


حذر الدكتور مروان الزرعوني استشــاري 
ورئيس قســم التجميل بمستشــفى راشد، 
رئيس شــعبة التجميل بجمعيــة اإلمارات 
الطبيــة مــن المضاعفات الســلبية لبعض 
فــي  تجــرى  التــي  التجميــل  عمليــات 
أماكــن غير مؤهلــة وتفتقر إلــى األطباء 
المتخصصين، مشــدداً على ضرورة اختيار 
المركز المناســب إلجراء عمليات التجميل 
مع ضــرورة وجود الحاجة الماســة لمثل 
هذا النوع من العمليات تجنبا للمضاعفات 

التــي قد تؤدي إلى اإلعاقة أو الوفيات في 
بعض الحاالت التي يتم إجراؤها بطريقة ال 

تتناسب مع حالة المريض الصحية. 
ونصــح الجمهــور بعــدم االنجــرار خلف 
اإلغــراءات التــي تقدمهــا بعــض مراكــز 
التجميل واإلعالنــات التجارية والترويجية 
إلجراء أنواع معينة من جراحات التجميل 
التكميليــة، مشــيرا إلــى أهميــة القناعة 
التجميل  بإجراء عملية  للمريض  الشخصية 

وعدم تقليد اآلخرين.

 ونّوه الدكتــور الزرعوني إلى أهمية خلو 
المريض من األمــراض المزمنة قبل إجراء 
عملية التجميل مع ضرورة عدم شفط أكثر 
مــن 4 لتــرات من دهون الجســم لتفادي 

المضاعفات السلبية لعملية التجميل.
ونصح الدكتور الزرعوني المرضى بأهمية 
التعرف على اسم وتخصص وخبرة الطبيب 
المعالــج، ومدى حصول المنشــأة الصحية 
علــى الترخيــص الــالزم لمجــال عملهــا، 
وأهميــة إبراز الترخيــص المهني للطبيب 

والمنشأة الصحية أمام المرضى تماشياً مع 
قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي.

التجميل بمستشــفى  بــأن عيادة  وأضاف 
راشد تستقبل أكثر من (300) مراجع شهرياً 
يســتفيدون من كافة االستشــارات الطبية 
وعمليات التجميــل التكميلية والترميمات 
العالجية للمرضى، مشيرا إلى أن أكثر من 
%70 من العمليات التجميلية التي تجريها 
عيادة التجميل بمستشــفى راشد ال تتعلق 
باألمور العالجية أو التصحيحية وإنما هي 

عمليات تجميلية بحتة.
 كمــا لفت الدكتور الزرعوني إلى أن أكثر 
عمليات التجميل تتعلق بشــفط الدهون 
وشــد البطن والتي تتساوى نسبة اإلقبال 
عليها بين الرجال والنســاء، مبررا اإلقبال 
الشــديد على عمليــات التجميل بالحرص 
علــى الرشــاقة، والرغبــة فــي تحقيــق 
الرضــا النفســي وخاصة عند الســيدات 
دبي- البيان الصحي  المتزوجات. 
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كثيــراً ما يفاجأ أطبــاء الطوارئ باعتراض 
المرضــى علــى إعطــاء األولويــة قبلهم 
لمرضى آخرين معتقدين بأن ثمة واسطة 
أو محســوبية، لكــن بروتوكوالت ضمن 
أفضل الممارســات العالمية هي الناظمة 
لعمل أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة 

الصحة بدبي في تصنيف الحاالت.
وهــذه البروتوكــوالت مثبتــة علــى 
جدران أقسام الطوارئ ومكتوبة باللغتين 
العربية واالنجليزية بمحاذاة المرضى في 

صاالت انتظار الرجال والنساء. 
وأكــد الدكتــور محمــود غنايم رئيس 
قســم الطوارئ في مستشفى دبي أهمية 
دور اإلعــالم في توعية أفــراد المجتمع 
وتثقيفهم، الفتاً إلى أن جميع مستشفيات 
الهيئة تطبق أفضل البروتوكوالت العالمية 
في أقســام الطوارئ، ويقوم بتقديم هذه 
الخدمات طواقم طبيــة وتمريضية كفؤة 

ومتخصصة في مجال طب الطوارئ.
وقال: إن قسم الطوارئ في مستشفى 
دبــي يتعامــل يوميــاً مع عــدد كبير من 
الذيــن يعانــون مــن أمراض  المرضــى 
مختلفة، الفتاً إلى أن هذا األمر بحد ذاته 
يعــد أحد التحديات التي تواجه العاملين 

في قسم الطوارئ تحديداً.
وقال: إن قسم الطوارئ في مستشفى 
دبــي يتميز بوجود مجموعــة كبيرة من 
األطبــاء وطواقــم التمريــض المختصين 
فــي الحــاالت الطارئــة والحاصلين على 
التدريــب الــالزم وشــهادات االختصاص 
فــي هذا الفرع من فــروع الطب والذي 
يتضمــن على ســبيل المثــال ال الحصر: 
التصنيف، اإلنعاش القلبي الرئوي، إنعاش 
األطفــال وحديثــي الــوالدة، الحــوادث 

والعناية بالحاالت الحرجة.
ويتكــون قســم طــب الطــوارئ من 
مجموعة من المناطق بحســب الوظائف 
المطلوب أداؤها في كل منطقة، وتشمل 
هــذه المناطــق علــى ســبيل المثال ال 
الحصــر: غرف تصنيــف المرضى، قاعات 
المراقبة  االنتظار، غرف اإلنعــاش، غرف 
النســاء،  الرجال، طوارئ  القلبية، طوارئ 

قسم األطفال وغيرها.

ويتم فحص جميع المرضى فور وصولهم 
إلى المستشــفى من قبل طاقم التمريض 
المختــص، ويتــم تقييم الحالــة الصحية 
للمريض بشــكل ســريع بموجب مقياس 
تصنيــف عالمي الــذي يتألف من خمس 
درجــات (1 إلــى 5)، وإن هذه الدرجات 
تحــدد مــدى خطــورة وأولويــة حالــة 
المريض للحصول على العالج في الوقت 
المناسب، وبموجب معايير هذا التصنيف 

يقسم المرضى إلى الفئات التالية:
المرضى مــن الفئة األولــى: المرضى 
الذين يعانون من أمراض خطرة أو حاالت 

حرجة مما يؤدي إلى الوفاة مثل السكتة 
القلبيــة والصدمات والحــوادث الخطرة 
والغيبوبــة، حيث يتم نقــل المريض في 

مثل هذه الحاالت مباشرة إلى اإلنعاش.
الثانيــة: المرضى  الفئة  المرضى مــن 
الذيــن يعانون من أمراض يحتمل أنها قد 
تــؤدي إلى الوفاة مما يتطلب تدخًال طبياً 
ســريعاً، لذا يتــم نقل المريــض في مثل 
هذه الحاالت إلى غرف اإلنعاش أو غرف 

المالحظة المكثفة.
المرضــى من الفئــة الثالثــة: وأغلبية 
المرضى يكونــون من تلك الفئة التي قد 
تتضمن حاالتهم المرضية مجموعة كبيرة 
مــن األمراض، ويتــم تحويلهم إلى غرف 

المالحظة لتلقي العالج الالزم.
المرضى من الفئة والرابعة والخامسة: 
وتشــمل هذه الفئة المرضــى المصابين 
بأمــراض توصــف بأنها غيــر خطيرة أو 
ال تتطلــب تدخــًال طبياً فوريــاً أو عاجًال، 
لكــن على الرغم من ذلــك ال بد لهم من 

إجــراء الفحوص الالزمــة والحصول على 
االستشارة الطبية ويتم عالجهم في عيادة 

الحاالت غير الطارئة.

وطالــب عــدد مــن المتعامليــن بتعزيز 
ثقافــة التفرقــة بين الحــاالت «الباردة» 
والطارئة التي تســتدعي التدخل السريع، 
وذلك للتخفيف على أقسام الطوارئ في 
كبيراً  التي تشــهد ازدحاماً  المستشفيات 
بسبب النمو السكاني، والتوسع الجغرافي 
الحاصل في دبي خالل الســنوات القليلة 
الماضية، مطالبين بتوعية المرضى بطبيعة 
عمل هذه األقسام التي من المفترض أن 
تكون مخصصــة فقط للحــاالت الطارئة 
القلب  كالحــوادث واإلصابات وأمــراض 

والجلطات بأنواعها.
وفي هذا الصدد أكد أحمد ســعيد أن 
الواقع مغايــر تماماً لما يفترض أن يكون 
عليه، حيــث تزاحم الحاالت غير الطارئة 

الحرجة، األمر  الحاالت  «الباردة» مرضى 
الــذي مــن شــأنه أن يؤثر علــى هؤالء 
المرضــى الذين يمثل لهــم عامل الوقت 
مســألة حياة أو موت، فــكل دقيقة تمر 
قد تكون ســبباً في إنقاذ حياة أشــخاص 

مصابين.
وشــدد على ضرورة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة من أجل تخصيص أقسام الطوارئ 
وتوفيــر العنايــة الفوريــة بهــا للحاالت 
الخطــرة والعاجلــة خشــية أن يؤدي أي 
تأخيــر في العالج إلــى معاناة مفرطة أو 

تهديد لحياتهم.
من ناحيته، يقول ناصر أكرم: في كثير 
مــن األحيان عندما نضطــر للذهاب إلى 
قســم الطوارئ لخطب مــا، نجد الطبيب 
مشغوالً بمرضى آخرين حالتهم ال تقارن 
بمريضنا، ونجد أنفسنا ال إرادياً نحتد على 
الطاقم الطبي لكي يهتموا بمريضنا، رغم 
أنهم في النهايــة يؤدون واجبهم المنوط 
بهم تجاه أي مريض، لذا يجب أن تخصص 

أقســام الطوارئ طبيباً يقدر مدى أهمية 
الحالة وخطورتها من عدمه ويفرزها.

بدوره، أكد عبــاس فرض الله أنه ال بد 
مــن تقدير الحاالت مــن خالل الفحص 
المبدئي الــذي تجريه الممرضة للحالة 
قبل عرضهــا على الطبيــب مثل قياس 
درجة الحرارة وغيرها فإذا كان المريض 
يعانــي من حرارة مرتفعة يدخل ضمن 
الحــاالت الطارئــة وإال فيتــم تحويله 
إلــى الطبيــب المختص وليــس طبيب 

الطوارئ.
وأشــار إلــى أن الطبيب يســتطيع أن 
يحــدد مدى خطــورة الحالة مــن عدمها 
حتــى بمجرد النظر إليها فــال يوجد داع 
الذيــن يعانون من  لمزاحمة األشــخاص 
نزلة برد أو من مغص بســيط مع هؤالء 
المصابين مثًال في حــوادث أو يصرخون 

من األلم.

أمــا فاطمة الطرابلســي فــرأت ضرورة 
وتخصيــص  الطــوارئ  أقســام  توســعة 
عــدد أكبر مــن األطبــاء لهــا خاصة في 
أوقات المواســم مثل بداية فصل الشتاء 
وبدايــة فصــل الصيف التي تكثــر فيهما 
األمراض الموســمية، مشيرة إلى أن نظام 
التصنيف يحتاج إلى زيادة الوعي من قبل 
المراجعيــن أنفســهم، ألن هناك حاالت 
يتم إدخالهــا فوراً للطبيب وهذا ال يعني 
أن المريض تخطى المرضى اآلخرين كما 
يعتقد البعــض، وإنما حالته تكون حرجة 

وال تحتمل االنتظار.
وأضافــت أن زيادة عــدد األطباء في 
قســم الطوارئ أمر ضــروري لتفادي أي 
تأخير فــي عملية فرز الحــاالت وضمان 
حصول المراجع علــى الخدمة العالجية، 
الطوارئ  وبالتالي تفادي ازدحام أقســام 
بالمراجعين، ال ســيما فــي إجازات نهاية 

األسبوع والساعات المتأخرة من الليل.

أكد الدكتور ســهيل عبدالله الركن، استشاري 
أمــراض األعصــاب والســكتات الدماغية في 
مستشفى راشــد رئيس شــعبة األعصاب في 
جمعيــة اإلمارات الطبيــة أن اإلعالم الصحي 
في صحــة دبي يلعب دوراً مهمــاً في توعية 
المجتمــع بكافة األمور الصحية، بدليل ارتفاع 
نســبة المراجعين للمستشــفى بعد تعرضهم 
للســكتة الدماغيــة خــالل الســاعة األولــى 
مــن اإلصابة أي خــالل ما يعرف بـ«الســاعة 

الذهبية».
وقــال الدكتــور الركن إن معرفــة أعراض 
الســكتة الدماغيــة يشــّكل الخطــوة األولى 
لضمان الحصول على المساعدة الطبية بأسرع 
وقت ممكن، الفتاً إلــى أن الكلمة اإلنجليزية 
F.A.S.T هي أســهل طريقــة لتذكر األعراض 
المفاجئــة للســكتة الدماغيــة، الفتــاً إلى أن 
الوقت يشــّكل العامل األكثــر أهمية للرعاية 
بالســكتات الدماغية الحــادة، ففي كل دقيقة 
تمضــي بعد اإلصابة بالســكتة الدماغية يفقد 
الدماغ بشكل دائم ما يقرب 1.9 مليون خلية 
فيــه، وهو ما يعني احتمال تأثر نطق المريض 

وحركتــه وذاكرتــه جــراء اإلصابة بالســكتة 
الدماغية على المدى البعيد.

الدماغيــة  الســكتة  أعــراض  وأوضــح أن 

تشــمل التخّدر المفاجئ والضعف في الوجه 
والذراعيــن أو األقدام على طــرف واحد من 
الجســم، إضافة إلى اضطراب الكالم ومشاكل 

في النظر وفقدان التوازن ووجع الرأس الحاد. 

وقال الدكتور ســهيل الركن: «إن الســرعة في 
تقديم العالج لمرضى الســكتة الدماغية والتي 
تعزى لوحدات السكتة الدماغية حققت خفضاً 
في مســتويات الوفــاة والعجــز والمضاعفات 
وفترة اإلقامة في المستشفى، وهو ما دفع أطباء 
األعصاب للدعــوة إلى تطبيــق البروتوكوالت 
الصحيحة في المستشــفيات لما لها من أهمية 

كبيرة في إدارة وعالج السكتة الدماغية، األمر 
الذي يســهم في الحفاظ على حياة المزيد من 
األفراد والحــد من مســتويات العجز الناجمة 
عن الســكتة الدماغية. وأضــاف: نحن بحاجة 
لنشــر المزيد من الوعي حــول ضرورة العمل 
الفــوري لخفض معدالت الوفيات والمشــاركة 
في الجهود الرامية للتوعية بأهمية الوقاية من 

السكتة الدماغية وتغيير نمط الحياة».
ونــوه بوجوب تقديم العالج للمريض خالل 
أقل من 60 دقيقة (ما يسمى بالساعة الذهبية) 
وهو ما يســاعد على خّفض احتماالت حدوث 
مضاعفات وتعزيز فرص نجاة المريض وتجنيبه 

اإلصابة بأذية دماغية مستدامة.

17
أوضح الدكتور سهيل عبدالله الركن أن اإلصابة 
بالسكتة يمكن أن تصيب األفراد بجميع األعمار 
وتترك آثــاراً علــى كل من المريــض وعائلته 
وأصدقائــه وزمالئــه وجميع أفــراد المجتمع 
حوله، مشــيرا إلى أنه فــي كل عام يصاب 17 
مليون شــخص حول العالم بالسكتة الدماغية، 
ومن بين كل ثالثة يصابون بالســكتة الدماغية، 

مريض يموت وآخر يصاب بالعجز الدائم. 

 د. سهيل الركن

 فاطمة الطرابلسي أحمد سعيد ناصر أكرم عباس فرض الله محمود غنايم



في ضوء مــا أعلنه ووّجه به صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظــه الله، بأن يحمل عــام 2018 في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، شعار «عام زايد»، 
ليكون مناســبة وطنية تقــام لالحتفاء بالقائد 
المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيب اللــه ثراه، بمناســبة ذكرى 
مــرور مئة ســنة على ميــالده. حرصت هيئة 
الصحــة بدبي، علــى مواكبة احتفــاء الدولة، 
بأجنــدة احتفــاالت وفعاليــات خاصة، وذلك 
إلبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة 
اإلمــارات، إلــى جانب إنجازاتــه، رحمه الله، 

المحلية والعالمية.
وحــول مجموعــة تفاصيل أجنــدة الهيئة، 
ومجمل المبادرات التي تتبنى تنفيذها إلحياء 
هــذه الذكرة العطرة للمغفور لــه بإذن الله، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يدور حوارنا 
اليــوم مع خالــد الجالف رئيــس فريق إدارة 

المعرفة في الهيئة، وتالياً نص الحوار:
هل من لمحة ســريعة عن هذا العام المميز 

في تاريخ اإلمارات «عام زايد»؟
توجيه صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، بأن 
يحمل عام 2018 في دولــة اإلمارات العربية 
المتحدة، شــعار «عــام زايد»، يمثــل توجيهاً 
عزيزاً على قلوبنا جميعاً، فالشــيخ زايد، طيب 
الله ثراه، هو صاحب اللحظة الفارقة في حياة 
المنطقة، هذه اللحظة التي شــهدت تأســيس 
االتحاد، وقيــام الدولة الفتية، التي تأسســت 
على القيم واألخالق والدين الحنيف الســمح، 
وعلــى المعرفة والعلــم واإلرادة، وغير ذلك 
من مقومــات البناء الســليم للدولة العصرية 
المتحضــرة المتقدمة، التــي أراد لها زايد أن 
تكــون في مصاف الــدول المتقدمة، ليتحقق 
لها ذلك، بإذن الله، في زمن قياســي، ويتحقق 
معها حالة الرضا والسعادة والفخر التي تسكن 

في نفوسنا.

ما قيمة االحتفاء بذكرى القائد المؤســس في 
نفوس المواطنين، وموظفي الهيئة على وجه 

التحديد؟
نحن نحتاج إلى مثل هذه المبادرات المميزة، 
التي تحمل رســائل بالغة المعاني من قيادتنا 
الرشــيدة، نحتــاج أن نحتفي بذكــرى القائد 
المؤســس، لنعدد مناقبه، ونكتشــف الجديد 
المتجــدد دائماً من ســيرته العطــرة، رحمه 
الله، ومن مواقفه اإلنســانية والتاريخية، التي 
أغنــت العالــم، بفكر جديد لم يكــن معهوداً 
للدبلوماسية والعالقات بين األمم والشعوب، 
وهو ما جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
دولــة مقــدرة بيــن بــالد العالم، لها شــأنها 
واحترامهــا واســتحقاقاتها فــي أن تكون في 

طليعة ركب التقدم واالزدهار.
نحن نحتــاج إلى مراجعة مواقف الشــيخ 
زايد، طيب الله ثراه، التي تمثل لنا دروساً في 
جميع شؤون الحياة (االجتماعية، واالقتصادية، 
والعلمية، واألدبية، والثقافية، وحتى الرياضية 
والفنية)، فــكان، رحمه اللــه، أكاديمية حياة 
(علماً وخلقاً). ومن هنا، حرصت هيئة الصحة 
بدبي، علــى الخروج بأجنــدة خاصة وبرامج 
متنوعــة ونوعيــة لالحتفــاء بـ (عــام زايد)، 

والوقوف عند محطاته ومراحل حياته وأقواله 
المأثورة ومواقفه التي ال تنسى.

كيف اســتعدت الهيئة لالحتفــاء بعام زايد.. 
متى بدأ التحضير؟

التحضير لالحتفاء بذكرى الشــيخ زايد، طيب 
الله ثراه، بدأ بشــكل مبكر مــع نهايات العام 
الماضــي، حيــث تم تشــكيل لجنــة مختصة 

أجنــدة  إلعــداد 
وتنفيذها،  االحتفاالت، 
وبالفعــل جــرى ذلــك، وتم 
متكاملة  مجموعــة  اعتمــاد 
ومتناســقة من المبادرات التي ارتكزت على 
العديد من اهتمامات الشيخ زايد، رحمه الله، 
وتوافقــت في الوقت نفســه مع طبيعة عمل 

الهيئة وأنشطتها ونطاق خدماتها.
هل معنى ذلك أن محاور أجندة االحتفاالت، 
ارتكــزت فقــط علــى الجوانــب اإلنســانية 
والخدميــة التــي أثراها الشــيخ زايد، رحمه 

الله؟
لقــد تنوعــت أجنــدة االحتفــاالت، واتســع 
نطاقها، لتشمل 7 محاور أساسية، هي: الثقافة 
والتــراث، والفن في حب زايــد، والخدمات 
الصحية، وزايد واإلنسانية، والرياضة، واإلعالم. 
وتضمن كل محور مجموعــة من المبادرات، 
منها، على ســبيل المثال، المبادرات المتصلة 
بالثقافــة والتــراث في حياة زايــد، حيث لم 
يقتصــر اهتمام المغفور له الشــيخ زايد على 
بنــاء الدولة بالعمران واالقتصــاد، فقط، فقد 
اهتــم اهتمامــاً كبيــراً ببناء اإلنســان، ونظراً 
إلــى أهميــة الثقافة والتراث، ســعى إلى أن 
تصبــح دولة اإلمارات واحــة للتنوع الفكري، 

واعتبار التراث مكوناً رئيســاً لمكونات الهوية 
الوطنية، لتعريــف أبناء الوطن بأهميتها، وأن 
اإلمــارات جزء ال يتجزأ مــن الثقافة والتراث 
العربي اإلســالمي، وقــد تضمنــت مبادرات 
الهيئــة في هــذا الجانب، مجموعــة متنوعة، 
ممثلة في: إصدار كتاب: زايد والصحة – قصة 
حيــاة، ومعرض الكتاب، ومعــرض عام بركن 
خاص عــن كتب تتحدث عــن زايد، ومعرض 
طوابع تحمل صور الشــيخ زايــد، إلى جانب 
برامج ملتفزة، وندوات فكرية عن زايد، (زايد 
اإلنســان، والحكيم والموحــد)، بالتعاون مع 
نــدوة الثقافة والعلوم، فضًال عــن ندوة زايد 
والمرأة، وزايد واهتمامه بالتراث، ندوة قراءة 
في شعر زايد، ومسابقة للبحوث والدراسات، 
تتناول إنجازات زايد في مجال الصحة، إضافة 

إلى أوبريت حلم زايد.

ومــاذا عن مبادرات المحــور الفني في حياة 
زايد؟

كان الشيخ زايد، رحمه الله، محباً للفن واألدب، 
ومشــجعاً وأيضاً متذوقاً للفن العربي األصيل، 
ومــن ذلك، تبنت هيئة الصحة بدبي مجموعة 
مبادرات، تمثلت في: مســابقة ومعرض فني 

لطلبة مــدارس دبي، حــول المعنى المتأصل 
لديهم من اســم زايــد، ومعــرض لفن الخط 
العربــي، تحــت عنوان (قال زايــد)، بالتعاون 
مع جمعية اإلمارات للخــط العربي للزخرفة 
اإلسالمية، ورســم جدارية تحمل صورة زايد 
بحــروف اســمه على أحد مبانــي الهيئة (فن 
الغرافيتــي)، إلــى جانــب تجســيد قصة أول 
مستشــفى في العين «مستشفى الواحة»، في 
لوحــة فنية بانورامية، ومســابقة أفضل عمل 
فني، يجسد بورتريه للشيخ زايد (بالتعاون مع 

جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية).

حظيت الخدمات الصحيــة باهتمام كبير من 
القائد والمؤســس، فماذا عن مبادرات الهيئة 

في هذا الشأن؟
لقد حرص الشــيخ زايد، طيــب الله ثراه، منذ 
اللحظة األولى لقيام الدولة، على توفير أفضل 
ســبل الرعاية الصحية لإلنســان، وأكد، رحمه 
اللــه، فــي أقوالــه المأثورة، أن اإلنســان هو 
الثــروة الحقيقية للمجتمع، وعليه، انتشــرت 
دور الرعاية الصحية، من مستشفيات ومراكز 
وعيــادات فــي ربوع الدولة، وهــذا ما تعمل 
الهيئة على إبرازه لألجيال الجديدة، في شكل 
مجموعة من الخدمات الصحية التي ســتحمل 
اســم «زايد»، والتي كان أولهــا (عيادة زايد) 
التطوعية، التي أطلقها مجلس شــباب الهيئة، 
ويقــوم عليها مجمــوع من األطباء الشــباب 
المواطنيــن، لتأصيــل قيــم زايد فــي العمل 
التطوعــي، وإظهار مدى اهتمامه، رحمه الله، 
بتوفيــر أفضل الخدمات الصحيــة للمواطنين 

والمقيمين معاً.
مــن الخدمات الصحية، إلــى مجموعة القيم 
اإلنسانية التي عززها زايد في قلب المجتمع.. 

حدثنا عن مبادرات الهيئة في هذا الشأن؟
الشــيخ زايد هو رمز الحكمة والخير والعطاء، 
ولــن ينقطــع الحديــث عــن دور زايــد في 
المجــاالت اإلنســانية بانتهــاء عــام زايد، بل 
الحديث عنه مستمر، ما دامت الحياة، وما دام 
عيــال زايد ينتهجون نهجــه، ومن هنا، عملت 
الهيئــة علــى اختيار مجموعة مــن المبادرات 
المهمة التي تناســب الحــدث، من بينها: دعم 
مؤسســات صحية في الدول الفقيرة باألدوية 
والمستلزمات الطبية والصحية، وتنفيذ مشروع 
«عطاء وســعادة»، وتنظيم عيــادات تطوعية 
تحمل اســم زايــد، تخدم المعوزيــن ممن ال 
يستطيعون تحمل كلفة العالج، وحمالت إعانة 
بالغذاء والكساء، تحمل اسم الشيخ زايد، ومير 
عــام زايد الرمضانــي، وإفطار عــام زايد، إلى 

جانب يوم زايد التطوعي في حتا.
ذكرتــم وجــود مبــادرات رياضيــة، وأخرى 

إعالمية.. ما أهم هذه المبادرات؟
كانت اهتمامات الشــيخ زايد، طيب الله ثراه، 
متنوعــة، وجميعهــا يصب فــي رعاية وعناية 
اإلنســان فكــراً ووجداناً، إلــى جانب الصحة 
واللياقــة البدنيــة. لذا، راعــت الهيئة تضمين 
المتنوعة  المبــادرات  أجندتها مجموعــة من 
المتصلة بالرياضة واللياقة البدنية، إلى جانب 
اإلعالم، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: 
معــرض صور الشــيخ زايد الرياضيــة، وندوة 
(الرياضــة في فكــر زايد)، والبطولــة الدولية 
فــي كرة الســلة، وبطولة زايــد الرياضية مع 
مؤسسات حكومة دبي (كرة السلة – الطائرة 

– القدم)، وبطولة زايد الرياضية في حتا.

03األحد | ١8 جامدى األوىل 143٩ هـ | 04 فرباير 2018م | العدد 13٧45

02 01 2018
2018

تعمــل هيئة الصحة فــي مجال اإلعالم، 
ضمــن مبــادرات عام زايــد، على إبراز 
اإلنجــازات، وتغطية جميــع المبادرات 
المنعقــدة والمنجزة خالل عــام زايد، 
في قوالب إعالمية متطورة، وأســاليب 
متنوعة، وبصورة مشرفة ومشرقة لهذا 
الحدث، الذي من دون شك، ستكون له 
أثار إيجابية واسعة وممتدة في نفوسنا 

جميعاً.

7

قة ا عالم، 



أكدت دراسة أجراها باحثون في تايوان 
أن اإلفراط في اســتخدام أنواع معينة 
من أدوية نزالت البرد واإلنفلونزا يزيد 
من خطر اإلصابة بالنوبات والســكتات 
القلبية ثالثة أضعاف عن الشخص الذي 

ال يتناول تلك األدوية.
وأوضحت الدراســة التي نشــرت في 
دوريــة األمــراض المعديــة، ونقلتهــا 
صحيفــة «الديلــي ميــل» البريطانية، 
المســكنة ألمراض  تلــك األدويــة  أن 

ونــزالت  التنفســي  الجهــاز  عــدوى 
البــرد واإلنفلونزا، تزيــد خطر اإلصابة 
بالنوبات القلبية بنســبة تصل إلى 3.4 

أضعاف عن األشخاص اآلخرين.
وأشــارت الدراســة إلــى أن النســب 
ترتفع بصورة كبيــرة في تلك األدوية 
المســكنة لنــزالت البــرد واإلنفلونزا 
وأمــراض الجهاز التنفســي والصدري، 
التي تحتوي على مادة «إيبوبروفين».

وأجــرى الباحثون الدراســة على عينة 

وصلــت إلى أكثر من 10 آالف مريضاً، 
خالل فترة امتدت إلى نحو 7 ســنوات 

في مستشفيات تايوان.
الدراســة  تلــك  مــن  الهــدف  وكان 
التحقق من تأثيــر مضادات االلتهابات 
المســكنات «غير الســتيرويدية» على 
صحــة المرضى، ومــدى تأثيرها على 
مرضــى القلب، خاصة تلك التي تتعلق 
بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، مثل 

نزالت البرد واإلنفلونزا.

الدراســة أن تلــك األدوية  ووجــدت 
المســكنة تســبب ارتفاعــاً في ضغط 
الــدم، وتــؤدي علــى المــدى الطويل 
التفاعالت  القلب، بســبب  إلى فشــل 
دبي - البيان الصحي الكيميائية. 
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ناقشــت العيــادة الذكيــة لهيئــة الصحــة 
الشــتاء  المرتبطة بموســم  بدبي، األمراض 
والممارســات الســليمة للوقايــة من هذه 
األمــراض والحــد مــن انتقالها بيــن أفراد 

المجتمع.
وأشــارت العيادة الذكية التي شــارك بها 
كل من الدكتورة علياء رفيع استشاري طب 
األسرة مدير مركز البرشاء الصحي، وشيماء 
قائــد أخصائيــة التغذية بمركز نــد الحمر 
الصحي، وعلي منير آل رحمة مثقف صحي 
فــي قطاع خدمات الرعايــة الصحية األولية 
إلــى أن اإلصابة بنــزالت البــرد والتهابات 
الجهاز التنفســي خالل فصل الشتاء تعد من 
أســرع األمراض الشتوية انتشــاراً بين أفراد 
األســرة أو في أماكن العمــل، مؤكدة على 
أهمية مراجعة الطبيــب المختص في حال 
ظهور أعراض غير معتادة أو ارتفاع درجات 
التشــنج  الحــرارة لفتــرات طويلة لتجنب 
الحــراري الذي يصيب مــا بين (2% - 6%) 

من األطفال عالمياً.
لنزالت  المختلفــة  األعــراض  وأوضحت 
البــرد كالعطاس وســيالن األنــف وارتفاع 
درجة الحــرارة والصــداع وآالم المفاصل، 
مؤكــدة على أهميــة اســتخدام الضمادات 

وخافضــات الحرارة مــع االلتــزام بالراحة 
التامة أثناء فترة المرض التي قد تســتمر ما 

بين (4 ـ 6) أيام.

وطالبــت العيادة الذكيــة األمهات بضرورة 
التعامــل الصحيــح مــع األدوية التــي يتم 
صرفها لألطفال مع أهمية االلتزام بتعليمات 
وإرشــادات الطبيــب فيمــا يتعلــق بفترة 
وجرعــة العالج وعدم االعتماد على تجارب 

اآلخرين في هذا المجال.
ونصحــت بعــدم الذهاب إلــى األماكن 
المزدحمــة أو أماكــن التجمعــات، تفاديــاً 
النتقال العدوى لآلخرين مع ارتداء المالبس 
الثقيلــة الواقية مــن البرد، لمنــع انخفاض 
درجة حرارة الجســم، واإلكثــار من تناول 
الســوائل لتفادي الجفاف، إضافة إلى تناول 
وجبــات غذائية صحية تحتوي على العناصر 

الغذائية المتكاملة.
وأكــدت على أهمية النظافة الشــخصية 
وغسل اليدين للحد من عدوى االنفلونزا مع 
أهمية اإلكثار من األطعمة التي تحتوي على 
فيتامين (ســي) خالل فصل الشــتاء لتقوية 
مناعة الجسم وتجنب اإلصابة بنزالت البرد 
وخاصة البطاطا والكيوي والبرتقال والروب 

والشوربات المختلفة وغيرها.

 

أفــادت دراســة إســبانية حديثــة بــأن 
التطعيــم المتكرر ضد اإلنفلونزا يخفف 
من شــدة أعــراض اإلصابــة بالفيروس 
بمعــدل الضعــف، ويقلل عــدد مرات 
دخول كبار الســن المستشــفى بسبب 

البرد.
الدراســة أجراهــا باحثــون بمعهــد 
شــؤون الصحة العامة في مدينة بنبلونة 
اإلســبانية، ونشــروا نتائجها، في دورية 
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ومع وجود سالالت كثيرة ومختلفة من 
فيروســات اإلنفلونزا التي تصيب البشر، 
ركــزت دراســات ســابقة علــى أهمية 
الوقاية المســبقة من فيروس اإلنفلونزا 
الموســمية، من خــالل الحصــول على 
لقاحات تقوية المناعة، التي تقي اإلصابة 

من السالالت المحتملة للفيروس.
وتختلــف سياســات التطعيم من بلد 
آلخر، لكن غالًبا مــا يوصى بتطعيم من 
هــم أكثر عرضة لمضاعفــات اإلنفلونزا 
مثــل الحوامــل وكبــار الســن، ويؤخذ 
التطعيــم في العــادة قبل بدء موســم 

الشتاء.
وكانــت دراســة كنديــة أجريت في 
نوفمبر 2017، كشفت أن تطعيم األطفال 
ضــد اإلنفلونزا الموســمية يجعلهم أقل 
عرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات خطيرة 

جــراء الفيــروس تســتلزم دخولهم إلى 
المستشفى.

وفي الدراســة الحديثة، ركــز الباحثون 
على رصد اآلثار الجانبية التي تعود على 
كبار الســن جــراء التطعيم المتكرر ضد 
األنفلونزا الموسمية لـ 3 مواسم متتالية 
لدى مئات األشخاص الذين يبلغ متوسط 

أعمارهم 65 عاماً فما فوق.
وراجــع الباحثون بيانات كبار الســن 
الذين دخلوا 20 مستشــفى في إســبانيا 
بين عامــي 2013 و2014 لتحديد ما إذا 
كان التطعيــم المتكــرر يقلل من شــدة 

أعراض اإلنفلونزا.
المتكرر  التطعيم  أن  الباحثون  ووجد 
لإلنفلونزا كان فعاالً بمعدل الضعف في 
الوقاية من األعراض الشديدة لإلنفلونزا 
لدى كبار الســن، بغض النظر عن موسم 
اإلنفلونــزا أو نــواع الفيــروس أو عمر 

المريض.

الدراســة  نتائــج  الباحثــون: إن  وقــال 
تتســق مع نتائج األبحاث الســابقة التي 
أثبتت أهميــة التطعيم ضــد اإلنفلونزا 
في التقليل مــن خطورة المرض. ووفًقا 
العالمية، فإن اإلنفلونزا  لمنظمة الصحة 
الموسمية تتســبب في 3 إلى 5 ماليين 
حالة إصابة خطيرة كل عام حول العالم، 
ومــا يتجــاوز نصف مليون حالــة وفاة، 

عالوة على اآلثار االقتصادية الضخمة.
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اســتعرضت العيــادة الذكيــة الجهود 
المختلفة التي تقــوم بها هيئة الصحة 
بدبــي لنشــر الوعي بأســباب وطرق 
الوقاية مــن األمراض المرتبطة بفصل 
الشــتاء كاألنفلونــزا ونــزالت البــرد، 
مشــيرة إلى الخدمات المتعددة التي 
تقدمهــا هيئة الصحــة بدبي للمرضى 
الرعاية  والمراجعين بمختلــف مراكز 
الصحيــة األوليــة المنتشــرة في كافة 

أنحاء إمارة دبي.



طريقــة جديــدة لحســاب حجــم الدماغ 
بواســطة الكمبيوتر بشــكل ثالثي األبعاد، 
طورها البروفيسور التركي «نيازي آجار»، 
وذلك للكشــف عن أمراض تصيب الدماغ 
مثل الزهايمر والخرف وانفصام الشخصية.
وقال البروفيســور آجار إنــه «عند إصابة 
الدماغ البشــري بأمراض عصبية أو نفسية، 
فإن بعض التغيرات تطرأ على حجم الدماغ 
وســطحه، لذلك فإن حساب مساحة سطح 
الدماغ وحجمه أثناء تشــخيص المرض أمر 

مهم للغاية، األمر الذي يمكن قياســه عن 
طريق نقــل الصور المأخــوذة عن طريق 
الجهاز الرنان، وجهاز قياس الســطح الذي 
يعمل بواسطة الحاسب إلى جهاز كمبيوتر، 
بعدهــا نقوم بتثبيت مجموعة من النقاط، 
وحســاب حجم الدماغ ومســاحة سطحه، 
مــن خالل عــدد النقــاط، ليتم عبــر تلك 
العملية حساب الورم الموجود في الدماغ 
بسهولة». وأوضح البروفيسور الذي يشغل 
منصــب عضــو الهيئة التعليميــة في كلية 

علوم التشــريح التابعة لجامعة «أرجيس»، 
أن «تلــك الطريقة ستســهل كثيراً عمليات 
المصابيــن  علــى  الدماغــي،  التشــخيص 
بأمراض عصبية أو نفســية، وستقضي على 
طريقة ثنائي األبعاد المســتخدمة في تلك 

العمليات، والتي تتصف بالنسبية».
يذكر أن البروفيســور آجار أجرى أكثر من 
20 بحثاً بخصوص ذلك الموضوع، وأن تلك 
األبحاث نشرت في أكثر من مجلة عالمية 
تعنى بالشؤون الطبية دبي - البيان الصحي 
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في خطوة طبية مهمة، تســجل إنجازاً كبيراً في 
مجال الطب التجديدي، نجح باحثون أميركيون 
للمرة األولى في تحويل خاليا بشــرية رئيسية 
إلــى خاليا جذعيــة «جنينية» يمكــن تحويلها 
فيما بعد ألي نوع من أنواع خاليا الجسم. فقد 
تمكنوا من اســتحداث خاليا جذعية جينية من 

أنسجة جلدية دون الحاجة إلى استنساخ الفرد 
بكامله.

وتكمن أهميــة اإلنجاز في أن العلماء أثبتوا 
للمرة األولى أنه من الممكن اســتحداث خاليا 
جذعية جنينيــة مماثلة جينياً لخاليا الشــخص 
الــذي اســتخرجت منه، مــا يعني أن أجســام 
المرضى ســتتقبلها ولن ترفضها، كما هو الحال 

عند االستعانة بخاليا شخص آخر.

وفي هذا الســياق، أكد شــوخرات ميتاليبوف، 
أســتاذ بيولوجيا التناســل في جامعة أوريغون، 
أنــه في هــذه الحالة ســتكون الخاليا الجذعية 
مأخــوذة مــن خلية جلديــة للمريض نفســه، 
وســتكون بالتالي متوافقة مع جســم المريض 

عند إعادة زرعها.
وتمتــاز الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة بأنهــا 

الوحيدة القادرة على االنقسام بصورة المتناهية 
إلى كل أنــواع الخاليا، بما فيها الخاليا العصبية 
والكبدية والقلبيــة، تماماً مثل الخاليا الجذعية 
الطبيعية، ما يعد بعالجات قريبة لقائمة طويلة 
من األمــراض المزمنة. وقد أوضــح ميتاليبوف 
على سبيل المثال أن «مرض الباركنسون يسببه 
فشــل وظيفي في أحد أنواع الخاليا، وهي في 
األســاس خاليــا عصبيــة ال تنتج مــا يكفي من 

المادة الكيماوية، لذا نعمل حالياً في مختبراتنا 
على إنتاج هذه الخاليا وزرعها عند المرضى».

ومــن الميزات األخرى التــي تمتاز بها هذه 
التقنيــة هي عدم اســتعانتها باألجنــة التي تم 
إخصابها في األنابيب الستخراج الخاليا الجذعية، 
ما يخفف من حدة الجدل األخالقي الذي سوف 
تجابه به التقنية من معارضي االستنســاخ قبل 

انتقالها إلى حيز التطبيق العملي.

نجــح علمــاء في اختبــار جهــاز محمول 
لحفظ الرئة المتبرع بها لعمليات الزراعة، 
قد يســاعد هذا االختراع فــي زيادة عدد 
األعضاء المتاحة للزراعة ويقلل خطر فشل 

العمليات الجراحية.
وأظهرت نتائج دراسة نشرت في دورية 
النســيت أن الجهاز «أورجان كير سيستم» 
الــذي جــرى اختباره علــى 12 مريضاً في 

ألمانيا وإســبانيا يتيح تجهيز وحفظ الرئة 
عند درجة حرارة الجسم واإلبقاء عليها في 
حالة أفضل من الطريقة التقليدية المتمثلة 

في تبريدها.
وعادة ما يتم غســل الرئــة المتبرع بها 
وحفظهــا بتبريدهــا قبل زراعتهــا. ويقلل 
التبريــد من تحلل نســيج الرئــة، لكنه قد 
يضــر بجودة الرئة، ومــن ثم يطيل الوقت 

المستغرق في عملية الزراعة.
أما عملية حفظ الرئة عند درجة حرارة 

الجســم العادية مــع غســلها بخليط من 
العقاقيــر والفيتامينات والهرمونات فتبقي 
الرئــة في حالــة أفضل، ويمكــن أيضاً أن 

تحسن جودتها.
وأكد جريجور فارنيكي من كلية الطب 
فــي هانوفر بألمانيا لوكالــة «رويترز» أن 
الجهاز قد يزيد بشــكل كبيــر عدد الرئات 
المتاحــة لعمليــات الزراعــة، مضيفــاً أن 
«أورجان كير سيستم» قد يساعد في زيادة 

عدد عمليات زراعة الرئة.

أميركيــون مــن جامعة  باحثــون  قــام 
ميــزوري للعلــوم والتقنيــات بتطويــر 
طريقــة جديدة للكشــف عن ســرطان 
الثــدي ومدى تطوره، حتى قبل إمكانية 
كشــفه عن طريــق التصوير الشــعاعي 

للثدي، والذي يدعى «ماموغرام».
وتركز التقنية التي ُأطلق عليها اســم 
«بــي ســكان» التي اســتخدمها الدكتور 

يينفــا ما، البروفســور فــي الكيمياء في 
جامعــة ميــزوري للعلــوم والتقنيــات، 
علــى مــادة متواجدة في البول بشــكل 
طبيعي وتسمى «بتيريدين»، بحيث تدل 
الطبيعية لتلك  العالية غير  المســتويات 
المادة علــى وجود الســرطان. ويعتقد 
تســتمر  المســتويات  أن  البروفســور 

باالرتفاع مع تقدم حالة السرطان.
ويفســر البروفســور «يينفا ما» عمل 
هــذه التقنيــة بــأن الخاليا الســرطانية 

تتكاثر بسرعة أكثر من الخاليا الطبيعية، 
وبالتالــي فهــي تطرح مقــداراً أكبر من 
الفضالت فــي البول، وإن هــذه المادة 
هي إحــدى المواد الناتجــة عن الخاليا 

السرطانية.
ُيذكــر أّن امــرأة مــن بيــن 8 تعاني 
من ســرطان الثدي خالل فتــرة حياتها، 
وحوالي %85 من حاالت سرطان الثدي 
ال يوجد في سجلهم العائلي أي إصابات 

مشابهة بالمرض.

تمكــن باحثون مــن المعهد القومــي للصحة في 
أمريــكا من التوصل لتقنية جديدة متطورة تعتمد 
على صور الرنين المغناطيسي للكشف المبكر عن 
اإلصابة بمرض الشريان التاجي، أكثر أمراض القلب 

شيوعاً في العالم.
وأكد كاتب الدراســة والعالم بقسم األشعة في 
المعهــد القومي للبول الســكري وأمــراض الكلى 
والهضم التابع للمعهد القومي للصحة في أمريكا، 
خالد عبدالمنعم: «أن تصوير الشريان التاجي الذي 
يمد القلب بالدم عملية غاية في الصعوبة بســبب 
صغــر حجمه الشــديد، ولكونه فــي حركة دائبة. 
مــع ذلك الحصول على صورة دقيقة لهذه األوعية 
الدمويــة فــي غايــة األهمية، حيث إن الكشــف 

المبكــر عــن زيادة ســمك جدار الشــرايين يمثل 
مؤشراً مبكراً على اإلصابة بالتصلب العصيدي».

ويعتقد الباحثون أن التوصل لطريقة للكشــف 
عــن المراحل األولى لزيادة ســمك جدار األوعية 
الدموية التي تسبق اإلصابة بضيق الشريان يشكل 
تقدماً مهماً إلمكانية التدخل مبكراً لتقليل مخاطر 

األزمات القلبية.
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وفي هذه الدراســة قام الباحثون باستخدام أشعة 
الرنين المغناطيســي لقياس ســمك جدار الشريان 
التاجــي عنــد 26 مريضاً، في متوســط عمري 48 
عامــاً، ويعانــون من عامــل خطــورة واحد على 
األقل لإلصابة بمرض الشريان التاجي. كما استعان 
الباحثــون بـ12 شــخصاً من األصحاء في متوســط 

عمري 26 عاماً.
وقارن الباحثون بين نوعين من أشعة 

الرنيــن المغناطيســي لقياس ســمك 
جدار الشــريان عنــد المجموعتين، 
األولــى اعتمدت علــى أخذ صورة 
single-بـ وعرفت  للشريان  واحدة 

frame scan بينما األخرى أخذت 5 
صور متتابعة لتقليل فرص الحصول 

على صورة ضبابية. 
وقــد وجــد الباحثــون أن الطريقة 

الثانيــة أنتجــت صــورة دقيقة بنســبة 
%90 بينما األولى لــم تتجاوز دقتها 76%. 

فاســتخلص الباحثون من الدراسة أنه باإلمكان 
استخدام أشعة الرنين للكشف عن مرض الشريان 

التاجي. 
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حملت مبــادرة "عطاء وســعادة"، التي 
أطلقتهــا هيئــة الصحة بدبي، بمناســبة 
عــام زايــد فــي ثناياها زوايــا وجوانب 
اإلنســانية  الحاجــة  المســت  متنوعــة 
لمحدودي الدخل وجســدت في طياتها 
متجدداً العتراف جمعي، ضمني،  تأكيداً 
وعلني بدور المغفور له بإذن الله تعالى 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب 
اللــه ثراه، في بناء إمارات الخير والعزة، 
والقيم،  والتقاليد،  والعــادات  والكرامة، 

والمبادئ اإلنسانية األصيلة.
لمســاعدة  تأتــي  الهيئــة  مبــادرة 
المرضــى المعســرين والتخفيــف مــن 
آالمهــم وأوجاعهم، حيث نجحت الهيئة 
وبالتعــاون مــع مجموعــة مميــزة من 
المستشــفيات الخاصة، في توفير باقات 
والخصومات  المجانيــة،  الخدمــات  من 
علــى بعض الخدمــات الصحية المقدمة 
لدعــم المرضى المعســرين بكلفة تبلغ 
30 مليــون درهــم ســنوياً كدعــم منها 
لمحــدودي الدخل، موزعة على خدمات 
يتم توفيرها وتقديمها من قبل المنشآت 
المبادرة، وحسب  المشــاركة في تنفيذ 

حالة وحاجة المرضى المعسرين.

القطامي  وكان معالــي حميــد محمــد 
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام لهيئة 
الصحة بدبــي أكد خالل إطالق المبادرة 
أن الهيئــة اســتلهمت مفاهيــم ومبادئ 
هذه المبــادرة، من بذور الخير والعطاء 
التي غرســها المغفــور له الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان،  طيــب الله ثراه، 
وواصل رعايتها صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعــاه اللــه، وإخوانهما أصحاب الســمو 
أعضاء المجلــس األعلى حكام اإلمارات، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.
وأضــاف أن الهيئــة حرصــت علــى 
اســتثمار عالقتها وشــراكتها مع القطاع 
الصحي الخاص، لتنفيذ مبادرات إنسانية، 
بدأت في تكوينهــا والتخطيط لها خالل 

عام الخير، لتمتد إلى عام زايد.
وأشاد معاليه بمجموعة المستشفيات 
الخاصــة، التي قال إنها اســتجابت بكل 
مسؤولية لتحقيق أهداف المبادرة، التي 
ترمي إلى مســاندة المرضى المعسرين 
ودعمهــم والوقوف بجانبهم، والتخفيف 
مــن آالمهم ومــن األعبــاء الواقعة على 
أن  كاهلهــم وكاهــل ذويهــم، مؤكــداً 
المبادرة تتفق مع توجهات هيئة الصحة 

بدبي لمجتمع أكثر صحة وسعادة.

بــدوره، قال الدكتور مــروان المال مدير 
إدارة التنظيــم الصحــي فــي الهيئة: إن 
«صحة دبي» نجحت من خالل شــراكتها 

المميزة مــع القطاع الصحي الخاص في 
الخــروج بهــذه المبــادرة النوعية، التي 
تســتهدف تقديم حزمة مــن الخدمات 
الطبيــة العالجيــة المجانيــة للمرضــى 
المعسرين، بجانب حزمة خدمات أخرى 
بتكاليف ورســوم رمزية بسيطة، وذلك 
من قبــل مجموعــة من المستشــفيات 
الخاصة والمراكز الطبية، التي استجابت 
ســريعاً لتنفيــذ المبــادرة، وعددهــا 6 
منشــآت صحيــة، مــا بين مستشــفيات 
ومراكــز طبيــة متخصصة، الفتــاً إلى أن 

هذا العدد مرشح للزيادة.
بدبــي،  الصحــة  هيئــة  وحــددت 
بالتنسيق مع المنشآت الصحية الخاصة 
المشاركة في تنفيذ المبادرة، الخطوات 
المعسرين  المرضى  الســتفادة  الالزمة 
مــن مبــادرة «عطاء وســعادة»، والتي 
تتضمن: مراجعة المستشــفى المشارك 
في المبادرة من قبل المريض، وتقديم 
طلب االســتفادة من المبــادرة وتوفير 
المســتندات المطلوبة، ومــن ثم قيام 
المنشــأة بجمع المســتندات وإرسالها 
إلكترونيــاً لهيئة الصحــة بدبي، تمهيداً 
لمراجعــة الطلبات ودراســتها من قبل 
الهيئــة والبــت فيهــا، علــى أن يقــوم 

المستشفى بإعالم المرضى بالقرار.

وأشــار إلى أن المستشــفيات والمراكز 
المبــادرة  فــي  المشــاركة  الصحيــة 
المستشــفى الدولــي الحديــث، حيــث 
قدم 100 عملية جراحية نســائية سنوياً، 
ومركــز فقيه لإلخصاب قــدم 200 حالة 
عقم يوفر لها العالج، ومستشــفى زليخة 

قدم خدمات مجانية لقسم طب األمراض 
الباطنية والقلب وأمراض السمنة المحولة 
عــن طريــق دكتــور القلــب والباطنية 
والجراحة  الهضمــي  الجهــاز  وأمــراض 
العامة استشارات مجانية وفحص مجاني 
لبعــض االختبارات المجهريــة إضافة لـ 
%60 خصم على خدمــة تنظير القولون 
و%20 على خدمات المختبرات واألشعة 
و%15 خصــم علــى بعــض الخدمــات 
الطبية الخاصة وأمراض النساء استشارة 
ومشــجة مجانية، وطب األورام النسائية 
شــمل استشــارة مجانية، وفحص الثدي 
«ماموجرام» مجاني واستشــارة مجانية 
لمرحلــة مــا قبــل الحمل أو استشــارة 
مجانيــة واحدة لحاالت مــا قبل الوالدة 
الغدة  وفحص مجانــي لهرمون تحفيــز 
الدرقيــة وفحــص مجانــي لفصيلة الدم 

ونوعه مع تسجيل مجاني للقسم.
وفيما يتعلق بطــب وجراحة العيون، 
استشــارة  زليخــة  مستشــفى  فقــدم 
االنكســار  تخصصيــة مجانيــة، واختبار 
البصري مجانــي وفحص القرنية مجاني، 
وفحــص شــبكية العين مجانــي أمراض 
القلب شملت استشارة مجانية وتسجيل 

 ECG– مجاني وفحــص كهربائية القلب
مجانــاً، تخطيــط صدى القلــب واختبار 
إجهاد القلب، وقســم جراحة المســالك 
البوليــة قــدم استشــارة مجانية و15% 
تخفيضــاً على أي مــن الخدمات الطبية 

التي يحتاجها المريض بالقسم.

الكندي  المستشــفى  وشــملت خدمات 
التخصصي خصومــات تتراوح بين 10% 
و%40 للمرضى الذين ليس لديهم تأمين 
طبــي والحاالت الطبية التي ال يشــملها 
التأميــن إضافة إلى عرض خاص لمرضى 
غسيل الكلى للمحولين من قبل الجهات 
الخيرية وفحوصات مجانية لـ 50 مريضاً 
يعانــون مــن أمــراض العيــون المزمنة 
و%50 خصمــاً على اإلجــراءات الطبية 
الالزمة، وكذلك تخصيص يومين شــهرياً 
إلجراء فحوص مجانية لنسبة السكر في 
الــدم وقياس ضغط الــدم ومعامل كتلة 

الجسم-BMI لجميع المرضى الراغبين.
المستشــفيات  قائمــة  أن  وأضــاف 
شملت أيضاً مستشفى بلهول التخصصي 
وقدم استشــارات مجانيــة في عيادات 
المستشــفى المختلفــة: األذن، جراحة 
األعصاب، جراحــة عامة، أطفال، عيون، 
طــب الكلــى وغيرهــا مــن األقســام 
مثــل  العامــة  الجراحيــة  والعمليــات 
اســتئصال كيــس واســتئصال الزائــدة 
الدودية، إضافة ألمراض الجهاز الهضمي: 
التنظير، تنظير القولون والطب الباطني 
وتشمل فحص الســكري وقسم القلب: 
تخطيــط القلــب، وتنظيــف األســنان 
الفــوق الصوتية،  والفحــص بالموجات 
إضافــة إلــى األعصاب: تصويــر الدماغ 
الكهربائي، تخطيــط العضلي الكهربائي 
وجراحة العظام: تنظير المفص وأمراض 
المســالك البوليــة: تفتيــت الحصوات، 
تنظير المثانة، مزدوجة الدعامات للكلى 

أن  المــال  مــروان  الدكتــور  ذكــر 
فــي  جــرت  موســعة  اجتماعــات 
اآلونــة األخيرة بين مســؤولي إدارة 
التنظيــم الصحي فــي الهيئة وإدارات 
المستشفيات الخاصة، للتنسيق ووضع 
اآلليات العملية لتنفيذ المبادرة، ومن 
ثــم فتح المجــال الســتقبال المرضى 
المعســرين، بالتنســيق والتعاون مع 
مكتب الخدمات اإلنســانية والمجتمع 

في الهيئة.

 طاهر شمس مروان المال
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غرافيك: محمد أبوعبيدة

ساهمت مبادرة «عطاء وسعادة» يف تحفيز القطاع الصحي الخاص، إذ قدمت العديد من املستشفيات واملراكز الطبية حزمة خدمات مجانية ومخفضة للمرىض خاصة ممن ليس لديهم تأمني صحي، يف ملسة 
إنسانية لذوي الدخل املحدود.

25 % من رسوم االستشارة الطبية
10 % من رسوم اإلجراءات الطبية ورسوم 

التنويم للمرىض باملستشفى
40 % من رسوم التحاليل املخربية
30 % من رسوم التصوير اإلشعاعي

100 % خصامً من رسوم االستشارة الطبية 
األولية مع أخصايئ الكىل وتتكرر االستشارة 
مرتني شهرياً

100 % خصامً من رسوم التحاليل املخربية ألمالح 
الدم واإليدز والكبد الوبايئ

فحص مجاين لـ 50 مريضاً يعانون من أمراض العيون 
املزمنة و50% خصامً عىل اإلجراءات الطبية الالزمة

فحص الرنني املغناطييس للدماغ
الرنني املغناطييس (بروتون) للباطنة

فحوصات صحة الرجل واملرأة من عمر 40 فام 
فوق

عمليات استبدال كامل ملفصل الركبة
ماموجرام لتشخيص أورام الثدي

برنامج عالج السمنة املفرطة ملدة 3 شهور
برنامج عـــالج الســـمنة املفرطة لـــدى الكبار 

والبالغني ملدة 3 شهور
50 استشارة مجانية مع استشاري الغدد سنوياً

30 % خصامً عىل أي جراحة تجري يف املستشـــفى يف 
حال الدفع نقداً دون تغطية من التأمني الصحي 

50 % خصامً 
عىل خدمة 

تنظري القولون

20 % خصامً 
عىل املختربات 

واألشعة

15 % خصامً 
عىل بعض 
الخدمات 

الطبية الخاصة

فحص الثدي 
«ماموجرام» 

مجاين

فحص مجاين 
لهرمون تحفيز 
الغدة الدرقية

100 عملية جراحية 
نسائية (سنوياً)

200 حالة عقم يوّفر 
لها العالج

العمليات الجراحية العامة: 
استئصال كيس – استئصال 

الزائدة الدودية

أمراض الجهاز الهضمي 
التنظري، تنظري القولون

األعصاب: تصوير الدماغ 
الكهربايئ، تخطيط العضيل 

الكهربايئ

أمراض املسالك البولية: تفتيت 
الحصوات، تنظري املثانة، 
مزدوجة الدعامات للكىل

زمنة و50% خصامً عىل اإلجراءات الطبية ا
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والعيون وتشــمل فحص النظر، التصوير 
المقطعي البصري وعيادة األنف واألذن 
والحنجــرة وتشــمل منظــار وإخــراج 

الشمع، استئصال اللوزتين واللحمية. 
المــال  مــروان  الدكتــور  وأوضــح 
أن مستشــفى اإلمــارات قــدم فحــص 
الرنيــن المغناطيســي للدمــاغ والرنين 
المغناطيســي (بروتون) للباطنة، إضافة 
لفحوصــات صحة الرجــل وصحة المرأة 
(مــن عمــر 40 فمــا فــوق) وعمليات 
اســتبدال كامل لمفصل الركبة وخدمات 
العــالج التأهيلي باالعتمــاد على الحالة 

الصحية لمدة شهر واحد.
وشــمل العرض الذي قدمه مستشفى 
الثــدي  ســرطان  عمليــات  اإلمــارات 
(األساســي) وماموجرام لتشخيص أورام 
الثــدي إضافــة لبرنامــج عالج الســمنة 
المفرطــة لمدة 3 شــهور وبرنامج عالج 
الســمنة المفرطة لدى الكبار والبالغين 
لمــدة 3 شــهور، إضافة لـ 50 استشــارة 
مجانيــة مــع استشــاري الغدد ســنوياً 
وخصــم %30 على أي جراحة تجري في 
المستشــفى لو كان الدفع نقدياً من قبل 
المريض دون تغطية من التأمين الصحي. 

وقــال طاهر شــمس، المديــر اإلداري، 
بمجموعــة زليخــة للرعايــة الصحية إن 
مســاهمة مجموعــة زليخــة فــي هذه 
المبادرة اإلنسانية تأتي في إطار حرصها 
على المشــاركة المجتمعية في عام زايد 
الخير لمســاعدة المرضــى والمحتاجين 

من ذوي الدخل المحدود. 
وأضــاف أن مجموعة زليخة ســتقدم 
فحوصات مجانية وخصومات واستشارات 
مجانية يومياً من الســاعة بين الســاعة 
1:00 حتى 3:00 مساء كل يوم مع الطب 
الباطنــي، أمراض النســاء، طب األطفال 

وأطباء األنف واألذن والحنجرة.

ثمــن عدد مــن المواطنين والمقيمين مبــادرة «عطاء 
وســعادة» التــي أطلقتها هيئــة الصحة بدبــي أخيراً، 
والخاصــة بعالج المرضى المعســرين، الفتين إلى أنها 
شــجعت الكثير من المنشــآت الصحيــة الخاصة على 
عالج من ال يمتلكون نفقة عالجهم، باإلضافة إلى عالج 
مــن تعذر عليهم تســديد نفقات عالجهــم، وأكدوا أنا 

المبادرة تفّعل مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وِفي هذا الصدد، أشــاد ناصر أكــرم بالمبادرة التي 
عملت على تفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية في هذا 
القطاع الحيوي والمهم، فضًال عن مساهمة المبادرة في 
عالج الكثير من المرضى المعســرين، خاصة المصابين 
منهم باألمراض المزمنة والمســتعصية وأمراض القلب 

والكلى، مما يساهم في إنقاذ أرواح الكثيرين.
وثمن االســتجابة الســريعة لعدد من المستشفيات 
وتلبيتهــا لمبــادرة الهيئة وحرصها علــى أن تكون في 
مقدمة المســتجيبين لعمــل الخير، متمنيــاً بأن تقوم 
المستشــفيات والمراكــز الصحية األخــرى باالنضمام 

للمبادرة خالل «عام زايد».

مــن ناحيته، أكد وليــد زيدان من جامعــة الفالح، أن 
المبادرة ستخفف الكثير من األعباء الملقاة على كاهل 
األســر ذات الدخل المحدود والمتوسط أو غير القادرة 
على توفير نفقات عالج األمراض المزمنة والمستعصية 
والتــي تتطلــب المراجعة المســتمرة وشــراء األدوية 

بشــكل مستمر، مشيراً إلى أن المبادرة تترجم مفاهيم 
ومبادئ بذور الخير والعطاء التي غرســها المغفور له، 
بإذن الله، الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، وترعاها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف أن المبادرة ســاهمت في مساندة المرضى 
المعسرين ودعمهم والوقوف بجانبهم، والتخفيف من 
آالمهــم ومن األعبــاء الواقعــة على كاهلهــم وكاهل 
ذويهــم، مؤكــداً أن هيئــة الصحة بدبــي عودتنا على 
إطالق المبــادرات الرامية إلى الوصــول لمجتمع أكثر 

صحة وسعادة.
من جهته، ثمن إســماعيل البلوشي المبادرة، مؤكداً 
أنهــا تعكس فــي مضمونها جملة المفاهيم اإلنســانية 
النبيلة التي يتســم بها مجتمــع اإلمارات عن غيره من 
المجتمعات وتنشــر الســعادة في نفوس اآلخرين من 
غيــر مقابل، وتعــزز القيم اإلنســانية النبيلــة، ولذلك 
يشــجع جميع المستشفيات الخاصة على المشاركة في 
المبادرة، ال سيما أنها تهدف إلى مجتمع صحي وسعيد.

بــدوره، قال عبــد العليم حريص: إن إطــالق المبادرة 

ســيزيح عن المرضى الكثير من الهموم، حيث يمكنهم 
إجراء الفحوصات الالزمة والفحوصات المبكرة وتلقي 
العــالج المناســب من دون عناء وتفكيــر قد يزيد من 
حدة المرض، كما ســتخفف عن المرضى أعباء تكاليف 
العــالج التي قد ال يســتطيعون توفيرهــا، بينما تنفطر 
قلوبهــم حيــن يرون أمامهــم أحد أقاربهــم أو فلذات 
أكبادهم يتألمون وال يستطيعون أن يساعدوهم لنقص 

اإلمكانيات.
وأضــاف: المبــادرة تعزز مبدأ التكافــل االجتماعي 
الذي تعودنا عليه في المجتمع اإلماراتي، وتعود بالنفع 
الكبير على عدد ال يســتهان به مــن المرضى الذين ال 
تشــملهم تغطيــة التأمين الصحي، أو تشــملهم تغطية 
جزئيــة غير كافيــة لتأميــن تكاليف العــالج بالكامل، 
فيترتــب عليهم توفير مبالــغ مالية تفوق قدرتهم على 
تأمينهــا لتغطية عالجهم بالكامل ممــا قد يبدد آمالهم 
في الحصول على العالج الذي بات بالنســبة لهم شــبه 
مستحيل، ومنهم من قد تسعفه الظروف لشراء الدواء 
لمدة معينة وال يســتطيع تأمين المبالغ لشــراء المزيد 
واستكمال رحلة العالج المطلوبة والمقررة من الطبيب 

المعالج.

 إسماعيل البلوشي  عبد العليم حريص  ناصر أكرم  وليد زيدان

أكد إســماعيل البلوشــي أن المبادرة ترســخ 
وتقوي الترابط بين أفراد ومؤسسات المجتمع 
التي ورثناها من العادات والتقاليد اإلماراتية 
األصيلة، معبراً عن ســعادته ومتمنياً استمرار 
مثل هذه المبادرات إلى األبد وإطالق المزيد 
من مثيالتها التي ترمي إلى إســعاد المجتمع 
ومســاعدة المعسرين منهم ألن المرضى هم 

جزء من المجتمع.



حــذرت دراســة علميــة حديثــة من أن 
اإلفــراط في تنــاول الســكريات قد يرفع 
مخاطر اإلصابــة بالزهايمر، فيما يعد أول 
دليل ملموس على وجود عالقة بين نســبة 

سكر الغلوكوز في الدم والمخ.
وأكــد باحثــون وفقــاً لصحيفــة «ديلــي 
ميل» البريطانية، وهــم من جامعتي باث 
وكينجــز كولدج لندن علــى وجود عالقة 
بين الســكري وأمراض الزهايمر والخرف، 
مــا يعد دليــًال علــى العالقة بيــن ارتفاع 

مســتويات الســكر في الدم وتأثيره الضار 
على الوظائف اإلدراكية في المخ.

ومــن جانبه، قال الدكتور عمر كســار من 
جامعة باث المشــاركة بالدراسة إنه «من 
المعــروف أن تنــاول كميــات كبيرة من 
الســكر يؤدي إلى السكري والسمنة، لكن 
هذه العالقة المحتملــة بين داء الزهايمر 
والســكر تعد ســبباً آخر للحــد من تناول 

كميات كبيرة منه».
التــي أجريت على  الدراســة  وأوضحــت 

عينات من مخ 30 شــخصاً، بعضهم يعاني 
من مرض الزهايمر، االرتباط بين الغلوكوز 
ومرض الزهايمر، حيث وجد الباحثون أنه 
فــي مراحل مبكرة من المــرض، هناك ما 
يسمى إنزيم MIF الذي يتم تثبيطه، وهو 
مــا يعد نقطــة تحول في تطــور المرض، 
ويقــول الدكتور جان فان دن إيلســن، من 
قسم البيولوجيا والكيمياء الحيوية بجامعة 
بــاث، إن هذا اإلنزيم يتــم تعديله بالفعل 
فــي مخ األفراد فــي المراحل المبكرة من 

مرض الزهايمر.
وأشــار إيلســن إلى أنه غالباً ما يكون هذا 
اإلنزيــم جزءاً من االســتجابة المناعية عند 
تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، 
وهــو ما يكون بســبب الضــرر الناتج عن 
 MIF السكر، والذي يقلل بعض وظائف الـ
ويمنــع إنتــاج أنزيمات أخــرى، ما يؤدي 
لتطور مرض الزهايمر.دبي – البيان الصحي 
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تبين من دراســة طبيــة حديثة أن تناول الســبانخ مرة 
واحــدة يومياً يؤدي إلــى حماية الدماغ مــن األمراض 

العقلية ويبقي العقل في شبابه لسنوات طويلة.
وبحســب الدراســة التــي نشــرت نتائجهــا جريدة 
«التايمز» البريطانية، فإن تناول وجبة يومياً من السبانخ 
أو غيرهــا مــن أوراق الخضار المشــابهة مثل «اللفت» 
يســاعد بشــكل خاص على زيــادة قدرة الدمــاغ لدى 
اإلنسان في وقت الحق من العمر، وهو ما يعني الحماية 
من األمراض العقلية التي تصيب اإلنسان في الشيخوخة 

مثل الخرف والزهايمر.
ووجدت الدراسة أن مهارات التفكير والذاكرة تزداد 
بشــكل ملحــوظ لدى أولئــك الذين يتناولون الســبانخ 
بشــكل دائم، كما يؤدي ذلك إلى حمايتهم من األمراض 

العقلية.
وتقــول الدراســة إن بعــض العناصــر الغذائية التي 
تحتويهــا هــذه الخضروات مثــل فيتاميــن ك وحمض 

الفوليك هي التي تقف وراء حماية العقل وتنشيطه.
وعلــى الرغم من النتائــج التي خلص إليهــا العلماء 

فإنهم يقولون إن الدراســة التــي أجروها والنتائج التي 
خلصــوا إليها ليســت دليًال كافياً علــى أن تناول الخضار 
يمكــن أن ُيبقي العقل في صحة جيدة لمدة أطول، كما 
أنهــم يعتزمون مواصلة البحوث من أجل التأكد إن كان 
التحــول في النظــام الغذائي لدى الشــخص في مرحلة 
متقدمــة من العمر يمكــن أن يحمي عقله من األمراض 

أم ال.

وقالت مارثــا كلير موريس التي قــادت الفريق البحثي 
الذي أجرى الدراسة لصالح جامعة «رش» األميركية في 
شيكاغو إن «إضافة كمية يومية من الخضار إلى طعامك 
ربما يكون الطريق األســهل واأليسر للحفاظ على صحة 

دماغك».
وبحسب موريس، فإن األشخاص الذين تم إخضاعهم 
لهذه الدراسة يتناولون الخضار بشكل يومي منذ سنوات، 
لكــن إضافة الخضار إلى النظــام الغذائي اليومي اعتباراً 
من اآلن ليس أمراً متأخراً وال صعباً بالنسبة ألي شخص. 
وأضافت: «لو كنُت في الخمسينيات من العمر فهل علّي 

اآلن التحول لتناول الخضار؟ والجواب ببساطة نعم».

كثيــر منــا يســمع عــن زيــت الخــروع، 
ويســتخدمه البعــض في العناية بالشــعر 
والبشــرة، لكن األمر أعمق من ذلك، فهذا 
الزيت األصفر شاحب اللون المستخرج من 
بذور الخروع يتميز بفوائد مذهلة عدة قد 

ال يعلمها الكثيرون.
ويحتــوي زيــت الخروع علــى حمض 
بفاعليتــه  المعــروف  ريســينواليك 
الفيروســات  الجراثيم،  كمضاد لاللتهــاب، 
والفطريــات، وفق ما جاء في موقع «بولد 

سكاي» المعني بالصحة.
وإليكم فيما يلي 6 فوائد صحية مذهلة 
الستخدام زيت الخروع بانتظام ستجعلكم 

تحرصون على االستفادة منه:

عالج التهاب المفاصل الروماتيزمي 1  
الريسينوليك،  حمض  على  الحتوائه 
واألحمــاض الدهنيــة األخرى، فــإن زيت 

الخــروع يمثل عالجاً ســحرياً للتخلص من 
المفاصــل  التهــاب  الروماتيزميــة،  اآلالم 
والنقرس. فزيت الخروع يخترق بســهولة 
طبقات الجلــد ويخفف األلــم، لذا ينصح 
باستعماله في تدليك موضع األلم للتخلص 

منه والشعور بالراحة.

تناول زيت 2  النســل، يعتبر  تحديد 
الخــروع مانعاً طبيعيــاً للحمل، إذ 
يقضي حمض الريســينوليك الموجود فيه 
على الحيوانات المنوية، وبالتالي ال يحدث 
الحمل إطالقاً، كما أن تناوله للمرأة الحامل 

بكثرة قد يتسبب في اإلجهاض.

الــدورة 3  اضطرابــات  تخفيــف 
الشهرية، يخفف زيت الخروع من 
التي يشــكو  الشــهرية  الدورة  اضطرابات 
منها العديد من النســاء، والتي تتمثل في 
عــدم انتظــام تدفــق الدم، تشــنجات في 
البطن وتقلب المزاج، وذلك بفضل حمض 

الريســينوليك الذي يحّفــز تدفق الدم في 
حال تأخره، كما أنه يخفف من آالم البطن.

العناية بالبشرة، خصائصه المضادة 4 
من  تجعل  والفطريــات  للبكتيريا 
زيــت الخروع عالجاً فّعاالً لحب الشــباب 
والدمامل التي تظهر في البشــرة، كما أنه 
يعمل على إضفــاء النعومة والنضارة على 

الوجه والبشرة.

التخلص من اإلمســاك، يعمل زيت 5 
الخروع بمثابة ملين طبيعي شديد 
الفعالية في القضاء على اإلمساك وتحسين 

عمل الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحسين الرضاعة الطبيعية، يساعد 6 
زيــت الخــروع فــي إدرار حليب 
األمهــات المرضعــات، لكن ينصــح بعدم 
اإلفــراط فــي تناولــه حفاظاً علــى صحة 

الرضع.
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وضــع باحثــون أميركيون قائمــة أطعمة 
تكافح اآلثــار الجانبية لعالجات ســرطان 
الثــدي، وجاء على رأســها حليــب الصويا 
والملفــوف. الدراســة أجراهــا باحثــون 
بمركــز «جورج تاون لومباردي» الشــامل 
لعالج السرطان في جامعة «جورج تاون» 
األميركيــة، ونشــروا نتائجهــا فــي العدد 

األخير من دورية «أبحاث وعالج ســرطان 
الثــدي» العلميــة. وأجرى فريــق البحث 
دراســته على 365 من السيدات الناجيات 
من ســرطان الثدي في الواليات المتحدة، 

بحسب ما أفادت وكالة «األناضول».

وأشار الفريق إلى أن الناجيات من سرطان 
الثــدي غالباً ما يعانين مــن اآلثار الجانبية 
للعالجات، التي يمكن أن تســتمر شــهوراً 

أو سنوات.
وأضافــوا أن العديــد مــن العالجــات 
المصممــة لمنع تكرار اإلصابة بســرطان 
الثــدي، توقــف إنتــاج الجســم لهرمون 
األســتروجين، وهو الهرمــون الذي يمكن 

أن يزيد نمو سرطان الثدي.
ووجــد الباحثــون أن تنــاول أطعمــة 
الصويا مثل حليب الصويــا والتوفو (جبن 
نباتــي مصنوع من زيت الصويا)، باإلضافة 
إلــى الخضروات الصليبيــة مثل الملفوف، 

والبروكلــي،  والخضــروات،  واللفــت، 
والقرنبيط ارتبط مع تقليل اآلثار الجانبية 

لعالجات سرطان الثدي.
الجانبيــة  اآلثــار  أبــرز  أن  وأوضحــوا 
لعالجــات الســرطان تمثلت فــي الهّبات 
بالحــرارة في  الســاخنة، وهي إحســاس 
الوجــه وقــد تؤدي إلــى احمــرار الوجه 

وتعرقه، باإلضافة إلى التعرق الليلي.

وقالــت الدكتورة ســارة أوبينيــر نومورا، 
مكونــات  إن  البحــث،  فريــق  قائــدة 
غذائيــة نشــطة في منتجــات الصويا مثل 
األيســوفالفون، وفي الخضروات الصليبية 
مثــل الغلوكوزينوالتــس، تخفف األعراض 

المرتبطة بعالجات السرطان.
وأوضحت نومــورا أن اآلثــار الجانبية 
لعالجات الســرطان يمكن أن تؤثر ســلباً 
على نوعية حياة الناجين، ويمكن أن تؤدي 

بهم إلى وقف العالجات الجارية.

تختلف أســباب انتشــار مرض الســرطان، الذي يعود إلى 
العديد من العوامل، وعلى رأســها النظام الغذائي الخاطئ 
الذي يتبعه كثير من الناس، حســب مــا أكدته العديد من 

األبحاث في موقع «بولدسكاي» المعني بالصحة. 
وإليكــم فيما يلــي مجموعة من األطعمــة التي يجب 

تجنبها لتفادي اإلصابة بالسرطان:
الطماطم المعلبة  

رغــم أن الطماطم مــن األطعمة المكافحة للســرطان 
الحتوائهــا على كمية وفيرة من مضادات األكســدة، إال أن 
 A-المعلب منها يعد سبباً لإلصابة، وذلك لمادة بيسفينول

التي تستخدم للحفظ.
فهــذه المادة تزيــد من خطر اإلصابة بســرطان الثدي، 

ســرطان البروســتاتا، العقم والبلوغ المبكــر واضطرابات 
التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني.

الزيوت المهدرجة  
تســتخدم الزيــوت المهدرجــة للحفاظ علــى األغذية 
المصنعة، لكنها تؤثر سلباً على أغشية الخاليا مما قد يؤدي 

لإلصابة بالسرطان.
بعض منتجات األلبان  

ثمة صلة بين ارتفاع تناول الكالسيوم واإلصابة بسرطان 
البروســتاتا، ألن منتجات األلبان الغنية بالكالســيوم يمكن 
أن تخفض ديهيدروكســيفيتامين D3 الهرموني بالجســم، 

المسؤول عن الحماية الخاليا السرطانية.
اللحوم المصنعة  

تحتــوي اللحــوم المصنعة مثــل النقانــق وغيرها على 
مــواد كيميائية ومواد حافظة مختلفة، على رأســها نترات 

الصوديوم التي تعد من أخطر المواد المسرطنة.
السكر المكرر  

يعتبر السكر المكرر الغذاء المفضل للخاليا السرطانية، 
حيث تنمــو تلك الخاليا على المحليــات الغنية بالفركتوز 

مثل شراب الذرة.
المشروبات الكحولية  

يعــد تناول المشــروبات الكحولية الســبب الرئيســي 
لإلصابة بسرطان الفم، المريء، الكبد، القولون، المستقيم 

وسرطان الثدي.
األطعمة الغنية باألحماض الدهنية المشبعة  

أثبتت الدراسات أن النساء الالتي يتناولن كميات كبيرة 
من الدهون المشــبعة تزيد لديهن فرص اإلصابة بسرطان 
الثــدي  %30 فــي فترة مــا بعد انقطاع الطمــث، مقارنة 

بنظيراتهن ممن ال يتناولن هذا النوع من الدهون.



حــذرت دراســة أميركية حديثة نشــرت 
مؤخــراً، مــن أن ارتفاع ضغــط الدم عند 
الشــباب فــي العقد الثالــث أو الرابع من 
العمر، قد يؤدي لعطب في ســالمة تكوين 
المخ، وهو األمر الذي قد يتأكد ببلوغ سن 

األربعين.
ويقترح التأثير المبكر الرتفاع ضغط الدم 
على المخ أن يعمل األطباء ســريعاً وبقوة 
علــى التحكم في هــذه الزيادة في ضغط 
الدم حتى وإن كانت طفيفة عند مرضاهم 

من الشباب. 
وقام فريــق من أطباء األعصــاب بجامعة 
كاليفورنيا بفحص 579 مشــاركاً بدراســة 
وتراوحت  الشــهيرة،  للقلب  فريمنجهــام 
أعمار المشاركين بين 19 و63 عاماً، إال أن 
النسبة األعظم منهم كانوا في األربعينيات 

من العمر.
وإضافــة لقياس ضغط الدم االنقباضي، قام 
الباحثون بعمل أشعة على مخ المشاركين 
لقياس حجم المادة السنجابية- التي تمثل 

التشابكات العصبية والليف العصبي الذي 
يكــون وحدة العمليــات المركزية بالمخ- 
وكذلك تماســك المــادة البيضــاء في مخ 
المشــاركين، التي تمثل األلياف الســميكة 
ألنســجة الدهون التي تغطي المخ، والتي 
تساعد في تسريع اإلشارات الكهربائية بين 

مناطق المخ.
ومن المعروف أن حجم المادة السنجابية 
وكذلك تماســك المــادة البيضــاء تتراجع 
بتقدم العمر، إال أن كاتبي الدراسة وجدوا 

أنه مع كل زيادة في ضغط الدم االنقباضي 
تتزايــد عالمــات التقــدم بالعمر الســابق 
ذكرهــا بالمخ. وارتفــاع قراءة ضغط الدم 
الســنجابية وتناقص  المادة  يعني انكماش 
تماســك المادة البيضاء فــي المخ في أي 
مرحلــة عمرية، ما يعني أن ســالمة المخ 
وتماســكه في ســن األربعين مــع وجود 
ارتفــاع ضغط الدم يوازي مخ شــخص في 
السابعة واألربعين.  دبي- البيان الصحي 
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تمكــن األطباء من تحقيق اختــراق جديد في عالج مرض 
الســرطان، وخاصة األنواع الشائعة من المرض، بما يعطي 
بارقــة أمل جديــدة لمئات اآلالف مــن المصابين بالمرض 
الخبيــث في العالــم، وخاصة المصابين بســرطاني الثدي 

والبنكرياس، اللذين يموت بسببهما اآلالف سنوياً.
وطّور األطباء خاليا مناعية معدلة وراثياً، يمكن برمجتها 
للقيــام بمهاجمة األورام الســرطانية في الجســم، وهو ما 
يمكــن أن يكــون التطور األهــم الذي يتوصــل إليه العلم 
الحديث في مجال معالجة الســرطان، وذلك بحسب تقرير 

نشرته جريدة «التايمز» البريطانية.
وتقــول الصحيفة: إن هذا «االكتشــاف الثوري» الجديد 

تمكــن من القضاء على الخاليا الســرطانية لدى تســعة 
مرضى من أصل كل عشــرة أجريــت عليهم التجارب، 
وهــم مرضى فشــلت الطــرق التقليديــة والعالجات 
المســتخدمة حالياً في القضاء على األورام الســرطانية 

لديهــم، لكن العلمــاء يقولون إن هــذه الخاليا المعدلة 
وراثياً والمبرمجة سلفاً ال تزال حتى اآلن من غير الممكن 
اســتخدامها على نطاق واســع في عالج مرض الســرطان، 
بســبب كونها ال تزال تحت التطوير، كما أن تجربتها تمت 
على مصابين بمرض ســرطان الدم اللوكيميا، وذلك بسبب 
المخــاوف من أن تهاجم خاليا غير ســرطانية في الجســم 
وأن تؤدي إلى مضاعفات جانبية خطرة. ويؤكد العلماء أن 
«النســخة الجديدة» التي يعملون على تطويرها من هذه 

الخاليا ســوف تكــون قادرة على عالج األورام الســرطانية 
الشــائعة فــي العالــم، وخاصة ســرطان الثدي وســرطان 
البنكريــاس، دون وجود مخاوف كبيــرة على المريض من 

األعراض الجانبية.
وبحســب المعلومات التي لــدى الصحيفة فإن 15 حالة 
إصابــة بســرطان المبيض ســوف تبدأ تجربة هــذا العالج 
الجديد خالل العام المقبل، بعد أن يكون العلماء قد أدخلوا 
التعديــالت الالزمة علــى الخاليا، في الوقــت الذي يتوقع 
أن ينجــح األطباء بعد هــذه التجربة بمحاصــرة األعراض 
الجانبية، التي يمكن أن تســببها هذه الخاليا في جســم 

المريض.

وتشــير «التايمز» إلى أن تسع دراسات أولية شارك 
فيهــا 20 عالماً متخصصــاً في مجال عالج الســرطان 
انتهت إلى أن هذا االكتشــاف الجديد قد يكون عالجاً 
فعــاالً لمرضى الســرطان، وقــد يؤدي إلــى اختراق 
كبير في مجــال معالجة المرض على مســتوى العالم، 
كمــا أنهم رأوا أن األعــراض الجانبية لهذا العالج يمكن 
التعامل معها وتجاوزها. ويشــكل هذا العالج بارقة أمل 
جديــدة ومهمة لمئات اآلالف من مرضى الســرطان في 
العالــم، فيما تقول جريدة «التايمــز»: إن بريطانيا وحدها 
ُتســجل ســنوياً أكثر من 20 ألف حالة وفاة بسبب اإلصابة 
بمرض ســرطان الثدي وســرطان البنكرياس، وهما من بين 

السرطانات األوسع انتشاراً في العالم.

أظهرت بيانات محدثة نشــرت مؤخراً، أن 
أكثــر من نصــف المرضى الذيــن يعانون 
مــن مراحــل متقدمة من الــورم النخاعي 
المتعدد واســتنفدوا خيــارات العالج ظل 
مرضهــم في حالة خمول تــام بعد تلقيهم 
عالجــاً مناعيــاً تجريبيــاً من إنتاج شــركة 
بلوبيــرد بيو يتضمن تعديــالت جينية في 

إطار دراسة صغيرة في مراحلها األولية.
ومن بين 18 مريضاً تلقوا جرعة عالجية 
مــن العقــار «بي. بــي 2121»، اســتجاب 
جميع المرضى للعالج باستثناء واحد لتبلغ 
نسبة االســتجابة 94 %، بينما ظل المرض 
لــدى 56 % في حالة خمــول بعد متابعة 

اســتمرت 40 أســبوعاً في المتوسط عقب 
تلقي العالج.

وقــال الباحثــون، الذيــن كشــفوا عن 
البيانــات في اجتماع للجمعيــة األميركية 
ألمــراض الدم فــي أتالنتا، إن االســتجابة 
للعــالج ســريعة جــداً، وإن الكثيــر مــن 
المرضى يواصلون التحسن بمرور الوقت.

وكان المرضــى في المرحلة األولى من 
الدراســة التي تتضمــن زيــادة الجرعات 
خضعوا لســبعة نظم عالجية ســابقة، من 
الورم  بأحــدث عقاقيــر  بينهــا عالجــات 
النخاعــي المتعدد مثــل دارزاليكس التابع 
لشــركة جونســون آنــد جونســون، كما 
خضعــوا لعملية على األقل مــن عمليات 
زراعة الخاليا الجذعية قبل تلقي «بي. بي 

2121» الذي يجــري تطويره بالتعاون مع 
شركة سيلجين كورب.

وقال جيســي بيرديجا مدير أبحاث الورم 
النخاعي في مركز ســاره كانون لســرطان 
الــدم فــي ناشــفيل والــذي يقــود فريق 
الباحثين في الدراســة «هذا أمر لم يسمع 
به من قبل، أمر لم نره في أي من العقاقير 
التي نالت الموافقة لعالج الورم النخاعي».
وينتمي «بي. بي 2121» إلى نوع جديد 
من العالجات التي تؤخذ لمرة واحدة مما 
قد يحدث ثورة في عالم الطب، وهو عالج 
يعرف باسم كار-تي ويتضمن تعديًال جينياً 

بالجهاز المناعي عند المريض.

 كشــفت إحــدى الشــركات األميركية 
عن عــالج جيني جديد يشــفي حاالت 
الســرطان المتأخرة، التي فشل عالجها 

بالكيماوي واإلشعاع.
ويعمــل العالج على تنشــيط الجهاز 
المناعي لجسم المريض، وقد شفي ثلث 
مــن خضعوا لتجربته من مرضى حاالت 

سرطان ليمفاوي.
وتعتمد عملية العالج على استخالص 
دم  مــن   (T-cells) المناعيــة  الخاليــا 
المريض ثم هندستها وراثياً في المعمل 
لتتعامــل بشــكل أفضــل مــع الخاليــا 

السرطانية.

والمعروف أن سبب عدم القدرة على 
عالج الســرطان أن الخاليا الســرطانية 
تتمكــن مــن تفــادي الخاليــا المناعية 
وتراوغ الجهاز المناعي للجســم بحيث 

ال يتخلص منها فتنمو وتتكاثر بسرعة.
ومع تنشــيط الخاليــا المناعية (تي) 
لتصبــح (كار-تي) تتمكــن من مهاجمة 
الخاليا الســرطانية بقــوة، وتعمل على 
شــفاء المرضى الذيــن ال يجدي معهم 

العالج الكيماوي أو اإلشعاعي.
لكن األضــرار الجانبية لتلك الطريقة 
العالجية غيــر معروفة بعــد، وإن كان 
الباحثون الذين طوروا الطريقة العالجية 
يقولــون إن مــن تســتخدم معهم ليس 

لديهم فرصة أفضل.
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ال شــك أن فصيلــة الــدم تحدد وترســم منذ 
تكــون الجنين عن طريق الجينــات التي يرثها 
اإلنســان مــن والديه، كما تعتمــد على المواد 
الموجــودة في الــدم، ومنهــا األنتيجين وهي 
البروتينــات الموجودة على ســطح خاليا الدم 
الحمراء، وهي المســؤولة عن إنتاج األجســام 
المضادة، واألجســام المضادة وهي البروتينات 
المكافحة للعدوى وتوجــد في البالزما (الجزء 
السائل من الدم)، و األجسام المضادة جزء من 
الجهاز المناعي الذي يقوم بمهاجمة أنتيجينات 

محددة إذا ُوجدت في الجسم.
إال أن األهــم علــى اإلطالق هو مــا تحمله 
فصائــل الدم A, B, AB, و O من نقاط ضعف 

أو قابلية لحمل أنواع معينة من األمراض.
فقد أثبتــت الدراســات أن أمراضــاً معينة 
تصيب فئة دون ســواها من فصائل الدم، إال أن 

أصحاب فصيلة الـ O يبدون األكثر حظاً.
فمشاكل الذاكرة على ســبيل المثال تصيب 
أصحــاب فصيلة الــدم AB أكثر مــن غيرهم، 
بحســب ما أظهر بحــث في مجلــة األعصاب 
الطبيــة. إذ أظهر هذا البحث، بحســب ما أفاد 
موقع ibelieve in science أن كبار الســن من 

فئة الدم AB يظهرون أكثر من سواهم مشاكل 
في التعلم وإعادة تذكر األشياء. كما أن أصحاب 

.O أكثر عرضة لتلك المشاكل من Bو A فئة

كذلــك يعتبر أصحاب الــدم AB معرضين أكثر 
من غيرهم لإلصابة بســرطان المعدة، إذ يملك 
هؤالء نســبة أعلى من غيرهــم باإلصابة بهذا 
المــرض، وذلك بنســبة %26 أكثر من أصحاب 

.O و B
أمــا أصحاب فصيلــة الــدم A فتزيد فرصة 

.O و B إصابتهم بـ %20 عن

أما إذا كنت من أصحاب الفئة O فأنت بالتأكيد 
من أصحــاب الحظ الوفيــر، ألن خطر إصابتك 
بأمــراض القلب أقــل بنســبة %23 بالمقارنة 
مــع فئات الدم األخرى، بحســب ما أفاد بحث 
نشــر في كلية هارفارد للصحة العامة، إذ يبدو 
أن أصنــاف الــدم AB و B هــم أكثــر عرضة 
لإلصابة بأمــراض القلب. ويكمن الســبب في 

أنهما تظهران نسبة التهابات أعلى.

إلــى ذلك، يعتبر أصحاب الفصيلة O أكثر حظاً 

من غيرهم في ما يتعلق بســرطان البنكرياس، 
فهم أقل عرضــة لإلصابة بهذا المرض بنســبة 
%37 مــن باقــي أصناف الــدم وفقاً لدراســة 
أجراها معهد الســرطان القومــي في الواليات 
المتحــدة. في المقابل، يجب على أصحاب فئة 
الدم تلك المحظوظين أن ينتبهوا إلى «وزنهم»، 
إذ يحتاج أصحــاب فصيلة الدم o+ إلى العناية 
دوماً بوزنهم، والمثابرة على ممارسة التمارين 

الرياضية .
ولســرعة ارتفاع وزنهم، يجب على أصحاب 
فصيلة o+ الحرص على تناول الطعام والوجبات 

الخفيفة.
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يحــدث الحمــل المنتبذ عندمــا تنغرس البويضــة المخصبة في مــكان آخر غير 
التجويف الرئيسي للرحم، يبدأ الحمل ببويضة مخصبة، وعادة ما تلتصق البويضة 

المخصبة ببطانة الرحم.
ويحــدث الحمــل المنتبذ في أغلــب األحيان فــي أحد األنابيــب التي تحمل 
البويضــات من المبيض إلى الرحم (قناة فالــوب). وُيعرف هذا النوع من الحمل 
المنتبــذ بالحمــل خارج الرحم. وفــي بعض الحاالت، يحدث الحمــل المنتبذ في 

تجويف البطن أو المبيض أو عنق الرحم.
وال يمكن للحمل المنتبذ أن ينمو بشكل طبيعي. وال تستطيع البيضة المخصبة 
البقاء على قيد الحياة، وربما يعمل النسيج النامي على تدمير العديد من الهياكل 
الخاصة باألمومة. وإذا لم تتم معالجة الحالة، فقد يحدث فقدان للدم بشكل يهدد 

حياة المصابة.
ويمكن أن يساعد العالج المبكر للحمل المنتبذ على االحتفاظ بفرصة لحدوث 

الحمل الصحي مستقبًال. 
الحمل الطبيعي والحمل المنتبذ:

فــي البدايــة، قد ال يســبب الحمل المنتبــذ أي عالمات أو أعــراض. وفي حاالت 
أخــرى، قد تكون العالمات واألعراض المبكرة للحمل المنتبذ هي نفس العالمات 
واألعــراض ألي حمل – انقطاع الدورة الشــهرية، وإيالم الثدي والغثيان. وإذا تم 
إجراء اختبار حمل، فســوف تكون النتيجة إيجابية. ومع ذلك، ال يســتطيع الحمل 

المنتبذ االستمرار كالحمل الطبيعي.
وغالبــاً ما يكون النزيف المهبلي الخفيف مع ألم في البطن أو الحوض العالمة 
التحذيرية األولى للحمل المنتبذ. وإذا تسرب الدم من قناة فالوب، فمن الممكن 
أيضاً الشــعور بألم في الكتف أو الحاجــة إلى التغوط – وذلك تبعاً لمكان تجمع 
الدم أو األعصاب المضطربة. إذا تمزقت قناة فالوب، فمن المحتمل حدوث نزيف 

حاد داخل البطن – يتبعه دوار وإغماء وصدمة.
متى ينبغي زيارة الطبيب؟

اطلبــي المســاعدة الطبية الطارئة إذا كانت لديــِك أي عالمات أو أعراض للحمل 
المنتبذ، ومنها:

 ألم حاد في البطن أو الحوض مصحوباً بنزيف مهبلي.
  الدوار أو اإلغماء الحاد.

  ألم في الكتف.

يحدث الحمل خارج الرحم – النوع األكثر شــيوعاً للحمل المنتبذ – عندما تعجز 
البويضة المخصبة على التحرك وهي في طريقها إلى الرحم، غالباً بســبب تعرض 
قنــاة فالــوب للتلف نتيجــة لاللتهاب أو ألنها مشــوهة. وقد تلعــب االختالالت 

الهرمونية أو النمو غير الطبيعي للبويضة المخصبة دوراً.

تحــدث 20 حالة حمل منتبذ من أصــل كل 1000 حالة حمل. ترتبط عدة عوامل 
باإلصابة بحاالت الحمل المنتبذ، منها:

 حــدوث حمل منتبذ في الســابق. إذا كنــِت قد تعرضِت للحمــل المنتبذ في 
السابق، فأنِت أكثر عرضة لحدوثه مرة أخرى.

  اإلصابة بالتهاب أو بعدوى. يزيد التهاب قناة فالوب (التهاب البوق) أو عدوى 
الرحم أو قناة فالوب أو المبيضين (مرض التهاب الحوض) من مخاطر التعرض 

للحمــل المنتبذ. وفي كثير مــن األحيان، 
تحدث هذه العدوى بسبب مرض 

السيالن أو المتدثرة.
  وجــود مشــكالت تتعلق 

بعض  تشــير  بالخصوبة. 
وجود  إلــى  األبحــاث 
صعوبات  بيــن  عالقة 
الخصوبــة – وكذلــك 
أدويــة  اســتخدام 

الخصوبة – والحمل المنتبذ.
  اعتبــارات متعلقة بشــكل الرحم. يكون الحمل المنتبذ أكثــر احتماالً إذا كنِت 
تعانين من قناة فالوب ذات شكل غير عادي، أو إذا تعرضت قناة فالوب للتلف، 
ربما أثناء الجراحة. ويمكن أن تزيد كل جراحة إلعادة قناة فالوب إلى شــكلها 

الطبيعي من مخاطر الحمل المنتبذ.
  وســيلة منع الحمل المختارة. نادراً ما يحدث الحمل عند اســتخدام اللولب 
الرحمي. وإذا حدث الحمل، فعلى األرجح سيكون حمًال منتبذاً. ونفس األمر 
بالنســبة للحمل الذي يحدث بعد ربط البوق – وهي وســيلة دائمة لتحديد 
النســل. وعلى الرغم من أن الحمل بعد ربط البــوق يكون نادراً، إال أنه إذا 
حــدث، فإنه على األرجح 

سيكون منتبذاً.
  التدخين. من الممكن أن يزيد تدخين السجائر قبل حدوث الحمل من 

مخاطر التعرض لحمل منتبذ. وكلما ازداد التدخين، ازدادت المخاطر.

عندما تتعرضين لحمل منتبذ، تكون المخاطر كبيرة. ودون عالج، يمكن أن يؤدي 
تمزق قناة فالوب إلى نزيف بشكل يمثل تهديداً للحياة.

إذا اشــتبه الطبيــب في وجود حمل منتبــذ، فقد يجري فحــص الحوض للتحقق 
مــن وجود ألم أو إيــالم أو تكتل في قناة فالوب أو المبيــض. ومع ذلك ال يكون 
الفحص الجســدي وحده كافياً لتشــخيص اإلصابة بالحمــل المنتبذ. وعادة ما يتم 
تأكيد التشخيص باختبارات الدم ودراسات التصوير، مثل التصوير بالموجات فوق 

الصوتية.
مع التصوير بالموجــات فوق الصوتية، يتم توجيه موجات صوتية عالية التردد 
إلى األنســجة في منطقة البطن. وخالل الحمل المبكر، يكون الرحم وقناة فالوب 
أقرب إلى المهبل من ســطح البطن. ومن المرجح إجراء التصوير بالموجات فوق 
الصوتية باســتخدام جهاز يوضع في المهبل (إجراء الموجات فوق الصوتية داخل 

المهبل).
وفــي بعــض األحيان يكون من الســابق ألوانه جداً اكتشــاف الحمل من خالل 
التصويــر بالموجــات فــوق الصوتية. وإذا كان التشــخيص محل شــك، فقد يتابع 
الطبيب حالتك مع اختبارات الدم حتى يتم تأكيد الحمل المنتبذ أو استبعاده من 
خالل التصوير بالموجات فوق الصوتية – عادة بعد أربعة إلى خمســة أسابيع من 

حدوثه.
وفــي حاالت الطوارئ – إذا كنِت تنزفين بشــدة على ســبيل المثال – قد يتم 

تشخيص الحمل المنتبذ وعالجه جراحياً.

ال يمكــن للبويضــة المخصبة النمو بشــكل طبيعــي خارج الرحــم. وللوقاية من 
المضاعفات التي تشكل تهديداً على الحياة، يجب إزالة األنسجة.

وإذا تم اكتشــاف الحمل المنتبذ مبكراً، ُيســتخدم في بعض األحيان حقن دواء 
ميثوتريكســات لوقف نمو الخاليا وتفكيك الخاليــا الحالية. ومن الضروري تأكيد 

تشخيص اإلصابة بالحمل المنتبذ قبل إجراء هذا العالج.
وبعــد الحقن، ســوف يراقب الطبيب الدم للتحقق مــن هرمون موجهة الغدد 
التناســلية المشيمائية البشري. وإذا ظل مســتوى هرمون موجهة الغدد التناسلية 

المشيمائية البشري مرتفعاً، فقد تحتاج إلى حقن آخر بدواء ميثوتريكسات.
وفي حاالت أخرى، يتم عادة عالج الحمل المنتبذ عن طريق الجراحة بالمنظار. 
وفي هذا اإلجراء، يتم عمل شــق صغير في البطن، بالقرب من السرة أو فيها. ثم 
يستخدم الطبيب أنبوباً رفيعاً مزوداً بعدسة كاميرا ومصباح (منظار البطن) للرؤية.
ويمكــن إدخــال أدوات أخرى في األنبوب أو من خالل شــقوق صغيرة أخرى 
الســتئصال النســيج المنتبذ وعالج قناة فالوب. وإذا تعرضت قناة فالوب للضرر 

بشكل كبير، فقد يلزم استئصالها.
وإذا كان الحمل المنتبذ يسبب نزيفاً حاداً أو إذا كانت قناة فالوب قد تعرضت 
للتمزق، فقد تحتاجين إلى جراحة طارئة من خالل شــق في البطن (شق البطن). 
وفــي بعض الحــاالت، يمكن عــالج قناة فالوب. وعــادة، يجب اســتئصال القناة 

الممزقة.
وسوف يراقب الطبيب مســتويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية 
البشــري بعــد الجراحة للتأكــد من اســتئصال المنتبذ بالكامــل. وإذا لم تنخفض 
مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشري بسرعة، فقد تكون 

هناك حاجة إلى حقن ميثوتريكسات.

ال يمكنــِك الوقايــة مــن الحمــل المنتبذ، ولكــن يمكنك الحد مــن بعض عوامل 
الخطورة. على سبيل المثال، يجب العمل على الحد من اإلصابة بالعدوى المنقولة 
جنســياً وتقليل مخاطر مرض التهاب الحوض. وقد يقلل اإلقالع عن التدخين 

قبل محاولة الحمل أيضاً من المخاطر.

إن فقــدان الحمل ُيعــد أمراً مفزعاً، حتى ولو عرفــِت به منذ فترة 
قصيــرة فقــط. اعرفي الخســارة، وال مانع مــن التعبير عن حزنك 
لبعض الوقت. تحدثي عن مشاعرك واسمحي لنفسك باجتياز هذه 

المشاعر كلياً.
اعتمدي على زوجك واألشخاص الذين تحبونهم وأصدقائك من 
أجــل دعمهم. ويمكن أن تنشــدي مســاعدة إحدى مجموعات 
الدعــم أو استشــاري التكيــف في حاالت الحــزن أو مقدم 

خدمات الصحة العقلية.
ومعظم النســاء الالتي يتعرضن لحاالت حمل منتبذ 
يحملــن مجدداً ويكون حملهــن صحياً. إذا تعرضت 
إحدى قناتي فالوب للجرح أو االستئصال، فيمكن 
تخصيــب البويضــة فــي القناة األخــرى قبل 

الدخول إلى الرحم.
وإذا تعرضــت كلتــا القناتين لإلصابة أو 
االســتئصال، فقد يكون التلقيح الصناعي 
الحمــل.  لحــدوث  الخيــارات  أحــد 
وباســتخدام هذا اإلجراء، يتم تخصيب 
البويضات الناضجة في مختبر ثم يتم 

غرسها في الرحم.
إذا اختــرِت أن تحملــي مجدداً، 
فاستشــيري الطبيــب. ويمكــن أن 
تتيــح اختبــارات الــدم المبكــرة 
والتصوير بالموجات فوق الصوتية 
الفرصة الكتشــاف الحمل المنتبذ 
علــى الفــور – أو التأكد من أن 

الحمل يسير بشكل طبيعي.

الرحم أو قناة فالوب أو المبيضين (مرض التهاب الحوض) من مخاطر التعرض 
للحمــل المنتبذ. وفي كثير مــن األحيان، 

تحدث هذه العدوى بسبب مرض 
السيالن أو المتدثرة.

  وجــود مشــكالت تتعلق 
بعض  تشــير  بالخصوبة. 
وجود  إلــى  األبحــاث 
صعوبات  بيــن  عالقة 
الخصوبــة – وكذلــك 
أدويــة  اســتخدام 

بالنســبة للحمل الذي يحدث بعد ربط البوق – وهي وســيلة دائمة لتحديد 
النســل. وعلى الرغم من أن الحمل بعد ربط البــوق يكون نادراً، إال أنه إذا 

ي

حــدث، فإنه على األرجح 

الممزقة.
وسوف يراقب الطبيب مســتويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية 
البشــري بعــد الجراحة للتأكــد من اســتئصال المنتبذ بالكامــل. وإذا لم تنخفض 
مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشري بسرعة، فقد تكون 

هناك حاجة إلى حقن ميثوتريكسات.

ال يمكنــِك الوقايــة مــن الحمــل المنتبذ، ولكــن يمكنك الحد مــن بعض عوامل 
الخطورة. على سبيل المثال، يجب العمل على الحد من اإلصابة بالعدوى المنقولة 
جنســياً وتقليل مخاطر مرض التهاب الحوض. وقد يقلل اإلقالع عن التدخين 

قبل محاولة الحمل أيضاً من المخاطر.

إن فقــدان الحمل ُيعــد أمراً مفزعاً، حتى ولو عرفــِت به منذ فترة 
قصيــرة فقــط. اعرفي الخســارة، وال مانع مــن التعبير عن حزنك 
لبعض الوقت. تحدثي عن مشاعرك واسمحي لنفسك باجتياز هذه 

المشاعر كلياً.
اعتمدي على زوجك واألشخاص الذين تحبونهم وأصدقائك من 
أجــل دعمهم. ويمكن أن تنشــدي مســاعدة إحدى مجموعات 
الدعــم أو استشــاري التكيــف في حاالت الحــزن أو مقدم 

خدمات الصحة العقلية.
ومعظم النســاء الالتي يتعرضن لحاالت حمل منتبذ 
يحملــن مجدداً ويكون حملهــن صحياً. إذا تعرضت 

ي يم

إحدى قناتي فالوب للجرح أو االستئصال، فيمكن 
تخصيــب البويضــة فــي القناة األخــرى قبل 

الدخول إلى الرحم.
وإذا تعرضــت كلتــا القناتين لإلصابة أو 
االســتئصال، فقد يكون التلقيح الصناعي 
الحمــل.  لحــدوث  الخيــارات  أحــد 
وباســتخدام هذا اإلجراء، يتم تخصيب 
البويضات الناضجة في مختبر ثم يتم 

غرسها في الرحم.
إذا اختــرِت أن تحملــي مجدداً، 

م ي

فاستشــيري الطبيــب. ويمكــن أن 
تتيــح اختبــارات الــدم المبكــرة 
والتصوير بالموجات فوق الصوتية 
الفرصة الكتشــاف الحمل المنتبذ 
علــى الفــور – أو التأكد من أن 

الحمل يسير بشكل طبيعي.



–

التقــى معالــي حميــد القطامــي رئيــس 
مجلــس اإلدارة المدير العام لهيئة الصحة 
بدبــي، مجموعــة مــن الوفــود العربيــة 
واألجنبية المشــاركة فــي معرض ومؤتمر 
الصحة العربي 2018، الذي شــهدته دبي، 
أخيــراً، حيــث بحث معاليه أوجه وســبل 
التعــاون الممكنــة بين الهيئــة ومختلف 
الــدول العربيــة واألجنبية، والمؤسســات 

والمنظمات الصحية العالمية.
واســتهل معاليه لقاءاته في اليوم األول 
للمعرض، بالوفد الرسمي لمنظمة االعتماد 
الدولــي الكنديــة، الذي ترأســته ليســلي 
طومســون المديــر التنفيــذي للمنظمــة، 
حيــث تســلم معاليــه شــهادة االعتمــاد 
 Accreditation Canada) الكنــدي 
الماسي  التصنيف  International)، ضمن 
الرعاية  التي نجحــت مراكز   (diamond)
الصحية األولية في االستحواذ عليها أخيراً.

والتقــى معاليه، وزير الصحــة اللبناني 
غسان حاصباني، حيث تطرقت المناقشات 
إلى جملــة األهداف الصحية المشــتركة، 

وفــي مقدمتها مســتقبل التقنيات الذكية، 
وفرص توظيفها بالشــكل األمثــل لتطوير 
تبــادل  وإمكانيــة  الصحيــة،  القطاعــات 
الخبــرات والتجــارب في مجــال البحوث 
والدراســات بيــن وزارة الصحــة اللبنانية 

وهيئة الصحة بدبي.
كما بحــث معالــي القطامــي، وبيركو 
ماتيال وزيرة الشؤون االجتماعية والصحية 
بجمهوريــة فنلندا، مجموعة مــن القضايا 

الصحية ذات االهتمام المشترك، 
ولدى استقباله، جيم دالي وزير الصحة 
األيرلنــدي، أعــرب معالــي القطامي عن 
تقدير هيئة الصحــة بدبي للتاريخ الطويل 
والنجاحــات الصحية المتواصلة لجمهورية 
أيرلندا. وخالل اســتقباله الدكتور شــريف 
أبــو النجــا الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
مستشفى ســرطان األطفال (57357)، قال 
معالي القطامي إن المجموعة نجحت في 

بناء صرح طبي عمالق متخصص في واحد 
مــن أخطر أمــراض العصر، مثمنــاً معاليه 
الجهــود المجتمعيــة والتضافر اإلنســاني 

الذي وقف وراء مستشفى (57357).

وواصــل معالي القطامــي لقاءاته مع عدد 
من القيــادات الصحية وكبار المســؤولين 
وبعض الوفود الرسمية العربية واألجنبية، 

المشــاركة في معــرض ومؤتمــر الصحة 
العربــي 2018، وذلــك لليــوم الثاني على 
التوالي، حيث بحث معاليه والمســؤولون 
مجاالت التعــاون والعديد مــن األهداف 
الصحيــة المشــتركة، وأكــد معاليه خالل 
اللقــاءات أهمية انفتاح هيئة الصحة بدبي 
على العالم ومؤسســاته الصحية الحكومية 
والخاصة، والسيما تلك التي تمتلك تجارب 

تطويرية ناجحة.

وشــملت اللقــاءات: الوفــد الرســمي 
البريطانــي، الذي ترأســه اللــورد جيمس 
ريتشــارد وزير دولــة فــي وزارة الصحة 
البريطانيــة، والوفــد الرســمي الروســي، 
الــذي ترأســه بوريس موشــكوفش رئيس 
قســم العلوم والسياسات الصناعية وريادة 
األعمال الروســي، إلى جانب فاطمة بنت 
الحــوادث والطوارئ  اللطيــف مدير  عبد 

والتعليم الطبي في سنغافورة.
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يعد تناول املاء الدافئ، خاصة يف الصباح، عالجاً صحياً شامالً للعديد من األمراض. وأشار موقع «بولد سكاي» األمرييك املعني بالصحة إىل أن رشب املاء الدافئ 
يعزز عملية التمثيل الغذايئ، ويحسن الدورة الدموية، من خالل إخراج السموم والفضالت من الجسم.

غرافيك: أسيل الخلييل

يخفف من انسداد الجيوب األنفية ومينع تراكم املخاط

يجعل الجهاز الهضمي أكرث قدرة عىل التخلص من الفضالت

يعمل عىل تهدئة الجهاز العصبي خصوصاً لدى من يعانون 
من التهاب املفاصل

يساعد األمعاء يف االنقباض والتخلص من الفضالت

يساعد مع قطرات من الليمون صباحاً يف تحسني 
عملية التمثيل الغذايئ للجسم

يزيد من تدفق الدم إىل األنسجة

كشــفت أبحاث جديدة، أن «الواي فاي» والهواتف 
النقالة تزيد خطر تعرض النســاء لإلجهاض بنســبة 

%50 تقريباً، بحسب ما نشرته «ديلي ميل».
وتوصــل العلماء خالل الدراســات الســابقة عن 
اإلشــعاع غير المؤين في المجال المغناطيسي إلى 
أن اإلشعاع يســبب ضغطاً على الجسم، مما يؤدي 
إلــى ضــرر جيني قد يســبب اإلجهــاض، وأوصت 
منظمــة الصحة العالمية بدراســة إشــعاع المجال 
المغناطيسي لمعرفة مدى تأثيره على الحمل. وقام 
 «Kaiser Permanente» باحثون من قســم أبحاث
في أوكالند بواليــة كاليفورنيا، بتحليل بيانات 913 
امرأة في مراحل مختلفة من الحمل، وكان من بين 

المشــاركين في الدراسة من عانين من اإلجهاض 
سابقاً لمرة واحدة على األقل.

المجــال  إلشــعاع  التعــرض  قيــاس  وتــم 
المغناطيسي لدى جميع المشاركات باستخدام 
عّداد «EMDEX Lite»، لمدة 24 ســاعة، وقد 
تــم تتبع النتائج طوال فتــرة حملهن. ووجدت 
النتائج أن التعرض لإلشــعاع الشــديد يزيد من 

خطر اإلجهاض بنســبة تصل إلى %48 بالمقارنة 
مع النســاء اللواتي تعرضن لمســتوى إشــعاعات 

أدنى.
وقال المؤلف الرئيســي الدكتور دي - كون لي: 
«توفر لنا هذه الدراسة أدلة على أن تعرض البشر 
إلشــعاع المجال المغناطيسي غير المؤين يمكن 

أن يكون له آثار بيولوجية سلبية على الصحة».

لمــاذا يكتب األطبــاء وصفاتهــم بطريقة 
غير مفهومة، ســؤال عمل المعهُد الوطني 
لكلية الطب واألطباء في الواليات المتحدة 
علــى اإلجابة عنه عبر إعداد دراســة تفند 
األســباب والمضاعفــات لتلك الممارســة 

السيئة لدى األطباء.
وكشــفت دراســة نشــرتها «ميــدكال 
جورنال» عن أسباب عدة بينها ضيُق حجم 
ومساحة الورقة التي يكتب عليها الطبيب 
وصفته، أما السبب اآلخر فمرتبط بازدحام 

مواعيد الطبيب، ما يجعله يكتب 
التركيز على  الدواء بســرعة مع 

توضيح األحرف األولى المميزة 
للدواء، دون غيرها.

فعزته  الثالــث  الســبب  أما 
الدراسة، إلدراك األطباء بأن الخط سيحفظ 
فــي ملفات، ولن يعودوا لينظروا إليه مرة 

أخرى.
لكــن ســوء الخــط لــدى األطبــاء له 
مضاعفــات خطيرة تفــوق بكثير صعوبة 
فهمــه فقــط فالخــط الســيئ للطبيــب 
المشــخص يصعــب مهمــة الصيدلي في 
قراءته، وتأمين الدواء الصحيح للمريض ما 
يتسبب في مقتل سبعة آالف شخص سنوياً 

بحسب الدراسة.
هذا فضًال عن أن نصف مليون شــخص 
يعانــون من إصابات ســنوية في الواليات 
المتحدة فقط، بســبب الدواء الخطأ وفق 

الدراسة ذاتها.
وأثبتت الدراســة أن نســبة الخطأ في 
شــراء الدواء بناء علــى وصفة مقدمة عبر 

البريد االلكتروني ال تتعدى 10%.

األميركيــة  الرابطــة  كشــفت 
واألوبئــة  العــدوى  لمكافحــة 
APIC في دراسة حديثة نشرت 
فــي «نيــو هيلث جورنــال» أن 
تشــكل  المستشــفيات  أرضيــة 
خطراً كبيــراً فيما يتعلق بإصابة 

األشخاص بالعدوى.
ووجد الباحثــون أن األغراض 
الموجودة في المستشــفى غالباً 
ما ُتالمــس األرض، األمــر الذي 
ُيعّزز انتقال األمراض عبر األيادي 

واألسطح األخرى.
عــن  المســؤولة  وقالــت 
الدراســة لينــدا غريــن: إّنه من 
طاقــم  يصــّب  أن  الضــروري 
تركيزهم  والمرضى  المستشفى 
علــى المحافظــة علــى نظافــة 

المستشفى وبيئتها.

وبعد اختبــار عناصر عدة في 
األرضيات،  بينها  من  المستشفى 
غــرف العزل، القفــازات، أيادي 
الطبيــة  واآلالت  العامليــن 
وغيرها، اّتضح أن األرضية داخل 
غرف المرضى هي األكثر تلوثاً.

علــى  األرضيــات  وتحتــوي 
المكــورات  اســمها  بكتيريــا 
العنقودية الذهبية وهي مضادة 
لمادة الميســيثيلين كما تحتوي 
كلوستريديوم  بكتيريا  على  أيضاً 
ديفيســيل التي تتسبب بأمراض 

والتهابات مختلفة.
وأضــاف الباحثون أنــه دوماً 
مــا تتركــز عمليــة التعقيم في 
األســطح  علــى  المستشــفيات 
الملموســة باليــد ويتــم إهمال 
األرضيات فــي حين أن األخيرة 
هي األكثر حاجــة إلى التنظيف 

والتعقيم بطريقة مستمرة.

أظهرت دراســة جديدة في نيوزيلنــدا أن بعض الرجال يصيبهم االكتئاب أثناء 
وبعد فترة حمل شريكات الحياة.

ووجد الباحثون في الدراسة التي شملت نحو 4000 رجل أن نحو %6 ظهرت 
عليهــم أعراض االكتئاب في إحدى المراحل خالل فترة الحمل أو في األشــهر 

التسعة التالية للوالدة.
وقالــت ليزا أندروود من جامعة أوكالند: «أعتقد أن من المهم لألزواج إدراك 
إمكانية أن يصاب أي منهما باالكتئاب، وأن يطلبوا العون والمساندة». وكتبت 
أندروود وزمالؤها في الدراسة التي نشرت بدورية «غاما» للطب النفسي، أن 
%9 من الرجال يعبرون عن إصابتهم باالكتئاب في إحدى مراحل حياتهم، وأن 
دبي - البيان الصحي  نحو %3 ذكروا مرورهم بنوبة اكتئاب في العام األخير. 

أنهت هيئة الصحة بدبي مشــاركتها السنوية الفاعلة في معرض ومؤتمر 
الصحــة العربي 2018، بنجاح الفت، حيث اســتحوذت الهيئة من خالل 
منصتهــا المميــزة ومــا طرحته فيها من مشــروعات ومبــادرات ذكية، 
علــى اهتمــام رواد المعرض مــن القيادات الصحية وكبار المســؤولين 
والمخططيــن وصناع القرار واألطباء من داخــل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وخارجه، كما أنجزت الهيئة خطوات مهمة على طريق انفتاحها 
على العالم وتوثيق شــراكتها وتعاونهــا، وذلك من خالل توقيع اتفاقات 
مهمــة، إلى جانب اللقاءات رفيعة المســتوى التي اســتقبل فيها معالي 
حميــد محمد القطامي رئيس مجلــس اإلدارة المدير العام لهيئة الصحة 
بدبي، العديد من القيادات الصحية والوفود الرســمية العربية واألجنبية 
المشــاركة فــي المعرض، حيث اتســمت جميــع اللقــاءات باإليجابية، 
وارتكزت محاورها على المســتقبل ومقتضياته ومتطلباته، وما تقوم به 
الهيئة اليوم وما تخطط له في الغد من أجل تســريع خطواتها واالنتقال 
إلى المســتقبل بدالً من انتظاره، وفق ما تتوجه إليه دولتنا بشــكل عام، 
ومدينة دبي على وجه التحديد. الثمار التي حصدتها الهيئة من مشاركتها 
فــي معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، ال حصر لها، فما اســتعرضته 
«صحــة دبي» في منصتها من مشــروعات وبرامج ومبادرات ذكية، كان 
هــو الالفت في المعــرض، وكان هو المفضل لدى رواد المعرض، الذين 
توافدوا على المنصة للتعرف إلى ما أعدته هيئة الصحة بدبي للمستقبل.
 ،«AI كان من أهم ما طرحته الهيئة في المعرض هو مشــروع «ســالم
الــذي يمثل الخطــوة المميزة واإلضافية نحو عالم الــذكاء االصطناعي، 
إلــى جانــب النظام األحدث دولياً في تقييم األداء ومســتويات الجودة 
«قياس»، الذي استحدثته الهيئة لرفع كفاءة المنشآت الصحية (الحكومية 
والخاصة) في دبي. كما اســتعرضت الهيئة نظام اللياقة الطبية والصحة 
المهنية الذكي «سالم»، الذي أطلقته هيئة الصحة بدبي، والذي يعد نقلة 
نوعية على مســتوى المنطقة، وهو يستهدف تحســين رحلة المتعامل، 
وتقليــل وقت االنتظــار، وكذلك مبــادرة «مالية بــال أوراق»، وبرنامج 
الرعاية الذكية لتجربة دبي للسياحة الصحية (DXH)، الذي يمثل تعزيزاً 
مباشراً ألهداف الهيئة، وخاصة هدفها االستراتيجي الرامي إلى استقطاب 
أكثر من 500 ألف ســائح صحي إلى دبي بحلول عام 2020، ومشــروع 
«حصانة» الذي ينطوي على أحدث النظم المعمول بها عالمياً في مجال 

مراقبة األمراض والتحصين.
كانت مشاركة هيئة الصحة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، 

أكثر تميزاً، أكثر حضوراً.

مدير مكتب التحول التنظيمي – هيئة الصحة بدبي
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