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تعد مشــاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب أو 
الهواتف الذكية قبل النوم من العادات الســيئة 

للغاية.
فبحســب المؤسســة األميركية الوطنية للنوم 
ُتصــدر هذه األجهزة نوراً أزرق يؤثر ســلباً في 

جودة النوم.
وقد أظهرت الدراســات المختلفــة بأن الضوء 
األزرق الــذي ُتصدره تلك األجهزة يؤخر إفراز 
الميالتونيــن الــذي يحفز النوم، مــا يؤدي إلى 
إعادة ضبط ساعة الجســم الداخلية إلى وقت 

متأخر.
وتشــير المؤسســة إلى أن تلــك التغيرات قد 
تكون مشابهة الضطراب نوم محدود ناجم عن 

رحلة جوية طويلة.
 pineal من الجدير ذكره بأن الغدة الصنوبرية
gland ُتفــرز في الحالــة الطبيعية الميالتونين 
قبل ســويعات قليلــة من موعد النــوم، إال أن 
التعــرض للضوء األزرق يؤخــر إفرازه ويجعل 

الدخول في النوم مهمة أصعب.
وتقتــرح المؤسســة تحديــد ســاعة إلطفــاء 
الشاشــات بجميــع أنواعها قبل موعــد النوم، 
دبي - البيان الصحي وخاصة عند األطفال.  

أكــدت مراجعــة جديــدة لدراســات طبية أن 
األطفــال المولوديــن لنســاء يدخّن الســجائر 
بشــراهة أثنــاء الحمــل يكونون أكثــر عرضة 
لإلصابــة باضطــراب ســلوكي يعــرف باســم 

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة.
وتشــير النتائج إلى أن احتمــاالت والدة طفل 
مصاب بهــذا االضطراب لألمهات الالتي يدخن 
أثنــاء الحمل تكون أكثر بنســبة 60 % مقارنة 

بمن ال يدخن.
وتكون احتماالت والدة طفل مصاب باضطراب 
قصــور االنتباه وفرط الحركــة لألمهات الالتي 
يدخن أقل من 10 سجائر في اليوم أكثر بنسبة 
54 % مــن مثيلتهــا بين غيــر المدخنات، فيما 
ترتفع هذه النسبة لدى من يدخن بشراهة إلى 
%75. وربطت دراســات ســابقة بين التدخين 
خــالل فتــرة الحمل وزيــادة مخاطــر اإلصابة 
باضطراب قصــور االنتباه وفــرط الحركة بين 

األطفال.
وقــال أنــدرو أديســمان كبيــر أســاتذة طــب 
األطفال التطوري والســلوكي في مركز ســتيفن 
آنــد ألكســاندرا كوهيــن الطبــي لألطفال في 
نيويورك: إن النتائج «تعطي مصداقية وقوة أكبر 
إلحصاءات الدراســات الســابقة التي تشير أيضاً 
إلى أن احتماالت والدة طفل مصاب باضطراب 
قصــور االنتبــاه وفرط الحركة تكــون أكبر بين 
دبي- البيان الصحي الحوامل المدخنات». 

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بضرورة 
تعزيز دور ومفهوم المسؤولية المجتمعية بين 
األفــراد، وفي ضوء مبادرة «يــوم لدبي»، التي 
أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولــي عهــد دبي رئيــس المجلس 
التنفيذي، حددت هيئة الصحة بدبي مســارات 
التفاعل مــع المبــادرة وتنفيذهــا، بما يحقق 
أهدافهــا الرامية إلى ترســيخ روح التطوع في 
أوســاط المجتمع بشــكل عام، ولــدى موظفي 
الهيئة على وجه التحديد. وجاءت أجندة الهيئة 
في هذا الشــأن متضمنة العديد من الفعاليات 
واألنشــطة ذات الصبغة التطوعية، والتي القت 
سرعة استجابة من العاملين في الهيئة الراغبين 
في المشــاركة، وأبرزها: فعالية «يوم في حتا»، 
حيث ستجري الهيئة عمل دراسة ميدانية لكبار 
الســن وأصحاب الهمم من ســكان منطقة حتا 
وتقديــم الدعم الصحي والمــادي واالجتماعي 
والنفسي لهم بمشــاركة المؤسسات الحكومية 
في المنطقة حتا وطالب المدارس والجامعات، 
ومــن المقــرر أن تنطلق الفعاليــة يوم 25 من 
ينايــر المقبل، وحتى نهايــة العام 2018، حيث 
ســيتخللها مجموعة مــن المبــادرات المعززة 
التوعويــة والتثقيفيــة واالجتماعية  لألنشــطة 
والرياضيــة الداعمــة للصحــة. كما اشــتملت 
األجندة كذلك على فعاليــة: «زوار المجتمع»، 
وهــي عبــارة عــن برنامج عمــل تطوعي يبدأ 

تفعيلــه في األول من فبراير المقبل، ويســتمر 
حتى نهاية العام 2018، مستهدفاً توفير المزيد 
مــن الخدمات التي تقدمهــا الهيئة لفئتي (كبار 

السن وأصحاب الهمم)، بشكل خاص.

وقال معالــي حميد محمــد القطامي رئيس 

مجلــس اإلدارة المديــر العــام لهيئة الصحة 
بدبــي إن مبــادرة «يــوم لدبي» تجســد كل 
المعاني النبيلة والقيم اإلنســانية التي يتسم 
بهــا مجتمع اإلمــارات، والتي تمثل األســاس 
الراسخ للتالحم والتآخي والنسيج المجتمعي 

الواحد والفريد.
وأشــار معاليه إلى أن مبادرة «يوم لدبي» 

تعد فرصة مهمة لتأصيــل منظومة القيم في 
نفوس الجميع، وحفز األفراد على أداء دورهم 
من منطلق الدوافع اإلنســانية، وبروح البذل 
والعطــاء. وأوضــح معاليه أن هيئــة الصحة 
بدبــي ركزت فــي توجيه أعمالهــا التطوعية، 
علــى فئتي (كبار الســن، وأصحــاب الهمم)، 
لما لهاتين الفئتيــن من رعاية خاصة وأولوية 

متقدمــة في فكر وتوجيهات صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه 
الله»، واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم ولي عهــد دبي، رئيس 
المجلس التنفيذي، الذي طالما يوجه ســموه 
بتوفيــر كل الرعاية والعنايــة بهاتين الفئتين، 

والســيما ما يتصل بهذه الخدمات من الرعاية 
الطبية.

كما أكد معالي القطامي أن طبيعة عمل 
الهيئة، مقترنة برســالة نبيلة ومسؤوليات 
وطنيــة، يعلمها جميع العاملين في الهيئة، 
ممــن لديهم الحس الوطني، ومن يبادرون 

دائماً في خدمة أفراد المجتمع.
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قال الدكتــور محمود غنايم رئيس قســم 
الطــوارئ فــي مستشــفى دبــي: إن أكثر 
مــن 50 % مــن الحاالت التي تصل قســم 
الطــوارئ تصنف من ضمــن الحاالت غير 
الطارئة ويمكن عالجها بسهولة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية ألنها غالباً ما تكون 
إنفلونــزا بســيطة تســببت فــي الحرارة 

واالحتقان والسعال أو الكحة.
 وأشــار إلى أن قســم الطوارئ لديه نظام 
عالمــي لتصنيــف الحــاالت تــم اعتماده 

بعــد أن قامت لجنــة متخصصة من الهيئة 
باالطالع على العديد من النماذج العالمية 
المتبعــة في تصنيف الحاالت، وتم بالفعل 
توحيــد تلــك المعايير في جميع أقســام 
الطوارئ في مستشفيات الهيئة، حيث يتم 
تصنيــف حاالت المراجعيــن بعد تقييمها 
أوالً من قبل ممرضــات متخصصات ويتم 

تصنيفها.
وبيــن الدكتــور غنايم أن نظــام التصنيف 
يحتاج إلى زيادة الوعي من قبل المراجعين 

ألن هناك حاالت يتم إدخالها فوراً للطبيب 
وهذا ال يعني أن المريض تخطى المرضى 
اآلخريــن كما يعتقد البعــض، وإنما حالته 

تكون حرجة وال تحتمل االنتظار.
وأوضــح أنه يتــم التصنيف باأللــوان، إذ 
يكون اللون األزرق للحاالت التي تستدعي 
التدخل المباشر، وهؤالء المرضى يدخلون 
مباشــرة إلى غرفة اإلنعــاش من دون أي 
توقــف أو تأخير ألن هذه الحاالت تحتاج 
إلى عالج طبي مباشر إلنقاذ حياة المريض، 

واللون األحمر للحاالت المســتعجلة جداً 
(فتــرة االنتظار أقل من 10 دقائق) وهذه 
الحاالت المرضية صعبة وعســيرة وهناك 
خطر على حياتها، إذا لم يقدم العالج خالل 
10 دقائــق مــن وصولها، واللــون األصفر 
وهــي حاالت مســتعجلة (فتــرة االنتظار 
أقل من 30 دقيقة) وهذه الحاالت ممكن 
أن تتطــور إلى حــاالت صعبة وعســيرة 
مــا يهدد حياة المريــض وتتطلب التدخل 
الســريع، واللون األخضر للحــاالت األقل 

خطــورة (فتــرة االنتظار أقل من ســاعة) 
وهذه الحــاالت ممكن أن تتحول لحاالت 
صعبة ويتدهــور وضع المريــض، واللون 
األبيــض (الحــاالت غير الطارئــة) وتكون 
فتــرة االنتظار أقــل من ســاعتين وهذه 
الحــاالت بســيطة وال تتدهــور الحالة إذا 
تأخــر عالج المريض ســاعتين من وصوله 
دبي - البيان الصحي  إلى الحوادث. 

 د. محمود غنايم

أسهمت هيئة الصحة بدبي عبر استضافتها 
العديد من برامج الزمالة في التخصصات 
الطبيــة المختلفــة، مثــل طــب األســرة 
والعظــام والتمريض واألطفال في تخريج 
مئات األطبــاء من مختلف الدول العربية 
خــالل الســنوات الماضيــة، األمــر الذي 
انعكس إيجاباً على مؤسســاتهم الصحية، 
ووفر عليهم الوقت والمال وعناء الســفر 
للخارج، وتعزز هذه البرامج تميز وتأهيل 

األطباء.
الشــريف  الدكتــورة وديعة  وأكــدت 
استشــاري طب األســرة، المنســق العام 
للكليــة الملكيــة البريطانيــة فــي هيئة 
الصحــة بدبــي، أهمية هــذه االمتحانات 
التي تســتضيفها الهيئة بشــكل سنوي، أو 
نصف ســنوي والتــي تخــرج فيها خالل 
السنوات العشر الماضية 377 طبيباً حاصًال 
على عضوية الكلية، ساهموا بشكل فاعل 
في االرتقاء بمســتوى وجــودة الخدمات 

المقدمة للمرضى.
وأشارت إلى اإلشــراف المباشر للكلية 
الملكية البريطانية على هذه االمتحانات، 
من خالل أطباء محليين من ذوي الكفاءة 
العالية، ممن تم اعتمادهم من قبل الكلية 
لهذه الغاية، الفتة إلى أن الكفاءات الطبية 
المواطنة، تسهم في إعداد ووضع وصياغة 
الكلية  أســئلة االمتحــان المعتمدة مــن 

الملكية البريطانية.

وأوضحــت الدكتورة الشــريف، أن هناك 
جهوداً مســتمرة من هيئــة الصحة بدبي 
لتأهيــل أطبــاء معتمدين للقيــام بإعداد 
االمتحانــات بعد اجتيازهــم دورة تأهيل 
للممتحنين وتقييمهم على مســتوى عاٍل 
من الدقــة والكفاءة، من قبل ممثلين من 
إلى  البريطانية، مشــيرة  الملكيــة  الكلية 
إعــادة تقييمهــم بشــكل دوري من قبل 
الكلية كل 3 ســنوات، للتأكــد من جودة 
مســتواهم، وبما يتماشــى مــع المعايير 

األكاديمية للكلية.

اليافاوي  بــالل  الدكتــور  بــدوره، أوضح 

استشــاري ورئيــس قســم العظــام فــي 
مستشفى راشد أن مستشفى راشد اعتمد 
مركــزاً تدريبيــاً ألطبــاء جراحــة العظام 
وجراحــة اإلصابات والحــوادث للحصول 
«الفخارســت»  األلمانــي  البــورد  علــى 
فــي هذا المجــال كأول مركــز من نوعه 
فــي العالم خــارج ألمانيا، الفتــاً إلى أن 
من شــأن ذلــك تعزيز القــدرات العلمية 
والعمليــة لدى أطبــاء الهيئــة في مجال 
اإلصابات والطــوارئ وبما ينعكس إيجاباً 
علــى مســتوى الخدمــات التــي تقدمها 
الهيئة للمرضى في هذا المجال، كما يتيح 
الفرصــة للهيئة لتحقيق االســتدامة وبناء 
قدراتها البشــرية العاملة في هذا المجال 
وتأهيلها للعمل في مشاريعها المستقبلية 
خاصة مركــز اإلصابات والطوارئ المزمع 

إنشاؤه بمنطقة جبل علي.

كما شاركت زمالة كلية الجراحين الملكية 
البريطانية في ورشــة العمل التي نظمها 
قسم العظام في مستشفى راشد األسبوع 
الماضي ألول مرة خارج بريطانيا بمشاركة 
والســعودية  اإلمــارات  مــن  طبيبــاً   49
والبحرين ومصر والعراق وجزر الكاريبي 
واليابــان وإيرلنــدا وســنغافورة، وهــي 
ورشــة تدريبية تمهيدية لألطباء للتحضير 
المتحــان التخصــص في جراحــة العظام 

والكسور في بريطانيا.

وأشاد الدكتور مجدي عبد العزيز استشاري 
باطني وحاالت حرجة، باالمتحانات، مشيراً 
إلى أنها تســاهم إلــى حد كبير في إعداد 
الكــوادر الطبية وتأهيلهــا وفتح المجال 

أمامها لمواكبة حركة التحديث والتطوير، 
وتمكينها من أداء رســالتها ومســؤولياتها 
وفق أفضل الممارسات، من أجل إحداث 
الطفــرة النوعيــة المطلوبة فــي القطاع 
الصحي، وهو أيضاً أحــد أهم االتجاهات 
العالمية التي تشكل استراتيجيات وخطط 

ومبادرات المؤسسات الصحية.

مــن جهته، قــال الدكتور ياســر أبو العال 
حامد استشــاري جراحات الجلد والعالج 
بالليــزر: إن أهمية تلــك الخطوة، تكمن 
فــي توفير الجهد والمــال لألطباء حتى ال 
يتكبدوا مشاق السفر ليحصلوا على درجة 
علميــة معتمدة، فضًال عــن كونها تضمن 
تميز األطباء مهنياً وتأهيلهم تأهيًال علمياً 
وعمليــاً متميــزاً، كما تعد هــذه الزمالة 

عضوية في أرقى هيئات العضوية المهنية 
التخصصية في المملكة المتحدة، وتضمن 

االرتقاء بالمستوى المهاري لألطباء.

بدوره، أشــار الدكتور عبد الهادي الجاسم 
استشاري أمراض األنف واألذن والحنجرة 
وجراحــة الرقبة في مستشــفى اإلمارات 
إلــى أن هذه االمتحانات تطــور مهارات 
الكــوادر الطبيــة الوطنيــة وفــق أحدث 
المعاييــر العالمية، وتمكينهم من الخدمة 
الوطنيــة محلّيــاً وعالمّيــاً والتطــوع في 
المحافــل الدولية، حيــث باتت الخدمات 
الطبية والرعاية الصحية، واحدة من أهم 
األولويــات التي توليها الــدول المتقدمة 
اهتماماً ورعايــة خاصة، في إطار الحرص 

على صحة ورعاية المجتمع.

  د. مجدي عبد العزيز  د. ياسر أبو العال   د. عبد الهادي الجاسم د. وديعة الشريف  د. بالل اليافاوي

تمكن فريق قسم األعصاب بمستشفى 
راشــد من إنقاذ رجل في بداية العقد 
الخامس من العمر بعد إصابته بجلطة 
دماغيــة أدت إلــى إغــالق الشــريان 
الرئيسي بالكامل. وقال الدكتور سهيل 
الركن االستشــاري ورئيس القسم: إن 
المريض البالغ مــن العمر 50 عاماً تم 
إدخاله إلى طوارئ مستشــفى راشــد 
بغيبوبة كاملة جراء توقف وصول الدم 
واألوكسجين إلى الدماغ في الساعات 
األولى من الصبــاح، وتم تحويله على 
الفور إلى غرفة العمليات، وتم بسرعة 
قصوى اســتدعاء األطباء المســاعدين 
والكــوادر الطبيــة وتم إجــراء عملية 
عــن طريــق القســطرة الدماغية تم 
خاللها فتح الشــريان الرئيسي بالكامل 
وإزالة االنســدادات التــي كانت تمنع 
تدفق الدم للشرايين الثانوية، وتكللت 
العميلــة بالنجاح بعد أن راهن الكثير 
مــن األطباء على مــدى نجاح العملية 
نظــراً للحالــة الصعبــة التي تــم فيها 

إدخال المريض.
وقال الدكتور الركن: هناك إشكاليات 
في نقــص التوعيــة المجتمعية، إذ ال 
يــزال كثيرون يجهلون أعراض اإلصابة 
الوقت  الدماغية، ويضّيعون  بالســكتة 
في إعطاء المصاب مشروبات سكرية، 
أو التعامل معه بشكل بدائي، ما يؤدي 
إلــى تلــف ماليين مــن خاليــا المخ، 
موضحاً أن نحو 80 مليون خلية تموت 

خالل 90 دقيقة فقط.
وأضاف أن هناك مظاهر معينة تدل 
على اإلصابة بالسكتة، تشمل عسراً في 
النطــق أو الفهم، وارتخــاًء في جانب 
من الوجه، وضعــف الذراعين، مؤكداً 

أن الحل الوحيد في هذه الحاالت هو 
االتصال مباشرة بالطوارئ 999، وعدم 
إعطاء المصاب إســبرين أو أي أدوية 
أخــرى. وأوضــح الدكتــور الركن أن 
الدماغية  هناك 7000 مصاب بالسكتة 
سنوياً في اإلمارات، بمعدل شخص كل 
ســاعة، ومن مســبباتها ارتفاع ضغط 
الدم، والســكري، والسمنة، والتدخين، 
مؤكداً ضرورة بنــاء مزيد من المراكز 
المختصــة في عالج الســكتة، وتوعية 
أن هناك  المجتمع بأعراضها، خصوصاً 

أفــراداً ال يزالون يتعاملون مع حاالت 
اإلصابة باعتبارها أعراض سحر وحسد 

وصرع.

أفاد الدكتور سهيل الركن بأن السكتة 
الدماغية تعد من أخطر األمراض، رغم 
وجــود أدوية حديثة تســهم في عالج 
أو تقليل مضاعفاتها، كما أنها المسبب 
األول لإلعاقــة لــدى البالغين، وتعتبر 
من األسباب الرئيسية للوفيات عالمياً.
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تجــري إدارة الصيدلة فــي هيئة الصحة بدبي، 
أعمــال التحضيــر النهائية لتدشــين صيدليتها 
الذكية في مستشفى لطيفة ومركزي ند الحمر 
والبرشــاء الصحيين، إلــى جانب صيدلية مركز 
الطــوارئ في مستشــفى راشــد، خــالل العام 
الجــاري، وذلك ضمن منظومة متكاملة لتطوير 
قطاع الصيدلة بدأتها الهيئة بتدشــين الصيدلية 
الذكيــة في مستشــفى راشــد، ثم مستشــفى 
دبــي، لخفض وقت االنتظــار في عملية صرف 
الــدواء، وتحقيــق أعلــى درجــات الدقة في 
تســليم المرضى والمتعاملين الوصفات الطبية 

المقررة.
 هذا مــا يؤكده الدكتور علي الســيد مدير 
إدارة الصيدلة، في مســتهل حوارنا معه، حيث 
قال: إن قطاع الصيدلة يمثل أحد أهم مسارات 
التحول التي تشــهدها هيئة الصحة بدبي على 
طريق أتمتة أنظمتها وخدماتها، وربطها بأفضل 
التجهيــزات والتقنيات والتطبيقات الذكية، وال 
سيما على مســتوى الخدمات الصيدالنية التي 
تمس الحاجة األساسية للمرضى. كما أن الهيئة 
حرصت على أن تســير جميع خطوات تطوير 
الخدمــات الصيدالنيــة في خطــوط متوازية، 
والتــي كان أبرزهــا تحويــل صيدليــة كل من 
مستشفى راشد، ودبي إلى صيدليات ذكية، وما 
صاحب ذلك من استحداث نظام (الباركود) في 
جميع معامالت الصيدلة والدواء بمستشفيات 
الهيئــة ومراكزهــا الصحيــة، في خطــوة غير 

مسبوقة على مستوى الدولة.

قبل الحديث عن نظام (الباركود).. حدثنا عن 
الصيدلية الذكية وهــذا التحول التقني الهائل 

في عملية صرف الدواء ؟
مع تأســيس الصيدليــة الذكية، دشــنت هيئة 
الصحة بدبي أول روبوت من نوعه في الشرق 
األوســط لصرف الدواء من دون تدخل بشري 
في مستشفى راشد، وهو يمثل العماد الرئيس 
للصيدليــة، ويعمــل الروبوت بقــدرات هائلة 
وتقنيــات فائقة المســتوى لصــرف 12 وصفة 
طبية في أقل مــن دقيقة واحدة، وهو يتحمل 
تخزيــن أكثر مــن 35 ألف علبــة دواء، ويبدأ 
صرف األدويــة بضغطة زر من دون احتماالت 

ألية أخطاء.
الــذكاء  خــالل  مــن  الروبــوت  ويتمكــن 
االصطناعي الفائق من التفرقة بين صرف علب 
األدوية الكاملــة واألدويــة الموصوفة بحبات 
دواء محــددة، وهذا ما يعد أحد أهم تحوالت 
الهيئة لتعميم األســاليب الذكية على خدماتها، 

وقد تم تزويد مستشــفى دبي بــذات التقنية، 
حيث تم تأسيس الصيدلية الذكية، وجار العمل 
اآلن لتأســيس صيدليــة في مستشــفى لطيفة 
ومركــزي ند الحمــر والبرشــاء الصحيين، إلى 
جانــب صيدلية مركز الطوارئ في مستشــفى 

راشد، خالل العام الجاري.
ونــود التنويه هنا إلى أن دورة عمل صرف 
الــدواء، تتم بال أوراق، حيث يبدأ الروبوت في 
تخزين وصفة الدواء، بمجرد تدوينها إلكترونياً 
مــن قبل الطبيب المعالج، ثم بدء الصرف عند 
ضغطــة الزر مــن قبل الصيدلــي الموجود في 
الصيدلية، والذي يرتكز دوره اآلن على تقديم 

اإلرشــادات الالزمة حــول كيفية االســتخدام 
الصحيــح لألدويــة، وشــرح نصائــح الطبيــب 

المعالج وتوصياته للمرضى.
قطعت الهيئة شــوطاً مهماً للتخلص من الصور 
النمطيــة (الورقية) لصرف الــدواء، كيف تم 

ذلك ؟
لقد تخطت هيئة الصحة بدبي جميع المراحل 
النمطيــة والمألوفــة لعمليات صــرف الدواء 
بالطريقــة الورقيــة، حيث أصبــح لكل صنف 
من أصنــاف األدوية (باركــود) وهو ما خفض 
احتماالت الخطأ في صرف أي دواء إلى الصفر، 
إضافة إلى تحقيق أعلى معايير ســالمة األدوية 

المتبعة عالمياً. 
إلى جانب ذلك وفر نظام (الباركود) حزمة 
من الحلول الشاملة والذكية في عمليات إدارة 
قطــاع الصيدلة وصــرف الــدواء، معتمداً في 
ذلــك علــى المعيــار العالمي لنظــام الباركود 
(GS1 Standards) وهو النظام العالمي األكثر 
انتشــاراً والمطبــق من قبل أغلبية الشــركات 
العالمية وشركات األدوية على وجه الخصوص 

لنظام الباركود.
ويعتمــد (الباركود) فــي تطبيقه على نظام 
(Software) المركــزي، الــذي يــدار من قبل 
إدارة الصيدلــة لقــراءة الباركــود والتأكد من 
اســتيفائه لألنظمة المعتمدة وطباعة الباركود 
لألدوية التي يتم استيرادها من الخارج مباشرة 
للهيئة، والتي تشــكل نســبة محــدودة جداً ال 

تتعدى %10 مــن مجمل األدوية المتوفرة في 
«صحــة دبي» مما ال يشــكل أي عبء إضافي 

على الهيئة.
وبموجب هذا النظــام ألزمت هيئة الصحة 
بدبي جميع شــركات ووكالء وموردي األدوية 
والمســتحضرات  األدويــة  توريــد  بضــرورة 
الصيدالنيــة للهيئــة مرمزة بالباركود حســب 
النظام العالمــي (GS1 Standards) وبتصميم 
التصميــم  يعــد  الــذي   (2D Data Matrix)
األحــدث عالميــا والمســتخدم فــي أحــدث 
األنظمــة، وذلك من أجل تطبيــق هذا النظام 

على الوجه المرجو.

مــاذا عــن األنظمــة الذكية الخاصة بسلســلة 
التبريــد لألدويــة.. أين وصلــت هيئة الصحة 

بدبي على هذا الصعيد؟
اآلن أصبحــت جميــع أعمــال نقــل وتخزين 
وتداول الدواء تتم وفق أحدث األنظمة الذكية 
والمتطــورة المعمــول بها عالميــاً في مراقبة 
سلســلة التبريــد لألدوية، وذلك وفق سلســلة 
التبريــد (Cold Chain)، وتجدر اإلشــارة هنا 
إلــى أن عملية نقل وتخزيــن وصرف األدوية 
من األمــور بالغة األهمية (عالمياً)، خاصة وأن 
ضمان سالمة سلسلة تبريد األدوية ودقة تتبعها 
يمثــل أكبــر التحديات التي تواجه مؤسســات 
الرعاية الصحية على مســتوى العالم، لما لذلك 

من تأثير مباشــر على ســالمة وجودة وفاعلية 
األدوية وأمان استخدامها.

صف لنا هذه السلســلة.. حتى تكون الصورة 
واضحة لنا؟

تشــتمل سلســلة التبريد الذكية علــى أجهزة 
كمبيوتــر لوحية توضع على ثالجــات األدوية 
والغرف المبــردة لحفظها، حيــث تقوم هذه 
األجهزة بتسجيل وتوثيق درجة الحرارة بشكل 
آلــي ومســتمر، وعــرض البيانــات فورياً على 
شــكل رســم بياني يبين حدود درجة الحرارة 
الصحيحــة ويوثقهــا، إلى جانب إرســال إنذار 
صوتــي وعن طريــق رســائل نصيــة أو بريد 
إلكترونــي في حــال تجاوزت درجــة الحرارة 
الحدود المطلوبة، كما أنها تقوم بتوفير تقارير 
إلكترونيــة كاملــة عن ظروف حفــظ األدوية 
وضمان ســالمتها، حيث يمكن اســتصدار هذه 
التقاريــر بأي وقــت وألي مدة. كمــا ويمكن 
التحكــم بهذه األنظمة بشــكل آلي عن طريق 

الموقع اإللكتروني الخاص بها.
تحدثتم قبل ذلك عن تبني هيئة الصحة بدبي 
لمجموعة مســارات من أجــل االرتقاء بقطاع 
الصيدلــة بوجــه عام، هل لنــا أن نتعرف إلى 

هذه المسارات ؟
فــي إطــار جهودهــا المبذولة لتطويــر قطاع 
الصيدلــة في دبــي، وإحداث النقلــة النوعية 
المطلوبــة، تعمــل هيئــة الصحــة بدبي بكل 
طاقاتها وقدراتها على مواصلة التحول الجذري 
فــي منظومة الخدمــات الصيدالنية والدوائية، 
ضمن مســارات عــدة، يخــص األول منها رفع 
والدوائيــة،  الصيدالنيــة  الخدمــات  مســتوى 
المتوفــرة في مستشــفيات الهيئــة ومراكزها 
الصحيــة، وذلك وفق أحــدث التقنيات الذكية 
المعمول بها عالمياً. أما المســار الثاني، فتعمل 
الهيئة من خالله على تطوير البحوث الدوائية، 
لتكــون مدينــة دبــي لهــا بصمتهــا الواضحة 
وإســهامات المميزة في تطور أبحاث وصناعة 
الدواء (عالمياً)، وهذا المســار، كســابقه يمثل 
أولوية متقدمة في استراتيجية التطوير (2016 
/  2021)، التي تنفذهــا الهيئة لزيادة القدرات 

التنافسية للقطاع الصحي في دبي بوجه عام.
ويتعلق المســار الثالث - وهو ال يقل أهمية 
عن المسارين السابقين - بموضوع بالغ األهمية، 
وهو زيادة حجم االستثمارات الموجهة لصناعة 
الدواء، وهو الهدف الذي من أجله تعمل الهيئة 
على االســتفادة القصوى من المناخ االستثماري 
الــذي تتميز به دبــي، الســتقطاب المزيد من 
الشــركات والمؤسســات العالميــة الرائدة في 
صناعة الدواء، إلى جانب بناء شراكات قوية بين 
الهيئة وصناع الــدواء والمراكز البحثية القائمة 

على تطوير البحوث الصيدالنية.
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حزمــة الحوافــز التــي توفرهــا صحة 
القدرات  وتلــك  للمســتثمرين،  دبــي 
التي ســاعدت الهيئة كثيراً في تحديث 
منظومة الدواء - من دون شــك - هما 
مــا جعلتا مدينة دبــي المركز الرئيس 
المنطقــة، وأيضاً  الدواء فــي  لســوق 
مؤهلة لقيادة حركــة التطور في هذه 
الشرق  العمالقة على مستوى  الصناعة 

األوسط.

حوافز
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أمــل جديــدة لمرضــى  بارقــة  ظهــرت 
الزهايمــر، حيث أكد علماء بريطانيون أنه 
يمكن اســتخدام أمخاخ مصغرة، مصنوعة 
من خاليا جلد بشري، لوقف الضرر الناجم 

عن مرض الزهايمر في المستقبل.
ويقــوم علمــاء بريطانيــون بزراعــة تلك 
األعضــاء الصغيرة في مختبــر، على غرار 
طريقــة أطفال األنابيــب، ويعتقدون أنهم 
يوماً ما سوف يستطيعون استخدامها لتنمو 
كأنســجة جديدة في مخ اإلنسان، بحسب 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتشــمل هذه العملية تحويل خاليا الجلد 
إلــى خاليا عصبية، ثم يتــم طباعتها بنظام 
الطباعــة ثالثية األبعاد إلى هياكل تشــبه 

المخ.
وإذا كان هــذا العــالج ناجحــاً، فإنــه لن 
يســتهدف عالج فقد الذاكرة، الذي يكون 
قد حــدث بالفعل، وإنمــا يمكنه فقط أن 

يوقف حدوث مزيد من التدهور.
وكخطــوة أولى، يأمل الباحثون في جامعة 

أســتون، ببرمنغهام، في اســتخدام الهياكل 
التي تــم تخليقها بالمعمــل الختبار طرق 
عالج الخرف واإلسراع في تطوير العقاقير.

ويتــم تخليق العقــول الدقيقة عن طريق 
عمليــات تغييــر وراثــي لخاليــا الجلــد، 
لتحويلها لخاليا جذعية، والتي تكون قادرة 
على التحول ألي نــوع من الخاليا. ثم يتم 

إطالقها للنمو كخاليا عصبية.
وتنمو الهيــاكل فقط لما يقرب من 2 ملم 
حاليــاً، ولكنهــا يمكن أن تســاعد العلماء 

لمعرفة كيف يســيطر الخــرف على خاليا 
المخ، وكيف يبدأ في االنتشار.

ويمكن لهذه التجارب، في نهاية المطاف، 
أن تتيــح للفريــق العلمي القيــام بزراعة 
واســتبدال أجــزاء في المخ لــدى مرضى 
دبي - البيان الصحي الزهايمر. 

نجحت مجموعة من الباحثين بالمعهد الفيدرالي السويسري 
للتكنولوجيا في تطوير قلب من الســليكون باستخدام عدد 
مــن المواد الطبيعية في تصنيعــه، ليصبح نموذجاً لمضخة 
الدم المســتخدمة حالياً ولكن بهــا بعض العيوب، من بينها 

أن أجزاءه الميكانيكية عرضة للمضاعفات.
ويســتهدف الباحثون تطوير القلب الصناعي - تقريبا في 
نفس حجم قلب المريض - ليحاكي وظائف القلب الطبيعية 

في الشكل والوظيفة.
وقام الباحثون بإنشاء القلب االصطناعي اللين من خامة 
السليكون باستخدام التقنية ثالثية األبعاد، ليصل وزنه نحو 
390 غراما وحجمه نحو 679 سم مكعب، وأوضح نيكوالس 
كوهــرس، طالــب دكتــوراه، أن هــذا القلــب االصطناعي 
يحتوي على بطين أيمن وأيســر، تماماً مثل قلب اإلنســان 
الحقيقــي، وتتعــرض غرف القلب إلى االنكماش بواســطة 
الهــواء المضغوط وهو المطلوب لضخ الســوائل من غرف 
الدم، وبالتالي استبدال تقلص العضالت في القلب البشري.

ونشــر الباحثــون نتائــج التجــارب األوليــة علــى القلب 
االصطناعي في عدد يوليو من مجلة «األجهزة االصطناعية» 
العلميــة، مــا أثبت قدرة هــذا القلب على العمل بشــكل 
أساســي ومحاكاة وظائف القلب الطبيعية؛ ومع ذلك، فإنه 
ال يزال هناك مشــكلة واحدة، وهي أنه يســتمر حالياً لنحو 
3000 نبضــة فقط، (ال يتجاوز عمله ثالثة أرباع الســاعة)، 
وبعــد ذلك، فإن المــواد ال تصبح قادرة علــى تحمل هذا 
الحمــل. وقال كوهرس: «لم يكــن هدفنا تقدم قلب جاهز 
للــزرع، بل التفكير في اتجاه جديد لتطوير وظائف وقدرة 
القلــوب االصطناعيــة.. وبطبيعــة الحال، فإن قــوة الدفع 
وكفاءة المواد واألداء يجب أن تعزز بشــكل كبير». (وكالة 

أنباء الشرق األوسط)

تمكن علماء أميركيون، أخيراً، من تطوير 
رحم اصطناعية تشبه الكيس، في مسعى 
إلى إيجاد حل لألطفال الخدج أي الرضع 

الذين يولدون في فترات مبكرة جداً.
وبحسب دراســة نشرت في «جورنال 
نيتشــر كومينيكايشــنز»، فــإن العلمــاء 
اســتطاعوا تطوير الرحم االصطناعية من 
خالل محــاكاة الرحــم األصلية ووظائف 

المشيمة.

وتتيح الرحــم اصطناعية المملوءة بمادة 
ســائلة، لألطفــال الخدج، أن يســتكملوا 
نموهــم علــى مســتوى الرئتيــن وباقي 

األعضاء، بشكل سليم.
وتشــهد الواليات المتحــدة، ميالد 30 
ألف رضيع بشــكل مبكر، بشــكل سنوي، 
أي بين األســبوع 23 و26، وال يزيد وزن 
الرضــع في األعمــار المذكورة على 500 

غــرام، كمــا ال تكــون الرئتــان في وضع 
يســمح لهمــا بالتفاعل مع الهــواء، األمر 

الذي يفاقم احتمال الوفاة.
ويتجــاوز معــدل الوفيــات بيــن من 
يولــدون مبكــراً 70 فــي المئــة، أما من 
يعيشــون فيواجهــون مشــكالت صحية 

مزمنة حين يكبرون.
وأوضــح أالن فليــك، المختــص فــي 
فــي  األطفــال  بمستشــفى  الجراحــة 
فيالديلفيــا، أن الفريق الــذي قام بتطوير 
الرحم ســعى إلى إيجاد نقطة وصل بين 
رحــم األم والعالــم الخارجــي، أمًال في 
الوصول بالرضع إلى الشــهر السابع على 

األقل، حتى تكون صحتهم قد تحسنت.
لكن الرحم التي جرى تطويرها، أخيراً، 
ال تزال في حاجة إلى قرابة عشرة أعوام 

حتى يتم استخدامها في المستشفيات.
ويأمــل الفريــق العلمــي أن تحصــل 
الرحــم االصطناعيــة علــى موافقــة من 
الهيئــات الصحية، على اعتبــار أنها توفر 
بيئة للرضيع تشبه رحم األم إلى حد كبير.

تمكن خبير التبريد آرون دريك، من إجراء عملية تجميٍد لجســم 
امــرأة صينية في مدينة جينان عاصمة مقاطعة شــاندونج، وفقاً 
لصحيفة الشــعب اليومية الصينيــة، في نجاح ألول عملية لحفظ 
الجســم البشري بالتبريد في الصين. وأشرف على إجراء العملية 
معهد فونغين لعلوم الحياة في شــاندونج، ومستشــفى تشــيلو 
التابع لجامعة شــاندونج، وأشــارت الصحيفة إلى أن المرأة التي 
خضعت إلى التجميد هي الســيدة تشــان، البالغة من العمر 49 
عامــاً، وكان قــد تم تشــخيص إصابتها بمرض ســرطان الرئة في 

مراحله المتقدمة في مايو 2015.

وكانت تشــان قد أعربت عن رغبتها في التبرع بجسدها للبحث 
العلمــي فــي مارس 2017 أي قبل نحو شــهرين من إعالن موتها 
سريرياً، لكْن عندما عِلم زوجها بأن هناك تقنية لـ «تجميد الجسم 
البشــري»، قام باالتصال بمعهد «ينفون» لعلوم الحياة لالستفادة 
من هذه التقنية على أمل أن يتم تجميد جســد زوجته المتوفاة، 

ثم جسده هو اآلخر بعد وفاته.
وقالــت الخبيــرة فــي هندســة علــوم التبريــد والباحثة في 
األكاديمية الصينية للعلوم ليو جينج: إن حفظ الجســم البشــري 
بالتبريــد هو الهــدف النهائي لهذا العلم، لكنــه حتى اآلن مجرد 

محاولة.

أكد علماء مــن الواليات المتحدة أنهم اكتشــفوا المنطقة 
المســؤولة عن التحكــم بمعدالت الشــيخوخة في أدمغة 

الفئران.
وحــول هذا الموضوع قال العالم، دونغ شــنغ كاي، من 
كليــة الطب في جامعــة نيويورك األميركيــة: «وجدنا أن 
أعــداد الخاليــا الجذعية فــي منطقة ما تحــت المهاد في 
الدمــاغ تتناقــص مع التقــدم بالعمر، ما يؤثــر على عملية 
الشــيخوخة بشكل عام، لكن دراســاتنا األخيرة أظهرت أن 
االســتعاضة عن تلك الخاليا بأخرى جديدة يمكنه الحد من 
معدل الشيخوخة بشكل ملحوظ، وتلك العملية تعتبر فّعالة 

أيضاً في محاربة شيخوخة العديد من أعضاء الجسم».
وأضــاف: «اكتشــف العلمــاء فــي الســنوات األخيــرة 
العديد من الجينات التي تؤثر بشــكل أو بآخر على عملية 
الشيخوخة في الجسم، وبعضهم أكد أن التحكم بعمل تلك 
الجينات من شأنه أن يؤخر أو يسّرع من عملية الشيخوخة. 
وفي سياق أبحاثنا األخيرة التي أجريناها على الفئران أردنا 
أن نعرف بعــض آليات عمل تلك الجينــات وصلتها بخاليا 
الجســم. اكتشفنا أن بعض الجينات تؤثر بشكل مباشر على 
آليــة تجدد الخاليا الجذعية في منطقة ما تحت المهاد في 
أدمغة الفئران، وتناقص أعداد تلك الخاليا ســّرع من معدل 

الشيخوخة المبكرة عند تلك الحيوانات بمعدل 19 %».

390
679
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يشــكل االنتشــار الواســع للتدخين تحدياً 
كبيــراً للجهات الصحية في العالم، نظراً لم 
تمثله هــذه الظاهرة الســلبية من أضرار 
على صحة المدخن والصحة العامة بشكل 
عام، إذ يقدر ما ينفقه العالم على التدخين 
أكثــر مــن تريليــون دوالر ســنوياً ـ فيما 
تقدر الخســائر البشرية بأكثر من 6 ماليين 
شــخص. هيئة الصحــة بدبي مــن جهتها، 
تمكنــت مــن رفــع نســبة المقلعين عن 
التدخين إلــى 16 % من عدد المراجعين، 
عبــر عيادات اإلقــالع عــن التدخين التي 
شكلت فرصة للمدخنين للتخلص من هذه 

اآلفة، ونافذة ُتعزز سالمة المجتمع.
وكانت الهيئة دّشــنت عيــادات اإلقالع 
عن التدخين لمساعدة الراغبين في اإلقالع 
عن التدخين في مركزي الطوار والبرشــاء 
لتعزيز الصحــة والوقاية من األمراض التي 
يتســبب فيهــا التدخين، والمســاهمة في 
تحقيق المؤشــر الوطني لألجندة الوطنية 
المتمثل في خفض نســبة انتشار منتجات 

التبغ إلى 15.7 % بحلول العام 2021. 

وأكدت الدكتورة حنان عبيد رئيس شــعبة 
األمــراض الحــادة والمزمنــة فــي هيئــة 
الصحــة بدبــي نجاح عيــادات اإلقالع عن 
التدخين بالهيئة في رفع نســبة المقلعين 
عــن التدخين إلى %16 مــن العدد الكلي 
للمراجعين البالغ 300 مراجع سنوي لهذه 
العيــادات في مركــزي البرشــاء والطوار 
الصحيين، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً، داعية 
المدخنيــن إلى االنضمام لـــ «باقة اإلقالع 
عن التدخين» المتوفرة في مركزي الطوار 
والبرشاء والتي تجمع بين الوقاية والعالج، 
حيث تتضمن 4 زيارات استشارية للتقييم 
الشــامل للوضــع الصحي، ووضــع الخطة 
العالجيــة، وخدمات المتابعة للراغبين في 
اإلقــالع عــن التدخين، والتي قد تســتمر 
من 3 إلى 6 أشــهر، وقــد يتم إعادتها عند 

الحاجة لذلك.
وأضافت أن باقــة اإلقالع عن التدخين 

تتضمن كذلك إجراء الفحوصات والتحاليل 
المخبرية وتخطيط القلب وصور األشــعة 
الالزمــة، وقياس أول أكســيد الكربون في 
الرئــة، وقياس وظائف الرئة والمؤشــرات 
الصحيــة كالــوزن والطول ومعــدل كتلة 
الجســم، والتعــرف على درجــة اإلدمان 
علــى النيكوتيــن وتقديم المشــورة حول 
أنســب الطرق لإلقالع عــن التدخين بعد 
التعرف علــى الرغبة الحقيقية في اإلقالع 

عن التدخين. 

كمــا أوضحــت الدكتــورة حنــان الفوائد 
الصحية المتعددة لإلقالع عن التدخين مع 
مــرور الزمن ومنها انخفاض مســتوى أول 
أكســيد الكربون في الدم وارتفاع مستوى 
األكســحين إلى المســتوى الطبيعي خالل 
8 ســاعات من بدء اإلقالع عــن التدخين، 
بالســكتة  اإلصابة  احتمــاالت  وانخفــاض 
القلبيــة بعد 24 ســاعة، وتحســن الدورة 

الدموية وتحسن وظائف الرئة لدرجة تصل 
إلى %30 تقريباً خالل الفترة من أسبوعين 
إلى 3 شهور من اإلقالع عن التدخين، إضافة 
النخفاض معــدالت الكحة واالنســدادات 
األنفيــة والتعب وقصر التنفس، وتحســن 
قدرة الجســم بصــورة عامة خالل شــهر 
إلى 9 شــهور، وانخفاض احتماالت اإلصابة 
بمــرض القلب التاجي بنســبة %50 خالل 
ســنة من اإلقالع عــن التدخين، وانخفاض 
مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية إلى الحد 

الطبيعي خالل 5 سنوات، وانخفاض معدل 
الوفاة بســبب ســرطان الرئة إلى النصف، 
وانخفاض احتماالت اإلصابة بسرطان الفم 
والحنجــرة والكلى والمثانــة والبنكرياس 
خــالل 10 ســنوات، وانخفــاض احتماالت 
اإلصابة بمــرض القلب التاجي لتصبح مثل 

غير المدخنين خالل 10 سنوات.
وأكــدت تأثيــر التدخيــن علــى المرأة 
الحامــل ودوره الكبيــر في ســرطان عنق 
اإلخصاب  ومشــكالت  واضطرابات  الرحم 

واإلجهاض والوالدات المبكرة ونقص وزن 
الطفل عنــد الوالدة باإلضافــة إلى تأثيره 
السلبي على األطفال وتسببه في االلتهاب 
الهوائية  الشــعب  الحــاد والتهاب  الرئوي 

والموت المفاجئ.

وذكــرت الدكتــورة حنــان عبيــد أعراض 
والمتمثلــة  التدخيــن  عــن  االنســحاب 
بالجفاف المؤقت للفم واللســان والصداع 
بعــدم  والشــعور  النــوم  واضطرابــات 
االســتقرار واإلجهاد وزيــادة النهم لألكل 

والتوتر واالنفعال.
ونصحــت بأهميــة ممارســة النشــاط 
البدني للتخفيف من االنفعاالت والتوترات 
للتغلب على الرغبة في التدخين، واإلكثار 
مــن شــرب الماء والســوائل، واستشــارة 
الطبيب عند الحاجة لذلك، وعدم مخالطة 
المدخنيــن لتجنــب مضاعفــات التدخين 
الســلبي الذي يتســبب بوفــاة 600 ألف 
العالــم حســب  شــخص علــى مســتوى 

إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

مــن جانبــه، قــال رئيس شــعبة األمراض 
الدكتور  الصدريــة في مستشــفى راشــد 
بســام محبوب: في الوقت الحاضر، أصبح 
التدخيــن يأخذ أشــكاالً كثيــرة، ولم يعد 
مجرد سيجارة ملفوفة، وإنما تطّور لشرب 
اللتين يعادل ضررهما  األرجيلة، والدوخة 
مئــات األضعــاف مــن أضرار الســيجارة، 
والبعــض يدخــن الغليون، وقد انتشــرت 
ظاهــرة األرجيلــة في أوســاط الشــباب 
والمراهقين، وطلبة الجامعات والمدارس، 
وحتــى بين الفتيــات للدرجة التي جعلت 
البعض يعتبرون التدخين دليًال على الرقي 

والتطور، وزيادة الثقة بالنفس.
وأضاف: أثبتت الدراســات أن التدخين 
ُيعتبر ســبباً رئيســياً للكثير مــن األمراض 
الخطيرة، مثل السرطان، وخصوصاً سرطان 
الرئــة، وكذلك أمــراض الجهاز التنفســي، 
وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط 
الدم، وُيســّبب تشــّوهات األجنــة، وكثرة 

السعال، وتراكم البلغم في رئتي المدخن، 
واإلصابة بمرض الربو التحسسي، واإلصابة 
بتصلــب الشــرايين، والجلطــات الدموية، 
وتدمير أغشــية األوعية الدموية الداخلية، 
وفقدانهــا لمرونتها، واإلدمــان على هذه 

العادة السيئة.
وقــال الدكتور محبــوب: إن «الدوخة» 
التــي يقــدم عليها الشــباب بشــكل كبير 
تختلــف عن غيرهــا من أنــواع منتجات 
التبغ، الحتوائها على نســبة نيكوتين عالية 
جــّداً، الفتــاً إلى أن متعاطي هــذه المادة 
تظهر عليهم آثار اإلدمان بشــكل سريع، إذ 
استقبلت مستشفيات الهيئة حاالت لشباب 
يعانون تلون الشــفاه واليديــن، مما يدل 
على ارتفاع نســبة النيكوتين في الجســم 

لدرجة كبيرة. 
 وأضــاف أن خطورة الدوخــة في أنها 
تــؤدي إلى دخول نســبة كبيرة جــّداً من 
النيكوتين في الجسم في وقت قليل، وهو 
ما يســبب ارتباكاً شــديداً ألعضاء الجسم 
ويــؤدي إلى خلل كبير في وظائفها، متابعاً 
أن «دخــول هــذه الكمية مــن النيكوتين 
للجســم يؤدي إلى أضرار فــي الرئة تصل 
إلى حــد التليف، وســرطان أو انتفاخ في 

هذا العضو الحساس».
 كمــا أوضــح: «تنامي خطــر األمراض 
التنفســية فــي المنطقة يعــزى لعدد من 
التدخين والســمنة  األســباب منها بلــوغ 
مستويات خطيرة، حيث أصبحت األمراض 
الصدرية تمثل مشــكلة صحية كبرى تلقي 
بظاللهــا على النظــم الصحية كافــة، الفتاً 
إلى أن مواجهة األمراض التنفسية تتطلب 
نهجاً شامًال يضم كل جوانب الصحة العامة 
والرعايــة األساســية ودعــم األخصائييــن 
فــي هذا المجال مع األخــذ بعين االعتبار 
العوامــل الفريــدة للثقافــة والبيئــة في 
المنطقة لضمــان اإلدارة الفاعلة واالمتثال 

للرعاية الطبية.
وأوضــح أن نحو %64 من المرضى في 
اإلمارات يعانون من نوبات شديدة مفاجئة 
من الربو، ويتســبب المرض بتغيب 17% 
من البالغين عن العمل و%53 من األطفال 

عن المدرسة.

أوضح الدكتور حسن حطيط أنه يجب وضع خطط وبرامج واستراتيجيات صحية 
وعلى المســؤولين في مؤسســات الصحــة العامة أن يتحضروا بــكل ما للكلمة 
مــن معنى لما يترتــب على المواجهة مع هــذه الكارثة مــن ميزانيات إضافية 
وإجراءات احترازيــة وبرامج توعية وحمالت وقائية لدرء تراكم أخطارها ومنع 

تفاقم آثارها.
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1
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بــدوره، قــال الدكتــور حســن حطيط 
استشــاري أمــراض األنســجة والخاليــا 
ورئيــس شــعبة فــي هيئة الصحــة: إن 
ظاهــرة تدخيــن األطفــال فــي اآلونة 
األخيــرة تفاقمت في شــتى دول العالم 
وخاصــة في البلــدان الناميــة، وأخذت 
منحــى خطيــراً في بعــض المجتمعات، 
حيــث صارت جــزءاً ال يســتهان به من 
اآلفات االجتماعية المتنامية فيها بسرعة 
هائلة. أمــا في مجتمعاتنــا العربية فقد 
بــدأت نذر هــذه الكارثة تظهــر بعدما 
انتشرت عادة التدخين بأنواعها التقليدية 
والمســتحدثة بيــن األفــراد والجماعات 
وفي العائالت وانتقلت منها أو عبرها إلى 
الفئات الناشــئة ثم انتقلت إلى المدارس 
والمؤسســات التعليميــة والترفيهية كما 

تنتقل األمراض المعدية بين الناس.
وأضــاف للكارثة آثار ســلبية متعددة 
ونتائــج وخيمة متنوعة تتوزع على نواٍح 
وصعد كثيرة منها ما هو اجتماعي بحت 
ومنهــا ما هو مرتبــط باقتصادات الدول 
ومنهــا ما هو طبي خاص ومنها ما تربوي 
عــام ومنها ما هو مشــترك بين النواحي 

السابقة. 

وأوضــح الدكتــور حطيــط: مــن أهــم 
الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد 
الوقاية من آثار هذه الكارثة والتي يجب 
اإلســراع في تطبيقها قبــل فوات األوان 
هي تحفيز الوسائل اإلعالمية كافة لحملها 
على تبني هــذه القضية بكل ما فيها من 
ظواهر وإشــكاالت ونقلها بــكل ما فيها 
من «رعب» و«قساوة» إلى كافة طبقات 
المجتمــع وخاصة إلى اآلبــاء واألمهات 
والمّربيــن والمدّرســين. كما يجب على 
المدارس وكل المؤسســات التعليمية أن 
تتشــدد في منع هــذه الظاهرة الكارثية 
وتقديــم برامــج إرشــادية حــول اآلثار 
الســلبية للتدخيــن وإدخــال مقــررات 
دراسية وتطبيقية «إجبارية» لشرح نتائج 

هذه اآلفة على حياة األجيال الصاعدة.

ثمن عدد من الجمهور ممن استطلع «البيان الصحي» 
آراءهــم الجهود الحثيثة والمثمــرة التي تبذلها هيئة 
الصحة بدبي من خالل عيــادات اإلقالع عن التدخين 
لمساعدة الراغبين في اإلقالع عن هذه العادة السيئة 
وتمكينهــم من تجاوز اآلثــار والمضاعفات الســلبية 
للتدخين. وفي هذا اإلطار، أشاد محمد السعدي بباقة 
اإلقــالع عن التدخين التــي توفرها الهيئة في مركزي 
الطوار والبرشــاء والتي تجمع بيــن الوقاية والعالج، 
مشــيراً إلى أنهــا أفادت زميًال له كان ال يســتطيع أن 
يقلــع عن هذه العادة المضرة بصحته وصحة أســرته 
ومــن حولــه رغم محاوالتــه الكثيــرة إال أن عيادات 
اإلقــالع عن التدخين ســاعدته بشــكل كبيــر، حيث 
تتضمن أربع زيارات استشارية للتقييم الشامل للوضع 
الصحي، ووضع الخطة العالجيــة، وخدمات المتابعة 
للراغبيــن في اإلقالع عن التدخيــن. وأضاف أن باقة 
اإلقــالع عن التدخين تتضمن كذلك إجراء الفحوصات 
والتحاليــل المخبرية وتخطيط القلب وصور األشــعة 
الالزمة، وقياس أول أكسيد الكربون في الرئة، وتقديم 
المشــورة حول أنســب الطرق لإلقــالع عن التدخين 
بعــد التعرف علــى الرغبة الحقيقية فــي اإلقالع عن 

التدخين، األمر الذي يحافظ على صحة الشخص.
بــدوره، رأى عمــاد حمدي مــن جامعة الفالح، 
أن اإلقــالع عن التدخيــن يتوجــب اإلرادة القوية 

والحقيقيــة وإال فلــن تفلح كل الجهــود في إثناء 
صاحبها عن تلك العادة الســيئة، ومن ثم فإنه يشير 
إلى جهــود هيئة الصحة بدبــي المبذولة في رفع 
وتعزيز الوعــي بأخطار التدخين لدى كل شــرائح 
المجتمع، وباألخص لدى طلبة المدارس والجامعات 
وتوعيتهم باألمراض واألخطار التي يسببها التدخين 
والتي قد تصل لحد الوفاة. وأشار إلى أهمية حمالت 
التوعية في المدارس من ناحية توضيح اآلثار الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية للتدخين وشــرح مخاطرها 
للطالب وتعريفهم بالعيادات المختصة لمســاعدة من 
زلــت قدمه على العــالج والتخلص من هــذه العادة 
الخطــرة. وأكــد حمدي أهمية توفر عيــادات اإلقالع 
عــن التدخين والتي تقدم خدمــات مميزة لمرتاديها 
وتمكينهــم من تجاوز اآلثــار والمضاعفات الســلبية 
للتدخيــن، كما أن هــذه العيادات تســاهم في الحد 
من التدخين وأضراره والحفــاظ على الصحة العامة، 
وتلعــب دوراً مهماً فــي تعزيز الصحــة والوقاية من 

األمراض التي يتسبب فيها التدخين.

مــن جهتها، قالــت مي صفدي: يجــب أن تولي هذه 
العيادات اهتماماً خاصاً ببعض الفئات مثل المراهقين 
وطلبــة المدارس ألنهــم أكثر عرضة الكتســاب هذه 
العادة السيئة، الفتة إلى ضرورة رصد حاالتهم من قبل 
الصحة المدرســية في المدارس والعيادات المدرسية 

واألخصائييــن االجتماعيين، ومن ثم يتم تحويلهم إلى 
العيادة والتعامل مع كل حالة بسرية تامة.

وأوضحت أن الطلبة رغم رغبتهم في تلقي العالج 
إال أنهم عادة ما يخشــون من إطالع ذويهم بتعاطيهم 
الدخان فيحجمون عــن قبول العالج لذا يجب العمل 
على كســب ثقتهم وتشــجيعهم عن طريق طمأنتهم 
بعدم إخبار ذويهم حينها لن يترددون في االســتجابة 

للعالج.
بدوره، أكد جهاد الســويدي الــدور الذي تقوم 
بــه عيادات التدخيــن التابعة لهيئــة الصحة بدبي 
والهادفة إلى تعزيز الصحــة والوقاية من األمراض 
خاصــة مع خطــورة اإلدمان على التبــغ، حيث إن 
العديد من الدراســات العلمية قــد أثبتت العالقة 
الوثيقــة بين التبــغ والعديد من األمــراض الحادة 
والمزمنة. وقال: إن اآلثار الســلبية للتدخين ال تقتصر 
علــى المدخنين فحســب، بل تتجاوزهــم لتصل إلى 
المخالطيــن لهم في بيئة العمل وإلى أوالدهم وأفراد 
عائالتهــم في البيت، ألنهم يتعرضون ألضرار التدخين 

السلبي الناتج عن وجود مدخنين حولهم.
كما ثمن محمد العتيبــي برامج التثقيف والتوعية 
التــي تبث في صالة انتظــار المراجعين قبل الدخول 
إلى الطبيب، مشــيراً إلى ضرورة اتباع السرية التامة 
مع النســاء المدخنات لتشــجيعهن علــى العالج، إذ 
إن أكثرهــن يجدن حرجاً في الكشــف عن تدخينهن 

السجائر أو الشيشة، وال يقبلن على العالج.

  عماد حمدي  محمد العتيبي  محمد السعدي جهاد السويدي  مي صفدي
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يعد العســل مــن أفضل المــواد الغذائية 
الطبيعيــة فائدة لإلنســان، وذلــك بفضل 
احتوائــه على كمية وفيرة من الفيتامينات 
والمعــادن واألحماض األمينيــة فضًال عن 
خصائصــه المضادة للبكتيريــا والفطريات 

واألكسدة.
وتحتــوي الملعقة الواحــدة فقط على 64 

سعرة حرارية وليست بها أية دهون.
 وذكر موقع «بولدسكاي» المعني بالصحة 
8 فوائد للعسل منها أن العسل الخام يساعد 

في تعزيز عمليــة التمثيل الغذائي وحرق 
الدهون بالجســم، األمر الذي يترتب عليه 
إنقاص الوزن بفاعلية، كما يخفض مستوى 
الكوليسترول السيئ بالجسم إضافة لتقوية 
القلب، حيث أظهرت األبحاث أن مضادات 
األكســدة الموجودة في العسل يمكن أن 
تمنع انســداد الشــرايين والذي يمكن أن 
يؤدي إلى فشــل القلب، وتدهور الذاكرة 
أو الصــداع وتقوية الذاكــرة، حيث أثبتت 
األبحــاث أن العســل يتميــز بقدرته على 

محاربة اإلجهاد الذهني وتحسين الذاكرة، 
كمــا أن النوم الجيد الموجود في العســل 
يزيد من مســتوى األنســولين فــي الدم، 
والــذي يطلق الســيروتونين، ويتم تحويل 
«الســيروتونين» كذلك إلــى الميالتونين، 

وهو هرمون يعزز نوعية النوم.
كما يعمل العســل على تحسين أداء الجهاز 
الهضمي باعتباره مطهراً قوياً، ويســاعد في 
عالج ومنــع األمراض المختلفــة المرتبطة 
القرحــة والتهاب  الهضمي مثــل  بالجهــاز 

المعــدة واألمعــاء البكتيريــة إضافــة إلى 
تنقية البشرة، حيث تساعد المواد المضادة 
لألكســدة المتوفرة في العســل على تنقية 
الجســم من السموم، ما يســاعد على نقاء 
وصفاء البشــرة، فضًال عن تحســين نشاط 
الــدورة الدمويــة والوقاية من الســرطان 
الفالفونويــد  مركبــات  علــى  الحتوائــه 
ومضــادات األكســدة التــي تســاعد فــي 
 الوقاية من بعض أنواع الســرطان وأمراض
دبي - البيان الصحي القلب.  
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لذاكرة، 
عســل 
ي الدم، 
تحويل 
تونين، 

 الجهاز 
عد في 
مرتبطة 
والتهاب 

المعــدة
تنقية البش
لألكســدة

الجســم
وصفاء ال
م

الــدورة
الحتوائــه
ومضــادا
الوقاية م
القلب. 

يكثــر في فصل الشــتاء تناول األطعمــة التي تطهى عن 
طريق الشواء مثل البطاطا الحلوة والذرة والكستناء.

الكســتناء أو أبو فروة، بذور تنتمي إلى المكســرات، 
لهــا طعم نشــوي حلــو ونكهة قويــة حادة. والكســتناء 
لهــا فوائد عدة للصحــة نتيجة احتوائها علــى الكثير من 
المركبات الغذائية المفيدة للصحة مثل األلياف والمعادن 

والفيتامينات.

والكستناء لها فوائد عدة منها أنها تحتوي على كمية 
عاليــة من النشــويات عكس باقي المكســرات الغنية 
بالدهون. لذلك تمنح الطاقة للجســم أكثر من غيرها 
على المديين القصير والبعيد خاصة قبل الرياضة، كما 
أنها غنية بالفيتامينات خاصة الفيتامين B الذي يساعد 
على تغذية الخاليا، وتعتبر مصدراً غنياً لفيتامين C؛ إذ 
يوفر نحو ثالثة أرباع كوب من الكستناء نحو ٪40 من 

.C الحصة الغذائية المنصوح بها من فيتامين

وتحتوي الكســتناء على األلياف الذائبة والتي لها القدرة 
علــى خفض الكولســترول في الدم وتحتوي على نســبة 
عاليــة من حمض الفوليك، إذ يوفر نحو ثالثة أرباع كوب 
من الكســتناء ٪35 من الحصة الغذائية المنصوح بها من 
حمض الفوليك وتساعد بذور الكستناء على تنظيم الهضم 
والوقايــة من اإلمســاك نتيجة احتوائها علــى الكثير من 
األليــاف، كما تحتوي على العديد من مضادات األكســدة 
مثل الفالفانويد وبها ســعرات حرارية منخفضة وتحتوي 

أيضاً على ألياف تساعد في زيادة الشعور بالشبع.

 

المشــروبات الوظيفية هي المشروبات المدعمة بوظيفة إضافية 
إلــى وظائفها الغذائية األساســية ألهداف صحيــة متعددة مثل 
تعزيز الصحة أو الوقاية من المرض أو التروية أو زيادة النشــاط 
أو خســارة الوزن  عن طريق اضافة مكونــات جديدة أو اإلكثار 

من المكونات الموجودة. 
لقــد زادت فــي اآلونة األخيرة شــعبية هــذه المنتجات 
ألســباب عدة، من أهمها نمط الحياة السريع وسهولة حمل 
وحفظ وســرعة اســتهالك هذه المنتجات، والوعي الصحي 
لــدى األفراد بأهمية الغــذاء والعناصر الغذائيــة المختلفة، 
وأخيراً التنافس الكبير بين الشــركات المصنعة للمشروبات 

الوظيفية.
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المشــروبات الوظيفيــة الطبيعيــة: التــي تعتمــد زيــادة 1 
المكونات الموجودة بشكل أساسي بالغذاء مثل العصير.

 2 bio active ًمشــروبات تحــوي مواد نشــطة بيولوجيــا
ingredients: هــي  المشــروبات التــي تدّعــم بعناصر 
غذائيــة محّددة غيــر موجودة في نفس الغذاء بهدف تحســين 
وظيفة محّددة في جســم اإلنســان، مثل اللبن المدّعم بالخمائر 

الحيوية (البروبايوتكس)

المشربات المعدلة هندسياّ مثل مشروبات الطاقة.3 
أشــهر العناصــر الغذائيــة التــي تدخــل فــي تركيب 

المشروبات الوظيفية:
الخمائــر الحيوية أو البروبايوتكس (probiotics): تســتخدم   
لحل مشــاكل الجهــاز الهضمــي وأعراض حساســية الالكتوز 
والقولون العصبي وتقويــة مناعة الجهاز الهضمي، كما يمكن 
أن يضــاف معهــا البريبايو وهي نــوع من األليــاف الغذائية 
النباتيــة التي تتواجد بصورة طبيعيــة باألمعاء الغليظة وهي 
تعتبر غذاًء مثاليــا للبروبايوتكس أو البكتيريا المفيدة، وكلما 
توافرت بكمية أكبر كلما ســاعدت في زيــادة فعالية وفائدة 

البروبايوتكس في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي.
األوميغا 3 و الـ DHA : تساهم في التقليل من أمراض القلب،   
وتقليل معدالت الشحوم الثالثية الضارة باإلضافة إلى تحسين 

وظائف الجهاز العصبي والدماغ ومحاربة السرطان.
الكالســيوم: ويضاف ألهميته في الحصول على عظام ســليم   
ومحاربة هشاشــة العظام ويضاف أكثــر لبعض أنواع الحليب 

الفقيرة بالكالســيوم كحليب اللوز وحليــب الصويا أو يضاف 
للعصائر المعلبة لزيادة قيمتها الغذائية. 

فيتامين د : مفيدة في الحصول على عظام وعضالت ســليمة،   
باإلضافــة ألهميتــه في زيادة مناعة الجســم ضــّد األمراض ، 
ومحاربة االكتئاب كما أنه يســاعد في خسارة الوزن ويضاف 
لكثيــر من المنتجات الغذائية كالحليب لتعزيز قيمته الغذائية 

أكثر. 
فيتامين سي : هو مضاد لألكسدة، ومهم لبناء وتجديد الخاليا   
، وتقويــة المناعة ومحارب الشــيخوخة ، ويزيد من امتصاص 

الحديد.
األليــاف الغذائيــة : والتي تتــم إضافتها للمنتجــات الغذائية   

لمكافحة اإلمساك ومحاربة السرطانات.
الكافئين: وتضاف لزيادة النشــاط البدني والجســدي (يرجى   

تجنب الكميات العالية ألثرها السلبي على الجسم).
من األمثلة على المشروبات الوظيفية:

الحليــب المدّعم بفيتاميــن (د) واأللبان المدّعمــة بالخمائر 
الحيوية، والعصير المدّعم بفيتامين سي والكالسيوم ، المشروبات 
الرياضيــة (والتي يســتخدمها الرياضيون أثنــاء أو قبل التمرين 
لتفادي الجفاف) وتكون مدّعمة بالشــوارد والجلوكوز، باإلضافة 
لمشــروبات الطاقة والتي تحــوي الكافئين والتورين وفيتامينات 

ب.

يجب االنتباه لنقطتين أساسيتين عند شراء المشروبات الوظيفية:
أوال: معظم هذه المشــروبات محّالة وبالتالي فإّن اســتهالك 
كميات كبيرة من الســكر السعرات الحرارية قد يقود إلى زيادة 
الــوزن ويزيد من خطــر اإلصابة باألمراض االســتقالبية كالبدانة  

والسكري وارتفاع الشحوم الثالثية.
ثانيا: االســتهالك الكبير للمشروبات التي تحتوي على كميات 
كبيــرة من الكافئين كمشــروبات الطاقة، قد يؤدي الى مشــاكل 
صحّية مثــل أمراض القلب وارتفاع الضغط الشــرياني باإلضافة 

لخطر أمراض الكبد.
أخيــراً، ننصح عند التســوق الغذائي بأهمية قــراءة البطاقة 
الغذائيــة ألي منتــج غذائي قبل شــرائه للتأكد مــن المكونات 
الغذائيــة التي يحتويها وللتأكد من المغذيات المضافة ونســبتها 

في حال تسّوق المشروبات الوظيفية.

 



650
تفيــد التقديــرات الجديــدة التي نشــرتها 
منظمة الصحــة العالمية ومراكــز الواليات 
المتحــدة لمكافحة األمــراض والوقاية منها 
وشــركاء الصحــة العالميــون، بــأن أمراض 
باإلنفلونــزا  المرتبطــة  التنفســي  الجهــاز 
الموســمية تقتــل مــا يصل إلــى 650.000 

شخص كل عام.
وهــذا يمثل زيادة عن التقديرات الســابقة 
منــذ عقد مضــى، والتي أظهــرت أن هناك 
مــا بين 250.000 إلــى 500.000 حالة وفاة 

مرتبطــة باإلنفلونزا ســنوياً، بمــا في ذلك 
أمراض القلب واألوعية الدموية أو السكري.

 وتســتند األرقــام الجديــدة إلــى بيانــات 
حديثة تغطــي مجموعة أكبــر وأكثر تنوعاً 
من البلدان، وتســتبعد الوفيات الناجمة عن 
األمراض غير التنفســية. وقال الدكتور بيتر 
ســالمة المدير التنفيــذي لبرنامج الطوارئ 
الصحيــة بمنظمــة الصحــة العالميــة «إن 
األرقام تشــير إلى العبء الثقيل لإلنفلونزا 
وتكلفتهــا االجتماعيــة واالقتصادية الكبيرة 

علــى العالــم». وحــث جميع الــدول على 
العمل معاً للسيطرة على تفشي اإلنفلونزا. 
ووفقاً للبيانات المتوفرة، فإن معظم الوفيات 
تحدث لألشخاص الذين تزيد أعمارهم على 
75 عامــاً، وفي أفقــر المناطق فــي العالم. 
وتعانــي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 
أعظم مخاطر وفيــات اإلنفلونزا في العالم، 
تليها منطقة شــرق البحر األبيض المتوســط 
دبي - البيان الصحي فجنوب شرق آسيا.  
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توصلــت دراســة علمية حديثة إلــى أن أدوية 
تعالــج اآلثــار الجانبية الختــالف التوقيت في 
الرحالت الجوية الطويلة، يمكن أن تلعب دوراً 
في تخفيف اآلالم المترتبة على تعاطي العالج 

الكيماوي.
وحســب صحيفــة «تليغــراف» البريطانية، 
يجــري باحثــون في جامعــة إدنبــره تجارب 
بإعطــاء عقــار الميالتونين لمرضى الســرطان 
قبــل تلقي العالج الكيمــاوي، بعد أن أظهرت 
تجارب معملية أنه يخفف بشكل ملحوظ األلم 

المصاحب لهذا العالج.
وأثبتــت الدراســة، التي أجريــت أوالً على 
الفئران، ونشــرت نتائجها فــي صحيفة «بنيال 
ريسيرش»، أن إعطاء الحيوان عقار الميالتونين 
قبــل جرعات العالج الكيمــاوي، ال يقلل فقط 
اآلالم الناجمة عن األخيرة، وإنما يحد أيضاً من 

آثاره الضارة على الخاليا العصبية.

وعقــار الميالتونين يحتوي على الهرمون الذي 
يحمل االســم نفسه وتنتجه الغدة النخامية في 
اإلنســان، والهرمون مسؤول عن تنظيم أوقات 

النوم واالستيقاظ.
وهرمــون الميالتونيــن مــادة أساســية في 
صناعة العقاقير التي تساعد الجسم على تخطي 
أعــراض فــرق التوقيت في الرحــالت الجوية 
الطويلــة، أو تلــك الناتجة عن تبديــل مواعيد 

العمل.
ويتعــرض نحــو 70 % ممن يتلقــون عالجاً 

كيماوياً، ألعراض جانبية مؤلمة.

وافقــت إدارة الغــذاء والــدواء األميركية 
مؤخــراً علــى «أوجيفري» الــذي يحتوي 
تراســتوزوماب  الفعالــة  المــادة  علــى 
بيولوجي لحقن  DXT ويســتخدم كبديل 
المادة  التي تحتوي علــى  «هيرســيبتين» 
الفعالة (تراســتوزوماب) لعــالج المرضى 
الذين يعانون من سرطان الثدي أو سرطان 

المعدة النقيلي.

وأوضحت الهيئة األميركية أن «أوجيفري» 
هو أول بديــل حيوي Biosimilar معتمد 
في الواليات المتحدة لعالج سرطان الثدي 

أو سرطان المعدة.
وقال «ســكوت جوتليــب»، مدير إدارة 
األغذيــة  إدارة  إن  والعقاقيــر  األغذيــة 
والعقاقير FDA تســتمر فــي زيادة عدد 
الموافقــات البيولوجية، مما يســاعد على 
تعزيز المنافســة التــي يمكن أن تقلل من 

تكاليف األدوية.
وأشار «جوتليب» إلى أنه يجب تشجيع 
المزيد مــن التنافس علــى األدوية، وهذا 
أمر مهم بشــكل خاص عندما يتعلق األمر 
بأمراض مثل الســرطان، التي تتحمل عبئاً 

كبيراً على المرضى.
عموماً  البيولوجية  المنتجات  وتســتمد 
مــن كائن حي ويمكن أن تأتي من مصادر 
كثيرة، مثل البشــر والحيوانات والكائنات 

الدقيقة أو الخميرة.

الشــائعة  الجانبيــة  اآلثــار  وتشــمل 
الثــدي،  ســرطان  لعــالج  لـ«أوجيفــرى» 
الصداع واإلســهال والغثيان والقشــعريرة 
والحمى والعدوى وفشل القلب االحتقاني 
وصعوبة النوم (األرق) والســعال والطفح 

الجلدي.
وتشمل اآلثار الجانبية الشائعة المتوقعة 
مــن «أوجيفري» لعالج ســرطان المعدة: 
مســتويات منخفضة مــن بعض خاليا الدم 
البيضــاء، واإلســهال، والتعــب، وانخفاض 
مســتويات خاليا الدم الحمراء (فقر الدم)، 
والتهابــاً في الفم (التهــاب الفم)، وفقدان 
العلوي،  التنفسي  الجهاز  الوزن، والتهابات 
الصفائح  مســتويات  وانخفاض  والحمــى، 
وتورمــاً  الصفيحــات)،  (نقــص  الدمويــة 
فــي األغشــية المخاطية (التهاب الغشــاء 
المخاطــي)، والبــرد المشــترك (التهــاب 
البلعــوم األنفي) وإحســاس الــذوق غير 

العادي.

أظهــرت بيانات أن أكثر مــن نصف المرضى 
الذيــن يعانون من مراحــل متقدمة من الورم 
النخاعي المتعدد واســتنفدوا خيارات العالج 
ظل مرضهم في حالــة خمول تام بعد تلقيهم 
عالجاً مناعياً تجريبياً من إنتاج شــركة بلوبيرد 

بيــو يتضمن تعديالت جينية في إطار دراســة 
صغيــرة في مراحلهــا األولية. ومــن بين 18 
مريضــاً تلقوا جرعة عالجية مــن العقار «بي.

بي2121»، اســتجاب جميــع المرضى للعالج 
باســتثناء واحد لتبلغ نســبة االستجابة 94 %، 
بينمــا ظل المرض لدى 56 % في حالة خمول 
بعد متابعة استمرت 40 أسبوعاً في المتوسط 

عقب تلقي العالج.
وقال الباحثون، الذين كشــفوا عن البيانات 
في اجتماع للجمعيــة األميركية ألمراض الدم 
في أتالنتا: إن االســتجابة للعالج سريعة جداً، 
وإن الكثير من المرضى يواصلون التحسن مع 
الوقــت. وكان المرضــى فــي المرحلة األولى 
من الدراســة التــي تتضمن زيــادة الجرعات 

خضعوا لسبعة نظم عالجية، من بينها عالجات 
بأحدث عقاقير الــورم النخاعي المتعدد مثل 
دارزاليكــس التابــع لشــركة جونســون آنــد 
جونســون، كما خضعوا لعملية على األقل من 
عمليات زراعة الخاليا الجذعية قبل تلقي «بي.

بــي2121» الذي يجري تطويــره بالتعاون مع 
"سيلجين كورب". وقال جيسي بيرديجا مدير 

أبحاث الورم النخاعي في مركز ســاره كانون 
لسرطان الدم في ناشــفيل والذي يقود فريق 
الباحثين في الدراســة «هذا أمر لم يسمع به 
مــن قبل، أمر لم نره في أي من العقاقير التي 

نالت الموافقة لعالج الورم النخاعي». 
وينتمــي «بي.بــي2121» لنــوع جديد من 

العالجات  لمرة واحدة.
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ُيستخدم مصطلح ألم المعدة الالتقرحي لوصف عالمات وأعراض عسر الهضم الذي يحدث بسبب 
غير واضح، وُيطلق على هذا المرض أيضاً اسم التخمة الوظيفية أو التخمة الالتقرحية.

وتنتشــر اإلصابة بهذا المرض بين األشــخاص، عالوة على أنه قد يستمر لفترة مطولة، ويمكن 
أن ُيحــدث هــذا المرض أيضاً عالمات وأعراضاً تماثل تلــك المرتبطة بقرح المعدة، مثل األلم أو 

األلم البسيط أعلى البطن، وغالًبا ما يصاحبه انتفاخ وتجشؤ وغثيان.

قد تتضمن عالمات وأعراض ألم المعدة الالتقرحي ما يلي:
الشــعور بحرقان أو ألم بسيط أعلى البطن أو أسفل الصدر، وفي بعض األحيان يمكن تسكينه   

بواسطة الطعام أو مضادات الحموضة.
االنتفاخ.  
التجشؤ.  

شعور مبكر باالمتالء (الشبع) أثناء تناول الطعام.  
الغثيان.  

ينبغي حجز موعد لزيارة الطبيب إذا ظهرت لديك أي عالمات أو أعراض مستمرة أثارت قلقك.
احصل على رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من:

قيء دموي.  
براز داكن قاتم.  

ضيق التنفس.  
ألم يمتد إلى منطقة الفك أو الرقبة أو الذراع.  

في كثير من الحاالت، ال تتضح أســباب حدوث ألم المعدة الالتقرحي. ويعتبره األطباء اضطراًبا 
وظيفًيا؛ مما يعني أنه ليس من الضروري أن يحدث بسبب مرض معين.

تتضمن العوامل التي تسهم في زيادة خطورة اإلصابة بهذا المرض ما يلي:
تناول الكحوليات، أو الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.  

التدخين.  
تناول أدوية معينة وال سيما بعد أنواع محددة من مسكنات األلم التي تتوافر من دون وصفة   
طبيــة، مثل األســبرين واإليبوبروفين (أدفيل، مورتين آي بي، وغيــر ذلك من األدوية)، والتي 

يمكن أن تتسبب في حدوث مشكالت المعدة.

حــدد موعًدا لزيــارة طبيب العائلة أو ممارس عام إذا ظهرت لديك أي عالمات أو أعراض أثارت 
قلقــك. وإذا ظــن الطبيب إصابتك بألم المعدة الالتقرحي، فقــد يحيلك إلى اختصاصي األمراض 

الهضمية (اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد).

ومن المفيد أن تحّضر نفسك لموعدك مع الطبيب باتخاذ الخطوات التالية:
يجب الدراية بأي قيود قبل زيارة الطبيب. وعند حجز موعد الزيارة، اســأل إذا كان هناك ما   

يتعين عليك فعله مسبًقا، مثل تقييد نظامك الغذائي.
دّون أي أعــراض تعانــي منهــا، وتتضمن أي أعــراض تبدو غير   

مرتبطة بسبب زيارتك للطبيب.
دّون المعلومات الشــخصية األساسية، بما فيها أي ضغوط نفسية   

شديدة أو تغيرات حياتية حدثت مؤخًرا.
ضع قائمــة بكل األدوية، وكذلك الفيتامينات أو المكمالت   

الغذائية التي تتناولها.
فكــر في اصطحاب أحد أفــراد العائلة أو األصدقاء   

معــك. فقد يكون من الصعب أحياًنا تذكر كل 
المعلومــات التي يخبرك بهــا الطبيب أثناء 
الزيارة. فلعّل الشخص الذي يرافقك يتذكر 

شيًئا قد فاتك أو نسيته.
علــى  لطرحهــا  استفســارات  أي  دّون   

الطبيب.

إن وقت وجودك مــع الطبيب محدود، 
ولذلــك من شــأن تحضيــر قائمٍة 

من األســئلة أن يســاعد على 
االســتفادة القصــوى من 

جّهــز  مًعــا.  وقتكمــا 
قائمة باألســئلة ورتبها 

مــن األكثــر أهمية إلى األقــل أهمية 
فــي حال لم يســعفك وقــت الزيارة 

لطرحها كلها. 
الالتقرحي، تتضمن  المعدة  بالنســبة أللم 

بعض األســئلة األساســية التي يمكــن طرحها 
ما يلي:

ما السبب الُمرجح لحدوث ألم المعدة؟  
مــا األســباب المحتملة األخرى لألعــراض التي   

ترتبط بألم المعدة؟
ما أنواع االختبارات التي أحتاج إلى إجرائها؟  

هل مــن المرجح أن يكون ألم المعدة لدي مؤقًتا   
أو مزمًنا؟

ما خيارات العالج المتاحة لي؟  
ما بدائل طريقة العالج األساسية التي تقترحها؟   

أعاني من حاالت مرضية أخرى. فكيف بوسعي التعامل معها   
جميًعا على أفضل نحو؟

هل توجد أي قيود ينبغي علي اتباعها؟  
هــل يتعين علــّي زيارة طبيــب اختصاصي؟ ما كلفة العالج؟ وهل ســيغطيه   

تأميني الصحي؟

هل هناك دواء عام بديل للدواء الذي تصفه لي؟  
هل هناك نشــرات أو مواد مطبوعة أخرى يمكنني أخذها معي؟ ما المواقع اإللكترونية التي   

توصي بها؟
ما الذي يحدد حاجتي للقيام بزيارة متابعة؟  

وباإلضافة إلى األسئلة التي قمت بتحضيرها لطرحها على الطبيب، ال تتردد بأن تطرح أي أسئلة 
أخرى قد تخطر على بالك أثناء زيارة الطبيب.

من المحتمل أن يطرح عليك الطبيب عدًدا من األســئلة. ويمكن أن يســهم استعدادك للرد عليها 
في توفير وقت أطول لتناول النقاط األخرى التي تود مناقشــتها. قد يطرح عليك الطبيب أســئلة 

مثل:
متى شعرت باألعراض ألول مرة؟  

هل تلك األعراض مستمرة أم تظهر عرضًيا؟  
ما مدى شدة األعراض؟  

ما األمور، إن وجدت، التي تبدو أنها تحسن األعراض؟  
ما األمور، إن وجدت، التي تبدو أنها تعمل على تفاقم األعراض؟  

هل فقدت بعض الوزن؟  

علــى األرجح ســوف يتأكد الطبيب من العالمــات واألعراض ويجري فحًصا جســدًيا. ويمكن أن 
تساعد بعض االختبارات التشخيصية على تحديد سبب األلم البسيط. وقد تتضمن ما يلي:

اختبارات الدم: يمكن أن تســاهم اختبارات الدم في اســتبعاد األمراض األخرى التي يمكن أن   
تتسبب في العالمات واألعراض المماثلة لتلك المرتبطة بألم المعدة الالتقرحي.

اختبارات وجود البكتيريا: قد ينصح الطبيب بإجراء اختبارات للتحقق من مدى وجود بكتيريا   
الملوية البوابية، والتي يمكن أن تتســبب في حدوث مشكالت المعدة، وقد يستخدم الطبيب 

عينة من الدم أو البراز أو الَنَفس إلجراء هذه االختبار.
اســتخدام المجهر (المنظار) لفحص جهــازك الهضمي: ُيدخل الطبيب أداة رفيعة مرنة مضاءة   
(المنظــار الداخلي) من الحلق إلى الداخل ليفحص المريء والمعدة والجزء األول من األمعاء 

الدقيقة (االثنا عشر).
التنظير الداخلي  

قد يلزم العالج أللم المعدة الالتقرحي الذي يدوم وال تســاهم تغيرات نمط الحياة في السيطرة 
عليه. يتم تحديد طرق العالج التي تخضع لها حســب العالمات واألعراض لديك. كما أن العالج 

قد يجمع بين األدوية والعالج السلوكي.

تتضمن األدوية التي يمكن أن تساعد على السيطرة على عالمات 
وأعراض ألم المعدة الالتقرحي:

عالجــات غــازات البطن التــي تصرف مــن دون وصفة   
طبيــة. ويمكن أن تحقق األدوية التي تحتوي على مكّون 
ســميثيكون قدًرا مــن تخفيف األلم بتقليــل الغازات، 

أمثلــة  العالجــات التي تخفف من وتتضمــن 

الغازات، ميالنتا وغاز-إكس.
األدويــة التــي تعمل على الحد من الحموضة: األدوية التي تتوافر من دون وصفة طبية والتي   
ُتســمى حاصرات مســتقبالت الهيســتامين 2، وتتضمن ســيميتيدين (تجاميــت إتش بي) أو 
فاموتيدين (بيبســيد إيه ســي) أو نيزاتيدين (أكسيد إيه آر) أو رانيتيدين (زنتاك 75). وتتوافر 

هذه األدوية بأنواع أقوى ولكن من خالل الوصفة الطبية.
األدوية الحاصرة المضخات األحماض: تمنع مثبطات مضخة البروتون مضخات األحماض داخل   
خاليا المعدة التي تفرز األحماض، وتقلل هذه المثبطات األحماض بمنع عمل هذه المضخات 

الدقيقة.
 Prevacid) تتضمــن مثبطــات مضخة البروتون المتاحة مــن دون وصفة طبية النزوبــرازول
24HR) وأوميبــرازول (Prilosec OTC). وتتوافــر أيًضــا مثبطــات البروتــون القوية من خالل 

الوصفات الطبية.
األدوية المســتخدمة لتقوية العضلة العاصرة للمريء: تســاعد عوامل تحريك الجهاز الهضمي   
المعدة على التفريغ بسرعة أكبر ويمكن أن تساعد على إحكام الصمام الموجود بين المعدة 

والمريء؛ مما يقلل احتمال حدوث األلم البسيط بأعلى البطن.
قــد يصف األطباء دواء ميتوكلوبراميد (ريجــالن)، ولكن ال ينفع تناول هذا الدواء مع كل مريض 

ويمكن أن يكون له آثار جانبية بالغة.
مضــادات االكتئــاب منخفضــة الجرعة: يمكن أن تســاعد مضادات االكتئــاب ثالثية الحلقات   
واألدوية المعروفة باســم مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائي، مما يؤخذ بجرعات 

منخفضة، على تثبيط نشاط العصبونات التي تتحكم في ألم األمعاء.
المضادات الحيوية: إذا دلت االختبارات على وجود البكتيريا المعروفة باســم الملوية البوابية   
التي يشيع تسببها في اإلصابة بالقرحة بالمعدة، فقد ينصح الطبيب بتناول المضادات الحيوية.

يمكن أن يســاعد التعاون مع أحد االستشــاريين أو المعالجين على تخفيف العالمات واألعراض 
التــي ال تفيــد األدوية في عالجها. فاالستشــاري أو أخصائــي العالج يمكنه أن يعلمك أســاليب 
االسترخاء، والتي يمكن أن تساعدك على التكيف مع العالمات واألعراض، ويمكن أيًضا أن تتعلم 

طرق تقليل اإلجهاد في حياتك للحيلولة دون تجدد اإلصابة بألم المعدة الالتقرحي.

قــد ينصحــك الطبيب بإجراء تغييرات بنمط الحياة للمســاعدة على الســيطرة على ألم المعدة 
الالتقرحي.

يمكن أن تســاعد تغييــرات النظام الغذائي وطريقة تناول الطعام على الســيطرة على العالمات 
واألعراض. فكر في اتباع ما يلي:

تنــاول وجبات أصغــر على فترات أقل. قد يؤدي خلو المعدة فــي بعض األحيان إلى اإلصابة   
بألــم المعدة الالتقرحي. فخلو المعدة من أي محتوى غير األحماض يمكن أن يجعلك تشــعر 
بالمــرض. حــاول تناول الوجبات الخفيفة الصغيرة، مثل البســكويت الرقيــق الجاف أو ثمرة 

فاكهة.
تجنــب تفويت الوجبــات. تجنب الوجبات الكبيــرة أو اإلفراط في األكل. تنــاول وجبات أصغر 

بشكل متكرر.
تجنــب تناول األطعمــة المثيرة للمرض. بعض األطعمة قد تثير ألــم المعدة الالتقرحي، مثل   

األطعمة الدهنية والحارة والمشروبات الغازية والكافيين والكحوليات.
امضغ الطعام ببطء وبالكامل. امنح نفسك وقًتا لتناول الوجبات الترفيهية.  

يمكن أن تســاعد أساليب تقليل اإلجهاد على السيطرة على العالمات واألعراض. لتقليل اإلجهاد، 
يمكنك قضاء الوقت في عمل األشياء التي تستمتع بعملها، مثل الهوايات أو الرياضات. يمكن أيًضا 

أن تستفيد من عالجات االسترخاء أو اليوجا.

فــي معظم الحاالت، يتجــه المرضى المصابون بألــم المعدة الالتقرحي إلــى األدوية التكميلية 
والطب البديل للمساعدة على التكيف مع المرض. ولكن لم تثبت العالجات التكميلية وال البديلة 
نفعها في عالج ألم المعدة الالتقرحي إلى اآلن. ولكن عند استخدام العالجات التكميلية والبديلة 

إلى جانب رعاية الطبيب، فإنها يمكن أن تخفف العالمات واألعراض.
فإذا كنت مهتًما بتناول العالجات التكميلية والبديلة، ينبغي التحدث إلى الطبيب بشأن:

المكمالت العشبية. تتضمن المكمالت العشبية التي يمكن أن تحقق قدًرا من الفائدة في عالج   
ألــم المعدة الالتقرحي تركيبة من النعناع وزيــت الكراويا. فهذه المكمالت قد تخفف بعض 

أعراض ألم المعدة الالتقرحي، مثل حاالت االمتالء والتقلصات المعدية المعوية.
ويمكن أيًضا أن يفيد مســتخلص أوراق الخرشــوف في تقليل أعراض ألم المعدة الالتقرحي، بما 

يتضمن القيء والغثيان وألم البطن.
أســاليب االسترخاء. يمكن لألنشطة التي تســاعدك على االسترخاء أن تساعدك على السيطرة   
على العالمات واألعراض والتكيف معها. وكذلك، يمكن التفكير في تجربة التأمل أو اليوجا أو 

األنشطة األخرى التي يمكن أن تقلل مستويات اإلجهاد.

10

إذا ظهرت لديك أي عالمات أو أعراض أثارت  حــدد موعًدا لزيــارة طبيب العائلة أو ممارس عام
قلقــك. وإذا ظــن الطبيب إصابتك بألم المعدة الالتقرحي، فقــد يحيلك إلى اختصاصي األمراض 

الهضمية (اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد).

ومن المفيد أن تحّضر نفسك لموعدك مع الطبيب باتخاذ الخطوات التالية:
يجب الدراية بأي قيود قبل زيارة الطبيب. وعند حجز موعد الزيارة، اســأل إذا كان هناك ما 

يتعين عليك فعله مسبًقا، مثل تقييد نظامك الغذائي.
دّون أي أعــراض تعانــي منهــا، وتتضمن أي أعــراض تبدو غير 

مرتبطة بسبب زيارتك للطبيب.
دّون المعلومات الشــخصية األساسية، بما فيها أي ضغوط نفسية 

شديدة أو تغيرات حياتية حدثت مؤخًرا.
ضع قائمــة بكل األدوية، وكذلك الفيتامينات أو المكمالت 

الغذائية التي تتناولها.
فكــر في اصطحاب أحد أفــراد العائلة أو األصدقاء 

معــك. فقد يكون من الصعب أحياًنا تذكر كل 
ي

المعلومــات التي يخبرك بهــا الطبيب أثناء 
الزيارة. فلعّل الشخص الذي يرافقك يتذكر 

شيًئا قد فاتك أو نسيته.
علــى  لطرحهــا  استفســارات  أي  دّون 

الطبيب.

إن وقت وجودك مــع الطبيب محدود، 
ولذلــك من شــأن تحضيــر قائمٍة 

من األســئلة أن يســاعد على 
االســتفادة القصــوى من 

جّهــز  مًعــا.  وقتكمــا 
قائمة باألســئلة ورتبها 

مــن األكثــر أهمية إلى األقــل أهمية 
فــي حال لم يســعفك وقــت الزيارة 

لطرحها كلها. 
الالتقرحي، تتضمن  المعدة  بالنســبة أللم 

بعض األســئلة األساســية التي يمكــن طرحها 
ما يلي:

ما السبب الُمرجح لحدوث ألم المعدة؟
ي

مــا األســباب المحتملة األخرى لألعــراض التي 
ترتبط بألم المعدة؟

ما أنواع االختبارات التي أحتاج إلى إجرائها؟
هل مــن المرجح أن يكون ألم المعدة لدي مؤقًتا 

ي

أو مزمًنا؟
ما خيارات العالج المتاحة لي؟

ما بدائل طريقة العالج األساسية التي تقترحها؟ 
أعاني من حاالت مرضية أخرى. فكيف بوسعي التعامل معها 

جميًعا على أفضل نحو؟
يي

اتباعها؟ علي هل توجد أي قيود ينبغي
هــل يتعين علــّي زيارة طبيــب اختصاصي؟ ما كلفة العالج؟ وهل ســيغطيه 

تأميني الصحي؟

قد يجمع بين األدوية والعالج السلوكي.

تتضمن األدوية التي يمكن أن تساعد على السيطرة على عالمات 
وأعراض ألم المعدة الالتقرحي:

عالجــات غــازات البطن التــي تصرف مــن دون وصفة 
تحتوي على مكّون  طبيــة. ويمكن أن تحقق األدوية التي
بتقليــل الغازات،  ســميثيكون قدًرا مــن تخفيف األلم

ي

أمثلــة  العالجــات التي تخفف من وتتضمــن 

واألعراض. فكر في اتباع ما يلي:
تنــاول وجبات أصغــر على فترات أقل. قد يؤدي خلو المعدة فــي بعض األحيان إلى
بألــم المعدة الالتقرحي. فخلو المعدة من أي محتوى غير األحماض يمكن أن يجعلك
بالمــرض. حــاول تناول الوجبات الخفيفة الصغيرة، مثل البســكويت الرقيــق الجاف

فاكهة.
تجنــب تفويت الوجبــات. تجنب الوجبات الكبيــرة أو اإلفراط في األكل. تنــاول وجبا

بشكل متكرر.
تجنــب تناول األطعمــة المثيرة للمرض. بعض األطعمة قد تثير ألــم المعدة الالتقر

األطعمة الدهنية والحارة والمشروبات الغازية والكافيين والكحوليات.
امضغ الطعام ببطء وبالكامل. امنح نفسك وقًتا لتناول الوجبات الترفيهية.

يمكن أن تســاعد أساليب تقليل اإلجهاد على السيطرة على العالمات واألعراض. لتقليل
يمكنك قضاء الوقت في عمل األشياء التي تستمتع بعملها، مثل الهوايات أو الرياضات. يم

أن تستفيد من عالجات االسترخاء أو اليوجا.

فــي معظم الحاالت، يتجــه المرضى المصابون بألــم المعدة الالتقرحي إلــى األدوية
والطب البديل للمساعدة على التكيف مع المرض. ولكن لم تثبت العالجات التكميلية و
نفعها في عالج ألم المعدة الالتقرحي إلى اآلن. ولكن عند استخدام العالجات التكميلية

إلى جانب رعاية الطبيب، فإنها يمكن أن تخفف العالمات واألعراض.
فإذا كنت مهتًما بتناول العالجات التكميلية والبديلة، ينبغي التحدث إلى الطبيب بش
المكمالت العشبية. تتضمن المكمالت العشبية التي يمكن أن تحقق قدًرا من الفائدة

ي

ألــم المعدة الالتقرحي تركيبة من النعناع وزيــت الكراويا. فهذه المكمالت قد تخف
أعراض ألم المعدة الالتقرحي، مثل حاالت االمتالء والتقلصات المعدية المعوية.

ويمكن أيًضا أن يفيد مســتخلص أوراق الخرشــوف في تقليل أعراض ألم المعدة الالتقر
ي م

يتضمن القيء والغثيان وألم البطن.
أســاليب االسترخاء. يمكن لألنشطة التي تســاعدك على االسترخاء أن تساعدك على
على العالمات واألعراض والتكيف معها. وكذلك، يمكن التفكير في تجربة التأمل أو

األنشطة األخرى التي يمكن أن تقلل مستويات اإلجهاد.
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ضمن التزامها الســنوي المعتاد، تواجدت 
هيئة الصحة بدبي في قلب احتفاالت رأس 
الســنة، وذلك بقيادتها وكبار المســؤولين 
فيها، إلــى جانــب طواقمها الطبيــة التي 
المبهرة  أســهمت في تأمين االحتفــاالت 
فــي محيط برج خليفــة ومختلف مناطق 
تواجــد الجمهور في دبي، وذلك من خالل 
المستشــفى الميداني الــذي أقامته الهيئة 
إلى جانب عيادتين، لتوفير أعلى مســتوى 
مــن الرعاية الصحيــة للمبتهجيــن بالعام 

الجديد والمشاركين في االحتفاالت.
وكانــت الهيئة قــد اســتعدت للحدث 
السنوي، وأجرت التنسيق الالزم مع اللجنة 
العليا المشرفة على االحتفال، حيث وفرت 
الطبية، ومســتلزمات  التجهيــزات  أحدث 
الحاالت الصحية العاجلــة، التي قام عليها 
أكثر من 25 طبيباً وطبيبة، بجانب الطواقم 
التمريضية، حيث لم يدخر أحد من األطباء 
أو المســاعدين وسعاً في تقديم الخدمات 
الصحية عاليــة الجودة، التي حرص معالي 
حميــد القطامــي رئيــس مجلــس اإلدارة 
للهيئــة، علــى االطمئنان  العــام  المديــر 
علــى توفرهــا بالمســتوى المطلوب، من 
خــالل جولتــه الميدانية التــي تفقد فيها 
المستشــفى والعيادتين، وأثنى على جهود 

  |  تصوير: صالح عبد القادر، نديم رشيدالعاملين فيها.
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يتطلب استخدام جهاز امليكرويف، املوجود تقريباً يف كل منزل، حذراً من حيث نوعية 
املأكوالت، التي توضع فيه، ال سيام أن كثريين ال يدركون مدى الرضر الذي قد يحدث نتيجة 

وضع بعض أنواع األطعمة داخله، موقع برايت سايد األمرييك املعني بالصحة نرش قامئة مفيدة 
باملأكوالت التي ال يجب وضعها يف امليكرويف:

ا  أمَّ مذاقهام  من  بعضاً  واملوز  التفاح  يخرس 
كالزبيب  املجففة  والفاكهة  فينفجر،  العنب 

والقراصيا ستمأل املطبخ باألدخنة.

استخدام  حال  ويف  امليكرويف،  يف  تشتعل  قد 
تُخرج  فقد  املعدنية،  اليد  البيضاء ذات  العلب 

رشراً وتدمر امليكرويف لألبد.

نوعية حيث ن

التفا ييخخرس

من  مصنوع  أو  قصديري،  أو  معدين،  طبق  أي 
الحديد سيكون مبثابة قنبلة يف امليكرويف

امل يف   
ذ ضاء 

يف

امليكر ر

سُيطلق  للحرارة  املُعرَّض  البالستيك  من   %  95
أبخرة كيميائية ضارة.

مع
ك
م طبق  أأي 

الحديد سيك

جة 
يدة 

بعض واملوز  اح 
والفاكهة نفجر، 
ستمأل املطبخ باأل

تشتعل قققدقد

التفا ييخرس 
فين العنب 
والقراصيا س

تشتعل ققد 
البيض العلب 
رشراً وتدمر

تنتج الحرارة الرسيعة يف امليكرويف الكثري من 
البخار تحت القرشة، ومبا أنَّ البخار ال يجد أي 

منفذ، فتنفجر البيضة.

الب  
يائية

من  %  95
أبخرة كيميا

تنتج الحرار
ت
فج

امليكرويف ألنَّ معظم هذه األكواب  قد تدمر 
بها فوالذ مقاوم للصدأ.

تنتج الحرا
البخار تحت
منفذ، فتنف

امل تدمر 
 فوالذ مق

سيظل  إذ  إلذابتها،  املجمدة  اللحوم  تضع  ال 
داخلها ُمجمداً بينام سُتطهى الحواف.

قد
بها

الل تضع  ال 
ُججداخلها ُمجم

يف  الصينية  الخزف  أطباق  وضع  تجنب 
تكون  وقد  إشعاعات،  تُصِدر  ألنها  امليكرويف، 

مغطاة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.

وض تجنب 
امليكرويف،

مغطاة بالرص

أنَّها  ميكن أن تنبعث منها األبخرة السامة، كام 
ستشتعل تحت الحرارة املرتفعة.

ميكن أن تن
ستشتعل تح

غرافيك:حسام الحوراين

ينوي العلماء اســتخدام جسيمات «نانوية» 
من الذهب في العــالج الكيميائي ألمراض 

السرطان.
باحثين  ونشــرت صحيفة «PNAS» أن 
من جامعة رايس وجامعة نورث وســترن، 
قرروا اســتخدام جسيمات الذهب النانوية 
أنــواع أمراض  المنشــطة، لعــالج أصعب 

السرطان.
ويرى الباحثون أن تنشــيط الجســيمات 
النانويــة الذهبيــة مباشــرة فــي الخاليــا 
المصابة، يســمح بتســريع دخــول األدوية 
الســرطانية دون التعــرض لآلثــار الجانبية 

الخطيــرة، التــي تصاحب عــادة المعالجة 
التقليدية ألمراض السرطان. 

أن  المخبريــة  األبحــاث  أظهــرت  وقــد 
الجســيمات النانوية غير ســامة، وتســمح 
بدخــول أدوية الســرطان المعالجة للخاليا 
المصابــة بــاألورام، ويتــم تنشــيط هــذه 
الجســيمات النانوية في جسم المريض عبر 

جهاز ليزري خاص.
ويؤكــد العلمــاء، أن نجــاح اختبار هذه 
الطريقــة الجديــدة على الحيوانــات يتيح 
للبشــرية إمكانات كبيرة لعــالج األمراض 

السرطانية.

أظهرت دراسة أميركية أن الذين يدخنون 
الســجائر اإللكترونية حتى ولو أحياناً، قد 
يتحولــون إلى مدخني ســجائر التبغ خالل 

عامين.
وبحسب الدراســة المنشورة في مجلة 
 ،American Journal of Medicine
فإن االدعــاءات بأن الســجائر اإللكترونية 
(المبخــرات) تســاعد علــى اإلقــالع عن 
التدخين، أو خفض عدد السجائر التي يتم 
تدخينها، يســتند إلى معطيات غير كافية، 
ويفتح الباب للناس الذين لم يدخنوا نهائياً 
فــي حياتهم، كي يصبحــوا الحقاً مدخنين 

لسجائر التبغ الحقيقي.
ولفت انتباه معدي الدراسة من جامعة 
 University of Pittsburgh بيتســبورغ 
في الواليــات المتحدة مســألة الخصائص 
المفيدة للمبخــرات، حيث يدعي أصحاب 
الشــركات المصنعة للســجائر اإللكترونية 

أنها أقــل ضرراً على الصحة من الســجائر 
العادية.

وتوصل العلمــاء في أبحاثهم إلى نتائج 
متضاربة، وعلى العموم إذا كان دخان التبغ 
أكثر خطورة على صحة الرئتين والجســم 
كله، فــإن مبخرات الســجائر اإللكترونية، 
كما أصبح معلومــاً، تحتوي على مجموعة 
متنوعة من المواد المســرطنة والســموم 

التي تتكون نتيجة حرق المواد السائلة.
وتابــع الباحثون مســألة مهمــة أخرى، 
في محاولة للتأكد مما إذا كانت الســجائر 
اإللكترونيــة تشــكل حقيقــة نوعــاً مــن 
المخدرات، التي يمكن أن تجعل من الناس 

الذين لم يدخنوا، مدمنين لسجائر التبغ.
وبعد متابعتهم للحالة الصحية ألكثر من 
ألف مواطن من مختلف المدن األميركية، 
تبيــن لمعــدي الدراســة أن حوالي نصف 
الذين جربوا أول مرة السجائر اإللكترونية 
تحولــوا بالفعــل خالل فترة عــام ونصف 

تقريباً إلى مدخنين حقيقيين للتبغ.

حذر باحثون من استخدام أطقم األسنان لما لها من تأثيرات جانبية 
خطيرة على الصحة، وفقاً لمقال نشــرته صحيفة «طب الشيخوخة 

الدولية» البريطانية.
فقــد توصل علمــاء من الكليــة الملكية فــي لندن إلــى أن أطقم 
األســنان البديلة تهدد مستخدميها بمرض سوء التغذية، ألنها تسبب 
المشكالت نفسها التي يعاني منها من فقد أسنانه كلياً وال يستخدم 
البدائل، ففي الحالتين يتســبب ســوء التغذية في إضعاف عضالت 

وعظام الفك مما يؤدي إلصابات وكسور خطيرة.
 وقالــت الدراســة العلميــة: إن «األخصائييــن فــي مجال طب 
األســنان والصحة ينصب اهتمامهم إلى يومنا هذا على اإلصابات 
الناجمة عن ســوء التغذية، وسعيهم إليصال فكرة الغذاء السليم 
دبي - البيان الصحي المتوازن». 

أطلقــت هيئة الصحة بدبي من خالل إدارة التنظيم الصحي، مبادرتها 
النوعيــة «عطاء وســعادة»، التي تجمع للمــرة األولى قطاعي الصحة 
(الحكومــي والخاص) لمســاعدة المرضى المعســرين والتخفيف عن 
كاهلهم (اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً)، حيث نجحت الهيئة، وبالتعاون 
مــع مجموعة مميزة مــن المستشــفيات الخاصة، فــي توفير باقات 
مــن الخدمات المجانيــة، والخصومات على بعــض الخدمات الصحية 
المقدمة لدعم المرضى المعســرين ماديــاً. وبموجب هذه المبادرة 
النوعية، خصصت المنشــآت الصحية الخاصــة الداعمة، ميزانية تصل 
إلى 30 مليون درهم سنوياً كونه دعماً منها للمرضى المعسرين، على 
أن تكــون الميزانية موزعة على خدمــات، يتم توفيرها وتقديمها من 
قبل المنشــآت المشــاركة في تنفيذ المبادرة، وحســب حالة وحاجة 

المرضى المعسرين. 
لقد حرصت هيئة الصحة بدبي، على اســتثمار عالقتها وشــراكتها مع 
القطــاع الصحي الخاص، لتنفيذ مبادرات إنســانية، بدأت في تكوينها 
والتخطيــط لهــا خالل عام الخيــر، لتمتد إلى عام زايــد، ومن أبرزها 
مبادرة «عطاء وســعادة»، التي تعكس في منطلقاتها جملة المفاهيم 
اإلنســانية النبيلــة، التي يتســم بهــا مجتمع اإلمارات عــن غيره من 
المجتمعــات. كمــا نجحت «صحة دبــي»- أيضاً- من خالل شــراكتها 
المميــزة مــع القطاع الصحــي الخاص فــي الخروج بهــذه المبادرة 
النوعية، التي تســتهدف تقديم حزمة مــن الخدمات الطبية العالجية 
المجانية للمرضى المعســرين، بجانب حزمة خدمات أخرى بتكاليف 
ورســوم رمزية بســيطة، وذلك من قبل مجموعة من المستشــفيات 
الخاصــة والمراكز الطبية، التي اســتجابت ســريعاً لتنفيــذ المبادرة، 
وعددها 6 منشآت صحية، ما بين مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، 

والعدد مرشح للزيادة في الفترة المقبلة.
إن مبادرة «عطاء وسعادة»، تمثل فرصة مهمة لبناء شراكات جديدة، 
وتقويــة العالقات القائمة بين هيئة الصحة بدبي ومجموعة منشــآت 
القطــاع الصحــي الخــاص، من أجــل تحقيق أهــداف وتطلعات دبي 
المســتقبلية في إيجــاد منظومة صحية من الطــراز األول. وإن كانت 
مجموعة االتفاقات بين الهيئة والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، 
قد تفاعلت بشــكل مثالي يرتكز على ترســيخ قيم العطاء والبذل من 

خالل مبادرة «عطاء وسعادة»، فإن ذلك يشير بوضوح إلى إمكانية 
تنفيذ العديد من المبادرات األخرى، التي تصب في خدمة المجتمع 

وأفراده وجمهور المتعاملين، والمرضى على وجه التحديد.

مدير إدارة التنظيم الصحي- هيئة الصحة بدبي

لمعالجة 

أن  ريــة 
تســمح 
الالة للخاليا 
ط هــذه 
يض عبر 

بار هذه 
ت يتيح 
ألمراض 

ف ي وا أن را ا ي م ن بي
الذين جربوا أول مرة السجائر اإللكترونية
الالتحولــوا بالفعــل خالل فترة عــام ونصف

تقريباً إلى مدخنين حقيقيين للتبغ.
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