الع�ضوية ،فت�شمل اال�ضطرابات ال�صوتية
التي ال ت�صاحبها تغريات ع�ضوية وا�ضحة يف تركيبة الثنايا ال�صوتية� .أما
ا�ضطرابات ال�صوت غري الع�ضوية االعتيادية فهي :بحة ال�صوت املزمنة عند
الأطفال ،وا�ضطرابات ال�صوت عند البلوغ ،وبحة ال�صوت فوق الوظيفية،
وبحة ال�صوت حتت الوظيفية ،والوهن ال�صوتي ،وبحة ال�صوت نتيجة ا�ستعمال
الثنايا ال�صوتية الكاذبة .وهناك ا�ضطرابات ال�صوت غري الع�ضوية النف�سية،
ومنها فقدان تام لل�صوت وا�ضطرابات �صوتية م�صاحبة لأمرا�ض نف�سية.
ومن الن�صائح التي نحر�ص على توجيهها للحفاظ على �صحة ال�صوت:
جتنب ال�صراخ والكالم ب�صوت عال ويف ال�ضو�ضاء.
عدم الإكثار من «النحنحة».
جتنب ال�ضحك والبكاء ب�صوت عال.
عدم الكالم ب�سرعة دون �أخذ النف�س الكافئ.
االبتعاد عن تناول الأكالت احلراقة.
عدم الإكثار من امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،مثل القهوة والكوال.
�صباحا والرابعة ع�ص ًرا
التعر�ض لل�شم�س حني تكون �أ�شعتها قوية بني العا�شرة
ً
ويف�ضل البقاء يف الظل يف هذه الفرتة .وهناك ت�أثريات �سلبية لل�شم�س يف مناعة
اجل�سم ،فقد ي�ؤدي التعر�ض لها خلف�ض مناعة اجل�سم جتاه بع�ض الأمرا�ض،
فهناك �أمرا�ض ت�سوء مع التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س مثل الهرب�س وكذلك داء الذئبة
احلمراء .والتعر�ض الكثري لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة قد ي�ؤدي �إىل �إ�صابة العني
باملاء الأبي�ض .

جفاف الجلد

وم��ن امل�شكالت املزعجة اخلا�صة باجللد كيفية االعتناء باجللد اجل��اف،
و�أ�سباب جفاف اجللد كثرية وي�صبح �أكرث جفا ًفا لدى كبار ال�سن ،وخالل ف�صل
ال�شتاء ،ويف الأماكن الأقل رطوبة .وفقدان املاء �أو الدهون من �أ�سباب اجلفاف.
ولتفادي جفاف اجللد علينا �أال نطيل فرتة التعر�ض
ملاء اال�ستحمام ،ف�صحيح �أن طول التعر�ض للماء
يرطب اجللد لكنه بعد ذلك يتبخر ويجف ويزيد
اجلفاف ،لذا نن�صح ب��أال تتجاوز فرتة التعر�ض
للماء يف �أثناء اال�ستحمام �أك�ثر من  10دقائق.
جتنب اال�ستحمام ب��امل��اء احل ��ار لإزال �ت��ه طبقة
الدهون الطبيعية املوجودة على �سطح اجللد ،واملاء
الفاتر �أف�ضل .الإقالل من ا�ستخدام ال�صابون يف
�أثناء اال�ستحمام ،لكن ميكن ا�ستخدام ال�صابون
املحتوي على م��واد مرطبة ،وا�ستعمال مرطبات
وخ�صو�صا بعد اال�ستحمام ،وال بد
اجللد بكرثة،
ً
من عالج جفاف اجللد لأنه ي�ؤدي �إىل احل�سا�سية
(الإكزميا) وت�صاحبها �إف��رازات �سائلة وخدو�ش
ونزف دم �أحيا ًنا.
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الكلمة األخيرة

ليس مجرد برنامج
املفتاح الأول لنجاح الت�أمني ال�صحي هو برنامج التغطية الت�أمينية الذي يت�ضمن قائمة املنافع
واحلدود املالية ال�سنوية الق�صوى ،ف�ض ًال عن قائمة اال�ستثناءات وال�شروط .ف�إذا جنحت �شركة
الت�أمني يف ت�صميم برنامج يحقق رعاية �صحية متنوعة ومتكاملة �إىل حد ما وب�أ�سعار يف متناول
اجلميع ف�إنها تكون قد و�ضعت �أوىل لبنات النجاح يف �إدارة حمفظة الت�أمني ال�صحي .لكن تعدد
الربامج وتنوعها وتقارب �أ�سعارها يجعل من ال�صعب على طالب الت�أمني التمييز بني ال�شركات التي
متار�س الت�أمني ال�صحي وتف�ضيل �إحداهما على الأخرى على �أ�سا�س الربنامج �أو ال�سعر.
هذا الأمر ي�ؤكد �أن ممار�سة الت�أمني ال�صحي ال تقت�صر فقط على ت�صميم الربامج وحتديد الأ�سعار
املنا�سبة رغم �أهمية هذه اخلطوة� ،إال �أن هناك الكثري من اخلدمات الأخرى التي تقدمها �شركات
الت�أمني لعمالء الت�أمني ال�صحي ويجب النظر �إليها بعني االهتمام.
فعلى �سبيل املثال �شبكة مقدمي اخلدمة الطبية تعد من �أهم جوانب التميز بني �شركات الت�أمني.
ف�شركات الت�أمني القوية ترتبط بعالقات تعاقدية وا�سعة مع كربى امل�ست�شفيات واملراكز الطبية
املحلية ،ولديها حتالفات ا�سرتاتيجية مع �شركات عاملية لتقدمي امل�ساعدات
الطبية للعمالء خارج اململكة ،وبالتايل ي�ستطيع العميل احل�صول على الرعاية
ال�صحية �أينما وجد .كذلك خدمة �إ�صدار املوافقات الطبية لبع�ض اخلدمات
العالجية تعد من �أهم عنا�صر املقارنة بني ال�شركات ،ف�سرعة الرد على
طلبات املوافقات تتطلب ً
ربطا �إلكرتون ًيا متطو ًرا مع مقدمي اخلدمة ،وفري ًقا
طب ًيا خب ًريا يقوم با�ستالم الطلبات ودرا�ستها والرد الفوري عليها عرب نظام
الربط الإلكرتوين ،وبالتايل ال يت�أخر املري�ض يف احل�صول على العالج الذي
يحتاج �إليه عند مراجعته للمركز الطبي .هناكً � ،
أي�ضا ،ميزة ت�سوية املطالبات
الطبية� ،سواء امل�ستحقة ملقدمي اخلدمة بنظام الدفع املبا�شر� ،أو للعمالء الذين
يراجعون مراكز طبية خارج ال�شبكة املعتمدة يف احلاالت الطارئة .وال �شك �أن
عبداهلل العرفج
مدير عام التأمين الطبي
التزام �شركة الت�أمني ب�سداد هذه املطالبات كاملة ويف وقت معقول يبعث على
والتكافل -التعاونية
الثقة ،وي�شجع مقدمي اخلدمة الطبية على رعاية عمالء هذه ال�شركات بامل�ستوى
املنا�سب ،وي�ضمن يف الوقت نف�سه ح�صول العمالء على حقوقهم كاملة يف حال
قيامهم بت�سديد قيمة العالج ملقدم اخلدمة غري املعتمد.
توجد خدمات �أخرى كثرية تتعلق بالت�أمني ال�صحي ت�شمل تقدمي ر�أي طبي بديل يف احلاالت الطبية
املعقدة ،و �إ�صدار بطاقات الت�أمني ،وت�سليم دليل �إر�شادي ي�شرح كيفية اال�ستفادة من الت�أمني ،وتغطية
حاالت مر�ضية حمددة مثل احلمل والوالدة ،واحلاالت املر�ضية ال�سابقة على الت�أمني ،بالإ�ضافة �إىل
منح ت�سهيالت يف �سداد الق�سط الت�أميني ،والتن�سيق مع امل�ست�شفيات واملراكز الطبية ل�ضمان تقدمي
رعاية �صحية بجودة عالية ،وت�سهيل احل�صول على اخلدمات عرب قنوات ات�صال �سريعة و�سهلة مثل
هاتف خدمة العمالء ،والإنرتنت ،وتطبيقات الهواتف الذكية املتاحة على مدار ال�ساعة .كل ذلك ي�ؤكد
برناجما ت�شرتيه ب�سعر منخف�ض ،بل هو حزمة كاملة من التغطيات
�أن الت�أمني ال�صحي لي�س فقط
ً
واخلدمات الأ�سا�سية .والواقع ي�شري �إىل �أن هناك �شركات قليلة تعمل يف �سوق الت�أمني ال�سعودي هي
التي متيزت يف ممار�سة هذا النوع من الت�أمني ،ت�أتي يف مقدمتها �شركة التعاونية للت�أمني.
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