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أن تشــرب ٨ أكــواب من الميــاه يعني أن 
تتمتــع بصحة جيــدة، هذه نصيحة شــائعة 
يتداولها كثيرون بهدف التمتع بصحة جيدة 
وشــباب أكثر، لكن علمــاء أثبتوا أخيراً عدم 
دقة هذه النصيحة. فوفقاً آلرســون كارول، 
طبيب األطفال، مساعد عميد أبحاث اإلرشاد 
في كلية الطب بجامعة «إنديانا» األميركية، 
يعد شرب الكؤوس الثماني مجرد «خرافة»، 

ال منطق عملياً من ورائها.
وأوضــح كارول، فــي مقال نشــرته صحيفة 
النصيحــة  أن  البريطانيــة،  «إندبندنــت» 
الصحيحة أن البشــر بحاجة إلى ما يســاوي 
٨ أكواب مــن المياه في اليوم، لكن العلماء 
يؤكــدون أن هــذه الكميــة تشــمل كذلك 
الســوائل الموجودة بالخضراوات والفواكه، 
لــم  العلمــاء  وغيرهــا. وتابــع كارول، أن 
يقصدوا أبداً أن يشــرب الناس ٨ أكواب من 
دبي - البيان  المياه يومياً. 

يعتقــد علماء من جامعــة كاليفورنيا في 
سان دييغو، أن المرضى الذين يعانون من 
السرطان إذا كانوا متزوجين لديهم فرص 

أكثر للتغلب على السرطان.
وأجريت دراســات على ٨٠٠ ألف شخص 
كانــوا مريضين بنوع واحــد من ١٠ أنواع 
من الســرطان التي تعتبر األكثر تسبباً في 
الوفاة، وتشــمل الدراسة أشخاصاً، شخص 
المــرض عندهــم ما بيــن عامــي ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٩،  ووضعــوا تحــت الرقابــة حتى 

نهاية عام ٢٠١٢.
ونقلــت صحيفة غارديــان البريطانية عن 
رئيســة فريق البحث، ماريا يلينا مارتينيز، 
أن آثار الزواج اإليجابيــة متعلقة بالدعم 
النفســي واالجتماعــي، أكثر مــن الدعم 

االقتصادي المادي للمرضى.
وأظهرت النتائج أن الزواج له تأثير إيجابي 
على كل من النســاء والرجال وفعال، كان 
احتمــال موت الرجــال العــزب أعلى بـ 
٢٤٪ من احتمال مــوت المتزوجين، وأما 
النســاء غير المتزوجات أعلى بـ ١٧٪ من 
دبي - البيان الصحي  المتزوجات. 
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حقق املركز منذ عام 2011 
رقامً قياسياً يف التربع 

التطوعي بالدم

%100

تنطلق صباح اليوم، الحملة الدولية للتربع بالدم 
التي تتبنى تنفيذهـــا هيئة الصحة يف ديب تحت 
» والتي يروج  شـــعار «
لها عامليـــاً نجم الفريـــق املليك ريـــال مدريد 
كريســـتيانو رونالدو. وكانت هيئة الصحة يف ديب 
نجحت من خالل مركز ديب للتربع بالدم يف تعزيز 

ثقافة التربع التطوعي لدى أفراد املجتمع.

إعداد: حسني البالونه 
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أطلق مستشــفى حتا بالتعــاون مع مركز 
الشــيخة ميثــاء لــذوي اإلعاقــة مبادرة 
«خذ بيدي» لتقديم الفحوصات الشــاملة 
ألطفــال المركــز المقدر عددهــم بـ 67 
طفًال. وتشمل الخدمات التي يقدمها أطباء 
وطاقــم التثقيف الصحي في المستشــفى 
ألطفال المركــز إجراء فحوصات شــاملة 
لألطفال، تشــمل فحص األســنان والسمع 
والســكري وغيرهــا بهدف ضمــان صحة 
وســالمة هــؤالء األطفــال وتأهيلهم كي 

يكونوا منتجين في المجتمع. 

وينظــم المركز بالتعاون مع المستشــفى 
أنشــطة ترفيهية وتعليميــة لألطفال بين 
فتــرة وأخرى، تشــمل زيــارات لألماكن 
التاريخيــة والمعالــم الحضاريــة إلدخال 
البســمة والســعادة لقلوبهم، األمر الذي 
ســيكون له مردودات إيجابية كبيرة على 
حالتهم النفسية وبالتالي تحسن أوضاعهم 
دبي - البيان الصحي  الصحية. 

استحدث مستشفى لطيفة خدمة تشخيص 
حاالت الركود الصفراوي داخل الكبد عند 
النســاء الحوامــل وباألخص خــالل الربع 
الثالث من الحمل، للمحافظة على ســالمة 
األم والجنين، وذلك ضمن عمليات التطوير 
التي يجريها مستشفى لطيفة بهدف توفير 
حزمة من الخدمات التشخيصية والوقائية 

والعالجية المتكاملة.
ومع توافــر الخدمة أصبح باإلمكان إجراء 
الفحص داخل مستشــفى لطيفــة لجميع 
النســاء بالمجــان للمواطنــات وبأســعار 

رمزية للمقيمات ال تتعدى 165 درهماً.
ويعد الركود الصفراوي، أحد االضطرابات 
المقلقــة المحتملــة فــي الكبــد، وتكمن 
خطورتهــا في تطورها خالل فترة الحمل، 
مؤدية فــي النهاية إلى وفــاة الجنين، أو 
والدة أطفــال غير مكتملين (خدج)، وهو 
ما دفع مستشفى لطيفة لتوفير هذا النوع 
من الخدمات، لتوفير نتائج التشخيص في 
الوقت المناسب، ومن ثم التعامل مع أية 
حاالت مصابة بالشــكل الذي يحفظ حياة 
دبي - البيان الصحي  األم والجنين. 

02

غــادر 18 طفــالً مــن األطفــال المصابيــن 
بالثالسيميا والســكري برفقة 6 من الكوادر 
الطبيــة واإلداريــة والتمريضيــة إلى مخيم 
«دينامو» في مدينة بيسا اإليطالية في رحلة 
عالجية ترفيهية لـ 10 أيام، وتضم المجموعة 
أطفاالً من مركز الثالسيميا وأطفال السكري 

المنتمين إلى مبادرة «أطفال حلوين». 

ويجد الخبــراء واألطبــاء المعالجون أن 
مثل هذه الرحــالت العالجية غير التقليدية 
تساهم بشكل كبير في رحلة العالج وتخفف 

من شدة المرض وأعراضه. 

وتهــدف الزيارة إلدخــال الفرحة والبهجة 

على قلــوب األطفــال الذيــن يعانون من 
المزمنة كالســكري والثالســيميا  األمراض 
وفقر الدم المنجلي، وإكســابهم المهارات 
والخبــرات مــن خالل اختالطهم المباشــر 
مع أطفال المخيم الذين يحضرون ســنويا 
للمخيــم المعــروف عالميــا. وسيشــارك 
األطفــال هنــاك بالعديــد مــن األنشــطة 

والفعاليات كالسباحة والرياضة والمساهمة 
في النشــاطات المســرحية. وتأتي أهمية 
الزيــارة في أنهــا تعود األطفــال االعتماد 
المســؤولية  النفــس والمزيد مــن تحمل 
الذاتيــة، والتأكيــد على أن المــرض مهما 
كانت حدته هو ليس نهاية العالم، بل بداية 

اإلصرار والتحدي.

تمكن أطباء مستشفى راشد، من إنقاذ حياة 
طفــل عمره 8 ســنوات، يعانــي من مرض 
نادر جداً، يطلق عليه اســم «تراتوما»، وهو 
ورم فــي الدماغ، وذلك فــي عملية معقدة، 
استغرقت 12 ســاعة متواصلة وكان  الطفل 
شــعر أليام عــدة بصداع نصفــي، وُنقل في 
ســيارة إسعاف إلى مستشــفى لطيفة، وتم 
تحويلــه من هناك، إلجراء صــورة مقطعية 
للدماغ، وبينت الصورة أن هناك ورماً كبيراً 

ومتصلباً بحاجة إلى عملية فوراً.

واســتغرقت العملية التي قام بها كبار أطباء 
األعصاب في مستشــفى راشــد 12 ســاعة، 
بــدأت عند الـــ 6.30 صباحاً حتــى الـ 6.30 
مســاء، وكانت  من أعقد وأخطر العمليات، 
ألن الــورم متصلــب، وال يمكن اســتئصاله، 
ويحتاج إلى فترة لتكســير الورم، وتســهيل 

إخراجه من الدماغ.
باســم «تراتوما»،  النادر  المرض  ويعرف 
وتواجد مع الطفل منذ الوالدة، واستمر في 
النمو حتــى وصل إلى مرحلة جعلت الطفل 
يعاني من آالم شــديدة وأعــراض مصاحبة، 

مثل الصداع النصفي.

تهدف الخطة االســتراتيجية لهيئة الصحة 
فــي دبــي 2016 - 2021 لرفــع معــدل 
متوسط عمر اإلنسان من 76 عاماً إلى 79 

، مستندة بذلك إلى عوامل عدة أبرزها 
الحياة الســعيدة والرخاء الــذي ينعم به 
المواطنــون والمقيمون على أرض الدولة 
بشــكل عام ودبي بشــكل خاص، وإدخال 
الهيئة ألحدث التقنيات الطبية والعالجات 

الدوائية، والكشف المبكر عن األمراض .
وتهدف الهيئة كذلك إلى خفض معدل 

الوفيــات لــكل 1000 نســمة فــي الفئة 
العمريــة بيــن 20 30 عامــا مــن 7 إلــى 
4، وذلك تماشــياً مع األهداف الرئيســية 

لمنظمة الصحة العالمية 2020. 

كما تسعى الهيئة إلى رفع النسبة المئوية 
للثقافــة الصحيــة حــول الوقايــة وإدارة 
األمــراض %80 لدى الســكان المعرضين 
للخطــر. أما الهــدف المطلــوب تحقيقه 
لباقي الســكان فهــو %60، وخفض أعداد 
الحــاالت غير الطارئة التــي تتم معالجتها 

في غرف الطوارئ إلى 20%.

ضمن مســاعيه الرامية لمكافحة السمنة بين طلبة 
المــدارس وتحديداً بين صفوف الطالب من الســادس 
إلى الثاني عشر، أطلق قسم التثقيف الصحي والتغذية 
في مستشــفى حتــا حملة توعوية، بدأت في مدرســة 
الظهرة للبنات، وشــملت فحوصاً شاملة تضمنت فحص 
هرمــون الغدة الدرقية وفحص كتلة الجســم، حيث تم 
اكتشــاف 48 طالبة يعانين من زيادة الوزن، وتم وضع 
برامج غذائية من قبل قسم التغذية للطالبات مع نظام 
للمتابعــة الدورية فيما تم تحويــل الطالبات التي تبين 
أن لديهم أمراض تســبب الســمنة كالغدة إلى األطباء 
المختصيــن. ويخطط قســم التثقيف الصحــي لتغطية 

كل مــدارس حتــا على مــدار العام بما فــي ذلك أثناء 
عطلة المدارس حيث ســيتم أخذ أرقام هواتف الطالب 
للتواصل معهم بعــد إعطائهم البرامج الغذائية الخاصة 
بهــم أو تحويلهم إلى االستشــاريين للوقوف على مدى 
اســتفادة الطلبة من البرامج، ومدى التزامهم بالبرامج 
الغذائيــة التــي تــم إعدادهــا لهم من قســم التثقيف 

الصحي. 
وتعد السمنة بين طلبة المدارس من أبرز التحديات، 
حيــث لم تتمكــن جهــود الوقاية الحالية مــن تحقيق 
األهــداف المرجوة علــى صعيد نمط الحيــاة الصحي، 
والنتيجــة هــي معــدالت متواضعــة للمنخرطين في 
النشــاط البدني قابلهــا معدالت عالية فــي البدانة إذ 
وصلــت إلى حوالي %37، وهي نســبة مرتفعة مقارنة 

مع الدول العالمية. 

استغرقت 12 ســاعة متواصلة وكان  الطفل 
شــعر أليام عــدة بصداع نصفــي، وُنقل في 
ســيارة إسعاف إلى مستشــفى لطيفة، وتم 
تحويلــه من هناك، إلجراء صــورة مقطعية 
للدماغ، وبينت الصورة أن هناك ورماً كبيراً 

ومتصلباً بحاجة إلى عملية فوراً.

إخراجه من الدماغ.
باســم «تراتوما»،  النادر  المرض  ويعرف 
وتواجد مع الطفل منذ الوالدة، واستمر في 
النمو حتــى وصل إلى مرحلة جعلت الطفل 
يعاني من آالم شــديدة وأعــراض مصاحبة، 

مثل الصداع النصفي.
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في ضوء رؤية دبي وتطلعاتها المســتقبلية في 
تحقيــق التنافســية العالميــة وتقديــم نموذج 
صحــي مــن الطــراز األول، وتجربة استشــفاء 
مثالية، تعمل هيئة الصحة في دبي على تنشيط 
حركة الســياحة العالجية، وجعــل دبي الوجهة 
المثالية لهذا النوع المهم من السياحة، ومن هنا 
انطلق المشروع الطموح، مشروع «دبي وجهة 
عالميــة للســياحة العالجية»، الذي يســتهدف 
اســتقطاب أكثر مــن 500 ألف ســائح عالجي 
بحلــول عام 2020، وذلك اســتناداً لمكانة دبي 
المتقدمــة على خريطة الســياحة الدولية، وما 
تتميــز به من فرص االســتثمار الواعدة عالمياً، 
وهو ما يؤهل اإلمارة لصدارة خريطة الســياحة 
العالجيــة دولياً، وذلك بحســب الدكتورة ليلى 
المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة 
الصحة بدبي، والمســؤولة عن مشروع السياحة 
العالجيــة وبرنامجــه المتصــل  تجربــة دبــي 
الصحية، أما تفاصيل المشــروع فتبدأ الدكتورة 
ليلى الحديث عنها في هذا الحوار، باإلشارة إلى 

فكرة المشروع.

وحول فكرة المشــروع قالت الدكتورة ليلى إنها 
تســتند إلى تســاؤل يقول: إذا كانت دبي تمتلك 
جميــع مقومات النجــاح، التي تميزهــا لتكوين 
تجربة استشــفاء صحي مميزة عالميــاً، وتمتلك 
كذلك المســتقبل الواعــد الذي يؤهلهــا لتكون 
هي الوجهــة المثالية والمفضلــة لهذا النوع من 
الســياحة، فلماذا ال يكون لدينا مشروع رائد في 
هذا المجــال؟ وهذا بالتحديد مــا توقفت عنده 
هيئة الصحة بكل جديــة، خالل البدايات األولى 
لصياغــة اســتراتيجية التطويــر «2016/  2021»، 
حيث راعت االستراتيجية في مضمونها وأهدافها، 
حتميــة تصدر دبــي لخريطة الســياحة العالجية 
عالميــاً، وهذا بالفعل ما تم التحرك نحوه، وعلى 
أساســه بــدأت فرق العمــل في بلــورة منهجية 

علمية وعملية للخروج بمشروع متكامل.
ماذا عن المشــروع وتفاصيله وما يستهدف 

على وجه التحديد؟
القطــاع الصحي في دبي يعمــل ويحرص على 
مواكبة توجهات اإلمارة وتطلعاتها المستقبلية، 
واســتثمار  التقــدم المذهــل الــذي أحرزتــه، 
ومجمل الطفرات المتالحقــة، وخاصة المتصل 
منهــا باإلنجــازات االقتصادية والســياحية، كما 
يعمل على المضي قدماً لتنفيذ المشــروع وفق 

برمجته الزمنية المعتمدة.
وأعدت الهيئة المشــروع الطمــوح لتحقيق 
الريادة في قطاع الســياحة العالجية، من خالل 
برنامج تجربة دبي الصحية DXH، وعن طريق 
توفيــر حزمة رفيعة المســتوى من التخصصات 
الطبية، مستهدفة استقطاب 500 ألف سائح من 
خارج الدولة بحلول عام 2020، وذلك بالتعاون 
مع مجموعة من الشــركاء االستراتيجيين وفي 
مقدمتهــم «طيران اإلمارات، ودائرة الســياحة 
والتســويق التجــاري، واإلدارة العامــة لإلقامة 
وشــؤون األجانــب ودناتــا»، ومجموعــة مــن 

مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
كمــا أقرت الهيئــة، هوية خاصة بالمشــروع، 
وعالمة تجارية، تتناسب والوجه الحضاري إلمارة 
  DXH دبي، ويتزامن إطالق تجربة دبي الصحية
مــع إطالق التطبيق الذكــي والبوابة االلكترونية 
www.dxh.ae التــي تشــكل منصة موحدة توفر 
لمرتادي الســياحة العالجية سهولة الوصول إلى 
معلومــات متكاملــة عن الرعايــة الصحية عالية 

الجودة والتي تشرف عليها هيئة الصحة بدبي. 

ويضــم الموقع اإللكترونــي لتجربة دبي الصحية 
باقــات عالجية تــم تصميمها بالتعــاون مع أكثر 
من 25 منشــأة للرعاية الصحيــة المتميزة، قابلة 
للزيــادة والتي تشــكل ما يطلــق عليه مجموعة 
DXH للسياحة العالجية. ولضمان توفير خدمات 
صحيــة ترقــى إلى المعاييــر العالميــة بالدرجة 
األولى والمعايير الخاصة بقطاع الرعاية الصحية 
فــي دبي، تحــرص الهيئة على توفير مســتويات 

غير مســبوقة من الخدمات الصحية التي تضمن 
سالمة المرضى، حيث بادرت هيئة الصحة بدبي 
بالتدقيق على كل المنشــآت المشــاركة وتقييم 

الباقات العالجية التي توفرها.  
هل سيتمكن الســائح العالجي من االطالع 

على حزمة الخدمات المتوفرة في دبي؟
يتيــح الموقــع اإللكترونــي لـــDXH حريــة 
االختيار بيــن مجموعة مــن الخدمات الصحية 
المتطــورة  في مجــال العالجــات والعمليات 
الجراحيــة التخصصيــة الدقيقــة، والجراحــات 
التجميليــة، وجراحــة العظام، وطــب العيون، 
وطب األســنان، واألمراض الجلدية، والفحوص 
الصحيــة والوقائية، والتقنيات المســاعدة على 
اإلنجاب، باإلضافة إلى برامج وجراحات فقدان 
الــوزن، كمرحلــة أولى للمشــروع، وتم إدراج 
هذه الباقات العالجية فــي الموقع اإللكتروني 
بالتفصيــل حتى يتســنى للباحثيــن عن العالج 
مقارنــة واختيار مــا يناســب احتياجاتهم بكل 

سهولة. 
وتستهدف البوابة اإللكترونية تمكين السائح 
العالجــي، مــن شــراء الباقــات العالجيــة من 
المنشآت الصحية باإلمارة، وحجز تذاكر السفر 
الســياحة  والفنــادق، والحصول على تأشــيرة 

العالجيــة، وغيرهــا من المعلومات الســياحية 
والصحية، التــي يحتاج إليها الســائح لتخطيط 
رحلته العالجية، واالســتفادة من الخدمات بما 
يفــوق توقعاتــه، ويحقــق له تجربة استشــفاء 

مميزة.
ويضم الموقع كذلك، العديد من المعلومات 
الخاصة بالســفر والتي تشــمل كيفية الحصول 
على تأشيرة الدخول للدولة، باإلضافة إلى خيار 
حجز الفندق وشــراء تذاكر الســفر ذهاباً وإياباً 
علــى متن طيــران اإلمارات. ومما ال شــك فيه 
بأن اتاحة هذه الخدمات السياحية وربط موقع  
DXH بالشــركاء االســتراتيجيين والخدمــات 
المتاحة في دبي ستســاعد الزوار من الباحثين 
عن العالجات المميزة وستقدم لهم المزيد من 

الدعم لالستمتاع برحلة سلسة إلى دبي.
تحدثتــم عــن إمكانيات دبــي والمقومات 
المتوفــرة التــي تعملون على اســتثمارها 
إلنجاح المشــروع، فما الذي تعتمدون عليه 

بشكل أساس من هذه اإلمكانيات؟
هناك العديد من مقومات النجاح، ومنها البنية 
التحتيــة المتطــورة والمرافق فائقــة الحداثة، 
والقوانين المرنة، إلى جانب أفضل الممارسات 
الطبيــة، حيــث نجحت دبي فــي تطبيق أرقى 

المعايير في قطاع الرعاية الصحية، مما انعكس 
بشكل إيجابي على هذا القطاع الحيوي لإلمارة، 
سواء في مجال التشخيص أو العالج عبر مختلف 
التخصصــات الطبيــة. مــن هنا انطلــق برنامج 
تجربة دبي الصحية DXH ليكرس هذه المكانة 
وليؤكــد على عزم دبي علــى المضي قدماً نحو 

التميز في قطاع الرعاية.
وباتت دبــي رمزاً من رموز التألق في مجال 
الحداثــة والتطور بفضل مــا تحتويه من معالم 
ســياحية شهيرة ومراكز تســوق وما توفره من 
فعاليــات ترفيهيــة وثقافية تحظى باستحســان 
الزوار من كافة االعمار. كما أنها تمتلك شــبكة 
واســعة من وســائل النقل فائقة الحداثة والتي 
تشــمل المترو والتــرام والحافالت وســيارات 
االجــرة التي تربط مختلف أرجــاء اإلمارة من 
شــرقها إلــى غربها. فضًال عــن احتضانها ألرقى 
الفنادق والشــقق الفندقية التي تلبي متطلبات 
الزوار علــى تنوعها. مما ســيتيح للزوار فرصة 
الجمــع بين متعــة الســياحة في أجــواء دبي 
المميــزة وتلقي أفضل وأرقــى العالجات على 

أيدي أمهر األطباء واالخصائيين.  
هل ثمــة مقومات أخرى إلنجاح مشــروع 
دبي وجهة عالمية للسياحة العالجية، نقصد 
ماذا عن دور الشركاء االستراتيجيين للهيئة 

وبالتحديد القطاع الصحي الخاص؟
لدينا مجموعة قوية من الشركاء االستراتيجيين، 
الذين يمثلون منصة مهمة للمشروع، ويمثلون 
في الوقت نفسه أسبابا مباشرة للنجاح، ومنهم 
القطاع الصحي الخاص، الذي يزخر على ساحته 
في دبي، بمجموعة من المستشــفيات والمراكز 
الطبيــة المرموقة والعيادات المميزة والحاصلة 
علــى االعتمــاد الدولــي، وهم بالطبع شــركاء 
أساســيون للهيئــة. وهنــا نود اإلشــارة إلى أن 
مشــروع الســياحة العالجية، تصاحبه توجهات 
مهمة ومســارات عمل لتنويع فرص االســتثمار 
في هذا القطاع الحيوي، بما يتيح تواجد المزيد 
من المستشــفيات الخاصة الرائدة في مختلف 
التخصصــات، ومنــه إلــى وفرة باقــات صحية 

متجددة واستثنائية أمام السائح العالجي. 
نحتاج إلى توضيح مبسط لموضوعي التأمين 
الصحي للسياحة العالجية وتأشيرة السياحة 

العالجية؟
بالنســبة للتأميــن الصحي للســياحة العالجية، 
عملت هيئة الصحــة في دبي على توفير مظلة 
واســعة النطاق لتأمين السفر، وهي  تغطي أية 
مضاعفــات صحية غيــر متوقعة للعــالج الذي 
يتلقــاه مرتــادو الســياحة العالجية فــي دبي، 
وتغطيــة كلفــة العالج فــي الحــاالت الطارئة 
والعــودة إلى البلد األم، باإلضافة إلى التعويض 
في حال فقدان األمتعة أو فقدان جواز الســفر 
وكذلــك مصاريــف إقامــة الشــخص المرافق 

للمريض. 
وفيما يتعلق بالتأشيرة، فهناك تأشيرة دخول 
خاصة بالســياحة العالجية بالتعاون مع اإلدارة 
العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب مدتها 90 
يوماً، وهي قابلة للتجديد حيث يمكن للمريض 
التقديم عليها من خالل منشآت الرعاية الصحية 

التي يعتزم العالج فيها.  
هل هناك نطاق جغرافي محدد تستهدفونه 

في هذا المشروع الطموح؟
ونتطلــع في تنفيذ مشــروعنا، إلى االســتفادة 
مــن القفزات النوعيــة التي حققتهــا وتحققها 
دبي، والتي انعكســت على مســتوى الخدمات 
الطبيــة وقطاع الرعايــة الصحية فــي اإلمارة. 
نتطلع كذلك إلى مواكبة منشــآتنا الصحية لهذه 
التطورات والســعي نحو التميز، وتحقيق أعلى 
مستويات الســعادة لكل ســائح عالجي يقصد 

دبي.
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قالت الدكتورة ليلى المرزوفي أنه يجري 
العمل على استهداف أي مريض أو باحث 
عن تجربة استشفاء مميزة في دولة من 
العالم، ولكن في البداية ســيتم التركيز 
علــى نطــاق جغرافي محــدد، يضم في 
مقدمته دول مجلــس التعاون الخليجي، 
وروســيا، ودول جنوب آســيا مثل الهند 

وباكستان وبعض الدول األفريقية.



04

أكــدت العيادة الذكيــة لهيئة الصحة فــي دبي على 
أهمية ممارســة مرضى الزهايمر لألنشطة الرياضية 
وخاصة رياضة المشي للمســاعدة في تحسين مزاج 

المريض والحفاظ على حالته الصحية العامة.
وأكدت على أهمية تقديم الرعاية الصحية والعناية 
الشخصية للمرضى للحد من التأثيرات واالنعكاسات 

السلبية للمرض الذي بات يسمى بـ«مرض العائلة».
وشــارك في العيادة الذكية كل من الدكتورة أبيال 
زبيري استشــارية األمراض الباطنية بمستشفى دبي، 
والدكتور نائل محمد أخصائي أول األمراض الباطنية 
بمستشــفى دبي، والدكتورة جمانــة فكري أخصائي 

أول أمراض باطنية بمستشفى دبي.

واســتعرضت العيادة الذكية العالمات األولية لظهور 
مرض الزهايمــر والمتمثلة بضعــف الذاكرة، وتغير 
المزاج، واالنطواء وصعوبة التعبير عن الذات، وعدم 
التعرف على األشــخاص، وعدم القدرة على ممارسة 
األنشــطة اليومية المعتادة، وقلة القدرة على تفسير 
وفهم األشــياء، وعدم القدرة على إجــراء العمليات 
الحسابية البسيطة وحدوث التقلبات في أوقات النوم 

والمشي العشوائي، والتوهمات الذهنية.
وأشــارت إلــى وجود أكثر من 47 مليون شــخص 
حــول العالم يعانون من مرض الزهايمر و%50 ممن 
تزيــد اعمارهــم عن 85 ســنة يعانون مــن عالمات 
وأعراض المرض حســب االحصائيــات الصادرة عن 

منظمة الصحة العالمية.

واوضحت ان التقدم بالعمر والتاريخ العائلي وجنس 

المريض تعد من عوامل الخطورة التي تزيد نســبة 
احتمالية االصابة بالمرض الذي تزداد نســبة االصابة 
به لدى النساء اكثر من الرجال على مستوى العالم، 
وأكــدت العيادة الذكية أن قلة ممارســة النشــاط 
الرياضــي والتدخين وارتفاع ضغط الدم والســكري 
ونقص تناول الخضراوات والفواكه تزيد من نســبة 

االصابة بالمرض.
واوضحــت العيــادة الذكية العوامــل التي تقلل 
من نســبة االصابــة بالمرض ومنها ارتفاع مســتوى 
الثقافة والتعليم وممارســة المهن المحفزة للدماغ، 
وممارســة النشــاطات الذهنية خالل فترات الفراغ 
والراحة مثل القراءة وممارســة االلعاب التي تحتاج 
مهارات فكرية كالشطرنج،  وزيادة فترات التواصل 

االجتماعي.

واســتعرضت البرامج العالجية التــي تقدمها هيئة 
الصحة لمرضى الزهايمر والتي تســاعد في تحسين 
الوظيفــة الدماغيــة للمريض وتســاهم فــي تأخير  
تطور الحالة المرضية والحد من وصوله إلى مراحل 
متأخرة، حيث تساعد العالجات على تحسين وظيفة 
الخاليــا الدماغية وتقوية التفاعــل بين هذه الخاليا 
مؤكديــن على اهمية ايجاد البيئــة الداعمة واآلمنة 

والمحفزة للمرضى المصابين بداء الزهايمر.
ونصحــت بضــرورة حمــل المرضــى للهواتــف 
النقالــة التي تمكن اآلخرين من التعرف على اماكن 
تواجدهــم في حــال فقدانهم وعــدم قدرتهم على 
العودة إلى المنزل، مــع أهمية تقليل اثاث المنزل 
داخل غرفة المريض لمساعدته على سهولة الحركة 
والتنقــل داخل الغرفة دون عوائــق، وتقليل المرايا 
داخل الغرفة إلزالة توهمات المريض وابعاد الخوف 
عنه  بســبب عدم قدرته للتعــرف على صورته في 

المرآة.

أفادت دراســة أميركيــة حديثة بأن التــوت األزرق يحتوي على 
مجموعــة متنوعة من العناصر الغذائية التي تؤدي دوراً مهماً في 
الوقايــة من مــرض الزهايمر وضعف الذاكرة الــذي يهاجم كبار 

السن.

وأوضــح الباحثــون بالمركز الطبــي، التابع لجامعة سينســيناتي 
األميركيــة، أن اإلكثار من تنــاول التوت األزرق يوفر أيضاً حماية 
ضد أمراض كالسرطان والقلب. ونشروا نتائج دراستهم في دورية 

الجمعية الكيميائية األميركية.
وأضــاف الباحثون أن المكونات الغذائية 

اإلصابــة  تمنــع  بالتــوت  الموجــودة 
بالتدهــور المعرفــي الناجــم عــن 

الذاكرة  ألزهايمر، وتحسن  مرض 
والوظائــف اإلدراكية لدى بعض 

كبار السن.

وللوصــول إلى نتائج الدراســة، 
تابــع الباحثون 143 حالة تراوح 

أعمار أصحابها بين 62 و80 عاماً، 
ويعانون الضعف اإلدراكي المعتدل، 

وذلــك في بحثيــن منفصليــن لمدة 16 
أسبوعاً.

ووجــد الباحثــون أن المشــاركين الذيــن تناولوا التــوت بكثرة 
تحّســن لديهم أداء ونشاط الدماغ، خصوصاً في المهام المعرفية 
واإلدراكية ونشــاط الذاكــرة، بالمقارنة بالمجموعــة التي تلقت 
العــالج الوهمي. وعزا فريق البحث ذلــك إلى أن التوت يحتوي 
على مركبات تسمى «أنثوســيانين»، وهي مادة مضادة لألكسدة 
ولهــا فوائد صحيــة كبيرة، خصوصاً للدمــاغ والقلب، وتوجد في 
الفواكه والخضراوات المشــابهة للون التوت األزرق، مثل التوت 
البــري والملفــوف األحمــر والباذنجــان األزرق الغامق والعنب 

البري.

طــّور العلماء تحليل دم تشــخيصياً يســّهل 
طرائق الكشف المبكر لمرض ألزهايمر في 
مراحله المبكــرة، بمدة تصل إلى 
15 عاماً. ويمكن لتحليل الدم 
الجديــد تتبــع البروتينات 

المعروفة باســم «الببتيــدات أميلويد بيتا» 
المتراكمــة فــي مجــرى الدم، والمســؤولة 
عــن فرص اإلصابة بمــرض ألزهايمر وخرف 
الشيخوخة. وقامت الدراسة، التي ُنشرت في 
دورية الكيمياء التحليلية، على تحليل عينات 
من 141 مريضاً خضعوا الختبار الدم الجديد، 
ليثبــت فعاليته في 
نحو  تشخيص 

%84 مــن حــاالت اإلصابــة بألزهايمــر في 
للتحاليل المناعية  مراحله المبكرة، واستناداً 
الكيميائية باســتخدام جهاز استشعار األشعة 
تحــت الحمــراء، وهــي مغّلفة الســطح مع 
األجســام المضادة المحــددة للغاية، ينجح 
الحيوية  المؤشــرات  التحليل في اســتخراج 
لمرض ألزهايمر في الدم والســائل الدماغي 

الشوكي.

قالــت خبيــرة التغذيــة الفرنســية هيلين 
الغذائــي واألطعمــة  النظــام  هــوداك إن 
التــي تحتوي على نســب منخفضة جداً من 
الكربوهيــدرات أثبتــت فاعليتها في عالج 
مــرض ألزهايمر والشــلل الرعــاش وبعض 

أنواع السرطان.
وأوضحــت أن ذلــك كان يســتخدم في 
عشــرينيات القــرن الماضي لعــالج الصرع 

لدى األطفال.
وينضم «الســيتوجين» أو النظام الغذائي 
المنخفض الكربوهيــدرات إلى قائمة نظام 
الغذاء المنخفــض لألطعمة التي تؤدي إلى 
زيــادة الســكر بالدم، واألطعمــة التي كان 

يعيش عليهــا األجداد من دون ســكر وال 
حبــوب غذائيــة، وإنما غنيــة بالدهون، 
وهي تشــمل األفــوكادو والجبن وزيت 

جوز الهند والكبدة.
وقالت خبيــرة التغذية إنه حين يفقد 
الجســم الســكريات، يقوم الكبــد بإنتاج 
مادة «السيتون» من احتياطي الدهون أو 

الناتجة عن بعض األطعمة.

خلصــت دراســة أميركية إلــى أن حالة 
الســيدات المســّنات المصابات بضعف 
طفيف في الذاكرة تســوء بوتيرة تصل 
إلــى الضعــف مقارنة بحالــة نظرائهن 

الرجال.
وأجرى باحثون بجامعة ديوك الدراســة 
علــى قرابــة 400 رجــل وامــرأة مــن 
معتــدل  إدراكــي  بضعــف  المصابيــن 
وتغيــرات مبكــرة في الذاكــرة تتفاقم 

أحياناً لتتحول إلى الزهايمر.
واعتقــد العلماء في الســابق أن التباين 

ناتــج عــن أن أعمار النســاء عــادة ما 
تتجاوز أعمار الرجال، ولكّن ثمة توافقاً 
متزايداً على أن شــيئاً آخر يجعل المرأة 
دبي - البيان  أكثر عرضة للخطر. 

كشــف علمــاء أن االلتهابات الفيروســية 
وأنــواع أخــرى شــائعة مــن الحشــرات 
من األســباب الرئيســية لإلصابــة بمرض 

الزهايمز.
وذكــرت صحيفــة ديلي ميــل البريطانية 
أن هــذه النظرية المثيرة للجدل ســتثير 
المخــاوف مــن أن مــرض الزهايمــز هو 
مــرض معد، كما تثير مخــاوف أخرى من 
أن االصابــة بالزهايمر ربما تكون مرتبطة 

بنقل الدم.
غير أن الدراسة أشارت إلى أن المضادات 

الحيويــة واالدوية المضادة للفيروســات 
والمتواجدة بالفعل فــي الصيدليات ربما 
تستخدم في عالج مرض الزهايمر المرتبط 
بتراجع الذاكــرة. وقال فريق بحث دولي 
من بينــه خبراء من جامعــات كامبريدج 
وادينبيرج ومانشســتر إنه الدليل على ان 
الحشــرات تقف وراء مرض الزهايمر «ال 
جــدال فيــه» ولم يعد مــن الممكن اآلن 
دبي - البيان الصحي  تجاهله. 

ماً. ويمكن لتحليل الدم 
ديــد تتبــع البروتينات 

م
ليثبــت فعاليته في 
نحو  تشخيص 

ج ي
لمرض ألزهايمر في الدم والســائل الدماغي

الشوكي.
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ســاهم تطبيق «حياتي» الذكي الــذي أطلقته هيئة الصحة في دبي 
مؤخــراً فــي مســاعدة مرضى الســكري على التحكم فــي المرض 
وتقديم خدمات جليلة، ويمكّن التطبيق المرضى من متابعة حالتهم 
المرضية بشــكل ذاتــي، ومراقبة التطــورات والمضاعفات التي قد 
تصيبهم. التطبيق الجديد يســاعد غير المرضى على مراقبة حالتهم 
الصحية، واكتســاب المعرفــة واألدوات التي تمكّنهــم من تفادي 

اإلصابة بهذا المرض، ويتيح التطبيق الحصول على نتيجة عينة الدم 
الخاصة بمرضى السكري، والتواصل مع الطواقم الطبية المتخصصة، 
وتحديــد مواعيــد لمراجعة الطبيــب، وإجــراء أي تعديالت على 
مواعيد الفحوص الطبية، إذ يوفر معلومات وقاعدة بيانات موسعة 
خاصة بكل مريض، محدداً فيها تاريخ المرض ومراحل تطوره، وأي 

مستجدات أخرى، إلى جانب العالجات المناسبة. 

ويعــد التطبيــق فــي الوقت نفســه قاعدة بيانات موســعة 

ومتطــورة لجميع األصحــاء، وهي تتضمــن معلومات ثرية 
عن كل ما يتعلق بأســباب اإلصابة بالسكري، وطرق الوقاية، 
وســبل التغذية السليمة، وما يتصل بذلك من سبل المحافظة 

على صحة األفراد ولياقتهم الطبية. 
ومــن جهة أخرى أطلقــت هيئة الصحة فــي دبي تطبيق 
«طفلــي»، الذي يســتهدف بشــكل خــاص رعايــة األمومة 
والطفولــة، حيــث يراقب التطبيــق مراحل تكويــن الجنين 
وتطوره، فضًال عن تشــخيص حالته الصحية وسالمته وصحة 

الحوامل بوجه عام.

ومن خالل التطبيق تستطيع األم إعادة جدولة أو إلغاء المواعيد 
الطبيــة، والحصول على محتوى تثقيفــي توعوي متكامل، حول 
ســبل الرعايــة، من خــالل الوســائل المتعددة، كما تســتطيع 
متابعة نمو الجنين وتطوره بشــكل أسبوعي، وفي الوقت نفسه 
يمكــن التطبيــق الحوامل من البحث عن مواقع المستشــفيات 
والعيــادة القريبــة التي يمكــن مراجعتها خــالل الحمل وعند 
الــوالدة، ويمكنها كذلك الحصول على جميع الخدمات العاجلة، 

واالستشارات عن بعد.

صمــم باحثــون بجامعــة طوكيــو اليابانية شــوكة 
إلكترونية صحية تُغني عن إضافة الملح في الطعام، 
وتحــُد مــن أضــرار كثــرة الصوديوم علــى الصحة 
بشــكل عام، إذ دمجوا فيها ما يعطي إحساســاً كأن 
الطعــام مالح، وهي مفيدة وصحية وعملية لمرضى 
الضغط، والذين يعشــقون إضافة المزيد من الملح 
إلــى طعامهم، لكن يخافون مــن تأثيره الضار على 

صحتهم.

وأوضح الباحثون أن الشــوكة مزودة ببطارية بها 
دائرة كهربائية تعطي للفرد صدمة كهربائية خفيفة 
جداً، وتعمل على تنشيط حاسة الذوق لديه وترسل 
للســانه مذاقاً مالحــاً للطعام الــذي يتناوله، بغض 
النظــر عما إذا كان مضافاً إليه ملح قليل أم أنه خاٍل 

من الملح.

وفسر الباحثون طريقة استخدام الشوكة، حيث زودت 
بمفتاح يعمل عند النقر عليه أثناء وضع الشــوكة في 
الطعام ثم وضعها داخل الفم، وتقوم الشوكة بإرسال 

تيار كهربائي ملحي للســان. وقــال الباحثون إن هذه 
الشــوكة ال تزال في مرحلــة التطوير، وهي جزء من 
مشــروع يحمل اسم «مطعم خاٍل من الملح» ويهدف 
إلى تشجيع األشخاص على تناول طعام صحي يحافظ 
على صحتهم وأجسامهم وفي الوقت ذاته غني بالملح 
والتوابــل التي تعطيه مذاقاً طيبــاً. ودمج في مقبض 
الشــوكة منفــذاً إلعادة شــحن بطاريتهــا التي تدوم 
نحو 6 ســاعات، وال يتميز النموذج األولي بمقاومته 
للمــاء، لكن ربمــا يتفادى المطورون هــذا األمر في 
النماذج األخرى المقبلة، بحســب صحيفة دايلي ميل 

البريطانية.

قالت صحيفة ساينس األميركية إن المقص 
الجينــي الذي طوره العلمــاء في محاولة 
لعالج التشــوه الجيني هو النقلة العلمية 
األبرز لعام 2015. وتستطيع هذه التقنية 
التي أطلق عليها العلماء اســم «كريسبر» 
التدخل في تغيير المجموع الجيني لجميع 
الكائنات الحية، بدءاً من البكتيريا والنبات 
والحيوان وصوًال لإلنســان وذلك بشــكل 
فعــال. وبينما كان العلمــاء يضطرون في 
لتطويــر أدوات متخصصــة من  الســابق 
أجل إحــداث تغير جيني بعينه فإن تقنية 
«كريســبر» تســتطيع العثور على موضع 
بعينه مــن الحمض النووي بهدف التدخل 
ايمانويله شــاربنتير  إلصالحه، وشــاركت 
مديرة معهد ماكس بالنك األلماني لألحياء 

المعدية في تطوير هذه التقنية.

ويستطيع الباحثون باستخدام «كريسبر» 
التخلص من جينات واســتبدال جينات 
سليمة محل جينات معطلة في الحمض 
النــووي أو إضافة مقاطع جينية جديدة 
لهــذا الحمــض. وبررت مجلة ســاينس 
اختيارها المقص الجيني على رأس أبرز 
اإلنجــازات العلمية هذا العــام بقولها: 
إنــه يمهد على ســبيل المثــال إلدخال 
تغييرات جينية على الحشــرات تجعلها 
تفقــد القــدرة على حمــل العديد من 
األمــراض التــي بدورهــا تقــوم بنقلها 

لإلنسان.

توصل باحثون في جامعة ســيدني األســترالية إلــى نظام جديد 
للعالج يغني عن حفر األســنان في كثير 

من الحاالت.
إن  الباحثون  ويقــول 
األسنان  أطباء  من  الكثير 
يتسرعون في عملية حفر 

األســنان وإعادة حشوها، 
فــي حيــن إنــه باإلمكان 
باتباع  التســوس  إيقــاف 
بعض الخطوات البسيطة.

وأظهرت الدراسة أن اتباع بعض اإلجراءات البسيطة كتنظيف 
األســنان بشــكل منتظم واتباع نظام غذائي صحي، وتطبيق طالء 
واق على األسنان غني بالفلوريد يمكن أن يخفض حاجة الطبيب 

لحفر األسنان إلى النصف.
ويقــول ويندل إيفانــز الذي قاد أبحاثاً اســتمرت 7 ســنوات 
إن الحشــو ليس ضرورياً في كثير من حاالت تســوس األســنان، 
والطريقة األفضل للعالج هي تتبع التسوس في وقت مبكر ومنعه 

من التفاقم، بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وأضاف إيفانز: «يقوم أطباء األســنان عادة بحفر وإعادة حشو 
األســنان لمنع التســوس من التمدد داخل األســنان، وذلك على 
مبدأ إصالح المشــكلة قبل أن تتفاقم، ولكن ال داعي للعجلة في 
هذا األمر، فهناك متســع من الوقت للســيطرة على التسوس منذ 

مراحله األولى».

يدرس باحثون أميركيون اســتخدام نظارة 
غوغل الذكية لتحسين حياة مصابي التوحد 
مــن خالل التعرف على مشــاعر اآلخرين 
وفهمها والتفاعل معهم، باســتخدام تقنية 
تتعقب وجوه المحيطين وتترجم مالمحها 

إلى كلمات يفهمها مصابو التوحد.
وارتكز باحثون في جامعة ســتانفورد في 
مشروعهم على الكيفية التي تعتمد عليها 
نظــارة "غوغل غالس" من حيــث ارتداء 
مصابي التوحــد النظارة المزودة ببرنامج 
ذكاء اصطناعــي وكاميــرا فيديــو لرصــد 

تعبيرات وجــوه اآلخرين إلخبار المرتدي 
مــن مصابي التوحد معنى تعبيرات وجوه 

المحيطين بهم في الوقت الحقيقي.
وتشــمل التعبيــرات الســعادة  والحــزن 
والهــدوء والخوف واالســتياء والشــعور 
التعرف  البرنامج  بالمفاجأة، كما يستطيع 
على الوجــوه القديمــة والجديدة إلخبار 
المرتــدي فــي اللحظــة ذاتها، بمــا يتيح 
لمصابي التوحد التفاعل المباشر واللحظي 
مع من حولهم.  دبي  - البيان الصحي 

وافقــت إدارة الغذاء والــدواء األميركية 
علــى زرع جهاز جديد في المخ للتخفيف 
الرعــاش  الشــلل  مــرض  أعــراض  مــن 
(باركنســون) الناجم عن اضطراب عصبي 

في النظام الحركي.
والجهاز المســمى نظام (بريــو) للتحفيز 
العصبــي مــن إنتاج شــركة ســانت جود 
ميديــكال، وهو بمثابة محرك صغير يزرع 
في المخ ويصدر نبضات كهربائية ضعيفة 

تستهدف مناطق بعينها من المخ.
وقالــت إدارة األغذية واألدوية األميركية 

إن هــذا الجهاز يمكن أن يســتخدم حين 
تفشــل العالجــات التقليديــة وحدها في 
تخفيف أعــراض المــرض، ومنها صعوبة 
المشــي ومشــاكل االتــزان وارتعاشــات 

مرتبطة باضطرابات في الحركة.
وال يوجــد حتــى اللحظــة عــالج لمرض 
باركنســون، ولذلــك فالتوصــل إلى طرق 
أفضل للتخفيف مــن أعراضه هو ضرورة 

للمرضى.

ســيدني األســترالية إلــى نظام جديد
ســنان في كثير 

ن 
نان 
حفر 

شوها، 
إلمكان 
باتباع  س 
 البسيطة.
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أدخلــت هيئــة الصحة فــي دبي أحدث 
التقنيــات والعالجــات الحديثة لألورام، 
حيــث تعمل الهيئة بشــكل دؤوب على 
مواكبــة آخر مــا توصل إليــه العلم في 
عــالج األورام، وتقــوم الهيئــة بتطبيق 
التجــارب العالميــة فــي مستشــفياتها 
محققــة أرقامــاً متميزة في المســاعدة 
بالقضــاء علــى المــرض أو الحــد مــن 
انتشــاره لدى المصابين به، وتقدم هيئة 
الصحة خدمات عالج الســرطان بالمجان 

للمواطنين وبمبالغ مقبولة للمقيمين.
الجســمي  الرحمــن  عبــد  الدكتــور 
المدير التنفيذي لمستشــفى دبي كشف 
عن اعتمــاد أحدث العالجــات العالمية 
لســرطان الجلــد والرئــة، وهــو العالج 
المناعي «البيولوجي» في قســم األورام 
في المستشــفى، الفتاً إلى أن كلفة عالج 
المريــض الواحد تصل إلى مليون دوالر، 
مشــيراً إلى معالجة مريضيــن مواطنين 
بالتقنيــة الجديــدة، والنتائــج التــي تم 
التوصل إليها كانت إيجابية ومبشرة، بعد 
أن اختفى المرض نهائياً لدى الشخصين.

العــالج  الجســمي: إن  الدكتــور  وقــال 
المناعــي أو البيولوجي، ناجــع جداً في 
عالج ســرطان الجلد والرئة، الفتاً إلى أنه 
يعمل على تحفيز جهاز المناعة لمقاومة 
الخاليا الســرطانية، مؤكداً أن المريضين 
اللذين عولجا بهذه الطريقة يعيشان اآلن 

حياة طبيعية.
وأضــاف، إن التقنيــة الثانيــة التي تم 
إدخالهــا إلى قســم األورام، هي تطبيق 
يتم استخدامها  التي  الالسلكية  الترددات 
في حال عــدم إمكانية إجــراء الجراحة، 
حيث يســتخدم تيار ينتج حــرارة عالية 
للقضــاء علــى الخاليــا الســرطانية في 
الحاالت التي ال يمكن إخضاعها للتخدير 
والعمليــات الجراحيــة، مثــل الحــاالت 
المتقدمة من أورام العظام والكلى والرئة 
والبروســتاتا، مشيراً إلى أن قسم األورام 
بدأ في اســتخدام هــذه التقنية الجديدة 
مطلع العام ٢٠١٥، وأعطت نتائج إيجابية 

جداً في الحاالت التي عالجتها.

وأشار الدكتور الجســمي إلى أن العالج 
المناعــي ال يزال مقتصــراً على عدد من 
دول العالــم، وتم اعتمــاده لدى العديد 
من الجهات الصحية العالمية، في حين ال 
تزال األبحاث والدراسات العالمية قائمة 
الكتشــاف ما إذا كان يصلح للسرطانات 
األخرى. وقال إن اإلمــارات تعد األولى 
عربيــاً في إدخــال العــالج البيولوجي، 
لتوفير  الرامية  مع اســتراتيجيتها  تماشياً 
أحــدث العالجات العالميــة للمواطنين 

بغض النظر عن كلفتها.

وقــال الجســمي، إن المستشــفى أدخل 
أيضــاً تقنية غــاز ثاني أكســيد الكربون 
لتصوير األوعية الدموية عن طريق حقن 
مادة ملونة في الشــرايين لتحديد أماكن 

االنسدادات.
وقــال إن مستشــفى دبــي يعــد من 
المستشــفيات الرائدة فــي التعامل مع 
مختلــف أنواع الســرطانات، حيث نجح 
األطباء في وضــع بصمتهم الخاصة على 
تطور الممارســات الطبية، وفي مقدمتها 
مــا تحقق على مســتوى عــالج األورام 

الســرطانية، من خالل أســاليب مبتكرة 
فريــدة من نوعها، وبالتحديد في قســم 
القســطرة، وذلك عن طريق حقن المواد 
الكيماوية في الخاليا السرطانية مباشرة، 
إلى جانــب العالج بالليــزر، الذي حقق 
نجاحات ملموســة، ما جعل المستشفى 
الباحثيــن  للمرضــى  مفضلــة  وجهــة 
عــن عالجات شــافية من داخــل الدولة 

وخارجها من أمراض السرطان. 
وأشار الدكتور الجسمي إلى أن أهم ما 

يميز قسم األورام بمستشفى دبي قدرته 
االســتيعابية وأطباؤه األكفاء، إضافة إلى 
خدمات المستشفى ذات الجودة العالية 
وفق أفضــل المواصفات العالمية، حيث 
زود القســم بأحدث األجهزة والمعدات 
البشــرية التي تتمتــع بكفاءة  والكوادر 
وخبــرة عاليتين، مما يجعلــه واحداً من 
أفضــل المستشــفيات التي يقبــل عليها 
المرضــى لعــالج األمراض الســرطانية، 
حيث يعالج المستشــفى األمراض األكثر 

انتشــاراً في الدولة والمسجلة في قسم 
األورام في مستشفى دبي، وهي سرطان 
الثــدي والقولون والمســتقيم، واألورام 
الخبيثة الدموية، وســرطان عنق الرحم، 
وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الرئة، 
واألورام اللمفاويــة، وســرطان المثانــة 
البولية، وســرطان البروســتاتا وسرطان 

المعدة.

الــدم  إلــى أن قســم أمــراض  وأشــار 
واألورام لــدى األطفال في بمستشــفى 
دبــي يعنى بتشــخيص ورعايــة وعالج 
األطفــال المصابيــن بأمــراض الــدم أو 
األورام المختلفة من سن الوالدة إلى ١٤ 
عاماً، وتأســس القســم التابع لمستشفى 
دبــي عام ١٩٨٧، وذلــك باعتباره وحدة 
تشــخيصية وعالجية مســتقلة تماما 
عن قســم أمراض الدم واألورام 
لــدى البالغيــن، حيث تطور 
القســم منذ تأسيسه تطورا 
ملحوظا على مستوى 
الخدمات 

المقدمــة، حيــث بــات يضاهــي كبرى 
المراكــز المتخصصــة عالميــاً في مجال 
المختلفة  الــدم واألورام  عالج أمــراض 
لــدى األطفــال، ومكن هــذا التطور في 
جميع المجاالت التشــخيصية والمخبرية 
وكذلــك في مجــال العــالج والتدخالت 
العالجيــة المختلفة القســم بــأن يكون 
مركــزاً إقليمياً بامتيــاز بتقديمة الرعاية 
الصحية المتميزة والمتخصصة على أعلى 
المعاييــر العالمية في تشــخيص وعالج 
األطفال المصابين بأمراض الدم واألورام 
السرطانية المختلفة، حيث يتميز القسم 
بطاقم طبي وتمريضي متخصص ومدرب 
في مجــال العنايــة باألطفــال المرضى 

بأمراض الدم واألورام.
كذلك يتميز القسم بوجود طاقم طبي 
فــي المجال التشــخيصي ألمــراض الدم 
واألنسجة واألشــعة التشخيصية، وكذلك 
شمل التطور في اآلونة األخيرة الحصول 
على أحــدث األجهزة في مجال التصوير 
اإلشــعاعي والنــووي، كمــا انضمت إلى 
المستشــفى خبرات متخصصة في مجال 
والتشــخيصية  العالجيــة  التداخــالت 
التــي مكنــت مــن عمــل التدخالت 
التشــخيصية ألخذ العينات المختلفة 
مــن شــتى األورام حتى الصعبــة منها، 
وإعطــاء األدويــة الكيماويــة بأحــدث 

الطرق العالمية.

وأوضح أن طاقم العمل في قســم عالج 
أمــراض الــدم واألورام لــدى األطفــال 
بمستشــفى دبــي يعتبــر طاقمــا طبيــا 
متخصصا ذا خبرة عالية في هذا المجال، 
إذ عمل معظم الــكادر الطبي في مراكز 
عالمية مرموقة فــي بريطانيا والواليات 
المتحدة األمريكية وكندا، ويضم القسم 
أيضــاً كادراً تمريضيــاً ومســاعداً مدرباً 
تدريباً جيداً وفق أعلى المعايير العالمية، 
نفســيين  متخصصيــن  يضــم  وكذلــك 
واجتماعييــن ومتخصصيــن فــي قســم 
العالج الطبيعــي لتقديم الرعاية المثلى 
لألطفــال المرضى، وفق أعلــى المعايير 
العالمية، رعاية وفهماً وتلبية الحتياجات 
المرضى ومســاعدتهم وتقديم المشورة 

الالزمة لهم ولذويهم.

وقال الدكتور عبد الرحمن الجســمي إن 
الوحدة المتخصصة في مجال تشــخيص 
وعالج األطفــال المصابين بأمراض الدم 
المرضــى  األطفــال  تســتقبل  واألورام 
مــن داخل الدولة وخارجها، إذ اســتقبل 
القســم حــاالت ألطفــال مرضــى مــن 
الدول المجــاورة تم عالجها بنجاح وفق 
أعلــى المعايير، وتقــدم الرعاية الصحية 
التشــخيصية والعالجيــة بــدون مقابــل 
لمواطنــي الدولــة وفق أعلــى المعايير 
العالميــة، أمــا المرضــى المقيمون فإن 
الخدمــة التشــخيصية والعالجيــة تقدم 
إليهــم بمقابــل مــادي يتفاوت حســب 
الحالــة المرضيــة، فعلى ســبيل المثال 
فــإن تكلفة عالج طفل مصاب باللوكيميا 
«ســرطان الدم» تبلغ في المتوسط ١٥٠ 
التدخالت  ألف درهــم شــاملة تكلفــة 
الكيماوية،  التشخيصية والعالج باألدوية 
وقــد تزيــد أحيانــاً عند حصــول بعض 

المضاعفات.

وأوضح أنه يتم تشخيص وعالج ما يقارب 
٦٥ حالــة فــي الســنة ألطفــال مصابين 
بأمراض الدم واألورام المختلفة، وتشمل 

اكتشف باحثون من جامعة يورك البريطانية عالجاً 
جديداً للمرحلة المبكرة من ســرطان البروســتاتا 
يعتمد علــى البالزما منخفضة الحــرارة. ويهدف 
العــالج لتوفيــر خيار أكثــر فاعلية علــى المدى 
الطويل ويصل إلى اســتخدامه مــرة كل ١٥ عاماً، 
ألن العالجات المســتخدمة حالياً تفتقر إلى هذه 

الميزة على الرغم من التحســينات المستمرة في 
السنوات األخيرة. ونشرت نتائج األبحاث «بريتش 
جورنــال أوف كانســر». وأفــادت بــأن المرضى 
الذين يتم اكتشــاف الورم مبكراً لديهم يعالجون 
حاليــاً بعالج بالتبريد أو بالعالج اإلشــعاعي، لكن 
ثلــث الحاالت تشــهد عودة المــرض بعد العالج 
اإلشــعاعي، كما يتعــرض المرضى آلثــار جانبية 

عديدة بعد العالج.
وبحســب الجمعية األمريكية للســرطان تعتبر 

أورام البروستاتا الخبيثة النوع الثاني األكثر شيوعاً 
من أنواع الســرطان بين الرجال، ويتم تشــخيص 
المــرض لدى واحد من كل ٧ رجال في متوســط 
عمــر ٦٦ عاماً. وبينت الدراســة الجديدة أنه في 
الســنوات األخيرة حــدث تقدم فــي التطبيقات 
الحيوية الســتخدام البالزما منخفضة الحرارة، بما 
في ذلك االســتخدام العالجي ضد السرطان، الذي 
يتم فيه توليد أنواع من األكســجين والنيتروجين 

كرد فعل على استخدام هذه التطبيقات.
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حاالت أمراض الدم االضطرابات النزفية 
والتخثريــة والمناعيــة ســواء الوراثيــة 
المكتســبة، وأنــواع اعتالالت  أو  منهــا 
الهيموغلوبيــن المختلفة، وكذلك أمراض 

الدم غير الحميدة كاللوكيميا.
وتشــمل أمــراض األورام المختلفــة 
ســواء األنســجة الرخــوة أو الصلبة في 

مختلــف أجزاء وأجهزة الجســم كأورام 
الجهــاز العصبــي فــي الدمــاغ، وأورام 
الصدر والبطن، وأورام األنسجة العضلية 
والعظــام، ويتلقــى األطفــال المصابون 
عالجــاً متطوراً متعــدد األنماط كالعالج 
باألدوية الكيماوية والتدخالت الجراحية، 
كعالج  المســاعدة  العالجــات  وكذلــك 
المختلفة  والفطرية  البكتيرية  االلتهابات 
وفق أحدث األساليب العلمية المتطورة.

التلطيفــي  العــالج  القســم  ويقــدم 
لألطفــال الذيــن يعانــون مــن األورام 
المتفشــية، والذيــن يحتاجــون عالجــاً 
تلطيفياً لتســكين األلم وتحسين مستوى 
الحيــاة لديهــم، كذلك تتم في القســم 
متابعــة المرضى القادمين مــن المراكز 
الخارجية بعد عمليات زرع نقي العظم.

وقال إنه يتم إدخال األطفال المرضى 
من أجل التشــخيص الدقيــق، ثم العالج 
الناجح، حيث يجري إدخالهم إلى القسم 
الموجود في الطابق الثالث بمستشــفى 
دبي، ويحوي القسم على ٢٢ سريراً تؤمن 
الكيماوي مــن الحقن  العــالج  للمرضى 
باألدوية الكيماوية ســواء في الوريد أو 
في الحبل الشــوكي، كما يتلقى األطفال 
المرضى بالقســم العالج المســاعد من 

نقل للدم والصفائح الدموية والمضادات 
ونحو  الفطريــات  ومضــادات  الحيويــة 
ذلــك، وكذلك يجري تقديــم التداخالت 
الطبيــة المختلفــة كأخــذ الخزعات من 
نقــي العظم، والبــذل الجنبي والصفاقي 
والبذل القطني.  وتقوم خدمة العيادات 
الخارجيــة برعايــة األطفــال المرضــى 
متابعــة  تتــم  إذ  الدقيقــة،  والمتابعــة 
ما يزيــد علــى ٩٠٠ مريــض بالعيادات 
تعافيهــم  لضمــان  ســنوياً  الخارجيــة 
الكامل.  وتابع الدكتور الجمسي «العالج 
المبكر ألمــراض الدم واألورام المختلفة 
باتبــاع أحدث الطــرق العالجية، يعتمد 
علــى نوع الورم الســرطاني المشــخص 
الكيماوية  باألدويــة  العــالج  ويتضمــن 
المختلفة المتوفرة فــي المركز. وكذلك 
يتضمن العالج باإلشــعاع كأورام الدماغ 
واألورام الصلبــة والرخوة المختلفة بعد 
االســتئصال.  ولدى القسم تفاهمات مع 
قســم العالج باألشــعة في مراكز داخل 
الدولة حيث يتم تحويــل المرضى إليها 

لتلقي العالج اإلشعاعي. 

ويتمتع المركــز ببرامج توأمة في مجال 

البحوث الطبية ومجال البرامج العالجية 
تشمل بروتكوالت مع مراكز عالمية في 
مجــال عالج أمراض الــدم واألورام لدى 
األطفال، وتشــمل مراكــز طبية أوروبية 
وأميركيــة إذ يزور المركز استشــاريون 
زائــرون عالميــون وذلــك لتأمين أعلى 
معاييــر ومســتويات الرعايــة والعــالج 
لألطفــال المرضــى.  وتم منــح األطباء 
العاملين في القسم جوائز تقديرية على 
المســتوى المحلــي الوطنــي والعالمي، 
بتميزهــم األكاديمــي والعملي  إقــراراً 
كذلــك الطاقــم التمريضــي للخدمــات 

الكبيرة التي يقدمها. 

وقــال إن المركــز بما يحتويــه من كادر 
طبــي وتمريضــي وخدمات علــى أعلى 
المعاييــر الدوليــة، يتطلع إلــى تجويد 
الخدمات المقدمــة والعمل مع المراكز 
اإلقليميــة والعالميــة المتخصصــة فــي 
هــذا المجــال لمواكبــة أحــدث الطرق 
التشــخيصية والعالجيــة لحاالت أمراض 
الدم واألورام لدى األطفال.  كما ويسعى 
المركز إلنشــاء مركــز إقليمي متخصص 
فــي زراعة نقي العظــام في دبي لرعاية 

األطفــال مــا قبــل زراعة نقــي العظام 
أثناء وبعد الزراعــة وفق أعلى المعايير 

العالمية. 

ويوفر قســم أمــراض الــدم للكبار في 
مستشــفى دبي كافة اإلمكانات الحديثة 
والمتطورة لتشــخيص وعالج ســرطان 
الــدم بأنواعــه، ومنهــا عالج ســرطان 
الــدم النقــوي المزمــن حيــث تتوفــر 
 nilotinib األدويــة الحديثــة مثل الـــ
و Dasatinib. وعــالج ســرطان الــدم 
اللمفــاوي المزمــن بحســب المعايــر 
العالميــة باســتخدام أحــدث األدويــة 
 ،obintuzumab و   idelalisib مثــل 
والكثيــر من العالجــات الحديثة لكافة 
أمــراض الــدم االخرى، ويتم تشــخيص 
قرابــة حالتين جديدتين بســرطان الدم 
أسبوعيا واألغلب منها يتلقى العالج في 

مستشفى دبي.
وتتفاوت االســتجابة لعالج ســرطان 
الدم عند الكبــار بناء على عوامل كثيرة 
منها العمر واألمراض المزمنة المصاحبة، 
ولكــن بصــورة عامــة اســتجابة مرض 

سرطان الدم الحاد للعالج تبلغ ٦٠٪ . 

وأشــار الــى ان معظــم حاالت ســرطان 
الثدي الجديدة التي يتم اكتشــافها تكون 
ســهلة العالج والشــفاء، ألنهــا تكون في 
المراحل األولى، واكتشــفت وحدة الثدي 
حوالــي ١٠٥ حــاالت ســرطانية موثقــة 
بالفحــص المخبري أي الخزعة من الثدي، 
حيث إن زيادة عدد الحاالت المكتشــفة 
تعــزى بســبب توافــر أجهــزة الفحــص 
الدقيقة في مستشــفى دبي، مثل أجهزة 
الماموغرام، إضافة إلى وجود جهاز يدعى 
Ductoscop وهــو جهاز منظار للقنوات 
الحليبيــة يقوم بالكشــف عــن الحميات 
الزائــدة في القنوات الحليبية، إضافة إلى 
حمــالت التوعية التــي تنظمها الهيئة مع 
مؤسســات المجتمــع والتــي تحث على 

ضرورة الفحص المبكر. 

وأرجع الدكتور الجســمي أسباب ارتفاع 
تشــخيص حاالت الســرطان فــي مراحله 
التشــخيص  تقنيــات  لتطــور  المبكــرة 
وتوفر المراكز الصحية وســهولة الحصول 
علــى الفحــص الشــامل حيث يكتشــف 
المرض فــي حاالته األوليــة ويتم تفادي 
المضاعفات مع تقدم المرض، وتابع: أوّد 
إضافة ســبب اخر الرتفاع نسبه تشخيص 
األمراض الســرطانية وهو ارتفاع نســبه 
الــزوار والمقيمين في الدولــة من كافة 
الدول والجنســيات كبــارا وصغارا، حيث 
إنــه بزيــادة عدد الســكان تزداد نســبة 
التشــخيص، وأوضح الدكتور الجسمي أن 
عالج ســرطان الدم مكلف جداً ويتراوح 
بين ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف درهم سنوياً وفي 
أغلب األحيان يســبب عبئاً ماديا ونفسيا 

كبيرا للمرضى المصابين.
ويتميــز مستشــفى دبــي بعــالج ورم 
الكبد عن طريــق حقن العقاقير الكيماوية 
 Trans مباشــرة إلى داخل الورم في الكبد
Arterial Chemo Embolization ويتم 
ذلك بواسطة طبيب االشعة التداخلية حيث 
يقوم بإدخال قســطرة رفيعــة عن طريق 
شريان الفخذ، ويتم توجيهها تحت االشعة 
حتــى تصل إلى الشــريان المغــذي للورم 
حيــث يتم حقــن الجرعــة الكيماوية إلى 
داخل الورم مباشــرة، ولكن حتى مع حقن 
الجرعة كلها داخل شــريان الورم مباشــرة 
فإن وجود هذه الجرعة الكبيرة مرة واحدة 
داخل النســيج الورمي يــؤدي إلى هروب 
كمية كبيرة منها إلى الدورة الدموية حيث 
تصل إلى جميع اعضاء الجســم، لذلك كان 
من الضــروري البحث عن وســيلة تضمن 
بقاء العقار الكيماوي داخل النسيج الورمي 
دون الهروب إلى الــدورة الدموية العامة 
لــذا يتم حقــن حبيبات ذكيــة يتم خلطها 
بالعقاقير الكيماوية المســتخدمة في عالج 
ســرطان الكبد، حيث تقوم بامتصاص هذه 
العقاقيــر وعندمــا تحقن هــذه الحبيبات 
إلى داخل الشــريان المغذي للــورم فإنها 
تقوم بإفراز العالج الكيماوي داخل النسيج 
الورمــي بمعدالت منتظمة ومحســوبة ال 
تؤدي إلى هــروب الــدواء الكيماوي إلى 
الــدورة الدمويــة العامــة ممــا يزيد من 
فاعليــة هذا الــدواء في العــالج، وكذلك 
فــإن هذه الحبيبــات المتناهية في الصغر 
تقوم بسد الشعيرات الدموية الدقيقة التي 
تقوم بتوصيل الدم إلى الخاليا الســرطانية 
وهــو الدم الضــروري لبقاء هــذه الخاليا 
الســرطانية على قيد الحياة وهذا االنسداد 
للشعيرات الدموية يؤدي على انقطاع الدم 
عن الخاليا السرطانية مما يؤدي إلى زيادة 
فاعليــة العقار الكيماوي فــي القضاء على 

سرطان الكبد.

900
مريض بالرسطـــان تتم متابعتهم 
بالعيـــادات الخارجية ســـنوياً يف 

مستشفى ديب.

65
حالة يف الســـنة ألطفـــال مصابني 

بأمراض الدم واألورام املختلفة.

22
رسيرا يف قســـم األطفـــال تؤمن 

للمرىض العالج الكياموي.

5
أول مـــن أطلق كلمـــة الرسطان 
كاسم لهذا املرض هو «أبو قراط» 

يف القرن الخامس امليالدي.

إعداد: عامد عبد الحميد - غرافيك: محمد أبوعبيدة

يعترب مرض الرسطان من أخطر األمراض الفتاكة باإلنسان، 
وتـــزول تلك األخطار يف حال االكتشـــاف املبكر للمرض، 
وبالتايل يجب عىل كل شخص مراقبة نفسه ورصد األعراض 
التي تدل عـــىل وجود املرض، أو احتامالت اإلصابة به، مبا 

يتيح لألطباء الكشف املبكر عن املرض.
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أوعية دموية
مجرى الدم

مليـــون مصـــاب ســـنوياً 
بالرسطان يف العامل.

محمد أبوعبيدة

اض الفتاكة باإلنسان، 
شـــاف املبكر للمرض، 
 نفسه ورصد األعراض 
تامالت اإلصابة به، مبا 

ض.

بؤر
الرسطان

ورم خبيث

وية
مجرى الدم

مليـــون مصـــاب ســـنوياً
بالرسطان يف العامل.

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

رسطان 
الثدي رسطان القولون 

واملستقيم

األورام الخبيثة 
الدموية

رسطان عنق 
الرحم

رسطان الغدة 
الدرقية

رسطان 
الرئة

األورام 
اللمفاوية

رسطان املثانة 
البولية

رسطان 
رسطان الربوستاتا

املعدة

14
مليون مصاب بالرسطان مع 

حلول عام 2025. 19

مليونـــاً مصابون بالرسطان 
22بحلول عام 2030.

أن يكونوا مصابني  يتوقـــع  مليوناً 
24بالرسطان مع حلول 2035.

ماليـــني وفاة عـــام 2014 
8.2بأمراض الرسطان املختلفة.

مليون شخص مصاب برسطان الرئة أي 13 % 
من العدد اإلجاميل للمصابني. 1.8

رسطـــان الثدي أكرث أنواع الرسطان انتشـــاراً بني 
النساء يف 140 دولة. 140

ويمكــن اســتخدام البالزمــا لنقــل أنــواع من 
األوكســجين والنيتروجيــن لعمل ضرر تأكســدي 
يؤدي إلى موت الخاليا الناجمة عن أشــكال أخرى 
من العالج، وأفادت النتائج أن هذا العالج قد يكون 

فعاًال، وأكثر قابلية لالستمرار، وأقل تكلفة.

واســتخدم الباحثون عينات من سرطان البروستاتا 
ألحــد المرضى فــي تجاربهم، وتبيــن أن تعريضها 

لمستويات من البالزما منخفضة الحرارة يؤدي إلى 
انخفاض كبير في القدرة على تشــكيل مســتعمرة 

وموت الخاليا.
ويعتقد فريق البحث في ضوء التجارب الناجحة 
أنه يمكن استخدام عالج البالزما منخفضة الحرارة 

لمرضى البروستاتا مرة كل ١٥ عاماً.
كمــا عرضت دراســة جديدة إمكانية اســتخدام 
مزيــج من عقارين للقضاء على ســرطان الثدي أو 
تقليصــه بشــكل كبير خــالل ١١ يومــاً دون حاجة 

للعالج الكيميائي أو الجراحة. ونوقشــت الدراســة 
ضمن أعمال المؤتمر األوروبي الـ١٠ ألورام الثدي 
في امســتردام، وأشــرف علــى تجــارب وأبحاث 
الدراســة البروفيســورة جوديث بليــس من معهد 

أبحاث السرطان في بريطانيا.
ولفتت النتائج االنتباه إلى فاعلية الدواء الجديد 
التــي نجحت في تقليص الــورم أو إزالته خالل ١١ 
يوماً فقط تشمل العالجات الحالية لسرطان الثدي 
الجراحة والعالج الكيميائي والعالج الهرموني، إلى 

جانــب بعض األدوية منها دواء هيرســبتين األكثر 
شــيوعاً. وقد دخلت في الســنوات األخيرة عقاقير 

جديدة إلى سوق األدوية الخاصة بسرطان الثدي.

وشــارك في تجارب الدراســة البريطانية الجديدة 
٢٥٧ امــرأة، تــم تقســيمهن إلــى ٣ مجموعــات 
األولــى تناولــت مزيجاً مــن دواء تراســتوزوماب 
ودواء الباتينيــب، والثانية تناولت دواء الباتينيب، 

والثالثة لم تتناول أي أدوية لتلعب دور المجموعة 
الضابطة. وتقرر أن تكون فترة العالج ١١ يوماً قبل 
تلقــي المريضات عالجاً جراحيــاً إن ظلت الحاجة 

إليه.
وجــدت النتائــج أن ربع النســاء الالتــي تلقين 
المزيــج الدوائــي وعددهــن ٦٦ امــرأة أصبحت 
األورام لديهــن صغيــرة جــداً إلــى درجة يصعب 
قياسها معها، وأن ١١ ٪ منهن قد زالت األورام التي 

كانت لديهن نهائياً.

أوضــح الدكتــور عبــد الرحمــن 
الجسمي أنه ال يوجد هناك سبب 
السرطان،  بأمراض  لإلصابة  معين 
ولكن هناك عوامل تســاعد على 
زيــادة نســبة اإلصابــة، ويرتبط 
أبرزها بعوامل وراثية، وتصل إلى 
المكتســبة  اإلصابات  %8، وتصل 
بأمراض السرطان عموماً إلى نحو 
92 %، وذلك بسبب عوامل بيئية 
للمواد  التعرض  وغذائية، وتشمل 
المسرطنة وملوثات كيميائية منها 

ما هو معروف وغيرها.



أفــادت مجلة «فروينديــن» األلمانية أن 
البنجر «الشــمندر» يعــد صديقاً للمعدة 
والكبد؛ حيث إنه غني باأللياف الغذائية، 
التي تتمتــع بتأثير إيجابي على عملية 
الهضم. ويسهم تناول طبق صغير منه 
يومياً في الحد من اإلصابة باإلمساك 

والبواسير. 
وأضافــت المجلة المعنيــة بالصحة 
والجمــال أن الشــمندر يزخــر أيضاً 
بمادة البيتايين، التي تسهم في الحد 
من تجمع الدهــون بالكبد، مما يعمل 

على تحســين وظيفة الكبــد.  وباإلضافة 
إلى ذلك، يحتوي الشمندر على النترات، 
التي تعمل على تحســين سريان الدم في 
الجسم، مما يسهم في خفض ضغط الدم 
المرتفــع، ومن ثــم الوقاية مــن أمراض 

القلب والشرايين.
الشــمندر  يعــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
للمعــادن والفيتامينات، كالحديد  منجماً 
وفيتاميــن  والبوتاســيوم  والمغنيســيوم 
دبي ـ البيان الصحي  «ب». 

كشفت دراسة أميركية أن هناك فوائد جمة 
لألحماض الدهنية غير المشبعة واألوميغا 3 
الموجودتين في األســماك والبيض والزيوت 

النباتية. 
وتطرقت الدراســة بالتحديد لفوائد الجوز، 
حيــث أجرى الباحثون دراســتهم على 700 
رجــل وامرأة في الـ 69 من العمر، كان على 
نصفهم تناول الجــوز بعكس النصف اآلخر. 
وبّينــت النتائج أّن الذين تناولوا الجوز كانوا 
أقــّل عرضــة لإلصابة بأمراض الشــرايين أو 
متالزمة األيض الشهيرة التي يمكن أن تؤدي 

إلى نوع من الســمنة المرضية. كما أّن هذه 
الفئة نفسها شهدت بعد مرور سنة انخفاض 
نســبة الكوليســترول الســيئ لديها وكذلك 
انخفضت احتمالية اإلصابــة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية. ولم يشــهد المشــتركون 
في الدراسة زيادة في الوزن مع تناول بعض 

حبات من الجوز في اليوم.
المنتظــم  االســتهالك  يــؤدي  أن  ويمكــن 
لألحماض الدهنية غير المشــبعة إلنقاذ نحو 
مليون شــخص في كل أنحاء العالم كل عام 
دبي - البيان الصحي  من أمراض القلب. 
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ابتكــر علماء بريطانيــون نوعاً جديداً من 
الشــوكوالتة ذا وظيفة تجميلية، تفيد في 
الحفاظ على نقاء البشرة وإزالة التجاعيد 
منهــا. ولم يعد طعم الشــوكوالته اللذيذ 
هو الســبب الوحيد في إقبــال الكثيرين 
على تناولها، فقد اكتشــف العلماء فوائد 
أخرى للشوكوالتة بعد أن قاموا بإنتاج ما 
أسموه «الشوكوالتة التجميلية» التي تفيد 
في إزالــة التجاعيد وتزيد من تدفق الدم 

وتساعد على استعادة نضارة البشرة.
ويقول العلماء بأن تناول 7.5 غرامات 
مــن هــذه الشــوكوالتة يومياً، ســتظهر 
آثــاره اإليجابيــة خالل 3 أســابيع، حيث 
أنها تحتوي على مضادات األكســدة التي 
تقلل من نســبة الكوليسترول السيئ، كما 
تحتــوي على 38 ســعرة حراريــة فقط، 

باإلضافــة إلــى %72 من نــوع خاص من 
الكاكاو.

وتــم تطوير هذا النــوع التجميلي من 
الشــوكوالتة، بعد دراســة أجرتها جامعة 

كامبريدج، وسيتم كشف النقاب عنه في 
مؤتمــر التطوير الغذائــي العالمي، الذي 
سيقام في لندن في الشهر المقبل بحسب 

صحيفة دايلي ميل البريطانية.

قالــت نتائــج دراســة كنديــة جديدة 
إن إضافــة حصــة واحدة مــن البقول 
يومياً إلى الطعام، تســاعد على فقدان 
الــوزن الزائد. وبحســب هــذه النتائج 
التي نشرتها «المجلة األميركية للتغذية 
السريرية» يساعد تناول 130 غراماً من 
العدس أو الحمص أو الفول يومياً لمدة 

6 أسابيع على إنقاص الوزن. 

وتحتــوي البقــول علــى نســبة كبيرة 
والزنــك  واألليــاف  البروتيــن  مــن 
والحديد والفوســفور وحمض الفوليك 
وفيتامينــات ومعادن أخرى، ما يجعلها 
خيــاراً غذائياً مناســباً لمن يريد إنقاص 

الوزن.
وأجريــت الدراســة الجديــدة فــي 

بتورنتــو،  مايــكل  ســان  مستشــفى 
واعتمــدت علــى بيانات 940 شــخصاً 
شــاركوا في 21 تجربة ســريرية، وتبين 
أن األشــخاص الذيــن تناولــوا يومياً ما 
يعادل ثالثة أرباع الكوب من البقول، أو 
130 غراماً، لمدة 6 أسابيع فقدوا الوزن 

مقارنة بمن لم يتناولوا البقول يومياً
وكانت دراسات ســابقة أشارت إلى 
فوائــد البقول للقلــب، خصوصاً خفض 

نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

مراقبــة الســعرات الحراريــة التــي يتناولهــا اإلنســان فــي 
الطعــام تعــد العامل األهم فــي تقليل الــوزن، وليس نوعية 
النظــام الغذائــي ومــا إذا كان غنيــاً بالبروتينــات أم المواد 
الكربوهيدراتيــة طالمــا كان قليل الدهون. وخلصت دراســة 
قام بهــا جيرمي كريبس المحاضر بكلية طــب وعلوم الصحة 
بجامعــة أوتاجو في نيوزيلندا إلى رســالتين مهمتين، األولى 
أنه بصرف النظر عــن نوعية النظام الغذائي الذي نصفه، فإن 
األشــخاص يجــدون صعوبة فــي الحفاظ علــى التغيرات في 
عاداتهم الغذائية لفترات طويلة، ولكن إذا ما تمكنوا من تتبع 
نظــام غذائي غني بالبروتين أو الكربوهيدرات فســيتمكنون 

من تحقيق فقدان وزن متوســط. وأوضح أن الرســالة األولى 
تعطي مرونة وتمنح األشــخاص فرصة اختيار النظام الغذائي 
األفضــل لهم، بل وفرصــة التحول إلى نظام غذائي جديد عند 
الشعور بالملل من النظام األول، والرسالة الثانية التي تقدمها 
الدراســة هي أن مرضى الســكري الذين يتبعون نظاماً غذائياً 
ُيمّكنهــم من إنقاص الوزن يحققون فائدة التحكم في الســكر 
وتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض شرايين القلب. ولعمل مقارنة 
بين فوائد النظامين الغذائيين، تتبع الباحث حوالي 300 رجل 
وســيدة يعانون زيادة في الــوزن، تراوحت أعمارهم بين 35 
إلــى 75 عامــاً ويتابعون برامج غذائية جديــدة لمدة عامين، 
وســجل جميع أفراد العينة مؤشــر كتلة جسم يفوق 27، مما 
يعني مســتوى متوسط من الوزن الزائد وجميعهم من مرضى 
السكري من النوع الثاني. وقام الباحثون بتقسيم أفراد العينة 

بشــكل عشــوائي إلى مجموعتين، األولى اتبعت نظاماً غذائياً 
منخفض الدهون غني بالبروتين، والثانية اتبعت نظاماً غذائياً 

منخفض الدهون غني بالكربوهيدرات.
وخالل الـ 6 أشــهر األولى حضر الجميع جلســات جماعية 
مرتين باألســبوع يقودها خبراء إنقاص وزن، وفي الـ 6 أشهر 
التاليــة عقدت الجلســات مرة كل شــهر، وتم قيــاس الوزن 
ومحيــط الخصــر بعد 6 أشــهر ثم عــام ثم عاميــن، كما تم 
فحص وظائف الكلى ومســتوى الدهــون في الدم. وتبين أن 
إجمالي الســعرات الحرارية التي يتناولها األشخاص بكال 
المجموعتيــن قد انخفض، وفــي النهاية كال المجموعتين 
فقدوا المقدار نفسه من الوزن وسجلوا قياسات متقاربة 
في محيط الخصر، وفي نهاية فترة الدراســة سجل جميع 

المشاركين مستوى الدهون في الدم نفسه.
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وضعت هيئــة الصحة في دبــي، خطة لتوفير 
«روبوتــات» فــي صيدليــات 3 مستشــفيات 
تابعة لها، قبل نهاية العام الجاري، هي راشــد 
ودبــي ولطيفة ؛ بهدف الوصول بأوقات انتظار 
الجمهــور للحصول على الدواء، إلى صفر خالل 
األشــهر المقبلة، فيما وضعــت «الهيئة» خطة 
أطول تصل إلى 3 ســنوات، لتوفير «روبوتات» 
بصيدليــات مراكــز الرعايــة الصحيــة األولية، 
خاصــة التــي توجد فــي مناطــق ذات كثافة 

سكانية عالية.
وتبلغ فترة االنتظار للحصول على الدواء في 
مستشفى دبي، حالياً، ما بين 20 إلى 25 دقيقة 
كحد أقصى، و15 دقيقة في مستشــفى راشــد، 
بينمــا مستشــفى لطيفة يصل وقــت االنتظار 

حالياً إلى صفر.
وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات 
الصيدالنيــة في هيئة الصحة بدبي: «نعمل على 
توفير تقنيات جديدة في الصيدليات الموجودة 

بالمرافــق الطبية التابعة للهيئة، مما ســيؤدي 
إلى سرعة صرف الدواء من جهة، ودقة 
توفيــر األصنــاف الدوائيــة للمرضــى، 
وذلك لتحقيق نســبة رضا أعلى من قبل 

الجمهــور على أداء الهيئة وتحقيق الســعادة 
للمراجعين».

ويبلغ وقــت االنتظار فــي مراكز الرعاية 
التابعــة لـ«الهيئة»، 10  الصحيــة األوليــة 

دقائق، وتحديداً في المراكز المزدحمة، ومن 
خالل «الروبوتات» ســيتم الوصول إلى إنهاء 

االنتظــار الدوائــي، منوهاً بأن إعــداد وتوفير 
الوصفة نفســها يســتغرق نحو دقيقتين فقط، 
ورغم ذلك ستعمل «الهيئة» على تخفيض هذا 

الوقت حتى يصل إلى صفر.
وأكــد أنه لن يكون هناك أي تدخل بشــري 
مــن الصيدالني فــي توفير األدويــة المطلوبة 
للمريــض، حيث ســيقتصر دوره على التدقيق 
علــى نوعيــة األدوية المجهزة وشــرح طريقة 

تناول المريض للدواء.

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن معدن 
النحاس قادر علــى القضاء على الجراثيم 
والبكتيريا وفيــروس كورونا خالل دقائق 
معدودة، علــى عكس المعــادن األخرى 
مثــل الزجاج أو المطــاط أو الفوالذ التي 

تبقى  فيها البكتيريا حية لـ 5 أيام.
وأوضحت الدراسة الصادرة من جامعة 

ساوثهامبتون اإلنجليزية أن معدن النحاس 
لديــه خصائــص ُتمكنه مــن القضاء على 
فيــروس كورونــا الذي انتشــر في اآلونة 
األخيرة وأدى إلى ارتفاع نســبة الوفيات 
فــي العديد من الدول، بحســب صحيفة 

دايلي ميل البريطانية.
ومــن المعــروف أن فيــروس كرونــا 
التنفسي لإلنسان، ويسبب  يصيب الجهاز 
العديــد مــن األمــراض كنــزالت البــرد 
وااللتهاب الرئــوي، وتأتي هذه األمراض 

نتيجة انتشــار البكتيريــا والجراثيم التي 
تكون على األســطح ومن ثــم تنتقل إلى 

اإلنسان.

واختبر الباحثون قدرة معدن النحاس من 
خالل وضع ســبائك نحاسية على األسطح 
التي تمكنت من جمع واستقطاب العديد 
من الميكروبات والجراثيم والقضاء عليها 

نهائياً خالل دقائق معدودة.

ابتكر باحثــون بريطانيــون حقنة جديدة 
تُخلص الجســم من مســتوى الكولسترول 

السيئ. 
الباحثــون بمستشــفى جورج  وأشــار 
بجامعــة لندن إلى أن هــذه الحقنة تمنح 
البالغيــن مســتوى كولســترول األطفال، 
 «Alirocumab» ويعتبر الباحثون الحقنة
من أبرز العقاقيــر التي عرفت حتى اآلن 
في تخفيض مســتوى الكولسترول السيئ 
منذ اكتشــاف عقار «الستاتينات»، والذي 
لقبه الباحثون باســم «عقــار باكمان» إذ 

يحول المرضى إلى أشخاص أصحاء.

وأوضــح الباحثــون أن النتيجــة الطبيعية 
لتقليــص مســتوى الكولســترول الســيئ 
من الجســم هي انخفاض مخاطر اإلصابة 
بأمــراض القلــب والســكتات الدماغيــة 
الحقنــة  أن  إلــى  مشــيرين  الخطيــرة، 
الجديــدة مفيدة للمرضــى الذين يعانون 
من اآلثار الســلبية لعقاقير الســتاتينات، 
الــذي ال يعمل جيداً مع 10 إلى %40 من 
المعتمديــن علــى «ســتاتينات»، إذ ينتج 
عنه نتائج سلبية على الصحة مثل الشعور 
باإلرهــاق والتعــب واإلســهال وآالم في 
العظام والمفاصل وزيادة مخاطر اإلصابة 

بالنوع الثاني من السكري.

أعطت الوكالة األميركيــة للغذاء والدواء 
موافقتهــا على أول دواء مصنع بواســطة 
طابعــات ثالثيــة األبعاد، علــى ما أعلنت 
مختبرات «ابريســيا فارماســوتيكلز» التي 
تنتــج هــذه العقاقيــر القابلــة للتذويب 

المستخدمة في معالجة نوبات الصرع.
وأوضحت هذه المختبرات، أن نظامها 
للطبــع باألبعاد الثالثية قــادر على إنتاج 
جرعــات تصل إلــى ألف ميليغــرام لكل 

عقار.
الوكالــة  باســم  المتحدثــة  وأكــدت 
األميركيــة للغذاء والدواء ســاندي والش 
في رســالة إلكترونية لوكالة فرانس برس 

أن هذا الدواء هو األول المنتج عبر طابعة 
ثالثية األبعاد الذي يحظى بموافقة الوكالة 
األميركيــة على طرحه في األســواق، كما 
أوضحت أن هذا العالج واسمه «سبريتام» 
مطروح في األسواق منذ سنوات عدة عبر 

أشكال أخرى لمعالجة الصرع.
وتعتزم شركة «ابريســيا» توزيع عالج 
«ســبريتام» فــي الربــع األول مــن العام 

المقبل.
والــدواء  الغــذاء  وكالــة  ووافقــت 
األميركيــة على طــرح مواد طبيــة، بينها 
أطــراف اصطناعية مصنعة بتقنية الطباعة 
باألبعاد الثالثية. كذلك أشــارت «ابريسيا» 
في بيانها إلــى عزمها تطوير أدوية أخرى 
باالســتعانة بتكنولوجيــا الطباعة باألبعاد 

الثالثية، خالل السنوات القليلة المقبلة.

حذر أطباء الرابطة األلمانية ألخصائي 
أمراض الروماتيزم من أعراض جانبية 
محتملة يمكن أن تتسبب فيها أدوية 
الروماتيزم خصوصاً على أداء وظائف 

الكلى لدى كبار السن. 
ألطباء  األلمانية  الرابطة  ونشــرت 
األمراض الباطنية دراسة على موقعها 
اإللكتروني ذكرت فيها المخاطر التي 
قد تنجم عن تناول أدوية الروماتيزم 
عند كبار الســن، والتي قد تؤثر سلباً 
علــى أداء وظائف الكلــى. وأرجعت 
أخصائيــة أمراض الروماتيــزم زيلكه 
تسينكه من برلين سبب تلك المخاطر 

تتراجــع  الكلــى  وظائــف  أن  إلــى 
بطبيعتها لدى كبار السن.

وأضافت الطبيبة األلمانية: «ينبغي 
أن يتــم وصــف عــالج الروماتيــزم 
وفقا لحالــة كل مريــض واحتياجاته 
الخاصــة، بحيــث يتم مراعــاة نوعية 
األدوية األخرى التي يتلقاها المريض 
واالنتبــاه بصفــة خصوصاً إلــى تأثير 
تنــاول هذه األدوية مــع غيرها على 
وظائف الكلى، السيما لدى كبار السن 

من المرضى».
ولتحقيــق ذلــك أوصت تســينكه 
بضرورة قيام المريض بتسجيل جميع 
األدوية التي يتناولها بدقة كاملة، كي 
اتباع العالج الدوائي  يتسنى للطبيب 

المناسب مع هذه األدوية.

أعلن باحثون في جامعة برازيلية أن أول مصل 
لمعالجة لســعات النحل سيجرب على البشر 
للمــرة األولى، وأوضــح الباحثون من جامعة 
بوتوكاتــو في والية ســاو بالو أنهــم حصلوا 
علــى إذن من وزارة الصحة والوكالة الوطنية 
للمراقبة الصحية لبدء التجارب. وســينقل كل 
شــخص يصاب بلســعة نحل في 
بوتوكاتو  مناطــق 
وتوباراو 

وأوبيرابــا إلــى مركز أبحاث، حيث ســيتلقى 
المصل الذي احتاج تطويره إلى 15 ســنة من 
األبحاث، على ما أوضح الطبيب البيطري روي 
ســيابرا فيرير جونيور. وقــال فيريرا «بفضل 
هــذه التجارب ســنقيم بحلول نهاية الســنة 
ســالمة هذا المنتــج ومن ثــم فعاليته. ومن 
ثم ســنجربه في عدد أكبر مــن المدن. وبعد 
هــذه التجارب يمكننا أن نســجله رســمياً». 
وينوي فيريرا تصدير المصل إلى دول أخرى، 
وتعالج لســعات النحل حالياً بعقاقير مضادة 
دبي - البيان الصحي  لاللتهابات أو الحساسية. 

أظهــرت دراســة أجريــت فــي جامعــة 
كاليفورنيا ونشــرتها مجلة «نيتشــر» أنه 
يمكن عالج مشــكلة الميــاه البيضاء على 
العين (الكتاراكت) بواسطة محلول يحتوي 
على الســتيرويد، دون الحاجة الســتبدال 

عدسة العين عن طريق الجراحة.
وتوصلت نتائج الدراســات إلــى إمكانية 
اســتخدام األنسوتيرول على شكل قطرات 
كعامــل وقايــة وعــالج لمشــكلة المياه 
البيضــاء دون الحاجة لجراحة الســتبدال 

عدسة العين.

وتعالــج الميــاه البيضــاء حالياً بواســطة 
الجراحة، وهي ليست خياراً متاحاً للجميع، 
فبحســب منظمة الصحــة العالمية توجد 
عوائــق في بلــدان عديدة أمــام الحصول 
على العالج الجراحــي. وتفتح نتائج هذه 
الدراســة باب أمل جديد لعالج مشــكلة 
الميــاه البيضــاء علــى العين باســتخدام 
القطرة دون جراحة.  دبي - البيان الصحي 

 



تعتبــر متالزمة غيان- باريه من الحاالت المرضيــة النادرة التي يهاجم 
فيها الجهاز المناعي للشــخص األعصاب المحيطية، وقد يتأثر بها الناس 
مــن جميــع األعمار، ولكــن المرض يكون أكثر شــيوعاً لــدى البالغين 
والذكــور، ويتعافى معظــم الناس تماماً من المــرض، وعلى الرغم من 
نــدرة حدوث حــاالت متالزمة غيــان- باريه المســتعصية، إال أنها قد 
تؤدي إلى ما يشــبه الشلل التام، وينبغي عالج األشخاص الذين يعانون 
مــن متالزمة غيان - باريه ورصد حالتهم؛ وقد يحتاج البعض إلى عناية 

مركزة، ويشمل العالج الرعاية الداعمة وبعض العالجات المناعية.
وفي متالزمة غيان باريه، يهاجم جهاز المناعة في الجســم جزءاً من 

الجهــاز العصبي المحيطي. ويمكن 
أن تؤثــر المتالزمة على األعصاب 
التــي تتحكم في حركة العضالت، 

وكذلك تلك التي تنقل اإلحساس باأللم 
ودرجة الحرارة واللمــس، ويمكن أن يؤدي 

هذا إلى ضعف العضالت وفقدان اإلحســاس في 
القدمين أو الذراعين، وهي حالة مرضية نادرة الحدوث، 

حيث يتراوح إجمالي حاالت حدوثها ما بين 0.4 و4.0 لكل 100000 
شخص ســنوياً.  ويصاب بها الناس من جميع األعمار ولكنها تكون أكثر 
شــيوعاً لدى البالغين وعند الذكــور، وحتى في أفضل األماكن، يلقى ما 
يتــراوح بين %3 و %5 من المرضى المصابيــن بمتالزمة غيان - باريه 
حتفهم من جراء المضاعفات، والتي قد تشمل الشلل في العضالت التي 

تتحكم في التنفس، وعدوى الدم، وجلطات الرئة أو السكتة القلبية. 

وعــادة ما تســتمر األعراض بضعة أســابيع، مع تعافــي معظم األفراد 
دون حــدوث أية مضاعفات عصبية كبيرة على المدى البعيد، وتشــمل 
األعراض األولى لمتالزمة غيان - باريه اإلحســاس بالضعف أو الشــعور 

بالوخز، وعادة ما يبدأ في الساقين، وقد يمتد إلى الذراعين والوجه.
وبالنسبة لبعض الناس، قد تؤدي هذه األعراض إلى شلل في الساقين 
والذراعين، أو عضالت الوجه. وتتأثر عضالت الصدر لدى ما يتراوح بين 

%20 و%25 من الناس، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس.
وتعتبــر حاالت متالزمة غيان - باريه الوخيمة من الحاالت المرضية 
النــادرة، ولكنهــا قــد تؤدي إلى ما يشــبه الشــلل التــام. وتعتبر هذه 
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أكــد العلمــاء أن وفاة أحــد الزوجين تزيد 
مــن خطــر إصابة الباقــي على قيــد الحياة 
باضطــراب ضربات القلب بنســبة أكثر من 
 Open Heart 50، حيث نشــرت مجلــة%
مقالة تفيد بأن وفاة أحد الزوجين تزيد من 
خطر اإلصابة بالرجفان األذيني، وهي الحالة 
التي يمكن أن تــؤدي إلى مضاعفات مميتة 
لإلنسان، بنســبة %57 في الشهر األول بعد 
وقوع الوفاة. والخطر األكبر هو على من بلغ 

60 من العمر.

وتوصــل األطباء إلى هذا االســتنتاج بعد 
تحليــل بيانــات أكثر من 160 ألف شــخص 
تــم اختيارهم على أســاس الجنــس والعمر 
ووجود أمراض أخرى وفقدان أفراد األســرة 
في الفترة من العام 1995 إلى العام 2014.

كما تبين أن مســتوى الخطــر يبقى عالياً 
خالل فترة تعــادل نحو عام واحد ثم ترجع 
األمــور إلــى طبيعتها، واتضــح أن العازبين 
هــم في خطــر أكبــر بالمقارنة مــع أولئك 
الذيــن لديهم أطفــال. ويرجــح العلماء أن 
يؤثر فقدان الزوج على تطور المرض بسبب 
اإلجهاد مؤكدين بذلك أن وفاة الشــريك في 

الحياة تعتبر من الحاالت األكثر إجهاداً.

اكتشــف باحثون من المستشفى الشعبي 
الثانــي في مقاطعة كوانــغ تونغ الصينية، 
أن أشــخاصاً يعانون مــن األرق يتصفون 
بوقــوع خلل في توزيع المادة البيضاء في 

دماغهم. 
ويقــول العلمــاء، إن األرق عــادة مــا 
يظهر لدى أشــخاص يتعرضــون لإلرهاق 
نهــاراً، والنحطاط في المزاج واختالل في 

اإلدراك.
وقــرر العلمــاء المختصــون بالجهــاز 

العصبي، إجراء دراســة حول عالقة الخلل 
فــي توزع مــادة المخ البيضــاء بالمعاناة 
مــن األرق، ومــدى خطورة هــذا الخلل. 
المذكورة عبــارة عن  البيضــاء  فالمــادة 
حزم من األمهدة، وهي الســيقان الطويلة 
للخاليا العصبية التي توصل ما بين األجزاء 

المختلفة من المخ.
وشــمل البحث 23 شخصاً كانوا يعانون 
من األرق العائد إلى خصائصهم النفســية 
والجســدية، و30 شــخصاً ســليماً صحياً. 
وقــام كل المتطوعين بتعبئة اســتمارات 
ذكــروا فيها مدى خطورة حالتهم بســبب 
األرق، ودرجة تعرضهم للقلق واالكتئاب. 

كمــا أجري لكل من المشــمولين بالبحث 
تصويــر مقطعي لدماغهــم بطريقة تمكن 
من مراقبة حركة الماء على امتداد المادة 

البيضاء.
وأظهــرت نتائــج البحــث أن أدمغــة 
التواصل  باألرق تتصف بفقدان  المصابين 
فــي المــادة البيضاء في النصــف األيمن 
منها، وفي سريرهم البصري، بالمقارنة مع 

أولئك الذين تميزوا بصحة سليمة. 
وبــرأي العلماء أن عدم وجود غشــاء 
عازل للنبضات العصبيــة الكهربائية حول 
الخاليــا العصبية، هو الســبب الرئيســي 

للمعاناة من األرق.

قالت دراسة، إن دواًء متداوالً في الصيدليات قد يكون 
مفتاح الحياة لمدة طويلة بالنسبة لذباب الفاكهة على 
األقل، وأثبتت التجارب أن جرعات خفيفة من الليثيوم 

أطالت حياة ذبابة الفاكهة في المختبرات.
ويقول العلماء إن هذا االكتشاف مشجع وقد يؤدي إلى 
التوصل ألدوية جديدة لمســاعدة الناس للعيش لمدة 
أطول بصحة أفضل. ويستخدم الليثيوم في مجال الطب 
النفسي، إذ إنه يســاعد على وقف التقلبات المزاجية، 
إال أن لــه الكثير من اآلثار الجانبية الخطيرة عند تناول 

جرعات عالية منه.
وال تعــرف كيف تعمل مادة الليثيوم على المخ بصورة 
كاملة، إال أنها تمكنت من إطالة حياة ذبابة الفاكهة من 

.GSK-3 خالل منع إفراز مادة كيماوية تدعى

وقالت المشــرفة على الدراســة البروفسورة ليندا 
بارتريــدج: «النتائج المشــجعة التــي حصلنا عليها من 
جراء إعطاء ذبابــة الفاكهة جرعات قليلة من الليثيوم، 
تجعلنا نتطلع إلى دراســة مادة GSK-3 في الكثير من 
الحيوانــات، ونحن نأمل في تطوير عقار الختباره على 
 Cell اإلنســان». ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة
Reports، وجــاء فيها أن ذبابة الفاكهة عاشــت 16% 
مدة أطول عندمــا أعطيت جرعات منخفضة من مادة 

الليثيوم.

وبينت الدراســة أن إعطاء ذبابة الفاكهة جرعات عالية 
مــن الليثيــوم قصر مــن عمرها، وأوضحت مســاعدة 
البروفســورة بارتريدج، الدكتــورة إيفانا بيجدوف، أن 
إعطــاء جرعات منخفضة من الليثيوم لذبابة الفاكهة ال 
تطيل عمرها فحســب، بل تحمي الجســم من ضغوط 

الحيــاة وتمنعه من إفراز الدهون لــدى ذباب الفاكهة 
الذي أعطي جرعات إضافية من السكر.

ورأت كلير بيل من جمعية باركنسون البريطانية، وهي 
مؤسسة خيرية لمكافحة الشلل الرعاشي وتقديم الدعم 
لمصابيه، إن نتائج هذا البحث واعدة، ليس ألنها تساعد 
علــى بناء جيل صحي كبير في الســن، بــل ألنها تقدم 
رؤى قيمــة في الطريقة التــي تعالج فيها أو حتى منع 
عوامل الشــيخوخة مثل باركنسون، واستخدمت أمالح 
الليثيــوم في الماضــي لمعالجة أمراض مثــل النقرس 

والصداع النصفي.
وفــي الطب الحديث، يســتخدم الليثيــوم لمعالجة 
تغييرات المزاج، ويجري النظر أيضاً الستخدامه لعالج 
ضعــف الذاكرة، إال أن لديــه الكثير من اآلثار الجانبية 

الخطيرة لدى تناوله بجرعات عالية.

أظهــرت نتائــج دراســة نشــرتها المجلة 
الطبيــة األميركية، أن كوبيــن من القهوة 
يومياً، يقلــالن من احتمال اإلصابة بمرض 

سرطان األمعاء 25%.
وبحســب صحيفة «دي فيلت» األلمانية، 
فإّن من يســتهلك أكثر، أي بمعدل كوبين 
ونصف الكوب من القهوة، يخفض بالتالي 
من خطر إصابته بســرطان األمعاء 50%، 
لكن نتائج الدراســة تعني فقط األشخاص 

غير المدخنين.
وكانــت دراســات ســابقة أجــرت بحوثاً 

لمعرفة إن كان هناك رابط بين اســتهالك 
القهــوة والتســبب في ســرطان األمعاء، 
بيــد أن العديــد منهــا لم يجــد أي رابط 
مباشــر بينهما. أما فيما يتعلق باألشخاص 
المصابيــن بمــرض الســرطان، والذين ال 
يستهلكون القهوة، فلم تالحظ الدراسة أي 
تحسن في صحتهم. ويشير تشارلز فوكس، 
من فريق البحث، أن جســم اإلنســان قد 
يصاب من جديد بســرطان األمعاء، حتى 
بعــد 5 ســنوات من إجراء العــالج الالزم 
دبي ــ البيان الصحي  والتعافي منه. 

قالــت دراســة طبية حديثــة إن منتجات 
األلبان كاملة الدســم تقلــل خطر اإلصابة 

بمرض السكري 46%. 
وتخالــف الدراســة كل التوقعات وأغلب 
نتائج األبحاث الســابقة التي كانت تعتقد 
أن اللبن منزوع الدسم هو الخيار الصحي 
األفضــل، بحســب صحيفة «ديلــي ميل» 
البريطانيــة.  وكشــفت دراســة أميركية 
أخرى، أشــرف عليها باحثــون من جامعة 
هارفارد ومستشفى بريجهام، أن السيدات 
الالتي تناولن منتجات األلبان كاملة الدسم 

كن أقل عرضة لإلصابة بمرض السمنة. 
وتدعم النتائج دراسة سويدية نشرت في 
عام 2014، كشــفت أن األشــخاص الذين 
يتناولون كميات كبيرة من منتجات األلبان 
كاملة الدســم يقل خطــر إصابتهم بمرض 
الســكري %23 مقارنــة بمــن يتناولــون 
كميــات أقل.  ويعد مرض الســكري أحد 
أخطــر األمراض المزمنة التي تصيب 422 
مليون شــخص على مســتوى العالم، وفقاً 
لإلحصائيات التي أعلنتهــا منظمة الصحة 
دبي - البيان الصحي  العالمية. 

الحــاالت من األمور التي تهدد الحياة، وعادة ما ُيعالج األفراد المصابون بها 
فــي وحدات العناية المركــزة. ويتعافى معظم الناس تماماً حتى من حاالت 
متالزمة غيان - باريه األكثر وخامة، على الرغم من استمرار الشعور بالضعف 

لدى البعض.

ويتعذر تحديد ســبب متالزمة غيان- باريه في جميع الحاالت، ولكنها غالباً 
ما تُحفز بفعل عدوى من قبيل فيروس اإليدز، أو حمى الضنك، أو األنفلونزا 

وبدرجة أقل بفعل الجراحة أو الصدمات.

ويعتمد التشــخيص على األعراض، كما تعتمــد النتائج على الفحص العصبي 
بمــا في ذلك انتقاص أو فقدان ردود الفعــل العميقة، وعلى البزل القطني. 
وقد يلزم إجراء اختبارات أخرى، مثل اختبارات الدم، للتعرف إلى الســبب 
المحفز لمتالزمة غيان- باريه.  ويتولى الباحثون دراســة وجود صلة محتملة 
بين زيــادة حاالت متالزمة غيان- باريه 

والعدوى بفيروس زيكا.

عادة ما يتم إدخال المرضى 
المصابين بمتالزمة غيان- 
المستشــفيات  باريــه 
رصــد  يمكــن  حتــى 
حالتهــم عن كثب، و ال 
يوجــد عــالج معروف 
متالزمــة  لمتالزمــة 
ولكن  باريــه.  غيــان- 
العالجات في  تساعد  قد 
المتالزمة  أعراض  تحســين 
واختزال مدتها. وتشــمل الرعاية 
الداعمــة رصد التنفس، وضربــات القلب وضغط الدم. وفــي الحاالت التي 
تضعــف فيها قــدرة المريض علــى التنفس، يتم وضعه علــى جهاز التنفس 
الصناعــي ورصد المضاعفات التي قد تشــمل ضربــات القلب غير الطبيعية، 

والعدوى، وجلطات الدم، وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.
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شــهدت منصــة هيئة الصحــة في دبي 
إقبــاالً واســعاً مــن رواد معــرض دبي 

الدولي لإلنجازات الحكومية.
واشــتملت منصة الهيئة على العديد 
من إنجازات الهيئــة، إلى جانب حزمة 
من الخدمــات والتطبيقات الذكية التي 
تســتهدف تحقيق رضــا المتعاملين مع 
الهيئــة، كما تم اســتعراض مــا حققته 
الهيئــة علــى الصعيــد العالمــي، وفي 
مقدمــة ذلك االعتمــادات الدولية التي 

حصــل عليها مركــز الســكتة الدماغية 
الدولي  بمستشفى راشــد، ومركز دبي 
لجراحة المناظير في مستشــفى لطيفة، 
إلــى جانــب االعتماد الدولــي الكندي 
الذي ناله مركز دبي لألمراض النســائية 
واإلخصــاب، فضــًال عما شــاهده رواد 
المعرض من محاكاة لما يجري في غرفة 
عمليات العمود الفقري في مستشــفى 
راشــد، وغير ذلك مــن اإلنجازات، التي 
تعــد ثمــرة جهــود كبيرة وتفــان في 
العمــل من الكــوادر اإلداريــة والطبية 
والتمريضيــة والفنية المســاعدة، ممن 

تعتز بهم الهيئة وتقدرهم.

أطلق ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتوم ولي عهد دبي في احتفال 
كبير أقيم في مركــز دبي التجاري العالمي، 
للســياحة  مشــروع «دبــي وجهــة عالمية 
العالجية»، الذي أعدته هيئة الصحة في دبي 
في إطار رؤية صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وحرصه على تطوير قطاع السياحة وتنميته 
لتصبــح مدينــة دبــي بســياحتها العالجية 
والعائلية والتسوقية الوجهة المثالية القادرة 
على اســتقطاب نحــو نصف مليون ســائح 

عالجي مع حلول موعد «إكسبو 2020».

|  تصوير: خليفة اليوسف  
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا في كينيا إلى ٢١٦ شــخصاً، منذ بدء المرض في 
التفشي بشكل وبائي، في ديسمبر الماضي

وأوضــح األمين العام لوزارة الصحة الكينية، نيكوالس مورجاوري، أن عدد الحاالت التي 
تم تسجيلها بصورة رسمية بلغت ١٣ ألفاً و٢٩٩ حالة تتوزع على ٢٨ محافظة.

ونبه إلى انتشــار ســريع للمرض، الســيما في المحافظات القريبة والبعيدة من العاصمة 
نيروبي، فيما تم اإلبالغ عن ٢٥٩ حالة، األسبوع الماضي واستطاعت ١٦ محافظة في كينيا 
أن تحول دون تحول المرض إلى وباء، فيما تماثلت ١٠٣ حاالت في المناطق الشــمالية 
الشرقية والوسطى والغربية من كينيا.  دبي - البيان الصحي 

health@albayan.ae

تبقــى عملية التبرع بالدم، واحدة من القيم الســامية، التي تظهر – من دون 
شك – مدى ارتقاء اإلنسان بعطائه وبذله وتضحياته من أجل اآلخرين، وتظل 
هذه القيمة هي إحدى القيم التي تعكس عمق اإلنســانية في نفوســنا، فما 
أغلــى الدم بالنســبة لنا ولحياتنا، وما أغلى هذا العطــاء الذي ال يقدر بثمن، 
والسيما إذا علمنا أن الجزء البسيط من دمائنا يمكن أن ينقذ حياة اآلخرين، 

ويسهم في شفاء أناس يفتقرون إلى دماء تبعث في روحهم األمل والحياة.
إن مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة بدبي، يعتز كثيراً بأناس، أقبلوا 
مــن دون تردد على التبرع بدمائهم من خالل الحمالت المنتشــرة في ربوع 
إمارة دبي، وقد تابع المركز شــغف المتبرعيــن الذين انضموا للحمالت عن 
طيــب خاطر، وعن إدراك بأن لقطرة الــدم الواحدة أهميتها وضرورتها، وأن 
هناك من ينتظرها ويحتاج إليها بشدة، ويأمل أن تصل إليه قطرات الدم في 

الوقت المناسب.
 إن مركــز دبي للتبرع بالدم يقدر كل الجهود الحثيثة للمؤسســات والدوائر 
الحكومية والخاصة، التي بادرت – وبحس وطني وإنســاني رفيع المستوى - 
بتنظيم مواعيد لتبرع موظفيها، والكثير من كلمات الشــكر والثناء واالمتنان 
ال يكفــي للوفاء وال يكفــي لتقدير المتبرعين أو المؤسســات الداعمة، التي 
تزداد يوماً بعد اآلخر، في مشــهد مشرف وتفاعل يعكس ما يتسم به مجتمع 

اإلمارات من قيم وما يتأصل في جذوره من عراقة. 
لقد أســفرت روح اإليثار لدى األفراد، وروح المبادرة لدى المؤسســات عن 
ارتفــاع معــدالت التبرع في 2015 إلى أكثر مــن 48 ألف وحدة دم، وتظهر 
المؤشــرات اإلحصائية والمعدالت المتصاعدة للمتبرعين بالدم، مدى الوعي 
المجتمعي بقيمة التبرع، كما تظهر مســتوى المســؤولية الراقي. ولو اكتفينا 
بمؤشــرات السنوات الخمس الماضية فقط، ســنجد أن المركز نجح – بعطاء 
وقيم المتبرعين اإلنســانية والنبيلة - في تجميــع 34941 وحدة دم في عام 
2011، وارتفــع العدد إلــى 42044 في العام 2012، ثــم 42824 في 2013، 
ووصــل عدد وحــدات الدم المتجمعة إلــى 44350 في العــام 2014، وقفز 
العــدد إلى 48296 وحدة دم في العــام الماضي ( 2015 )، بعد أن كان عدد 
الوحدات المتجمعة في المركز 17660 وحدة في العام 2001، وهذا التصاعد 
يشــير بوضوح إلى تنامي الوعي المجتمعي وروح المســؤولية وانتشار قيمة 
التطوع والعمل التطوعي في أوســاط المجتمــع، وهو ما تعمل هيئة الصحة 
بدبي ممثلة في المركز، على استثماره واالستفادة منه لتوفير الدم وفق أعلى 

درجات المأمونية في العالم.

مديرة مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي

غرافيك: محمد أبوعبيدة
شكل عام 2015 ثورة يف عامل الطب بفضل استثامر التكنولوجيا إلجراء عمليات جراحية نوعية أسهمت يف شفاء مرىض وتغيري حياتهم 
بعدما كان الشـــفاء بالنســـبة لهم حلامً صعب املنال، حيث قام أطباء من أشهر وأعرق املراكز والجامعات بإجراء عمليات تعد األوىل 

من نوعها عىل مستوى العامل.

2
يف الثاين من شهر فرباير من العام 
زراعة  األطبـــاء من  املايض متكن 
عظام حـــوض ملريض إيطايل عاىن 

من الرسطان.

3
خضع ثالثة أطفال خالل شهر ديسمرب 
يف فرنسا لعمليات قلب من دون شق 
للمـــرة األوىل يف أوروبا، وذلك بفضل 
نافيغايرت»  «إيكو  برمجية  اســـتخدام 

للرؤية الثالثية األبعاد.

9
شهد شهر سبتمرب عملية جراحية 
أطباء  اســـتطاع  حيـــث  نوعية، 
أمريكيـــون من إعادة اإلحســـاس 
ملريض بالشـــلل بأصابعه بواسطة 

استخدام روبوت.

يف الســـادس من شـــهر يونيو خضع رُجل 
يف  زرع  لجراحـــة  بالرسطـــان  مصـــاب 
الجمجمة وفروة الشـــعر يف خطوة وصفها 
األطباء يف هيوستون بأنها األوىل من نوعها.

عرض فريق منساوي يف الـ 5 من شهر 
لواضعها  تنقل  اصطناعية  ساقاً  يونيو 

اإلحساس بأنها عضو طبيعي. 

يف الـ 15 من شـــهر سبتمرب نجح أطباء أسرتاليون 
باستبدال جزء من القفص الصدري ملريض يعاين 
من الرسطان وزراعة أخرى مصنوع من التيتانيوم 

بواسطة الطابعة ثالثية األبعاد.

يف الــــ 21 من شـــهر أغســـطس متكـــن جراحان يف 
مستشفى تولوز الجامعي جنويب فرنسا من إجراء أول 
عملية زرع كلية مبساعدة روبوت جراح، وهي تقنية 

رائدة عىل مستوى العامل، بحسب املستشفى.

651521

8
يف الـ 27 من شهر أغسطس نجحت أداتان 
بالدماغ  إزالة ورم  جراحيتان جديدتان يف 
لدى شـــاب بريطاين، وهـــو أول مريض 
يخضع الستخدام مســـبار الليزر والسكني 

الذكية يف هذا النوع من الجراحات.

أشــارت دراســة طبية حديثة ُنشرت في 
مجلــة "تأهيل الفم" النيوزيلندية أن بقاء 
الفــم مفتوحاً أثناء النوم يلحق باألســنان 
ضــرراً موازيــاً للضــرر الناتج عــن تناول 

المشروبات الغازية قبل النوم. 

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون 
بجامعــة أوتاغــو النيوزيلندية أن مرور 

النفس عبــر الفم المفتــوح أثناء النوم 
يســبب جفاف الفم ويحول دون إفراز 
اللعاب الــذي يملك قدرة طبيعية على 
قتــل بكتيريــا البالك الموجــودة داخل 
الفــم. وهــذه البكتيريا تنتــج أحماضاً 
أثنــاء الليــل، وكلما زادت نســبة هذه 
األحماض، بدأت اإلصابة بتآكل األسنان 

وتسوسها وظهور رائحة كريهة للفم.

الدراســة  هــذه  إن  الباحثــون  وقــال 
الحديثــة تســاعد أطبــاء األســنان في 

تفســير الصلــة بين النوم بفــم مفتوح 
والمعــدالت العالية من تآكل األســنان 
وتسوســها، مشــيرين إلى أن المرضى 
المصابين بالربو أو انقطاع التنفس أكثر 
عرضة للتنفــس عن طريــق الفم أثناء 

النوم مقارنة بغيرهم.
ونوه الباحثون إلى أن ارتفاع نســبة 
الحموضة داخل الفم، يســبب في تآكل 
مينا األســنان، مــا يوازي ضــرر تناول 
عصير برتقال أو زجاجة مشروب غازي 
قبل النوم، بحســب صحيفة دايلي ميل 

البريطانية.

تمكن باحثون أميركيون من ابتكار وسيلة 
تمكن جهاز المناعة لدى مرضى القصور 
الكلوي من جعل أجسامهم تتقبل عملية 

زرع كلى جديدة من أي متبرع. 
انغالند جورنال  ونشــرت مجلة «ذي 
العــالج  هــذا  نتائــج  ميديســن»  اوف 
المســمى «إزالــة التحســس»، حيث إن 
عــددا مــن المرضى تمكن مــن مواصلة 
العيش بعد العملية مدة ٨ ســنوات على 

األقل.
وفي تقدير لعدد المسجلين في قائمة 
االنتظار لزراعة الكلى في أميركا بلغ ١٠٠ 
ألف مريض، ونصف هذا العدد هو ممن 
ترفض أجســامهم العضو المزروع، ونحو 
٢٠٪ منهم لديهم حساســية كبيرة بحيث 

يصعب إيجاد عضو بديل مالئم لهم. 
وقال الدكتور دوري سيغيف المشرف 
علــى عمليــة البحــث الجراح فــي كلية 
عمليــة  أن  هوبكنــز،  بجامعــة  الطــب 
«إزالة التحســس» تتم بتشريح واستبعاد 
األجســام المضادة الموجــودة في الدم 
ومــن ثم حقن المريض بأجســام مضادة 
أخرى لحماية جســمه في أثنــاء عملية 
المناعة ألجســام مضادة  توليــد جهــاز 

جديدة. 

أوردت مجلــة «بريغيت» األلمانية أن لون األظافر يعد 
كمــرآة للصحة، حيث يمكن من خالله االســتدالل على 

اإلصابة ببعض األمراض.
وأوضحــت المجلــة المعنيــة بالصحــة والجمال أن 
التصبغــات البيضــاء الصغيرة غالباً ما تشــير إلى نقص 
الكالســيوم، بينما قد تشــير حافة الظفر الخالية البيضاء 

إلى عدوى الفطريات.
وإذا كان مرقــد الظفــر أبيــض اللــون ويتحول إلى 
الــوردي عند الضغط عليه، فقد يعد ذلك مؤشــراً على 

وجود مشكلة في الكبد. وقد يرجع اصفرار األظافر إلى 
اإلصابــة بعدوى الفطريات أو مشــكلة بالرئة أو الوذمة 

الليمفاوية.

وإذا كان لــون األظافــر رماديــاً مائــًال إلــى األزرق، فقد 
يشــير ذلك إلى قصــور بالقلب. أمــا إذا كان لون األظافر 
مائــًال لألخضر، فقد يرجع الســبب في ذلــك إلى البكتيريا 

المعروفة باسم الزائفة.
وفــي الحاالت غير الضارة قد ترجع التغيرات اللونية 
الطارئــة علــى األظافــر إلى تعاطــي أدويــة معينة أو 

مالمسة مواد كيميائية أو طالء األظافر.


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12

