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اكامل كافة متطلبات 
التسجيل

4 أسابيع ومبعدل 5 أيام أسبوعيااملرحلتني الثانوية والجامعية

تعريف الطالب 
عىل بيئة العمل 

الواقعية

اتاحة الفرصة 
الكتساب الخربات 
العملية يف مختلف 

املجاالت

شغل وقت الفراغ 
لدى الطلبة

ترسيخ الشعور 
باملسؤولية والتقيد 
باملواعيد واحرتام 

النظام

ان يكون الطالب من مواطني 
دولة االمارات العربية املتحدة

أن يكون الطالب ثالث اعدادي ناجح ومنتقل 
إىل األول الثانوي وحتى نهاية املرحلة الجامعية

أن يكون الطالب مستمراً 
بالدراسة

ان يكون قد تخطى املرحلة الدراسية 
الحالية إىل املرحلة التي تليها بنجاح

أعلنت هيئة الصحة يف ديب فتح باب التسجيل لاللتحاق بربنامج التدريب الصيفي لطلبة املرحلتني الثانوية والجامعية خالل الفرتة من الـ 15 وحتى الـ 29 من يونيو الجاري.
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أفــاد باحثــون تايوانّيون بأنهــم تمكنوا من 
اســتخالص دواء مميع للدم من ُســم إحدى 
األفاعــي التــي ُيطلــق عليها «أفعــى حفرة 
واغلــر»، وأظهر الدواء الجديــد فعاليًة عند 
الفئران، بما قد يشكل بديًال آمناً عن مضادات 

التميع الحالية المستخدمة عند البشر.
ولعل فكرة اســتخالص مميع الدم من ســم 
األفاعــي ليســت جديــدة، فمــن المعروف 
مســبقاً بأن آلية عمل سم األفعى تكون غالباً 

عن طريق تعطيل آليات التخثر في الدم.
وقــام فريق البحث بقيادة تــور- فو هوانغ، 
بالجامعة  الدوائيــة  الصناعــات  اختصاصــي 
الوطنيــة التايوانية، بالتركيز على ســم أفعى 
حفرة واغلر، وهي أفعى تنتشــر في مناطق 

شرق آسيا، وُتدعى أيضاً بأفعى المعابد.
وكان مــن نتائج اســتخدام هــذا الدواء عند 
الفئــران منع الصفيحات الدموية من التخثر، 
وتباطؤ زمن تشــكل الخثــرة الدموية، وذلك 
بالمقارنــة مــع الفئــران غيــر المعالجة. إال 
أن الفئــران المعالجــة بالــدواء لــم تواجه 
 خطــر النــزف مقارنــًة مــع الفئــران غيــر

دبي - البيان الصحي  المعالجة. 

يخضع دواء جديد للوقاية من صداع الشــقيقة 
للمراحــل األخيــرة مــن التجــارب العلميــة 
بهدف إقرار اســتخدامه في الواليات المتحدة 

األميركية.
ويقول الُمعد الرئيســي لتجربــة اختبار الدواء 
الدكتور بيتر جودســبي، أستاذ العلوم العصبية 
بجامعة كاليفورنيا األميركية: «تأتي أهمية هذا 
الــدواء من كونه أول دواء نوعــي للوقاية من 

صداع الشقيقة على اإلطالق».
ويتوفــر الــدواء الجديــد الــذي يحمل اســم 
إيرينومــاب بشــكل حقن، ويعمــل من خالل 
تثبيــط أحــد البروتينــات المرتبطــة بصــداع 

الشقيقة.
وصداع الشــقيقة هو ألم الــرأس الذي يحدث 
بمعدل 15 مرة أو أكثر في الشهر، أما الشقيقة 
الُنوبية فتكون أقل تواتراً. دبي - البيان الصحي 

حصل مركــز دبي للعالج الطبيعــي وإعادة التأهيل 
التابع لقطاع خدمات المستشــفيات في الهيئة على 
شهادة االعتماد الدولي من اللجنة األميركية العتماد 
مرافق التأهيل ولمدة 3 سنوات. وجاء االعتماد بعد 
البصمــة الواضحة التــي وضعها مركــز دبي للعالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل، في هذا المجال التخصصي 
الحيوي على المســتوى المحلي واإلقليمي والدولي، 
وبعد نجــاح المركز في االســتعانة بأفضل التقنيات 
والتجهيــزات، إلــى جانب اســتقطابه لمجموعة من 
الكفــاءات الطبية والمتخصصة التــي زادت بدورها 
حجم اإلقبــال على الخدمات التــي يوفرها المركز، 
والثقــة الكبيــرة التــي نالهــا مــن المتعاملين معه 
والمتردديــن عليه والمســتفيدين من خدماته البالغ 

عددهم أكثر من 4 آالف مريض شهرياً. 
وكان فريــق التقييــم المكلــف من قبــل اللجنة 
األميركيــة العتمــاد مرافــق التأهيــل، أشــاد ببيئة 
االستشــفاء التي يتميــز بها المركز، كمــا أثنى على 
تجهيزاته وطرق وأســاليب العالج المتقدمة، وكذلك 
قــدرات المركز في اســتعادة وتحقيــق أقصى قدر 
مــن اإلمكانيــات الوظيفية لمن يعانــي من ضعف 
مؤقــت أو دائم، وإعادة تأهيل المرضى بالمســتوى 
الذي يمكنهم من االندماج في المجتمع واألنشــطة 
المختلفــة، وتوفير خدمــات طبية متنوعــة وعالية 
المســتوى، فضًال عن بناء العالقات والشــراكات مع 
الجهــات المتخصصة واألطراف المعنيــة بما يخدم 
المتعاملين مع المركز. كما تعرف الفريق على نوعية 
الخدمــات ودرجة جودتها، التــي يوفرها مركز دبي 

للعالج الطبيعــي وإعادة التأهيــل، وخاصة الخدمة 
الروبوتيــة المتطــورة التي بدأت هيئــة الصحة في 
دبي باســتخدامها لتأهيل المرضى ومساعدتهم على 
الوقوف والمشي وتحسين وظائف األعضاء الحيوية، 
وهي تقنية تستخدم للمرة األولى عل مستوى الشرق 
األوســط، وقد عززت هذه التقنية من فرص الشفاء 
العاجل للمرضى من ذوي االضطرابات العصبية ممن 

يعانون من الشلل أو ضعف في العضالت.
وبهذه المناسبة أكد معالي حميد محمد القطامي 
رئيــس مجلــس اإلدارة المدير العــام لهيئة الصحة 
بدبي أن مركز دبي للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل 
يمثل إضافة على الســاحة الطبيــة التخصصية، وأن 
حصوله اليوم على شهادة االعتماد الدولي من اللجنة 
األميركيــة العتماد مرافق التأهيل وهي المؤسســة 
الحاســمة في معاييرها والصارمة في شروطها، يعد 
إنجازاً مهماً، يضاف إلى سلســلة االعتمادات الدولية 
التي حصلت عليها مستشــفيات ومراكز الهيئة سواء 
مراكــز الرعاية الصحيــة األوليــة أو المراكز الطبية 

المتخصصة.
وأوضــح معالــي القطامي أن حــرص الهيئة على 
توفيــر خدمــات صحيــة تتناســب فــي جودتها مع 
رفاهية العيش في دبي، واحتياجات أفراد المجتمع، 
هو ما أســس لحصــول منشــآتها علــى العديد من 
االعتمــادات الدوليــة، مؤكــداً أن الهيئة تســتهدف 
فــي المقام األول االســتحواذ على رضــا المتعاملين 
وتحقيق ســعادتهم، وتلبية حاجتهم لبيئة استشــفاء 
رفيعة المستوى، وأساليب حديثة للعالج وتجهيزات 
وتقنيــات متطورة، تقــوم عليها نخب مــن الكوادر 

الطبية والطبية المساعدة.
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لتعزيــز وتخريــج الكوادر الطبيــة والطبية 
المســاندة في مختلف القطاعات أنشــأت 
هيئة الصحة في دبي برنامجا ألطباء اإلقامة 
في األشــعة، اســتطاع خالل فتــرة وجيزة 
تخريــج دفعة مــن األطبــاء المتميزين في 
مجال األشــعة ممن سيكون لهم دور فاعل 
في األشــعة، حيــث حصل الدكتــور أحمد 
ســعدات على جائزة عالمية، كما شــاركت 
الدكتورة عفراء الفالحي في ورقة عمل في 
أحــد أبرز مؤتمرات األشــعة التداخلية في 

العالم في العاصمة البريطانية لندن. وأشار 
الدكتور أســامة البستكي استشاري ورئيس 
قســم األشــعة بمستشــفى راشــد الى أن 
برنامج أطباء اإلقامة في األشــعة الذي يعد 
األول على مستوى المستشفيات الحكومية 
أنشــأته الدكتورة أمينة بالهول رحمها الله، 
لتخريج كوادر طبية على مســتوى عال من 
دبي - البيان الصحي  الكفاءة والخبرة. 

مــع بداية العد العكســي لموســم الســفر 
المواطنــون  يبــدأ  الصيفيــة،  واإلجــازات 
والرحالت،  للســفر  بالتخطيط  والمقيمــون 
وينشــغل الكثيرون في اختيــار الجهة التي 
يرغبــون في التعرف إليهــا، وترتيب جدول 
الزيــارة ومواعيــد التنقــل، والمــدن التــي 
ســيزورونها وينصــب جــل االهتمــام على 
الرحلة،  الترفيهيــة ومســتلزمات  النواحــي 
ويهمــل قطاع كبيــر منهم أهميــة الجانب 
الطبي في ثقافة الســفر، وهو أحد العوامل 
المهمــة والحاكمة عند اختيار المكان المراد 
زيارته، وأمر معمول به في الدول المتقدمة، 
بمــا فيها دولــة اإلمــارات التي تنتشــر بها 
عيادات خاصــة للمســافرين، توفر خدمات 
تفصيلية عن أهم اللقاحات الواجب الحصول 
عليها عند الســفر إلى أي مكان على خريطة 
المطلوب  الجرعــات  العالــم، كمــا تحــدد 
الحصول عليها، وتواريخها، واألعمار المناسبة 

لها، ومدة فعاليتها.

تقول الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية 
لقطاع الرعاية الصحية األولية في صحة دبي 
«نظراً للتطور المتســارع الذي باتت تشهده 
إمارة دبي التي تعد حلقة الوصل بين الشرق 
والغرب وشرياناً حيوياً ونشطاً لحركة السفر 
الدولية، األمر الذي باتت معه الحاجة ماسة 
لالهتمام بالتبعات الصحية للســفر والحفاظ 
على صحة المسافرين، فبادرت هيئة الصحة 
فــي دبــي إلــى تقديــم الخدمــات الالزمة 
والضرورية للمسافرين لدرء أخطار األمراض 
المحتملة التي قد تعكر وتفسد متعة السفر 
وذلك من خالل عيادة المسافرين التي تقدم 
خدمات تعد األولى من نوعها على مســتوى 
المنطقــة، لتلبيــة احتياجــات المســافـرين 
(المقيمين أو العابريــن) من جميع إمارات 
الدولة إلى كل أنحاء العالم، وتعتبر عيادات 
المســافرين المتواجدة حالياً فــي مركز ند 
الحمــر والبرشــاء تقدم خدماتهــا من خالل 
وجودهــا في مركز الخدمات الوقائية، حيث 
يقــوم هــذا المركز بتقديم خدمــات نوعية 
على أســس علمية وتحــت منظومة منظمة 
الصحيــة العالميــة ويقوم المركــز بمتابعة 
دورية للمســتجدات من األمــراض المعدية 
والســارية حــول العالــم بمتابعــة كل من 
األميريية ومنظمة  األمــراض  المراقبة  مركز 
الصحيــة العالميــة ليتم إخطار المســافرين 
بالمشــاكل الصحية التي قــد تواجههم أثناء 
الســفر وتزويدهم بكل المعلومات الصحية 
الهامــة لتجنــب مخاطر اإلصابــة باألمراض 
وكذلــك تزويدهــم بالتطعيمــات واألدوية 
الوقائيــة وإصــدار الشــهادات الدولية لهم 
لتطعيــم الحمى الصفــراء والتي تصدر فقط 

من المراكز الصحية الحكومية.

وقالــت: إن عيــادات المســافرين توفر كل 
التطعيمــات الالزمــة للســفر ألي جهة في 
العالــم وهــي الحمــى الصفــراء، الحمــى 

الشــوكية، االلتهــاب الكبــدي أ وب، الدرن 
الرئوي، الحصبة والحصبة األلمانية، النكاف، 
اإلنفلونزا، التيفوئيد، الدفتيريا والكزاز، شلل 
األطفال، مرض داء الكلب والكوليرا وغيرها 

حسب متطلبات الدول. 
وأضافت أن العيــادة إلى جانب تقديمها 
خدماتها للمســافرين البالغيــن كذلك تقدم 
النصائــح الخاصــة بكيفيــة رعايــة األطفال 
المصاحبين وحمايتهم من اإلصابة باألمراض، 
حيــث إنهــم قد يكونــون أكثــر عرضة من 
باألمــراض  اإلصابــة  وخصوصــاً  البالغيــن، 

المعوية وكذلك لدغ الحشرات.

شــدد عدد من المواطنيــن والمقيمين على 
أهميــة مراجعة عيــادات المســافرين قبل 
الســفر للحصــول على التطعيمــات الالزمة 
مثل الحمى الشــوكية واإلنفلونزا الموسمية 
لضمان تفادي األمراض المحتملة، مشــيرين 
إلــى أن التطعيمات التي تطلبها بعض الدول 
األجنبية تتوقف على نوعية األوبئة المنتشرة 
في تلــك الدول التي تختلــف بطبيعتها من 

دولة إلى أخرى.
وأشــاد فــي هــذا اإلطــار عارف رشــيد 
بالمســتوى العالــي من الرعايــة والخدمات 
الوقائيــة مثــل تقديم المشــورة، والفحص، 
والتطعيــم وغيرهــا من التدخــالت الطبية 

المتوفرة في متناول سكان دبي من مواطنين، 
ومقيميــن، أو حتــى زائريــن، والتي تهدف 
إلى خفض معــدالت المرضى والوفيات من 
األمراض والوقاية منها باللقاحات، إضافة إلى 
تعزيز وعي المجتمــع لفهم القضايا الصحية 
التي يمكن الوقاية منها عن طريق تحســين 

واحتياجات برامج التثقيف الصحي.
كمــا أثنى علــى المنظومــة الصحية التي 
تتعبهــا الهيئة من خالل إخطار المســافرين 
بالمشــكالت الصحية التي قد تواجههم أثناء 
الســفر وتزويدهم بكل المعلومات الصحية 
المهمة لتجنــب مخاطر اإلصابــة باألمراض 
وكذلــك تزويدهم بالتطعيمــات واللقاحات 
واألدوية الوقائية، وإصدار الشهادات الدولية 
لهــم لتطعيــم الحمى الصفــراء، عالوة على 
توفيــر التطعيمــات الالزمــة للبالغيــن من 
تطعيمات روتينية أو تطعيمات خاصة بفئات 
معينــة ككبــار الســن والبالغيــن المصابين 

بأمراض مزمنة واألطفال.

وأشــار جاســم الطاهــري، إلــى أن عيــادة 
صحة المســافرين تلبي بالفعــل احتياجات 
المســافرين القادمين إلى دبــي أو عبورها 
أو المقيمين في دبي المســافرين إلى مكان 
آخر، حيث توفر العيادة لكل مسافر المشورة 
الطبية واللقاح الالزم واتخاذ التدابير الوقائية 

اعتماداً على وجهة سفرهم، مما يجعل الفرد 
يشعر باألمان على أرض دبي.

وأعــرب عــن بالغ شــكره كــون جميع 
التطعيمات المطلوبة المتوفرة في العيادات 
وبأســعار تقل  تعطــى للمواطنيــن مجانــاً 
بكثير عن أســعار القطــاع الخاص للمقيمين 
أيضــا، إضافة إلــى أن عيادات المســافرين 
تقــدم النصح واإلرشــاد والمشــورة الطبية 
للمســافرون بشرب الســوائل بكثرة وتناول 
األطعمة الصحية مع تجنب التدخين والتقليل 
من شرب القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، 
وأخذ قسط من النوم والراحة أثناء الرحالت 
الطويلــة حتى يتأقلم الشــخص مــع المكان 

وتستقر الساعة البيولوجية لديه.
وتقول عائشــة إحسان من جامعة الفالح 
بدبي: يجب بعد تحديد وجهة السفر ومدتها 
واالطمئنــان إلى أنها آمنة طبياً، تفضل زيارة 
عيــادة المســافرين فــي مركــزي البرشــاء 
والمنخول، واالســتفادة من خدماتها، خاصة 
لمــن يعانــون أمراضاً مزمنــة، أو المرأة إذا 
كانــت حامــًال، والتأكد من الوضــع الصحي 
لألطفــال حتى نضمن ســفرا آمنا نســتمتع 
فيه من دون منغصات ولضمان قضاء إجازة 

سعيدة.
وأشــارت إلى أنها زارت هــذه العيادات 
العام الماضي حين خططت للســفر بصحبة 
عائلتها، حيث قدمت لنا إلى جانب خدماتها 

كمســافرين بالغين، كذلــك النصائح الخاصة 
بكيفية رعاية األطفال المصاحبين وحمايتهم 
من اإلصابة باألمراض، ألنهم قد يكونون أكثر 
عرضة منا نحــن البالغين، وخصوصاً اإلصابة 
باألمــراض المعويــة جــراء تلــوث الطعام 

وكذلك لدغ الحشرات وفي حال السباحة.

وقالت بدور السوســي، إن من أهم األمراض 
التــي أصيبت بها عند الســفر هي اضطراب 
الساعة البيولوجية والتي هي عبارة عن آلية 
ضبط الوقت داخل الجسم، حيث يظهر هذا 
االضطــراب بوضوح عندما تتجه إلى البلدان 
البعيــدة جداً، حيث تتمثل أهم أعراضها في 
اضطــراب في النوم، واضطــراب في الجهاز 
التنفســي وحركة األمعاء والمعدة والشعور 

باإلرهاق والضغط وعدم التركيز.
وأضافــت أنها توجهت أخيــرا إلى عيادة 
المســافرين ونصحهــا األطبــاء المختصيــن 
بها بعــدة نصائح للتقليل مــن أعراض هذه 
االضطرابــات وتجنبهــا، وبالفعل اســتفادت 
منها في ســفرها األخير وقــررت أن تداوم 
على زيارتها قبل كل رحلة سفر كما نصحت 
أفــراد عائلتها وأصدقاءها وزمالءها بضرورة 
مراجعة هذه العيادات كخطوة من خطوات 
التخطيط للســفر لضمان قضاء عطلة سعيدة 

خارج البالد.

بدور السوسي جاسم الطاهريعارف رشيد  منال تريم 

كشــف الدكتــور بــالل اليافاوي استشــاري 
ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد عن 
إدخــال جهاز التصوير والمالحــة االفتراضية 
فــي مستشــفى   O-ARM & Navigation
راشد الذي يعد من احدث التقنيات العالمية 
فــي جراحــة العظام وقال يمكــن من خالل 
التقنيــة الكشــف باألشــعة وعمــل التصوير 
الطبقي لجســم المصاب أثنــاء العملية وفي 
نهايــة العمليــة للتأكد من المســار الصحيح 

لإلجراء الطبي داخل غرفة العمليات

وبين الدكتور اليافــاوي أن هناك ميزات كبيرة 
للجهــاز منها تخفيض المضاعفــات إلى الصفر، 
ويســاعد مــن تقليص مدة إقامــة المريض في 
المستشفى كما أن كلفته تعتبر اقل من األجهزة 

القديمة 
وقــال اليافــاوي: «إن التقنيــات التي يتم 
اســتخدامها في قسم العظام تعد من أحدث 
التقنيات العالميــة، ومنها جهاز مالحة يعتبر 

األحــدث في العالم، وال تملكه ســوى بعض 
المراكــز المتخصصــة في ألمانيــا، مع جهاز 
كمبيوتــر 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 
الجــّراح من قيــاس األطــوال والزوايا وعمل 
خطة إلجراء الجراحة في العظم، والنظر إلى 
تكوين وشــكل العظم لمعرفة أنسب وضعية 

للمفصل الجديد».

وأشــار اليافــاوي إلى أن أنظمــة الكومبيوتر 
المســاعدة تعمــل مثــل جهــاز المالحة في 
الســيارة، ممــا يمكنك من وضــع العالمات 
والخطــوط الرئيســة لمكان وحجــم العظم 
المقطوع لجعل الركبة أو المفصل في وضعه 
المالئم، الفتاً إلى أن جهاز المالحة واألجهزة 
المســاعدة الكمبيوتــر واألنظمة اإلرشــادية 
تمكــن الجراحين من إجــراء هذه العمليات 

بدقة أعلى من السابق.

يشــار إلــى أن مستشــفى راشــد يعتبــر 
أول مركــز تدريبــي معتمد ألطبــاء من قبل 
البورد األلماني «الفخارست»لجراحة العظام 
وجراحة اإلصابات والحوادث للحصول خارج 

ألمانيا.
ومنذ توقيعها في العام ساهمت اإلتفاقية 
بشــكل فاعل فــي تعزيز القــدرات العلمية 
والعملية لدى أطباء الهيئة في مجال اإلصابات 
والطــوارئ مما انعكس إيجاباً على مســتوى 
الخدمــات التي تقدمها الهيئــة للمرضى في 

هذا المجال.
كمــا أتاحــت اإلتفاقيــة الفرصــة للهيئة 
لتحقيــق اإلســتدامة وبناء قدراتها البشــرية 
العاملــة في هذا المجال وتأهيلها للعمل في 
مشــاريعها المستقبلية خاصة مركز اإلصابات 
والطــوارئ المزمــع إنشــاؤه بمنطقــة جبل 
علي ضمن خطة الهيئة اإلســتراتيجية 2025 

واستعداداتها الستضافة إكسبو 2020.
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انتهــت هيئة الصحة بدبي مــن ربط 10 مراكز 
من مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية، 
بأحدث النظــم التقنية، التي أتاحت للمتعاملين 
من القاصدين للمراكز الـ10 فرصة الحصول على 
خدمات راقية المستوى، وبشكل متكامل، يمكن 
المتعامل مــن إنهاء جميع اإلجراءات الســابقة 
لعملية الفحص داخل المركز نفســه، ليكون من 
بعد إجراءات التســجيل ودفع الرسوم المقررة، 
جاهــزاً إلنجاز عمليــة الفحــص المطلوبة، كما 
يتيح هذا التحول التقني االستثنائي في خدمات 
فحص اللياقة الطبية، فرصة الحصول على تقارير 
«نتائج الفحــص» إلكترونياً ســواء للمتعامل أو 
الجهــات المختصة، وأولها اإلدارة العامة لإلقامة 
وشــؤون األجانب في دبي من دون الحاجة إلى 
الشــهادة الورقية. هذا ما تقوله ميساء البستاني 
مديــر إدارة خدمــات اللياقة الطبيــة في هيئة 
الصحــة في دبي، حيــث تؤكــد أن أتمتة نظام 
وخدمــات المتعاملين في مراكــز فحص اللياقة 
الطبيــة، هي أحد المســارات التطويرية المهمة 
التي توليهــا الهيئة جل اهتمامها، وفق توجهات 
حكومة دبــي ورؤيتهــا المســتقبلية، وحرصها 
على تقديــم خدمات تفوق توقعات المتعاملين 
وتســتحوذ على رضاهم وتســعدهم في الوقت 

نفسه.
وتشير ميســاء البســتاني في مقدمة حوارنا 
معهــا إلى 3 أهداف رئيســة تعمل هيئة الصحة 
بدبــي على تحقيقها من وراء هذا التحول، وهي 
تحســين رحلة المتعامل، وتقليل وقت االنتظار، 

وتقديم جميع الخدمات في مكان واحد.

وســألناها في بدايــة الحوار عــن المراكز التي 
بدأت بالفعل تنفيذ عمليات التطوير التي جرت 

خالل الشهور القليلة الماضية.
تــم اســتحداث نظــام تقني فائق المســتوى 
فــي 10 مراكز من مراكز فحــص اللياقة الطبية 
والصحــة المهنيــة، وهــي المحيصنــة والقــوز 
والكرامة والراشــدية والصفا والبدع والمنخول 
والليســيلي ومركز اإلمــارات لخدمات األعمال 
ومركــز دافــزا في المنطقــة الحــرة لمطارات 
دبي، والبقيــة آتية، بعد إنجــاز مرحلة التحول 
في وقت قياســي، حيــث أوقفت إدارة خدمات 
اللياقة الطبية، اســتقبال أية معامالت من النظام 
اإللكتروني القديم، في الوقت نفســه اعتمدت 

مجموعة من مكاتب الطباعة المختصة لتســهيل 
بعض إجراءات التسجيل، وكان ذلك وفق آليات 

وشروط محددة التزمت بها المكاتب.
أي مــا زال التعــاون مفتوحــاً بينكــم وبين 

مجموعة من مكاتب الطباعة.
نعــم، وبمقــدور المتعامل إنهــاء اإلجراءات 
المبدئيــة فيهــا، وهي قرابة 40 مكتبــاً معتمداً، 
وهنــاك تواصل اآلن مع هــذه المكاتب لمنحها 
شــهادة االعتماد للمتعاملين عند عملية الطباعة 
فــي هذه المكاتب، حتى يتمكــن المتعامل من 
التعــرف إلى المكاتب المعتمدة وســيتم إدراج 
القوائــم المعتمــدة للمكاتب فــي موقع الهيئة 
الرســمي حتى يختلــط األمر علــى أي متعامل 

ويذهب لمكتب ما غير معتمد.

وماذا عن المنشآت والشركات الكبيرة، كيف تتم 
عملية التسجيل؟

تــم منح الشــركات التي تضم 50 عامــًال أوموظفاً 
فمــا فوق، خاصية اســتخدام النظــام، أي أن على 
الراغبين في التسجيل للحصول على اسم مستخدم 
خاص بالمنشآت أال يقل عدد العاملين فيها عن 50 
موظفاً مع إرفاق ما يثبت أن لدى الشركة أكثر من 
50 عامًال تحت كفالتها، وهذه المرونة في التعامل 
وتسهيل اإلجراءات، خاضعة هي أيضاً للوائح الهيئة 

وضوابطها.
هذا النوع مــن الخدمات لــه خصوصيته البالغة، 
هــل لدى الهيئة أي حق في اإلشــراف أو الرقابة 
علــى هذه التعامــالت، لالطمئنان على ســالمتها 

وموافقتها اللوائح المنظمة؟
نعم هناك قواعد لإلشــراف والرقابة وهي معلومة 
للجميع، ولهيئة الصحة الحق في الرقابة واإلشراف 
ومراجعة جميع المعامالت وعدد ما تم منها لجميع 
المستخدمين والتدقيق عليها. ويتم منح الحسابات 
اســم المســتخدم الخاص بالنظام، إلى جانب ذلك 
للهيئة الحق في زيــارة مواقع تقديم الخدمة قبل 
منح الترخيص النهائي للتأكد من االلتزام بالشروط 
والمواصفات المطلوبة من النواحي الفنية، التقنية 
واإلداريــة، والحق كذلك فــي إجراء تفتيش دوري 
على مقدمي الخدمــات لضمان التأكد من االلتزام 
بالشــروط الفنية واإلدارية الالزمة لتقديم الخدمة 

واالطالع على مستوى الخدمات المقدمة.
وللهيئة سحب الترخيص الممنوح للمكاتب في 

أي وقــت على النحو الذي تــراه من دون االلتزام 
بإبداء األســباب، وغير ذلك من القواعد اإلشرافية 
التــي تكفــل التــزام الجميع بالضوابــط واألصول 

المعمول بها.

لديكم نظام إلكتروني جديد، هل كان من األفضل 
إغالق النظام علــى مراكز فحص اللياقة، من دون 
االستعانة بخدمات المكاتب في عملية التسجيل؟

أود توضيح نقطة مهمة هنا، وهي أن عملية التحول 
تتــم علــى مراحل وحيــن اعتمدنــا مجموعة من 
المكاتب لالســتمرار في العمل معنا وفق الشروط 
والضوابط، والنظام الجديد، كان ذلك بقصد توسيع 
نطاق التســهيالت المقدمة للمتعاملين، مع ضمان 
موافقــة التســهيالت للنظــم واللوائــح، وبالتالي 
سيظهر الدور المنتظر من المكاتب المعتمدة، مع 
بداية إغــالق عمليات الطباعــة المرتبطة بالنظام 

القديم، وسيكون ذلك مطلع شهر يوليو المقبل.
هل هذا معناه أنه سيتم توقف العمل مع المكاتب 
المعتمدة التي تتعاون معكم في عمليات تسجيل 

البيانات للمتعاملين؟
نعم.. وهذا معلوم للمكاتب، التي تعمل معنا وفق 
مرحلة محددة، ســتنتهي مع إنجــاز جميع أعمال 
التطويــر في مراكز فحص اللياقــة الطبية والصحة 
المهنية، وتحولهــا كاملة إلى األنظمة الذكية، التي 
ســتتولى تقديم جميع الخدمات وفق مســتويات 

أفضل.
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بينت ميســاء البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة 
الصحــة في دبي أن نظــام تقديم الخدمــات وإن كان يعتمد على 
أنظمــة تقنيــة فائقة، فإنه يبقــى نظاماً إلكترونيــاً، فالنظام الذكي 
المعتمــد والمقرر هو ذلك النظام الذي تم تعريفه لنا أنه ال يعتمد 

فــي دائرتــه ونطاقه على طرف آخر إلنهــاء أي مرحلة من مراحل 
الخدمــة، وعليه يمكن اإلعالن عن أن بدء تحولنا من نظام خدمات 
إلكترونــي إلى نظام ذكي، ســيكون مطلع العــام المقبل 2018 إن 

شاء الله.
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حــّذر الدكتور قاغان قوالن، رئيس قســم 
أمــراض القلب فــي كلية الطــب بجامعة 
غيرسون التركية، من األمور التي قد تكون 
معتــادة للبعض عقب اإلفطار في رمضان، 
لتأثيرهــا البالــغ علــى القلــب واألوعية 

الدموية.
وقال قوالن إن من أهم هذه المخاطر هو 
التدخين عقب اإلفطار مباشــرة، وأضاف: 
«من يدخنون السجائر مباشرة بعد اإلفطار 
في رمضــان، يتعرضون لحالة من رعشــة 

الجسم، وبالذات ارتعاش األرجل واألقدام، 
باإلضافــة إلى الدوخة، حيــث إن تدخين 
ســيجارة بعد فترة انقطاع طويلة، يستثير 
جميــع آليات الدفــاع في الجســم، وهو 
ماال يحدث في حــال التدخين عبر فترات 
انقطاع قليلة، فالتدخين في رمضان يلحق 
ضررا كبيرا بجدران األوعية الدموية، أكثر 

من التدخين في بقية العام».
من جهته يقــول الدكتور عالء الزغبي من 
مركــز باكوليف لجراحــة القلب واألوعية 

الدموية في موســكو، إن «التدخين عقب 
اإلفطار مباشــرة يزيد من أمــراض القلب 
واألوعيــة ألنه يســاهم بشــكل فعال في 
تصلب الشــرايين، باإلضافــة إلى ارتباكات 
أخرى في جهــاز الهضم، تعمل على زيادة 

نسبة أمراض األوعية الدموية».
وذكــر قــوالن إن هناك دراســات تشــير 
إلى زيادة الوفيــات المرتبطة بالقلب في 

رمضــان، مشــيرا أن التدخين يســرع من 
تطور أمراض القلب واألوعية الدموية، كما 

قد يتسبب في وفيات مفاجئة.
ودعــا قــوالن إلى اســتغالل فرصة شــهر 
رمضــان للبــدء في اإلقالع عــن التدخين، 
واالستفادة من اعتياد الجسم على التوقف 
عــن تعاطي التبــغ خالل ســاعات الصوم 
دبي - البيان الصحي  الطويلة. 

ن أهم هذه المخاطر هو 
إلفطار مباشــرة، وأضاف: 
سجائر مباشرة بعد اإلفطار 
عرضون لحالة من رعشــة 

ي
ضررا كبيرا بجدران األوعية الدموية، أكثر 

بقية العام». من التدخين في
من جهته يقــول الدكتور عالء الزغبي من 
مركــز باكوليف لجراحــة القلب واألوعية 

وذكــر قــوالن إن هناك دراســات تشــير 
إلى زيادة الوفيــات المرتبطة بالقلب في

م
عــن تعاطي التبــغ خالل ســاعات الصوم
دبي - البيان الصحي الطويلة.

ناقشــت العيــادة الذكية لهيئة الصحــة بدبي الصيام 
الصحــي في رمضان والمشــكالت الصحيــة التي قد 
يتعــرض لها الصائم خالل هذا الشــهر مثــل التخمة 
وعسر الهضم، واإلمســاك والنفخة والحرقة الهضمية 
وغيرهــا مــن المشــكالت األخرى. وأكــدت العيادة 
الذكيــة التي شــارك بها كل من الدكتــورة ندى المال 
أخصائية طب األســرة بمركز البرشاء الصحي ونجالء 
درويــش أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، أهمية 
اتبــاع عــادات غذائية تحافظ على الصحة والنشــاط 
والرشــاقة وبكميات مناســبة مع ممارســة الرياضة 
والنشــاط البدني لحرق الســعرات الحرارية وتجنب 

الخمول والبدانة.

واســتعرضت العيادة الذكية أهم المشكالت الصحية 
التــي قد تحدث للصائم خالل شــهر رمضــان ومنها: 
المشــكالت الهضمية بســبب تناول الطعام بســرعة 
وعــدم مضغه جيــداً، أو اإلفراط في تناول الدســم، 

البهارات والمشروبات الغازية.
وقدمت العديد من النصائح للتخلص من مشكالت 
الهضــم ومنهــا تناول الطعــام ببطء، ومضغــه جيداً 
والتوقــف عــن األكل فــوراً عند الشــعور بالشــبع، 
واإلقالل من تناول األطعمة الدسمة أو المقلية، وعدم 

شــرب المشــروبات الغازية مع وجبة اإلفطار، وعدم 
االستلقاء أو النوم مباشرة بعد الطعام.

وأكــدت العيــادة الذكية أهميــة اإلكثار مــن تناول 
الفاكهــة والخضراوات الطازجــة الحتوائها 
علــى نســبة عاليــة مــن األليــاف والماء 
واألمالح والفيتامينات، وتجنب اإلكثار من 
ملح الطعام والمخلالت واألطعمة المملحة 
والتوابل والبهارات لتجنب الشعور بالعطش 
والتقليل من شرب الشاي والقهوة المركزة 
التي تساهم في إدرار البول وفقدان الكثير 
من الســوائل.  ونصحت بضرورة اإلقالل من 

تنــاول األطعمة الدهنية والدســمة الحتوائها 
علــى كميــات عالية مــن الطاقة والســعرات 

الحرارية كالمقالي واألطعمة الدســمة المضاف 
إليها الزيوت لتجنب اإلمساك والسمنة. 

وأكدت على أهمية مراقبة الصائم لما يتناوله من 
األطعمة وخاصــة الحلويات مع اختيار األصناف التي 
تحتوي  على ســعرات حراريــة قليلة مطالبة بضرورة 
تجنب المشــروبات الغازية والعصائــر غير الطبيعية 
مــع وجبتي اإلفطار والســحور ألنها تحــد من كفاءة 
الهضم وتــؤدي إلى امتالء المعدة، إضافة إلى ضعف 
القيمة الغذائية لهذه األنواع من  المشروبات وتأثرها 

على زيادة الوزن.

 Le Farm actuelle نشــرت مجلــة
األســبوعية دراسة أجراها  الفرنسية 
أميركييــن  باحثيــن  يضــم  فريــق 
اســتخدام  «كيفية  عــن  وإيطالييــن 
الصيام في عالج بعض األمراض»؛ مثل 
األمــراض المتعلقة باألوعية الدموية 
والتــي تصيــب المــخ كاأللزهايمــر 
والشــلل الرعاش، وأثبتت أن الصيام 
الســعرات  يخفــض  يوميــن  لمــدة 
الحراريــة، وهــو ما يزيــد من كمية 
الخاليا العصبية التي تنشط األعصاب. 
وكشــفت الدراســة أن الصيام لمدة 
طويلة تصل إلى عشــرة أيام متتابعة 
مــع اتباع نظــام غذائــي مبنى على 
الخضراوات يســاعد مريــض التهاب 
المفاصل على تخفيف اآلالم الناتجة 
عنها، كذلك الحال بالنســبة لألمراض 
الخاصــة بالقلــب، وأن فوائد الصيام 
تظهر أيضاً على مرضى ارتفاع ضغط 

الدم، في حال الصيام لمدة 12 يوماً. 
وأشارت الدراســة إلى أن صيام يوم 
كل شهر يخفض من خطورة المعاناة 
من مرض الســكر بنسبة %40؛ حيث 
إن الجســم يفرز الكوليسترول الذي 
للطاقة  كمصــدر  الدهون  يســتخدم 
بــدال مــن الجلوكــوز؛ ممــا يجعــل 
الخاليا الدهنية في الجســم تنخفض، 
وأن الصــوم يقي من بعــض أمراض 
الســرطان، وهو له نفس قدر العالج 
الثدي  بالنســبة لســرطان  الكيماوي 
والجلد والمخ؛ فالصيام لمدة خمسة 
أيام يســاعد على بطء نمــو األورام 

السرطانية.
يابانيــة  دراســة  أن  إلــى  ُيشــار 
أجريــت علــى 380 مريضــاً يعانون 
بعض األمراض النفسية مثل االكتئاب 
واالنهيــار العصبــي، وطبقت عليهم 
نظام الصوم لمدة 110 أيام قد نجحوا 
في التخلص من هذه األعراض بنسبة 

.% 87

 
يمكن للطلبة الراغبين في االلتحاق ببرنامج التدريب 

الصيفي بهيئة الصحة بدبي اتمام عملية التسجيل من خالل 

البريد اإللكتروني
SummerTraining@dha.gov.ae

 وذلك خالل الفترة
من 15 إلى 29 يونيو 2017

للمزيد من االستفسار يرجى التواصل على
042197664
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طــّور علماء ألمــان تقنية تتيــح للهواتف 
الذكيــة إجراء اختبــارات فوريــة للحمل 

والسكري والتسمم وغيرها من الحاالت.
وتعتمــد التقنية التي توصــل إليها علماء 
مركــز التكنولوجيــا البصريــة، في جامعة 
هانوفر على تحديد التفاعالت البيولوجية، 
عبر حساسات من األلياف البصرية مرتبطة 
الهاتــف، حيــث تظهر  بكاميــرا وفــالش 
المعطيات الواردة من الحساسات مباشرة 

على الشاشة، وبنسبة صواب عالية. 

وتمكــن العلمــاء وفــق النمــوذج األولي 
لالبتــكار، مــن تحديد مادة الغليســيرين، 
التقنية للمستخدمين  بنجاح، حيث ستتيح 
إجراء فحوص للسوائل مثل الدم والبصاق، 
بعــد تركيب التقنية علــى هواتفهم، لدى 
اعتمادها مســتقبًال، وفي الحاالت الخطرة 
يمكن إرســال النتائج مباشرة إلى الطبيب، 

ليضع تشخيصاً للحالة. 
ومع ربط التقنية بنظام التموضع العالمي 
(GPS)، ســيكون بوســع الهاتــف توجيه 

المريض إلى أقرب صيدلية، أو مستشــفى، 
بحســب نتائج االختبار، أو استدعاء سيارة 
إســعاف. ورغم أن انتشار هذه التقنية في 
األسواق قد يتطلب وقتاً طويًال من الناحية 
التجارية، إال أنها ســتوفر لدى اســتخدامها 
إمكانية إجراء اختبــارات ذاتية، في بعض 
الطبيب  إلــى  النتائج  الحــاالت، وإرســال 
والحصول على وصفة طبية، دون الذهاب 
دبي - البيان الصحي  إلى المستشفى.  

طّور علماء في سويســرا نســيجاً مرناً رقيقاً يزرع بشكل مباشر على النخاع 
الشوكي إلحداث تحفيز كهربائي وكيميائي. يطلق على عملية الزراعة هذه 
(إي - دورا) وتصنع المادة المزروعة من الســيليكون وهو عنصر كيميائي 
مزود بأقطاب كهربائية تحاكي النسيج الحي اللين المحيط بالنخاع الشوكي، 
وهو ما يعني أن الجسم المزروع يمكن أن يبقى في مكانه دون أي شعور 

بعدم االرتياح.
وفي عــام 2012 أثبت الباحثون كيف أن التحفيــز الكهربائي الكيميائي 
يمكــن أن يعيــد الحركة للجزء الســفلي من فئران التجــارب المصابة في 
نخاعهــا الشــوكي. وأثبتوا أن جزءاً مقطوعاً من النخاع الشــوكي يمكن أن 
يعمــل من جديد إذا تم تحفيز الــذكاء الطبيعي لدى الفئران وقدرتها على 

التجديد من خالل عالج كيميائي.
وقام العلماء بتحفيز النخاع الشوكي من خالل أقطاب كهربائية مزروعة 
في الطبقة الخارجية للنخاع الشوكي. واكتشفوا أن العمود الفقري للفئران 
بعــد تحفيزه والــذي تم بمعزل عن المخ بدأ يتولى بنفســه مهمة تحريك 

القدمين مما مكن فئران مصابة بالشلل من المشي.
وقالت ســتيفاني الكور األستاذة الجامعية التي شاركت في الدراسة التي 
جرت في المعهد السويســري االتحادي للتكنولوجيا في لوزان «مع الجمع 
بين التحفيز الكهربائي والكيميائي ألنســجة النخاع الشــوكي اختبرنا ما إذا 
كنا ســنعيد الحركة إلــى القدمين الخلفيتين. وخلصنا إلــى أن هذا ممكن 
بالقطع. باســتخدام هذه التكنولوجيا تمكنا بعد أســابيع من تحفيز النخاع 
الشــوكي لدى حيوانات لديها إصابات في النخاع الشــوكي مما ســمح لها 

بالمشي».

أصبــح العــالج الجينــي للصمــم أقرب 
للواقــع ببحــث جديد أثبــت أن تقنية 
إصالح خلل في الحمض النووي حســن 
حالة فئران تجارب تعاني من فقد جيني 

للسمع.
وتجــري تجربــة إكلينيكيــة منفصلة 
تدعمهــا شــركة نوفارتــس لمســاعدة 
مجموعــة أخرى مــن المرضــى فقدوا 

السمع بسبب أضرار أو مرض.
وبعــد أخطاء في أواخر التســعينات 
وأوائــل القرن الـ 21 تســببت مخاوف 
بشــأن الســالمة في انتكاســة األبحاث 
الخاصة بالعالج الجيني، لكنه يشهد اآلن 
نهضة وجاءت النتائج اإلكلينيكية إيجابية 

بالنسبة للعديد من الحاالت التي تتفاوت 
من أمراض الدم إلى العمى.

وقــال توبيــاس مــوزر مــن مركــز 
جوتينجــن الطبي الجامعي فــي ألمانيا 
الــذي لم يشــارك فــي البحــث «نحن 
متأخرون إلى حد ما في مجال الســمع، 
لكنني أعتقد أننا نقترب اآلن. إنها فترة 

مثيرة بالنسبة للعالج الجيني للسمع».
ومــن األســباب وراء حالــة التفاؤل 
الحاليــة تطويــر أنظمــة آمنــة إلدخال 
جينــات تصحيحية إلى جســم المريض. 
وفــي حالة الصمــم ينطوي هــذا على 
إدخــال جيــن يحمــل فيروســاً معدل 
إلى األذن  الوراثية بمحقــن  بالهندســة 

الداخلية.
وال يوجــد حالياً أي عالج حاصل على 

موافقــة الجهات المختصــة لعالج فقد 
الســمع الذي يصيب نحــو 360 مليون 
شــخص أي خمســة في المئة من سكان 
العالم، حسب إحصاءات منظمة الصحة 

العالمية.
واألجهزة المســاعدة للســمع تضخم 
األصوات، بينما زرع قوقعة األذن يحول 
األصوات إلــى إشــارات كهربائية يقوم 
المخ بفك شــفرتها، لكن هذه العالجات 
ال يمكنها أن تحل محل السمع الطبيعي.

وتحدث غالبية حاالت فقـد الســمع 
في كبار السن نتيجة للضجيج أو التقدم 
فــي العــــمر، لكن نصــف حاالت فقد 
الســمع على األقل التــي تحدث قبل أن 
يتعلــم المولود النطق ســببها خلل في 

واحد من أكثر من 70 جيناً فردياً.

طّور باحثــون بريطانيون طريقة جديدة، 
تســاعد على التئام الجــروح والتقرحات 
المزمنة بصورة أســرع، دون آثار جانبية، 
وذلــك عبر تمرير تيار من الموجات فوق 
الصوتية على الجلد. وأوضح الباحثون في 
جامعتي شيفلد، وبريستول، فى بريطانيا، 
أن فتــرات العالج من الجــروح المزمنة، 
الناجمة عن مرض الســكرى على ســبيل 
المثــال، يمكن أن تقل بنحو الثلث تقريبا 
بفضل اســتخدام الموجات فوق الصوتية، 
وذلــك بحســب دراســتهم التي نشــروا 
تفاصيلهــا فــي العدد األخير مــن دورية 
«طب األمــراض الجلدية االســتقصائي»، 
االثنيــن. ويعانــى حوالــي ربــع مرضى 

المزمنة،  الجلدية  التقرحات  السكري من 
وخاصة قرحة القدم، باإلضافة إلى قرحة 
الفــراش، جراء االضطجاع أو الجلوس في 

الوضع نفسه لفترة طويلة.
وأجــرى الباحثــون اختبــارات لهــذه 
التكنولوجيا على فئران تجارب تعاني من 
جروح مزمنة، ال تلتئم بسهولة، واكتشفوا 
أن النتائج األولية كانت «مدهشة للغاية» 
لكن هناك حاجة إلجراء اختبارات مماثلة 
على البشر. وأظهرت التجارب أن فترات 
التئــام الجــروح انخفضــت فــي كل من 
الفئران كبيرة الســن والمصابة بالسكري، 

من 9 إلى 6 أيام.
وأشــار العلماء إلى أن الموجات فوق 
الصوتيــة عالية التردد، تعمل على اهتزاز 
الخاليا في منطقة الجرح وحولها، وتؤدي 

هذه العملية إلى تنشــيط الخاليا بشــكل 
فعــال لجعلها أكثر اســتجابة للتعامل مع 
الجروح. وقال الدكتــور مارك باس، قائد 
فريق البحث في جامعة شيفلد، إن «قرح 
الجلــد مؤلمة بشــكل ال يطاق بالنســبة 
للمرضى، وفي كثير من الحاالت ال يمكن 

عالجها إال من خالل بتر األطراف».
وأضاف: «نجحنا باســتخدام الموجات 
فوق الصوتية، في تنشــيط الخاليا للقيام 
التي تؤديهــا اللتئام  الطبيعيــة  بالمهــام 
الجــروح، وهــذا العالج ال يحمــل اآلثار 
الجانبيــة التي غالبــاً ما ترتبــط بالعالج 

بالعقاقير».
ويحتاج الباحثون حالياً إلى دراسة هذا 
النهــج العالجي على البشــر، والذي من 

المتوقع تجربته في العام المقبل.

توّصل باحثون في جامعة الطب بمدينة إنسبروك 
عاصمة مقاطعة جنوب تيرول غربي النمســا إلى 
ــن المرأة من التحكم في األلم  تقنية جديدة تمكِّ
خــالل الوضــع عن طريــق جهاز بحجــم الهاتف 

الخلوي يضخ كميات محددة من المسكنات.
وحســب التلفزيون الرســمي «أو آر إف» فإن 
المــرأة خالل الوضــع يمكنها عن طريــق الجهاز 
الجديــد ضــخ كميات إضافيــة مــن المخدر في 
العمود الفقري من أجل القضاء على اآلالم الناتجة 

عن تقلصات الوضع بمجرد أن تضغط عليه.
وأوضحت القناة التلفزيونية أن هذا الجهاز يتم 
برمجته بواســطة طبيب التخديــر بحيث ال يضخ 

كميات من المخدر تؤثر سلبياً على المرأة.
ويقول شــتيفان يوخبيرجر أســتاذ التخدير في 
الجامعــة: إن ضــخ المخدر في العمــود الفقري 
يجعله ينتشــر بســرعة كبيرة في الجسم كله، ما 
يجعل تسكين األلم في متناول اليد. يذكر أن هذه 
التقنية تمت تجربتها على 15 امرأة خالل 3 أشهر 
وأثبتت نجاحها بنسبة عالية جداً، إذ لم يحدث أْن 

ضخَّ الجهاز كمياٍت زائدًة من المسكنات.



تلعب األعشــاب دوراً مهماً ورئيسياً في 
الغــذاء والــدواء على حد ســواء، وظل 
اإلنســان قديمــاً وحديثــاً يــداوم علــى 
اســتعمالها لما لها مــن خصائص عالجية 
عظيمــة، حتــى باتــت تنافــس الطــب 

الحديث في بعض المجتمعات.
القنــوات  بعــض  ســاهمت  وقــد 
الفضائية ووســائل التواصــل االجتماعي 
بــرواج تجارة األعشــاب، التــي ال تخلو 
مــن المبالغــة في عالج بعــض األمراض 
السرطانات  مثل  والمزمنة  المســتعصية 
والصدفيــة والســكري، األمــر الذي بات 
يتطلب وقفة جــادة لوقف تضليل بعض 
الذين يســوقون أوهامهم  المشــعوذين 
الستغالل المرضى ونهب ما في جيوبهم، 
أطباء هيئة الصحة طالبوا بدورهم بوضع 
خط أحمر حول هذه الممارســة الطبية 
الضوابط  العشــوائية وطالبوا بمزيد من 
لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المرضى 
في ســوق األعشــاب، وأكــد األطباء أن 
االدعاء بعالج األعشاب لألمراض المزمنة 

يعتبر ضرباً من الخيال.
وحــول هذا الموضــوع يقول الدكتور 
أنــور الحمادي استشــاري ورئيس مركز 
األمــراض الجلديــة التابع لهيئــة الصحة 
في دبي إن هنــاك الكثير من الكريمات 
أو العالجــات الموضعيــة أصلهــا نباتي 
ومأخوذ مــن األعشــاب، وبعضها مثبت 
علميــاً من خــالل الدراســات واألبحاث 
وتوصف في كثير مــن األحيان للمرضى 
ومنها على ســبيل المثــال منتج «ميبو» 
الــذي تنتجــه إحــدى شــركات األدوية 
الوطنية، ويســتخدم في عــالج الحروق 
وترميم الجروح، وهناك دراسات عالمية 
أجريت على المنتــج وأثبتت بما ال يدع 
مجاالً للشــك بأنه مفيد جــداً في ترميم 
الجروح وهو مســتخلص من األعشــاب 
لكن لألسف هناك استغالل كبير في هذا 

الموضــوع فبعض المنتجات تحتوي على 
مواد كيميائية وتسوق على أنها منتجات 
طبيعيــة %100 وتفيد في عالج األمراض 
المزمنة كالصدفية والبهاق والثعلبة، ويتم 
اســتغالل المرضى وبالتالي يقع المريض 
ضحية لإلعالنات المضللة، وهذا مرفوض 
جملــة وتفصيــًال، ويضيــف: «فــي أحد 
األماكن كان هناك محــل متخصص ببيع 
أدوية عشــبية تعالج أمراض خطيرة مثل 
الســرطان وأمراض مزمنة مثل السكري 
والصدفية والبهاق والثعلبة وتباع بأسعار 
خيالية، وهناك لألســف مرضى ســئموا 
العالج باألدوية والعقاقير الطبية فيجرب 
هذه الخلطات اعتقاداً منه بأنه أقل ضرراً 
حتى وإن كانت فائدتها محدودة ألنه كما 

يقال «الغريق يتعلق بقشة».

ويضيف: «نتمنــى أن يكون هناك رقابة 
أكبــر مــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة 
والبلديات في الدولة لعدم السماح لهذه 
المحــالت بتضليــل المرضــى من خالل 
إيهامهــم بأنها عــالج ناجع ألمــراض ما 
زال الطــب الحديث بإمكانياته المتقدمة 

لــم يتوصل إلى عالج شــاف لهــا، وهذا 
اســتغالل لحاجة المرضى ونهب لما في 
جيوبهم، لذلك نتمنى على وسائل اإلعالم 
التصدي  االجتماعــي  التواصل  ووســائل 

لهذه الظاهرة.

وطالــب الدكتــور أنور الحمــادي أفراد 
الحيطــة والحــذر من  المجتمــع أخــذ 
اســتعمال هــذه الخلطــات والمكمالت 
الغذائية المغشوشــة أو تداول المنتجات 
التــي تّدعي القدرة علــى عالج األمراض 
المســتعصية، مؤكداً أنها قد تحتوي على 
مــواد دوائية غير معلــن عنها مثل مادة 
الـ sildenafil، والتي قد تسبب انخفاضاً 
حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى 
خطيــر، ويمكن أن تشــكل خطــراً كبيراً 
على المرضــى المصابين بأمراض القلب 
أو الســكري أو ارتفاع في نسبة الدهون 
وبخاصــة الذين يتناولــون أدوية تحتوي 

على النيترات.
وكشــف الدكتور أنــور أن الكثير من 
الخلطات الشــعبية والمكمالت الغذائية 
قد تســبب مشكالت صحية، ألنها تحتوي 

علــى مــواد كيميائيــة بعضها قــد ُحظر 
تداولــه عالميــاً، وبعضهــا ذو تركيز غير 
مستندة على البراهين الطبية وقد يسبب 
مخاطر صحية وخاصة ألصحاب األمراض 

المزمنة.

ونبــه الدكتور أنور الحمادي إلى خطورة 
اســتخدام األدوية العشــبية التي تحتوي 
على مــواد كيميائية غيــر مذكورة على 
عبــوة المنتــج أو فــي تركيبتــه، نظــراً 
لخطــورة هذه المواد علــى صحة الفرد 
ألنها قد تتفاعل مع األدوية األخرى التي 

يتناولها المريض.

ومن جانبه قال عبــد الله جمعة المدير 
المالي واإلداري في مركز دبي للسكري: 
«يسعى الكثير من الناس إلى عالج مرض 
أنواع  الســكري باألعشــاب وتجربة كل 
األعشاب على قاعدة إذا لم يفد فلن تضر، 
ولكن نحن في مركز دبي للسكري لدينا 
معتمدة  علمية  بروتوكوالت وسياســات 
من جهات دولية بالنسبة للعالج ووصف 

العالجات الدوائية، وأما بالنســبة للعالج 
باألعشــاب والزهورات الطبية فنحن في 
الحقيقة ال ننكر فوائد األعشــاب الطبية 
ولــو رجعنا قليًال إلى المصدر األساســي 
في صناعة األدويــة لوجدنا أن مصدرها 
نباتات وأعشاب، يتم تصنيعها ومعالجتها 
وإضافة مــواد كيميائية لهــا حتى تصبح 
أدويــة، وبالتالــي ال ننكــر دورها ولكن 
ال أعتقــد أن هناك نبتة أو عشــبة معينة 
قد تشــفي من مــرض الســكري، ولكن 
نسمع من خالل بعض المرضى أن هناك 
نوعيــات معينة من األعشــاب قد يكون 
لها فائدة في خفض نسبة السكر بالدم». 

وأضاف: «في اإلمــارات هناك مجموعة 
العشــبية  والنباتــات  الزهــورات  مــن 
المتوارثــة عــن اآلبــاء واألجــداد تغلى 
وتؤخذ صباحاً أو قبل اإلفطار على الريق 
مثــل أوراق الزيتــون وغلــي البقدونس 
والجرجير وتجفيف قشــر الرمان وغليها 
ثــم شــربها، إضافــة إلى شــجرة الغاف 
المعروفة في الدولة، حيث إن كثيراً من 
الناس تستخدم أوراقها، ولكن لغاية اآلن 

ال يوجد أبحاث تؤكد أن هذه األعشــاب 
قد تشفي من مرض السكري».

وتابع: «أجريت العديد من الدراسات 
الســريرية في بعــض الــدول المتقدمة 
في الســنوات األخيــرة، وأظهرت صالت 
محتملة بين العالجات العشبية وتحسين 
الســيطرة على مســتويات الجلوكوز في 
الدم، األمر الذي أدى إلى زيادة استخدام 
مرضــى الســكري لألعشــاب الطبيعيــة 

للمساعدة في تحسين حالتهم».

وبين أن بعض األعشــاب قد تتفاعل مع 
أدوية السكري «بما في ذلك األنسولين»، 
وكثيــراً ما يقال إن اســتخدام العالجات 
الطبيعيــة يمكــن أن تقلــل من نســبة 
الســكر في الدم إلى مستويات منخفضة 
بشكل خطير مما يرفع من خطر حدوث 
مضاعفات مرض السكري، وبالتالي يجب 
على مريض السكر دائماً مناقشة الخطط 
العالجية مع الطبيب االختصاصي وفريق 
الرعايــة الصحية الخــاص للتأكد من أنها 
آمنــة لحالتــه الصحية وتحديــد الجرعة 

المناسبة. 
وأوضــح عبد اللــه جمعــة أن هناك 
التــي أجرتها  الدراســات  العديــد مــن 
جمعية الســكري األميركية التي أوجدت 
فيهــا أن %22 من المصابين بالســكري 
يعتمدون على األعشــاب لعالج السكري 
ولكن أكدت هذه الدراسات أنه ال يجب 
االعتماد على األعشاب لوحدها في عالج 
السكري بل تســتخدم كعوامل مساعدة 
على خفض ســكر الدم ويجب استشــارة 
الطبيــب لــدى اســتخدامها إلــى جانب 
األدويــة حتى ال تؤدي إلى نقص حاد في 
ســكر الــدم وحتى ال تؤثر علــى أمراض 

أخرى بشكل سلبي.

وأسفرت نتائج اختبارات علمية في بعض 
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تحتوي األعشــاب على أنواع كثيرة من المواد التي قد تتفاعل مع وظائف الجسم 
الحيوية، أو تتفاعل مع األغذية أو األدوية التي يتناولها اإلنسان، وبالتالي قد تؤدي 
إلى مشــكالت كبيرة، البد أن يتم إدراكها قبل بدء العالج بها. كما أن مشــكلة قلة 
البحــث العلمي في هــذا المجال، أدت إلى قلة المعلومات المتوفرة عن ســالمة 
اســتخدام األعشــاب، وبالتالي حد بشكل كبير من اســتعمالها ووصفها على كونها 

عالجاً طبياً ناجحاً. 



البلدان عن أن التطبيب باألعشــاب يمكن 
أن يعــود بفوائد حقيقيــة على المرضى، 
وفقــاً ألطباء من كلية لندن الملكية لآلثار 
أن  بريطانيــون  الطبيــة، ووجــد علمــاء 
الخالصات المســتنبطة مــن أوراق نبات 
الكاري تحّد من عمل إنزيم هاضم يسمى 
«ألفــا أميليــز» البنكرياســي والذي يقوم 
بتكســير النشــا في الجســم البشري إلى 

جلوكوز في الدم.
وحيــث ال تنتج خاليا مرضى الســكري 
كميــات كافية مــن األنســولين يمكن أن 
تقوم بتنظيم نسبة السكر في الدم، خاصة 
مع ارتفاع مســتويات الجلوكوز المفاجئة 
في الدم، فإن إبطاء معدل تكســير النشــا 
بالحــد من عمل إنزيــم األميليز يمكن أن 
يجعل سيالن وتدفق الجلوكوز في الدورة 

الدموية أكثر انتظاماً لديهم.
ويعكف الباحثون على تحديد المركبات 
التــي تقوم بهــذا األثر التثبيطــي لإلنزيم 
داخل أوراق نبات الكاري، وحال اكتشاف 
تلك المركبات فمــن الممكن إنتاج أدوية 

للبول السكري أفضل من المتاحة حالياَ.

وحــول األثــر العالجــي لبعــض النبات 
واألعشــاب التــي يســتخدمها الصينيون 
والتايالنديون في عالج السرطان، ووقف 
نمــو الخاليا الســرطانية، فقد اكتشــف 
باحثــو الكليــة الملكية بلنــدن أن لنوع 
مــن القمــح المائــي يســتخدمه أهالي 
تايالند، وما يســمى بنجمة األيسون التي 
يستخدمها أهل الصين أثراً واعداً وفاعلية 
مبشــرة ضد ســرطان الرئة، وفي دراسة 
أجريت مــن حوالي 3 ســنوات أظهرت 
األبحاث أن العالج باألعشــاب مفيد في 
حاالت سرطان البروســتاتا لدى الرجال، 

ولكن ال يقضي عليه.
الخالصــات  أن  الباحثــون  ووجــد 
المســتخلصة من زهرة النهار المتسلقة 

لها آثار مضادة للبكتيريا والفطريات.
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يشــهد اإلقبــال على العــالج باألعشــاب تزايداً 
ملحوظــاً بين الناس، مدفوعــاً بعمليات الترويج 
المكثفة التي يقــوم بها المروجون من خالل ما 
باتت تعرف بفضائيــات «الطب البديل»، حيث 
اكتســب هذا العــالج رواجاً كبيراً حــول العالم 
خالل السنوات األخيرة، وخاصة المنطقة العربية 

والخليجية بوجه خاص.
وأرجــع عدد ممن اســتطلع «البيان الصحي» 
آراءهم هذا الرواج إلى عوامل، منها تزايد شعور 
النــاس بالثقة فــي المنتجــات الطبيعية مقارنة 
باألدوية الطبية، إضافة إلى تنامي القناعة لديهم 
بأن األعشــاب آمنة ورخيصة وأكثر فاعلية، فيما 
يطالب البعض بإخضاع األعشاب الطبية لبحوث 
ودراســات مســتفيضة تقيــم آثارهــا العالجية 

وفعاليتها ومدى خطورتها أحياناً.
وحول هذا اإلطار يشــير حميد أحمد إلى أن 
الفضائيــات والبرامــج المتخصصة في ما يعرف 
بطب األعشــاب، لعبت دوراً فــي زيادة الوعي 
واإلقبــال على العالجات العشــبية، الفتاً إلى أن 
البعــض يحاولــون تحضير الوصفات بأنفســهم، 
ويرى من وجهــة نظره أن ذلك قد ينطوي على 
خطورة من عدة أوجه، مثل عدم تحديد الكمية 
الالزمة أو عدم معرفة النبتة بشــكل صحيح وما 
إلى ذلك، وفي هذه الحالة ال يســتفيد الشخص 

كما يجب.
وقــال إنه مع ازدياد اإلقبــال على هذا النوع 
من العــالج، ازدادت أعــداد المراكز والعيادات 
التــي تعلن عن نفســها باعتبارها متخصصة في 

الطب البديل والعشبي.
ومضى محــذراً أن االســتعمال غير الصحيح 
للنباتــات يــؤّدي إلــى المــوت أو الدخول في 
غيبوبة طويلــة، وكل نبتة لها تأثيرها الســلبي، 

لو استعملت بالشــكل الخاطئ، وحث الراغبون 
بالعالج باألعشاب على التأكد من تمكن الطرف 
المعالــج، وامتالكــه لشــهادات معتمــدة مــن 
قبل جهــة مخولة ليضمن حصولــه على العالج 

المناسب من دون مضاعفات خطرة.

وأشــارت نورة شــافع إلى أن هناك الكثير ممن 
قد يخدعــون الّناس ويدعون أنهــم عاملون في 
مجال األعشــاب الطبيعية بل أنهــم خبراء فيه، 
مطالبة بأن يتم فرض شروط لمن يعمل في هذا 
المجــال، وأن توضع قيود ورقابة على الوصفات 

التي يصدرها العامل في هذا المجال.
ومــن جهتها، تؤكد ريهام مراد، أنها تثق كثيراً 
فــي العالج باألعشــاب، وأنها تــداوم عليه منذ 
ســنوات عديدة، كلما أصابها المرض هي أو أي 

أحد من أفراد أسرتها، مؤكدة أنها تستفيد كثيراً 
مــن هذه الوصفــات الطبيعيــة المعتمدة على 
األعشــاب عوضاً عن األدوية الطبية التي يغلب 
عليها المواد الكيميائية التي تؤثر سلباً في صحة 

اإلنسان وخاصة األطفال على المدى الطويل.
وأكــدت أنهــا علــى اقتنــاع تــام بالوصفات 
الطبيعية مشــيرة إلى أنها كانت تعاني من آالم 
في العمود الفقري أي الديســك فيما تحســنت 
حالتها بســبب هذه الوصفات، حيث إن الزيوت 
الطبيعيــة التــي وصفها لها خبير األعشــاب قد 
خففت من آالمها التي كانت تعاني منها بعد أن 
طرقت أبواب العيادات،  إال وكانت لها مراجعة 
ومع ذلك لم تســفد وهنــاك حكايات وروايات 
ال تعــد وال تحصــى يمكــن تدوينها وتســجيلها 
في هذه المحــال العالجية والمضحك في األمر 
أن هــؤالء المعالجين ينصحونــك بالذهاب إلى 

المنجمين ومحــال العطارة فتبدو هذه القصص 
مثيرة للضحك.

وتقــدم فاطمــة صالح صــورة إيجابيــة أخرى 
للتــداوي باألعشــاب قائلــة: أتعامل مــع خبير 
لألعشــاب الطبيعيــة منذ أكثر من عــام، وذلك 
لغــرض تجميلي، الذي يعتبر مســعى كل امرأة 
وفتــاة، وبالفعل أرى تحســناً الفتاً بشــهادة من 

حولي.
وأضافت أن طب األعشــاب متجذر فينا منذ 
القدم وبات بالنســبة لنــا بمنزلة األمل العالجي 
بعيداً عن األدوية الكيميائية وال سيما وأن أسعار 
العالج في العيادات أصبحت مكلفة جداً، عالوة 
على أن األعشــاب خالية من المــواد الكيميائية 

ومتعاطيها لن يصاب بالضرر إن لم تنفعه.
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قالــت دراســـة جــرت فــي الســويد: إن 
الرجال والنساء الذين يتناولون وجبات من 
األسماك والخضراوات ربما يعيشون عمراً 

أطول ممن ال يتناولون هذه األطعمة.
وقالت الدراســة: إن أكثر من أربعة آالف 
من الرجال والنســاء - يبلغــون من العمر 
60 عامــاً ممن توجد لديهم في الدم أعلى 
نســب من الدهون العديدة غير المشبعة 
التي تحتويها األسماك والخضراوات – هم 
أقل عرضة بواقع نحو 15 مرة للوفاة جراء 

أمراض القلب وغيرها وذلك بالمقارنة بمن 
لديهم مستويات أقل من هذه الدهون.

وقال المشــرف الرئيســي على الدراســة 
أولف ريسيروس الباحث في مجال التغذية 
فــي جامعة أوبســاال الســويدية: «تعضد 
الدراسة اإلرشــادات الغذائية الحالية التي 
تنصــح بتناول كميات كافية من األســماك 
والخضراوات ضمن أغذية صحية بالنســبة 

إلى القلب».
العديدة غير المشبعة والدهون  والدهون 

األحادية غير المشــبعة هي الدهون التي 
تضمن مستويات صحية من الكوليسترول، 
ال ســيما عندما تستعمل بديًال عن الدهون 
المشبعة والمتحولة أو الكوليسترول الضار. 
وتوجد الدهون غير المشــبعة في أسماك 
مثل السلمون والسلمون األرقط (تراوت) 
وأســماك الرنجة وفي خضــروات وفاكهة 
مثــل ثمـار األفــوكادو والزيتــون والجـوز 
والزيــوت النـباتية مثل زيــت فول الصويا 
وزيــت الذرة وزيت القرطــم وزيت عباد 

الشمس وزيت الكانوال وزيت الزيتون.
وتقول اإلرشادات الغذائية الحالية إنه يتعين 
أال يتنــاول البالغــون أكثر مــن 20 إلى 35٪ 
من السعرات الحرارية اليومية من الدهون. 
ويجب ان تكون هذه الدهون غير مشــبعة 
على أال تزيد نســبة الدهون المشــبعة على 
٪10 عالوة على نسبة أقل بقدر اإلمكان من 
دبي - البيان الصحي  الدهون المتحولة. 

الذهب األحمر أو الزعفران الذي يعّد ثروة وطنية 
فــي بعــض الدول، وضعــه خبراء فــي المرتبة 16 
من حيث أغلى المواد ســعراً، ليأتــي بعد الذهب 
مباشرة، حيث يتجاوز سعر الغرام الواحد 11 دوالراً 

أميركياً، 

من فوائد الزعفران أنه يعّد مضاداً للتشــّنج ويدخل 
الســرور على قلب من يشربه، وهو منّبه لألعصاب، 
وقد استخدم منذ القدم في عالج كثير من األمراض، 
مثل النزالت المعوية، والتخفيف من غازات المعدة 
واضطراباتها، ولعالج السعال الديكي ونزالت البرد. 
كمــا يدخــل الزعفران فــي بعض صناعــة األدوية 
الحديثة، كتلك المســتعملة لطرد الديدان المعوية 
واألدويــة المهدئــة للحــاالت العصبية والنفســية، 
واألدوية المستعملة لتنشيط اإلفراز البولي، وكذلك 
فــي بعــض األدوية المســتخدمة لتنشــيط القلب، 
ويعتقد أن الزعفــران قد يؤثر في أعراض االكتئاب 
عــن طريق التأثيــر في مادة ســيرتونين الكيماوية 

في المخ.

يعتقــد العلمــاء أن للزعفران قدرة علــى مقاومة 
الســرطان، وإطالة متوســط عمر المرضى، كما أن 
استخدامه بطريقة طبية مع الحبة السوداء، يحّد من 
حدوث الورم بنسبة معّينة، وتسهم المواد العالجية 
فــي الزعفران، خاصة الكروين، والبيكروكروســين. 
وللكروســيتين تأثير مثبط معتمد على الجرعة في 
تركيب الـ DNA والـــ RNA في النواة المفصولة، 
وتذكــر مراجــع أخــرى أن النبات يفيــد في الحد 
من ســرطانات البطــن والمثانة والثــدي والقولون 
والحجاب الحاجز واألذن والعين والكلى والحنجرة 
والكبــد والفم والرقبة والطحــال والمعدة واللوزة 
 ،Fibroid والرحم، ويفيد في حــاالت الورم الليفي

والوكيميا، واللمفوما، وأورام الجلد المختلفة.

يســتخدم الزعفــران على نطــاق واســع في دول 
الخليج، ويســهم بلونه األصفر البرتقالي في تلوين 
المــواد الغذائية، حيث يتم اســتخدامه في الجبن، 
والحلويات، وأطباق اللحوم والحســاء. ويســتخدم 
الزعفران بهاراً لألرز، والزعفران أساســي في أطباق 

خليجية هي خليط األسماك الحارة. 

تتمّيز وجبة اإلفطار في رمضان بالكثير 
من الّطقوس واألطباق الخاّصة بها، والتي 
يقوم غالبّيــة الّنــاس بتحضيرها، حيث 
غالبــاً مــا يتواجد الّتمر، والّسمبوســك، 
والفّتوش، والّشوربات بشكل يومّي في 
موائــد اإلفطار، باإلضافة إلــى األطباِق 
الّرئيســّية األخــرى، ولكن قــد ال ُتعتبر 
وجبــة اإلفطار التــي تحمل جميع هذه 
األطباق وجبًة مثالّية، إذ ُيمكن أن ينتهَي 
الّصائــم من هذه الوجبة بمعدٍة ُمتخمة 
بعد تنــاوِل عــدٍد كبيٍر من الّســعرات 
والّنشــويات  والّدهــون،  الحرارّيــة، 

الُمكّررة، والتي ُيمكن أن تضّر بالّصحة، 
وتســّبب زيادًة بالــوزن. للحصول على 
أفضل وجبة إفطار يجب أن ُتعوِّض هذه 
الوجبة الّطاقة التي يفقدها الّصائم وأن 
تمنحه الّنشــاط، كما يجــب أن ُتعّوض 
الّســوائل وُتشعره بالّشــبع، وذلك دون 
أن تسّبب الّشــعور بالّتخمة، وأن تمنَح 
احتياجات الجســم اليومّية من العناصر 
الغذائّيــة، مع ضرورة اســتكمال ما قد 
يكون ناقصاً فيها مــن العناصر الغذائّية 
فــي الوجبات التــي تليها بيــن اإلفطار 
الّســحور. ُيمكن أن  والّســحور ووجبة 
تتمّثــل وجبة اإلفطــار المثالّيــة بالبدء 
بتنــاول ثــالث تمــرات، حيــث يمنــح 

التمر الّطاقة الّســريعة للجســم بسبب 
ما يحتويه من ســكرّيات بســيطة، كما 
أّنه يحتوي على األليــاف الغذائّية التي 
ُتســاهم في الّشعور بالّشــبع، ومحاربة 
اإلمســاك، كما أّنــه يمنــح الفيتامينات 
والعناصــر المعدنّية التي يحتاج الّصائم 
إلى تعويضها، ال سيما البوتاسيوم، وبعد 
ذلك ُيســاهم تناول كوب من الماء في 
الّنشــاط والّطاقة أيضاً، وفي  اســتعادة 
تعويــض نقص الّســوائل الــذي يصيب 
الّصائــم، كما أّنه ُيســاهم في ُشــعوره 
بالّشبع تحتّل الّشوربة مكاناً رئيسّياً في 
وجبــة اإلفطار، حيث ُتعّوض الّســوائل 

التي يحتاجها الجسم. 

الغنيــة  األطعمــة  أن  المعــروف  مــن 
بالســكريات واألمالح تضر بشكل القوام 
المثالي، ولكن هذه األطعمة أيضاً يمكن 
أن تســرع من عملية التقدم في الســن 

بصورة أكبر من المتوقع. 
وقد خلصت دراســة نشرتها صحيفة 
«دايلــي ميل» البريطانيــة الخميس إلى 
وجــود عدد مــن األطعمة التي تســرع 
عمليــة التقــدم في الســن، حيــث إنها 
تحتوي علــى عناصر تمارس ضغطاً على 
الجسم ، مما يتسبب في اإلضرار بالخاليا 
وظهــور عالمات التقدم في الســن على 
الجسم والوجه. ومن بين األطعمة التي 
تســرع عملية التقدم في السن الفطائر 
والمعجنــات مثــل البيتــزا واألطعمــة 

المقلية والدهنية. 
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قــال باحثــون بريطانيون، إنهم اكتشــفوا 
طريقة جديدة لقتل طفيل «المالريا» الذي 
يهدد نصف ســكان العالــم، ويودي بحياة 
طفل فــي أفريقيــا كل دقيقــة تقريبا؛ ما 
يمهد الطريق، أمام عالجات جديدة وآمنة 

لمكافحة المرض.
وأوضــح الباحثــون فــي جامعة «ليســتر» 
البريطانيــة وكليــة لندن للصحــة والطب 
االســتوائي، أنهم اكتشــفوا بروتينا يســمى 
(PfPKG) يلعــب دورا رئيســا فــى تهيئة 

الظروف لطفيل المالريــا للعيش فى الدم، 
ونشروا نتائج دراستهم فى العدد األخير من 
دورية «نيتشر». الباحثون أضافوا أن طفيل 
المالريــا يســتخدم عملية معقــدة لدخول 
خاليــا الــدم الحمــراء، والعيــش بداخلها، 
 ،(PfPKG) ويســاعده علــى ذلك بروتيــن
وعنــد تعطيــل عمل هــذا البروتين يموت 
دبي - البيان الصحي طفيل المالريا. 

خلــص باحثون إلــى أن الجلــوس لفترات 
طويلــة يزيــد مــن خطــر إصابة النســاء 
الثــدي والمبيــض والنخــاع  بســرطانات 

الشوكي. 
وجاء في الدراســة التي نشــرتها صحيفة 
«دايلــي ميــل» البريطانيــة أن الجلــوس 
لفترات طويلة يزيد من فرص إصابة النساء 
بالســرطان بنسبة %10 ولكن هذا ال يؤثر 

على الرجال. 
وشــملت الدراســة التي أجراهــا باحثون 

من جمعية الســرطان األميركية 146 ألف 
شخص، بينهم 69260 رجال و77462 سيدة، 

خالل الفترة من 1992 و2009. 
وخــالل هذه الفترة أصيــب 18555 رجال 
وخلــص  بالســرطان.   ســيدة  و12236 
الباحثــون إلى أن «الجلوس لفترات طويلة 
مرتبط بارتفاع خطورة اإلصابة بالسرطان 
لدى النساء وخاصة سرطان الثدي والمبيض 
والنخاع الشوكي».    دبي - البيان الصحي 

 ■

على الرغم من أن أبحاثاً ســابقة أشــارت إلى أن ارتفاع ضغط 
الــدم قــد يكون أكثر خطــورة على أصحاب الــوزن المنخفض 
فإن دراســة جديدة وجدت أن مخاطر أمراض القلب واألوعية 
الدموية متســاوية ومرتفعة بالنســبة للنحفاء وأصحاب الوزن 
الزائد ومن يعانون السمنة المفرطة على حد سواء. وقالت لورا 
ايه. كوالنجيلو من كلية طب فاينبرج في جامعة نورث ويسترن 
في شــيكاغو والتي قادت فريق الباحثين «بعض الدراسات التي 
أجريت في األعوام الثالثين الماضية أشــارت إلى أن النحفاء أو 
أصحاب الوزن الطبيعي المصابين بارتفاع ضغط الدم عانوا من 
المضاعفــات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم مثل األزمات القلبية 
والجلطات بدرجة أسوأ من أصحاب الوزن الزائد أو من يعانون 
الســمنة المفرطة المصابين بارتفاع ضغــط الدم. وأضافت أن 

هذا قد يدفع المرء لالســتنتاج خطأ أن ارتفاع ضغط الدم غير 
مهــم بالنســبة ألصحاب الــوزن الزائد أو من يعانون الســمنة 
المفرطة لكنه مهم بالنســبة للنحفاء وأصحاب الوزن الطبيعي. 
وأضافــت: نقــول إن ارتفاع ضغــط الدم مهــم للجميع بغض 
النظــر عن أوزانهم. وشــملت الدراســة 3657 رجال وامرأة لم 
يكونوا مصابين بأمراض القلب أو الســكري أو الســرطان قبل 
بدء الدراسة. وحلل الباحثون بيانات عن هؤالء المشاركين من 

دراسة طويلة األجل على مثلي هذا العدد بدأت عام 2000.
وفي اختالف عن دراســات تصنف المشــاركين على أساس 
الوزن فحســب أو بناء على مؤشــر كتلة الجســم فإن الدراسة 
الحاليــة شــملت أيضاً محيــط الخصر وهو مؤشــر على درجة 

الدهون حول الجذع المرتبطة بخطر أمراض القلب.
وجمع فنيون مدربون البيانــات عن الطول والوزن ومحيط 
الخصر وقياسات ضغط الدم في بداية الدراسة ثم كانوا يتصلون 

كل تســعة إلى 12 شهرا ليتحققوا مما إذا كان أحد المشاركين 
قد نقل إلى مستشفى أو خضع لجراحة أو شخصت إصابته بأحد 
أمراض القلب واألوعية الدموية أو توفي وذلك لمدة نحو عشر 
سنوات في المتوسط بالنسبة لكل من المشاركين في الدراسة. 
في بداية الدراســة بلغ عدد من يندرجون تحت النطاق السليم 
لمؤشــر كتلة الجسم 1054 شخصا بينما صنف 1568 على أنهم 
أصحاب وزن زائد وكان 1172 ممن يعانون الســمنة المفرطة. 
وكتب فريق الباحثين في دورية ارتفاع ضغط الدم هذا الشهر 
إن فــي المجمل كانت هناك 273 حالــة إصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية خالل الدراسة وتبين أن مرضى ارتفاع ضغط 
الــدم أكثر عرضة لها ممن ال يعانون ارتفاع ضغط الدم. ووجد 
الباحثون أن أصحاب الوزن الســليم غير المصابين بضغط الدم 
يكونــون أقل عرضة لألزمات القلبيــة أو الجلطات بينما يكون 

الخطر على من يعانون السمنة المفرطة أعلى.

 ■

أفادت دراســة أميركيــة تايوانية بأن 
عقارين مخصصين لعالج المالريا، لهما 
تأثير وقائي ضد أعراض مرض الشــلل 
الرعاش «باركنسون» الذي يصيب كبار 

السن.
الباحثون فــي كلية الطب  وأوضح 
األميركيــة،  هارفــارد  جامعــة  فــي 
العقارين  أن  الوطنية،  تايوان  وجامعة 
المعالجين للمالريا وهما «كلوروكينو 
إعــادة تصميمهما  وأمودياكين يمكن 
إليجاد عقار فّعال في مكافحة «الشلل 

الرعاش» مع تقليل اآلثار الجانبية.
الباحثون أضافوا، في دراستهم التي 
نشــروا تفاصيلها في العدد األخير من 
للعلوم»  الوطنية  «األكاديميــة  دورية 
فــي أميــركا، أنــه ال يوجــد حاليا أي 

عالجــات يمكــن أن توقــف مــرض 
«الشــلل الرعــاش»، لكــن العالجات 
المتاحة تعالج أعراض كل مريض على 

حدة.
على  الجديدة  الدراســة  واعتمدت 
فحــص تأثير نحــو 1000 دواء معتمد 
من قبل هيئة الغذاء والدواء األميركية 
أن  إلــى  النتائــج  وأشــارت   (FDA)
و«أمودياكين»  «كلوروكين»  العقارين 
لهما تأثيــرات عالجية أوقفت أعراض 
مرض الشلل الرعاش، ويعتقد أن هناك 
أدوية أخرى معتمدة تستخدم ألغراض 
عالجية أخرى ويمكن اســتخدامها في 

وقف آثار مرض الشلل الرعاش.
وأشــرف على الدراسة البروفيسور 
كوانج ســو كيم أســتاذ علم األعصاب 
في مستشــفى ماكلين التابعة لجامعة 
هارفارد، وزميله سوب يون أستاذ علم 

األحياء في جامعة تايوان الوطنية.
وخلص الباحثون إلى أن دراســتهم 
تقــدم دليًال علــى أن هذين العقارين 
يمكــن أن يتــم اســتخدامهما لحماية 

المخ من تقدم مرض الشلل الرعاش.
«الشــلل  أو  «باركنســون»  ومرض 
الرعاش» هو أحــد األمراض العصبية، 
التي تؤدي إلى مجموعة من األعراض 
أهمها الرعاش، وبطء الحركة، باإلضافة 
إلــى التصلب أو التخشــب الذي ينتج 

عنه فقدان االتزان والسقوط.
ويقدر عدد المصابين بمرض الشلل 
الرعــاش بحوالــي 10 ماليين إنســان 
حــول العالم، ويفقد المصاب تدريجياً 
قدرتــه علــى الســيطرة علــى حركة 
أطرافــه، ويجد صعوبــة متزايدة في 
المشي والحديث والعناية بنفسه بعد 

أن تكتشف إصابته.

 ■

وافقت بريطانيا على عقار جديد للسرطان، 
وصــف بأنه أحد العالجات «الفارقة» التى 
أثبتــت نجاحا كبيــرا، في تحفيــز الجهاز 
المناعي لإلنســان على مقاومة ســرطاني 
الرئــة والجلد، ويزيد فــرص بقاء المرضى 

على قيد الحياة.
وذكــرت هيئة اإلذاعــة البريطانية «بي 
بي ســي» الخميــس، أن الدواء المســمى 
«نيفولوماب» (Nefolomab) يوقف قدرة 
الخاليا الســرطانية على التخفي عن نظام 
مناعة الجســم، ما يجعل السرطان عرضة 

للهجوم من الخاليا المناعية.
وســمحت بريطانيــا باســتخدام هــذا 
العقــار، فــي المراحل األولــى من حاالت 
اإلصابة بســرطاني الجلــد والرئة، وأقرت 

العقــار، في إطار برنامــج الوصول المبكر 
لألدوية في المملكة المتحدة، الذي يسرع 

من عملية اختبار األدوية المحتملة.
وأظهــرت نتائج تجربة دولية شــملت 
مــن  بمزيــج  العــالج  أن  مريضــا،   945
عقاري «نيفولوماب»، وعقار آخر يســمى 
«إيبيليموماب» ويؤدي إلى وقف تفشــي 
ســرطان الجلــد لنحــو %58 مــن حاالت 
اإلصابــة، مع تقلــص الورم أو اســتقراره 

لمدة عام.
عقــار  أن  إلــى  الباحثــون  وتوصــل 
«نيفولومــاب» يقضــي على كافــة الخاليا 
الســرطانية الجديدة التي تشكلها األورام، 
كمــا يعزز من قــدرة جهــاز المناعة على 
التعــرف علــى تلــك الخاليا الســرطانية 
والقضاء عليها، وتكوين ما يشــبه «محبسا 
ال  الســرطاني  للــورم  ســجنا صغيــرا  أو 

يستطيع الخروج منه».
وُيعد الجهاز المناعي، جبهة دفاع قوية 
ضــد اإلصابــات، لكن ثمة عــدة «مكابح» 
توقف عمل الجهاز وتصيب أنســجته، وقد 
يستغل الســرطان هذه المكابح لمهاجمة 
الجســم من الجهــاز المناعــي، لكن عقار 

«نيفولوماب» يزيل هذه المكابح.
ووجد الباحثون أنــه عند تجربة العقار 
بشــكل منفصل على مرضى سرطان الرئة، 
زادت مرات النجــاة أكثر من الضعف في 

بعض الحاالت.
وقال غيل نوتال، من مؤسســة سرطان 
الجلــد، في بريطانيا: زادت حاالت اإلصابة 
بســرطان الجلــد فــي المملكــة المتحدة 
خالل السنوات األخيرة، وإقرار هذا العقار 
الجديد يضيف إلى خيــارات المرضى في 

التحسن المحتمل، أو النجاة لفترة أطول.

قال باحثون بريطانيــون إن دواًء جديداً أثبت فاعليته 
في عــالج المرضــى الذيــن يعانــون مــن الصدفية، 
وســاعدهم على التخلص بشــكل كامل من التقرحات 

التي تظهر على الجلد، بنسبة تحسن بلغت 90٪.
وأوضح الباحثون في جامعة «مانشســتر» البريطانية، 
أن دواء «آيكســيزوماب» (ixekizumab) أزال كافــة 
التقرحــات واللويحات الصدفية عند المرضى، بعد 12 
أســبوعاً من بدء تلقي العالج، ونشروا نتائج دراستهم 

الخميس، في دورية «النيست» الطبية.
 2500 علــى  الجديــد  الــدواء  الباحثــون  واختبــر 
شــخص يعانــون مــن الصدفية، تــم تقســيمهم إلى 
مجموعتيــن، األولى تم عالجها بالــدواء الجديد، فيما 
تناولــت المجموعــة الثانية دواًء وهميــاً، ودواء آخر 
لعــالج الصدفيــة يطلــق عليه اســم «إيتانيرســيبت» 

.(etanercept)
ووجــد الباحثــون أن المجموعــة التــي تناولــت دواء 
«آيكســيزوماب» ظهر عليها تحســن سريع بلغت نسبته 
٪71، بدايــة من األســبوع الرابع لتناول الــدواء الجديد، 
ووصلت نســبة التحســن إلى ٪90 خالل األســبوع الـ12 
لتناولــه، بالمقارنة بمن تناولــوا الدواء الوهمي أو عالج 
«إيتانيرســيبت». وقــال الباحثون: «إن مــرض الصدفية 
يمكن أن يكون له تأثير نفسي كبير، حيث يقلل من ثقة 
األشــخاص بأنفسهم» مضيفين أن دراســتهم «أثبتت أن 
األشخاص الذين تناولوا الدواء الجديد ظهر عليهم تحسن 
ملحوظ في نوعية حياتهم».  دبي - البيان الصحي 
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ُيعد النظــام الغذائي الخالي من الغلوتين نظاماً غذائياً 
يستبعد غلوتين البروتين. ويوجد الغلوتين في الحبوب 

مثل القمح، والشعير، والشليم.
ُيستخدم النظام الغذائي الخالي من الغلوتين بشكل 
أساســي لعالج الداء البطني. حيث يتســبب الغلوتين 
فــي التهاب األمعاء الدقيقة لدى األشــخاص المصابين 
بالــداء البطني. ويســاعد تناول نظــام غذائي خاٍل من 
الغلوتين المصابين بالداء البطني بالتحكم في األعراض 

والعالمات وتفادي المضاعفات.
قــد يكون اتباع نظام غذائي خاٍل من الغلوتين أمراً 
محبطاً بعض الشــيء. لكن مع الوقت، والصبر وقدرتك 
على اإلبداع، ســتجد الكثير مــن األطعمة التي تتناولها 
بالفعــل خالية مــن الغلوتين وســتجد بدائل لألطعمة 

المحتوية على الغلوتين يمكنك االستمتاع بها.

ويعــد النظام الغذائي الخالي من الغلوتين عالجاً للداء 
البطني. ومع ذلك فقد يصاب بعض األشــخاص من غير 
المصابيــن بالــداء البطني أيضاً باألعراض نفســها عند 
تناولهم الغلوتين. ويســمى هذا بالحساســية للغلوتين 

غير البطني.
قــد يســتفيد األشــخاص المصابون بحساســية من 
الغلوتيــن غير البطني من النظــام الغذائي الخالي من 
الغلوتيــن. لكن يجــب أن يظل األشــخاص المصابون 
بالداء البطني يتناولــون األطعمة الخالية من الغلوتين 

لتفادي األعراض والمضاعفات المرتبطة بالمرض.

ُيعد التحول إلى نظام غذائي خالي من الغلوتين فرصة 
كبيــرة، ومثله مثل أي شــيء جديد، يحتاج إلى التعود 
عليــه. قد تشــعر في البدايــة بالحرمان بســبب قيود 
النظــام الغذائي، ال ســيما إذا لم تكــن مصاباً بأعراض 

مزعجة قبل تشخيصك.
قد يســاعدك أن تجرب التركيز على كافة األطعمة 
التــي يمكنك تناولها كبديل. قــد تندهش لما تعلم أن 
هنــاك كثرة من المنتجات الخاليــة من الغلوتين، مثل 
الخبــز والمكرونة، وتبيع الكثيــر من المتاجر األطعمة 

الخالية من الغلوتين.
وإذا كنت قد بدأت نظاماً غذائياً خالياً من الغلوتين، 
فمن الجيد استشــارة اختصاصي تغذيــة لإلجابة على 
استفســاراتك وتقديــم النصيحة بشــأن كيفية تجنب 

الغلوتين أثناء اتباعك نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً.
هناك كثير من األطعمة الصحية واللذيذة خالية من 

الغلوتين بشكل طبيعي مثل:
الفول والبذور والمكســرات بطبيعتها، واألنواع غير   

المعالجة منها
البيض الطازج  

اللحوم واألســماك والدواجن الطازجة غير المغطاة   
بفتات الخبز قبل القلي أو الزبدة أو السمن

الفاكهة والخضراوات  
معظم منتجات األلبان  

مــن المهم التأكد من أنهــا غير معالجة أو مخلوطة 
مع حبوب تحتوي علــى الغلوتين، أو إضافات أو مواد 

حافظة. يمكــن أن تصبح الكثير من الحبوب جزءاً من 
نظام غذائي خاٍل من الغلوتين، مثل:

األمارانث  
األروروت  

الحنطة السوداء  

الذرة ودقيق الذرة  
الكتان  

الدقيــق الخالي من الغلوتين (األرز والصويا والذرة   
والبطاطس والفول)

عصيدة الذرة (الذرة)  

حبوب الدخن  
الكينوا  

األرز  
السرغوم  

فول الصويا  

التبيوكا  
التيف  

تجنــب كافة األطعمــة والمشــروبات التي تحتوي 
على:

الشعير (عادة ما ُيصنع الشعير ونكهة الشعير وخل   
الشعير من الشعير)

الجاودار  
القمــح  بيــن  (نبــات  المهجــن  القمــح   

والجاودار)
القمح  

يمكــن أن يكون تجنب القمــح صعباً ألن 
منتجات القمح تحمل أســماًء متعددة. فكر 
فــي أن الكثير من أنــواع الدقيق المتوفرة 
على أرفــف المتاجر الكبــرى تتفاعل مع 
البرومينــات، وذات قيمة غذائية مرتفعة، 
وذاتيــة  وعاديــة  بالفوســفات،  وغنيــة 
االختمار. إليك منتجات دقيق أخرى لتجنبها:

دقيق القمح الصلب  
الفارينا (طحين النشا)  

دقيق جراهام  
القمح الطوراني  

السميد (سيمولينا القمح)  
الحنطة  

بوجه عام، تجنب األطعمة التالية ما لم تحمل بطاقة 
بأنها خالية من الغلوتين أو مصنعة من الذرة، أو األرز، 

أو الصويا أو حبوب أخرى خالية من الغلوتين:
 الخبز

 الكعك والفطير
 الحلوى
 الحبوب

 رقائق الخبز
 الكعك والمقرمشات

 البطاطس المقلية
 المرق

 اللحوم أو المأكوالت البحرية التقليد (الصناعية)
 ماتسو

 المكرونات
 لحوم الالنشون المعالجة

 توابل السلطة
 الصلصات، بما في ذلك صلصة الصويا

 خليط األرز المتبل
 الوجبــات الخفيفة المتبلة، مثــل البطاطس ورقائق 

التورتيال
 الدواجن المضاف إليها الدهن

 الحساء وقواعد الحساء
 الخضراوات بالصوص

هناك حبوب معينة، مثل حبوب الشوفان، يمكن أن 
تكــون مخلوطة بالقمح أثناء عمليــة الزراعة ومراحل 
معالجة اإلنتاج. لهذا السبب، يوصي األطباء واختصاصيو 
التغذية بوجه عام بتجنب الشوفان ما لم يحمل بطاقة 

تنص على إنه خاٍل من الغلوتين بشكل خاص.
يجب أن تنتبه للمنتجــات األخرى التي قد تتناولها 
أو التــي قد تدخــل فمك وقد تحتوي علــى الغلوتين. 

وتتضمن ما يلي:
اإلضافــات الغذائيــة، مثل نكهة الشــعير، والنشــا   

الغذائية المعدلة وغيرها
األدوية والفيتامينات التي تستخدم الغلوتين كعامل   

ربط.

يعاني األشخاص المصابون بالداء البطني ممن يتبعون 
نظاماً غذائيــاً خالياً من الغلوتيــن أعراضاً ومضاعفات 
أقل للمرض. يجب أن يتبع األشــخاص المصابون بالداء 
البطنــي نظاماً غذائياً خالياً من الغلوتين بشــكل صارم 
ويجــب أن يبقوا متبعين له لبقيــة حياتهم. في بعض 
الحــاالت الحادة، ال يســتطيع النظــام الغذائي الخالي 
مــن الغلوتيــن وحــده إيقاف أعــراض الــداء البطني 

ومضاعفاته، ويكون العالج اإلضافي مطلوباً.

% 80113 % 0.7

يحــدث التلوث التبادلــي عندما تتالمس األطعمــة الخالية من 
الغلوتيــن مــع األطعمــة التي تحتــوي على الغلوتيــن. يمكن 
أن يحــدث ذلــك أثنــاء عمليــة التصنيــع، على ســبيل المثال، 
عند اســتخدام المعدات نفســها لتصنيــع مجموعة متنوعة من 

المنتجات.
تتضمــن بعض بطاقات األطعمة عبارة «قد يحتوي على» إذا 
كان من المرجح حدوث تلوث تبادلي. لكن اعلم أن هذا النوع 

من العبارات يكون تطوعياً وليس إلزامياً.

قد تحمل األطعمة بطاقات «خاٍل من الغلوتين». إذا كان المنتج 
يحمــل بطاقة (خــاٍل من الغلوتيــن)، فإن الجمعيــة األميركية 
للغذاء والدواء تشترط أن يحتوي المنتج على أقل من 20 جزءاً 
في المليون من الغلوتين. اعلم أن المنتجات التي تحمل بطاقة 

«خاٍل من القمح» قد تحتوي مع ذلك على الغلوتين.
ال تــزال بحاجة إلى مراجعة قائمة المكونات الفعلية. إذا لم 

تكن متأكداً إذا ما كان الطعام يحتوي على غلوتين، فال تشــتره 
أو تحقــق من الجهة المصنعة أوالً للســؤال هــل يحتوي على 

غلوتين أم ال.

يمكــن أن يحــدث التلــوث التبادلــي أيضاً في المنــزل إذا تم 
إعــداد األطعمة على أســطح تحضير مشــتركة أو فــي أوعية 
لــم يتم تنظيفها جيداً بعد اســتخدامها لتحضيــر األطعمة التي 
تحتوي على الغلوتين. على ســبيل المثال، ُيعد استخدام ماكينة 
التحميص المشــتركة للخبز الخالي من الغلوتين والخبز العادي 
مصدراً رئيسياً للتلوث. فكر في الخطوات التي تحتاجها لتفادي 

التلوث التبادلي في المنزل، أو المدرسة أو العمل.
كن حريصاً بشــأن تناول الطعام في الخارج بالمطاعم. اسأل 
األفــراد العامليــن بالمطعــم إذا كانت لديهم خيــارات خالية 
بالفعــل مــن الغلوتين، بمــا في ذلك إذا كانــت جاهزة، وذلك 

لتجنب التلوث التبادلي.

ذائي الخالي من الغلوتين
 البروتين. ويوجد الغلوتين

شعير، والشليم.
ظام الغذائي الخالي من الغ

م

الداء البطني. حيث يتســ
معاء الدقيقة لدى األشــخا
ويســاعد تناول نظــام غذ
ين بالداء البطني بالتحكم

دي المضاعفات.
باع نظام غذائي خاٍل من

شــيء. لكن مع الوقت، وال
ٍ ي م

ـتجد الكثير مــن األطعمة
مــن الغلوتين وســتجد بد
لغلوتين يمكنك االستمتاع

غذائي الخالي من الغلوتين ع
ك فقد يصاب بعض األشــخاص
داء البطني أيضاً باألعراض نفس
ن. ويســمى هذا بالحساســية

م (عادة الشعير
الشعير من الش

الجاود
القمــح

والجاودار)
القمح
يمكــن
ممننتجات 
فــي أن

على أرف
البرومين
وغنيــة
اااااااااااااالالالالالالالالالختمار.

دقيق الق
الفارينا (

دقيق جراهام
القققققققمقمقمح الطوراني

السميد (سيمولينا 
الحنطة
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أو الصويا أو حبوب أخ

الخبز
 الكعك والفطير

 الحلوى
 الحبوب

 رقائق الخبز
 الكعك والمقرمشات

 البطاطس المقلية
المرق

 اللحوم أو المأكوالت 
 ماتسو

 المكرونات
 لحوم الالنشون المعالج
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غلوتين بشكللل
ـبب الغلوتين 
خاص المصابين 
غذائي خاٍل من 
في األعراض  م

ٍ

 الغلوتين أمراً 
لصبر وقدرتك 
التي تتناولها  ة
دائل لألطعمة 

بها. ع

عالجاً للداء 
ص من غير 
فســها عند 
 للغلوتين 
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فاجأ ســمو الشــيخ منصور بــن محمد بن 
راشد آل مكتوم كبار السن في مركز ملتقى 
األسرة، بزيارة لحظة دخول وقت اإلفطار، 
حيث شارك ســموه ومعالي حميد محمد 
القطامــي رئيــس مجلــس اإلدارة المدير 
العام لهيئة الصحة بدبي، المســنين مأدبة 
اإلفطــار، في حضــور أحمد عبــد الكريم 
جلفــار مدير عــام هيئة تنميــة المجتمع 
في دبي، وعدد كبير من مســؤولي الهيئة 
وإدارة المركــز، حيــث أدى ســموه صالة 
المغرب مع المسنين، وتجول داخل مركز 
ملتقــى األســرة، وتعــرف إلــى إمكانياته 
ومستوى تجهيزاته وبيئة الرعاية المتكاملة 

التي يتميز بها. 
وحرص سمو الشــيخ منصور بن محمد 
بن راشــد على تبادل أطراف الحديث مع 
المسنين، مطمئناً على صحتهم وأحوالهم، 
وســبل الرعاية الصحيــة واالجتماعية التي 
يوفرهــا لهــم مركز ملتقى األســرة التابع 

لهيئة الصحة بدبي.
وحضــر ســموه جانبــاً مــن الفعاليات 
واألنشــطة التي أعدها المركز للمســنين 
بمناسبة شــهر رمضان الكريم تحت شعار 
«نســعد ببركم»، واســتمع إلى كبار السن 
وتعرف إلى ما تحمله ذكرياتهم وذاكرتهم 
مــن نشــأة وتطــور الدولــة وازدهارهــا 
واألصــول العريقــة التي شــب عليها أبناء 
اإلمارات، ومنظومة القيم التي يتســم بها 

المجتمع.
وأثنى ســمو الشــيخ منصور بن محمد 
بن راشــد على مســتوى العناية المتكاملة 
التــي يحظى بها المســنون داخل المركز، 
والجهــود الكبيرة التي تبذلها هيئة الصحة 
بدبي من أجل توفير بيئة رعاية واستشفاء 
نموذجية، مزودة بأفضل التجهيزات الطبية 
والمرافــق الخدمية عالية المســتوى، التي 
يقوم عليها نخبة من األطباء والمتخصصين.

كما أشــاد بروح األســرة الواحدة التي 
تجمــع المســنين وجميــع العامليــن في 
المركز، مؤكداً ســموه أن هذه الروح، هي 
التي تحفز كبار الســن علــى اإلندماج في 
المجتمــع، والتواصل مــع البيئة المحيطة 
بهــم، وممارســة أنشــطتهم الحياتية بكل 

تفاؤل ورضا وســعادة، فيما حرص ســموه 
على التقــاط الصــور التذكارية مــع كبار 

السن.
وحضــر فريق مــن أعضاء نــادي ذخر 
االجتماعــي، التابع لهيئــة تنمية المجتمع، 
اإلفطار الذي أقيم في مركز ملتقى األسرة، 
وذلك بهدف مشاركة أعضاء المركز أجواء 

الشهر الفضيل.

من جانبه أكد معالي حميد محمد القطامي 
أن هيئة الصحة بدبي تولي رعاية المسنين 
جــل اهتمامها، وال تدخر وســعاً في توفير 
سبل الحياة الكريمة التي تحقق سعادتهم، 
وتجعلهــم أكثر إقبــاالً على الحيــاة، الفتاً 
معاليه إلى جملة المبادرات والمشروعات 
التطويريــة، التــي تتبنى الهيئــة تنفيذها، 

لجعل حياة المسنين أكثر رغداً.
وقــال معاليــه إن إدارة مركــز ملتقى 
السويدي  الدكتورة سلوى  بقيادة  األســرة 
العاملين يسخرون  المركز، وجميع  مديرة 
جميــع اإلمكانيــات والخبــرات من أجل 
رعايــة المســنين وفق األصــول والتقاليد 
العريقــة للدولة، وفي إطار أفضل المعايير 
المعمــول بها عالميــاً.  وتوجه أحمد عبد 
الكريــم جلفار بالشــكر واالمتنان، لســمو 
الشــيخ منصــور بن محمد علــى اهتمامه 
بكبار السن وحرصه على متابعة الخدمات 
المقدمة لهم بشــكل شخصي، الفتاً إلى أن 
اهتمام القيــادة العليا بدمج وتمكين كبار 
الســن، وضمان حمايتهم وصون حقوقهم، 
شــجع بشــكل كبير على طــرح مبادرات 
وخدمات موجهة لهم مثل «نسعد ببركم» 
و«رمضاننا مع ذخر». وقال جلفار: «نثمن 
الجهــد الكبير الذي يبذلــه القائمون على 
مركز ملتقى األسرة، وخدماته التي تتكامل 
مع خدمات هيئة تنمية المجتمع المقدمة 
لكبــار الســن، وأتوقــع أن يثمــر تعاوننا 
الدائــم والبّناء مع هيئــة الصحة في دبي 
وملتقى األســرة تحت مظلة الدعم المهم 
لســمو الشيخ منصور بن محمد في تطوير 
وتفعيــل منظومة متكاملة مــن الخدمات 
لكبار السن توظف جهود جميع القطاعات 
المجتمعية وتنصب في صميم االحتياجات 

االجتماعية والصحية لكبار السن».

|  تصوير: صالح عبدالقادر ونديم رشيد  
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يعترب الجديري املايئ من األمراض التي متر يف حياة األطفال وتعترب شائعة بينهم، ويعد املرض من األمراض الفريوسية املعدية، وينتقل عن طريق التأثر بأحد 
الفريوسات املعروفة باسم «VZV»، خاصة تحت عمر 12 سنة، ومن املمكن أن يصيب البالغني.

ارتفاع درجة الحرارة

صداع وآالم يف الجسم

ظهور طفح جلدي 
أحمر اللون، يبدأ يف 

الوجه والبطن ثم 
ينترش يف بقية أجزاء 

الجسم

شعور شديد بالحكة

الهواء والتنفس 
والعطس والسعال

املدرسة أو الحضانة

يكون حامل املرض معدياً 
مبجرد ظهور املرض 
حتى أسبوع بعد الشفاء

يصيب املرض الشخص مرة واحدة يف العمر

التوجه مبارشة إىل الطبيب للتشخيص والتأكد من املرض

لن يتم اللجوء إىل املضادات الحيوية إال يف حالة ما إذا أصيب الحلق 
بالبكترييا نتيجة انتشار الطفح

ينصح أيضاً ببعض األدوية الخافضة للحرارة ومضادات 
الهيستامني للتقليل من اإلحساس بالحكة

قد يستغرق العالج أسبوعني ويفضل فيهام عدم اختالط املريض 
باآلخرين

غرافيك: أسيل الخلييل

إعطاء الطفل حامماً دافئاً 
أو فاتراً كل 3 أو 4 

ساعات يف األيام األوىل

تربيت الجسم بفوطة 
مبللة مباء بارد 
لتخفيف الحكة

استخدام «الكاملني» لتهدئة 
الحكة وعدم التدليك، ويجب 

االبتعاد عن منطقة العينني

إعطاء الطفل الطعام 
بارداً وسهل البلع

محاولة منع الطفل من 
حك الحبيبات حتى ال 

ترتك مكانها آثاراً

ال يعطى الطفل أبداً 
األسربين أثناء اإلصابة 

بالجديري

تطعيم الجديري، وهو فعال بنسبة  %99 
ويعطى يف سن 12 إىل 15 شهر

جرعة منشطة عند 
سن 4 أو 5 سنوات

ينصح بإبعاد األطفال 
عن األطفال املرىض

متر يف حياة األطفال وتعترب شائعة بينهم، ويعد املرض من
سنة، ومن املمكن أن يصيب البالغني. خاصة تحت عمر 12

تطعيم
ويعط

وفق التقديرات األخيرة للعام 2016، فقد وصل معدل 
رضــا المتعاملين تجاه خدمات مركز دبي للتبرع بالدم 
التابع لهيئة الصحة بدبي، إلى %98، ونحن إذ نعمل على 
الوفاء بمســؤولياتنا وواجباتنا تجاه المجتمع وأفراده، 
فإننــا في الوقت نفســه نعمل علــى توفير وحدات دم 
تطابــق أعلــى معاييــر المأمونية والســالمة، وهذا ما 
يســعد المتعاملين مع المركز، سواء من المتبرعين، أو 
المســتفيدين، حيث يطمئن الجميع إلجراءات ســحب 
الدم ونقله وتجميعه وتوفيره لمستحقيه، وهذه الدورة 
تتــم وفق تقنيــات فائقة وتجهيزات عالية المســتوى، 
يقــوم عليها نخبة مــن المتخصصيــن وذوي الكفاءات 
والخبرات. والمركــز ال يقف عند هذا الحد، إذ يواكب 
كل جديد سواء من معايير أو تجهيزات يشهدها العالم، 
وفي الوقت نفســه يولي التعليم الطبي المســتمر جل 
اهتمامه وتركيزه، لضمان وجود كفاءات مهنية مميزة.

في ســياق النجاحات نفســها التي حققتها هيئة الصحة 
بدبــي ممثلة في مركز دبي للتبــرع بالدم، تأتي حملة 
«دمــي لوطني» التي نجحت بشــكل الفت في دورتها 
األخيرة العام الماضي، في تجميع 7415 وحدة دم خالل 
الفترة من 13 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الماضيين، وهو 
ما يعد معدالً قياســياً، يشير إلى تفاعل أفراد المجتمع 
مع الحملة، وإيمانهم العميق برسالتها، وأهمية أهدافها 
اإلنســانية، وخاصــة أن %40 مــن المتبرعين في دبي، 
تبرعوا للمرة األولى، وأنهم أبدوا اســتعدادهم لتكرار 
التبــرع. والالفت والمميز في الدورة األخيرة أن كمية 
الــدم التي تم تجميعها والبالغــة 7415 وحدة دم، من 
بينها 4223 وحدة تم تجميعها عن طريق «صحة دبي»، 
و3192 وحــدة تــم تجميعها عن طريــق هيئة الصحة 
بأبوظبــي، وهو ما يمثل معدالً كبيــراً، بالرغم من أنها 
المشاركة األولى لصحة أبوظبي، وهذا يشير إلى أهمية 
التعاون وتضافر جهود المؤسسات من أجل إنجاح مثل 

هذه الحمالت الوطنية اإلنسانية النبيلة.

مدير مركز دبي للتبرع بالدم          هيئة الصحة بدبي 

أكد خبراء من جامعة كولومبيا في نيويورك أن 
مقدار الوقت الذي يســتغرقه المرء في التفكير 
ســراً في ســر ما، يمثل ضرراً أكبر على الصحة 

من السر نفسه.
وخلــص دكتــور مايــكل ســليبيان، المؤلف 
الرئيــس للدراســة، إلــى أن تواتــر التفكير في 
األســرار وليــس إخفاءها كان الســبب الرئيس 

لزيادة مستويات التوتر.
وكان دكتور ســليبيان يعتقد ســابقاً أن وزن 
الســر يعتبر مســاوياً لمســتوى أقل من الصحة 
النفســية. إال أنــه وجد، في دراســته الجديدة، 
أن مقدار الوقت الذي يفكر فيه المرء في ســر 

معين هو ما يؤدي إلى مشكالت.
وبيــن الباحثــون أن األفــكار، التــي لم يتم 
الكشف عنها، يمكن أن تسبب تدفق هرمونات 
التوتر، مثل مستويات الكورتيزول، التي يصعب 

كبح جماحها.
الكورتيــزول  مســتويات  ارتفــاع  ويــؤدي 
إلى مشــكالت األمعــاء، وارتفاع ضغــط الدم، 
ومشــكالت التمثيل الغذائي، ومشكالت جلدية 

عند المسنين، وضعف الجهاز المناعي.
وأوضح الدكتور ســليبيان أن األخبار السيئة 
أن كثرة التفكير في األســرار تجعلها عبئاً يثقل 
على اإلنسان. أما الخبر السار فهو أن السر الذي 
يصبح أكثر ضرراً بكثــرة تفكيرك فيه، بإمكانك 
التفكيــر فيه بقدر أقل، أو تغيير كيفية تفكيرك 

فيــه، وبالتالــي يمكنك التخفيف مــن التأثير 
السلبي له.

وتؤثر األســرار أيضــاً فــي الطريقة التي 
نتواصل بها مــع اآلخرين، حيث وجدت 

جامعة ميريالند من خالل دراســة، تم 
إعدادها في كوليج بارك عام 2016، 

أن النــاس الذيــن لديهم أســرار 
تغيير  إلــى  يميلون  مظلمــة 

لغتهم والسلوك عند 
مراسلة األصدقاء.

في بحــث يلغي دراســات ســابقة عن 
العالقة بين التدخيــن واإلصابة بانفصام 
الشــخصية، يقــول العلمــاء إنهــم رأوا 
احتمال وجود عالقة سببية بين السجائر 
وهذا المرض العقلي. وبعد تحليل شمل 
نحو 15 ألفاً من مدخني التبغ و273 ألفاً 
مــن غير المدخنين وعالقة المجموعتين 
بداء الفصام، قــال الباحثون إنه يبدو أن 

التدخين يزيد فرص اإلصابة بالمرض.
وقــال جيمــس مكابــي، وهــو خبير 
في الطب النفســي شــارك فــي البحث 
الــذي أجري بمعهد الطب النفســي في 
كينجز كوليدج بلنــدن للصحافيين: «في 
حيــن أن مــن الصعوبة بمــكان تحديد 
اتجاه عالقة الســببية، توضح نتائجنا أنه 
يتعين أن نأخــذ التدخين بجدية كعامل 
خطــر محتمــل لإلصابة بمــرض انفصام 

الشخصية».

إال انه أضاف أن االضطرابات النفســية 
التــي أثــرت فــي 100 شــخص خــالل 
الدراسة تبدأ عادة في سنوات المراهقة 

األولى.
وعلى الرغم مــن الربط بين تدخين 
السجائر واإلصابة بانفصام الشخصية في 
دراســات ســابقة، فإن كثيراً من األطباء 
لجأوا حتــى اآلن إلى فرضيات عالجية، 
منها تدخيــن المرضى للتصدي ألعراض 
اإلرهاق واألزمات المتعلقة بالمرض أو 

اآلثار الجانبية لعقاقير العالج.
وخالل الدراســة الحديثة، قام مكابي 
معــدالت  بتحليــل  البحثــي  وفريقــه 
التدخيــن لدى مــن يصابــون بالمرض 
ألول مــرة، ووجــد أن %57 منهــم من 
المدخنين. وكان مــن يصابون بالمرض 
ألول مــرة أكثر احتمــاالً بواقع 3 مرات 
أن يكونــوا مــن المدخنيــن بالمقارنة 

بمجموعات المقارنة.

حذرت منظمــة الصحة العالميــة من احتمال 
وصول عدد األطفال الذين يعانون الســمنة 
المفرطة أو الوزن الزائد إلى 70 مليون 
طفــل بعــد 10 أعــوام، جلهــم في 

الدول الصاعدة.
العامــة  المديــرة  وأكــدت 
للمنظمة التابعة لألمم المتحدة، 
مارغريت تشــان، فــي اجتماع 
عن مكافحة الســمنة المفرطة 
لدى األطفال، في هونغ كونغ، 
ضرورة أن تعتبر البلدان هذه 
الظاهرة خطــراً صحياً عاجًال، 
وأن تــؤدي الحكومــات دوراً 

ريادياً في مكافحتها.

وأشــارت إلى ضرورة فرض قيود 

علــى تســويق األغذية والمشــروبات الضارة، 
مبينة أن السمنة المفرطة لدى األطفال ليست 
نابعــة مــن نمط حياتهــم، بل مــن المؤثرات 

البيئية والسياسات الحكومية.

ولفتــت المديرة العامة إلــى أن الضرر األكبر يأتي 
من المشــروبات التي فيها ســكر بنســب مرتفعة 
جداً، واألغذية المعالجة بكثرة ذات الطاقة العالية 
وقيمة غذائية منخفضة، موضحًة أن تلك المنتجات 
تتســم بأسعارها الرخيصة عموماً ورواج استهالكها 

في المجتمعات الفقيرة، على وجه الخصوص.
خــالل  وردت  التــي  المعطيــات  ووفــق 
االجتماع، فقد كان عدد األطفال الذين يعانون 
الســمنة المفرطة أو الوزن الزائد أكثر من 32 
مليون طفــل عام 1990، في حيــن بلغ العدد 
42 مليون طفل في 2013، وفي حال اســتمرار 
الوضــع على ما هــو عليه، ســيبلغ 70 مليوناً 

بحلول 2025.

أعلنــت جامعة زيوريخ السويســرية افتتاح أول قســم دراســي متخصص في 
العالــم ألبحاث حليــب األم. وقالت الجامعة، في بيــان، إن الهدف من افتتاح 
القســم هو إماطة اللثام عّما خفي من تركيب حليب األم وخصائصه ومكوناته 
ووظائفــه. وأضافــت أن تأثير حليب األم كبير للغايــة، فهو يحافظ على جهاز 
المناعة، ويقلل اإلصابة بالعديد من أنواع الحساســية، ويقلل من نسبة وفيات 
الرضع، ال ســيما مــن يولدون قبل تمام فترة الحمــل االعتيادية. ولفت البيان 
إلــى قلة األبحاث التــي أجريت على حليب األم الذي توفر مكوناته نمواً أمثل 
للرضيع خالل مرحلة الطفولة. وسيعمل القسم الجديد، بالتعاون مع قسم طب 
المواليد والرضع في مستشفى زيوريخ الجامعي ومستشفى األطفال التخصصي 
فــي الجامعة ذاتها، إلى جانب التعاون مع جامعة أســتراليا، في مجال أبحاث 
دبي - البيان الصحي الكيمياء الحيوية لحليب األم.  

ي يمكنك التخفيف مــن التأثير 

ر أيضــاً فــي الطريقة التي 
ـع اآلخرين، حيث وجدت 

د من خالل دراســة، تم 
وليج بارك عام 2016، 

يــن لديهم أســرار 
تغيير  إلــى  ون 

ك عند 
قاء.

وأشــاارت إلى ضرورة فرض قيود 
الوضــع على ما هــو عليه، ســيبلغ 70 مليونا 

بحلول 2025.
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