
بدأت هيئة الصحة بديب، اعتباراً من يوم أمس، تطبيق قرار املجلس التنفيذي رقم «7» لسنة 2016 الذي أصدره سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي، بشأن اعتامد الرسوم والغرامات الخاصة بتأخري 

التسجيل بالضامن الصحي يف إمارة ديب، وذلك تنفيذاً ألحكام القانون رقم «11» لسنة 2013 بشأن الضامن الصحي بديب.
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150
ألف درهم غرامة عدم إعالن رشكة التأمني مرتني عن 

إلغاء الترصيح

100
ألف درهم غرامة توقف رشكة التأمني أو إدارة 
املطالبات عن مامرسة نشاطها قبل موافقة الهيئة

50
ألف درهم مخالفة يف حال:

مزاولة أنشطة الضامن الصحي دون ترصيح
عدم التزام رشكة التأمني برشوط الترصيح

تقديم معلومات غري صحيحة للحصول عىل 
الترصيح

عدم متكني رشكة التأمني املستفيد من الحصول 
عىل حقوقه

تحايل مقدم الخدمة عىل منظومة الضامن الصحي
عدم التقيد بآليات املطالبات املالية

امتناع رشكة التأمني عن إصدار وثيقة 
الضامن الصحي دون عذر مقبول

20
10ألف درهم غرامة يف حال:

آالف درهم غرامة يف حال:

5000
درهم غرامة يف حال:

سلطة مدينة ديب 
الطبية «املنشآت 

الصحية داخل املدينة»

هيئة الصحة 
يف ديب

تضاعف قيمة الغرامة عىل 
رشكة التأمني يف حال تكرار 
املخالفة نفسها خالل العام 
الواحد مبا ال يزيد عىل 500 

ألف درهم 

عدم التزام مقدم الخدمة الصحية برشوط 
الترصيح

إساءة املستفيد استخدام بطاقة الضامن الصحي
عدم إخطار الهيئة بأي تجاوزات يرتكبها أحد 

أطراف منظومة الضامن الصحي
عدم توفري رشكة التأمني الكادر الفني ملامرسة 

نشاطها
حصول املستفيد عىل منافع بطرق غري رشعية
امتناع رشكة التأمني عن إصدار بطاقة الضامن 

الصحي دون عذر مقبول

عدم التزام وسيط التأمني ورشكة إدارة املطالبات 
برشوط الترصيح

عدم املحافظة عىل خصوصية ورسية بيانات 
املستفيد

تحميل صاحب العمل املستفيد كالً أو جزءاً من 
تكلفة إرشاكه يف الضامن الصحي

عدم تقيد رشكة التأمني باألسعار املعتمدة من 
الهيئة لوثائق التأمني الصحي

تقديم خدمات للمستفيد مخالفة لوثيقة الضامن 
الصحي

تقديم بيانات مالية غري صحيحة
عدم سداد قيمة املنافع الصحية

عدم تسجيل تفاصيل وثيقة الضامن الصحي 
لدى الهيئة

عدم التقيد بنموذج وثيقة الضامن الصحي 
املعتمد

عدم التقيد بأحكام ورشوط وثيقة التأمني
تالعب مقدم الخدمة بالسجالت والكشوف 

املالية
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توصلت دراســة حديثة إلى أن األمهات األكبر 
ســناً يُكّن أقل ميًال لمعاقبــة أو توبيخ أبنائهن، 
وهو ما ينعكس إيجاباً على ســلوك وتصرفات 
لإلصابــة  ُعرضــة  أقــل  فيكونــون  أبنائهــّن، 

باالضطرابات السلوكية واالجتماعية.
وبحســب الدراســة التي أجراهــا باحثون من 
جامعة آرهوس بالدنمارك، فإن األمهات األكبر 
ســناً غالباً مــا يتمتعن بعالقــات زوجية أكثر 
اســتقراراً، ويكّن أكثر تعليمــاً، وتكون حالتهن 

المادية أفضل عموماً.
ويقول المعد الرئيســي للدراسة ديون سومير، 
األســتاذ بجامعــة آرهــوس الدنماركية: «من 
المعلوم لدينا مســبقاً أن الشــخص يصبح أكثر 
مرونــة من الناحيــة الســلوكية والذهنية مع 
تقدمه في الســن، كما يصبح أكثر تسامحاً مع 
األشخاص الذين يسيئون التصرف، وأكثر قدرًة 

على التحكم بعواطفه».
وخالل الدراســة، قام الباحثون بمعاينة بيانات 
عشــوائية مــن مجموعــة مكونة مــن 4700 
أم دنماركيــة، وأظهــرت النتائــج أن المعدل 
الوســطي للحمل عند النســاء فــي عام 2015 
كان 31 ســنة، مــا يعنــي أن معظــم األطفال 
الدنماركيين مولــودون ألمهات تجاوزن الـ30 
دبي - البيان الصحي  من العمر. 

نجــح علماء في تطويــر تقنية حديثة ُتســهل 
عملية رســم الخرائط الجينية «فك الشيفرات 

الوراثية» للكائنات الحية وُتقلل من تكلفتها.
وعرض العلمــاء التقنية الجديدة من خالل فك 
شــيفرة الحمض النووي DNA للبعوض الناقل 

لفيروس زيكا.
الباحثين، اســتغرق مشــروع رسم  وبحســب 
خريطة الجينوم البشــري 10 ســنوات بتكلفة 
وصلــت إلــى 4 مليــارات دوالر، إال أن التقنية 
الحديثــة ثالثية األبعــاد يمكنهــا القيام بنفس 
العمــل في بضعة أســابيع بتكلفة تقل عن 10 

آالف دوالر.
وتعمــل التقنيــة الحديثــة على تحديــد تتابع 
(الكروموزومات) عن طريق دراسة  الصبغيات 
كيفيــة انثناء الصبغي في نــواة الخلية، ويمكن 
تطبيق هذه التقنية على أي نســيج حي، سواًء 

كان لبشر أو حيوان أو نبات.
ويقول المعد المســاعد للدراسة الدكتور أفيفا 
بريســر، اختصاصي طب األطفال بمستشــفى 
تكســاس لألطفــال: «كثيــراً ما نواجــه كأطباء 
حاالت مرضــى نتوقع جازميــن أنهم يحملون 
طفــرة وراثية مــا، دون أن نعرف ما هي هذه 
الطفــرة الوراثية. وبالتالي فنحــن بحاجة إلى 
تقنيات جديدة قادرة على رسم كامل الخريطة 
دبي - البيان الصحي  الجينية للمريض». 

 –

أكــد معالي حميد محمــد القطامي رئيس 
مجلس اإلدارة المديــر العام لهيئة الصحة 
بدبــي أن انفتاح الهيئة على المؤسســات 
الصحيــة داخــل الدولــة وخارجهــا، يعد 
جزءاً رئيســاً من منهجية العمل وسياسات 
التطويــر التــي تســتند فــي ركائزها إلى 
تبادل الخبــرات والتجارب الناجحة، ونقل 
المعرفة، والســيما مع المؤسسات الصحية 

المتقدمة عالمياً.
الرســمية  الزيارة  بمناســبة  جاء ذلــك 
التــي قام بهــا معاليه مؤخراً، لمستشــفى 
«هيومانيتــز» فــي ميالن بإيطاليــا، والتي 
رافقــه فيها عبدالله الشامســي قنصل عام 
دولة اإلمــارات في إيطاليــا، ووفد الهيئة 
الطبي الذي ضم الدكتورة علياء المزروعي 
المدير التنفيذي لمستشفى راشد والدكتور 
فيصــل بــدري والدكتور عبدالله أســتاذي 

والدكتور بالل اليافاوي.
وخــالل الزيارة بحث معالــي القطامي 
والدكتور جورجيو فيراري المدير التنفيذي 
«هيومانيتــز»،  مستشــفيات  لمجموعــة 
أوجــه التعاون المشــترك بين مستشــفى 
راشــد ومستشــفى «هيومانيتز»، وخاصة 
فــي مجــاالت التدريب والبحــوث الطبية 

وتبــادل الخبــرات، حيث يعد مستشــفى 
«هيومانيتــز»، أحد أهم الصــروح الطبية 
أوروبــا، وأحد  المميــزة فــي  والعلميــة 
المؤسســات الصحيــة الرائدة فــي مجال 
الخدمات الطبيــة والتعليمية التي توفرها 
من خــالل كلية الطــب وكليــة التمريض 

ومراكز األبحاث التابعة للمستشفى.
وقال القطامــي: إن التقدم الكبير الذي 
أحرزته مستشــفيات هيئــة الصحة بدبي 
وخاصــة مستشــفى راشــد علــى الصعيد 
الدولــي، جعلها نقطة جذب مهمة للعديد 
من المستشفيات العالمية، التي تبادر بفتح 
قنوات للتواصل وتبــادل الخبرات والرؤى 

العلمية مع مستشفيات الهيئة.
وذكــر معاليــه أن مستشــفيات صحة 
دبــي لها بصمتها المميــزة في العديد من 
التخصصــات، وأن مــا شــهده مستشــفى 
راشــد على وجــه التحديد مــن تطورات 
وطفــرات متالحقة على مســتوى أقســام 
الطــوارئ والعنايــة المركــزة والجراحات 
المتخصصــة والعمليات الكبــرى الدقيقة، 
جعل المستشــفى في مصاف المؤسسات 
الصحيــة العالمية، من بينها مستشــفيات 
تابعــة للجامعــات واألكاديميــات ومراكز 

األبحاث المرموقة.
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 قال الدكتور بالل اليافاوي، استشاري ورئيس 
قسم العظام في مستشفى راشد: «إن القسم 
أجــرى العــام الماضــي 100 عمليــة تبديل 
مفصــل، منها لمريض بلغ من العمر 93 عاماً 

بنسبة نجاح تجاوزت 95%».
وقــال اليافــاوي: «إن التقنيــات التي يتم 
اســتخدامها فــي قســم العظام مــن أحدث 
التقنيــات العالمية، ومنها جهاز مالحة يعتبر 
األحــدث في العالم، وال تملكه ســوى بعض 
المراكــز المتخصصــة في ألمانيــا، مع جهاز 
كمبيوتر خاص يســاعد األطبــاء على إجراء 
جراحات استبدال المفاصل بدرجة عالية من 
الدقة، حيث إن أنظمة الحاســوب المساعدة 
تمكــن الجراحين من رؤية المفصل بشــكل 
ثالثي األبعاد، ومن خالل هذه الصورة يتمكن 
الجّراح مــن قياس األطــوال والزوايا وعمل 
خطة إلجراء الجراحة في العظم، والنظر إلى 
تكوين وشكل العظم لمعرفة أنسب وضعية 
للمفصــل الجديد».  وأشــار اليافاوي إلى أن 
أنظمــة الكومبيوتــر المســاعدة تعمل مثل 
جهاز المالحة في الســيارة، مما يمكنك من 
وضــع العالمات والخطوط الرئيســة لمكان 
وحجــم العظــم المقطوع لجعــل الركبة أو 
المفصــل في وضعــه المالئم، الفتــاً إلى أن 
جهاز المالحة واألجهزة المساعدة الكمبيوتر 
واألنظمة اإلرشــادية تمكــن الجراحين من 
إجراء هذه العمليات بدقة أعلى من السابق.

م باقة  وقال: «إن مستشــفى راشــد يقــدِّ
عالجية متكاملــة لتبديل المفاصل، تشــمل 
الفحوص والتحاليل وصور األشــعة واإلقامة 
بأســعار في متناول الجميع». وعن األسباب 
التي تقود إلى تبديل مفصل الركبة أو الورك، 
قــال الدكتور اليافاوي: «هناك أســباب عدة، 
منها تغير أنماط الحياة وزيادة الوزن، حيث 

يزيد ضغط الجسم دائماً على الجزء السفلي، 
وتحديــداً المفاصل، كمــا أن حوادث الركبة 
والحــوض واإلهمــال فترات طويلــة تؤدي 
إلى تكلســات، كمــا أن جــروح الغضروف 
تؤدي إلى احتكاك مباشــر في مفاصل الركبة 
والــورك، إضافــة إلى الروماتيزم والكســور 
الســابقة فــي المفصل».الجديــر بالذكر أن 
مستشــفى راشــد هو منشــأة صحّية تقّدم 
خدمــات الرعاية الصحيــة المتمّيزة لحاالت 
الطوارئ، واإلصابــات والحوادث، والحاالت 
الحرجة واإلســعافية. ويقدم أعلى مستويات 
الخدمــات لــكل أفــراد المجتمــع. وفرض 

مستشفى راشد مكانته كواحد من أهّم مراكز 
الطــوارئ الرائــدة في منطقــة الخليج. فهو 
يستقبل غالبية الحاالت الصحية المستعصية 
التــي يتــّم إحاالتها من مستشــفيات أخرى 
متعــددة، ويقوم بالتنســيق التام مع القيادة 
العامة لشــرطة دبي واإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي من أجــل تدريب طاقــم موظفي 
حاالت الطوارئ الطبية في المطارات. وجهز 
المستشفى بمجموعة من 599 سريراً، ويوّفر 
مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية 
الشاملة لمرضى العالجات السريرية ومرضى 

العيادات الخارجية والخدمات الجراحية.
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يستعد مستشــفى لطيفة للنساء والوالدة 
إلطالق شبكة دبي البيانية لألطفال الخدج، 
تضم كل المستشفيات الحكومية والخاصة، 
وذلك كأول شــبكة من نوعها على مستوى 
المنطقــة، ضــن مســاعيها الراميــة إلــى 
توفير قاعدة بينات موحدة على مســتوى 
الدولــة في مجــال طب األطفــال حديثي 
الــوالدة، الســتخدامها مــن قبــل الجهات 
الصحيــة المعنيــة، بهدف إصــدار وتوفير 
والتخطيط  المتخصصة  اإلحصائية  التقارير 

االستراتيجي، لتلبية المتطلبات المستقبلية 
للتوسعات واالحتياجات المتعلقة بالرعاية 
الصحيــة النوعيــة والمتخصصــة باألطفال 
حديثــي الوالدة والخــدج والمعالجين في 
أقســام العناية المركــزة لألطفال حديثي 
أداء  الوالدة والخــدج، ومتابعــة ومراقبة 
أقســام العناية المركــزة لألطفال حديثي 

الوالدة والخدج المختلفة.
وقــال الدكتور محمود الحليق، استشــاري 
ورئيس قســم األطفال الخدج بمستشــفى 

لطيفة للوالدة واألطفال: «إن شــبكة دبي 
البيانية لألطفال الخدج، ستعمل على توفير 
كل البيانــات المتعلقة باألطفــال الخدج، 
في جميع مستشــفيات الدولة»، الفتاً إلى 
االنتهــاء مــن كل اإلجراءات اللوجســتية 
والتقنية إلطالق المشــروع، ومشــيراً إلى 
أن الهيئة تنســق حالياً مــع إدارة التنظيم 
وأقنيــة  القانونيــة  والدائــرة  الصحــي 
اســتعداداً  المعلومــات وقســم اإلحصاء، 

إلطالق المشروع في القريب العاجل.

وأشــار الحليق إلــى أن الهدف من إطالق 
شــبكة دبــي البيانيــة لألطفــال الخــدج 
تقديم تقارير إحصائية شــاملة فريدة من 
نوعهــا، بناء علــى بيانات أقســام العناية 
المركزة لألطفال، المشــاركة في الشــبكة 
الستخدامها في المقارنة المعيارية، وإدارة 
الجودة (رصد مؤشــرات األداء الرئيســة)، 
وتحسين رعاية المرضى والسالمة في حال 
مشاريع تحســين الجودة (المشاريع ذات 
األثر الســريع)، والتدقيق الداخلي وبحث 

واستعراض األقران والمنشورات.
وأشــار إلى أن عدد األطفال الخدج الذين 
دخلوا قسم العناية المركزة العام الماضي 
بلــغ 980 مولوداً، %25 منهم تقل أوزانهم 
.دبي - البيان الصحي عن كيلو ونصف 

■محمود الحليق

فــي إطار اســتراتيجيتها الرامية الســتخدام أحدث 
وأنجــع الطرق العالجيــة لمختلف األمــراض، بدأ 
مستشفى راشد باستخدام تقنية متطورة جداً يطلق 
عليهــا العــالج الحــراري لعالج الحاالت الشــديدة 
التــي تعاني من الربــو الحاد. وقال الدكتور بســام 
محبوب استشــاري ورئيس قسم األمراض الصدرية: 
اســُتخدمت التقنية فــي حالة واحــدة لغاية اآلن، 
وأعطــت نتائج إيجابية جيدة في التخلص من الربو 

الحاد. 

وقــال الدكتور بســام إن عــالج الشــعب الهوائية 
بالحــرارة، ُيعد أول طريقة عالج ال تشــمل عقاقير، 
خــالل العملية التي تمت عبــر إدخال منظار داخل 
الشــعب الهوائية للمريض، حيث يتم تسخين الرئة 
إلى درجة حرارة معينة بما يكفي الرتخاء وتقليص 
العضالت الملساء في الشعب الهوائية التي تتضخم 
خــالل أزمة الربــو وتعيــق التنفس، الفتــاً إلى أن 
الشعب الهوائية ال تتعرض لالنضغاط بعد العملية. 
وأشــار إلى أن الباحثين في كلية الطب بجامعة 
واشــنطن اكتشــفوا أن أزمات الربو انخفضت لدى 
المرضى الذيــن خضعوا للعالج بهذه الطريقة، عند 
مقارنتهم بمجموعة معيارية، بمقدار الثلث، وقلت 
زيارتهم لغرفة الطوارئ بنسبة 84 %، وانخفض عدد 

أيام غيابهم عن العمل أو الدراسة بنسبة 66 %.
وأفاد: حتى هــذه اللحظة يعتبر العالج الحراري 
مــن أفضل الطــرق المتاحــة لمرضى الربــو الحاد 
الذين ال يستطيعون السيطرة على المرض بالعقاقير 

المعتادة.
وقال: إن نســبة اإلصابة بالربــو في الدولة تصل 
إلــى %13، في حيــن تصل نســبة اإلصابة بأمراض 
الحساســية %15، الفتــاً إلى أن هناك أســباباً عدة 
لإلصابــة بالربــو، منهــا العوامل الوراثيــة والتلوث 
وعوادم الســيارات، كما أن تربية الحيوانات األليفة 
فــي المنازل، قد يكون ســبباً إلصابة األطفال بالربو 
والحساســية، وأشــار إلــى أن العيــادات الخارجية 

استقبلت 4489 حالة عام 2015.

وقــال الدكتــور بســام: العيب الوحيد فــي التقنية 

الجديــدة هــو الكلفة العالية، حيــث إنها ال تغطى 
من قبل شــركات التأمين وبالتالي، يضطر الكثيرون 
ممن يحتاجــون إلى إجرائها لالســتغناء عنها، علماً 
أن حاالت الربو في الدولة تشــكل نســبة %13 من 

األمراض الصدرية،
وأشــار إلــى أن قســم األمــراض الصدريــة في 
مستشــفى راشــد كان أول من قام بزراعة الصمام 
داخل الرئة على مســتوى الشــرق األوســط ودول 

آســيا وأفريقيا، حيث قام بإجراء عمليتين بواســطة 
المنظار لمريضين كانا يعانيان من فشل رئوي تكلَّلتا 
بالنجاح.وقــال الدكتور محبــوب: إن المريضين كانا 
يعانيــان من تضخم مزمن فــي الرئة وضيق تنفس 
وفشل رئوي بســبب التدخين، وحالتهما الصحية ال 
يمكن معالجتها باســتخدام األدوية، األمر الذي كان 
يستدعي التدخل الطبي العاجل لتفادي المضاعفات 
الســلبية لمثل هذه الحاالت، والتــي قد تؤدي إلى 
الوفاة، الفتاً إلى أن األشــخاص المدخنين معرضون 
للتضخم الرئوي بصورة تعادل عشــرة أضعاف غير 

المدخنين.

وأثنى الدكتور محبوب على الدعم المســتمر الذي 
تقدمه هيئة الصحة وإدارة مستشفى راشد لتطوير 
قسم األمراض الصدرية، واالرتقاء بمستوى ونوعية 
الخدمات التي يقدمها للمرضى من مختلف إمارات 
الدولــة، الفتاً إلى التعــاون القائم بين كل العاملين 
في القســم، وحرصهــم على العمل بــروح الفريق 

الواحد لتحقيق المزيد من اإلنجازات الطبية.
وأكد الدكتور محبوب أن مستشــفى راشــد يعد 
أول مؤسســة صحيــة تقــوم بتطبيق هــذه التقنية 

المتطورة على مســتوى الشــرق األوســط وآســيا 
وإفريقيــا، وهي تقنية ال يتــم تطبيقها حالياً إال في 
ألمانيا وبعض المراكز األوروبية المتقدمة، مشــيراً 
إلــى إمكانية تطبيق هــذه التقنية على كل األعمار، 
ولكن في الغالب يســتفيد منها كبار الســن لتقدم 

حالتهم المرضية بسبب التدخين.
 وقال استشــاري ورئيس قسم األمراض الصدرية 
بمستشــفى راشــد: إن الشــخص يصــاب بتضخــم 
األكيــاس الرئوية مع تقدم الســن وزيادة ســنوات 
التدخين، حيــث يصبح لديه معاناة في استنشــاق 
الهــواء وضعف في جدران الممــرات الهوائية التي 
تزداد ســوءاً بســبب المواد الكيميائية في الغازات 

وقطران التبغ.

وحــذر الدكتور محبوب من التزايــد الملحوظ في 
نسبة المدخنين على مستوى الدولة، والتي تتجاوز 
%22، كمــا تصل نســبة أمراض الرئــة المزمنة إلى 
%4 وهي نســب مرشحة للزيادة بشكل كبير، األمر 
الــذي بــات يتطلب تكثيــف الجهود وتعــاون كل 
الجهات المعنية لنشر الوعي الصحي باآلثار السلبية 

للتدخين.

% 4
أمراض الرئة المزمنة

 % 13
اإلصابة بالربو في الدولة 

% 15
 اإلصابة بأمراض الحساسية

% 84
 ســاهم في تقليل العالج الحراري 

من زيارات المرضى للطوارئ 

% 65
 ســاهم في التقليل مــن عدد أيام 

الغياب 

% 22
 نســبة المدخنيــن على مســتوى 

الدولة

■ بسام محبوب

■ بالل اليافاوي 
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شهد مستشفى دبي طفرة نوعية خالل العام الماضي 
على مســتوى الصعــد كافة، والســيما التخصصات 
الطبية بالغة األهمية التي تلقى إقباالً شــديداً على 
خدماتهــا من قبل المتعامليــن والمرضى من داخل 
الدولة وخارجها، حيث يستقبل المستشفى أكثر من 
2000 مراجع يومياً وذلك بحســب الدكتور خلدون 
وليــد نبهان مدير إدارة الشــؤون المالية واإلدارية 
في مستشفى دبي. في وقت يمضي فيه المستشفى 
التابــع لهيئة الصحة في دبــي، لتحقيق المزيد من 
الريادة العالمية والتفوق الطبي، الذي أصبح عنواناً 
مهماً لجميع الكوادر البشرية العاملة في المستشفى 
من األطبــاء والفنيين المســاعدين واإلداريين، كما 
يعمل المستشــفى على الوفــاء بمتطلبات المرضى 
وحاجتهم إلى خدمــات صحية عالية الجودة، رافعاً 
شــعار «رضا المتعاملين وسعادتهم»، الذي ينضوي 
تحت الهدف العام لهيئــة الصحة بدبي الرامي إلى 

الوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة.
وأوضح الدكتــور خلدون وليد نبهان مدير إدارة 
الشــؤون الماليــة واإلدارية بمستشــفى دبي، في 
حوارنــا معه، بأن مستشــفى دبي يزخــر بكفاءات 
طبيــة وخبرات يصل عددهــا ألكثر من 300 طبيب 
وطبيبة، في وقت يســتقبل المستشــفى يومياً أكثر 
مــن 2000 مراجــع، لجميــع أقســامه وتخصصاته 
البالغة 23 تخصصاً، أهمها عالج الخاليا الســرطانية 
وجراحــة القلب وجراحــة المســالك البولية، التي 
أصبح للمستشــفى بصمة خاصة فيها على الســاحة 

الطبية.
ويشير الدكتور خلدون إلى مشكلة مزعجة وهي 
عدم التــزام عدد من المرضــى بمواعيد المراجعة 
الطبية المعتمدة والمعروفة ســلفاً لهم، األمر الذي 
يربــك مواعيــد المرضــى اآلخرين، ويربــك دورة 
العمــل، حيــث يهدر الوقــت في انتظــار المريض 
الذي ال يتواصل مع المستشــفى لالعتذار عن عدم 
الحضــور في الموعد المقــرر، وطلب موعد جديد. 
وهذه المشــكلة تتفــاوت معدالتهــا، حيث يقول 
إنــه فــي العام 2016 – على ســبيل المثال - بلغت 
نســبة االلتزام بالمواعيد %72.61، فيما بلغت لغير 

الملتزمين بها 27.39%.
ما هــي اآللية المتبعــة في المستشــفى في حال 

تخلف المريض عن الموعد المحدد له ؟ 
اآللية ببساطة شديدة هي قيام المريض باالتصال، 
أو الحضور إلى المستشفى ألخذ موعد جديد. علماً 
بأن هناك مواعيد يتم إلغاؤها تلقائياً من قبل النظام 
مثل «عيادة االســنان»، حيث يتم إعطاء المريض 4 
مواعيد مــرة واحدة للمراجعة ثم للكشــف، وفي 
حالــة عــدم حضوره فــي موعده األول يتــم إلغاء 

البقيــة تلقائياً من النظام. أمــا التخصصات األخرى 
فإذا لــم يحضر المريض في موعــده يبقى الموعد 
فــي النظام، ولكن إذا تتكرر األمر أكثر من 3 مرات 
ال يتــم إعطاؤه موعدا رابعا، ونــود التنويه هنا بأن 
المستشفى يرسل للمريض رسالة نصية للتذكير قبل 

يوم الموعد.
هــل لديكم إجــراء آخــر لتجاوز مشــكلة عدم 

االلتزام بالمواعيد المقررة للمراجعة الطبية ؟
نفكر مســتقبًال تخصيص موظفيــن في العيادات 
الخارجية للتواصل المباشــر مع المرضى، من أجل 
تأكيد المواعيد أو إلغائها، حتى ال ينسحب أثر هذه 

المشكلة على سائر المرضى الملتزمين.
وماذا عن فترة االنتظار، هل هناك إجراءات لتقليل 

نسبة انتظار المريض؟ 
نعــم، لحل هذه المســألة يتم إرســال رســائل 
نصية للمرضى تؤكد ضرورة تواجدهم قبل الموعد 
المقــرر بنحو 20 دقيقة، وتكون األولوية في مقابلة 

الطبيب المعالج، للمراجع الملتزم بالوقت.
هل لديكم أولوية لذوي اإلعاقة؟

هنــاك بالطبع أولوية لــذوي االعاقة، وأيضاً كبار 
السن، وهذه من اإلجراءات األساسية لدينا.

هناك من دون شــك إقبال شديد من داخل الدولة 

وخارجهــا على مستشــفى دبي، هل هنــاك فترة 
ضغط معينة، وهل هي صباحاً أم مساًء ؟

نعــم هنــاك إقبــال غير عــادي علــى خدمات 
المستشــفى وهذا أمر يشــير إلى ثقــة المراجعين 
في كفاءة كوادرنا وتجهيزات المستشفى ومستوى 
الخدمــات وجودتهــا العالية، ومســألة الضغط هنا 
مسألة نسبية أي ليست محددة على وجه اإلطالق، 
وهي تتوقف على التخصص الطبي، وإن كان اإلقبال 

في الصباح أعلى منه عن المساء.
حدثنا عن أبرز التوســعات وأعمــال التطوير التي 
شهدها مستشفى دبي، والسيما في العام الماضي ؟

شــهد مستشــفى دبي طفرة نوعية جديدة على 
مســتوى خدماته الصحية، شــملت تزويد 4 أقسام 
حيوية في مستشــفى دبــي، وهي أقســام القلب، 
واألشــعة، والــوالدة، واألطفــال الخــدج، بأفضــل 
التقنيات والتجهيزات، وذلك ضمن سلســلة التطوير 
التــي تجريهــا الهيئة فــي مستشــفياتها ومراكزها 
وعيادتهــا، وصــوالً ألعلــى درجــات الجــودة في 
الخدمات الطبية، وتلبيــة للحاجات المتزايدة على 

خدمات الرعاية والعناية المتكاملة.
ووفقــاً ألعمــال التحديث، فقد تم تزويد قســم 
األشــعة، بتجهيــزات هي األرقــى عالمياً 
في مجال أشــعة الرنين المغناطيسي، 
والماموجرام، واألشعة المقطعية، إلى 
جانب أجهزة األشــعة المتخصصة 
والتي  االستخدامات،  والمتعددة 
ودقــة  فائقــة  بســرعة  تتميــز 
والســيما  متناهيــة،  تشــخيصية 
 D» بتقنية المــزودة  األجهــزة 
مجموعــة  مــن  وغيرهــا   ،«3
أجهزة السونار التي تم استبدالها، 
والتي جعلت قســم األشــعة في 
مستشفى دبي في مقدمة األقسام 

المناظرة على مستوى المنطقة.
كما اشــتمل التحديــث والتطوير كذلــك، مركز 
دبــي للقلب، الذي اســتحوذ على آخر ما جادت به 
التقنيــات والتكنولوجيا في مجــال العناية الفائقة 
للمرضى، وكذلك قســم تخطيط القلب، والقسطرة، 
إضافــة إلى تطويــر بيئة االستشــفاء نفســها على 
مستوى غرف المرضى، ليحتفظ مركز دبي للقلب، 
بتجهيزاتــه ونخبة األطباء القائميــن عليه، بريادته 
وتفوقــه، في التعامل مع الحاالت المرضية الحرجة 

والدقيقة.

وإلى جانب قســمي األشعة والقلب، شمل التطوير 
قســمي الوالدة والخدج، في نقلة نوعية، حيث تم 
التركيز على اســتحداث وسائل تشخيصية وعالجية 
وتجهيــزات رفيعــة المســتويات إلجــراء عمليات 
الوالدة، فضًال عن توفير مجموعة من األجهزة األكثر 
تطوراً في العالم لتشخيص الحاالت الصحية لألجنة، 

والعناية باألطفال الخدج.
أعمال التطوير في مستشفى دبي ال تتوقف، فماذا 

عن المشروعات المستقبلية ؟
هنــاك بالفعل مجموعة من التوســعات وأعمال 
التطوير سيشهدها المستشفى خالل الفترة المقبلة، 
منهــا على ســبيل المثــال إضافة 8 أســرة للعناية 
المركزة لألطفال والتــي لم تكن متواجدة من قبل 

والمتوقع افتتاحها بالربع الثالث من هذا العام.
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أوضح الدكتور خلدون وليد نبهان أنه يرى  مستشــفى 
دبي، وقبل 10 ســنوات، صرحــاً طبياً ومرجعاً أكاديمياً 
عالمياً لمختلف التخصصات، وهو ما يمكن االســتدالل 
عليــه من مجمل اإلنجازات التي يحققها المستشــفى، 
فعندمــا تتحدث عــن إقبال مرضى من خــارج الدولة 
عليــه، فهــذا ال يؤكد الثقــة في خدمات المستشــفى 
وفقط، بل يؤكد قدرة المستشفى التنافسية، وتواجده 

على الســاحة وتصدره العديد من التخصصات الطبية 
المهمــة، فضــًال عن منــاخ االستشــفاء الــذي توفره 
المستشــفى بدعم متواصــل مــن إدارة هيئة الصحة 
التــي  اســتراتيجيتها «2016/2021»،  بدبــي، ووفــق 
نعمل وفق محاورها األساســية، ونمضي في مســارتها 
التطويرية المعتمدة كجــزء أصيل من هذه المنظومة 

الصحية الرائدة.

شــهد مستشــفى دبي
مســتوى خدماته الصحية،
حيوية في مستشــفى دبــ
واألشــعة، والــوالدة، واأل

التقنيات والتجهيزات، وذلك
التــي تجريهــا الهيئة فــي

وعيادتهــا، وصــوالً ألعلــى
ي ي

الخدمات الطبية، وتلبيــة
خدمات الرعاية والعناية ا
ووفقــاً ألعمــال التحدي
األشــعة، بتجهيــ
في مجال أشـ
والماموجرام،
جانب أج
والمتعد
تتميــز

تشــخيص
األجهــ

وغ  ،«3
أجهزة ا
والتي ج
مستشفى
مناظرة على م



تشــير دراســة أميركية جديدة إلــى أن النســاء الالتي يولدن 
بمشــاكل فــي القلب يمكن أن يمر حملهن بســالم إذا حصلن 
علــى الرعاية الطبية المناســبة. وقالت مــاري كانوبيو الباحثة 
فــي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ورئيســة اللجنة التي 
وضعت اإلرشــادات، إنها األولى التــي تصدرها جمعية القلب 
األميركية وتمثل خارطة طريق للنساء الالتي يعانين من مشاكل 

خلقية في القلب، والالتي يطلب منهن تجنب الحمل تماماً.

وأضافت: «كان االتجاه تاريخياً هو نصح النساء بتفادي الحمل، 
ألن الخلل والجراحات التي تجرى حتى تظل هؤالء النساء على 
قيد الحيــاة معقدة، إضافة إلى أنه من الصعب التكهن بفرص 
اســتمرار حياة المريضات على األمد الطويل، لذلك كان هناك 
قلق من احتمال أن يسبب العبء اإلضافي الذي يمثله الحمل 
المزيــد مــن المشــكالت وأن يقلل من احتماالت أن يعشــن 
لفترات طويلة». ومن العيوب الخلقية األكثر شيوعاً في القلب 
مشــكالت صمامات القلب والثقوب في عضلة القلب. ويمكن 
لهــذه المشــكالت أن تســبب أعراضاً مثل اضطــراب ضربات 

القلب وصعوبة التنفس، وقد تتطلب جراحة أو زرع قلب.
وفي حيــن أن معظم الفتيــات الالتي يعانيــن من أمراض 
خلقية في القلب ســيصلن إلى سن الحمل، فإن الحمل ينطوي 

على خطر إصابة األمهات واألطفال بمضاعفات.
ومــن بين المخــاوف زيادة حجــم الدم لدى النســاء أثناء 
الحمــل بنســبة 50 في المئة لمســاعدة أجنتهــن على النمو، 
وقالت كانوبيو، إن هذا يعني أنه ال بد أن يكون قلب األم قادراً 

على تحمل العبء اإلضافي.

ومضــت قائلــة إن التغيــرات الهرمونية خــالل الحمل يمكن 
أيضــاً أن تزيد من خطر اضطراب ضربات القلب وتجلط الدم. 
وأضافــت أن هذه التغيرات لدى النســاء الالتي ال يعانين من 
مشاكل صحية ال تمثل مشكلة في المعتاد، لكن بالنسبة للنساء 
الالتــي يعانين من أمراض القلب، فإن هذا يمكن أن يزيد من 

خطر اإلصابة بجلطة دماغية.
والوضــع األمثــل هو أن تضع النســاء أطفالهــن في مراكز 
طبيــة يوجد بهــا طبيب ألمراض القلب له خبــرة في التعامل 

مــع أمراض القلب الخلقية المعقدة، وطبيب ألمراض النســاء 
والتوليــد مــدرب علــى التعامــل مع حــاالت الــوالدة عالية 
الخطورة، إضافة إلى فريق تخدير متخصص في مرضى القلب 

وفريق لجراحات القلب.
وأشــارت التوجيهات إلى أن النســاء بعد الوالدة يجب أن 
يوضعن تحت المالحظة لما يصل إلى ستة شهور، ألن تأثيرات 

الحمل يمكن أن تظل مستمرة لتلك المدة.

وقــال الدكتور وين فرانكلين المدير الطبي لبرنامج أمراض 
القلــب الخلقيــة لــدى البالغين فــي مستشــفى األطفال في 
هيوســتون بتكساس، إن من المرجح أن يحدد البرنامج معايير 
جديــدة لرعاية النســاء الالتي يعانين من مشــاكل خلقية في 
القلــب قبــل الوالدة وأثناءهــا وبعدها، ألن هــذه هي المرة 
األولــى التي تدلي فيها جمعية بــارزة للقلب بدلوها في هذا 

الصدد.
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أكدت دراســة طبية أن الجراحة للحوامل بشــكل عام تعد 
آمنــة، إال أنــه من المفضل إجــراء ما هو ضــروري فقط، 
وتحــاول الدراســة البريطانية إزالة مخــاوف الحوامل من 

الخضوع للعالج خوفاً على الجنين.
وذكــرت دراســة طبية أن خضــوع الســيدات الحوامل 
للجراحة مســألة آمنة علــى وجه العمــوم، لكنها نصحت 

بتجنبها إال عند الضرورة. 
وقــال بول آيلين المشــارك في إعداد الدراســة وخبير 
األمــراض الوبائية فــي كليــة إمبريال كوليج لنــدن: «من 
الواضــح أنه ينبغــي عدم التفكير في إجــراء جراحة خالل 
الحمــل إال عنــد الضرورة القصــوى»، لكن عندمــا تحتاج 
الســيدة الحامل إلجراء جراحة «فــإن المعلومات المقدمة 

في البحث قد تقدم تطميناً».
أمــا العمليــات األكثر شــيوعاً فهــي المرتبطــة بالبطن 
واألســنان واألظافــر والبشــرة والعظــام واألنــف واألذن 
والحنجــرة والثدي، وأوضــح الباحثون في الدراســة التي 
نشــرت بدورية (أنالس أوف سيرجيري) أن الجراحة خالل 
الحمــل تكون مصحوبة بزيادة مخاطــر حدوث مضاعفات 
خــالل الوالدة، لكن خطورة الجراحة ذاتها صغيرة نســبياً، 
وأوضح الباحثــون أنه مقابل كل 143 حالة جراحة، وقعت 

حالة إجهاض واحدة في المستشفى.
كما سجلت الدراسة والدة طفل ميت بين كل 287 سيدة 
خضعت للجراحة قبل الوالدة، وحالة والدة مبكرة بين كل 
31 ســيدة خضعــت لجراحة، وحالــة والدة رضيع أقل من 
الوزن الطبيعي بين كل 39 والدة لســيدة خضعت لجراحة، 
وحالــة وفــاة ألم حامل خــالل الوالدة من بيــن كل 7962 
حالة.    دبي ــ البيان الصحي 

دقت دراســة طبيــة ناقوس الخطر من دور ســكر الحمل في 
زيــادة فــرص اإلصابة باكتئاب مــا بعد الــوالدة بين األمهات 

ألول مرة.
وأظهــرت نتائج الدراســة أن النســاء الالتــي لديهن تاريخ 
وراثــي لالكتئــاب، كــن أكثر عرضة بنســبة 20 مــرة لإلصابة 
باكتئــاب ما بعد الحمل، مقارنة بالحوامل الالتي ال يعانين من 
تاريخ وراثي في هذا الصدد.وأكدت الدراســة أن سكر الحمل 
يتســبب في زيادة فرص اإلصابــة باكتئاب ما بعد الوالدة بين 
األمهات.    دبي ــ البيان الصحي 

أكد باحثون من مستشــفى ماونت ســيناي 
في تورونتــو، أن ضغط دم المــرأة الحامل 
هو أفضل الطرق التي بإمكانها تحديد جنس 
الجنيــن، حيث إن النســاء الالتي يعانين من 
ارتفــاع ضغط الدم الناجم عن حمية غذائية 
تتضمن الكثيــر من الملح أو عــن التدخين 
وشــرب الكثير من المشــروبات الكحولية، 
مــن المرجح أن يكــون مولودهن ذكراً، في 
حين أن العكس صحيح بحســب ما يعتقده 
الخبــراء، علــى الرغــم من عــدم معرفتهم 

السبب الرئيسي في ذلك.
 وشــملت الدراســة 1411 امــرأة ممن كن 
يخططن إلنجاب طفل في المستقبل القريب، 
وتــم فحــص معــدالت ضغط الــدم لديهن 
وقيــاس مســتويات الكولســترول والدهون 

الثالثية والجلوكوز منذ بداية الحمل.
ووجد الباحثون أن النساء الالتي كان لديهن 
فرط فــي ضغط الدم االنقباضي قبل الحمل 
هــن الالتــي لديهن فرصة أكبــر في إنجاب 
أطفال ذكــور، وقد أثبت الخبراء صحة هذه 

النتائــج بعد احتســاب عوامــل أخرى مثل 
العمــر والتعليم والتدخين ومؤشــرات كتلة 

الجسم.
 ويقــول مؤلــف الدراســة الدكتــور رافي 
ريتناكــران: إن «تحديد جنــس الجنين لدى 
البشر يرتبط بكروموزوم الجنس في الحيوان 
المنــوي، إال أن ضغط الدم قبل الحمل لدى 
النســاء هو عامل من العوامل غير المعترف 
بارتباط تحديد جنس المولود بها أي إن كان 

ذكراً أم أنثى».

وحــذر المشــرفون على هذه الدراســة من 
أن النتائــج التــي توصلــوا إليها قــد تجعل 
األمهــات يتالعبــن بمعــدالت ضغــط الدم 
لديهن خاصة في األوساط التي تفضل والدة 
الجنس الذكري على األنثوي. ويشير الخبراء 
إلــى أن هذه النتائج قد تفســر تراجع عدد 
المواليد الذكور في البلدان المتقدمة، وذلك 
بالنظــر إلى نمط الحياة الصحية فيها وتقدم 
دبي ــ البيان  الخدمات الصحية. 

ناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي 
المشــكالت الصحيــة المتعــددة التي قد 
تتعرض لها الســيدات خــالل فترة الحمل، 
الــدوري  والفحــص  المتابعــة  وأهميــة 
لتشــخيص وعــالج المشــكالت الصحيــة 
المحتملــة لــألم والجنيــن. واســتعرضت 
العيــادة الذكية، التي شــارك فيها كل من 
الدكتــورة أمل القدرة، استشــاري أمراض 
النساء والوالدة بمستشفى لطيفة، ومي بن 
ثاني، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، 
العديــد من األمراض التــي قد تتعرض لها 
النســاء الحوامل، ومــا يرافقها من أعراض 
ومضاعفات تتطلب التدخل الطبي العاجل 

إلنقــاذ حيــاة واألم والجنيــن فــي بعض 
الحاالت.

وأكــدت أهمية الغذاء الصحــي والتغذية 
الســليمة لــألم الحامــل، والمحافظة على 
الــوزن المثالي، وتناول الفوليك أســد قبل 

الحمــل بثالثــة أشــهر لمنع التشــوهات 
الخلقية المحتملة للجنين، وخاصة العمود 
الفقــري، وتجنب تنــاول بعــض العقاقير 
الطبيــة دون استشــارة الطبيــب، وتجنب 
التعرض المســتمر لألشعة لتفادي حدوث 
اإلعاقة للجنين.  وأشــارت العيادة الذكية 
إلــى األمــراض واألعــراض المختلفة التي 

قــد تطرأ على المــرأة خالل فترة وما بعد 
الحمل، مثل تسمم وضغط وسكري الحمل، 
وزيادة الوزن، وتساقط الشعر، إضافة إلى 
االكتئــاب الذي تختلف درجته من ســيدة 
إلى أخرى، مؤكدًة أهمية الرعاية األســرية 
لألم بعد الوالدة، لتجاوز بعض المشكالت 

الصحية والنفسية التي قد تتعرض لها.

ونوهــت بضــرورة ممارســة التمرينــات 
عضــالت  لتقويــة  الرياضيــة  واألنشــطة 
الحــوض، مــع أهميــة تجنــب الرياضات 
العنيفــة التــي قــد تؤثــر فــي الســيدة 
الحامــل وجنينها. واســتعرضت الخدمات 
التشــخيصية والعالجيــة والتثقيفيــة التي 

تقدمهــا مختلــف المستشــفيات، ومراكز 
الرعايــة الصحيــة األوليــة التابعــة لهيئة 
الصحة بدبي لسيدات المجتمع، والعيادات 
التخصصيــة التي تقــدم خدماتها المتميزة 
لمختلف األمراض النســائية، وفقاً ألحدث 
العالجيــة  والبروتوكــوالت  الممارســات 

العالمية.
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ال شك أن قراءة تعبيرات وجه المريض تساعد 
الطبيب المعالج في تشــخيص المرض وتقييم 
قــدر األلــم الذي يشــعر به المريــض، ولكن 
هذه المهارة تعتبر من الخبرات التي يصعب 
علــى األطبــاء تعلمهــا. لذلك قــام فريق من 
الباحثين فــي الواليات المتحدة بابتكار تقنية 
إلكســاب األطباء هذه المهارة، وهي روبوت 
يْمكنــه التعبيــر بمالمح وجهه عن الشــعور 
باأللــم. وتقول الباحثة لوريل ريك من جامعة 
كاليفورنيا بمدينة سان دييجو األميركية: رغم 

الفائدة الجمة التــي تحققها هذه الروبوتات، 
إال أنها تفتقر إلى عنصر رئيسي في تصميمها، 

أال وهو تعبيرات الوجه.
فالروبوتات المرضى عادة ما تكون لها وجوه 
ســاكنة وأفــواه مفتوحة بما يســمح لألطباء 
المختلفــة والتدريب على  العقاقيــر  بإدخال 
فحص المســار التنفســي للمريــض، وهو ما 
يعني أن هــذه الروبوتــات، بعكس المرضى 
الحقيقييــن، ال يمكنها التعبير عن مشــاعرها 
الحقيقية.ومــن أجــل عالج هذه المشــكلة، 

ابتكــرت ريك وفريقها روبــوت بوجه يمكنه 
أن يبدي تعبيرات األلم واالشــمئزاز والغضب 
لمســاعدة طالب الطب على فهــم انفعاالت 
المريــض أثنــاء العالج.وقالت ريــك المعنية 
باألبحــاث العلمية: إن قــراءة انفعاالت وجه 
المريض يمكن أن تســاعد الطبيب في تحديد 
مــا إذا كان المريض يعاني صدمة أو جلطة أو 
آالماً مبرحة، كمــا تتيح إمكانية التعرف على 
رد فعل المريض حيال العالج، بحيث يكتسب 
األطبــاء هــذه المهارة من اليــوم األول.وقام 

فريق البحث بجمع مقاطــع فيديو لتعبيرات 
الوجــه ألشــخاص وهــم يشــعرون بالغضب 
والقلق واأللم واالشمئزاز، واستخدموا برنامج 
كمبيوتــر معيناً لتحويل هــذه التعبيرات إلى 
سلســلة من حــركات الوجه، ثــم قاموا بنقل 
هــذه الخاصية إلــى وجه روبــوت له مالمح 
بشرية حقيقية وجلد من المطاط يشبه الجلد 
دبي - البيان الصحي  البشري الطبيعي. 

 ■

نجــح علماء ألول مرة في تجميد أنســجة 
قلبية باســتخدام التبريد العميق ثم إعادة 
تســخينها، ممــا يفتــح الطريــق لتخزين 

األعضاء البشرية شهوراً أو سنوات.

بقيــادة  باحثــون  الدراســة  وأجــرى 
في  الميكانيكيــة  الهندســة  بروفيســور 
جامعة مينيســوتا جون بيشــوف، ومعه 
كيلفين بروكبانك مدير تكنولوجيا فحص 
األنســجة في شارلســتون فــي كارولينا 
الشــمالية، ونشــرت في مجلة ســاينس 

ترانسليشونال ميديسن.
ويســتخدم العلماء التبريد 
الفائــق بالفعــل لحفــظ 
المنويــة  الحيوانــات 
وكريات  والبويضات 
الحمــراء،  الــدم 
ينجح  لــم  ولكن 
فــي  العلمــاء 
استخدامه 
ألنسجة 
يتجاوز 
حجمها 
مليلترا 
واحدا. 

وكانت المشكلة أنه عند تسخين النسيج 
فإنــه كان تظهــر فيه تشــققات وتتكون 
بلورات من الجليد تمزق النسيج الخلوي.
أمــا في التجربــة الحديثــة فقد نجح 
العلماء في تســخين نســيج حجمه حتى 
خمسين مليلترا من دون تعريضه ألضرار، 
وذلك عبــر حقنه بجزيئــات نانونية من 
أكسيد الحديد، وهو مركب مغناطيسي.

وضــع  يتــم  التســخين  وعنــد 
األنســجة فــي ملــف كهرومغناطيســي 
(electromagnetic coil) يقوم بتسخين 
الجزيئــات النانوية بســرعة كبيرة ومن 

دون اإلضرار بالنسيج.
وحاليــا يجــب زراعة األعضــاء خالل 
ســاعات بعد أخذها من المتبرع، أما إذا 
أصبحــت هذه التقنية متاحة فســيمكن 
توفيــر أعداد كبيــرة من األعضــاء التي 
تجمد لحين الحاجة الســتعمالها، مما قد 
يقضي على طوابير االنتظار من األشخاص 

الذين يحتاجون لزراعة أعضاء.

ويســتخدم العلماء التبريد 
الفائــق بالفعــل لحفــظ 
المنويــة  الحيوانــات 
وكريات  والبويضات 
الحمــراء،  الــدم 
ينجح  لــم  ولكن 
فــي  العلمــاء 
استخدامه 
ألنسجة 
يتجاوز 
حجمها 
مليلترا 
واحدا. 

أكسيد الحديد، وهو مركب مغناطيسي.
وضــع  يتــم  التســخين  وعنــد 
األنســجة فــي ملــف كهرومغناطيســي 
(electromagnetic coil) يقوم بتسخين 
الجزيئــات النانوية بســرعة كبيرة ومن 

دون اإلضرار بالنسيج.
وحاليــا يجــب زراعة األعضــاء خالل 
ســاعات بعد أخذها من المتبرع، أما إذا 
أصبحــت هذه التقنية متاحة فســيمكن 
توفيــر أعداد كبيــرة من األعضــاء التي 
تجمد لحين الحاجة الســتعمالها، مما قد 
يقضي على طوابير االنتظار من األشخاص 

الذين يحتاجون لزراعة أعضاء.

 ■

نجحت باحثتان أميركيتان في حل مشكلة 
الراقدين في غرف العناية المرّكزة، بتطوير 
جهاز يمّكنهما من التواصل معهم، وتجاوز 
حاجز عجز حواسهم وأطرافهم عن العمل.

طــورت الباحثتــان ريبيــكا كوزالينســكي 
وروث تابين، من كلية كريســتيان إي لين 
للتمريــض بجامعة فلوريدا أتالنتيك، جهازاً 
جديــداً للتغلب على مشــكلة عجز حواس 
وأطراف الراقدين في غرف العناية المركزة 

عن العمل. يحمل الجهاز اســم «سبيك فور 
ماي سيلف» أي «أتحدث بنفسي»، وأثبت 
هــذا الجهاز أنه ينطــوي على فائدة كبيرة 
للمرضــى الذيــن ال يســتطيعون الحديث 

بسبب ظروفهم المرضية بالمستشفيات.
«ديلــي  اإللكترونــي  الموقــع  وأفــاد 
ســاينس»، المعني باالبتــكارات واألبحاث 
العلميــة، أن الجهاز الجديد تم اختباره في 
ثالثة مستشــفيات بجنــوب فلوريدا على 
العناية  مجموعة مــن المرضى بوحــدات 
المركزة علــى مجموعة من مرضى القلب 
والجراحــة تــراوح أعمارهــم مــا بين 45 

و91 عاماً.

تقــول تابيــن: «عندما يعجــز المرضى 
عن التعبير عــن احتياجاتهم لفظياً، تتزايد 
مخاطــر الفهم الخاطئ الذي قد يؤدي إلى 
أخطــاء أو تراجع فــي خدمات التمريض»، 
مضيفًة أنه «في حين ألواح الكتابة وغيرها 
من وســائل التعبيــر التقليديــة قد تكون 
مفيــدة، إال أن معلومــات مهمــة كثيراً ما 
ُتفقد، كما أن الســماح لآلخرين بالتحدث 
نيابــة عــن المريــض نفســه لــه عيوبــه 

ومشكالته».

ويتيــح جهــاز «ســبيك فور ماي ســيلف» 

للمريــض إمكانية التعبيــر عن درجة األلم 
التي يشعر بها عن طريق مؤشر خاص، كما 
يســاعده على نقل مشاعره المختلفة مثل 
الخــوف أو الوحدة، فضًال عــن احتياجاته 
البدنية مثــل الرغبة في تغيير وضعه أثناء 
الرقــاد أو قضــاء حاجته. ويتميــز الجهاز 
بإمكانيــة عرض رســوم للجســم تســمح 
للمريــض باإلشــارة إلى مــكان األلم الذي 

يشعر به ودرجة األلم التي يشعر بها.
وعندمــا يضغــط المريض على الرســم 
الظاهر على الشاشة لجسم اإلنسان، ينبعث 
من الجهاز صوت يقول: «أشعر باأللم هنا». 
ويسمح الجهاز للمرضى بإمكانية استخدام 

مختصــرات أو ألفاظ واحدة أو حتى كتابة 
جمل كاملة حســب قدرتهــم. وتم تزويد 
الجهاز بقــدرات إمالئية تنبؤية، بمعنى أن 
الجهاز يمكنه اســتكمال الكلمة بمجرد أن 

يبدأ المريض كتابتها على الشاشة.
وتقــول كوزالينســكي إن «الغرض من 
جهــاز «ســبيك فور مــاي ســيلف» توفير 
وسيلة سهلة االستخدام لمساعدة المرضى 
على التعبيــر عن احتياجاتهــم، فالمرضى 
يريدون االستماع إليهم واستعادة السيطرة 
اتخــاذ  فــي  علــى حياتهــم والمشــاركة 
القرارات الخاصــة بعالجهم حتى إذا كانوا 

ال يستطيعون التحدث».

 ■

نجــح باحثون ألمــان في تطويــر منظار 
فعال يمكن األطباء بواسطته للمرة األولى 
مــن الوصول إلى كامــل األمعاء الدقيقة. 
وكان مستشــفى في مدينة دوســلدورف 
يســتخدم  ألمانيــا  فــي  أول مستشــفى 
هذا المنظــار الجديد، الــذي ُأطلق عليه 
«المنظار اللولبي»، ويقول المختصون إنه 
ل عمل األطبــاء والجراحين ويقلِّل  يســهِّ
معاناة المرضى أثناء الفحص بشــكل 
كبيــر. ويواجه عــادة الجراحون 
مصاعب فــي فحص األمعاء 
ومعالجتهــا  الدقيقــة 
ورقة  طولها  بسبب 
لكن  جدارهــا، 
المنظار 
اللولبي 

الجديد يقلل هــذه المصاعب والمخاطر؛ 
مما يفتح آفاقاً جديدة في معالجة أمراض 
األمعــاء الدقيقة. وطــول األمعاء الدقيقة 
يجعــل فحصهــا ومعالجتهــا مــن األمور 
الصعبة في المجال الطبي، إذ يصل طولها 
إلى ســتة أمتار، فهي أطــول من الوصول 

إلى كل أجزائها.

فريتــس أوبفر (ســبعون عاماً) يعاني من 
نزف متواصــل لدرجة أنه يعاني من فقر 
الــدم، ولفترة طويلة لم يســتطع األطباء 
معرفة السبب، لكن الدكتور تورست بينا 
اكتشف أن أوبفر لديه مواضع تنزف دماً 

في األمعاء الدقيقة.
عــن ذلك يقول الدكتور بينا «نعلم أنه 
أمر صعب نســبياً ألن اســتخدام التنظير 
بالبالــون يتطلب وقتــاً طويًال»،  المعوي 

ويضيــف الطبيــب األلمانــي «كمــا أنه 
يتطلــب مهــارة تقنية عاليــة، ومع ذلك 
ال يمكــن ضمــان الوصول إلــى المنطقة 
المســتهدفة فعًال في األمعــاء الدقيقة».

وبعــد تخديــر المريض يتحــرك المنظار 
الجديد بواسطة محرك خاص ولولب مرن 
في مقدمته، ويبــدأ بالدوران في األمعاء 
الدقيقة ويوســعها شيئاً فشيئاً وبالتدريج. 
ويصــل الطبيــب تورســتن بينــا إلى كل 
األماكــن المصابــة تقريبــاً والتــي تعالج 
بضربات كهربائية خفيفة.وتمكن الطبيب 
األلمانــي مــن معالجة 12 نقطــة مصابة 
داخــل األمعــاء الدقيقــة للمريض خالل 
ما كبيرا  أربعيــن دقيقــة، وهذا يعــد تقدُّ
بالنسبة لهذا الطبيب، ألنه في الماضي لم 
يكن من الممكن استخدام هذا العالج أو 

كان سيستغرق ساعات طويلة.



أحدثــت التكنولوجيا الحديثــة «الهواتف النقالة 
واآليبــاد» وغيرهــا تغييــراً جذريــاً علــى حياة 
األطفــال، األمــر الذي ســاعد علــى االنطوائية 
والعزلة والتسبب ببعض األمراض النفسية نتيجة 
إدمان األطفال عليهــا بعيداً عن متابعة ومراقبة 
األهل لهم، فعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا 
الحديثــة حولــت الحياة نحو األســهل من خالل 
قضــاء األمور والحاجيات بشــكل أســرع إال أنها 
أحدثت فجوة كبيرة بين الناس على أرض الواقع، 
وهــذا ما يالحظ فــي البيت الواحــد، فنرى كل 
فرد من أفراد العائلة ممســكاً هاتفه الشــخصي 
الطبيعي  الخاص.والوضع  لنفســه عالمه  وصانعاً 
للطفل هو اللعب أو مشاهدة الرسوم المتحركة، 
ولكن ما نــراه اليوم هو العكــس تماماً فالطفل 
أصبح متعلقاً بـ«اآليبــاد»، وأصبحنا نرى أطفالنا 
أكثــر براعة منا في التعامل مع هذه األجهزة بما 

تتضمنه من تطبيقات.تحفيز 
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة ريم الجيلي 
أخصائيــة طب نفســي بقســم الطب النفســي 
فــي مستشــفى راشــد بدبــي أن الوالدين هما 
المحفز األساســي إلدمان أطفالهما على الوسائل 
التكنولوجيــة الحديثة مثل «اآليبــاد» واألجهزة 
واأللعــاب اإللكترونيــة، كونهما هما أنفســهما 
منشــغالن طوال الوقت بهذه األجهزة وبوسائل 
التواصل االجتماعي، فضًال عن أن بعض المدارس 
تتيح الدراســة وتتطرح بعض الكتب الدراســية 

عبر «اآليباد».

وأضافــت أن هــذه الوســائل تعد عملــة ذات 
وجهيــن النافع والضار، مشــيرة إلــى أن الوجه 
الحسن فيها يكمن في إمداد الطفل بالمعلومات 
الوفيــرة كما أنها تفتح مداركــه وتوصله بالعالم 
مــن حوله وتجعلــه ملماً باألحــداث وبالجديد، 
فضًال عن أنها تنمي مخيلة الطفل، والقدرة على 
االســتماع وتحليل المعلومات والتعلم ومستوى 
الوعــي واإلدراك مــن خــالل التفاعــل البصري 
والصوتــي والبرامــج التعليميــة الموجودة على 

الشبكة العنكبوتية.
وتابعــت الدكتورة الجيلــي أن هذه األجهزة 

تنمــي قــدرة الطفل علــى تحليــل المعلومات 
وتحسين الوعي واإلدراك والتفكير بصورة أفضل، 

وتخلق لديه ثقافة البحث العلمي واإلبداعي.

وأضافت أن الطفــل الذي يقضي وقتاً طويًال مع 
«اآليبــاد» يصبح دوره غير فاعل في األســرة، إذ 
إنه ال يشاركها وال يتفاعل معها، وبالتالي تضعف 
عالقته بمفهوم األسرة، الفتة إلى أن الطفل مثل 
الصفحة البيضاء يكتسب ما يكتب فيها، لذا يجب 
مراقبــة ما يشــاهدونه على هــذه األجهزة وال 
يســمح لهم بالدخول على بعض مواقع التواصل 

االجتماعي مثل «سناب شات» على سبيل المثال 
كونهم ال يتمتعون بالخبرة التي تؤهلهم للتمييز 
بيــن الجيد والــرديء، مما قــد يجعلهم عرضة 

لالبتزاز أو االستغالل بشتى أنواعه.

وإلى ذلك أوضحت الدكتورة منى القدة أخصائية 
طب نفســي في قسم الطب النفسي بمستشفى 
راشد بدبي أن استخدام أجهزة «اآليباد» من قبل 
األطفــال أو حتى الكبار يؤثر ســلباً على الترابط 
األسري، كما قد يخلق خلًال في شخصية األطفال 
تحديداً في حال دخلوا على مواقع مشبوهة في 

ظل غياب الرقابة األبوية، وقد تصيبهم باالكتئاب 
أو تولد لديهم العنف.

وأضافت أن هناك جملة من العوامل تؤثر على 
نفســية الطفل مثل البيئــة االجتماعية والعالقة 
األســرية والوراثية، مشيرة إلى أن تمضية أوقات 
طويلــة أمام «اآليباد» يؤثر ســلباً على شــخصية 
األطفــال خاصة إذا كانوا من ذوي الشــخصيات 

الضعيفة.

وأوضحت الدكتورة القدة أن نســبة األطفال من 
المراجعين في قسم الصحة النفسية بالمستشفى 
ازداد فــي اآلونــة األخيرة، وأرجعــت ذلك إلى 
ازديــاد وعــي األهل باألعــراض النفســية لدى 
أبنائهــم وأهميــة عالجهم، الفتة إلــى أن أغلب 
أســباب إصابة األطفال بمرض نفسي هو بسبب 
العنــف األســري أو انفصال الوالديــن والتفكك 

األسري. 

وبدورهــا بينــت الدكتــورة أمــل بــن جــرش 
المستشــارة النفسية واألســرية أن أغلب أولياء 
الوقتيــة  المســاحات  إلــى  يفتقــرون  األمــور 
المخصصــة لألبنــاء، فضــًال عــن عــدم إلمامهم 
بقــدرات أطفالهم وتوظيفها من خالل الخدمات 

المجتمعية المتاحة مثل المراكز واألندية.
وأكــدت أن غيــاب الحــوار األســري الراقي 
مع األبناء ســبب كبير النصرافهــم إلى األجهزة 
اإللكترونيــة، مشــيرة إلى أن معظــم الحوارات 
األســرية يغلب عليها كلمات تعطي انطباعاً سيئاً 
لدى الطفل، مشــيرة إلى أن األسر في مجتمعاتنا 
تنقسم إلى 3 أقســام وهي األسرة الديمقراطية 
التي تترك الطفل يفعل ما يشاء، والمتسلطة التي 
تجبــر الطفل على االنتهاء من واجباته ثم يتفرغ 
لألشــياء األخرى، ثم األسرة الجاهلة غير الملمة 

بمعطيات المجتمع.

وحــول تعزيز الذات لدى الطفل بينت الدكتورة 
أمــل بن جرش أن تعزيز الــذات يأتي من خالل 
الحوار المعزز للشــخصية بعيداً عن لغة التسلط 
والتهديــد والوعيــد، بحيث يتم إعطــاء الطفل 

مساحة للتعبير عن ذاته وتفريغ ما بداخله بحيث 
يكون الحوار في اتجاهين، يتم من خالله االتفاق 
على العقاب على أن يختاره الطفل بنفســه من 
خالل اتفاقية سلوكية بين المربي والطفل، وهذا 
يعلمه ثقافة احترام القوانين عندما يكبر ويكسر 
لديهم جانــب التمرد والعدوانية واحترام حدود 

اآلخرين.

الحبيشــي أخصائية  قالــت ســميرة  وبدورهــا 
اجتماعية إكلينيكية أولى في قسم الطب النفسي 
في مستشــفى راشــد إن االضطرابات النفســية 
واألمراض العقلية بين األطفال في تزايد بســبب 
ظهــور التقنيــات الحديثة من أجهــزة «اآليباد» 
والهواتف النقالة التي يمضي فيها الناس وخاصة 
األطفــال ســاعات طويلة بمفردهــم دون رقابة 
ومتابعــة األهل، مشــيرة إلى أن األســرة تلعب 
دوراً كبيــراً فــي الحد من مضاعفــات األمراض 

النفسية.

وقالت إن إدمان األطفال على ألعاب الفيديو قد 
يســبب اضطرابات في النوم وفشــًال على صعيد 
الحياة الخاصة أو الدراسة، وكسًال وخموالً وعزلة 
اجتماعيــة، إضافة إلى التوتر االجتماعي وفقدان 
المقــدرة علــى التفكير الحر وانحســار العزيمة 

واإلرادة لدى الفرد.

وبينت ســميرة الحبيشــي أن أســباب األمراض 
النفســية كثيــرة منها مثــًال المعانــاة من بعض 
المشاكل الجسدية كالســمنة الزائدة أو النحافة 
الزائدة، أو طول القامة الزائد أو قصرها، وابتعاد 
البعض عن االختالط بالناس واالنعزال عن الحياة 
االجتماعية، والمعاناة من الفراغ، فعندما يشــعر 
البعض بالفــراغ فإنهم يلجأون إلى كثرة التفكير 
باألمور المحيطة بطريقة ســلبية، ومن هنا تبدأ 
المعانــاة، بحيث يصاب الفــرد ببعض األعراض 
دون أن يشــعر بهــا ثم تبــدأ بالتزايــد. كما أن 
الظروف االجتماعية السيئة مثل التفكك األسري 
والفقــر، ترهق أعصاب األفراد، وصعوبة ظروف 
حياة الشــخص منذ الصغر، حيث تعتبر الطفولة 

أوضحت ســميرة الحبيشي أن التأثيرات السلبية النشغال األبناء «باآليباد» واألجهزة اإللكترونية 
تتمثل في التأثيرات الصحية على األعصاب والعين وضعف التحصيل الدراســي وانعكاســاته على 
المســتوى التعليمــي، والتأتأة وعدم االكتراث لمشــاعر اآلخرين، والعدوانية في الســلوك تجاه 

إخوانه وزمالئه، فضالً عن ضعف االرتباط الديني.
وقالت يجب على األم أن تغلق اإلنترنت وتسحب من أطفالها «اآليباد» واأللعاب اإللكترونية فور 
أن يؤذن للصالة لتعويدهم على احترام الصالة والقوانين لكي ال ينشــأوا على الالمباالة، مشــيرة 
إلى أن كلمة «الزم» يجب اســتخدامها فقط إلجبارهم على احترام القيم الدينية، وتفعيل قراءة 

القصص قبل النوم لألطفال. 
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% 61.4 % 74.9 1000

غرافيك: أسيل الخلييل

االنفراد  ومعاين  مفاهيم  املجتمع  يف  الذكية  األجهزة  دخول  رسخ 
واالنعزالية، حيث أصبح لكل فرد أجهزة خاصة به، وباعد بني أفراد 
األرسة، ومن أخطر األمراض التي قد تصيب أفراد األرسة، وخاصة 
الذي يكون فيه  األطفال، جراء استخدام هذه األجهزة «التوحد» 
إىل  يؤدي  ما  معالجتها  أو  املعلومات  الستيعاب  قابل  غري  املخ 
صعوبة االتصال مبن حوله واضطرابات يف اكتساب مهارات التعليم 

السلويك واالجتامعي.

7
ساعات يقضيها األطفال يومياً 
أمام شاشات األجهزة 
اإللكرتونية الذكية

%61.4
من اآلباء أبدوا قلقهم حول عالقة أطفالهم 

باألجهزة التكنولوجية

% 74.9
ال يدعون أطفالهم يستخدمون هذه التقنيات 

من دون مراقبة

تشنج يف عضالت العنق باإلضافة إىل أوجاع 
أخرى يف العضالت

انحناء يف الرأس وأوجاع يف الكتفني
السمنة والعزلة

الكسل والخمول الجسدي والفكري والهذيان 
الذهني

الوميض املتقطع يتسبب يف حدوث نوبات من 
الرصع لدى األطفال

احتامل اإلصابة مبرض ارتعاش األذرع
الرسطان واألورام الدماغية والصداع واإلجهاد 

العصبي
أمراض العيون وضعف النظر والرؤية الضبابية

تعزيز امليول للعنف والعدوان لدى 
األطفال واملراهقني
اإلدمان املفرط يؤدي إىل أمراض 
نفسية كاضطراب النوم والقلق والتوتر
االكتئاب واالنتحار
ضعف التحصيل العلمي ورسوب 
وفشل يف الدراسة
العنف والقسوة وعدم سامع 
التوجيهات

إيجاد بدائل تخفف من استخدام األجهزة التكنولوجية

اختيار املدارس التي تستطيع أن تغري وتؤثر يف الطفل باإليجاب 
إعطاء األهل من وقتهم ألبنائهم من خالل الجلوس واللعب معهم

تواجد األهل مع أطفالهم لتوجيههم باالستخدام الصحيح لهذه األجهزة

4
ساعات أكرث عدد الساعات 

التي يقضيها األطفال عن 
نظرائهم قبل 5 سنوات

الطفــل بطبيعتــه يحــب اللعــب والحركــة 
المســتمرة، وال شك في أن إرهاق األم طوال 
اليوم يجعلهــا تفضل أن يجلــس ابنها هادئاً 
يشــاهد التلفاز أو حتى يلهو بجهازه الذكي، 
على أن يسبب ضجيجاً بسبب لهوه أو اللعب، 
ولكــن األمهات قد ال يدركن اآلثار الســلبية 
الناتجة عن مشاهدة أطفالهن للتلفاز لساعات 
طويلــة، إذ يعتادون على ذلك، فيتحول األمر 
من مجرد مشــاهدة عادية إلى إدمان شديد، 
مما يسبب مشــكالت نفسية لهؤالء األطفال 

لدى ممارسة حياتهم الطبيعية. 
وفي الســياق تقول درة عطاطــرة، تعتبر 
مســألة مكوث األطفال أمام الشاشات سواء 
التلفزيونيــة أو الذكية لوقــت طويل واحدة 
من أكبر المشــكالت التي يشتكي منها اآلباء 
واألمهــات، والتي ال يكاد يخلو منها بيت في 

مجتمعنــا المعاصــر، ويرجع ذلــك إلى عدة 
أمور أهمها انشــغال الوالدين عن أطفالهما، 
باإلضافة إلى عدم توافر البرامج والمناشــط 
األخــرى التي ال شــك أن وجودها سيســهم 
بدرجــة كبيرة في صرف اهتمام األطفال عن 

مثل هذه األمور.
وأضافــت أن المشــكلة األكبــر ليس في 
انشــغال الوالديــن فقــط بــل إنهمــا حين 
يعــودان إلى المنــزل يكونــان منهكين من 
التعب وبالتالي فهما ينشدان شيئاً من الهدوء 
في المنــزل، فيضطران إللهــاء أطفالهما من 
خالل مشــاهدة التلفــاز أو اللهــو باألجهزة 
الذكية التي أدمن عليها أطفال الجيل الحالي 
كونها تعتمد على المحاكاة البصرية واأللوان 
الجاذبة لهم، مما يسهم في إغرائهم، وال سيما 
في هذه السن، بالمكوث فترة أطــول أمــام 

الشاشــة.

وأضــاف يوســف الحمــادي أن العالج من 
اإلدمان على األجهزة الذكية المسببة لمرض 
االكتئــاب لــدى األطفــال ليس مســتحيًال، 
إذ يمكــن أن يتحقــق من خــالل التعاون 
االجتماعيــة  المؤسســات  مختلــف  بيــن 
مثل المنزل، والمدرســة، ووســائل اإلعالم 
وغيرها، في ضبــط أوقات األطفال وإيجاد 
البديل المناسب، مشيراً إلى ضرورة حرص 
األسرة على تنظيم األوقات بصورة إيجابية، 
وبخاصــة في أيــام العطــالت واإلجازات، 
إضافة إلى أهمية التركيز على نشــر الوعي 
الالزم الذي يبين مخاطر ومضار ومســاوئ 
المكــوث الطويــل أمــام الشاشــات صحياً 

وفكرياً واجتماعياً. 
وأشــار أيضاً إلى أن اإلدمان المرضي على 
ألعــاب الفيديــو قد يســبب اضطرابات في 
النوم وفشــًال على صعيــد الحياة الخاصة أو 
الدراســة، وكســًال وخموالً وعزلة اجتماعية 
لدى األطفال، إضافــة إلى التوتر االجتماعي 
وفقدان المقدرة على التفكير الحر وانحسار 

العزيمة واإلرادة لدى الطفل.
وتقول ســمية ســامي: «ال أسمح ألطفالي 
بقضاء أكثر من ساعتين في اليوم أمام الشاشة، 
وأبقي دائمــاً أجهزة التلفزيــون والكمبيوتر 
خارج غرفتهم، إال أنه ولألســف الشديد فقد 
باتت الهواتــف المحمولة واألجهزة اللوحية 
جزءاً ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وفي واقعنا 
الحالي أصبح استخدامها في عمر مبكر جداً، 
الفتــة إلى أنهــا كلما ذهبت لزيــارة جارتها 
تالحظ أنها تترك ابنها أمام شاشــة التلفاز مع 
ألعاب الفيديو لســاعات طويلــة جداً متعللة 
بأنهــا ال ترغب في اإلزعاج الذي يســببه لها، 
حتى أصبحــت عيناه تعانيان مــن االحمرار 

الشديد».
وتضيف: «طلبت من جارتي أن تلحق ابنها 
بأحد النوادي أو أن تشــجعه على ممارســة 
السباحة حتى يتخلص من هذه العادة السيئة 
التي تسببت في انطوائيته، وفقدانه لمهارات 
التعامل والتواصــل االجتماعي مع من حوله 
بشــكل الئق، بل إنــه أصبح يتمتع بســلوك 
عدواني وعنيف مع إخوته بأثر من مشاهدة 
األلعــاب اإللكترونيــة العنيفــة، واألكثر من 
ذلــك أنــه كذلك أصبــح يعاني من الســمنة 
بسبب جلوســــه طـــوال اليـــوم مــن دون 

حركــة».

■ سمية سامي ■ يوسف الحمادي

من العوامل األساســية في تشكيل شخصية 
الطفل وتأهيلها لما ســيكبر عليه، وبالتالي، 
عندمــا تكون تربيته صعبة وظروفه قاســية 
فإنه يكــون أكثر عرضة لإلصابــة باألمراض 

النفسية. 

ومــن جانبه أكــد العقيد الدكتــور إبراهيم 
لبرنامــج خليفــة  العــام  المنســق  الدبــل 
لتمكيــن الطالب «أقــدر» أن الدولة تحرص 
على حضــور االجتماعات الدولية لدراســة 
ســبل حماية الشــباب من مخاطر الجريمة 
اإللكترونيــة فــي إطار الحــرص على تعزيز 
التعاون وتبادل الخبرات والتعريف بأنشطة 
وبرامج وتجارب شــرطة دبــي في التصدي 
للجريمــة اإللكترونية وحماية الشــباب من 
مخاطرها، ودراســة السبل الكفيلة بتحصين 
الشــباب فــي دول الخليــج العربــي مــن 
مخاطرها، مشــدداً على ضرورة تفعيل دور 
األســرة ووسائل اإلعالم والجمعيات األهلية 
في التوعية من مخاطر الجريمة اإللكترونية.
ونوه بأن البرنامج أسهم في تطوير كفاءة 
ومهــارات الطالب والمعنيين للتعامل اآلمن 
مــع اإلنترنت، موضحــاً أنه تــم تنفيذ نحو 
1000 ورشة عمل توعوية استهدفت حوالي 
150 ألــف طالب ومعلم وولي أمر، وإطالق 
مجلة توعية رقمية تفاعلية باللغتين العربية 
واالنجليزية، وتطبيق مبادرة المدرسة اآلمنة 
رقمياً في نحو 100 مدرســة على مســتوى 
الدولــة، إضافــة إلــى تطبيق منهــاج ثقافة 
التواصل اإللكتروني «السايبر س 3»، وإعداد 

مكتبة أقدر الصوتية للتوعية اإللكترونية.
الوالــي اختصاصية  وترى مــوزة أحمــد 
نفســية ومشــرفة المتخصصات النفســيات 
واالجتماعيات في مراكز المعاقين الحكومية 
فــي وزارة تنميــة المجتمــع، بــأن الرقابة 
األبوية على استخدام األبناء لآليباد واألجهزة 
اإللكترونية ضرورة حتمية بحيث يتم تحديد 
عــدد الســاعات والبرامج التي يســمح لهم 

بمشاهدتها. 



األحد | 05 رجب 1438 هـ | 02 أبريل 2017م | العدد 13437 08

يــرى خبــراء التغذيــة أن األكل الصحــي 
خصوصــاً فــي وجبــة الفطــور من شــأنه 

المساعدة على التخلص من االكتئاب. 
ويؤكــد خبــراء التغذية أهميــة الوجبات 
للتخلص من االكتئــاب، فالنظام  الغذائيــة 
الغذائي السليم هو مفتاح الصحة النفسية، 
نقًال عن موقع «بيزنيس إنسايدر» األلماني.

وال تســاعد وجبة الفطــور الصحيحة فقط 
علــى بداية اليــوم بصحة جســدية جيدة، 
بل يشــمل ذلك الجانب العقلي والنفسي، 

فالدماغ يحتاج لمواد غذائية تســاعد على 
ذلك، خاصة تلك التي تحتوي على األحماض 
الدهنية غير المشــبعة واألحماض األمينية 
وفيتاميــن ب، وفيتاميــن د، إضافــة إلــى 
المعــادن كالزنك والحديد والمغنيســيوم. 
وغيــاب هــذه العناصر في وجبــة الفطور 
يكون له تأثير ســلبي فــي الصحة العقلية 

للفرد وبعدها في الصحة النفسية. 
وتنصــح خبيــرة التغذية األلمانية ميليســا 
برونيتي بتناول وجبة فطور صحية، خصوصاً 

لألشــخاص الذيــن يعانون مــن االكتئاب. 
ومــن بين الوجبــات التي تنصــح الخبيرة 
األلمانية بتناولها خالل اإلفطار: البيض ألنه 
غنــي باألحماض األمينية، والوجبات الغنية 
الدهنيــة، والخبز  بفيتاميــن د واألحماض 
الكامــل واألفوكادو. وفي هذا الصدد تقول 
الخبيرة األلمانية: «الدماغ يتكون من 60% 
من الدهــون ويجب علينا تنــاول الدهون 
فــي األكل. واألفــوكادو غنــي بالتربتوفان 
(حمــض أميني)، كما يحتــوي على حمض 

الفوليك وأوميغا 3».وينصح خبراء التغذية 
األشخاص الذين يعانون من االكتئاب باتباع 
النظام الغذائي المتوســطي. ووفقاً لدراسة 
حديثة نشرتها «بيوميد سنترال» البريطانية 
والتكنولوجيــا  العلــوم  فــي  المتخصصــة 
والطب، فــإن تحليل عــادات األكل لـ150 
ألف شخص لمدة عشر سنوات، كشفت أن 
مخاطر اإلصابة باالكتئــاب كانت أقل لدى 
األشــخاص الذين يتبعون النظــام الغذائي 
دبي ــ البيان الصحي  المتوسطي. 

يحــدث أحياناً أن تنســى أين وضعت مفتاح ســيارتك، 
أو جوالــك أو كتابك، هذا أمر عادي هــذه األيام، فكلما 
ازداد الضغط النفســي، زادت هذه المشــكلة، لذا ينصح 
باالهتمــام باألغذية اآلتية والتــي توفر محفزات للقدرة 

الذهنية:
الخضــراوات والفواكه الطازجة، ألنها مصدر لكثير من 

الفيتامينات العادية المهمة جداً.

تنــاول الغــذاء المتــوازن والمحتــوي علــى البروتينات 
والموجــودة في (اللحوم - البيــض - الحليب ومنتجاته) 
والكربوهيدرات (الشــعريات المركبــة) والموجودة في 

األرز والمكرونة والحبوب.
وتناول كمية مناسبة من السوائل مثل الماء والعصير.

االبتعاد بشكل أكبر من ذي قبل عن المنبهات (القهوة، 
والشاي، الكوال) باإلضافة إلى تأثيرها السلبي على المخ، 
فهــي تؤدي إلــى إدرار البول والذي يخــرج الطالب من 

وقت االمتحان.
أمــا اإلفطار فإنه في غايــة األهمية وعدم اإلفطار من 
أهم وسائل اإلخفاق في االمتحانات حسب ما لوحظ من 
الطــالب، ويجب أن يكون اإلفطار خفيفاً في االمتحانات، 
ومصدراً عالياً للطاقة والكربوهيدرات ومصدراً لفيتامين 
(ج) والموجــود في الفواكــه الحمضية (العصير الطازج) 

ويفضل أن يكون قبل االمتحان بأكثر من ســاعة، 
باإلضافة إلى ممارســة أي نشاط رياضي بشكل 

منتظم. 

من أشهر العناصر التي تعمل على تقوية الذاكرة: 
أغذيــة فيتاميــن ب 6 ألنــه يعمــل علــى إنتاج 

المزيد من المرســالت العصبية التــي تحمل مثل 
السيروتونين والدوبامين والنورايبينيفرين مما يحفز 

الذاكرة.
إن تنــاول هــذا الفيتاميــن علــى هيئة حبــوب أو 

كبسوالت له أضرار إذا زادت الجرعة عن حدها الطبيعي، 
مما يسبب التسمم بهذا الفيتامين، لهذا يجب تناوله من 
مصــادره الطبيعية ومنها الحبــوب الكاملة بالذات جنين 

القمح، والبقول والموز والبطاطس.

في أبحاث كثيــرة ثبتت فائدة هذا 
فيتامين للمخ والدم 

وتفعيل الذاكرة لكبار السن، ويتواجد بكثرة في منتجات 
األجبان والحليب واللحوم والبيض.

الحديد والزنك: يساعد الحديد مباشرة في عملية بناء 
المواد المرسلة أو الناقلة لإليعازات العصبية

أمــا الزنك فهو ضــروري لعمل فيتاميــن ب 12 على 
الدماغ، وهما يتوفران في اللحوم، ويكثر األول في الكبد، 

والثاني في المأكوالت البحرية والحليب.

تناول مجموعة من المكســرات فطبق 
واللوز  الجــوز  مــن  صغير 

يســاعد على تقوية 
كما  الذاكــرة 

ينشط  أنه 
المخ 

فالجوز يعد جزءاً أساســياً ومقوياً لخاليــا الدماغ وهذه 
المكســرات تعطى يوماً بعد يوم وتكون بكميات تناسب 

الطفل وتفضل أن تكون من دون ملح.
البيــض من األطعمة المنشــطة للذاكرة فصفار البيض 
يحتوي على مادة الكولين التي تقلل من مخاطر الزهايمر.
الســبانخ يحتــوي علــى كل مــن حمــض الفوليــك 
وفيتامينــات E + K والتي تبطئ من ضعف الذاكرة مع 
تقدم العمر وكشــفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها 
باحثون أمريكيون أن تغذية األطفال باللفت، والســبانخ، 
واللحوم الحمراء تساعدهم على الحصول 
في  الدرجــات  أعلــى  علــى 

االمتحانات.
باإلضافة 
جانب  إلى 

القرنبيط والملفوف فلها قدرة عظيمة في تقوية الذاكرة 
لــدى الدماغ أيضاً ننصح بالبروكلي لنفس الفائدة ويجب 

تناول كل صنف كوجبة كاملة من 6-5 مرات شهرياً.

 يحتــوي الســمك والمأكوالت البحرية علــى الكثير من 
الفوائــد الصحية من اوميجا 3 إلى المعادن التي تســاعد 
الدماغ على النمو الســليم وتحارب النسيان وننصح به 3 
مرات في األسبوع لألطفال ويفضل أن يكون طازجاً وهذا 
ما أثبتته دراســة أجريت مؤخراً في فرنســا أن األسماك 
بأنواعها المختلفة تؤثر بطريقة مباشــرة على المخ نظراً 
الحتوائها على الفوســفور باإلضافة إلى عصير الجزر ألن 

به انزيمات تسهل التركيز
أمــا الجزر فيقوي الذاكرة ألنه ينشــط عملية التمثيل 

العضوي في المخ فيساعد على الحفظ.
بينمــا ينصــح بــأكل نصــف ثمــرة األفــوكادو قبل 

االمتحانات، فأحماضه الدهنية تساعد على التركيز.
أما الكرنب والليمون فيطبخ على البخار ويعصر عليه 

الليمون.
فالكرنــب مهدئ رائع لألعصاب فيقلل التوتر وبالتالي 
تدفق الدم واألكســجين للمخ يكون جيداً والليمون يزيد 
في القدرة على االســتيعاب نظراً لكمية الفيتامين ســي 

الموجودة به.
أما زيت عشبة روز ماري فيضاف لألكالت حيث تجعل 
مــن كفاءة خاليا المخ تتعــزز، والمواظبة على أكل هذا 
الزيت يحدث تحســناً في التذكر والتركيز بنســبه 

تفوق %40 حسب دراسات علمية بريطانية.

ينسى البعض شرب المياه خالل اليوم حتى يصل 
الجســم لمرحلة الجفاف الضارة بالجسم وتؤدي 

إلى العديد من األمراض. 
لكي تنشــط عقلــك ولتقوية الذاكــرة وعمليات 
الجســم الحيويــة أوالً وأخيراً عليك بشــرب كميات 
كافية من الماء حيث تعمل السوائل على طرد السموم 
من الجســم، ويمكن لهذه الســموم أن تعطل الوظائف 
المعرفية والجســدية في حال تراكمها وتعرض الجســم 
للجفــاف، لــذا ينصح الخبــراء دائماً أن تكــون في حالة 
انتعــاش وارتواء، وذلــك أثناء التركيز واتخــاذ القرارات 

الهامة.

الفيتامينات العادية المهمة جدا.

تنــاول الغــذاء المتــوازن والمحتــوي علــى البروتينات 
والموجــودة في (اللحوم - البيــض - الحليب ومنتجاته) 
والكربوهيدرات (الشــعريات المركبــة) والموجودة في 

األرز والمكرونة والحبوب.
وتناول كمية مناسبة من السوائل مثل الماء والعصير.

االبتعاد بشكل أكبر من ذي قبل عن المنبهات (القهوة، 
على المخ،  والشاي، الكوال) باإلضافة إلى تأثيرها السلبي
فهــي تؤدي إلــى إدرار البول والذي يخــرج الطالب من 

وقت االمتحان.
أمــا اإلفطار فإنه في غايــة األهمية وعدم اإلفطار من 
أهم وسائل اإلخفاق في االمتحانات حسب ما لوحظ من 
ب، ويجب أن يكون اإلفطار خفيفاً في االمتحانات، 

ي
ــالطــال

ومصدراً عالياً للطاقة والكربوهيدرات ومصدراً لفيتامين 
يي

(ج) والموجــود في الفواكــه الحمضية (العصير الطازج) 
ويفضل أن يكون قبل االمتحان بأكثر من ســاعة، 
باإلضافة إلى ممارســة أي نشاط رياضي بشكل 

منتظم. 

من أشهر العناصر التي تعمل على تقوية الذاكرة: 
أغذيــة فيتاميــن ب 6 ألنــه يعمــل علــى إنتاج 

ــالمزيد من المرســالت العصبية التــي تحمل مثل 
السيروتونين والدوبامين والنورايبينيفرين مما يحفز 

الذاكرة.
إن تنــاول هــذا الفيتاميــن علــى هيئة حبــوب أو 

كبسوالت له أضرار إذا زادت الجرعة عن حدها الطبيعي، 
مما يسبب التسمم بهذا الفيتامين، لهذا يجب تناوله من 
مصــادره الطبيعية ومنها الحبــوب الكاملة بالذات جنين 

القمح، والبقول والموز والبطاطس.

في أبحاث كثيــرة ثبتت فائدة هذا 
فيتامين للمخ والدم

تناول مجموعة من المكســرات فطبق 
واللوز  الجــوز  مــن  صغير 

يســاعد على تقوية 
كما  الذاكــرة 

ينشط  أنه 
المخ 

باحثون أمريكيون أن تغذية األطفال باللفت، والســبانخ، 
واللحوم الحمراء تساعدهم على الحصول 
في  الدرجــات  أعلــى  علــى 

االمتحانات.
باإلضافة 
جانب  إلى 

األسبوع لألطفال ويفضل أن يكون طازجا وهذا  مرات في
ما أثبتته دراســة أجريت مؤخراً في فرنســا أن األسماك 

ي

بأنواعها المختلفة تؤثر بطريقة مباشــرة على المخ نظراً 
ي

الحتوائها على الفوســفور باإلضافة إلى عصير الجزر ألن 
به انزيمات تسهل التركيز

أمــا الجزر فيقوي الذاكرة ألنه ينشــط عملية التمثيل 
العضوي في المخ فيساعد على الحفظ.

بينمــا ينصــح بــأكل نصــف ثمــرة األفــوكادو قبل 
االمتحانات، فأحماضه الدهنية تساعد على التركيز.

أما الكرنب والليمون فيطبخ على البخار ويعصر عليه 
الليمون.

فالكرنــب مهدئ رائع لألعصاب فيقلل التوتر وبالتالي 
تدفق الدم واألكســجين للمخ يكون جيداً والليمون يزيد 
ي

في القدرة على االســتيعاب نظراً لكمية الفيتامين ســي 
الموجودة به.

أما زيت عشبة روز ماري فيضاف لألكالت حيث تجعل 
مــن كفاءة خاليا المخ تتعــزز، والمواظبة على أكل هذا 
الزيت يحدث تحســناً في التذكر والتركيز بنســبه 

تفوق %40 حسب دراسات علمية بريطانية.

ينسى البعض شرب المياه خالل اليوم حتى يصل 
الجســم لمرحلة الجفاف الضارة بالجسم وتؤدي 

إلى العديد من األمراض.
تنشــط عقلــك ولتقوية الذاكــرة وعمليات  لكي
الجســم الحيويــة أوالً وأخيراً عليك بشــرب كميات 

ي

كافية من الماء حيث تعمل السوائل على طرد السموم 
من الجســم، ويمكن لهذه الســموم أن تعطل الوظائف 
المعرفية والجســدية في حال تراكمها وتعرض الجســم 
للجفــاف، لــذا ينصح الخبــراء دائماً أن تكــون في حالة 
م ي

انتعــاش وارتواء، وذلــك أثناء التركيز واتخــاذ القرارات 
الهامة.

ارتفاع الحرارة مشــكلة شــائعة خاصة لدى األطفال بسبب نزالت 
البــرد واإلنفلونزا، وغير ذلك مــن أنواع االلتهابات المعدية. 

في كثير من األحيــان ال ُيجدي العالج بالمضادات 
الحيويــة، كمــا أن كثــرة اســتخدام األدوية 

يؤّثــر علــى المــدى البعيد فــي الصحة 
العامة للجســم. أما الحرارة نفســها 

فهــي رد فعــل مناعي يشــير إلى 
العــدوى، لذا  أن الجســم يقاوم 
العالجات  على  االعتماد  يمكنك 
التالية لخفض الحرارة  المنزلية 

المرتفعة.
الكزبرة  الكزبــرة: تحتــوي 
علــى مضادات حيويــة نباتية، 
الكزبرة  لذا يمكنك غلي بعض 
لتخفيف  في الماء وشربه دافئاً 

الحّمى بسرعة.
أفضــل  مــن  الشــبت:  بــذور 

العالجات الطبيعية للفيروسات.
تناول كوباً مغلياً من بذور الشــبت 

وتخفيــف  بســرعة،  الحــرارة  لخفــض 
االلتهاب.

الحلبة: وهي عبارة عن البذور المشــهورة في 
العالجــات المنزليــة الفّعالة لخفض الحــرارة، ويمكنك 

االعتماد على مشروب الحلبة لعالج االلتهابات.

للنظــام الغذائــي الــذي تّتبعه األم أثنــاء فتــرة الرضاعة أهمية 
كبيــرة فــي إدرار الحليــب، وخاصة قائمــة األطعمة 

التــي يجب أن تأكلها، واألخــرى التي ينبغي 
تجنبهــا، وإلى جانب األطعمة هناك أيضاً 

معّدل الســوائل، وهو جانب نادراً 
ما يحظى باالهتمام الكافي.

تحتــاج األم المرضعــة 500 
سعرة حرارية إضافية يومياً، 

لكن ذلك ال يعني اإلفراط 
دون  مــن  األكل  فــي 
حســاب، وإنمــا اختيــار 
بعــض األطعمة الصحية 
المزيد منها، ألن  وأكل 
النوعية تؤثر على مدى 

جودة حليب الثدي.
األطعمة  أهــم  من 
أكل  عليــك  التــي 

الفواكه  منهــا  المزيــد 
الطازجة،  والخضــراوات 

والحبوب. إلــى جانب ذلك 
ال بد من الحرص على شرب 
ما بين لتــر ونصف ولترين 

من الماء يومياً. وُينصح بتناول 
كوب ونصف الكوب من الماء قبل 

وبعد كل رضعة.
يساعد ترطيب الجسم على ضمان استمرار 

الرضاعة الطبيعية خالل األشــهر الـ6 األولى من عمر 

الطفــل، وهي الفترة التــي توصي منظمة الصحــة العالمية بأن 
تكون الرضاعة الطبيعية المصدر الوحيد خاللها لتغذية الرضيع.

لذا، فال بد من الحذر من جفاف الجسم ونقص السوائل، ويساعد 
على ذلك ُشــرب عصائر الفاكهة الطبيعية وماء 
وعصائر  والحليــب،  الهنــد،  جوز 
جانــب  إلــى  الخضــراوات، 
من  الكوب  ونصف  كوب 
كل  وبعد  قبل  الماء 

رضعة.

ارة مشــكلة شــائعة خاصة لدى األطفال بسبب نزالت 
فلونزا، وغير ذلك مــن أنواع االلتهابات المعدية. 

ن األحيــان ال ُيجدي العالج بالمضادات 
كمــا أن كثــرة اســتخدام األدوية 

المــدى البعيد فــي الصحة  ى
ســم. أما الحرارة نفســها 

عــل مناعي يشــير إلى 
العــدوى، لذا  يقاوم
العالجات  على  تماد 
لية لخفض الحرارة 

الكزبرة  : تحتــوي 
دات حيويــة نباتية، 
الكزبرة  غلي بعض 
لتخفيف  شربه دافئاً 

ي

عة.
أفضــل  مــن  لشــبت: 

طبيعية للفيروسات.
باً مغلياً من بذور الشــبت 

وتخفيــف  بســرعة،  حــرارة 

وهي عبارة عن البذور المشــهورة في 
المنزليــة الفّعالة لخفض الحــرارة، ويمكنك

مشروب الحلبة لعالج االلتهابات. ى
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سم على ضمان استمرار 
66ـ6 األولى من عمر  ــل األشــهر ال

على ذلك شــرب عصائر الفاكهة الطبي
والحليــب، الهنــد،  جوز 
إلــى الخضــراوات، 

الك ونصف  كوب 
قبل  الماء 
رضعة.



المنزليــة من األشــياء  الصيدليــة  تعتبــر 
األساســية في كل منزل، نظراً إلى أهميتها 
في حــاالت اإلســعاف الســريع، فاحتواء 
الصيدليــة المنزليــة علــى المســتلزمات 
الضرورية إلســعاف المصــاب في الدقائق 
األولى يســاعد على الشــفاء السريع، وقد 
يقلِّــل من تعــرض المصاب إلــى عاهات 
مســتديمة، تحــدث أحياناً نتيجــة التأخر 
في إســعاف المريض. وتتكــون الصيدلية 
المنزلية من ركنين أساســيين، هما: حقيبة 

اإلسعافات األولية، وخزينة األدوية. 

تتوافر حقيبة اإلسعافات األولية في مختلف 
الصيدليــات بأنواع وأحجام مختلفة، لذلك 
يجب انتقاؤها حســب الحاجة، وذلك بعد 
استشــارة الصيدلــي، وغالباً مــا قد تحتاج 
إلــى إضافة مواد أخرى إلــى تلك الحقيبة 
المتوافرة في الصيدليات. يجب أن تحتوي 
حقيبة اإلســعافات األولية على الضمادات 
واألربطة؛ فهناك أشكال عدة من الضمادات 
واألربطــة الطبية المتوافرة في األســواق 
لالســتخدام المنزلي، ويعتمد استخدام كل 
منها على نوع اإلصابة ومكانها، ويفضل أن 
تكون الضمــادات واألربطة معقمة لتمنع 
دخــول الجراثيــم إلى الجــرح أو اإلصابة. 
وهنــاك بعض أنواع الضمــادات واألربطة 
الواجــب توافرها في حقيبة اإلســعافات 
األوليــة على غرار قطــن طبي، وضمادات 
الشاش، وأربطة شــريطية الصقة، وأربطة 
ضاغطة بمقاســات مختلفة، وشريط الصق 
طبي.كمــا أن حقيبــة اإلســعاف ال بد أن 
تتوافــر على مناشــف أو كمــادات باردة، 
حيث تستخدم إلسعاف الرضوض الداخلية 
والكدمات والتواء المفاصل لتخفيف األلم 
ومنع التورم.أما القفازات الطبية المعقمة 
فإنها تستخدم عند القيام بتطهير الجروح أو 
وقف النزيف واإلفرازات العضوية األخرى 
للوقاية من حدوث عدوى، وتستخدم هذه 
القفازات لمرة واحدة فقط، بينما المسحة 
الطبيــة فهي عبــارة عن مســحة صغيرة 
تحتوي على كحــول أيزوبروبيلي (70 %) 
لتطهيــر الجروح.بينمــا المقــص والملقط 
فإنهمــا يســتخدمان لقطع الجلــد الميت 
عند حــدوث إصابة تســتلزم ذلك، وقطع 
الضمادات والشــاش أثناء غيارات الجروح، 
وإلزالة األجســام الصغيرة والشــظايا من 

الجســم. ويجب شــراء مقص وملقط من 
النوع الجيد المقــاوم للصدأ، ألن األدوات 
المعدنيــة الرديئة والقابلــة للصدأ لها أثر 
كبير في تلــوث الجزء المصاب، كما يجب 
تعقيم كل من المقص والملقط عن طريق 
غليهما في الماء لمدة ال تقل عن 5 دقائق 

قبل االستخدام وبعده.
أمــا اإلبــرة الكبيــرة والمشــابك فهما 

إلزالة الشــوك وغيره من الجسم، ولتثبيت 
األربطــة، في حيــن يســتعمل الترمومتر 
الطبي لقياس درجة حرارة الجسم، ويفضل 
توافــر نوعيــن مــن الترمومتــرات؛ األول 
لقيــاس درجــة حرارة الجســم عن طريق 
الفم ويستخدم للكبار، والنوع اآلخر لقياس 
درجــة حرارة الجســم عن طريــق فتحة 

الشرج ويستخدم لألطفال والرضع.

يجــب أن تحتــوي خزينــة األدويــة على 
اآلتي، األدوية الموصوفة من قبل الطبيب، 
واألدوية المسكنة لآلالم واألدوية الخافضة 

للحرارة.
أما المــواد المســتخدمة في إســعاف 
حاالت الجــروح والحروق، فمنها بيتادين، 
وهــو محلول مطهــر للجــروح والحروق 

لــه فاعلية قاتلة ضد الكثيــر من الجراثيم 
األيودين  علــى  والميكروبــات الحتوائــه 
بنســبة (10 %)، وفالمازيــن، وهــو كريم 
موضعي لمنع االلتهابات يتميز بقدرته على 
إزالة آثار الجروح والحروق بعد استخدامه 
مــرات عــدة، ولجنوبانثيــن، وهــو كريم 
موضعي يحتــوي على مادتيــن، إحداهما 
مخدر موضعي لتســكين األلــم، واألخرى 

تساعد على التئام الجروح، وميركروكروم، 
وهو محلول يســتخدم في تطهير الجروح 
والحروق، ولكن ال ينصح باستخدامه مرات 
عــدة في اليوم الواحد، نظــراً إلى احتوائه 
على مادة الزئبق، وفيوسيدين، وهو مضاد 
حيوي قوي ضد الجراثيم يســتخدم لعالج 

التهابات الجلد.
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 يفضــل أن تكــون الصيدلية 
المنزلية كبيرة الحجم.

واألدوات  المــواد  ترتــب 
واألدويــة داخــل الصيدليــة 
يمكــن  بحيــث  المنزليــة 

الوصول إليها. 
تغلــف المــواد الموجــودة 
داخــل الصيدليــة المنزليــة 

تغليفاً جيداً.
إحكام غلق الصيدلية المنزلية 
مع مراعاة سهولة فتحها عند 

الحاجة إلى استخدامها.
المنزليــة  وضــع الصيدليــة 
في مكان مناســب بعيداً عن 
الحرارة والرطوبة واألطفال.

تاريــخ صالحية  التأكــد من 
الموجودة  واألدويــة  المواد 

داخل الصيدلية المنزلية.
التخلــص مــن أي مــواد أو 
أدويــة تغيــر أي شــيء من 
أو  كاللون  الطبيعيــة  صفاتها 

الرائحة.
األدوات  أن  مــن  التأكــد 
المعدنيــة كالمقص والملقط 
واإلبرة سليمة وبحالة جيدة. 
عــدم وضع المواد الســائلة 
اإلسعافات  في  المســتخدمة 
زجاجــات  فــي  األوليــة 

المشروبات الفارغة.
األســرة  أفــراد  كل  توعيــة 
والمواد  األدويــة  بخطــورة 
الكيميائية األخرى الموجودة 

بالمنزل.

حــّذرت نتائج دراســة دانماركية من أن 
بعض المســكنات المتاحــة دون وصفة 
طبية، تزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب 
إذا تم اإلفراط في تناولها. ودعا الباحثون 
إلى تناول مسكنات «أيبوبروفين» والتي 
يعتبر «أدفيل» من أشهرها تحت إشراف 

طبي.
التي نشرتها «الدورية  الدراسة  وبحسب 
هــذه  تحتــوي  للقلــب»،  األوروبيــة 
المسكنات على مضادات لاللتهابات، لكن 

من آثارها الجانبيــة زيادة خطر اإلصابة 
بأزمات قلبية وفشل القلب.

ووجــد الباحثون أن اإلفــراط في تناول 
مثل هذه المســكنات يزيد خطر اإلصابة 

بأمراض القلب بنسبة 31%.
واعتمــدت أبحاث الدراســة على بيانات 
30 ألف شــخص تلّقوا عالجــات للقلب 
بين عامي 2001 و2010، وتبين أن 3376 
منهــم تناولوا مســكنات «أيبوبروفين». 
وعلــى الرغم مــن أن بيانات الدراســة 

لم توضــح كم من الوقــت تناول هؤالء 
المرضى هذه المســكنات، إال أن الفترة 
المعتادة الستخدام هذه األدوية بين 19 
بي ــ البيان الصحي  و29 يوماً.د 

صنــع علماء روس دواء يقدر علــى عالج جميع أنواع 
الســرطان، وأوضح البروفيسور أندريه سيمبيرتسيف، 
رئيــس فريق مخترعي الدواء، أنهم أجروا عدة تجارب 
ناجحــة على الــدواء «الثوري» في الفضــاء. واصطلح 
العلماء على تســمية الدواء الجديد بـ«بروتين الصدمة 

الحرارية».

وأوضح البروفســور سيمبيرتسيف، أن الدواء عبارة 
عن جزيء تفرزه أي خلية من خاليا جسم اإلنسان رداً 

على مختلف المؤثرات المرهقة.
ويملك هذا الجزيء قدرة فريدة، إذ يســاعد الخلية 
على مقاومة الورم الخبيث، حســب ما نشــرته شبكة 
«ســبوتنيك». وعلــم العلماء بوجود هــذا الجزيء في 
وقــت مضى، ولكنهــم لم يتمكنوا من االســتفادة من 

قدراته حتى اآلن.

وفقاً لدراســات مراكز السيطرة على األمراض 
األمريكية (CDC) فإن حوالي ثلثي النساء في 
الواليــات المتحدة تتناول واحــداً أو أكثر من 
األدوية التي تصرف بوصفة طبية أثناء الحمل. 
وتشــير الدراسات كذلك إلى أن معظم األدوية 
لم تتم دراستها بشــكل كاف من حيث سالمة 
استخدامها أثناء فترة الحمل، ولذلك، من المهم 
جداً الحذر من االســتخدام غير المبرر لألدوية 
أثناء الحمــل، وخصوصاً خالل األشــهر الثالثة 
األولى، وهو وقت حاسم يتم فيه تكون أعضاء 

الجنين.

قبل اســتخدام أي دواء، سواء كان من األدوية 
التــي تصــرف بوصفــة طبيــة أو األدوية التي 
تصــرف من دون وصفة طبية (OTC) أو دواء 
عشــبي، فإن كل امرأة حامل يجب أن تستشير 

الطبيب أو الصيدلي.
في محاولتها لعمل تصنيف لألدوية حســب 
تأثيراتها الســلبية علــى الجنين، أوجدت هيئة 
الغــذاء والــدواء األمريكيــة (FDA) تصنيف 
الفئات الخمس (وهي الفئات A وB وC وD و
 A بحيــث تعتبر األدوية التي تنتمي للفئة ،(X
هي األدوية األكثر أماناً لالستخدام أثناء الحمل 
واألدوية التي تنتمي للفئة X هي األدوية التي 

يحظر استخدامها للحوامل.

يتم تصنيف األدوية حسب تلك الفئات الخمس 
كالتالي:

أدوية الفئة A: هــي األدوية التي لم تظهر 
الدراســات التي أجريت على النســاء الحوامل 

أنها تشكل أي خطر.
أدويــة الفئــة B: هــي األدوية التي تشــير 
الدراســات التي أجريت على الحيوانات أنها ال 
تشكل أي خطر، ولكن الدراسات التي أجريت 

على النســاء الحوامــل البيانات البشــرية غير 
كافية أو غير متوافرة. أو تظهر الدراسات على 
الحيوانــات أنــه توجد خطورة من اســتخدام 
الدواء بينما تنفي ذلك الدراســات على النساء 

الحوامل.
أدويــة الفئــة C: هــي األدوية التي تشــير 
الدراســات التي أجريت علــى الحيوانات أنها 
تشــكل خطورة بينما الدراســات على اإلنسان 
غير كافية. وهذه األدوية يســمح باستخدامها 
فــي الحاالت التي تتجاوز الفائدة المرجوة من 
استخدام الدواء الضرر المتوقع من استخدامه.

أدويــة الفئة D: هــي األدويــة التي تظهر 
الدراســات التي أجريت على النســاء الحوامل 

أن هنــاك خطــورة من اســتخدامها ويســمح 
باســتخدامها فقط عند الحاالت الحرجة والتي 

ال يتوافر بديل عنها أكثر أمناً.
 أدويــة الفئــة X: هناك أدلــة على حصول 
تشــوهات للجنين من خالل دراســات أجريت 
على البشــر، وتتجاوز مخاطر اســتخدام الدواء 

أي فائدة مرجوة من استخدامه.
ومن المهــم للمرأة الحامــل أن تعرف أنه 
ال يوجــد دواء آمن ٪100 ليتم اســتخدامه في 
النســاء الحوامل. ولكن، يبيــن الجدول التالي 
أمثلــة من األدوية التي يمكن اســتخدامها في 
بعض الحاالت الشــائعة التي تواجهها النســاء 

الحوامل بعد استشارة الصيدلي أو الطبيب.



لعلك فكرت في الحصول على سماعة لألذن، 
ولكنــك تشــعر بالقلــق حول مــا إذا كانت 
ســتبدو بمظهر جيد، أو ما إذا كانت ســتفيد 
حقــاً في حالتك، قد يســاعدك في التخفيف 

من مخاوفك معرفة المزيد عن 
خيــارات ســماعات األذن المتاحــة لــك، 
وما تبحث عنه عند شــراء ســماعة األذن ؟، 
وكيفيــة التعــود عليها. ال يمكن لســماعات 
األذن استعادة الســمع الطبيعي، بل يمكنها 
تحســين الســمع عن طريق تكبير األصوات 

الخافتة وتقليل ضجيج الخلفية الصاخب.

أجــزاًء  األذن  ســماعات  جميــع  تســتخدم 
متشــابهة تنقل األصوات من البيئة المحيطة 
إلــى األذن وتجعل تلك األصــوات مرتفعة. 
وتتبايــن ســماعات األذن بشــكل كبيــر في 
السعر والحجم والمواصفات الخاصة وطريقة 

وضعها في األذن.
ويواصل مصممو سماعات األذن جهودهم 
لصنع ســماعات أذن أصغــر حجماً من أجل 
الوفــاء بالحاجــة إلــى وجود ســماعة أذن 
صغيــرة للغايــة ال ُتــرى بالعيــن. ولكن قد 
ال توفر الســماعات األصغر حجمــاً إمكانية 

تحسين السمع بالشكل الذي تتوقعه.

تــم تصميم الســماعة المركبــة بالكامل في 
عمق قناة األذن كي يتــم تثبيتها داخل قناة 
األذن. وتعمل هذه الســماعة على تحســين 
فقدان الســمع البســيط إلى المتوسط لدى 
البالغيــن. ومن خصائص الســماعة المركبة 
بالكامــل فــي عمق قنــاة األذن أنهــا تعتبر 
واحدة من أصغر أنواع سماعات األذن، وأقل 
احتماالً ألن تلتقط ضجيج الرياح وتســتخدم 
بطاريــات صغيرة جــًدا مما يجعــل عمرها 
أقصــر وقد تكــون أصعب فــي التعامل، وال 

تحتوي على أي ميزات إضافية، مثل التحكم 
في الصــوت أو ميكروفون توجيهي وعرضة 

لالنسداد بواسطة شمع األذن.

يتم تصميم سماعة األذن المركبة داخل قناة 
األذن «ITC» حســب الطلب، ويتم تركيبها 
بشــكل جزئي في قنــاة األذن. ويعمل هذا 
التصميم على تحسين فقدان السمع البسيط 
إلى المتوسط لدى البالغين. وتتميز السماعة 
المركبة داخل قنــاة األذن بأنها أقل وضوًحا 
في األذن عن التصميمات األكبر حجماً وتوفر 
ميزات ال تالئم السماعة المركبة بالكامل في 
عمق قناة األذن، ولكن قد يكون من الصعب 
التحكم فبها بســبب صغر حجمها وهي أيضاً 

عرضة لالنسداد بواسطة شمع األذن.

يتم تصميــم الســماعة المركبــة داخل األذن 
«ITE» حســب الطلب، وتتوفــر في طرازين، 
أحدهما يمأل منطقــة تجويف األذن الخارجية 
«داخــل تجويف األذن بالكامــل» واآلخر يمأل 
الجزء الســفلي من تجويف األذن فقط «نصف 
تجويــف األذن». ويفيد كال الطرازين في حالة 
األشــخاص الُمصابين بفقدان السمع المتوسط 

إلــى الحاد، وتتميــز الســماعة المركبة داخل 
األذن بأنهــا تتضمــن ميزات مثــل التحكم في 
الصوت والميكروفونات التوجيهية مما يجعلها 
ســهلة الضبط، وأســهل في إدخالها بشكل عام 
وتســتخدم بطاريات أكبر، مما يســهل التعامل 
معها ويجعلها تستمر لمدة أطول ولكنها عرضة 
لالنســداد بواســطة شــمع األذن، وقد تلتقط 
ضجيج الرياح بشــكل أكثر من األجهزة األصغر 
حجماً وأكثــر وضوحاً فــي األذن عن األجهزة 

األصغر حجماً.

يتــم تثبيــت الســماعة المركبة خلــف األذن 
«BTE» في أعلى األذن وتستقر خلفها. ويوجد 
أنبوب يقوم بتوصيل ســماعة األذن إلى قطعة 
لــألذن يتم تصنيعها حســب الطلــب، وُتعرف 
باســم قالب األذن يتم تركيبها في قناة األذن. 
ويناســب هذا النوع من الســماعات كل أنواع 

فقدان السمع تقريباً ومن كافة األعمار.
وتتميز الســماعة المركبة خلف األذن بأنها 
ذات تصميــم تقليدي، وهــو األكبر حجماً من 
بيــن ســماعات األذن على الرغم مــن وجود 
تصميمات أحــدث صغيرة الحجم وانســيابية 
الشكل وال تكاد ُترى بالعين كما يمكنها تضخيم 
الصــوت بطريقة أكبر مــن أي طرز أخرى وقد 
تلتقــط ضجيج الرياح بشــكل أكثــر من الطرز 

األخرى.

يتشابه طراز السماعة المزود بجهاز استقبال 
في قنــاة األذن (RIC) والطراز المزود بجهاز 
اســتقبال علــى األذن (RITE) مــع الســماعة 
المركبــة خلــف األذن المــزودة بمكبر صوت 
أو جهاز اســتقبال في القنــاة أو األذن. ويوجد 
ســلك رفيع يعمــل على توصيل األجــزاء بدالً 
مــن األنبوب.وتتميز الســماعة المزودة بجهاز 
اســتقبال في قناة األذن بأنها أقــل ظهوراً في 
الجــزء الموجــود خلــف األذن ولكنها عرضة 

لالنسداد بواسطة شمع األذن.

عند البحث عن ســماعة أذن، حاول استكشاف 
خياراتك لفهم نوع ســماعة األذن التي تناسبك 
بشــكل أفضــل. ويجــب عليك أيضــاً الخضوع 
للفحــص حيث يجب الذهــاب لزيارة الطبيب 
الســتبعاد مســببات فقــدان الســمع القابلــة 
للتصحيح، مثل شــمع األذن وااللتهاب ووجود 
ورم. ومــن ثــم اخضــع الختبار الســمع لدى 

اختصاصي السمع.
وتاليــاً اطلب من طبيبك أن يحيلك إلى أحد 
اختصاصيي الســمع المشــهورين. أما إذا كنت 

ال تعرف اختصاصي ســمع جيــداً، فاطلب من 
الطبيب أن يحيلك إلى اختصاصي سمع. وسوف 
يقيم اختصاصي الســمع سمعك ويساعدك في 
اختيار أنسب سماعة أذن ويضبط لك السماعة 
كــي تالئم احتياجاتك، وقــد تحصل على نتائج 

ممتازة عن طريق استخدام سماعتين لألذن.
 اسأل عن ســماعات األذن المتاحة للتجربة، 
يمكنك الحصــول على ســماعة أذن متاحة 
للتجربــة. وقد يأخــذ منك األمــر وقتاً كي 
تتعود على الجهاز وتقرر ما إذا كان مناســباً 
احــرص على الحصول على قســيمة  لك. 
مكتوبة من البائع بها تكلفة التجربة وما إذا 
كانت تلك الكمية ســيتم خصمها من الكلفة 
النهائية لســماعة األذن، والقيمــة التي يتم 
اســتردادها في حال إعادة الســماعة خالل 

فترة التجربة.
فكــر في االحتياجات المســتقبلية، واســأل 
عن إمكانية زيادة قدرة ســماعة األذن التي 
اخترتها بحيث تظل مفيدة لحالتك إذا ســاء 

مستوى فقدان السمع.
تحقــق من الضمــان وتأكد من أن ســماعة 
األذن لهــا ضمــان يغطــي القطــع وأعمال 

الصيانة لفترة زمنية محددة.
احــذر االدعــاءات المضللــة، حيث ال يمكن 
لســماعات األذن إعادة السمع إلى طبيعته 
أو التخلص مــن ضجيج الخلفية. واحذر من 
اإلعالنــات أو البائعين الذيــن يزعمون غير 
ذلك.خطــط للتكلفة، حيث تتفاوت تكاليف 
ســماعات األذن تفاوتاً كبيــراً، حيث يتراوح 
سعر بعضها من 1000 دوالر إلى عدة آالف. 
وقد تكلــف رســوم االختصاصيين وخاصية 
التحكــم عن ُبعد وخيارات أخرى لســماعة 
األذن تكلفة إضافية. فتحدث إلى اختصاصي 
الســمع المتابع لحالتك عن احتياجاتك وما 

تتوقعه.
تغطي بعض عقود شــركات التأمين الخاصة 
جزءاً من تكاليف ســماعات األذن أو كلها، لذا 
تحقق من عقــد تأمينك الصحي للتأكد. يغطي 
برنامــج التأمين الطبي األميركــي «ميديكير» 
تكاليف ســماعات األذن. وفــي بعض الواليات 
األميركيــة، تغطــي مســاعدات التأمين الطبي 
ســماعات األذن، ولكن في بعض األحيان يكون 

ذلك لمدة عام واحد فقط. 
بانتظــام  ارتــداء ســماعات األذن  يســاعد 
والعناية بها جيداً على نجاحك في استخدامها. 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يطلعك اختصاصي 
السمع على أحدث ســماعات األذن واألجهزة 
الجديــدة المتوفــرة، كما يمكن أن يســاعدك 
في إجراء أي تغييرات على الســماعات لتلبية 
احتياجاتــك. فالهدف هــو أن تجد، مع الوقت، 
ســماعة األذن التي تشعر معها بالراحة وتعزز 

من قدرتك على السمع والتواصل.
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يســتغرق التكيف على ســماعة األذن وقتاً، وستالحظ على 
األرجح تحســناً في مهاراتك السمعية بشكل تدريجي كلما 
أصبحت معتاداً على تضخيــم الصوت. وحتى صوتك بذاته 

سوف يبدو مختلفاً عندما ترتدي سماعة األذن.
وعند اســتخدام ســماعة األذن ألول مرة، ضع في اعتبارك 

النقاط التالية:
ســماعات األذن لن تعيد الســمع إلــى طبيعته، حيث ال 
يمكن لســماعات األذن اســتعادة الســمع الطبيعي، بل 
يمكنها تحسين سمعك عن طريق تكبير األصوات الخافتة 

وتقليل ضجيج الخلفية الصاخب.
انتظــر بعــض الوقت حتى تعتاد على ســماعة األذن. قد 
تأخذ عدة أســابيع أو أشــهر قبل أن تعتاد على ســماعة 
األذن. ولكــن كلما زاد اســتخدامك لهــا، أصبح بإمكانك 
التكيــف بشــكل أســرع على األصــوات بعــد أن تقوم 

السماعة بتضخيمها.

تدّرب على اســتخدام ســماعة األذن في بيئات مختلفة. 
ســوف يبدو سمعك بعد اســتخدام سماعة األذن مختلًفا 
فــي أماكن مختلفة. جّرب أوالً اســتخدام ســماعة األذن 

في أماكن هادئة.
اطلــب الدعــم وحــاول البقاء فــي حالة مــن اإليجابية. 
تســاعدك رغبتــك فــي التــدّرب ودعــم أفــراد العائلة 
واألصدقــاء على تحقيق النجاح في اســتخدام ســماعة 
األذن الجديــدة. يمكنك التفكير في االنضمام إلى إحدى 
مجموعات الدعم للمستخدمين الجدد لسماعات األذن.

اذهــب للمتابعــة، حيث يوفــر معظم مقدمــي الرعاية 
الصحيــة تكلفة زيــارة متابعة واحدة ضمن رســومهم. 
وإنها لفكرة جيدة أن تســتفيد من هــذه الزيارة للقيام 
بأي تعديالت وتتأكد من مالءمة ســماعة األذن الجديدة 

لك كما ينبغي.
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أطلقــت هيئــة الصحــة بدبي، أخيــراً، 30 
مبادرة نوعية، تفاعًال مع «عام الخير». 

وقــال معالــي حميــد القطامــي رئيس 
مجلس اإلدارة المدير العــام لهيئة الصحة 
بدبي: إن عــام الخير يمثل ترجمة حقيقية 
لمســيرة زايد الخير التي أسســها الشــيخ 
زايد بن ســلطان، طيب الله ثراه، كما يمثل 
الخير  معاني ومضمــون ومفاهيم رســالة 
النبيلة داخل الدولة وخارجها، التي يرعاها 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظــه الله، وأخوه 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه اللــه، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي نائب القائــد األعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 

المجلس األعلى حكام اإلمارات.
وذكــر معاليه أن عــام الخير هو نموذج 
فريد من نوعه، يعكس أصالة دولة اإلمارات 
المشــرق، ويعد  المتحدة ووجهها  العربية 
إضافة لمســيرة الحضارة اإلنسانية، وبصمة 
واضحــة تعزز ريادة اإلمــارات على صعيد 

العمل اإلنساني الدولي.

شهدت دبي، أخيراً، أعمال مؤتمر مستشفى 
الثالث لطــب األطفــال وحديثي  لطيفــة 
الــوالدة 2017، التــي انطلقــت بحضــور 
مكثف من جانب األطباء المتخصصين من 

داخل الدولة وخارجها.
وفــي كلمتــه االفتتاحيــة قــال معالي 
حميــد محمــد القطامــي رئيــس مجلس 
اإلدارة المديــر العام لهيئــة الصحة بدبي: 
«صحــة دبي» تعمــل بــكل إمكاناتها من 
أجــل حيــاة صحيــة أفضل لــألم والطفل، 

مؤكداً أن الحديث عن صحة الطفل وحياته 
ولياقته، هو الحديث عن المســتقبل وعن 
االســتثمار األمثــل، هكــذا تؤكــد منظمة 
الصحــة العالميــة، واليونيســيف وجميع 
المؤسســات والمنظمات الدولية، وهو ما 
نؤكده نحن في هيئة الصحة بدبي ونعمل 
عليــه ونرصد لــه الخطط والمشــروعات 
والمبــادرات الراميــة إلى توفيــر الرعاية 
الصحيــة المتكاملة ألطفالنــا، حتى يكونوا 
هــم األفضل بدنيــاً وذهنيــاً، وتكون لهم 
القدرة علــى مواصلة إنجازاتنــا والحفاظ 

على مكتسباتنا ومقدرات دولتنا».

■ تصوير: صالح عبد القادر ونديم رشيد
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شهد عام 2016 حاالت طبية نادرة الحدوث وجراحات مل يعرف لها التاريخ 
مثيالً وأبحاثاً ودراسات طبية، بفضل التقدم العلمي والتقنيات الطبية الحديثة.

غرافيك: حسام الحوراين

شهد
مثيال

حدوث حالة نادرة 
الزدواجية بؤبؤ 

العني

اكتشاف جنني 
متكلس عمره 35 
عاماً يف أحشاء 
سيدة تبلغ من 
العمر 73 عاماً 

سيدة بالعقد 
الثالث من العمر 

تنجب 5 توائم 
اكتشاف امرأة 

متلك رحمني 
بإمكانها 
الحمل 

مرتني يف 
نفس 
الوقت

تسجيل والدة أضخم 
مولود يف العامل بوزن 
حدوث انشقاق 6.80 كيلوغرامات 

البطن الخلقي

إنجاب توأم 
من عرقني 
مختلفني 
قني
ني 

طفل يتحول 
إىل متثال 

حجري

فل يتحولل
ىل متثال 

اكتشاف فرص 
اإلصابة بالزهامير 

قبل 20 عاماً

اكتشاف فرص 
اإلصابة بأمراض 
القلب قبل 5 

سنوات

إمناء أذن جديدة ملريض 
عىل إحدى ذراعيه ومن 

ثم نقلها إىل رأسه

اكتشاف طفل لديه 31 
إصبعاً 15 إصبعاً يف 
يديه و16 إصبعاً يف 

قدميه 

الوقت

 

تسجيل أول طفل من 
أنسجة مبيض مجمد 

قبل البلوغ 

أسست هيئة الصحة بدبي ضمن هيكلها التنظيمي (مكتب الخدمات 
اإلنســانية والمجتمع)، وهو المكتب المنوط به توثيق عالقة الهيئة 
مع الجهات المعنية لخدمة المرضى المعسرين والتخفيف اقتصادياً 
عنهم وعن كاهل ذويهم، ملتزماً في ذلك برســالة نبيلة ترتكز على 
إبراز دور الهيئة. كجهة مســؤولة في المجتمع، والمشاركة الفعالة 
في األنشطة المجتمعية والخيرية على المستوى المحلي واإلقليمي 
والعالمــي، مع االلتزام بالشــفافية في التعامل مع جميع المعنيين، 
والعمــل بروح الفريــق الواحد داخلياً وخارجيــاً لتحقيق األهداف 
المرجــوة. بجانــب االلتزام باإلبــداع والريادة فــي تطوير وتقديم 

البرامج والخدمات.
فــي ضوء هــذه المنهجية وبالتعــاون المثمر والعالقــة البناءة مع 
العديــد من الجهات والمؤسســات الخيرية والمعنية، تمكنت هيئة 
الصحــة بدبي مــن الوصول إلــى لمجموعات كبيرة مــن المرضى 
المعســرين الذين اســتفادوا من خدمات الهيئــة، والبالغ عددهم 
فــي العام الماضــي 2016 أكثر من 1940 مريضــاً ومريضة يمثلون 
38 جنســية، فيمــا بلغ حجم المســاعدات حتى نهاية العام نفســه 
108.783 ماليين درهم، وهو ما يعكس ثمار الشراكة االستراتيجية 
بيــن الهيئة واألطراف المختصة، ويعكس في الوقت نفســه النطاق 
المتنامي للمســاعدات، الذي يتســع يوماً بعد اآلخر، ليشمل قوائم 

جديدة للمرضى.
إن هيئــة الصحة بدبي تقدر قيمة وأهمية العمل االجتماعي، الذي 
يمثــل أحــد أهم مســارات التطويــر، التي تســتهدف تحقيق رضا 
المتعامليــن وإســعادهم، ومن أجل ذلك تعمــل الهيئة، عن طريق 
مكتبها.. مكتب الخدمات اإلنســانية والمجتمع، على توثيق عالقتها 
بالجهــات المعنية كافــة، واســتحداث البرامج المطــورة الداعمة 
لتوجهاتهــا االجتماعيــة واإلنســانية، والتي كان لهــا األثر اإليجابي 

الواسع في زيادة إجمالي حجم المساعدات.
وفي ضوء سياسة الهيئة يعمل مكتب الخدمات اإلنسانية والمجتمع 
علــى تخطيط وتنظيم األنشــطة والخدمات والبرامــج االجتماعية 
واإلنســانية الخاصــة بجميع أفــراد المجتمع، واإلعــداد لمبادرات 
وشــراكات مجتمعية. كمــا يعمل على وضع السياســات والمعايير 

والضوابط والمســاعدات العالجية للمرضى المعسرين وتفعيل 
التطوع بالشــراكة مــع مختلف جهات المجتمــع. ونهدف من 
خالل هذه الخدمات إلى تحســين حياة األفراد واألسر وتطوير 

المجتمع وتحقيق التماسك االجتماعي. 
مدير مكتب الخدمات اإلنسانية والمجتمع في هيئة الصحة بدبي

حــّذر خبــراء أميركيــون مــن توبيــخ األطفــال 
علــى كذبهم، ألن ذلك األمر ســيفضي بحســبهم 
لنتائج عكســية، وقالت دانــا أوربان الخبيرة لدى 
الرابطــة االتحاديــة لتقديم المشــورات التربوية 
واألسرية:«ســرعان مــا ينتــاب اآلبــاء القلق عند 
اكتشاف كذب أطفالهم، ويصبح لديهم انطباع أنه 

يتعين عليهم إيقاف ذلك فوراً».
وتابعت: «لكن في الواقع يندرج الكذب ضمن 
مســار التطور لــدى األطفال وال يعد إشــارة إلى 
قصور في التربيــة من جانب اآلباء. وعادة يتعلم 
األطفــال بدءاً من مرحلة ما قبل ارتياد المدرســة 

التمييز بين الصواب والخطأ، وعلى الرغم من ذلك 
يســتمر الكثير منهم فيما بعد في تجربة ما يمكن 
أن يحــدث لهم من خالل مثل هــذه الكذبة وإذا 
ما كانت ســتنجح أم ال». وبغض النظر عما حدث، 
أوصت خبيرة االستشــارات التربوية بضرورة أن 
يمنح اآلباء أطفالهم فرصة أوالً لشــرح الموقف، 
بدالً مــن توبيخهم، وأضافت أنــه من المهم بعد 
ذلــك الوثوق فــي الطفــل، عندما يقــول إنه لم 
يفعل شيئاً. وعلى جانب آخر، أشارت أوربان إلى 
أن طريقــة التعامــل مع األمر تبــدو مختلفة، إذا 
ضبط اآلباء طفلهم متلبســاً بالفعل كالسرقة مثًال، 
وأوضحــت أنه يمكن في هــذا الموقف لآلباء أن 
يوصلوا لطفلهم شعورهم باالستنكار واالستياء أو 

بخيبة األمل، ولكن بهدوء أيضاً.

وأكدت أن السب أو التوبيخ قلما يجدي نفعاً، بل 
على العكس ســوف يؤدي إلى أن الطفل ســوف 
يكــذب خوفاً من العقاب القــادم أو من التوبيخ، 
مشــددة على أهميــة اإلبقاء علــى رعاية الطفل 

والتحدث معه في مثل هذا الموقف.
وأشــارت أوربــان إلى أنه من المهــم أيضاً أن 
يوضح اآلباء لألطفال بشــكل مبكــر قدر اإلمكان 
إنــه إذا ارتكبتم شــيئاً ممنوعــاً، يمكنكم القدوم 
إلينا دائماً. وحتى إذا كنا مســتاءين، سوف نتوصل 

سوياً لحل.

وجه علمــاء ألمان 4 نصائح للحد من الرغبة 
الشــديدة في تناول الطعام، والتي تؤدي في 
النهاية إلى زيادة الوزن، وأهم هذه النصائح 
اإلكثار من شرب الماء، فعندما تشعر بالجوع 
عليك شرب الماء، فإنه يمأل البطن دون إضافة 
ســعرات حرارية، ما يجعلك تشــعر بالشبع، 
كما أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم. 
ويعد تناول األطعمة الغنية بالبروتين أفضل 
طريقة للحد من الجوع، فهي تشعر باالمتالء 
لفتــرة طويلة نظــراً الســتغراقها وقتاً أطول 

في الهضم، وتشــمل هذه األطعمة األسماك، 
الدجاج، العدس ومنتجات الصويا.

ويساعد الشــاي األخضر في إضفاء شعور 
الشــبع، كما أنــه يحتوي على مــادة مغذية 
تسمى غاالت، وهي تساهم في تنظيم الرغبة 
في تناول الطعام. هذا باإلضافة إلى أن تناول 
الشــاي األخضــر بانتظام يســاعد في إنقاص 
الوزن بشكل طبيعي من خالل تعزيز القدرة 
علــى حرق الدهون ومنع تخزينها بالجســم. 
وآخر هذه النصائح ممارسة الرياضة بانتظام، 
حيــث تســاهم في ســد الجوع عــن طريق 

تحفيز هرمونات الشبع بالجسم.

أشــارت دراسة جديدة ُنشرت في مجلة طب األطفال إلى أّن إكمال األم 
الحامل لفترة الحمل كاملة قد يكون أفضل لدماغ الطفل. 

وتظهــره الدراســة أّن ُكل يــوم يقضيه الجنين في الرحــم مهم جداً، 
وأضافت الدراسة: «يجب أن نحافظ على وجود األطفال في األرحام حتى 
تتم األم فترة الحمل كاملة باستثناء بعض الحاالت التي تستدعي الوالدة 
المبكــرة للحفاظ على ســالمة األم والجنين». وقــال الباحثون إنه خالل 
الربع الثالث من الحمل، ينمو دماغ الجنين باطراد.  وأضاف الباحثون أن 

حجم الدماغ يزداد إلى حد 4 أضعاف في أثناء هذا الوقت.

وشــملت الدراســة 75 من الخدج الذين ولدوا قبل نهاية 32 أسبوعاً من 
الحمــل، وكان عمر الحمل في المتوســط 27 أســبوعاً. أّمــا وزن هؤالء 
األطفــال فــكان أقل من 1500 غــرام عند الوالدة. ولــم تظهر عليهم أي 

عالمات إلصابات الدماغ الهيكلية.
وتمــت مقارنة األطفــال الخدج بـ 130 من الرضــع الذين ولدوا بعد 
فترة حمل كاملة تبلغ في المتوســط 39 أسبوعاً، وقال معدو الدراسة إّن 

متوسط الوزن عند الوالدة كان نحو 3400 غرام.
وكشفت مقارنة أدمغة األطفال الرضع في الربع الثالث من الحمل عن 
أن األطفال الخدج لديهم انخفاض في أحجام المخ، المخيخ، جذع الدماغ 
وتجويف الجمجمة، مقارنة باألطفال الذين ولدوا بعد فترة حمل كاملة.

قال مركز حماية المســتهلك بوالية بافاريا   األلمانية، إن مشــروبات الطاقة تحتوي 
على الســكر، ليس فقط من أجل المذاق،  بل كمصدر للطاقة أيضاً، وتحتوي العبوة 
الواحدة من مشــروبات الطاقة على ما يصل إلى 40 غراماً من الســكر، أي أكثر  من 

13 مكعباً.                  
 ويؤدي هذا الســكر إلى زيادة خطر البدانة، كما أنه يهاجم   األســنان ويؤدي إلى ت

سوسها.                                  
وحذر علماء ألمان من مخاطر مشــروبات الطاقة على صحة اإلنســان، ال سيما إذا 
تم تناولها أثناء ممارسة الرياضة، ويستند العلماء في ذلك إلى بحث أجراه المعهد 

األلماني لتقييم المخاطر. 
ويندرج الشــباب ضمن الفئة األكثر تناوالً لهذه المشــروبات، وقال أنكه إلرس من 
المعهــد األلمانــي لتقييم المخاطــر، إن األطفال أيضاً يندرجون ضمــن الفئة التي 
دبي - البيان الصحي تتناول كميات كبيرة من هذه المشروبات  
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