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الوصول إىل 
مدينة آمنة من 
الجلطات القلبية 
املفاجئة بحلول 
عام 2020

رفع نسبة نجاة 
مريض الجلطة القلبية 
من %5 إىل 65% 
خالل الدقائق الـ 5 
األوىل من اإلصابة 
بالجلطة

تقليل مخاطر 
ومضاعفات الجلطة 
القلبية عىل املريض

تعزيز الجانب 
الوقايئ لدى أفراد 
املجتمع

تدريب 100 ألف 
شخص من أفراد 

املجتمع

االنتهاء من 
تدريب أكرث من 
30 ألف شخص

توفري 1500 جهاز إنعاش 
قلبي حتى اآلن موزعة عىل 

نقاط محددة

توفري تطبيقات ومراكز للتحكم 
لتحديد أقرب مستجيب أول من 

موقع املريض

املبادرة مطبقة يف مدينة 
سياتل األمريكية، وكوبنهاغن 

الدمناركية فقط

توفري 10 آالف جهاز 
إنعاش قلبي

بالتعاون مع 
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كشــف علماء بجامعــة غالســكو البريطانية عن 
حميــة غذائية من شــأنها الوقاية من بعض أنواع 
الســرطان.  وفي مقال نشــرته مجلة «نيتشــر» 
للعلــوم قــال العلمــاء إن اتبــاع حميــة غذائية 
معينة، تعتمد على اســتبعاد نوعين من األحماض 
األمينيــة الموجــودة في البروتينــات من النظام 
الغذائــي يســاعد على إبطاء تطور ســرطان الدم 
واألمعاء. وأضافوا: «الحديث يدور عن الجاليسين 
والســيرين، اللذيــن يتوافران بكثــرة في اللحوم 
ومنتجــات األلبــان، وباإلضافة لتلــك المنتجات، 
فالجاليســين يتوافر أيضاً في السبانخ والجرجير، 
وأما الســيرين فيمكن الحصول عليه بتناول اللوز 
والعــدس والحمــص والبازالء، فهــذان الحمضان 
األمينيــان ضروريــان لحيــاة الخاليــا وإنتاجهــا 
للبروتينــات، أي أنهما ضروريان لنموها بشــكل 
عام، والخاليا الســليمة في الجسم تقوم بتركيب 
هذيــن الحمضين، أمــا الخاليا الخبيثــة فتعتمد 
بحد كبيــر على مصادر الغــذاء للحصول عليهما، 
وبالتالــي فإن حرمان الخاليــا الخبيثة من مصادر 
تلك األحمــاض يؤدي إلى تباطؤ نموها». وتوصل 
العلماء لتلك النتائج بعــد التجارب التي أجروها 
على الفئــران المخبرية، حيــث أخضعوا الفئران 
المصابة بسرطان الدم واألمعاء والغدد اللمفاوية 
لحميــة غذائية خاليــة من الحمضيــن األمينيين 
المذكوريــن، حيث بينت النتائــج أن معدل نمو 
الخاليا الســرطانية في أجســادها تباطأ بشــكل 

ملحوظ، فضًال عن ازدياد معدالت العمر لديها.
وعــالوة على ذلك فإن تلــك الحمية جعلت 
الخاليــا المصابة في أجســاد الفئــران أكثر 
عرضــة لألوكســجين التفاعلي، مــا زاد من 
فاعلية العالج الكيميائي للســرطان عند تلك 
دبي - البيان الصحي  الحيوانات. 

توصلت دراســة حديثة إلى وجود 5 خصال أو 
مهارات ضرورية للشــعور بالســعادة والصحة 
هي: االســتقرار العاطفي، والتصميم، والتحكم 

بالنفس، والتفاؤل، والضمير الحي.
واشتملت الدراسة على أكثر من 8 آالف شخص 
مــن المملكة المتحــدة، بلغــت أعمارهم 52 
ســنة وأكثر. ووجد الباحثون ارتباطاً بين هذه 
المهــارات الخمس وتحســن الصحــة، وتراجع 
خطر األمــراض المزمنــة واالكتئــاب والعزلة 

االجتماعية، وتحسن االستقرار المالي.
ويقــول المعــد المســاعد للدراســة، أندرو 
ســتيبتو، أســتاذ الوبائيات الصحيــة والصحة 
العامــة بجامعة كولج لنــدن: «لم نتمكن من 
إثبات أن أحد هــذه العوامل أكثر أهمية من 
بقيــة العوامل. وإن األثر اإليجابي يعتمد على 
عدد الخصال التي يمتلكها كل شخص من تلك 
دبي - البيان الصحي  الخصال». 

تمكــن أطبــاء قســم الجهــاز الهضمــي 
بمستشــفى راشــد من إنقاذ حياة مريض 
آســيوي يبلغ من العمر 64 سنة من موت 
متوقــع إثــر معاناته من نزيــف حاد في 

المعدة. 
وقــال الدكتور أحمد محمــد خصوان 
اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد 
بقســم المناظيــر بمستشــفى راشــد إن 
المريض راجع مركز الحوادث بمستشفى 
راشــد، وهو يعاني من تقيؤ دموي شديد 
مفاجــئ تســبب في صدمــة نقص حجم 
نزفي وهبوط شــديد بالضغط الشــرياني 
وخضــاب الــدم، وزيادة ضربــات القلب 
بشــكل متسارع، مما أضطر األطباء لوضع 
المريض بشــكل فوري على جهاز التنفس 
االصطناعــي بقســم اإلنعاش والمباشــرة 
بإعطاء السوائل الوريدية ونقل الدم ومن 
ثم نقله مباشرة إلى غرفة التنظير إلجراء 
التنظيــر الهضمي العلوي الذي اســتغرق 
3 ســاعات متواصلة، كما تم الكشف عن 
وجــود نزيف حاد وفعال في قاع المعدة 
مع وجود تجلطات دموية ضخمة تحجب 
مصدر النزيف الذي وجد أنه شــريان شاذ 
التموضع ينزف بشــكل شــديد ومستمر 
وهــي حالة نــادرة يطلق عليهــا متالزمة 

«ديالفوا».
وأوضح الدكتور أحمد خصوان الجهود 
التي قام بها الفريق الطبي إلزالة التجلطات 

الدموية الضخمة من قاع المعدة، واتخاذ 
التداخــل الطبــي التنظيــري بحقن مكان 
النزيــف بمــادة لتقليــص قطــر األوعية 
الدموية ومن ثم تم تثبيت ملقط معدني 
مباشــرة على الشريان الشــاذ النازف مما 
أدى إلى التوقف الفوري للنزيف الدموي 
والبدء التدريجي الستقرار حالة المريض، 
الفتــاً إلــى كميات الدم الكبيــرة التي تم 
نقلها إلــى المريض أثناء عمليــة التنظير 
قبل نقله إلى قســم العناية المركزة التي 
مكث فيها مدة أسبوعين تم بعدها فصله 
عن جهاز التنفس االصطناعي عند استقرار 
حالتــه الصحية، ونقله إلى قســم الجهاز 
الهضمــي، حيــث تلقــى الرعايــة الطبية 
الالزمــة قبــل مغادرته المستشــفى قبل 

يومين.

وأكد الدكتــور أحمد خصــوان على دقة 
وصعوبــة إجــراء مثــل هــذا النــوع من 
العمليــات التــي تتطلــب خبــرة ودراية 
كافيــة فــي التعامــل معهــا مشــيرا إلى 
أهمية اســتخدام المناظير في تشــخيص 
وعــالج هــذه الحــاالت المرضيــة، الفتاً 
إلــى اإلمكانيات المتطــورة التي يمتلكها 
المناظير بمستشــفى راشد والتي  قســم 
ســاهمت بشــكل فاعل في تعزيز فرص 
الشــفاء العاجــل للمرضى وفقــاً ألحدث 
البروتوكــوالت والممارســات العالجيــة 

المطبقة عالمياً.
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قال الدكتور سهيل الركن استشاري أمراض 
األعصاب بمستشفى راشد إن عيادة مرض 
الشــلل الرعاش بمستشــفى راشــد تقدم 
خدماتهــا ألكثــر مــن 200 مريــض، وفقاً 
ألحدث البروتوكــوالت العالجية، وأحدث 
األدويــة. وأشــار الدكتــور ســهيل الى ان 
هناك العديد من األسباب المؤدية لإلصابة 
بالمرض منها أســباب جينية والتهابات في 
الدمــاغ، والجلطات الدماغيــة، والضربات 
المتتاليــة على الرأس، وارتفاع ضغط الدم 

والدمــاغ، الفتا الى ان المرض يصيب أكثر 
من 4 ماليين شخص في العالم. 

أعراض
وأوضح استشاري أمراض األعصاب الدكتور 
ســهيل الركــن أن هناك أعراضــا للمرض 
تشــمل أعراضا حركية وغير حركية تتمثل 
في الرعشة والحركات االهتزازية الالإرادية 
المســتمرة التي تبدأ غالباً في اليد والساق 
وأكثــر ما يصيــب اليدين ويكــون واضحاً 
فــي وقت الراحة، والتيبــس في األطراف، 

التــوازن في  وصعوبــة الحركــة، وعــدم 
المشــي، واختالل المــزاج، وصعوبة البلع 
والكالم، واإلمســاك المزمن، ومشاكل في 
الجلد، واضطرابــات النمو وصعوبة وبطء 
الحركــة أو توقفها، وعدم قــدرة المريض 
على القيام بأموره واحتياجاته الشــخصية 

مثل ارتداء المالبس واالستحمام.

 تزامنــاً مــع عــام الخيــر بــدأ فريق من 
األطباء المتطوعين في مستشــفى لطيفة 
تقديــم الخدمــات العالجيــة المتكاملــة 
للنســاء واألطفال كل يوم أربعاء بشــكل 
مجانــي من بعد الســاعة الثانية والنصف 
ظهراً. وقال ســالم بــن الحج مدير مكتب 
الخدمات اإلنسانية في هيئة الصحة بدبي 
إن العيــادة تعتبــر متكاملــة حيث تقدم 
والتشــخيصية،  العالجية  الخدمات  جميع 
الفتاً إلى أن فريق المتطوعين يضم أطباء 
وصيادلــة وممرضين من الكــوادر الطبية 
العاملة في المستشفى بإشراف مباشر من 
قبل الدكتورة منى تهلك استشارية أمراض 
النســاء والمديــر التنفيــذي لمستشــفى 
لطيفــة. وأشــار إلــى أن العيــادة تقــدم 
خدماتها المجانية كل يوم أربعاء لعشــرة 
مرضــى تقريباً متوقعــاً أن يرتفع الطلب 

على العيادة بمجرد معرفة الناس بالعيادة 
التي تقدمها لألطفال والنساء،  والخدمات 
وقال إن فكرة العيــادة تقوم على تقديم 

كافــة الخدمات العالجيــة للمرضى مجاناً 
تزامنــاً مع حلول شــهر رمضــان المبارك 
ومواكبــة لعام الخير الــذي أعلنه صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظــه الله، ووجه بتنفيذ 
مبادرات فيه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي «رعاه 
اللــه»، الفتــاً إلى أن جميــع العاملين في 
العيــادة هم من أطباء مستشــفى لطيفة 
ومــن المتطوعيــن، وان العيــادة تغطي 
المختبــر والصيدليــة وحتــى العمليــات 
للحاالت التي تســتدعي ذلــك، حيث يتم 
تغطيــة تكاليف العمليات من قبل مكتب 
الخدمات اإلنســانية فــي الهيئة. وأكد أن 
العيادة ستواصل تقديم خدماتها العالجية 
المتكاملــة دون انقطــاع أو توقــف أثناء 
رمضان واشهر الصيف الفتاً إلى أن الفكرة 
القت نجاحاً وحماســاً منقطع النظير من 
قبل أطباء مستشــفى لطيفة الذين وصل 
عددهــم حالياً إلــى 5 أطباء و15 ممرضة 
من مختلف الجنســيات. وقــال إن هناك 
فكــرة مســتقبلية بتعميــم الفكــرة على 
باقي مستشــفيات الهيئة لتشمل مختلف 

التخصصات الطبية. 

■ العيادة التطوعية في مستشفى لطيفة

■د سهيل الركن

■ سالم بن الحج

كشف الدكتور حسين السمت، مساعد 
مديــر إدارة المختبــرات فــي هيئــة 
الصحــة بدبــي أن المركز نجــح لغاية 
اآلن فــي عالج 19 مريضــاً عن طريق 
الخاليــا الجذعية المســتخلصة من دم 
الحبل الســري، ممن كانوا يعانون من 
الثالســيميا وانيميــا الــدم وغيرها من 
األمراض األخرى المستعصية، الفتاً إلى 
أن األبحاث العلمية تؤكد أن دم الحبل 
الســري بات عالجاً ناجعاً ألكثر من 80 

مرضاً.

أو  المشــيمة  إن  الســمت:  وقــال 
«الخالصــة» باللهجــة المحلية تعد من 
الفضالت التي يتم التخلص منها مباشرة 
بعد الوالدة، ولكن تبين مع تقدم الطب 
أنهــا تحتوي على ماليين الخاليا النامية 
التي يمكــن توجيهها فــي المختبرات 
لعالج الطفل نفســه من أي مرض بعد 
30 ســنة وأكثــر، كما يمكــن لألهل أو 
األقارب أو حتى الغرباء االستفادة منها 

في حال كان التبرع مفتوحاً للغير.
من جهتهــا قالت فاطمة الهاشــمي 
رئيسة وحدة اإلدارة وباحثة إكلينيكية 
فــي مركــز دبي لــدم الحبل الســري 
واألبحاث إن هناك أكثر من 6500 عينة 
مخزنة منها 600 عينة يمكن استخدامها 
مــن قبــل الغيــر و 4900 خاصة فقط 

باألمهات وعائالتهم. 
ارتفــاع  عــن  الهاشــمي  وكشــفت 
نســبة التبرع للغير بعد تطبيق المركز 
اعتباراً  إلى األمهــات  الوصــول  لفكرة 
مــن نوفمبــر الماضي اثــر االتفاق مع 
إدارة مستشفى لطيفة وذلك لالستعانة 
بعدد من الممرضات لتعريف األمهات 
بأهميــة دم الحبــل الســري ومــن ثم 
تسجيل األمهات قبل الوالدة في أماكن 
وجودهن في المستشــفى قبل الوالدة 
مشيرة إلى أن معدل التسجيل يتراوح 
حالياً بين 160_190 أماً مقارنة بـ 16_ 
18 قبــل البدء في تقديم الخدمات في 

مستشفى لطيفة.
المســتقبلية  الخطة  أن  وأوضحــت 
ستشــمل مستشــفى دبــي إضافة إلى 

مستشــفى حتا الذي انطلق فيه برنامج 
تدريــب لتعريف الممرضــات بكيفية 

سحب دم الحبل السري. 
وبينــت فاطمة الهاشــمي أن عملية 
جمع دم الحبل الســري تتم ببســاطة 
بعد والدة الجنين مباشرة وقبل والدة 
المشيمة، حيث يتم جمع بين 120 إلى 
150 ملليمتراً من الدم في كيس يشــبه 
كيس التبرع بالــدم، حيث تغرس إبرة 
مثبتة فــي الكيس البالســتيكي وتترك 
ليمتلئ الكيس عن طريق الجاذبية، في 
عملية تســتغرق بين 2 إلــى 4 دقائق، 
وهي عملية سهلة وغير مؤلمة بالنسبة 

لألم والجنين.
وأضافــت: بعد ســْحب عينــة الدم 
يتم تثبيــت المعلومات المطلوبة على 
الكيــس، بعــد أن يتم إغالقــه بإحكام، 
ويتــم كذلك أخــذ 3 عينــات مخبرية 
من دم األم، وتنقــل العينات مع كيس 
دم الحبل الســري إلــى مركز دبي لدم 
الحبل الســري واألبحــاث، وهناك يتم 
التأكد من بيانــات المريضة ومطابقتها 
لوحدة الدم وعينات األم، ثم يتم تجهيز 
عينات إلرســالها للفحــوص الجرثومية 
وفصيلة  الفيروسية  المعدية  واألمراض 
الدم وعمل التطابق النســيجي وفحص 

عــدد أنوية خاليا الدم الحمراء ومعدل 
تكاثر الخاليــا الجذعية، وبعد ذلك تتم 
عملية تحضير الخاليا الجذعية وفصلها 

على مرحلتين في ظروف معقمة.
وتابعت يتم تجميد عينات دم الحبل 
السري في النيتروجين المسال تدريجياً 
لمدة ساعة، ثم وضعها في ثالجة خاصة 
مؤقتة لمدة شــهرين عند درجة حرارة 
196 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدها 
يتــم االتصال باألم مرة ثانية ألخذ عينة 
دم للتأكــد مــن خلوها مــن األمراض 
المعديــة، والتأكد من عــدم وجود أي 
نوع من الفيروسات في فترة الحضانة. ■ حسين السمت■فاطمة الهاشمي
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تعــد إدارة التنظيــم الصحــي في هيئــة الصحة في 
دبــي أحد أهــم اإلدارات المحوريــة، التي حرصت 
الهيئــة علــى تواجدها في قلب هيكلها، مســتهدفة 
مــن ذلــك تخصيــص إدارة تتولى بموجــب مهامها 
ومســؤولياتها تطوير المعاييــر التنظيمية التي تعنى 
بجودة الخدمــات الصحية في إمــارة دبي، وضمان 
الجودة، ورفــد اإلمارة بالمهنيين الصحيين من ذوي 
المهارة والكفاءة العالية، إلى جانب تولي مســؤولية 
حماية حقوق المرضى من خالل نظام شــفاف يعنى 
بالشــكاوى الطبية. وال يتوقف عمل اإلدارة عند هذا 
الحــد كما يقول الدكتــور مروان المــال مدير إدارة 
التنظيــم الصحــي في هذا الحــوار، حيــث بّين أن 
هناك حزمة تطوير مهمة تشــمل سياسات التراخيص 
والتقييــم وتصديق الشــهادات، واإلدارة تعمل على 
تطويــر المعاييــر التنظيميــة والمبــادئ التوجيهية 
للمنشــآت الصحيــة والمهنيين الصحييــن في إمارة 
دبــي، فإنها مســؤولة كذلك عن ترخيص المنشــآت 
والمهنييــن، وضمــان امتثــال المنشــآت الصحيــة 
والمهنييــن الصحيين للمعاييــر التنظيمية، فضًال عن 
القيــام بالتفتيش الــدوري على المنشــآت الصحية، 

وتقييم الخدمات، وتالياً نص الحوار:
أجرت اإلدارة، أخيراً، عمليات تقييم واسعة رصدتم 

نقاط قوة أو ضعف أو تحديات معينة؟
عملية التقييم أكدت وجود معايير واضحة للتراخيص 
لــكل من المنشــآت واألفــراد، إلى جانــب التعاون 
المســتمر مع الشركاء االستراتيجيين وأبرزهم بلدية 
دبي، دائــرة التنميــة االقتصادية وســلطة المناطق 
الحــرة، وهذه تعد من نقــاط القوة لــإلدارة، التي 
تعززها منهجية العمل وفق األساليب الذكية، ومنها 
التطبيــق الذكي للترخيص (خدمة تقديم الطلب عبر 
الموقــع اإللكتروني). ونعمل حالياً على اســتحداث 
نظــام إلكترونــي ذكــي ومترابط بشــكل فّعال مع 
جميع الجهات الخارجية والتي لها عالقة بالترخيص، 
إلى جانب اســتحداث مبادرة «سجل دبي الصحي»، 
والعمــل علــى تطوير معاييــر الترخيــص للمهنيين 
والمنشــآت الصحيــة، وذلك للتشــجيع علــى توفير 

كفاءات عالمية عالية المستوى.

أظهرت عمليات تقييــم أداء اإلدارة ضرورة تحديث 
وتطويــر بعــض اللوائح، وكذلك النظــام اإللكتروني، 
والحاجة إلى توســيع النطاق الزمني ألعمال التفتيش 
علــى المنشــآت، حيث تقتصــر هذه األعمــال على 
فترتيــن، تبدأ األولى في تمــام الـ 9 صباحاً وحتى الـ 
1 مــن بعد الظهر، والثانية مــن الـ 4 عصراً وحتى الـ 

8 مساًء.
هــذا عــن أداء إدارة التنظيــم الصحــي، فماذا عن 
سياســتها، ونقصد هنا: سياســة التقييم واإلعفاء من 

االمتحانات؟
بالنســبة لسياســة التقييم واإلعفاء مــن االمتحانات، 
فنوضح أن امتحان الهيئة صالح لمدة عام واحد فقط، 
وال يشــمل اإلعفاء مــن االمتحانات أطباء األســنان، 
وال يشــمل األخصائيين واالستشاريين الحاصلين على 
شــهادات أوروبية معينة، ونعمــل اآلن على تحديث 
هــذه السياســات، بحيث تمتد صالحيــة االمتحانات 
إلى 5 ســنوات بــدالً من ســنة، على أن يتــم إعفاء 
أطباء األسنان من تقييم الهيئة باشتراطات ومتطلبات 
معينة، وإعفاء األخصائيين واالستشــاريين الحاصلين 
على شــهادات أوروبية معينة ومنها: «ألمانيا، فرنسا، 

السويد، إيطاليا». ونستهدف من تغيير السياسات في 
هذا الشأن إلى تسهيل إجراءات تراخيص األطباء من 
الــدول المتقدمة واســتقطاب المزيد مــن الكفاءات 
المهنيــة للعمــل في دبــي، إلى جانــب تعزيز قيمة 
امتحــان الهيئة، وتوثيقــه بالمعاييــر العالمية األكثر 

تطوراً.
تبقى سياسة ترخيص المهنيين الصحيين هي األهم، 

فماذا عنها؟
الوضــع الحالي يشــير إلــى رفض طلبــات المهنيين 
الجديدة غيــر المطابقة لدليل تراخيص المهنيين في 
الدولــة، ونعمــل اآلن على تحديث هذه السياســة، 

بحيــث يكون هناك آليــات واضحة يمكن من خاللها 
فتح المجــال العتماد المؤهــالت التخصصية النادرة 
والمطلوبة في إمارة دبي، وذلك الستقطاب الكفاءات 
المهنية من دول العالم، وسد احتياجات سوق العمل، 

ورفع مستوى الخدمات الطبية في اإلمارة.
ما الذي تعنيه سياســة منح الموافقة للعمل بشــكل 

جزئي؟
الوضــع الحالــي ال يســمح للمهن الطبية المســاندة 
والممرضيــن الحصــول على الموافقــة بنظام العمل 
الجزئي في منشــآت أخرى، وتقتصــر الموافقة على 
منــح تخصصات معينة بنظام العمل الجزئي بشــكل 

محــدود، وعــدم مطالبة الطبيــب الجــراح بالتعهد 
لإلشــراف على المريض ومتابعة حالتــه بعد إجرائه 

العملية الجراحية في المنشآت األخرى.
هل ستشمل أعمال التطوير المقبلة سياسة وإجراءات 

تصديق المؤهالت الطبية والتأكد من مصدرها؟
حالياً يتم ترخيص المهنيين الصحيين قبل االنتهاء من 
عملية التحقق من مصدر الشــهادات المقدمة، ومع 
السياسة واإلجراءات الجديدة، فسوف يشترط تقديم 
التقريــر اإليجابــي النهائي للتحقق من الشــهادات، 
وذلــك قبــل الحصول علــى الترخيــص النهائي، من 
جهــة أخــرى ال يتــم تجديد الرخــص المهنيــة إذا 
كانــت نتيجــة التحقق غيــر إيجابية، وفــي اآلليات 
المســتحدثة، ســتكون هناك بعض التسهيالت، التي 
تشمل اعتماد التقارير المتعذر التحقق منها ألسباب 
معينــة، وذلك علــى حســب الشــروط المعتمدة، 
وهذا التطوير ســيضمن االطمئنان من كفاءة وصحة 
البيانــات المقدمة مــن قل المهنيين، كما ســيراعي 
المهنييــن الصحيين العاملين في الهيئة لفترة طويلة 
وغير القادرين على تجديد رخصهم وإعطائهم فرصة 

العتماد تقاريرهم.
يمتــد عمل اإلدارة إلى إصدار ما يعرف بشــهادات 
حسن الســيرة المهنية، فهل شملت أعمال التطوير 

الجارية هذه اإلجراءات؟
الوضع الحالي يقول إن شهادة حسن السيرة المهنية 
يتم إصدارها للمهني بعد ترخيصه وتقديمه للطلب 
مباشــرة، والفتــرة المعتمدة إلصدار الشــهادة غير 
المستعجلة هي 15 يوم عمل. ومع تطوير اإلجراءات، 
ستشــترط الهيئة إلصدار الشهادة إكمال فترة ال تقل 
عن ثالثة أشــهر من تاريخ إصدار الرخصة، مع تقليل 
الفترة الالزمة إلصدار الشــهادة غير المستعجلة إلى 
10 أيام عمل. ومع التطوير تكون هيئة الصحة بدبي 
قد منحــت المهني الفرصة للعمــل فترة كافية قبل 
تقييم سيرته المهنية، والوصول في الوقت نفسه إلى 

بيانات دقيقة يمكن تضمينها في سيرته.
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بّيــن الدكتــور مروان المــال أن مبادرة «وياك»، ليســت مجرد زيارات 
تفتيشــية، فهي عبارة عن زيارات تقوم بها الهيئة من خالل متخصصين 
إلى المنشــآت الصحية، بهدف نشــر الوعي بمبــادئ الجودة والتوجيه 
والتوعية المســتمرة بمعايير الجودة واللوائح والتشــريعات المنظمة 
للعمل الصحي في دبي، وال شــك أن المبادرة تســهم بشكل فاعل في 
الحفــاظ على صحة وســالمة المرضــى، وزيادة وعــي وتعزيز معرفة 
القطاع الصحــي الخاص بالقوانين والتشــريعات المحليــة واالتحادية 
المتعلقة بممارســة المهنة، وتقليــل األخطاء والمخالفات الصحية، إلى 
جانب زيادة نسبة رضا المتعاملين عن خدمات إدارة التنظيم الصحي.

كمــا أن المبادرة تعمل علــى زيادة ثقة المرضــى بالخدمات الصحية 
المقدمة باإلمارة، ما يســهم في تشــجيع االستثمار في القطاع الصحي 
والسياحة العالجية وتطوير وتحسين أداء فريق التفتيش بإدارة التنظيم 
الصحي، وتطبيق المقّيم الصحي الذاتي بالمنشآت الصحية لزيادة الوعي 
وتعريف القطاع الصحي الخاص بآخر مستجدات القوانين والتشريعات 
المحلية واالتحادية المتعلقة بممارسة المهنة، واالشتراطات والمعايير 
الــالزم تطبيقها. أي أن المبادرة بفكرتهــا ومضمون أهدافها ترمي إلى 
رفع مســتوى الخدمات الصحية إلى الدرجة التي تعزز مكانة المنشــأة 

الصحية وتحقق رضا وسعادة المتعاملين في آن واحد.

ســيتم الســماح للمهن الطبية المساندة 
والممرضيــن بالتقــدم للحصــول علــى 
الموافقــة للعمل بشــكل جزئــي، ومنح 
بعــض الفئــات المهنيــة مــن المديرين 
الطبيين واألخصائييــن موافقات إضافية 
للعمــل الجزئي، وفيمــا يتعلق بالطبيب 
الجراح، فالسياسة الجديدة تلزم الطبيب 
الجــراح بالتعهد لــدى الهيئــة بااللتزام 
أثناء  التامة  المتطلبات والمسؤولية  بكل 

إجرائه العملية وما بعدها.

■ مروان المال



 
أكدت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي أهمية التوعية 
بمــرض الهيموفيليا (ســيولة الدم) واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمة للكشــف المبكــر عن المرض ووضــع الخطط 
والبرامــج التثقيفية والعالجيــة للتعايش معه، وتدريب 
الكوادر الطبية والتمريضية لتطبيق أفضل الممارســات 

الطبية في هذا المجال.
وحــذرت العيادة الذكية التي شــاركت بها الدكتورة 
آمنة ســالم المهيــري متخصصــة أولى بأمــراض الدم 
بمستشــفى دبي مرضى الهيموفيليــا من تناول األدوية 
المسيلة للدم وهي تستخدم عادة لخفض درجة الحرارة 
وتســكين األلم، مشــيرة إلى خطورة مرض الهيموفيليا 
(ســيولة الــدم) الذي يعد أحــد أمراض الــدم الوراثية 
الناتجــة عن نقص أحد عوامــل التجلط في الدم بحيث 
ال يتخثر دم الشخص المصاب بمرض الهيموفيليا بشكل 
طبيعــي؛ مما يجعله ينزف لفتــرة أطول من المعدالت 

الطبيعية.

 وأكــدت أهمية وجــود عامل التخثر فــي الدم لحماية 
الجســم من النزيف المســتمر وفقد كميات كبيرة من 
الدم، مشــيرة إلــى أن التئام الجروح يمر بسلســلة من 
العمليات تنشط خاللها البروتينات الخاصة بالتخثر وفي 
نهايــة هذه السلســلة تنتج أليافاً تقــوي عمل الصفائح 
الدموية، لتكوين كتلة دموية قادرة على إيقاف النزيف 
فــي الوعاء الدموي المصاب الــذي يقوم ببناء وتعويض 
الخاليا التالفة، وتبدأ الكتلة الدموية المؤقتة في التالشي.
وقالــت: إن مــرض الهيموفيليا هو أكثر شــيوعاً عند 
الذكــور مــن اإلنــاث ويمكن اكتشــافه عنــد التعرض 
للجروح، حيث تســتمر عمليــة نزيف الدم لفترة أطول 
مــن المعتاد، كما يمكن الكشــف عن المرض من خالل 
الفحــص المخبري أو خالل مرحلــة الحبو عند األطفال 

وظهور كدمات زرقاء أو نزيف داخل المفاصل.
 وأكــدت أن النــزف يمكن أن يحدث في أي مكان مثل 
المخ، والحلق، واألمعاء، أو المثانة والكلى مشــيرة إلى 
أن أخطــر أنــواع النزيــف الداخلي هو نزيــف الدماغ 
الذي قد يصاحبه إغماء وتشنجات، حيث تتفاوت نسبة 
نزيــف الدم على عدة أســباب منهــا درجة نقص عامل 
التخثر، وعمر الشخص المصاب، ومعدل النشاط الحركي 

للمريض.

واســتعرضت العيادة الذكية الخدمات التي يقدمها قســم 
أمــراض الدم بمستشــفى دبــي لهذه الفئة مــن المرضى 
من خــالل تثقيفهــم ومتابعة حاالتهــم المرضية وتقديم 
العالج الطبيعي للمحتاجين لذلك وتقديم الدعم النفســي 

والمعنوي لهم ولذويهم وتدريبهم على كيفية أخذ حقن 
عامل تخثر الدم في المنزل أو العمل أو المدرسة.

ونصحت المرضى بمزاولة الرياضة بانتظام، وذلك 
بعد استشــارة الطبيــب لتحديد نــوع الرياضة 
المناســبة، والمحافظ على ســالمة وصحة الفم 
واألسنان وذلك لمنع حدوث نزيف أو فقدانها. 
كمــا نصحت األهالــي بضــرورة الحصول 

العامــة حول هذا  الثقافة  علــى 
المساعدة  المرض وكيفية تقديم 
والدعــم للطفل المصاب، والتأكد 
من عدم تعرض الطفل للســقوط 

مــن المقعــد أو الســرير أو أثناء 
اللعــب، واســتخدام الســجاد فــي 

المنزل للحد من تأثير السقوط على 
األرض، والتأكد من إبعاد األدوية عن 

متناول األطفال وخاصة التي تؤدي إلى 
نزيف الدم.

األحد | 04 شعبان 1438 هـ | 30 أبريل 2017م | العدد 13465 04

أن  علميــة  دراســة  كشــفت 
منهــا  الحيويــة  المضــادات  بعــض 
الديكلوكساســيلين قد تقلل من تأثير 

بعض أدوية سيولة الدم.
انطــون  الدراســة  مؤلــف  وقــال 
بوتيجــارد، صيدلي في جامعة جنوب 
الدنمــارك، فــي أودنســي، إن تأثيــر 
الديكلوكساســيلين علــى تجلط الدم 

كان مفاجئاً للغاية.
وأوضــح الباحثون خالل الدراســة أن 

ســتة من أصــل 10 مرضــى انخفض 
لديهم مستوى سيولة الدم بعد تناول 
المضاد الحيوي ديكلوكساسيلين بعدما 
كانــوا يتمتعون بالحمايــة ضد تجلط 
الكومادين  الباحثون أن  الدم. وأوضح 
(الوارفارين) يعمل على زيادة سيولة 
الــدم وذلك للتقليل من فرص اإلصابة 
بجلطات الدم، التي هي سبب محتمل 

للسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
ووفقــاً للمكتبــة الوطنيــة األميركية 

للطــب، فإن المرضــى الذين يعانون 
من عدم انتظــام ضربات القلب، مثل 
الرجفــان األذينــي، والذيــن خضعوا 
لعملية استبدال صمامات القلب غالباً 
مــا يأخذون هــذه األدويــة. وأضاف 
الدكتــور مايك لين، أســتاذ مســاعد 
بقســم األمــراض المعدية فــي كلية 
الطب بجامعة واشــنطن في ســانت 
يجــب عليهــم  األطبــاء  أن  لويــس، 
التحذير بشأن وصف ديكلوكساسيلين 

الكومادين  يتناولون  الذيــن  للمرضى 
أو أدوية ســيولة الــدم المماثلة. وقد 
نشــرت نتائج الدراســة عبــر الموقع 
 Health Day األمريكــي  الطبــي 
دبي - البيان الصحي   .News

تصنف الناعور أو الهيموفيليا إلى ثالثة أصناف هي:
1. هيموفيليا (أ) ناشئة عن نقص العنصر 8 وهي األكثر 
شــيوعاً وتســمى الهيموفيليا الكالســيكية ويصيب 
الذكــور فقط، من أهم أعراضه النزيف المتكرر من 
دون ســبب أو مرض واضح، يمثل 80% من مجموع 

الحاالت المصابة.
2. هيموفيليــا (ب) ناشــئة عن نقص عامــل التجلط 9 
ويعد األكثر انتشــاراً في الوطــن العربي، وهو أقل 
خطــورة من النوع األول، ويمثل 15% من الحاالت، 
يصيب الذكور فقط، وأهم أعراضه النزيف المستمر.

3. هيموفيليا (ج) ناشــئة عــن نقص عامل التجلط رقم 
11 وهي أقل األنواع انتشاراً، يصيب الذكور واإلناث 

على السواء.

 ضعــف العضالت نتيجــة لحــدوث التهاب في 

مرحلــة ما بعد النــزف، حيث يصبح الطفل بعد 
ســنوات معاقــاً حركياً وعند ســن البلوغ يحتاج 
لعملية تغير مفصل ما لم يتلقى العالج المناسب.
 حــدوث نزيــف في أي جزء من أجزاء الجســم 
ظاهريــاً أو باطنياً خاصة فــي منطقة العضالت 
والمفاصــل يحــدث بعد اإلصابــات الطفيفة أو 
عمليــات صغيــرة كالختان أو خلع األســنان أو 

سحب عينة دم أو أخذ حقنة.
 تكرر ســقوط الطفل عندما يبدأ مرحلة المشــي 
أو الحبو مع اإلصابــة بالكدمات الزرقاء ونزيف 

المفاصل خاصة عند الركبتين.
 حــدوث تلف وتيبــس المفاصل بســبب تكرار 
النزيــف مما يترتب على ذلك حدوث التهاب ما 

بعد مرحلة النزيف.
أسباب حدوث المرض:

المــرض هو مرض وراثــي، معنى ذلك أن هناك 
جينات ال تعمل بشــكل طبيعي هي المسؤولة عن 
حدوث المرض، بالتالي هو مثل أي مشــكلة وراثية 

تنتقــل من جيل إلى جيل، حيث تحدث اضطرابات 
في الجينات المسؤولة عن تصنيع معامالت التجلط 
بالدم ســواء أكانت تلك الجينــات مورثة من أحد 
اآلباء أو بسبب حدوث طفرات جينية أثناء تكوين 
معامــالت التجلط لــدى الطفل بالرغــم من عدم 

وجود إصابة عند أحد الوالدين أو العائلة.

يتم تشخيص مرض الهيموفيليا على مرحلتين:
 أوالً:    قياس كمية العامل المخثر 9 و8 بالدم

 ،DNA ثانيــاً: اختبــار الحامل النــووي الوراثــي 
والعــالج عبــارة عن عــالج وقائــي، حقن 
الطفــل المريــض كل 48 ســاعة بمعامالت 
التجلــط لكنــه يتكيــف أكثــر مــع العالج 
بالبالزما ليحافــظ على المفاصل والعضالت 
على حالتها الطبيعية، كما ينصح األشــخاص 
المتضــررون بأداء تمارين محــددة لتعزيز 

المفاصل والمرفقين والركبتين والكاحلين.

ت التي يقدمها قســم 
ه الفئة مــن المرضى 
ــم المرضية وتقديم

قديم الدعم النفســي 
ى كيفية أخذ حقن 

ل أو المدرسة.

نتظام، وذلك 
الرياضة  وع
وصحة الفم
و فقدانها. 
ة الحصول 

 
ى 

ن 
إلى 

حــذرت دراســة طبيــة حديثــة مــن 
أن فقــر الــدم (األنيميا) ربما تســبب 
والتوصيلي،  الحســي  الســمع  فقــدان 
وأجرى الدراســة باحثون بجامعة والية 
بنسلفانيا األميركية. ووجد الباحثون أن 
فقر الدم ارتبط مع زيادة خطر اإلصابة 
بفقدان السمع الحسي العصبي وفقدان 
السمع التوصيلي. ولكشف العالقة بين 

فقر الدم وفقدان السمع، تابع الباحثون 
حالة 339 ألفاً و305 من المصابين بفقر 
الدم، تتــراوح أعمارهم بيــن 21 و90 
عاماً. وفقدان الســمع الحسي العصبي، 
ينتــج عن فقدان أو وقوع ضرر بالخاليا 
الحســية الموجودة بقوقعة األذن، فيما 
ينجــم فقــدان الســمع التوصيلي عن 
مشكلة في األذن الخارجية أو الوسطى 
تمنــع الصــوت مــن الوصــول بصورة 

مالئمة إلى األذن الداخلية.
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قال باحثون أميركيون إنهم يعملون على تطوير 
جهاز استشــعار للكشف عن سرطان البروستات، 
من خالل شم عينات البول الخاصة بالرجال، بدالً 
من فحص خزعة البروســتات، الذي يسبب آالماً 
كبيرة.األبحاث التــي أجراها علماء وباحثون في 
جامعة إنديانــا األميركية، وعرضوا نتائجها خالل 
االجتماع الســنوي للجمعية الكيميائية األميركية 
في مدينة ســان فرانسيســكو األميركية، أوضحو 
أنهم حــددوا الجزيئات المســؤولة على األرجح 
عن رائحة ســرطان البروســتات التي تنبعث من 
البول، والتي يمكن الكشــف عنها من خالل شم 
البول كيميائياً. وأضافوا أن فكرة هذا المشــروع 
بدأت بدراسة عام 2014 بعد أن تبين أن الكالب 
المدربة يمكنها الكشــف عن سرطان البروستات 
بدقــة تزيــد على ٪97، بينمــا كان الفريق يعمل 
بالفعل على جهاز استشــعار لشــم رائحة البول.
وحالياً، يتطلب الكشــف عن سرطان البروستات 
فحص خزعة البروســتات؛ حيث تؤخذ قطعة من 
أنســجته من أجل معاينتها تحــت المجهر، لكن 

هذا اإلجــراء المؤلم قد ينطوي على آثار جانبية 
نادرة مثل حدوث نزيف.

ولتحديد الجزيئات التي تفرز من البول ويمكن 
أن تشــير إلى اإلصابة بســرطان البروستات لدى 
المرضى، أجرى فريق البحث دراسة شملت جمع 
عينــات البول من 100 رجــل يخضعون لخزعات 

البروستات.
ويخطــط الفريــق إلجــراء اختبارات واســعة 
النطاق فــي مراكز صحية متعــددة للتحقق من 
صحة النتائج التي توصلوا إليها، مشــيرين إلى أن 
جهاز االستشــعار الجديد يمكــن أن يصبح متاحاً 
للمرضــى واألطباء في غضون الســنوات القليلة 
المقبلــة. وفي 2015 أعلن علمــاء إيطاليون، عن 
اكتشــاف وســيلة جديدة للكشــف عن سرطان 
البروســتات، من خــالل كالب مدربــة، تمكنت 
من اكتشــاف إصابة مئات الرجال بالمرض، بدقة 
نتائج وصلت إلى ٪98. وتمكنت الكالب المدربة 
من التعــرف على المرضى من خالل شــم مواد 
كيميائية معينة في البول، مرتبطة بمرض سرطان 
البروســتات، وهو واحد من أعنف الســرطانات 

شيوعاً بين الرجال حول العالم. 

قال باحثون من سويســرا وأميركا إنه من 
الممكــن جعــل اإلنســان أكثــر أمانة من 
خالل تحفيز مناطــق معينة بالمخ كهربياً. 
وحســب فريق من الباحثين من جامعات 
زيوريخ وشــيكاغو وهارفارد في دراستهم 
التي نشــرت في مجلة بروسيدنجز التابعة 
لألكاديميــة األميركيــة للعلــوم فإن هناك 
عمليــة فــي المــخ تجعلنا نلتــزم الصدق 
واألمانة حتى وإن كان الغش سيعود علينا 

بنفع مادي.

وأوضح الباحثون أنه مــن الممكن التأثير 
علــى هــذه العملية من الخــارج. وأجرى 
الباحثــون تجــارب علــى 300 طالب في 
ســن نحو 23 عامــاً خالل لعبــة نرد على 
النقود. ُطلب من الشــباب تســجيل نتائج 
رميات النرد بأنفســهم واســتطاعوا بذلك 
تســجيل نتائج خاطئة لزيادة مكسبهم إلى 
90 فرانكاً سويســرياً.وقال الباحثون تحت 
إشراف كريستيان روف من مختبر أبحاث 
األنظمــة االجتماعية والعصبية في جامعة 

زيوريــخ إن الطالب الذيــن تخضع مناطق 
فــي مخهم للتحفيــز الكهربي غشــوا في 
٪37 مــن الحــاالت في حيــن أن الطالب 
الذين تم تحفيز دماغهم كهربياً لم يغشــوا 
ســوى في ٪15 من الحاالت فقط.تم خالل 
التجربة تحفيز منطقــة في الفص الجبهي 
بالمخ باستخدام تيار كهربائي ضعيف عبر 
أقطــاب كهربية وضعت على فروة الرأس. 
ومن المعروف لــدى الباحثين المختصين 
أن هذه المنطقة مهمة لتخطيط العمليات 

الفكرية.وقال الباحثون إنه ال يمكن تفسير 
ســلوك الطالب بأنــه مجــرد اختالف في 
المبــادئ األخالقيــة بينهــم أو بأنــه حب 
مغامرة أو اندفاع «فالكثير من الدراســات 
برهنت بالفعل على أن استخدام الكهرباء 
في المخ يمكن أن يؤدي للكثير» حســبما 
أوضــح فالتــر باولــوس، مدير مستشــفى 
األمــراض العصبيــة في جامعــة جوتنجن 
األلمانيــة الذي لم يشــارك في الدراســة.  

دبي - البيان الصحي 

قــال فريق مــن الباحثين من أكثــر من دولة 
إنهم اكتشــفوا وجود ما يمكن اعتباره «بصمة 
الحلــم» في المخ. ومــن المعروف أن األحالم 
يمكن أن تحدث في مراحل مختلفة من النوم 
ولكــن الباحثيــن ال يعرفون علــى وجه الدقة 

حتى اآلن ما الذي يسببها.
ربما كانت األحالم هي أكثر أشــكال الوعي 
غموضاً، حيث يشــهد اإلنســان وبشكل متغير 
مراحل يكون فيها بال وعي أثناء اســتغراقه في 
النوم ليًال ثم تعود أفكار وصور أو أحالم كاملة 
لتســاوره من جديد. وال يزال هذا التقلب بين 
انعدام الوعي وورود األفكار والصور واألحالم 

بخاطر اإلنسان أمراً غامضاً للباحثين.
ورغم أن معظم األحالم تحدث أثناء مرحلة 
نــوم حركة العين الســريعة التي تتميز بزيادة 
نشــاط المخ، أصبح الباحثون يعرفون أن هناك 
أحالمــاً تحدث أيضاً في غير مرحلة نوم حركة 
العين الســريعة التي يكون فيها نشــاط المخ 
بطيئــاً أيضاً. وهناك دراســات قال المتطوعون 

الذيــن أوقظوا فيها أثناء فترة نوم حركة العين 
السريعة إنهم لم يروا أحالماً في هذه المرحلة.

ولمعرفــة ما الــذي يميز األحــالم في كلتا 
المرحلتيــن ركــز الباحثــون تحــت إشــراف 
فرانسيســكا سيساالري من مستشــفى لوزان 
الجامعــي بمســاعدة زمــالء لهم مــن جنيف 
وإيطاليا والواليات المتحدة على فحص نشاط 
الدماغ أثناء األحالم باســتخدام تخطيط أمواج 
الدمــاغ. وقــاس الباحثون نشــاط الدماغ على 
ســطح المخ لدى 32 متطوعاً باســتخدام 256 

قطباً كهربياً وضعت على الرأس والوجه.
أيقظ الباحثون المتطوعين مرات عدة أثناء 
الليــل لســؤالهم عما إذا كانوا قــد رأوا أحالماً 
ثــم قارنوا نشــاط المخ أثنــاء مراحل األحالم 
بنشــاطه أثناء المراحل التي خلت من األحالم 
وخلصوا من خالل ذلك إلى أنه وبصرف النظر 
عــن مرحلة النوم فإن النائم لــم ير أحالماً إال 
عندما كانت منطقة خلفية بالمخ نشــطة وهي 
المنطقــة التــي أطلق عليهــا الباحثون وصف 
«المنطقة القشــرية الخلفية الساخنة» حسبما 
ذكر الباحثون في دراســتهم التي نشــرت في 

مجلة «نيتشــر» المتخصصة. وقال الباحثون إن 
ذلك يفسر ســبب إمكانية حدوث األحالم في 
مرحلتــي النوم، وقالوا إنــه عندما تكون هذه 
المنطقة الخلفية بالمخ نشــطة فإن الشــخص 
النائــم يحلــم بصرف النظر عن درجة نشــاط 
المخ فــي بقية المخ. وفي تجربة أخرى راقب 
الباحثون خاللها نشــاط المخ بشــكل مباشــر 
واســتطاعوا من خالل ذلك التنبــؤ بما إذا كان 
المتطوعــون ســيحلمون أم ال وذلك بدقة نحو 

.90٪
ثم حلل الباحثون نشــاط المخ أثناء مرحلة 
نوم حركة العين السريعة بدقة أكثر من خالل 
مراقبــة مجموعة من ســبعة متطوعين تدربوا 
سابقاً على إعطاء وصف دقيق ألحالمهم فتبين 
للباحثين أنه أثناء األحالم التي ترد فيها عناصر 
مثل الوجــوه أو اللغة فإن المخ يكون نشــطاً 
بشــكل خاص فــي المناطق التــي تعالج هذه 
العناصــر أثناء مرحلة اليقظــة. وقال الباحثون 
إن ذلك يظهر أن األحالم تنشــط مناطق المخ 
نفســها التي تنشــطها مشــاهداتنا فــي حالة 

اليقظة.

يســعى باحثون أميركيون فــي علم الكيمياء 
لالعتمــاد علــى عينــة من شــعر اإلنســان 
لمعرفة ســنه وجنســه، وهل هــو ذكر أم 

أنثى، ونوعية غذائه وأسلوب حياته بدقة.
ويســتخدم الباحثون في ذلك ما يعرف 
بتحليــل النظائــر. وقال فريــق الباحثين 
األميركيين تحت إشراف جِلن جاكسون، 
فــي منتدى الجمعيــة األميركية لباحثي 
الكيمياء األربعاء في ســان فرانسيســكو 

إن هذه الطريقة تتميز كثيراً عن تحليالت 
الحمض النووي ألنها تكشــف المزيد من 

المعلومات عن أسلوب حياة اإلنسان.
الباحثون: «يمكــن أن يكون  وأضــاف 

هنــاك توأمان متماثالن جينيــاً، وفي حالة 
إذا كان أحــد هذين التوأميــن بديناً واآلخر 

معتدل القــوام فإنه ربما اســتطاعت طريقتنا 
قراءة هــذا الفرق من خالل الشــعر». غير أنه ال 

تزال هناك العديد من األســئلة التي تبحث عن إجابة 
فيما يتعلق بهذا األســلوب العلمي حســبما رأى خبراء 

ألمان أيضا.
وقال فريق الباحثين الكيميائيين تحت إشراف جاكسون 

من جامعة وست فيرجينيا إنهم نجحوا في استخدام عينات 
مــن شــعر 20 امرأة لمعرفة مؤشــر كتلة الجســم بدقة 80٪ 
ألصحــاب هذه العينــات. وأوضح الباحثون أنهــم نجحوا في 
تجربة أخرى شــملت 20 عينــة رجل وامرأة في تحديد جنس 

صاحب عينة الشــعر (ذكر أم أنثى) وأن نســبة دقة النتائج 
بلغت 90٪.

دشــنت الصين أول مستشفى «افتراضي» 
على اإلنترنت في مدينة شنتشن بمقاطعة 
قوانغدونــغ جنوب الصيــن، بهدف تقديم 
خدمــات طبية أكثر مالءمــة للمرضى عبر 

اإلنترنت.
وســاهم في إنشــاء موقع المستشــفى 
«com.91160»، منصــة لحجــز الخدمات 

الطبية على اإلنترنت، بالتعاون مع شــركة 
يونشــان لألدوية، بحســب موقع «تشــينا 

ديلي».
وقام أكثر من 500 ألف طبيب بالتسجيل 
في المستشفى االفتراضي، لتوفير خدمات 
اإلنترنــت  عبــر  التســجيل  مثــل  طبيــة 
اإللكترونية  والوصفات  الطبيب  واستشارة 
والدفع عبر اإلنترنت واستشارات استخدام 

الدواء وتوصيل الدواء.
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أطلقت هيئة الصحة في دبي المرحلة 
الملف  األولى من مشــروعها الطموح 
الطبــي اإللكتروني الموحد «ســالمة»، 
حيــث اختصرت مدة إنجاز المشــروع 
سنة كاملة، ليتم االنتهاء منه نهاية العام 
الجاري، عَوضــاً عن نهاية 2018، وذلك 
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وســمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم ولي 
عهد دبــي رئيس المجلــس التنفيذي، 
وتــم تدشــين المرحلة األولــى بنجاح 
وسالســة، ليكون أكبر إنجاز في تاريخ 
هيئــة الصحة مــن عــام 1972 ولغاية 

اآلن.  

إدارة  الجســمي، مديــر  أماني  وبينت 
تقنيــة المعلومات في الهيئة بأن فريق 
العمــل فــي الهيئة والشــركة المنفذة 
دخلوا فعًال في سباق مع الزمن النجاز 
المشــروع، خاصــة وأن االتفــاق كان 
على أن يتم االنتهــاء من التنفيذ نهاية 
عام 2018 ولكــن جهود القائمين على 
البرنامــج أثمــرت عن اختصــار المدة 
ســنة كاملة وبدالً من نهاية عام 2018 
أصبحت نهايــة عام 2017 وهو ما يعد 

أكبر إنجاز في تاريخ الهيئة. 
وقالــت أماني الجســمي: «طبعا تم 
تقسيم إطالق المشروع على 3 مراحل، 
وتم إدخال مليون و400 ألف ملف إلى 
النظام شــملت جميع ملفات المرضى 
للسنوات الـ 5 األخيرة، حيث تم إطالق 
المشــروع كمرحلة أولى في مستشفى 
راشــد الذي يعد من أكبر مستشفيات 
الهيئــة، إضافة لـ 5  مراكز صحية، على 
أن تتبعها خطوتان  قادمتان في شهري 
أغســطس ونوفمبــر المقبلين إلطالق 
المشــروع فــي كافــة المستشــفيات 

والمراكز التابعة للهيئة.

المرحلة  أن  الجسمي  أماني  وأوضحت 
األولى من المشروع شملت مستشفى 
راشــد إضافة لـ 5 مراكز صحية شملت 
مركز دبي لألمراض الجلدية، وعيادات 
المطــار، ومركز دبي للعــالج الطبيعي 
وإعادة التأهيل، ومركز البرشاء الصحي، 
فيما ستشــمل المرحلــة الثانية والتي 
ســيتم إطالقها فــي أغســطس القادم  
مستشفى دبي، ومستشفى حتا، ومركز 
دبي للســكري، وجميــع مراكز الرعاية 
الصحيــة األوليــة، أما المرحلــة الثالثة 
واألخيــرة فتبــدأ في نوفمبــر المقبل، 
وتضم مستشــفى لطيفــة، ومركز دبي 
لألمراض النســائية واإلخصاب، وجميع 

مراكز اللياقة الطبية.

وأوضحــت أماني الجســمي أن أعمال 
التحضيــر وفتــرة التشــغيل التجريبي 
للمشــروع شملت اســتهداف 11 ألف 
علــى  بالتدريــب  موظــف وموظفــة 
اســتخدام النظــام الجديــد لمشــروع 
ســالمة، كمــا أنجــزت الهيئــة عملية 
تدريــب الفريــق القائم على تشــغيل 
المشــروع والــذي يضــم 60 موظفــاً 
وموظفة من المتخصصين، وفي الوقت 
نفســه أنجــزت الهيئــة ضــم أكثر من 
مليــون و400 ألف ســجل إلــى نظام 
ســالمة الشــامل، حيث تلقــى موظفو 
الهيئــة تدريبهم على تطبيق مشــروع 
«ســالمة»، داخل الدولة وفي الواليات 
األميركيــة من قبل شــركة  المتحــدة 
«EPIC» العالمية، حيث حصلوا جميعاً 
على شــهادات معتمدة دولياً لتشــغيل 
النظــام الجديــد الــذي تــم العمل به 

حسب الجدول الزمني للتنفيذ.

وأوضحت أماني الجسمي، مدير إدارة 
تقنيــة المعلومات في الهيئة، أن قائمة 
المســتفيدين من مشــروع «ســالمة» 
الــذي تم إنجازه بالتعاون مع شــركتي 
«IBM» و«EPIC» تمتد إلى اإلداريين 
واألطبــاء وطاقــم التمريــض والفئات 
الطبية المســاندة والمراجعين. ولفتت 

إلى أن المشــروع يســتهدف تســهيل 
المستشــفيات  بين  المرضــى  انتقــال 

والعيادات الحكومية في إمارة دبي، 
ويركز على توحيد وتوثيق إجراءات 
العمل فــي المستشــفيات والعيادات، 
وســرعة الوصول إلى البيانات الشاملة 

للمرضى في مواقع الرعاية الطبية.

أن  إلــى  الجســمي  أمانــي  وأشــارت 
المشــروع يحقق الكثير مــن الفوائد، 
للمنشــآت الطبيــة والمرضى على حد 
سواء، حيث يمكن المريض من االطالع 
علــى تقاريره فــي أي وقــت وزمان، 
كما أنه يوثق صلــة المريض بالطبيب، 

ويختصــر إجــراءات العــالج، ويوفــر 
الجهــد والوقت، ويســاعد األطباء في 
اتخاذ القــرارات، حيث إن المشــروع 
يســتند إلى أحدث التقنيات واألنظمة 
مضيفة  عالميــاً،  الطبيــة  اإللكترونيــة 
انه ســيتم في شهر أغســطس المقبل 
إطالق مشــروع بوابــة المريض، حيث 
ســيكون لكل مريض يرغب كلمة مرور 
يســتطيع من خاللها الدخول واالطالع 
علــى بياناته الطبيــة المتعلقة به مثل 
التشخيص واألدوية، وغيرها من األمور 

الطبية للمريض.

وأضافــت أنــه ســيتم  خــالل الفترة 

المقبلة ربــط التطبيقات الذكية للهيئة 
مع نظام ومشــروع «ســالمة»، وسيتم 
إضافــة االستشــارات الطبيــة عن بعد 
خالل الفترة المقبلة، وهناك مشــروع 
القطاع  للربــط اإللكتروني مــن  ثــان 
الصحي الخاص في دبي، وتعكف الهيئة 
على إنجازه حالياً وسيجري اإلعالن عنه 

خالل الفترة المقبلة.

وأضافــت هنــاك العديــد مــن الفرق 
المشــكلة إلنجاز المشــروع والتعامل 
معــه بعد التطبيــق، أهمها فريق عمل 
اســتراتيجي إشــرافي، وآخــر تنفيذي، 
وتم إنشــاء مركز قيادة ومتابعة داخل 
مستشفى راشــد للتعامل مع معوقات 
التطبيق لنظام سالمة.  وقالت: «ما من 
شــك بــأن االنتقال من نظــام إلى آخر 
سيخلق بداية بعض التحديات، سواء في 
التقنية نفسها، وهذا ما تم االستعداد له 
المتخصصين  بفريق تقني محترف من 
 «EPIC & IBM» في الهيئة وشــركتي
العالميتين، إلجراء التدخل السريع في 
أية ظروف غير طبيعية محتملة، وهناك 
أمور أخــرى ال نقــول إنهــا تحديات، 
حيــث إنها تتصل بتفهم المســتهدفين 
من النظام وهم المتعاملون مع الهيئة، 
لهذه الطفرة النوعيــة، التي قد تحتاج 

فــي البدايــة المزيد من التعــاون بين 
من  واألطباء  واإلدارييــن  المتعامليــن 
أجــل تحديث البيانــات، وهذا اإلجراء 
يتم لمرة واحدة، بعده سيلحظ الجميع 
وبالتحديد األطباء وجمهور المتعاملين 

مع الهيئة ثمار المشروع».

وبينت أماني الجســمي أن الهيئة  تعد 
الجهة الصحية الوحيدة بالشرق األوسط 
للبيانات والمعلومات  التي لديها مركز 
الصحيــة «داتا ســنتر»، وتبلــغ تكلفته 
نحو 24 مليون درهم، مشــيرة إلى أن 
المركز أحد أهم المرتكزات ومتطلبات 

مشروع «سالمة».

وبــدوره قال استشــاري ورئيس مركز 
أنــور  الدكتــور  الجلديــة  األمــراض 
الحمادي، إن مشــروع سالمة يعد فعًال 
طفــرة نوعية بــكل المقاييــس، حيث 
ســيعمل على االرتقاء وتوفير خدمات 
الرعايــة الصحيــة الحديثة والســريعة 
مــن خالل منصــة تقنية تربط بشــكل 
افتراضي كافة مرافــق الرعاية الصحية 
التابعــة للهيئــة من خــالل أتمتة كافة 
عمليــات الرعاية الصحية في األقســام 

المختلفة.

وأشــار إلى أن الطبيــب حتى وإن كان 
في مركــز لألمراض الجلدية أو العيون 
أو األسنان يحتاج دائماً لمعرفة التاريخ 
المرضي للمريض لمساعدته في عملية 
التشــخيص والوصول ألســباب المرض 
المريض  التي يتناولها  ومعرفة األدوية 
التي تســبب بعض  لتجنــب األدويــة 
التداخالت ومشــروع «سالمة» سيوفر 

كل هذه المعلومات. 

وبيــن الحمــادي أن أي نقلــة نوعيــة 
تحتــاج إلى فتــرة من الزمــن للتعود 
عليهــا حالها فــي ذلك حــال األلعاب 
حيث  الذكية،  والتطبيقات  اإللكترونية 
يحتــاج الشــخص إلى تدريــب لفترة 
مــا وهذا مــا حدث فــي بداية إطالق 
المشــروع حيــث واجهنا فــي البداية 
بعض الصعوبات سواء من قبل الكوادر 
الطبية أو حتــى المرضى ولكن بعد 3 
أســابيع من تطبيق النظام اختفت كل 
المشاكل بســبب وجود ودعم الفريق 
الفنــي المتواجد في المركز وأصبحت 

األمور تسير بيسر وسالسة. 

وأكــد الدكتــور الحمــادي أن النظــام 
ســيعمل على تطويــر قطــاع الرعاية 
الصحية العــام من خالل اعتماد أفضل 
الممارســات العالمية في توفير معايير 
الرعايــة الصحيــة المتطورة وإرســاء 
بيئــة عمــل إلكترونيــة ال تعتمد على 
المعامــالت الورقية من خــالل إكمال 
كافــة إجــراءات العمــل والطلبــات، 
والمحافظــة علــى ســرية المعلومات 
إجــراءات  وتقديــم  والخصوصيــة 
وسياســات أمنيــة للمعلومــات ضمن 

المستشفيات والعيادات الطبية.

وأوضح الدكتــور الحمادي أن االرتقاء 

قالــت الدكتورة علياء رفيع استشــاري طب األســرة ومدير مركز البرشــاء الصحي إن 
مشــروع «ســالمة» يعد من المشاريع الرائدة على مســتوى المنطقة، ويقوم المشروع 
بتعزيز توجهات حكومة دبي الذكية، وتعزيز القدرات التنافسية لدبي في المجال الطبي، 
ومســاعدة األطباء في اتخاذ القــرارات الطبية، والربط اإللكترونــي الكامل للخدمات، 
والتحول اإللكتروني الكامل وعدم الحاجة للملفات واألوراق، وحفظ جميع المعلومات 
بشــكل دائم وبســرية عالية وعدم تعرضها للتلف أو الضياع، والتحول الذكي للخدمات 

في المركز، وتسريع إجراءات عالج المريض وتوفير الوقت والجهد.
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ميثل مرشوع «سالمة» نقلة نوعية يف مسرية هيئة الصحة يف ديب، ويعد أول نظام عىل مستوى املنطقة يتم مبوجبه تخصيص سجل فردي إلكرتوين موحد للمريض 
يشمل معلوماته الطبية كاملة، األمر الذي ميكن الطبيب من الحصول عىل ملف املريض مبارشة بغض النظر عن آخر مكان تم تلقي العالج فيه.
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مستشفى راشد
مركز ديب لألمراض الجلدية

عيادات املطار
مركز ديب للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل

مركز الربشاء الصحي

مستشفى ديب
مستشفى حتا

مركز ديب للسكري
جميع مراكز الرعاية الصحية األولية

مستشفى لطيفة
مركز ديب لألمراض النسائية واإلخصاب

جميع مراكز اللياقة الطبية

مرافق طبية يتم خاللها تطبيق الربامج هي: 5

إطالق مرشوع بوابة املريض

لكل مريض كلمة مرور يستطيع من خاللها الدخول
واالطالع عىل بياناته الطبية املتعلقة به

ربط التطبيقات الذكية للهيئة مع نظام ومرشوع سالمة

إضافة االستشارات الطبية عن بعد خالل الفرتة املقبلة

فريق عمل 
اسرتاتيجي 

إرشايف

فريق 
عمل 
تنفيذي

مركز قيادة  داخل 
مستشفى راشد للتعامل 
مع معوقات التطبيق 

موظفاً تم 
تدريبهم لتشغيل 

املرشوع 
ألف موظف وموظفة 
سيتم تدريبهم عىل 

استخدام النظام 

60 11
مليون و400

ألف سجل انضموا
إىل النظام

غرافيك: فاطمة الفاليس 

بخدمــات الرعايــة الصحيــة كان على 
الدوام أهم األولويــات لحكومة دبي، 
منوهــاً إلــى أن تنفيذ برنامج ســالمة 
علــى 3 مراحــل تنتهي بنهايــة العام 
الجــاري سيســاهم في تعزيــز جودة 
خدمــات الرعاية الصحيــة عبر تمكين 
األطباء وكادر العمل الطبي من تحقيق 
دخول سهل إلى تاريخ المريض الطبي 
والحصــول علــى المعلومــات المهمة 
من خــالل منصة مركزية، وســيحدث 
نقلــة نوعية في مجال خدمات الرعاية 
الصحية من خــالل توفير نظام مريض 
واحد ســجل واحد تحت مسمى «رقم 
الســجل الطبي» الــذي يمكن الدخول 

إليه في كافة المرافق التابعة للهيئة.
وبيــن الدكتور الحمــادي أن الملف  
الطبي الموحد للمريض يعني تخفيض 
التخلص من اســتخدام األوراق، تماشياً 
مع توجيهات ســمو الشيخ حمدان بن 
محمــد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد 
دبــي رئيس المجلــس التنفيذي، الذي 
أعلــن قبــل أيــام أن 2021 هــو آخر 
موعــد الســتخدام األوراق في الدوائر 
المحليــة في إمارة دبي، ومما ال شــك 
فيه أن مشروع «سالمة» سيعمل على 
توفير وقت التسجيل وتفادي األخطاء 
الطبيــة التي قد تحصــل باإلضافة إلى 
الوقوف على نوع األدوية التي تناولها 
المرضى والتعرف على فترة إقامة كل 
مريض فــي المستشــفيات، مؤكداً أن 
الوقت والجهد  الموحد يوفر  الســجل 
على المريض ويســاعد على تشــخيص 
حالتــه المرضية، حيث يظهر من خالل 
هــذا الملف تاريخــه المرضي ونوعية 

األدوية المناسبة له.

وقــال إن المشــروع صمم ليتماشــى 
مــع أنظمــة الرعايــة الصحيــة األكثر 
تطــوراً في العالم، حيث إنه ســيحدد 
معاييــر جديدة في احد أهم الجوانب 

االجتماعية وهي صحة اإلنسان.
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أكد عدد من المتعاملين مدى استفادتهم 
مــن مشــروع «ســالمة» الملــف الطبي 
اإللكتروني الشــامل، مشــيرين إلى أنهم 
لم يعــودوا بحاجــة إلعــادة الفحوصات 
والكشــوفات في كل مــرة يذهبون فيها 

إلى عيادة أخرى أو مستشفى آخر.
وحول أهمية جدوى البرنامج وأهميته 
أشــار الدكتــور خالد هنيــدي عميد كلية 
االتصــال بجامعة الفالح إلــى أن برنامج 
«ســالمة» ســهل الكثير مــن األمور على 
المتعامليــن، خاصــة وأننــا فــي عصــر 

التكنولوجيا الحديثة.

مهنــد  الدكتــور  يقــول  ناحيتــه  ومــن 
حالوة:«التكنولوجيــا حاجة ملحة ال مفر 
منها فهــي تلعب دوراً مهمــاً في معظم 
المجــاالت الحياتية، وتهدف إلى تســهيل 
الحيــاة على البشــر ورفع المشــقة عن 
كاهلهــم، وهذا ما وفرتــه لنا هيئة صحة 
دبــي وفق نظام مشــروع «ســالمة »، إذ 
إن عملية التســجيل التــي نقوم بها لمرة 
واحدة لدى زيارتنا األولى للمستشفى أو 
العيادة تعتبر بوابة عبور لتســهيل انتقال 
والعيادات  المستشــفيات  بيــن  المرضى 

الحكومية».

وأكد ماجد علي أنه سيســتفيد كثيراً من 
المشروع على المستوى الشخصي، حيث 
إنه لــن يعد مضطراً لالنتظــار طويًال في 
العيــادات والمستشــفيات لحين الوقوف 

علــى معلومات المريــض أو حتى إعادة 
الفحوصــات بدعوى أنــه ليس لديه ملف 
في هذه المؤسســة الطبيــة، األمر الذي 
سســيهل كثيــراً المعامــالت ويقلــل من 
فترات االنتظار، ويجعل من زيارة العيادة 

أمراً خفيفاً.

وأشار ناصر أكرم إلى أنه الحظ تسريع 

إجراءات العالج من خالل المشروع بأعلى 
قــدر من الكفاءة والجــودة، مثمناً جهود 
الهيئــة في هذا المجــال وكافة المجاالت 
التي أدخلت عليهــا التكنولوجيا الحديثة 
وتبســيط  المراجعيــن  علــى  للتســهيل 

اإلجراءات بما يحقق لهم السعادة.
ويرى ناصر أن مشــروع «سالمة»، متعدد 
األهداف، من ناحية أنه يركز على توحيد 

وتوثيق إجراءات العمل في المستشفيات 
والعيادات، وســرعة الوصول إلى البيانات 
الشــاملة للمرضــى فــي مواقــع الرعاية 
الطبيــة، بما يدعم اتخــاذ القرار الصائب 

لصحة المريض.
وتمنت الدكتورة لمياء رسالن من كلية 
القانون أن يتم تعميم فكرة الملف الطبي 
الموحد على جميع الهيئات، مشــيرة إلى 
أن المشــروع ســيرتقي بالبنيــة التحتية 
الصحيــة، ويســاهم فــي تكامــل النظم 
لتقديم الحلول الطبية إلكترونية الشاملة.
وثمنــت الدكتورة لميــاء جهود هيئة 
الصحة بدبي لما تقدمه من ثمار عمليات 
التحول النوعي بما يتالءم مع ما تشــهده 
إمــارة دبــي من تحــول تقني متســارع 

لمواكبة مستجدات العصر اإللكترونية.
وأعــرب جاســم الطاهــري عــن بالغ 
سعادته بالمشروع، مشيراً إلى أنه يطوق 
لتطبيق المرحلة الثانية وانطالق المشروع 
بشكل كامل ليتســنى له التواصل الفعال 

مع األطباء المعالجين بسهولة ويسر.

■ خالد هنيدي

■ ناصر أكرم ■ لمياء رسالن

■ مهند حالوة ■ جاسم الطاهري



الفشــل الكلوي هو الفقدان التدريجي البطيء في وظائف الكلى، وربما 
ال تظهر أعراضه لســنوات عدة. إذ ال يمكن الشــفاء منه ولكن يمكن أن 

يتحسن وضع المريض الصحي بانتظام الدواء والغذاء الصحي.
ومن األســباب الشائعة: هي سبب حاالت الســكري غير المنضبط ومن 
ارتفــاع ضغــط الدم غير المنضبــط كذلك. فإذا كنــت تعاني من مرض 
الســكري أو ارتفاع ضغط الدم، يتوجب عليك السيطرة ومراقبة وضعك 
الصحــي واالهتمام بعمــل فحوصات دورية من حيــن آلخر، وإذا وجد 
أي ارتفاع لنســبة الســكر المواظبة على تناول األدوية التي تعمل على 
خلق التوازن الالزم لنســبة الســكر، لكون ارتفاع نسبة السكر بالدم من 
عوامل حدوث الفشل الكلوي، وضبط ارتفاع ضغط الدم، فإذا وجد البد 
من العالج. كما أنه من المهم زيادة النشــاط البدني لتنشــيط أنســجة 

الجســم وعضالتــه والرياضة باســتمرار. من األعــراض األولّية 
لمــرض الفشــل الكلوي هي الشــعور بالتعــب واإلرهاق 

بشكل دائم وشعور الشخص بحاجته للنوم، حدوث تقيؤ 
بشــكل متكرر، شعور المريض بفقدان الشهية للطعام، 
اضطرابات في النوم، شــعور المريض بالحكة بأجزاء 
مختلفة من جسمه وشحوب لون الوجه. تتطور شدة 
المرض لينتقل من مراحله األولى حيث تقوم الكلى 

بوظائفها بشــكل عادي ولكن تبدأ بضرر بســيط 
شــيئاً فشــيئاً وصوالً بالمرحلة األخيرة الخامسة 
وهي الفشــل الكلوي المزمن. إن تم تشــخيص 
الفشــل الكلوي المزمن فالبد من غســيل الكلى 
ويتم اتباع حمية غذائية صارمة حينها وإذا التزم 

بشــكل صحيح ســوف تقلل الحمية من األعراض 
وتتحســن نوعية حياتهم. وإال فيمكنهم اللجوء لخيار 

آخــر وهو زرع الكلى. دور التغذية في العالج: بالنســية 
للبروتينــات والســعرات الحراريــة تحدد لــكل مريض 
حسب الكمية المناسبة لوضعه الصحي ووزنه ومعطيات 
جســمه المختلفة وبحســب نتائج فحوصاتــه المخبرية، 

وبشكل عام البد من تعويض البروتينات الالزمة لحماية 
األنســجة المتضررة، ولهذا ينصح المريض 

إلــى أخصائي تغذية  باللجوء 

لمســاعدته على بناء الحمية المحددة البروتين المناســبة له. كما يجب 
علــى المريض االنتباه إلى كمية النشــويات والكربوهيــدرات التي يتم 
تناولهــا، فلــو لم يتناول المقدار المناســب منها، فإن ذلك ســيؤدي إلى 
إرهاق الكلى، حيث إن الجسم سيستخدم البروتين المتخزن في الجسم 
لتحويله إلى طاقة واســتخدامها، ويجب عدم اإلفراط في السكريات إذا 
كان الشخص مريضاً أيضاً بمرض السكري. كما أن اإلفراط في السكريات 
يحولهــا إلى دهون ثالثية في الجســم.يجب التقليل مــن تناول كميات 
كبيرة من الدهون واالبتعاد عن األطعمة المقلية، وتقليل استخدام ملح 
الطعام في الطهي وتجنب وضعها على مائدة الطعام لتفادي استخدامها 
بكثــرة عند تناول الطعام. موازنة الســوائل والمعادن في الجســم أمر 
ضروري لمرضى الفشل الكلوي المزمن، وفي حال ارتفاع حرارة الجسم، 

اإلقياء أو اإلسهال البد من زيادة كمية السوائل.
 مــن المهم متابعة مســتويات المعادن في الجســم بانتظام 
والحرص على تنظيمها من خالل النظام الغذائي، وإن 
كان المريض يخضع للغســيل الكلــوي، فبإمكانه 

تناول كمية أكثر (أقل تقيداً).
تختلف الحمية الغذائية من شــخص إلى 
آخــر ومن الصعــب تعميم حميــة غذائية 
واحــدة لمرضى الفشــل الكلــوي إذ أنها 
تختلــف فــي كميــة الســعرات الحرارية 
المطلوبــة،  والمعــادن  والبروتينــات 
ودائمــاً الوقايــة خير مــن العالج لذا 
المــرض قبــل وقوعه  يجب تفــادي 
ومعرفة المســببات الرئيسية وتقليل 
المخاطــر في حال وقوعــه، وال نغفل 
عن أهمية شــرب الماء بكميات مناسبة 

ألنها سر الحياة.
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ب ج إ م ع ب وي و
من العالج. كما أنه من المهم زيادة النشــاط البدني لتنشــيط أنســجة 

وعضالتــه والرياضة باســتمرار. من األعــراض األولّية  الجســم
لمــرض الفشــل الكلوي هي الشــعور بالتعــب واإلرهاق

بشكل دائم وشعور الشخص بحاجته للنوم، حدوث تقيؤ 
بشــكل متكرر، شعور المريض بفقدان الشهية للطعام، 
اضطرابات في النوم، شــعور المريض بالحكة بأجزاء 
مختلفة من جسمه وشحوب لون الوجه. تتطور شدة
الكلى  المرض لينتقل من مراحله األولى حيث تقوم

بوظائفها بشــكل عادي ولكن تبدأ بضرر بســيط 
شــيئاً فشــيئاً وصوالً بالمرحلة األخيرة الخامسة 
وهي الفشــل الكلوي المزمن. إن تم تشــخيص 
الفشــل الكلوي المزمن فالبد من غســيل الكلى 
ويتم اتباع حمية غذائية صارمة حينها وإذا التزم

بشــكل صحيح ســوف تقلل الحمية من األعراض 
وتتحســن نوعية حياتهم. وإال فيمكنهم اللجوء لخيار 

آخــر وهو زرع الكلى. دور التغذية في العالج: بالنســية 
للبروتينــات والســعرات الحراريــة تحدد لــكل مريض 
حسب الكمية المناسبة لوضعه الصحي ووزنه ومعطيات 
جســمه المختلفة وبحســب نتائج فحوصاتــه المخبرية، 

وبشكل عام البد من تعويض البروتينات الالزمة لحماية 
األنســجة المتضررة، ولهذا ينصح المريض 

تغذية  إلــى أخصائي باللجوء 

و ي ي ن ب ه إل ي إل
 مــن المهم متابعة مســتويات المعادن في الجســم بانتظام
والحرص على تنظيمها من خالل النظام الغذائي، وإن
كان المريض يخضع للغســيل الكلــوي، فبإمكانه

تناول كمية أكثر (أقل تقيداً).
تختلف الحمية الغذائية من شــخص إلى
آخــر ومن الصعــب تعميم حميــة غذائية
واحــدة لمرضى الفشــل الكلــوي إذ أنها
تختلــف فــي كميــة الســعرات الحرارية
المطلوبــة، والمعــادن  والبروتينــات 
ودائمــاً الوقايــة خير مــن العالج لذا
المــرض قبــل وقوعه يجب تفــادي 
ومعرفة المســببات الرئيسية وتقليل
المخاطــر في حال وقوعــه، وال نغفل
عن أهمية شــرب الماء بكميات مناسبة

ألنها سر الحياة.

 –
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مــن شــأن اعتمــاد حميــة غذائية 
قليلة الســعرات لهــا مفعول الصيام 
لفتــرة مؤقتــة أن يحــدث تغيرات 
خلويــة إيجابية للصحــة تبطئ آثار 
الشــيخوخة، كمــا هي الحــال عند 
اإلمساك عن األكل واالكتفاء بالمياه، 

بحسب ما كشفت تجربة سريرية
وقبل تجربة هذه الحمية المسماة 
«برولون» على مئة مشارك، اختبرها 
العلمــاء الذيــن أعدوها فــي معهد 
دراســات إطالــة العمر فــي جامعة 
كاليفورنيــا الجنوبية (يو اس ســي) 
مــع فئران. وهــذا النظــام الغذائي 
والســكر  الحرارية  الســعرات  قليل 
والبروتينــات لكنــه غنــي بالدهون 
النباتيــة الجيــدة. ويتم فــي إطاره 
تناول حســاء الخضار والبســكويت 
ومكمالت  والشــاي  الطاقة  العالــي 
فيتامينيــة تقدم، حســب الوجبات، 
من 770 إلى 1100 ســعرة حرارية، 

بالمقارنة مع اســتهالك عادي قدره 
2500 سعرة للرجال و2000 للنساء.

إلــى  الدراســة  هــذه  وتســتند 
مالحظــات مطولــة عنــد الديــدان 
وذبــاب الفاكهة خصوصــاً بينت أنه 
من شأن تخفيض استهالك السعرات 
بشــدة أن يطــول أمد عيــش هذه 
الكائنــات مــن خــالل إبطاء مســار 
الشــيخوخة واألمراض المرتبطة بها. 
وقد أظهرت هــذه الحمية الغذائية 
عنــد الفئــران انخفاضاً فــي معدل 
وااللتهابات،  بالســرطان  اإلصابــات 

فضًال عن إطالة أمد العيش.
وبينــت نتائج التجربة الســريرية 
التــي أجريــت مــع مئــة مشــارك 
والتــي نشــرت في مجلة «ســاينس 
ترانساليشونال ميديسين» األميركية 

آثاراً مماثلة عند البشر.
ويبــدو أن نظــام «برولون» يؤثر 
أيضــاً علــى عملية الشــيخوخة عند 
الخطــر  عوامــل  ويخّفــض  البشــر 

المرتبطة بالتقدم بالسن.

 أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة 
«نيتشــر ايكولوجي اند ايفوليوشن» 
أن دمــاغ اإلنســان المعاصر بطاقاته 
الواســعة هــو نتيجة لتطــور طويل 
شكل اكتشاف الفواكه إحدى مراحله 
الرئيســية. ومن خالل إدراك األمكنة 
التي كانت تنبت فيها الفواكه وطريقة 
تناولها، حقق بعض الرئيسيات تقدماً 
على صعيد نمو الدماغ وفق باحثين 
أميركيين. وقــال الباحث في جامعة 
نيويــورك اليكــس دوكاســيان وهو 
أحــد معــدي الدراســة «بفضل هذا 
األمــر طورنــا أدمغتنا التــي أخذت 
حجمــاً مذهًال»، مضيفاً «زدنا بدرجة 
الموجودة  المغذيــات  كبيرة نســبة 
فــي األطعمــة التــي كنــا نتناولها». 
وللتوصــل إلى هذه الخالصات، حلل 
الباحثون األطباق المفضلة ألكثر من 
الرئيســيات. عندها  140 فصيلة من 
الحظوا أن الرئيســيات التي أظهرت 

ميــًال واضحــاً لتنــاول الفواكه كانت 
لها أدمغــة أكبر بحوالي ٪25 مقارنة 
مع تلــك التي كانت تكتفــي بتناول 
البحث شــكوكاً  األوراق.ويثيــر هذا 
فــي فرضيــة ســائدة في األوســاط 
العلمية منذ التســعينيات وتفيد بأن 
العالقات االجتماعيــة المعقدة لدى 
الرئيسيات هي السبب في كبر حجم 
االجتماعية  الحيــاة  الدماغ.وتتطلب 
المتشــعبة والصمــود والتكاثر مزايا 
مهمة في فهم البيئة المحيطة وباقي 
الرئيســيات، وهو ما يؤدي إلى تطور 
الدمــاغ. وهــو أمر ال ينفيــه اليكس 
ديكاســيان مع أن الباحثين لم يجدوا 
أي أثر لهذا الرابط بين حجم األدمغة 
الدراســة  موضوع  الرئيســيات  لدى 
والطابع المعقد لعالقتها االجتماعية.
غير أن المؤكد هو أن دخول الفواكه 
إلــى النظــام الغذائــي، وهي مصدر 
للســكر والطاقة مقارنة مع  حقيقي 
األوراق، عامل كان له أثر حاســم في 

هذا المجال.

أفادت دراســة بريطانية بأن تناول 
بجرعات  «ب»  فيتاميــن  مكمالت 
مكثفــة يمكــن أن يقلــل إلى حد 
كبيــر من أعــراض مــرض انفصام 
الشــخصية، بالمقارنــة مع األدوية 

التقليدية للمرض.
الدراســة أجراهــا باحثــون في 
البريطانية،  الطبية  البحوث  مجلس 
البريطانيــة،  مانشســتر  وجامعــة 
بالتعــاون مع باحثيــن في جامعة 
االســترالية،  ســيدني  ويســترن 
في  الخميــس،  نتائجهــا  ونشــروا 

دورية «الطب النفسي».
وراجع الباحثون نتائج 18 تجربة 
ســريرية، أجريت على 832 مريضاً 
يتلقــون العــالج المضــاد للذهان 
آثار مكمالت  والفصام، الكتشــاف 
األعــراض  علــى  «ب»  فيتاميــن 

النفسية لدى المرضى.
المرضى  أن  الباحثــون  ووجــد 
الذيــن كانــوا يتناولــون مكمالت 
وهــي  بأنواعهــا  «ب»  فيتاميــن 
(B6،B8، B12) بجرعــات عاليــة، 
النفسية  األعراض  لديهم  انخفضت 
المرضى  مــع  بالمقارنة  للفصــام، 
بجرعات  الفيتامين  تناولــوا  الذين 

منخفضة أو لم يتناولوه مطلقاً.

 قــال باحثــون أميركيــون وألمــان، إن 
مرّكبــاً موجــوداً فــي الشــاي األخضر، 
يمكــن أن ينقذ حيــاة المصابين بمرض، 
يســبب مضاعفات طبيــة قاتلة، مرتبطة 

باضطرابات النخاع العظمي.
الدراســة أجراهــا باحثون فــي جامعة 
واشنطن، بالتعاون مع باحثين من جامعة 
هايدلبــرج األلمانيــة، ونشــروا نتائجها، 
أمــس الثالثــاء، فــي دوريــة «الكيمياء 

البيولوجية» العلمية.

وأوضــح الباحثــون، أن الشــاي األخضر 
غني بمركب يقاوم آثار مرض «المايلوما 
البالزما  المتعددة»، الذي يصيــب خاليا 
المســؤولة عن إنتاج األجســام المضادة 
للعدوى في الجسم. وأشار فريق البحث، 
إلــى أنــه عندمــا تصــاب هــذه الخاليا 
بالمرض، فإنها تشكل كماً هائًال من الخاليا 
فــي نخاع العظم، ما يجعل المصاب غير 
قادر على العيش بصورة طبيعية، ويظهر 
لديه ألــم بالعظام كما يتعرض لكســور 

وانهيار بالوظائف المناعية في الجســم، 
وخاصة القلب والكلى.

والكتشــاف فاعلية الشــاي األخضر، قام 
الباحثون بعزل أجســام مضادة مأخوذة 
مــن 9 مرضــى يعانون مــن اضطرابات 
النخــاع العظمــي المميتــة، الناتجة عن 

اإلصابة بمرض «المايلوما المتعددة».
وأظهــرت التجــارب فــي المختبــر، أن 
مركــب «البوليفينــول» الموجود بكثرة 
فــي الشــاي األخضــر، له فائــدة خاصة 

المتعــددة»، حيث  لمرضــى «المايلوما 
يمنع تشــكل الخاليا الضــارة في النخاع 
العظمــي، وخاصــة في أجهزة الجســم 
دبي - البيان الصحي  المصابة بالمرض. 

حّذرت دراسة إسبانية حديثة، من أن األنظمة الغذائية الغنية 
بالدهون المشّبعة، ال تؤدي إلى زيادة الوزن فقط؛ بل يمكن 
أن تســاعد على نمو وانتشــار األورام السرطانية في الجسم. 
الدراسة أجراها علماء من معهد أبحاث برشلونة في إسبانيا، 

ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية «نيتشر» العلمية.
وكشــفت الدراســة، التي أجريــت على الفئــران، عن أن 
بروتين «ســي دي 36» مسؤول عن عملية امتصاص الدهون، 
ويلعــب دوراً رئيســياً فــي نمــو خاليــا عدد مــن األمراض 
الســرطانية مثل ســرطانات الفم والجلــد والمبيض والمثانة 

والرئة والثدي.
وحقــن الباحثون الفئران المصابة بأورام في الفم، بحمض 
البالمتيــك، وهــو أحــد أشــهر أحمــاض الدهون المشــّبعة 
الموجــودة في الدهــون النباتية والحيوانيــة، باإلضافة إلي 
بروتين «سي دي 36». ووجد فريق البحث أن هذا البروتين 
عندما أضيف إلى خاليا مصابة بالسرطان، أحدث تحوالً نوعياً 
في حجم وسرعة انتشــار األورام الخبيئة في الجسم، بفضل 
تناول الدهون المشــّبعة التي ســاعدت على انتشار األورام 
الخبيثــة، بالمقارنة مــع الفئران التي لم تتنــاول الدهون 
المشــّبعة.ورغم أن التجربــة أجريت علــى الفئران، فإن 
العلماء يؤكدون أن البروتين نفســه موجود في اإلنســان 

ويــؤدي الدور نفســه الذي فــي الفئران، ووجــدوا أن هذا 
البروتين متواجد في أجســام مصابين بالسرطان في أحواله 
الشرســة.وقال الباحثون، إن اكتشــاف هذا البروتين في حد 
ذاته يفتح الباب إليجاد عالج يقمع الوسائل التي تساعد على 

توسع السرطان وانتشاره بسرعة وفي صمت.
وهنــاك أطعمة تحتــوي على نســبة عالية مــن الدهون 
المشــبعة ومنها الزيوت «المهدرجــة» كزيت النخيل، وجوز 
الهند المجفــف، والدهون الحيوانية، ومنتجات األلبان كاملة 
الدسم مثل الزبدة، والشيكوالته والكريمة، واللحوم المصنعة 

والوجبات السريعة والبطاطس المقلية.
ووفقــاً لمؤسســة القلــب األميركية، فإن زيــادة الدهون 
المشــبعة في النظــام الغذائي تؤدي إلى ارتفاع مســتويات 
الكولســترول الضار في الدم وخفض مســتوى الكولســترول 
الجيد، حيث تؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، 
ما يزيد من خطر انسداد الشرايين وبالتالي يزيد من احتمال 
التعــرض إلى نوبــة قلبية. وكانت دراســة حــّذرت، من أن 
األغذيــة عالية الدهــون، تحدث دماراً في الدماغ البشــرية، 

وتؤدي إلى ضعف األداء اإلدراكي.
وتعتبــر الوجبات الســريعة عالية الدهــون، هي المصدر 
الرئيسي لإلصابة بالسمنة، التي تؤدي إلى آثار صحية وخيمة، 
وتجعل من يعانون من فرط الوزن، أكثر عرضة لخطر اإلصابة 

بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.
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أظهرت دراســة نشــرت نتائجها، أن األشخاص 
الذيــن تناولوا مضادات حيويــة على نحو كبير 
بين ســن 20 و60 يظهرون فــي مراحل الحقة 
إصابات بوتيرة أعلى بأورام الســليلة «بوليب» 
الحميدة على ســطح القولون قد تتطور لتصبح 
ســرطاناً.وتضاف هــذه األعمال إلى دراســات 
حديثــة أخرى في شــأن الــدور الــذي تؤديه 
الجراثيــم المعوية في ظهور أمراض ســرطانية 
هضمية.وتناولت الدراسة حوالي 16600 امرأة 
أميركية فوق ســن الـــ 60 أجرين عملية تنظير 

للقولون مرة واحدة على األقل. ومن بينهن، تم 
الكشف عن وجود السليلة أو أورام في القولون 

والمستقيم لدى 1195 امرأة.
والحــظ معدو الدراســة أن النســاء اللواتي 
عولجن بمضادات حيوية على مدى شهرين على 
األقــل بالمجموع بين ســن 20 و39 كان لديهن 
احتمال أكبر بـ%36 لإلصابة بأورام السليلة في 
القولون أو المستقيم مقارنة مع النساء اللواتي 
عولجــن بمضادات حيوية، وفق الدراســة التي 
نشرت نتائجها منشــورة طبية متخصصة تابعة 

لمجلة «بريتش ميديكل جورنال».
اللواتــي تلقيــن عالجــات  النســاء  ولــدى 

بالمضادات الحيوية على مدى أقل من شــهرين 
بين ســن 40 و59، كانــت وتيرة اإلصابة بأورام 
السليلة أعلى بنسبة %69، وفق معدي الدراسة.
وتلحظ هذه الدراســة وضعاً إحصائياً لكنها 
ال تقيــم رابطاً ســببياً بين اســتهالك المضادات 
الحيوية وظهور أورام السليلة بحسب الباحثين.
غيــر أن هــؤالء لفتــوا إلــى أن مثــل هذا 
الرابــط يمثل تفســيراً حيوياً قابــًال للتصديق، 
فمــن المعلــوم أن المضــادات الحيويــة تؤثر 
علــى الجراثيــم المعويــة مــن خــالل تقليص 
عــدد الجراثيم الموجــودة وتنوعها كما تقلص 

مقاومتها لاللتهابات.

أفادت درســة أميركية حديثــة، أن مضاداً 
حيوياً يســتخدم لعالج مرض الســل، لديه 
القدرة على التخفيف من اآلثار االجتماعية 
الناتجة عن اإلصابــة بمرض التوحد، الذي 

يستهدف األطفال.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة بنسلفانيا 
األميركية، ونشــروا نتائجهــا، أمس األحد، 
في دوريــة «الطب النفســي البيولوجي» 

العلمية.
وأوضح الباحثون، أن عقار «سيكلوسيرين» 

(Cycloserine) هو مضاد حيوي يستخدم 
لمعالجــة مرض الســل، ويتمثل دوره في 

تثبيط بناء جدار الجرثومة (البكتيريا). 
وعقب تجــارب أجراها فريق البحث على 
فئران معدلة وراثيــاً، تبّين أن هذا العقار، 
 ،(PCDH10) يعــزز وظيفة جين يســمى
الــذي يؤثر على نشــاط الخاليــا العصبية، 
ويخفف من اآلثار االجتماعية الناجمة عن 

مرض التوحد.
وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن هذا 

العقــار قد يكون فّعاالً لعــالج اضطرابات 
القلق.

وأشــار فريق البحث، إلى أن هناك حاجة 
إلجراء مزيد مــن األبحاث على الحيوانات 
والبشــر، قبــل أن يوصي باســتخدام عقار 
«سيكلوسيرين» كعالج آمن وفّعال لمرض 

التوحد. 
التوحــد، اضطــراب عصبي يؤدي  ومرض 
إلى ضعف التفاعــل االجتماعي والتواصل 
لــدى األطفال، وتتطلب معايير تشــخيصه 

ضــرورة أن تصبح األعــراض واضحة قبل 
أن يبلــغ الطفل من العمر ثالث ســنوات، 
ويؤثر التوحد على عملية معالجة البيانات 

في المخ. 
ووفقــاً للمراكز األميركية للســيطرة على 
األمــراض والوقايــة منهــا (CDC)، فــإن 
حوالــي 2-1 من كل 100 شــخص يصابون 
بالمــرض حول العالم، ويصــاب به الذكور 
أكثر من اإلنــاث بأربع مرات.دبي - البيان 

الصحي 

 أظهــرت دراســة أجريت في الســويد أن 
الشــبان الذيــن يعانون من زيــادة الوزن 
أو الســمنة تزيد فــرص إصابتهم بأمراض 
الكبــد في أوقات الحقة من أعمارهم إلى 
مثلي فــرص نظرائهم من أصحاب األوزان 

العادية.
وكتب الباحثون في نشــرة جوت على 
اإلنترنــت إنــه إذا كان الشــبان الســمان 
يعانــون كذلــك مــن مرض الســكري من 
الدرجة الثانية تزيد فرص إصابتهم بأمراض 

الكبد في منتصف العمر 3.3 مرات.
وكانت دراسات ســابقة قد أظهرت أن 
مــرض الســكري يزيد احتمــاالت اإلصابة 
بأمراض الكبد وسرطان الكبد لكن الدراسة 
الراهنة تشــير إلى أن ارتفاع مؤشــر كتلة 

الجسم يعد في حد ذاته عامل خطر.
هاجســتروم  هانــس  الطبيــب  وقــال 
المعد الرئيســي للدراســة «ارتفاع مؤشر 
كتلة الجســم في ســن مبكرة عند الرجال 
مرتبــط بزيــادة مخاطر اإلصابــة بأمراض 
الكبــد في وقت الحــق من العمر وهذا ال 
يمكن تفسيره بزيادة استهالك المشروبات 

الكحولية أو بالتهاب الكبد الفيروسي».
وأضــاف هاجســتروم وهــو باحث في 
مركز أمراض الجهــاز الهضمي في جامعة 
كارولينسكا في اســتكهولم «وزادت هذه 
المخاطر كذلــك بين الرجال الذين مرضوا 
بالســكري مــن الدرجة الثانيــة أثناء فترة 
المتابعــة بصــرف النظر عن مؤشــر كتلة 

الجسم».
وفحــص فريــق البحث بيانــات مليون 

و220261 رجــًال عندما جندوا في الجيش 
الســويدي في الفترة من 1969 إلى 1996 
وكانــت أعمارهــم تتراوح بيــن 17 و19 
عاماً في ذلك الوقت. وباســتخدام سجالت 
الصحــة العامة تابع الباحثون الرجال حتى 

عام 2012.
وعندما جند الشبان كان متوسط مؤشر 
كتل أجســامهم يبلغ 21.5 وكان مئة ألف 
منهــم فقط تزيد أوزانهم على المتوســط 
و20 ألفــاً يصنفــون بأنهــم يعانــون مــن 
الســمنة. لكن الباحثيــن قالوا إن معدالت 

السمنة اختلفت خالل فترة تجنيدهم.
وفي عام 1969 كان نحو %6 من الرجال 
تزيد أوزانهم على الطبيعي وأقل من واحد 
بالمئــة يعانون من الســمنة لكــن بحلول 
1996 كان %12 منهــم أزيــد مــن الوزن 
الطبيعــي ونحو ثالثة في المئة يعانون من 
السمنة. وخالل فترة المتابعة أصيب 5281 
رجــًال بأمــراض كبد خطيرة منهــا التليف 
الكبدي والفشل الكبدي وأصيب 251 رجًال 

بسرطان الكبد.
وبالمقارنــة بالرجال الذين قل مؤشــر 
كتل أجســامهم عن مستوى 22.5 في سنة 
األساس فإن مخاطر اإلصابة بأمراض الكبد 
الخطيــرة زادت: فالرجــال الذيــن كانت 
أوزانهــم تزيد على الطبيعي زادت مخاطر 
إصابتهم بأمراض الكبد بنسبة 50 في المئة 
والسمان زادت مخاطر إصابتهم إلى مثلي 
مخاطــر أصحــاب األوزان الطبيعية. وأدى 
اســتبعاد الرجال الذين شــخصت حالتهم 
بأنها أمراض كبــد مرتبطة بتناول الكحول 
مــن التحليل إلى زيادة المخاطر المرتبطة 

بالسمنة قليًال.

ساهم عقار «إفولوكوماب» وهو نوع جديد 
مكلــف جــداً من مضــادات الكولســترول، 
في تخفيــض خطر اإلصابــة بجلطات قلبية 
ودماغيــة عند األشــخاص الذين يعانون من 
تصلب الشرايين واســتنفدوا كل العالجات، 
حســب دراســة ســريرية جديــدة. وهــي 
الدراســة األكثر دقة حتى اليوم التي تجرى 
حول اآلثــار العالجية لــدواء «ريباثا» الذي 

تصنعه مجموعة «أمغيــن» األميركية، على 
هــذه الفئة مــن المرضى المقــدر عددهم 
بنحــو 11 مليوناً في أميــركا. وعند المرضى 
الذيــن خضعوا لعالج بـــ «ريباثا» خالل 26 
شهراً، انخفض خطر الوفاة من جراء جلطات 
قلبية أو دماغية ودخول المستشفى بسبب 
ذبحات صدرية أو إلجراء جراحة للشــرايين 
التاجيــة، بنســبة ٪15 بالمقارنــة مع الذين 
تناولــوا دواًء وهمياً.والحــظ باحثــون من 
جامعة بنســلفانيا انخفاضاً بنســبة ٪25 في 

خطــر الوفاة من جلطــة قلبيــة أو دماغية 
خطرة أو احتشــاء عضلة القلب بعد الســنة 
األولــى من إطالق هذه التجربة الســريرية 
التــي أجريــت بيــن 2013 و2015 فــي 49 
بلداً وشــملت 27564 مريضاً يوازي متوسط 
عمرهم 63 عاماً، ٪75 منهم من الرجال.وقد 
تراجع خطر اإلصابة باحتشــاء عضلة القلب 
تحديداً بنســبة ٪27، فــي مقابل ٪21 لخطر 
الجلطــات الدماغية، وفق مــا أفاد الباحثون 

الذين مولت «أمغين» دراستهم السريرية.

وافقت هيئة الغذاء والدواء األميركية 
علــى دواء جديــد يســتخدم عالجــاً 
إضافيــاً للمرضــى الذيــن يعانون من 
مرض باركنسون أو الشلل الرعاش وال 

يستجيبون للعالجات الحالية.
وأوضحــت الهيئة في بيان أن عقاراً 
يســتهدف   (Xadago) يدعــى  جديداً 
في األســاس مرضــى الشــلل الرعاش 

الذيــن ال يســتجيبون مؤقتــاً لعقاري 
والكاربيدوبا   (Levodopa) اللِّيفودوبا 
عالجــان  وهمــا   (Carbidopa)
لباركنســون، ما يســبب زيادة أعراض 

المرض مثل الهزة وصعوبة المشي.
وتم اعتماد العقار الجديد بعد إجراء 
تجربتيــن شــملتا 1194 مريضــاً كانوا 
يتناولون عقــار «ليفودوبا» ولكنهم لم 

يستجيبوا لبعض الوقت للعقار.
وأظهرت التجارب أن مرضى الشلل 

الرعــاش الذين تناولــوا العقار الجديد 
انخفضــت لديهــم أعــراض المــرض، 
بالمقارنة مــع مجموعة أخرى تناولت 

دواًء وهمياً. 
الوطنية األميركية  للمعاهــد  ووفقاً 
للصحــة، فإنه يتم تشــخيص ما يقرب 
مــن 50 ألــف حالــة جديــدة بمرض 
باركنســون ســنوياً، فيمــا يبلــغ عدد 
المصابيــن بالمــرض مليــون حالة في 

الواليات المتحدة.



 –

على الرغم مــن أن أمراض القلب غالباً ما تعتبر 
مشــكلة بالنســبة للرجــال، إال أن عدد النســاء 
المتوفيات بســبب أمــراض القلــب يفوق عدد 
الرجــال كل عــام. ويتمثــل أحــد التحديات في 
اختالف بعض أعراض أمراض القلب لدى النســاء 
عــن األعراض التي يعاني منها الرجال. ولحســن 
الحــظ، يمكن للمــرأة أن تتخذ خطــوات لفهم 
أعراض أمراض القلب الفريدة بها وتبدأ في الحد 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

أكثر أعراض األزمة القلبية شــيوعاً لدى النســاء 
هو نــوع من األلــم أو الضغط أو عــدم الراحة 
في الصدر. ولكنه ال يكون شــديداً دائماً أو حتى 
ضمن األعراض األكثر وضوحاً، خاصة لدى النساء. 
وأحياناً، تصاب المرأة بنوبة قلبية دون الشــعور 
بآالم في الصدر. وتعتبر النســاء أكثر عرضة من 
الرجال ألعــراض األزمة القلبية التي ال عالقة لها 

بألم الصدر، حيث تكون أعراض اإلصابة بـ: 
 عــدم الراحة فــي الرقبة أو الفك أو الكتف أو 

الجزء العلوي من الظهر أو البطن
ضيق التنفس

ألم في الذراع اليمنى
الغثيان أو القيء

التعرق
الدوخة أو الدوار

التعب غير العادي
ويمكن أن تكون هذه األعراض طفيفة بدرجة 
أكبر من األلم الواضح الضاغط في الصدر، والذي 
غالبــاً ما يرتبــط باألزمات القلبيــة. وقد تصف 
النســاء ألم الصدر علــى أنه ضغط أو ضيق. هذا 
ألن النســاء عرضة بشــكل أكبر لإلصابة بانسداد 
ليس فقط في الشرايين الرئيسية ولكن أيضاً في 
الشرايين الصغيرة التي تغذي القلب بالدم وهي 
حالــة يطلق عليها مرض القلب باألوعية الدموية 

الدقيقة أو مرض األوعية الدقيقة التاجية.
وربما تحدث األعراض لدى النســاء غالباً أثناء 
االســترخاء أو حتى أثناء النــوم. ويؤدي الضغط 
النفسي لظهور أعراض األزمة القلبية لدى النساء.
ومعظم النساء يذهبن إلى غرف الطوارئ بعد 
تضرر القلب بالفعل ألن األعراض ليست مشابهة 
لألعــراض المرتبطة عادة باألزمــة القلبية، وألن 
النســاء قد يتهاوّن في االهتمام باألعراض. لذلك، 
ففي حالة المعاناة من هذه األعراض أو االشتباه 
في اإلصابة بأزمة قلبية، يجب طلب المســاعدة 
الطبية الطارئة على الفور. كما يجب عدم القيادة 
بنفســك إلى غرفة الطوارئ إال إذا لم يكن لديك 

أي خيارات أخرى.

على الرغــم من أن عوامل الخطــر التقليدية 
ألمــراض الشــريان مثــل ارتفاع الكوليســترول 
وارتفاع ضغط الدم والســمنة تؤثر في النســاء 
والرجــال، إال أن عوامل أخرى قد يكون لها دور 
أكبــر في اإلصابــة بأمراض القلب لدى النســاء. 

وعلى سبيل المثال:

داء الســكري يزيد من خطــر اإلصابة بأمراض 
القلب لدى النساء بدرجة أكبر من الرجال.

متالزمــة التمثيل الغذائــي، مزيج من الدهون 
الموجــودة حول البطــن، وارتفاع ضغط الدم 
وارتفــاع الدهــون الثالثية لهــا تأثير أكبر في 

النساء أكثر من الرجال.
الضغط النفســي واالكتئاب يؤثران في قلوب 
النســاء أكثــر من الرجال. حيــث إن االكتئاب 
يجعل مــن الصعب الحفاظ علــى نمط حياة 
صحي واتباع العالج الموصى به، لذا استشيري 

الطبيب في حالة مواجهة أعراض االكتئاب.
التدخيــن من أكبــر عوامل اإلصابــة بأمراض 

القلب في النساء أكثر من الرجال.
قلــة النشــاط البدني هو عامل خطر رئيســي 
ألمراض القلب، وإجماالً، تميل النســاء إلى أن 

يكن أقل نشاطاً من الرجال.

انخفــاض مســتويات هرمــون اإلســتروجين 
بعــد انقطاع الطمث يشــكل عامل خطر كبير 
لإلصابــة بأمراض القلب واألوعية الدموية في 

األوعية الدموية الصغيرة.
مضاعفــات الحمل مثــل ارتفــاع ضغط الدم 
أو داء الســكري أثناء الحمــل يمكن أن تزيد 
من خطــر إصابة المرأة علــى المدى الطويل 
بارتفاع ضغط الدم وداء السكري وزيادة خطر 

اإلصابة بأمراض القلب لألم وأطفالها.
هــل يجــب أن تثير أمراض القلب قلق النســاء 

األكبر سناً فقط؟
ال، فالنســاء األقل من 65 عاماً، وخاصة الالتي 
لديهن تاريــخ مرضي عائلي من اإلصابة بأمراض 
القلــب، بحاجة إلــى إيالء اهتمــام بالغ بعوامل 
خطر اإلصابة بأمــراض القلب. وبالمجمل يجب 
على النساء من جميع األعمار أن يتخذن أمراض 

القلب على محمل الجد.
ما الذي يمكن للنساء فعله لتقليل خطر اإلصابة 

بأمراض القلب؟
توجد عــدة تغييرات في نمــط الحياة يمكن 
تنفيذها للحد من خطر اإلصابة بأمراض القلب:

إلقالع عن التدخين أو عدم البدء فيه.
ممارســة الرياضــة لمدة تتــراوح بين 30 إلى 
60 دقيقــة يومياً في معظم أيام األســبوع، أو 
60 إلــى 90 دقيقة إذا كنت في حاجة إلنقاص 

الوزن.
الحفاظ على وزن صحي للجسم.

اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشــبعة 
والكوليسترول والملح.

ويلزم أيضاً تناول األدوية الموصوفة على نحو 
مالئم، مثل أدوية ضغط الدم وأدوية منع تجلط 
الدم واألسبرين. كما يلزم المزيد من التحكم في 

الحاالت المرضية األخرى التي تمثل عوامل خطر 
لإلصابــة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم 

وارتفاع الكوليسترول وداء السكري.

بشــكل عام، يجب ممارســة التماريــن الرياضية 
المعتدلة، مثل المشــي بخطى ســريعة لمدة 30 
إلــى 60 دقيقــة معظــم أيــام األســبوع. إذا لم 
تتمكني من ممارسة التمرين بالكامل في جلسة 
واحــدة، فمن األفضل تقســيم النشــاط البدني 
إلى عدة جلســات تتــراوح كل منها بين 10 إلى 
15 دقيقة. وســتحظى بالفوائــد الصحية للقلب 
ذاتهــا. حتى إن بعض األبحــاث أثبتت أن القليل 
مــن التمارين المكثفة للغاية، مثل الركض لفترة 
قصيرة في منتصف السير على األقدام، قد يكون 
وســيلة فعالة لزيادة التمثيل الغذائي. وهذا قد 
يساعد في الحفاظ على وزنك، مما يساعد بدوره 

في الحفاظ على صحة القلب.
كمــا توجــد تغييــرات صغيرة أخــرى يمكن 
تنفيذها لزيادة النشــاط البدني على مدار اليوم. 
حيــث يمكنــك صعود درج الســاللم بــدالً من 
المصعد، والمشــي أو ركوب الدراجة للتنقل أو 
ممارســة بعــض تمارين البطــن أو الضغط أثناء 

مشاهدة التلفزيون.
ما الوزن الصحي للجسم؟

يختلــف الــوزن الصحي من شــخص آلخر، لكن 
وجود مؤشــر طبيعي لكتلة الجســم (BMI) هو 
أمر مفيد. هذا الحســاب يســاعدك على معرفة 
ما إذا كان لديك نســبة صحية أو غير صحية من 
الدهون في الجسم. مؤشر كتلة الجسم البالغ 25 
أو أعلــى يمكن أن يمثــل زيادة لمخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
ويعتبر محيط الخصر أيضاً أداة مفيدة لقياس 
ما إذا كان الفرد بديناً أم ال. وتعاني النســاء من 
فرط الوزن إذا كان مقياس خصرهن أكبر من 35 

بوصة أي ما يعادل 89 سنتيمتراً.
ويمكن أن يســاعد فقدان الــوزن ولو بمقدار 
بســيط في تخفيــض ضغط الــدم وتقليل خطر 
اإلصابة بداء الســكري - وكالهما يزيد من خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

عالج أمراض القلب لدى النساء والرجال متشابه 
عموماً. ويعتبــر رأب الوعاء وتركيب دعامة من 
طرق العالج الفعالة الشــائع اســتخدامها لعالج 
األزمات القلبية للرجال والنســاء. ومع ذلك، تقل 
إمكانية اســتفادة النســاء اللواتي لم يصبن بألم 
الصــدر المعتاد من هــذا الخيــارات التي تنقذ 

الحياة.
وإذا كانت أعــراض القلب لدى المرأة ناجمة 
بصورة رئيســية مــن مــرض األوعيــة الدقيقة 
التاجيــة، فإن رأب الوعــاء وتركيب دعامة قد ال 

يكون خيار العالج األكثر فاعلية.
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 تشــجع المبــادئ التوجيهية الــواردة من جمعية القلــب األميركية 
(AHA) النســاء علــى أن يكن أكثــر مراعاة لتقليــل مخاطر أمراض 
القلب واألوعية الدموية لديهن. بالنســبة لبعض النساء، وهذا يشمل 
تناول األســبرين يومياً. ولكن بالنســبة للنســاء المعرضات لخطورة 
منخفضة لإلصابة بأمراض القلب ممن تقل أعمارهن عن 65 عاماً، فال 

ينصح باالستخدام الروتيني لألسبرين يومياً.
وتوصــي المبادئ التوجيهية الواردة مــن جمعية القلب األميركية 
بتناول النساء في أي عمر لجرعة تتراوح بين 75 و325 مليغراماً من 
األســبرين يومياً في حالة إصابتهن بداء السكري أو في حالة اإلصابة 

بالفعــل بمرض في القلب. كما توصــي جمعية القلب األميركية بأنه 
يمكن النســاء الالتي تجاوزن 65 عاماً االســتفادة من تناول األسبرين 
يوميــاً بجرعة مقدراها 81 ملليغرامــاً إذا تم ضبط ضغط الدم وكان 
خطر النزيف الهضمي منخفضاً. ويمكن أيضاً إعطاء األســبرين للنساء 
المعرضــات للخطر األصغر ســناً مــن 65 عاماً للوقاية من الســكتة 

الدماغية.
ولكــن، ال تتناولي األســبرين للوقاية من أمــراض القلب من تلقاء 
نفســك، بل يلزم استشــارة الطبيب بمخاطر وفوائد تناول األسبرين 

وفقاً لعامل الخطورة الفردي.
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أكد معالي حميد محمــد القطامي رئيس 
لهيئــة  العــام  المديــر  اإلدارة  مجلــس 
الصحــة بدبــي أن الهيئة تعتــز بالمكانة 
المتقدمــة والريــادة التــي حققهــا مركز 
دبــي للســكري، بوصفه المرجــع الطبي 
المنطقة، ولكونه  والعلمي على مســتوى 
أحــد أهم المراكــز الصحيــة المتخصصة 
التي تضم نخبة من األطباء والمتخصصين 
المعتمديــن دولياً في الوقاية والعالج من 
داء السكري. جاء ذلك خالل حفل التكريم 
الــذي نظمته الهيئــة، أخيــراً، لالحتفاء بـ 
50 فارســاً مــن مرضــى الســكري الذين 
يتلقون عالجهم فــي المركز، ممن نجحوا 
في الســيطرة على معدالت الســكر عند 
حدودهــا الطبيعية وتجاوزوا جميع اآلثار 
والمضاعفــات المحتملــة للمــرض نتيجة 
االلتزام ببرامج العــالج وتوصيات األطباء 

واألنماط الغذائية السليمة.

■ تصوير : صالح عبد القادر ونديم رشيد
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غرافيك: أسيل الخلييل

أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن تناول 800 غرام يومياً من الفاكهة والخرضاوات، يخّفض خطر اإلصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية والرسطان، 
وأجرى الدراسة باحثون يف جامعة إمربيال كوليدج لندن الربيطانية، ونرشوا نتائجها يف املجلة الدولية لعلم األوبئة.

2.5
مليون شخص حول العامل 

استهدفتهم الدراسة

95
دراسة سابقة متت مراجعتها 

للوصول إىل نتائج الدراسة

% 16
يخفض مخاطر اإلصابة بأمراض القلب

% 18
نسبة خفض احتاملية اإلصابة بالسكتة 

الدماغية

% 4
نسبة املساهمة يف الحد من اإلصابة 

بالرسطان

% 15
تراجع مخاطر املوت املبكر

80
غراماً حجم املرة 

الواحدة املطلوبة من 
الفواكه والخرضاوات

% 24
نسبة انخفاض مخاطر أمراض 
القلب

% 33
نسبة انخفاض الوفيات املبكرة

% 33
نسبة انخفاض اإلصابة 
بالجلطة الدماغية

% 13
نسبة انخفاض اإلصابة 
بالرسطان

حافلة التبرع بالدم، التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي األســبوع الماضي، 
ضمــن المبادرات التي رصدتها الهيئة لعام الخير، وقد اســتهلت «صحة 
دبــي» عمليات جمع الدم من المتبرعين داخــل إدارتها العامة، جاءت 
تمهيداً لرحلة ممتدة في ربوع اإلمارة ومؤسســاتها الحكومية والخاصة، 
حيــث تســعى الهيئة من خاللها إلــى توفير القدر المطلــوب من الدم 
اآلمــن، وقد بدأت هــذا العمل بموظفيها، حيث اســتقرت الحافلة في 
خطوتهــا األولى داخل مقر الهيئة، إيذانــاً ببدء رحلة جديدة ومتجددة 
ومتواصلــة مــن العطاء.وتعــد حافلة التبــرع بالدم التي بــدأت الهيئة 
تســييرها واحدة من الحافالت العالمية عالية المســتوى والتجهيزات، 
والتي تتوافر فيها أيضاً أعلى المعايير واالشــتراطات المعمول بها دولياً 
والتي تكفل سالمة الدم ومأمونيته، لكن الالفت هنا هو اإلقبال الشديد 
الذي شــهدته الحافلة خالل وجودها في مقــر الهيئة، ولم يكن اإلقبال 
قاصراً فقط على موظفي وموظفات «صحة دبي»، إذ شــمل المراجعين 
والزائريــن والمارين بالقرب من مقر الهيئة، األمر الذي يشــير بوضوح 
إلى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم، كما يشير 
قبل ذلك إلى ما يتســم بــه المجتمع اإلماراتي من قيــم نبيلة وتقاليد 
عريقة.لقد أعدت هيئة الصحة بدبي خطة عمل لجوالت الحافلة الممتد 
تســييرها مع فعاليات عام الخير، وتشــتمل الخطــة على زيارة العديد 
من المؤسســات الحكومية والخاصة، والشــركات، والجامعات، وأماكن 
تجمــع األفراد، والحافلة ال تســتهدف تجميع الدم من المتبرعين فقط، 
حيث يتســع دورها للمساهمة بتوعية أفراد المجتمع بسبل الوقاية من 
األمــراض. وعند الحديث عن هذه الخطة فإنه تجدر اإلشــارة والتأكيد 
على يقين الهيئة وثقتها في استجابة أفراد المجتمع لنداء التبرع بالدم، 
وثقتها كذلك في تفاعل المؤسســات والهيئات مع أهداف الحملة التي 
خرجــت تحت عنوان مبادرتنا الناجحة «دمــي لوطني»، وضمن أعمال 
عــام الخير، وهــذا بالتحديد مــا يزيد معدالت االطمئنــان في تحقيق 
الحافلــة ألهدافها. إن مركز دبي للتبرع بالدم وهو يؤكد تواصله الدائم 
مع مؤسســات المجتمع، فإنه ينتظر دعوة أي مؤسسة أو جهة حكومية 
كانــت أو خاصة، يرغب العاملون فيها فــي التبرع بالدم، للوصول إليها 
بالحافلــة. إن ما نعتز به ونفتخر هو هذه اإلشــادة الدولية التي تعلنها 
الهيئات العالميــة المتخصصة في حق دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

التــي تأتي في طليعة الــدول المتقدمة والمتميــزة بتجميع الدم 
عن طريق التبرع الطوعي بنســبة 100 %، إلى جانب تميز الدولة 
بتطبيق أعلــى المعايير والمواصفات المعمول بها دولياً والمتصلة 

بسالمة الدم ومأمونيته.

مديرة مركز دبي للتبرع بالدم

قــال باحثون بريطانيون إن األطفــال الذين يمضون وقتاً 
للعب على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تعمل 
باللمس، يميلون إلى النوم لفترة أقل من نظرائهم الذين 

ال يستخدمون تلك األجهزة.
وتشير الدراســة التي نشــرت في دورية "ساينتيفيك 
ريبورتس"، إلى أن كل ســاعة يمضيهــا الطفل يومياً في 
اســتخدام مثل هذه األجهزة التي تعمــل باللمس تؤدي 
النخفاض فترة نومه بمقدار 15 دقيقة. لكن في المقابل، 
يطــور هؤالء األطفال مهاراتهم الحركية الدقيقة بشــكل 

أسرع من نظرائهم، وفقاً للدراسة.
وقال خبراء إن الدراســة جاءت في الوقت المناســب، 
لكن ال يجب على اآلباء أن يشعروا بقلق بالغ من نتائجها.
وحدثت طفرة كبيرة في استخدام األجهزة التي تعمل 
شاشــاتها باللمس فــي المنازل، لكن هنــاك نقص في ما 
يتعلــق بفهم أثرها في نمو األطفال، في مراحل عمرهم 

المبكرة.

ووجهــت الدراســة التي أجريت في كليــة "بيركبيك" 
التابعة لجامعة لندن، أســئلتها إلى 715 من أباء وأمهات 

لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
وسألت الدراسة اآلباء عن المدة التي يمضيها أطفالهم 
غالباً، في اســتخدام الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية 

التي تعمل باللمس، وعن نمط نومهم.
وأظهــرت الدراســة أن 75 % مــن األطفــال الصغار 
اســتخدموا األجهزة التي تعمل شاشــاتها باللمس بشكل 
يومــي، وأن %51 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 6 إلى 11 شــهراً يستخدمونها بشكل غير يومي، وأن 
%92 مــن األطفال في الفئــة العمرية ما بين 25 إلى 36 
شهراً يســتخدمونها بشكل غير يومي أيضاً. لكن األطفال 
الذين يســتخدمون تلك األجهزة بشكل عام ناموا فترات 

أقل ليًال، وأكثر خالل النهار.
وفــي المجمــل، انخفضت فتــرة نومهــم بمقدار 15 
دقيقــة، مقابــل كل ســاعة يمضونها في اســتخدام تلك 

األجهزة، كما تقول الدراسة.

ذكــر باحثــون مــن مركــز أوديــت 
للسرطان في مركز صني بروك للعلوم 
الصحيــة فــي تورونتــو في كنــدا أن 
إدخال عدة تغييرات على نمط الحياة 
يمكن أن يحســن نتائــج التعافي من 
سرطان الثدي لكن التمارين الرياضية 
تعتبــر أفضل عادة يجــب اتباعها في 
إيلين  الدكتــورة  الصدد.وقالت  هــذا 
وارنــر والتــي شــاركت فــي إعــداد 
الدراسة إن النساء المصابات بسرطان 
الثدي ســواء كن حديثــات اإلصابة أو 
فــي أي مرحلة من مراحل «التعافي» 
في حاجة لممارسة التمارين الرياضية 

بانتظام وتجنب زيادة الوزن.

وتعاونت وارنر وزميلتها جولي هامر 
لمراجعــة نحــو 70 مقالــة تناولــت 

تعديالت على أنمــاط الحياة التي قد 
يكــون لهــا تأثير على تجــدد اإلصابة 
بسرطان الثدي والتعافي بعد اإلصابة 

به.
ووجدتا أن النشاط البدني المنتظم 
يمكــن أن يخفض خطــر الوفاة جراء 
اإلصابة بســرطان الثدي بنسبة 40 % 
مقارنة مع النســاء الالتي ال يمارسنه. 
وهنــاك لألســف أقل مــن 13 % من 
الثدي  بســرطان  المصابــات  النســاء 
يؤدين النشاط البدني للفترة الموصى 
بهــا وهــي 150 دقيقة في األســبوع.
وقالت:«التماريــن لهــا الفائدة األكبر 
علــى خفض خطــر معــاودة اإلصابة 
ولها منافع ثانويــة عديدة أخرى مثل 
المساعدة في التحكم في الوزن والذي 
هو نفسه يخفض خطر عودة المرض، 
والحــد مــن اآلثــار الجانبيــة للعالج 

الكيميائي واإلشعاعي والهرموني».

كشــفت دراســة أميركية حديثــة، أن نوم األطفال الصغــار لمدة 30 
دقيقــة وســط النهــار، فيما يعــرف بالقيلولة، يســاعدهم على تعلم 
مهارات جديدة، وخاصة المتعلقة بإتقان المهارات اللغوية. الدراســة 
أجراها باحثون في قســم علم النفس في جامعــة أريزونا األميركية، 
ونشــروا نتائجهــا الجمعة، فــي دورية علمية. ولكشــف العالقة بين 
القيلولة، وتعلم المهارات الجديدة لألطفال وخاصة في مرحلة ما قبل 
المدرســة، راقب الباحثون مجموعة من األطفال متوسط أعمارهم 3 
أعــوام وقام الباحثون بعرض أشــرطة فيديــو تتضمن بعض المهارات 
التعليميــة على األطفــال، وطلبوا منهم التعرف علــى تلك المهارات 
ومهــارات مختلفة أخرى في اليــوم التالي، باإلضافة إلى تعلم كلمات 

سهلة في اللغة. 

ووجد فريق البحث أن األطفال الذين أخذوا القيلولة لمدة 30 دقيقة 
إلى ســاعة عقب عــرض المهارات عليهم، كانوا أكثر اســتيعاباً وفهماً 
للمعلومــات التــي عرضت عليهم بالمقارنة مع من بقوا مســتيقظين 

لمدة 5 ساعات على األقل بعد تعلم المهارات.

قالت دراســة بريطانية علمية حديثة، إنها رصدت مؤشرات على 
ظهور سالالت من إنفلونزا الطيور قد تؤدي إلى نتائج كارثية مثل 
تلك التي نجمت عن اإلنفلونزا اإلســبانية التي سرعان ما تحولت 

إلى وباء قتل عشرات الماليين مطلع القرن الماضي. 
ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الســلطات 
الصحيــة في دول عدة باتت في حالة تأهــب مع تزايد التقارير 
التــي تحدثت عن تزايد األشــخاص المصابيــن بإنفلونزا الطيور، 

خاصة في الصين.
وأوصــت دراســة أعدهــا باحثون فــي جامعة في ويلــز، بحظر 
بيع الطيور الحية المســتوردة من آســيا، لوقف انتشار الفيروس 
دبي ــ البيان الصحي  المسبب لإلنفلونزا. 
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