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جملة دورية تعنى ب�ص�ؤون التعريب يف الطب وال�صحة العامة
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الصحة واملياه امللوثة

مو�ضوع العدد

ية
رتون

السسيجارة الإلك

املشي... أهميته وفوائده

H2O
التقشير الكيميائي

تعريب الطب



اإر�شادات لكّتاب املقاالت 

• يقدم الكاتب مقاله بناًءً على خطاب تكليف يصدر عن املركز وفقًا لشروط ومواعيد محددة وثابتة.	
• للمركز قبل شهر ونصف من 	 البريد اإللكتروني  تسليم مواد العدد لسكرتارية املركز من نسخة واحدة أو عبر 

صدور العدد.
• أية مواد تسلم بعد املوعد املنصوص عليه تؤجل للعدد التالي.	
• ال يحق للكاتب استرداد املواد املسلمة للمجلة سواء نشرت أم لم تنشر.	
• يحق للمجلة استبعاد بعض املواد غير الصاحلة للنشر، أو التي تتعارض مع الئحة املجلة.	
• للمجلة احلق في تأجيل نشر بعض املواد أو جتزئتها على أكثر من عدد وذلك وفقًا لظروف التحرير.	
• تخضع جميع املواد املعدة للنشر لعملية الصياغة أو املراجعة اللغوية، يفضل أن يكون املقال في حدود )8-6( 	

صفحات.
• تتضمن الصفحة األولى عنوان املقال واسم الكاتب الثالثي ومسماه الوظيفي ومكان العمل.	
• يجب أال يكون املقال قد سبق نشره وغير مقدم للنشر إلى جهة أخرى.	
• تقدم املجلة نسخة من اإلصدار هدية للكاتب.	
• يجب أن تذّيـل املقالة بترجمة االصطالحات الطبية الواردة بها حسب ترتيب ورودها باملقالة، وذلك باللغتني العربية 	

واإلجنليزية، كما ُيرجى االلتزام  قدر اإلمكان مبصطلحات املعجم الطبي املوحد، مع ذكر املصدر في حالة اعتماد 
مصطلحات غير تلك الواردة باملعجم الطبي املوحد وسبب اختيارها.

• يجب تقدمي نسخة من جميع الرسوم والصور املستخدمة في املقال، وتقبل الصور امللونة وكذلك األبيض واألسود، 	
بدرجة وضوح عالية، وترجمة وكتابة  تكون الصور  أن  لها. ويفضل  املوجبة  األفــالم األصلية  توفير  كما يفضل 
التعليقات داخل الشكل باللغة العربية، ويجب ترقيم جميع الصور واألشكال التي يشتمل عليها املقال وذكرها 

داخل النص حسب ترتيبها الرقمي. كما يجب أن تشتمل كل الصور واألشكال املستخدمة على تعليق واٍف لها.
•  يجب أن تكون بيانات اجلداول مطبوعة على جهاز احلاسوب، كما يجب التحقق من صحة البيانات الواردة بها، 	

مع ذكر املراجع، والتأكد من مطابقتها ملا ورد في نص املقال. 
• يجب ترتيب املراجع ترتيبًا رقميًا متسلساًل حسب ترتيبها في املقال، كما يجب ذكر املراجع في حالة اجلداول 	

ومصـدر الصور وموافقة أصحابها األصليني إن لم تكن الصور التي تضمنها املقال أصلية، ويجب أن تشتمل 
املراجع على الترتيب اآلتي: )1( اسم املؤلف، )2( اسم الكتاب أو اسم املجلة أو املوقع اإللكتروني املعتمد، )3( دار 

النشر أو عدد املجلة، )4( سنة النشر. 
• يعد الكاتب مسؤواًل مسؤولية كاملة عن دقة جميع البيانات الواردة مبقاله )مبا فيها جرعات األدوية(، وعن دقة 	

البيانات املتعلقة باملراجع التي استند إليها في إعداد املقال.
• 	www.acmls.org :ميكن االطالع على املجلة بقراءة محتوياتها من خالل موقع املركز على اإلنترنت
• توجه جميع املراسالت واملقاالت إلى:	

السيد الدكتور / رئيس حترير مجلة تعريب الطب،
 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ص.ب  :  5225  الصفاة 13053 ـ  دولة الكويت
هـاتــف :  25338610/1 )965( +
فــاكـس:   25338618 )965( + 

acmls@acmls.org  :بريد إلكتروني



منظمة عربية تتبع مجلس وزراء الصحة العرب، ومقرها الدائم دولة الكويت 
وتهدف إلى:

• توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.	
• تبادل الثقافة واملعلومات في احلضارة العربية وغيرها من احلضارات في 	

املجاالت الصحية والطبية.
• العلوم 	 في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  دعم وتشجيع حركة 

الصحية.
• الطبية 	 املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار 

العربية في الوطن العربي.
• قاعدة 	 وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  جتميع 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
• ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.	
• ومعاهد 	 كليات  في  منها  لالستفادة  العربية  باللغة  الطبية  املناهج  إعداد 

العلوم الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع 
اخلطط املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات 
واملطبوعات األساسية والقواميس، واملوسوعات واألدلة واملسوحات الضرورية 
لبنية املعلومات الطبية العربية، فضاًل عن إعداد املناهج الطبية وتقدمي خدمات 

املعلومات األساسية لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

*  أهداف املجلة ورسالتها
• تهدف املجلة إلى نشر الثقافة الصحية لدى القّراء ودعم تعريب الطب.	
• نشر املعلومات عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وأهدافه 	

وإصداراته في املجاالت الطبية املختلفة.
• باللغة 	 األصلية  الطبية  األبحاث  كتابة  على  واملتخصصني  األطباء  تشجيع 

العربية في جميع املجاالت الطبية والصحية.
• متابعة اجلديد في الطب وذلك في سبيل حتديث املعلومة الطبية في املجاالت 	

املختلفة.

مجلة تعريب الطب ـــ مجلة طبية عربية ـــ تصدر عن املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز العربي لتأليف وترجمة

العلوم الصحية
)الكويت  ــــ 2017(

املقاالت املنشورة في املجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعبر بالضرورة عن رأي املركز

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز(

هيئة التحرير
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د. عبد الرحمن عبد الله  العوضي
رئيس التحرير

مع شهر الرحمات

ية
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متر األيام كالبرق ومتضي السنون مسرعة، فنضيع في زحمة احلياة، وفجأة يبزغ فجر 
شهر رمضان الكرمي، فتهفو األرواح بالشوق لنفحاته والتطلع لنسماته، وبني الترقب والشوق 

يأتي عددنا هذا في حلة جديدة متنوعة وثرية باملوضوعات.
يتصدر هذا العدد ملف خاص عن الصحة البيئية، للتعرف على كيفية الوقاية واحملافظة 
على الصحة من املياه امللوثة، وفي موضوع العدد نتحدث عن السيجارة اإللكترونية وضرورة 
التصدي لهذا اخلطر، وفي باب الصحة العامة نتعرف على فوائد املشي وأهميته على صحة 
اإلنسان، ثم تنقلنا املجلة إلى عالم املختبرات لتطلعنا على الفحوص املخبرية لتمييز العدوى، 
وفي باب اللغة العربية تعرض املجلة ملزايا الشعر في عصر صدر اإلسالم، وفي علم األدوية 
موضوع  عن  احلديث  إلى  املجلة  تنقلنا  ذلك  بعد  املزيفة،  األدوية  ظاهرة  على  املجلة  تطلعنا 

السمنة لدى األطفال وما يترتب عليها من أخطار.
ثـم  الكـريهة،  الفم  رائحة  ملوضـوع  املجـلة  فتعرض  واألسنان  الفم  طب  باب  في  أما 
أال  البديل  الطب  أنواع  فريدًا وقدمياً من  نوعاً  والبديل  التكميلي  الـطـب  بـاب  تسـتعـرض في 
وهو احلجامة، وفي نفس الباب تتناول املجلة بعض األمراض الشـائعـة وعالجها باألعشاب 
والنباتات الطبية. كما تعرض في باب األمـراض الصـدرية مـوضـوع السعال، وفي باب الصحة 
السلوكية  الصيام  فوائد  على  لنتعرف  العامة  والصحة  الصيام  املجلة موضوع  تقدم  العامة 
والنفسية وكذلك فوائده الصحية، أما في باب التوعية الصحية فتتحدث املجلة عن مكافحة 
العدوى في املستشفيات، ثم تطلعنا املجلة بعد ذلك في باب علم التخدير على عملية التقييم 

الكاملة حلالة املريض قبل إخضاعه للتخدير وبعده. 
على  الصحية  وانعكاساته  الضحك  موضوع  مناقشة  يتم  الصحية  الثقافة  باب  وفي 
الشخص، ويتم عرض موضوع هام في باب الطب النفسي أال وهو االكتئاب لدى األطفال، 
ثم في باب الطب االجتماعي توضح املجلة فوائد الصيدلة املنزلية وأهميتها في ضمان توفير 
وسائل اإلسعافات األولية التي قد تكون سبباً في احلماية من مضاعفات كبرى، وفي باب طب 
اجللد تناقش املجلة موضوع التقشير الكيميائي ثم احلديث عن موضوع احلزام الناري، أما 
في باب علم اللسانيات تتناول املجلة موضوعاً جديداً ومهماً، وهو ضرورة استحداث حروف 

دولية بالرسم العربي لدقة املصطلح العلمي وتوحيده استعماالً ونطقاً.
كل تلك املوضوعات مت عرضها ومناقشتها في عددنا احلالي، باإلضافة إلى أبواب املجلة 
الثابتة وهي اجلديد في الطب، األخطاء الشائعة في اللغة العربية، واستراحة العدد، الصحة ... 
سؤال وجواب، وباب العلماء العرب الذي يحدثنا عن العالم العربي حنني بن إسحاق، وباب علم 
املصطلحات، وباب املكتبة الطبية الذي يعرض ألحدث إصدارات املركز العربي، واملصطلحات 

الواردة في هذا العدد.
وختامًا يسعدنا أن ينال كل ما قدمناه من موضوعات صحية وبيئية ولغوية إعجاب قرائنا 

األعزاء، والله ولي التوفيق.
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ال�صحة واملـياه املـلوثة

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 42017

د. يعقوب أحمد الشراح   
األمني العام املساعد ـــ املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية ـــ دولة الكويت

املاء  دون  فمن  للحياة،  أساسي  كمصدر  األرض  على  املاء  اخلالق  أوجد  لقد 

في  األخرى  الكواكب  سائر  عن  األرض  كوكب  املاء  ميز  فلقد  أحياء.  وال  حياة  ال 

واملــاء  بقائها.  واستمرارية  وتكاثرها  احلية  الكائنات  لتنوع  صاحلة  بيئة  تشكيل 

من إبـداعـات اخلـالق ومعجـزاته، حيث إنـه إلى اليوم ال أحد يعرف متامًا السر في 

عالقة الكائن احلي باملـاء، وملـاذا املـاء وليس مركب آخر غيره؟
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إن االستدالل العلمي على خصائص املاء قد 
لوجود احلياة.  املاء  أهمية  منه  يفسر في جوانب 
ذرتني  يتركب من  أنه  املاء  فمن خصائص جزيء 
هيدروجني وذرة أكسجني )H2O( تتوزع إلكتروناته 
األكسجني  فذرة  متجانس.  غير  بشكل  ذراته  بني 
جتذب اإللكترونات أكثر من ذرة الهيدروجني، كما 
يكون خطيًا  ال  املاء  في جزيء  الذرات  ترتيب  أن 
مما يجعله كيميائيًا )جزيئًا قطبيًا(. ولقد وجد أن 
هذه القطبية هي التي تعطي القدرة الكبيرة للماء 
على اإلذابة الضرورية للمواد أثناء عمليات الهضم 
والتخلص من الفضالت والسموم في اجلسم، 
وجتديد الدم وغيرها من الوظائف التي تقوم بها 
أعضاء اجلسم.. كذلك تعمل خاصية اإلذابة على 
نقل األمالح واملعادن في البحار واألنهار من مكان 

آلخر على سطح األرض.

عــلـى  قـدرتـه  أيـضـًا  املـاء  ومــن خـصـائص 
سائل  من  كالتحول  ألخرى،  حالة  من  التحول 
كما  صلب  إلى  سائل  ومن  )التبخر(،  غاز  إلى 
في الثلج أو اجلليد )التجمد(، ووجوده في حالته 
الطبيعية كسائل، ومن عظمة اخلالق أن املاء، ذلك 
على سطح  يزيد  أو  ينقص  ال  العجيب،  السائل 
األرض، فدورة املاء في الطبيعة متزنة، مدخالتها 
تزيد  أو  املاء  نسبة  تقل  فال  مخرجاتها،  تعادل 
على األرض. أي أن كمية املاء في األرض ثابتة، 
فالذي يتبخر يعود في صورة مطر، لذلك ال ميكن 
زيادة كمية املاء، وال إنقاصها على سطح األرض.      

ومع أن املاء موجود في كل مكان على سطح 
األرض، ويشكل حوالي )71 %( من سطحـها 
 )% 2.5( تتعــدى نسبته  العذب ال  املاء  أن  إال 
من املاء املوجود على األرض الذي يشمل مياه 
املـاء  نسبة  في  وبالنـظـر  واحمليطات.  البحار 
 )%  99( حوالي  نسبة  فإن   ،)%  2.5( العــذب 

منها موجودة في الكتل اجلليدية املتفرقة باملناطق 
القطبية، بينما فقط )0.3 %( من املاء العذب توجد 

في األنهار والبحيرات، وفي الغالف اجلوي.

�  توزيع املاء على سطح األرض.

املاء،  من  األرض  ثلثا سطح  يتكون  ومثلما 
جــسم  وزن  ثــلثــي  من  أكــثر  املــاء  يشكــل  كـذلـك 
اإلنسان، وبتوزيع متفاوت في نسبته، حيث يالحظ 
في  أما   ،)% 95( تقارب  بالدماغ  املاء  نسبة  أن 
 )% 2( فقدان  مجرد  وإن   ،)% 90( فهي  الرئتني 
ذلك  فإن  يحتاجها اجلسم،  التي،  املاء  نسبة  من 
التجفاف  حالة  أو  السوائل  فقدان  إلى  يؤدي 
كحدوث  الصحة  على  سلبية  تأثيرات  لها  التي 
بعض األعراض، مثل ارتباك الذاكرة القصيرة، 
وصعوبة العد أو إجراء العمليات احلسابية، وقلة 

التركيز واإلرهاق.

وللتجفاف درجات مختلفة، ويقسم عادة إلى 
املزمن  والتجفاف  ومزمن،  وحاد  بسيط  جتفاف 
حوالي  أن  وجد  فلقد  بكثرة،  املاء  شرب  يتطلب 
مزمن.  لديهم جتفاف  األمريكيني  من   )% 75(
لـفـقدان  حـالـة  وإنـمـا  مـرضـًا،  لـيـس  والتجـفـاف 
املياه  معدل  يكون  حيث  اجلسم،  من  السوائل 
املفقودة من اجلسم أكبر من معدل املياه املتناولة. 

األنهار والبحيرات والبرك العذبة

..
مياه عذبة
مياه ماحلة

1-59 copy.indd   5 5/25/17   2:11 PM



تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 62017

ثالث  أساس  على  تقسم  التجفاف  درجة  عامة، 
حاالت؛ بسيطة عند فقد اجلسم أقل من )5 %( 
اجلسم  فقد  إذا  ومتوسطة  اإلجمالي،  وزنه  من 
املاء من )5 – 10 %( من وزنه اإلجمالي، وأخيرًا 
 )% 10( من  أكثر  اجلسم  يفقد  عندما  الشديدة 
من وزنه اإلجمالي. إذن التجفاف هو ظاهرة تدل 
دون  فمن  اجلسم،  عمل  آلليات  املاء  أهمية  على 
املاء ال ميكن أن تقوم أجهزة اجلسم بوظائفها. 
إن االرتباك في معدالت املاء باجلسم يؤدي إلى 
وظهور  املختلفة،  األعضاء  عمل  في  اختالالت 
أعراض كثيرة منها خفقان القلب، اإلمساك، قلة 
إدرار البول، انخفاض ضغط الدم، ارتفاع درجة 

حرارة اجلسم وغيرها.
ال  كثيرة  اإلنسان  لـجـسـم  املــاء  فــوائـــد  إن 
حـرارة  لـدرجـة  مـنـظم  هـو  مـا  فــبقـدر  تـحـصـى، 
اجلسم، ويسّهل إفراز الُلعاب الذي يساعد على 
مضغ وبلع الطعام وتوصيله إلى املريء ثم املعدة، 
باجلسم،  الباهاء  درجة  تنظيم  في  كبير  دور  له 
والتدخل في نظام املناعة. واملاء في جسم اإلنسان 
قد  بالتالي  والغضاريف.  املفاصل  حركة  يلني 
يؤدي فقدان املاء من اجلسم إلى آالم في املفاصل 
إلى  ذلك  يتطور  رمبا  والكعب  والظهر  والركب 
إلى  حتتاج  العني  حتى  املفاصل  التهاب  حدوث 

تزليق من أجل أن تعمل بصورة سليمة.
الـبــشــري  لالســتــخــدام  املــاء  أهــمــيـة  إن 
فقط،  مناسبة  بكميات  توافرها  على  تتوقف  ال 
وصاحلًا  عذبًا،  نقيًا  املاء  يكون  أن  البد  وإمنا 
لالستخدام في الشرب والطهو. فبحسب إحصاء 
عام )2000( بلغ عدد الذين متكنوا من احلصول 
على مياه صاحلة للشرب )2.20( مليار شخص 
الفقيرة  الدول  غالبية  إن  العالم.  أرجاء  في 
النظيفة،  الشرب  مياه  على  حتصل  ال  والنامية 
كما أن الغالبية منها تعاني ندرة املياه، وخاصة 
لالستخدام في الصرف الصحي والنظافة.                                                                        

على  احلاصلني  لنسبة  اإلحصائي  التقدير   �
مياه الشرب النقية في الدول النامية بني عامي 

.)2010-1970(

ترى منظمة الصحة العاملية أن ظاهرة ندرة 
مجاالت  في  وخاصة  للشرب،  الصاحلة  املياه 
أمراض  إلى  تؤدي  الصحي  والصرف  النظافة 
عندما  خاصة  واحليوان،  البشر  تصيب  عديدة 
واملـواد  امللـوثات  أنواع  مبختلف  الـميـاه  تتـلـوث 
الــبــشــر  وفـــضــالت  والصـنـاعيـة،  الــكيـمــيائـيـة 
واحليوانات، ومبيدات اآلفات، واألسمدة وغيرها. 
في  امللوثة  املياه  أن  الدراسات  من  وجد  ولقد 
الدول النامية تتسبب في حدوث حوالي )80 %( 
من األمراض، لهذا تزداد املخاوف اليوم أكثر من 
نسبة  أن  يعتقد  التي  املياه  نوعية  املاضي حول 
املختلفة  املواد  بالعديد من  ملوثة  )70 %( منها 
التي تصيب البشر بأمراض خطيرة، ألنها مياه 
عن  الناجمة  األمراض  أما  وصحية.  آمنة  غير 
تلوث مياه الشرب، فإنها تؤدي إلى وفاة )43 %( 
من األطفال حتت سن )5( أعوام. وما لم يتوفر 
املاء النظيف، فإن حماية أرواح اآلالف من البشر 
أزمة  أصبحت  ولقد  الصعوبة.  في  غاية  مسألة 
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الصحة البيئية

احلصول على مياه صاحلة لالستخدام البشري 
في إفريقيا متثل هاجسًا وقلقًا دوليًا رغم اجلهود 
الدولية واملساعدات التي تقدم للكثير من الدول 

في إفريقيا.
املــاء  مــعيـار  عــن  الـنـاس  يــتسـاءل  عـــامـة، 
الصـحـي للشرب، وكيف ميكن التأكد من سالمة 
وأمـان الـميــاه لالستخدامـات الـبـشـريـة فـي ظـل 
وجـود الكـثـيـر مـن املـلـوثـات والـتغيـرات املناخية 
التـي تـزيـد من تـدهور جودة املاء. بل إن الكثيرين 
يـشـعـرون بـالقـلـق مـن شـرب امليـاه فـي مـنازلهم 
املياه،  هذه  في  ملوثات  وجود  احتماالت  بسبب 
خصوصًا وأن تلوث املاء ال ميكن مالحظته بالعني 
املجردة، أو حتديد ملوثاته باجلراثيم والكائنات 

الدقيقة دون الفحوص املخبرية.
معايير  العاملية  الصحة  منظمة  حددت  لقد 
ومعاجلتها  توزيعها  وأنظمة  الشرب  مياه  جلودة 
خلو  املعايير  هذه  ومن  للشرب.  صاحلة  لتكون 

املاء من اجلراثيم وناقالت األمراض، واحتواء املاء 
على قدر معني من األمالح املعدنية مثل كربونات 
وأيونات  والـصوديـوم  والـمغــنيـزيوم  الـكــالـــسيـــوم 
الكربونات والهيدروكربونات والكلوريد والكبريتات.

وللتأكد من صالحية مياه الشرب البد من 
اتباع مجموعة من اخلطوات:

• الناس 	 يزود  الذي  التأكد من سالمة املصدر 
باملاء، بحيث يكون حتت عناية ورقابة اجلهات 

الصحية.
• عدم استخدام املياه غير الصاحلة لالستهالك 	

في حال ظهور شوائب يسهل التعرف عليها 
بالعني، أو املذاق باعتبار أن مياه الشرب ليس 
إلبالغ  والسعي  رائحة.  أو  لون  أو  طعم  لها 

اجلهات املختصة بفحص املياه.
• التأكد من استخدام الفالتر التجارية، وعدم 	

أضرار  لتجنب  املهمة  املياه  ألمالح  إزالتها 

�  دورة املاء في الطبيعة.
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للكـبـد عـلـى املدى البعيد، فهذه  قد حتدث 
األمالح في احلدود املسموح بها واملعروف 
أن معدلها في املياه يجب أال يقل عن )100( 
ملي جرام/ لتر. هناك دول تسمح باستهالك 
املياه التي تصل األمالح فيها إلى )1000( 

ملي جرام/ لتر كحد أقصى.
• تنظيف خزانات املاء في املنازل بصفة دورية 	

منعًا لتكاثر اجلراثيم فيها، كما يجب إحكام 
يتلوث  ال  حتى  اخلزانات  هذه  أغطية  إغالق 
أن  وجد  ولقد  الطيور.  وروث  باألتربة  املاء 
غالبية هذه اخلزانات ال تنظف بشكل سليم، 
خاصة إذا تركت لفترة طويلة دون استخدام 
مياهها بسبب سفر مستخدميها، حيــث يؤدي 
ركود املاء في اخلزان لفترة طويلة إلى جتمع 

العوالق والطحالب والفطريات واجلراثيم.
• أهمية العناية احلكومية بشبكات توصيل املياه 	

إلى املنازل وصيانتها وتنظيفها بـصفــة دوريـة، 
النامية  الدول  في  الـحــكـومـات  مـن  فـالــكـثـيــر 

ال تولي العناية الدائمة لصيانة شبكات املياه.
• املصنعة 	 الشركات  على  احلكومية  الرقابة 

الــمادة  وأن  خــصـوصــًا  امليـاه،  خلـزانـات 
املصنوعة منها هذه اخلزانات تتباين من حيث 
أن  وجد  فلقد  الصحية،  والسالمة  اجلودة 
مواد التصنيع كالبالستيك وحتى احلديد ال 

يوفر احلماية الكافية للمياه من التلوث.
• الرقابية ملياه الشرب وفحص 	 متابعة اجلهات 

الـميـاه في خـزانـات الـمنازل بصـفـة دورية 
في  املياه  ملواصفات  مطابقتها  من  والتأكد 
املنازل، فلقد وجد  إلى  املياه  شبكات توصيل 
أن غالبية اخلزانات املنزلية في الدول النامية 
ال ينطبق عليها مواصفات التصنيع، كما أن 
معظمها قدمية لم تتغير منذ زمن طويل، وهي 

مصدر أساسي لتلوث املاء في املنازل.

واملتاحة  الصاحلة  املياه  جودة  تتوقف 
لالستخدام سواء ألغراض الشرب أو االستحمام 
والترفيه، أو إعداد الطعام أو االستخدام املنزلي 
الصحي  والصرف  املياه  إمدادات  على حتسني 
املتحدة  األمم  أقرت  ولقد  املائية.  املوارد  وإدارة 
في  الصحية  واملرافق  املياه  في  اإلنسان  بحق 
عام )2010(، وبضرورة العمل على توفير املياه 
النظيفة غير امللوثة التي متنع اإلصابة باألمراض 
واإلسهال،  الكوليرا،  مثل  انتقالها،  وسهولة 
األطفال.  وشلل  والتيفود،   ،)A( الكبد  والتهاب 
األمراض  من  اإلنسان  حماية  من  البد  لذلك 
واملواد السامة التي تنتشر عن طريق املياه من 
وااللتزام  الشرب،  مياه  معايير  تطبيق  خالل 
مصادر  على  الصحية  والرقابة  املعايير،  بهذه 
تصل  التي  املعاجلة  املياه  أن  وجد  فلقد  املياه. 
مواد  من  تركيزات  على  قد حتتوي  املنازل  إلى 
أعلى من نسب املياه الطبيعية عند إضافة بعض 
املياه  يجعل  مما  الكلور  مثل  الكيميائية،  املواد 
غير صاحلة لالستهالك اآلدمي. إن درجة الباهاء 
املقياس لالتزان بني احلموضة والقلوية في  تعتبر 
للتأكد من عدم  الباهاء  املياه. ويجب متابعة درجة 
حموضة أو قلوية املاء. فالرقم )7( يعني أن املياه 
متعادلة، وإذا قلت عن )7( يعني املياه حمضية 
أو زادت، يعني أن املياه قلوية. اخللل في باهاء 
األغشية  كتهيج  كثيرة  أضرار  إلى  يؤدي  املاء 
مواسير  تآكل  إلى  ويؤدي  والعينني،  املخاطية، 
تتطلب فحص  التي  املياه وغيرها من املشكالت 

درجة الباهاء بصفة دورية.
الشك أن حتديد معايير مياه الشرب تشمل 
جانبني أساسيني هما: املعايير العضوية وغير 
اإلنسان من  وفقًا الحتياجات جسم  العضوية، 
أن  واعتبار  الدولية،  للمعدالت  طبقًا  عنصر  كل 
حوالي )20 %( من هذه االحتياجات ألي عنصر 
مصدرها مياه الشرب. هناك مجموعة من املواد 
غير العضوية لها تأثيرات على جودة مياه الشرب 
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احلـديــد،  الـذائـبـة،  األمـالح  تـتـضـمـن  املنازل  في 
النـحــاس، الكالـسيــوم، املغنـيـزيـوم، الــصـوديوم 
وغيرها. وفي دول مثل سويسرا والنمسا وهولندا 
وأملانيا جندها تهتم بجودة ماء الشرب، وتضعه ضمن 
االختبارات التي جتريها لفحص املواد الغذائية. فقد 
تكون املياه ملوثة مبواد، مـثـل الـزرنـيـخ، والرصاص 
أو النترات أو املضادات احليوية. بل إن أملانيا في 
زيادة  اكتشفت   )2004-1994( عامي  بني  الفترة 
في تركيز الرصاص عن )25 مكروجرام/ لتر( في 
الدولة مما عرض األشخاص  منازل شرق وشمال 
ألخطار صحية، في حني أن املسموح به للرصاص 

في املاء هو )10( مكرو جرام/ لتر فقط.
هناك الكثـيــر من املكونات الكيميائية للمياه 
على  مهمة  تأثيرات  لها  الطبيعي  املنشأ  ذات 
بتركيز  تتوافر  أن  يجب  مواد  وهي  اإلنسان، 
الشرب  املاء في  به في حال استخدام  مسموح 
أو  املـواد  هـذه  ومـن  املـنـزليـة،  واالستـخدامـات 

املكونات:
• أيونات الكالسيوم واملغنيزيوم.	

• أيونات احلديد.	

• أيونات الصوديوم والبوتاسيوم فـي املـيـاه 	
الصوديوم  لكمية  حتديد  يوجد  وال  العذبة. 
من  يعانون  الذين  ولكن  الشرب،  مياه  في 
والكلى  والقلب  الدم  ضغط  مثل  أمراض، 
خاص  مياه  مصدر  من  البد  الكبد،  وتليف 

للشرب بهم.

• البيكربونات من املكونات املهمة للماء، وتنتج 	
من تفاعل ثنائي أكسيد الكربون الذائب في 
املاء مع الصخور اجليرية في املياه اجلوفية. 
ونسبتها في املياه اجلوفية بني )50 ــــ 400( 

جزء باملليون.

• توجـد الكبريتات في املياه بسبب ذوبان بـعـض 	
املـعادن، مثل كبريتات الكالسيوم أو ذوبـان غاز 
ثاني أكســيد الكبريت املوجـود في الهواء واحلـد 

األقصى املسموح به هو )250( جزء باملليون.
• مـكـون الفـلورايد قليل التــواجد فـي الـميـاه 	

الطبيعية، وله أهمية في منع تسوس األسنان، 
ونسبته تتراوح بني )10-50( جزء باملليون.

• بقايا 	 ناجتة من حتلل  النترات وهي  أيونات 
النباتات واحليوانات التي تتسرب إلى جوف 
األرض، واحلد األقصى املسموح به في مياه 

الشرب هو )10( جزء باملليون.
• هناك غازات ذائبة في املياه الطبيعية، أهمها 	

األكسجني وكبريتيد الهيدروجني، وثنائي 
أكسيد الكربون، والنتروجني، وثنائي أكسيد 
الكبريت، كذلك توجد أمالح ذائبة كلية ناجتة 
املاء،  في  الكلية  الصلبة  املواد  ذوبان  من 
والنسبة املناسبة ملياه الشرب أقل من )500( 

جزء باملليون.

الصحة البيئية

Medical Arabization, No. 50, June 20179

 أعلى تركيز مسموح العنصر
به )بيكوجرام/ لتر(

10الفضة

50النحاس

300احلديد

50الزئبق

50النيكل

2الفسفور

50الرصاص

100الزنك

اجلدول )1(: أعلى تركيز مسموح به لبعض العناصر 
املوجودة باملاء.

عندما  الــضـارة  املــواد  من  كـــميـات  هـنـاك 
بالغة  أخطارًا  تسبب  املاء  في  تركيزاتها  ترتفع 

على صحة اإلنسان.
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املياه  من  الناجتة  األمراض  من  الكثير  إن 
بعد  مباشرة  تظهر  ال  أنها  أي  تراكمية،  امللوثة 
تناول املياه، مما يجعل الغالبية تعتقد أن مرضها 
ال عالقة له باملياه امللوثة، فإذا تلوث املاء بالزرنيخ 
فإن األعراض عادًة تشمل الشعور باأللم والوهن، 
واألعصاب  والكبد  الهضمي  اجلهاز  واعتالل 
يؤدي  بالرصاص  والتلوث  اجللدية.  واإلصابات 
إلى  أمراض اجلهاز الهضمي والعصبي والكلية 
يسبب  بالكادميوم  املاء  تلوث  أن  كما  واألنيميا. 
والتلوث  والعظام،  والرئة  والكلى  القلب  أمراض 
بالزئبق يؤدي إلى إصابة الكبد والرئة واجلهاز 

العصبي والسرطان، وتشوهات األجنة.

ومن األمراض التي عادة ال يدرك اإلنسان 
وأنها  زمنية،  فترة  مرور  بعد  إال  بها  اإلصابة 
ناجتة من الشرب أو االستحمام في املياه امللوثة 

مايلي:
• املالريا، تبدأ اإلصابة بهذا املرض مع لدغة 	

احلمى،  املـرض  أعراض  ومن  البعوض، 
والصداع، أو الغيبوبة، ثم املوت.

• شلل األطفال، هو مرض معد فيروسي 	
وينتقل  األطفال،  فيروس شلل  يسببه  حاد 
من شخص آلخر من خالل البراز إلى الفم 
اجلهاز  إلى  ثم  امللوثة،  املياه  شرب  عند 
العصبي املركزي، فيدمر اخلاليا العصبية 
العضالت  ضعف  إلى  مؤديًا  احلركية 

والشلل.
• يصيب 	 فيروس  بسبب  يحدث  اإلسهال، 

امللوثة  املياه  استخدام  عند  الهضمية  القناة 
بالنفايات البرازية. والزحار هو إسهال شديد 
يحتوي على دم ومخاط في البراز مع حمى 

وآالم في البطن.
• ناجم 	 )A(، هو مرض معد  التهاب الكبد 

عن التهاب فيروسي، وينتشر عادة عن طريق 

أو  امللوث  املاء  أو  الطعام  تناول  عند  الفم 
باالتصال مع شخص معٍد، حامل للمرض.

• الكوليرا، هو مرض ناشيء من اجلراثيم في 	
األمعاء الدقيقة بسبب تلوث مياه الشرب، أو 
تناول الغذاء امللوث بالبراز، وتنتقل العدوى 
من شخص آلخر، نتيجة تفريغ اإلسهال 
ومن  الشرب،  مياه  أو  اجلوفية  املياه  في 

أعراضه اإلسهال والقيء.

• التعرض 	 نتيجة  اإلنسان  يتسمم  التسمم، 
ملواد سامة في املياه أو الغذاء، وخاصة مياه 
الشرب، ومن هذه املواد الرصاص الداخل 
املــيــاه، وللرصاص  مـــواسير  فــي صنـــاعــة 
اجلهاز  يتلف  حيث  اإلنسان،  على  مخاطر 
العصبي والتناسلي والكلى والدماغ، ويؤدي 

إلى اإلصابة بالسرطان.

غـيـر  املـواد  مـن  مــجـمـوعــة  هــنـاك 
العضوية لها تأثيرات على جودة مياه 
األمـــــالح  تتــضــمــن  املنازل  في  الشرب 
الـنــحــاس،  الـــحــــديــــــد،  الــــذائـــبـــة، 
الصوديوم  املغنيزيوم،  الــكالــسـيــوم، 
من  الـكـثـير  هـناك  أن  كمـا  وغيـرهـا، 
املنشأ  ذات  للمياه  الكيميائية  املكونات 
على  مهمة  تأثيرات  لـهـا  الطبيعـي 
ذائـــبـة  غـــــازات  هنـــاك  اإلنـسـان. 
أهــــمــــهـا  الـطـــبيـــعيـــة،  الـمــيـــاه  فـي 
األكـسـجـيـن وكبريتيــد الهيدروجني، 

وثنائي أكسيد الكربون، والنتروجني.
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إن العمل مببادئ احملافظة على املاء وترشيد 
استخدامه، واتباع العادات الصحية في االستخدام 
تعكس سلوكًا حضاريًا يتعلق بالتنشئة االجتماعية 
وخاصة  املجتمع،  قطاعات  من  الكثير  إن  للفرد. 
التربية واألسرة والدين والصحة واإلعالم وغيرها 

تقع على عاتقها مسؤوليات ترسيخ الوعي بأهمية 
احلفاظ على املاء وعدم تلويثه.

الشك أن إشكالية العالقة بني املاء وانتشار 
األمراض تنحصر أساسًا إما في ندرة املاء، أو 
البشري،  لالستخدام  نظافته وصالحيته  عدم 
فكما الحظنا أن غالبية األمراض تأتي من فساد 
وعيهم  وقلة  الناس،  وجهل  البيئة،  وتلويث  املاء 
يدعو  كهذا  أمر   ... حياتهم  في  النظافة  بأهمية 
إلى تفعيل دور الــهــيئــات واملنظمات الدولية في 
للدول  واملعنوي  املادي  الدعم  من  املزيد  تقدمي 
املائية،  أزماتها  معاجلة  من  تتمكن  لكي  الفقيرة 
عالقة  لها  التي  األمراض  انــتــشــار  وخصوصًا 
إن  والطهي.  واالستحمام  الشرب  مياه  بتلوث 
املاء، وتوصيله  التعامل مع  بآليات  التوعية  خلق 
كفاءة  ذات  إدارة  إلى  يحتاج  السكان  كل  إلى 
عالية للموارد املائية، ونظام صحي وإداري يقي 
الناس من التعديات على البيئة وتعرضها ملختلف 
أشكال اإلساءة التي تضر بصحة البشر. فالكثير 
من امللوثات املائية ناجتة من تدمير متعمد للبيئة، 
العمل  االعتبار  في  تأخذ  ال  بشرية  ونشاطات 
بالقوانني البيئية، وال حتى بأخالقيات البيئة التي 

تقرها القوانني الدولية وتلتزم بها كافة الدول.

 املراجع
• أحمد، أحمد، امللوثات املائية ــــ دار الكتب العلمية 	

للنشر والتوزيع ــــ القاهرة 2007.

•	 An empirical biotic index of the water quality 

in South African streams and Rivers Chutter 

FM.Water Research 6:19-30,1972.

•	 www.aseerhealth.com/t12188.html

•	 www.water-pollution.org.uk
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�  التأثيرات الصحية الضارة للماء امللوث.

إسهال

حمى التيفود

تلف الكلى

التهاب الكبد

قيء

1-59 copy.indd   11 5/25/17   2:11 PM



تعريب الطب

دار  قدح  بوالية  اإلنسـانية  جامعة  تنظم 
األمان ــــ ماليزيا "املؤتـمـر الـعاملي األول للِّغة 
العربية: "التـحـديات واآلفـاق" حتت شعار )اللغة 
العربية لغة العلوم واحلضارة اإلنسانية( بالتعاون 
بـماليزيا،  األزهـر  خلـريجي  الـعاملية  الـرابطة  مع 

وذلك في يوليو من هذا العام.
 أهداف املؤمتر 

االهتمام بإعالء مكانة اللغة العربية )لغة القرآن 	•
والرؤى  واألفكار  األبحاث  خالل  من  الكرمي( 

اجلديدة حول نهضة اللغة وتطورها.
التعريف باألزهر الشريف جامعاً وجامعة في 	•

تعليم اللغة العربـيـة للناطـقـني بـغـيرها ونشر 
الثقافة اإلسالمية.

الدعوة إلى تفعـيـل دور الـلـغـة العربية حلمل 	•
لواء احلضارة وقيادة زمام البشرية من خالل 
الفهم الصحيح ملكانة اللغة ودورها في النهضة 

احلديثة.
الوقوف على التحديات التي تواجه اللغة العربية 	•

وتقدمي املقترحات لها.
إبراز مكـانـة اجلامعـة )اإلنسانية( وتاريخها 	•

احلافل في نشر العلوم اإلسالمية، وتعليم اللغة 
العربية للطالب من مختلف دول العالم اآلسيوي.

االستفادة من التكنولوجيا احلديثة في تطوير 	•
اللغة العربية.

محاور املؤمتر الرئيسية
صعوبات تعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية 	•

للناطقني بغيرها.

دور األزهر الشريف في تعليم اللغة العربية 	•
للناطقني بغيرها، ونشر الثقافة اإلسالمية.

تعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها في ضوء 	•
املناهج واالستراتيجيات والتكنولوجيا احلديثة.

أثر اللغة العربية في اللغة املاليوية والترجمة.	•
محاور املؤمتر  الفرعية    

صعوبات تعلم اللغة العربية للناطقني بغيرها: 	•
األسباب وطرق ووسائل العالج.

دور األزهر الشريف جامعًا وجامعة في تعليم 	•
الثقافة  ونشر  بغيرها  للناطقني  العربية  اللغة 

اإلسالمية.
العربية 	• تعليم  في  احلديثة  االستراتيجيات 

للناطقني بغيرها.
تطـويـر املـنـاهـج والـبـيـئـة التـعـليمية في ضوء 	•

التكنولوجيا احلديثة.
مشكالت تعليم اللغة العربية في الدول اإلسالمية 	•

وطرق عالجها.
أثر اللغة العربية في الفهم الصحيح لإلسالم 	•

ونشره.
املـيـدانـية 	• والـتـجارب  الـخـبـرات  من  اإلفادة 

الشخصية واملجتمعية في تطوير اللغة العربية 
وطرائق تعليمها.

الترجمة وأثرها في نشر اللغة العربية.	•
تفـعيـل دور اللـغـة الـعربية في خـدمة األفراد 	•

والهيئات واملؤسسات احلكومية.
تطوير احملتوى العربي في وسائل اإلعالم املختلفة 	•

وتعزيزه ونشره من خالل الشبكة العنكبوتية.

وربطها 	• العربية  اللغة  نهضة  على  تعمل  التى  اجلهود  دعم 
احلديثة. والتقنيات  والسياحة  والصناعة  التجارة   بسوق 

واآلفاق" املؤمتر العاملي األول للِّغة العربية: "التحديات 
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جامعة اإلنسانية  ـــ ماليزيا

1-59 copy.indd   12 5/25/17   2:11 PM



عقدت جامعة امللك خالد، ممثلًة في قسم اللغة العربية بكلية 
العلوم اإلنسانية مؤمترًا دوليًا حتت عنوان "اللغة العربية والنص 
هذا  فبراير من  في  أبها،  العاملية" مبدينة  الشبكة  عـلى  األدبـي 
العام، وذلك برعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

أهداف املؤمتر
استجالء واقع اللغة العربية على شبكة املعلومات العاملية.. 1
وضع احللول العلمية النظرية والتقنية ملعاجلة مواطن الضعف . 2

اللغوي على الشبكة العاملية.
العربية . 3 اللغة  الشبكة خلدمة  تتيحها  التي  اإلمكانات  معرفة 

مؤمتر اللغة العربية والنص األدبي
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جامعة امللك خالد ــ أبها

وآفاقها املستقبلية.
اإلملام باألبعاد الفنية التي أضافها احملتوى التقني على النص األدبي.. 4
تشجيع البحوث التقنية اخلاصة بخدمة اللغة العربية على الشبكة العاملية.. 5
رصد حتوالت النص والفوارق األدبية التي حتيط به في حوامله املختلفة )تويتر ــــ فيس بوك ــــ . 6

واتس أب ...( وغيرها.
الرقمي )الشعر . 7 التقنية على توجيه أدواتها باجتاه حفظ متطور للنص األدبي  حث املؤسسات 

والنثر(، كما هو على الشبكة العاملية، وإتاحته للباحثني.
استنهاض همم النقاد العرب وغيرهم ملواجهة النص األدبي على الشبكة بوصفه جزًءا من حركة . 8

النص املعاصر.

محاور املؤمتر
اللغوي احلديث، ويتضمن  العاملية في ضوء الدرس  العربية على الشبكة  اللغة  ـــ احملور األول: 
مستويات اللغة العربية على الشبكة العاملية وصلتها بالفصحى، والسمات الصوتية والصرفية والتركيبية 

)النحوية( والداللية للغة العربية على الشبكة العاملية، ومشكالت اللغة العربية على الشبكة العاملية.
في  احلديثة  التقنية  دور وسائل  ويتضمن  التقنية،  واإلتاحات  العربية  اللغة  الثاني:  ـــ احملور 
على  العربي  واحلرف  )اإلمالء(  العربية  والكتابة  اإللكترونية،  والفهرسة  املعاصرة،  اللغة  تشكيل 
الشبكة العاملية، واالنفتاح اللغوي، ووسائل التقنية احلديثة وإسهاماتها في حفظ أمثل للنص األدبي 

الرقمي )شعًرا ونثًرا(، كما هو على الشبكة، وإتاحته للباحثني.
ويتضمن  نقدية(،  )دراسات  العاملية  الشبكة  في  وتشكالته  األدبي  النص  الثالث:  احملور  ـــ 
تشكالت النص األدبي في املدونات واملواقع الشبكية املتنوعة، وتشكالت النص األدبي في مواقع 

التواصل االجتماعي، وأثر احلاضن التقني على النص األدبي.
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ال�سيجارة االلكرتونية 

خطر يجب الت�سدي له

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 142017

إن سحابات الدخان األبيض التي متأل األجواء من حولك أو تتصاعد من نافذة سيارة قريبة منك 
أو تصادفك وأنت متشي مع أسرتك يف األماكن العامة تقلق كل من يهتم بالصحة والبيئة. هناك 
منوذج حديث للتدخني ابتدعته الشركات الساعية للربح باستخدام إرث بشري هو تدخني التبغ 
 يف بلداننا، بل ويف العامل أمجع، وهو التدخني اإللكرتوني بكافة صوره وأشكاله 

ً
 رائجا

ً
ولقي سوقا

وبكافة مكونات ما يتم استنشاقه.

وبرغم أنه تدخني بصورة جديدة، إال أنه وجد من يدافع عنه وليس املدافع الشركات املصنعة كما 
توظيفه  إمكانية  حول  اآلراء  الختالف  وذلك   ،

ً
أحيانا طبية  جهات  ولكنها  التقليدي،  التدخني  يف 

تبغ،  من  يدخنه  ما  كمية  تقليل  على  املدخن  مساعدة  أو  التدخني  عن  اإلقالع  على  املساعدة  يف 
البداية،  منذ  بقوة   

ً
موجودا الضرر  على  العلمي  الدليل  كان  لو  تنتشر  أن  األفكار  هلذه  كان  وما 

ولكن كما نعلم املستجد يف العرف الطبي حيتاج لدراسات لفرتات زمنية طويلة وهو ما حدث مع 
التدخني اإللكرتوني، اهلدف من هذا املقال هو تبيان عدم مأمونية التدخني اإللكرتوني على الصحة  
بالصحة  كمهتمني  وحنن  اجلميع.  مسؤولية  تداوله  حظر  من  جتعل  التي  الرباهني  واستعراض 
العامة ال خييفنا الضرر الذي حيدثه التدخني بصحة املدخن فقط، ولكن قلقنا يتعدى إىل األشخاص 

غري املدخنني نتيجة استنشاق الرذاذ املوجود باهلواء.

د. آمال حسني اليحيى
رئيس مكتب املدن الصحية ــــ إدارة الصحة 

املهنية ــــ وزارة الصحة ــــ دولة الكويت

ء
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ملاذا يـستـخـدم بعض األشخاص 
السيجارة اإللكترونية?

هناك العديد من األسباب التي جتعل  األشخاص 
ُيقبلون على هذا النوع من التدخني نذكر منها:

للجديد خصوصًا بني . 1 التجربة  الفضول وحب 
الصغار.

واضحة . 2 رائحة  ظهور  في  تتسبب  ال  ألنها 
كالتدخني التقليدي. 

لإلقالع عن التدخني.. 3
لتقليل عدد السجائر املدخنة.. 4
كمصدر للنيكوتني.. 5
كوسيلة بديلة عن تدخني السجائر العادية.. 6

وفيما يلي نطرح بعض األسئلة الهامة حول 
التدخني اإللكتروني:

أواًل: هل النظم اإللكترونية إلطالق 
على  احملتوية  غير  أو  النيكوتني 
النيكوتني تضر بصحة مستخدمها?
إن املواد املوجودة في السيجارة اإللكترونية 
تضر بصحة املستخدم، وذلك ألن املواد املوجودة 
النيكوتني أو  ابتداء من  أثر ضار بالصحة  ذات 
املواد الناجتة عن تسخني املواد األولية عند عمل 
السيجارة اإللكترونية سواء باألثر احلراري فقط 
أو باألثر احلراري والتفاعل الكيميائي ومن هذه 

املواد:
• دخلت جسم 	 لـو  مـادة سـامة  النيكوتني، 

بكميات كبيرة تكون كافية  اإلنسان مباشرة 
وموجودة  لإلدمان  املسبب  أنها  كما  لتقتله، 
تقريبًا في كل السجائر اإللكترونية والصور 
األخرى لـلــتــدخـيـن اإللـكـترونـي، ويخـتلــف 
تـركيزها وجرعاتها من منتج آلخر، وقد أشار 
ليس  أن  إلى  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير 
هناك ما يثبت مأمونية ونطاق الكمية املمتصة 
يكفي من  ما  ليس هناك  وأن  النيكوتني،  من 
اإلقالع  على  يعني  بأنه  الزعم  إلثبات  األدلة 
عن التبغ، كما أن إطالق النيكوتني إلى الرئة 

قد يكون أمرًا محفوفًا باخلطر. 

• ومـضاف 	 عـضـوية  مـادة  جليكول،  البروبيلني 
التبغ حلبس  تقطيع  في  يسـتعمـل  غذائـي 
الرطوبة، وهو سـائـل عدمي اللون ذو طعم 
في  للنيكوتني  كمذيب  يستخدم  خفيف  حلـو 
السجائر اإللكترونية، هذه املادة آمنة في حال 
تناولها بالفم، ولكن استنشاقها ودخولها عبر 
بحاجة  أمر  للرئة  ووصولها  التنفسي  اجلهاز 

للكثير من الدراسة.
هـنـاك مـواد ضـارة تـنـتـج نتيجة احلرارة 

والتفاعالت الكيميائية ومنها:

• الفورمالدهايد، مادة مسرطنة توجد بكميات 	
خطيرة في الرذاذ الذي يستنشقه املدخن.

• النتروزامني، مادة تسبب سرطان املثانة.	
• املعادن ذات األثر الـسمـي عـلـى العديد من 	

أجهزة اجلسم.
• في 	 خطرًا  متثل  التي  املـواد  أحـد  األكرولني، 

املادة  لهذه  والتعرض  النفايات،  أماكن جتمع 
ضار بالصحة، حيث يتأثر جسم اإلنسان بهذه 
املادة بوصولها عن طريق اجللد أو االستنشاق 
صفراء  سائلة  مادة  هي  الفم،  طريق  عن  أو 
في  بسهولة  وتتبخر  رائحة مميزة  ذات  اللون 
الهواء، ويزداد البخر بارتفاع درجات احلرارة، 
لقنوات  وتضاف  حشري  كمبيد  وتستخدم 
عند  الهواء  وتدخل  الطحالب،  منو  ملنع  الري 
احتراق  عند  أو  التبغ  مثل  النباتات  حرق 
ملكونات  يتحول  األكرولني  وبـخـار  الوقود. 
كيميائية أخرى، والتأثيرات الضارة بالصحة 
املرتفعة  التركيزات  العينني وعند  تشمل تهيج 
تتأثر الرئتان، كما تتسبب املادة في تهيج 
اجللد،  وتهيج  املعدية  القرح  وحدوث  املعدة 
وتشير  بالربو،  املصابني  األطفال  وخصوصًا 
الدراسات إلى إمكانية حدوث تشوهات هيكلية 
في املولود عند تعرض األم للمادة أثناء احلمل، 
ويجب العلم أن التعرض ملادة األكرولني يحدث 

عند استنشاق دخان السجائر.

ال�سيجارة االلكرتونية 

خطر يجب الت�سدي له

موضوع العدد
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الضـارة  الصـحيـة  الـتأثـيـرات  مـا  ثانيًا: 
للمخالطني ومن يتعرضون لالنبعاثات 
الــتـي يــطـلقـهـا مستـخدمــو النظم 
اإللكترونـية املـحتوية على النيكوتني 

أو غير احملتوية عليه? 
املنبعث  البخار  بأن  علمي  دليل  أي  يوجد  ال 
ملن  غير ضار  اإللكترونية  السيجارة  تدخني  من 
يستنشقه من غير املدخنني. ولذا دعت جمعية الرئة 
األمريكية إلى منع استخدام السيجارة اإللكترونية 
في أماكن العمل واألماكن العامة وأن ُتضم للتنظيم 

حتت قانون األماكن اخلالية من التدخني.

وجود املنكهات يجعل السيجارة اإللكترونية . 1
أكثر جاذبية للصغار، خصوصًا مع إضافة 
والفراولة  والكاكاو  كالعلكة  خاصة،  نكهات 

والسكاكر.
سهولة حصول الصغار على املنتج عن طريق . 2

الطلب عبر اإلنترنت، مما ساهم بشكل كبير 
في انتشار استخدامها بينهم، ولذا ال بد من 

تطبيق قوانني متنع احلصول السهل عليها.
كما أن تدخني صغار السن لهذه املنتجات 
يضر بالصحة بشكل أكبر من الكبار، فقد ثبت أن 
التعرض ملادة النيكوتني خالل العمر في الصغر 
يؤدي إلى ضرر دائم  لنمو الدماغ، لذا فاستخدام 
النيكوتني خالل فترة املراهقة والشباب يؤدي 
العقلي  النشاط  انخفاض  من  آثار مستدمية  إلى 
واضطرابات سلوكية تشمل تأثر الذاكرة واالنتباه. 
ثالثًا: هل تساعد السيجارة اإللكترونية 

على اإلقالع عن التدخني? 
إن أي إدعاء لفاعلية التدخني اإللكتروني في 
املساعدة على اإلقالع عن التدخني يجب أن ُيـدعم 
الكيميائية  التداخالت  حول  ودراسات  بأبحاث 
للدم،  اإللكتروني  التدخني  يوصلها  التي  للمواد 
املنظمات  من  واعتمادها  وفاعليتها  مأمونيتها 
الدولية. ويشمل ذلك قائمة باملواد الكيميائية التي 
حتتويها هذه النظم والتركيزات التي تصل جلسم 
وسائل  وبني  بينها  املقارنة  وكذلك  املستهلك، 
املساعدة األخرى لإلقالع عن التدخني واألضرار 

اجلانبية الستخدامها.
على  تـحتـوي  ال  النظم  هذه  ألن  ونظرًا   
التبغ، ولكنها حتتوي على النيكوتني املستخلص 
أنها  أساس  على  تنظم  أن  يجب  لذا  التبغ،  من 
دواء وجهاز طبي بصورة مزدوجة، ولذا ال ميكن 
تسويقها حتى حتدد السلطات التنظيمية توافر 
الدليل ملأمونية استخدامها. لذا فقد اختارت بعض 
الدول املنع الكامل للبيع والتسويق والتداول، 
بينما اختارت دول أخرى إدراجها ضمن هياكل 
تنظيمية مختلفة وتشمل فحص مكوناتها وحتديد 
مواصفات قياسية لدخولها البالد، وال يتم صرفها 

إال حتت إشراف طبي.

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 162017

�  التأثيرات الصحية الضارة للتدخني.

سرطان جتويف الفم

ـــ سرطان الرئة

ـــ ُنفاخ رئوي

ـــ التهاب القصبات 
املزمن

قرحة معدية

سرطان 
البنكرياس

سرطان احلنجرة

سرطان 
املثانة

سرطان املريء

تصلب 
الشرايني

احتشاء عضل 
القلب

التأثير على صغار السن

مت رصد عدد من حاالت التسمم نتيجة بلع 
كميات من السائل اخلاص بالسجائر اإللكترونية 
عن طريق اخلطأ خصوصاً بني األطفال، وشهد 
السبب.  لهذا  أمريكا  في  طفل  وفاة   2014 عام 
وهناك إقبال من صغار السن على هذا النوع من 

التدخني نظرًا لـ:  

1-59 copy.indd   16 5/25/17   2:11 PM



Medical Arabization, No. 50, June 201717

ويبقى السؤال: هل من املمكن أن يكون 
على  إيجابي  تأثير  اإللكترونية  للسيجارة 
خفض الطلب على السجائر العادية، وذلك 
باستخدامها كوسيلة لإلقالع عن التدخني 

حتت إشراف ومتابعة?

على الرغم من أنه لم يتم ترخيص أي منتج . 1
من وسائل التدخني اإللكتروني كوسيلة آمنة 
إال  التدخني،  عن  اإلقالع  على  للمساعدة 
أن منظمة الصحة العاملية بينت أن الدالئل 
حتى اآلن غير كافية العتبار أي من وسائل 
على  للمساعدة  فعالة،  اإللكتروني  التدخني 
اإلقالع عن التدخني حسب معايير املنظمات 
العلمية العاملية، بل إن كميات النيكوتني التي 
يتم تقدميها من خالل هذه الوسائل ال نعرفها 
بالتحديد، وال ميكن اجلزم مبأمونيتها في حال 

وصول كميات معتبرة للرئة. 
على . 2 املدخنني  إقبال  هو  شيوعًا  األكثر  إن 

والـسيـجارة  التـقلـيـديـة  الـسـيـجـارة  تدخـني 
وعليه  املزدوج(،  )اإلدمان  معًا  اإللكترونية 
الرئة األمريكية موقفًا رافضًا  اتخذت جمعية 
من استخدام التدخني اإللكتروني في اإلقالع 
أن استخدام  التدخني. ويجب احلذر من  عن 
السجائر اإللكترونية كوسيلة لإلقالع، ألنها قد 
تؤخر من النجاح في خفض معدالت استهالك 

منتجات التبغ والسجائر بشكل خاص. 
حـذرت دراســة صــادرة عــن كـلـيـة لـنـدن أن . 3

اآلثـار اجلانبية للتدخني اإللكتروني ليست أكثر 
تدميرًا من مساوئ السجائر العادية، ولكنها 
يـخــوضه  غـامــض"  "رهان  إلى  أشارت 

مــستـعـملـو السـجـائر اإللكترونية.
والبيع عن طريق  التــسـويق  هــو  املـقـلـق 
ملعايير  املنتج  خضوع  بدون  يتم  الذي  اإلنترنت 
االستيراد، ويعيق التنظيم املنهجي لدخول املنتج 
للسوق. والثغرة التنظيمية لدى الكثير من البلدان 
أنها ال تصنف هذه السجائر على أنها منتجات 
تخضع  ال  أنها  كما  األدوية،  خانة  حتت  منظمة 
ما  وهو  التبغ،  منتجات  الـتـي حتكم  للضـوابط 
دعت له قرارات منظمة الصحة العاملية وقرارات 

مؤمترات وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. 

 رابعًا: هل السجائر اإللكترونية بوابة 
لتدخني السجائر التقليدية? 

أمريكا استمرار . 1 تقارير ودراسات في  بينت 
ارتفاع معدالت استخدام السجائر اإللكترونية 
بني طلبة املرحلة املتوسطة والثانوية بني عامي 
استخدم  طالب  مليون  )ربع   2014-2011
السجائر اإللكترونية، ممن لم يسبق لهم التدخني 
وهو 3 أضعاف األعداد في 2011، كما أن من 
لديه  اليافعني  من  اإللكترونية  السيجارة  جرب 
لتدخني السجائر  8.3 مرات  نية كبرى مبعدل 
السجائر  تدخني  من  عام  خالل  العادية 

اإللكترونية مقارنة مبن لم يدخن مطلقًا(.
للسـجائر . 2 احلـاليـيـن  املدخـنـيـن  من   %  76.8

اإللكترونية هم أيضًا مدخنون حاليون للسجائر 
التقليدية )تدخني مزدوج(.

هم . 3 اإللكترونية  السجائر  مدخني  كل  تقريباً 
مدخنون حاليون أو سابقون لتدخني السجائر، 
ولكن القليل نسبياً من املدخنني احلاليني أو 
السابقني يستعملون السجائر اإللكترونية، 
بالتالي أي تغيير في معدالت بيع السجائر 
سيكون له تأثير على مبيعات السجائر اإللكترونية 

ولكن العكس ليس صحيحًا بالضرورة.
مـن كـل مــا تـم عـرضه نخلص للقول إن 
بالصحة  ضار  أنواعه  بكافة  اإللكتروني  التدخني 
ويعيق جهود خفض معدالت التدخني في املجتمعات، 
وعلى الرغم من أننا بحاجة للمزيد من البحث 
والدراسة لهذا املنتج، إال أن املنطق واحلق يؤكد أن 
الوقاية مبنع االستيراد والتداول لهذه املنتجات هو 

الطريق الصحيح حلفظ صحة األفراد واملجتمع.

املراجع
• قرارات 	 ــــ  محمد  سيد،  ــــ  توفيق، حسني  خوجة،  د. 

الصحة  وزراء  مجلس  عن  الصادرة  التبغ  مكافحة 
ـــ مارس 2013. ـــ الطبعة الرابعةـ  لدول مجلس التعاونـ 
•	 E-cigarettes and Lung Health. American Lung 

Association. http://www.lung.org/stop-smoking/
smoking-facts/e-cigarettes-and-lung-health.
html 29/6/2016

•	 Nathan K. Cobb, M.D., and David B. Abams, Ph.D.
•	 N ENGL J MED 371;16  NEJM.ORG October 16, 2014
•	 The FDA, E-Cigarettes, and the demise of Combusted 

Tobacco.
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ُيُُُُُُعنى هذا الباب بنشر املعلومات عن األجهزة الطبية 
والتشخيصية احلديثة، و كذلك أحدث االكتشافات الطبية

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 182017

تطوير أدوية مسكنة لأللم بدون أعراض جانبية خطيرة
توصل العلماء إلى طريقة حديثة لتطوير فئة جديدة 
من األدوية املسكنة لأللم ليس لها أعراض جانبية. هذه 
األدوية شبيهة باملواد األفيونية، وقادرة على تسكني األلم 
في األنسجة امللتهبة فقط، مع عدم التأثير على األنسجة 

السليمة، وبالتالي ميكن جتنب اآلثار اجلانبية.
ومن املعروف أن املواد األفيونية هي من فئة املواد 
تسكني  أجل  من  عادًة  ُتستخدم  التي  القوية  املسكنة 
األلم في حالة االلتهاب التالي للجراحة، أو لتقليل ألم 
السرطان. ومن األعراض اجلانبية لها: الدوار، والقيء، 
واإلمساك، ولكن بتطوير هذه الفئة اجلديدة من األدوية 

ميكن جتنب هذه األعراض اجلانبية.

 أثبتت الدراسات احلديثة أن هناك عالقة قوية بني كثرة استخدام 
وسائل االتصال احلديثة )اإلنترنت – الهواتف الذكية( وحدوث االكتئاب 
الذين  األشخاص  أن  الدراسات  هذه  نتائج  أوضحت  الشباب.  بني 
يكونون  االتصال احلديثة  لوسائل  أنواع  أكثر من سبعة  يستخدمون 
أكثر عرضة حلدوث االكتئاب واألرق مبعدل ثالث مرات عند مقارنتهم 
بأقرانهم الذين يستخدمون نوعني أو أقل من هذه الوسائل حتى بعد 
االتصال.  يقضونها في استخدام وسائل  التي  الساعات  ضبط عدد 
ففي الوقت احلاضر أصبح أول ما يسأل عنه الطبيب النفسي بالنسبة 
لألجهزة  استخدامه  مدى  هو  االكتئاب  من  يعاني  الذي  للمريض 
اإللكترونية، والوقت الذي يقضيه في ذلك، وربط ذلك باألعراض التي 

يعاني منها املريض.

اكتشاف العالقة بني كثرة استخدام وسائل االتصال احلديثة 
وحدوث االكتئاب
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وراء  السبب  أن  حديثًا  العلماء  اكتشف 
استخدام بعض األشخاص اليد اليمنى واستخدام 
النخاعي،  احلبل  إلى  يرجع  اليسرى  اليد  بعضهم 
وقت سابق  في  العلماء  اعتقد  الدماغ، حيث  وليس 
الكرة  نصفي  بني  التماثل  عدم  إلى  يرجع  ذلك  أن 
إلى  حديثًا  الدراسات  توصلت  ولكن  الدماغية، 
اكتشاف أن اختيار استخدام اليد اليمنى أو اليسرى 
يبدأ في املرحلة اجلنينية، وخصوصًا في األسبوع 
الثامن عشر من احلمل، حيث وجد العلماء اختالفًا 
في التعبير اجليني باحلبل النخاعي الذي قد يكون 

متعلقًا بالتخلق املتوالي.

تربط  نتائج  إلى  احلديثة  األبحاث  توصلت 
واإلصابة  النفسي  الضغط  بني  القوية  العالقة 
نشاط  وجود  العلماء  واكتشف  القلبية.  باألمراض 
زائد في منطقة اللوزة الدماغية لدى املرضى الذين 
يعانون من الكرب التالي للرضح، واملرضى الـذيــن 
هذه  أن  العلماء  واقترح  االكــتـئـاب.  مــن  يــعـانـون 
حديثة  طرق  تطوير  على  تساعدهم  سوف  النتائج 
ملعاجلة األمراض القلبية املرتبطة باإلجهاد النفسي. 
باستخدام  شخص   293 على  التجارب  إجراء  مت 
التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروني والتصوير 
ونقي  الدماغ  نشاط  لتصوير  احملوسب  املقطعـي 
العظم والطحال، حيث أظهر 22 مريضًا ممن يعانون 
من اإلجهاد النفسي نشاطًا زائدًا في منطقة اللوزة 
الدماغية، ونشاط نقي العظم، وإصابتهم باألمراض 
القلبية، ولقد فسر العلماء ذلك أن اللوزة الدماغية 

اكتشاف السبب وراء استخدام بعض  
األشخاص اليد اليمنى واستخدام 

بعضهم اليد اليسرى

فينتج  العظم  نقي  إلى  زائدة  إشارات  ترسل 
التي  البيضاء  الدم  كريات  من  كبيرة  كميات 
تؤثر على الشرايني، وتؤدي إلى تكّون السّدات 
التي تلتهب بعد ذلك، وتعرض املريض لإلصابة 

بالنوبات القلبية.

العالقة بني الضغط النفسي وزيادة اختطار حدوث األمراض القلبية
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املـ�شي .... اأهميته وفوائده

أ. غالب علي املراد 
مدير حترير مجلة تعريب الطب ــــ

 املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــ 
دولة الكويت

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 202017

األسباب  من  واحلركة  النشاط  قلة  يعد 
البدانة، اخلمول  الوزن،  إلى زيادة  املؤدية 
من  عديدة  بأنواع  اإلصابة  نسبة  وزيادة 
البدني  النشاط  ضـعف  أن  كـمـا  األمراض. 
النقلة  عن  نتج  ما  أسوأ  وهي  عاملية  ظاهرة 
التقنية السريعة ويتسبب اخلمول في العديد 
من املشكالت الصحية املؤثرة على صحة الفرد 
اإلغريقي  الطب  أبو  نصح  ولذلك  واملجتمع، 
مبمارسة   مضت  سنة   2000 قبل  قراط«  »أبو 
رياضة املشي للمحافظة على الصحة، ومازال 
مبمارسة  األطباء  ينصح  احلاضر  وقتنا  إلى 
من  جزءًا  وجـعلها  الـسهلـة  الـريـاضـة  هذه 
لها  وملـا  ألهمـيتها  وذلك  اليـومـي،  روتيـننـا 
ميارسها.  من  إال  يدركها  ال  عديدة  فوائد  من 
ويحتاج اجلسم إلى العناية الدائمة به للقيام 
والرياضة  سليم،  بشكل  الرئيسية  بالوظائف 
التي تساعد  من األمور األساسية في احلياة 
املثالي  والقوام  الصحة  عـلى  احلفـاظ  في 
املتعلقة  املخـتـلفة  األمراض  مـن  وحتـمـيـنـا 
أسهل  من  املـشي  وريـاضة  الـوزن،  بـزيـادة 
الرياضات التي ميكن أن متارس، فهي رياضة 
ملعدات خاصة  وال حتـتـاج  شـيـئًا  تكـلـف  ال 
األخرى  كالرياضات  أموال،  ودفع  وحجوزات 
ولها الكثير من الفوائد على اجلسم وعلى 
ببعيدة  ليست  فـتـرة  ومـن  البشرية.  الـنـفـس 
العمرانية  وبيئتنا  العـصرية  احلـياة  عزلـتنـا 
عن الطبيعة فال نتنقل وال نتنزه إال بالسيارة، 
وقل أو انـتهى متامًا التنقل مشيًا على األقدام 
ابتعدنا عن احمليط  إذا  بل قد نشعر بوحشة 
العمراني وعن السيارة، وهذا اجلفاء والبعد 
الطبيعية  للبـيئة  تنـكرًا  أورثـنا  الـطـبيـعة  عن 

وضعفًا في اإلحساس واالهتمام بها.
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فوائد املشي الصحية والعالجية 
• متوسطة 	 الـرياضات  مـن  املـشـي  ريـاضة 

اإلجهاد ومن أقل التمارين الرياضية ضررًا 
على املفاصل، فاملشي يساعد في التخلص 
على حرق  يساعد  كما  الـزائـد،  الـوزن  مـن 
السعرات احلرارية مبعدل 60 سعراً حراريًا 
القلبية  اللياقة  أنه ينشط  كـمـا  مـيـل،  لـكـل 
والنفسية، فقد أظهرت الدراسات أن النساء 
الالتي يواظنب على املشي والتريض املنضبط 
مبا ال يقل عن ساعتني ونصف أسبوعيًا هن 
أقــل عـرضـة للـسـمنة، وهذا بالطبع يعتمد 
عـلـى مـدة املـشـي وسرعته. كـمـا أن املـجلة 
الدولية ألمراض البدانة نشرت دراسة تفيد 
بأن السير ملدة 4 ساعات أسبوعيًا يخفض 
البطن عند  الـوزن حول  زيـادة  إمـكـانـيـة  من 

السيدات بنسبة 16 %.
• يفيد املشي القلب والرئتني ويحسن من كفاءة 	

الدموية  واألوعية  والشرايني  الدموية  الدورة 
ويزيد من مرونتها وحتملها.

• يساعد املشي على الهضم ، حيث يقلل من 	
اإلمساك ويحسن من االستقالب.

• أثبتت 	 لكبار السن، فقد  املــشـي مفيدًا  يـعـد 
دراسة استغرقت 12 عامًا قامت بها مجلة 
نيوإجنلند أن أكثر الرجال في سن التقاعد 
الذين يسيرون أكثر من ميلني يوميًا عاشوا 
ميل  من  أقل  يسيرون  الذين  من  أطول  مدة 

واحد.
• يساعد املشي على الوقاية من مرض تخلخل 	

الدم  سكر  تـخفيض  في  ويـسـاهم  العظـم 
وتقليل  والـضغط  الكوليستيرول  وتخفيـض 

دهون اجلسم.
• البدنية 	 اللياقة  مستوى  رفع  على  املساعدة 

وزيادة الطاقة والصحة اليومية.
• ينشط املشي عضالت األرجل والبطن والظهر 	

ويقويها ويشد اجلسم ويزيل الترهل.
• يـقـلـل املشي مظاهـر وأمراض الشيخوخة، 	

ويحافظ على قوة العضالت وحركة املفاصل 
الطبيعية.

Medical Arabization, No. 50, June 201721

�  فوائد رياضة املشي الصحية.

خفض الضغوط اليومية

حتسني مفهوم الذات
حل املشكالت اليومية

ضبط مستوى الكوليستيرول بالدم

ضبط ضعط الدم باألوعية الدموية

حتسني كفاءة اجلهاز التنفسي

زيادة املرونة في املفاصل
زيادة كثافة وصالبة العظام

خفض دهون اجلسم
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أصول وقواعد املشي الصحي 

نظرًا للفوائد اجلمة للمشي فمن املهم ممارسة 
هذه الرياضة بانتظام حتى تضمن احلصول على 

اللياقة الصحية والبدنية والنفسية املرجوة منها.
• قبل البدء مبمارسة رياضة املشي من األفضل 	

متدرجًا  برنامجًا  أو  لنفسك خطة  تضع  أن 
ومنتظمًا لفترة أسبوع تسير عليه.

• يفضل ارتداء املالبس القطنية املريحة التي 	
تسمح بالتخلص من العرق.

• تناول 	 من  قصيرة  فترة  بعد  باملشي  تقم  ال 
الوجبات، فاملشي مباشرة بعد تناول الطعام 
يؤثر على اجلسم وإفراز الهرمونات وعصارة 

الهضم داخل املعدة.
• يفضل ممارسة رياضة املشي في الصباح، 	

نقيًا  يكون  فالهواء  جدًا،  مفيدة  إنـهـا  حـيـث 
تكون مفيدة  الـصـباح  الشمس في  وأشعة 
الدم باجلسم  تـدفـق  تزيـد مـن  للجسم، فهي 
وتزيد من امتصاص فيتامني D املفيد للعظام. 

• يستحسن شرب املاء قبل املشي أو بعده 	
بفترة ال تقل عن ساعة، وال يستحسن شرب 
في  إال  املشي  رياضة  ممارسة  خالل  املاء 
حالة الضرورة إذا كان العطش شديدًا، 
وذلك عن طريق تناول رشفات بسيطة إذ أن 
اجلسم يكون في حالة نهجان، فيجب االنتباه 
إلى أن نتوقف عن املشي لفترة بسيطة قبل 

شرب املاء وذلك حتى يهدأ اجلسم.
• احذر من املشي حتت أشعة الشمس أو في 	

األماكن املزدحمة بالسيارات أو في األيام 
التي يكثر فيها الغبار.

• تنفس بعمق بإدخال الهواء من األنف وإخراجه 	
من الفم.

• توقف عن املشي إذا شعرت بالدوخة والدوران 	
أو ألم شديد في العضالت أو املفاصل.

• البد من مراعاة استقامة الظهر مع فرد الكتفني 	
وعدم إمالة العنق لألمام وشد عضالت البطن. 

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 222017

�  ارتداء األحذية املناسبة للمشي.

Ⅹ √

1-59 copy.indd   22 5/25/17   2:11 PM



اختيار احلذاء املناسب للمشي

يختلف احلذاء املستخدم للمشي عن األحذية 
األخرى التي تستخدم عادة، كما يختلف عن 
الرياضات  اخلاصة مبمارسة  الرياضية  األحذية 
األخرى، وأهم ما يجب أن يتوافر في حذاء املشي: 

• أال يكون ذا كعب عال خاصة للنساء، ألنه 	
يؤدي إلى تقوس الظهر وآالم القدمني.

• الرجل، فال 	 أن يكون مريحًا ومالئمًا ملقاس 
يكون ضيقًا من األمام بحيث تنطوي األصابع 
األمـامـيـة، أو ضـيقاً مـن الـخـلف فـيسبب 

االنتفاخات املائية.
• يجب أن يكون كعب حذاء املشي عريضًا.	
• يجب أن يكون احلذاء قادرًا على امتصاص 	

الصدمات.
• يجب أن يكون وسط احلذاء ومقدمته مرنني 	

ليسهال حركة القدمني، ألن عند املشي يكون 
على  يوزع  ثم  الكعب،  على  مركزًا  الضغط 

بطن القدم واألصابع.
• بعد االنتهاء من ممارسة رياضة املشي يجب 	

ترك احلذاء يجف في الهواء الطلق، كما 
يجب عدم وضع احلذاء في الشمس احلارقة 

محافظة على أجزائه املطاطية من التلف.
فوائد املشي على الصحة النفسية 

والذهنية  

• أكثر من مئة جتربة أجرتها إحدى اجلامعات 	
أن  أظهرت  املتطوعني،  مئات  األمريكية على 
باالكتئاب،  املـصابـيـن  الريـاضة عـلى  تـأثـيـر 
وبأمراض لها عالقة بالتوتر، ال يقل أبدًا عن 
تأثير األدويـة والـعقاقير الـطـبـيـة املخصصة 
لعالج تلك احلاالت، على أن جميع الذين 
كانوا ممن جتاوزوا سن  التجارب  شملتهم 
النتـائج  أظـهـرت  كما  الـعـمـر.  من  الستني 
أيضاً أن التمارين الـرياضية لم تساعد في 
معاجلة االكتئاب فحسب، بل ساعدت كثيرًا 
في حتسني الذاكرة أيـضـاً، وساعدت كذلك 

في حتسني قدرات أولئك األشخاص على 
إلى  إضافة  واالستيعاب،  التخطيط  التركيز 

تنظيم النشاطات الذهنية.
• من 	 التخفيف  على  املشي  رياضة  تساعد 

التوتر النفسي وحتسني إفراز بعض  حدة 
املواد الكيميائية بالدماغ التي تلعب دوراً في 
التخفيف من حدة االكتئاب، وتؤثر في طبيعة 
املزاج، إذ أن الرياضة بشكل عام تساعد على 
إفراز هرمون األندروفني الذي مينح اإلنسان 
الشعور بالراحة والسعادة واالرتقاء بالصحة 

النفسية لإلنسان.
• تساعد رياضة املشي على النوم املريح الهادىء.	

فوائد املشي على املتقدمني بالعمر
العمر  في  التقدم  أن  مـعرفة  املـفيد  مـن 
املشي  رياضة  مـمارسة  عـن  عائقًا  ال يشكل 
املشي  أن  فقد وجد  مزاياها،  واالستفادة من 
الشيخوخة، كما يحافظ على  أعراض  يقلل من 
التوازن العصبي  باجلسم لدى كبار السن، لذا 
فإنه من املفيد أن يحافظ اإلنسان على ممارسة 
املشي بانتظام، خاصة عندما يتقدم بالعمر ولن 
إال  املشي  رياضة  من  القصوى  الفائدة  تتحقق 
بعد أن تتحول إلى عادة منتظمة مدى احلياة، وقد 
كزيادة  بالعمر  التقدم  أن مشكالت  أيضًا  وجد 
العضالت،  وضعف  باجلسم،  الدهون  ترسب 
وفقد املرونة ونقص كثافة الكالسيوم في العظام 
في  االنتظام  عند  تتوقف  أو  كبرى  تقل بصورة 
ممارسة رياضة املشي. وأثبتت البحوث ازدياد 
ممارسة  بسبب  بالدماغ  معينة  أجزاء  نشاط 
الرياضة، األمر الذي أظهر أن النتائج اإليجابية 

كانت أعمق وأبعد كثيراً من كل التوقعات.
أن  جتاربهم  في  أيضًا  الباحثون  والحظ 
بعض أشكال أداء الدماغ مثل االنتباه ومهارات 
التنسيق بني اليد والعني، وهي مهارات تخضع 
تتأثر سلبًا أو  لم  إلى أجزاء أخرى من الدماغ 
تؤثر  الرياضة  أن  يعني  بالرياضة، مما  إيجابًا 

على أجزاء من الدماغ وليس كل الدماغ.

العالج الطبيعي
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فوائد املشي على املرأة احلامل
إن فوائد املشي للمرأة احلامل عديدة رغم 
اإلجماع عليها، إال أنه يستوجب احلصول على 
املشي  ببرنامج  الشروع  قبل  الطبيب  استشارة 
هو  احلمل  حالة  يتابع  الذي  فالطبيب  للحامل، 
الزمنية  املدة  وحتديد  النصائح  بتقدمي  األجدر 
واملسافة التي ميكن للمرأة احلامل قطعها بصفة 
لها  الصحية  احلالة  طبيعة  وذلك حسب  دورية، 
ولطفلها وعلمه مبا يحتاجان إليه، وذلك ألن هناك 
حاالت متنع فيها احلامل من ممارسة الرياضة. 
ممارستها  ميكن  التي  الرياضات  أفضل  فمن 
للمرأة احلامل املشي، وعلى الرغم من شعورها 
بالتعب الشديد في الشهر التاسع بسبب حجم 
بطـنـها الكـبيـر والـزيادة في وزنها، إال أنه من 
الضروري جدًا تخصيص وقت مناسب للمشي، 

ومن الفوائد الصحية للمشي للمرأة احلامل:
• احملافظة على صحة القلب وتقوية عضلته.	
• الوقاية من اإلصابة ببعض األمراض كارتفاع 	

إلى  باإلضافة  السكري،  وداء  الدم،  ضغط 
تسمم احلمل )مقدمات االرتعاج(.

• الوقاية من اإلصابة ببعض مشكالت اجلهاز 	
الهضمي كاإلمساك.

• يحافظ على نفسية املرأة ويقلل التوتر.	
• يسهل عملية الوالدة ألنه يساعد في توسعة 	

عظام احلوض وبشكل تدريجي وسليم.
عالقة املشي بالبيئة

ترتبط البيئة وسالمتها من التلوث ارتباطًا 
وثيقًا مع رياضة املشي وعموم الرياضات األخرى، 
حيث تختار السواحل واملناطق القريبة من البحار 
واألنهار، كـمنـاطق مفضلة للمشي، نظرًا لنقاء 
الهواء مما يكمل جودة الفائدة الصحية من املشي 
التلوث،  أية منطقة بعيدة عن  بهذه املنطقة أو 
واألماكن املزدحمة بالسيارات أو اختيار املناطق 
للمشي،  طبيعية  كمناطق  والزراعية  الصحراوية 
ويحذر املختصون من املشي حتت أشعة الشمس، 
وخاصة مبنتصف النهار أو في األيام التي يكثر 

فيها الغبار.
فاملشي هو الوسـيلـة الوحـيدة للتنقل دون 
أن نترك أي ضرر أو تلوث بالبيئة على اإلطالق، 
وباملشي يتم االنتقال من مكان آلخر بهيئة فيها 
تالمس  خاللها  من  التي  الطريقة  فهو  تواضع، 
منه.  ُخلق  الذي  أصله  األرض  اإلنسان  أقدام 
واملشي ُينمي في اإلنسان حب البيئة والصداقة 
التأمل في قول  البعيد، وميكن  معها على املدى 
الله تعالى: »هو الذي جعل لكم األرض ذلواًل 
فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 

النشور« )سورة امللك، آية 15(. 

كما وجهنا رسولنا الكرمي سيدنا محمد 
باألخالق  التحـلي  إلى  وسـلـم  عليه  الله  صلى 
احلميدة، ومنها النظافة وإزالة األذى من الطرقات 
الناس  حركة  يعيق  مما  واألسواق،  واملساجد 
فعن  اإلميان،  إحدى شعب  األذى  إماطة  فجعل 
أبي هريرة رضي الله عنه أن  رسول الله صلى 
وسبعون  بضع  »اإلميان  قال:  وسلم  عليه  الله 
أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال 

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 242017

�  أهمية املشي على صحة احلامل.

1-59 copy.indd   24 5/25/17   2:11 PM



واحلياء  الطريق  عن  األذى  إماطة  وأدناها  الله. 
مسلم  و  البخاري  راوه  اإلميان«.  شعب  من  شعبة 
وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي 
ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »ُعرضت عليَّ أعمال أمتي 
أعمالها  محاسن  في  فوجدت  وسيئها.  حسنها 
مساوىء  في  ووجدت  الطريق،  عن  مياط  األذى 
أعمالها النخامة تكون في املسجد ال تدفن« رواه 

مسلم وابن ماجه.
الدائم  القلق  بالبيئة  االهتمام  مظاهر  ومن 
في  والكائنات  لإلنسان  املؤذية  املخلفات  حلجم 
البيئة اجتاه الفرق واجلمعيات بني فترة وأخرى 
البـيئة  فـي  سـواء  املخـلفـات  وجـمع  للتنظيـف، 
اجلهات  دور  إلى  باإلضافة  والبرية،  الساحلية 
الرسمية وبشكل منظم مشيًا على األقدام خطوة 
الطريق،  عن  األذى  إماطة  هدف  لتحقيق  خطوة 
وكذلك يقوم املختصون والهواة املعنيون بالرصد 
يعتمد  من  وخاصة  ومواردها،  للبيئة  والتوثيق 
بتسجيل  باألقدام  املشي  على  وتوثيقه  برصده 
هامة  وبيانات  مالحظات  أية  وتصوير  وتدوين، 
تدعـم الـقـرار الـبيـئي املـطـلوب اتـخـاذه وتدعم 
أهداف التوعية البيئية، ومن جتربتي الشخصية 
مبجال الرصد والتوثيق والتصوير البيئي يتأكد 
لنا أهمية املشي والتنقل من مكان آلخر ملسافات 
متقاربة، أو متباعدة لتقييم األثر البيئي لألنشطة 
البشرية وحتديد الوضع البيئي القائم، أو لرصد 
حالة املوارد البيئية والكائنات الفطرية من نباتات 

أو طيور أو حيوانات أو زواحف أو حشرات.
فوائد املشي بدون حذاء

من  بالتحرر  واملختصون  اخلبراء  ينصح 
األماكن  واختيار  القدمني  حافي  واملشي  احلذاء 
املناسبة والوقت املناسب له، فللمشي فوائد إيجابية 
املشي  يساعد  حيث  والروح،  والعقل  اجلسم  على 
احلافي على تدريب عضالت القدم نتيجة املشي على 
األرض غير املستوية، كما يساعد في فترة الطفولة 

واملراهقة على منو القدم بشكل سليم وصحي.

العالج الطبيعي
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ومن األمراض التي تصيب القدم مرض سعفة 
التهوية  وقلة  الفطريات  عن  ناجت  مرض  وهو  القدم 
الذين  باألشخاص  املرتبطة  األمراض  من  وُيعد 
يرتدون األحذية املغلقة بشكل دائم، ويحمي املشي 
عالجه  يحتاج  الذي  املرض  هذا  من  حذاء  بدون 
هناك  الفوائد  هذه  كل  رغم  لكن  طويلة،  فترة  إلى 
بعض األمور التي يجب مراعتها قبل املشي بدون 
فيه،  سنمشي  الذي  املكان  اختيار  وأهمها  حذاء 
لذا  للمكروبات،  التعرض  أو  جتنبًا لإلصابة بجرح 
ينصح اخلبراء باملشي على الشاطىء أو املتنزهات 

اخلضراء النظيفة من دون حذاء.
فعن عبد الله بن بريدة أن رجاًل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن 
عبيد وهو مبصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك 
زائرًا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثًا من رسول 
يكون  أن  ــــ رجوت  الله عليه وسلم  ــــ صلى  الله 
عندك منه علم، قال: وما هو؟ قال كذا وكذا. قال: 
إن  قال  األرض،  أمير  وأنت  أراك شعثًا  لي  فما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن 
كثير من اإلرفاه، قال: فمالي ال أرى عليك حذاء؟ 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن 
املشي  سنية  على  احلديث  يدل  أحياناً.  نحتفي 
إال  يعرفها  ال  سنة  وهي  ــــ  أحياناً  ــــ  نعل  بدون 

القليل. 
العلمي احلديث أن معظم  البحث  أثبت  وقد 
من يعانون من آالم القدمني هو نتيجة لبس احلذاء 
دائمًا، ولذلك فإن العالج املثالي هو املشي بدون 
على  ضغطاً  يسبب  فاحلذاء  الوقت،  بعض  حذاء 
في  الدم  حركة  يعيق  وبالتالي  القدمني،  جوانب 
مبمارسة  املريض  األطباء  ينصح  ولذلك  األوعية، 
أنواع  من  النوع  هذا  ألن  حافيًا،  املشي  رياضة 
القدمني  أسفل  في  حيوية  مراكز  ينشط  الرياضة 
وهو ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية، وعالج 

الدوالي.

املراجع
• مجلة حياتنا / عدد 651 ــــ يناير ــــ 2003.	
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الَعْدَوى هي انــتقـاُل املرض من شخص 
مريض إلى آخر سليم من خالل وسيط سواًء كان 
يحدث مبجرد  ال  واملرض  جمادًا.  أو  حيًا  كائنًا 
انتقال املكروب املسبب له من شخص إلى آخر، 
ولكن باختراق املكروب لدفاعات اجلسم الطبيعية 
واحلواجز التي خلقت لصد هذا الغزو اخلارجي.
ولكن  بسهولة،  بالعدوى  يصاب  ال  منا  والكثير 
السن،  وكبار  األطفال  مثل  الفئات  بعض  هناك 
أوضاعًا  يعانون  الذين  األفراد  بعض  وكذلك 
السكري  داء  مرضى  مثل  مستقرة  غير  صحية 
للتعرض  قابلية عالية  لديهم  فيتكون  والسرطان، 

لديهم.  املناعة  جهاز  لـضعـف  وذلك  للعـدوى، 
وتدخل العدوى جسم اإلنسان عن طريق الفم أو 
األنف أو العني، كما أن املكروبات ميكن أن تدخل 
اجلسم عن طريق اجلروح املفتوحة وفي احلاالت 
الطبيعية، وبفضل اجلهاز املناعي يكون اجلسم 
والتخلص  املكروبات  هذه  محاربة  على  قادرًا 
منها، ولكن في احلاالت التي سبق ذكرها يعجز 
وبالتالي تستمر  املكروبات،  اجلسم عن محاربة 
العدوى وتظهر األعراض املرضية التي تدل على 
العديد  هناك  العدوى  ولتمييز  ما.  مرض  وجود 
ذلك،  على  تساعد  التي  املخبرية  الفحوص  من 

د. أحمد محمد سليمان
طبيب مسجل أمراض معدية ــــ مستشفى 

األمراض السارية ــــ دولة الكويت
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ولكن قبل التعرف على الفحوص املخبرية لتمييز 
التعرف  من  البد  املعدية  األمراض  وتشخيص 
التي  البسيطة  العلمية  األساسيات  بعض  على 
ومن  املوضوع  واستيعاب  فهم  على  تساعدنا 

ذلك: 
• طرق انتقال العدوى لإلنسان.	
• أنواع املكروبات املسببة للعدوى في اإلنسان.	
• مصادر العدوى.	

طرق انتقال العدوى لإلنسان
تنتقل العدوى بطريق مباشر أو غير مباشر. 

املكروب من شخص  ينتقل  الطريق املباشر، 

مثل  وسيط  وجود  إلى  احلاجة  دون  آخر  إلى 
االنتقال عن طريق الرذاذ أو التنفس أو املالمسة. 
الطريق غير املباشر، حيث يلزم وجود وسيط 

لنقل املكروب املسبب للعدوى، وميكن أن يكون 
تنتقل العدوى بطريقة  الوسيط وسيطًا حيًا. قد 
البراغيث  بواسطة  الطاعون  عدوى  مثل  حيوية، 
املصابة، أو غير حيوية مثل نقل طفيلي بواسطة 
أرجل وأجنحة الذباب، وميكن أن يكون الوسيط 
وسيطًا غير حي، مثل الطعام أو الشراب أو 
األدوات امللوثة التي تسبب اإلصابة باألمراض.

أنواع املكروبات املسببة للعدوى 
فى اإلنسان

توجد هنالك أسباب كثيرة للعدوى ومنها:
اجلراثيم، وهي كائـنـات حية وحيدة اخللية، 

تسبب نطاقـًا واسـعـًا مـن األمراض، بدءًا من 
األمراض اخلفيفة كالتهاب اللوزتني بالعقديات، 
وانتهاء بأمراض حادة وصعبة، كأمراض احلمى 

املختلفة أو التهاب الدماغ.
صغير،  حي  كائن  الفيروس  إن  الفيروسات، 

مستقل.  بشكل  احلياة  على  القدرة  ميتلك  وال 
يتسبب الفيروس في حدوث أمراض كثيرة، منها 
األمراض واسعة االنتشار، كالنزالت الوافدة 

)األنفلونزا(، ومن الفيروسـات مـا تـتـسـبـب في 
أمراض خطيرة كمرض العوز املناعي البشري.
الفطريات، تتسبب الفطريات عادة في حدوث 

األمراض اجللدية مثل فطريات األصابع. وقد 
أمراض صعبة  حدوث  في  الفطريات  تتسبب 
تصيب أجهزة مختلفة باجلسم كجهاز التنفس 

أو اجلهاز العصبي. 
مثل  أمراضًا  الطفيليات  تسبب  الطفيليات، 

املالريا.
مصادر العدوى

الشخص املصاب باملرض املعدي.. 1
حامل املكروبات.. 2
البيئة امللوثة. . 3
احليوانات املريضة بأمراض مشتركة بني . 4

 اإلنسان واحليوان مثل:   
 السل، ينتقل من األبقار واخلنازير لإلنسان.

اجلرثومة املقوسة، تنتقل من القطط والكالب 
 لإلنسان.

 احلمى القالعية، تنتقل من املواشي لإلنسان.
الطاعون، ينتقل من الفئران لإلنسان.

تشخيص األمراض املعدية

بفعل  اجلسم  أجهزة  من  كبير  عدد  يتأثر 
لتشخيص  الالزمة  الفحوص  تكون  لذلك  التلوث، 
اإلكلينيكية  التوقعات  باختالف  مختلفة  اإلصابة، 
اإلصابة  عـن  الكـشـف  يتـم  املعـالـج.  للطبيب 

باألمراض املعدية بالطرق التالية:
التشخيص اإلكلينيكي، ونعني بذلك تقييم . 1

األعراض والعالمات املرضية.
التشخيص املعملي )املخبري(، وهو املقصود . 2

التي تساعد  الطبية  والتحاليل  بالفحوص، 
على تشخيص املرض.

طب المختبرات
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للتعرف على  الفحوص املخبرية 
مسبب املرض

فحوص املسببات اجلرثومية لألمراض . 1

املعدية

• إجراء مزرعة دموية لعزل وتعريف اجلرثومة 	
العينات   فحص  طريق  عن  وذلك  املمرضة، 
واستجابتها  اجلرثومة  نوع  على  للتعرف 
تكون  قد  العينات  هذه  احليوية،  للمضادات 
من الدم أو البول أو النخاع أو القيح، ويتم 
املناسبة  الظروف  توفير  طريق  عن  ذلك 
للجراثيم حتى تنمو، ثم جتربة أكثر من نوع 
من املضادات احليوية لقتل هذه اجلراثيم ليتم 
بعد ذلك اختيار األفضل منها، وبذلك جننب 
املريض استخدام املضادات احليوية التي قد 
تؤثر بدرجة ضعيفة، أو ال تؤثر على اجلرثومة 
املسببة للمرض ومن ثم تؤخر عالج املريض.

مثال على ذلك:
ــــ في حالة اإلصابة بعدوى املسالك البولية يتم 

عمل مزرعة للبول.
مرض  في  كما  التناسلية  العدوى  حالة  فى  ــــ 
من  مزرعة  عمل  يتم  السيالن  وداء  الزهري 

اإلفرازات.
ــــ في حالة اإلصابة بالتهاب اللوزتني أو األنفلونزا 

يتم أخذ مسحة من احللق.
ــــ في حالة اإلصابة بعدوى جرثومية منتشرة يتم 

عمل مزرعة دموية. 
على  التحليل  هذا  فكرة  تستند  االليزا،  حتليل  ــــ 
وحتديدًا  املناعة،  علم  يوفرها  التي  املعلومات 
املناعة املتخّصصة. واملناعة املتخّصصة تعني أّنه 
اإلنسان،  جسم  عن  غريب  ما  جسم  دخول  عند 
كاملكروب على سبيل املثال فإّن جهاز املناعة في 
اجلسم يعمل على إنتاج أضداد لبروتينات هذا 
املستضد،  باسم  يعرف  ما  أو  الغريب،  اجلسم 

أي أّنها تكون مخّصصًة لهذا اجلسم بالتحديد، 
وهذه األضداد تبقى موجودة بالذاكرة املنـاعّيـة 
نـفـس املـكـروب  أّنـه إذا دخــل  بـمعنـى  للجســم، 
الغــريــب اجلــســم مــرة أخـرى، فإّن جهاز املناعة 
األضداد  له  ويطلق  عليه،  باجلسم سيتعّرف 
املخّصصة له. ومن هنا تأتي فكرة هذا التحليل، 
فمثاًل إذا ما أردنا معرفة فيما لو أّن شخصًا 
معّينًا تعرض ملكروب معنّي في حياته يتّم أخذ 
عينة من هذا الشخص ونعرضها لهذا املكروب 
املراد الكشف عنه، وإذا ما مّتت اإلصابة به 
سابقًا فإّن األضداد املتخّصصة في عّينة هذا 
الشخص سترتبط به، وإذا لم يتعّرض لها فلن 

يحدث هذا االرتباط.
ــــ فحص احلمض الريبي النووي للجراثيم، عبارة 
عن تقنية تشخيصية ترمي إلى فحص احلمض 
الذي يحتوي على معلومات  النووي  الريبي 
جينية حول اجلراثيم أو الفيروسات املسببة 
للعدوى بغية تقييم وجود أو غياب مسببات 
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من  مستخرجة  بشرية  عينات  في  األمراض 
الدم أو البول أو البراز. إّن تقنية تفاعل سلسلة 
هي   ،1985 عام  تطويرها  مت  التي  البوليمراز 
جميع  إلجراء  تستخدم  تشخيصية  تقنية 
املواد  فيها  تدخل  التي  التشخيصية  العمليات 
احملدد  اجلزء  تضخيم  يتم  أنه  ومبا  اجلينية. 
من اجلني الذي نود حتليله، فإّن كمية متناهية 
الصغر كافية حتى للحصول على نتيجة دقيقة.
ــــ الفحص املناعي، وذلك عن طريق فحص اخلاليا 

اللمفية. 
فحوص املسببات الفيروسية لألمراض . 2

املعدية

• غالبًا ما يتم إجراء عزل وتعريف الفيروس 	
وتصويره عن طريق املجهر اإللكتروني. 

• فحص مصل املريض للتعرف على بعض آثار 	
الفيروس، مثل البروتني أو السطح اخلارجي 
االلتهاب  فيروس  فحص  في  )كما  للفيروس 
ينتجها  التي  األضداد  أو  الوبائي(،  الكبدي 
اجلسم في حالة التعرض للعدوى الفيروسية.

• لتفاعل سلسلة 	 تـحلـيل كـمـي وكيفي  عمل 
الريبي  احلمـض  عـلى  للتعـرف  البوليمراز 

النووي للفيروس. 
فحوص املسببات الطفيلية لألمراض . 3

املعدية 

أو أحد  الطفيل  ويتم ذلك عن طريق عزل 
على  للتعرف  وذلك  البراز،  أو  الدم  من  أطواره 
األمراض الطفيلية مثل املالريا والديدان بأنواعها.
وقد نستعني بطرق أخرى للتشخيص مثل 

ــــ . 1 حتاليل الدم )سرعة َتَثُقل الكريات احلمر 
حتليل وظائف الكبد(.

الـتـصـويـر الـشـعـاعـي )التصويـر الـمقـطـعي . 2
احملوسب ــــ التصوير بالرنني املغناطيسي(.
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متى يتم إجراء فحص الدم?

غالبًا يتم إجراء فحص الدم بشكل دوري، 
وذلك من أجل متابعة الوضع الصحي لإلنسان 
بشكل  بذلك  القيام  يتم  حيث  أساسي،  بشكل 
الفحوص  هذه  بواسطة  الطبيب.  لدى  روتيني 
"العشوائية"، من املمكن أحيانًا اكتشاف بعض 
احلاالت املرضية املختلفة التي لم يكن باإلمكان 
أن نالحظ  وجود أعراض لها لفترة طويلة، لوال 
التوجه إلجراء الفحص، األمر الذي يتيح عالجها 

في مرحلة مبكرة.

طب المختبرات

بـالـعـدوى  يـصـاب  ال  مـنـا  الكـثـيـر 
بسهولة، ولكن هناك بعض الفئات مثل 
بعض  وكذلك  السن،  وكبار  األطفال 
صحية  أوضاعًا  يعانون  الذين  األفراد 
غير مستقرة، مثل مرضى داء السكري 
والسرطان فتكون لديهم قابلية عالية 
العدوى،  ولتمييز  للعدوى  للتعرض 
املخبرية  الفحوص  من  العديد  هناك 
إجراء  منها  ذلك،  على  تساعد  التي 
يتم  أو   للبول  مزرعة  أو  دموية  مزرعة 

أخذ مسحة من احللق.

املراجع
• ترجمة د. احلديدي، سيدـ ـــ دليل االختبارات املعملية 	

والفحوص التشخيصية ـــــ الطبعة األولى ــــ مركز 
تعريب العلوم الصحية ــــ 2010.

•	 http://medlineplus.gov

•	 www.adamcs.org
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بعد هجرة املسلمني إلى املدينة بدأ الصراع 
ودخــل  مكة،  في  قريش  من  الكفار  وبني  بينهم 
جانب  إلى  الصراع  هذا  في  سالحًا  الشعر 
هذه  بدأ  من  أول  قريش  شعراء  وكان  السيف، 
بـن  الـلـه  عـــبــد  أشهرهم:  ومن  الكالمية  املعركة 
بن  سفيان  وأبو  اخلطاب،  بن  وضرار  الزبعري، 
احلارث ــــ فهبَّ شعراء املسلمني بأمر من الرسول 
ـــ للتصدي لشعراء الكفار،  ــــ صلى الله عليه وسلمـ 
بن  هم: حسان  ثالثة شعراء  العبء  بهذا  ونهض 
ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحه. وهكذا 
وافقت معركة السالح في الغزوات معركة لسانية.
يــحمـلون حـمالت  الــكــفـار  وكــان شـعـراء 
شديدة على اإلسالم ونبيه واملسلمني، مستعملني 
ــــ  احلال  بطبيعة  ــــ  جـاهـلـيـة  وصـورًا  مـعـانـي 
املعاني  املسلمون ميزجون  الشعراء  كان  بينما 
والصور اإلسالمية مبعاني جاهلية، على تفاوت 
بينهم في هذا املزج، حيث كان حسان بن ثابت 
أكثر مياًل الستمداد التراث اجلاهلي، إذ أسلم 
وهو في نحو الستني من عمره، بعد أن أوشكت 
موهبته أن تغيض، فكان صعبًا عليه من جديد 
أن يتخلص من أسر التراث، بينما مال عبد الله 
من  املستمدة  اجلديدة  املعاني  إلى  رواحة  بن 

القرآن وأساليبه وألفاظه.

يا غراَب البنِي أسمعَت فقْل
إنـمـا تــنطــُق شــيئـًا قــد فــعـْل

كـّل عــيــٍش ونــعـــيٍم زائــٌل
وبـََنـاُت الــّدهــِْر يــلـعـْبـَن بـُكــّل

ــي آيــًة ــاَن َعــنِّ ـَِغـا َحسَّ أبل
فـقريُض الشعِر َيْشفي ذا الُغلَْل

كـْم قـتـَلنـا مــن كــريــٍم ســيــٍّد
مـاجـِد الـجـّديـن ِمـقـَداٍم بـََطـْل

لْيـَت أْشـيـاخي بَبْدٍر َشِهُدوا
جزَع اخلزرِج مْن وقِع األََسْل

َقْد َقَتلَنا الَقْرَم ِمْن أْشياخهم
وَعــَدلْــَنـا مـيـل بـَْدٍر َفـاْعــَتــَدْل

وقد اتسمت هذه املعارك الكالمية مبتابعتها 
لألحداث واملعارك، وكانت قصائدهمـ ـــ غالبًاـ ـــ في 
شكل نقائض، كما هو احلال في شعر الثورات 
والفنت التي شهدتها بعض األمصار من بعد في 
عهد بني أمية، وكما هو احلال في شعر بعض 
أيام العرب في اجلاهلية. إذ ال يلبث أحد شعراء 
الفريقني أن يهجو أو يفخر أو يشمت، حتى يهب 
أو  بقصيدة  عليه  ليرد  اآلخر  الفريق  من  شاعر 
والثقافة، من مثل قول  الوزن  مقطوعة من نفس 
موقعة  بعد  الكفار  شاعر  الزبعري  بن  الله  عبد 

ُأحد إذ يقول: 

ال�سعر يف ع�سر �سدر اال�سالم

أ. عماد سيد ثابت 
مدقق لغوي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــ 

دولة الكويت
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َبْعَرى َوقعةٌ  َذَهَبْت باْبِن الزِّ
كاَن منا الفضُل فيها لْو عدْل

ولقْد نلتْم ونلنا منكُم
وكـََذاَك الـَحـْرُب أْحـيـانـًا ُدَوْل

إذ شـَـَدْدنـا َشــّدًة صـادَقــًة
َفـَأجـأَناكـْم إلـى َسْفـِح اجَلَبـْل

إْذ ُتـَولَّـوَن َعـلَى أعـقـابــكــْم
َسْل عِب، أْشباَه الرَّ َهَربًا في الشِّ

ُّقـَى َوَعـلَــْوَنـا َيــْوَم بــَْدٍر بـالــتــ
ُسـْل طاَعـَة اللَِّه، وتْصديـَق الرُّ

وتـَرْكـنــا فــي ُقَريــٍش َعــْوَرًة
َيـــْوَم َبــْدٍر، وأحــاديــَث َمــَثــْل

ــٍد َوَأبــَْدَنــا ِمـْن َكـــِريــمٍ َســـيِّ
ـِْقـَداٍم بـَطــْل يـِن م مـاِجـِد الـَجـدَّ

يــا رســول الـملـيـك إن لـسـانـي
راتق ما فتقُت إذ أنا ُبوُر

إذ ُأجاري الشيَطاَن في َسَن الَغي
َوَمـْن مــاَل َمـْيـلـَـُه َمـْثــُبــوُر

آمــَن الـلَّـْحـُم والِعـَظـاُم مبا قلُت
فنفسي الَفدى وأنَت النذيُر

وقال أيضًا: 
وعليَك من َأَثِر املـلـيـك َعـاَلَمٌة

نوٌر أضاء، وخامَتُ مختوٌم
َمَضِت العداوُة فانقضت أسباُبها

وَدَعْت َأَواصُر بيننا وُحُلوم

وحني مت نصر الله وفتحت مكة، بدأ الشعراء 
الذين وقفوا في وجه الدعوة اإلسالمية قبل الفتح، 
يتوافدون على الرسول ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ 
مادحني ومعلنني توبتهم، ومعتذرين عما قدموا من 
الكرمي من مثل عبد  للمسلمني وللرسول  إساءات 
الله بن الزبعري الذي وقف بني يدي النبي معلنًا 

إسالمه وتوبته واعتذاره قائاًل:

ُأْنِبْئُت أن رسول الله أوعدني
والعفو عند رسول الله مأموُل

مهاًل هداك الذي أعطاك نافلَة ال
قرآن فيها مواعيٌظ وتفصيُل 

ال تأخذني بأقوال الوشاة ولم
ُأذنب ولو كثرت فيَّ األقاويُل

إن الرسوَل لنوٌر يستضاء به
مهنٌد من سيوف الله مسُلوُل

باَنت ُسعاُد َفَقلبي الَيوَم َمتبوُل
ٌم ِإثَرها لَم ُيفَد َمكبوُل ُمَتيَّ
وهي القصيدة التي خاطب فيها الرسول قائاًل:

     وحني ُقبض الرسول ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ 
إلى الرفيق األعلى، بكاه الشعراء على غرار قصيدة 

حسان بن ثابت التي استهلها بقوله:
َما باُل َعِينَي ال تنَاُم كأمنا

ُكْحلَْت مآقيها ِبُكْحِل األْرَمِد

وحينما انطلقت اجليوش اإلسالمية ــــ بعد 
ــــ خارج اجلزيرة العربية،  موت الرسول الكرمي 
فيما يسمى بالفتوحات اإلسالمية التي استهدفت 
نشر دين الله في أرجاء األرض، وجدنا الشعر 
يواكب هذه الفتوحات، إذ أخذ املجاهدون ينظمون 
الشعر، وصفًا ملا قاسوا من املتاعب وما شهدوا 
من الوقائع، وما قطعوا من البلدان، وما كان لهم 
من البأس وحني البالء، ومن أمثلة هذا اللون من 
الشعر، قول قيس بن املكشوح املرادي مفتخرًا 
بقتله رستم قائد جيوش الفرس في يوم القادسية. 
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الرسول  هجوا  ممن  زهير  بن  كعب  وكان 
وبعد  مكة،  فتح  قبل  ــــ  عليه وسلم  الله  ــــ صلى 
الفتح كتب إليه أخوه بجير يخبره أن النبي قتل 
رجالً مبكة ممن كان يهجوه ويوذيه، ويشير عليه 
أن ُيقبل على النبي تائبًا، فقدم كعٌب على النبي 

الكرمي باملدينة، وأنشده قصيدته التي أولها: 

بهزمية  ثابت مذكرًا  بن  عليه حسان  فيرد 
الكفار في موقعة بدر، وبأن احلرب سجاٌل، يوم 

لك ويوم عليك .. يقول حسان:

اللغة العربية
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بسمات  اإلسالمية  الفتوح  شعر  اتسم  وقد 
خـاصـة تـجــلــت فـي اإلطــاحــة باملــقــدمــات الــغــزلـيــة 
والطللية، وكثرة املقطوعات التي كانت نتاجًا طبيعيًا 
لسرعة احلركة في ميادين القتال. كما شاع وزن 
وعبر  للنزال.  ملناسبته  الشعر  هذا  في  الرجز 
في  وشاع  املؤمنة،  اجلماعة  روح  عن  الشعراء 
في  والتـرامي  الـلـه  بقـضـاء  التسـليـم  شـعـرهـم 
حـيـاض املوت احتسابًا لوجه الله. كما بدا هذا 
الشعر بسيطًا عفويًا وتلقائيًا، فهو وحي اللحظة، 
كثيرًا  فإن  ولذا  التنقيح،  أو  للتحبير  وقت  ال  إذ 
من قصائد الفتوح ومقطعاته بدت مهلهلة النسج، 
ضعيفة البناء. وهذا أمر طبيعي أدى إليه طابع 
السرعة في النظم، وعدم احتراف جنود الفتوح 

للشعر احترافًا، فهم أشبه بالهواة.
وما الحظه احملدثون من ضعف شعر الفتوح، 
يسحبه البعض على شعر صدر اإلسالم برمته، 
إما عن استقراء يستند إلى الذوق الشخصي في 
لبعض  مشايعة  وإما  وشعر،  شعر  بني  املوازنة 
حيث  القدماء،  عن  أثرت  التي  النقدية  األحكام 
أشاروا إلى قلة الشعر وضعفه في ذلك العصر. 
هذا، وقد واكب الشعر أحداث عصره في 
شعراء  اشتبك  ما  سريعًا  إذ  اإلسالم،  صدر 
بألسنتهم  املعركة  في  الكـفـار  وشعراء  املسلمني 

ظهرت  أنه  هذا،  ومعنى  الـسـيوف.  جـانب  إلى 
إثر هجرة الرسول الكرمي إلى املدينة مدرستان 
فنيتان: مدرسة شعراء مكة ومتثل التيار اجلاهلي 
املوروث بطبيعة احلالـ ـــ بقيمه ومعتقداته ومعانيه، 
انقــسمــوا إلى  الذيـن  ومدرســة شــعـــراء املديـنـة 
باأللوان اجلديدة املستمدة  فريقني: فريق متسك 
من القرآن الكرمي وأساليبه وألفاظه، ال يرمي عنها، 
أو قل غلب هذا اللون أو هذه األلوان على شعره، 
وفريق كان أكثر مياًل الستمداد التراث اجلاهلي، 
حسان  فعل  كما  املشركني  شعراء  به  ليصارع 
بن ثابت، ولذا كان هجاؤه أشد إيالمًا، ومعلوم 
هجاء  على  حسانًا  حث  قد  الكرمي  الرسول  أن 
هجائهم  على  ردًا  بشعره،  منهم  والنيل  الكفار 
املسلمني. ومن أمثلة هجاء حسان للكفار ما قاله 
في الُهَذليِّني حني أسروا بعض املسلمني وباعوهم 

لقريش: 
لُمُهْم لْو ُخـلَق اللؤُم إنـسانًا ُيـكِّ

ـِيـَها لـكـاَن َخــْيــَر ُهــَذْيٍل ِحـيـَن َيأت
تبكي القبوُر إذا ما ماَت ميتهْم

حتى َيِصيَح مبْن في األْرِض داِعيَها
مثُل القنافِذ َتْخزى أن تفاجئها

َشدَّ النهاِر، وُيلَْقى الليَل ساِريها

وليس معنى هذا القول ابتعاد الفريق الثاني 
الذي اصطبغ باأللوان القدمية عن األلوان اجلديدة 
متاماً، بل األمر ال يعدو أن يكون فرقًا في الدرجة 
أو املقدار، ذلك أن حسان بن ثابت قد صبغ جانبًا 

من أشعاره باللون اإلسالمي اجلديد. 
بعد  العربية  القصيدة  حال  هو  هذا  وظل 
قــديـم  التياران:  هذان  تنازعها  حيث  مكة،  فتح 
وجديد، أو موروث جاهلي ومستحدث إسالمي، 
سواء أكان رثاًء أم مديحاً أم فخرًا أم هجاًء أم 
ما إلى ذلك على تفاوت بني الشعراء أو بني شعر 

الشاعر الواحد. 
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َجلبُت اخليَل من صنعاء تردي
بـكل مـدجج كالليث ساِم

إلـى وادي القرى فديار كلبٍ
إلـى اليرموك فالبلد الشآم

وِجْئَن الـقادسية بـعد شهٍر
مــسومـًة دوابــرهـا َدواِم

فناهضنا هنالك جموع كسرى
وأبـناء الـمـرازبـة الكـراِم

فـلما أن رأيـَت اخليل جالت
قـصدُت ملوقف امللك الهماِم

فأضرَب رأسُه َفَهوى صريعًا
بـسـيٍف ال أفـلَّ وال َكـَهاِم
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أوس  بن  جرول  أيضًا  الشعراء  هؤالء  ومن 
ــــ احلطيئة ــــ وهو أيضًا من الشعراء املخضرمني 
الذين وصلت حياتهم بني اجلاهلية واإلسالم، وكان 
دنيء الطبع، لئيم النفس، كثير الطمع، جعل الشعر 
متجرًا، فكان له من الهجاء معاٌش ومكسُب، وكان 
قال  شره،  من  خوفًا  الهدايا  إليه  يهدون  الناس 
ملحفًا،  سئواًل  جشعًا  احلطيئة  "كان  األصمعي: 
دنيء النفس، كثير الشر، قليل اخلير، بخياًل، قبيح 

املنظر، مغموز النسب، فاسد الدين".
وكان احلطيئة قد ارتد فيمن ارتد بعد وفاة 
أبا بكر، ثم  الكرمي، وهجا حينئذ اخلليفة  النبي 
أسلم ثانية، إال أنه لم يزل يهجو الناس حتى أمر 
عمر بن اخلطاب بحبسه، فقال في احلبس أبياته 

املشهورة.
َماَذا تقول أِلْفراٍخ بذي َمَرٍخ

حمِر احلواصل ال ماٌء وال شجُر
ْبَت َكاِسَبُهْم في َقْعِر ُمْظِلَمة  َغيَّ

ٍ فاْغِفْر َعلَْيَك سالُم الّله يا ُعَمُر
أنَت األِمنُي الذي ِمْن َبْعِد َصاِحبِه

ألَْقْت إلْيَك َمَقاِليَد النَُّهى الَبَشُر
موك لها لم يؤثروك بها إْذ قدَّ

لَِكْن ألنُفِسِهم كانت بها األثُر

فعفنا عنه عمر، بعد أن أخذ عليه عهدًا أال 
يعود إلى سابق عهده في اخلوض في أعراض 

الناس وهجائهم.

املراجع
• د. نبوي، عبد العزيز، الدار املصرية اللبنانية، أبريل 2015، 	

موجز تاريخ الشعر العربي.
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اللغة العربية

ومن الشعراء املخضرمني الذين غلب على 
شعرهم ذلك اللون املوروث عمرو بن معدي كرب 
ــــ وكان  اليمن  أهل  ــــ وهو من سادات  الزبيدي 
شجاعاً أسلم في السنة العاشرة للهجرة، وشهد 
الهذلي  ذؤيب  أبو  أيضًا  ومنهم  القادسية.  يوم 
الذي غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي 

سرح سنة 26 هـ.
صبغوا  الذين  املخضرمون  الشعراء  أما 
شعرهم باللون اجلديد، فأشهرهم النابغة اجلعدي، 
وقد وصفه ابن سالم بأنه شاعر مفلق اشتهر بأنه 
يجيد وصف اخليل، ولكنه ال يجيد الهجاء. وقد 
أسلم النابغة اجلعدي وحسن إسالمه، وصحب 
الرسول ــــ صلى الله عليه وسلم ــــ، واخللفاء من 
له  ودعا  الشعر  الكرمي  النبي  منه  وسمع  بعده، 
أثر  يظهر  أن  املوقف  هذا  ضوء  في  وطبعي  ــــ 
اإلسالم والقرآن الكرمي في شعره، ورمبا لبعده 
أشعاره  ومن  ذلك،  في  األثر  بعض  الهجاء  عن 
التي تأثر فيها بالقرآن الكرمي – معانيه وألفاظه 

ــــ قوله:
احلمُد لله ال شريك له 

من لـم يــُقلَْها فـنـفـسـه َظــلـَما
املُولِج الليَل في النهار وفي الـلـ

ـلــَما ــيـل نـهـاًرا يــفـرج الــظُّ
اخلافض الرافع السماَء على الـ

ـأرض ولم ينب تـحـتـها ِدَعَما
اخلالق البارئ املصور في الـ 

 ـأرحام  ماًء حتى يصير َدَما
من نطفة قدها ُمقدُرها

يخلُق منها األبشاَر والنَسَما
ثم عظامًا أقامها عصٌب

َت لـحـَما كـسـاُه فـالـتـأَما ُثمَّ

إذا ِمتُّ فإدفني إلى أصل َكرمٍة
ي عظامي في التراب عروقها ُتَروَّ

وال َتِدَفنِّني بالفالة فإنَّني
أخاف إذا ما ِمُت أن ال أذوُقَها

ومن الشعراء الذين ميثلون التيار املوروث أو 
القدمي اجلاهلي ــــ بعد الفتح ــــ أبو محجن الثقفي 
الذين شهدوا  العرب  اجلاهلي، وهو من فرسان 
القادسية سنة 16 هـــ، وكان على شجاعته مولعًا 
عادة  على  كثيرًا  شعره  في  ويذكرها  باخلمر، 

بعض شعراء اجلاهلية من مثل قوله املشهور: 
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الأدوية املـزيفة

وباء الع�صر

د. حسام عبد الفتاح صديق
اختصاصي صيدلة ــــ وزارة الصحة ــــ 

دولة الكويت

إن ظـاهـرة غـش األدويـة مـن 
التي  السيئة  العاملية  الظـواهـر 
األخيرة  اآلونة  في  بشدة  انتشرت 
في كل من البلدان املتقدمة والنامية 
وهذه الظاهرة لها العديد من الصور 
واآلثــار الــسـلـبـيــة الـخـطـيـرة عـلى 
صحة اإلنسان. واألدوية املغشوشة 
تـغيـر  ُيعـتمـد  الـتي  املـنتـجـات  هـي 
محتواها بقصد النصب واالحتيال 
سواء فـي املـصـدر أو املـكـونـات 

نفسها. وهـنـاك فـرق بـيـن األدويـة املغـشوشة واألدويـة املقلدة، فالدواء 
املغشـوش هـو مـزور عـن قـصـد سواء في اسمه أو تركيبه أو مصدره، 
وميكن أن يكون بدون مواد فعالة، أو يحتوي على مواد فعالة غير كافية، 
أما األدوية املقلدة فيتم فيها استخدام العالمة التجارية لدواء مشهور 
ويحتوي الدواء املقلد على بعض املواد الفعالة سواء كانت كافية أو غير 

كافية.
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الأدوية املـزيفة

وباء الع�صر

علم األدوية

Medical Arabization, No. 50, June 201735

صور غش األدوية 

أدوية فاسدة )منتهية الصالحية(. 1

من صـور غـش األدويـة انـتـشار األدويـة 
منتهـية الصالحـية التي تـهـدد صحـة اإلنسان 
تفاقمت  ولقد  حياته،  على  كبيرًا  خطرًا  وتشكل 
هذه األزمة بسبب تراكم األدوية منتهية الصالحية 
األدوية  وامتناع بعض شركات  الصيدليات،  في 
حديثة  أخرى  بأدوية  األدوية  هذه  استبدال  عن 
تواريخ  في  التالعب  إلى  يؤدي  مما  التصنيع، 
الصالحية وإعادة طرح هذه األدوية للمرضى على 
سلبية  آثار  إلى  يؤدي  مما  الصنع،  حديثة  أنها 
املثال  سبيل  على  املرضى.  صحة  على  خطيرة 
السكري  داء  مريض  تعاطي  عند  وليس احلصر 
أنسولني منتهي الصالحية فإنه قد يصاب بغيبوبة 
ذلك  يتسبب  أن  املمكن  من  األحوال  أسوأ  وفي 
فـي الوفاة، ولذا مـن الـضـروري إحـكـام الـرقـابة 
والتفتيش على األدوية منتهية الصالحية ووضع 
مـنـها، وإلزام شركات  للـتخلـص  فـعـالة  آليـات 
األدوية بسـحـب األدويـة منتهية الصالحية من 
الصـيدلـيـات ومخازن األدوية وشركات التوزيع، 
والتخـلص منها بصورة آمنة تضمن عدم إعادة 
تقوم  وأن  أخرى،  مرة  واستخـدامـهــا  تصنيعهـا 
اجلهات الرقابية بوضع عقوبات رادعة للحد من 

هذه الظاهرة اخلطيرة.
لذلك ننصح أي مريض مبا يلي

• فحص تغليف الدواء ومالحظة أي تغير فيه.	
• التحقق من تواريخ اإلنتاج واإلنتهاء.	
• التحقق من شكل الدواء وطعمه ولونه.	
• مالحظة حدوث أي آثار جانبية غير متوقعة 	

بعد تناول الدواء.
أدوية مجهولة املصدر. 2

من الصور األخرى لغش األدوية تصنيع 
أدويـة غـيـر مـسجلة في وزارة الصحة، وفي 
أماكن غـير مـرخـصـة لتـصنيع األدوية، وغير 
خاضعة للجهات الرقابية، وال يتم حتليلها في 

املعامل املختصة ملعرفة فعاليتها وآثارها على 
طريق  عن  املنتجات  هذه  تسويق  ويتم  اإلنسان 
الدعاية عبر القنوات الفضائية، أو عبر اإلنترنت 
املنتجات  هذه  ومتثل  الصيدليات  خالل  من  أو 
إنها  حيث  اإلنسان،  صحة  على  كبيرة  خطورة 
حتتوي على مواد مجهولة املصدر ومواد سامة 
قد تسبب آثارًا سلبية خطيرة على صحة اإلنسان 
غش  من  النوعية  هذه  ملثل  التوعية  يجب  ولذلك 
من  دوائي  منتج  أي  شراء  عدم  ويجب  األدوية 
األدوية  واستخدام  اإلنترنت  أو  الدعاية،  خالل 
يكون فقط من خالل مراجعة األطباء واحلصول 
على وصفة طبية من الطبيب املختص، كما يجب 
على الصيدليات عدم التعامل مع أي موزع بدون 
املصدر،  مجهول  دواء  أي  تسويق  أو  ترخيص 
وغير مسجل في وزارة الصحة ويأتي هنا أيضًا 
دور اجلهات الرقابية والهيئات املختصة بالتفتيش 
على الصيدليات واملخازن الطبية وشركات توزيع 
األدوية. ولكن إذا لزم األمر لشراء بعض األدوية 
للتأكد  قائمة مرجعية  عن طريق اإلنترنت، فهناك 
ما  تشمل  القائمة  وهذه  الدواء.  هذا  سالمة  من 

يلي:
• هل الدواء الذي مت شراؤه هو الذي كان يتم 	

التسويق له؟
• الدواء هي اجلرعة 	 املدونة على  هل اجلرعة 

الصحيحة؟
• صحية 	 ظروف  في  الدواء  تغليف  مت  هل 

سليمة، وهل توجد نشرة معلومات للمريض 
باللغة التي مت اإلعالن بها عنه؟

• هل يبدو املنتج على النحو الذي ينبغي له من 	
حيث امللمس واللون والطعم؟

• هل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصالحية على 	
التشغيلة،  رقم  مع  تتناسب  الداخلي  التغليف 

وتاريخ الصالحية على التغليف اخلارجي؟
ويتبني من هذه القائمة أن اإلجابة على هذه 
ينصح  لذلك  للمريض،  تكون صعبة  قد  األسئلة 
بشراء الدواء من صيدلية مرخصة وبوصفة من 

الطبيب املختص.
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أدوية مقلدة )ذات أغلفة مزورة(. 3

وهي أدوية بنفس االسم التجاري ونفس 
ويتم  فعليًا،  موجودة  أخرى  ألدوية  العبوة  شكل 
عرضها للبيع بخصومات عالية جدًا، مما يسبب 
ويتم  األسواق  في  األدوية  هذه  تدوال  سهولة 
استهداف أدوية الشركات العاملية األكثر مبيعًا، 
ويتم تقليد هذه األدوية بدقة شديدة جتعل هناك 
صعوبة بالغة في التفريق بني املنتج األصلي 
واملنتج املقلد إال عن طريق أجهزة التحليل الدقيقة 
األدوية  تكون  حيث  الفعالة،  املادة  عن  للكشف 
املقلدة خالية من املادة الفعالة، مما يسبب خطورة 
شديدة على املريض الذي يتناول مثل هذه األدوية.

أدوية مستنسخة. 4

حتتوي هذه األدوية على املواد الفعالة، ولكن 
بنسب تختلف عن املستحضر احلقيقي وهي األكثر 

انتشارًا بني األدوية املغشوشة.
نباتات . 5 أنها  على  )تباع  مزيفة  أدوية 

طبيعية(

أنها  علـى  للـمـرضـى  األدوية  هذه  تقدم 
أعشاب طبيعية لعالج مرض ما، ولكنها حتتوي 
على العقاقير املعروفة أو العقاقير التي ال ينبغي 
الدواء  إال بوصفة طبية. ويوحي صانع  صرفها 
للمستهلك أن العشب هو الذي يساعد على عالج 
الذي ال يعلن عن  الدواء املضاف  املرض وليس 

وجوده في املنتج.
أدوية محظورة )ثبتت خطورتها ومنع . 6

تناولها(

هي أدوية حتتوي على مركبات كيميائية مت 
التأكد من خطورتها وأضرارها على الصحة، 
ومت وقف تداولها في الدول املتقدمة، بينما يستمر 

تداولها في الدول النامية.
أدوية مهربة. 7

حيث  من  مغشوشة  تكون  ال  قد  أدوية  هي 
التركيبة الصيدالنية، وقد يكون الدواء املهرب معترفًا 
به عامليًا، ولكنه ال يخضع لإلجراءات الرقابية، وغالبًا 
ما تفقد هذه األدوية مفعولها العالجي بسبب سوء 

التخزين، كما تتحول بعض املركبات إلى مواد ضارة 
قد  املهرب  فالدواء  لذلك  التخزين،  مدة  طول  بسبب 

يكون غير فعال وضار بالصحة.
العوامل التي تشجع على غش األدوية

توجد العديد من العوامل التي تشجع غش 
األدوية، حيث إن األدوية منتجات ذات قيمة عالية 
التكاليف،  منخفضة  تكون  املغشوشة  واألدوية 
لذلك يكون الربح عاٍل جدًا، ومن أهم هذه العوامل:

• ظاهرة 	 من  للحد  رادعة  قوانني  وجود  عدم 
غش األدوية، مما يشجع على انتشار هذه 

الظاهرة.
• على 	 الـجزائية  الـعـقوبات  تـطـبـيـق  ضـعـف 

املخالفات.
• ضعف الهيئات املختصة بالتفتيش واجلودة.	
• عدم توفر بعض أنواع األدوية، حيث يزيد الطلب 	

عن العرض.
تقنية جديدة للكشف عن األدوية 

املغشوشة
تشير إحصاءات منظمة الصحة العاملية 
إلى أن )30 ــــ 70 %( من األدوية التي تباع في 
وفاة  في  يتسبب  مما  مغشوشة،  تكون  إفريقيا 
حوالي 2000 شخص يوميًا، فضاًل عن حدوث 
الذي  األمر  األدوية.  صناعة  قطاع  في  خسائر 
دفع الباحث الغيني "برايت سيمونز" للبحث عن 
حلول فعالة للحد من هذه الظاهرة التي استهدفت 
الختراع  فتوصل  جيوبهم  قبل  املواطنني  صحة 
ن املواطن من إرسال رسالة قصيرة  تطبيق مُيكِّ
من  من خالله  يتأكد  على جواب  فورًا  ليتحصل 
على  التطبيق  هذا  يعتمد  الدواء.  مدى مصداقية 
وجود اثني عشر رقمًا على علبة الدواء يتم إرسال 
هذا الرقم في رسالة نصية قصيرة، ويتلقى إجابة 
هذه  وأصبحت  السلب.  أو  باإليجاب  إما  فورية 
غانا،  مثل  الدول  بعض  في  مستخدمة  التقنية 

نيجيريا، كينيا، الهند. 
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أضرار استعمال األدوية املغشوشة
• إن الدواء املغشوش في كافة أحواله ليس مكافئًا 	

للدواء األصلي من حيث الفعالية واألمان، وبالتالي 
فإنه يتسبب في أضرار عديدة. فإذا كان الدواء 
ال يحتوي على مواد فعالة على اإلطالق أو بنسب 
إلى  سيؤدي  ذلك  فإن  املطلوبة،  اجلرعة  عن  تقل 
تعجز  بشكل  للمريض  الصحـيـة  احلالة  تدهور 

األدوية السليمة عن عالجه بعد ذلك.
• إذا زادت املادة الفعالة فإن ذلك سيؤدي إلى 	

آثار جانبية خطيرة، وفي بعض احلاالت قد 
يحدث تسمم قد يؤدي إلى الوفاة.

• إذا احتوت األدوية على مكونات غير صحيحة 	
فإن ذلك يؤدي إلى عواقب صحية وحتمية بدءًا 
من القيء واإلسهال وانتهاًء باختالل الوظائف 

احليوية للجسم.
تدابير مكافحة غش األدوية

ينبغي على احلكومات في كل بلد االلتزام 
بتطوير برامج ملكافحة غش األدوية من خالل:

• سن قوانني جديدة وحتديث القوانني القائمة 	
حلظر غش األدوية.

• ويتحدد 	 األدوية،  لتنظيم  مؤسسات  إنشاء 
بشكل واضح في قوانني األدوية، وواجبات 

وومسؤوليات املؤسسات.
• تدريب املوظفني على متييز األدوية ومكافحة 	

غشها.
• توفير املوارد املالية الالزمة وغيرها.	
• التأكد من أن قوانني مقاومة األدوية املقلدة 	

ستنفذ.
• تعزيز الـتعـاون الـدولـي في مكافحة غش 	

األدوية. 

املراجع
• مدونة "اليقظة الدوائية" ــــ جامعة الدول العربية.	

•	 www.masres.com/albedaya410/Basic and 

clinical pharmacology, Betram G.Katzung, 

13 edition - McGrow - Hill, 1982

علم األدوية
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�  طرق غش الدواء.

بنسبة  فعالة  مادة  على  يحتوي  دواء 
أقل من الدواء األصلي

أدوية تخلو من املادة الفعالة

دواء يحتوي على مادة فعالة أخرى 
أرخص من الدواء األصلي

أدوية يتم تصنيعها في دول ال متتلك 
هيئات للرقابة على جودة الدواء

من إجمالي األدوية 
املتداولة في العالم 

مغشوشة

%10
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ُتعرف السمنة أو زيادة الوزن بأنها تراكم 
زائد وغير طبيعي للدهون في اجلسم بصورة غير 
مالئمة للسن واجلنس، مما يلحق الضرر بصحة 
اإلنسان، وجند أنه خالل السـنوات الـ 30 األخيرة 
معدالت  إلى  ووصلت  السمنة،  حاالت  زادت  قد 
خطيرة في العالم تشبه حد الوباء، ومتثل السمنة 
املشكالت  أخطر  من  واحدة  الطفولة  مرحلة  في 
الصحية العمومية في القرن احلالي، وتتخذ هذه 
املشكلة أبعاداً عاملية، وتشير أحدث اإلحصائيات 
إلى أن عدد األطفال الذين يعانون من فرط الوزن 
قد جتاوز 42 مليون نسمة )في عام 2010( على 
الصعيد العاملي، وأغلب هؤالء األطفال يعيشون 
في البلدان النامية، وقد لوحظ وجود عالقة كبيرة 
بني السمنة في مرحلة الطفولة وارتفاع احتمال 
للوفاة والعجز املبكر عند الكبر، وذلك  التعرض 
غير  املزمنة  باألمراض  اإلصابة  مخاطر  لزيادة 
القلبية  واألمراض  السكري  داء  مثل  السارية، 

الوعائية في سن مبكرة.

األسباب التي تؤدي إلى إصابة األطفال 
بالسمنة

وراء  الكامـن  الــرئـيـسـي  الــســبب  يـتـمـثل 
عدم  في  الطفولة  مرحلة  في  الوزن  بفرط  اإلصابة 
التوازن بني السعرات احلرارية املستهلكة، والسعرات 
النـظـام  تـحــول  عن  والـنـاتـج  املكتـسـبـة  احلـرارية 
األغذية  استهالك  زيـادة  جتـاه  الــعـاملـي  الـغذائي 
والدهون  الطاقة  من  عالية  نسبة  على  احملتوية 
والسكريات، ونسبة قليلة من الفيتامينات واملعادن 
الهامة )الوجبات السريعة خارج املنزل(، مع مـا 
يـصاحبها من انخفاض مستوى النشاط البدني 
الناجت عن اخلمول وقلة احلـركـة بـســبـب وسـائـل 
والرفاهية  النقل  وسائل  وتغير  املختـلفـة،  التـرفـيـه 
الرياضية  التمارين  ممارسة  وعدم  االجتماعية، 
واإلدمان على التقنيات احلديثة واأللعاب اإللكترونية 
السمنة  ترتبط  وقد  احلركي،  النشاط  من  اخلالية 
بالعوامل اجلينية واالضطرابات الهرمونية، وبعض 

ال�سمنة
لدى

الأطفال
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د. هبة حافظ إبراهيم الدالي
محرر طبي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة 

العلوم الصحية ــــ دولة الكويت
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أمام  الطعام  كتناول  السيئة،  السلوكية  العادات 
النوم مباشرة،  العشاء قبل  التلفاز، وتناول وجبة 
وعدم تناول وجبة اإلفطار واالعتماد على الوجبات 

السريعة خارج املنزل.
تشخيص السمنة

• عند 	 للـسمـنـة  محـدد  تعريف  هناك  ليس 
األطفال، إال أن معظم املختصني يعتمدون 
كتلة  »منسب  يسمى  خاص  معيار  على 
اجلسم«، حيث يحدد الطبيب سمنة الطفل 
نسبة إلى عمره وطوله مع األخذ في االعتبار 
الغذائية،  الطفل  عادات  منها:  عوامل  عدة 
لإلصابة  العائلي  التاريخ  نشاطه،  مستوى 
بداء السكري أو األمراض األخرى املرتبطة 

بزيادة الوزن.
• فحوص الدم املختلفة، مثل قياس كوليستيرول 	

الدم، وقياس جلوكوز الدم.
• قياس بعض الهرمونات التي حتفز السمنة، 	

مثل الهرمون املنبه للدرقية.
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�  منسب كتلة اجلسم.

السمنة الثانوية
هي زيادة وزن الطفل الناجمة عن خلل في 
نشاط الهرمونات )قلة نشاط الغدة الدرقية، إفراز 
زائد للكوريتزول، ضرر في مركز الشبع بالوطاء 
وتتسم  وراثية(،  مرضية  متالزمة  عن  ناجتة  أو 
السمنة الثانوية باضطرابات في النمو والنضوج 
اجلسدي، وظهور عالمات وأعراض أخرى مميزة 

عند إجراء الفحص اجلسمي للمريض.

عن  الناجتة  احملتملة  املضاعفات 
سمنة األطفال

عن  الناجمة  الرئيسية  املضاعفات  تتمركز 
السمنة لدى األطفال في املجال النفسي واالجتماعي، 
من  مجموعة  الوزن  زائدي  األطفال  عند  فتحدث 
بتقييم  تتعلق  الـنـفسـية  واالضـطـرابات  التغـيـرات 
اجلـسدية  احلـالة  تـأثير  وكـذلك  بهم،  احمليطني 
ونتائجها السلبية على شعورهم النفسي ومن 

أهمها:
• يدرك 	 البدين،  الطفل  السلبية عن  الصورة 

معظم األطفال بأعمار مبكرة أن السمنة غير 
األطفال  لدى  يتطور  ولذا  اجتماعيًا،  مرغوبة 
زائدي الوزن حالة من االكتئاب وتدني الثقة 
يوصف  حيث  املجتمع،  لنظرة  تبعًا  بالنفس، 
األطفال زائدو الوزن بأن تصرفاتهم صبيانية 
طبيعي  بشكل  يتصرفون  عندما  ومزعجة 
أكبر  يبدو  مظهرهم  ولكن  لعمرهم،  بالنسبة 

بثالث أو أربع سنوات.
• اختطار اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية 	

في مـرحـلة الـشـباب )ضغط الدم املرتفع، 
زيادة نسبة الدهون في الدم(.

• ظهور داء السكري ومقاومة األنسولني.	
• ارتفاع كوليستيرول الدم، وكذلك الشحوم 	

الثالثية.
• فرط ضغط الدم.	
• متالزمة انقطاع النفس أثناء النوم، اإلصابة 	

بالربو.
• التعب السريع وقلة التحصيل الدراسي.	
• زيادة املضاعفات الهيكلية والعضلية.	
• حدوث املتالزمة االستقالبية، وتتكون من 	

)فرط ضغط الدم، عدم حتمل اجللوكوز، زيادة 
البروتينات  مستوى  نقص  الثالثية،  الشحوم 
الشحمية عالية الكثافة، والسمنة املركزية 

مبنطقة البطن(.

طب األطفال
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معاجلة السمنة

تشكل معاجلة السمنة حتديًا كبيرًا، وتعتمد 
واحلاالت  املضاعفات  وشدة  الطفل  عمر  على 
الصحية للطفل املترافقة مع زيادة الوزن، وخاصة 
لدى األطفال في مرحلة النمو، فإن إنقاص الوزن 
احلاد قد ال يكون مرغوبًا ملا له من تأثير سيء 
إنقاص  يكون  أن  يجب  ولذا  الطفل،  على صحة 
الوزن بطيئًا من )0-5( كيلو جرام/ أسبوع إلى 
أن نصل إلى إنقاص الوزن بحوالي 15 % وعند 
الوصول لهذا الوزن يجب احملافظة عليه ملدة 6 
أشهر قبل محاولة إنقاص وزن جديدة واحملافظة 
على هذا الفقد وعدم اكتساب وزن جديد، ولذلك 
فإن أجنح وسيلة للمحافظة على الوزن هو تغيير 
أمناط السلوك عن طريق زيادة النشاط احلركي 

وتغيير عادات األكل.

احلمية الغذائية املناسبة لعمر الطفل، 
هي املعاجلة األكيدة للسمنة

وتتضمن املعاجلة

أن تكون حتت إشراف طبي.. 1

زيادة النشاط احلركي وممارسة الرياضة . 2
املناسبة للعمر والوزن.

السلوك ومنط احلياة، مثل حتديد . 3 تعديل 
عدد ساعات مشاهدة التلفاز واجللوس إلى 

احلاسوب واأللعاب اإللكترونية.

هـذه . 4 مـثـل  تـالئـم  ال  الدوائـيــة،  املـعـالـجـة 
املعاجلات األطفال إال في احلاالت املترافقة 
مع مضاعفات شديدة، وتكون حتت إشراف 
طبي صـارم، ويـجـب االبتـعاد عـن الـخـلطات 
األسـواق  في  املوجـودة  واألعشـاب  النباتية 

لعدم دراية األهل بتأثيراتها السلبية.

املعاجلة اجلراحية، يتم اللجوء إليها كحل . 5
نهائي وفي احلاالت املترافقة مع مضاعفات 
شديدة، ومن هذه العمليات عمليات حتزمي 

املعدة.

وختامًا، يـحـتاج أطــفالـنا إلـى االهتمام 
الزائد واملشاركة الفعالة من جانب األهل في 
األطفال معركة،  أمور حياتهم، فسمنة  جميع 
لنربحها  نحتاجه  الذي  السالح  هو  واحلب 

من أجل أطفالنا.

املراجع
• احلصيني، ياسر حسني، السمنة عند األطفال 	

ــــ مركز تعريب العلوم الصحية ــــ دولة الكويت 
ــــ 2009.

•	 www.who.int/dietphysicalactivity/childhood.
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طعام  إلى  يحتاجون  األطفال 

يحتوي على 5 ألوان مختلفة 

من ألوان الطيف كل يوم.

حية تبدأ 
عادات األكل الص

طريقة  وأفضل  املنزل  من 

للحفاظ على هذه العادات 

هو جعلها ضرورة يومية 
ممتعة.
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طب األطفال

سبب اخلطأ الصواب اخلطأ

ألن األشهر ال يجوز الفصل بن املضاف 
واملضاف قصص فالن ورواياته قصص وروايات فالن

ألن الفعل )أعاق( غير مستخدم في العربية عاقني أعاقني عن املذاكرة

إذ  لم تسمع "وريث" في كالم العرب الوارث فالن هو الوريث الوحيد

ألن ألصح أن ننسب إلى املفرد، واملفرد 
"دولة"، وواوها ساكنة األصوب تسكينها املطار الّدَولي بفتح الواو

إذًا ال معنى لـ "الالم" هنا جاء وحده جاء الرجل لوحده

ألن "االستمارة"، ال أصل لها في عربيتنا االستبانة كتبت االستمارة

ألن ساهم معناها "اقترع" أسهم ساهم في العمل

ألن "فهرس" كلمة فارسية ميكن االستغناء 
عنها لوجود بدائل مناسبة تصفحت احملتوى تصفحت الفهرس

ألن الفعل "تعود" يتعدى بنفسه تعودت القراءة تعودت على القراءة

ألن بسيط معناها "ممتد" ومتسع، تقول 
أرض بسيطة ومكان بسيط سهل أو يسير السؤال بسيط

ألنه ال يوجد في العربية "تصنت" بهذا 
املعنى املراد يتنصت فالن يتصنت

في هذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء الشائعة والدارجة أحيانًا على اللسان، وهي كثيرة 
ومفهومة املضمون بني الناس الذين ألفوا سماع هذه الكلمات، ونعرض هنا بعضًا من هذه األخطاء 

اللغوية وصوابها في اللغة العربية. ومن األخطاء الدارجة ما يلي:

اإعداد: ي�صرية ع�صمت ي�صني ــ مدقق لغوي ــ املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية ــ 

دولة الكويت
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من  الكريهة  الفم  رائحة  تعد 
الظواهــر املــنـتشرة عند الكثير من 
في  مشكالت  لعدة  نتيجة  األفراد 
أمراض  حتى  أو  الفم  أو  األسنان 
هذه  تتسبب  وقد  باجلسم،  معينة 
الظاهرة في بعض املشكالت منها، 
فقدان الثقة بالنفس، ويعاني حوالي 
100 مليون شخص حول العالم من 
أن  اخلبراء  ويوضح  املشكلة،  هذه 
اللسان يحتوي على كمية كبيرة من 

د. حبابة طاهر املزيدي
مسؤولة توعية صحية في برنامج الفروانية املدرسي 
لصحة الفم واألسنان ــــ وزارة الصحة ــــ دولة الكويت

رائحة الفم الكريهة

 %  85 وأن  آخر،  عضو  أي  من  أكثر  اجلراثيم 
من رائحة الفم الكريهة ناجتة عن اإلنتاج النشط 
جراثيم  بواسطة  املتطايرة  الكبريت  ملركبات 
الذي  منه  اخللفي  اجلزء  في  املوجودة  اللسان 
األطباء  ينصح  األسنان،  فرشاة  إليه  تصل  ال 
واملختصون بضرورة استشارة الطبيب في حال 
استمرار رائحة الفم الكريهة، وعدم إهمالها ألنها 
مثل  اللثة،  في  أخرى  تكون عرضًا ألمراض  قد 
التهاب دواعم األسنان بسبب تراكم البالك على 
متصلة  اإلنسان شبكة  فجسم  األسنان.  أسطح 
معرفة  علينا  فيجب  اجلسم،  بوابة  هو  والفم 
في  سنتناوله  ما  وهذا  لذلك،  الرئيسي  السبب 

السطور التالية من هذا املوضوع.

أسباب رائحة الفم الكريهة 

• واألسنان 	 الفم  بصحة  عالقة  لها  أسباب 
وحالة الفم الصحية

لرائحة . 1 الرئيسية  املسببات  من  يعد  اللسان 
الفم الكريهة، حيث إن سطح اللسان تتراكم 
الالهوائية،  واجلراثيم  األطعمة  بقايا  عليه 
مسببة  البقايا  هذه  على  اجلراثيم  وتتغذى 

رائحة فموية كريهة. 
وجود تسوس في األسنان حيث إن التسوس  . 2

يعتبر بؤرة للتجمع اجلرثومي. 
التدخني. . 3
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• أسباب أخرى حلاالت مرضية مختلفة 	
قد تكون أحد أعراض التهاب اجليوب األنفية . 1

أو اللوزتني.
أحد أمراض اجلهاز الهضمي. . 2
يقوم . 3 حيث  طويلة،  ملدة  الطعام  تناول  عدم 

اجلسم بحرق الـدهـن املـخـزن للحصول على 
الطاقة التي تسبب رائحة كريهة للنفس، مثل 

رائحة األسيتون.
تـراكم . 4 إلـى  يـؤدي  األسنان  تفريش  إهمال 

اللويحة السنية، وما يعرف طبياً بطبقة البالك 
على أسطح األسنان املختلفة، وبالتالي التسبب 

في حدوث الرائحة الكريهة.
تناول األطعمة ذات الروائح النفاذة، مثل البصل . 5

والثوم، وبعض أنـواع السـمـك ومـشـتقـات الـحـليب 
تتسبب في  قد  املنتجات  إن هذه  واأللبان، حيث 

حدوث رائحة كريهة أيضًا للفم. 

أعراض احلالة

• ظهور طبقة بيضاء أو صفراء اللون على سطح 	
اللسان وجفاف الفم.

• الشعور بطعم معدني أو مرارة في الفم.	
• نزول سوائل في مؤخرة الفم من األنف.	
• بياض اللوزتني.	
• بالنفس 	 الثقة  فقدان  إلى  األعراض  هذه  تؤدي 

الشخص  من  محبب  وغير  كريه،  نفس  وخروج 
وعدم رغبة الشخص في مواجهة اآلخرين، كـذلك 
تؤدي إلــــى حـدوث مشكالت اجتماعية وحاالت 

طالق على مستوى العالم في وقتنا احلالي.

الوقاية والعالج

باستخدام . 1 األسـنـان  تـنـظـيـف  عـلـى  احلـرص 
الفرشاة واملعجون ثالث مرات يوميًا.

الزيارة الدورية لطبيب األسنان واختصاصي . 2
صحة الفم. 

استخدام املضامض الفمويــة ومطهرات الفم . 3
)غسول الفم(.

استخدام خيط األســنان الطبـــي إلزالة بقايا . 4
الطعام ما بني األسنان واألماكن التي ال تصل 

لها فرشاة األسنان.
االهتمام بتنظيف سطح اللسان عن طريق أداة . 5

اجلرثومية  التجمعات  وإزالة  اللسان  تنظيف 
كما ذكرنا سابقًا.

مضغ العلكة اخلالية من السكر للمحافظة على . 6
سيولة اللعاب في الفم وتدفقه بشكل صحيح، 
املسببة  اجلراثيم  وإزالة  بغسل  قلياًل  ليقوم 
للروائح الكريهة وإعطاء نفس حميد للشخص.

شرب الـكـثيـر من السـوائـل واملـاء، ألنـها تعـمل . 7
اجلراثيم  من  الفم  وتخلص  الفم  ترطيب  على 

املسببة لهذه الروائح.
االبتعاد عن عادة التدخني، ألنها تتسبب في . 8

آثارها  تترك  كذلك  كريهة،  فم  رائحة  حدوث 
على األسنان واللثة.

بك . 9 يجب استبدال فرشاة األسنان اخلاصة 
كل شهر تقريباً ملنع تكاثر اجلراثيم عليها.

االصطناعية . 10 األسنان  أطقم  مستخدمي  على 
إزالتها قبل النوم واحلرص على نظافتها قبل 

استخدامها مرة أخرى. 

املراجع 
•	 American Dental Association.

�  الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان.

إجعل الفرشاة بزاوية 45 
درجة مقابل خط اللثة، ثم 

فرِّش األسنان األمامية 
والسفلية بشكل أفقي

فرش بلطف اجلانب 
الداخلي واخلارجي 
والعلوي من كل سن 

بشكل عمودي

أخيرًا، فرش 
لسانك بلطف لتعطر 

أنفاسك وتتخلص 
من اجلراثيم
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د. عالء الدين حسني عبد املجيد
مدير عام ــــ مركز الشادي للطب البديل ــــ 

دولة الكويت

احلجامة هي نوع فريد وقدمي من اأنواع الطب البديل الذي 

ا�صتعمله الب�صر ونكاد نراها يف العديد من الثقافات، وكان االأمل 

و�صيلة  عن  للبحث  االإن�صان  حفز  الذي  االأ�صا�صي  الدافع  هو 

ناجحة للتخفيف من �صدته. وميتد تاريخ احلجامة اإىل اأكرث من 

خم�صة اآالف عام ويعترب القدماء امل�صريون هم اأول من ا�صتعمل 

عن  اجل�صم  من  الدم  ي�صحبون  كانوا  حيث  باحلجامة،  التداوي 

املدبب  طرفها  عند  ثقب  لها  معدنية  كوؤو�ص  ا�صتخدام  طريق 

القرن  اأواخر  اجل�صم. ويف  اإىل خارج  الدم  يتم من خالله �صحب 

الع�صرين دخلت تطورات مهمة على تقنية احلجامة اإذ ظهرت 

نوعيات من الكوؤو�ص جمهزة مب�صخات يدوية لتفريغ الهواء. 

هذا  من  نفهم  اأال  فيجب  بالتف�صيل  احلجامة  عن  احلديث  وقبل 

الكالم مقاطعة الطب التقليدي ملا فيه من منافع للمر�صى.
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تعريف احلجامة
هي عملية سحب أو مص الدم الهرم وتنقية 
الدم من  الرواسب املضرة وتصفية  اجلسم من 
تدفق  تعيق  التي  الهرمة  الدم  وكريات  األخالط 
له  باحلجامة  والتداوي  األعضاء.  خلاليا  الدم 
هذه  وأهم  مرض،  لكل  ومحددة  مدروسة  نقاط 
النقاط هي التي احتجم فيها ووصى بها الرسول 

صلى الله عليه وسلم. 
أنواع احلجامة                                    

حجامة جافة بدون تشريط، )عبارة عن كؤوس . 1
أو  املص،  احلّجام  يستعمل  وفيها  فقط(  هواء 
تفريغ كأس احلجامة من الهواء عن طريق حرق 
قطعة من القطن التي تستهلك غاز األكسجني، 
فتبرز منطقة اجللد وتظهر محتقنة بالدماء 
ورمبا تكون فائدتها هي نقل الدم من مواضع 

األلم إلى سطح اجللد وبالتالي تقليل األلم.
زيوت . 2 وضع  عن  عبارة  وهى  متزحلقة،  حجامة 

معينة لكل مرض على اجللد مع التدليك )في 
حالة السمنة يوضع زيت الزجنبيل وزيت النعناع 
وزيت الفلفل األحمر، ويعطي ذلك  نتيجة ممتازة 

لتخسيس أجزاء اجلسم(.

الطب التكميلي والبديل

Medical Arabization, No. 50, June 201745

من . 4 اإلنسان  جسم  لوقاية  وقائية،  حجامة 
األمراض، مثل مرض السرطان ولتقوية جهاز 

املناعة.
التـحـجـيـم باسـتـخدام العـلقة الطبية، دودة . 5

العلق هي دويدة حمراء تعيش في املاء تعلق 
استخدمها  احملتقن،  الدم  لتمتص  بالبدن 
القدماء ومنهم الرومان في مص الدم ويقول 
وطبيب:  عربي  عالم  وهو  الكركي  القف  ابن 
أبلغ من جذب  الدموية  للمواد  العلق جذبه  »إن 
احلجامة ولو أنه أقل من الفصد«، وفي الوقت 
احلاضر تربى العلقات في مزارع خاصة معقمة 
لضمان سالمتها وخلوها من األمراض ومفعول 
بالكاسات وأسرع  منه  أفضل  بالعلق  احلجامة 
الصغيرة  املناطق  على  تستخدم  ولكنها  تأثيرًا، 
كأس  وضع  يتعذر  حني  أو  واألذن  األنف  مثل 

احلجامة.
احلجامة عن طريق فصد الدم، فصد الدم أو . 6

متارس  كانت  قدمية  ممارسة  هي  الدم  بزل 
التبرع  الزائد وحديثًا حل  الدم  للتخلص من 
بالدم من خالل الوريد محل الفصد، وقد 
بالدم املنتظم قد  التبرع  أثبتت الدراسات أن 
يؤدي إلى حماية اجلسم من التعرض للنوبات 
القلبية، وذلك ألن التبرع يقلل من كمية عنصر 
احلديد الزائد الذي ربطت الدراسات بني 
زيادته، وازدياد معدالت اإلصابة بالنوبات 
القلبية، وذلك في الرجال، حيث إن النساء 
في فترة احليض يفقدن شهرياً كمية من الدم 
حتوي عنصر احلديد، لذا فهن أقل تعرضاً 

خلطر النوبات القلبية. 
فوائد احلجامة

ومنها: . 1 حتصى  وال  تعد  ال  احلجامة  فوائد  إن 
تسليك العقد واألوعية اللمفاوية لتخليص اجلسم 
من الكيماويات الضارة، ورواسب األدوية واآلثار 
الفعل  أماكن ردود  وإثارة  تنشيط  لها،  اجلانبية 
باجلسم لألجهزة الداخلية، فيعطى الدماغ 
إشارة للعضو املصاب، تنشيط واستثارة املناعة 

العامة ملقاومة الفيروسات.

�  أنواع احلجامة.

حجامة رطبة، هي عبارة عن تشريط أو وخز . 3
التعقيم حتى  بعد  باإلبر على سطح اجللد 
مكانه  ليحل  من اجلسم  الهرم  الدم  يخرج 
دم نظيف، لكي يقوم بعالج أي خلل أو ألم 

باجلسم.

حجامة رطبةحجامة جافة
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تنظيم الهرمونات وخاصة احلجامة على الفقرة . 2
العنقية السابعة والفقرات الصدرية.

تنشيط مراكز اإلدراك والذاكرة بالدماغ من . 3
خالل تنشيط الدورة الدموية.

تسليك مسارات الطاقة الذي يؤدي إلى زيادة . 4
حيوية اجلسم.

التي . 5 باجلسم  الزائدة  األحماض  امتصاص 
تسبب تضخم كريات الدم احلمراء، وبالتالي 
تزيد كثافة الدم، ويحدث قصور الدورة الدموية 
ومن  اخلاليا،  إلى  بانتظام  الدم  يصل  فال 
أخطر، أضرار تضخم كريات الدم احلمراء 

أنها تكون سبباً ألمراض السرطان.
تقلل نسبة البولينا بالدم.. 6
بعد عمل احلجامة الرطبة يفرز اجلسم مسكنات . 7

طبيعية كاملورفني الطبيعي باجلسم )إندورفني(.
تعمل على حتفيز إفراز مادة الدوبامني، وهي . 8

مادة كيميائية تعمل كموصل عصبي، يسبب 
نقصها بالدم اإلصابة بأمراض عصبية مثل 

داء الباركنسون.
تعمل على تنظيم إفرازات الغدد الصماء بعد . 9

استثارتها.
تعمل على خفض ضغط الدم املرتفع وموازنة . 10

الضغط املنخفض.

تتفوق فوائد احلجامة على فائدة الكورتيزون . 11
أسرار  فمن  الطبي،  بالساحر  يسمى  الذي 
الكورتيزون القدرة على تـقـلــل األلـم،  والسيطرة 
تخرج  فال  انـفـجارها  وعـدم  اخلــليـة،  على 
باسم  املعروفـة  لأللـم  املسببة  املادة  منها 
مباشرة.  األلم  فينخفض  البروستاجالندين 
ولكن عدم انفجار اخلاليا املصابة مخالف 
لطبيعة اجلسم فيأتي بعد ذلك بأضرار جانبية. 
أما احلجامة فهي تفجر هذه اخلاليا وُتخرجها 
الهرم  الدم  من  نتخلص  فبذلك  خارج اجلسم 

بدون أي أضرار.
فوائد احلجامة للمرأة

الفئات  تلجأ كثير من النساء فى جميع 
عند  وخصوصًا  باحلجامة،  للعالج  العمرية 
وصولهن سن اإلياس أي بتوقف احليض، فتدخل 
تغيرات  إلى  تقود  جديدة  فيزيولوجية  مرحلة  فى 
عديدة،  أمراض  لنشوء  متهد  وجسدية  نفسية 
الدموية  التروية  ونقص  الدم  ارتفاع ضغط  منها 
سرطان  وخصوصًا  والسرطانات،  واجللطات 
الثدي والرحم والشقيقة والروماتزم وآالم الرأس 
للمرأة  احلجامة  مُتنع  األمراض.  من  ذلك  وغير 
احلامل وخصوصًا في الشهور األولى من احلمل.

اجلدول )1(: الفرق بني احلجامة والتبرع بالدم.

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 462017

التبرع بالدم احلجامة
• تخرج كريات الدم احلمراء السليمة.	
• تخرج من األوردة، والشرايني نسبة 	

عالية من احلديد، لذلك ال ميكن إجراؤه 
لشخص يعاني من األنيميا.

• يخرج دم سليم بكامل خصائصه.	
• يتم سحب الدم من الشرايني.	

• الدم املتبرع به يستفيد به املرضى.	

• تخرج كريات الدم احلمراء الهرمة.	
• يخرج الدم احململ باألخالط فيحل محله دم 	

وبالتالي ضبط مستويات  به حديد،  جديد 
احلديد بالدم.

• يخرج دم غير سليم محمل بالسموم.	
• يتم سحب الدم الراكد الذي ال يتحرك مع 	

الدورة الدموية.
• الدم املستخرج ال ميكن االستفادة منه.	
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وتساعد احلجامة على الوقاية من: 
• نزف الرحم وتنشيط املبايض.	
• مغص احليض والتهابات الرحم.	
• تساعد أيضًا في التخلص من اإلفرازات 	

التي تعاني منها النساء.
• آالم عرق النساء وأمراض البواسير والروماتيزم 	

والتهابات املفاصل.
• خطر اإلصابة بفرط ضغط الدم الذي يصيب 	

أغلب النساء بعد انقطاع الطمث.
• في 	 املرأة  عند  والفيزيولوجية  النفسية  اآلثار 

املرحلة احلساسة من العمر، وذلك بعد انقطاع 
الطمث.

• التوتر العصبي والقلق واألرق وُتعطي الشعور 	
بالراحه واالرتخاء.

أفضل أوقات احلجامة

و19   17 يوم  هي  أيام احلجامة  أفضل  تعد 
و21 من كل شهر عربي استنادًا إلى حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وابن مسعود 
قال صلى الله عليه وسلم »خير يوم حتتجمون فيه 

سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين.....«.
وجسم  القمر،  دورة  بني  ارتباط  هناك  ألن 
اإلنسان فعندما يبلغ القمر اكتماله تزداد ظاهرة 
املد واجلزر في األرض، فتزداد انفعالية اخلاليا 
امليتة واحلية، فيصعب تخليص اجلسم من اخلاليا 
امليتة، وبعد أن يبدأ القمر في التناقص تبدأ هذه 
للحجامة  وقت  أنسب  وهو  بالهدوء،  الفاعلية 
احلجامة  فتأتي  مكانها  تأخذ  امليتة  اخلاليا  ألن 
الظهر  وتسحبها من مكانها، وال سيما في وقت 

ألنه أكثر ما تتركز فيه اخلاليا امليتة.
وأفضل األوقات بالنهار بعد طلوع الشمس، 
في  فهي جترى  والوقائية  املرضية  احلجامة  أما 
أي وقت بال شرط، باستثناء بعض احلاالت الطبية 

التي يتعذر فيها إجراء احلجامة.

أماكن إجراء احلجامة
على  احلجامة  يجري  أن  للحّجام  ميكن 
أماكن كثيرة على طول اجلسم. ولعملية احلجامة 
حوالي )84( موضعًا، منها )34( موضعًا على 
الوجه ومنطقة البطن، و)55( على منطقة الظهر، 
نقطة  هناك  إن  يـقولـون  احلجـامة  خبـراء  لكن 
وحيدة في آخر الدماغ ال جترى فيها احلجامة 
ويعرفونها بـ »نقرة القفا« ألنهم يذكرون أن تكرار 

احلجامة فيها يورث النسيان.

املراجع    
د. الدقر، محمد نذار، اختصاصي األمراض اجللدية 	•

والتناسلية ودكتور فلسفة في العلوم الطبية، متخصص في 
الطب اإلسالمي، كتاب )احلجامة والقسط البحري(، دار 

املعاجم باالشتراك مع دار البشائر بدمشق.
د. األزهري، عادل ــــ ود. اجلارم، أحمد علي ــــ كتاب الطب 	•

1978م  ــــ  ــــ مطبعة عيسى احللبي  الثانية  الطبعة  ــــ  النبوي 
ــــ مصر.

بطريقة صحيحة(	• الصحة  على  )احلفاظ  دين،  ريتشارد، 
ـــ جنوب  ـــ سانت جورجيـ  ـــ الطبعة األولىـ  النسخة العربيةـ 

أستراليا ــــ 1991م.

Medical Arabization, No. 50, June 201747

الطب التكميلي والبديل

احلجـامـة اجلـافـة بدون تشريط، 
فقط(  هواء  كؤوس  عن  )عبارة 
أو  املص  احلجام  يستعمل  وفيها 
الهواء  من  احلجامة  كأس  تفريغ 
القطن  من  قطعة  حرق  طريق  عن 
األكسجني،  غاز  تستهلك  التي 
وتظهر  الـجـلـد  منـطقـة  فـتـبرز 
تكون  ورمبا  بالدماء،  محتقنة 
مواضع  من  الدم  نقل  هي  فائدتها 
وبالتالي  اجللد  سطح  إلى  األلم 

تقليل األلم.
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أواًل، اخلمول والكسل

• اجلنسينج، تساعد جذور اجلنسينج في زيادة 	
الطاقة اخلاصة، وخالصة النبتة هي واحد من 
املكونات األكثر شيوعًا في مشروبات الطاقة 
املختلفة، وقد ثبت أن اجلينسنج اآلسيوي 

عشب يعزز الذاكرة ويغرس الهدوء.

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 482017

الأمرا�ض ال�شائعة

«وعالجها بالأع�شاب والنباتات الطبية» 

أ. فهد أحمد علي البناي
أستاذ احلجامة والطب البديل ــــ مركز دلة الضيافة 

لألعشاب والعسل ــــ دولة الكويت

تستخدم  وكانت  القدمية  العصور  منذ  األعشاب  ظهرت 
فإنها  ذلك  على  للطعام، وعالوة  نكهة مميزة  إلضافة 

البديل،  الطب  في  غذائية  كمكمالت  تستخدم 
نظرًا لفوائدها التي ال تعد وال حتصى ملعاجلة 

إنها تعمل على تعزيز  األمراض، حيث  بعض 
الصحة وتدخل األعشاب في صناعة األدوية 
وتستخدم في صناعة مستحضرات التجميل 
العديد  وهناك  بالشعر.  العناية  ومستحضرات 
من أنواع األعشاب املختلفة بأشكالها وأحجامها 

وأنواعها، ولكل نوع من هذه األعشاب خواص 
تختلف عن األخرى، ومتتاز كل عشبة بنكهتها 

ورائحتها. فاألعشاب مثل الدواء، لكل مرض عشبة 
بعض  يلي  فيما  نسرد  وسوف  عالجه.  على  تعمل 

األعشاب  تلك  وأنواع  األعشاب  تعاجلها  التي  املشكالت 
وفوائدها.

• الشاي األخضر هو عشب 	 الشاي األخضر، 
األخضر  الشاي  أن  املعروف  ومن  شعبي، 
جتديد  خالل  من  املبكرة  الشيخوخة  مينع 
املضادة  املواد  يحتوي على  أنه  كما  الطاقة، 
النسيج  حماية  على  تعمل  التي  لألكسدة 
الغشائي للخاليا، وتخفف من نسبة اإلصابة 

بسرطان اجللد.
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الأمرا�ض ال�شائعة

«وعالجها بالأع�شاب والنباتات الطبية» 

• اجلنكة بيلوبا، في بعض األحيان، على الرغم 	
من أن اجلسم ال يشعر بالتعب، إال أن العقل 
يكون متعبًا جدًا وتعمل عشبة اجلنكة بيلوبا 
للحث على وضوح األفكار وحتسني مستويات 
الدماغ وألجزاء  إلى  الدم  تدفق  تزيد  الذاكرة، 
أخرى من اجلسم، حيث تعالج مشكالت الدماغ 
ويحتاج  الذاكرة،  الدوري ومشكالت  واجلهاز 
الشخص إلى شهر حتى ثالثة أشهر قبل أن 
هي  واجلنكة  ذاكرته،  في  حتسن  أي  يالحظ 
الدواء العشبي األكثر مبيعًا في فرنسا وأملانيا، 
حيث يأخذها املاليني يوميًا من أواسط العمر، 
حيث تؤدي إلى حتسني دوران الدم في الدماغ 
بالسكتة  اإلصابة  احتمال  وخفض  والذاكرة، 
ولعلها من أكثر األعشاب فائدة فـي عـالج 
اخلرف عند كبار السن وتوجد مستحضرات 
منها في جميع أنحاء العالم تباع في محالت 

املكمالت الغذائية.
• الريحان، يقلل الريحان من التوتر ويفيد أيضًا في 	

والكوليستيرول  السكر  على مستويات  احلفاظ 
بالدم، وقد استخدمت هذه العشبة مبثابة عالج 

طبيعي للصداع والبرد، ومشكالت املعدة.
• الفطر الريشي، يسمى إكسير احلياة في الصني، 	

وهو مغذ ولكنه نادر، ولديه القدرة على غرس 
الطاقة باجلسم، يقوي جهاز املناعة، ويقلل من 
مستويات التوتر، وميكن استهالكه عن طريق 
وضعه في الشاي، أو يؤخذ على شكل أقراص 
أو شراب وهو بديل رائع للقهوة عند عدم الرغبة 

في النوم.

ثانيًا، تقوية الذاكرة 
• الزعفران، تنقع ملعقة من الزعفران في كأس 	

من احلليب املغلي ملدة ربع ساعة، ثم يشربه 
املريض مرة يومياً ملدة شهر.

• املرميية، تضاف أوراق املرميية إلى الشاي أو 	
متضغ األوراق لوحدها فهي مقوية للذاكرة.

• نتناوله 	 الذاكرة عندما  يقوي  الفلفل األبيض، 
في طعامنا. 

• الزبيب، أكل الزبيب كل يوم يقوي الذاكرة. 	
• من 	 متساوية  مقادير  ثالثة  تخلط  الزجنبيل، 

واللبان  السوداء  واحلبة  الزجنبيل  مطحون 
الذكر، وتعجن بإضافة العسل ويؤكل مقدار 

ملعقة صغيرة قبل األكل يومياً. 
• البرتقال، يحافظ على الدماغ ويحمي من مرض 	

 C ألزهامير والسكتة الدماغية لغناه بفيتامني
كما أنه ينشط الذاكرة. 

• اجلوز، ينصح املصابون بضعف الذاكرة بأكل 	
ضعف  عالج  في  لدورهما  والصنوبر  اجلوز 

الذاكرة. 
• فهما 	 الـجنكة  مع  الـزعـرور  يؤكـل  الزعرور، 

مقويان للذاكرة.
• الدارسني، يشرب الدارسني احلار بعد حتليته 	

بالعسل لفائدته في تقوية الذاكرة. 
• حبوب اللقاح، تفيد في عالج االضطرابات 	

النفسية ومقاومة النسيان.
وهناك نصائح عامة لتقوية الذاكرة منها:

• ممارسة التمارين الرياضية، حيث إن الرياضة 	
بشكل عام واملشي بشكل خاص منشط  للدماغ 
ووظائفه، حيث إنه ميد الدماغ باألكسجني، 
واملشي عالج فعال ألمراض كبار السن مثل 

اخلرف وألزهامير وضعف الذاكرة.

� الريحان.� الفطر الريشي. � اجلنكة 
بيلوبا.

� الشاي 
األخضر.

� جذور 
اجلينسينج.
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• تناول قسط كاٍف من النوم وخصوصًا فترة 	
الليل.

• التغذية الصحية وجتنب األطعمة الغنية بالدهن.	
• احملافظة على تناول األطعمة الغنية باألوميجا - 3 	

.A وفيتامني
ثالثًا، خفض نسبة الكوليستيرول

• هو 	 النبات  مـن  املسـتخدم  الـجـزء  الزعرور، 
على  النبات  يحتوي  والثمار.  واألزهار  األوراق 
فالفونويدات حيوية وأهمها مركب يعرف باسم 
روتني )Rutin(. وبالنسبة الستعماالته فإن صبغة 
محضرة من ثمار نبات الزعرور تعتبر في أوروبا 
كوليستيرول  لتخفيض  الوصفات  أشهر  من 
 )40 ــــ  الدم، واجلرعة املستعملة ما بني )20 
قطرة مرتني باليوم، كما أن الشاي املعمول من 
الثمار يستخدم على نطاق واسع لكل مشكالت 
أوعية وشرايني القلب، وفي أبحاث أجريت على 
مركبات الفالفونويدات اتضح أن لهذه املركبات 
الشرايني  وباألخص  للشرايني،  موسعًا  تأثيرًا 
الدم  جريان  ازدياد  في  يساعد  وهذا  التاجية 
إلى عضالت القلب والتخفيف من حدوث الذبحة 
الصدرية، كما أن هذه املركبات لها تأثير قوي 
دراسات  عدة  أجريت  كما  للسموم،  كمضاد 
عالج  في  الزعرور  نبات  قيمة  أثبتت  إكلينيكية 
هبوط القلب املزمن. وفي عام 1994 أجريت 
نبات  أن  أوضحت  أملانيا  في  إكلينيكية  دراسة 
انتظام  عدم  عالج  في  حتسنًا  أبدى  الزعرور 
ضغط  في  ملموسًا  وانخفاضاً  القلب  ضربات 
الدم. يستعمل الزعرور حاليًا في عالج الذبحة 
الصدرية وأمراض الشريان التاجي. كما يقلل 
القلب  هبوط  حاالت  عن  الناجت  االحتقان  من 
وينظم ضربات القلب، ولكن النتائج ال تظهر على 
املريض إال بعد عدة أشهر. كما أن الزعرور إذا 
أخذ مع اجلنكة فإن له تأثيرًا جيدًا على الذاكرة، 
حيث يقوم بتحسني الدورة الدموية بالدماغ وهذا 

يزيد من كمية األكسجني.

• اخلردل 	 نبات  من  املستخدم  اجلزء  اخلردل، 
معدن  على  اخلردل  بذور  وحتتوي  البذور  هو 
تخفيض  في  يساعد  أنه  ثبت  الذي  املغنيزيوم 
ملعقة  ملء  أن  وجد  وقد  الكوليستيرول.  نسبة 
على  يحتوي  اخلردل  بذور  من مسحوق  أكل 
33 ملي جرام من املغنيزيوم وهذا يعادل عشر 

اجلرعة املوصى باستعمالها يوميًا.
• 	 30 أن  األبحاث  أثبتت  لقد  الشوفان،  نخالة 

نخالة  من  يوميًا  الذائبة  األلياف  من  جرامًا 
الشوفان تخفض مستوى الكوليستيرول، وأن 
األلياف تتحرك بسرعة خالل القناة الهضمية 
أسرع من أي غذاء آخر. وقد وجد أن تناول 
نخالة  من  يوميًا  أونصات   )3  –  2( مقدار 
الكوليستيرول  نسبة  لتقليل  كافية  الشوفان 

الضار مبقدار )10 - 16 %(.
• املالحظ 	 التأثير  العلماء  أثبت  الصويا،  فول 

لفول الصويا على معدل كوليستيرول الدم، 
تكسير  على  تعمل  مادة  على  يحتوي  حيث 

الكوليستيرول الضار بالدم.
رابعًا، النقرس

لدى  تبدأ  قد  التي  األمراض  من  النقرس، 
أن  دون  شهور  أو  أسابيع  وتستمر  املريض، 
يشعر به. تساهم بعض اخلضراوات والفواكه 
في عالج النقرس، ألنها حتتوي على كميات كبيرة 
األكسدة  ومضادات  واملعادن  الفيتامينات  من 
اإلصابة  من  وحتميه  اجلسم  مناعة  تقوي  التي 
حدوث  فرص  من  وتقلل  عام،  بشكل  باألمراض 
التهابات املفاصل، ومن أبرز الفواكه واخلضراوات 
مرض  عالج  في  خـاصـة  مـيـزات  متتلك  التي 
النقرس: اجلزر والكرنب واخلس واللفت والتفاح 
واملوز والعنب والبروكلي والكرز والبطيخ والفراولة 
والكانتلوب والتوت البري، وكما ينصح بتقليل 
واألسبارجاس  واملشروم  السبانخ  تناول  معدل 
بشكل خاص لتأثيرهم السلبي في زيادة االلتهابات 
وزيادة حدة مرض النقرس. وفيما يلي تفصيل 

لبعض األطعمة وتأثيرها:
• أثر فعال في عالج داء 	 له  عصير الليمون، 

النقرس، إذ يذيب األمالح املترسبة باملفاصل.
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• السمنة 	 حاالت  في  جدًا  مـفيـد  األناناس، 
والتهابات املفاصل.

• الكركديه، مفيد جداً في حاالت النقرس.	
• عصير العنب، يعمل على تخفيف نسبة حمض 	

البوليك بالدم.
• التفاح، حيث يفيد مغلي قشر التفاح أو عصير 	

التفاح املطبوخ في عالج النقرس.
• اخليار، يفيد في عالج النقرس.	
• الكراث، مفيد في عالج النقرس والتهابات 	

املفاصل.
• ن 	 أكل الفجل، بنوعيه األبيض واألحمر يسكِّ

أوجاع النقرس وآالم املفاصل.
• شرب نقيع اجلرجير املر، مفيد في عالج النقرس 	

ويصنع نقيع اجلرجير بصب نصف لتر من املاء 
املغلي على 20 جرام من أوراق اجلرجير. 

• الكرفس، من األطعمة الهامة للغاية في عالج 	
مرض النقرس، وينصح بإضافة بعض بذور 
الكرفس إلى وجباتك اليومية، حيث تخفف 
أعراض  مـن  وحتـد  املفاصل  التهابات  من 
النقرس عن طريق املساهمة في إذابة حمض 
اليوريك بالدم وإخراجه من اجلسم متامًا عن 
من  كمية  إضافة  ميكنك  وكما  البول،  طريق 
مستخلص بذور الكرفس إلى كوب من الشاي 
اليوم،  في  مرتني  مبعدل  وتتناوله  الساخن، 
وهو سيساهم بشكل كبير في التخفيف من 

هجمات مرض النقرس املؤملة. 
• كدواء 	 األكل  قبل  الزجنبيل  منقوع  يستخدم 

قوي املفعول في حاالت النقرس.
خامسًا، مشكلة اجليوب األنفية

• الثوم، حيث ميكن تناول الثوم بالفم أو استخدامه 	
ضمن الوجبات الغذائية.

• السعوط، حيث يستعمل كقطرات باألنف وهو 	
مفيد جدًا في حاالت التهاب اجليوب األنفية 

أو األنفلونزا.
• اجلنكة، وهي من األعشاب الهامة وينصح بها في 	

تساعد  ألنها  التنفسي  اجلهاز  مشكالت  جميع 
على تدفق الدم.

• زيت النعناع، وهو يصلح لعمل شاي ساخن 	
استخدامه  وميكن  تناوله،  أثناء  ويستنشق 
كغسول لألنف كما ميكن إضافة قطرات منه 

على الطعام أو املشروبات الدافئة.
سادسًا، الوقاية من سرطان الثدي

• 	 B12 فيتامني  في  النقص  يؤدي   ،B12 فيتامني 
إلى تلف األعصاب وفقر الدم واملساهمة في تكاثر 
في  الفيتامني  هذا  ويوجد  السرطانية،  اخلاليا 
مختلف األطعمة مثل األسماك واللحوم ومنتجات 
من  الفيتامني  هذا  شراء  أيضًا  وميكن  األلبان، 

الصيدليات أو محالت املكمالت الغذائية. 
• املزيد من اخلضراوات، 	 تناول  اخلضراوات، 

مبا فيها القرنبيط، البروكولي وامللفوف، حيث 
تزيد  مادة  على  اخلضراوات  هذه  حتتوي 

اإلنزميات املكافحة للسرطان.
• الشاي األخضر، فكلما زاد استهالك الشاي 	

األخضر انخفض معدل اإلصابة بسرطان 
اخلاليا  منو  وقف  في  يساهم  ألنه  الثدي، 

السرطانية. 
• تناول 	 أّن  الدراسات  أثبتت  الفوليك،  حمض 

حمض الفوليك ميكن أن يقلل كثيرًا من فرص 
اإلصابة بسرطان الثدي. 

• الفطر، فمن املتعارف عليه أّن للفطر فوائد صحية 	
في  يساهم  مركب  على  الحتوائه  نظرًا  كثيرة، 
اخلاليا  ويحفز  السرطانية،  اخلاليا  وقف منو 

املناعية التي تساعد في مكافحة هذا املرض.
• اخلـاليا 	 الكتـان  بذور  تقّلص  الكتان،  بذور 

السرطانية، ومتنع انتشارها في مختلف أنحاء 
اجلسم. ميكن إيجاد هذه البذور في احلبوب 

واخلبز.
• مـضـادة 	 خـصائص  الكركـم  يـمـلـك  الكركم، 

لاللتهابات ويقوم بنشاط مضاد للسرطان. يؤثر 
احلساسة  الثدي  سرطان  خاليا  على  الكركم 

لهرمون اإلستروجني.
املراجع

عواطف عبد الباري، األعشاب الشافية والنباتات املداوية، 	•
مكتبة ابن سينا، القاهرة.

العالج بالنباتات الطبية، أ. د. جميلة واصل، الهيئة العامة 	•
للكتاب، 1988.
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السعال هو وسيلة يســـتخدمها اجلسم لطرد أي 
جسم غريـب قد يهيج املسلك الهوائي بإرسال 

إشارات إلى الدمـاغ عن طريق العصبونات، 
لعضالت  إشـارات  بدوره  الدماغ  فيرسل 
خـــارج  الهواء  لتـدفع  والـبـطــن  الــصــدر 
الرئتـــني والـمســــلـك الـهوائي مصـحوبًا 
يكون  قد  الـسـعـال  التــهـيـج.  بـمـسبـب 
عرضياً  يكون  عندما  مزمناً.  أو  عرضياً 
ويعتبر  آخر  إلى  وقـت  من  يحدث  فإنه 

هذا طبيعيًا، فــي حـــني أنـه عندما يستمر 
السعال ألسابيع أو عندما يكون مصحوبــًا 

الذهــــاب  الضروري  فمن  اإلفرازات،  ببعض 
إلـــى الطبيب لالطمئنان.

أسباب السعال
ميكن أن يصــاب اإلنســان بالســعال ألســباب كثيرة، أولها العدوى سواًء كانت فيروسية أو . 1

جرثوميــة، وغالبــًا مــا تظهـــر أعــراض السعال بعد اختفاء أعراض العدوى. ومن أمثلة هذه 
العدوى األنفلونزا، االلتهــاب الرئوي.

إذا استمر السعال لفترة أطول من الالزم، قد يكون السبب اإلصابة بالشاهوق أو ما يعرف . 2
بالسعال الديكي، وهو مسبب منتشر للسعال، ولكنه غير معروف للجميع بالدرجة الكافية.

األرجية )فرط التحسس( قد تكون من مسببات السعال أيضًا وخاصة الربو األرجي، حيث . 3
إنه يحدث بسبب استنشاق أحد مسببات األرجية مثل الطلع، الغبار أو العفن.

مع زيادة معدل اإلصابة بفرط ضغط الدم، انتشار استخدام فئة من األدوية املعاجلة لفرط ضغط . 4
الدم تسمى مبثبطات اإلنزمي احملول لألجنوتنسني، هذه األدوية قد تتسبب في إصابة املريض 
بسعال شديد ألنها تتسبب في زيادة نسبة البراديكينني وهو موسع لألوعية ومقلص للعضالت. 

ال�سعال

د. مرمي جمال عبد احلميد
محرر طبي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 

الصحية ــــ دولة الكويت
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تناول  عن  املريض  يتوقف  أن  يجب  ولذلك 
بعد  السـعـال  سـيـستـمر  ولكن  الدواء،  هذا 

التوقف حلوالي ثالثة أشهر تقريبًا.
مرض اجلزر املعدي املريئي ــ وهــو احلركـة . 5

الرجوعية للعصارة املعديــة مـــن املعدة إلـــى 
املريء ــ هــو من األسـباب املعروفة للسعال، 
فـــي  تتسبب  املعدية  العصارة  إن  حيث 
اجلزر  أو حتفز  للحنجرة  املباشر  التهيـــج 

املبهمـي، مما يؤدي إلى حدوث السعال.
ومن األسباب األخرى حلدوث السعال

سرطان الرئة، التليف الرئوي، الُسَلّ وقد 
يكون أيضًا ألسباب نفسية وعصبية.

آلية حدوث السعال
العصبونات  تتحفز  عندما  السعال  يبدأ 
احلسية بالرئة نتيجة لوجود محفـــز كيميـــائي 
مركـــز  إلى  اإلشارة  تنتقل  ثم  ميكانيــكي،  أو 
املستطيل  النخاع  أو  الَبَصلة  في  الســعال 
بالدماغ، مما يؤدي إلى استجابة مركز السعال 
التنفسي  اجلهاز  لعضالت  معلومات  وإرسال 
لتتقلص بالطريقة التي تسمح بخروج احملفز أو 

اجلسم الغريب بقوة كبيرة مع زفير قوي.

أنواع السعال
للسعال أنواع، فيمكن أن نقسم السعال 
تهيج  عن  ناجت  سعال  إلى  مصدره  حسب 
تهيج  عن  ناجت  وسعال  والبلعوم،  احلنجرة 
فهناك  مدته،  آخر حسب  تقسيم  وهناك  الرئة 
مصاحبًا  يكون  وعادة  املدى،  قصير  سعال 
اللتهاب السبيل التنفسي العلوي الذي يصيب 
األغشية املخاطية والبلعوم، وفــي معظم الوقــت 
ال يحتــــاج إلى مراجعة الطبيب. وهناك ســعال 
طويــل املدى قـد يـسـتمـر أكـثـر مـن أسـبـوعـني، 
وعادة يكون مصحوبًا بوجود بلغم أو دم، ذلك 
النوع يحتاج إلى مـراجـعـة الـطبيب في أقرب 
يكون  قد  احلالة  هذه  في  السعال  ألن  وقت 
مؤشرًا لإلصابة بأحد األمراض اخلطيرة مثل 

سرطان الرئة.

ومن التقسيمات البسيطة أيضًا للسعال، 
تقسيمه حسب طبيعته إلى سعال جاف وسعال 
حتديد  في  مفيد  التقسيم  وهذا  للبلغم،  منتج 
نوع الدواء الالزم ملعاجلة السعال، فيكون دواًء 
للبلغم،  املنتج  السعال  حالة  في  للبلغم  طاردًا 
ودواء مهدئ للسعال وملطف في حالة السعال 

اجلاف.
كيف نعالج السعال?

علينا  السعال،  معاجلة  في  البداية  قبل 
أن نحدد سببه ودرجة شدته وحالـــة املريـض 
مزمنــة  أمراض  مــن  يعانــي  كــان  إذا  عامة، 
تتداخـــل  أن  ميكن  أخرى  أدوية  يتعاطـى  أو 
مــا  غالبًا  له.  الذي سيتم وصفه  العـالج  مـــع 
للســـعال  مهدئــة  بأدويــة  الــسعال  يتم معاجلة 
فقـــــط أو معاجلــة السعال كعرض دون معاجلـة 
املستخدمة  األدوية  ومعظم  السعال.  مسبب 
في معاجلة السـعال حتتوي على مادتـني هــم 
 )Dextromethorphan( الديكستروميتورفـان
 ،)Diphenhydramine( والــديــفــيــنــهـيدرامني
والثانية  للســـعال  مضــادة  األولى  إن  حيث 
حـدة  تخـفيـف  أجل  من  للهسـتامـيـن  مضادة 

السعال.
أهم أدوية معاجلة السعال

• األدوية املخلقة	

ديكستروميتورفان. 1
الــدواء علــى املركز املسؤول عن  يعمل هذا 
هـــذا  ويصاحــب  نشاطه  فيثبط  بالدماغ  السعال 
النشاط نشاط تثبيطي للتنفس كثير اخلطــورة، 
والـرضع،  لألطـفـــال  اسـتخدامه  يـمنـع  لذلـك 
مثل  املهدئة،  األدوية  مع  استخدامه  مينع  وكذلك 
الفينالفاكسني والسـيتـالـــوبـرام ويستعمل ملعاجلة 

السعال اجلاف فقط.
سترات البيوتاميرات. 2

مركز  تـثـبـيـط  عـلى  أيـضًا  الـدواء  هذا  يعمل 
أيضًا  لكنه  السابق،  الدواء  مثل  بالدماغ  السعال 
بالرئة  الهوائية  الشعبية  املقاومة  تقليل  إلى  يؤدي 
للهواء. ويستخدم أيضًا في معاجلة السعال اجلاف.

طب األمراض الصدرية 
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الكودين. 3
وهـــو  لآلالم  املســـكنة  األدويــــة  مـــن  هـــو 
مــن املستحضرات األفوينية التـي ينتمـــي إليهـــا 
وال  اإلدمان  يسبب  هو  لذلك  أيضًا،  املـــورفني 
األدوية  من  لكنه  كثيرًا،  باستخـدامـه  ينصح 
تثبيط  على  يعمل  إنه  حـيث  للسعال،  املثبطة 
األعراض  أهم  ومن  بالدماغ.  السعال  مركز 
اجلانبية لهذا الدواء أنه يسبب اعتياد اجلسم 
للدواء، حيث يقل تأثير الدواء مع الوقت، كما 

أنه يسبب الدوار أيضاً.
البنزوناتات. 4

يعمل هذا الدواء على نحو محلي لعالج 
السعال، حيث إنه يرتبط باملستقبالت احلسية 
الفرصة  الشخص  يعطي  مما  بالرئة،  للتمدد 
ألخذ نفس عميق، وهو ما يقلل حدوث السعال. 
فهو  لذلك  مخدر  تأثير  له  أيضًا  الدواء  هذا 
عند  باستخدامــه  ينصح  وال  النعاس  يسبب 

قيادة السيارة أو تشغيل املاكينات.
• األدوية الطبيعية العشبية	

اللبالب. 1
في  املجروشة  الـلبالب  أوراق  تستخـدم 
معاجلة مشكالت الرئة الطفيفة، الســعال والتهـــاب 
لألطفال،  عـادة  ويـستخـدم  الـهوائية،  الشــعــب 
يسمح  ال  املخلقة  السعال  أدوية  معظم  أن  حيث 
باستخدامها حتت سن معني في األطفال. تؤخذ 
املجروشة  اللبالب  أوراق  مــن  متوسطة  ملعقة 
وتوضع في كوب مـــاء ملـدة 15 دقيقة قبل الشرب 

مرتني يومياً.
الشمر. 2

عـدوى  معاجلــة  فــي  الشــــمــر  يستعمـل 
السبيل التنفسي العلوي والسعال ويؤخذ ملعقة 
املاء  إليها  ويضاف  الشمر،  بذور  مطحون  مـن 
املغلي ويتـرك ملدة 10 دقائق قبل الشرب ثالث 

مرات يومياً بعد كل وجبة.
اليانسون. 3

ومهدئ  للبلغم  كطارد  اليانسـون  يشتهر 
للسعال في حالة التهاب الشــعب الهوائيــة، وتؤخذ 
ملعقــة من بذوره وتضاف إلى كوب من املاء املغلي 

وتترك ملدة 15 دقيقة ويشرب عند اللزوم.

الزعتر. 4
لــه اســـتخدامات كثيــرة كغذاء وكعالج للكثـيـر 
أنه  كما  والــربو،  الســـعــال  منــها  األعــراض  مــن 
عالجاً  ويعتبر  املناعي،  اجلهاز  أداء  من  يحسن 
منه  تؤخذ  )الشاهوق(،  الديكي  للسعال  فعااًل 
ملعقة صغيرة وتضاف إلى كوب من املاء املغلي 
ويترك ملدة 10 دقائق، ثالث مرات يومياً بعد كل 

وجبة.
أوراق اجلوافة. 5

في  باستخدامها  اجلـوافـة  أوراق  تشتهر 
في  خاصة  الـبـرد،  ونزالت  السعال  معاجلة 
األطفال، حيث إن مغلي أوراق اجلوافة يعمل على 
واحلنجرة.  التنفسي  السبيل  وتطهير  تقليل، 
ينقع عدد من أوراق اجلوافة في إناء من املاء 
يشرب  ثم  ساعات،  ثالث  أو  ساعتني  الدافئ 
منقوع األوراق ثالث مرات يومياً وخصوصًا 

قبل النوم.
كيفية جتنب السعال?

مــن . 1 جيـــدًا  املنزل  تنظيف  علــى  احلرص 
الغبـــار، والدخان ومن أي مسبب لتهيج 

الرئة.
احلرص على نظافة األيدي وغسلها باستمرار.. 2
البعد عن التدخني.. 3
االهتمام بالتغذية الصحيحة والرياضة.. 4
اجلو . 5 في  اخلفيفة  املالبس  ارتداء  جتنب 

البارد.
الكشف الـــدوري عنـــد الطبيــب لتجنب أي . 6

مــن مسببات السعال.
تناول الكثير من السوائل.. 7
استخدام أدوات نظيفة ومعقمة.. 8

املراجع
• ــ 	 األولى  الطبعة  ــ  السعال  جلنارــ  احلديدي،  د. 

ــ  الكويت  دولة  ــ  الصحية  العلوم  تعريب  مركز 
.2011

•	 Allergy & Asthma – Pradical Diagnosis and 
Management – Mahmoudi Massoud – 1st 
Edition – MOSBY ELSIEVER - United States 
of America – 2008 . 

•	 Respiratory Physiology – Michelle
•	 M.clouter – 1st Edition – MC Graw Hill
•	 Medical - Philadelphia – 2007.
•	 www.mayoclinic.com
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خلع  كالليب  املهبلي،  املنظار  اخرتع  من  اأول 

االأ�صنان، احلقنة العادية، منا�صري العظام، املبارد، 

امل�شارط واجلبائر )الزهراوي(.

مــن  املــاء  ا�صتخراج  اأول من و�صف عملية 

العيون )اأبو بكر الرازي(.

ُيعد رائدًا يف و�صع اأ�صا�ص علم الطفيليات )ابن �صينا(.

اأول م�صت�صفى يف االإ�صالم اأمر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأن 

يوم  املعركة  ميدان  يف  اإ�صابته  بعد  معاذ  بن  �صعد  فيها  ُيطبَب 

اخلندق )خيمة رفيدة االأن�صارية(.

الــوجوه  االأطـفــال  عن  "ُيَبعد  عبارة  �صاحب 

املفزعة واالأ�صوات العالية " )ابن اجلزار(.

كتاب  هو  االإن�صان  خلق  يف  ِنف  �صُ كتاب  اأول   

)مالك بن عمرو(.
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ال�صيام وال�صحة العامة

إن اإلسالم عقائد وشرائع وأخالق، والشرائع عبادات ومعامالت 
بدني  والفعل  وترك،  فعل  والعبادات  وعقوبات،  شخصية  وأحوال 
كالصيام،  والترك  كاحلج،  ومالي  وبدني  كالزكاة،  ومالي  كالصالة، 
فهو امتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من قبيل الفجر إلى 
غروب الشمس بنية العبادة لله، والصيام، فضالً عن كونه من األركان 
األساسية التي فرضها الله عز وجل على عباده الستكمال فروضهم 
الدينية إال أنه ُيعد ممارسة صحية فعالة، بل إنه أحد أهم مقومات 
الصحة العامة لإلنسان إذا أداه بطريقة صحيحة، وسيدور حديثنا 
في هذا املقال عن بعض فوائد الصيام السلوكية والنفسية والصحية.

د. عبد الرحمن رمضان األزهري
إمام بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ــــ 

دولة الكويت
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أواًل: فوائد الصيام السلوكية

ــ تهذيب السلوك اإلنساني

يعمل الصيام على تهذيب السلوك اإلنساني، 
خالل حتكم  من  اإلرادة،  تربية  على  يعمل  حيث 
ــــ  )اإلفطار  مواقيته  وتنظيم  قراراته،  في  الفرد 
السحور ــــ الصالة(، وامتناعه عن الغضب وكظم 
الغيظ، ويربي في النفس اخلشية من الله ومراقبته 
في السر والعلن، كما يحفظ صاحبه من اآلثام، 
ويعصم جوارحه من الوقوع في احلرام، فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، قال الله تعالى »كل عمل ابن آدم 
له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا 
وإن  يصخب  وال  يرفث  فال  أحدكم  صوم  يوم  كان 
والذي  صائم  امرؤ  إني  فليقل:  قاتله  أو  أحد  سابه 
من  اهلل  عند  أطيب  الصائم  فم  خللوف  بيده  حممد  نفس 
فرح  أفطر  إذا  يفرحهما  فرحتان  وللصائم  املسك  ريح 
في  البخاري  رواه  بصومه«،  فرح  ربه  لقي  وإذا  بفطره 
رقم  إذا شتم،  إني صائم  يقول  باب هل  الصيام/  كتاب 
الصيام  باب فضل  الصيام/  )1771(، ومسلم في كتاب 

رقم )1944(. فيخرج املرء من رمضان إنساناً سويًا 
ليس  للصيام  املسلم  وممارسة  وجسدياً.  نفسياً 
لفوائده الصحية فقط، لكن ألنه عبادة يتقرب بها 
ثمار  من  ثمرة  الصحية  الفوائد  وهذه  الله،  إلى 

طاعة الله التي تفيد اإلنسان في الدنيا واآلخرة.
ثانيًا: فوائد الصيام النفسية

ــ عالج األمراض النفسية والعصبية

أثًرا  للصيام  أن  النفسيون  األطباء  يؤكد 
بالًغا في معاجلة االكتئاب الذي من أهم أعراضه 
اإلرادة،  وتراُجع  والـُعزلة،  بالـيـأس  الشـعـور 
والشعور بالذنب، والتفكير في االنِتحار، فالصوم 
د  الله يجدِّ مبا مَينحه للصائم من أمل في ثواب 
كما  اليأس،  دائرة  من  اخلروج  في  لَديه  الرجاء 
أن املشاركة مع اآلَخرين في الصيام والعبادات 
إلى  تؤدي  رمضان  خالل  الصاحلة  واألعمال 

التخلص مـن الُعـزلة التـي يـفـرضها االكتئاب 
االنتظام  مثل  العبادات  وممارسة  املريض،  على 
في  الصالة  بعد  الصالة  وانتظار  الله،  ذكر  في 
هذا الشهر تتضمن التوبة، وُتقاِوم مشاعر اإلثم، 
النفس،  إيذاء  في  التفكير  عن  األذهان  وُتبعد 
بعد أن َيشُعر الشخص بقبول النفس والتفاؤل، 
والصوم  االكتئاب،  أعراض  مواجهة  في  واألمل 
االطمئنان  فشعور  النفسي،  للقلق  عالج  أيضًا 
ُمتزايدة  بصورة  الله  وِذكر  للصيام،  املصاحب 
وُطمأنينة  نفسية  راحة  أيضاً  فيه  خالل رمضان 

ُتسِهم في التخلُّص من َمشاعر القلق والتوتُّر.
ثالثًا: فوائد الصيام الصحية

ــ إزالة السموم املوجودة باجلسم

يوجد في جسم اإلنسان العديد من السموم، 
على  يحتوي  الذي  املصنَّع مسبقًا  الغذاء  بسبب 
الكثير من املواد احلافظة واإلضافات، والصيام 
يساعد على التخلص من تلك السموم، كما يعمل 
في  املوجودة  الزائدة، خاصة  الدهون  على حرق 
األطباء  كثير  ينصح  ولذلك  والكليتني،  العضالت 
ألنها  رمضان،  نهار  في  الرياضة  مبمارسة 
تسهل عملية حرق نسبة كبيرة من الدهون داخل 
في  املوجودة  السموم  من  والتخلص  اجلسم، 
الله  خاليا الكبد والكلى، وقد أشار النبي صلى 
عليه وسلم إلى أن الصيام وقاية فقال: »الصوم 
الدنيا  في  والوقاية  ومسلم،  البخاري  رواه  جنة« 
يدخل فيها الوقاية من األمراض، قال ابن القيم: 
وهي  والوقاية،  اجُلنة  الصيام  مقصودي  »فأحد 

حمية عظيمة النفع«.
واجلهاز  القلب  سالمة  على  احلفاظ  ــ 

الدوري

على  احلفاظ  في  قوي  دور  له  الصيام 
سالمة القلب واجلهاز الدوري، حيث يقلل العبء 
على القلب، كما أن الصيام يساعد على تنظيف 
تكون  التي  الصغيرة  واألوردة خاصة  الشرايني 
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عادة معرضة لإلصابة باالنسداد بالكوليستيرول 
والشحوم، كما أن شهر رمضان يوفر جوًا من 
الهدوء والراحة النفسية، مما يقلل إفراز كثير من 
الهرمونات احملفزة للقلق مثل هرمون األدرينالني. 

ضعف اجلهاز املناعي، ومنهم مرضى السرطان 
الكيميائية  املعاجلة  من  جرعات  يتناولون  الذين 
يتم  الصيام  ومع  املناعة،  تضعف  بدورها  التي 

حتسن اجلهاز املناعي لهؤالء املرضى.
ــ مقاومة الشيخوخة

على  يساعدان  الصحية  والتغذية  الصيام 
وباألخص  كبيرة  بدرجة  الدماغ  خاليا  تنشيط 
بريطانية  مجلة  نشرت  وقد  السن،  كبار  لدى 
لعدة  الصيام  أن  تفيد  علمية  دراسة  تقريرًا عن 
أيام ينشط اجلينات املسؤولة عن إفراز هرمونات 
ويزيد  الشيخوخة،  مواجهة  في  اخلاليا  تساعد 
تلك  نتائج  وأكدت  اجلسم،  ونشاط  حيوية  من 
عن  الناجتة  السامة  املواد  تكدس  أن  الدراسة 
عملية االستقالب وهضم الطعام تتلف اخلاليا، 
وأن اإلقالل من كمية الطعام واإلكثار من احلركة 
حلرق الطاقة يحسن من الوضع الصحي، ويوقف 
في  يساهم  مما  اخلاليا،  ويقوي  الهدم،  عملية 

تأخير الشيخوخة.
ــ حماية اجلهاز الهضمي 

الهضمي  اجلهاز  ينعم  الصيام  فترة  أثناء 
العصارات  إفراز  على  فيعمل  الراحة،  من  بفترة 
الهضمية فتستمر الوظائف الفيزيولوجية الطبيعية، 
على  حتافظ  املمارسات  تلك  الصيام  فترة  فأثناء 
فالصيام  اإلنسان،  جسم  داخل  السوائل  معدل 
يساعد على هضم الطعام مبعدالت ثابتة مما يؤدي 

إلى إنتاج الطاقة بصورة تدريجية.
كما أنَّ نشاَط اجلهاز الهضمي يقلُّ في أثناء 
املواد  إفراز  يقل  حيث  ملحوظ،  بشكٍل  الصيام 
احلمضية، وتقلُّ حركُة املعدة واألمعاء، وتستريح 
من اجلهد الكبير الذي نفرضه عليها قسرًا كلَّما 
أكلنا أو شربنا، والشكَّ أنَّ هذا يعدُّ راحًة لهذا 
احلموضة  مستوى  يقل  وكذلك  العظيم،  اجلهاز 
في املعدة واملريء الذي يزيد مع األكل، وزيادة 
مشكالت  من  بكثير  مرتبطة  احلموضة  مستوى 
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ــ تقوية جهاز املناعة

أثبتت األبحاث الطبية التي أجريت مؤخرًا 
حيث  املناعة،  جهاز  تقوية  في  الصيام  أهمية 
للخاليا  الوظيفية  املؤشرات  حتسني  على  يعمل 
اللمفاوية، وبالتالي ترتـفع نـسـبـة املـواد التي 
اخلاليا  نسبة  وتزداد  باجلسم  كأضداد  تعمل 
كبيرة، حيث  زيادة  النوعية  املناعة  عن  املسؤولة 
مجموعة  عن  تقريرًا  بريطانية  صحيفة  نشرت 
من األبحاث توضح فوائد صيام ثالثة أيام على 
اجلهاز املناعي، وقد أسفرت األبحاث عن نتائج 
مبشرة للمرضى الذين يعانون من انخفاض، أو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال 
عمل  »كل  تعالى  الله  قال  وسلم، 
وأنا  لي  فإنه  الصيام  إال  له  آدم  ابن 
كان  وإذا  جنة  والصيام  به  أجزي 
وال  يرفث  فال  أحدكم  صوم  يوم 
قاتله  أو  أحد  سابه  وإن  يصخب 
فليقل: إني امرؤ صائم والذي نفس 
الصائم  فم  خللوف  بيده  محمد 
املسك  ريح  من  الله  عند  أطيب 
إذا  يفرحهما  فرحتان  وللصائم 
ربه  لقي  وإذا  بفطره  فرح  أفطر 
في  البخاري  رواه  بصومه«،  فرح 
صائم  إني  يقول  هل  باب  الصيام/  كتاب 
كتاب  في  ومسلم   ،)1771( رقم  شتم،  إذا 

الصيام/ باب فضل الصيام رقم )1944(.
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اجلهاز الهضمي وأمراضه، وكذلك يفيد الصيام 
في تقليل تهييج شعيرات االمتصاص باألمعاء، 
مما يقلِّل من نسبة اإلصابة بسرطانات األمعاء، 
ويؤكد هذا املعنى حديث املقدام بن معدي كرب 
ابن  بحسب  بطن  من  شرًا  وعاء  آدمي  مأل  »ما 
آدم أكالت يقمن صلبه فإن كان ال محالة فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه«، أخرجه الترمذي 
وابن حبان واحلاكم، وهو إرشاد نبوي إلى وجوب 

االعتدال في تناول الطعام والشراب.
ــ تنظيم سكر الدم

ينظم الصيام إفراز هرمون األنسولني الذي 
على  اإليجابي  أثره  له  وهذا  البنكرياس،  ينتجه 
إطاره  يبقى ضمن  بالدم، حيث  السكر  مستوى 
الطبيعي، واملعروف أن اإلكثار من الطعام يلقي 
عبئًا ثقياًل على البنكرياس، مما يؤدي مع مرور 
فيتراكم  بوظيفته،  القيام  عن  عجزه  إلى  الوقت 
السكر بالدم، ويؤدي إلى اإلصابة بداء السكري، 
على ضبط  يساعد  الطعام  تناول  عن  واإلحجام 
معدل السكر بالدم، كما أن الصيام يعمل على 
زيادة نسبة تكسـر الـجلوكوز، فيقوم اجلسم 

بإنتاج الطاقة الالزمة له.
ــ تقليل نسبة ارتفاع ضغط الدم

الدم  الصيام عالجًا خلفض ضغط  ُيعد 
املرتفع، حيث يساعد على خفض مخاطر اإلصابة 
بتصلب الشرايني، ألن الصيام يعمل على حرق 
الدهون، وتكسير اجللوكوز إلنتاج الطاقة الالزمة 
االستقالب،  معدالت  تنخفض  وبالتالي  للجسم، 
كاألدرينالني، مما  الهرمونات  معدالت  وتنخفض 

يساعد على خفض ضغط الدم.
ــ حماية الكلى

واملسالك  الكلى  تنقية  إلى  الصيام  يؤدي 
لطرد  البول  وطـرح  الـدم  تصفيـة  أي  البولية، 
يعتبر عالجًا مهمًا  أنه  الشوائب والسموم، كما 
والـبولية،  الكلـويـة  اإلصابـات  من  العديـد  في 

أيونات  التوازن بني  تأثيره على  وذلك عن طريق 
الصوديوم والكالسيوم. وينصح مرضى املسالك 
اإلفطار  بني  السوائل  من شرب  باإلكثار  البولية 
والسحور، نتيجة لزيادة نسبة األمالح والبروتينات 
في اجلسم بعد اإلفطار لتحقيق التوازن باجلسم، 
اإلكثار  مع  بالطعام،  والسكر  امللح  كمية  وتقليل 
وذلك  الطازجة  والفواكه  اخلضراوات  تناول  من 

حسب نصيحة الطبيب املعالج.

الصحة العامة
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املراجع
• د. شمسي باشا، حسان ــــ الدليل الطبي للمريض 	

في شهر رمضان.
• املوقع الطبي لالستشارات، واملعلومات الطبية 	

.)https://www.altibbi.com(

• بحث للدكتور عبد الرحيم، فاهم ــــ تأثير الصيام 	
البولية،  واملسالك  الكلى  مرضى  على  اإلسالمي 
كلية الطب، جامعة األزهرـ ـــ نشرة الطب اإلسالمي 

ــــ العدد الرابع.
• ــــ  	 ــــ الطب النبوي  شمس الدين، بن قيم اجلوزية 

دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

النــفســيون  األطــبــاء  يؤكــد 
في  بالـغـًا  أثـرًا  للصــيام  أن 
من  الذي  االكتئاب  معاجلة 
أهم أعراضه الشعور باليأس 
اإلرادة،  وتـراُجــع  والُعـزلة، 
والتفكير  بالذنب،  والشعور 
مبا  فالصوم  االنِتحار،  في 
في  أمـل  من  للـصائم  نحه  يمَ
الـرجاء  د  يجـدِّ الله  ثـواب 
دائرة  من  اخلروج  في  يه  لـدمَ

اليأس.
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العلماء العرب
العلماء العرب
العلماء العرب

تعريفه ون�ش�أته

هو حنني بن إسحاق العبادي، ويكنى بأبي 
زيد، ولد ببغداد، ونشأ، وتعلم بالشام.

عاش في الفترة بني )194 – 265 هـ( )809 – 
874 م( كان والده مشهورًا ببيع العقاقير الطبية، ولقد 
درس حنني الطب، في مدرسة جنديسابور، وارحتل 
إلى بالد الروم، وتعلم اليونانية، ثم رجع إلى العراق 
الترجمة كوظيفة  مهنة  زاول  ولقد  املأمون،  في عهد 
يعتمد عليها في عيشه، وترجم خمسة وتسعني كتابًا 

للسريانية، وتسعة وثالثني كتابًا للعربية.

�شن�عته ب�لطب

لم يكن حنني بن إسحاق مترجمًا لكتب الطب 
فحسب، بل كان طبيبًا حاذقًا، فاضاًل، متفننًا، وله 
في الطب مؤلفات عديدة، ولقد أغدق عليه املأمون 
مرض  انتشر  ولقد  بالطب.  صناعته  مقابل  املال 
فكتب  الناس،  من  كثير  منه  وعانى  آنذاك  الرمد 
العني  يحتوي على عشر مقاالت عن  كتابًا  حنني 

بن  حنني  اهتم  كما  الرمد.  مرض  عالج  وطريقة 
إسحاق بطب األسنان، فبدأ يجمعه من علماء بابل 
والروم.  والفرس  والهنود  واليونانيني  واملصريني 
فرعًا  يكن  لم  األسنان  طب  أن  بالذكر  واجلدير 
له  أفرد  إسحاق  بن  حنني  ولكن  بذاته،  مستقاًل 
كتابًا حتت عنوان )حفظ األسنان واستصالحها(. 
ولقد أجنب حنني بن إسحاق ولدين هما داوود، 
وإسحاق ولقد اهتم داوود مبهنة الطب، واشتهر 
الترجمة  فن  في  والده  فَخلف  إسحاق  أما  فيها، 
والتأليف، وتفوق عليه في حقلي الهندسة والنبات.

اإجن�زاته

للِّغتني  متقنًا  إسحاق  بن  حنني  يكن  لم 
العربية واليونانية فقط، بل كان يجيد كذلك اللغتني 
يقرض  بارعًا  أديبًا  وكان  والفارسية.  السريانية 

الشعر، وله قصائد تفيض مبعانيها.
بن إسحاق  أن حنني  يقبل اجلدل  ال  ومما 
بتفرغه  واإلسالميـة  العـربـيـة  احلـضـارة  خـدم 
املختلفة. وكان حلنني بن إسحق  العلوم  لترجمة 
يجمع  أنه  في  يتلخص  الترجمة  في  دقيق  منهج 
عدة مخطوطات للكتاب الذي يريد ترجمته، ويعقد 
مقارنة بينهما، ثم يشرع في الترجمة، وكان أيضًا 
يتعاون في ترجمته مع كثير من املساعدين، ولذلك 
امتازت ترجمته بدقتها املتناهية وصحتها ُلغويًا. 

حنني بن �إ�سحاق 
 )194  ـ 265 هـ(
)809  ـ 874 م(

إعداد: 
املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية ــ 
دولة الكويت
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بل يحافظ على  بالنص،  يتقيد  أيضًا ال  كان 
املعنى مع البساطة والسهولة والسالسة.

بن  حنني  مؤلفات  من  بعض  تقدمي  وقبل 
إسحاق، نورد ما ذكره جمهرة املؤلفني في كتاب 
)املوجز في تاريخ الطب عند العرب( بقولهم: »فقد 
خمسة  السريانية  إلى  إسحاق  بن  حنني  ترجم 
وتسعني كتابًا، وترجم إلى العربية تسعة وثالثني، 
وكان يراجع ترجمة تالميذه، فأصلح ستة كتب، 
مما نقل إلى السريانية، ونحو سبعني كتابًا مما 
نقل إلى العربية، كما راجع وأصلح معظم خمسني 
بعض  السريانية  إلى  ترجمها  قد  كان  كتابًا 
األطباء األقدمني، كما نقل عددًا من كتب أبقراط  
جالينيوس  تفسير  مع  )الفصول(  كـتـاب  مـثـل 
وكتاب  والعربية،  السريانية  إلى  واملترجم  عليه، 
)الكسر(، وكتاب )اخللع(، وكتاب )في القروح( 
األبيدميا،  وكتاب  الرأس،  )في جراحات  وكتاب 
األخالط،  في  وكتاب  الوافدة،  األمراض  وكتاب 
وكتاب )األهوية واملياه والبلدان(، وكتاب الغذاء، 
وكتاب طبيعة اإلنسان، وكتاب )السبع مقاالت(، 
ألرسطو  الفلسفية  الكتب  إلى  باإلضافة  وذلك 

وأفالطون(.
ولنذكر اآلن بعضًا من الكتب التي ترجمها 

وألفها حنني بن إسحاق ومنها:
كتب املسائل في الطب.. 1
السؤال . 2 طريقة  على  العني  في  كتاب 

واجلواب.
كتاب تركيبة العني.. 3
كتاب في النحو.. 4
كتاب في الرمد.. 5
كتاب في النبض.. 6
شرح كتاب الغذاء ألبقراط.. 7
كتاب أصول الهندسة إلقليدس.. 8
كتاب في احلميات.. 9

كتاب في أوجاع املعدة.. 10
كتاب في أن الطبيب الفاضل يجب أن . 11

يكون فيلسوفًا.
كتاب حفظ األسنان.. 12
كتاب في امتحان األطباء.. 13

وفي اخلتام ميكن أن نقول: بأن حنني بن 
إسحاق أنشأ بترجمته لكثير من العلوم صرحًا 
كافة  في  واإلسالمية  العربية  للحضارة  شامخًا 

املجاالت والعلوم.
وهذه إملامة قصيرة عنه توضح نبوغه وفضله 
في مجال الترجمة، والطب ومعظم فروع املعرفة.

املراجع
• بقلم د. الدفاع، علي عبد الله ــــ عميد كلية العلوم 	

ـــ أعالم العرب واملسلمني  بجامعة البترول واملعادنـ 
في الطب ـــ الظهران واألستاذ الزائر بكلية العلوم 
ــــ   1403 ط  الرسالة  ــــ مؤسسة  الرياض  بجامعة 

.1983

حنني بن �إ�سحاق 
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مكافحة العدوى يف امل�شت�شفيات

العدوى من أهم اإلجراءات  تعتبر مكافحة 
بشكل  املرضى  لرعاية  والضرورية  األساسية 
لتوفير أفضل مستويات الرعاية لهم، وهي  آمن 
ضرورية لصحة كل من املرضى وفريق العمل. 
للتطبيق  العدوى قابلة  الوقاية من  وتعتبر أسس 
الرعاية  بتقدمي  تقوم  الـتي  األمـاكـن  كافـة  في 
الصحية في كل أنحاء العالم. يستلزم األمر أن 
يقوم منظمو برامج مكافحة العدوى بوضع هيكل 
تنظيمي واضح ميكن تطبيقه على كل مستويات 
نظــم الـرعــايـة الصـحيـة، وأن يقـومـوا بـتـحـديد 

األدوار واملـسـؤوليات املـطلـوبة مـن األشـخـاص 
املسؤولني عن العمل، ويعتبر هذا الهيكل عنصرًا 

هامًا لنجاح نظام الرعاية الصحية.

خطة مكافحة العدوى

تعتبر خطة مكافحة العدوى برنامجًا شاماًل 
اكتشافها،  عند  عليها  والسيطرة  العدوى  ملنع 
وهذا البرنامج له سياسات ووسائل مكتوبة حُتدد 
من خالل جلنة مكافحة العدوى التي تتابع طرق 

مكافحة العدوى في كافة األقسام.

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 622017

د. شيماء يوسف ربيع
محرر طبي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــ 

دولة الكويت
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ومن األنشطة األكثر أهمية لتحقيق ممارسات 
منع العدوى:

	 توفير اإلمكانيات واملعدات التي تتيح للعاملني •
مداومة املمارسة اجليدة ملكافحة العدوى.

	 إعداد املعايير اخلاصة باإلجراءات املتبعة •
داخل املنشأة الصحية.

	 إنشاء أنظمة لترصد العدوى في املستشفيات.•

تطبيق برامج مكافحة العدوى

اكتشاف العدوى وتتبعها ومعرفة املضادات . 1
احليوية الالزمة لها.

تفعيل احتياطات مكافحة العدوى، وهي كالتالي،. 2
	 غسل األيدي قبل التعامل مع املريض، قبل •

وبعد لبس القفازات.
	 ارتـداء الـمالبـس الواقـيـة للحمـايـة مـن الدم •

واإلفرازات.
	 نقلهم • األمر  لزم  وإذا  املرضى  نقل  تقليل 

البد من اتخاذ االحتياطات لذلك.
	 بالطرق • الــتـخلــص مـن اإلبــر واملــخـلفـات 

الصحيحة.
النظافة والتطهير. 3

	 استخدام املطهرات بعد التنظيف.•
	 التمييز بني املخلفات العادية واخلطرة ونقلها •

بالطرق الصحيحة.
	 يـعـاد • الـتـي  األدوات  تــعـقـيــم  مــن  التأكــد 

استخدامها.
بأمراض معدية . 4 التعامل مع املرضى املصابني 

مبا يلي،
	 معدة • منفصلة  حجرات  في  املرضى  عزل 

لذلك مع وضع عالمات على الغرفة باللغة 
العربية واإلجنليزية.

	 إلى • املعدية  األمراض  حاالت  عن  التبليغ 
مديريات الشؤون الصحية باملنطقة، وإرسال 

تقرير أسبوعي وشهري عن احلاالت.

صحة العاملني باملستشفى. 5
	 والتأكد • للعاملني  الدوري  الطبي  الفحص 

من عدم وجود عدوى فيروسية مثل التهاب 
.)C( و )B( الكبد

	 مناعة • لديهم  ليس  الذين  العاملني  تطعيم 
لفيروس التهاب الكبد )B(، وكذلك احلصبة 

واحلصبة األملانية.
	 توعية العاملني ببرامج مكافحة العدوى، خاصة •

في أقسام اجلراحة وغرف العمليات.
	 إعداد ندوات توعية للعاملني باملستشفى.•

من . 6 العدوى  مكافحة  في  املختبر  بدور  االهتمام 
العـدوى ودراسـة املـضـادات  حـيـث تشخــيـص 
احليوية الـالزمة لـهـا وتسـجـيـل الـحـاالت املـقـاومـة 
مع  املختبر  وتعاون  احليوية  املضادات  لبعض 

باقي األقسام باملستشفى.

نظافة اليد

أن هناك عالقة أساسية  الدراسات  أثبتت 
وانتشار  باملستشفيات  العاملني  أيدي  نظافة  بني 
إجراء  األيدي  غسل  أصبح  لذلك  فيها،  األمراض 
وتعد  الـصـحيـة.  املنـشـآت  في  وإلزامــي  أساسـي 
عملية التجفيف إحدى اخلطوات الهامة في عملية 
نظافة اليد حيث قارنت بعض الدراسات مستويات 
املناشف  استخدام  بعد  باليد  املوجودة  اجلراثيم 
اليد  ومجفف  الساخن،  الهواء  مجفف  الورقية، 
بالهواء النفاث احلديث، حيث توصلت الدراسة إلى 
أنه من بني تلك األساليب الثالثة قلصت املناشف 
بالهواء، حيث  بالتجفيف  مقارنة  الورقية اجلراثيم 
مكان  في  اجلراثيم  تطاير  على  يعمل  الهواء  إن 
التجفيف وبالتالي ميكن أن تصيب أفرادًا آخرين.

Medical Arabization, No. 50, June 201763
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تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 642017

التنظيف والتطهير والتعقيم

تــهــدف عــمـلـيـة التـعـقـيـم إلى قتـل الكائنات 
أو  املعقمات: احلرارة  تكون  الدقيقة. وقد  احلية 
البخار أو املواد الكيميائية. وحتدد فعالية املعقم 

من خالل ثالث طرق:
املؤشرات امليكانيكية على آلة التعقيم.. 1
مؤشرات احلرارة التي تشير إلى املستويات . 2

املناسبة من احلرارة أو البخار.
الفحص البيولوجي.. 3

وإذا مت القضاء على املكروب يعد املعقم فعااًل.
أما التطهير يعني استخدام مادة كيميائية 
سائلة على األسطح وفي درجات حرارة الغرفة 

بـهـدف قـتـل املـكـروبات املسـبـبـة للعـدوى. تعتبر 
هنا  ومن  التعقيم.  من  فعالية  أقل  التطهير  عملية 
نعتبر أن عملية التعقـيم إذا تــم تنفـيذها بالطريقة 
اجلراثيم،  على  للقضاء  فّعالة  طريقة  الصحيحة 
واألجهزة  األدوات  لتنظيف  استخدامها  ويجب 
وخاصة التي تتصل مباشرة مع الدم واإلفرازات.

وتوجد أربع طرق للتعقيم
	 تـحت • املـاء  بخــار  )اســتخدام  األوتوكــالف 

ضغط(.
	 األفران.•
	 املعقمات الكيميائية )الفورمالدهيد(.•
	 اإلشعاع.•

�  الطريقة الصحيحة لغسل األيدي.

2- ضع كمية كافية من الصابون على 1- بلل يدك باملاء
يدك

3- ادعك كفيك معًا

4- ادعك ظهر يدك اليسرى 
باستخدام اليد اليمنى والعكس

6- ادعك اجلهة اخللفية من 5- ادعك ما بني األصابع جيدًا
األظافر باليد اليسرى في راحة 

اليد اليمنى والعكس

8- ادعك أطراف األظافر باليد 
اليسرى في راحة اليد اليمنى 

والعكس

7- ادعك اإلبهام األمين باليد 
اليسرى والعكس

9- اغسل يدك جيدًا وجففها
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جتهيزات احلماية الشخصية

تتضمن جتهيزات احلماية الشخصية املالبس 
أو املعدات اخلاصة مثل القفازات، أغطية األحذية، 
الواقية  النظارات  )الكمامة(،  والفم  األنف  غطاء 
مرة  بعد  األدوات  هذه  من  التخلص  يتم  وغالبًا 
حاملة  تكون  قد  ألنها  االستخدام،  من  واحدة 

ملسببات األمراض.

الفئات املعرضة الختطار العدوى 
داخل املستشفيات

	 األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.•
	 حاالت الفشل الكلوي احلاد.•
	 حاالت الغيبوبة.•
	 املرضى الذين يعتمدون على أجهزة التنفس •

االصطناعي.
	 التي تؤثر • يتناولون األدوية  الذين  املرضى 

على اجلهاز املناعي.
	 العناية • وحدات  في  يبقون  الذين  املرضى 

املركزة ملدة طويلة.

إرشادات الوقاية من العدوى بالنسبة 
للمـرضى مـنقوصي املناعة

املرضى منقوصو املناعة هم املرضى الذين 
لديهم خلل في جهاز املناعة، نتيجة اإلصابة ببعض 
األمراض املناعية مثل )اإليدز(، أو املرضى الذين 
أو  )السرطان  املزمنة مثل  يعانون من األمراض 
النفاخ الرئوي( أو املرضى الذين يتلقون املعاجلة 
الكيميائية أو اإلشعاعية. هذه الفئة من املرضى 
يكونون في اختطار عال لإلصابة بالعدوى داخل 
من  حلـمـايتـهم  اإلرشــادات  وأهــم  املـستشفيـات، 

العدوى تتمثل في التالي:
	 على فريق التمريض االلتزام بغسل األيدي •

جيداً قبل التعامل مع املرضى.
	 استخدام معدات احلماية الشخصية.•
	 عزل املرضى في غرف منفصلة.•
	 مـرتني • األقـل  عـلى  املريض  غرفة  تنظيف 

يومياً.
	 التخلص من النفايات الطبية املوجودة في •

غرفة املريض ملنع تكاثر اجلراثيم.

	 من • األنـواع  بـعـض  املرضى  إعطـاء  عدم 
األطعمة مثل اجلنب والبيض.

	 للمريض • الزيـارة  بــتــكرار  الســمـاح  عـــدم 
ألن ذلك قد يؤثر على صحته، خاصة إذا 
أو بعض  األنفلونزا  من  يعاني  الزائر  كان 

األمراض املوسمية.

أسباب ظهور اجلراثيم املقاومة 
للمضادات احليوية

لبعض  املقاومة  اجلراثيم  من  العديد  ظهرت 
استخدام  نتيجة  الـحيـويـة  املضـادات  مـن  األنـواع 
املضادات احليوية بشكل واسع ولفترة زمنية طويلة. 
ومن األسباب التي ساعدت في تطور هذه املقاومة،

	 استخدام جرعات دوائية أقل من اجلرعات •
املطلوبة.

	 استخدام جرعات دوائية فعالة، ولكن لفترة •
زمنية غير كافية للقضاء على اجلراثيم.

	 املـضـادات • أنــواع  مـن  العـديد  استخـدام 
احليوية ملعاجلة جراثيم ال تتطلب ذلك.

القضاء على اجلراثيم املقاومة للمضادات 
احليوية

هذه  العدوى  منع  جهود  من  العديد  تتركز 
من  األنواع  لبعض  املقاومة  اجلراثيم  على  األيام 
املضادات احليوية، مثل العنقودية الذهبية املقاومة 
ألن  للكاربابينيم،  املقاومة  واجلراثيم  للميثيسلني 
العدوى التي تنتج عن هذه اجلراثيم قد أصبحت 
صعبة املعاجلة باملضادات احليوية املتاحة حاليًا. 
وحـديثـًا اكـتـشـف الـعـلمــاء مــا يـســمـى األضــداد 
لتدمير  املختبر  في  تنتج  )أضداد  النسيلة  وحيدة 
باخلاليا  الضرر  إحلاق  دون  املرضية  اخلاليا 
السليمة(، حيث ميكن لهذه األضداد محاربة عدوى 
واجلراثيم  للميثيسلني  املقاومة  الذهبية  العنقودية 

املقاومة للكاربابينيم.

املراجع
•	 Preventing hospital infection; Sanjay Saint, 

Sarah L. Krein, Oxford, 1st edition, 2015.
•	 www.cdc.gov
•	 https://medlineplus.gov
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 ما قبل التخدير

وبعده

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 662017

من  كبيرة  مجموعة  لدى  المبهمة  الموضوعات  من  التخدير  علم  يعتبر 
حقيقية  دراية  دون  من  الشعبية  واألقاويل  اإلشاعات  حوله  تتناثر  حيث  الناس، 
بدوره الحيوي إلجراء أي تدخل جراحي. التخدير هو كلمة إغريقية تعني انعدام أو 
غياب اإلحساس عن طريق استخدام بعض األدوية القادرة على محاصرة اإلحساس 
التي  وتشمل، المسكنات  األخرى.  اإلحساسات  وبعض  أساسية،  بصورة  باأللم 
تخفف أو تمنع األلم مع بعض األدوية المسببة الرتخاء العضالت، فقدان مؤقت 
الخضوع  على  المريض  لمساعدة  التخدير  يستعمل  الوعي.  للذاكرة، وفقدان 

لإلجراءات الطبية، والعمليات الجراحية دون ألم أو معاناة.
توجد ثالثة أنواع أساسية للتخدير

• العصبي 	 نشاط اجلهاز  يثبط  العام،  التخدير 
املركزي، مما يؤدي إلى فقدان الوعي، وفقدان 

عام لإلحساس بكامل اجلسم.
• التهدئة، تثبط اجلهاز العصبي املركزي إلى 	

أقل درجة، وتثبط القلق ولكن دون فقد الوعي.
• التخدير الناحي، والتخدير املوضعي، ملنع 	

انتقال النبضات العصبية بني جزء معني 

من اجلسم واجلهاز العصبي املركزي، مما 
يسبب فقد اإلحساس في هذا اجلزء من 
اجلسم. ويتميز هذا النوع بأن املريض يكون 
أو  عامًا،  مخدرًا  إعطاؤه  مت  إذا  إال  واعيًا 

مهدئًا في نفس الوقت.
وسوف ُنركز في هذا املقال على االحتياطات 
الواجب اتباعها في مرحلتني أساسيتني من التخدير، 

وهما مرحلة ما قبل التخدير وما بعده.

د. جورج ماهر ميخائيل
مسجل أول عام تخدير ــــ مستشفى مبارك ــــ 

دولة الكويت

60-112.indd   66 5/25/17   2:21 PM



أواًل: مرحلة ما قبل التخدير
في هذه املرحلة يتم إجراء عملية تقييم كاملة 
ولهذا  للتخدير،  إخضاعه  قبل  املريض  حلالة 
مضاعفات  حدوث  جتنب  في  وهام  كبير  دور 
الضروري  من  كان  هنا  ومن  التخدير،  بعد  ما 
مقابلة املريض قبل التخدير بوقت كاف، ويوجد 
بالعديد من املستشفيات عيادة خاصة للكشف قبل 
التخدير. وفي أغلب األوقات تكون هناك مقابلة مع 
الطبيب الذي سيقوم بالتخدير. ومن أهدافها أيضاً 
التعرف على املريض و بناء جسور الثقة بينه وبني 
طبيب التخدير، وإزالة القلق والتوتر من اجلراحة 
كاماًل  تقييمًا  املقابلة  هـذه  وتـتـضـمـن  والتخـديـر. 
تتطلب  التي  املرضية  املشـكـلـة  ولـيـس  لـلـمـريـض، 
العمل اجلراحي فقط. وهذه املرحلة تتضمن اآلتي:

معرفة التاريخ املرضي الكامل للمريض  . 1
والتركيز على نقاط مهمة للتخدير وهي

ــــ األمراض احلالية التي يعاني منها املريض 
بالقلب  أمراض  وجود  الدم،  ضغط  ارتفاع  مثل 
أو الرئة، والسؤال عن األدوية املوصوفة للمريض 
وعن مدى التزامه بتناولها ومدى متابعته لزيارة 
الطبيب املختص بكل مرض. وذلك لوجود أدوية 
معينة قد يحدث تداخل بينها وبني أدوية التخدير، 

مثل أدوية الضغط ومضادات االكتئاب. 
ــــ السؤال عن العمليات السابقة التي مت 
إجراؤها وعن حدوث أية مشكالت أو مضاعفات 
أثناء إجرائها، وخصوصًا أثناء وضع األنبوبة 
بعض  هناك  وكذلك  العام،  للتخدير  احلنجرية 
األمراض الوراثية التي تستوجب عدم استخدام 

بعض أنواع أدوية التخدير.
باملريض  اخلاصة  العادات  عن  السؤال  ــــ 
وخصوصًا التدخني، تناول الكحوليات، أو املخدرات 
وأهمية التوقف عن هذه العادات أو على األقل بفترة 

كافية قبل التخدير.
ــــ السؤال عن وجود حتسس جتاه نوع معني 
من األدوية، وذلك لتفادي إعطائها للمريض، حيث 
إنها قد تؤدي حلدوث صدمة قد تصل إلى الوفاة.

علم التخدير
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طبيعة غذاء املريض وهل  السـؤال عن  ــــ 
أية  أو  أعشاب  أو  غذائية  مكمالت  أي  يتناول 

وصفات شعبية.
فحص املريض املرشح للتخدير ويشمل. 2

من  يــعانـي  وهــل  للمريـض،  العام  املنظر  ــــ 
الشحوب، فقدان الوزن، زيادة مفرطة في الوزن، 
صعوبة في التنفس أو الكالم أو وجود أي نوع من 

األلم.
ــــ فحص الصدر، ومدى سهولة التنفس وعدم 
الرئة  سماع  مع  الهوائية  بالشعب  ضيق  وجود 

بالسماعة.
من  أي  وجود  عن  والبحث  القلب  فحص  ــــ 
عالمات ضعف القلب، مثل وجود ارجتاع أو ضيق 
املريض  حتمل  مدى  القلبية،  الصمامات  من  بأي 

للمجهود.
ــــ تقييم مجرى التنفس العلوي، بشكل دقيق 
من حيث سهولة أو صعوبة التنفس، تقييم حالة  
األسنان، تصلب الرقبة، أو وجود أي من العالمات 
أو العيوب اخللقية التي تدل على صعوبة التنظير 
احلنجري، مثل وجود فك سفلي صغير أو تصلب 

املفاصل. 
ــــ فحص البطن، الكـبـد، الــطحـال، حيث إن 
وجود أي خلل قد يدل على وجود بعض األمراض، 
مما يتطلب تفادي أنواع معينة من األدوية واتخاذ 

بعض االحتياطات أثناء التخدير.
إجراء بعض التحاليل العامة. 3

بعض  إجراء  يتم  جراحة  أية  إجراء  قبل 
ونسبة  الهيموجلوبني  نسبة  قياس  مثل  التحاليل، 
إلى  التخدير احلاجة  يقرر طبيب  الدم. وقد  سيولة 
بعض التحاليل املخبرية األخرى، أو اإلشعاعية مثل 
األشعة السينية على الصدر أو مخطط كهربية القلب 
 أو فحوص أكثر تعقيدًا على حسب احلالة املرضية.
بعد إجراء عملية التقييم الكاملة للمريض يقوم 
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نوعية  عن  املريض  إلى  بالتحدث  التخدير  طبيب 
التخدير املناسبة للعملية املقرر إجرائها مع وضع 
يقوم  كما  االعتبار.  في  للمريض  الصحية  احلالة 
االمتناع  بضرورة  املريض  بإعالم  التخدير  طبيب 
عن الطعام ملدة معينة قبل بدء التخدير، وذلك لتقليل 
حدوث القيء أو استنشاق محتويات املعدة بعد بدء 

التخدير. 

وفي النهاية يتم وصف بعض األدوية  . 4
عملية  قبل  بتناولها  ليقوم  للمريض 
تقليل  هدفها  األدوية  وتلك  التخدير، 

حموضة املعدة وإزالة القلق.

يجب أيضًا مالحظة أنه ميكن إلغاء أو تأجيل 
إجراء العملية اجلراحية  قبل إجراء التخدير، وذلك 
إذا وجدت قبيل اجلراحة عدوى تنفسية حديثة أو 
أنفلونزا ، أيضًا إذا كان املريض يعاني من ارتفاع 
شديد بضغط الدم، حيث إن ذلك قد يسبب حدوث 
ويقوم  املريض.  على  خطيرة  مضاعفات  أو  نزف 

طبيب التخدير بالتحدث والشرح إلى املريض.

ثانيًا: مرحلة ما بعد التخدير
بعد انتهاء العملية أو اإلجراء العالجي يذهب 
املريض إلى غرفة العناية أو غرفة اإلفاقة. وحتتوي 
هذه الغرفة على أجهزة ملراقبة العالمات احليوية 
للمريض كضغط الدم، النبض، ونسبة األكسجني 
بالدم، كما توجد ممرضات مدربات ملراقبة املريض 
وإبالغ الطبيب في حالة حدوث أي من املضاعفات 

سواء نتيجة اجلراحة أو التخدير.
اآلثار اجلانبية للتخدير العام 

آثار جانبية طفيفة، وتتمثل فيما يلي . 1

اإلرهاق )التعب(.	•
الدوخة.	•
التهاب باحللق.	•
السعال.	•
الغثيان.	•
القيء.	•

آثار جانبية خطيرة . 2

نتيجة حلدوث مشكلة  نادرة احلدوث  وهي 
خطيرة أثناء أو بعد إعطاء التخدير العام وتشمل

التحسس ملواد التخدير.	•
استنشاق محتويات املعدة وحدوث التهاب 	•

رئوي.
توقف القلب أو حدوث جلطات قلبية.	•
نـقـص األكسجـني أثنـاء وضـع األنـبـوبة 	•

احلنجرية وتضرر الدماغ نتيجة ذلك. 
وقد يحتاج املريض الدخول إلى العناية املركزة 

فترة من الزمن لعالج هذه املضاعفات.
إذا كان املريض يعاني من ألم قبل أن يستيقظ  
من التخدير العام، يتم إعطاؤه دواء مسكن لأللم. 
وهذه خطوة مهمة جدًا لراحة املريض. وال يتم خروج 
املريض من غرفة اإلفاقة إال بعد التأكد من استقرار 
من  مضاعفات  أية  وجود  وعدم  احليوية،  عالماته 

اجلراحة أو التخدير. 

يجب  التي  والشراب  الطعام  أنواع   :)1( اجلدول 
الالزم  والوقت  التخدير  قبل  تناولهما  عن  االمتناع 

لذلك.

وقت الصيامنوع الطعام و الشراب
التوقف عن تناول  

األغذية الصلبة، كاللحوم 
والبروتينات

8 ساعات قبل وقت 
التخدير

التوقف عن تناول األطعمة 
اخلفيفة

6 ساعات قبل 
التخدير

التوقف عن إعطاء حليب 
الثدي لألطفال

 4 ساعات قبل 
التخدير

التوقف عن تناول 
السوائل الصافية

ساعتان قبل التخدير

وصفة،  أساس  على  معيناً،  دواء  تتناول  كنت  إذا 
اسأل الطبيب عن الوقت الالزم لتناوله.

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 682017
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التخدير قدميًا عند شعوب العالم 
مصر القدمية، عرف املصريون القدماء نبات 
طبية  وصفة  في  بذوره  واستخدموا  »اخلشخاش« 
الوصفة  وهذه  املرضى،  لتخدير  دواء  لتحضير 
تستخدم حتى اآلن في حتضير املريض قبل العملية 
اجلراحية. كما وجدت رسوم على ورق نبات البردي 
الكتابة(  في  القدماء  املصريون  استخدمه  )الذي 
عمليات جراحية، حيث  إجراء  أثناء  تظهر مرضى 
كانوا يظهرون بعيون مفتوحة، ما يعني أن املريض 

تعرض لتخدير جزئي.
»الطب«  اليونانية  احلضارة  اليونان، جعلت 
من  الكثير  »هيبوقراطس«  ووصف  علمية  مهنة 
األمراض وعالجها وكتب دستور األطباء وقسمهم 
نباتات طبية  اآلن. كما استعملوا  يتلى حتى  الذي 
لتخفيف األلم مثل نبات »تفاح اجلن« الذي حضرت 
ومنها  السائل  منها  مختلفة  بأشكال  عقاقير  منه 

املرهم الذي يستخدم للجروح السطحية.
الصينيون، فقد كانوا أول من استعمل نبات 
االستنشاق  طريق  عن  األوجاع  ملعاجلة  »القنب« 

بعد حرقه والتعرض للدخان املتصاعد منه.

علم التخدير
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بنتها  قدمية  اإلنكا، )أمبراطورية  شعوب 
أمريكا اجلنوبية(،  شعوب هندية في جنوب غرب 
اجلراحون  فكان  املوضعي،  التخدير  عرفوا  فقد 
اللعاب  ببصق  ويقومون  الكوكا،  أوراق  ميضغون 
املشبع باملادة املخدرة في اجلرح املفتوح أمامهم. 
وكانت هناك طرق للتخدير اجلزئي، مثل 
الضغط على جذع العصب ملنع مرور الدماء إليه، 
وتتوقف وظيفته أو بوضع املاء البارد والثلج فوق 
العصب ثم تتم اجلراحة في املوضع الذي يغذيه 

هذا العصب.
أوروبا القدمية، فقد كان اجلهل والشعوذة 
األلم جزء  أن  واعتقد اجلـراحـون  منتشرين، 
أساسي من اجلراحة ال ميكن تفاديه، وكان الناس 
يرتكبها  التي  الذنوب  متسح  اآلالم  أن  يعتقدون 
بأن  يطالبون اجلّراحني  الفالسفة  اإلنسان، وكان 
أو  شفقة  بـاملرضى  تـأخـذهـم  وال  أقـويـاء،  يكونوا 
رحمة. وكانت طرق التخدير متأخرة جدًا وبدائية، 
وكانت اجلراحات جُترى للمرضى من دون تخدير، 
حيث يقوم اجلراح بتقييد املريض حتى ال يستطيع 
اح. التحرك وهذه الطريقة تعتمد على سرعة اجلَرّ

يتم ضرب  كان  فقد  اإليطالية،  الطريقة 
املريض فوق رأسه مبطرقة خشبية حتى يفقد 

الوعي ثم جترى اجلراحة.

املراجع 
1. Clinical Anesthesia, by Paul G. Barash, Bruce 

F. Cullen, Robert K. Stoelting, Michael K. Caha-

lan, M. Christine Stock, and Rafael Ortega, 7th 

Edition , Lippincott Williams & Wilkins, Phila-

delphia, PA 19103 USA ,2013.

2. Miller’s Anesthesia, By Ronald D. Miller, MD, 

MS, Lars I. Eriksson, MD, PhD, FRCA, Lee A 

Fleisher, MD, FACC, Jeanine P. Wiener-Kronish, 

MD and William L. Young, MD ,7th Edition, 

Churchill Livingstone Elsevier . USA,2010.

يتم  جراحة  أية  إجراء  قـبـل 
إجراء بعض التحاليل مثل قياس 
ونسبة  الهيموجلوبني  نسبة 
طبيب  يقرر  وقد  الدم.  سيولة 
بــعـــض  إلى  احلاجة  التخدير 
األخرى،  املخبرية  الـتحـاليل 
األشـــعـــة  مـثـل  اإلشعـاعـيـة  أو 
مخـطـط  أو  الصــدر  على  الــسـينيـة 
أكثر  فحوص  أو  القلب  كـهــربـيــة 
 تعقيدًا على حسب احلالة املرضية.
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ال�صحك وال�صحة

د. دانة حامد أبو زور ــــ
محرر طبي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــ 

دولة الكويت

مما ال شك فيه أن ثورة التكنولوجيا والتقدم 
العلمي احلديث قد أثرت في حياة البشرية على 
ذو  سالح  املقابل  في  لكنها  األصعدة،  مختلف 
حدين، حيث أصبحت احلياة أكثر تعقيدًا نتيجة 
تفاصيل  مختلف  على  التكنولوجيا  هذه  هيمنة 
في  تسبب  مما  منا،  كثير  عليها  وأدمن  احلياة 
ميل مستخدميها لالنطوائية والكسل وإصابتهم 
باألمراض النفسية واجلسدية. قال أحد األدباء: 
عن  الشتاء  تزيل  التي  الشمس  هو  "الضحك 
الفعل  ردود  أحد  هو  والضحك  اإلنسان"  وجه 
الغريزية لدى اإلنسان عند الدغدغة أو عند رؤية 
موقف مضحك أو حتى عند استعادة بعض 
التقليل من شأنه إال أن  الذكريات، وبالرغم من 

إحدى الفرق الطبية أثبتت أن الضحك من حني 
آلخر قد يساعد على التعافي بشكل أفضل من 
فيهما  تتسبب  اللذّين  السيء  واملزاج  االكتئاب 
التكنولوجيا احلديثة. إن آلية حدوث الضحك غير 
أن هناك منطقة  ُوجد  ولكن  اآلن،  واضحة حتى 
حدوث  عن  مسؤولة  للدماغ  اجلبهي  الفص  من 
األطباء  أحد  أجراها  عملية  في  وذلك  الضحك، 
ألحد مرضاه، حيث قام بإجراء حتفيز كهربائي 
لهذه املنطقة، ومن اجلدير بالذكر أن هذا الفص 
مسؤول عن التحليل املنطقي والتخطيط والتحكم 
الـفريق  وَخلَص  املشكالت،  وحـل  باالنفعاالت 
املريض  التي جعلت  املنطقة  أن هذه  إلى  الطبي 
يضحك ما هي إال جزء من دائرة كبرى تتضمن 
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مناطق أخرى من الدماغ قد تكون مسؤولة عن 
االنفعال الذي أحدثه املوقف املضحك، فهم النكتة 
والضحك،  لالبتسام  الوجه  عضالت  وحتريك 
الصدغي  الفص  اكتناف  احتمال  عن  فضاًل 
والوطاء في حدوث الضحك والفكاهة. قد يتساءل 
وإن  أنفسنا،  دغدَغة  نستطيع  ال  ملاذا  البعض 
استطعنا فإننا ال نضحك؟ واجلواب هنا من أجل 
حدوث الضحك عند الدغدغة البد من توفر عنصر 
املفاجأة والتوتر، فأنت تعلم بالضبط ما سيحدث 
عندما تدغدغ نفسك والعكس صحيح، لكن تظل 
املفاجأة  عن  للمعلومات  الدماغ  استخدام  كيفية 
والتوتر لغزًا، وهناك بعض األدلة غير املؤكدة على 

اكتناف املخيخ في هذه العملية. 
على صحة  الضحك  آثار  األطباء  درس 
ويعود  املاضي،  القرن  منذ سبعينيات  اإلنسان 
 Norman الفضل في ذلك إلى نورمان كوسينز
الضحك  أن  اقترح  من  أول  كان  فقد   Cousins
والفكاهة لديهما القدرة على حتسني الصحة، وذلك 
في جتربة أجراها بنفسه، حيث ادعى أنه ُشفي 
بالكامل من مرض خطير أصيب به ملدة طويلة عن 
واألفالم  البرامج  مشاهدة  أثناء  الضحك  طريق 
الكوميدية إلى جانب التغذية اجليدة وتناول مجموعة 

من الفيتامينات بجرعات حددها بنفسه.

اآلثار اإليجابية للضحك
عندما يضحك اإلنسان يزداد جريان الدم 
باألوعية الدموية، مما يعمل على حتسن الدوران 
وزيادة ضغط الدم، ويعود ضغط الدم إلى قيمته 
على  فيعمل  الضحك  عن  التوقف  عند  القاعدية 
القيمة  وخفض  إجمااًل  الدموية  األوعية  ارتخاء 
األمراض  من  والوقاية  الدم،  لضغط  القاعدية 
هرمونات  في  بالتحكم  وذلك  الوعائية  القلبية 
التوتر "الكوريتزول واإلبينيفرين"، إذ أشار أحد 
أشخاص   10 على  أجراها  في جتربة  الباحثني 
أصحاء، حيث قام بوضع فيلم كوميدي خلمسة 
أي  اآلخرون  اخلمسة  يشاهد  لم  بينما  منهم، 
شيء، إلى أن هرمون الكورتيزول قد انخفض 

بشكل ملحوظ بعد أخذ عينات من دمهم كما أنه 
التنفسي  للجهاز  بالنسبة  الضحك  دور  وضح 
بالدم  األكسجني  الضحك مستويات  يعزز  حيث 
تفريغ  عبر  األنسجة  أكسجة  زيادة  على  ويعمل 
الرئتني واألنسجة من الهواء املستهلك، مما يجعله 
بعض  ووجد  التنفسي،  الـجهاز  لـمرضى  مفيدًا 
يكون  قد  ثانية   20 ملدة  الضحك  أن  الباحثني 
آلة  على  دقائق   3 قضاء  مت  أنه  لو  كما  مفيدًا 
التجديف، لكن يجدر االنتباه إلى أن استنشاق 
الهواء بسرعة نتيجة الضحك الشديد قد يسهم 
في إثارة نوبات الربو والسعال. ويلعب الضحك 
دوراً جوهرياً بالنسبة لدفاعات اجلسم الطبيعية 
ويعمل على تعزيز املناعة، إذ ثبت علميًا أنه يعمل 
على زيادة اخلاليا التائية واألضداد التي حتارب 
اإلنسان،  دخولها جلسم  عند  الغريبة  األجسام 
حيث استنتجت الدراسة السابقة أن عدد اخلاليا 
الفيروسات  تستهدف  )التي  الطبيعية  القاتلة 
واخلاليا السرطانية( قد ازداد أثناء الضحك، 
طويلة  لفترات  اجلسد  تعرض  إذا  عددها  ويقل 
من اإلجهاد النفسي، باإلضافة إلى أن الضحك 
يحفز إطالق اإلندروفينات من اجلهاز العصبي 
شبيهة  املنشأ  داخلية  مسّكنات  وهي  املركزي 
مبادة املورفني، وتعطي شعورًا بالراحة وتخفيف 
اآلالم. وُيعتقد أن الضحك يحفز اجلهاز احلوفي 
الدوبامني )هرمون  إنتاج  ُيعد مسؤواًل عن  الذي 
املزاج  حالة  في  بتحكمه  املعروف  املكافأة( 
إطالقه  إن  حيث  التعلم،  على  والقدرة  واالنتباه 

يعطي شعورًا بالنشوة واحلب والسعادة.
في  للغاية  فعال  بشكل  الضحك  يساهم 
مكافحة التوتر، حيث يساعد على جتاوز املشكالت 
أو من ضغوط  املنزل  املرء في  يواجهها  التي قد 
العمل، والتركيز بإيجابية على املشكلة وإيجاد 
السلبية  املشاعر  عن  عوضًا  لها  احللول  أفضل 
التي قد تزيد من هذه املشكالت، ووجد األطباء أن 
األشخاص الذين لهم نظرة مستقبلية إيجابية عن 
بشكل  املرض  مقاومة  على  القدرة  لديهم  احلياة 
أفضل عن هؤالء الذين لهم نظرة سلبية تشاؤمية. 
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الدماغ
انخفاض تأثير هرمونات التوتر 	•

التوتر  يقلل من مستويات  مما 
.والقلق ويتحسن املزاج.

الشهية
)10-15( دقيقة من الضحك احلقيقي قد 	•

حترق )10-40( سعرة حرارية باليوم.
يتحكم الضحك وينظم هرمونات الشهية 	•

)الليبتني واجلريلني( بحيث يزيد الضحك 
من شهية الطعام.

. املثانة
يفرض ضغطًا على املثانة. قد 	•

يتسبب الضحك للمصابني بسلس 
احلساسة(  املثانة  )ذوي  البول 

بتسرب البول.

حتمل األلم
يزيد الضحك القدرة على حتمل 	•

اآلالم عبر إفراز اإلندروفينات.

اجلهاز املناعي
يزيد من عدد األضداد، وينشط 	•

اخلاليا الواقية )مثل اخلاليا التائية( 
واخلاليا التي تقتل خاليا األورام.

العضالت 
يعمل على استرخاء العضالت.	•

.

.

القلب.
يقلل االلتهاب.	•
القلبية 	• األمراض  من  القلب  يحمي 

الدم،  فيها فرط ضغط  الوعائية مبا 
سكتات  وحدوث  النظم  اضطراب 

القلب.
يقـلل من مسـتـويـات الكولـيسـتيرول 	•

الضار ويرفع مستويات الكوليستيرول 
النافع.

.يخفض ضغط الدم االنقباضي.	•

ويعد الضحك أحد أفضل احللول حملاربة التقدم 
في السن وحتسني جودة النوم، فعندما يضحك 
الـوجـه حتى  الـدم حـول  يزيـد جريان  اإلنـسـان 
في أصغر الشعيرات الدموية، مما يجعله يبدو 
أصغر سنًا وأكثر عافية، وال ننسى دوره املذهل 
لدى مرضى داء الـسكري وهو أحـد األمـراض 
املتفشية في الوقت احلاضر، فقد أشارت إحدى 

الدراسات أن الضحك له فاعلية في التحكم بداء 
السكري من النوع الثاني، حيث يقل جلوكوز الدم 
عند مشاهدة أحد األفالم الكوميدية لدى املرضى 
عن هؤالء الذين شاهدوا أفالمًا مرعبة أو برامج 
يوم  ملدة  احلقيقي  الضحك  أن  ثبت  كما  مملة، 

كامل قد يحرق ما يقارب 2000 سعرة حرارية.
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عالج السرطان بالضحك
صحة  لتحسني  الضحك  توظيف  ميكن 
أيضًا  عليه  وُيطلق  ككل،  وسـالمـته  اإلنسـان 
العالج بالفكاهة، وقد يكون العالج فرديًا أو في 
مجموعات، حيث يساعد املرضى على التعايش 
مثاًل،  كالسرطان  املستعصية  أمراضهم  مع 
الضحك،  متارين  مثل  برامج  عدة  ويتضمن 
الكوميدية،  واأللغاز  والبرامج  األفالم  املهرجني، 
وألهميته فقد مت تخصيص ناٍد ملرضى السرطان 
بالضحك في أحد مراكز  يقدم جلسات عالجية 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  السرطان  معاجلة 
وعمدت إحدى اجلامعات الكورية إلى نشر مقالة 
تستقصي آثار العالج بالضحك على املزاج 
وتقدير الذات لدى مرضى السرطان، واستنتجت 
بالرضا عن  حتسن احلالة املزاجية والشعور 
الذات، كما َخلَصت دراسة عشوائية أخرى إلى 
إثبات فعالية برنامج العالج بالضحك بعد جلسة 
واحدة فقط في احلد من القلق واالكتئاب والتوتر 
لدى مرضى سرطان الثدي، مما يؤهله ليكون أول 

عالج مساعد مستخدم ملكافحة السرطان.
اآلثار السلبية للضحك

بالرغم من تلك الفوائد اجلمة إال أن للضحك 
بعض اآلثار السلبية التي قد تؤثر على حياة اإلنسان 

بشكل جذري منها:
• يتسبب الضحك في حدوث سكتة ملرضى القلب 	

عند اإلكثار من الضحك.
• لتوتر 	 املفاجئ  والفقدان  بالصداع  اإلصابة 

العضالت نتيجة الضحك املفرط.
• يسبب مشكالت صحية ملرضى الفتق ومرضى 	

البواسير في املراحل املتقدمة ومرضى سلسل 
البول.

• دخول العديد من األجسام الغريبة عند التقاط 	
الَنَفس نتيجة نوبات الضحك الشديدة.

• إثارة نوبات الصرع وفقدان الوعي )اإلغماء( 	
ونوبات الربو.

التي يجيدها  اللغات  إن الضحك هو أحد 
اللغات  آالف  فبرغم  العالم،  حول  البشر  جميع 
واختالف اللهجات، إال أن الكل يضحك بطريقة 
بنطق  البدء  قبل  حتى  األطفال  فيهم  مبا  واحدة 
األصدقاء  لكسب  رائعة  وسيلة  وهو  الكالم، 
ويعمل على تقوية الروابط االجتماعية بني البشر 
معترك  في  تصادفهم  قد  التي  املتاعب  وجتاوز 
الشخص  قدرة  ينمي  ذلك  على  وعالوة  احلياة، 
اإلبداعية والثقة بالنفس وروح املشاركة وحب العمل 
اجلماعي، وال ننسى فضل االبتسامة في قول سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلوات وأمت التسليم، فعن أبي 
ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله 
رواه  "تبسمك في وجه أخيك صدقة"  عليه وسلم 

الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه.

املراجع
•	 Humor’s healing potential, Brian L. Seaward, 

Health progress, 1992.

•	 Letslaugh.com.au

•	 Psychology of humor at work: a psychologi-
cal perspective, Christopher Robert, Routledge, 
2017.

�  الضحك هو أفضل دواء.
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يعجب بعض الناس من احلديث عن االكتئاب 
في األطفال لكن لألسف هو حقيقة، بالفعل يصاب 
األطـفـال باالكـتـئـاب كـغــيرهم من البالغني وكلما 
ازداد عمر الطفل كلما ازدادت احتمالية إصابته 
أننا  أي  حلدوثه(،  االستعداد  وجد  باالكتئاب )إذا 
لكن  الصغيرة،  العمرية  الفئات  في  االكتئاب  جند 
أعراض  وتتسبب  سًنا  أكبر  هم  ممن  أقل  بنسبة 
االكتئاب في إعاقة الطفل عن ممارسة حياته كباقي 
األطفال، مما يؤثر على حياته الدراسية واالجتماعية.

ما االكتئاب؟
فه الرابطة األمريكية  االكتئاب حسب ما ُتعرِّ
مزمنة  وكآبة  رئيسي  اضطراب  هو  النفس  لعلم 
في  املتعة  إيجاد  عـدم  أو  االهتمام،  عدم  تسبب 
الفعاليات اليومية أو الروتينية، على أن يستمر 
ملدة ال تقل عن أسبوعني. يؤثر االكتئاب على 
بالقلق  فيصاب  كبيراً،  تأثيراً  الشخص  حياة 
واخلوف والغضب واألسى في فترات طويلة قد 
شديد  انسحاب  أو  البكاء  من  نوبات  يصاحبها 
ف املعهد األمريكي  مـن األهـل والـمحيطني. ويعرِّ

للصحة العقلية االكتئاب على أنه "خلل في سائر 
اجلسم يشمل اجلسم واألفكار واملزاج ويؤثر على 
أشخاص،  من  حوله  وملن  لنفسه  اإلنسان  نظرة 
وما يحدث من أحداث، بحيث يفقد املريض اتزانه 

اجلسدي والنفسي والعاطفي".
أعراض االكتئاب

سبب 	• أي  بـدون  الشـديـد  واألسـى  الـحـزن 
ملحوظ، وبشكل مستمر.

• البكاء والنحيب.	
• االنعزال واالنسحاب عن العائلة واملجتمع.	
• الطفل/ 	 الـتي كان  بالفعالـيـات  عدم االهتمام 

املراهق يتمتع بها سابًقا؛ كالرياضة أو السباحة، 
أو املسجد،  النادي  إلى  الذهاب  أو  القراءة،  أو 
فتجد الطفل أو املراهق غير قادر على إيجاد أية 

رغبة في ممارسة أي من هذه النشاطات.
• الذات قد تصل إلى إهانة 	 مشاعر سلبية حول 

الطفل أو املراهق نفسه، بوصفها صفات مهينة 
ومحتقرة، هذه السلبية قد تكون واضحة في عدم 
الثقة بالنفس واإلحساس بعدم أهمية الشخص.

• اإلحساس بالذنب. 	

الكتئاب لدى الأطفال
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• انعدام الطاقة وعدم الرغبة في عمل أي شيء	
• النوم الكثير أو العكس.	
• التشكي الشديد أو املتكرر من اآلالم جسدية، 	

مثل: الصداع، وأوجاع بالبطن.
• زيادة ملحوظة في الوزن أو العكس.	
• قد يصاحب االكتئاب غضب شديد وعصبية، 	

وانفعال جتاه الشخص واآلخرين.
ســوء األداء الـدراسـي، بسبب عدم اهتمام 	•

الشخص من جهة، ومن جهة أخرى بسبب 
عدم القدرة على التركيز واالنتباه.

• قد يدفع االكتئاب الطفل وخاصة املراهق إلى 	
والعقاقير  على املخدرات  واإلدمان  التدخني، 

أو غيره.
التـفكـيـر املتـواصل فـي املـوت، وفي حاالت 	•

االكتـئـاب املـزمن قـد يـصل احلال إلى التفكير 
في طرق متعددة لكيفية االنتحار من أجل هذا 

األمر، أو محاولة االنتحار.  
أسباب االكتئاب

ما زالت أسباب االكتئاب عند األطفال واملراهقني 
غير مفهومة على الوجه األمثل، ولكن هناك ثالثة أمور 

قد تكون أحد املسببات:
بعض األدوية والعقاقير لها أعراض جانبية . 1

اجلسم،  في هرمونات  تغييرات  تسبب  قد 
مما يؤدي إلى االكتئاب.

االنتقال . 2 أو  عزيز،  )كِفقدان  مـعيـنـة،  أحداث 
من البيت أو املنزل إلى حي أو بلد آخر، أو 

حدوث الطالق، العنف العائلي(.
عامل الوراثة.. 3

ينصح املختصون األم واألب مبراجعة طبيب 
املعالج  الطبيب  نفسي متخصص لعالج االكتئاب، 
هو الذي سوف ينظر إلى املرض من ناحية أعراضه، 

أسبابه، والطريقة الناجحة في التعامل معه.
معاجلة االكتئاب

• العالج بأدوية مضادة لالكتئاب، وُينبه األطباء 	
األهالي أنهم قد يحتاجون إلى أن يجربوا 
حتى  واجلرعات،  األدوية  من  نوع  من  أكثر 
طفلهم،  حلالة  املناسب  الدواء  إلى  يتوصلوا 
وفي الـعادة ينصح باالنتظار ما بني أسبوع 

ذا  الدواء  كان  إن  ملعرفة  أسابيع  ثالثة  إلى 
نفع أم ال.

غـالبـاً مـا يـصـاحب العالج باألدوية عالج 	•
نفسي وسلوكي.   

دور األهالي في املعاجلة
مما ال يخفى على أي أحد، دور األم واألب 
في عالج ابنهم بغض النظر عن نوعية املرض أو 
إليها في  التطرق  نقطة يجب  أول  ولعل  اإلعاقة، 
هذا املجال هو اعتراف الوالدين أن ابنهم يحتاج 
إلى مساعدة متخصصة، وأنه ال عيب في كون 
ابنهم أو مراهقهم يعاني من االكتئاب الذي هو 
جزء من الصحة النفسية والعقلية، وبكل أسف، 
سلبية  نظرة  والشرقية  العربية  مجتمعاتنا  تنظر 
ملن يعاني من هذه األمراض، وينظر عامة الناس 
ــــ )وخاصة غير املثقفني منهم( ــــ إلى األمر على 

أنه قلة تربية أو صرامة من ِقَبل األم واألب.
إن االكتئاب مرض وليس اختيار وهو أمر 
املراهق:  أو  للطفل  نقول  لنا أن  املمكن  ليس من 
"ال حتزن"، أو "قل للحزن ال" ونتوقع أن يشفى 
الــشـخـص املصـاب  دون تدخل طبي. إن حـال 
يعاني من مرض  املزمن هو حال من  باالكتئاب 
الربو أو داء السكري، فليس االكتئاب هو رغبة 
من املريض، وإمنا هو ابتالء من رب العاملني، كما 
الربو، ونعطي  أننا نسعى لشراء دواء ملريض 
أيـضاً  هنا  السكري،  داء  ملريض  األنسولني  إبرة 
يجب علينا أن نبحث مع املختص عن الطريقة املثلى 

للعالج.
أن  )وهي  ــــ  القناعة  هذه  ما متكنت  متى 
االكتئاب مرض وليس اختيارًا(ـ ـــ في ذهن الوالدين، 
ميكن لهم أن يعينوا ابنهم أو ابنتهم على التعامل 

مع االكتئاب من خالل اإلرشادات التالية:
• قـبـل كـل شيء يجب مـراجعـة الطبيب النفسي 	

أو املتخصص في هذا املجال.
• حتى 	 البيت،  في  يجري  مبا  املدرسة  إعالم 

تعمل املدرسة والبيت كفريق واحد.
• اللوم، سواء جتاه 	 عدم اخلوض في مشاعر 

الذات، أو الطفل املراهق املصاب.
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• التحدث مع الطفل أو املراهق ــــ )حسب العمر 	
يحدث،  ما  حول  ــــ  واإلدراك(  الفهم  ودرجة 
شديد  بخوف  يصابون  األطفـال  مـن  كثيـر 
فتراهم  لالكتئاب،  املصاحبة  األعراض  من 
ابنك  تشجع  أن  حاول  وأكثر،  أكثر  ينعزلون 
أفكاره  ويشاركك  لك،  قـلبه  يـفتـح  أن  علـى 
وهمومه، ومع هذه الصراحة، ال بد من التنبيه 
أو  التسخيف،  أو  الهجوم،  عدم  أهمية  على 
االستهزاء، أو التقليل من أهمية ما يشكو منه، 
فال جترحه بالكلمة، فال يفتح صدره وقلبه لك 
للكالم،  املناسب  الـوقت  ـر  تخـيَّ املستقبل،  في 
وحاول أن تسمع قبل أن تكلمه بأسلوب بسيط 
بـعيًدا عـن احملـاضرات واالنتقادات  وسهل 

الالذعة.
• متالك أعصابك، خاصة في بداية األزمة.	
• ثقف نفسك وابنك.	
• مراقبة أجراس اخلطر، ويعني ذلك عندما يتكلم 	

طفلك حول املوت أو طرق املوت أو تفكيره في 
االنتحار، هذه األمور تعتبر أجراس خطر، 

وحتتاج إلى تصرف عاجل جدًا.
• جدًا، 	 هامة  النقطة  هذه  حُتبه،  أنك  ابنك  ذكــر 

فقد يظن البعض أن الشخص املكتئب ال يكترث 
فيه  األمر  هذا  يكون  وقد  اآلخرين،  مبشاعر 
وجه من الصحة، لكن مع تأكيدك حملبته يوًما 
بعد يوم، وأن محـبتـك لن تتغير مهما تغيرت 
الظروف، ومـع األيـام سـوف تــرى أن الـحـب 
واحلنان في تلك األيام األولى العصيبة، سوف 

يترك أثراً طيباً مباركاً.
• مشاركة العائلة مائدة الطعام أو جلسة املساء، 	

وال بأس ببعض املزاح، فلقد أثبتت العديد من 
اإلنسان  لصحة  الضحك  أهمية  الدراسات 

العقلية والنفسية.
• التركيز على اجلوانب اإليجابية في التعامل، 	

فمثاًل إن رأيت ابنك يقرأ في كتاب أو  يسمع 
أغنية، أو ميارس الرياضة، امدح هذا التصرف 

في حني حدوثه.
ساعد ابنك أن ُيحب احلياة والفعاليات، فكر 	•

الرياضة،  بالنادي وممارسة  في االشتراك 
فلـقـد أثـبــتــت األبـحـاث والـدراسـات الـعـلـمية 

على  اجلسم  تـساعد  الـريـاضـة  مـمـارسة  أن 
إفراز "األندورفني" الذي يساعد على تهدئة 

األعصاب.
• ابحث عن نقاط القوة واستغلها.	
• اليوم 	 ويستغل  ويخطط  ينظم  كيف  ابنك  علِّم 

واللحظة.
• علِّم ابنك كيف يوازن في األكل والشرب، والنوم، 	

والدراسة، والترفيه،  والدين، والرياضة... إلخ. 
هذه املوازنة هي التي ستخلق نوًعا من الروتني 

اإليجابي في حياة الطفل أو املراهق.
ـع ابنك أن يـّكـون حلقة من األصحاب 	• شـجِّ

تكـون عـنـده القـدرة على  اإليجابيني، حـتـى 
التواصل االجتماعي، والعبرة هنا في النوعية ال 
الكمية، فيمكن لصديق واحد أن يعطي من  في 
الدعم االجتماعي ما ال ميكن ألشخاص متعددين 

أن يقدموه.
• ُخذ كل يوم بيومه وال تتعجل النتائج.	
• ُكن صبوًرا، قل في قلبك: "ربي إني صبرت 	

رني كما  وعدتني!". كما أمرتني، فبشِّ
• "ومن 	 يتركك؛  لن  الذي خلقك  فإن  بالله،  ثق 

يتوكل على الله فهو حسبه".
دور املدرسة في املعاجلة

قد يالحظ املُعلم أو مييز عالمات االكتئاب لدى 
الطفل أو املراهق خاصة، من خالل مراقبة تصرفات 

الطالب، فالطالب الذي يعاني من االكتئاب تراه:
• قليل القدرة على التركيز واالنتباه.	
• يحصل على عالمات قليلة.	
املدرسية 	• الـواجبات  بإنهاء  االهتمام  عدمي 

وتقدميها في املوعد احملدد.
• قد يكون شديد احلساسية لكل نقد من قبل 	

املدرسة أو الطلبة اآلخرين.
• قد ينعزل عن الطلبة من حوله.	
• قد يدخل في مشاجرات ومشاحنات مع طلبة 	

آخرين ألسباب تافهة، أو  حتى بدون سبب.
• قد يبدو غير قادر على السيطرة على مشاعره، 	

فتراه عصبيًا، غاضبًا، حزينًا، أو متوترًا.
• قد يبدو ُمتَعبًا، وقد ينام في الفصل.	
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بـشـكـل عـام يــبـدو كـئيبًا حـزينًا غـيـر مـهتم 	•
فاته على اآلخرين. مبستقبله أو بتأثير تصرُّ

قد تكون املدرسة هي أول من ينبه األهالي إلى 
مع  التعامل  يكون  عندما  ما، خاصة  مشكلة  وجود 
العوائل ذوي الدخل احملدود أو ذوي التعليم املتدني، 
ومن هنا جتدر اإلشارة إلى دور املدرسة في تثقيف 

األهالي وإرشادهم إلى ما يجب عليهم فعله.
ميكن للُمعلم أن يعني الطالب الذي يعاني من 

االكتئاب من خالل بعض االقتراحات التالية:

• على املُعلم أن يتعلم فن اإلصغاء، وهنا ال أعني 	
الطالب،  يقوله  ملا  يكون مستمعًا  أن  فقط  به 

وإمنا أيًضا فهم ما يعنيه.
• تفهم أن كل طالب مختلف عن الطالب اآلخر، 	

املشكلة واحللول، فال ميكن وضع  من حيث 
قالب واحد وتطبيقه على كل حالة.

• َتفهم ما إذا كان الطالب يعاني من أية إعاقة، 	
فمن البديـهي أن مساعدة الطالب الذي يعاني 
الذي  الطالب  من االكتئاب وحده، تختلف عن 
التوحد،  الـتعلم،  مـن صـعوبات  أيـضًا  يعـانـي 

الوسواس القهري أو غيره.
• معرفة اهتمامات الطالب ونقاط القوة والضعف 	

في قدراته الصفية والالصفية.
• تخفيف كمية ونوعية الواجبات الدراسية في 	

فترة األزمة.
• إعـطـاء النقـد اإليـجـابي للطالب ودعمه وتقوية 	

ثقته بالذات، وينصح أهل التربية باستخدام 
املزحة من أجل التعليم، )هناك فرق بني املزح 
اخلـفـيـف الـهـادف، وبـني االسـتهزاء الـجارح 

واملؤذي(.
تـعـليم الـطـالب تـقــبل األخـطاء، وأنه ال بأس 	•

أيضًا  وهنا  ما،  مسألة  حل  في  يخطئ  أن 
اخلارج  الذات  لوم  عدم  الطفل  تعليم  يدخل 
عن إطار املألوف، ومن الطرق الناجحة تعليم 
الطـفـل طـمأنة الـنـفس في هـذه الـحاالت بأن 
يقول الطالب لنـفسه: "ال بـأس أنـي لـم أحل 
هذه املسألة عـلـى الوجه املطلوب، أنا حاولت 

وهذا هو املهم".

• مرونة التعليم، 	 يتح  للطالب  مرن  عمل جدول 
أيـضـاً تـعليـم الطالب كيفية تنظيم وتخطيط 
جـدولـه الدراسـي، ميكن للمدرسة أن توفر 
املهام  فيها  يسجل  أجندة  أو  دفتراً  للطالب 

الدراسية واملدة الزمنية املتاحة إلنهائها.
• تعليم الطالب كيفية حل املشكالت التي يواجهها، 	

يتغلب على حالة اإلحباط واإلحساس  حـتـى 
بالفشل.

تعلـيـم الطـالـب بـعـض االستراتيجيات التي 	•
الـحـزن،  على مشاعـر  التغلب  في  تساعده 
والغضب، واإلحباط، مثال ذلك: قراءة القرآن 
الكرمي، أو الدعاء والصالة، السباحة، الركض، 
الكتابة في مفكرة شخصية، التحدث مع شخص 

موثوق فيه...، وغيره.
• تعليـم الـطـالـب بـنـاء األهداف على أنها تكون 	

أهدافاً معقولة، وقابلة للتحقيق في مدة زمنية 
معينة.

• الحــظــت 	 إذا  مـا  وخاصـة  تصرفاته،  مراقبة 
املدرسة أية رغبة أو محاولة في إيذاء الذات.

• مراقبة تصرفات الطلبة احمليطني بالطالب.	
تشجيع التواصل االجتماعي اإليجابي مع 	•

الطالب املصاب باالكتئاب.
بأية 	• الـعـائلة  ومـشـاركـة  العائلـة  مع  العمل 

معلومـات قد تفيدهم في التعامل مع طفلهم، 
واملقاالت  الكـتـب،  تـوفـيـر  ناحية  مـن  سـواء 
املتعلقة، أو إرشادهم إلى من ميكن أن يقدم 
لهم املزيد من اخلدمات كاملراكز املتخصصة 

في هذا املجال. 

املراجع
ــــ دار 	• النفسي  النفسية والعالج  ــــ الصحة  زهران، حامد 

النفائس ــــ بيروت 1997م.
ــــ 	• ــــ دار املريخ  ــــ سيكولوجية االكتئاب  عبد العظيم، عزت 

عمان ــــ 1998 م.

•	 Help Guide: Teen Depression: A Guide for Parents. 
http://www.helpguide.org/mental/depression_teen.
htm

•	 Responding to a Student’s Depression http://
www.ascd.org/publications/educational-leader-
ship/oct10/vol68/num02/Responding-to-a-Stu-
dent’s-Depression.aspx
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د.  إميان ماهر صالح
محرر طبي ــــ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ــــ 

دولة الكويت

ال�صيدلية املـنزلية

إن العديد من املشكالت الصحية اليومية التي نواجهها من جروح وخدوش إلى صداع و ُحْرَقة 
في املَِعَدة ميكن عالجها في املنزل، فمن خالل وجود اإلمدادات املناسبة في خزينة الدواء اخلاصة 
مبنزلك، ميكنك االكتفاء بالصيدلية املنزلية عن الذهاب إلى عيادات األطباء، أو غرفة الطوارئ وذلك 
من  املنزلية  الصيدلية  تعد  عنها.  غنى  ال  ضرورة  املنزلية  فالصيدلية  الطفيفة،  اإلصابات  حالة  في 
األساسيات الضرورية لضمان توفر وسائل اإلسعافات األولية التي قد تكون سببًا في احلماية من 
الوقت ذاته يجب  مضاعفات كبرى، وتتكون من خزينة لإلسعافات األولية وخزينة لألدوية، لكن في 
األخذ في االعتبار أنه على الرغم من قطع علم صناعة األدوية شوطًا كبيرًا في التطور إال أن األدوية 
كانت ومازالت عالجًا ال يستخدم إال بنصيحة طبية مباشرة، ويجب اتباع جميع التعليمات على علبة 
الدواء بشأن حفظها وتاريخ انتهاء مدة التَّْخِزين وكافة التوصيات املعطاة من قبل الطبيب أو الصيدلي. 

إذ أن املعلومات املقدمة هنا هي فقط إرشادية وينصح باستشارة الطبيب عند الضرورة.
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خزينة اإلسعافات األولية
في حياتنا اليومية نحن عرضة الختطارات 
يعد  األمر  وهذا  املنزل،  وخارج  داخل  متعددة 
ينزلق  فقد  البشري،  للنشاط  نتيجة  طبـيـعـيـًا 
أثناء  إصبعه  يجرح  أو  الدرج  عن  الشخص 
الطبخ...إلخ، ومن خالل إجراء اإلسعافات األولية 
اجلروح  من  العدوى  نسبة  من  التخفيف  ميكن 
املفتوحة واإلصابات، والتقليل من شدة اإلصابة 
ومنع تفاقم احلالة. ليتم إجراء اإلسعافات األولية 
يجب أن تتوفر عتيدة تسمى بعتيدة اإلسعافات 
األولية التي هي عبارة عن مجموعة من اللوازم 
األولية  اإلسـعافات  لتقدمي  تستخدم  واملعدات 
بحيث تساعد على االستجابة بفاعلية لإلصابات 
الشائعة والطارئة، وميكن إيجادها في الصيدليات 
بأنواع وأحجام مختلفة، ويجب انتقاؤها حسب 
احلاجة، وذلك بعد استشارة الصيدلي، ويفضل 
أن تكون نظيفة وصامدة للماء للحفاظ على نظافة 
من  يلي جزء  وفيما  معقمة،  وإبقائها  محتوياتها 

محتويات العتيدة:
• اجلراثيم 	 منو  ملنع  يستخدم  مطهر،  محلول 

الضارة.
• العصائب واألربطة، تختلف أشكال العصائب 	

اإلصابة  نوع  على  اعتمادًا  الطبية  واألربطة 
معقمة  تكون  أن  ويسـتحسن  وموضعها، 
)مثل: العصابة املثلثية، التي تستخدم لتثبيت 
من  تتدلى  التي  العصابات  أو  الضمادات 

العنق حلمل الذراع(.
• ضمادات، من الشاش املعقم ذي األحجام 	

الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، ينبغي تغطية 
ملنع  معقمة  بضمادات  الكبيرة  اإلصابات 
العدوى إلى أن يتم إعطاء العالج من قبل 

ِمْهِنّي الصحة.
• مقص ومالقط و قطن طبي.	
• مرهم مضاد حيوي، ملنع حدوث َعْدَوى جرثومية.	
• ِمْقياُس احَلراَرِة، لقياس درجة احلرارة.	
• قفازات معقمة وإبر ومشابك.	
• مرهم هيدروكورتيزون، هــو عــبــارة عن 	

كورتيكوستيرويد َموِضِعّي يستخدم لتخفيف 
واالحمرار،  احلكة،  من  )احلد  اجللد  التهاب 

التورم والَتَهيُّج(.

• محلول غسيل العينني، للمساعدة على غسل 	
العينني من التراب والغبار. 

• اإِلبـيـِنْفـرين  الـمعروف أيضًا باألدرينالني، يعمل 	
الدم،  ويرفع ضغط  القلب،  زيادة ضربات  على 
وله دور في توسيع القصبات وأحد استخداماته 
تكمن في حاالت الَتَأق )َتَظاهرات شديدة وفورية 
للحساسية(، ولكن ال يستخدم إال بعد استشارة 
كل  املناسبة حلالة  اجلـرعة  لوصـف  الطبيب 

مريض.
• األتروبني، يقلل من إفراز السوائل املوجودة 	

في القصبة، ويزيد ضربات القلب، ويستخدم 
كترياق ملركبات الُفْسفاٌت الُعْضِويَّة في حالة 
حدوث تسمم ناجت عن التعرض ملُبيُد احَلَشرات 
وأيضًا ال يستخدم إال بعد استشارة الطبيب.

• على 	 يحتوي  كتيب  األولية،  اإلسعافات  دليل 
ألكثر  األولية  اإلسعافات  عمل  لكيفية  ملخص 
على  مع احلرص  املنزل  في  احلوادث شيوعًا 
أخذ دورات في كيفية إجراء اإلسعافات األولية.

• قائمة بأرقام هواتف الطوارئ.	

خزينة األدوية
حيث إن األمراض البسيطة واآلالم اخلفيفة 
شائعة فإنه من املفيد االحتفاظ  ببعض األدوية 
فحص  جهاز  )مثل  واألجهزة  املعقمة  واألدوات 
احلاجة.  عند  وذلك  باملنزل  السكر(  أو  الضغط 
البرد  نزالت  أن  املعروف  من  املثال،  سبيل  على 
واألنفلونزا تنتشر بدرجة كبيرة بني أفراد األسرة 
الواحدة خاصة بني األطفال، كما تنتشر العدوى 
على  البرد  نزالت  وتتفاوت حدة  باملدارس  أيضًا 
على  وحرصًا  فرد،  لكل  املناعية  احلالة  حسب 
سالمة كل فرد من أفراد األسرة ينصح بتوفير 
صيدلية منزلية إلسعاف املصابني ووقاية احمليطني 
بهم، وهذه الصيدلية يجب أن حتتوي على العناصر 
معلومات  قراءة  دائمًا  ويجب  واملهمة،  األساسية 
األدوية  وتخزين  التعليمات  واتباع  بعناية  األدوية 
بعيدًا عن متناول األطفال. باإلضافة إلى أنه يجب 
من  التخلص  مع  األدوية  صالحية  تاريخ  متابعة 
األدوية منتهية الصالحية. ويفضل ترتيب األدوية 

حسب وظيفتها، وفيما يلي ذكر لبعض األدوية:
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• حلالة 	 الطبيب  قـبـل  من  املوصوفـة  األدوية 
صحية معينة.

• وخافض 	 كمسكن  يستخدم  باراسيتامول، 
للحرارة.

• األرجية 	 أعراض  لعالج  الِهْستامني،  ُمضادُّ 
)مثل الُعطاس، رشح األنف، والعيون الدامعة( 
والناجتة عن لدغات احلشرات. ويجب استشارة 

الطبيب ملعرفة اجلرعة املناسبة لكل شخص.
• ُمضادُّ احُلموَضة ، ليساعد على حتييد حمض 	

املعدة.
• والبروفني، 	 األسـبرين  مـثـل  األلم  مسكنات 

لتخفيف معظم اآلالم و األوجاع.
• مضاد حيوي )حبوب، مرهم أو كرمي(، لعالج 	

االلتهابات الناجتة عن اجلراثيم.
• إعادة 	 على  تساعد  الَفَمِوّي،  اإِلْمَهاِء  َأْماَلُح 

توازن اجلسم الطبيعي من املعادن والسوائل، 
وتخفيف الشعور بالضيق والتعب، ولكنها ال 
تقضي على السبب الكامن وراء املرض، مثل 
الفيروسات أو اجلراثيم. يجب استشارة 

الطبيب ملعرفة اجلرعة املناسبة.
• اإلسهال 	 حلاالت  يستخدم  اإِلْسهال،  ُمضادُّ 

ويعمل من خالل إبطاء حركة األمعاء، ولكنه 
ال يعطى لألطفال دون سن 12 عامًا كونه قد 
يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوبة، واألخذ 
إلى  يؤدي  قد  املفرط  استعماله  أن  باالعتبار 

اإلمساك.
• عن 	 األنف  احتقان  من  يقلل  االْحِتقان،  ُمزيُل 

خالل  من  وااللتهاب  التورم  تخفيف  طريق 
تضييق األوعية الدموية.

• ويخفف 	 للغازات  مضاد  دواء  سيميثيكون، 
ؤ، االنتفاخ، والشعور  من أعراضها )الَتَجشُّ
بالضغط وعدم الراحة في املعدة أو األمعاء( 

من خالل تفكيك فقاعات الغاز في امِلَعى.
نصائح هامة

• يفضل أن يكون حجم الصيدلية املنزلية كبيرًا 	
بالدرجة الكافية ليتسع جلميع األدوية.

• وضع الصيدلية املنزلية بعيدًا عن احلرارة 	
والرطوبة، وعن متناول األطفال.

• وضع إرشادات واضحة على كل ما بداخل 	
من  تستخدم  الذي  الغرض  توضح  اخلزينة 

أجله.

• وخطورة 	 بأهمية  األسرة  أفراد  كافة  توعية 
األدوية املوجودة في املنزل. 

• وتقسيمها 	 واألدوية  واألدوات  املواد  ترتيب 
إلى مجموعات ليسهل الوصول إليها.

• التأكد من صالحية املواد واألدوية من حني إلى 	
آخر، والتخلص من األدوية منتهية الصالحية.

• املعدنية كاملقص 	 األدوات  أن  التأكد من 
وامللقط واإلبرة سليمة، وبحالة جيدة وصاحلة 

لالستخدام ولم تصب بالصدأ.
• قبل أخذ أي دواء أو مكمالت غذائية، يجب 	

قراءة الواسم، وااللتزام باجلرعة احملددة من 
قبل الطبيب.

• يجب التأكد من أن أدوية الصيدلية املنزلية ال 	
تسبب حساسية ألفراد األسرة.

• إحكام غلق الصيدلية املنزلية مع مراعاة 	
سهولة فتحها عند احلاجة الستخدامها.

• مراعاة شروط تخزين األدوية، إذ أن بعض 	
األدوية يجب أن تخزن في الثالجة.

املراجع
•	 A Textbook of First Aid, Helen Mary Perdita, 

First edition, Vikas Publishing House, 2014.

•	 Basic & clinical pharmacology, Bertram G. Kat-

zung, Anthony J.Trevor, 13th Edition, Mc Graw 

– Hill Education, 2014.

•	 www.fda.gov
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الصحة .. سؤال  وجواب

يعاني بعض الناس من آالم باملعدة »أسفل القفص الصدري حتديدًا«، ويزيد هذا األلم بعد 
تناول الطعام، وأحيانًا عند التأخر في تناول الوجبات، فما أسباب ذلك؟

إن اآلالم التي حتدث أسفل القفص الصدري غالبًا يكون سببها املعدة، ولكن في بعض احلاالت 
يكون سببها وجود مشكالت بالكبد أو املرارة. وأسباب آالم املعدة هي إما وجود قرحة أو التهاب 
باملعدة أو نتيجة لزيادة إفراز األحماض املعدية أو نتيجة لوجود اجلرثومة املعدية. وحتدث آالم التهاب 
املعدة بعد تناول الطعام. وفي حالة اإلصابة باجلرثومة املعدية تعطى بعض األنواع من املضادات 
احليوية. ينصح املرضى بتجنب األطعمة املقلية والتوابل التي تفاقم الشعور باأللم واإلكثار من تناول 
األطعمة الغنية باأللياف مثل السبانخ والبروكلي، وتناول املوز ألنه يحتوي على مواد مضادة للجراثيم 

وكذلك تناول الفواكه احلمراء مثل التوت واخلوخ.
يعاني بعض الناس من حساسية باليدين نتيجة استعمال املنظفات، بحيث تصبح األيدي 

متشققة وخشنة امللمس وتظهر بها بعض الشقوق، فما أسباب ذلك؟
يتم تشخيص هذه احلالة باإلكزمية وهي من األمراض اجللدية الشائعة، وحتدث نتيجة كثرة 
استعمال املواد الكيميائية واملنظفات، وغيرها من املواد التي تسبب تهيج اجللد. وفي هذه احلالة 
تستخدم الكورتيزونات املوضعية، وفي بعض األحيان تستخدم مضادات الهيستامني لتهدئة احلكة 
مع مراعاة عدم استخدامها أثناء احلمل. ومبجرد معرفة السبب الذي يؤدي إلى اإلكزمية يجب جتنبه 
فإذا كان السبب هو مواد التنظيف، يجب على املريض ارتداء القفازات القطنية قبل استعمال املواد 
املنظفة، ويرتدي فوقها القفازات البالستيكية مع استعمال املرطبات مثل الفازلني ملنع تشقق اجللد.

بالظهر  بآالم شديدة  الشعور  في  يتسبب  مكتب، مما  على  بعمله وهو جالس  يقوم  منا  كثير 
وتظهر هذه اآلالم مع احلركة وغالبًا أثناء فترة الليل. فما أسباب ذلك؟

يشير هذا النوع من األلم إلى أن األلم من النوع االلتهابي الذي يترافق مع تصلب الظهر. 
يتحسن املريض بتناول بعض األدوية املسكنة، وينصح املريض باجللوس بشكل صحيح أثناء القيام 
بعمله، وكذلك النوم بشكل صحي وذلك بوضع وسادة بني الركبتني، ينصح أيضًا بالقيام ببعض 
التمارين املخصصة آلالم الظهر. ميكن تطبيق كمادات املاء البارد أو الساخن على اجلزء املصاب، 

ألنها تساعد على تقليل األلم ولكنها ال تستخدم ألكثر من خمس عشرة دقيقة.

ُتعنى هذه الصفحة بطرح األسئلة حول بعض املشكالت الصحية الشائعة واإلجابة عليها 

من املنظور العلمي، ولكن احللول املقترحة للحد من املشكالت ال تنطبق على جميع 

التشخيص املناسب  إلى  للوصول  الطبيب املختص  املرضى ويتعني عليهم استشارة 

وبناًء عليه يتم إعطاؤهم العالج الالزم لذلك.
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نتيجة  األوردة  في  توسع  أنها حدوث  على  ببساطة  الساقني  دوالي  تعريف  ميكن 
بعض  فتظهر  القلب.  إلى  عودتها  آلية  كفاءة  لعدم  وذلك  فيها،  الدماء  وركود  لتجمع 
الشعيرات الدموية الصغيرة حتت اجللد التي قد تكون شعيرات حمراء رفيعة أو خطوط 
زرقاء، أو بنفسجية متعرجة يكون سمكها حوالي 2 ملي متر. على الرغم من ظهور هذه 
الشبكة عنكبوتية الشكل، فإنها قد ال متثل مشكلة صحية خطيرة إال أنها قد تسبب آالمًا 
وثقاًل بالساقني خصوصًا بعد الوقوف لفترات طويلة. لذلك ينصح باستشارة الطبيب 
املختص حال مالحظتها. وبشكل عام، حتدث هذه احلالة عند ارتخاء األوردة السطحية 
إلى  أسفل  من  الدم  بتوجيه  تقوم  التي  الوريدية  في صماماتها  قصور  أو  عجز  نتيجة 
أعلى باجتاه القلب. ففي احلالة الطبيعية يؤدي فتح هذه الصمامات إلى دفع الدم في 
اجتاه واحد إلى أعلى، وذلك عكس اجتاه اجلاذبية األرضية، وباجتاه القلب ثم تغلق ملنع 

رجوعه ثانية. كما أن حلركة عضالت الرجل دورًا في آلية الدفع.

دوايل ال�ساقني

د. حسني عبد النبي صفر 
استشاري جراحة األوعية الدموية ــــ مستشفى مبارك ــــ 

دولة الكويت
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أنواع دوالي الساقني
من املمكن أن حتدث الدوالي جلميع الفئات 
العمرية ابتداًء من سن 15 سنة فما فوق. و ميكن 
دوالي  إلى  تقسيمها  الدوالي  شكل  طريق  عن 

واضحة وغير واضحة، كاآلتي 
دوالي غير واضحة وتظهر على هيئة. 1

ـــ شعيرات دموية غير مرئية حتت اجللد.
ـــ تورم في الساق.

ـــ انتفاخ الساق.
دوالي خارجية وواضحة وتظهر على . 2

هيئة
ـــ آالم وثقل بالساق.

ـــ ورم وانتفاخ بالساق. 
ـــ شعيرات دموية مرئية حتت اجللد. 
ـــ أوردة منتفخة و واضحة بالساق. 

)بسبب  القدم  فوق  باجللد  بنية  بقع  وجود  ـــ 
تسّرب صبغة اجللد خلاليا الدم املتكسرة(.

ـــ تقرحات جلدية.
ـــ ظهور قشور على جلد الساقني. 

أسباب الدوالي 
سواء  الدوالي  حلدوث  عديدة  أسباب  هناك 
عام،  وبشكل  السطحية.  أو  العميقة  األوردة  في 
فأهم العوامل التي تعيق عودة الدم إلى القلب، هي، 

وجود جلطة باألوردة العميقة، مما يؤدي إلى . 1
خمول وعجز الصمامات. ويترتب عليه ركود 
بالـدوالي  املريض  وإصـابة  باألوردة  الـدم 

اخلارجية.
الهرمونات، مثـل حـبـوب مـنع احلمل التي . 2

تسبب االرتخاء في عضالت األوردة. 
الوقوف أو اجللوس ملدة طويلة، لذا تزداد نسبة . 3

اإلصابة لدى املدرسني، الطيارين، األطباء، 
السكرتارية، األمهات.

الشلل بصفة عامة، لتسببه في ضعف عضالت . 4
الساقني.

احلمل )اجلنني يعيق حركة الدم من األوردة . 5
إلى القلب(.

السمنة الزائدة.. 6
املالبس الضيقة، كاألربطة التي قد تؤدي إلى . 7

توسع األوردة عن طريق زيادة الضغط عليها. 
فاللباس املريح )غير الضيق( يساعد على 

عودة الدم إلى القلب بسهولة.
العوامل الوراثية.. 8
السن، حلدوث ضعف بجدران . 9 التقدم في 

األوردة نتيجة خللل في بروتينيات هامة وهي 
بروتني الكوالجني )الذي يعطيها القوة( وبروتني 

اإليالستني )الذي يعطيها املرونة(. 
الدوالي لدى النساء

تنتشر دوالي الساقيني بنسبة كبيرة لدى 
النساء، وذلك نتيجة ألسباب كثيرة منها، احلمل 
والوالدة، تناول حبوب منع احلمل، وطبيعة حياة 
في  يسهم  الوقوف، مما  كثرة  تتطلب  التي  املرأة 
زيادة وقع املشكلة، ولذا يحذر األطباء من إهمال 

راحة الساق وخاصةَّ أثناء الصيام.
براءة أحذية الكعب العالي من حدوث دوالي 

الساقني بالرغم من ضررها

اللـبـاس  تأثيـر  موضوع  إلى  التطرق  عند 
إلى  التنويه  الضروري  فمن  األوردة،  على صحة 
األفضل.  دائمًا  هو  املريحة  املالبس  ارتداء  أن 
األحذية  بأن  االعتقاد اخلاطئ  إلى  التنويه  ويجب 
ذات الكعب العالي تسبب الدوالي، فعلى الرغم من 
الضرر  من  بالعديد  العالي  الكعب  أحذية  تسبب 
للقوام واملفاصل، إال أنه بريء من دوالي الساقني.

أعراض دوالي الساقني
تشوهات بالساق تؤثر على الناحية اجلمالية.. 1
آالم بالساقني وخاصةَّ في نهاية النهار.. 2
انتفاخ الساقني.. 3
حكة بالساق. . 4
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اإلحساس بنوع من الوخز بالقدم.. 5
عدم القدرة على ارتداء احلذاء في آخر النهار، . 6

بسبب انتفاخ القدم.
اإلحساس باحلرارة الدائمة في القدمني.. 7

تشخيص دوالي الساقني 
خالل  من  بسهولة  الدوالي  تشخيص  ميكن 
الكشف اإلكلينيكي من قبل الطبيب املختص، وغالبًا 
ما يتم الفحص بفائق الصوت في مختبر األوعية 
اجللطات  وجود  عدم  من  للتأكد  وذلك  الدموية، 

ولتقييم حالة األوردة. 
مضاعفات دوالي الساقني 

ينبغي معاجلة الدوالي مبكرًا قبل حتولها إلى 
مراحلها املتقدمة، وقد تكون املضاعفات كاآلتي:  

لون . 1 وحتول  مزمنة،  حالة  إلى  الدوالي  حتول 
اجللد إلى اللون البني.

ظهور قشور على جلد الساقني.. 2
اإلصابة بإكزمية الدوالي، وهي عبارة عن طفح . 3

جلدي مثير للحكة.
املتوسعة . 4 األوردة  إن  حيث  األوردة،  التـهـاب 

إلى  يؤدي  الذي  االلتهاب  خلطر  معرضة 
احمرار وسخونة الوريد. 

في . 5 الدم  ركود  إن  حيث  الساق،  جلطات 
من  كبير  خطر  إلى  املصاب  ُيعرِّض  األوردة 
كون  إلى  وباإلضافة  التجلطات.  ون  تكَّ ّجراء 
إذا  مميتة  تكون  قد  فإنها  مؤملة،  احلالة  هذه 
للقلب  ما متكنت هذه التجلطات من الوصول 

و الرئة.  
النزف، حيث إن توسع األوردة يؤدي أحيانًا، . 6

إلى نزف شديد مما يتطلب رعاية طبية عاجلة. 
تقرحات األوردة التي حتدث بنسبة 1.5 %. . 7

معاجلة دوالي الساقني
تختلف املعاجلة على حسب احلالة، ولذا فهي 
املعاجلة  إجراء  وميكن  آلخر.  مريض  من  تختلف 

بإحدى الطرق التالية:

املعاجلة التحفظية . 1
ـــ وهي ارتداء اجلوارب الطبية الضاغطة التي 
الدوالي  انتشار  من  الساقني  على حفظ  تعمل 
املوجودة. كما تساعد على ضخ الدم )تساعد 
على رجوع الدم إلى القلب( باألوردة اخلارجية، 
وبالتالي تخفف من حدة األعراض. ومن املهم 
يـوم.  وكـل  الـيوم  طـوال  ارتـدائـها  استمرار 
الفاتر  باملاء  اجلوارب  غسل  يجب  )مالحظة: 
كل  اجلوارب  تبديل  بالغسالة،  وليس  بالـيـد، 

4-6 أشهر(.
على  تعمل  التي  الطبية  باألدوية  االستعانة  ـــ 
بجدار  املوجودة  العضالت  وانقباض  تنشيط، 
إلى  الدم  رجوع  على  تساعد  وبذلك  األوردة، 

القلب.
املعاجلة بالليزر. 2

وهي آخر ما توصل إليه الطب. وهي عالج 
يتم من دون عملية أو دخول املستشفى، حيث جترى 
عمليات الليزر في عيادة اليوم الواحد. »وللتنويه، 
فإن إجراء هذه العمليات يتطلب طبيبًا متخصصًا 
طبيب جراحة  وليس  الدموية،  األوعية  في جراحة 

عامة«. 
من املمكن عالج الشعيرات الدموية حتت . 3

بالتصليب  املعاجلة  باستخدام  اجللدية 
في ضمور  تساهم  التي  طبية(  )احلقن مبواد 
الدوالي، وباألخص الشعيرات الدموية البسيطة 
حتت اجللد. وهناك نوع خفيف وآخر ثقيل من 
كـون  في  هو  بينها،  واالختالف  احلقن.  هذه 
احلـقـن اخلـفيـفة ال تسبب املضاعفات، بينما 
تسبب احلقن الثقيلة بعض املضاعفات التي 
يتم تعريف املريض عليها. وتعطى هذه احلـقـن 
فـي أوردة الـساق، ومن قبل طبيب متخصص 

في األوعية الدموية.
املعاجلة اجلراحية . 4

ميكن إجراء عمليات جراحية لعالج دوالي 
الساقني السطحية، مثل :
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ــــ فصل أو عزل األوردة السطحية أو اخلارجية 
املصابة من األوردة العميقة املوجودة في أعلى 

الساق "الفخذ" أو في أي مكان بالساق.
ــــ نزع الوريد السطحي بأكمله من الساق.

فترة النقاهة بعد العملية
ملدة  باملستشفى  البقاء  إلى  املريض  يحتاج 
وتتم  اجلراحية.  العملية  إجراء  بعد  أيام   )3-2(
هذه العملية حتت تأثير تخدير كامل. كما يحتاج 
بعد  بالبيت  أيام   )10-7( ملدة  راحة  إلى  املريض 

خروجه من املستشفى، وقبل عودته للعمل.
احتمال عودة الدوالي بعد اجلراحة

يحدث بنسبة )20-30 %( بعد )5-10( سنوات 
تقريبًا بعد العملية. وهذه استجابة طبيعية للجسم، 
إلى  الدم  رجوع  ملساعدة  جديدة  أوعية  تنمو  حيث 
القلب من الساقني، لهذا ننصح جميع املرضى، 
االلتزام  بأهمية  للعملية،  خضعوا  الذين  فيهم  مبن 

بلبس اجلوارب الطبية يومياً.
الوقاية من الدوالي

كثرة . 1 ألن  ذلك  والسباحة(،  )املشي  الرياضة 
احلركة تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

تفادي اإلصابة باإلمساك.. 2
تفادي ارتداء املالبس الضيقة. . 3
تكون . 4 عندما  ألنه  طويلة،  ملدة  الوقوف  تفادي 

العضالت ساكنة يتكدس الدم في األوردة.
استخدام الكرميات لترطيب اجللد، مما يساعد . 5

على حمايته من اجلفاف والتقرح.
رفع الساقني عن مستوى اجلسم عند اجللوس . 6

القدم عند  النوم )أي بوضع وسادة حتت  أو 
النوم أو وضع القدم على طاولة عند اجللوس(.

تعمل . 7 التي  الضاغطة  الطبية  ارتداء اجلوارب 
على حفظ الساقني من إصابة جديدة بالدوالي. 
أثناء  ارتدائها  إلى ضرورة  التنبيه  املهم  ومن 
الرجلني  حتريك  ومراعاة  بالطائرة،  السفر 
باستمرار أثناء الرحلة وشرب كمية كبيرة من 

السوائل.

املراجع
•	 https://ar.wikipedia.org
•	 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
•	 https://baby.webteb.com
•	 http://www.dailymedicalinfo.com
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التق�شري الكيميائي

د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان
اختصاصي األمراض اجللدية والتناسلية ــــ 

مستشفى مبارك ــــ دولة الكويت

ُيعد التقشير الكيميائي عملية 
جتميلية تهدف إلى إزالة الطبقة السطحية من 

البشرة باستخدام مجموعة من املواد الكيميائية التي تعمل 
على اختراق أنسجة البشرة وجتفيفها، ثم تقشيرها لتعود هذه 

الطبقات للتجدد في وقت الحق بشكل أكثر نعومة وخال من العيوب. هذه 
العملية جتدد سطح البشرة وحتسن من مظهرها بشكل واضح، ألنها تقوم 

بإزالة الطبقة العليا من اجللد )البشرة(، أو تخفيفها للسماح لها بالنمو مرة 
أخرى من دون شوائب، وأحيانًا تزيل جزءًا من الطبقة الوسطى )األدمة(، وتفيد 

هذه العملية ملعاجلة بعض املشكالت أو العيوب التي تظهر على اجللد، مثل 
كلف احلمل أو النمش أو نتيجة الندبات أو التصبغات التي يتركها أحيانًا 
حب الشباب، وكذلك آثار تقدم السن كالتجاعيد التعبيرية الدقيقة بالوجه 

وفقدان ليونة وحيوية اجللد. وكلما كان التقشير على مستوى 
أعمق كانت النتائج أكبر، ولكن تكون املخاطر أيضًا أعلى 

واآلالم أقوى وفترة العالج والنقاهة أطول.
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أنواع التقشير الكيميائي للبشرة
ثالث  إلى  الكيميائي  التقشير  تقسيم  ميكن 
مجموعات تبعًا لطبيعة ومدى تركيز املواد الكيميائية 
املستخدمة فيه، والفترة الزمنية التي تترك فيها هذه 
تبعًا  تأثيرها  ودرجة  البشرة،  مع  لتتفاعل  املواد 
لعمق التقشير، وفيما يلي أهم أنواع هذا التقشير:

ــ التقشير الكيميائي للطبقة السطحية 
للبشرة )التقشير السطحي(

في هذا النوع اخلفيف من التقشير الكيميائي 
البشرة،  من  )العليا(  السطحية  الطبقة  إزالة  يتم 
وحب  الدقيقة  التجاعيد  لعالج  عادة  ويستخدم 
الشباب، إضافة إلى إمكانية عالجه ملشكالت 
االختالف اللوني في البشرة وجفافها، ويطبق 
هذا اإلجراء مرة كل أسبوع ملدة ستة أسابيع، وال 
يحتاج هذا اإلجراء إلى تخدير. وتستخدم خالل 
هذه الفترة كرميات مرطبة لتقليل االحمرار الناجت 
عن عملية التقشير، كما ينصح بتطبيق واٍق من 
الشمس عند التعرض ألشعة الشمس أو احلرارة 

العالية.
السطحية  للطبقة  الكيميائي  التقشير  ــ 

من األدمة  )التقشير متوسط العمق(

املوجودة  البشرة  من خاليا  بالتخلص  يقوم 
في الطبقة العليا من اجللد، وبعض خاليا البشرة 
املوجودة في اجلزء العلوي من الطبقة الوسطى من 
اجللد واملعروفة باسم )األدمة(، وهذا النوع يستخدم 
إلزالة التجاعيد، وآثار الندبات أو التصبغات التي 
يتركها أحياناً حب الشباب، والتخلص من التفاوت 
املتضرر من  البشرة، وتنعيم اجللد  اللوني في 
وكلف  اجللدية  التصبغات  بعض  وإزالة  الشمس 
احلمل أو النمش، ويستخدم أحيانًا كوسيلة لشد 

الوجه اخلفيف. 
وللحصول على نتائج طويلة األمد يجب أن 
يستمر التقشير الكيميائي املتوسط ملدة 12 شهراً. 
للشفاء، ويحدث  يومًا   14 إلى  البشرة  وحتتاج 
 48 ويزداد سوءًا خالل  بالبشرة  وتورم  احمرار 
ساعة من إنهاء العالج. يحتاج عمل هذا التقشير 

إلى مخدر موضعي، ويجب استخدام مضاد حيوي 
ومرطب لبضعة أيام حتى يبدأ اجللد بالتقشير، كما 
ُينصح بعدم التعرض ألشعة الشمس وتطبيق واق 
الشمس عند التعرض لها، أو التعرض حلرارة 

اجلو. وهذا يناسب ذوا البشرة السمراء أيضاً.
العميقة  للطبقة  الكيميائي  التقشير  ــ 

من األدمة )التقشير العميق(

على  العمق  هذا  في  الكيميائية  املواد  تعمل 
للجلد،  السطحية  الطبقة  من  البشرة  إزالة خاليا 
إلى أعمق درجة  إلى أجزاء من منتصف  إضافة 
وعادة  )األدمة(.  اجللد  من  الوسطى  الطبقة  من 
التقشير  النوع من  إلى هذا  باللجوء  ينصح  ما 
جتاعيد  من  يعاني  املريض  كان  إذا  الكيميائي 
سرطانية،  أورام  أو  ندوب  أو  وظاهرة،  عميقة 
وإزالة آثار تقدم السن كالتجاعيد الدقيقة بالوجه، 
وجتديد شباب الوجه. ومعاجلة التجاعيد حول الفم 
والشفاء  الضامرة.  الشباب  حب  ندبات  ومعاجلة 
)21-14( من  يحتاج  التقشير  من  النوع  هذا  في 

يومًا، يتم خاللها تضميد البشرة وتطبيق كرميات 
مرطبة من )4-6( مرات يومياً، باإلضافة إلى تناول 
أدوية مضادة للفيروسات ومسكنات األلم، وينصح 

بتجنب الشمس من )3-6( أشهر.
دواعي التقشير الكيميائي 

االضطرابات التصبغية، الكلف والنمش . 1
وفرط التصبغ بعد االلتهاب.

التجاعيد و الندب السطحية.. 2
آثار حب الشباب.. 3
إعادة حيوية وشباب البشرة بإزالة بعض . 4

اخلطوط اخلفيفة، وتنعيم اجللد اخلشن 
وإخفاء عيوب تقدم العمر.

يفيد في مرض العد الوردي الذي يصيب . 5
الوجه.

يفيد في بعض أنواع تشققات أو متدد اجللد.. 6
يستخدم التقشير أحيانًا إلزالة بعض األورام . 7

اجللدية احلميدة.          
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موانع التقشير الكيميائي 
بالنسبة جلميع أنواع التقشير الكيميائي:

وجود عدوى بفيروس الهربس البسيط الناكس . 1
في املنطقة املراد معاجلتها.

وجود ندبات ضخامية.. 2
تناول بعض األدوية مثل:. 3

خالل   )Isotretinoin( األيزوتريتينوئني  ــــ 
فترة 6 أشهر قبل التقشير. 

ــــ املينوسيكلني )Minocycline( خالل فترة 
التقشير الكيميائي، حيث إنه ميكن أن 

يسبب فرط التصبغ.
للمناعة وأمراض تثبيط  ــــ العقاقير املثبطة 
املناعة، كاإليدز ميكن أن تؤخر االلتئام 

وتسبب التندب.  
على . 4 حديث  جراحي  تدّخل  سوابق  وجود 

الوجه، حيث ينصح بتأجيل التقشير ملدة 6 
أشهر على األقل.

تطبيق . 5 املراد  للمنطقة  اإلشعاعي  العالج 
تسوية  وسوابق  عليها  الكيميائي  التقشير 
اجللد بالليزر خالل )6-12( شهراً السابقة.

مينع التقشير متوسط العمق والعميق في حالة . 6
اإلصابة مبرض قلبي، أو كبدي أو كلوي، ألن 
الفينول املستخدم بالتقشير العميق له سمية 

قلبية وكبدية وكلوية.
عوامل التقشير الكيميائي 

ــ حمض اخلل ثالثي الكلور بتركيز 35-10 %  

ُيعد حمض اخلل ثالثي الكلور واحدًا من أكثر 
العوامل شيوعًا في التقشير الكيميائي. ليس له 
سمية جهازية معروفة. يستخدم حمض اخلل 
بتراكيز  السطحي  التقشير  في  الكلور  ثالثي 
)10-35 %(. وُيعد حمض اخلل ثالثي الكلور 
للحصول  القياسي  املقشر   )%  50( بتركيز 

على تقشير متوسط العمق.
ــ أحماض األلفا هيدروكسي   

األطعمة،  في  موجودة  عضوية  أحماض  هي 
بشكل  يوجد  الذي  اجلليكوليك  حمض  مثل 

الالكتيك  حمض  السكر،  قصب  في  طبيعي 
في احلليب الفاسد، حمض املاليك في التفاح، 
حمض الستريك في الفواكه، حمض الطرطريك 
في العنب. حمض اجلليكوليك هو األكثر شيوعاً 
عادة  يتراوح  بتركيز  سطحي  تقشير  كعامل 
بهذا احلمض  التقشير  إن   .)%  70-20( من 
يسبب زيادة في الكوالجني. ويستخدم حمض 
الكلور  ثالثي  اخلل  حمض  مع  اجلليكوليك 

بتركيز )35 %( في التقشير متوسط العمق.
ــ محلول جيسنر 

يتألف محلول جيسنر من الريزورسينول مع 
الالكتيك وهو  الساليسيلك مع حمض  حمض 
تركيب هذا احمللول  عامل مقشر سطحي. مت 
من قبل جيسنر عام 1940 إلنقاص تركيز كل 
والريزورسينول،  الساليسيلك  حمض  من 
محلول  يحتفظ  اجلانبية.  آثارهما  تقل  وبذلك 
جيسنر بفاعليته واستقراره ملدة أكثر من سنة 
في  حفظه  يجب  لذلك  للضوء،  حساس  لكنه 

زجاجات عامتة.
ــ الفينول

هو العامل املقشر األكثر شيوعًا في التقشير 
وكبدية  قلبية  للفينول سمية  أن  مبا  العميق. 
املرضي  التاريخ  معرفة  يجب  فإنه  وكلوية، 
باإلضافة  إكلينيكي،  فحص  وإجراء  الدقيق 
وذلك  الالزمة،  والتحاليل  الفحوص  إلجراء 
لكشف وجود أمراض  قلبية أو كبدية أو كلوية 
تقف حائالً دون استخدام الفينول في التقشير.  

ــ حمض الساليسيلك

قبل  من  لعقود  منخفضة  بتراكيز  استخدم 
والعديد  الشباب،  حب  ملعاجلة  اجللد  أطباء 
اجللد،  وشيخوخة  اجللدية  االضطرابات  من 
بتراكيز  وحيد  كعامل  ذلك  بعد  استخدم  ثم 
لـحـمض  الـسـطحي.  للتقشـير   )%  30-20(
الساليسيلك خاصية مخدرة تسبب عدم ارتياح 

عقب عملية التقشير. 
وبالتالي ميكن تقسيم عوامل التقشير حسب 
تأثيرها إلى عوامل التقشير السطحي، وعوامل 

التقشير املتوسط وهي كالتالي:
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عوامل التقشير الكيميائي السطحي 
حمض اخلل ثالثي الكلور بتركيز )35-10 %(.. 1
محلول جيسنر.. 2
أحماض األلفا هيدروكسي.. 3
حمض الساليسيلك.. 4
ثنائي أكسيد الكربون الصلب.. 5

عوامل التقشير الكيميائي املتوسط العمق 
حمض اخلل ثالثي الكلور بتركيز )50 %(.. 1
محلول جيسنر مع حمض اخلل ثالثي الكلور . 2

)بتركيز 35 %(.
محلول جيسنر مع حمض اجلليكوليك )بتركيز . 3

.)% 70
حمض اجلليكوليك )بتركيز 70 %( مع حمض . 4

اخلل ثالثي الكلور )بتركيز 35 %(. 
الفينول )بتركيز 88 %(.. 5
ثنائي أكسيد الكربون الصلب مع حمض اخلل . 6

ثالثي الكلور )بتركيز 35 %(.
عامل التقشير الكيميائي العميق 

• الفينول.	

املوضعية التي يصفها الطبيب قبل القيام بعملية 
بني  تتراوح  ملدة  والعميق(  )املتوسط  التقشـــيـر 
أسبوعني إلى ستة أسابيع كفترة حتضيرية قبل 
التقشير، وهذه الكرميات تقلل من إمكانية حدوث 
الزمنية  الفترة  تقليل  على  وتساعد  تصبغات، 

الالزمة للشفاء. 
التعليمات التي يجب اتباعها بعد القيام 

بعملية التقشير
عدة  البشرة  تنظيف  إلى  املريض  يحتاج 
مرات باليوم وتغيير الضمادة، ووضع بعض املراهم 
املتوسط  التقشير  لعمليات  )بالنسبة  اجلرح  على 
الطبيب  زيارة  األمر  يتطلب  وأحيانًا  والعميق(، 
عدة مرات لفحص اجلرح وتنظيفه خاصة في 
التقشير العميق. كلما ازداد عمق التقشير يحتاج 
املريض إلى أخذ مسكنات لآلالم بعد العملية، كما 
احليوية  واملضادات  الكورتيزون  استخدام  ميكن 
عملية  بعد  العدوى  ملنع  الفيروسات  مضادات  أو 
الشمس  ألشعة  التعرض  عدم  ويجب  التقشير. 
لفترة طويلة ال تقل عن شهر، مع استخدام دهانات 

واقية من أشعة الشمس. 
مضاعفات التقشير الكيميائي

إن حدوث املضاعفات الناجمة عن التقشير 
تزداد بازدياد عمق التقشير. وتتضمن املضاعفات 

ما يلي:
التغيرات الصبغية والتندب.. 1
العدوى وضمور اجللد.. 2
احلكة.. 3
حب الشباب.. 4

املراجع 
•	 E.	Clark,	L.	Scerri,	‘Superficial	and	medium-depth	

chemical peels’, Clinics in Dermatology, 26 )2008(, 

pp.209-218.

•	 Marta I. Rendon, Diane D Berson et al., ‘Evidence 

and Considerations in the Application of Chemical 

Peels in Skin Disorders and Aesthetic Resurfac-
ing’, Journal of Clinical and Aesthetic Dermatol-
ogy, )2010(, pp.32-43.
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�  قبل التقشير وبعده.

يجب  التي  والتعليمات  التحضيرات 
اتباعها قبل القيام بعملية التقشير
املطلوب  املستوى  بتحـديـد  الطبيب  يقـوم 
استخدامها.  ل  يفضَّ التي  املادة  ونوع  للتقشير 
املراد  واملناطق  اجللد  نوع  على  يعتمد  وهذا 
تقشيرها، والنتيجة املطلوبة. تستخدم الدهانات 

بعد قبل
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احلزام الناري

د. إبراهيم عبد احلميد الصياد
استشاري األمراض اجللدية ــــ مستشفى املواساة اجلديد ــــ 

دولة الكويت
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يسبب الفيروس الُنطاقي احُلماقي )فيروس 
اجلديري( نوعني من األمراض، فالعدوى األولية 
بالفيروس التي حتدث عادة في الطفولة ينتج عنها 
اجلديري الذي يظهر على شكل حمى مصحوبة 
تستمر احلمى  اجللد،  على سطح  فقاعي  بطفح 
عدة أيام وتختفي وبعدها ينسحب الفيروس من 
املغذي  العصب  مع  ويسير  اجللد  سطح  على 
للمنطقة املصابة إلى العقدة العصبية في احلبل 
النخاعي ويستقر فيها دون أن يسبب أي أعراض. 
ميوت  ال  اجلسم  يدخل  الذي  الفيروس  أن  أي 
وإمنا يظل كامنًا في العقدة العصبية التي يتفرع 
منها العصب املغذي ملنطقة اإلصابة. وبعد عقود 
مناعة  الفيروس فرصة ضعف  ينتهز  الزمن  من 
اجلسم ألي سبب من األسباب فيتحرك من جديد 
مصحوبًا  الفقاعات  من  جديدًا  طفحًا  ويسبب 
وبعده  وأثناؤه  الطفح  ظهور  قبل  شديدة  بآالم 
ويستمر أيامًا أو أسابيع، ثم يختفي وهذه اجلولة 
الثانية من املرض تسمى الهربس النطاقي، ومن 
ألن  النار،  حزام  الناس  يسميه  األلم  هذا  شدة 
أكثر املناطق في اجلسم تعرضًا هي اجللد الذي 
شكل  على  الطفح  ويلتف  الضلوع،  أحد  يغطي 
حزام يغطي نصف محيط اجلسم إما في الناحية 
اليمنى أو اليسرى، وال يعبر إلى اجلانب اآلخر، 

وتفيد اإلحصاءات أن )10-20 %( ممن يصابون 
باجلديري في الصغر يتعرضون لإلصابة بحزام 
النار في الكبر، أو عادة يكونون من كبار السن 
أو املصابني بأمراض تسبب نقص مناعة اجلسم، 
اإلصابة  نسبة  تراجعت  التطعيم  انتشار  وبعد 
بني الكبار إلى 90 %. وقد حتدث إصابة ثانية 
لإلصابة  تعرضوا  4 % ممن  لدى  النار  بحزام 
األولى، وهذا يحدث فقط لدى من يعانون من أحد 
أمراض نقص املناعة، أو التهابات األمعاء املزمنة 
أو الذين يعاجلون بأدوية تضعف املناعة، وهذه 
حلزام  اخلطيرة  للمضاعفات  معرضة  الشريحة 
االلتهاب  مثل  الوفاة  إلى  تؤدي  قد  التي  النار 

الرئوي والتهاب الدماغ.
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مراحل تطور اإلصابة
متر اإلصابة بثالث مراحل

الطفح . 1 لظهور  السابق  العصبي  األلم  مرحلة 
أيام  عشرة  إلى  يوم  من  وتتراوح  اجللدي، 
آالم  مع  األلم  ويتشابه  يومني.  املتوسط  وفي 
مثل  اإلصابة،  مكان  حسب  أخرى  أمراض 
في  اإلصابة  كانت  إذا  العني  وآالم  الصداع 
أعصاب الوجه، أو االلتهاب الرئوي أو الذبحة 
أعصاب  في  اإلصابة  كانت  إذا  الصدرية 
كانت  إذا  النساء  عرق  آالم  مثل  أو  الصدر، 
موقع  كان  وأيًا  الساق.  في عصب  اإلصابة 
اإلصابة فإن املريض يعاني من إعياء وصداع 

وآالم في العضالت.
جانب . 2 على  وتكون  اجللدي،  الطفح  مرحلة 

أو  األمين  اجلانب  إما  من اجلسم  واحد 
اجلانب األيسر حتى أن الطفح الذي يصيب 
يأخذ جانبًا واحدًا من األنف، ويظل  الوجه 
اجللد على النصف اآلخر من األنف طبيعيًا 
مرتفعة  حمراء  مسطحة  بقع  تظهر  متامًا. 
قلياًل عن سطح اجللد وعلى سطحها تظهر 
مائية حتتوي على سائل مصلي  فقاعات 
صافي اللون، ثم يتغير بعد ذلك إلى لون عكر 
وقد تنفجر الفقاعات أو يجف سطحها مكوناً 
قشورًا حمراء داكنة اللون. في حاالت نادرة 
ال يظهر الطفح الفقاعي ولكن يكون األلم في 

موقع اإلصابة.
يـستمـر الـطفح الفقاعي مع االحتقان ملدة . 3

في  أواخرها  في  ويبدأ  يومًا   )15  -  10(
بالتدريج  تتساقط  قشورًا  مكونًا  اجلفاف 
نادرة،  حاالت  في  إال  أثرًا  تترك  أن  دون 
وعادة يعود اجللد إلى طبيعته خالل شهر.

مضاعفات . 4 أكثر  هي  املتأخر  األلم  مرحلة 
شهورًا  األلم  ميتد  حيث  شيوعًا،  املرض 
الذين  املرضى  نصف  حوالي  في  وسنوات 
األلم  يكون  وقد  عامًا،   60 عمرهم  يتجاوز 
مستمرًا من املرحلة األولى حتى الثالثة، وقد 
يختفي األلم مع اختفاء الطفح اجللدي لفترة 

قصيرة ثم يعود للظهور.

األلم  لهذا  املريض  تؤهل  التي  والعوامل 
املتأخر هي
• كبر السن وضعف احلالة الصحية العامة.	
• الطفح، 	 أول ظهور  العالج في  تعاطي  عدم 

األوليني  اليومني  في  العالج  بدء  إن  حيث 
يعطي أفضل النتائج، ولكن لو تأخر املريض 
في بدء العالج فال بد أن يتعاطاه مهما كان 

متأخرًا.
• عدم تعاطي احلبوب املسكنة آلالم األعصاب 	

من أول ظهور الطفح، حيث ال يجب تأخيرها 
الثالثة، ألن  حلني ظهور األلم في املرحلة 
تعاطيها من أول يوم قد مينع األلم املتأخر. 
وفي حاالت الضعف العام ونقص املناعة قد 
تظهر في املرحلة الثالثة التهابات جلدية متقيحة، 
التهابات  وأحيانًا  املتأخر  األلم  إلى  باإلضافة 
الدورة  طريق  عن  تنتشر  قد  اجلسم  في  داخلية 
الدموية، وأحيانًا تصاب بعض األعصاب احلسية 
فقدان اإلحساس في  ذلك  وينتج عن  أو احلركية 
مناطق محدودة أو شلل بعض العضالت. وعادة ال 
يكون حزام النار سببًا للوفاة إال في حاالت نقص 
الدماغ  التهابات  من  الوفاة  تنتج  وعندئذ  املناعة، 
في  الوفيات  معدل  ويتراوح  الرئة.  أو  الكبد  أو 
اإلصابات الشديدة املنتشرة ما بني )5 – 15 %(.

إصابات منطقة العني

ثالثة  له  اخلامس  العصب  أن  معروف 
يغذي  والثاني  العني  منطقة  يغذي  أولها  فروع 
الفك  منطقة  يغذي  والثالث  العلوي  الفك  منطقة 
في  يحدث  ما  اإلصابات  هذه  وأخطر  السفلي. 
منطقة العني، حيث تؤدي إلى ضرر بكل أجزاء 
العني، بدءًا من السطح وهو امللتحمة حتى القاع 
وهو الشبكية وقد ينتج عن ذلك التهاب العصب 
البصري أو ضموره وشلل اجلفون والعضالت 
احملركة ملقلة العني. وحتدث إصابة منطقة العني 
لدى حوالي )10 - 15 %( من حاالت إصابة 
مبقدار  العني  منطقة  إصابة  وتزيد  النار  حزام 
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خمسة أضعاف اإلصابة في مناطق الفك العلوي 
والسفلي. وكثيرًا يظهر انتفاخ في الغدد اللمفاوية 
أسفل الفك السفلي قبل ظهور الطفح على اجللد 

ويصحب هذه املقدمات شعور بالغثيان والقيء.

اجلسم، حيث إن األلم يستمر في املرحلة الثالثة 
حالة  في  العني.  إصابة  حاالت  من   %  50 لدى 
إصابة عصب الفك العلوي تظهر األعراض على 
جانب  مع  اإلصابة  ناحية  في  السفلي  اجلفن 
نادرة  حاالت  وفي  الفم،  وسقف  واحللق  األنف 
قد تقتصر اإلصابة داخل الفم في ناحية واحدة 
وال تظهر أعراض اإلصابة على اجللد، وفي هذه 
احلالة يظن املريض أنه يعاني من ألم في األسنان.

السفلي  الفك  في حالة إصابة عصب  أما 
فتظهر األعراض على األذن اخلارجية والشفة 
السفلى، وجزء من قاع الفم وعندئذ يحدث خطأ 
في تشخيص احلالة وتتبادر إلى الذهن احتماالت 

أخرى.
حزام النار املنتشر

أنه  للمرض  الشائعة  الطبـيعيـة  الصورة 
جانب  على  واحد  بعصب  املغذي  اجللد  يصيب 
املرضى  حاالت  في  ولكن  اجلسم.  من  واحد 
العامة  اجلسم  مناعة  ضعف  من  يعانون  الذين 
بسبب السرطان أو املعاجلة الكيميائية أو املعاجلة 
اإلشعاعية، أو مرضى زرع األعضاء أو الذين 
يعاجلون بالكورتيزون بجرعات عالية لفترات طويلة 
واحد  في عصب  أواًل  يظهر  قد  النار  حزام  فإن 
وبعد أسبوعني ينتشر الطفح في أماكن أخرى من 
اجلسم، وبذلك يشبه اجلديري لدى األطفال. وقد 
يحدث ذلك االنتشار لدى 35 % من مرضى نقص 
املناعة أثناء تواجدهم باملستشفيات للعالج وهذه 
احلاالت يجب متابعتها باهتمام خاص، ألنها قد 
بالدماغ مما  التهاب  أو  رئوي  التهاب  إلى  تؤدي 

يسبب الوفاة.
حاالت  في  املرض  انتشار  مظاهر  ومن 
نقص املناعة أن يظهر الطفح على جانبي اجلسم 
وفي مسار أكثر من عصب على اجللد، وشوهدت 
حاالت من هذا النوع بني مرضى العوز املناعي 

البشري )اإليدز(.
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يسـبـب الفـيروس الُنـطاقـي احلـُمـاقي 
)فيروس اجلديري( نوعني من األمراض، 
فالعدوى األولية بالفيروس التي حتدث 
عادة في الطفولة ينتج عنها اجلديري 
الذي يظهر على شكل حمى مصحوبة 
بطفح فقاعي على سطح اجللد. وبعد 
عقود من الزمن ينتهز الفيروس فرصة 
من  سبب  ألي  اجلسم  مناعة  ضعف 
األسباب، فيتحرك من جديد ويسبب 
طفحًا جديدًا من الفقاعات، مصحوبًا 
بآالم شديدة قبل ظهور الطفح وأثناءه 
ثم  أسابيع،  أو  أيامًا  ويستمر  وبعده 
يختفي وهذه اجلولة الثانية من املرض 
تسمى الهربس النطاقي، ومن شدة هذا 

األلم يسميه الناس حزام النار.

وقد تظهر أعراض عصبية من تهيج أغشية 
الدماغ يعقبها بعد ذلك التهاب السحايا وشلل في 
وحتسباً  الدماغي.  والسادس  الثالث  األعصاب 
لهذه املضاعفات اخلطيرة، فإن من الواجب املبادرة 
ظهور  بدء  عند  وقت  أسرع  في  الفعال  بالعالج 
مؤشرات إصابة منطقة العني، وقد ينتج عن تأخر 
في  انتفاخ  أي  فإن  لذلك  البصر،  فقدان  العالج 

اجلفون يستلزم بدء العالج بشكل كامل وعاجل.
املرحلة  بألم  اإلصابة  احتماالت  أن  كما 
حدوثًا  أكثر  اجللدي(  الطفح  زوال  )بعد  الثالثة 
أجزاء  باقي  في  منها  العني  إصابة  حاالت  في 
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إصابة املثانة

إذا أصاب املرض منطقة أسفل البطن فإنه 
فقاعات  فيها  مسببًا  البولية  املثانة  إلى  ميتد  قد 
على جدارها الداخلي في الغشاء املخاطي، وتظهر 
التبول مع آالم  األعراض على شكل صعوبة في 
وظهور دم في البول، وقد يحدث شلل مؤقت في 
جدار املثانة مينعها من االنقباض وإخراج البول، 
التدخل  يستلزم  للبول  احتباس  يحدث  وبذلك 

العاجل لتصريفه بالقثطار.
إصابة األعصاب احلركية

األعصاب  يصيب  املرض  أن  املعروف  من 
لهذه  احلسية فقط )وال يوجد تفسير حتى اآلن 
الظاهرة(، ولكن أحيانًا يعبر الفيروس إلى املنطقة 
األمامية من احلبل النخاعي، حيث توجد العقد 
شلل  يحدث  وهنا  احلركية  للخاليا  العصبية 
مؤقت في العضالت التي تغذيها هذه األعصاب 

فإنه  البطن  جدار  عضالت  في  ذلك  حدث  وإذا 
أجزاء  بعض  منه  تخرج  فتق  حدوث  إلى  يؤدي 
من األمعاء إلى حتت اجللد. ويعتقد العلماء أن 
إصابة األعصاب احلركية التي تؤدي إلى الشلل 
املوضعي املؤقت شائعة، ولكن الطبيب واملريض 
املريض  بألم  يلحظونها ألنهم مشغولون  قد ال 
من إصابة األعصاب احلسية التي هي الشكوى 

األساسية للمريض.
حزام النار بدون فقاعات

في  ألم وضعف  يظهر  احلاالت  بعض  في 
العضالت وحساسية اجللد ملجرد ملس مسار 
دون  اجلسم  من  واحد  جانب  في  واحد  عصب 
وهذه  للمرضى.  التقليدية  الفقاعات  تظهر  أن 
احلاالت يصعب تشخيصها إال بفحوص خاصة 
معدالت  فإن  ولذلك  احللق،  من  مسحة  أو  للدم 

انتشار هذا النوع يصعب حصرها.

طب الجلد
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�  اإلصابة بالفيروس النطاقي احلماقي.

يظل الفيروس كامنًا في 
جذور العقد العصبية

جذر العقدة العصبية

في حالة ضعف اجلهاز املناعي ألي سبب 
من األسباب خصوصًا في مرحلة البلوغ، 
فإن الفيروس ينشط ويسبب ظهور أعراض 

احلزام الناري
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العالج
محدود  املرض  يكون  احلاالت  أغلب  في 
املدة ويشفى بال مضاعفات. ولكن مسار املرض 
يعتمد على عمر املريض وحالته الصحية العامة 
وخاصة ما يتعلق باملناعة وعلى موقع اإلصابة 
يلزم  ما  وعادة  بالعالج.  التدخل  سرعة  ومدى 
اخلالية  احلاالت  في  املستشفى  املريض  دخول 
يلزمها  التي  احلاالت  في  أما  املضاعفات،  من 

عالج باملستشفى فتشمل،
حاالت نقص مناعة اجلسم ألي سبب سواء . 1

من أدوية أو أمراض شديدة.
تقيح الفقاعات في الوجه أو إصابة العني.. 2
عصب . 3 مسار  من  أكثر  في  املنتشر  املرض 

واحد.
إصابات اجلهاز العصبي املركزي في احلبل . 4

النخاعي أو سحايا الدماغ.
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على  الكورتيزون  بتعاطى  يوصون  األطباء  كان 
األسلوب  هذا  ولكن  لاللتهاب،  مضادة  مادة  أنه 
املناعة. وكذلك  ليس صحيحًا ألنه يسبب ضعف 
شاع استخدام محلول الكاالمني الذي يتكون من 
مسحوق أكسيد الزنك ومسحوق أكسيد احلديد 
املعلقني في املاء، حيث يرش على الفقاعات لتخفيف 
األلم ولكنه قليل الفائدة ويفضل استخدام دهان 

مخدر موضعي بداًل منه.
ويعتمد العالج النوعي للمرض على عنصرين 

أساسيني هما،
منها  ويتوفر  الفيروسية  املضادات  أواًل، 

في املنطقة العربية ثالثة أنواع،

• على شكل 	 ويتوفر   ،)Acyclovir( أسيكلوفير 
لعالج  املناسب  الوحيد  وهو  شراب  أو  حبوب 
األطفال، ويحتاج املريض إلى توزيع اجلرعة إلى 
5 مرات في اليوم وميكن استخدامه للحوامل.

• فامسيكلوفير )Famciclovir(، ويؤخذ على 	
ثالث جرعات باليوم.

• فاالسيكلوفير )Valcyclovir(، ويؤخذ أيضًا 	
كل ثماني ساعات.

أيام  الثالثة سبعة  األدوية  في  العالج  ومدة 
متواصلة وأفضل النتائج تتحقق خالل )48 – 72( 
ساعة من ظهور الطفح. ولكن إذا تأخر املريض في 
بدء العالج، فيجب إعطاؤه الدواء مهما كان تاريخ 
والفائدة  الفائدة.  بعض  يحقق  ألنه  املرض  بداية 
الفيروس  تكاثر  وقف  هي  العالج  من  املرجوة 
في أسرع وقت لوقف انتشار املرض، وتقليل 
األول  الدواء  وألن  الثالثة،  املرحلة  ألم  احتماالت 
)أسيكلوفير( هو أقدمها وأكثرها استخدامًا فقد 
ظهرت سالالت من الفيروس تقاوم العالج به، ولذا 
أكثر  ألنهما  األحدث  الدواءين  باستخدام  يوصى 
ثماني  كل  اجلرعة  ألن  للمريض،  وأيسر  فعالية 

ساعات بداًل من خمس مرات في اليوم.

�  إصابة نصف اللسان فقط بالطفح اجللدي.

لقطع  جراحة  إجراء  األمر  يستدعي  وقد 
غير  األلم  حالة  في  احلسية  األعصاب  أحد 
الدوائي.  للعـالج  يـسـتجـيـب  ال  الـذي  احملتـمـل 
والغاية من العالج هي تقليل مدة معاناة املريض 
وتقليل  الطفح،  مرحلة  في  املبكر  األلم  وتسكني 
من  الثالثة  املرحلة  في  املتأخر  األلم  احتماالت 
املاضي  وفي  املضاعفات.  منع  وأخيرًا  املرض 
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ثانيًا، عالج األلـم املـتأخر فـي املرحلة 
الثالثة من املرض، واملعروف باسم ألم ما بعد 
في  ألم  بأنها  احلالة  هذه  وتعرف  الناري،  احلزام 
يستمر  النار  حزام  فقاعات  بطفح  اإلصابة  منطقة 
أكثر من 90 يومًا بعد ظهور الطفح الفقاعي للمرض. 
وتفيد اإلحصاءات أنها تصيب 20 % من املرضى 
وأنها قد متتد إلى عامني في 15 % من املرضى. 
وإن كان عمر املريض )50 – 54( عامًا فإنها تصيب 
 )84  – 80( العمر  إذا كان  أما  8 % من احلاالت 
عامًا فإنها تصيب 21 % من احلاالت، ومما يساعد 
من  األولى  املرحلة  في  األلم  ظهورها شدة  على 
املرض ونقص املناعة ووجود أمراض مزمنة مثل داء 
السكري وأمراض الصدر وتأخر البدء في العالج 

من أول ظهور الطفح.

للمرض  الشائـعـة  الطـبـيـعيـة  الصورة 
واحد  بعصب  املغذي  اجللد  يصيب  أنه 
في  ولكن  اجلسم.  من  واحد  جانب  على 
ضعف  من  يعانون  الذين  املرضى  حاالت 
السرطان  بسبب  العامة  اجلسم  مناعة 
املـعاجلة  أو  الكـيـمـيـائية  املـعـاجلـة  أو 
أو  األعضاء  زرع  مرضى  أو  اإلشعاعية 
بجرعات  بالكورتيزون  يعاجلون  الذين 
النار  حزام  فإن  طويلة،  لفترات  عالية 
وبعد  واحد،  عصب  في  أواًل  يظهر  قد 
أسبوعني ينتشر الطفح في أماكن أخرى 
من اجلسم، وبذلك يشبه اجلديري لدى 
االنتشار  ذلك  حدث  وقد  األطفال. 
املناعة  نقص  مرضى  من   %  35 لدى 
للعالج،  باملستشفيات  تواجدهم  أثناء 
باهتمام  متابعتها  يجب  احلاالت  وهذه 
خاص ألنها قد تؤدي إلى التهاب رئوي أو 

التهاب بالدماغ مما يسبب الوفاة.
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ويتخذ األلم ثالثة أشكال،
• ألم تلقائي مستمر طول الوقت.	
• وخز متقطع مثل الصدمات الكهربائية.	
• باليد أو 	 إحساس باأللم ملجرد ملس اجللد 

املالبس.
وعالج األلم يشمل الوسائل التالية،

• لصقات حتتوي 	 أو  موضعي  مخدر  دهان 
على مخدر موضعي.

• مضادة 	 أيضًا  وهي  الصرع،  عالج  أدوية 
من  معتمدة  األدوية  وهذه  األعصاب  آلالم 
ويبدأ  األمريكية.  والدواء  الغذاء  منظمة 
العالج بحبة واحدة مساء أول يوم، وميكن 
زيادتها في األيام التالية تبعًا لشدة األلم. 

وهي ال تناسب مرضى قصور الكلى.
• أدوية مخدرة من مشتقات املورفني.	

الوقاية من املرض
لألطفال  اجلديري  ملرض  املضاد  التطعيم 
يستخدم أيضًا للوقاية من حزام النار، وقد أوصت 
جمعية األمراض املعدية األمريكية باستخدامه ملن 

جتاوز 60 عامًا للوقاية من هذا املرض املؤلم.
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العلمي في  الباحثني عوائق توحيد املصطلح  تناول كثير من 
اللغة العربية، وهي كثيرة، منها ما يتعلق مبؤثرات خارجة عن اللغة  
كقولهم : إن من أسباب قصور املصطلح العلمي وازدواجيته تلكؤ 
تعريب التعليم العالي، وتشرذم األقطار العربية في دول متفرقة، 
ومنها ما يتعلق بهيكلية وصيغة املصطلح كقولهم: ال توجد قواعد 
واضحة ومتفق عليها بني اللغويني واملختصني في العلوم املختلفة 
لنقل أصوات اللغات األخرى للعربية، وهذا صحيح ولكن ـ حسب 
علمي ـ لم ينبه أحد على ضرورة استحداث حروف دولية بالرسم 
العربي لكتابة املصطـلح العلمي، خـصـوصاً تلك املصـطلحات 
التي ال مفر من تعريبها، كما أن احلروف الدولية، أو ما نسميها أحياناً 
»الكتابة الصوتية باحلرف العربي »ذات أهمية قصوى للمعاجم إذ أنها 
توحد طريقة اإلشارة إلى نطق الكلمة، وذلك يساعد كثيراً على 

توحيد نطق املصطلحات لدخولها في معجم اللغة العربية. 

أ. د. محمد خليفة األسود
أستاذ اللسانيات بقسم اللغة العربية ــــ كلية اآلداب ــــ 

جامعة طرابلس
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إلنشاء  مشروعًا  سنقترح  البحث  هذا  في 
العربية  اللغة  لتكون  العربية،  للِّغة  دولية  حروف 
قادرة على استيعاب جميع األصوات العاملية، إذ 
العربية  اللغة  على  الوافدة  املصطلحات  كل  أن 
من لغات أجنبية وصيغها حتتوي على أصوات 
قد ال توجد في اللغة العربية. ومما اعتمد عليه 
تصميم هذا املشروع فكرة اخلليل بن أحمد في 
)الكتابة  فقط  الكالم  من  املنطوق  إلى  اإلشارة 
العروضية(، ورأي أبي الفتح عثمان بن جني في 
رتبة احلركة مع احلرف )وهي كونه بعده(. ومما 
تنبؤ  املشروع  هذا  اقتراح  على  الباحث  شجع 
يوسف  األيسيسكو  منظمة  في  اللغوي  اخلبير 
للِّغة  دولية  حروف  باستحداث  بكر  أبو  اخلليفة 
العربية، وذلك في محاضرته القّيمة التي ألقاها 
أنه اقتصر على  بالنيجر، غير  في جامعة ساي 
املشروع  هذا  في  أما  للصوامت،  معايير  وضع 

فقد وضعت الصوامت والصوائت.
الكتابة الصوتية

أهمية الكتابة في اللغة 

التطور  أسباب  أهـم  أحـد  الكـتـابة  تعـد 
القراءة،  نستطيع  الكتابة  فبواسطة  احلضاري؛، 
وبالقراءة نتعلم ما لم نكن نعلم، قال الله تعالى: 
)اْقرأ ِباْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلَق َخلَق اإِلْنساَن ِمْن َعلَْق 
اْقَرأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَم َعلََّم اإْلْْنساَن 
مالَْم َيْعلَْم( سورة العلق آية )1-5(، ويؤكد العلماء 
األزمان  في  الكتابة  اإلنسان  يخترع  لم  لو  أنه 
الغابرة ملا وصل إلى ما وصل إليه من تقدم في 
القرن الواحد والعشرين. ويظهرون تلك احلقيقة 
ألن  فاإلنسان  واحليوان،  اإلنسان  بني  باملقارنة 
لديه اللغة استطاع أن يخترع الكتابة، وبواسطة 
الكتابة استطاع أن ينقل املعارف والعلوم والفنون 
من جيل إلى جيل، فما توصل إليه جيل الواحد 
والعشرين من علوم ومعارف وفنون ليست وليدة 
هذا اجليل، وإمنا هي تراكم من األجيال السابقة 

منذ أن نشأت الكتابة، أما احليوان كالغراب مثاًل 
فإنه مازال يبني عشه بالطريقة التي كان يبنيها 
ميلك  ال  ألنه  القدم،  في  الغارقة  األزمان  غراب 
الوسيلة التي متكنه من نقل معارفه وجتاربه من 

جيل إلى آخر. 
ويعد اللسانيون أن الكتابة من أهم األوساط 
الناقلة للِّغة بعد الصوت، وأشاروا إلى أن جميع 
العالم في زمانها  رائدة  التي كانت  احلضارات 
الطرق  وتعددت  بالكتابة،  كبيرًا  اهتمامًا  اهتمت 
فيها، ومن ذلك احلضارة العربية اإلسالمية، فلم 
ينته القرن األول الهجري حتى أعجمت احلروف 
متثياًل  أكثر  وأصبحت  عددها  فزاد  العربية 
الهجري  الثاني  القرن  وفي  العربية.  لألصوات 
اخترع اخلليل بن أحمد الكتابة العروضية، وهي 
من  والناقد  الباحث  ليتمكن  فقط  املنطوق  كتابة 
أو  الشعر  بحور  أحد  إلى  ونسبته  الشعر،  وزن 

احلكم عليه مبجانبة الصواب. 
لغة  الشريفة،  اللغة  العربية،  اللغة  وألهمية 
من  أنواع  ثالثة  فيها  وجد  فقد  الكرمي،  القرآن 
الكتابة مع احملافظة على النص اللغوي صحيحًا 
سليمًا، هذه األنواع هي رسم املصحف والكتابة 
والصحف  الـرسـائل  بـها  نكـتب  التـي  العادية 

والكتب، والكتابة العروضية.
وما يقدمه هذا املشروع هو نوع رابع من 
الكتابة يسمى "الكتابة الصوتية"، وميكن القول 
إنه امتداد للكتابة العروضية مع االختالف بينهما 
عليه  رسمت  الذي  فاملنهج  والهدف،  املنهج  في 
الكتابة العروضية هو خطوط مائلة وأصفار على 
الصوامت،  املائلة  اخلطوط  متثل  دوائر،  شكل 
ومتثل األصفار الصوائت، أما الكتابة الصوتية  
فإن  الهدف  حيث  ومن  حروف،  هيئة  على  فهي 
والكتابة  بالشعر،  مختصة  العروضية  الكتابة 

الصوتية تستخدم في كل اللغة شعرها ونثرها.
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الهدف من استعمال الكتابة الصوتية 

الهدف من املشروع متكني اللغة العربية من 
نقل األصوات العاملية  ليتمكن الباحث اللغوي من 
حتليل األصوات باحلرف العربي. وما دعا إلى 
هذا هو أن هناك مشكلة في الدراسات اللسانية 
اللغة  أنه عندما نريد وصف  العربية اآلن، وهي 
وصفًا صوتيًا دقيقًا البد من استعمال احلروف 
الدولية ذات احلروف الالتينية؛ ألنه ال توجد حتى 
اآلن حروف دولية عربية، ولذلك عند دراسة اللغة 
اللغات احمللية  دراسة  أو  لهجاتها  أو  العربية 
كتابتها  من  البد  الـعـربي  الـوطـن  في  القدميـة 
أو  العربية  اللغة  يظهر  ال  الذي  بالالتينية األمر 
الالئـق  الـثـوب  في  احمللية  اللـغات  أو  لهجـاتـهـا 
بها بل يجعلها مغربة بعيدة عن محيطها الثقافي 

العربي واإلسالمي.
ما الكتابة الصوتية؟ 

التي  احلروف  كتابة  هي  الصوتية  الكتابة 
التعاقبي  الترتيب  ملعرفة  فقط،  الكلمة  في  تنطق 
لغة  أية  في  العادية  الكتابة  ألن  فيها،  لألصوات 
كثيرًا  فالعربية  التمثيل،  متام  املنطوق  متثل  ال 
كثير من  وتوجد  فيها،  بالشكل  الضبط  ُيهمل  ما 
 : مثل  النطق  الكتابة  فيها  تخالف  التي  الكلمات 
كلمـة )الـرحـمن(، وكـلمة )ذلك( وكـلمة )قاموا(. 
الصحيح  النطق  الصوتية حتديد  الكتابة  ووظيفة 
للكلمة، والرمز إلى كل صوت فيها، ولذلك ميكن 
دقيقًا،  حتلياًل  اللغة  أصوات  حتليل  بواسطتها 
وليس الهدف منها استخدامها في الكتابة العادية.

الفرق بني احلرف والصوت

الصوت،  إلى  املشير  الرمز  هو  احلرف 
املسموعة.  النطق  أعضاء  حركة  هو  والصوت 
شكل  الكتابي  فالرمز  مختلفان،  شيئان  وهما 
يجعله الكاتب إشارة إلى الصوت، أما الصوت 
الهواء  على  التضييق  من  املسموع  األثر  فهو 

الرمز  فتغيير  في مخرج من مخارج األصوات. 
)احلرف( ال يؤثر في الصوت، بل كثيرًا ما يغير 

احلرف ليكون ممثاًل متثياًل دقيقًا للصوت. 
الكتابة الصوتية تستدعي فصل احلركة 

علماء  من  املتقدمني  ورأي  احلرف،  عن 

العربية في ذلك

تـسـتدعـي الكـتـابة الصوتية فصل احلركة 
عن احلرف، ووضع احلركة بعد احلرف، ليتمكن 
احمللل الصوتي من رؤية التعاقب لألصوات في 
بن  الفتح عثمان  أبو  إليه  نوه  ما  الكلمة، وهذا 
جني في كتابه اخلصائص، حيث أشار إلى أن 
يشترط  اإلدغام  أن  بدليل  احلرف،  بعد  احلركة 
فيه تسكني أول املثلني، وما ذلك إال نزع للحركة 
يعيش  ابن  الرأي  هذا  وأكد  بينهما.  التي حتول 
في كتابه شرح املفصل عند بيانه إلدغام املثلني، 
فقال: "فإذا أسكنوا األول منهما أدغموا فيتصل 
احلركة  ألن  به  يتصل  لم  حركوه  وإذا  بالثاني، 
حتول بينهما، ألن محل احلركة من احلرف بعده".
والكتابة العربية بصورتها احلالية ال تتفق 
مع الكتابة الصوتية ألن الكتابة الصوتية توجب 
فصل احلركة عن احلرف. على هذا املنوال ميكن 
أن تكتب الكلمة بحروف مقطعة وتظهر جليًا رتبة 
فكلمة  )احلرف(،  للصامت  بالنسبة  )احلركة( 

)َكَتَب( ميكن أن تكتب على النحو اآلتي:

ــــبــــتــــكـ
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في  احلرف  بها  استحدث  التي   الكيفية 

الكتابة الصوتية 

استخدام الصوامت العربية لنقل الصوامت أ. 
في اللغات األخرى إذا كان لهذه الصوامت 
رسم في العربية، وإذا لم يوجد لها رسم 
يؤخذ رسم حلرف عربي استخدمته لغات 
اللغة  غير عربية كتبت بحروف عربية مثل 

الفارسية.  
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اعتماد وجهة نظر ابن جني ) ت 392 ه( في ب. 
رتبة احلركة مع احلرف، وهي أنها بعده، 
وهو تصور يفهم منه أن ابن جني فكر في 

فصل احلركة عن احلرف.
استحداث طريقة خاصة للكتابة تشبه إلى ج. 

حد كبير الكتابة العروضية، وفي حني أن 
الهدف من الكتابة العروضية معرفة الوزن 
الكتابة  من  الهدف  فإن  الشعر،  بيت  في 
الصوتية دقة النطق وحتديد محتويات الكلمة 
من األصوات، وبيان الترتيب التعاقبي لهذه 

األصوات.
الصـامـت د.  بـعـد  الـصائـت  وضـع  اعتمـاد 

نكتب  أن  ذلك  على  األمثلة  ومن  مباشرة، 
الفعل )َكَتَب( صوتيًا على النحو اآلتي:

ك ـــ ت ـــ ب ـــ

الكتابة الصوتية واملصطلح العلمي

أثر الكتابة في املصطلح العلمي

لعلم  اسم  هو  األدبي  أو  العلمي  املصطلح 
للدراسة  خضعت  معينة  ظاهرة  أو  لفكرة،  أو 
تستوجب  األسماء  من  كغيره  فهو  والتحليل، 
داللته على مسماه صحة نطقه، فإذا ُكتب كتابة 
وُفـهم  صحيحًا  نـطـقًا  ُنطـق  وصحيحه  دقيقـة 
املقصود منه، أما إذا كانت الكتابة غير صحيحة 
فقد يتغير معناه أو تكون الكلمة ال معنى لها، خذ 
مثاًل االسمني "علم" و "علم" بدون ضبط هاتني 
هل  املقصود،  أيهما  يعرف  ال  بالشكل  الكلمتني 

املعرفة، أم اسم لشخص ما؟ 
وما أدى إلى هذا اإلشكال هو تكّون الكلمتني 
من صوامت متساوية، وعدم وجود احلركات التي 

تفرق بني الكلمتني في املعنى. 
في  الكتابة  تؤثر  كذلك  املصطلحات  وفي 
النطق، وقد تؤدي الكتابة غير الصحيحة للمصطلح 

بأن تكون الكلمة املكتوبة ال معنى لها، خذ مثاًل 
به  ويقصد  اللسانيات،  في  "َألفون"  اصطالح 
في  تغير  إلى  يؤدي  ال  الكلمة  في  تغير صوتي 
قد  الكلمة  في  الصوائت  كتابة  فبدون  معناها، 
تنطق على أنها "الفون" باأللف والالم وتلك كلمة 

ال معنى لها. 
الكتابة الصوتية توحد املصطلح العلمي 

لكل  واحدًا  رمزًا  تعتمد  الصوتية  الكتابة 
صوت من أصوات الكلمة، وإذا اعتمد هذا الرمز 
من املختصني في احلقل العلمي، يكون املصطلح 
واحدًا، وقد يوصف املخالف لذلك باخلطأ. هذا 
بخالف ما عليه كتابة املصطلحات اآلن فهي تطلق 
العنان لواضع املصطلح، فيضع أي حرف يراه 
مناسبًا، وذلك هو أحد أهم أسباب تعدد املصطلح 
العلمي. فقد أشار محمد عبد الغني حسن مؤلف 
علماء  من  املتقدمني  أن  إلى  الترجمة  فن  كتاب 
العربية لم يحددوا حرفًا عربيًا واحدًا لكل صوت 
أعجمي، بل سمحوا للمعرب أن يختار أي حرف 
عربي ليرمز به إلى الصوت املراد تعريبه، ولذلك 
كلمة  مثاًل  خذ  واحد،  ملصطلح  األسماء  تعددت 
"كليوبترة" ملكة مصر في عهد البطاملة، قد عرب 
كل  غريبة  مختلفة  صور  على  اسمها  القدماء 

الغرابة على ما ألفناه اليوم فهي:
الذهب: . 1 مـروج  املـســعودي صـاحب  عنــد 

قلبطرة.
مختصر . 2 كتاب  العبري صاحب  ابن  وعند 

تاريخ الدول: قالوقطرا.
وعــنــد ابـن خــلــدون تــارة كـلـبطرة، وتارة . 3

كلوبطرة. 
كالبطرا . 4 األعشى:  صبح  صاحب  وعند 

تارة، وكالبطرة تارة أخرى. 

علم اللسانيات
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وعلق املؤلف على ذلك بقوله ولن جتد في 
أية لغة مثل هذا االختالف. 

اإلجنليز  عند  البطلية  املصرية  امللكة  فإن 
الفرنسيني،  عند  الشأن  وكذلك  واحدة،  صورة 
واألملان، والطليان، وغيرهم من أصحاب اللغات 

في العالم.
والباحث يرى أن ذلك يرجع إلى عدم وضع 
رمبا  وهذا  الـعربية،  في  الكلمة  ضمن  احلركة 
تعوده الناس في الكتابة العادية، ولكن في الكتابة 
عند التحليل الصوتي البد من استخدام الكتابة 
الصوتية التي تضع احلركة ضمن الكلمة، وبعد 

الصامت مباشرة. 
الكتابة الصوتية توحد نطق املصطلح 

من املشكالت التي تعيق توحيد املصطلحات 
االختالف في نطقها لدى الباحثني واملتخصصني 
مرجعية  توجد  ال  إنه  املختلفة، حيث  العلوم  في 
املصطلح،  مستخدم  إليها  يرجع  محددة  حرفية 
أما الكتابة الصوتية فتوفر هذه املرجعية بوضع 
قائمة من الصوامت والصوائت ميكن بواسطتها 
نطقًا  الـعـربية  عـلـى  الــوافـدة  األصــوات  نطــق 

صحيحًا. 
الكتابة الصوتية تعمم املصطلح العلمي

توحيد املصطلح  تعيق  التي  من املشكالت 
علم  في  متخصص  فكل  عموميته،  عدم  أيضًا 
من العلوم قد يقدم مصطلحًا جديدًا يضيفه إلى 
ال  ألنه  الواحد،  للمسمى  السابقة  املصطلحات 
توجد قيود أو معايير ميكن على أساسها اختيار 
حتت  املصطلح  واضع  فيقع  العلمي،  املصطلح 
تأثير اللغة األجنبية التي تعلم بها، وحتت تأثير 
احمليط العلمي الذي عاش فيه مدة دراسته، ولكن 
عليها  تتفق  عربية  صوتية  كتابة  تعتمد  عندما 
وتكتب  اللغة،  ومـجـامع  األكاديـميـة  املؤسسات 
املصطلح  سيعـمم  الكتـابـة  بهـذه  املصـطلـحـات 

وسيستعمله الباحثون في كل مجال. 

في  الصوتية  الكتابة  استخدام  فائدة 
املعاجم 

في  الصوتية  الكتابة  استخدام  أن  أرى 
يجعل  فهو  جدًا؛  كبيرة  فائدة  له  العربية  املعاجم 
اللغة  في  املتخصص  اجلميع  متناول  في  املعاجم 
وغير املتخصص فيها، فباستطاعة الشخص القادر 
على القراءة أن يعرف كيفية نطق الكلمة التي يريد 
االطالع عليها، أما طريقة نطق الكلمة في املعاجم 
التناول خصوصًا ملن  املستعملة اآلن فهي صعبة 

ليس له دراية بالصرف وهم أغلب الناس. 
صحاح  معجم  طريقة  نأخذ  ذلك  ولبيان 
الكلمات  نطق  كيفية  إلى  اإلشارة  في  اجلوهري 
املشتقة من مادة )ذ ل ق(: بني لنا اجلوهري كيفية 
نطق الكلمات املستعملة من هذه املادة، وأحصينا 
في هذا النموذج الكلمات التي حدد النطق فيها 
فوصلت إلى ست كلمات، سنورد الكلمة ثم نورد 
اإلشارة إلى كيفية نطقها بني قوسني؛ لنعلق فيما 

بعد على تلك اإلشارة: 
الذلق )بالتحريك(.     . 1
ذلق )بالكسر(.   . 2
قال الفراء الذلق )بالتسكني(.. 3
ذلق اللسان )بالكسر(.  . 4
ذلق )بالضم(.  . 5
حكى ابن األعرابي: لسان ذلق طلق، وذليق . 6

طليق وُذُلق طلق، أربع لغات. 
لنطق  الـجوهـري  على وصف  نالحظه  ما 
الكلمات السابقة هو الصعوبة على املطلع على 
فمثاًل  بالصرف؛  دراية  له  ليس  الذي  املعجم 

سيدور في ذهنه األسئلة  اآلتية: 
في الكلمة األولى، ما الذي سيحرك، وما 

معنى احلركة؟ 
 في الثانية، ما الذي سيكسر؟
 في الثالثة، ما الذي سيسكن؟

في اخلامسة، ما الذي سيضم؟ 
في السادسة، ما املقصود بأربع لغات؟ 
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وعند مقارنة وصف اجلوهري للنطق بالوصف 
نالحظ  الصوتية،  الكتابة  وهي  احلديثة؛  بالطريقة 
أن حتديد النطق بالكتابة الصوتية ال يكلف املطلع 
معرفة الصرف ألن الكلمة مكتوبة أمامه باحلروف 
التي متثل أصواتها؛ ولتوضيح ذلك نكتب الكلمات 

السابقة كتابة صوتية: 
ذ ـــ ل ـــ ق   . 1

نتائج البحث

تكون  أن  بضرورة  الباحث  اهتمـام  إن 
للعربية كتابة صوتية بدأ منذ سنة 2006 عندما 
القدمية  اللغات  دراسـة  مـشـروع  فـي  شـارك 
املستعملة في الوطن العربي، فاستوجب املشروع 
تصميم حروف عربية لكتابة أصوات تلك اللغات، 
امليدانية  الدراسة  خالل  من  الباحث  واكتشف 
النوع  لهذا  احلاجة  أمّس  في  العربية  اللغة  أن 
للكتابة  املقال  في  لنا  تبني  كما  ألنه  الكتابة،  من 

الصوتية فوائد جمة منها،
العربية . 1 اللغة  تؤهل  الصوتية  الكتابة  أن 

إلى أن تكون لغة عاملية متلك حروفًا دولية 
برسمها.

العربي توحد . 2 الكتـابـة الصوتية باحلرف   
املصطلحات في العربية، ألنها تعد مرجعية 
إليها  تفتقر  العربي  بالرسم  دولية  حرفية 

العربية اآلن. 
املعاجم . 3 أن  الـبحـث  خـالل  مـن  لـنـا  تبيـن 

النوع  هذا  إلى  احلاجة  أمّس  في  العربية 
من الكتابة؛ ألن فهم اإلشارة إلى النطق في 
هذه املعاجم يصعب على غير املتخصص 
الكلمة  تكتب  عندما  أما  العربية،  علوم  في 
صوتيًا فيستطيع نطقها أي شخص مهما 
كان تخصصه، وذلك يسهل تناول املعاجم، 

ويساعد على تعميم املصطلح العلمي. 

ذ ـــ لق   . 3ذ ـــ ل/ ق . 2

ذ ـــ لق ـــ ن . 6ذ ـــ لق ـــ  . 5ذ ـــ ل/ ق ـــ . 4

تبني لنا من خالل املقال أيضًا أنه مبقدور . 4
دولية ميكن  حروفًا  توفر  أن  العربية  اللغة 
أن متثل بها أصوات اللغات األخرى، وأن 
األصوات التي ليس لها حروف عربية ميكن 

أن تؤخذ من لغات كتبت بحروف عربية. 
تبني لنا كذلك أن احلرف ليس هو الصوت، 
بل  اللغة،  في  يؤثر  ال  تغييره  أو  وإضافة حرف 
يجعل احلرف أكثر دقة في الرمز إلى الصوت، 
الدؤلي  األسود  أبي  إعجام  ذلك  على  والدليل 
أحمد  بن  اخلليل  وتغيير  العربية،  في  للحروف 
لشكل احلركات مع بقاء أصوات العربية سليمة. 

لنا في املقال أن املتقدمني من علماء . 5 ظهر 
واحلركة،  احلرف  بني  فصلوا  العربية 
وقالوا بأن احلركة بعد احلرف، وبناء على 
الكتابة الصوتية من  الرأي متكنا في  هذا 
وضع احلركة في وسط الكلمة بعد احلرف 

مباشرة. 
الكـتابة . 6 أن  إلـى  أشـرنـا  الـبـحــث  وفي   

الصوتية هي امتداد للكتابة العروضية مع 
اختالفهما في الرسم والهدف، وذلك يظهر 
سبقوا  العرب  علماء  من  املتقدمني  أن  لنا 
الـكـتابة  فـي  تـفـكيرهم  فـي  الغـرب  علمـاء 
في  الصوتية  الكتابة  إن  حيث  الصوتية؛ 
اللغات األوروبية التي نشأت منها احلروف 
الدولية لم تظهر إلى الوجود إال في القرن 

التاسع عشر.
املراجع

بن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة اإلعراب، ج 1 ص، 	•
.33

ابن يعيش، شرح املفصل، ج 10، ص 121.	•

حسن، محمد عبد الغني، فن الترجمة في األدب العربي، 	•
الدار املصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ص 214.

•	 Introduction	 to	 the	 field	 of	 speech.	 ed.	 Ronald.	

Red. Language and semantics Marlony ,p. 14-20 

Scott,Fovesman and company ,1965. Atlanta.                       
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يقوم املركز حاليًا بتنفيذ مشروع املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية باللغة العربية وهو أحد املشاريع الضخمة 
التي متثل أهم ركائز حركة التعريب والترجمة في مجال الطب، حيث يحتوي على )140000( )مئة وأربعني ألف مصطلح 
طبي( باللغة اإلجنليزية ومقابلها املصطلح باللغة العربية مع التفسير، والشرح لكل مصطلح، ويهدف هذا املشروع إليجاد 

أداة موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون املرجعية الوحيدة املعتمدة على مستوى الوطن العربي.
وقد أجنز املركز وضع الشروح لكافة املصطلحات وجاري العمل في عملية املراجعة النهائية لكل حرف ونشره 

الع القّراء عليها.. أواًل بأول. ونحن هنا نختار بعض املصطلحات وتفسيرها الطِّ

focusing                                        َبْأر
ُنْقَطة ع عند  التََّجمُّ للداللة على عملية   مصطلح 

َنة.ا ُمَعيَّ
isoelectric focusing  َكْهُرب  َبْأٌر ُمَتساِوي التِّ

)في الرحالن الكهربي(
َيَتَعرَّض  حيث  الكهربي،  الَرَحالن  في  عملية  هو 
مخلوط البروتني ملجال كهربي في َوَسط كله ُهالمي 
د له مدروج احلموضة )PH(، ُيهاِجر البروتني  ُيَحدَّ
إلى حيث املكان الذي يكون فيه )PH( ُمساِويًا لنقطته 

ى أيضًا الَبأر الَكْهَربي.ه املَُتساوَية كهربيًا، ُيَسمَّ
fodrin                                                 فودرين
والَوِظيَفة، الِبْنَية  في  السبكترين  ُيْشِبه   بروتني 
 ولكنه ُيوَجد في خاليا املُخ والُزَغيبات املََعِويَّة،
وبالتالي اخُلَيْيطات،  وَفْك  َتْشكيل  في   ُيساعد 

ُيعنْي أو مَيَْنع َحَركات اخَلليَّة.غ
Foeniculum                             ات اخَلْيِميَّ
ْهِريَّة من العاِئلَة اخَلْيِميَّة،  ِجْنس من األْعشاب الزَّ
 َتْسَتْوِطن أوروبا وآسيا، الَشَمر من اخَلْيميَّات

ائَعة، وهو املَْصَدر لَزْيت الَشَمر.ت الشَّ
Foerster                                     فورستر                    
 مرض فورستر، وهو التهاب مزمن في املشيمة.

                                          gladiolus                                    جْسُم الَقّص
)=corpus sterni(
اجلزء الثاني، أو الرئيسي للقص، ويقع ما بني 
القبضة  إلى أعلى والناتيء الرهابي  إلى أسفل.

  gladiomanubrial           َقصيٌّ َقْبَضِوّي
متعلق بجسم القص والقبضة.

glairy       ْكل؛ َشبيٌه بَبَياِض الَبْيض آِحيُّ الشَّ
شبه بياض أو زالل البيضة.

gland )pl.glands(           )ة )ج: ُغَدد غدَّ
ة      ُعْقَدة مِلِْفيَّ

ة     ة ِوعاِئيَّ     ُكبَّ
تكدُسُ خلاليا متخصصٍة إلفراِز،  أو إلفراِغ مواٍد 
ليست متعلقة  باحتياجاتها االستقالبية الطبيعية  .

abdominal   salivary                          ُة ُة اللُّعابيَّ الُغدَّ
gland                                                            ة الَبْطنيَّ
)=pancreas(                              )الَبْنكْرياس =( 
متوضعة  الشكل  عنقودية  مستطيلة  كبيرة  غدة 
الطحال  بني  املعدة،  خلف  مستعرضة  بصورة 
واإلثناعشري، طرفها األمين، أو الرأس يكون 
الذيل،  أو  األيسر،  والطرف  ألسفل،  موجه 
ينقسم  وهو  الطحال.  بقرب  وينتهي  مستعرض 
داخل  متتد  حواجز  بواسطة  ُفصيصات  إلى 
يشكل  الذي  الرقيق  الهالي  النسيج  من  الغدة 
محفظة غير محددة. اجلزء الصماوي البنكرياس 
الصماوي يتكون من ُجزيرات الجنرهانس حتتوي 

1 ـ

3 ـ

2 ـ

على خاليا بيتا التي تنتج األنسولني، وخاليا ألفا 
تنتج  التي  دلتا  تنتج اجللوكاجون، وخاليا  التي 
السوماتوستاتني؛ وجميع هذه الهرمونات الثالثة 
بعض  حتتوي  الدم.  مجرى  إلى  مباشرة  تفرز 
اجُلزيرات على خاليا عديدة الببتيدات التي تفرز 
عديد الببتيد البنكرياسي. اجلزء خارجي اإلفراز 
ُعَنيبات  من  يتكون  اإلفراز  خارجي  البنكرياس 
وتفرز  تنتج  إفرازية  وحدات  وهي  بنكرياسية، 
العصارة البنكرياسية إلى اإلثناعشري، وحتتوي 

على إنزميات ضرورية لهضم البروتني.  
.pancreas انظر حتت

absence of gland                                  ة غياُب الُغدَّ
عدم وجود الغدة لعدم تكونها، أو لوجودها في 

مكان غير املعتاد.   
absorbent gland                                   ة ُعْقَدٌة ماصَّ
)=lymph node(                           )ة )= ُعْقَدٌة ملفيَّ
شكل  على  منّظم  ملفاوي  لنسيج  تراكم  أي 
 )1-25( بني  قطره  يتراوح  محدد  ملفاوي  عضو 
ملي متر يتوضع في مسار وعاء ملفاوي، ويتكون 
داخلي.  متني  وجزء  خارجي،  قشري  جزء  من 
تعتبر العقد اللمفية املصدر الرئيسي للمفاويات 
في الدم كجزء من اجلهاز الشبكي البطاني الذي 
الضارة  العوامل  يزيل  حيث  دفاع،  كخط  يعمل 
كاجلراثيم والسموم، ورمبا يلعب دورًا في إنتاج 

األجسام املضادة )األضداد(.  
  .lymph node انظر حتت

املعجم املف�صر للطب والعلوم ال�صحية

املجاورة للقشرة
Paracortex

القشرة
Cotrex
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علم المصطلحات إعداد هيئة التحرير
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 

دولة الكويت

 accessory adrenal                         ُة الُغَدُد الُكْظريَّ
glands                                                       ة اإلضافيَّ
نسيج غدي كظري عادة، إما قشري، أو متني 

يوجد في البطن، أو احلوض   
accessory gland               ة ٌة إضافيَّ ُغدَّ
صغيرة من األنسجة الغدية تقع بالقرب، أو على 

مسافة من غدة ببنية مشابهة.  
 accessory lacrimal        ُة ْمعيَّ الُغَدُد الدَّ
                                              glands                             ة اإلضافيَّ
أجزاء من الغدة الدمعية الرئيسية توجد أحيانًا 

بالقرب من القبو العلوي في امللتحمة.  
accessory   mammary                         ُة ْدييَّ الُغَدُد الثَّ
glands                                                       ة اإلضافيَّ
حالة توجد فيها الغدة الثديية بشكل زائد على 

طول مسار اخلط املضغي للحرف الثديي.  

accessory parotid          ُة َكفيَّ ُة النَّ الُغدَّ
gland ة  اإلضافيَّ
غدد تتواجد بشكل متكرر، وتكون جزء منفصل 

عن الغدة النكفية.  
accessory salivary             ٌة ٌة ُلعابيَّ غدَّ
       gland                                 ة إضافيَّ
الغدد  ومتثل  الصغيرة،  اللعابية  الغدد  هي 
والتي  الفم،  بجوف  األصغر  اإلفراز  خارجية 
تفرز اللعاب مع الغدد اللعابية الكبرى؛ وتشمل 
املجموعة الغدد الشفوية، والشدقية، والرحوية، 

واللسانية، والغدة اللسانية األمامية.  
accessory suprarenal                    ُة الُغَدُد الُكْظريَّ
glands                                                       ة اإلضافيَّ
نسيُجُ غدّي كظرّي زائد، يكون عادًة إما قشري 
أو متني، يوجد في البطن،  أو احلوض   يسمى 
كذلك بفضالة الكظر، ولها نفس تركيب الغدة 

الكظرية األساسية. 

إعداد هيئة التحرير

absorbent  gland                                   ة ُعْقَدٌة ماصَّ
)=lymph node(                           )ة )= ُعْقَدٌة ملفيَّ

وعاء ملفي وارد
             Incoming lymph vessel

مركز إنتاشي
Germinal center

النخاع
Medulla

جريب
Follicle

شريان
Artery

وريد
Vein

وعاء ملفي صادر 
             Outcoming lymph vessel

املجاورة للقشرة
Paracortex

القشرة
Cotrex
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املكتبة الطبية

عدد الصفحات: 252          سنة النشر: 2014
الناشر: مركز تعريب العلوم الصحية ـــ دولة الكويت

تاريخ الطب العربي

الـخبرات  يجمع  الـذي  العـلـم  هو  الطب 
وما  وصحته  باإلنسان  ويهتم  املختلفة  اإلنسانية 
تنال  وإصابات  وأمراض  اعتالل  من  يعتريـه 
من بدنه أو نفسيته أو احمليط الذي يعيش فيه، 
يتناول  كما  املناسب،  العالج  إيجاد  ويحاول 
التي تساعد على حدوث  الطب دراسة الظروف 
فالطب  منها،  والوقاية  تفاديها  وطرق  األمراض 
البشرية  التجارب  من  يستفيد  تطبيقي  علم  هو 
على مر التاريخ، ويعمل على توثيق تلك التجارب 
بالدراسات العلمية املوثقة باألساليب اإلكلينيكية، 
فقد كان الطب في العصور األولى بدائياً اقتصر 
األفراد،  بني  املتوارثة  والتعاويذ  التجارب  على 
وقد اقتصر معظمه على الكي بالنار واستئصال 
األعشاب  ومنقوع  بالعسل  والتداوي  األطراف 
النباتية، واللجوء إلى بعض التعاويذ والتمائم على 
يد الكهان والسحرة والعرافني، وبعد الفتوحات 
العربية اهتم العرب بالطب وجاء اإلسالم فقضى 
على الكهانة وأبطل املداواة بالسحر والشعوذة، 
مصادرها  من  الطبية  العلوم  نقل  على  وعملوا 
التطبيب  في  خـبراتهم  علـيها  وأضفوا  القدمية، 
العـربـيــة  الطبية  املــوســوعــات  وألـفـوا  والـمداواة، 
ابن  كتبه  الذي  احلكمة(  )فردوس  كتاب  أمثال 
كتاب  وكذلك  مجلدات،  سبع  في  الطبري  ربن 
)احلاوي(، )اجلامع الكبير( للرازي وقد نشر في 
ثالثة وعشرين مجلدًا والذي يعتبر موسوعة طبية 
هامة ظلت معظم اجلامعات األوروبية تستخدمه 
املؤلفات  بعض  ظلت  وقد  هام،  طبي  كمرجع 
الطب(  في  )القانون  كتاب  أمثال  العربية  الطبية 
التأليف(  عن  عجز  ملن  )والتصريف  البن سينا، 
س في جامعات أوروبا حتى القرن  للزهراوي ُتدرَّ

الثامن عشر.

اجلديدة  لألفكار  العرب  تقبل  ساعد  وقد 
ومحافظتهم على العلم القدمي على تقدم الطب 
اجلديدة  والتقنيات  األفكار  إضافة  خالل  من 
وتطوير العلوم الطبية، وتعزيز املعرفة الطبية في 
مجاالت الطب املختلفة وتطوير املمارسة العلمية 
التجريبية، مما جعل الطب يأخذ شكله املعروف 
اليوم، وهذا ما جعل العديد من الباحثني الغربيني 

يعترفون بفضل العرب في تقدم الطب.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مرشدًا ومفيدًا 
لكل من يطلع على تراثنا العربي في مجال العلوم 
بكتب  يجولون  الذين  للدارسني  وكذلك  الطبية، 
التراث باحثني عن كنوز املعرفة، وأن يستفيد منه 

دارسو التاريخ العربي.
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يشهد العالم احلديث في هذه اآلونة العديد 
أكانت  سواء  امليادين،  جميع  في  املتغيرات  من 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وغيرها، كما 
فرضت العوملة حرية انتقال رأس املال البشري 
واملادي، فضاًل عن املعلومات والتقنية، دون أن 
تكون هناك أي قيود حتد من هذه احلرية حتى 
أصبح العالم قرية ضغيرة مترامية األطراف، مما 
االهتمام  املستفيدين وأصحاب  من  الكثير  دعى 
بقطاع اخلدمات التي تقدمها، لذلك تسعى الكثير 
املنظمات مبا في ذلك املستشفيات لالرتقاء  من 
مبستوى اخلدمات التي تقدمها حتى تصل إلى 

درجة التميز.
إن جودة اخلدمة من املجاالت األكثر أهمية 
في قطاع اخلدمات الصحية، لذلك يعتمد البحث 
واخلدمات  عامة،  اخلدمات  جودة  مستوى  في 
العلمي  البحث  أسلوب  على  خاصة،  الصحية 
وذلك عن طريق استخدام مقياس جودة اخلدمة.

ومن إجراءات رفع مستوى اجلودة إنشاء 
اخلدمات  مستوى  على  تدل  مؤشرات  ورصد 
املرضى، وضع  املقدمة ومستوى سالمة  الطبية 
املريض، دراسة  الشكاوى من  لتلقي  إجراءات 

مدى الرضا عن اخلدمات الصحية املقدمة.
وُيعد موضوع هذا الكتاب »جودة اخلدمات 
القطاع  مجاالت  ضمن  جديدًا  مجااًل  الصحية« 
الصحي، حيث أصبح االهتمام بجودة اخلدمات 
الدول،  من  لكثير  استراتيجيًا  هدفًا  الصحية 

وينقسم الكتاب إلى ستة فصول، يتحدث الفصل 
الفصل  ويشرح  اجلودة،  إدارة  عن  منها  األول 
الثاني جودة اخلدمات الصحية، ثم يبني فصال 
الكتاب الثالث والرابع جودة اخلدمات الصحية، 
يوضح  كما  املرضى،  وسالمة  االعتماد  ونظام 
الفصل اخلامس مؤشرات قياس األداء للخدمات 
الصحية، وُيختتم الكتاب بفصله السادس، وذلك 
بالسرد لشخصيات بارزة وعلماء ورواد جودة 

اخلدمات الصحية.

نـأمـل أن يـكـون هذا الكـتـاب مـفـيدًا لقّراء 
السلسلة، وأن يكون إضافة جديدة للمكتبة العربية.
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املصطلحات الواردة في هذا العدد

Acidity حموضة 
Acne Rosacea                     الُعد الوردي
Acne Vulgaris حب الشباب  
Acrolein                               األكرولني
Acute Renal Failure   الفشل الكلوي احلاد
Alkalinity القلوية  

 Alpha Hydroxy                أحماض األلفا
Acids                             هيدروكسى

Alzheimer’s Disease             داء ألزهامير
Analgesics                                  مسكنات
 Angina Pectoris             الذبحة الصدرية
Antibiotics                        مضادات حيوية
Antibodies أضداد        
Antidepressant مضادة لالكتئاب  
Antimicrobial               مضاد للمكروبات
Arrhythmia اضطراب النظم  
Arteriosclerosis تصلب الشرايني   
Arthritis التهاب املفاصل 
                Artificial Ventilation      تـهـوية اصطناعية
Asthma َربو   
Autism      الذاتوية

    Baseline                         القيمة القاعدية
Blepharoplegia                    شلل اجلفن
Blood Culture                   مزرعة دمـوية
Blood Glucose                   جلوكوز الدم
Body Mass Index        منسب كتلة اجلسم
           Bronchiolitis                التهاب القصيبات

 Obliterans                                    املُسد
   Bulbus Oculi              )بصلة العني )املُقلة

Cancer                                  السرطان
Capillaries                           الشعيرات 
Cartilages                           الغضاريف
Cerebellum                              املخيخ
Chemical Peeling          التقشير الكيميائي
Chemotherapy             املعاجلة الكيميائية
Cholesterol                          الكوليستيرول
Circulation                              الدوران
Citric Acid                    حمض الستريك
Collagen                                    الكوالجني  
Coma                                     الغيبوبة 
Conjunctiva                            املُلَْتِحَمة
Cortisol                              الكورتيزول
Cortisone                            الكورتيزون
CT )Computerized           التصوير املقطعي
Tomography(                          احملوسب

Dehydration                             جتفاف
Dental floss                          خيط األسنان
Depression                             االكتئاب
Dermis                                     األدمة
Diabetes                                السكري
Dopamine                                  الدوبامني
Dosage                              تقدير اجلرعات
Dosage Cup                          كوب اجلرعة
Down's Syndrome               متالزمة داون
Drug Interaction                     تآثر األدوية

Eczema                                   إكزمية

B

A C

D

E
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املصطلحات الواردة في هذا العدد
Elastin                                اإليالستني
Electrocardiogram        مخطط كهربية القلب
Emphysema                     النفاخ الرئوي
Encephalitis                     التهاب الدماغ
Endogenous                     داخلي املنشأ
Endorphin                             إندورفني
Epidermis                                البشرة
Epinephrine                         اإلبينيفرين

Folic Acid                      حمض الفوليك
Formaldehyde                     فورمالدهيد
Freckle                                    النمش
Frontal Lobe                   الفص اجلـبـهي

General Anaethesia             التخدير العام
Glycolic Acid             حمض اجلليكوليك
Gonorrhea                         داء السيالن

Hemoglobin                      الهيموجلوبني
Hemorrhoids                                 بواسير
Hernia                                                فتق
Herpes Simplex              الهربس البسيط 
Herpes Zoster               الهربس الُنطاقـي
High-Density                  البروتني الشحمـي
Lipoprotein; HDL             املرتفع الكثافة

Hypertension                  فرط ضغط الدم
Hypothalamus                           الِوطاء

Immunocompromised       منقوص املناعة

Incontinence                              سلس 
Infection                                 العدوى
Inflammation                          االلتهاب

         Isotretinoin                    اإليزوتريتينوئني

Jessner’s Solution محلول جيسنر

Lactic Acid                    حمض الالكتيك
Limbic System               اجلهاز احُلوفي
Local Anaethesia          التخدير املوضعي 
Lubrication                                تزليق

Malic Acid                       حمض املاليك
Melasma Gravidarum          كلـف احلمل
Meningitis                     التهاب السحايا
Metabolism                              االستقالب
Minocycline                       املينوسيكلني
Morphine                                     املورفـني
MRI )Magnetic                 التصوير بالرنني 
Resonance Imaging(          املغناطيسي

Muscle Tone                     توتر العـضلة

Neoplastic                         َوَرمي ــــ تنشؤي
Neurotransmitter                   ناقل عصبي
Non-Allergic     الالَّأرجي ــــ غير التحسسي

Obesity                                          السمنة
Optic Neuritis      التهاب العصب البصري

F

G
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Short-Term                        الذاكرة قصيرة
Memory                                 املدى

Side Effect                               أثر جانـبـي
Solidification																							       التصلب
Spinal Cord                    احلبل النخاعـي
Streptococcal                   التهاب اللوزتني 
Tonsillitis                                بالعقديات
Stroke                                           السكتة
Syncope                                          غشي
Syphilis                                        الزهري

Tartaric Acid حمض الطرطريك 
T-cells                                 اخلاليا التائية
Temporal Lobe                الفص الصدغـي
Tinea Pedis                             سعفة القدم
Toxicity                                           سمية
Trichloroacetic               حمض األسـيـتـيـك

Acid                                   ثالثي الكلور
Tuberculosis                                   السل

UltraSound                           فائق الصوت
Urinary Tract                      عدوى املسالك

Infection; UTI                            البولية

Vaccine                                             لقاح
Vaporization                                  التبخر
Varicose                                          دوالي
Veins                                             األوردة
Vertigo                                          الدوخة

X-Ray  األشعة السينية

Organism                                   كائن حي
Osteoporosis                     تخلخل العظم
Over-the-Counter             أدوية تباع بال
Drugs                              تذكرة طبية

Parkinson Disease            داء الباركنسون
Passive Smoking            التدخني السلبي
PH                                        درجة الباهاء
Phenol                                    الفينول
Plague                                   الطاعون
Pneumonitis                   االلتهاب الرئوي
Polarity                                   القطبية
Poliomyelitis                     شلل األطفال 
Polymerase Chain                تفاعل سلسلة
Reaction; PCR                       البوليمراز

Preeclampsia                  مقدمات االرتعاج
Propylene Glycol           البروبيلني جليكول

Radiotherapy              املعاجلة اإلشعاعية
Regional Anaethesia         التخدير الناحي
Renal Function                      وظيفة الكلى
Resorcinol                           الريزورسينول
Retardation                                    تخلف
Retina                                          الشبكية

Safety                              أمان، سالمة
Salicylic Acid حمض الساليسيلك
Sciatica                                    عرق النسا
Sclerotherapy              املعاجلة بالتصليب
Seterilization                            التعقيم

املصطلحات الواردة في هذا العدد

T

U

V

X

كلمة العدد

S

تعريب  الطب، العدد 50، يونيو 2017 108

P

R

60-112.indd   108 5/25/17   2:21 PM



د. يعقوب أحمد الشراح
نائب رئيس التحرير

كلمة العدد

لغتنا .... هويتنا
كيف نحافظ عليها

لقد كرمنا الله تعالى بأن جعل اللغة العربية لغة القرآن الكرمي حفظها لنا سبحانه 
اِفُظون« آية )9( سورة احلجر،  ْكَر َوِإنَّا لَُه حَلَ لَْنا الذِّ بحفظه للقرآن فقال تعالى »ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
كما اشتملت هذه اللغة ألفاظ ومعاني احلديث الشريف والشريعة السمحاء، ومع ذلك 
فإننا دون سائر األمم مازلنا نهمل لغتنا ونحارب التمسك بها، ونلجأ لتعليم أبنائنا باللغة 
األجنبية في مؤسسات التعليم، وأحيانًا نتحدث في منازلنا مع أبنائنا بلغة أخرى أو بلغة 

مهّجنة من العربية واألجنبية.
بلغتها،  تهتم  واإلمكانات  القدرة  محدودة  الدول  بعض  أن جند  العجب  ملن  وإنه 
وُتدّرس بها مختلف املعارف ومنها العلوم الطبية والصحية. والكثير من دول العالم يضع 
القوانني من أجل التعامل مع لغاتها، وعدم إحاللها بلغات أخرى في التراسل والتعليم 
والترجمة والتأليف وغيرها، انطالقًا من اعتزازها بلغاتها الوطنية، وعلى أساس أن اللغة 
واقعًا  العربي  الذي نشاهده في عاملنا  لكن  والتفكير،  والوجود  والهوية  باألمة  مرتبطة 
يختلف عن واقع اللغات في العالم، فنحن مازلنا ُندّرس أبناءنا في املؤسسات التعليمية، 
وخاصة كليات الطب مختلف املعارف باللغات األجنبية، بل إن اللغة األجنبية أصبحت 

لغة التخاطب والتراسل والنقل والنشر في الكثير من أقطارنا العربية.
إن الدارس لهذا الواقع في أقطارنا العربية، يستشعر مخاطر التعليم بغير العربية 
التي من أبرزها خلق شعور الغربة والضياع عند املتلقي، وتطبيع فكره وثقافته بطابع 
اللغة األجنبية، ومبدها الثقافي، وتأثيراتها الذهنية والنفسية التي ال يستطيع الطالب في 
املدرسة، أو اجلامعة أن يتخلص منها أو يقاومها حتى لو حاول ذلك هذا في الوقت الذي 
ندرك متامًا أن نظريات التعليم والدراسات النفسية واالجتماعية تؤكد مخاطر التعليم 
بغير اللغة األم، وخاصة في املراحل األولى من التعليم.ولقد اكتشفت منظمة اليونسكو 
أيضًا مشكالت التعليم بغير اللغات الوطنية، فأصدرت بيانًا تؤكد فيه أهمية استخدام 
التوصيات  هذه  من  نحن  فأين  ممكنة.  مرحلة  أقصى  إلى  التعليم  في  الوطنية  اللغة 
الدولية ونتائج الدراسات البحثية في مجاالت التعليم واللغة والفكر واملعرفة، خصوصًا 
وأن العالم يعيش عصرًا تتنافس فيه اللغات، وتتوغل الثقافات بسلبياتها وإيجابياتها، 
وتسعى األمم حلفظ لغاتها من خالل إصدارها للتشريعات املُلِزمة باستعماالت اللغات 

الوطنية في التعليم والتراسل والثقافة وغيرها.
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الكلى...  كيف نرعاها ونداويها؟

اإ�صدارات جملة تعريب الطب
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آالم أسفل الظهر
هشاشة العظام

إصابــة املـالعــب  »آالم الكتــف ... الركبة ... الكاحل«
العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة
العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي
طب األعماق  ..  العالج باألكسجني املضغوط
االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض
تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ...  عالج أمراضك بالغذاء
عالج بال دواء ...  العالج بالرياضة
عالج بال دواء ...  املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ... ما لها وما عليها
جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعدة )ربط املعدة(
جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار )املجازة املعدية(

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد
أمراض الشيخوخة العصبية: اخلرف املبكر

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش
حقـن التجميــل ... اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية ... خطر يجب التصدي له

عدد النسخ )      (، مدة )      ( أعداد.
االســــم:
العنـوان:

الهـاتـــف:
)أسعار االشتراكات(

٭ سعر العدد الواحد داخل دولة الكويت: )1 د.ك.(
٭ سعر االشتراك السنوي »ثالثة أعداد« خارج دولة الكويت: )4 د.ك.( أو ما يعادلها 

بالدوالر األمريكي.
acmls@acmls.org      ٭ يرسل ذلك على البريد اإللكتروني للمركز

لتسجيل اشتراكك باملجلة يرجى كتابة اآلتي.
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