
ضمــن ســباق بنــاة المدينــة الــذي أطلقه 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد 
آل مكتــوم، ولي عهد دبــي رئيس المجلس 
التنفيذي، ناقش الفريق الســماوي لخدمات 
صحــة األطفال لتقليل نســبة الســمنة، في 
اجتماعــه األخيــر بحديقــة الخــور، مراحل 
تطبيق مبادرات المدارس السعيدة والملف 

الصحي للطالب واعرف غذاءك. 
واعتمد الفريق الســماوي الذي يضم كًال 

مــن هيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وهيئة 
المعرفــة والتنمية البشــرية، ومنطقة دبي 
المدارس  التعليمية مؤشرات لقياس مبادرة 
السعيدة كمعدل النشاط البدني، ورفع نسبة 
الوعــي، على أن تكون بيانات خط األســاس 

بناًء على االستبيان المرسل للمدارس.
وأنيطت مسؤولية تنفيذ مبادرة المدارس 
الســعيدة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، 
وبدعم من هيئــة الصحة بدبي وبلدية دبي 

ومنطقة دبي التعليمية.
كما ناقش الفريق السماوي مبادرة الملف 
الصحــي للطالب، وإنشــاء الملفات الصحية 

للطالب ودراســة وضع آلية لتحديد مواعيد 
طبية في العيادات والمستشــفيات لألطفال 
ممــن يعانون من الــوزن الزائد والســمنة، 
بحيث يتم االســتفادة من البيانات التي يتم 
جمعهــا من الملفات الطبيــة بطريقة فعالة 

لتحقيق النتائج المرجوة.
مؤشــرات  الســماوي  الفريــق  ووضــع 
الملــف الصحي للطالب  مقترحة لمبــادرة 
تتعلــق بقياس رضا أولياء األمور عن الملف 
الصحــي، حيــث تــم اقتراح مؤشــر نســبة 
األطفــال المســتفيدين مــن نتائــج الملف 
الطبي، بحيث يتم قياس عدد األطفال الذين 

يعانــون من الســمنة والذين تــم تحويلهم 
للعيادات للمعالجة.

كمــا ناقــش الفريــق الســماوي مبادرة 
«اعــرف غــذاءك» حيث تم عــرض الخطة 
تنفيذها،  للمبــادرة وخطــوات  التفصيليــة 

والبدء بإعداد الدليل الخاص بالمبادرة.
وســتقوم الفرق المختلفة على مســتوى 
المبادرات الثالث بالتنسيق المستمر إلعداد 
التنفيذ، باإلضافة  التفصيلية وآليات  الخطط 
إلــى التنســيق مع مجلــس دبــي الرياضي 
لتنفيذ المبادرات المرتبطة بالنشاط البدني 

للمستهدفين وتنظيم مسابقات رياضية.
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ســيتمكن األطباء خــالل الســنوات القريبة 
المقبلــة من تشــخيص اإلصابة بالســرطان 
باتبــاع طريقة جديــدة. ومــن المعلوم أن 
الطبيــب يحتاج لتشــخيص اإلصابة بالمرض 
إلى التصوير بالرنين المغناطيســي بكاشف 
معدني، ولكن األطباء ينوون استخدام السّكر 
كعامل كيميائي في عملية التشخيص، حيث 
إنه ال ُيشــّكل أي خطــورة على حياة أغلب 
المرضــى. فقــد أثبتت نتائج الدراســة التي 
أجراها علماء جامعتي لوند السويدية وجون 
هوبكنــز األميركيــة أن األورام الســرطانية 
تتغــذى علــى الســكر، فكلما كانت ســرعة 

هضمه أكبر، كلما كان الورم أكثر خطراً.
هذه النتائج ونتائج دراسة األورام السرطانية 
وخبرة تشــخيصها ستســمح بابتكار طريقة 
جديدة في تشــخيص األورام الخبيثة، وهذا 

ما يعمل عليه العلماء في الوقت الحاضر.

أعلن الجراح اإليطالي ســيرجيو كانافيرو 
أن كلفة عملية زرع الرأس التي ســيجريها 
للمبرمج الروســي فاليري ســبيريدونوف 
فــي نهايــة الســنة المقبلة، ســتصل إلى 
٥٠ مليــون يورو إذا أجريــت العملية في 
الواليــات المتحــدة، أمــا إذا أجريت في 
روسيا فســوف تكلف أقل من ١٠ ماليين 

يورو.
وحســب المعطيات التي بحوزته يتضمن 
هــذا المبلغ أجــور ٤٢ جراحاً وعشــرات 
الخبــراء الذين سيشــاركون فــي العملية 
وســيعملون علــى مدى ٢٤ ســاعة يومياً. 
أما بقية المبلغ فستنفق على صنع أجهزة 
لتقطيع األلياف  ومعدات طبية خصوصــاً 

العصبية ولصقها وغير ذلك.
وأشــار الجــراح ســيرجيو كانافيــرو إلى 
أنهــم مســتعدون الســتقبال التبرعــات 
واالســتثمارات، ألن المقصود ليس تغطية 
نفقــات أول عمليــة جراحية فــي مجال 
الرأس وحســب، بل المســاهمة  زراعــة 
فــي طفــرة تكنولوجية فــي مجال الطب 

المستقبلي.
يذكــر أن الموعــد المقــرر إلجــراء هذه 
فاليــري  الروســي  للمبرمــج  العمليــة 
سبيريدونوف الذي يعاني من مرض جيني 
نادر يمنعه من الحركة، هو شــهر ديسمبر 

عام ٢٠١٧.
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كشف الدكتور أحمد بن كلبان المدير 
التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات 
فــي هيئة الصحة بدبي أن ٢٧,٥٪ من 
يلتزمون  ال  المستشــفيات  مراجعــي 
بالمواعيد المقررة، وهذا ما يتســبب 
في هدر وقت الطواقم الطبية، ويؤثر 
بشــكل ســلبي على مواعيــد مرضى 

آخرين. 
وقــال في حوار مــع «البيان الصحي» 
إن الهيئــة تعمل على تحســين نظام 
بــأول،  أوًال  وتطويــره  المواعيــد 
بحيث يكون هناك 
للحاالت  تصنيف 
األولوية  تعطــى 
للحــاالت الطارئة 
والعاجلة، 
الحــاالت  ثــم 
دعا  فيمــا  األقل، 
المراجعين لتحديث 
بياناتهم الشخصية 
وخاصة وســائل 

االتصال.
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إعداد : حسني البالونة - غرافيك: أحمد عباس
ضمن اسرتاتيجية هيئة الصحة يف ديب وجهودها املستمرة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، ونظرة سموه لحكومة املستقبل التي ال تنام، تقدم الهيئة خدماتها عىل مدار 24 ساعة يف اليوم، ومبعدل 7 أيام يف األسبوع و365 
يوماً يف السنة. وبارش مركز االتصال بهيئة الصحة منذ مارس املايض بتلقي اتصاالت الجمهور عىل مدار الساعة لإلجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم بـ 5 لغات 

.(800DHA) عىل الخط الساخن املجاين 800342 أو

 800342

225543
املكاملات الواردة للمركز خالل العام املايض  57264

عدد املكاملات الواردة خالل الربع 
األول من 2015

    54206
املكاملات التي وردت للمركز خالل 

الربع الثاين من العام املايض 

  53872
عدد املكاملات التي وردت 

خالل الربع الثالث

    60201
املكاملات التي وردت ملركز 
االتصال خالل الربع الرابع

 %57
من املكاملات كانت تتعلق 

باالستفسار عن ترخيص األفراد 
واملنشآت الصحية

 %13
تركزت حول االستفسار عن 

خدمات اللياقة الطبية

 %10
كانت حول االستفسار عن مراكز 

الرعاية الصحية األولية

 %9
من املكاملات الواردة كانت حول 

خدمات املستشفيات

  %6
من املكاملات الواردة ملركز االتصال 

كانت عبارة عن أسئلة عامة  % 3
كانت مخصصة حول اإلدارة العامة 

لهيئة الصحة 

  %1
حول املراكز الطبية التخصصية

  %1
حول وزارة الصحة

التعرف عىل مطالب 
واحتياجات املتعاملني

التعرف عىل 
فرص التحسني 

التعرف عىل 
االقرتاحات البناءة

تحقيق سعادة 
الناس

رفع مستوى الرضا 
العام عن خدمات 

الهيئة

18
موظفاً 

 4
كل أربع ثوان يتم تحديث 

البيانات يف املركز 

5
لغات: العربية واإلنجليزية 

والفرنسية والفارسية واألوردو

24/7
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تعد مبادرة نبضــات، التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، 
بالتعاون مع مؤسســة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 
الخيرية واإلنسانية لعالج قلوب األطفال إحدى المبادرات 
اإلنسانية الرائدة لعالج تشوهات قلوب األطفال الخلقية. 
المبادرة اســتطاعت منذ إطالقها ولغاية اآلن من عالج 
٦٠٠ طفــل من مختلف الجنســيات المقيمــة على أرض 
الدولــة، كما نفذت ٥ مخيمات كشــفية وعالجية لقلوب 
األطفال في كل من الســودان وإثيوبيا وموريتانيا تكللت 
جميعها النجــاح.  وتأتي المبادرة انطالقاً من التزام هيئة 
الصحــة بتوفير أرقى الخدمات العالجية للمرضى في ظل 
تزايــد عدد األطفال المصابين بتشــوهات قلبية، وارتفاع 
التكلفــة المالية إلجراء هذا النــوع من الجراحات وندرة 
توافــر األطباء الجراحين في هذا التخصص الطبي الدقيق 
بمستشــفيات الدولة، حيث أسهمت المبادرة في تخفيف 
العبء المالي عن كاهل األســر المعــوزة وتوفير الراحة 
واالستقرار النفسي لهم، كما أسهمت المبادرة في تفعيل 
برنامــج التعليم الطبي المســتمر ونقل الخبرات العالمية 
وتوطينهــا بمستشــفيات الهيئة في هذا المجــال الطبي 

المتخصص.
وتتحمــل هيئة الصحة في دبي خالل هذه المبادرة 

تكاليف عالج األطفال المواطنين، بينما تتكفل مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية 

تكاليف عالج األطفال من الجنسيات األخرى.
ويقول الدكتور عبيد الجاســم استشاري جراحة القلب 
ورئيس مبــادرة نبضات إن أســباب اإلصابة بتشــوهات 
قلــوب األطفــال لها عالقة بــاألم، والطفل نفســه إضافة 
لألمراض الوراثية.  ويتحدث الدكتور الجاسم عن األسباب 
التــي لها عالقة باألم وهي عديدة، ومنها في حال أن األم 
مصابة بداء الســكري غير مســيطر عليه، أو مرض الذئبة 
الحمامية، كذلك بعــض األمراض التي تصيب األم الحامل 
خصوصــاً خالل األســابيع األولــى من الحمــل كالحصبة 

األلمانية والهربس والنكاف. 
وأضــاف أن ٣٠٪ مــن المواليد الذين يولــدون بخلل 
كروموســومي عادة ما يكون لديهم مــرض قلب والدي، 
وفــي مقدمتهــا التثلــث الصبغــي ٢١ وهــو ما يســمى 
بالمنغولية، ومن أسبابه تقدم عمر األم كونه عامًال مؤهًال 
لهــذا الخلــل الكروموســومي عند الجنيــن، وكذلك أيضاً 
التوائم، خصوصــاً وحيدة البيضة وهي هنا تكون معرضة 

مرتين أكثر من غيرها لإلصابة بأمراض القلب الوالدية. 
وأما األســباب الوراثية فتلعــب دوراً مهماً في اإلصابة 
ببعــض أمراض القلــب الوالديــة عند األطفــال، وهناك 
األســباب المكتســبة التي تؤدي لإلصابة بأمراض القلب، 

فتحدث بعد والدة الطفل بأشهر أو سنوات.

يعد مركز دبي للخصوبة وأمراض النساء 
أحــد المراكز الرائدة في منطقة الخليج 
والشرق األوسط، ويقدم الرعاية الصحية 
المتميزة في مجــال الخصوبة وأمراض 
النســاء لمواطني الدولة وللراغبين في 
العالج مــن جميع الجنســيات األخرى 
في  المقيميــن أيضاً  المقيمــة، ولغيــر 

الدولة. 
منذ تأسسه عام ١٩٩١، واصل المركز 
تقديــم خدمات طبية متميزة في مجال 

الخصوبة وأمراض النساء. 

جميع غرف العمليات ومعامل الخصوبة 

والذكــورة بالمركــز مجهــزة بأحــدث 
فــوق  الموجــات  وأجهــزة  المعــدات 
الصوتية، وذلك بفضــل المعرفة الطبية 
والوقــت،  واإلرادة  والصبــر  الحديثــة 
الذي يخصصــه فريق المركز لكل حالة، 
ويتمكن مركز دبــي للخصوبة وأمراض 
النســاء من مســاعدة األزواج على فهم 
مشكلتهم الطبية وأنسب أنواع العالج. 

ولــدى المركــز فريــق طبــي مكون 
مــن متخصصيــن فــي أمراض النســاء، 
والخصوبة، والتوليد مدربين على أحدث 
المعاييــر العالمية، ويتميزون بمهارتهم 
فــي إجــراء مناظيــر الرحــم، ومناظير 
األشــعة  وفحــوص  البطــن،  تجويــف 
واإلجراءات  الصوتيــة،  فوق  بالموجات 
الطبيــة، التي تتم باســتخدام الموجات 

فوق الصوتية.

أجرى مستشــفى دبي أكثر من  ١٠٠ عملية 
زرع قوقعــة خالل العاميــن الماضيين، مما 

يعد قفزة كبيرة للمستشفى.
كما أجرى قسم األنف واألذن والحنجرة  
عمليــات تصنيــع عظمة الركابــة وعمليات 
الكولســتريني وتصنيــع  الــورم  اســتئصال 
عظيمات السمع، وســابقاً كانت تجرى تلك 
العمليات عن طريــق الطبيب الزائر، ولكن 
وبفضــل وجــود أطبــاء أكفاء تجــرى تلك 

العملية من قبل أطباء المستشفى.

مستشــفى دبــي اســتطاع إجــراء عمليــات 
ألول مــرة علــى مســتوى إمارة دبــي، منها 

عمليــة زرع الســماعة العظمية خلف األذن، 
وعمليات تصنيع الحنجرة والرغامي، واستلم 
المستشــفى جهاز ليزر متطــوراً، وتم إجراء 
عملية اســتئصال ورم خبيث بشكل كامل من 
الحنجرة باستعمال جهاز الليزر، مما وفر على 
المريض المعالجة الشعاعية وما تحمله هذه 
المعالجة من آثار جانبية. ويســتقبل  قســم 
األنف واألذن والحنجرة شهرياً حاالت عديدة 
ممــن يعانــون مــن مختلف أمــراض األنف 
واألذن والحنجــرة، حيث يتم إجراء عدد من 
العمليات الجراحية تتعلق بترقيع طبلة األذن 
الركابة والعظيمات السمعية  وتصنيع عظمة 
الســمعية  والمعينــات  القوقعــة  وزراعــة 
وجراحة الجيــوب التنظيرية وتجميل األنف 
وتقويم انحــراف الوتيرة وتنظيف األذن من 
االلتهابات المزمنة وعمليات استئصال أورام 

الرأس والعنق.

أكــدت هيئة الصحة في دبي أهمية الدور 
المهني واإلنســاني الكبيــر، الذي يقوم به 
طاقــم التمريض في مستشــفيات ومراكز 
وعيــادات الهيئــة الطبية المنتشــرة في 
ربوع دبي، التي تســهم بشــكل مميز في 
رفع مســتوى الخدمات الصحية، واالرتقاء 

بجودة الرعاية الطبية المتكاملة .
وتتبنــى الهيئة  تنفيذ خطط وبرامج لتطوير 
طاقــم التمريض، وتطوير مســاره الوظيفي، 
بمــا يحفــز علــى بــذل المزيد مــن الجهد 
والعطــاء، مــن جهة، ومن جهــة ثانية يفتح 

المجــال أمــام توطين هذه المهنــة النبيلة، 
التي تعمل الهيئة على اســتقطاب الكفاءات 
المواطنــة لاللتحاق بهــا، ورفع كفاءة طاقم 
تبنــي  الهيئــة علــى  التمريــض، وتحــرص 
المبادرات  المبدعة، التي تحقق رضا جمهور 
دبي - البيان الصحي  المتعاملين وثقتهم. 

يقــدم قســم عــالج أورام األطفــال في 
مستشــفى دبي خدمات التشخيص المبكر 
لألورام الخبيثة عنــد األطفال، وذلك عبر 
إجراء الفحــوص المتطورة والحديثة لهم، 
وتتضمن عملية التشــخيص إجراء فحوص 
الواســمات السرطانية،  الدم كالبحث عن 
وصور أشــعة التصويــر المقطعي والرنين 
المغناطيسي والتصوير المقطعي، معتمداً 
في ذلــك على أفضل اآلليــات والمعدات 
وتشــمل  الصعيــد،  علــى هــذا  الطبيــة 
الخدمــات العالجية المتوفرة في القســم 

الجراحية  الكيميائي والعمليــات  العــالج 
والعالج باألشعة، ونجح المستشفى بفضل 
تطــوره في هذا الصدد بعــالج أنواع من 
السرطانات بنسبة نجاح تجاوزت الـ ٨٠٪.

ويشــهد القسم ســنوياً اكتشــاف ما يقارب 
٨٠ حالــة جديدة، وهــؤالء المرضى يمرون 
بخطوات عالجية مختلفة، ويشــكل ســرطان 
الــدم «اللوكيميا» نحو ٣٥ ٪ من أمراض الدم 
التي كشف عنها القسم. دبي - البيان الصحي 
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في توجهاتها المستقبلية نحو الوصول إلى مجتمع 
أكثر صحــة وســعادة، تحرص هيئــة الصحة في 
دبــي على تقديم نموذج صحي من الطراز األول، 
تنعكــس خدماتــه الراقيــة في مجمل منشــآتها 
الصحيــة، وفي مقدمتها مجموعة المستشــفيات، 
التــي تعمل الهيئة على جعلهــا واحدة من أرقى 
المؤسســات الطبية، التي تتسم بتجربة استشفاء 
مميــزة وفريــدة من نوعهــا، يقوم عليهــا نخبة 
من الطواقم الطبية واإلدارية، تســاندهم وتعزز 
جهودهــم مجموعة مــن التجهيزات والوســائل 
الذكيــة، هــذا بالتحديد مــا تعمل عليــه «صحة 
دبــي»، في ظل جملة من الطموحات والتحديات 
المســتقبلية، التي نكشــف عنها فــي حوارنا مع 
الدكتور أحمد بــن كلبان المدير التنفيذي لقطاع 

خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي.
وفي بداية الحوار أكد الدكتور أحمد بن كلبان 
أن اســتراتيجية هيئــة الصحة الجديــدة «2016 
/  2021»، اعتمــدت منهجيــة واضحــة لالرتقــاء 
بمســتوى المستشــفيات من حيث البنية التحتية 
والتجهيــزات والخدمات والتطبيقات الذكية، كما 
أقــرت أهمية تطبيق أفضل الممارســات الطبية، 
واســتقطاب المزيــد مــن الكفــاءات المواطنة، 
بجانب الخبرات التخصصية النادرة للمستشفيات 

في مختلف األقسام.

المديــر التنفيذي لقطاع خدمات المستشــفيات، 
أكد كذلك إدراك جميع العاملين في مستشفيات 
الهيئــة، ألهميــة تقديم خدمات عاليــة الجودة، 
تفــوق توقعــات جمهــور المتعامليــن وتحقــق 

رضاهم وثقتهم، وإسعادهم.
أنتــم تؤكــدون حرصكــم علــى تحقيق رضا 
المتعامليــن وثقتهــم وإســعادهم، وهنــاك 
مشــكلة قديمــة تبحث عن حــل متمثلة في 
مواعيــد االنتظار الطويلة، فمــا هي خطتكم 

لتجاوز هذه المشكلة ؟
نظام المواعيد في المستشفيات من أهم النظم 
التــي توليها الهيئة جل اهتمامها، التصالها بحياة  
المرضى وحاجتهم للعالج في الوقت المناســب، 
ومــن هنــا فــإن الهيئة تعمــل جاهــدة إلنهاء 
هذه المشــكلة، وبدأت بالفعــل في زيادة عدد 
العيــادات الخارجية، لضمان اســتقبال أكبر عدد 
من المرضى، وحددت آليات وإجراءات مطورة 
واضحة لتســجيل المواعيد، وتســجيل اعتذارات 
المرضــى أو طلباتهم بتغييــر المواعيد، وراعت 
هنــا أقصــى درجــات المرونة فــي التعامل مع 
االعتذارات وتغيير المواعيد، بالتوازن مع تحقيق 
االســتثمار األمثــل ألوقــات األطبــاء والطواقم 
التمريضية والفنية المســاعدة. وتجدر اإلشــارة 
هنا إلى أن %27.5 من المراجعين للمستشفيات 
ال يلتزمون بالمواعيد المقررة، وهذا ما يتسبب 
في هــدر لوقت الطواقم الطبية، ويؤثر بشــكل 
ســلبي على مواعيد مرضى آخرين . وهنا تعمل 
الهيئة على تحسين نظام المواعيد وتطويره أوًال 
بأول، بحيث يكون هناك تصنيف للحاالت تعطى 
األولوية للحاالت الطارئة والعاجلة، ثم الحاالت 
األقــل، فاألقل، مما هو جديــر بالذكر أن الهيئة 
تقوم بإرســال رســائل نصية للهواتف المتحركة 
التابعــة للمرضى للتذكيــر بالموعد عدة مرات، 
وكذلك وجود مركز لالتصال الموحد وتطبيقات 
ذكية «صحتي وأطباء دبي».  ومن هنا نرجو من 
المراجعيــن الكرام تحديث بياناتهم الشــخصية 
وخاصــة وســائل االتصال، وكذلــك التواصل مع 
المعنييــن في المستشــفيات في حــال رغبتهم 
بإلغاء أو تغيير الموعد وذلك حفاظاً على صحتهم 
وحفظاً على االستغالل األمثل للموارد البشرية. 

ماذا عن التوسعات العمرانية والطفرات التي 
تشهدها دبي في هذا الجانب، كيف تخططون 

لتغطية اإلمارة صحياً، بالشكل األمثل؟

هيئــة الصحة، تتابع معدالت النمو الســكاني 
المســتقبلية في دبي، وكذلك حجم التوسعات 
العمرانيــة، وهــي تمضي بمستشــفياتها نحو 
التطوير المنشود، بما يواكب تطلعات اإلمارة، 
آخذة في االعتبار تشــجيع وتوجيه االستثمار 
في القطاع الصحي، والدور الكبير الذي يمكن 
أن يقــوم بــه القطــاع الصحي الخــاص، الذي 
تعتبره الهيئة شــريكاً اســتراتيجياً لها، للوفاء 

بالحاجة المتزايدة على الخدمات الصحية.
أمــا عــن تخطيط الهيئــة لهــذا األمر على 
وجه التحديد، فإنه من دراســة الواقع الحالي 
للخدمــات الصحية تبيــن أن معظم الخدمات 
الصحيــة تتركــز فــي المناطــق ذات الكثافة 
الســكانية العاليــة لتصــل إلــى حوالي 86% 
وبصــورة اقل فــي المناطق األخــرى، آخذين 
بعين االعتبار أن اإلمارة مقسمة الى 9 مناطق 
ومن هنا ســتكون رؤية مســتقبلية وتخطيط 
يكفل االرتقاء والتوزيع العادل للخدمات على 

مستوى كافة المناطق في اإلمارة.
المســار اآلخر لمواكبة التوســعات والنمو 
الســكاني، هــو التركيز على تقديــم خدمات 
صحية نوعية بوســائل وتطبيقــات ذكية وإلى 
جانــب ذلك تتوســع الهيئة فــي التخصصات 
الطبيــة، مســتهدفة توفيــر الخبــرات الالزمة 
والكــوادر البشــرية، مــن الطواقــم الطبيــة 
والتمريضيــة والفنيــة المســاعدة، لمواجهــة 
معــدالت الطلــب المتزايدة علــى الخدمات 
الصحيــة وضمان شــمولية الخدمــات لجميع 
الســكان في كافة مواقعهم ســواء في الوقت 

الحالي أو المستقبل.

مــا هــي أبــرز التوســعات التــي شــهدتها 
المستشــفيات لمواكبة الطلب المتزايد على 

الخدمات الصحية ؟
من بين أبرز التوسعات التي شهدتها المستشفيات، 
هي التوســع في قســم الحوادث في مستشــفى 
لطيفة، وزيادة الســعة الســريرية لقسم العناية 
الفائقة لألطفال الخدج في المستشفى نفسها من 
48 إلى 64، إلى جانب اســتحداث عيادة إضافية، 
كمــا تمت زيادة القدرة االســتيعابية لمركز دبي 
للعــالج الطبيعــي والتأهيل، والتوســع في مركز 
اإلصابات والحوادث في مستشــفى راشد، حيث 
سيشــهد قريباً افتتــاح المرحلة األولى منه وذلك 
الســتيعاب العدد المتزايد مــن المرضى الناتجة 
عــن الكســور والحــوادث واإلصابــات وغيرها، 
وجاٍر التخطيط لمشــروع بنــاء مجمع للعيادات 

التخصصية في حرم مستشفى دبي.
إضافة إلى هذه التوســعات، هنــاك مجموعة 
من الخدمات المميزة التي تم استحداثها، منها ما 
يتصــل بمجال الغدد الصماء والســكري لألطفال، 
وخدمــات جراحة اليــوم الواحد في مستشــفى 
لطيفة، واســتحداث وحدة عناية مركز لألطفال، 
وعيــادة لألمــراض الصدرية في مستشــفى حتا، 
وجملــة مــن العيــادات المتخصصــة فــي الربو 
واالضطرابات  األعصــاب،  وتصلب  والحساســية، 
التنفســية، وجراحــة األورام، والجهــاز الهضمي 
في مستشــفى راشــد، فضًال عن استحداث قسم 
القســطرة واألشــعة التداخليــة لتقديم خدمات 
عالجية متطورة لمرضى السرطان والشرايين في 

مستشفى دبي.

بخــالف التوســعات أين مستشــفيات الهيئة 
علــى المســتوى العالمي نقصــد االعتمادات 
األكاديمية باإلضافة الى شــهادات االعتمادية 

الدولية؟ 
حصلت مستشفيات الهيئة على االعتمادية الدولية، 
مستشــفى راشد، ومستشــفى لطيفة ومستشفى 
دبــي للمرة الثالثة علــى التوالي من عام  2007، 
ومركز المطار، ومركز الثالسيميا، وكذلك حصول 
العديد من أقســامها المتخصصة على االعتمادات 
األكاديمية الدولية، إذ تم اعتماد مستشفى راشد 
كمركــز تدريب دولي للبــورد األلماني في مجال 
جراحة العظام وجراحة اإلصابات والحوادث، وهو 
األول مــن نوعه خارج ألمانيا، إلى جانب حصول 
مركز الجلطات الدماغية في المستشــفى نفســه 
علــى اعتماد الجمعية األلمانية للجلطة الدماغية، 
واعتماد وحــدة أمراض الجهــاز الهضمي كمركز 
تدريــب وتعليم في مجال المعالجة والســيطرة 
علــى نزيف الجهــاز الهضمي الحــاد، كما حصل 
المركــز الدولي لجراحة المناظير في مستشــفى 
لطيفة على االعتماد األكاديمي العالمي، واعتماد 
مستشــفى لطيفة كمرجــع إلدارة وعالج حاالت 

المشيمة الملتصقة.

الحصول على االعتمادات األكاديمية الدولية، 
هل يعني أن بيئة العمل داخل المستشفيات 

بيئة مثالية أو حاضنة لإلبداع واالبتكار ؟
في اإلجابة عن هذا السؤال من الضروري التركيز 
على مســارين، األول: يخــص االعتماد األكاديمي 

مــن مســتوى الخدمــات والتجهيــزات وكفــاءة 
التشــغيل للمستشــفيات، ومهارة القائمين عليها 
وخبرتهــم، والثاني: البيئة نفســها بيئــة العمل، 
والهيئــة ترى ضرورة الشــمولية والتكامل، الذي 
يصل بها في النهاية إلى نموذج صحي من الطراز 
األول، وعليه فإن صحة دبي تحرص على أن تكون 
بيئة العمــل حاضنة لإلبداع واالبتكار، فالخدمات 
الطبية وتطورهــا قائمة على الفكــرة المبتكرة، 
التي تتحول إلى إبداع ملموس، يراه المريض في 
بيئة استشــفاء مميزة، وتجهيــزات راقية ونخب 
طبيــة وإدارية تعمل على رعايته بشــتى الطرق 
والوســائل الذكيــة، ولذلك تســعى الهيئة ليكون 

اإلبداع هو أسلوب العمل داخل المستشفيات.

المستشــفيات مجتمعــات داخليــة شــديدة 
الخصوصية، تســتلزم تطبيق منهجيات علمية 
متطــورة وأنظمــة متقــدم إلدارة المخاطر، 

حدثنا عن هذا الجانب ؟
تعــد إدارة المخاطــر ودرجــة جودتهــا، ضمــن 
أهم مؤشــرات االعتمادات الدوليــة، وقبل ذلك 
تمثــل أولوية قصــوى لهيئة الصحــة بدبي، التي 
تعمل جاهدة على توفير أعلى مســتويات األمن 
واألمــان والســالمة داخــل المستشــفيات، وفي 
ضوء ذلك اســتحدثت الهيئــة نظام «أمان»، الذي 
يتم تنفيذه في جميع مستشــفياتها، وفق معايير 
وإجــراءات إشــراف ورقابــة عملية، تســتهدف 
توفيــر رعاية صحية آمنــة عالية الجودة، وضمان 
توفــر المعلومات المتعلقة بالحــوادث وتحليلها، 
وتحديد المخاطر على كافة مســتويات الوحدات 
التنظيميــة ومتابعتهــا وتقييمها بشــكل دوري، 
ومــن هنــا تتمكــن الهيئة مــن مراقبة مســتوى 
األداء داخل المستشــفيات بشــكل عام، والرصد 
الفوري للحوادث، ووضــع التدابير الوقائية للحد 
مــن المخاطر، ورفع درجــة الوعي وتعزيز ثقافة 
السالمة واألمان، ومن ثم تنمية مهارات العاملين 
في المستشــفيات وتدريبهم على الســبل المثلى 

إلدارة المخاطر.

فــي رأيكم ما هي أكبر التحديات التي يمكن 
أن تواجــه القطــاع الصحي فــي أي بلد من 

البلدان ؟
التحديــات المفروضة علــى أي قطاع صحي في 
بلد مــا، معروفة، وفي مقدمتها : النمو المضطرد 
للســكان، والتحــول النمطي لألمــراض، وارتفاع 
معــدالت اإلصابة باألمــراض المزمنــة، وارتفاع 
توقعات المتعاملين، وارتفاع معدالت كبار السن 
في بعــض المجتمعــات، وضعف التنســيق بين 
القطاعيــن الحكومي والخــاص، واالزدواجية في 
تقديــم الخدمــات الصحية، وزيادة فتــرة انتظار 
والتحديــات  المشــكالت  الطبيــب، وكل هــذه 
العالمية، تعالجها كل بلد وفق استراتيجيتها وفي 

إطار سياستها الصحية المتبعة.

فــي بدايــة حديثكم ذكرتم القطــاع الصحي 
الخــاص ودوره فــي تقديم خدمــات صحية 
مواكبة للنمو الســكاني والتوســع العمراني، 
مــاذا عــن شــراكتكم االســتراتيجية مع هذا 

القطاع ؟
القطاع الصحي الخاص له دوره كما أكدنا، ولديه 
منشــآته الطبيــة المتميــزة، وخبراتــه وتجاربه 
الناجحــة، وهنــاك حرص من الهيئــة على توثيق 
عالقتهــا وفرص التعاون بينهــا وبين هذا القطاع 
الحيــوي، لكــن علينــا النظــر إلى قائمــة مهمة 
للغايــة تضم مجموعــة كبيرة من شــركاء الهيئة 
االســتراتيجيين، من وزارات ومؤسسات وهيئات 
ومنظمات، تعمل معها الهيئة جنباً إلى جنب من 
أجــل إنجاح الجهود الرامية إلى الوصول لمجتمع 
أكثر صحة وســعادة، وال تدخر الهيئة وســعاً في 
إبــرام االتفاقيات ومذكــرات التفاهم، التي تعزز 
دور كل شريك من الشــركاء في إسعاد المجتمع 

صحياً.
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حــذرت العيــادة الذكية لهيئــة الصحة بدبي، من النســب المتزايدة 
لمعــدالت الســمنة لدى األطفال، التــي تصل نســبة اإلصابة بها في 
دولــة اإلمارات العربية المتحدة إلى حوالي %33، وأوضحت العيادة 
أن ســمنة األطفال تســبب أمــراض القلب والضغط والســكري في 
عمــر مبكر.  وشــارك فــي العيادة الذكيــة كل مــن الدكتور صبحي 
الســيد قطب استشاري طب األطفال بمستشفى دبي، وفاطمة سعيد 
الخروصــي استشــارية التغذية العالجية بمستشــفى دبــي. وأكدت 
العيــادة الذكية أن أكثر من %90 من ســمنة األطفال تعود أســبابها 
إلى قلة ممارســة الرياضة والنشــاط البدني بشــكل عام، واالستهالك 
المتزايد لألطعمة غير الصحية والغنية بالســعرات الحرارية، وحوالي 
%10 من ســمنة األطفال تكون بســبب اختالل في الغدد الصماء أو 
وجود خلل جيني لدى الطفل. وأشــارت إلى إمكانية استمرار معاناة 
األطفــال مــن فرط الوزن والســمنة عند الكبر، وهــو األمر الذي قد 

يعرضهم أكثر من غيرهم، لمخاطر اإلصابة باألمراض غير السارية، 
مثــل الســكري وأمراض القلب فــي مرحلة مبكــرة من العمر. 

واســتعرضت المضاعفات واآلثار السلبية المترتبة على سمنة 
األطفــال، ومنها التســبب في إصابة الطفــل بارتفاع ضغط 

الدم، واإلصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والتعرض 
للمشــاكل الصحية المختلفة في الجهاز التنفسي والجهاز 

العصبي، وزيادة ضغط الدماغ، وارتفاع نســبة الدهون 
في الــدم، إضافة إلى الشــعور بالعزلــة االجتماعية 
والحيلولة دون ممارســة النشــاط البدني. وطالبت 
بأهميــة تكاتف الجهود المشــتركة بيــن مختلف 
المؤسسات الحكومية والخاصة واألهالي للتشجيع 
وتوفير البيئة المناســبة لممارســة النشاط البدني 
للحد من معدالت السمنة، التي تتزايد بشكل كبير 
لدى مختلف الفئــات العمرية وخاصة المراهقين، 

والتي تصل نسبتها بين الفئة العمرية من 19-11 سنة 
إلى %40، وضمن الفئة العمرية من 10-5 سنوات إلى 20 %.

قالت دراسة أميركية: إن احتماالت إصابة 
األطفــال مــن ذوي الســمنة في ســن ما 
قبــل المدرســة بارتفاع ضغــط الدم في 
مرحلــة الطفولة قد تــزداد بمعدل يزيد 

عن المتوسط.
ويقول الباحثــون: إن الفروق الصغيرة 
نســبياً في ضغط الــدم المرتبطة بالزيادة 
الســريعة فــي الوزن لدى الصغــار الذين 
شــملتهم الدراســة ربمــا تتعلــق بزيادة 
مخاطر صحية أخرى في مرحلة الشــباب، 
مثل ارتفاع نســبة الكوليســترول والسكر 

في الدم.
وتعقب الباحثون التغييرات في الوزن 
والطول لدى 957 طفًال حتى ســن الرابعة 
ووجدوا أن األطفال الذين يكتسبون وزناً 
زائــداً بالنســبة لطولهم، كمــا يتضح من 
ارتفاع مؤشــر كتلة الجســم لديهم، تزداد 
مخاطــر إصابتهــم بضغط الــدم المرتفع 
مقارنــة بأقرانهم في ســن السادســة إلى 

العاشرة.

وكانت كل زيادة بمقدار درجة واحدة 
في مؤشــر كتلة الدم لدى األطفال ترتبط 
بارتفاع يتراوح بيــن واحد و1.5 ملليمتر 

زئبق، وهو الوحدة المستخدمة في قياس 
ضغط الدم االنقباضي.

التي  وقالت الدكتورة ماندي بيلفورت 
قادت فريق الدراسة وتعمل في مستشفى 
(بريجهام اند ومين) في بوسطن: «أبرزت 
الدراســات الســابقة أهمية زيادة الوزن 
الســريعة في مرحلة الطفولة المبكرة في 
تحديــد اإلصابــة بضغط الــدم في وقت 

الحق».
وتضيف الدراســة الحالية إلى البيانات 
الجديدة التي تقترح أن زيادة الوزن خالل 
ســنوات ما قبل المدرسة لها نفس أهمية 
اكتســاب الوزن في الطفولة المبكرة في 

اإلصابة بضغط الدم.

أثبتت دراسة هولندية جديدة أن األمهات 
الالتــي يكتســبن الكثير مــن الوزن خالل 
فتــرة الحمــل وفتــرة مــا بعد الــوالدة، 
يواجهــن احتماالً أكبر من غيرهن إلنجاب 
أطفــال بدنــاء، كمــا يزدن مــن احتمالية 
معاناة أطفالهن من الســمنة المفرطة في 

سن المراهقة.
وأوضح الباحثــون أن الزيادة المفرطة 
فــي وزن األم أثنــاء الحمــل قــد تكــون 
والكيميائية  الهرمونية  بالتغيرات  مرتبطة 
التي يشــهدها جســمها، والتي تؤثر على 

الطفل وتجعله أكثر عرضة لزيادة الوزن أو 
السمنة. وبحسب الدراسة أيضاً، فإن زيادة 
وزن األم والطفــل بعــد الــوالدة مرتبط 
بنمــط حياة وســلوكيات العائلة الصحية. 
وأجريــت هذه الدراســة علــى أكثر من 
3300 طفل وأمهاتهم. ووفقاً للنتائج التي 
خلصــت إليها، فإن األطفال الذين يولدون 
ألمهــات بدينــات أثناء الحمــل يواجهون 
احتماًال أكبر بنسبة ٪20 في زيادة الوزن، 
كما وجــدت الدراســة أن األطفال الذين 
يزيــد وزن أمهاتهم بعد الوالدة معرضون 

لمخاطر زيادة الوزن في المستقبل.
كما أن األطفــال الذين يولدون ألمهات 
اكتســبن وزنــاً كبيراً خــالل الحمل وبعده 

معرضون للســمنة في عمر المراهقة أكثر 
بثالثة أضعاف من األطفــال أبناء األمهات 

الرشيقات.

ويــرى الباحثون أن هــذه النتائج يجب أن 
تســتخدم لتثقيف النساء بشأن أهمية نمط 
الحيــاة قبل وبعــد الحمــل، مؤكدين على 
أهميــة األكل الصحــي وممارســة الرياضة 
ومراقبة الــوزن. ويوضح األطباء بأن الوزن 
المثالي خالل فترة الحمل يختلف من امرأة 
إلــى أخرى، حيــث تبلغ الزيــادة المقبولة 
بالنسبة للمرأة ذات الوزن الطبيعي بين 10 

إلى 18 كيلوغراماً.

التقديرات العالميــة الصادرة عن  تشــير 
منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أّن عدد 
األطفال الذيــن يعانون من فــرط الوزن 
تجاوز في عام 2010م الــ42 مليون طفل 
على الصعيد العالمي، منهم نحو 35 مليوناً 
مــن أولئك األطفال يعيشــون في البلدان 

النامية. 
وأشــار التقرير إلى احتمالية بقاء األطفال 
الذيــن يعانــون فــرط الــوزن والســمنة 
علــى حالهــم عند التقدم فــي العمر وأن 
يتعّرضــوا، أكثــر مــن غيرهــم، لمخاطر 

اإلصابــة باألمــراض غيــر الســارية، مثل 
الوعائية، في  القلبية  الســكري واألمراض 
ســّن مبكّرة.  واشــار الى امكانية الوقاية 
من فرط الوزن والســمنة وما يتصل بهما 
من أمراض من خالل ممارسة نمط الحياة 
دبي - البيان الصحي  الصحي. 

«مجســاً  ألمــان  علمــاء  طــور 
إلكترونيــاً» يتــم ارتــداؤه على 
الجلد، يحول جسم اإلنسان إلى 
سطح حســاس جداً، يمكنه من 
التحكم فــي األجهزة المحمولة 
وتطبيقاتهــا. وابتكــر العلماء في 
معهد «ماكس بالنك للمعلومات»، 
e- وجامعة «سارالند» آيسكين

skin مجســاً مطاطيــاً مصنوعاً 
من الســيليكون يسمح بتوافق 
حيــوي بين األنســجة الحيوية 

واألجهزة الصناعية وبه مجســات حساسة 
باســتخدام  تســمح  بالجلــد،  ملتصقــة 
جســم اإلنســان في التحكم في األجهزة 
المحمولــة. وطــور العلماء هــذه التقنية 
وأنتجــوا منها أشــكاًال وأحجامــاً متنوعة 
قابلة لالرتداء تناسب مواضع مختلفة من 
الجســم منها األصبع والســاعد، بل خلف 
األذن أيضاً. ويستطيع من يرتدي النماذج 
التجريبية الحالية أن يجيب عن االتصاالت 
الهاتفية، ويستمع إلى الموسيقى ويضبط 
الصوت، كما صمــم العلماء لوحة مفاتيح 

دوارة الســلكية تســتخدم مــع الســاعة 
الذكية. ويقول مارتن فيجل المشارك في 
تطويــر الجهــاز الدقيق الناعــم المرن إن 
به إمكانات جديــدة للتفاعل مع األجهزة 
المحمولــة لم تكــن واردة مــع األجهزة 
الحالية.    دبي - البيان الصحي



05

تبــدأ هيئــة الصحة فــي دبي في غضون األشــهر 
القليلــة القادمــة تطبيــق أنظمة الصــرف اآللي 
لألدوية في أقسام المرضى الخارجيين والداخليين 
وأتمتة خدمات الرعاية الصيدالنية، حيث ســيتم 
تطبيق أجهزة آليــة إلكترونية (روبوتية) لتحضير 
األدويــة وصرفها للمرضى والتي تأتي ضمن خطة 
متكاملة ألتمتة جميع أوجه اإلدارة الصيدالنية في 
الهيئة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية 
فــي هذا المجــال من جهة ومــن جهة أخرى 
يعزز مــن فاعلية عمليــات اإلدارة الدوائية 

واإلنتاجية وضمان سالمة وأمان المرضى.
فــي  رئيســة،  معاييــر   3 وهنــاك 
مقدمتهــا ســالمة وأمان المرضــى، إلى 
جانــب الفعاليــة الســريرية، وفعاليــة 
الكلفــة، فضًال عــن مجموعة أخرى من 
المعاييــر، تضــم تصنيــف األدوية إلى 
أدويــة ضرورة   و   أدويــة ليس لها بدائل 
الدواء على المحصالت  متوفرة، وتأثير 
باألدوية  ومقارنتها  للمرضــى  العالجية 
العالميــة  واالعتمــادات  المتوفــرة، 

والموازنة المعتمدة لألدوية بالهيئة، والسياســات 
واإلجراءات المعتمدة مقارنة بالمقاييس العالمية.

ويتوفــر لدى الهيئة دليل متخصص لألدوية، ويتم 
تحديثــه بشــكل متواصل، وهو يوضــح الجوانب 
المهمة في الشــأن الصيدلي، ومنها: عملية إضافة 
األدويــة التي تم اعتمادهــا، وحذف األدوية التي 
تــم إلغاؤهــا، ومراجعة الفئة العالجية وشــروط 
األدويــة،  بعــض  اســتخدام  وتقييــم  الوصــف، 
واالســتخدامات الطبيــة، والجرعــات العالجيــة، 

واألصناف المخزنية وأسعارها.
وتراعى في عملية مطابقة األدوية المســتلمة 
بالمواصفات المطلوبة الواردة في طلب الشــراء 
مجموعــة مــن المعاييــر، وهي ســالمة المظهر 
العام للمنتج الدوائي، واالسم العلمي والتجاري، 
والصيغــة الصيدالنيــة والعيــار الدوائي ووحدة 
التعبئــة، والشــركة المصنعة وبلد المنشــأ، كما 
تراعي وجود النشــرة المرفقــة باللغتين العربية 
واإلنجليزيــة، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة والذي 
يجــب أن ال يقل عن ثلثي مــدة صالحية الدواء، 
إضافة إلى رقم طلب الشراء والكميات المطلوبة 

والمستلمة.

طور مهندســون أمريكان جهاز استشــعار لألطراف 
الصناعيــة يتفاعــل مع اللمــس، مثل الجلــد تماما، 
ويصدر نبضات تتسارع بارتفاع الضغط وتعمل على 

تنشيط خاليا المخ.   
واســتخدم المهندسون هذه النبضات في تنشيط 
الخاليــا العصبية فــي قطعة من مخ فــأر. ووصفوا 
الجهــاز بأنه أقــوى مــن أي جلد اصطناعــي، وأنه 
سيفيد في تطوير صناعة األطراف الصناعية البديلة. 
ونشــرت التجربة في مجلة ساينس.    وتقول كبيرة 

القائمين على المشــروع، زينان بــاو، إن أهم ميزة 
في الجهاز البالســتيكي المرن أنــه يصدر جملة من 

النبضات يتجاوب معها الجهاز العصبي.   
وأضافت: كنا في السابق نصنع أجهزة استشعار 
بالســتيكية، ولكن اإلشارات الكهربائية التي تصدر 
منهــا ال يفهمها المخ. وتقول البروفيســور باو من 
جامعة ســتانفورد: جهــاز االستشــعار، الذي بين 
أيدينا، موصول بدائرة كهربائية بســيطة، تســمح 
للجهاز بإصدار نبضات كهربائية، تتواصل مع المخ.  
وتــرى أن هذه خطوة أولى على طريق اســتعمال 
المواد البالســتيكية في الجلد االصطناعي لألعضاء 

البديلة. 

حذر خبراء من أن األطفال الذين يقضون 
ســاعات طويلة مــع الكمبيوتــر اللوحي 
أو األجهــزة المحمولــة األخرى معرضون 
لإلصابة بأمراض مزمنة في الظهر والرقبة.

وبينــت نتائج الدراســة التــي أجراها 
علماء مــن جامعة كيرتن األســترالية أن 
الطفــل يقضــي 30 دقيقــة في الجلســة 
الواحــدة مع هــذه األجهــزة، وأن أغلب 
األســر تســمح ألطفالها بقضــاء أكثر من 
ساعة في اليوم مع الكمبيوتر اللوحي، وأن 
أكثر مــن 40 % من أولياء األمور اعترفوا 
بأنهم يسمحون بذلك ليرتاحوا من ضوضاء 

األطفال.
وحســب رأي العلماء فإن هذا السلوك 

مــن جانــب الكبار، يتــرك بصماتــه على 
حياة األطفال مستقبًال، حيث تظهر لديهم 

مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي.
واشــترك في هذه الدراســة 159 طفًال 
من عمر 5 ســنوات وأكثر و30 طفًال دون 
الـ2 من العمر. وبينت النتائج أن %25 من 
هؤالء األطفال يشاهدون برامج التلفزيون 
أكثر من نصف ســاعة يومياً، أما في عطلة 

نهاية األسبوع فتتضاعف هذه النسبة. 

وأن 60 % مــن األطفــال يقضون حوالي 
الســاعة مــع الكمبيوتــر اللوحــي أو مع 
الهواتــف المحمولة خالل أيام األســبوع، 
وأن ثلثيهــم يأخذون معهم هذه األجهزة 
إلــى الســرير لمشــاهدة بعــض مقاطع 
الفيديــو أو للتواصل مــع أصدقائهم عبر 

شبكات التواصل االجتماعي.
للطفل  الســماح  الخبراء بعدم  وينصح 
بقضــاء أكثــر مــن 30 دقيقــة مــع هذه 

األجهزة، وبعدها يحب عليه التحرك. 
كما أنه في بعض البلدان ال يســمحون 
للطفل بمشــاهدة برامــج التلفزيون أكثر 
من ســاعة في اليوم، ويمنعــون األطفال 
الذيــن هــم دون الثانيــة مــن العمر من 

استخدام األجهزة اإللكترونية.

أوصــت منظمــة صحيــة فرنســية بعدم 
الســماح لألطفــال الذين تبلــغ أعمارهم 
أقل من 6  سنوات بمشاهدة الصور ثالثية 

األبعاد.
والســالمة  الغــذاء  وكالــة  وأضافــت 
والصحــة المهنية والبيئية في فرنســا أنه 
يجــب أال يســمح لألطفــال الذيــن تصل 
أعمارهم إلى 13 عاما أو أقل بمشــاهدة 

هذه الشاشات إال بدرجة معتدلة.

ويأتي ذلك بعد دراسة حول انعكاسات 
مشاهدة الصور ثالثية األبعاد على العيون، 

التي ال تزال في طور النمو. 
ووفقــاً للوكالة الفرنســية، فإن عملية 
مشــاهدة صــورة ثالثية األبعــاد تتطلب 
أن تنظــر العينان إلى الصــور في مكانين 
مختلفين، قبــل أن يترجم المخ ذلك إلى 

صورة واحدة.
وقالــت الوكالــة إنــه لــدى األطفال، 
وخصوصاً الذين تقل أعمارهم عن ســت 
ســنوات، فإن اآلثار الصحية لهذا التعارض 

بين حركة العينين، تكون أكثر خطورة.

كشــفت شــركة «أورال بي» عن فرشــاة 
أســنان ذكيــة يمكنها معرفــة مدى صحة 
األســنان وهل تحتاج للعالج أم أنها على 

ما يرام.
وتعتمــد الفرشــاة الذكيــة علــى أجهزة 
استشــعار الحركة والكاميــرا بالجوال مع 
تقديم مالحظات بخصوص طريقة غســل 
األســنان ومدة استخدام الفرشــاة يوميا، 
وكل هــذه المعلومــات ســوف تأتي عبر 

تطبيق ذكي.
كما ســيكون هناك حامــل لتثبيت الجوال 

الذكــي مــن أجل مراقبــة االســنان أثناء 
وإلخطــار  الذكيــة  الفرشــاة  اســتخدام 
المســتخدم عندما تصــل لجميع المناطق 
داخل الفم، وســوف تتم إتاحة الفرشــاة 
الذكيــة فــي األســواق خالل شــهر يوليو 
دبي - البيان الصحي  المقبل. 

كشفت دراســة جديدة إمكانية استخدام 
عدســات الصقة «ذكيــة» لتحديد أي من 
مرضــى المياه الزرقــاء «الجلوكوما» على 

العين أكثر عرضة لفقدان البصر.
وأشــرف علــى أبحاث وتجارب العدســة 
الالصقة الجديدة التي تســّمى «سينسماد 
دي  جيــم  البروفيســور  تريجرفيــش» 
مورايس أســتاذ طب العيــون في جامعة 
كولومبيا. ونشرت نتائج األبحاث عن هذه 
التكنولوجيا الجديدة دورية طب العيون.

وخــالل عامين خضع أكثــر من 40 مريضاً 

لـ8 فحوصات لكشف تطّور المرض لديهم، 
وبينــت الفحوصــات أن 20 مريضاً منهم 
يتطور المرض لديهم بسرعة، و20 مريضاً 

منهم يتطور لديهم المرض ببطء.
ومع تطبيق تقنية الكشــف الجديدة، طُلب 
من المرضى ارتداء العدســة الالصقة لمدة 
24 ساعة، لتقوم العدسة بقياس ضغط العين 
وإرســال إشارات بالبيانات يلتقطها الطبيب 
دبي - البيان الصحي  بتقنية البلوتوث. 
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ُتعــد العــدوى التــي يكتســبها المرضى من 
المستشفيات من أخطر أنواع العدوى وخاصة 
إذا كان المــرض مزمناً أو مــن األمراض التي 
تتســبب بضعــف المناعة كاإليــدز، كما يؤثر 
هــذا النمط مــن العدوى علــى العاملين في 
المستشــفى من أطبــاء وممرضين وموظفي 
الخدمات وفنيي المختبرات بطريقة مباشــرة 

أو غير مباشرة.
 ويجهل الكثير طبيعة هذه العدوى وكيفية 
انتقالها وسبل الوقاية منها، وتعد هيئة الصحة 
فــي دبــي نموذجا يحتــذى به فــي مكافحة 
المستشــفيات والمراكز  العدوى فــي جميع 
الصحية التابعة لها حيث حصلت على االعتماد 
الدولــي من قبــل اللجنة الدوليــة لالعتراف، 
وهو ما يعني أن نســبة انتشــار العدوى يعد 

ضمن المعايير المسموح بها عالمياً. 
في المقابــل تؤكد منظمة الصحة العالمية 
أن العدوى المرتبطــة بالرعاية الصحية تهدد 
ســالمة المرضى في جميع أنحاء العالم، و أن 
حوالــي ٥٪ إلى ١٥٪ مــن المرضى المقبولين 
في مستشــفيات العناية الفائقــة في البلدان 
المتقدمة يكتســبون عدوى مرتبطة بالرعاية 
الصحيــة في أي وقت من األوقات. وإن خطر 
اكتســاب عدوى في البلدان النامية أعلى بـ ٢ 

إلى ٢٠ ضعفاً.
وتقول المنظمة إن إقليم شــرق المتوسط 
بمنظمة الصحة العالمية لديه واحد من أعلى 
تواترات العدوى المرتبطة بالمستشفيات في 
العالم؛ حيث تم اإلبالغ عن انتشــار للعدوى 
المرتبطــة بالمستشــفيات فــي العديــد من 
البلــدان فــي اإلقليم بمــا يتــراوح من ١٢٪ 
إلــى ١٨٪ فــي العــام ٢٠١٤ كمــا أن عــبء 
األمراض الُمعدية الســارية بين العاملين في 
الرعايــة الصحيــة مرتفــع إلى حــد كبير في 
اإلقليم، نتيجة ممارسات الرعاية الصحية غير 
المأمونة. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من 
حــاالت العدوى والوفيات تعزى إلى العدوى 
المرتبطة بالمستشــفيات والتي يمكن الوقاية 
منها وأن التدخالت المنخفضة التكلفة الخاصة 
بالوقاية من العدوى ومكافحتها متوفرٌة، فإن 

التقدم في هذا الميدان ال يزال بطيئاً. 
 ويقــول الدكتور أحمد بــن كلبان المدير 
التنفيــذي لقطــاع المستشــفيات فــي هيئة 
الصحة في دبي إن العدوى المصاحبة لتقديم 
خدمــات الرعايــة الصحية تعد إحــدى أهم 
المخاطر التي تواجه تقديم الخدمة ومن هنا 
أولــت هيئة الصحة سياســة مكافحة العدوى 
فــي المستشــفيات أولوية عاليــة من خالل 
اتخــاذ عدة إجراءات وسياســات ضمن أفضل 

الممارسات والمعايير العالمية.
وأضاف إن العــدوى يمكن أن يتعرض لها 
كل المتعامليــن مع المنشــأة وتحكمها عدة 
عوامل من أهمها ارتفــاع معدل مرضى كبار 
الســن واإلصابة باألمــراض المزمنة، وارتفاع 
المصابيــن بأمراض نقص المناعــة، ومن هنا 
اعتمــدت الهيئــة خطــة منهجيــة للمكافحة 
والتحكم بالعدوى اســتندت إلى عدة محاور 

أهمها تقييم المخاطر والتحكم بها، ووضع 
السياســات واإلجراءات لمنع انتشارها 

وتوفيــر البنية التحتيــة بما يضمن 
توفيــر األمان لإلجــراءات التي 

تحظى بخطورة عالية 
نشــر  علــى  والتركيــز 

السياسات  وتعميم 

واإلجــراءات بهــدف االرتقاء بخبــرة األفراد 
العاملين من أجل الحد من المخاطرة وتقليل 
الخسارة ضمن مؤشرات أداء ترتقي إلى أعلى 

المستويات العالمية.

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن الجســمي المدير 
المستشــفى  التنفيــذي لمستشــفى دبي أن 
بأقســامه المختلفــة يتعامــل مــع األمراض 
المعديــة طبقــا للمعايير الدوليــة المتعارف 
عليهــا ومــن المتعــارف عليــه أن األمراض 
المعديــة يمكــن أن تنتقــل مــن المريض أو 
حامل المــرض إلى اآلخرين ســواء كانوا من 
األهــل واألصدقاء المخالطيــن أو من الكادر 
الطبي المعالج بطــرق متعددة منها التالمس 
المباشــر أو غير المباشر أو عن طريق الجهاز 
التنفســي أو عــن طريــق الــدم واإلفرازات 

الجسدية المختلفة.

وأوضح الدكتور الجســمي أن قســم مكافحة 
انتشــار العدوى بمستشــفى دبي وضع خطة 
متكاملة للتعامل مع األمراض المعدية بطريقة 
تضمن احتواء المرض ومنع انتشاره لآلخرين 
فعند الشــك في وجود مرض معٍد يتم تطبيق 
كالعزل  االســتباقية  االحترازيــة  اإلجــراءات 

وارتداء الكمامــات الواقية في حال األمراض 
التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي وارتداء 
القفــازات والــرداء الواقي للجســم والوجه 
والعينيــن في حال األمــراض التي تنتقل عن 
طريق اللمس المباشــر أو غير المباشر أو عن 
طريق الــدم واإلفرازات الجســدية المختلفة 
لحين التأكــد من المرض المعــدي فإذا تأكد 
التشــخيص يتم استكمال عالج المريض تحت 
إجراءات العزل وإذا ثبت عدم وجود المرض 

المعدي يتم رفع إجراءات العزل. 

وأضــاف فــي حال عــزل المريض فــي غرفة 
مســتقلة توضع إشــارات توضيحية للزائرين 
تشرح لهم اإلجراءات واالحتياطات المطلوب 
اتباعهــا قبل الدخول إلى غرفــة المريض مع 
التركيــز الدائــم على ضرورة غســل وتطهير 
اليدين قبل وبعــد أي تالمس مع المريض أو 
المنطقــة المحيطة به ويتم أيضا التركيز على 
التقليل من عــدد الزائرين ألن التزاحم دائما 

يعد من أسباب انتشار األمراض المعدية.

وأمــا عــن األمراض التــي تنتقل عــن طريق 
الدم فيقول: هناك إجراءات واضحة ومشدده 
للتعامل مع األشياء الحادة واإلبر المستعملة 

لتالفــي انتقال أمــراض مثل التهــاب الكبدي 
الوبائي أو مرض نقص المناعة المكتسبة. 

قســم  أن  الجســمي  الدكتــور  وأوضــح 
قــام  دبــي  بمستشــفى  العــدوى  مكافحــة 
بوضــع البروتوكوالت التــي توضح الخطوات 
واإلجراءات التي يجب اتباعها في حال تعرض 
أي مــن المخالطين للمريض ســواء كانوا من 
األهــل أو مــن الــكادر الطبي للعــدوى عن 
طريــق حصر عــدد الذين تعرضــوا الحتمال 
العــدوى والقيــام بالفحوص الالزمــة وأيضا 
إعطــاء األدوية المناســبة التي يمكن أن تقي 

األشخاص اإلصابة باألمراض المعدية. 

بدورهــا قالــت الدكتورة منى تهلــك المدير 
التنفيذي لمستشــفى لطيفة إن المستشــفى 
اعتمد خالل األعوام السابقة معايير وسياسات 
وإجراءات للمكافحة والتحكم بالعدوى وذلك 
لضمان بيئة آمنة وســليمة لكافة المتعاملين 
ســواء من المرضى أو الزائريــن أو العاملين 
في األقســام، وهو ما ســاهم في استمرارية 
الحصــول علــى االعتماديــة الدوليــة والتي 
تعتبــر واحــدة من أهــم معاييرهــا التحكم 
ومكافحــة العــدوى ومن الجديــر بالذكر انه 
ولغايات المتابعة واإلشراف وتعزيز القدرات 
والمعايير  واإلجــراءات  السياســات  وتحديد 
تم تشــكيل لجنة خصوصــاً لمكافحة العدوى 
في المستشــفى مــن ذوي االختصاص تتركز 
أهــم مهامها في ضمــان تطبيق السياســات 
ومكافحــة  بالوقايــة  الخاصــة  واإلجــراءات 
العــدوى وتقييمهــا للتأكد من تماشــيها مع 
أفضل المعايير العالمية وتشرف على برنامج 
مكافحة العدوى في المستشفى وتتابع بصفة 
دورية كل مؤشــرات األداء لضمان استيفائها 
للمستهدفات والمســتندة إلى أعلى المعايير 

العالمية.

وأضافــت: هنــاك متابعة دورية للمؤشــرات 
وضمان مواءمتها مشــيرة إلى أن المستشفى 
يقــوم بإجــراءات وقائيــة مــن أهمهــا رفع 
درجــة الوعي لكافــة المتعامليــن من خالل 
نشــرات توعية ولقاءات دورية باإلضافة إلى 
تعزيــز قــدرات العاملين من خــالل دورات 
تدريبية ومحاضرات توعية لكافة مســتويات 
الكادر العامل في المستشــفى كما وأن هناك 
إجــراءات خصوصــاً بالبنية التحتية ووســائل 
التعقيم وتوزيع المطهــرات والمعقمات في 
كل مناحــي المستشــفى كمــا ويتــم تطعيم 
الكــوادر العاملــة وتحصينهم ضــد األمراض 
المعديــة األكثــر خطــورة مع األخــذ بعين 
االعتبــار اعتماد إجــراءات عالية المســتوى 
للحجــر الصحــي وتقديــم الرعايــة الصحية 
الكفاءة للمصابيــن وإجراءات وقائية  العالية 
لكافــة المخالطيــن، وهذه األمــور بمجملها 
انعكســت وبصورة إيجابية على مؤشــرات 
أداء المستشــفى في هــذا المجال والتي 
ســاهمت في انخفاض معدل اإلصابة 
بااللتهــاب الرئــوي المصاحب لجهاز 
التنفس االصطناعــي بالكبار والصغار 
وكذلــك معــدل اإلصابــة بالعدوى 
في حــاالت نقل الــدم والتهابات 
المجــاري البوليــة والمصاحبة 

للحاالت الجراحية.

 عبد الرحمن الجسمي منى تهلك

أقــرت منظمة الصحــة العالمية يوم الـ 
١٥ من أكتوبر مــن كل عام يوما عالميا 
لغســل اليديــن، تحث مــن خالله دول 
العالم ومؤسســاتها الطبيــة والتعليمية 
علــى تكريــس ثقافــة غســل األيــدي، 
كإجــراء وقائي يمكنه إنقاذ حياة ماليين 
األطفــال ســنويا، إذ تعّد اليــد من أكثر 
لدى اإلنسان، وهي  األعضاء اســتخداماً 
البوابة التي يســتقبل الجسد من خاللها 
فــإن  لذلــك  والبكتيريــا،  الفيروســات 
االهتمــام بنظافتها والعنايــة بها يمكنه 

وقاية كل أجزاء الجسم.
أكثر  بالصابون  اليدين  ويعتبر غســل 
الطــرق فعاليــة وأقلهــا تكلفــة لمنــع 
الرئــة، وهمــا  اإلســهال ومــرض ذات 
المرضان المسؤوالن وحدهما عن وفاة 
نحو ٥,٣ ماليين طفل سنويا، حيث يقدر 
أن غســل اليدين يستطيع تخفيض نسبة 
الناجمة عن اإلســهال  وفيات األطفــال 

بمعدل النصف.
ويشــّدد الدكتــور أحمــد بــن كلبان 
المديــر التنفيذي لقطاع المستشــفيات 

فــي هيئــة الصحــة على أهمية غســل 
اليديــن، وذلــك لمنــع انتقــال عدوى 
األمراض المعدية ال سيما أمراض الجهاز 
التنفســي كالســعال، مؤكداً أن موضوع 

غســل األيدي يعتبر ثقافة عامة، وليس 
أمرا طبيا وحســب، ففي أوروبا وأميركا 
برامــج تعليمية لغســل األيــدي تعطى 
للتالميذ في الفصول الدراســية وكذلك 

لألهــل حــول كيفيــة الغســل الصحيح 
لأليــدي، إذ تحبذ أن يتم غســل األيدي 
بالتمريــر بين األصابع، وتنظيف األظافر 
مع الحرص على دلــك اليدين بالصابون 

لمدة ال تقل عن ٢٠ ثانية.

وأوضــح أن عــدد مرات غســل اليدين 
يختلف من شخص آلخر؛ فهنالك أشخاص 
يغســلون أيديهــم ٢٠ مرة فــي اليوم، 
وهنــاك حاالت أو ضرورات تســتوجب 
غسل اليدين يجب تعليمها لدى األطفال 
خصوصاً، وهي قبل تناول األكل وبعده، 
وبعد اســتخدام الحمــام، وبعد اللعب، 
وبعد العطس أو السعال أو بعد مصافحة 
شخص مريض بالزكام أو بمرض معد إذا 

كان ال بد من مصافحته.
اليديــن لدى  وأكــد أهميــة غســل 
شــريحة األطبــاء قبل فحــص المريض 
مستشــفيات  فهنالــك  فحصــه،  وبعــد 
عالمية تقوم بمراقبة أطبائها في مسألة 
غسل األيدي، كما إن تطبيق عادة غسل 
األيــدي في المستشــفيات أصبحت من 
بين المتطلبات األساسية لمنح الترخيص 

الدولي لهذه المستشفيات. 
ويذكــر الدكتور أحمد بــن كلبان أنه 
لوحــظ بأن المدارس التــي طبقت فيها 
عادة غســل األيدي انخفض لديها معدل 

الغيــاب المرضي عند الطلبة، كما بينت 
الدراسات الطبية أن تطبيق مسألة غسل 
األيدي في المستشــفيات ال ســيما بعد 
الفحص أو ســحب الدم أهم من إعطاء 

المضادات الحيوية.
يشار إلى أن اليد تسمح للميكروبات 
باالســتيطان بهــا، وأن هنــاك ٥ ماليين 
ميكــروب علــى األقل تعيــش على يد 
كل إنسان، بحيث تســتطيع العديد من 
الميكروبــات العيش عليهما لســاعات، 
باإلضافة إلى اختباء الماليين منها تحت 
الخواتم، واألساور وساعات اليد، مضيفا 
الميكروبات  المبللة تنشــر  إن األيــدي 
بنســبة تصل إلــى ألف ضعــف األيدي 

الجافة.

كما إن اســتخدام الماء الجــاري الدافئ 
في غســل األيدي يعطــي نتائج أفضل، 
فالماء الســاخن عنــد ٤٥ درجة مئوية، 
يزيل الشحوم وبالتالي الميكروبات، مع 
تفضيل الصابون السائل ولمدة ٢٠ ثانية 
على األقــل، أما في حال غياب الصابون 

فيفضل غسل األيدي بالكحول.
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إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: أسيل الخلييل
تُعد العدوى يف املستشفيات من أخطر أنواع العدوى، خاصة ملرىض األمراض املزمنة أو األمراض التي 

تتسبب بضعف املناعة للكبار والصغار. وال يقترص تأثري العدوى عليهم بل يطال العاملني يف املستشفى 
من أطباء، وممرضني، وموظفي الخدمات وفنيي املختربات بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

املرىض الخاضعون للعمليات الجراحية
املرىض املعتمدون عىل القثطرة، وخاصة البولية

املرىض املُصابون بااللتهاب الرئوي
املرىض من الفئات العمرية الصغرية أو الكبرية
املرىض املُصابون باألمراض املزمنة أو األمراض 
املناعية

املرىض الخاضعون للعالج الكيميايئ لعالج 
األورام الخبيثة

البكترييا
الفطريات

الفريوسات
الطفيليات (يف ظروف خاصة)

مُينع أي طبيب أو ممرض من ملس املريض دون غسل 
اليدين بالطريقة الصحيحة
غسل اليدين باملاء والصابون ملدة ال تقل عن 40 

ثانية من الداخل والخارج وما بني األصابع
استخدام املناديل الورقية لتنشيفها
غسل اليدين بالجل الكحويل

ال يجوز استخدام الجل الكحويل إذا كانت األيدي 
غري نظيفة أو ُمبتلة.

لبس القفازات (الكفوف الطبية) بعد غسل اليدين، 
وخاصة إذا كان الطبيب أو املمرضة بحاجة إىل فحص 

املريض يف مناطق داخل الجسم أو مناطق الجروح

غسل األيدي بأي مطهر أو باملاء والصابون
استعامل املالبس الواقية (PPE)عند التعامل مع العينات املخربية واإلفرازات األخرى

الكفوف، الكاممة عالية الحامية (N95) أو الجراحية، مريول ذو أكامم طويلة، وغطاء الرأس ونظارة للعني
الحرص عند التعامل مع أدوات ومهامت املريض الوقاية من طعنات اإلبر واألدوات الجراحية

نظافة البيئة املحيطة والتخلص اآلمن من الفضالت

احتياطات تجاه انتقال العدوى بواسطة الرذاذ التنفيس
احتياطات االحتكاك املبارش

احتياطات تجاه العدوى الهوائية
(N95) استعامل الكاممة عالية الجودة من نوع

وضع املريض يف غرفة سالبة الضغط
تتخذ هذه االحتياطات عندما يكون املريض معدياً (ناقالً للمرض)

األفراد يف عمر أكرب من 12 عاماً تستمر هذه االحتياطات من وقت 
التنويم وحتى 7 أيام بعد اختفاء الحمى

األطفال يف عمر 12 سنة أو أقل: تستمر هذه االحتياطات من وقت 
التنويم حتى 21 يوماً بعد اختفاء الحمى

عزل املريض يف غرفة وحده
يف حالة عدم إمكانية ذلك يوضع املرىض باملرض نفسه يف غرفة كبرية مع وضع فواصل بني كل رسير وآخر

التأكد من اتخاذ كل االحتياطات الالزمة للحامية الشخصية (املالبس الواقية) عند الدخول إىل غرفة املريض
الحد من تحركات املريض داخل املستشفى وعند الرضورة أن يلبس املالبس الواقية

يجب عىل الكوادر الصحية التي تتعامل مع املريض اتخاذ كل إجراءات السالمة الشخصية (لبس املالبس الواقية)

كل العاملني الصحيني الذين يتعاملون مبارشة مع املريض (األطباء، املمرضني واملمرضات، العاملني باألشعة، املعالجني الطبيعيني)
الكوادر املساعدة (عامل النظافة، عامل املغسلة)

العاملون يف املخترب والذين يتداولون عينات املريض
أرسة املريض وزائروه

هيبوكلوريد الصوديوم %1: لتطهري املواد امللوثة بدم وإفرازات املريض
الكلورين %70 لتطهري دورات املياه والحاممات

الكحول %70 لتطهري األواين املعدنية وأسطح الطاوالت
(N95) الكاممة

القفاز واملريول
غطاء الرأس

نظارة لحامية العيون والحذاء الطويل 

العدوى التي 
يُصاب بها املريض 

نفسه

عدوى تنتقل من مريض 
إىل مريض من خالل 

العاملني يف املستشفى يف 
حال عدم اتباع قواعد 
النظافة والتعقيم الالزمة

األجهزة الطبية التي 
تالمس جسم املريض أو 
يتم إدخالها يف أعضائه 
كأنبوب التنفس، أنبوب 

التغذية أو البول

العدوى التي تؤثر 
يف األشخاص 

الزائرين للمريض

العدوى املوجودة يف البيئة 
املحيطة باملريض كالهواء، 
املاء واألطعمة املُحرضة 
داخل املطبخ الخاص 

باملستشفى

الهواء

الرذاذ املرافق لعطاس أو 
سعال املرىض اآلخرين أو 
العاملني املُصابني بالعدوى

مشاركة األدوات 
الخاصة باملريض 

أو من حوله

العدوى املحمولة 
بواسطة الحرشات 

املختلفة

املالمسة املبارشة

نزع الكفوف نزع املريول أوالً ووضعه يف املكان املخصص لذلك  
نزع غطاء الرأس والنظارة غسل األيدي جيداً مبحلول مطهر    

غسل األيدي مرة أخرى مبحلول مطهر نزع الكاممة مع الحرص عىل عدم ملس مقدمتها  
غسل األيدي مرة أخرية خارج غرفة املالبس مغادرة غرفة املالبس     



كثيراً ما نســمع عن مضادات األكســدة، فما هي 
مضادات األكســدة؟ وهل لها أهمية للجســم أم 
ال؟ ومــا أهميتهــا ودورها؟ ومن أين نســتطيع 

الحصول عليها؟
كمــا نعلم جميعاً أن الجســم يقــوم بالعديد 
مــن العمليــات الحيويــة، ومنها عمليــة األيض، 
ويستخدم فيها األكسجين، ولكن في المقابل ينتج 
عنها نواتج ضارة بالجســم، من بين هذه النواتج 
هي جزيئات (أكسجين نشــط) واسمها الشوارد 
الحــرة أو الذرات الطليقة، حيث يقوم الجســم 
بإنتــاج كميات كبيرة جداً منهــا يومياً، كما تنتج 
أيضاً من خالل التعرض الكبير ألشــعة الشــمس 
وكثــرة الدهون في الطعــام، وكذلك عند تناول 
األطعمة المقلية باستخدام درجات حرارة عالية، 
وهــذه تتفاعل مع الحمض النــووي والمكونات 
الخلوية بشــكل عام وتســبب له عمليات أكسدة 
تكون سبباً في تدمير هذه الخاليا، مما ينتج عنه 

أمراض عديدة.
فماذا يفعل الجســم أمام ذلك، هل ســيترك 

الشوارد الحرة تدمره؟
بالطبــع ال.. لهذا ال بد من وجود ميكانيكية لمنع 
هذه الشوارد الحرة من القيام بأكسدة المكونات 
الخلوية للجســم حتى تحميــه، وذلك من خالل 

طريقين رئيسين: 
أوًال: أنزيمــات معينة في الجســم تعمل على 

منع التفاعالت المؤدية ألكسدة الخاليا.
ثانيا: االستعانة بمضادات األكسدة، وهي مواد 
لهــا قدرة كبيرة على التفاعل مع هذه الشــوارد 

الحرة.
أهمية مضادات األكسدة؟

لهــا دور فاعل فــي الوقاية من أمــراض عديدة 
مثــل الجلطــات وارتفاع ضغط الــدم واألمراض 
الخبيثــة وأمراض الشــيخوخة وحتــى التجاعيد، 
واألهم كمضــادات للجذور الحرة التي تســبب 

السرطانات.
لقد ثبت لبعض مضادات األكسدة أنها منافس 

رئيس للتأثيرات الضارة لألشعة فوق البنفسجية 
التي تؤدي إلى ســرطانات الجلد، كما أنها تقوي 
استقالب خاليا الشبكية في العين وتخفض نسبة 
الجلطــات القلبيــة والدماغيــة، وتقــوي الخاليا 
المناعيــة فــي الجســم، وبالتالي تخفض نســبة 
العدوى من األمــراض الفيروســية والجرثومية، 

وخاصة لدى األطفال وكبار السن. 
أين توجد وكيف نتناولها؟

مضادات األكســدة منها طبيعــي ومنها صناعي، 
حيث توجــد الطبيعية منها في الخضار والفواكه 
وبالطبــع ال تســبب أضــراراً.. ولكــن مضادات 
األكســدة المصنعة دوائياً ال يجــب اإلفراط فيها 

ويجب أن تكون تحت استشارة الطبيب.
وربما فإن فئــات خاصة من المرضى كمرضى 
القلب، ونقص المناعة أو المعرضين لألشعة فوق 
البنفســجية أو المعرضين للشــيخوخة المبكرة، 

والتدخيــن لفترات طويلة، ربما يســتفيدون من 
عقــارات مضادات األكســدة... وتحت إشــراف 

طبيب.
أما اإلنسان العادي فال حاجة له بها، فقط عليه 
تناول الخضار والفواكه، فسيكون لها تأثيـر فعال 

على حيوية خالياه وعلى الدم والبشرة أيضاً. 
 أنواع مضادات األكسدة واألغذية التي تحتوى 

عليها:

فيتاميــن (أ) والكاروتيــن: يوجــد في الجزر • 
بشكل رئيس والبروكلي والبطاطا والطماطم 

والكانتالوب.
فيتامين (ســي): يوجد في الفراولة، الجوافة، • 

البرتقــال الليمــون، والخضــروات الورقيــة، 
الفلفل الحلو.

فيتاميــن (ه): يوجــد في أنــواع كثيرة من • 
الورقية  والخضــروات  والبقوليات  الحبــوب 
إضافة إلى المكســرات وزيت بــذرة القمح 
والقرطم (الُعصفر) والذرة وفول الصويا. كما 

يوجد أيضاً في المانجو والبروكلي.
السيلينيوم: يوجد في األســماك والقشريات • 

واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض.
الليكوبين: يوجد في البطيخ، وأوراق الكرنب، • 

افة والمشــمش، والجريب  والطماطــم والجوَّ
فروت وردي اللون والبرتقال.

الفالفونويــد: يوجــد في العنــب األحمر أو • 
األسود، والتوت األزرق، والشوكوالته والشاي 

األخضر.
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يعود استخدام الثوم في عالج االلتهابات 
إلى آالف الســنين، واســتخدمه القدماء 
فــي عالج مــرض الطاعــون. فالثوم فيه 
مركبــات قادرة على حماية الجســم ضد 
البكتيريــا الضارة وإزالتهــا فضًال عن أنه 
غني بمضادات األكسدة الطبيعية القادرة 
على طرد الجذور الحــرة وتقوي الجهاز 
المناعي. وتعد مادة األليسين هي األكثر 
أهميــة فــي الثــوم لمكافحــة البكتيريا 

الضارة.

يعد القرنفل من بين المضادات الحيوية 
الطبيعيــة المفيدة، فضال عــن أنه يملك 
خصائــص تســاعد علــى تســكين األلم، 
وترجــع أهميــة القرنفــل إلــى مركب 

األوجينول.

للكركم فوائد طبية اســتخدمها الصينيون 
والهنــود في العالج منذ مئات الســنين، 
فهــو يحتوي علــى مجموعــة كبيرة من 
المواد المضادة لألكسدة والمواد المضادة 
والفطريــات  والجراثيــم  للفيروســات 

فضــال عن أنه يحتوي علــى مواد مضادة 
لاللتهابــات. وبفضل خصائصــه المضادة 
لاللتهابات يمكن أن يكون الكركم مفيدا 
في عالج الكثير مــن األمراض مثل الربو 

ونزالت البرد واألنفلونزا.

يســاعد زيــت األوريغانــو علــى قتــل 
البكتيريا المســببة لألمراض دون التأثير 
علــى البكتيريــا المفيــدة، فضــال عــن 
خصائصه المضــادة للبكتيريا والفطريات 
والتي تجعل منه منافساً قوياً للمضادات 

الحيوية غير الطبيعية. 

اشــتهر أكل البطيخ في فصل الصيف، بسبب 
تأثيــره المنعش على الجســم. وتتمتع هذه 
الفاكهة الصيفية بفوائد لجميع أفراد األسرة.

األمــراض  مــن  البطيــخ  تنــاول  يقــي 
السرطانية، وأهمها سرطان البروستات، ألنه 
غني بمضادات األكسدة، وأهمها الليكوبين، 
المعروف بمحاربة الشــوارد المؤذية لخاليا 
ويرتبــط  للســرطان.  والمســببة  الجســم 

الليكوبيــن، بتقويــة 
ووقايتها  العظام 
الترقــق.  مــن 
وللمحافظة 
أعلــى  علــى 
مــن  نســبة 

مضادات األكسدة 
البطيخ، يجب  فــي 

ضمن  عليه  المحافظة 
حرارة الغرفة.

البطيــخ مــن بين  وُيعــد 
المصــادر الغنية بفيتامين «ســي» 

الذي يقــوي المناعة والنشــاط الذهني 
ويساعد في الشفاء من اإلصابات، ما يجعله 
الفاكهــة المثالية لألطفــال. وُيعتبر البطيخ 
فاكهة رائعة لصحة العينين بســبب احتوائه 

على فيتامين «أي».
شــباب  بحمايــة  معــروف  والبطيــخ 
البشــرة ووقايتهــا من التجاعيد، بســبب 
مضادات األكســدة التي تحــارب العناصر 
وفيتامين  الخاليــا،  لشــيخوخة  المســببة 
«سي» المســؤول عن بناء الكوالجين في 
البشرة، ما يمنع ظهور التجاعيد، ولعصير 
البطيخ أهمية أيضــاً، فقد أثبتت البحوث 
أنه يســاعد في شــفاء التشــنجات وآالم 

العضــالت التي تســببها 

التمارين الرياضية القاســية، وقد تبين أن 
الرياضييــن الذين تناولــوا نصف ليتر من 
الرياضية  البطيــخ قبل تدريباتهــم  عصير 
شعروا بتشنج أقل في العضالت، وانخفض 

معدل دقات القلب لديهم.
بشــكل عام، يرتبط تناول البطيخ بتحسن 
وظائــف القلــب والشــرايين وتقليل ضغط 
الــدم. ويحتــوي قشــر البطيخ علــى مادة 
الســيتروالين التــي تحســن مــن وظائــف 
وتخفــض  الشــرايين 

ضغط الدم.

قشــرة الطماطم، كما قشــر التفــاح، مليئة 
بالفوائــد والفيتامينات للجســم، وتقي من 
الكثير من األمراض، وتجنب الجسم حتى 
أخطار األمراض القلبية. كل ذلك بســبب 

مادة عجيبة تحتويها القشرة.
وال تعمــل مــادة ليكوبيــن 
علــى إعطــاء الطماطــم 
اللــون األحمر فحســب، 
بل تــزود الطماطــم بالكثير من 
الفيتامينات، وتعطي الجســم 
الكثيــر من الفوائد الصحية. 

ومــن يــأكل الطماطم 
دون القشر 

يخســر هذه الفيتامينــات المهمة، كما ذكر 
مركز «ايد» لمعلومات المستهلك.

وينتمــي الليكوبيــن إلى عائلــة الكاروتين 
للتأكســد ويحمــي خاليا  ويعمــل مضــاداً 
الجســم، إضافة إلــى مســاهمته في عالج 
ويمكــن   .LDL الســيئ  الكوليســتيرول 
الكوليســتيرول  نســبة  خفــض  لليكوبيــن 
فــي الدم ويســهم في الوقاية من ســرطان 

البروستاتا.
ويوجــد الليكوبيــن أيضــاً فــي البطيخ 
والفاكهــة والخضــار الحمراء، مثــل الجزر 
األحمر والفلفل األحمر، لكن الطماطم هي 

الفاكهة األغنى في الطبيعة بالليكوبين.
ويمكــن تنــاول الطماطم المشــوية 
أو المقليــة أو حســائها، وال خــوف من 
فقدان قشرة الطماطم لليكوبين، إذا يبقى 
الليكوبين محافظاً على فوائده حتى مع 

قلي أو شوي الطماطم.
والطماطم بكاملها مفيدة للجسم، 
وال يقتصر األمر على القشــرة فقط. 
وتتميــز بأنهــا خالية من الســعرات 
الحراريــة، إذ يشــكل المــاء نحو ٩٠٪ 
منهــا، إضافة إلى ذلك فإن الطماطم غنية 
واأللياف  والكالســيوم  بفيتامين «ســي» 

الغذائية.

قشــرة الطماطم، كما قشــر التفــاح، مليئة 
بالفوائــد والفيتامينات للجســم، وتقي من 
الكثير من األمراض، وتجنب الجسم حتى 
أخطار األمراض القلبية. كل ذلك بســبب 

مادة عجيبة تحتويها القشرة.
وال تعمــل مــادة ليكوبيــن 
علــى إعطــاء الطماطــم 
اللــون األحمر فحســب، 
بل تــزود الطماطــم بالكثير من 
الفيتامينات، وتعطي الجســم 
الكثيــر من الفوائد الصحية. 

ومــن يــأكل الطماطم 
دون القشر

وينتمــي
ويعمــل
ي

الجســم
الكوليس
لليكوبيـ
فــي الد
البروستا
ويوج
والفاكهـ
األحمر 
الفاك
و
أو الم
فقدان
اللي
قل

و
وت
الحر

ي
خفض 

منهــا
بفيتام
الغذائ

لصيفية بفوائد لجميع أفراد األسرة.
األمــراض  مــن  البطيــخ  تنــاول   
ية، وأهمها سرطان البروستات، ألنه 
ضادات األكسدة، وأهمها الليكوبين، 
ف بمحاربة الشــوارد المؤذية لخاليا 
ويرتبــط  للســرطان.  والمســببة   

ــن، بتقويــة 
ووقايتها 
ترقــق. 
محافظة 
أعلــى 
مــن 

 األكسدة 
طيخ، يجب 

ضمن  عليه  ة 
لغرفة.

البطيــخ مــن بين  د 
ر الغنية بفيتامين «ســي» 

ــوي المناعة والنشــاط الذهني 
 في الشفاء من اإلصابات، ما يجعله 
ة المثالية لألطفــال. وُيعتبر البطيخ 

ي

ئعة لصحة العينين بســبب احتوائه 

«سي» المســؤول عن بناء الكوالجين في 
البشرة، ما يمنع ظهور التجاعيد، ولعصير 
البطيخ أهمية أيضــاً، فقد أثبتت البحوث 
أنه يســاعد في شــفاء التشــنجات وآالم 

ــالعضــالت التي تســببها

بشــكل عام، يرتبط تناول البطيخ بتح
وظائــف القلــب والشــرايين وتقليل ض
الــدم. ويحتــوي قشــر البطيخ علــى 
الســيتروالين التــي تحســن مــن وظائ
وتخف الشــرايين 

ضغط الدم.

حسن 
ضغط 
مادة 
ئــف 
فــض 

أثبــت العلمــاء أن تناول البصــل بانتظام 
يــؤدي إلى تطــور الملكــة الفكرية لدى 
الدمــاغ  خاليــا  ينظــف  فهــو  اإلنســان 
ويجددهــا، ما يؤدي إلى تحســن الذاكرة 

وإلى تغييرات عاطفية ايجابية.
وعرفــت فوائد البصل منــذ القدم، حيث 
الفيتامينات  فــي تركيبه مختلــف  يدخل 
والمعادن المفيدة. لذلك فهو من الخضار 

األساسية في غذاء اإلنسان.
ودرس الخبــراء الفرنســيون واليابانيــون 
بالتفصيــل خــواص البصل واكتشــفوا أنه 

إضافــة إلى أنــه يقاوم األحيــاء الدقيقة 
المســببة لألمراض، فهو يجــدد خاليا 

الدماغ ويقاوم سرطان الثدي.
وتدخل فــي تركيب البصــل مركبات 
كبريتيــة، تجــدد عنــد وصولهــا إلى 
الدم نشــاط الدماغ مــن خالل تأثيرها 
علــى مناطق معينة فيه، وهــذا التأثير 
يؤدي إلى تحسين الذاكرة وظهور مزاج 

إيجابي لدى اإلنسان. دبي  - البيان الصحي 

يعتبر التين من أقدم الفواكه التي استخدمت 
في العــالج إذ يقول المؤرخــون إن أهمية 
التين كمــادة عالجية للعديــد من األمراض 
ُعرفــت في مصر ســنة ١٥٠٠ قبــل الميالد. 
ويحتــوي التيــن علــى الكثيــر مــن المواد 
المفيدة للجســم على رأســها المغنيســيوم 
والمواد التي تعزز عمل اإلنزيمات المحفزة 
للهضــم. ويحتوي التين علــى ألياف غذائية 
عــالوة على خليط متوازن من ١١ من أنواع 
الفيتامينات و ١٤ من المواد المعدنية و ١٤ 
من األحمــاض األمينية، وفقا لتقرير نشــره 

موقــع «بانكهوفــر جيزوندهايتــس تيبس» 
األلمانــي. ورغــم أنــه غني بمواد ســكرية 
كالجلوكوز والفركتوز، إال أن هذه الجزيئات 
مرتبطــة بالمواد المعدنيــة وبالتالي فهي ال 

تضر باأليض كما يفعل السكر األبيض.
ونظراً لغنى التين بالمغنيسيوم، فهو يساعد 
في تقليــل الضغط العصبــي وتقوية القلب 
والدورة الدموية. وينصح الخبراء بمزيد من 
عصير البرتقال مع التين المعصور كمشروب 
صحي يساعد في التخلص من نوبات الضغط 
دبي - البيان الصحي  العصبي والتوتر. 
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قالــت إدارة الغــذاء والــدواء األميركية 
FDA، إنهــا تقتــرح فــرض حظــر علــى 
اســتخدام أجهزة تسمير البشرة، على من 
هم دون ســن 18 عاماً. وبحسب صحيفة 
ديلي ميــل البريطانية فإن هــذا االقتراح 
يهدف إلى الحد من نســبة اإلصابة بمرض 
ســرطان الجلد الذي ربط األطباء اإلصابة 
بــه بهذه األجهــزة المصدرة إلشــعاعات 

ضارة. 
وكشفت األكاديمية األميركية لألمراض 

الجلدية AAD، أن من يستخدمون أجهزة 
تسمير البشرة يرتفع لديهم خطر االصابة 
بمــرض ســرطان الجلد بنســبة تصل إلى 

 .59%
وفي إطار مقترحها أبدت إدارة الغذاء 
والدواء أيضا رغبة في أن يوقع مستخدمو 
أجهزة تســمير البشــرة على اســتمارات 
موافقــة مــا يؤكد أنهــم يعــون األضرار 
المرتبطة باســتخدام تلــك األجهزة. وجاء 
هذا االقتراح بعد ســنوات من التحذيرات 
التي أطلقها أطباء األمراض الجلدية الذين 
دعــوا إلــى اتخاذ إجــراءات ضــد أجهزة 
تسمير البشرة، مع التأكيد على تزايد خطر 

اإلصابة بســرطان الجلد علــى المراهقين 
ومن هــم في مرحلــة العشــرينيات من 

العمر خصوصاً النساء. 
وكشــفت الدراســات الطبية الحديثة، 
أن أجهزة التســمير، والتي تســتخدم في 
األساس األشــعة فوق البنفسجية كمصدر 
للتســمير، تؤدي وفقا لحــاالت مرصودة 
إلى اإلصابة بأمــراض جلدية خطرة. وقد 
 WHO أطلقــت منظمة الصحــة العالمية
تحذيــرا مــن اســتخدام تلــك األجهــزة، 
لبعــض  الرئيســي  بالمســبب  ووصفتهــا 
أمراض المناعة وظهور التجاعيد واإلصابة 

المباشرة بسرطان الجلد.

صدقــت إدارة الغذاء والــدواء األميركية 
FDA علــى اســتخدام مســكنات األلــم 
األفيــون  مــن  المشــتق  أوكســيكونتين 
لألطفــال والمراهقين من ســن 11 حتى 
16 عامــاً في حالــة عدم تأثر أجســامهم 
بأنواع المسكنات األخرى، بشرط 
أن يكــون الطفل قــادراً على 
تحمــل جرعــة 20 ملغ من 
مادة أوكســيكودون، وهي 
المادة الفعالة في 

عقار أوكسيكونتين. 
والعقــار المصرح به لألطفــال هو عبارة 
عن رقعة الصقة تحتوي على مادة فنتانيل 
المشــتقة أيضا من األفيون، لتساعد على 
تســكين األلم، وقد اســتخدم هذا العالج 
مســبقاً في عالج البالغيــن الذين يعانون 
مــن آالم علــى مــدار اليــوم، وقد خضع 
للعديد من التطوير عبر السنوات في إطار 
مكافحة األدوية القابلة لإلدمان بالواليات 
المتحدة األميركية، كما تم سحب التركيبة 
التي تم  األصليــة لعقــار أوكســيكونتين 
تصديقها منذ عشــرين عاماً الحتماالت أن 

تكون مسببة لإلدمان. 

علمــاء  ابتكــره  جديــد  ذكــي  ســوار 
نوفوسيبيرسك في روسيا، وهو عبارة عن 
محرار يثبت على رســغ الطفل، وفي حال 
ارتفــاع درجة حرارته يرســل إشــارة إلى 

هاتف الوالدين بواسطة البلوتوث.
ويشير الخبراء إلى أن المبتكرين أخذوا 
بعين االعتبــار صعوبة قياس درجة حرارة 

العديد من األطفال، وخاصة الصغار منهم 
فــي الليل، إضافة إلى أن هذه العملية تتم 
ليــال، حيث ترتفــع درجة حــرارة الطفل 

المريض، وتكون أصعب بكثير.

وحســب قول الشركة المنتجة، يمكن لهذا 
الســوار «الذكي» أن يقوم بوظيفة التنبؤ، 
مما يساعد في تقليص الوقت الالزم لقياس 
درجة الحــرارة، وكذلك تحليل نتائج عدة 

قراءات على شكل جدول أو رسم بياني.

ويحتمل أن يعرض هذا الســوار «الذكي» 
في األســواق قبل نهايــة العام، ليس فقط 

في روسيا، بل وفي األسواق العالمية.
وينــوي المبتكرون االســتمرار في هذا 
المجال وابتكار جهاز لقياس معدل ضربات 
القلــب والتحكــم وتحليــل عمــل الجهاز 

التنفسي وإبالغ ذوي المريض بذلك.

لألطفــال والمراهقين من ســ
16 عامــاً في حالــة عدم تأثر
بأنواع المسكنات األخ
أن يكــون الطفل 

تحمــل جرعــة 0
مادة أوكســيكو
المادة

وافقــت إدارة الغذاء والــدواء األميركية 
علــى اعتمــاد عقــار Zepatier الجديــد 
لعــالج فيروس التهاب الكبــد الوبائي من 
النوعيــن األول والرابع، عــن طريق الفم 
دون الحاجة الستخدام حقن االنترفيرون.

 وأثبتت التجارب الســريرية التي أجريت 
علــى 1373 مريضــاً يعانون مــن التهاب 
الكبد الوبائــي المزمن مــن الجيل األول 
والرابــع مــع وبــدون تليف فــي الكبد، 
ســالمة وفاعلية عقار ”زيباتير“ باستخدام 

ريبافيرين أو من دونه. 

وتلقى المشــاركون في التجربة العقار عن 
طريــق الفم مــع أو بــدون ريبافيرين مرة 
واحدة يومياً لمدة ما بين 12 و16 أســبوعاً، 
وتراوحــت معدالت الشــفاء ما بين 94-97 
% لمرضى النمــط الجيني األول و97-100 

% لمرضى النمط الجيني الرابع. 
وينافس بذلك عقار ”زيباتير“ الجديد عقاري 
 Viekira وفايكيرا باك Harvoni هاروفني
Pak، في قدرتهما على عالج المريض بدون 
دبي - البيان الصحي  إنترفيرون. 

كشــفت شــركة أميركيــة متخصصــة في 
صناعــة الدواء، عن إنتــاج عقار بيولوجي 
لسرطان الدم بنسبة نجاح تصل إلى 90%. 
وأعلنت شركة «أبفي» الدوائية، أن العقار 
الجديد الذي يحمل اســم (إيمبليســتاي) 
اجتاز بنجــاح اختبــارات المعهد الوطني 
العاصمــة  فــي  البيولوجيــة  للبحــوث 
األيرلنديــة دبلــن، والذي يعــد أحد أهم 
المختبرات في أوروبــا، وأفادت بأنه من 
المقــرر طرحــه للمرضى العــام المقبل. 
وقال مديــر التدريب في المعهد الدكتور 

جــون ميلــن إن العقار الجديــد يعد أول 
دواء متطــور فــي العالم لعالج ســرطان 
الدم، حيث حقق نسبة شفاء تراوحت بين 
70 إلــى 90 % دون آثار جانبية. وأضاف: 
يتميز العالج الجديــد بطريقة عمله على 
الخليــة المصابــة، حيــث يهاجــم الخاليا 
السرطانية دون بقية الخاليا، وهي طريقة 
لم تســتخدم من قبل، األمر الذي حد من 
أعراضه الجانبية، مشــيراً إلــى أن العقار 
حاصل على شــهادة االنفــراد من منظمة 
الغداء العالمية.      دبي ــ البيان الصحي

اقتــرب العلمــاء خطــوة أخــرى نحو 
التوصــل إلى اســتنباط أوعيــة دموية 
اصطناعيــة دقيقة بعــد أن تمكنوا من 
اســتخراج أنابيــب دقيقــة للغاية من 

خاليا جذعية داخل أحد المختبرات.
وتمكــن فريق من العلماء في معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا من الحصول 
علــى خاليا لصنع أنابيــب دقيقة على 
لوحة مشــققة، وهم يعتزمــون حالياً 
صنع شــعيرات دموية يمكــن تجربتها 
على الحيوانات، واعتبر باحث بريطاني 
أن انتاج أوعية دموية في المختبر أحد 

أكبر انجازات طب تجدد الخاليا.
العلماء نجحــوا بالفعل بصنع أوعية 
دمويــة أوســع لكــن إنتاج شــعيرات 
دمويــة دقيقــة تنقل الدم إلــى خاليا 

وأعضاء أخرى يعد أمرا أكثر صعوبة.
ويقــول العلمــاء األميركيــون إنهم 
تمكنــوا مــن تحقيــق تقدم فــي هذا 

المجال باستخدام لوحة مشققة توضع 
فيهــا الخاليا الجذعيــة، ونجحت هذه 
الخاليــا فــي التعــرف على الشــقوق 
وتماثلت معها طوليا في نفس اتجاهها.

ويقــول البروفيســور روبرت النجر 
الذي قاد فريق األبحاث إن هذا البحث 
يوفــر طريقــة جديــدة لخلــق أنظمة 
دقيقــة للغاية «نأمل أن توفر ذات يوم 
طريقــة مبتكــرة لصنع أنســجة داخل 

الجسم البشري».
ويعتــزم الفريق حاليــاً صنع أنابيب 
شعيرية يمكن زرعها داخل الحيوانات 
لمعرفة ما إذا كانت ســتعمل بشــكل 

صحيح.
جوليــان  البروفيســور  ويقــول 
شــودوري، وهــو باحث في هندســة 
األنســجة فــي جامعة بــاث، إن عدم 
القــدرة على خلق أوعية دموية دقيقة 
في المختبرات كان يعد إحدى العقبات 
الرئيســية التي تقف في وجه التوصل 
إلــى خلق أعضاء بديلة خارج الجســم 

البشري.
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عندما بدأت هــذه المهمة كنت أدرك أننا في 
خضم فاشــية مرض ذات أبعــاد ضخمة. فعدد 
مــن كانوا يصابون بالمــرض كان يتضاعف كل 
ثالثــة أســابيع، وكانت المرافــق تتحمل فوق 
طاقتهــا تمامــاً، وكانت المجتمعــات المحلية 
يائسة وكان زعماء البلدان المتضررة يتساءلون 

عما إذا كان العالم قد نسيهم. 
وتوقفت رحــالت الطيران عن الســفر إلى 
تلك البلدان. وكانت المستشــفيات تغلق، ألن 
العاملين الصحييــن عاجزون عن التوجه إليها. 
وامتــألت وحدات عالج «إيبــوال» عن آخرها، 
وقد كنتم بالفعل وحدات عالج اإليبوال ورأيتم 
النــاس يحضــرون إليها وُيصرفــون منها لعدم 
وجود أماكن للعالج. وكانت المشــارح ممتلئة 

بعدد من الجثث يفوق سعتها. 
وأحياناً كان من يلفظون أنفاســهم األخيرة 
ُيتركــون فــي أماكنهم بعد المــوت، ألن عدد 
الموتــى زاد تمامــاً على القــدرة على دفنهم. 
وكان هنــاك شــعور ال باليــأس فحســب، بل 

بالخذالن أيضاً.

«شــهدت، على مدى شــهور، كيف اســتجاب 
العالــم لألزمــة. فقد تحول العالم أساســاً من 
عدم التصديق إلى القلق ثم العمل فالمشاركة 
الكاملــة. وأصبحــت فاشــية اإليبوال الشــغل 
الشاغل لكثير من الناس. وشهدنا، خالل شهور، 
أعداد الحاالت التي بدأت في االنخفاض، وهذا 
أساســاً بفضل النــاس الذين أمســكوا بمقاليد 

أمورهم وامتلكوا االستجابة. 
إن المشــكلة لم ُتحل بعد بصورة كاملة، ولكنني 

أرى الحكومــات والجهــات الدوليــة المســتجيبة 
واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تملؤها 
الثقــة بالفعل اآلن فــي أنها تســتطيع التعامل مع 
كل مــا تواجهــه، أيــاً كان، وتســتطيع التحكم فيه 
بســرعة وبشــكل جيد. فأنا أرى هذه الثقة الذاتية 
واالطمئنان، وهما أمران ليســا مهمين فيما يتعلق 
باإليبــوال فقــط، ولكنمــا مهمان لمســتقبل األمن 

الصحي أيضاً. 
إن العالم آخذ في االختالف بســبب فاشية 
اإليبوال، فهو يكتســب ثقة أكبر، ويطمئن أكثر 
فأكثــر، ويزداد قــدرة على ضمــان عافية كل 

مواطنيه.

يمكن أن تصاب أي امرأة حامل بســكري الحمل، لكن بعض النساء 
أكثر عرضة من غيرهن لخطر اإلصابة به، وتتضمن عوامل الخطورة 

لداء سكري الحمل ما يلي: 
العمــر حيــث ترتفع خطــورة اإلصابة لــدى النســاء األكبر من 
25 عاًمــا، وهناك التاريــخ العائلي أو الشــخصي حيث يزداد خطر 
اإلصابة بسكري الحمل إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مقدمات 
الســكري، وهو من بوادر اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني، أو 
إذا كان أحد أفراد العائلة مثل أحد الوالدين أو األشــقاء مصاباً بداء 
السكري من النوع الثاني. وترتفع خطورة اإلصابة إذا أصيبت المرأة 
بسكري الحمل خالل حمل سابق، أو إذا ولدِت طفًال كبير الحجم، أو 

إذا ولدِت الجنين ميًتا دون سبب واضح.
وهنــاك عامل الوزن حيث تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع مخاطر 

اإلصابة بسكري الحمل.
ومن عوامل حدوث سكري الحمل الِعرق حيث إنه وألسباب 
غيــر معروفة، تكون النســاء الســوداوات وذوات األصول 
اإلســبانية واألميركيات من أصل هندي أو آســيوي أكثر 

عرضة لإلصابة بداء سكري الحمل.

تحدث المضاعفات طويلة األمد لداء الســكري 
تدريجياً، وكلما طالــت مدة اإلصابة به وكلما 
انخفضت الســيطرة على ســكر الدم، زادت 
خطورة المضاعفات وبنهاية األمر، قد تكون 
مضاعفات داء الســكري مسببة لإلعاقة أو 
تصبــح مميتــة. وقد تتضمــن المضاعفات 

الُمحتملة ما يلي:
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  أمــراض 
حيث يزيد داء الســكري بشــكل كبير من 
خطورة اإلصابة بمشكالت القلب واألوعية 
المختلفــة، بما فــي ذلك مرض الشــريان 
التاجي مع ألــم الصدر «الذبحة الصدرية»، 
واألزمة القلبية، والســكتة الدماغية، وضيق 
الشــرايين، وفي حالة اإلصابة بداء الســكري 
تزداد خطورة اإلصابة بمرض القلب أو السكتة 

الدماغية.

تلــف األعصاب أو االعتــالل العصبــي حيث يمكن 
للســكر الزائــد أن يصيب جــدران األوعيــة الدموية 
الدقيقــة الشــعيرات الدمويــة والتي تغــذي األعصاب، 

خصوصاً في القدمين. 
ويمكــن أن ينتج عن هذا حــدوث وخز أو خدر أو حرقة أو 
ألــم يبدأ عــادة في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليد، ثم ينتشــر 

تدريجًيا ألعلى. 
وفي حالة إهمال عالج الحالة، يمكن أن يفقد المريض إحســاس 
الشــعور كامًال باألطــراف المصابة، وقد يتســبب تلــف األعصاب 

المرتبطــة بالهضم في حاالت غثيان أو قيء أو إســهال أو إمســاك 
ولدى الرجال، يمكن أن تؤدي إلى خلل في االنتصاب.

تلف الكلى أو اعتالل الكلية حيث تحتوي الكلى على مجموعات من 
مالييــن األوعية الدموية الدقيقة «الكبيبات» التي ترشــح الفضالت 
من الدم، وقد يتسبب داء السكري في تدمير هذا الجهاز الترشيحي 
الحســاس، وقد يؤدي الضرر الشــديد إلى الفشل الكلوي أو أمراض 
الكلى غير القابلة للعالج من المرحلة األخيرة، والتي تتطلب غسيالً 

كلويًا أو زراعة الكلى.
اعتالل البصر أو اعتالل الشبكية، حيث يمكن لداء السكري تدمير 
األوعية الدموية لشبكة العين، وهو ما ُيحتمل أن يؤدي إلى العمى، 
ويزيد أيًضا داء الســكري من خطورة اإلصابة بحاالت بصرية خطرة 

أخرى، مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء.

ومن مضاعفات مرض الســكري إصابة القدم حيث تؤدي األعصاب 
التالفــة فــي القدم أو ضعــف تدفق الدم إليها إلــى زيادة خطورة 
اإلصابــة بمضاعفات مختلفة في القدم. وفــي حالة إهمال العالج، 
يمكن أن تتسبب حاالت القطع والبثور في اإلصابة الخطيرة، والتي 
ال تشفى شفاء حسًنا غالًبا، وقد تتطلب هذه العدوى في نهاية األمر 

بتر إصبع القدم أو القدم أو الساق.
ويتســبب مرض الســكري بالعديد من األمــراض الجلدية، حيث 
يجعــل المصاب بــه أكثر عرضة لمشــكالت الجلــد، والتي تتضمن 
العــدوى البكتيريــة والجرثومية، كما يؤدي لضعف الســمع حيث 
تنتشــر اإلصابة بمشــكالت الســمع بيــن المرضــى المصابين بداء 

السكري.

يلد معظم النساء المصابات بداء سكري الحمل أطفاالً أصحاء، ومع 
ذلك، يمكن أن يؤدي إهمال ضبط مســتويات ســكر الدم أو عالج 
أعراض ذلك إلى حدوث مشــكالت لألم وللطفل، ويمكن أن تلحق 

المضاعفات بالطفل نتيجة سكري الحمل، والتي تتضمن:
فرط النمو حيث يمكن أن يعبر الجلوكوز الزائد المشــيمة؛ مما 
يحفــز بنكرياس الجنين إلفــراز المزيد من األنســولين. ويمكن أن 
يتسبب هذا في نمو الجنين ليصبح ضخًما جًدا، ويترجح أن يتطلب 

األطفال كبيرو الحجم الوالدة بإجراء عملية قيصرية.
ومن مضاعفات ســكري الحمل انخفاض سكر الدم، حيث إنه في 
بعض األحيان، ُيصاب األطفــال الرضع المولودون ألمهات مصابات 
بســكري الحمل بانخفاض ســكر الدم بعد فترة قصيرة من الوالدة 
بســبب ارتفــاع إنتاجهم من األنســولين، ولكن يمكن أن تســاعد 
التغذيــة الســريعة وأحياًنا حقن محلول الجلوكــوز عبر الوريد في 

إعادة مستوى السكر في دم الرضيع إلى المستوى الطبيعي.
ومــن المضاعفات أيضاً اإلصابة بداء الســكري مــن النوع الثاني 
في وقت الحق من الحياة، حيث يواجه األطفال الرضع المولودون 
ألمهات مصابات بداء ســكري الحمل مخاطر أكبر لإلصابة بالســمنة 
وداء الســكري من النوع الثاني، ومن المضاعفات الخطيرة لسكري 
الحمل الوفاة، حيث يمكن أن يؤدي سكري الحمل إذا لم يتم عالجه 

إلى وفاة الجنين إما قبل الوالدة أو بعدها بفترة قصيرة.

وجــدت دراســة جديــدة أن الصبر ليس 
مجــرد فضيلة، بل يمكنه أيضاً أن يســاعد 
علــى إطالة العمــر، حيث بينــت بحوث 
علمية أن الحمــض النووي (DNA) يهرم 
بسرعة أكبر لدى األشخاص قليلي الصبر. 

ووجدت البحوث أن النســاء بشكل خاص 
أكثــر عرضــة لتأثيــر فقــدان الصبــر في 

األحماض النووية للجسم.
فــي  باحثــون  االكتشــاف  هــذا  وقــدم 
سنغافورة، قاموا بتطبيق اختباراتهم على 
أكثر من 1000 طالب، لمعرفة مدى تأثير 

الصبــر فــي عمــر األحمــاض النووية في 
أجســامهم، وشــمل هذا االختبــار إعطاء 
المشــتركين إمكانية الحصول على هدية 
100 دوالر فــي اليوم التالــي لالختبار أو 
االنتظــار مدة شــهر للحصــول على مبلغ 

أكبر.
وتم ســؤال المشــتركين في االختبار عن 
قيمــة المبلغ الذي يتوقعونه لقاء االنتظار 
شهراً كامالً، وكلما زادت قيمة المبلغ الذي 
توقعــه كل شــخص، قل صبــره عنه لدى 

باقي زمالئه.

ثم حصــل الباحثون علــى عينات من دم 
المشــاركين، لفحص الحمض النووي لكل 
منهــم، وركــزت البحــوث علــى الهياكل 
الصغيرة الموجودة في األحماض النووية 
التي تسمى «التيلوميرات»، وهي القبعات 
البيولوجيــة التــي توجــد فــي نهايــات 
النووي  الكروموســومات لحماية الحمض 

من التلف.
ومعلوم أنه كلما تقدم البشــر في الســن، 
صارت التيلوميرات أقصر وأقصر، ما يؤدي 
إلــى أن تلحق بعــض األضــرار بالحمض 

النــووي، وهو مــا يرفع احتمــال اإلصابة 
باألمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

وقــد أظهرت هذه األبحاث أن هناك صلة 
واضحة بين التيلوميــرات القصيرة ونفاد 
الصبر، فوجد العلماء أن األشــخاص الذين 
يعانــون مــن نفــاد الصبر بســرعة، يزيد 

لديهم معدل قصر التيلوميرات.
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تفقــد معالي حميد محمــد القطامي رئيس 
مجلــس اإلدارة المدير العــام لهيئة الصحة 
بدبي، متحــف نوبل الذي تنظمه مؤسســة 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، بالتعاون مع 
مؤسســة نوبــل العالمية، والــذي انطلقت 

فعاليات دورته الثانية مؤخراً في مدينة دبي 
للطفــل، تجاوز بمضمونــه وأهدافه الصورة 
النمطيــة للمتاحف، والســيما أنه يركز على 
أحــد أهم العلوم وهي العلــوم الطبية، كما 
يعكس في سرده التاريخي العلمي مجموعة 
الوقائــع المهمــة المتصلة بالعصــر الذهبي 
للعلمــاء العرب والمســلمين، ممــن أثروا 

الحضارة البشرية بابتكاراتهم واكتشافاتهم.

وقال معالي القطامــي إن المتحف فرصة 
مهمــة، وجديــر بالزيــارة مــن قبــل األطباء 
المــدارس  طلبــة  وحتــى  والمتخصصيــن، 
والجامعــات، للتعــرف عن قرب إلــى كيفية 
تحول الفكرة والبحث إلى اكتشاف، في إشارة 
من معاليه إلى نماذج المحاكاة التي يتضمنها 
المتحف والتي تخص العديد من االكتشافات 

واالختراعات الطبية على مر التاريخ.

نظمــت إدارة المــوارد البشــرية فــي 
هيئة الصحة بدبي جلســة عصف ذهني 
موســعة، ارتكزت على مناقشــة مجمل 
التحديــات المتصلــة بالــكادر الطبــي 
البشــري والكادر التمريضي والمساعد، 

وامتــدت المناقشــات لبحــث أهميــة 
الخدمات  فــي تقديم  االبتكار واإلبداع 
الطبية، والشــراكة مــع القطاع الخاص، 
إلــى جانب العديــد مــن الموضوعات 
الخاصة بالتنمية البشــرية واســتقطاب 
الكفــاءات، وحضر الجلســة العديد من 
قيادات الهيئة ومســؤوليها، وشارك فيها 
جميع المختصين والموظفين المعنيين.

شارك معالي حميد محمد القطامي رئيس 
مجلس اإلدارة، المدير العام لهيئة الصحة 
بدبي، فــي فعاليات اليــوم العائلي الذي 
نظمته الهيئة للعاملين فيها، بهدف توثيق 
أواصر العالقة بين المنتسبين للهيئة كافة، 
وفتح المجــال للتواصــل االجتماعي، بما 
يعــزز روح الفريــق الواحــد داخــل بيئة 
العمــل، ويرفع من مســتوى األداء، ويعد 
هذا اليوم الذي ضم أســر مسؤولي الهيئة 
والعاملين فيها على اختالف مســتوياتهم 
الوظيفيــة، هو األول من نوعه في الهيئة، 
وقد شهد العديد من الفعاليات واألنشطة 
الترفيهيــة والثقافية والتراثية، األمر الذي 
تــرك آثــاراً إيجابية واســعة فــي نفوس 

المشاركين.
|  تصوير: صالح عبدالقادر ونديم رشيد  

أطلقــت هيئــة الصحــة بدبي األســبوع 
الماضي الدورة الرابعة من مبادرة «أنجز 
أكثر» التي تنظمها ادارة التغذية السريرية 
بالهيئة بهدف نشر الوعي الصحي والثقافة 
الغذائيــة المتوازنــة لــدى الرياضيين من 
خالل تزويد ممارسي الرياضة من مختلف 
األعمار بالثقافة الغذائية الصحية المتوازنة 

ليكونوا أكثر إنجازا في ممارسة الرياضة.
وتأتــي هذه المبــادرة التي ستســتمر 
على مدار ثالثة اشهر ضمن استراتيجية 
الهيئة في تعزيز الجانب الوقائي وغرس 

وتجذيــر الثقافــة الصحية لــدى أفراد 
المجتمــع، لتجنب اإلصابــة بالكثير من 
األمــراض وتفادي مضاعفاتها الســلبية 
على الفرد واألســرة والمجتمع بشــكل 
دبي - البيان الصحي  عام. 
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أظهرت دراسة دولية كبيرة أن التعرض لدخان السجائر في مرحلة الطفولة يسبب أضراراً 
ال يمكن تداركها لشرايين األطفال ويزيد من خطر إصابتهم باألزمات القلبية أو الجلطات 

عندما يكبرون.
وخلص البحث إلى أن التدخين السلبي يؤدي إلى زيادة سمك جدران شرايين األطفال 
ليضيــف ٣٫٣ أعــوام لعمــر الخاليا حين الوصول لســن البلوغ. ويســبب في مرحلة 
الطفولة أضراراً مباشــرة لبنية الشــرايين، ال يمكن عالجها. وأضاف البحث إن على 
اآلبــاء واألمهات أو حتى الذين يفكرون في إنجــاب أطفال اإلقالع عن التدخين من 
دبي - البيان الصحي أجل صحتهم شخصياً وحمايًة لصحة أوالدهم في المستقبل. 

health@albayan.ae

يعد مشــروع سالمة الملف الطبي اإللكتروني الشامل، الذي تتبنى هيئة 
الصحــة بدبي تنفيذه، المشــروع التقني األكبر من نوعــه في المنطقة، 
والمعتمد على آخر ما جادت به التكنولوجيا الحديثة والوســائل الذكية، 
التي توثق عملية التواصل القائم بين المرضى واألطباء ، وفق سجل طبي 
إلكترونــي موحد ، مرتبط بجميع الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين 
مع الهيئة بمستشــفياتها ومراكزها وعياداتها الطبية، وفق أســاليب أكثر 
تطوراً، من شــأنها تعزيز جودة الخدمات الصحية واالرتقاء بمستوياتها، 
وتســريع اإلجراءات وتبســيطها وفقــاً للمعايير العالمية وبما يتناســب 

ومكانة إمارة دبي الدولية.
ويتوافــق الملــف الطبي اإللكتروني مــع نظــام (EPIC ) ، وهو يمثل 
نظامــاً واحداً يطبق على مســتوى كل الوحدات الطبيــة بالهيئة (جميع 
المستشــفيات والعيادات والمراكز المتخصصــة في جميع أنحاء اإلمارة 
)، الشــيء الذي  يضمن ســجال فردياً إلكترونياً موحداً للمريض يشــمل 
معلوماته الطبية كاملة ويمكن الوصول إليها بســهولة ، بغض النظر عن 

المكان الذي تم تلقي العالج فيه .
لقد حرصت هيئة الصحة بدبي على أن يصب مشروع ( سالمة ) في صالح 
المرضى وخدمة جمهور المتعاملين معها، بما يحقق رضاهم وإسعادهم 
. لذا فإن المشروع يعمل على تسريع إجراءات عالج المريض، وتخفيض 
مدة إقامته في المستشفى بنسبة 18 %، إلى جانب تقليل نسبة تكاليف 
العــالج بحوالي %35.، وزيــادة الوقت الذي يمضيه الممرض في تقديم 
الرعايــة الطبية للمريض بنســبة %20 ، وتقليل األخطاء الطبية بنســبة 
%50، وتقليل نســبة األخطاء في تقارير خروج المرضى بحوالي 76%.، 

وخفض حاالت اعادة إدخال المرضى للمستشفيات بنسبة 35% .
لم تقف النتائج اإليجابية لمشــروع ( ســالمة )، وأهدافه عند هذا الحد 
. إذ تحــرص الهيئــة – من خالل هذا المشــروع الطمــوح – على تقليل 
نســبة المخاطر، وتوحيد إجراءات العمل في المستشــفيات والعيادات، 
وتوثيقها،  وســرعة الوصــول إلى البيانات الشــاملة للمرضى في مواقع 
الرعاية الطبية، وسرعة الحصول على قواعد بيانات للمرضى لدعم اتخاذ 

القرار.
إننــا أمام نقلة نوعية ومرحلة اســتثنائية، نمضــي فيها نحو مجتمع أكثر 
صحة وســعادة، تســتند فيها حزمة خدماتنا الصحية الراقية، إلى أحدث 

التقنيات ، وما وصل إليه العالم في األساليب والتطبيقات الذكية.
مدير إدارة تقنية المعلومات – هيئة الصحة بدبي

إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: حسام الحوراين
تويل هيئة الصحة يف ديب اهتامماً كبرياً باملريض وحقوقه متاشياً مع املعايري العاملية، حيث وضعت الهيئة وثيقة حقوق املرىض يف 
أروقة مستشفياتها ومراكزها الصحية وفوق أرسة املرىض لتذكري املتعاملني معها بحقوقهم الكاملة. وتهدف وثيقة حقوق املرىض 
إىل رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام نحو حقوق املريض والرعاية الصحية املقدمة، وغرس ثقافة االهتامم بحقوق املريض 

لتحقيق أعىل مستويات الرضا للمرىض وذويهم عن الخدمات الصحية املقدمة لهم. 

معرفة اسم الطبيب أو املمرض 
أو الكادر الطبي املسؤول عىل 

حالتك الصحية 

التحدث بحرية 
ورصاحة مع طبيبك 

عن التشخيص والعالج 

أن يتم التعامل مع 
حالتك مبهنية 

وشفافية وخالل وقت 
محدد ومناسب

أن يتم مناقشة 
حالتك الصحية 
بطريقة مفهومة

إعالمك بأسباب خضوعك 
للتحاليل واإلجراءات 

التي تخضع لها والعالج 
الطبيعي املقرتح 

إعالمك بطبيعة حالتك 
الصحية واألخطار املرتتبة 

من العالج املقرتح 
لحالتك 

تلقي العالج والرعاية 
الصحية املتغرية يف 

املركز الصحي بغض 
النظر عن العمر 
والجنس واللون 

تلقي العالج والرعاية 
الصحية يف بيئة سليمة 

وآمنة

اكتشــف علماء وجود عالقة بين العمر الذي يبدأ فيــه الطفل بالقراءة وبين تطور 
ذكائه، ويمكن مالحظة ذلك في سن الـ٧ من العمر. وأجرى علماء من 
الواليات المتحدة األميركية اختباراً شــارك فيه حوالي ٢٠٠٠ طفل 
توأم، لكون جينوم التوأم متماثًال عملياً، مما يســهل دراســة تأثير 

الوسط المحيط في تطورهم، وهذا الشيء يشمل الذكاء أيضاً.

وقــارن العلماء العمر الذي بدأ فيه كل من 
هؤالء األطفال بالقراءة، بعد ذلك درســوا 
درجــة ذكائهم عند بلوغهم ســن الـ ٧ و٩ 
و١٠ و١٢ و١٦، وتبيــن أنه في حالة وجود 
فــرق زمني في بداية القــراءة، فإن الفرق 
في الذكاء يالحظ منذ بلوغ الطفل الـ٧ من 
العمر.  ويؤكد علماء النفس على أن القراءة 
ال تقتصر على تطوير القدرات اللفظية فقط 
بــل وغير اللفظيــة أيضــاً الضرورية لفهم 

النص المكتوب.

وأكدت الدراســة أنه عندما يقرأ اإلنســان 
يزداد نشــاط دماغــه مما يحســن حالته. 
واســتناداً إلى هذا فإن القراءة تحمي من 
مرض الزهايمر وبصــورة ما تطيل فترة 

الشباب.

تعد التغذية السليمة في الصغر مفتاح الصحة والعافية 
في الكبر، لذا شــددت خبيرة التغذيــة األلمانية لينا 
إلســتر علــى أهمية أن يتبــع األطفال نظامــاً غذائياً 
صحيــاً ومتوازناً، إلمدادهم بالعناصر الغذائية المهمة 

لنموهم الجسدي والذهني.
وأوضحــت الخبيــرة األلمانيــة أنــه ال غنــى عن 
الخضراوات والفاكهة والبطاطس والحبوب، الســيما 
الحبوب الكاملــة في النظام الغذائي للطفل، كي يتم 
إمــداده بكميــات كافية مــن الفيتامينــات واأللياف 
الغذائية والمعادن الالزمة لنموه، مع العلم أنه ال بد 

أيضاً من إمداده بكميات من منتجات األلبان والجبن 
الحتوائها على كميات كبيرة من عنصري الكالســيوم 

والبروتين.
وأردفــت أنه من األفضل أال يتم اإلكثار من تقديم 

الحلــوى للطفــل؛ فينبغي قــدر اإلمكان 
تقديم مشــروبات غير محالة بالسكر له، 
إال أنه ال مانع مــن تقديم قطعة واحدة 
مــن الحلوى من آن آلخــر ولكن دون 

اإلكثار عن قطعة واحدة في اليوم.
 وأشــارت الخبيرة األلمانية إلى أن 
منع الطفل تماماً عن الحلوى ال ُيجدي 
نفعاً، وإنما يتســبب في تحفيز نوبات 

الجوع لديه.

وأكدت الدراســة أنه عندما يقرأ اإلنســان 
يزداد نشــاط دماغغــه مما يحســن حالته. 
واســتناداً إلى هذذا فإن القراءة تحمي من 
مرض الزهايمر وبصــورة ما تطيل فترة 

الشباب.

ه بكميات من منتجات األلبان والجبن 
كميات كبيرة من عنصري الكالســيوم 

ه من األفضل أال يتم اإلكثار من تقديم 
ـل؛ فينبغي قــدر اإلمكان 
ات غير محالة بالسكر له، 
مــن تقديم قطعة واحدة 
ن آن آلخــر ولكن دون 

عة واحدة في اليوم.
خبيرة األلمانية إلى أن 
ماً عن الحلوى ال ُيجدي 
ــبب في تحفيز نوبات 
ي

التبول الالإرادي لدى األطفال مشــكلة تؤرق 
الطفــل واألبوين وقد تســبب عقــدة نقص 
للطفل على المدى الطويل. ورغم أن األسباب 
عــادًة ما تكــون عارضــة إال أن هناك بعض 
الحاالت التي يتعين فيها زيارة الطبيب لعالج 
أي خلــل عضوي و نفســي محتمل. وتشــير 
اإلحصائيــات إلى أن ٧٪ من األطفال يصابون 
بالتبــول الــالإرادي حتى بعد ســن الحضانة، 
لكن الخبر المطمئن هو أن األمر ليس خطيراً 
فــي أغلــب األحيان ويــزول بزوال أســبابه 
المرتبطة عادة بالتوتر أو التغيرات في حياة 
الطفل االجتماعية. ويقســم األطبــاء التبول 
الــالإرادي لــدى األطفال إلى قســمين، وفقاً 
لتقرير نشرته مجلة »إلترن« األلمانية، وهما: 
التبول الدائم ويعني أن الطفل يواصل التبول 
ليــًال رغــم بلوغه ســن الحضانة ومــا بعدها 
وهنــا يرجع الســبب عادة لخلل فــي النمو. 
أما القســم الثاني فهو التبول العارض والذي 
يعنــي أن الطفــل توقف عن التبــول الليلي 
لفترة ال تقل عن ٦ أشــهر ثم عاد مرة أخرى. 
ويرجع ســبب التبول الالإرادي المستمر عند 
الطفل، إلى خلل في المثانة وعملية التواصل 
بينها وبين المخ، إذ يســتطيع الطفل التحكم 

فــي عمليــة التبول نهاراً لكنــه يفقد هذه 

القدرة ليًال وهو ما يشير إلى وجود خلل في 
عملية التواصل بيــن المخ والمثانة. ويحدث 
هــذا عادة فــي مراحــل النوم غيــر العميق 
التــي يكون فيها الطفل بيــن اليقظة والنوم، 
وفقــاً لتقريــر »إلترن«. ويمكن أن يتســبب 

االلتحاق بالحضانة أو المدرسة في عودة 
الطفل للتبول في سريره 

وهــو  ليــًال، 

مــا يرجعــه األطباء إلــى الضغــط العصبي 
الكبيــر الــذي يتعرض لــه الطفل نهــاراً في 
هذه المرحلــة الجديدة عليه. ويجب مراعاة 
الجانــب النفســي في هــذا إذ إن الطفل في 
سن المدرسة يشــعر بالخجل من هذا األمر، 
واستمرار هذا الشعور قد يتحول 

إلى عقدة نقص.  
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