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مقدمة
ملاذا هذا الكتاب ؟ ..وما هي أمهيته للطالبات والطالب؟
يضر أجسامنا وما يفيد؟
أألن هناك حاجة ماسة ملعرفة ما ّ
معرضون؟
أم ألن هناك أمراضاً استوطنت بالدان احلبيبة  ..وكثري من الناس هلا ّ
أم ألن هناك شروراً خميفةّ ّّ!! ..عسى شبابنا وفتياتنا منها يتّقون؟
ألسنا حباجة لتثقيف أنفسنا مباُ يصلح أجسادان وعقولنا ؟
أليس هلذا اجلسد حق علينا فنعرف كيف نقيه شر األمراض؟

أليس انتشار مرض السكر و البدانة يف ازدايد مضطرد ؟
أليس التدخني آفة متأصلة عند ثلث سكان هذه البالد؟
أما زالت احلمى الروماتيزمية تعبث بقلوب أطفالنا عطباً وختريباً ..وهي اليت اختفت يف أورواب وأمريكا؟
أال ينبغي أن نعرف كيف حنمي شبابنا من اخلمور واملخدرات؟

أليس كل واحد منا مؤمتن على هذا اجلسد الطيب ..فيحفظ عليه طيبه  ..ويبعده عن خبث اخلبائث؟
أهتون علينا سعادة اجلسد والروح فنُدخل إليها ما يؤذيها ويفسدها؟
ألسنا مسؤولني عن آابئنا وأمهاتنا فنرشدهم إىل ما يقيهم ويالت املرض؟
أتُراان على صواب ..حني نعرف عن مناهجنا اليت ندرسها كل شيء ..وال نعرف عما حيفظ لنا صحتنا –إبذن هللا-
إال النذر القليل؟
ومن منا ال ينشد السعادة واهلناء يف الدارين ؟
* *
*
مل يكن أسالفنا يعانون من السرطان هبذه احل ّدة ،ومن األمراض األخرى كالسكري والسمنة و القلب  ،ألهنم كانوا
يعتمدون على النشاط البدين ويتناولون األغذية الطبيعية وال يعانون من التلوث الصناعي.
أما إنسان اليوم فهو يعتمد يف كثري من طعامه على األغذية غري الطبيعية  ،كما أنه يعاين من قلة احلركة ،وانتشار
التلوث ،والبعض منا اُبتلي ابلتدخني  ،وكانت النتيجة هي كثرة األمراض املستعصية نسأل هللا السالمة والعافية.
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فال بد من التحرك إليقاف انتشار ظاهرة التدخني وجترمي من يروج له بني الشباب ،وسن القوانني الصرحية حلماية
صحة اجملتمع ،فقد قطع الغرب أشواطا طويلة يف هذا اجملال فماذا ننتظر؟.
ولقد رفعت العديد من القضااي يف أمريكا ضد الكثري من املطاعم وشركات األغذية اليت تروج لألطعمة واملشروابت
الضارة ابلصحة ،فلقد دفعت إحدى الشركات  12مليون دوالر لتسوية قضية ضدها لعدم إفصاحها عن استخدامها
للدهن البقري يف رقائق البطاطس!!
وهناك دراسات وصلت إىل جملس الشيوخ األمريكي لوضع قوانني جترب الشركات على تصغري أحجام األطعمة
واألشربة ،وجتّرم كل من يتالعب بوضع مواصفات غري مطابقة ،كأن يكتب أن املنتج "قليل الدسم" وهو غري ذلك،
أو يتعمد اإلهبام يف تلك املواصفات ،فأين حنن من كل ذلك؟!
علينا أن نتحرك وبسرعة لتجنب اإلنغماس ابلطعام والشراب الضار بصحة شبابنا وفتياتنا.
مث ألسنا حباجة إىل إجياد أماكن للقيام ابألنشطة الرايضية للرجال والنساء ،وإجياد املزيد من األرصفة ملمارسة رايضة
املشي بعيدا عن عوادم السيارات؟.
فالصحة نعمة من هللا يهبها من يشاء من عباده ،وعلى االنسان احملافظة عليها ابالمتناع عن كل ما يؤدي اىل إصابتها
ابألمراض أو الضعف .و ما دامت الصحة هبة من هللا فال بد من شكر الواهب بعبادته و طاعته ألن الشكر من
أسباب دوام نعمه.
واجلامعة هي أنسب مكان للتوعية الصحية ،فهي تتعامل مع فئة صحيحة ،ال تذهب إىل املستشفى بل إىل اجلامعة
لتلقي العلوم واملعارف واملهارات .
تبّن منط حياة وممارسات صحية سليمة  ،من أجل رفع املستوى
والتثقيف الصحي هو عملية هدفها ُّ
حث الناس على ّ
الصحي للمجتمع  ،وتعريف الناس أبخطار األمراض  ،وإرشادهم إىل وسائل الوقاية منها واحل ّد من انتشارها .
ويدخل يف هذا اإلطار تعريف الناس ابلعادات احلسنة يف اختيار املأكل واملشرب  ،وما يتعلق بصحة البيئة .
كما يدخل يف التثقيف الصحي حتذير الناس من أضرار املمارسات احملرمة كالتدخني  ،والزىن  ،واللواط  ،وشرب
اخلمر واملخ ِّّدرات  ،وغري ذلك مما له عالقة بصحة الفرد واجملتمع .

لعل من أوجب الواجبات تثقيف الناس َّ
ضد الدجل الطيب الذي ميارسـه بعض الدجالني واملشعوذين الذين يستغلون
و َّ
جهل الناس فيستخدمون أساليب ومعاجلات ال تستند إىل أساس علمي .
والتثقيف الصحي من أصعب األشياء ألنه يهدف إىل تغيري السلوك ...إذ أن اهلدف األساسي للتثقيف الصحي هو

التأثري على السلوكيات وليس فقط نشر املعلومات  .فاملعرفة ال تؤدي ابلضرورة إىل تغيري السلوك .ودليل ذلك أن
األطباء يعرفون ضرر التدخني ولكن البعض منهم من زمرة املدخنني !! .
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فبإمكاننا جتنب الكثري من املشاكل الصحية عن طريق التوعية ونشر هذه املعارف الصحية ..فنح ّد من انتشار
"أمراض احلضارة" املتعلقة بسلوكنا اليومي  ،وما يرتتب عليها من ارتفاع تكاليف العالج .
فإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وت ريد أن تستمر يف ذلك  ،فعليك ابتباع الوصااي اليت نقدمها لك يف هذا الكتاب
فإذا اتبعت تلك النصائح تكون قد سرت ابالجتاه الصحيح حنو أفضل فرصة ممكنة حلياة ملؤها الصحة والسعادة واهلناء
.
سيظل هذا الكتاب نبع معرفة لك وألسرتك  ..تستفيد منه ُوتفيد َمن حولك  ،فهو يالمس شغاف قلبك
وعقلك ..وخياطبك من قلب حيبك وحيب اخلري هلذا البلد الطيب املعطاء...

فاقرأوا هذا الكتاب ال خوفاً من امتحان ..وال غاية يف جناح..
بل اقرأوه لينفعكم ويسعدكم ..

ليغري سلوكنا إىل طريق أفضل ..ويسمو بصحتنا حنو غد أمثل ..

وهللا تعاىل نسأل أن جيعل فيه اخلري والنفع والربكة لقارئه ولكل من أسهم يف إخراجه إىل حيز الوجود

إنه نعم املوىل ونعم اجمليب ..
حسان مشسي ابشا
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الفصل األول
اإلنسان

ال جيادل أحد يف أن الصحة نعمة من أكرب نعم هللا عز وجل ،وهي يف نظر اإلسالم أعظم نعمة بعد نعمة اإلميان ،إذ
1
يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :سلوا هللا العفو والعافية فإن أحدا مل يعط بعداليقني خريا من العافية "
نعرفها اليوم -حالة من املعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً و ر وحياً.
والصحة -كما ّ
ورد الصحة على
فقد أمجع األطباء -من قبل ومن بعد -على أن الطب طبان  :حفظ الصحة على األصحاءّ ،
املرضى ابملداواة وابلتأهيل.
وقد قرر اإلسالم مبدأ التداوي وأمر به ،كما جاء يف احلديث الصحيح " اي عباد هللا تداووا "  2و "ما أنزل هللا من
داء إال أنزل له شفاء "
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وقد صاغت منظمة الصحة العاملية تعريفها للصحة على أهنا " املعافاة الكاملة  ،جسمياً ونفسياً واجتماعياً  ،ال
جمرد انتفاء املرض أو العجز"
الصحة ثالثة أنواع:
أوال  :الصحة اجلسمية  :Physical Healthوهي اليت تتعلق ابجلانب اجلسماين ،و لتحقيقها جيب عدم
تناول كل ماُ يلحق ضرراً ابجلسم  ،كما ينبغي اإلبتعاد عن العادات اليت تسبب ضعفه و مرضه .وسنتحدث عنها

إبسهاب يف الفصول القادمة.

اثنيا  :الصحة العقلية  Mental Healthوهي ما يتعلق ابجلانب العقلي و الفكري لالنسان ،و جيب
احلفاظ عليه ،و ذلك ابجتناب كل ما يؤدي اىل اتالفه أو تعطيله كاخلمر و املخدرات .

والصحة العقلية السليمة ليست شيئا حتوزه ،ولكنها شيء تقوم به ،فلكي تكون صحيحا عقلياً فعليك أن تقيّم
نفسك وتقبل هبا ،وهذا يعّن:
• أن تشعر أبمهية نفسك وأن تقوم على رعايتها ،وأن حتب نفسك وال تكرهها ،وأن هتتم بصحتك اجلسدية.
أحل هللا لك .
• أن أتكل جيدا وتنام جيدا وأن حتافظ على لياقتك ُومتتع نفسك مبا ّ
•

أن ترى نفسك شخصاً ذا قيمة حبد ذاتك .فال ينبغي أن تكون نسخة من أحد بل تنشئ نفسك مستعيناً ابهلل
مث بعمل خملص دؤوب .

 1رواه الرتمذي  ،وقال األلباين  :حديث حسن صحيح
 2رواه الرتمذي  ،وقال حسن صحيح
 3رواه البخاري
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•

أن حتكم على نفسك بناء على مقاييس معتدلة ،وأن ال تضع لنفسك أهدافا مستحيلة مثل" :جيب أن أكون
ممتازا يف كل ما أفعل" ومن مث تعاقب نفسك عندما ال حتقق هذه األهداف !!.
اثلثاً :الصحة النفسية Psychological Health :

و الصحة النفسية تتعلق ابجلانب الروحي يف االنسان عن طريق االميان ابهلل و تقواه ،و أداء العبادات املختلفة ،و
التحلي ابالخالق الفاضلة .فاملؤمن الصادق ال تعرف األمراض النفسية طريقا اليه  ،ألنه ال خياف من املرض و الفقر
او املصائب لعلمه أن الرازق هو هللا و أنه لن يصيبه اال ما هو مق ّدر له.

والميكن للصحة النفسية أو الصحة اجلسدية أن توجدا مبعزل عن بعضهما (العقل السليم يف اجلسم السليم والعكس
صحيح) ،بل البد من أن تعتمد الوظائف اجلسدية والنفسية على بعضها البعض.
قواعد حفظ الصحة :
وال يتأتى حفظ الصحة ما مل تتوافر تلك احلاجات األساسية التنموية األخرى  ،وهي املآكل ،واملشارب ،وامللبس،
واملساكن ،واملناكح ،واملراكب ،واألمن ،والتعليم ،والدخل.
وأييت النص الفريد الذي ال جنده يف أي كالم آخر سوى كالم الرسول عليه الصالة والسالم  " :فإن جلسدك عليك

حقاً "  .1وقد توصل الناس بعد أربعة عشر قرانً من تقرير اإلسالم حلقوق اإلنسان ،إىل إصدار اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،ولكنهم مل يتوصلوا بعد إىل إعالن " حق اجلسد " ،الذي من حقه على صاحبه أن يطعمه إذا جاع ،ويرحيه

إذا تعب ،وينظفه إذا اتسخ ،وحيميه مما يؤذيه،ويقيه من الوقوع يف براثن املرض ،ويداويه إذا مرض ،وال يكلفه ما ال
يطيق .وهو حق واجب ال جيوز يف نظر اإلسالم أنُ ينسى ويهمل حلساب احلقوق األخرى .
والصحة مسؤولية كربى أمام هللا عز وجل ،فالنيب عليه الصالة والسالم يقول  ":إن أول ما حياسب به العبد يوم
2
القيامة أن يقال له :أمل أصح لك جسمك وأروك من املاء البارد ؟ "
حل
ولذلك كان من واجب املسلم أن حيافظ على هذه النعمة ،وحيذر عليها من التبديل والتغيري إبساءة التصرف وإال ّ

به العقاب جزاءً وفاقاً على ذلك.
وحيسنها من سبل تعزيز الصحة وهي :
أما احملافظة على هذه النعمة ،فتكون برعاية الصحة والقيام بكل ما يبقيها ّ
.1التغذية احلسنة ) : (Healthy Diet

فتحري الغذاء الطيب ،واجتناب الغذاء اخلبيث ،ضمانة للصحة ،وهللا سبحانه يقول ":كلوا من طيبات ما
رزقناكم" سورة البقرة 172
والتغذية الصحية هي التغذية املتوازنة ،حتقيقاً للميزان الذي وضعه هللا يف كل شيء ،وجاء ذكره يف سورة الرمحن
 1رواه البخاري
 2رواه الرتمذي وإسناده صحيح
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"ووضع امليزان :أن ال تطغوا يف امليزان"
أ  .التغذية املتوازنة من حيث الكم :
فاإلسراف يف الغذاء مضر ابلصحة ،فهو يسبب اضطراب اهلضم والتخمة ،كما
يسبب أمراض فرط التغذية اليت يقال هلا اليوم" أمراض الرخاء " أو
" أمراض التخمة " ،ومن أمهها " :السكري "  ،وارتفاع ضغط الدم ،وأمراض
شرايني القلب احملدثة للذحبة واجللطة ،وأمراض شرايني الدماغ املؤدية إىل السكتة

التغذية الصحية هي التغذية
املتوازنة ،حتقيقاً للميزان الذي
وضعه هللا يف كل شيء

والفاجل ،وما إىل ذلك.
وبذلك تكون املعدة بيت الداء حقاً ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وتكون مسؤولة عن طائفة من أخطر األمراض.
وهذا اإلسراف يف كم الغذاء خمالف لتعاليم اإلسالم ،إذ يقول هللا سبحانه
":كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه" طه 81
ب .التغذية املتوازنة من حيث احملتوى :وهي تشتمل على مزيج من خمتلف

أنواع األغذية اليت أنعم هللا هبا على عباده،لسد حاجة اجلسم من الربوتينيات
والدهنيات والنشوايت واألمالح والفيتامينات ،وغريها.
 .2إعطاء كل عضو حقه:
ومن وسائل حفظ الصحة وتعزيزها ابحملافظة على هذه النعمة  ،أن يق ّدم جلسده
كله ولكل عضو من أعضائه حقه من الرعاية واإلراحة والعناية كما يف قوله
(ص) " وإن لعينيك عليك حقاً " متفق عليه

.3عدم تكليف اإلنسان نفسه ما ال يطيق  :لقوله (ص) " عليكم مبا تطيقون " متفق عليه .
 .4تقوية اجلسم والسيما ابلرايضات املناسبة ،فقد قال (ص) " :املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف " رواه
مسلم  .وقال " :احرص على ما ينفعك "رواه مسلم
 .5عدم تعريض النفس خلطر املرض أو اإلصاابت أبي شكل من األشكال  ،فالرسول عليه الصالة والسالم يقول
يذل نفسه؟ قال " :يتعرض من البالء ملا ال يطيقه " رواه ابن ماجة
يذل نفسه " قالوا :وكيف ّ
 " :ال ينبغي ملؤمن أن ّ
والرتمذي.
بتعرضه ألسباهبا ،أو هتاونه يف عدم اتقائها ،أو هتاونه يف حفظ صحته عليه
تعرض املرء لألمراض واإلصاابت ّ
ويكون ّ
وينبغي على اإلنسان املسلم :
• اختاذ كل أسباب الوقاية من األمراض ألن التوقّي يكفل الوقاية .فالرسول عليه الصالة والسالم يقول :
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يتوق الشرُ يوقه"  .حسنه األلباين
" ومن ّ

• البعد عن مصادر املرض كاجتناب مقارفة الزىن واللواط وسائر الفواحش لقوله تعاىل" :وال تقربوا الزىن أنه
كان فاحشة وساء سبيالً " اإلسراء32 :
• عدم التعرض للمصابني ابألمراض املعدية.

• التطعيم لتوقّي كثري من األمراض املعدية .1

• التداوي إذا أصيب ابملرض لقوله (ص)" تداووا فإن هللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له شفاء " رواه
البخاري يف األدب املفرد
بناء العادات الصحية السليمة
.1تناول غذاءً صحياً
ما من شك أن للغذاء أمهية قصوى يف حياة اإلنسان  ،بل إنه هو الشيء الذي يعتمد عليه اإلنسان يف بناء جسمه
وعقله ومنوه .
وال شك أن العديد من األمراض منشؤها الغذاء الذي أنكله  ،وعن طريق الغذاء ميكن أن يصاب اإلنسان ابألمراض
املختلفة  ،بدءا من أبسط حاالت احلساسية إىل أمراض شرايني القلب ومرض السكر والسمنة وبعض السرطاانت .
ولقد حت ّول العامل من حولنا خالل العقد املاضي حتوالً جذرايً ،وأطل علينا نوع من أمناط احلياة مل نكن نعهده يف
السابق ،أو ابألحرى كان منسياً أو قليل االهتمام ..إنه منط احلياة اجلديد اليت نعيشها

وكانت النتيجة أن أصبح العديد من الناس أيكلون أطعمة ال تفيدهم ،
كما أن الكثري من الناس أصبح أيوي إىل الفراش مثقالً بسوء اهلضم ،
ويصحو حباالت من الصداع  ،وال يشعر أثناء النهار أبنه يف نشاط
وحيوية  ،بل إنه أصبح يشعر أبنه أكرب من سنه احلقيقي .
وأصبحت فكرة " املرء مرهون مبا أيكله " فكرة مهيمنة على الرأي
العام وعلى حياة الكثريين أيضا وشاع القول " قل يل ما أتكل  ..أقل
لك من أنت "..

كان الغذاء يف املاضي يعتمد أساسا على احلبوب والبقول واخلضروات والفواكه  ،وشيء من اللحوم  .ولكن
احلضارة احلديثة قلبت مفاهيم الغذاء  ،فأفرط الكثري من الناس يف تناول اللحوم والدهون واحللوايت والكيكات
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فقه الصحة لألستاذ الدكتور هيثم اخلياط
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والوجبات السريعة واجلاهزة  ،وهجروا احلبوب والبقول ،وزهد الكثري يف الفواكه واخلضروات .وهذا ما دعا منظمة
الصحة العاملية إىل وضع هرم غذائي يبني األغذية اليت ينبغي االعتماد عليها كمصدر رئيسي يف طعامنا اليومي ،
واألغذية اليت ينبغي حتديد تناوهلا والتخفيف منها
الغذاء واملرض :

اتسم غذاء العصر احلديث أبنه غذاء غري صحي  ،فاألمراض النامجة عن اإلفراط يف الغذاء واختالل توازنه  ،أتيت يف
مقدمة األسباب املؤدية إىل الوفاة يف الغرب.
وأييت مرض شرايني القلب التاجية يف طليعة تلك األسباب  .إذ يصاب سنواي  1.5مليون شخص أمريكي جبلطة يف
القلب  ،وميوت منهم أكثر من نصف مليون شخص .
ويلعب الغذاء دورا ابرزا يف عدد من السرطاانت  ،كسرطان القولون والثدي والربوستات .

كما أن ارتفاع ضغط الدم – وهو أيضا مرض آخر ذو عالقة ابلغذاء – يصيب أكثر من  85مليون شخص يف
أمريكا !!
وأكدت الدراسات احلديثة أن خنر األسنان – ومن أهم
• التنويع مبصادر الغذاء هو طريقك
أسبابه فرط تناول السكرايت  -يصيب معظم األطفال
للحصول على مجيع العناصر الغذائية
دون التاسعة من العمر !!.

السكر :

لقد ازداد استهالكنا للسكر مبا يعادل  63كغ من السكر

سنواي للشخص الواحد  .وليس للسكر من فائدة سوى
أنه مصدر طاقة لإلنسان  ،ورغم أنه ال توجد عالقة
مباشرة بني تناول السكر ومرض شرايني القلب التاجية ،

املهمة لصحتك.
• احرص على تناول األلياف الغذائية يوميا
ألهنا تنظم حركة األمعاء.
• إن تناول األمساك حيميك من اإلصابة
ابلقلب.

إال أن اإلفراط يف تناول السكر يزيد من البدانة  ،ويفاقم مرض السكر .ومن املعروف أن هناك عالقة بني البدانة
ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومرض شرايني القلب التاجية .
وينبغي التنبيه إىل جتنب تناول البسكويت والشوكوالتة واحللوايت  ،فهي من أكثر مصادر السكر يف الطعام .
امللح :

10

تشري الدراسات العلمية احلديثة إىل أننا أنكل  20 – 10ضعف ما حيتاجه جسمنا يف اليوم الواحد من امللح .
فاإلنسان يتناول حوايل  20 – 10جراما من امللح يوميا  ،يف حني حيتاج إىل  2-1جراما من امللح فقط يف اليوم
الواحد  .وهلذا فهناك حاجة ماسة للتخفيف من تناول امللح .
ورغم أن تناول امللح ال يلعب دورا هاما يف إحداث مرض شرايني القلب التاجية ،إال
أن هناك عالقة أكيدة بني اإلفراط يف تناول امللح وارتفاع ضغط الدم
وقد بينت الدراسات أن الشعوب اليت تتناول مقدارا قليال من امللح متتاز بندرة ارتفاع

الشعوب اليت تتناول
قليال من امللح يندر
فيها ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم فيها .
.
وهناك عدد من ا ألطعمة الدهنية اليت خيتبئ امللح وراءها  ،كاملواحل " املكسرات " وشرائح البطاطا واملعلبات واألجبان
والنقانق  ،واألمساك وبعض أنواع اللحوم كاملرتيدال واملخلالت .
وأبسط طريقة لإلقالل من امللح هي جتنب إضافة امللح إىل طاولة الطعام  ،واإلقالل منه أثناء الطهي  ،ولكن علينا أن
نتذكر أن  % 80من امللح الذي نتناوله يوميا جنده جاهزا يف الطعام الذي نشرتيه من األسواق! .
الدهون احليوانية : Animal Fat

ميتاز غذاء العصر احلديث أبنه غّن ابلدهون احليوانية  ،كالسمن والقشدة

والزبدة والكرمي واألجبان واللحوم  .وال شك أن اإلفراط يف تناول الدهون يزيد
من حدوث مرض شرايني القلب  ،ويسبب البدانة  ،ويزيد من حدوث سرطان
الثدي  .واإلفراط يف الدهون يرفع كولسرتول الدم .
وجتمع اهليئات الصحية الدولية على أال تتجاوز كمية الدهون املتناولة يوميا 30
 %من السعرات احلرارية
األلياف يف الطعام : Fibre
أكدت األحباث العلمية احلديثة أننا ال نتناول كمية كافية من
األلياف يف الطعام  .فنحن أنكل اخلبز األبيض  ،ونرمي ابلنخالة يف
سلة املهمالت  ،يف الوقت الذي
أصبحت النخالة دواء
أصبحت فيه النخالة دواء لعدد من
لعدد من األمراض ،وحنن
األمراض يف أمريكا وأورواب !! كما
أننا أمهلنا تناول اخلضروات والفواكه
 ،يف حني أفرطنا يف تناول الرز
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نرمي هبا يف سلة املهمالت

واللحوم !! و اإلكثار من تناول األلياف ال يفيد يف الوقاية من مرض شرايني القلب فحسب  ،بل إنه يساعد يف
الوقاية من سرطان القولون .
وتعزى كثرة انتشار سرطان القولون واإلمساك وحصيات املرارة يف أمريكا وأورواب إىل قلة تناول األلياف  ،يف حني يندر
حدوث هذه األمراض يف إفريقيا !!.

اهلرم الغذائي:

قام املختصون يف الوالايت املتحدة األمريكية يف اآلونة األخرية إبعادة توزيع اجملموعات الغذائية وترتيبها هرمياً وأطلق
عليه التقسيــم اهلرمـي لألطعمـة  ( Food Pyramidشكل)  ،حيث يضم اجملموعات الغذائية املختلفة  .وحيدد
العمر واجلنس واحلالة الفيزيولوجية حجم وعدد احلصص الغذائية .
 1جمموعة اللون الربتقايل:متثل جمموعة احلبوب ،ويوصى بتناول  90غراما (3
أونصات) على األقل .تشمل هذه اجملموعة اخلبز واحلبوب
واألرز واملعكرونة مع التوصية بتناول نصف الكمية من
احلبوب الكاملة غري منزوعة القشر (حيث إهنا حتتوي على
العديد من الفيتامينات واملعادن واأللياف) ومتد جمموعة
احلبوب الفرد أساساً ابلكربوهيدرات وبعض الفيتامينات
واملعادن واأللياف.
2اجملموعة اخلضراء:متثل جمموعة اخلضروات وينصح بتناول اخلضروات ذات اللون
األخضر الغامق ،وكذلك الربتقالية اللون ،ابإلضافة إىل أنواع
الفاصوليا واللوبياء اجلافة .وينصح بتناول حوايل  2.5كوب من اخلضروات يومياً لألفراد الذين يتناولون  2000سعرة

حرارية يومياً وميكن زايدة أو نقصان الكمية تبعاً الحتياجاته.
3جمموعة اللون األمحر:12

فتمثل الفاكهة ،وينصح بتناول كوبني من الفاكهة املتنوعة سواء كانت طازجة أو جممدة أو معلبة ،أو جمففة مع
التخفيف من تناول العصائر (حيث اهنا قليلة يف حمتواها من األلياف).
4جمموعة اللون األزرق:تتمثل يف جمموعة احلليب ومشتقاته وتنصح وزارة الزراعة األمريكية بتناول ما يعادل ثالثة أكواب من احلليب ،اخلايل أو
قليل الدسم .وابلنسبة لألفراد الذين يعانون من عدم حتمل منتجات احلليب ،البحث عن مصدر آخر لعنصر
الكالسيوم.
5جمموعة اللون األصفر:تتمثل يف الزيوت ويوصى ابحلصول عليها من األمساك والبقوليات والزيوت النباتية واحلد من تناول الدهون الصلبة ،مثل
الزبد والسمن الصناعي والطبيعي.
6جمموعة اللون األرجواين:تشمل جمموعة اللحوم والبقوليات ،حيث اقرتحت وزارة الزراعة األمريكية تناول اللحوم القليلة (املنزوعة) الدهن وتناوهلا
حممرة ابلفرن أو مسلوقة.
وهذا الرابط سيفيدكم يف معرفه احلصص لكل شخص...
http://www.mypyramid.gov/
ميكن من خالل هذا اهلرم الغذائي اجلديد حتديد احلصة الغذائية لكل فرد من خالل معرفة اجلنس (ذكراً أو أنثى)،
العمر (ابلسنوات) ،ومدى النشاط الرايضي ،ومن مث إدخاهلا يف اإلنرتنت على املوقع  ,,وخيص هذا اهلرم أي إنسان
مهما كان جنسه وعمره ومدى النشاط الرايضي الذي ميارسه .إال أن هذا اهلرم سيحرم الذين مل تتوفر لديهم وسائل
استخدام الكمبيوتر من معرفة حجم احلصص الغذائية ،حيث ال ميكن تعميم نظام غذائي جلميع األفراد ابختالف
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اجلنس والعمر والنشاط البدين.

القلق واالكتئاب  ..ونوعية الغذاء :
و قد تفاقم طبيعة الغذاء أعراض عدد من األمراض مثل
القلق واالكتئاب واهللع وغريها .فمن األغذية اليت ميكن أن
تؤثر على مزاج األشخاص  :القهوة  ،والشوكوالتة ،
والربتقال والسكر ومنتجات القمح وغريها  .ومن األغذية
الضرورية لسالمة الصحة النفسية الفواكه واخلضروات
واألغذية احلاوية على أمحاض دهنية مثل مسك الساردين
والتوان والساملون  ،إضافة إىل اليقطني واجلوز وغريها .
وقد ال حظ الباحثون أن العدي د من األشخاص الذي تنتاهبم نوابت من القلق واهللع قد الحظوا حتسنا يف صحتهم
العقلية من خالل تغيري نوع الغذاء الذي يتناوله
والزوجة ميكن أن تكون مسؤولة عن برودة عاطفة أسرهتا بتقدمي نوعية غذاء خاطئة  ،وبطهي الطعام ألكثرمن مرة ،
وختزينه لفرتات طويلة .
وصااي صحية للحياة اليومية :

 .1حافظ على وجبة اإلفطار  ،فبعض الناس يهمل وجبة اإلفطار لئال يزداد وزنه  ،أو ألنه على عجلة من أمره
 ،وهذا أمر غري صحي غلى اإلطالق .وليس من احلكمة أن يكون اإلفطار طعاما ثقيال كإفطار العديد من
األمريكيني الذين يتناولون املقايل والسجق – النقانق – والبيض املقلي يف الصباح .
اجعل يف إفطارك شيئا من احلبوب كالقمح والشوفان  ،والزيتون  ،ولنب الزابدي وعليه زيت الزيتون .
حتضره أمك أو زوجتك يف البيت  .واجلس مع زوجتك وأوالدك  ،وتناول الطعام
 .2تناول الطعام الذي ّ
الصحي هبدوء ودون انفعاالت .
 .3جتنب املعلبات  ،واألطعمة اجلاهزة ،واألطعمة سريعة التحضري  ،والوجبات السريعة كاهلامربغر وأشباهها
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 .4جتنب احللوايت والكاتو والشيكوالته واملربيات .
 .5حاول أن أتكل السكرايت املعقدة  Complex Carbohydratesاملوجودة يف احلبوب كالقمح غري
املقشور  ،والرز الكامل واحلمص والعدس والفول والفواكه والتمر والتني .
 .6قلل من سكر الطعام قدر اإلمكان  ،واستعمل العسل يف حتلية بعض األطعمة بدال من سكر الطعام ،
واستعمل التمر بدال من احللوى.
 .7قلل من اللحوم قدر اإلمكان  .ورحم هللا عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه – حني قال  " :إايكم واللحم
 ،فإن له ضراوة كضراوة اخلمر "
ويفضل تناول السمك املشوي بدال من املقلي .
 .8تناول وجبتني من السمك يف األسبوع ّ ،
 .9جتنب املقايل بشكل عام  ،فهي غنية ابلدهون املشبعة السيئة للجسم  ،وينبغي عدم تكرار استعمال الزيت
يف قلي الطعام أكثرمن مرتني .
استخدم اخلل يف السلطات  ،ويف غسل اخلضروات ،فهو مادة معقمة تقتل اجلراثيم  ،كما ميكن أن
.10
يعقم األسنان واللثة  ،وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قال  ":نعم اإلدام اخلل"  . 1و"خل
التفاح" هو أفضل أنواع اخلل .
استخدم املنتجات احلاوية على حليب الصواي  ،فهو مستخلص من نبات الصواي  ،وال حيوي على
.11
دهون سيئة .
أفضل الزيوت زيت الزيتون وزيت الذرة .
.12
عند شرائك األطعمة املعبأة اقرأ احملتوايت  ،وجتنب تلك احلاوية على العديد من املواد املضافة  ،أو
.13
على زيوت مهدرجة .
استخدم كمية قليلة من عسل النحل  ،فالكميات الكبرية منه ميكن أن تؤدي إىل البدانة
.14
على النساء والبنات الشاابت تناول غذاء غّن ابلكالسيوم واحلديد ومحض الفوليك  .فمعظم النساء
.15
يف سن احلمل ال يتناولن سوى نصف حاجة أجسامهن من الكالسيوم  ،وقد حيتجن إىل أقراص الكالسيوم
حاول أن جتعل غذاءك متنوعا وممتعا  ،وأن تزيد من سعادتك يف حياتك
بدال من أن حتول حياتك إىل نكد ومهوم .

 1رواه مسلم
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 .2امش ..امش ولو خطوة :

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن  30دقيقة يوميا

من النشاط اجلسدي كافية لالحتفاظ بصحة جيدة
وجتنب األمراض .
وتؤكد املنظمات الصحية مجيعها على فوائد ممارسة
النشاط البدين املنتظم واملعتدل الشدة مثل  :املشي
السريع  ،واهلرولة  ،والسباحة  ،وركوب الدراجة ،
وصعود الدرج  ،ونط احلبل  ،والعمل البدين يف
احلديقة املنزلية أو يف املزرعة  ،أو ممارسة بعض
األلعاب الرايضية وحنو ذلك .
وحىت القيام بتنقالت بسيطة سريا على األقدام أو
على دراجة  ،أو تسلق األدراج  ،أو تنظيف املنزل ،
أو ممارسة رايضة ما  ،حىت ولو أمام التلفاز تظل
كلها مفيدة  ،فاجعل النشاط البدين جزءاً من
حياتك اليومية.

وتفيد ممارسة النشاط البدين كل أجهزة اجلسم
بدءاً من صحة القلب واألوعية  ،مروراً بصحة العظام واملفاصل  ،وانتهاء ابلصحة النفسية.
وابملقابل  ،فإن انعدام النشاط البدين مع نظام غذائي خاطئ وتدخني ،هو سبب كثري من حاالت مرض شرايني
القلب ؛ والعديد من أنواع السرطان؛ و َّ
السكري؛ وارتفاع ضغط الدم؛ واضطراابت شحوم الدم؛ وهشاشة العظام؛
واالكتئاب؛ والقلق.
وال بد من ختصيص مكان يف البيت ملمارسة الرايضة مهما كان صغرياً  ،فسيتيح الفرصة جلميع أفراد األسرة
االستفادة القصوى من ممارسة الرايضة ويف أي وقت مناسب هلم .
وال شك أن رب األسرة مسؤول عن ترغيب أفراد أسرته ملمارسة الرايضة وتوفري سبل ذلك .
.3من ابكراً :

النوم نعمة إهلية مل يُعرف بعد قدرها ومل تكتشف بعد أسرارها كاملة.
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فقد كنا نقول أننا حباجة إىل النوم كي نراتح من عناء النهار .أما اآلن فقد أظهرت الدراسات أننا حنتاج للنوم بشكل
سليم وكاف ،كي نكون أصحاء ،وكي نتجنب اإلصابة أبمراض العصر القاتلة!.
فللنوم دور هام يف حياة اإلنسان ،فهو يعوضه عن اإلجهاد اجلسمي والذهّن الذي يتعرض له طوال النهار ،كما ميثل
وظيفة حيوية تقي اإلنسان من التعب .واضطراب النوم وعدم انتظامه قد ينعكس على أداء الفرد خالل النهار بل وقد
يغري من احلالة املزاجية املسيطرة عليه.
وليس الدماغ هو املستفيد الوحيد من النوم  ،بل إن يف النوم سكنا وراحة للجسم كله .
قال تعاىل  (( :أمل يروا أان جعلنا الليل ليسكنوا فيها والنهار مبصرا )) النمل . 86
ولكن بعض الناس  -ولألسف الشديد  -يقلب ليله هنارا  ،وهناره ليال وخاصة يف رمضان.
وقد أكد األطباء أن أهنأ نوم ما كان يف أوائل الليل  ،وأن ساعة نوم قبل منتصف الليل تعدل عدة ساعات من النوم
املتأخر بع د منتصف الليل  ،ويقول اخلرباء :إن الذهاب إىل النوم يف وقت حمدد كل مساء واالستيقاظ يف وقت معني
حيسن نشاط املرء يف النهار فحسب  ،بل يهيئ الشخص لنوم جيد يف الليلة ساعة نوم قبل منتصف
كل صباح ال ّ
التالية .
الليل تعدل عدة ساعات
فإذا كنت تريد أن تنام بسرعة حني ختلد إىل النوم فاهنض ابكرا يف الصباح  ،وافعل ذلك
من النوم املتأخر
ابنتظام  ،فبذلك حتصل على أفضل أنواع النوم  ،وتكون أكثر سعادة وأعظم نشاطا طوال
النهار .
أليس هذا ما كان يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ! أمل يقل عليه الصالة والسالم  (( :وإايكم والسمر
بعد هدأة الرجل  ،فإنكم ال تدرون ما يبث هللا يف خلقه ))  . 1فلم يكن الصحابة يسهرون الليايل الطوال يتحادثون
ويتسامرون  ،بل كانوا ينامون بعد فرتة قصرية من العشاء .

 1صححه األلباين
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ويف ليايل رمضان يطيب قيام الليل ال ابحلديث
والسمر  ،بل ابلصالة والتقرب إىل هللا تعاىل .
وهناك ثالثة شروط أساسية ال بد من توافرها لضمان
نوم صحي وهي:الراحة اجلسدية ،والعاطفية،
والفكرية.
ووجود خلل يف أي منها ميكن أن يسبب اضطراابً يف
النوم .فالتهاب اجليوب األنفية مثالً أو التفكري يف
موضوع معني أو وجود مشاكل أسرية كفيلة أبن
تقلق نومك وتصيبك ابألرق .وعلى اجلانب اآلخر،

عدد ساعات النوم :
> الطفل حديث الوالدة 18 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني شهر إىل  3أشهر 16 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني  3إىل  6أشهر 15 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني  6إىل  12شهر 14 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني سنة إىل  2سنة 13 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني  3إىل  5سنوات 12 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني  6إىل  8سنوات 11 ،ساعة يف اليوم.
> الطفل ما بني  9إىل  10سنوات 10 ،ساعات يف اليوم.
> الطفل واملراهق ما بني  11إىل  17سنة 9 ،ساعات يومياً.

فاإلرهاق الشديد مثال قد يؤدي إىل زايدة فرتات
النوم؛ وهو ما جيعل النوم ثقيال وعميقاً.
وميكن ألي إنسان أن حييا حياة طبيعية جدا بنوم ال يزيد عن  6ساعات يوميا .فهي مدة كافية جدًّا الحتياجات
اجلسم وراحته وكفاءة أجهزته املختلفة.

> البالغ ما فوق سن  18سنة ،من  7إىل  8ساعات يومياً.

ورغم شهرة رابعية اخليام اليت يقول فيها:
قصر يف األعمار طول السهر
عمرا وما َّ
فما أطال النوم ً
إال أن أحبا ًاث كثرية أكدت أن اإلكثار من النوم إىل حد كبري ،واإلقالل منه إىل حد كبري ،كالمها ضار ابإلنسان .وال

شك أن النوم من  6إىل  8ساعات يوميًّا هو املدة شبه املثالية اليت ميكن أن ينامها الفرد.
واإلنسان الذي يلتزم آداب النوم يف اإلسالم حيمي نفسه من التعرض للكوابيس واألحالم املزعجة اليت تنال من جودة
نومه ،كما حيمي نفسه من أذى الشياطني ،ألنه أسلم نفسه إىل ابرئها قبل أن ينام.
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وللحصول على نوم صحي متوازن:
• احرص على أن يكون جو غرفة النوم صحياً من
حيث درجة احلرارة والتهوية واإلضاءة.

• ال تطلب النوم إال إذا كنت يف حاجة إليه .وإذا
مكثت يف فراش النوم لنصف ساعة دون نوم
فاهنض من الفراش وحاول أن تشغل نفسك
بقراءة كتاب.

النوم من  6إىل 8
ساعات يوميًّا هو
املدة شبه املثالية

• جتنب بذل جمهود عضلي شديد قبل النوم
مباشرة.
• جتنب التفكري يف أي مشكلة عند الدخول إىل فراش النوم.
تقل عن ساعة ونصف» مع جتنب
• احتفظ مبسافة زمنية معقولة بني تناول الطعام وبني النوم «ال ّ
تناول الوجبات الدمسة عسرية اهلضم قبل النوم.
• اقض بعض الوقت يف قراءة كتاب قبيل النوم.
• جتنب التفكري يف املوضوعات املثرية والعنيفة قبل النوم.
• ال تذهب إىل الفراش إال وأنت مستعد للنوم ،أي ال تذهب للفراش لكي تقرأ أو تراجع جدول
أعمالك أو ملشاهدة التلفزيون ،وال تستخدم السرير إال للنوم فقط.

كن نظيفا
ال شك أن السلوك اجليد هو عنوان التقدم واحلضارة  ،فتقدم األمم يقاس بقدر ما يتحلى به أبناؤها من األخالق
احلميدة والقيم الكرمية ،وقد قال الشاعر أمحد شوقي:
هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
" وإمنا األمم األخالق ما بقيت
فان ُ
ومن السلوك البنّاء لإلنسان املتحضر "النظافة" يف مجيع جماالت احلياة ،يف املدرسة ويف املنزل ويف الشارع،
فللنظافة مزااي ال تعد وال حتصى .
حبجة أن هناك من جيمع القمامة من خلفه ليس سلوكاً يرفع
فرمي بعض الشباب لألكياس والعلب الفارغة ّ ،
الرأس وهو ٍ
مناف لألخالق اإلسالمية! .
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والنظافة تنعكس على حياة الفرد واجملتمع بشكل مباشر ،ومن خالهلا تقاس درجة رقيه وحتضره بني الدول  .وقد
حث ديننا اإلسالمي على النظافة وااللتزام هبا يف أكثر من موضع يف الكتاب والسنة ،فوصل بذلك إىل أعلى
درجات الرقي وساد العامل بتعاليمه .يقول رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم  " :طهروا أفنيتكم فإن اليهود ال
1
تطهر أفنيتها "
وأبسط صورة حقيقية للنظافة عملية الوضوء ،فغسل الوجه وسائر األعضاء األخرى  5مرات يف اليوم هي
النظافة حبد ذاهتا.
وكذلك غسل اليدين قبل األكل و تقليم أظافر اليد و الرجل كل أسبوع ،و احلرص على نظافتها اتباعاً لسنة الرسول
عليه الصالة و السالم .ونظافة األسنان حلمايتها من التسوس ابستخدام الفرشة و املعجون  .و من السنة استخدام
السواك عند كل وضوء و عند كل صالة.

 1رواه اهليثمي  ،وقال رجاله رجال الصحيح
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الفصل الثاين
مصادر اخلطر يف الغذاء
الوجبات السريعة Fast Food
لقد ارتبط مفهوم الوجبات السريعة ابهلمربجر
والدجاج املقلي والبيتزا والبطاطس املقلية والسجق
 ...وهذا مفهوم خاطئ حيث أننا لو أخذان
املعىن احلريف للوجبات السريعة  ،فهي عبارة عن
حتضر وتؤكل يف فرتة قصرية
أغذية ّ
( بشكل سريع )  ،ويعّن ذلك أن الشاورما
والدجاج املشوي واحلمص والتبولة والفول والطعمية
والسمبوسة وغريها هي وجبات سريعة.
خصائص الوجبات السريعة :
• سريعة التحضري ،فال حيتاج الشحص إلنتظار الوجبة كثريا
• حتتوي على كميات كبرية من الدهون ،وابلتايل سعرات حرارية عالية
• فقرية يف العناصر الغذائية املفيدة ،مثل الفيتامينات واالمالح واملعادن الضرورية كالكالسيوم واحلديد
غنية ابلصوديوم املوجود يف ملح الطعام
• ذات مذاق مميز جيذب صغار السن واملراهقني
• توفر كثري من مطاعم الوجبات السريعة خدمة التوصيل املنزيل
• متثل تغيريا عن راتبة احلياة واألطعمة اإلعتيادية
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أسباب إنتشار الوجبات السريعة :

• تغري أساليب احلياة وساعات العمل والراحة
• التأخر ابلنوم والعشاء
• انشغال الوالدين ،وخروج النساء للعمل،
وضعف العالقات االسرية.
• إعطاء الشباب مزيدا من احلرية يف التنقل
والتجوال.
• توفر القوة الشرائية بشكل مل يسبق له مثيل.
• الدعاايت واحلمالت الرتوجيية يف وسائل االعالم املختلفة
• قد يواجه املراهق ضغوطات نفسية عدة تؤثر على نوعية غذائه ،فقد يرفض تناول وجبة ما ليثبت شخصيته،
أو يلجأ إىل األكل ،خاصة اىل السكاكر ورقائق البطاطا (التشيبس) للتخفيف من مهوم الدراسة
• مع اكتساب الشاب استقالليته تزداد نزهاته مع أصدقائه ومعها الوجبات خارج املنزل،
• بعض الفتيات يتبعن أنظمة غذائية عشوائية بغية خسارة الوزن مما يؤدي إىل نقص يف كثري من املغذايت·

أخطاء شائعة يف غذاء الشباب :
• كثرة املأكوالت املقلية والتشيبس،
– فمذاقها الفريد جيذب الشاب،
– انتشارها يف احملال واملطاعم واملنازل يشكل إغراءا كبريا للشباب·
– مشكلتها الكربى يف احتوائها على نسبة عالية من الدهنيات ،وابلتايل على سعرات حرارية كثرية،
– أتخذ مكان مأكوالت صحية كالبطاطا املشوية واملعكرونة واحلبوب اجلافة ·
• كثرة املشروابت احملالة:
– كثرة استهالك احللوايت واملشروابت الغنية ابلسكر ،فأغلبية الشباب يتناول أكثر من ثالثة أكواب
من املشروابت الغازية والعصري االصطناعي يف اليوم .
– حتل حمل مشروابت ضرورية كاملاء
• ابتعد عن املشروابت الغازية وخذ بدال منها
والعصري الطبيعي
العصائر الطازجة واحلليب أو املاء.
• كثرة األكل بني الوجبات :
• املاء أفضل السوائل لصحتك.
– مسؤولة عن زايدة الوزن
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– ختفف من شهية الشاب للوجبات األساسية
• قلة تناول اخلضار والفاكهة
مثال :
وجبة واحدة يف مطعم للوجبات السريعة مؤلفة من:

شطرية بريجر ابجلبنة حتتوي على  520سعرا
 +كيس كبري من أصابع البطاطا املقلية (  415سعرا)

 +مشروب غازي متوسط )  240سعرا (
 +قطعة حلوى "الدونت" أو الفطرية (  400سعرة)
• جمموع ما حيصل عليه اجلسم (1575سعرة /الوجبة الواحدة) ،مما يعّن أن الشاب
حيصل ما يقارب احتياج شخص ابلغ من السعرات يف يوم كامل وليس يف وجبة
واحدة !!.
• اخلطري يف املوضوع أن معظم هذه السعرات اليت سوف خيزهنا اجلسم مصدرها الدهون والسكرايت!!
ابملقابل :
وجبة صحية مكونة من ورك دجاج +بطاطا مسلوقة +ابزالء +مثرة فاكهة ( تفاح):
تعطي اجلسم ما يقارب (  800سعرة) مع نسبة صغرية من الدهون والسكرايت .
ملاذا الوجبات السريعة مضرة ابلصحة ؟
حتذير قد جتده قريبًا على علب الوجبات السريعة ..بعدما اشتهرت به علب السجائر ..فـ قطع اهلامبورجر والدجاج
والبطاطس املفعمة ابلدهون ومكسبات الطعم وكوب املياه الغازية ..أصبحت تتصدر قائمة االهتام اليت أعلنها خرباء
التغذية والصحة يف خمتلف دول العامل ..فهل تصل أخطار علب الوجبات اجلاهزة إىل درجة أضرار علب السجائر؟!
• حتتوي على نسب مرتفعة من الدهنيات ،وسعرات
حرارية عالية ،مما يؤدي إىل زايدة الوزن وارتفاع مستوى
الكولسرتول يف الدم ·
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• تفتقر لكثري من املعادن كالكالسيوم (احلليب ومشتقاته) واملغنسيوم ،كما ينقصها الكثري من الفيتامينات
(أ،ج)
• تفتقر لأللياف الغذائية املوجودة عادة يف اخلضار والفاكهة واحلبوب ،وينتج عن ذلك مشاكل يف اجلهاز
اهلضمي ،أمهها اإلمساك واحلرقة ·
• حتتوي على نسب مرتفعة من امللح
• تكرار تناول األطفال للوجبات السريعة مبا حتتويه من كميات كبرية من الدهون ومكسبات الطعم يؤثر على
كيمياء املخ ويسلبهم اإلرادة؛ فيصبح قرار التوقف عن
هذه الوجبات يف غاية الصعوبة .
• فإذا كنت تستهلك هذا النوع من املأكوالت مرة يف

• اإلكثار من تناول الوجبات السريعة
يؤدى إىل السمنة واألمراض
املرتتبة عليها.

األسبوع ،وأنت ال تشكو من ارتفاع دهون أو سكر يف
الدم أووزن زائد ،فال أبس يف ذلك...
• أما إذا كنت تتناول هذه املأكوالت يومياً أو ما شابه ذلك فأنت تعرض صحتك لألذى!!
كيف ميكن التقليل من مشكالت الوجبات السريعة؟

الوجبات السريعة ليست شراً حمضاً ،وميكن ببعض التغيريات جعلها أكثر مالءمة للصحة ،وبعداً عن األضرار:
•
•
•
•

االعتدال يف عدد مرات التوجه إىل هذه املطاعم،
التثقيف الصحي لألطفال والشباب يف املدارس واجلامعات ويف وسائل اإلعالم
منع دعاايت األغذية غري الصحية
يفضل عند طلب " البيتزا" اختيار األنواع اليت حتتوي على كميات أكرب من اخلضار وأقل من اللحوم  ،وأن

تكون القاعدة رقيقة للتقليل من السعرات احلرارية للبيتزا.
• يفضل اللحم املشوي بدالً عن املقلي
• جتنب أكل البطاطس املقلية ،وشرب املشروابت الغازية واستبدل هبا قطعة من الفاكهة وكأس من العصري
الطازج غري احمللى.
• اخرت السلطات اليت حتوي اخلضار الطازجة وابتعد عن اإلضافات الدمسة مثل املايونيز .
• اخرت احللوايت اليت تعتمد على الفاكهة الطازجة ،مثل سلطة الفواكه ،أو احللوايت ذات احلجم الصغري
لتقليل كمية السعرات احلرارية فيها.
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• اخرت قطعة اهلامربغر األصغر حجماً ·
• اخرت احلجم الصغري للبطاطا املقلية ،أو استبدهلا ابلسلطة إذاوجدت .
•
•
•
•

تناول املاء أو العصري
حاول جتنب تناول اآليس كرمي و احللوايت
تناول يف الوجبة التالية طبقا من السلطة ،و بعض الفاكهة ونوعاً من مشتقات احلليب·
اعتدل يف تناول الطعام وال تسرف فيه لقوله تعاىل ( :وكلوا واشربوا وال تسرفوا)

• مارس الرايضة فتحد من اآلاثر السلبية هلذه الوجبات وحترق الكميات الفائضة من الدهون .
• البد من التأكيد على مسؤولية مطاعم املدراس واجلامعات يف أتمني أغذية صحية ومشروابت صحية
للطالب
• تذكر قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم " :كلوا واشربوا  ،وتصدقوا والبسوا من غري إسراف وال خميلة"
رواه أمحد والنسائي
ما هو البديل؟

• جيب أن هتتم األم برتبية أبنائها غذائياً ،وأن حترص على التزامهم مباُ يع ّد يف البيت.

• وأن جتعل من طبق السلطة وطبق الشوربة طبقاً رئيساً حمبباً لدى أبنائها .
• وأن تدعوهم لتناوله -ليس ابلقوة -وإمنا إبغرائهم ،كأنُ حتسن تزيني الطبق ،أو تشركهم يف إعداده.
حتوهلا إىل حصة لألوامر
• وأن جتعل من وجبات الغذاء األسرية مناسبة لاللتقاء والضحك واالستمتاع  ،وال ّ

والصراخ أوإسداء النصائح .
• إذا كان أحدهم يرغب يف تناول اهلمبورجر فيمكن صنعه يف البيت ابستعمال اللحم اخلايل من الدسم ،أو
صدر الدجاج وحتمريه بقليل من الزيت  ،وتقدميها على شكل الوجبات اخلفيفة اخلارجية.

املشروابت الغازية Soft drinks
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أصبحت املشروابت الغازية جزءاً مهماً من مائدة الغذاء عند العديد من األسر !،
كما أصبحت مكمالً هاماً للوجبات السريعة  .وقد صرح كثري من املراهقني

والشباب أبن الطعام لن يكون لذيذاً إذا مل تكن املشروابت الغازية موجودة
معه!!!.
ولكن هناك سؤاالن يطرحان نفسيهما  :هل املشروابت الغازية سيئة حبيث إهنا
تسبب ضرراً صحياً على األطفال واملراهقني ؟ وهل تسبب املشروابت الغازية
السمنة عند األشخاص الذين يتناولوهنا بكثرة ؟

ما هي املشروابت الغازية ؟

• املشروابت الغازية هي مشروابت صناعية مضاف اليها مواد حافظة وغاز اثين أكسيد الكربون و نكهات

تعطيها الطعم املميز الذي خيتلف من نوع آلخر حسب النكهة املضافة .
وهي ابلتايل ال توفر أية عناصر غذائية تذكر  ،سوى الطاقة احلرارية الناجتة من السكرايت  .فعلبة واحدة من
املشروابت الغازية توفر ما بني  180-150سعرة حرارية  .أما املشروابت الغازية املسماة ب"الدايت" فهي ال حتتوي
إال على سعرة حرارية واحدة  ،وابلتايل ال تزيد من الطاقة احلرارية اليت يتناوهلا اإلنسان مع غذائه .
وحتتوي مشروابت الكوال على مادة الكافيني ولكن بكميات قليلة مقارنة ابلقهوة والشاي .
أنواع املشروابت الغازية:
ختتلف املشروابت الغازية حسب النكهة املضافة للمكوانت االصلية واليت هي عبارة عن  :ماء وسكر ومواد حافظة و
غازات  ،وهذه النكهات هي :
• الكوال :وهي اليت تضاف للبيبسي و الكوكاكوال .
• الليمون :ويضاف اىل السفن آب و السربايت .
• الربتقال :ويضاف اىل املريندا والفانتا .
• العنب :ويضاف اىل مشروب الفيمتو .
• الفواكه املشكلة .
القيمة الغذائية للمشروابت الغازية:

• املشروابت الغازية هي سائل حيوي كميات كبرية من السكرايت اخلاوية ( اي اخلالية من القيمة الغذائية ) ،
وكمية قليلة جداً من االمالح .
• مجيعها يعترب ذا قيمة غذائية منخفضة  ،وال حتتوي على الربوتينات أو الدهون أو الفيتامينات واملعادن ،
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• واملشروابت الغازية اخلاصة مبرضى السكري و احلمية الغذائية ( الدايت )  ،تركيبها مشابه للمشروابت
االعتيادية غري أن السكر استبدل مبركب االسرباتم .
هل هناك خماطر صحية من املشروابت الغازية ؟

إن أهم ما يقلق علماء التغذية هو إحالل املشروابت الغازية حمل عصري الفواكه واحلليب  ،فقد أوضحت الدراسات
وحتل تلقائياً حمل العصري أو املاء مع
أن املراهقني والشباب يبدأون بتناول كميات غري قليلة من املشروابت الغازية ّ ،
الطعام  .فامتالء املعدة ابملشروب الغازي يعّن عدم وجود مكان ملشروابت أخرى !.
.1السكر يف املشروابت الغازية :
• حتتوي العلبة الواحدة (سعة  360مل) على ما يعادل  12ملعقة صغرية من السكر !! .وهذا السكر من
النوع البسيط السريع االمتصاص "هضمياً"  .ومبا أن اجلسم ليس حباجة له فسرعان ما يتم حتويله اىل دهن

حيتزن .وهناك عالقة أكيدة بني املشروابت الغازية وازدايد وزن اجلسم وزايدة احتمال اإلصابة مبرض السكر .
• حتتوي أنواع "الدايت" اخلالية من السكر على احملليات الصناعية (بدائل السكر) .وبعض هذه البدائل قد
تسبب حساسية عند بعض األشخاص مثل الصداع وامحرار البشرة  .أما ابلنسبة لعالقة بدائل السكر
ابإلصابة ابلسرطان مثل مادة السكرين ،فإن هذا االحتمال ضعيف ألن الكمية املتناولة يومياً من خالل
املشروابت الغازية قليلة جداً ويستطيع اجلسم التعامل معها .

 .2غاز اثين أكسيد الكربون :

• حتتوي املشروابت الغازية على غاز اثين أكسيد الكربون الذي يؤدي إىل حرمان املعدة من اخلمائر اللعابية
اهلامة يف عملية اهلضم وذلك عند تناوهلا مع الطعام أو بعده .
 oوتؤدي إىل إلغاء دور األنزميات اهلاضمة اليت تفرزها املعدة وابلتايل إىل عرقلة عملية اهلضم وعدم
االستفادة من الطعام .
 oشرب زجاجة أو كأس من هذه املشروابت ،من فرتة ألخرى  ،ال خطر منه  ،إال أن شرهبا يومياً
وعلى مدى زمّن طويل قد يؤدي إىل أضرار شىت.
 oعلى عكس ما يتوقعه الكثريون ال تعطي إرواءً للجسم ،فكلماُ شرب منها أكثر ،ازدادت احلاجة
اليها.
ُّ oتطلب يف أغلب االحيان ابردة أو مثلجة وهذا يعّن أحد أمرين:
– االول :إلغاؤها حلاسة التذوق "وهذه قضية خطرية وليس كما يعتقد عنها"
– والثاين :عدم قدرهتا على إاثرة حالة الشبع مما يدفع اىل استهالك املزيد من الطعام..
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من املعتقدات اخلاطئة املنتشرة بني الناس أن املشروابت الغازية تساعد
•
على اهلضم  ،ولكن هذا غري صحيح  ،وينبع
هذا االعتقاد من أن جتشؤ الغازات بعد تناول
املشروابت الغازية مع الطعام يعطي إحساساً
ابالرتياح ُ ،ويظن أن هذا االرتياح انتج عن
هضم الطعام ،وهذا اعتقاد خاطئ  ،فالغازات

من املعتقدات اخلاطئة أن
املشروابت الغازية تساعد
على اهلضم

عندما تدخل املعدة تضغط عليها بشدة وابلتايل يضطر اجلسم للتخلص منها وغالباً عن طريق دفعها إىل
املرئ ومن مث الفم وحيصل التجشؤ .
وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التجشؤ .فقد جتشأ رجل عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
"كف عنا جشاءك  ،فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة “.رواه الرتمذي وابن
فقال ّ :
ماجة
• واحلقيقة أن الغاز املوجود فيها "اثين اوكسيد الكاربون  "Co2ال يساعد إال يف دفع األغذية من املعدة إىل
االمعاء بشكل قسري بغض النظر عن بقائها الوقت الالزم إلمتام عملية هضمها..
• وهذا يعّن أهنا مادة أو "غاز" ال تساعد على اهلضم بل تسيء اليه .كما تعمل على متدد العصارات املعدية
مما يؤدي اىل عسر اهلضم.
• وهلذا ينصح األشخاص املصابون بعسر اهلضم ومحوضة املعدة واملصابون بغازات البطن ابالبتعاد عن
املشروابت الغازية ألهنا قد تزيد من حدة هذه األعراض.
.3الكافيني :

• حتتوي الكوال على الكافيني الذي قد يؤدي إىل  :زايدة ضرابت
القلب  ،وارتفاع ضغط الدم ،وزايدة احلموضة املعدية.
• فعلبة احلجم العادي ( 360جراماً) حتتوي على  35إىل
 38مليجراماً من الكافيني،
• وعلبة املشروب الغازي (دايت) بنفس احلجم حتتوي على
مقدار أكرب من الكافيني ،أي حوايل  42مليجراماً!
• استهالك الشباب للكافيني ميكن أن يؤدي إىل نوع من
اإلدمان على الكافيني عند الكرب.

.4املشروابت الغازية وتسوس األسنان :
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إن وجود السكرايت يف املشروابت الغازية جيعلها مصدراً هاماً لتسوس
األسنان ،خاصة وأن املشروب الغازي يتوزع ويتغلغل بني األسنان.
• فاستهالك املشروابت الغازية يعترب أحد عوامل اإلصابة بتسوس أو خنر
األسنان.
• السكر ليس وحده املسؤول عن اإلصابة بنخر األسنان ،فاملشروابت
الغازية حتتوي على أمحاض الفوسفوريك واملاليك والكاربونيك اليت تسبب
يعرضها للنخر .ومن النادر أن
آتكل طبقة املينا احلامية لألسنان وهذا ما ّ
جتد أحداً يقوم بتنظيف أسنانه بعد شرب الكوال أو غريها !!.
• تشري الدراسات إىل أن خنر األسنان موجود عند  %90من األطفال !! .ومتوسط عدد األسنان املتنخرة أو
املفقودة أو احملشوة 8 :أسنان لكل طفل !!.
• خنر األسنان ميكن أن حيدث خالل الدقائق
األوىل من تناول املشروابت الغازية بسبب
محوضة املشروابت
• التعرض املديد للمشروابت الغازية ميكن أن
يؤدي إىل فقدان مينا األسنان.
• املشروابت احلاوية على السكر أكثر إحدااثً
لنخر األسنان.

 .5املشروابت الغازية تزيد التوتر واالكتئاب

• قد حيدث عند الشباب الذين يتناولون كميات كبرية من املشروابت الغازية مشاكل صحية مثل فرط النشاط
والتوتر واحلزن.
• ف هناك عالقة مباشرة وطردية بني كثرة تناول املشروابت الغازية وحاالت فرط النشاط والتوتر اليت تعرتي
املراهقني  ،وخاصة عند الذين يتناولون أربع عبوات أو أكثر من تلك املشروابت يوميا.
• وجود مواد مثل الكافيني يف املشروابت الغازية هو السبب وراء حاالت فرط النشاط لدى املراهقني.
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 .6املشروابت الغازية والعظام :

• يعترب الفسفور مكوانً عاماً يف املشروابت الغازية ،ويؤدي إىل
استنزاف خمزون الكالسيوم من العظام.
• تستفحل املشكلة عندما يستهلك األطفال والشباب
املشروابت الغازية يف ذروة منو عظامهم حني حيتاجون إىل
أكرب قدر من الكالسيوم.

• للمشروابت الغازية أتثريسيئ على امتصاص الكالسيوم من
االمعاء  ،وذلك بسبب وجود حامضي الفوسفوريك والسرتيك اللذان يتحدان مع الكالسيوم املوجود يف
الغذاء  ،وهذا ما يسبب نقصاً يف كمية الكالسيوم اليت تصل اىل الدم وابلتايل اىل العظام ،وتظهر فيما بعد
مشكالت هشاشة العظام .

عادات غذائية خاطئة مع املشروابت الغازية :
لألسف الشديد هناك بعض املمارسات الغذائية اخلاطئة اليت يقوم هبا عدد من الناس يف تعاملهم مع املشروابت
الغازية  ،وأمهها تناول املشروابت الغازية مع وجبة الغداء بدالً من عصري الفواكه أو اللنب  .وهذه عادة سيئة ألهنا حترم
األشخاص من تناول الطعام بشكل جيد ،وذلك ألن املشروابت الغازية تعطي إحساساً سريعاً ابلشبع نتيجة وجود
الغازات يف املعدة .
واملعروف أن تناول عصائر الفاكهة قليل عند الشباب  ،وتنبع أمهية هذه العصائر من أهنا مصدر للفيتامينات
واألمالح املعدنية املهمة للجسم  ،إضافة إىل حتوائها على مواد تسمى ابملواد املضادة لألكسدة ،واليت تساعد على
الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.
وقد اعتاد بعض طلبة املدارس واجلامعات على تناول املشروابت الغازية يف الصباح الباكر مع الفطور ،وخاصة حني
يتناولون إفطارهم خارج املنزل يف املطعم أو الكافترياي  .وهذه العادة حترم الطالب من تناول احلليب يف الصباح
،وابلتايل تقلل من فرص احلصول على الكميات الالزمة من الكالسيوم املهم لبناء العظام .

املواد املضافة لألغذية Additives
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واملقصود هبا كل املواد اليت تضاف للغذاء أثناء إعداده  ،وتصنيعه وختزينه  ،سواء بغرض حتسني صفاته  ،أم إطالة مدة
حفظه أم ألي غرض آخر  .وتستخدم هذه املواد حاليا على نطاق واسع يف األغذية املعلبة واملصنعة واألطعمة اجلاهزة
أو السريعة التحضري .
وال يكاد خيلو طعام معبأ أو جاهز من املواد امللونة أو احلافظة للطعام  .ورغم أن استعمال بعض هذه املواد ال يسبب
أي ضرر يذكر  ،إال أننا يف الواقع جنهل أتثريات العديد من املواد األخرى .كما أن الشكوك حتوم حول بعضها اآلخر
 ،فيما إذا كانت تزيد من حدوث السرطان أم ال  .وقد يصاب بعض الناس ابلتحسس لدى تناوله إحدى تلك املواد
امللونة أو احلافظة اليت يضيفها صانعو األطعمة للمعلبات .
وهلذا قامت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة بتحديد مواصفات عاملية حمددة لكل مادة  ،والكميات
اليت ميكن أن يتناوهلا اإلنسان يف اليوم .
مللون غذائي يعرف
وعموما ال يسمح إبضافة أية مادة للغذاء ثبت أهنا تسبب السرطاانت  ،وهذا ما حدث فعالً ّ
ابسم " أمارنت " ومادة حملّية تعرف ابسم " سكالمات " وغريها .
وتلتزم هبذه التعليمات العديد من الدول  ،ولكن ظهرت يف السنني األخرية دعوات يف البالد املتقدمة إىل الرجوع إىل
الطبيعة  ،والدعوة إىل عدم استخدام املواد املضافة  ،أو استخدامها يف أضيق احلدود  ،أو استخدام الطبيعي منها ..
إىل حد أن منتجي األغذية أصبحوا أيضا يكتبون على منتجاهتم على سبيل اإلعالن " :هذا املنتج ال حيتوي على أية
مواد صناعية" ،أو "هذا الغذاء خال من األلوان الصناعية"  ..وهكذا .
وتظل النصيحة املثلى هي اإلقالل من األغذية احلاوية على املواد املضافة قدر اإلمكان  ،واللجوء إىل األغذية الطبيعية
من خضروات وفواكه وحبوب وبقوليات  .كما ينبغي إحكام الرقابة على املنتجات الغذائية يف مجيع مراحلها ،
واستخدام املبيدات احلشرية يف أضيق احلدود .
تظل النصيحة املثلى هي اإلقالل

احملليات ( Sweetnersبدائل السكر )

وهي مواد شديدة احلالوة  ،ولكن ال تعطي اجلسم سعرات حرارية تُذكر
 ،وال حتتاج يف هضمها إىل اإلنسولني  ،وهلذا تستخدم يف إنتاج
األغذية اخلاصة أبمراض البدانة  ،أو األغذية اخلاصة مبرضى السكر ،
وهناك حاليا عدد من هذه احمللّيات :
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من األغذية احلاوية على "املواد
املضافة" قدر اإلمكان.

 .1السكارين  :Saccharineورغم أن إحدى الدراسات القدمية
أشارت إىل إمكانية تسببه يف حدوث سرطان املثانة عند حيواانت
التجربة  ،إال أن العلماء أثبتوا عدم صحة هذه النتائج  .وهلذا ملُ مينع
استخدامه يف كل أحناء العامل  .وجتمع املنظمات الصحية األمريكية
على أن استعمال السكارين أمر مقبول .
 .2األسرباتم  :Aspartamوهو منتج شبه طبيعي تعدل حالوته إىل
 200-150مرة حالوة السكر  .وتوافق منظمات الصحة
األمريكية على استخدامه ملرضى السكر ويف إنقاص الوزن·
واحلقيقة أن الناس الوحيدين الذين ميكن أن يسبب هلم األسباراتم مشكلة طبية هم املصابون مبرض وراثي
اندر يُدعى  phenylketonuriaواملصابون أبمراض الكبد املتقدمة واحلوامل·
 .3سوكرا لوز :Sucralose :
يسمى  ، Splendaوتبلغ درجة حالوته  600ضعف درجة حالوة السكر ،وقد اعرتفت به "إدارة
وهو ما َّ
األدوية واألغذية األمريكية" بعد التأكد من سالمته ،ويدخل يف األغذية املخبوزة واملشروابت واأللبان ،واحللوايت
اجملمدة والعصائر وغريها ،وهو يعطي مذاق السكر الطبيعي ألنه مصنوع من سكر الطعام ،ولكن ال ميكن هضمه،
وابلتايل ال يعطي أي سعرات حرارية·
هل لبدائل السكر مشاكل ؟
قد يتحسس بعض الناس من بدائل السكر ،ويشكون من الصداع أو التلبك املعدي.ويقول اخلرباء  ":مبا أن
الكميات املستخدمة من بدائل السكر كميات قليلة جداً فإن هذه الكميات ال متثل أي مشكلة تُذكر على اإلنسان·
واخلالصة :إذا مل تكن مضطراً أن تراقب السعرات احلرارية أو مستوى سكر الدم ،فال داعي الستخدام بدائل
السكر··· أما إذا كنت حتتاج إىل أن تراقب وزنك أو سكر الدم عندك ،فإن بدائل السكر ـ حسب ما جاء يف تقرير
إدارة األغذية واألدوية األمريكية واملنظمات الصحية األمريكية األخرى ـ
مأمونة  ،شرط االعتدال يف استخدامها·
وينبغي أال ننسى أنواعاً طبيعية أخرى من بدائل السكر ،وعلى رأسها

بدائل السكر مأمونة  ،شرط االعتدال

يف استخدامها·

العسل ،وهو املادة األوىل احمللّية يف التاريخ ،وهو بال شك أسلم بدائل السكر على اإلطالق عند غري املصابني مبرض
السكر شرط االعتدال فيه ·

التسمم ابلطعام Food Poisoning
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حتدث هذه احلالة عادة نتيجة استهالك طعام أو شراب ملوث
ابجلراثيم أو ابلفريوسات  .وحتدث بعض حاالت التسمم
الغذائي نتيجة سم اجلراثيم املوجودة يف الغذاء مسبقا
واألسباب الشائعة للتسمم الغذائي هي جراثيم الساملونيال أو
األيشريشيا القولونية  E.Coliاليت توجد بشكل رئيس يف
اللحم  ،حيث قد تظهر األعراض بشكل سريع " خالل
ساعات " أو تظهر خالل يوم أو أكثر بعد تناول الطعام
امللوث  .أما التسمم الغذائي الذي تنتجه جمموعة جراثيم املكورات العنقودية  ،فتظهر أعراضه بسرعة (،خالل 6-2
ساعات) بعد تناول الطعام امللوث .
ويع ّد فقد السوائل من اجلسم أحد أخطار التسمم الغذائي  ،فقد يكون
اجلفاف الناجم عن فقد السوائل خطريا  ،إذا مل يتم تعويض السوائل
بسرعة .
التشخيص :
• قد يكون هناك  :غثيان أو تقيؤ
• أو أمل بطّن تشنجي " مغص "
• أو إسهال " مدمى أحياان "،
• أو صداع و محى
• وإذا مل يتم تعويض السوائل فقد تظهر أعراض الصدمة  ،أو
حيدث تدهور يف الوعي .
العالج:

 .1اطلب من املصاب اإلستلقاء واإلسرتخاء .
 .2أعط املصاب كميات من سوائل لطيفة غري منبهة ليشرهبا  ،ووعاء
يستعمله يف حال التقيؤ  ،واتصل
بطبيب لالستشارة .
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الفصل الثالث
اللياقة البدنيةPhysical Fittness
يكاد يكون مستحيالً أن يتمتع املرء بصحة جيدة دون أن يبذل حداً أدىن من
النشاط البدين  .فجسم اإلنسان ملُ خيلق لكي يظل عاطالً ،فهو حيتاج إىل قدر

معني من النشاط البدين كي ال يعرتيه الضمور والذبول ،بل إن ممارسة الرايضة
بشكل منتظم ترتك آاثراً انفعة يف حالة املرء البدنية والعقلية جتعله ينعم بصحة
وسعادة .
وال شك أن عدم ممارسة الرايضة البدنية واتباع منط حياة مخويل يؤدي إىل آاثر

سلبية على الصحة  ،منها زايدة اإلصابة أبمراض شرايني القلب والبدانة ومرض السكر وهشاشة العظام واالكتئاب
واجللطات يف أوردة الساقني وغريها من األمراض.
وتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية ،إىل أن مليوين وفاة حتدث يف العامل سنوايً ،نتيجة انعدام النشاط البدين .فأحد

األسباب الرئيسية للوفاة والعجز يف العامل اليوم ،هو حياة من يطلق عليه العرب منذ القدمي اسم (( :ال ُقعدة )) ،وهي
احلياة اخلالية من النشاط البدين.
وقد شهدت بالدان احلبيبة على مدى العقود األخرية تطوراً حضارايًكبرياً  ،أدى إىل تغريات ملحوظة يف منط حياة
األفراد  ،حيث اخنفض حجم العمل اإلعتيادي اليومي الذي يتطلب جهداً بدنياً  ،فاستخدام األجهزة الكهرابئية
طغت على العمل اليدوي يف الزراعة أوالصناعة  ،كما حلّت وسائل اإلنتقال احلديثة حمل املشي  ،وأصبح العمل
اليومي يف كثري من األحوال مكتبياً اليتطلب أدىن جهد عضلي من الفرد  .وكانت النتيجة أن ازداد معدل النشاط
البدين اليومي لعامة الناس .
الرايضة للجميع :
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن  30دقيقة يوميا من النشاط اجلسدي كافية
لالحتفاظ بصحة جيدة وجتنب األمراض  .ويكفي القيام بتنقالت بسيطة سريا
على األقدام أو على دراجة  ،أو تسلق األدراج  ،أو تنظيف املنزل  ،أو ممارسة
رايضة ما حىت ولو أمام التلفاز !.
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وال شك أن كثريا من شعوبنا العربية تتفوق على الدول األوروبية واألمريكية يف الكسل واخلمول  ،والبدانة وفرط الوزن
!.
وليست الرايضة حكرا على الشباب  ،فثلث املسنني يف أملانيا ميارسون الرايضة  ،حىت أصبح العب كرة القدم كورت
ماير  ،وعمره  81عاما العبا مشهورا ُ ر ّشح للفوز بلقب أفضل حارس مرمى ! .
ماذا نعين ابلنشاط البدين  Physical Exercise؟
حترك اجلسم أبية طريقة تؤدي إىل استهالك الطاقة (حرق السعرات) .ومعناه ببساطة هو احلركة.
يعّن النشاط البدين ُّ
وأنت عندما تُ ُّ
غذ السري ،أو تنظف املنزل ،أو ترقى السالمل فإنك تتحرك من أجل حتقيق الصحة .
واملهم هو أن يكون للمرء نشاط يتطلب جمهوداً أكرب مما يبذله املرء عادة يف حياته اليومية .و ّأاي كانت الرايضة أو
التمارين اليت خيتارها املرء ،فإن عليه ممارستها ابنتظام؛ إذ أن جسم اإلنسان ال ميكنه ختزين الفوائد املكتسبة بل
يفقدها إذا مل يواصل املرء ممارسة رايضته .
وقد حث الرسول عليه الصالة والسالم على الرايضة البدنية  ،فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسابق

أصحابه  ،ويسابق عائشة – رضي هللا عنها – وكان يعلّم أصحابه الرماية  ،وحيثهم على ركوب اخليل .
وقد ورد عن عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه  " :علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل " .
وعن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :
" كل شيء ليس من ذكر هللا هلو و لعب  ،إال أن يكون أربعة  :مالعبة الرجل امرأته  ،و أتديب الرجل فرسه  ،و
مشي الرجل بني الغرضني  ،و تعليم الرجل السباحة ".صحيح اجلامع 4534
والرايضة أنواع خمتلفة  ،وقد عرف فوائدها األقدمون وحث عليها من كتب يف الطب النبوي  .يقول ابن القيم  " :أما
ركوب اخليل  ،ورمي النشاب  ،والصرع  ،واملسابقة على األقدام فرايضة للبدن كله  ،وهي قالعة ألمراض مزمنة " .
ومن أنواع الرايضة قيام الليل  ،فهو عبادة هلل ورايضة للجسد  .فعن سلمان – رضي هللا عنه – قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ( .عليكم بقيام الليل  ،فإنه دأب الصاحلني قبلكم  ،و قربة إىل هللا تعاىل ومنهاة عن اإلمث و تكفري
للسيئات  ،ومطردة للداء عن اجلسد)  .صحيح اجلامع 4079
فوائد النشاط البدين:
للنشاط البدين املنتظم فوائد صحية عديدة .وتكفي ممارسة النشاط البدين املعتدل،
كاملشي احلثيث مثالً ،ملدة ثالثني دقيقة على األقل ،لتحقيق هذه الفوائد ،وكلما زاد
مستوى هذا النشاط ،زادت فوائده.
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فالنشاط البدين املنتظم:
• يقلل من احتماالت الوفاة املبكرة بشكل عام.
• و من احتماالت الوفاة بسبب املرض القليب أو السكتة الدماغية.
• ومن احتمال التعرض لسرطان القولون بنسبة تصل إىل .%50
ومن التعرض
•
لإلصابة ابلداء السكري
بنسبة %50
ويساعد يف
•
السيطرة على الوزن ويقلل

النشاط البدين وقــاية من :
 .1مرض شرايني القلب .
 .2مرض السكر .
 .3ارتفاع ضغط الدم .
 .4سرطان القولون .
 .5القلق واالكتئاب .
 .6حتافظ على وزن طبيعي .

من احتمال اإلصابة ابلسمنة بنسبة %50
يساعد يف الوقاية من ارتفاع ضغط الدم املصاب به
•
ُمخس سكان العامل البالغني ،أو التخفيف من حدته.

يساعد يف الوقاية من ختل ُخل العظام أو التخفيف من
•
حدته ،مما يقلل من احتمال اإلصابة بكسر عنق الفخذ ،بنسبة
تصل إىل  %50بني النساء .
• يقلل من التعرض خلطر اإلصابة آبالم أسفل الظهر.
جمرد النشاط البدين ،مثل
• يعزز العافية النفسية ،ويقلل من الكرب ،والقلق والشعور ابالكتئاب والوحدة .فإن َّ
املشي أو ركوب الدراجات أو اللعب ،يشعران ابلتحسن.
• يساعد يف الوقاية من السلوكيات اخلطرة أو مكافحتها،
السيما بني األطفال والشباب ،مثل معاقرة املسكرات أو
اإلدمان على املخدرات ،أو اتباع النظم الغذائية غري
الصحية ،أو العنف .

الرايضة تشغل حيزا مفيدا من وقت
اإلنسان وتصرفه عن العادات السيئة
كالتدخني واملخدرات والعنف.

• النشاط البدين املنتظم يعود ابلفائدة على اجملتمع واالقتصاد ،من حيث خفض تكاليف الرعاية الصحية،
وحتسني أداء املدارس ،والتقليل من التغيُّب عن العمل .
ملاذا حنن مقصرون ؟
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من املؤسف حقاً أنه مع كل إجيابيات الرايضة البدنية فإننا جند قليالً من الناس من ميارس الرايضة وذلك ألسباب
عديدة منها :
• إدعاء ضيق الوقت عند البعض
• عدم وجود احلافز النفسي
• امليل للراحة والدعة عند عدد كبري من الناس
• عدم وجود األماكن املخصصة ملمارسة الرايضة قريباً من الناس يف أحيائهم ،قد يكون عامالً هاماً يف عدم
تشجيع البعض على ممارسة الرايضة .
النشاط البدين والقلب :
جتمع املصادر الطبية على أن إجراء متارين رايضية  ،كاملشي السريع  ،أو اجلري  ،أو
ركوب الدراجة  ،أو السباحة ملدة  30دقيقة يومياً أو مخس مرات يف األسبوع على
األقل يفيد يف الوقاية من الذحبة الصدرية وجلطة القلب  .وممارسة الرايضة البدنية تفيد
القلب من مخسة وجوه:
األول  :ختفض الكولسرتول الضار واملسؤول عن تصلب الشرايني وتضيقها  ،وترفع
من مستوى الكولسرتول املفيد والذي يكنّس ما ترسب يف الشرايني من دهون .
وأفضل دواء لرفع هذا النوع املفيد من الكوليسرتول هو الرايضة البدنية  ،وكلما ارتفع مستواه يف الدم قل احتمال
اإلصابة بتضيق الشرايني والذحبة الصدرية .
الثاين  :تنقص الوزن  ،وحتافظ على لياقة اجلسم .
الثالث  :تساعد الرايضة البدنية يف خفض ضغط الدم الشرايين عند املصابني ابرتفاع الضغط  .فممارسة الرايضة
ابنتظام ختفض ضغط الدم بضع مليمرتات  .فإذا ما تضافر إنقاص الوزن مع الرايضة البدنية املنتظمة  ،فقد يلغي ذلك
حاجة املريض املصاب ابرتفاع ضغط خفيف للدواء  ( .ولكن ينبغي أن يتم ذلك حتت إشراف الطبيب )
الرابع  :الرايضة البدنية تساعد يف اإلقالع عن التدخني  .فهي متد البدن ابلقوة والنشاط  ،وتقلل من اعتياد اإلنسان
على التدخني .
وحني تشتهي سيجارة  ،انطلق خارج البيت  ،وتنسم اهلواء العليل ولو لدقائق معدودات .
اخلامس  :تقلل من ختثر الدم ( جتلط الدم ) مما يقلل من احتمال حدوث جلطات يف الشرايني .

39

وقد يتساءل القارئ  :ملاذا االهتمام مبخاطر اإلصابة أبمراض شرايني
القلب لدى صغار السن  ،وهذه األمراض الحتدث عادة عند

فــوائد الريــاضة على الـقلب

الشباب ؟
واحلقيقة أن أمراض شرايني القلب قد أخذت تزحف حنو الشباب
حىت ال يكاد مير يوم إال ويدخل قسم العناية القلبية شباب يف
الثالثينات واألربعينات بل أحياانً يف العشرينات من العمر وقد أصيبوا
جبلطة يف القلب.
وأمراض شرايني القلب ال حتدث فجأة بعد منتصف العمر  ،بل
إهنا تبدأ منذ الصغر ،وتتطور تدرجيياً حىت تظهر بوضوح يف

 ختفض الكولسرتول الضار وترفع
الكولسرتول املفيد
 تساعد يف خفص ضغط الدم .
 تنقص الوزن .
 تساعد يف اإلقالع عن التدخني
.
 تقلل من ختثر الدم

شرحت جثثاً لناشئة يف األعمار
الكرب  .فالدراسات احلديثة اليت ّ
من  20-15سنة تؤكد على أن تصلب شرايني القلب موجود
عندهم بدرجة ملحوظة يف هذه السن املبكرة  .كما أن البحوث
العلمية اليت تتبّعت األطفال حىت مرحلة الشباب مث الكرب ،

التمارين الرايضية املنتظمة حتسن من

وجدت أن عوامل اخلطورة املهيئة لإلصابة أبمراض شرايني القلب ( مثل ارتفاع دهون الدم
 ،والكولسرتول ،والسمنة  ،واخلمول البدين ) لدى النشء تستمر عند نسبة ملحوظة
منهم  .وابلتايل فإن حماولة التحكم يف عوامل اخلطورة هذه  ،يف سن مبكرة ُ،يع ّد إجراءاً وقائيأ حكيماً للحد من

نسبة السكر يف الدم وضغط الدم

استمرارها معهم ملدة طويلة  ،مما خيفض من فرص إصابتهم أبمراض شرايني القلب مبكراً.
النشاط البدين والسرطان

• ميكن اإلقالل من خطر اإلصابة ابلسرطان وخصوصا سرطان القولون و الثدي  ،ابملداومة على النشاط
البدين لنصف ساعة يوميا .
• فينقص خطرسرطان القولون عند األشخاص النشيطني بنسبة ,%20
• وينقص خطر حدوث سرطان الثدي بنسبة .%30
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النشاط البدين عند النساء:

ال يفيد النشاط البدين جسم املرأة فحسب  ،بل متتد الفوائد لقدراهتا

العقلية  ،فحىت إجراء متارين بسيطة عند النساء حيافظ على القدرات
الذهنية  .فاملشي ملسافة  1ميل (  1.6كم ) على األقل مطلوب
للحفاظ على خالاي الدماغ .
والـكـسل انتحار بـطيء للمرأة ،فمن النساء من يهملن أجسامهن ،يبقني
يف الفراش حىت ساعة متأخرة ،ويقضني بقية اليوم يف الزايرات أو
التحدث ابهلاتف واجلوال  .أما تنظيف البيت  ،وطهي الطعام فهو على اخلدامات !!!
فماذا كانت النتيجة ؟
حتركن الختفت كثري من
آالم وشكاوى هنا وهناك ..وزايرات متكررة لألطباء واملستشفيات  ..وما علمن ّ
أهنن لو ّ
إليهن الصحة والعافية إبذن هللا .
تلك األعراض  ،ولعادت ّ
النشاط البدين وآالم الظهر :
تعترب آالم الظهر مشكة تقلق املاليني من الناس يف كل اجملتمعات  ،ويعزى
ذلك لفرتات اجللوس الطويلة يف العمل أو البيت أو على مقاعد الدراسة !!.
ويزيد الطني بلّة الكسل وقلة احلركة  ،والبدانة  ،والسفر اليومي الطويل من

البيت إىل العمل  ،هذا إضافة إىل أن الكثري من الناس ال ميارس رايضة
بدنيةُ تذكر للعناية بظهورهم .
وال نقلل من أمهية الفراش اجليد والوسادة الصحية  ،ولكن نود التأكيد على أمهية متارين اللياقة البدنية أو التدليك

وغري ذلك .
واحلقيقة أن حل مشكلة آالم الظهر  ،ليست أمرا صعبا أو جمهداًكما قد يظن البعض  .فعدم وجود تدفق دموي
منتظم للعمود الفقري يسهم يف إحداث آالم الظهر  .والعمود الفقري حيتاج إىل حتريكه للمحافظة عليه نشيطا وحيواي
 .فاحلركة تبعث احلياة فيه من خالل دفع السوائل واألوكسجني إىل تلك املفاصل .
وينصح األطباء ابلتعود على ممارسة بعض التمارين البسيطة للظهر  ،وهي يف احلقيقة ال تستغرق وقتا طويال وال
تكلف أية مصاريف  .ومن أهم هذه التمارين أربعة :
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 .1متديد الذراعني إىل اخللف بوضع الوقوف يف مجيع األوقات على حنو جيعلك تشعر بطقطقة الفقرات ومتددها
 ،وخصوصا يف منطقة الفقرات السفلية  ،بفعل شد الذراعني .
 .2حافظ على إجراء مترين مالمسة أصابع القدمني
أبصابع اليدين عدة مرات يف اليوم  .ويعترب هذا
التمرين مبثابة جرعة ماء لذيذ للفقرات .
 .3حاول أن تتمدد على األرض يف كل ليلة  ،مع ثّن
الرجلني إىل داخل الفخذ  .مث متدد كل ساق على
حدة  ،ويساعد هذا التمرين يف شد اجلزء العلوي من
العمود الفقري .
 .4استلق على ظهرك  ،وادفع رجليك إىل األعلى
واألسفل ابلتناوب  ،على أن تكون األيدي خلف
الرقبة .
وينصح دوما ابلتدرج يف ممارسة تلك التمارين  ،فابدأ خبمس مرات مثال  ،مث زد تدرجييا إىل  20-15مرة يوميا.
النشاط البدين وهشاشة العظام : Osteoporsis
إن ممارسة الرايضة اخلفيفة يوميا ميكن أن يشكل إجراءا وقائيا فعاال ضد مرض وهن العظام ( هشاشة العظام ) .
ويفيد يف محاية العظام واحلفاظ على سالمتها .
وأخريا تذكر أن القيام بنشاط عضلي منتظم يفيد قلبك وجسمك القيام بنشاط عضلي منتظم يفيد قلبك
وحيافظ على لياقة بدنك .
فاستمتع ابلرايضة اليت متارسها  ،وأفضل أنواعها املشي السريع
فقم إىل املشي  ،أو خذ حظا من السباحة  ،واجعل ذلك جزءا
من حياتك اليومية .

وجسمك وحيافظ على لياقة بدنك .
فاستمتع ابلرايضة اليت متارسها  ،وأفضل
أنواعها املشي السريع  .فقم إىل املشي ،

يقول ابن القيم يف كتابه " زاد املعاد " وهو يصف مشية احلبيب

أو خذ حظا من السباحة  ،واجعل ذلك

األعظم صلى هللا عليه وسلم  " :كان النيب عليه الصالة والسالم إذا
مشى تك ّفأ تكفؤاً  ،وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها " .
وتذكر قول الشاعر :
إين رأيت وقوف املاء يفسده إن سال طاب وإن مل ِّ
جير مل يطب

جزءا من حياتك اليومية .
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املشي أرخص أنواع الرايضة وأنفعها :
• فهو حيرك كل عضالت اجلسم كالسباحة  ،وال يتطلب شروطاً جتهيزية صعبة .

• قد جيد اإلنسان فيه مزااي نفسية تفوق فوائده البدنية  ،فهو متنفس جيد للتوترات الذهنية  ،ومفتاح
حلل املشكالت املعقدة .
• وجود القدوة من اآلابء واألصدقاء
• وقد يعود املرء من املشي مبعاجلة أفضل ملعضلة
حيفز األطفال على ممارسة
إدارية أو أسرية  ،ختتلف يف هدوئها وأسلوهبا
الرايضة ابنتظام.

عما كان يدور يف ذهنه املتشنج قبل املشي ،
وهلذا فإن إرجاء حل مثل تلك املشكالت إىل
البت فيها قبلها .
وقت رايضة املشي اليومية إن أمكن  ،أفضل من ّ

• بقي بعد هذه اإلغراءات  ،أن هتيئ البلدايت األسباب املكانية املناسبة  ،وأن حتفز املؤسسات
التعليمية الطالب والطالبات على ممارسة هذه الرايضة اجلميلة  ،اليت متنح اللياقة البدنية والرتويح
الذهّن وتبعد األرق والتوترات !.
ما هو مقدار النشاط البدين الذي يلزمين القيام به للحفاظ على صحيت ؟
بتحسن.
• إن أي مقدار من النشاط البدين سوف جيعلك تشعر ُّ

• واحلد األدىن الالزم للوقاية من املرض هو ثالثون دقيقة من النشاط البدين املعتـدل يوميـاً.
ويعّن هـذا حوايل  150سعراً يوميـاً.
• أو أن تقضي الفتاة عشر دقائق يف تنظيف املنزل مرتني يومياً مث متشي مدة عشر دقائق.
•
•
•
•

أما إذا كنت حديث العهد ابلنشاط البدين فيمكنك أن تبدأ مبمارسة النشاط البدين مدة عشر
دقائق يومياً على أن تزيد هذه املدة ابلتدريج .
ِّ
ختصصه لتحريك جسمك من أجل
وكلما زاد الوقت الذي ّ
إذا كنت حديث العهد
تتحرك.
صحتك ،كانت مكاسبك أكرب ،واملهم أن َّ
ابلنشاط البدين فابدأ مبمارسة
استخدم السالمل بدالً من املصعد (على األقل يف حال النزول).
مارس بعض مترينات شد اجلسم ،أثناء جلوسك إىل املكتب أو
النشاط مدة عشر دقائق
وقوفك يف موقعك أو حتدُّثك ابهلاتف.
يومياً تزاد ابلتدريج.
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• بل إنك تستطيع أن متارس النشاط البدين أثناء مشاهدة التلفاز ،مثل :القفز  ،أو ركوب دراجة اثبتة
!.
• امش إىل السوق أو املسجد ( إن كان قريبا بدال من الذهاب ابلسيارة ) حىت ولو مل يستمر املشي
ألكثر من  10-5دقائق فهذا يظل أمراً جيدا
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النشاط البدين والشباب:
السعرات احلرارية املفقودة تبعا للوزن

النشاط الرايضي
الوزن

 59 – 54كيلو جرام

 77 – 73كيلو جرام

 91 – 86كيلو جرام

ركوب الدراجات خارج املنزل

145 – 40

195 - 50

230 - 60

الدراجة الثابتة

145 – 25

195 - 30

230 - 40

األلعاب الرايضية البدنية

105 – 40

140 - 50

165 - 60

زراعة احلدائق

80 – 30

105 - 40

120 - 45

اجلولف  -مع محل أو جر حقيبة .-

80 – 30

105 - 40

120 - 45

اجلري  8كيلو /ساعة

90

115

135

اجلري  10كم/ساعة

105

140

170

• يوفر النشاط البدين املنتظم للشباب فوائد صحية بدنية ونفسية واجتماعية هامة .فاملواظبة على ممارسة
النشاط البدين تساعد األطفال والشباب على أن يبنوا عظامهم وعضالهتم ومفاصلهم بناءً سليماً ،وأن

حيافظوا عليها ،كما تساعدهم يف السيطرة على أوزان أجسامهم ،والتخلص من الشحم الزائد ،ورفع كفاءة
وظيفة القلب والرئتني.

• اللعب الربيء وسائر األنشطة البدنية ،هتيئ الفرصة للشباب للتعبري عن الذات ،وبناء الثقة ابلنفس،
واإلحساس ابإلجناز ،والتفاعل مع اجملتمع واالندماج فيه .كما تساعد هذه اآلاثر اإلجيابية يف مواجهة
األخطار النامجة عن أسلوب احلياة املتسم ابلقسوة والكرب (التوتر والضغط) وقلة احلركة ،والذي ينتشر
انتشاراً ابلغاً بني شباب اليوم!.

تشجع املشاركة يف النشاط البدين املوجه توجيهاً سليماً ،على انتهاج السلوكيات الصحية األخرى ،مبا فيها
• ّ
االمتناع عن تعاطي التبغ ،أو معاقرة املسكرات واملخدرات ،أوالعنف .كما ميكن أن تشجع على اتباع نظام
غذائي سليم.
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تعود على النشاط البدين أثناء فرتة املراهقة استمرت عنده هذه العادة يف الغالب طوال العمر .أما من
• من ّ
تعود منط احلياة املتسم بقلة احلركة ،وسوء الغذاء ومعاقرة مواد اإلدمان ،فمن احملتمل أن يستمر على ذلك
فيما بعد.
• من املؤسف أن ممارسة النشاط البدين بني الشباب يف خمتلف أحناء العامل آخذة يف الرتاجع  .كما تراجعت
ممارسة الرتبية الرايضية وغريها من األنشطة البدنية املدرسية .فقليلةٌ هي البلدان اليت ختصص ساعتني أسبوعياً
على األقل للرتبية الرايضية يف املدارس أو اجلامعات
• ويرجع هذا الرتاجع ،إىل حد بعيد ،إىل تزايد انتشار أساليب احلياة
قل عدد الذين يقومون ابلذهاب إىل املدرسة أو
املتسمة بقلة احلركة .فقد َّ
اجلامعة سرياً على األقدام أو ابلدراجة ،كما زاد الوقت املخصص ملشاهدة
التلفاز ،وممارسة ألعاب احلاسوب واستخدام احلواسيب.

• هناك عوامل كثرية متنع الشباب من املواظبة على ممارسة النشاط البدين،
وهي :ضيق الوقت وانعدام احلافز ،وقلة الدعم والتوجيه املق ّدمني من
البالغني ،واإلحساس ابحلرج لنقص اللياقة ،وقلّة األماكن واملرافق

لقد أتخر شبابنا عن ممارسة
املشي إىل درجة جعلت طريقا
دائرايً مزروعاً داخل احلرم
اجلامعي مهجوراً إال من
السيارات .

املخصصة لألنشطة الرايضية ،واجلهل املطبق بفوائد النشاط البدين.

• إن ممارسة الرايضة شيء مجيل ومستحب لكافة األعمار ولكن على ممارسي وحميب الرايضة أن ميتنعوا عن
التدخني ويتبعوا نظاماً غذائياً سليماً.

التفرط يف الرايضة:

فهناك قاعدة ذهبية  ،وهى  :أال يتجاوز الشخص أبداً قوة احتماله الطبيعية  ،حبيث تكون زايدة اجلهد تدرجيية منعاً
حلدوث آالم عضلية تفسد متعة الرايضة  .واألمر األسوأ هو أن اإلفراط يف التدريب والرايضة ضار ابلصحة  ،شأنه
شأن كل األمور األخرى .
وهلذا فإن االعتدال هو األسلم  ،وخاصة ابلنسبة للذين جتاوزوا األربعني  ،أو الذين ينقصهم التدريب الالزم .
وهذا ال يعّن أن ميتنع األشخاص األكرب سناً عن النشاط البدين  ،بل العكس هو الصحيح  .فهذا النشاط مفيد
لكل األعمار  ،بل تزداد فائدته مع تقدم السن .
آالم الركبة :
• فرتة املراهقة مليئة ابحلركة والنشاط والرايضة وهلذا فقد حتدث لديهم بعض اآلالم حول منطقة الركبة.
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• وهذه اآلالم أكثر شيوعاً لدى الفتيان ،وقد تصبح مزمنة مزعجة خصوصاً مع احلركة واملشي .وترتكز عادة
حول منطقة صابونة الركبة واملنطقة األمامية للركبة .
• قد تنتج هذه اآلالم عن:
 oخلل يف استقامة عظم الفخذ والساق ،أو
 oضعف وعدم لياقة يف عضالت الفخذ والساق ،أو
 oاالستخدام اخلاطئ كاجللوس على األرض لفرتة طويلة،
 oأو اجللوس يف وضعية القرفصاء لفرتة مديدة ،
 oأو استخدام األحذية غري الصحية.
• كل هذه االسباب قد تؤدي اىل ظهور آالم حول الركبة  ،وخاصة عند املشي وصعود الدرج.
• والتشخيص يتم عادة ابلفحص السريري واألشعة السينية أو املغناطيسية عند اللزوم.
• أما العالج فيكون حتفظياً يف الغالبية العظمى من املرضى ،وذلك عن طريق العالج الطبيعي والتأهيلي لتقوية
عضالت الركبة ،وجتنب األوضاع غري الصحية عند اجللوس واملشي وممارسة الرايضة.
• كا أن استخدام االدوية واملراهم املسكنة واملضادة لاللتهاب لفرتة قصرية يساعد على سرعة الشفاء .وقد
حيتاج األمر إىل استخدام ربطات طبية مساندة حول الركبة أو أحذية طبية مساندة.
اهلرموانت و الرايضة:
• إن ظاهرة استخدام اهلرموانت البناءة بني
الرايضيني ظاهرة قدمية .ورغم استخدام عدد من

إياك واستخدام عقاقير
الهرمونات فليس لها
أساس طبي

الرايضيني من هواة وحمرتيف كمال األجسام ومحل
األثقال هذه العقاقري اهلرمونية ،إالّ أن مجيع االحتادات الرايضية العاملية حتظر
استخدامها وتعاقب مستخدمها.
•

وال شك أن الكتب والصفحات اإللكرتونية املهتمة بكمال األجسام

وبناء العضالت واليت تدعو إىل استخدام هذه اهلرموانت البناءة ال تستند يف
حمتواها على أسس طبية أو دراسات علمية.
• إن انتشار استخدام هذه اهلرموانت البناءة حيتم على املسؤولني إلقاء الضوء على خماطر هذه اهلرموانت على
الصحة .وعلى الرايضيني مراجعة العيادات املتخصصة للتعرف على مضاعفاهتا ،وماذا جيب على مستخدمها
47

عمله عند حدوث هذه املضاعفات .
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الفصل الرابع

حافظ على مظهرك
"من كان له شعر فليكرمه"

1

يقول علماء وظائف األعضاء ( الفسيولوجيا ) إن الشعر يساعد يف محاية الرأس من الشمس  ،ومينع فقدان احلرارة من
اجلسم  .ولكنهم ينسون  ،بل رمبا يتناسون  ،وظيفة أمسى وأجل من هذا وذاك  ،أال وهي إسباغه على اإلنسان مجاالً
وجاذبية وسحراً .
فالشعر النظيف الرباق جيعلك تبدو نظيفاً ومجيالً  ،ويدخل يف نفسك السعادة والسرور  .ولكن قد يصاب الشعر يف
مرحلة من مراحل احلياة مبشاكل متنوعة ؛ فالتقصف واجلفاف ،واخلشونة  ،واملبالغة يف استعمال السشوار والدهاانت
والزيوت كلها عوامل تؤثر على صحة الشعر وسالمته  ،و قد تصيبه ابلضعف والتساقط .
وال شك أن اضطراابت الشعر مشكلة تؤرق اجلنسني  ،خاصة بنات حواء  .والواقع أن هذه االضطراابت ختتلف

حسب نوعية الشعر ،وأسلوب التعامل معه ،والظروف البيئية والعوامل الوراثية .
و قبل الدخول يف تفاصيل نوعية االضطراابت اليت تصيب الشعر واألسلوب األمثل لعالجها ينبغي اإلشارة إىل أن كل
إنسان يُع ّد حالة خاصة  ،وأن املبالغة يف القلق على الشعر قد تؤدي إىل إصابته ابلضرر  ،وأن االبتعاد عن العنف
والقسوة عند التعامل مع الشعر يساعد على استمراره مجيال زاهيا وانعما .

تق ــصف الشعـر :

وهي شكوى شائعة جدا بني النساء  ،أعراضها تقصف الشعر بسهولة عند
هنايته  .وعادة ما ينجم هذا االضطراب عن اإلفراط يف استعمال الشامبو  ،أو

املبالغة يف متشيط الشعر أو استعمال جمفف الشعر " السشوار " .وقد ينجم
أحياان عن نقص شديد يف بعض أنواع املعادن أو الفيتامينات أو نقص نشاط
الغدة الدرقية .
ويالحظ أن أغلب حاالت تقصف الشعر حتدث نتيجة للمعاملة اخلاطئة للشعر
 .فش ّد الشعر املستمر والضغط عليه ابستعمال بكرات الشعر " رولو "  ،أو ترك الشعر ملفوفا عليها طوال الليل
،أو استعمال بعض املواد الكيماوية لبسط الشعر  ،أو تصفيفه بشدة  ،كل ذلك ميكن أن يؤدي إىل تقصف الشعر ،
كما قد حيدث التقصف نتيجة عيب خلقي.
 1رواه أبو داوود  ،وحسنه األلباين
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وعموما يظل السبب الرئيسي وراء تقصف الشعر معاملة الشعر السيئة  ،كما أن الشعر اجلاف أكثر قابلية للتقصف
من الشعر الطبيعي .
الشعـر الـجــاف :

حتدث ظاهرة جفاف الشعر عادة بسبب اإلفراط الشديد يف استعمال لفافات الشعر الساخنة  ،أو كي الشعر  ،أو
نتيجة اإلفراط يف استعمال صبغة الشعر أو املواد املبيضة  ،أو سوء التغذية .
وينصح املصابون ابلشعر اجلاف ابستخدام الشامبو اخلاص ابلشعر اجلاف  ،كما ميكن خلط قليل من زيت الزيتون

مع الشامبو قبل وضعه على الشعر مث يغسل جيدا .
الشعـر الده ـنـي :

كثري من الناس يعاين من ارتفاع نسبة الدهون يف الشعر  .وحيتاج الشعر الدهّن إىل عناية خاصة ملنع حدوث القشرة

الدهنية  ،اليت قد تؤدي إىل حدوث اضطراابت يف فروة الرأس .وينبغي غسل الشعر مرتني  ،أو مرة على األقل يف كل
أسبوع  .وليس صحيحا أن غسل الشعر يؤدي إىل سقوطه  .كما ينبغي أنُ يرغى الشامبو على الشعر مرتني  ،ويغسل
جيدا بعد كل مرة  .وينصح البعض بوضع قدر من عصري الليمون على الشعر بعد كل مرة يغسل فيها  ،ويدلك
العصري يف الشعر مث يغسل .ويساعد عصري الليمون يف التخلص من بقااي الدهون العالقة .
العوامل اخلارجية :
إن الشعرة اليت يف رأسك ليست ابلبساطة اليت ميكن أن تتخيلها  ،وإن تركيبها الدقيق جيعلها عرضة للتأثر ابلعوامل
اخلارجية من أشعة فوق بنفسجية ،أو مادة الكلورين اليت توضع يف أحواض السباحة ،أو بعض املواد الكيماوية يف
صبغات الشعر أو أدوات التجميل أو بعض أنواع الشامبو املنظفة .
وتغطي اخلالاي السطحية من الشعرة بعضها البعض لتحمي اجلزء الداخلي من الشعرة الذي يدعى" قشر الشعرة "،
ويف احلاالت الطبيعية يغطى ساق الشعرة مبادة مزلقة تدعى الزهم ( . ) Sebanوهي مادة دهنية تفرزها الغدد
الدهنية  ،وميكن ألشعة الشمس أو امللح أو املاء املضاف له الكلورين أن ميتص الرطوبة من ساق الشعرة  ،مزيال املادة
الدهنية منها مما جيفف الشعرة وخيرهبا .
واألسوأ من ذلك أن ماء أحواض السباحة  -يف حاالت خاصة  -ميكن أن يعطي الشعر األشقر مسحة من اللون
األخضر  .وحيدث هذا عندما حتتوي املادة املبيدة للطحالب املستخدمة يف احلوض على معدن النحاس  ،أو حني
يتسرب النحاس من أانبيب املياه فيلتصق ابلشعر ويعطيه شيئا من اللون األخضر .
الدهاانت اخلاصة :
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بعض الناس يستعمل دهاانت خاصة بتسبيل الشعر ونعومته  .وهذه النوعية قد تؤدي إىل ضرر يف بعض األحوال
خاصة عند استعمال درجات عالية من احلرارة  .وبعض أنواع الدهان حتتوي على مواد كيميائية تغري تركيب الشعر
الداخلي مما قد يسبب ضعفا يف الشعر وسهولة تكسره وتقصفه  ،وقد تؤدي إىل ما يسمى ابحلرق الكيميائي للشعر ،
كما هو احلال عند استعمال مصادر حرارية عالية مثل " السشوار " لفرتات طويلة ومتكررة  .وميكن االستعاضة عن
كل ذلك ابستخدام الزيوت النباتية بصورة منتظمة ،وعمل محامات هبذه الزيوت على أوقات متباعدة نسبيا وملدة
طويلة .
الشامبو  ..والشعر :
كانت أنواع الشامبو يف املاضي تقتصر على كوهنا منظفة للشعر  ،أما اآلن فقد اتسع نطاقها فظهرت أنواع مكيفة
للشعر و أخرى لعالج أمراض الشعر وفروة الرأس .
وحيتوي الشامبو أساسا على مادة منظفة  ،وبعض املواد الدهنية واملواد األخرى ،ويشرتط فيه أال خيرش اجللد والعينني
.
واهلدف من استخدام الشامبو هو إزالة الدهون وما حتتويه من أوساخ دون إحداث أي تغيري يف الشعر من جفاف أو
هتيج أو حساسية مفرطة  .والشامبو السائل هو األكثر شيوعا من أنواع الشامبو  ،وحيتوي على ثالث مكوانت
اهلدف منها عمل الرغوة والتنظيف األويل  ،مث استمرارية الرغوة وزايدة التنظيف  ،كما يزيل القشرة إن كانت موجودة
 .أما الشامبو الطيب فيحتوي على زنك البرييتون أو السلينيوم أو قطران الفحم .
مكيفات الشعـر :conditioners
يفتقد الشعر اجلاف إىل الربيق واللمعان  ،كما يصعب متشيطه  ،وحيتاج الشعر اجلاف إىل مكيف للشعر يعطيه بريقه
وجاذبيته  .وحتتوي مكيفات الشعر على مواد دهنية مثل زيت اللوز وزيت األفوكاتة وزيت الذرة والزيتون  ،ومواد مشعية
مثل مشع النحل والالنولني  ،ودهون فسفورية مثل صفار البيض وفول الصواي وفيتامينات (  )E , B , Aواجلالتني
وبروتينات أخرى .
وتعطي "مكيفات الشعر" طالوة وملعاان للشعر وجتعله سهل التصفيف  ،وأكثر أنواع املكيفات شيوعا هي الكرميات
واملستحلبات حيث توضع على الشعر لعدة دقائق قبل أن تغسل ابملاء  ،وهناك مكيفات أعمق للشعر ترتك على
الشعر ملدة تصل إىل  30دقيقة  .وتعد "زيوت الشعر" مكيفات تقليدية  ،فبعض الرجال يستخدموهنا لتجعل الشعر
براقا وأملساً .
واستعمال مكيفات الشعر هو إحدى الوسائل اليت حتافظ على سالمة الشعر عند التعرض للعوامل اخلارجية  ،وهذه
املكيفات تستطيع تغطية الشعر  -بصورة مؤقتة  -مبادة مزلقة أو مرطبة للشعر تعوض عن املادة الدهنية والطبيعية اليت
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كانت تغطي الشعر  ،وهناك مواد أخرى يف مكيفات الشعر تلتصق ابلشعر وتلطف ساق الشعرة مما يعيد هلا الربيق
واللمعان .
ومن مكيفات الشعر ما هو محضي خفيف يساعد يف تعديل قلوية الشامبو".
سقوط الشعر :
يف فروة رأس كل إنسان حوايل مائة ألف شعرة  ،ومعظمها يف
حالة منو  .وتستمر الشعرة يف النمو لثالث سنوات على األقل ،
يعقبها فرتة استقرار تستمر عدة شهور  ،ومن مث تبدأ عملية
السقوط اليت تستمر عدة أسابيع  .ويفقد اإلنسان بصورة طبيعية
ما بني  100 - 60شعرة يوميا  ،فإذا زاد العدد عن ذلك ،
وجب استشارة الطبيب .
وسقوط الشعر املزمن شائع عند اجلنسني  ،إال أنه يزداد حدواث عند النساء فوق سن اخلامسة والعشرين  ،فمن
املعروف أن عدد بصيالت الشعر يتناقص بدءا من العقد الثالث من العمر .
وهناك أسباب أخرى عديدة لسقوط الشعر  ،منها سقوط الشعر الناجم عن هرمون األندروجني  ،وهو ما يسمى بـ (
الصلع من النمط الذكري )  ،وفيه يسقط الشعر يف مقدمة الرأس ويف الصدغني .
وهناك حاالت عابرة تؤدي إىل سقوط الشعر لدى تعرض اإلنسان ألنواع من اإلجهاد والتوتر املختلفة  ،كاحلمى
والعمليات اجلراحية والنزف  ،أو بعد التعرض للضغوط النفسية العاطفية  ،أو بعد  4 - 3أشهر من الوالدة  ،أو عند
التوقف عن استعمال حبوب منع احلمل بعد استعماهلا لفرتة طويلة .
وما مل يتعرض اإلنسان حلاالت اإلجهاد السابقة مرة أخرى  ،فإن الشعر يعاود النمو  ،ويعود إىل طبيعته اثنية بعد
حوايل ستة أشهر .
وهناك عدد من األمراض الغدية اليت تؤدي إىل سقوط الشعر كأمراض الغدة الدرقية ومرض السكر وغريه ...
قشرة الرأس :
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وقشرة الشعر مشكلة يعاين منها الكثريون  ،فهي تصيب  % 60من الناس يف
أمريكا وأورواب  .وكثريا ما تكون القشرة خفيفة ولكنها قد تسبب اإلزعاج للماليني
من الناس  .وهناك اعتقاد خاطئ أبن القشرة تنجم عن عدوى واحلقيقة أهنا ال
تعدي  ،ومبعىن آخر فإنك لو استعملت مشط إنسان مصاب ابلقشرة ملاُ أصبت
ابلقشرة من جراء ذلك  .وعندما تطرح فروة الرأس ما عليها من جلد متموت
تظهر قشور صغرية على فروة الرأس عند املصابني هبا
وتبلغ القشرة قمة حدوثها حوايل سن العشرين من العمر  .وحدوثها يف هذا
العمر يوحي بوجود أتثري هرموين .
ومن أسباب حدوث قشرة الرأس :
• اجللد اجلاف هو السبب األكثر شيوعا للحكة وقشور اجللد ،ويكثر حدوثه خالل فصل الشتاء عندما يكون
اهلواء خارج البيت ابردا وداخله حارا .
• التهاب اجللد الدهّن  :وهو سبب مهم يف حدوث
القشرة  ،ميتاز ابمحرار دهّن يف اجللد مغطى بطبقة
قشرية بيضاء أو صفراء .التهاب اجللد الدهّن ال يؤثر
فقط فروة الرأس وإمنا مناطق أخرى غنية ابلغدد
الدهنية  ،مثل احلاجبني  ،و جانيب األنف وظهر
األذن  ،ومنطقيت الصدر والفخذ .
•عدم استخدام الشامبو يف كثري من األحيان مبا فيه الكفاية ، .األمر الذي يؤدي إىل تراكم الزيت يف الشعر
مما حيدث القشرة .
•الصدفية  :Psoriasisوهو مرض جلدي ترتاكم فيه خالاي اجللد امليت مما يشكل قشورا فضية مسيكة .و
حيدث عادة على الركبتني واملرفقني واجلذع  ،وقد تصيب أحياان فروة الرأس .
•األكزميا  : Eczema.إذا كان لديك األكزميا على فروة رأسك  ،فمن املمكن التسبب حبدوث القشرة.
•احلساسية ملنتجات العناية ابلشعر : Contact dermatitisمما قد يتسبب يف حدوث حكة يف
الفروة مع امحرار  .كما أن استخدام الشامبو املفرط يهيج فروة رأسك  ،مما تسبب القشرة .
•وفطر اخلمرية مثل (ماالسيزاي )  .وهو فطر يعيش على فروة الرأس دون أن يصيبها بشيء .لكن يف بعض
األحيان تنمو خارج نطاق السيطرة  ،وتتغذى على الزيوت اليت تفرزها بصيالت الشعر ،مما ميكن أن حتدث
هتيجا على جلد فروة الرأٍ وجتعل خالاي اجللد تنمو بشكل أكثر  .ومن مث تتموت خالاي اجللد اإلضافية ،
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وترتاكم يف فروة الرأس  ،مما جيعلها تبدو بيضاء فشرية وواضحة يف الشعر أو على املالبس .
وال يعرف ابلضبط السبب الذي يدعو هذه الفطرايت إىل النمو على الرغم من وجود الكثري منها يف فروة
الرأس  ،لكن يعزو البعض السبب إىل التغريات يف اهلرموانت ؛ اإلجهاد ؛ املرض ؛ االضطراابت العصبية ،
مثل مرض ابركنسون  ،واملناعة املثبطة ؛ عدم استخدام الشامبو لفرتة كافية
واحلقيقة أنه ليس هناك طريقة متنع تشكل قشرة الرأس  ،ولكن استعمال الشامبو العادي بشكل متكرر مي ّكن من
السيطرة عليها  .ويساعد الشامبو املضاد للقشرة يف السيطرة عليها لعدة أايم أخر  ،وذلك ابلتخلص من الطبقات
املتموتة من فروة الرأس  .وينصح دوما بتغيري أنواع الشامبو املضاد للقشرة من حني آلخر  ،أو استعمال الشامبو
العادي من وقت إىل آخر .

نظافة الفم

ال شك أن رائحة الفم تعطي انطباعا خاصا عن نظافة الشخص
وعنايته بفمه  ،وقد يتجنب الناس من كانت رائحة فمه كريهة
ويهربون منه إذا حتدث  ،أو يديرون رؤوسهم عنه  .وقد يكون
لذلك أثر سليب على العالقات الزوجية  ،مما قد ينذر ابهنيارها أو
على األقل اضطراهبا .
(( والبخر  -كما جاء يف لسان العرب  : -الرائحة املتغرية من
الفم ))  .وقيل  :إن عبد امللك
فعض يوما على تفاحة ورمى هبا إىل زوجته  ،فدعت بسكني  ،فقال  :ما تصنعني هبا ؟
ابن مروان كان أخبر ّ ،
فشق عليه ذلك منها فطلّقها!! .
قالت  :أميط األذى عنها ّ ،
ماهي أسباب رائحة الفم ؟

أوال  :اسباب تكمن يف السلوكيات اخلاطئة و ميكن منعها ابختاذ التعاليم الصحية الوقائية اإلسالمية
 .1وجود فضالت طعام مرتاكمة يف الفم  :ولعل التوجيه النبوي يفيدان كثريا ( وابلغ يف املضمضة
واالستنشاق إال أن تكون صائما )
لتكون اخلمائر وزايدة نشاط
 .2النوم ليال بدون غسل الفم وتنظيف األسنان  :وهذا يعطي أعظم فرصة ّ
البكرتاي وتكاثرها .ونؤكد على ضرورة استخدام السواك أو فرشاة األسنان ،فقد أوصى النيب صلى هللا عليه
وسلم ابلسواك يف كثري من املواطن.
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 .3جفاف الفم  :وهذا يتسبب يف تكاثر اجلراثيم ،ويوصى ابملضمضة فقد لوحظ نقصان نسبة اجلراثيم يف
كل من التجويفني الفمي واألنفي عند من يكثرون الوضوء أو املضمضة واالستنشاق .

 .4تناول بعض األطعمة ذات الرائحة الكريهة  :كالثوم والبصل وخصوصا إذاُ أكلتا من دون طبخ  .وال
غرابة أن ينهى رسول اإلنسانية صلى هللا عليه وسلم آكل الثوم والبصل عن إيذاء املصلني ابلرائحة فقال

 (( :من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدان فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
)) رواه مسلم
 .5التدخيــن  :الذي يتسبب يف رائحة كريهة واصفرار يف األسنان والتهاب يف اللثة  .واالمتناع عن التدخني
طريقك األكيد إىل النجاة.
 .6تعاطي اخلمور  :فتخرج أخبرة اخلمر من اجلسم عن طريق اجلهاز التنفسي مما جيعل رائحة الفم كريهة جدا
 .قال تعاىل [ :إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون]
املائدة 90

 .7عند القيام من النوم  :والسبب هو التحلل والتعفن الذي حيدث أثناء فرتة النوم ليال  ،كما أن اللعاب
يقل إفرازه ليال .ولذلك كان أول ما يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني يستيقظ أن يتسوك  ،فعن
حذيفة بن اليمان أنه قال  :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه
ابلسواك" رواه البخاري
اثنيا :أسباب مرضية ميكن عالجها والوقاية منها:

وهذه تقسم إىل قسمني رئيسني:
أ  .مشاكل اللثة واألسنان:

• وجود فجوات يف األضراس بسبب سقوط حشو
سابق أو بسبب حدوث خنر وفجوات كهفية يف

األضراس يتجمع فيها الطعام ويصعب إخراجه .
وتكمن الوقاية والعالج يف التنظيف الدائم واملضمضة
قبل حدوث التسوس مث معاجلة النخر عند طبيب األسنان .
• التهاابت اللثة  :فإمهال القلح وعدم إزالته يؤدي إىل
ضعف اللثة ،فتنفذ إليها اجلراثيم وتصاب اباللتهاب ،مما يسبب الرائحة الكريهة يف الفم ،لذلك جيب إزالة
القلح عند طبيب األسنان.
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• الطالوة اليت تغطي اللسان  :وهذه تتسبب أيضا يف رائحة كريهة و تعاجل ابستخدام فرشاة خاصة .
• عدم تنظيف ما بني األسنان  :فليس له طريقة تنظيف إال ابخليوط السنية
القسم الثاين  :مشاكل يف بقية أجهزة اجلسم :
• الفشل الكبدي
يتكون األسيتون
• رائحة مريض السكري  :إذا مل يهتم املريض بضبط مستوى السكر وارتفع سكر الدم  ،فقد ّ
ذو الرائحة املشاهبة لرائحة التفاح املتعفن مما يسبب رائحة رديئة يف فم املريض

• التهاابت اجلهاز التنفسي  :كالتهاابت اللوز وخراج الرئة .
• الفشل الكلوي  :بسبب تراكم البولة الدموية (اليوراي)
معاجلة البخر:

ينصح ابستعمال الغسوالت الفموية  ، mouth washوال سيما تلك احلاوية على عوامل مضادة للجراثيم  ،فهي
تزيل رائحة الفم املزعجة ملدة ال تقل عن ساعتني ،وهو إنقاص مؤقت للنفس الكريه .ولكن ينبغي إصالح األسباب
املؤدية إىل الرائحة الكريهة من قبل طبيب األسنان وغريه.
ويصف صفي الدين احللي شخصا يدعى " أاب علي " له رائحة كريهة يف الفم فيقول :
تذوب
ألوشكت اجلبال هلا
ـبوب
ُ
لو أن لريح نكهته ه ُ
الطبيب
ضرس أيب علي
عاب
فليس ُ
يطيق يقلعهُ
إذا ما َ
ُ
َ
وإننا لنبعث مبشاركتنا الوجدانية ألطباء األسنان الذين يعاجلون مثل أيب علي وحنيي فيهم ثباهتم وشجاعتهم الفائقة

حب الشباب

حب الشباب أكثر مشاكل اجللد شيوعا بني الشباب  ،خاصة يف سن املراهقة .فأغلب هؤالء الشباب يعانون من
هذه املشكلة ولو بدرجة بسيطة .إذ أن  %85من جمتمع الشباب يصابون مبا يعرف حبب الشباب الفسيولوجي..
وحوايل  %15من الشباب يصاب بدرجات أكثر إزعاجا من حب الشباب.
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والكثري من الشباب والفتيات ينتهج أساليب غريبة يف التغذية
 ،ظنا منهم أبن حلب الشباب عالقة ابلغذاء  ،واحلقيقة غري
ذلك.
ورغم أن نسبة اإلصابة متساوية بني اجلنسني  ،إال أن
اإلصاابت أكثر شدة عند الذكور .
وتبدأ اإلصابة األوىل حبب الشباب عادة يف أوائل العقد الثاين
من العمر .وإذا مل تعاجل البقع يزداد عددها لتصل إىل أقصى
حد هلا عند عمر  17عاما يف اإلانث  ،و  19عاما يف الذكور.
أما شدة اإلصابة فتبقى اثبتة فيما بعد  ،وتتحسن تدرجييا من عمر  21إىل  22عاما .وتزول أغلب حاالت حب
الشباب السريرية عند عمر  25عاما
ما هو حب الشباب ؟

هو اعتالل ابلغدد الزمهية  -الغدد الدهنية اليت تفرز
الدهن sebaceous glands -
اليت يف اجللد والقنوات اليت حتمل إفرازها إىل سطح
اجللد  .وأكثر ما تتواجد هذه الغدد يف جلد الوجه
والظهر والصدر  ،وهي األماكن اليت يسود فيها
ظهور حب الشباب .
والدين يعانون من حب الشباب غالبا ما يشكون
من زايدة إفراز الدهون يف اجللد .
و تعمل الغدد الزمهية حتت سيطرة اهلرموانت اجلنسية  ،وهلذا السبب يظهر حب الشباب عند البلوغ  .أما اهلرموانت
الرئيس ة اليت تنبه الغدد الزمهية فتسمى أندروجينات  .وهى هرموانت تنتجها اخلصيتان يف الذكور واملبيضان والغداتن
جارات الكليتني يف اإلانث.
وقد حيدث االلتهاب يف بعض حاالت حب الشباب  ،إال أن حب الشباب ليس مرضاً ُ معدايً.
ما الذي يزيد حب الشباب سوءا؟

هناك بعض العوامل الفسيولوجية ابجلسم اليت قد تزيد حاالت حب الشباب سوءاً ،فقد لوحظ ظهور مفاجىء حلب
تكون حب الشباب ،
الشباب قبل موعد الدورة الشهرية (الطمث) مباشرة  .كما قد تساعد أشعة الشمس على ّ

ولكن ليس للغذاء دور يف هذا الداء .
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و أكثر أنواع حب الشباب انتشارا هو "حب الشباب الشائع"  . Common Acneو قد ينجم حب الشباب
عن بعض املراهم والكرميات اليت حتتوي مركبات الستريويد أو تناول هده املركبات عن طريق الفم.
كيف يعاجل حب الشباب ؟

حب الشباب سواء كان جمرد بقع قليلة أو حالة مرضية شديدة  ،قابل للعالج بشرط اتباع نصيحة ذوي اخلربة مع
االستخدام السليم لألدوية (سواء تلك اليت توضع على اجللد أو اليت تؤخذ عن طريق الفم ).
وقد يستمر حب الشباب ملدة طويلة  ،حىت مع استخدام األدوية الغعالة .

و سيجد  %80منهم درجة من التحسن تصل إىل  %80خالل ستة أشهر  ،ولكن قد يكون من الضرورة املداومة
على عالج البقع لفرتة قد تصل إىل عدة سنوات.وال بد من استشارة الطبيب.
واحلقيقة أن أغلب حاالت البقع اجللدية عند "املراهقني" سوف تستجيب للمعاجلة املوضعية .وإذا مل تستجب فإن
املعاجلة ابملضادات احليوية قد يصبح ضروراي .

حـذار من كرميات تـفتيح الـبشرة

خلق هللا – عز وجل – سكان املناطق احلارة  ،ويف داخل جلودهم مادة تدعى " ميالنني " جعلها هللا حلمايتهم من
أشعة الشمس  .وهذا ما جعل صاحب البشرة السمراء أقل عرضة بكثري من غريه لإلصابة بسرطان اجللد  .وانتشرت
أقلُ مسرة مما هي
الدعاايت التلفزيونية فوق سطح األرض قاطبة تدعو إىل استخدام كرميات تفتيح البشرة  ،لتصبح الفتاة ّ

عليه  .ولألسف فإن أغلب هذه الكرميات حتتوي على مواد ضارة جدا  ُ،منعت يف كثري من الدول األوروبية وأمريكا .
وأهم هذه املواد اليت ثبت خطورة استعماهلا – واليت تدخل ضمن تركيب أغلب كرميات وصوابـني تفتيح البشرة  -هي
مادة هيدروكينون  . Hydroqinioneوتعمل هذه املادة على وقف إنتاج امليالنني املوجود يف داخل اجللد والذي
يعطي اللون األمسر للجلد .وعند بداية استخدام الكرمي احلاوي على هذه املادة  ،يبدو للمستخدم فعال أن لون البشرة
قد تفتّح  .ولكن ما أن يتعرض مستخدم الكرمي ألشعة الشمس حىت يصبح املفعول عكسيا  ،مؤداي إىل زايدة يف
اإلمسرار  ،مما يدعوه الستخدام املزيد من الكرمي .
وقد أظهرت الدراسات أن استخدام هذه الكرميات ملدة طويلة يؤدي إىل حدوث بقع داكنة يف اجللد  ،وظهور حب
الشباب  ،وزايدة احتمال حدوث سرطان اجللد على املدى البعيد  ،واحتمال حدوث اضطراابت يف الكبد والكلى .
ويف الوقت الذي جند فيه كثريا من الدول األوروبية متنع إدخال مادة " هيدروكينون " يف مستحضرات التجميل  ،فإهنا
ما زالتُ تص ّد ر إىل دول آسيا وأفريقيا  .وكثري من هذه املستحضرات ال تكتب على عبواهتا أمساء املكوانت اليت بداخلها
.
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ويقول خرباء األمراض اجللدية  :إن نسبة وجود مادة هيدروكينون يف تلك املستحضرات قد ال تكون العامل املهم  ،بل
املهم فعال هو تراكم هذه املادة بسبب االستخدام املديد على مر السنني .
ويوصي تقرير منظمة الصحة العاملية بتقييد مبيعات كرميات تفتيح البشرة بسبب سوء استخدامها  ،وأن على احلكومات
وضع برامج توعية لصرف الناس عن استخدام الكرميات احلاوية على مادة هيدروكينون من أجل تفتيح لون البشرة .
ومن األمساء األخرى ملادة هيدروكينون واليت قد توجد على عبوات تلك املستحضرات :
Benzenediol , Benzohydroquinone , Benzoquinol , 1-4
 dihydrozybenzene , Hydroquinol , quinolوغريها
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الفصل اخلامس
الوقاية من أمراض شائعة
احتشاء قلوب الشباب
Heart Attack
ال يكاد مير يوم إال ويدخل وحدة العناية القلبية املركزة  ،شاب يف الثالثينات أو األربعينات من عمره  ،وقد أصيب
جبلطة ( احتشاء ) يف القلب  .وخترب اجلدار األمامي أو السفلي من قلبه  ،وحدث عطب يف القلب قد يتحسن
ولكن رمبا ال يشفى منه متاماً !!!.
فجلطة القلب (احتشاء عضلة القلب ) ..القاتل األول يف أمريكا وأورواب  ..مرض بلغ حد الوابء  ..وأخذ جيتاح
الشباب  .فقبل سنوات عديدة كنا نشاهد جلطة القلب عند أانس يف الستينات والسبعينات من العمر  .وأصبحنا
اآلن نشاهد يوميا مرضى أصيبوا جبلطة يف القلب وهم يف الثالثينات أو األربعينات  ،بل – يف حاالت قليلة –
يف العشرينات من العمر !!
فماذا جرى هلذا املرض ؟ أهو يزداد شراسة وعنفاً يوماً بعد يوم ؟ أم أننا ضللنا
الطريق  ،وأنينا يف أسلوب حياتنا عن جادة الصواب  ،فاستفرد بنا وتربص بنا
الدوائر ؟
وحيدث مرض شرايني القلب التاجية Coronary Artery Disease
نتيجة تضيق أو انسداد يف

أصبحنا نشاهد مرضى
أصيبوا جبلطة القلب يف
العشرينات من العمر

الشرايني التاجية  .و يتضيق الشراين
واأللياف مما يعيق جمرى الدم  .ويظهر

عندما ترتسب فيه الدهون
املرض على صورتني
• الذحبة الصدرية
يشكو املريض من أمل
اجلهد  ،وحيدث
أتمني حاجتها من األوكسجني .

 ،Angina Pectorisوفيها
عند اجلهد ويزول بتوقف املريض عن
ذلك عندما ال تستطيع عضلة القلب
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• أما الظاهرة األخرى هلذا املرض فهي جلطة القلب (
احتشاء عضلة القلب ) اليت حتدث عندماُ يس ّد أحد
الشرايني التاجية خبثرة ( جلطة ) فال تسمح للدم ابملرور
يروى بذلك
عربه  ،فيتخرب جزء من عضلة القلب كانُ ّ

الشراين املسدود .
وكشف الباحثون النقاب عن أسباب حدوث جلطة القلب عند من
هم دون األربعني من العمر  .فقد الحظوا أن  % 85من املصابني
كانوا من املدخنني !!.
وغالبا ما كانت جلطة القلب هي الظاهرة األوىل ملرض شرايني القلب التاجية  ،إذ مل يسبقها إنذار آبالم يف الصدر
عند اجلهد ( وهو ما نطلق عليه اسم الذحبة الصدرية ) اليت كثريا ما تعطي الفرصة للمريض إلجراء الفحوصات والبدء
بتناول العالج الذي ميكن أن حيول دون حدوث جلطة القلب .
وكان  % 80من املصابني جبلطة مبكرة يف القلب مصابني ابرتفاع يف دهون الدم .
ووجه الباحثون صيحة تنبيه ألولئك املصابني جبلطة يف القلب وهم يف سن الشباب إىل أن يتأكدوا من مستوى
الدهون عند أبنائهم  ،إذا ما أرادوا أن حيموا أبناءهم مما وقعوا يف شراكه ،ومن خطر مدهلم ميكن أن يدامههم يف
املستقبل .
العوامل املهيئة ملرض شرايني القلب:
 .1التدخني

وهو عامل خط ٍر كبري وشائع جدا عند الشباب املصابني جبلطة

يف القلب  .فكل سيجارة تدخنها تزيد من هذا اخلطر الذي
يهددك ثالثة أضعاف .وإذا كان الشباب يريدون محاية أنفسهم
مما وقع به أمثاهلم يف شراك جلطة القلب  ،فليقلعوا عن
سجائرهم اليوم ال غدا  ،وال حيقق ذلك الفائدة اآلنية هلم
فحسب  ،بل إن ذلك ميتد إىل أزواجهم وأبنائهم الذين كانوا
يتعرضون خلطر التدخني السليب  ،ويشاركوهنم ذلك اخلطر احملدق
هبم .
 .2ارتفاع كولسرتول الدم
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وهو أمر شائع عند الشباب املصابني جبلطة القلب  ،وكلما ارتفع الكولسرتول زاد خطر حدوث مرض
شرايني القلب  .وعلى املصابني أن يلتزموا بنظام غذائي قليل الدهون يصفه هلم الطبيب  ،كما أن عليهم
أيضا أن ميدوا يد العون ألبنائهم فيتأكدوا من سالمة أبنائهم من ارتفاع كولسرتول الدم .وإبمكاهنم تغيري منط
حياة أبنائهم ومساعدهتم يف التغلب على ارتفاع الكولسرتول  ،وذلك ابعتماد نظام غذائي صحي ،
وبتشجيعهم على ممارسة نوع من النشاط البدين .
 .3ارتفاع ضغط الدم  :فكلما ارتفع ضغط الدم زاد خطر اإلصابة مبرض شرايني القلب  .والسيطرة على ضغط
الدم يقي أيضاً من السكتة الدماغية .
فال بد من الكشف على ضغط الدم مرة كل عام  ،فإن كان
مرتفعا عوجل معاجلة حكيمة  ،وذلك ما يدرأ عن املريض مضاعفات
ارتفاع ضغط الدم ( غري املعاجل ) من جلطة يف القلب أو سكتة يف
الدماغ  ،أو فشل يف الكلى .
وهذه العوامل الثالثة  :التدخني  ،وارتفاع كولسرتول الدم  ،وارتفاع ضغط الدم هي العوامل األساسية اليت تسبب
مرض شرايني القلب التاجية  .وهناك عوامل أخرى كمرض السكر وقلة احلركة والضغوط النفسية والقصة العائلية  .وال
تنتهي احلكاية عند هذا احلد  ،فهناك أحباث حديثة تلقي كل يوم أضواء جديدة على نسيج ذلك األخطبوط الذي
نسميه مرض شرايني القلب التاجية .
 .4البدانة :
تعرف البدانة أبهنا ازدايد معدل كتلة اجلسم عن  30كغم  /م . 2وحيسب معدل
ّ
كتلة اجلسم بتقسيم وزن اجلسم ابلكيلوجرام على مربع الطول ابألمتار

فتعرف ابزدايد معدل كتلة اجلسم عن  25كغم  /م. 2
أما فرط الوزن ّ

وفرط الوزن ليس فقط سبباً لعدد من العوامل املهيئة ملرض شرايني القلب كمرض
السكر  ،وارتفاع ضغط الدم  ،وارتفاع دهون الدم  ،إال أنه يعترب بذاته عامالً
هاماً من العوامل املهيئة ملرض شرايني القلب .

وتتهم البدانة املركزية (يف البطن ) بشكل خاص يف إحداث مرض شرايني القلب
.
فإذا ماجتاوز حميط اخلصر عند الرجال  102سم وعند النساء  88سم اعترب ذلك غري طبيعي.
 .5مرض السكر :
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ومرض السكر شائع جدا يف العامل يصيب أكثر من  240مليون شخص يف العامل قاطبة  ،وينـتقل عادة عن طريق

الوراثة يف العائالت  .والعامل الوراثي أكثر وضوحا يف النوع غري املعتمد على اإلنسولني ( النوع الثاين ) منه يف النوع

الذي يعتمد على اإلنسولني ( النوع األول ) .
وأكدت الدراسات أن مرضى السكر أكثر عرضة لإلصابة مبرض شرايني القلب التاجية  ،كما أن البدانة وقلة احلركة
تساعد يف ازدايد حدوث مرض السكر .
حافظ على صحة قلبك ابلتغذية
 .6قلة النشاط البدين

السليمة والرايضة اخلفيفة املنتظمة.

 .7العوامل النفسية :
ال شك أن اخنفاض احلالة االجتماعية واالقتصادية يرتافق ابخنفاض مستوى

الصحة  ،ونقص متوسط العمر .
ومن املؤكد أن الضغوط النفسية تلعب دورا هاما يف إحداث مرض شرايني
القلب  .واحلقيقة أنه يصعب قياس الضغوط النفسية مثلما نقيس مستوى
الكولسرتول أو ضغط الدم  .ومع ذلك فهناك دالئل قوية تشري إىل أن التعرض
املديد للضغوط النفسية حيرض تطور مرض شرايني القلب .
وهناك دراسات أخرى تؤكد أن التعرض احلاد للضغوط النفسية ميكن أن يثري
نوبة من نوابت القلب كجلطة القلب أو اضطراب حاد يف نظم القلب .
 .8هل للوراثة دور ؟
ال شك أن وجود قصة عائلية حلدوث جلطة يف القلب عند األب أو األم أو أحد األخوة واألخوات يف سن مبكرة
يؤهب حلدوث مرض شرايني القلب .
الــوقاية من مرض شرايني القلب
 .1توقف عن التدخني .
 .2اخفض مستوى الكولسرتول :

63

وأول عمل خلفض الكولسرتول يكون ابإلقالل من
تناول الدهون يف الطعام .
.3
.4
.5
.6

سيطر على ارتفاع ضغط الدم .
خفف وزنك
مارس نشاطاً بدنياً منتظماً.
سيطر على السكر إذا كنت مصااب ابلسكر

ال شك أن أفضل أساليب الوقاية التي تعود عليك
بالفائدة المثلى هي تلك التي تؤثر في أطفالك...
فإذا كان غذاؤك قليل الدسم  ..واتبعت بعض التمارين
الرياضية بانتظام  ..وامتنعت عن التدخين  ..وكانت
هذه العادات الصحية جزءا من حياتك اليومية في البيت
 ،فإن أطفالك سوف يترعرعون على هذه األمور .

واخلالصة أنه إذا أردان جتنب حدوث مرض شرايني القلب

التاجية فعلينا التوقف عن التدخني فورا  ،وااللتزام بنظام غذائي سليم تقل فيه الدهون  ،وتكثر فيه اخلضراوات

والفواكه  ،والقيام بنشاط بدين منتظم كالسري السريع أو السباحة أو اجلري بعد استشارة الطبيب إن مل يكن قد مارس
ذلك من قبل  ،وختفيف الوزن  ،ومعاجلة ارتفاع ضغط الدم وارتفاع كولسرتول الدم ومرض السكر معاجلة حكيمة
وإبشراف طبيب دقيق  .فإذا ما فعلنا ذلك جنّبنا أنفسنا ويالت ذلك املرض إبذن هللا .
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ِّ
السمنة (البدانة) obesity
احلقيقة املرة اليت يعرفها العلماء أن واحدا من أصل ثالثة أشخاص يف هذا العامل يشكو من البدانة .وترجع البدانة يف
معظم األحيان إىل فقدان التوازن بني كمية الطعام اليت يتناوهلا اإلنسان والكمية اليت حيتاج إليها ابلفعل  .أي أهنا
تنجم عن تناول قدر كبري من الغذاء  ،مع القيام جبهود عضلي أقل من الالزم الستهالك الطاقة املوجودة يف الطعام .
إال أن هناك بعض األمراض اليت قد تسبب البدانة كنقص نشاط الغدة الدرقية وغريها  .وقد يكون هناك استعداد
بنيوي يف جسم اإلنسان للبدانة  .كما ان انتشار ظاهرة استهالك الوجبات السريعة والدمسة واملشروابت الغازية اليت
حتتوي على نسبة كبرية من السكر ،قد أدت اىل زايدة الذين يعانون من
سبب البدانة اختالل التوازن بين
البدانة  .وأما العامل الوراثي وأمراض اهلرموانت فال تشكل سوى  %1من
أسباب السمنة يف اجملتمعات العربية
وشركات التأمني يف العامل تعرف أن السمنة تقود إىل حياة أقصر  ،ولذلك
تتحاشى هذه الشركات أتمني أصحاب البدانة املفرطة !!.

كمية السعرات التي نتناولها وكمية

الطاقة التي نستهلكها

وهناك نوعان من البدانة ( حسب توزيع الدهون ابجلسم ) :

األول  :البدانة اليت تصيب البطن والصدر ( اجلزء العلوي من اجلسم ) وهي النوع
اخلطر من السمنة .

والثاين  :البدانة اليت تصيب الوركني – كما هي احلال عند النساء – وهي أقل
خطورة من األوىل .
البدانة :
 محيط الخصر Waist Circumferenceعند الرجل  102 > :سم
 محيط الخصر عند المرأة  88> :سم

معدل كتلة اجلسم ):Body Mass Index (BMI
وملعرفة الوزن املثايل للجسم يفضل اعتماد صيغة ( و  /ط : ) 2والواو تعّن وزن اجلسم ابلكيلوجرام  ،والطاء هي
الطول ابألمتار  .وهذا ما يسمى مبعدل كتلة اجلسم ُ . Body mass Indexوح ّدد اجملال الطبيعي للرجال بني
 20و ، 25وللنساء بني  19و . 24
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املخاطر الصحية للبدانة

تتسبب البدانة يف زايدة حدوث العديد من األمراض مثل:
 .1أمراض شرايني القلب التاجية والسكتة الدماغية
.coronary heart diseases and stroke
 .2ارتفاع ضغط الدم
 .3بعض أنواع السرطان :مثل سرطان الثدي عند
النساء بعد سن اليأس وسرطان بطانة الرحم
،وسرطان الربوستات لدى الرجال وسرطان القولون
والكلية.

معدل كتلة الجسم عند الرجال:
 :18.5 < -ناقص الوزن.

  :24.9-18.5وزن طبيعي. :29.9-25 -زيادة الوزن.

 :34.9-30 -السمنة (درجة اولى)

  :39.9-35السمنة (درجة ثانية) :40 > -السمنة المفرطة.

 .4مرض السكري :حيث أن معظم مرضى السكري
غري املعتمد على اإلنسولني هم من البدينني.
 .5حصيات املرارة . Gall Stones
 .6توقف التنفس االنسدادي خالل النوم
.Obstructive Apnea
 .7داء النقرس )(Gout
 .8التعب وسرعة اإلجهاد وصعوبة التنفس.
 .9التهاب املفاصل التنكسي .Osteoarthritis
األمراض اجللدية.
.10
املشاكل النفسية واالجتماعية للبدين.
.11
الضعف اجلنسي عند الرجال.
.12
• البدانة  ..ومرض شرايني القلب :

ورغم أن البدانة وحدها ليست من العوامل األساسية اخلطرية املؤهبة ملرض شرايني القلب  ،إال أهنا ترتافق

عادة أبمراض أخرى تؤهب صاحبها حلدوث الذحبة الصدرية أو جلطة القلب  .فكثريا ما ترتافق البدانة
ابرتفاع ضغط الدم  ،ومرض السكر  ،وارتفاع دهون الدم  ،ونقص يف النوع املفيد من الكولسرتول  .وهذه
العوامل كلها تشكل أسبااب رئيسة ملرض شرايني القلب .ويؤدي نقص التهوية املزمن ابلرئتني إىل حدوث
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ارتفاع يف الضغط الشرايين الرئوي ،الذي يزيد العبء على البطني األمين  ،وينتهي بعجز( فشل ) البطني
األمين من القلب  .ويشكو املريض حينئذ من ضيق النفس  ،واإلجهاد السريع  ،وتورم يف القدمني
• البدانة ومرض السكر :

ليس كل مصاب ابلبدانة يصاب مرض السكر  ،فحوايل  % 15-10منهم يصابون مبرض السكر .
واملصابون ابلبدانة اليت تشمل اجلزء العلوي من اجلسم  ،أكثر عرضة حلدوث مرض السكر  .وال يوجد نقص
يف كمية اإلنسولني عند البدينني املصابني مبرض السكر  ،بل إن هناك
عــواقب الــبدانة :

مقاومة تبديها خالاي اجلسم لعمل اإلنسولني Insulin
 ، ٌّ Resistanceوابلتايل حيدث ازدايد يف إفراز اإلنسولني ،
ولكن أتثريه على اجلسم أقل  ،مما ينجم عنه ارتفاع نسبة السكر يف

الدم وظهوره يف البول  .وإن كثرة اخلالاي الدهنية وكرب حجمها هي
سبب مقاومة اإلنسولني  .وهلذا فإن إنقاص الوزن يؤدي إىل ختفيف
مقاومة اخلالاي لإلنسولني  ،وحني ختتفي هذه املقاومة تقل حدة مرض
السكر  ،وميكن عالج هؤالء املرضى عادة بدون استخدام اإلنسولني .
• البدانة  ..واجلهاز التنفسي  :ال شك أن البدانة تلقي عبئا ثقيال على
القلب والصدر  ،والعمود الفقري واملفاصل  ..ويف البدين ترتسب
الدهون على جدار الصدر والبطن  ،فتعيق دخول اهلواء وخروجه من

 أثر عرضة للوفاة المبكرة


تزيد خطر اإلصابة ب :
 مرض السكر

 مرض شرايين القلب
 ارتفاع ضغط الدم .
 السكتة الدماغية .

 بعض أنواع السرطان
 الحصيات المرارية .
 االلتهاب المفصلي
التنكسي .

الرئتني  .وال حيصل اجلسم على ما حيتاجه من أكسجني  ،وال ميكنه التخلص مما يرتاكم من غاز اثين أكسيد
الكربون  ..وحينئذ يشكو املريض من ضيق يف النفس أثناء اجلهد  .وحي ّد
ضيق النفس من حركة املريض  ،فيزداد وزانً على وزن .
السمنة محل ثقيل ينهك اجلسم ويؤدى إىل

• وزن أثقل  ..تفكري أبطأ :

أمراض عديدة كأمراض القلب والسكر

ليست البدانة عبئا على اجلسد فحسب  ،بل إهنا عبء على الدماغ
أيضا  .فالقدرات الذهنية تتأثر سلبا بزايدة الوزن  ،فيضعف التفكري  ،ويبطؤ النشاط الذهّن  ،كما يصبح
البدينون أقل حتمال لآلالم  .وقد وجد الباحثون أن اإلفراط يف األكل ميكن أن يدمر صحة اإلنسان يف كل

مظاهر احلياة  ،فالبدانة تضر ابلعقل كما تضر ابألجسام  .وهذا ما يذكران ابملثل الشهري " املعدة العامرة ال
حتب التفكري "  ،وابملثل اآلخر  " :البطنة تذهب الفطنة"
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وصااي للمصابني ابلبدانة :
 .1إن حاالت كثرية من السمنة سببها إسراف بعض األمهات يف إطعام أطفاهلن يف السنوات األوىل من
العمر  ،مما يؤدي إىل تكاثر عدد اخلالاي الدهنية يف
اجلسم  .وتظل تلك اخلالاي دائما قابلة للتضخم ،
ولتخزين املزيد من الدهون  .فعالج السمنة يبدأ يف
الصغر  ،إبطعام األطفال طعاما صحيا سليما دون
مبالغة أو إسراف .
 .2إن أفضل الطرق لتخفيف الوزن هو التخفيف التدرجيي
للوزن.
 .3لكي يتخلص اجلسم من زايدة النسيج الدهّن فيه  ،يتحتم على اإلنسان اإلقالل من الطعام  ،وزايدة
االستهالك عن طريق الرايضة البدنية .
 .4األطعمة املسماة أبغذية الرجييم ال فائدة منها  ،والُ ينصح هبا .
 .5ال ينصح أبدا ابستخدام األدوية للتخلص من السمنة  ،فمنافعها قليلة وخطورهتا كبرية
 .6كل أقل مما كنت أتكل  :فينبغي اإلقالل من كمية الطعام اليت نتناوهلا  ،وخصوص السكرايت والدهون
والنشوايت  .فإن أكثر الذين يعيشون حياة مرحية وسهلة ال حيتاجون إىل أكثر من  1200سعر حراري
يوميا  .أما الذين يقومون أبعمال جسدية مضنية فيحتاجون يوميا إىل ما بني  2000و  2500سعر
حراري .
 .7ال يكفي أن نراقب ما أنكل  ،بل ينبغي أن نراقب ما نشرب  ،فحاول جتنب املشروابت الغازية ،
كالكوال والسفن آب والصودا وسواها .
 .8جتنب األطعمة الدمسة  :فالدهون تعطي من السعرات احلرارية ضعف ما تعطيه السكرايت أو الربوتينات
 ،فتجنب اللحوم الدهنية  ،ومنتجات احلليب الكامل الدسم  ..من قشدة وزبدة وجبنة وكرميا وخاصة
السمن احليواين ( البلدي ) .
 .9حاول تناول احلليب قليل الدسم أو اخلايل من الدسم  ،والدهون غري املشبعة  ..كزيت دوار الشمس أو
زيت الذرة أو زيت الزيتون  ،وللسيدات نقول  :اطهني الطعام بزيد الذرة  ،أو زيت دوار الشمس بدال
من السمن احليواين .
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 .10جتنب احللوايت والبسكويت والشوكوالتة وأشباهها  ..وأكثر من تناول السلطات والفواكه والبقول
،وال تكثر من اخلبز .
 .11واظب على احلركة والتمارين الرايضية  ،وأفضلها املشي السريع  ،وحاول عدم االعتماد على السيارة
حينما تنتقل من مكان آلخر .

ارتفاع كولسرتول الدم
تعالت يف السنوات األخرية صيحات الدعاة إىل حماربة الكولسرتول والدهون يف الغربُ .وجندت لذلك الصحف
واجملالت  ،وكثرت احملاضرات والندوات  .واحلقيقة أن أكثر من نصف سكان بالدان احلبيبة مصاب ابرتفاع يف
كولسرتول الدم  .وارتفاع كولسرتول الدم هو أحد أهم العوامل
املهيئة حلدوث جلطة يف القلب .
والكولسرتول مادة دهنية موجودة طبيعيا يف خالاي اجلسم ،

وهو أحد مكوانت اخلالاي  ،ومنه يتم تصنيع عدد من
اهلرموانت  ،واملواد األساسية للجسم ،كالكورتيزون وهرموانت
الذكورة واألنوثة  ،واألمحاض الصفراوية  Bile acidsاليت
تساعد يف امتصاص الدهن من األمعاء .
وليس كل ما يف دمنا من كولسرتول أييت من غذاء  ،بل إن
الدم
أكثر من ثلثيه يصنعه جسمنا شئنا أم أبينا  .وحيمل ُ
الكولسرتول إىل أجزاء من اجلسم خمتلفة  ،وإذا زاد على معدالته الطبيعية أصبح ميثل ظاهرة مرضية .
ودهون الدم أنواع  :منها ما هو ضار ومنها ما هو انفع مفيد .
فأما "النوع املفيد" من الكولسرتول فهو الربوتني
الشحمي عايل الكثافة  ، HDLوكلما ازداد مستوى
قل احتمال اإلصابة
هذا النوع من الكولسرتول يف الدم ّ
أبمراض شرايني القلب .
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ومن املؤكد أن إنقاص الوزن ووممارسة الرايضة والتوقف عن التدخني هي أهم العوامل اليت تزيد من هذا النوع املفيد
من الكولسرتول .
والنوع الثاين من الكولسرتول هو "النوع الضار " أو ما يسمى ابلربوتني الشحمي قليل الكثاقة  ، LDLويقوم هذا

النوع من الدهون بنقل الكولسرتول من الكبد إىل خالاي اجلسم املختلفة ،ويساعد على ترسبه داخل جدران الشرايني
 ،مما يؤدي إىل تضيق الشرايني وتصلبها  ،وإذا ما حدث ذلك يف شرايني القلب  ،فقد يؤدي ذلك إىل الذحبة
الصدرية أو جلطة القلب .
النصائح العامة للوقاية ولعالج ارتفاع دهون الدم :

• تناول مشتقات األلبان قليلة الدسم بدالً من كاملة الدسم.
• اإلقالل من تناول اللحوم احلمراء مع تفضيل اللحوم البيضاء ( مسك – دجاج ) .
• إزالة الدهون الظاهرة للعيان من كافة اللحوم  ،وإزالة جلد الدجاج والسمك .
• جتنب تناول اللحوم املصنعة خاصة تلك اليت تباع يف مطاعم الوجبات السريعة .
• طهي اللحوم ابلسلق أفضل من اللحوم املشوية أواملقلية .
• اإلقالل من قلي اخلضار أو اللحوم ابلزيت أو السمن كلما أمكن ذلك
• زايدة تناول اخلضار والفواكه خاصة الغنية ابأللياف الغذائية .
• جتنب تناول األطعمة الدمسة كاحللوايت العربية والكاتوهات والبسكويت واملقرقشات والشوكوالته .
• اإلقالل من تناول السكر يف املشروابت واحللوايت واملنبهات مثل الشاي والقهوة قدر املستطاع .
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مرض السكر Diabetes Mellitus
مرض السكر يعترب من األمراض املزمنة واملنتشرة اليت تصيب كثرياً من الناس  ،إذ أن هناك أكثر من  240مليون
مصاب يف العامل .ويتوقع زايدة عددهم اىل  330مليون مصاب حبلول  2025ميالدي ،يعيش  % 80منهم يف
الدول النائية أو ما يسمى بدول العامل الثالث.واملشكلة أن  % 50منهم ال يعلمون أهنم مصابون ابلسكري )يف
بعض الدول .( % 80
وتعزى أسباب هذه الزايدة إىل تغري أسلوب احلياة املعاصر والتمدن  ،وماصاحب ذلك من السمنة وقلة احلركة والتغري
يف أنواع االطعمة .كما أن حاالت مرض السكر بنوعية األول والثاين زادت بنسبة مقلقة يف األطفال والبالغني .فقد
زاد انتشار هذا املرض مبعدالت خميفة يف دول اخلليج ،إذ وصلت نسبة اإلصابة يف اململكة العربية السعودية اىل
 % 24ممن هم مابني سن  70-30عاماً  .وليس هذا فحسب بل إن اختبار حتمل السكر إجيايب(أي أهنم
مهيئون لإلصابة به) عند  %16من البالغني.
وينقسم مرض السكر إىل نوعني :
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النوع األول  :وهو يصيب الصغار والشباب يف أغلب
األحيان ،وهنا تكون غدة البنكرايس عاجزة عن تصنيع

األنسولني ،مما يستوجب العالج ابألنسولني يوميا.
النوع الثاين  :يصيب البالغني والكبار ( % 90من

مرضى السكر)  .ومن املؤكد أن السمنة وقلة احلركة هي

السبب املباشر هلذا املرض  .إذ أن  80يف املائة من
مرضاه من ذوي األوزان الزائدة ،وهنا تكون كمية
األنسولني املصنّع من قبل البنكرايس غري كافية ،أو أن
اجلسم غري قادر على االستفادة منه.
األعراض:

زايدة التبول.
زايدة اإلحساس ابلعطش
اإلعياء.
فقدان الوزن.
ازدايد الشهية للطعام.
تباطؤ شفاء اجلروح ،خصوصاً يف القدمني.
فقد القدرة على الرتكيز.
ختدر وتنميل األطراف.
تغيّم الرؤية.

تكرار التهاابت جمرى القناة البولية لدى النساء.
مشاكل االنتصاب لدى الرجال.
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ويعتمد التشخيص يف كال النوعني من داء السكري على عمل
اختبارات دورية منتظمة لسكر الدم.
العوامل املهيئة حلدوث السكري:

مــضـاعفات مرض الــسكر
 تصلب الشرايين و األزمات

 .1البدانة
 .2قلة النشاط البدين
.3التاريخ العائلي ملرض السكري

القلبية.

 االعتالل البصري.
 الفشل الكلوي .

 .4التقدم يف العمر
 .5ارتفاع دهون الدم
 . 6وجود بعض املوراثت يف احلمض النووي)(DNA

 االعتالل العصبي .

 مشاكل في القدمين و غرغرينا
في األطراف السفلية.

الوقاية من مرض السكر :

تكمن الوقاية أساساً يف إنقاص الوزن  ،ابتباع منط غذائي صحي ،والقيام بتمارين رايضية منتظمة ،حيث تؤكد

الدراسات أن تسعة أشخاص من أصل كل عشرة أشخاص مهيئني لإلصابة مبرض السكر ،ميكن وقايتهم هبذه
اإلجراءات.
تسعة أشخاص من أصل كل عشرة أشخاص
وجيب على املريض من النوع الثاين أن يعرف أمهية إنقاص
مهيئون لإلصابة بمرض السكر يمكن وقايتهم
الوزن وزايدة التمارين الرايضية يف تغيري سري مرضه.
بتغيير نمط الحياة التي يعيشونها
ومن واجب كل والد ووالدة مصاب ابلسكري نصح أبنائهما
ابالبتعاد عن تكديس الطعام يف
تساعد على اإلصابة ابلسكري .كما

أطفاالً يزيد وزهنم عن الوزن الطبيعي أن
استعدادهن لإلصابة ابلسكري.
الشخص الذي يعلم بوجود مريض
العائلي القريب.

أجسامهم جتنبا للسمنة اليت
ينبغي على السيدات الاليت ينجنب
يتجننب السمنة ألهنا تزيد من
كما أن احلذر ينبغي أن ميتد إىل
للسكري يف بيته ويف حميطه
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ارتفاع ضغط الدم
و ارتفاع ضغط الدم (القاتل الصامت) ميس شرحية كبرية من
السكان يف العامل أمجع  ،فحوايل  % 30-25من الناس يف
عاملنا العريب مصاب ابرتفاع ضغط الدم .
واملصاب ابرتفاع ضغط الدم هو من جتاوز عنده ضغط الدم
مستوى  90/140ملم زئبقي
واملأساة الكربى هي أن كثريا من املرضى ال يعلمون أهنم
مصابون ابرتفاع ضغط الدم  .فمن املثري للدهشة حقا أن أغلب
املصابني ابرتفاع ضغط الدم ال يشكون من أية أعراض  ،وكثري
منهم يتساءل  :ملاذا أتناول الدواء وما شكوت يف حيايت قط ؟ وملاذا أان مضطر لتناول الدواء مدى احلياة ؟ملاذا أان !!
هل فعلت شيئا يسبب ارتفاع ضغط الدم ؟ هل فات األوان؟ !!
ورغم كل التقدم املذهل يف معرفتنا آلليات ارتفاع ضغط الدم  ،إال إننا ما زلنا جنهل سبب ارتفاع ضغط الدم عند
 % 95 – 90من املرضى املصابني هبذا املرض !! .
وتكمن أمهية املرض يف نقطتني  :األوىل هي أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من احتمال اإلصابة جبلطة يف القلب  ،أو
عندماُ يعاجل
السكتة الدماغية  ،ولكن هذا اخلطر يتناقص بشدة
ارتفاع ضغط الدم معاجلة صحيحة .
والثانية  :أن كثريا من املصابني ابرتفاع ضغط الدم ال
مصابون هبذا املرض  ،فغالبا ما تكون أعراض ارتفاع

يعرفون أهنم
ضغط الدم غري

ظاهرة  ،رغم أن البعض يشكو من الصداع أو الدوخة
ومن هنا تكمن أمهية الفحص الدوري لضغط الدم .
ال يعرف سبب ارتفاع الضغط يف معظم احلاالت  ،إال
العوامل اليت يبدو أن هلا عالقة ابرتفاع ضغط الدم ،

أو اإلعياء .
وكما ذكران فإنه
أن هناك بعض
فإذا كان أحد

الوالدين مصااب ابرتفاع الضغط  ،فمن احملتمل إصابة أي
كما أن اإلفراط يف تناول ملح الطعام يزيد من حجم
القلب للقيام جبهد أكرب لضغط الدم  ،وارتفاع ضغط الدم شائع عند البدينني .

من أوالدمها به .
الدم  ،فيضطر
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وقد يؤدي ا لقلق إىل ارتفاع عابر يف الضغط  ،ولكنه ال يسبب عادة اإلصابة هبذا املرض  .وهناك بعض األدوية اليت
ترفع ضغط الدم كحبوب منع احلمل والكورتيزون وغريها  .وهناك أسباب أخرى كلوية و غدية الرتفاع ضغط الدم
واحلقيقة أنه إذا مل يعاجل ارتفاع ضغط الدم  ،فقد يصاب املريض ابختالطات هذا املرض  .فالقلب قد يتضخم ،
وشرايني اجلسم قد تضيق وتتصلب  ،وتصبح عرضة حلدوث اجللطات ( اخلثرات )  .وقد يؤدي ارتفاع الضغط
الشديد غري املعاجل إىل نزيف يف الدماغ أو السكتة الدماغية  ،كما قد تصاب الكليتان ابلفشل الكلوي  ،أو قد
تتدهور رؤية املريض .
ومن جهة أخرى  ،فإن خفض ضغط الدم إىل املستوى الطبيعي يقلل من نسبة حدوث السكتة الدماغية مبعدل 40
 ، %وخيفض احتمال حدوث فشل القلب بنسبة  ، % 50كما يقلل من احتمال حدوث جلطة القلب بنسبة 25
.%
ويوصى بقياس ضغط الدم واملريض جالس وليس مضطجعا كما كان األطباء يفعلون من قبل .
ارتفاع ضغط الدم عند النساء :

والنساء اللوايت يتناولن حبوب منع احلمل أكثر عرضة
لإلصابة ابرتفاع ضغط الدم  ،وهلذا جيب مراقبة
الضغط عندهن ابنتظام  .وإذا حدث ارتفاع ضغط
الدم عندهن  ،ف ّكر الطبيب يف اتباع وسائل أخرى
ملنع احلمل.
عالج ارتفاع ضغط الدم:
أ .العالج غري الـدوائي
وحلسن احلظ فإن تغيري منط احلياة يستطيع أن
ينقص ضغط الدم عدة نقاط  ،مما قد ينقل
املريض من زمرة االرتفاع اخلفيف يف الضغط إىل
إنسان ذي ضغط طبيعي  ،قد ال حيتاج معه إىل
حيسن فعالية األدوية املستعملة يف عالج ضغط الدم .
أي دواء .كما أنه ّ
وتشمل هذه اإلجراءات:
 .1إنقاص الوزن  :فخفض وزن اجلسم مبقدار  10كغ يؤدي إىل خفض يف ضغط الدم مبقدار  10ملم زئبقي
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 .2االلتزام بغذاء قليل امللح  :خيفض ضغط الدم مبقدار  8 – 2ملم زئبقي
 .3جتنب األغذية اليت ترفع ضغط الدم كالعرقسوس ،واألغذية الغنية ابمللح كاملعلبات والبطاطس اململحة وغريها
.
 .4القيام بتمارين رايضية :فاتباع نشاط بدين منتظم كاملشي السريع ميكن أن خيفض ضغط الدم مبقدار 9 – 4
ملم زئبقي
 .5جتنب الضغوط النفسية قدر اإلمكان .
 .6جتنب التدخني فإذا كان القلب يعاين من وطأة ارتفاع ضغط الدم  ،فإن التدخني وصفة لكارثة قد حتل
ابملريض  .فإذا كنت مدخنا  ،فإن أيسر الوسائل يف محاية قلبك من حدوث جلطة فيه هي أن تتوقف عن
التدخني .
 .7السيطرة على عوامل اخلطورة األخرى اليت هتيئ ملرض شرايني القلب التاجية .
ب .العالج الدوائي

➢ من املؤكد أن اهلدف من العالج السيطرة على ضغط الدم إىل ما دون 90 / 140
➢
➢
➢
➢

أما عند املصابني ابلسكري  ،أو مبرض مزمن يف الكلى فهو ما دون 80 / 130
خيتار الطـبيب الدواء األمثل لكل حالة
معظم املرضى ( ثلثا املرضى ) سيحتاجون إىل دوائني أو أكثر .
قد يبدأ الطبيب بعالجني يف آن واحد للضغط إذا كان الضغط فوق  100 / 160ملم زئبقي .

وصااي سريعة :

➢ ال تتوقف عن العالج حىت ولو مل تشعر أبية أعراض إلرتفاع الضغط .
➢ ال تنقص جرعات الدواء دون رأي الطبيب .
➢ أخرب طبيبك ابألعراض اجلانبية للدواء إن حدثت ...

77

احلمى الروماتيزمية

)(Rheumatic Fever
قد خيفى على البعض أن التهاب البلعوم أو اللوزتني  -إذا مل يعاجل
معاجلة فعالة  -ميكن أن يؤدي إىل إصابة القلب بكثري من املتاعب
 .فاحلمى الروماتيزمية ما هي إال ارتكاس مناعي ميكن أن يتلو
التهاب البلعوم أو اللوزتني،جبرثوم يدعى املكورات السبحية (
 . ) streptococciوتصيب احلمى الروماتيزمية املفاصل
اباللتهاب  ،كما قد تصيب عضلة القلب  ،فتظهر أعراض فشل
القلب .
وإذا مل تعاجل معاجلة فعالة  ،فقد يتلو ذلك  -بعد سنني  -إصابة صمامات القلب ابلتليف والتسمك  ،وما يعقبه من
تضيق يف صمامات القلب أو تسرب فيها .
واحلمى الروماتيزمية تصيب األطفال عادة ما بني  15 - 5سنة .
ويف الوقت الذي كادت ختتفي فيه احلمى الروماتيزمية يف أمريكا وأورواب  ،فإهنا ما تزال متثل مشكلة طبية كبرية
يف بالدان العربية من احمليط إىل اخلليج  ،وخاصة يف اجملتمعات الفقرية ذات التغذية السيئة  ،واليت تعيش يف
أماكن سكنية مكتظة وغري صحية .

وما تزال أمراض القلب الروماتيزمية أكثر أنواع أمراض القلب املكتسبة عند األطفال واليافعني شيوعا يف عاملنا العريب .
وتعترب سببا رئيسا من أسباب الوفيات واالختالطات القلبية عند األطفال .

وتشري االحصائيات إىل أن ثالثة أطفال من كل ألف طفل يف بعض البالد العربية يصاب ابحلمى الروماتيزمية  ،يف
حني تصيب مخسة أطفال من كل مئة ألف طفل يف الوالايت املتحدة وأورواب والياابن  .وهذا ما يثري فينا الدوافع

حملاربة هذا املرض والقضاء عليه .
ما هي احلمى الروماتيزمية ؟

تبدأ عالمات احلمى الروماتيزمية عادة بعد أسبوعني إىل ثالثة أسابيع من التهاب البلعوم أو اللوزتني  ،وقد حتدث
بعد أسبوع واحد  .وتسبب ارتفاعا يف احلرارة وآالما والتهااب وانتفاخا يف عدد من املفاصل  ،وتبدو املفاصل املصابة

محراء  ،منتفخة  ،ساخنة ومؤملة عند احلركة  .ويبدو املريض متعرقا وشاحبا  .وعادة ما ختتفي عالمات االلتهاب يف
املفاصل بعد  48 - 24ساعة .
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ولكن إذا مل تعاجل احلالة تصاب مفاصل أخرى اباللتهاب.وأكثر املفاصل إصابة هي مفاصل الرسغني واملرفقني

والركبتني والكاحلني .

وإذا كانتت هجمة احلمى الروماتيزمية خفيفة  ،فقد ال تبدو أية أعراض خاصة تشري إىل إصابة عضلة القلب  .وهلذا
فقد متر احلالة دون تشخيص .
أما إذا كانت هجمة احلمى الروماتيزمية شديدة  ،فتكون األعراض أكثر وضوحا  ،وقد يشكو املريض حينئذ من ضيق
النفس عند القيام ابجلهد  ،أو حينما يكون مستلقيا يف السرير .
كيف تعاجل احلمى الروماتيزمية ؟
تعاجل هجمة احلمى الروماتيزمية ابلراحة التامة يف الفراش إىل أن ختتفي احلمى متاما  ،ويعود عدد ضرابت القلب
وختطيط القلب وسرعة التثفل إىل وضعها الطبيعي  .ويعطى املريض حبوب األسربين  ،وقد حيتاج األمر إىل إعطاء
حبوب الكورتيزون .
هل ميكن منع حدوث احلمى الروماتيزمية ؟

واجلواب نعم  .إذا ما عوجل التهاب اللوزتني أو البلعوم الناجم عن املكورات السبحية معاجلة صحيحة  ،وهذا ما يسمى

ابلوقاية األولية . Primary Prevention
وما زال البنسلني هو الدواء األمثل يف هذه احلاالت  .وينبغي التأكيد على ضرورة إعطاء البنسلني ملدة (  10أايم
) حىت ولو اختفت األعراض اليت يشكو منها املريض خالل األايم األوىل من تناول العالج.
كما ميكن وقف تطور اإلصابة القلبية ابستعمال البنسلني املديد عضليا وبشكل متواصل ملنع حدوث أية هجمات
من احلمى الروماتيزمية ،وهذا ما يسمى " الوقاية الثانوية " . Secondary Prevention
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التهاب الكبد الفريوسي

Viral Hepatitis
مرض شائع ينتج عن فريوسات عديدة هتاجم الكبد  ،وتسبب التهاابت
وهتتك يف خالايه .
وهناك أسباب أخرى -غري الفريوسات -تؤدي إىل االلتهاب الكبدي
مثل تناول الكحول  ،وبعض األدوية كالباراسيتامول (بكميات عالية)
 ،وبعض السموم واملبيدات احلشرية والفطرايت .
والفريوسات الكبدية أنواع ُ عرف منها ستة فريوسات حىت اآلن  ،وهي
أ  ،ب  ،سي  ،د  ،و جي
• الفريوس أ  :وهو أكثر شيوعا بني األطفال ُ .ويفرز الفريوس يف الرباز ،ويدخل اجلسم من الرباز إىل الفم عن
طريق الطعام أواملياه أو األصابع امللوثة ابلرباز مسبباً العدوى .

• الفريوس ب  :وهو من أخطر الفريوسات اليت تصيب اإلنسان يف مجيع األعمار  ،وأكثر الفريوسات سبباً يف
إحداث سرطان الكبد  .وهو موجود يف مجيع سوائل اجلسم وإفرازاته " الدم  ،اللعاب  ،الدموع  ،البول ،

السائل املنوي "  .وميكن أن ينتقل بنقل الدم ومشتقاته  ،ومن الفم إىل الفم  ،وابملخالطة اجلنسية واستعمال
احملاقن امللوثة  ،والوشم وثقب األذن  ،واإلبر الصينية  ،وعالج األسنان  ،وعند املدمنني الذين يستخدمون
حمقناً واحداً حلقن أفراد عدة  ،كما ميكن أن تنتقل العدوى من األم احلامل للفريوس إىل الطفل أثناء الرضاعة
.
• الفريوس سي  :وهو من أخطر الفريوسات

الكبدية  ،والسبب األول اللتهاب الكبد املزمن يف
الوالايت املتحدة  ،وحدوثه يف ازدايد مريع يف

بالدان العربية  .وتتم العدوى أساسا بنقل الدم
امللوث ومشتقاته ،واستعمال احملاقن امللوثة عند
املدمنني ،والتربع أبعضاء مصابة ابلفريوس .
واحلقيقة أن يف مصر أعلى معدل للعدوى
ابلفريوس سي يف منطقة الشرق األوسط .
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وقد يواجه حاملو الفريوس سي مشاكل يف الكبد بعد سنوات عديدة ،فطبقاً ملنظمة الصحة العاملية ،فإن
 %80من املرضى املصابني يتطورون إىل التهاب الكبد املزمن ،و حوايل  % 20منهم يُصابون بتشمع
ُ
الكبد ،ومن مث  5ابملائة منهم يُصابون بسرطان الكبد خالل السنوات العشرة التالية .
• الفريوس د  :وهذا الفريوس ال يهاجم إال األشخاص الذي
حيملون الفريوس ب  .وتنتشر العدوى هبذا الفريوس بنفس
طريقة الفريوس ب .

• الفريوس إي  :ويشبه إىل حد كبري الفريوس أ  ،حيث
تنتقل العدوى عن طريق الطعام والشراب امللوث  ،وكال
الفريوسني (أ )و (إي) يتم الشفاء منهما،وال يرتكان آاثراً يف
الكبد إال فيما ندر  .إال أن الفريوس (إي) إذا أصاب املرأة
احلامل فإهنا نسبة إصابتها ابلوفاة ترتفع إىل . % 20

• الفريوس جي  :ومت اكتشافه يف عام  ، 1996ويرتبط أبمراض الكبد احلادة واملزمنة ،وهو ينتقل عن طريق
الدم ومشتقاته.
من هو حامل الفريوس  Virus Carrier؟
هو الشخص الذي أصيب ابلفريوس ب  ،أو سي  ،أو د  .وال تظهر عليه أعراض املرض  ،ولكن الفريوس يبقى يف
اجلسم  ،وميكن أن ينتقل لآلخرين  .وميكن التعرف على الشخص
احلامل إبجراء فحص دموي خاص .
وال شك أن الوقاية هي خري سبيل لتجنب التهاب الكبد ومشاكله
اليت ميكن أن حتدث بشكل مزمن كتشمع الكبد -يف التهاب الكبد
الفريوسي ب  ،وسي  ،-وزايدة اإلصابة بسرطان الكبد عند
اإلصابة هبذين الفريوسني .
كيف ميكن الوقاية من الفريوسات الكبدية ؟
 .1جتنب استخدام احملاقن ألكثر من مرة  ،وذلك ابستخدام
حماقن املرة الواحدة .
 .2احلرص الشديد يف عمليات نقل الدم على فحص املتطوع
،فقد يكون املتطوع حامالً للفريوس .
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 .3إعطاء اللقاح الواقي من فريوس التهاب الكبد (ب) للناس األكثر عرضة لإلصابة  ،كاألطفال املولودين
حديثاً من أم حاملة للفريوس  ،واألطباء العاملني يف احلقل الطيب املخالطني للمصابني ابلفريوس الكبدي
(ب)  ،كالزوج أو الزوجة واألطفال  ،واملرضى الذين يتطلب عالجهم تكرار نقل الدم  ،كما يف مرضى
الناعور – اهليموفيليا – أو مرضى الفشل الكلوي الذي يتطلب عالجهم تكرار الغسيل الكلوي .
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وهن العظام (هشاشة العظام)
مرض يصيب  200مليون امرأة يف خمتلف احناء العامل و يتسبب يف اصابة  1.5مليون رجل وامرأة بكسور يف العظام
.وهشاشة العظام تعّن أن العظام قد فقدت املعادن
األساسية هبا مما جيعل العظام أكثر قابلية للكسر بسهولة.
وهو أكثر شيوعاً يف النساء منه يف الرجال ،إذ يصيب النساء
يف منتصف األربعينات بل وأيضا يف الثالثينات من العمر كما
يصيب املتقدمات يف السن .
وواحدة من كل ثالث سيدات تعاين ابلفعل من هشاشة
العظام ،وواحد من كل اثّن عشر رجالً يعاين نفس املرض.
وخماطر املرض أن اإلنسان يصبح أكثر تعرضاً للكسور ،اليت قد حتدث يف أماكن خطرية ،مثل العمود الفقري أو
عنق عظم الفخذ أو الرسغ.
ولألسف فإن ماليني األشخاص ال يعرفون أن لديهم هشاشة عظام إال عندما يتعرضون لكسر مفاجئ  ،فيحوهلم
الطبيب لقياس نسبة كثافة العظام.
كرب سنُّه َّ
عظمه  ،واشتاق لولد أينس به وتقر به
يقول سبحانه وتعاىل على لسان سيدان زكراي عليه السالم ،بعدما ُ
ورق ُ
ِّ
ب ش ِّقيّاً }مرمي.4
ب إِِّّّين وهن العظ ُم ِّم ِّّّن واشتـعل َّ
س شيباً ومل أ ُكن بِّ ُدعائك ر ِّّ
عينه{ :قال ر ِّّ
الرأ ُ

فعبارة (وهن العظ ُم) تعرب عن وجود ضعف يف العظام نتيجة تقدم السن .وكلمة (وهن) تشري إىل نقصان متانة وصالبة
العظام .
وهذا ما رأيناه يف احلقائق العلمية املتعلقة بعالقة كثافة العظم مع العمر وتقدمه .فمن الذي أخرب حممداً صلى هللا عليه

وسلم هبذه احلقيقة العلمية؟.
إن عظامنا تتقوى يف مقتبل حياتنا  ،عندما نكون يف مرحلة النمو.أما الكثافة العظمية فتصل إىل أعلى مستوايهتا
غالباً عند بلوغ  25عاماً ،وتبدأ العظام -بعد هذا الوقت -ابلرتقق تدرجييا ،وتصبح أكثر هشاشة طوال ما تبقى من
العمر.
ما هي أسباب وهن العظم؟
• نقص إنتاج اإلسرتوجني  :فالنساء بعد سن اإلايس أكثر عرضة حلدوث هشاشة العظام
• عوامل متعلقة ابملريض:
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 oتقدم العمر
 oأن يكون اجلنس أنثى
o
o
o
o

انقطاع الطمث (الدورة الشهرية) يف سن مبكرة قبل اخلامسة واألربعني
احلمل أكثر من  3مرات على التوايل
النحافة أو البنية الرقيقة .
تعاطي مركبات الستريويدات ملدة تزيد على  3شهور

• عوامل تتعلق بنمط احلياة
 oقلة تناول الكالسيوم
 oعدم ممارسة الرايضة
 oانعدام أو قلة التعرض ألشعة الشمس
فالكالسيوم مادة هامة جدا حيتاجها اجلسم للحفاظ على عظامك قوية وصحيحة .فإذا ِّ
كنت ال تتناولني قدراًكافيا
من الكالسيوم يف طعامك  ،من خالل منتجات األلبان واخلضروات
الطازجة  ،فإنك تكونني أكثر عرضة لإلصابة هبشاشة العظام.
وكمية الكالسيوم اليت حتتاجها أجسامنا ختتلف مع تقدمنا يف العمر.
ولكن يوصى ابإلكثار من تناول الكالسيوم يف األطفال واملراهقني،
والنساء املرضعات والنساء بعد سن اليأس .فاملرأة أكثر عرضة لالصابة
من الرجل نظرا لطبيعة تركيب عظامها وقد يكون السبب انمجاً عن
ضعف الغدد اجلنسية ونقص عنصر الكالسيوم يف الغذاء.
• عوامل مرضية أو تناول بعض األدوية:
 oأمراض اجلهاز اهلضمي وسوء االمتصاص
o
o
o
o

الفشل الكلوي
زايدة نشاط الغدة الدرقية
تناول مركبات الكورتيزون (األدوية الستريويدية)
تناول األدوية املستعملة يف عالج الصرع
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 oاستعمال مميعات الدم (اهليبارين)
وتشخيص هذا املرض يتم بقيس كثافة العظام  bone densitometry.وهو عبارة عن نوع خاص من
األشعة السينية اليت تستخدم كميات قليلة من األشعة لقياس كثافة العظام.
كيف ميكن الوقاية من هشاشة العظام؟
• إن جتنب هشاشة العظام يبدأ يف املراحل األوىل من العمر:
– مبمارسة الرايضة وأمهها املشي
– والتعرض للشمس
– وتناول الكالسيوم
– وجتنب التدخني
– واملتابعة الدورية للصحة العامة
– والكشف عن حالة الغدد الصماء واهلرموانت

األطعمة الغنية ابلكالسيوم

• اللنب 770 :جمم 500 /مل
• اجلنب 760 :جمم 100 /جم
•
•
•
•

الزابدي 150 :جمم 100 /جم
اخلبز 7.5 :إيل  45جمم /شرحية
السردين 440 :جمم 100 /جم
البيض 27 :جمم /بيضة

ابلنسبة للسيدات .
– واالكثار من تناول املواد الغذائية الغنية ابلكالسيوم
ومنها احلليب والزابدي واالمساك والبيض وزيت السمك واجلزر والربتقال واجلوافة واملوز والسبانخ
واخلضراوات واحلبوب .
– تناول الفيتامني د  :فمعظم فيتامني (د ) أيتينا من الشمس .فإذا ِّ
كنت ال تتعرضني كثرياً لضوء
الشمس الطبيعي  ،فعلى األرجح أنك ال حتصلني على القدر الكايف من فيتامني ( د) .استشريي
طبيبك بشأن اإلضافات الفيتامينية
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السرطان

Cancer
يعترب الغذاء سبباً رئيساً من أسباب السرطان ،كما أن األسباب الرئيسة األخرى للسرطان تشمل التدخني واخلمور
والتلوث اجلوي  ،والتعرض املديد ألشعة الشمس وإىل األدخنة واألخبرة الكيماوية  ،إضافة إىل اإلقالل من تناول
الفواكه واخلضروات .
وال شك أن التوقف عن التدخني واالمتناع عن اخلمور ،وجتنب األغذية اليت ميكن أن
تسبب السرطان هي من أهم العوامل اليت تقي من السرطان  .وإضافة إىل ذلك ينبغي
اإلكثار من األغذية اليت أثبتت الدراسات العلمية فائدهتا يف الوقاية من هذا املرض  .وال
نغفل أمهية جتنب التعرض للملواثت الكيميائية يف البيئة من حولنا .
هل هناك غذاء يقي من السرطان ؟
أصدرت مجعية السرطان األمريكية حديثا توصياهتا للوقاية من عدد من أمراض السرطان  .فقد وجد أن  % 70من
حاالت السرطان املختلفة تعزى بشكل رئيسي إىل الغذاء الذي يتناوله اإلنسان يف حياته اليومية .
وهناك عالقة بني تناول كميات كبرية من األغذية الغنية ابلدهون ،وحدوث سرطان الثدي والقولون  .كما أن هناك
عالقة بني تناول الكحول والسرطان الذي يصيب اجلهاز اهلضمي والثدي والكبد  .وال ننسى العالقة بني قلة تناول
األلياف يف الطعام وحدوث سرطان القولون .
واحلقيقية أن تناول اخلضروات الطازجة والورقية منها بشكل خاصُ تع ّد من أكثر أنواع األغذية الواقية من السرطان ،
يليها الفصيلة الزئبقية " الثوم والبصل والكراث "  ،يليها اجلزر يف املرتبة الثالثة  ،فنبااتت الفصيلة الصليبية " الزهرة
وامللفوف واللفت والفجل واخلردل " يف املرتبة الرابعة  ،وأخريا الفواكه و احلمضيات يف املرتبة اخلامسة .
وصااي صحية للوقاية من السرطان :
• اتبع نظاما غذائيا صحيا  ،قلل من استهالك اللحوم احلمراء ،و رّكز على املصادر النباتية.
• اخرت األطعمة واملشروابت اليت تساعد يف احلفاظ على وزن صحي .

• تناول مخس حصص أو أكثر من جمموعة متنوعة من اخلضار والفواكه كل يوم.
• اخرت احلبوب الكاملة عوضا عن احلبوب املكررة أو املعاجلة .

الفصل السادس
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شرور خميفة
التدخني
لو أن أحدان ُ وضع أمامه أفخر طعام يشتهيه  ،مث أُخرب أن يف
ميسه بيده ؟ ال وهللا
هذا الطعام مساًّ للفئران  ،أتراه أيكله  ،أتراه ُّ
سم
 ..فكيف يدخن املدخنون وهم يعلمون أن يف كل سيجارة َّ
فئران  ،بل أشد فتكاً من سم الفئران ؟
فلو علم املدخنون حق العلم مدى خطورة التدخني ملا دخنوا
سيجارة واحدة !!.

• فهل تعلم أن أكثر من  4000مادة كيميائية
تدخل يف تركيب السيجارة الواحدة ؟ وأن  50مادة منها تسبب السرطان؟.
• وهل تعلم أن مواد كيميائية تستخدم يف وقود الصواريخ وصناعة األصبغة تدخل ضمن سيجارتك ؟
• وأن كل سيجارة تنقص  5,5دقيقة من عمر املدخن ؟
هذا ما كشفت عنه املنظمات الصحية مؤخراً  .وتشمل تلك القائمة ماديت " األسيتني " و " األمونيا " واللتني

تدخالن يف صناعة املنظفات  ،و" البواتن " وهو نوع من الوقود اخلفيف  ،و" بيتا " هي مادة تدخل يف صناعة
مبيدات دودة املالبس واملنسوجات .

•  4000مادة كيميائية تدخل يف تركيب
السيجارة الواحدة ؟ و  50مادة تسبب
السرطان!.
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ويشمل ذلك أيضا مادة " سيانيد اهليدروجني " وهو السم املستخدم يف غرف حرق الغاز  ", ،وامليثانول " الذي
يدخل يف صناعة وقود الصواريخ  " ،وأول أكسيد الكربون " الذي خيرج من عوادم السيارات .
وأييت هذا اإلعالن ضمن إطار احلملة اليت تقوم هبا احلكومات يف الغرب ملكافحة التدخني  .ويعتقد اخلرباء أن
الكشف عن تلك املكوانت سوف يق نع املدخنني جبدية األخطار اليت يواجهوهنا عندماُ يقدمون على التدخني  .ومن
انحية أخرى  ،فقد دعا الربملان األورويب إىل إجبار مصنعي السجائر على إدراج قائمة ما حتتويه
السيجارة من مكوانت على علبة السجائر  .واملعروف أن شركات السجائر تقاوم مثل هذا
اإلجراء وال ترغب يف نشر تفاصيل املواد املضافة اخلاصة أبنواع السجائر املختلفة ألسباب
جتارية.
وإضافة إىل تلك املواد الكيميائية القاتلة  ،فإن شركات السجائر تضيف مكوانت أخرى
لتحسني نكهتها مثل السكروز والفواكه اجملففة  ،ومواد أخرى تسرع يف أتثري النيكوتني .
و لقدُ مسح لصناعة السجائر بوضع مواد عديدة سامة يف السجائر ملدة ثالثني عاما دون أدىن
رقابة حكومية!! .
السجائر اخلفيفة ليست أقل خطرا :
اهتمت املؤسسة القومية األمريكية لعالج السرطان شركات التبغ أبهنا توهم املدخنني إبمكانية
حصوهلم على سجائر أقل خطورة وضرر على صحة املدخنني  ،وذلك لتزيد مبيعاهتا  .فقد أكدت الدراسات أنه رغم
تغري نسب التبغ والقطران يف السجائر  ،إال أنه مل حيدث أي اخنفاض يف أضرار التدخني .
حياة تعيسة :

ويؤكد تقرير منظمة الصحة العاملية أن عدد الذين يالقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة مليئة ابألسقام واألمراض
املزمنة نتيجة استخدام التبغ  ،يفوق دون ريب عدد الذي يالقون حتفهم
تدخني السجائر ...يضر كل أعضاء
نتيجة الطاعون والكولريا واجلدري والسل واجلذام والتيفوئيد والتيفوس
اجلسم
جمتمعة يف كل عام  .ويقول تقرير الكلية امللكية لألطباء يف إجنلرتا إن
ثالثة من كل عشرة يدخنون سيالقون حتفهم بسبب أمراض انمجة عن التدخني  ،وإن أغلب الباقني سيعانون من
أمراض هلا عالقة ابلتدخني! .
فالتدخني هو أحد أهم أسباب جلطة ( احتشاء ) القلب  ،كما أنه يسبب سرطان الرئة والفم واملثانة والبنكرايس
والقضيب وعنق الرحم  .كما يسبب السكتة الدماغية والتهاب القصبات املزمن  .وللتدخني عالقة ابلعنانة عند
الرجال والعقم عند النساء .
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والتدخني يقتل أربعة ماليني شخص يف العامل يف كل عام .ولألسف فإن هذا العدد يف ازدايد بسبب الزايدة السكانية
وخاصة يف العامل الثالث .وتقدر منظمة الصحة العاملية أن يصل العدد إىل ( )10ماليني شخص يتوفون سنوايً حبلول

عام 2020م.
واحلقيقة َّ
أن الوفيات النامجة عن التدخني كل عام تفوق عدد الوفيات النامجة عن حوادث السيارات وشرب اخلمر
واملخدرات واإليدز جمتمعة.
التدخني قاتل مضر أبشكاله مجيعا.
ما هي العوامل املؤذية يف التدخني؟:

هناك ثالثة مركبات يف السجائر تعترب مسؤولة عن معظم حاالت املوت املبكر الناجم عن التدخني .فدخان السجائر
حيتوي على عدد من الغازات ،ولكن أكثرها خطورة هو غاز أول أوكسيد الكربون ،فإذا ما وصل هذا الغاز إىل الرئة
أخذ ينافس األوكسجني يف سعيه للوصول إىل كرايت الدم احلمراء اليت تنقله إىل خمتلف أنسجة الدم.
يفسر سبب ضيق النفس عند املدخنني .وهناك ابلطبع أسباب أخرى لذلك .كما أن غاز أول أكسيد
وهذا ما ّ
الكربون ميكن أن يؤثر على البصر والسمع واحملاكمة العقلية.
وحيتوي دخان السجائر أيضاً على القطران ،الذي يشكل مادة لزجة يف الرئتني ،فال تعيق وظائف الرئتني فحسب،
بل إن فيها مواد مسرطنة ميكن أن تسبب السرطان يف األنسجة اليت تعلق هبا.

ومن أكثر املواد الضارة يف السجائر مادة النيكوتني ،واليت تعترب منبهاً قوايً للجهاز العصيب ،ولكنها يف الوقت نفسه
ميكن أن تسبب اإلدمان .ويعتقد َّ
أن اإلدمان على النيكوتني هو أحد األسباب الرئيسة لصعوبة اإلقالع عن التدخني
عند البعض.
فيسرعه .كما يؤثر على الغدة الكظرية اليت تقع يف أعلى
ويؤثر النيكوتني على ضغط الدم فريفعه ،وعلى القلب ّ
الكليتني ،فتفرز املزيد من األدرينالني الذي ِّّ
يسرع القلب ويضيق الشرايني الصغرى يف مجيع أحناء اجلسم مما يزيد ضغط

الدم.
واإلصابة أبمراض شرايني القلب تتناسب طردايً مع كمية الدخان املتناولة  ،وال يظنن أحد أن تدخني سيجارة واحدة
يف اليوم خال من األخطار!.
يف التدخني ضياع للصحة واملال
وقد أثبتت الدراسات احلديثة َّ
أن خطر تدخني الشيشة ال يقل أبداً
والصحة.
عن خطر تدخني السجائر ،بل رمبا يكون أشد!.
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التدخني ..والقلب:
من املؤَّكد أن التدخني هو أحد األسباب الثالثة األساسية حلدوث الذحبة
الصدريـة وجلطـة القلب ،وأن تدخني سـيجارة واحـدة ميكن أن يسـبب
تشنّجاً يف شـرايني القلب ،وأن أمراض القلب والشرايني مسؤولة عن
( )%50من الوفيات يف العامل الغريب ،و( )%15من الوفيات يف العامل
الثالث.
التدخني ..والسرطان:
من الثابت علمياً أن ( )%80من سرطاانت الرئة يسببها التدخني،
وأن نسبة الوفيات بسرطان الرئة عند املدخنني تبلغ ( )11ضعفاً ما
هي عند غري املدخنني .وأن ( )%90من املصابني بسرطان الرئة
ميوت خالل ( )5سنوات .والتدخني مسؤول عن ازدايد حاالت
سرطان املثانة والكلية إىل الضعف ،كما يزيد من سرطان الفم
واملريء واملعدة والبنكرايس.
التدخني ..وجهاز التنفس:
ابإلضافة إىل أن التدخني مسؤول عن معظم حاالت سرطان الرئة فإنه يزيد من حدوث التهاب القصبات الرئوية
وانتفاخ الرئة ،ويؤدي إىل ضيق النفس لدى أقل جهد ،وإىل الشعور ابإلعياء والسعال املزمن.
التدخني السليب : Passive Smoking
واألوىل تسميته ب "التدخني القسري"  ،فالتدخني
كله سليب  .ونعّن به أتثري املدخنني على من
جيالسوهنم من غري املدخنني .فتؤكد اإلحصائيات
العلمية ازدايد معدل الوفيات عند من جيالس
املدحنني  .كما يشكو هؤالء من كثرة حدوث
الصداع و السعال و السيالن األنفي وااللتهاابت
الرئوية.
ويزداد حدوث سرطان الرئة عند زوجات املدخنني.

كن أسوة ألفراد أسرتك خصوصا
ألوالدك بعدم التدخني

التدخني ..وجهاز اهلضم:
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ومن املؤكد أيضاً ازدايد حدوث قرحة املعدة وسرطان القولون عند املدخنني ،كما يفاقم التدخني أعراض تشنج
القولون.
التدخني ..واجللد:

لقد ثبت أن النساء املدخنات أكثر عرضـة حلدوث جتاعيـد مبكرة يف الوجه ،كما
يزيد التدخني جتعد اجللد عند الرجال بنسبة مخسة أضعاف .ويزيد من حدوث
سرطان اجللد ويؤخر التئام اجلروح.

بشر املدخنات بتجاعيـد
مبكرة يف الوجه!!

كم تصنع شركات التبغ من السجائر يومياً؟:
وتصنع هذه الشركات الضخمة (أغلبها أمريكية) ثالث سجائر لكل إنسان على وجه األرض أي ( )18ألف مليون
سيجارة يومياً .وهي تكفي إلابدة اجلنس البشري أبكمله ..لو أُخذ ما فيها من النيكوتني بطريقة احلقن.
املعسل واجلراك والشيشة:
َّ

املعسل والشيشة وخاصة عند النساء!!
درجت العادة حديثاً عند كثري من الناس على استخدام َّ

واملعسل هو تبغ يضاف إليه الدبس (العسل األسود).

وأما اجلراك فهو تبغ تضاف إليه جمموعة من الفواكه املتعفنة.

ونتيجة وجود هذه املواد السكرية يف الدبس أو الفواكه املتعفنة ،فإن هذه تتحول إىل جمموعة من الكحول ،وابلذات
الكحول اإليثيلي (روح اخلمر) ،والكحول امليثيلي (األشد ُِّمسّية) ،والكحول الربوبيلي.وتتطاير هذه الكحول أثناء

التدخني.

أما الشيشة فهي حتتوي على التبغ وأنواع خاصة من الفواكه .وقد أظهرت

الدراسات احلديثة أن خطر تدخني الشيشة الواحدة يعادل أتثري ( )20سيجارة!!.

خطر تدخني الشيشة

ويعترب إدمان النيكوتني (وهو املادة املسببة لالعتماد يف التبغ) من أشد أنواع
اإلدمان.
( )20سيجارة!!.
وقد وجد الباحثون َّ
أن التأثري اإلدماين للنيكوتني يف التبغ ال يقل عن إدمان أعىت
املخدرات تسبباً يف اإلدمان؛ ومها :اهلريوئني والكوكائني .وبدون ريب فإن إدمان النيكوتني هو أوسع انتشاراً من مجيع
الواحدة يعادل أتثري

أنواع املخدرات واخلمور جمتمعة ،وذلك لكثافة استخدام التبغ.
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التوقف عن التدخني؟:

وفوائد التوقف عن التدخني تبدأ منذ اليوم األول الذي يقلع فيه املدخن عن

التدخني .
واخلطوة األوىل هي اختاذ القرار احلازم ابإلقالع عن التدخني  .فإذا اقتنع
املدخن متاما بضرورة اإلقالع عن التدخني  ،فليعلن ذلك أمام مجيع أصدقائه
وزمالئه يف العمل .
وال شك أن معظم الطرق اليت استخدمت يف اإلقالع عن التدخني قد كانت
انجحة عند كثري من املدخنني  .فالبعض يلجأ إىل استعمال السجائر قليلة
النيكوتني ألسبوع أو اثنني  ،مث يقلع عن التدخني هنائيا  .وآخرون يستعملون
لبانة النيكوتني أو لصاقة النيكوتني  .والبعض جيد يف التوقف التدرجيي عن السجائر خلفض عددها يوميا وسيلة جمدية
.
نصائح تساعد على ترك التدخني :
 .1حدد ا لوقت الذي تنوي فيه التوقف عن التدخني  ،يف عطلة هناية األسبوع مثال .
 .2قبل أن تتوقف عن التدخني  ،حاول أن تغري نوع السجائر إىل نوع ال حتبه  ،مث اتلف السجائر والكربيت
وصحون السجائر اليت لديك .
 .3قم بزايرة طبيب األسنان  ،ودعه يزيل عن أسنانك بقع النيكوتني .
 . 4ابتعد عن أصدقائك املدخنني وأشغل نفسك يف اليوم الذي تقلع فيه عن التدخني أبعمال كثرية  .اذهب إىل
أماكن خالية من التدخني .
 . 5استعمل العلكة ( اللبانة ) أو أقراص النعناع والفواكه عندما تشتهي تدخني سيجارة ما .
 .6ال حتمل معك سجائر  ،وال تدخن مباشرة عندما تفكر ابلتدخني  .انتظر مضي عدة دقائق .وخالل هذا الوقت
حاول أن تغري العمل الذي كنت تقوم به
 .7ابتعد عن كل ما يثري رغبتك يف التدخني  ،وال تدخن أبدا أثناء مشاهدة التلفزيون
.8فكر دوما يف اآلاثر السيئة اليت يرتكها التدخني على صحتك  .وفكر يف املال الذي توفره على نفسك وعائلتك
ابإلقالع عن التدخني .
 . 9نظف أسنانك ثالث مرات يوميا  ،وتناول كمية كبرية من املاء والعصري وأكثر من تناول الفواكه واخلضار ،
ومارس نوعا من الرايضة.
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 .10عليك أن تتوقع حدوث بعض األعراض عقب التوقف عن التدخني كالصداع والسعال واإلمساك والدوخة
والتهيج وتغري املزاج أو بعض اهلمود  .ولكن ال تشغل ابلك أبدا هبذه األعراض  ،مهما كانت شديدة  ،فإهنا ال هتدد
حياتك ابخلطر  ،وعادة ما ختتفي خالل أسبوع أو اثنني  .وتذكر دوما كم جتّن من التوقف عن التدخني .
 .11انظر إىل نفسك جتد أن رائحتك أمجل  ،وتنفسك أسهل .
 . 12تذكر أن التوقف عن التدخني ليس سهال  ،إال أنه ليس مستحيال  .وال تشعر ابخلجل إن فشلت يف اإلقالع
عن التدخني ألول مرة  ،بل حاول التوقف من جديد .

املسكرات

Alcoholism
شرب اخلمور مشكلة تقض مضاجع الغرب ،فاخلمر يعترب حالياً القاتل الثاين ـ بعد التدخني ـ يف أمريكة،

وتقدر اخلسائر الكلية النامجة عن مشكلة املسكرات يف أمريكة أبكثر من مئة بليون دوالر يف العام الواحد.
ويقول أحدث تقرير للكلية امللكية لألطباء يف بريطانية:
«مل يكتشف اإلنسان شيئاً شبيهاً ابخلمور يف كوهنا
ابعثة على السرور (الوقيت) ،ويف نفس الوقت ،ليس هلا
نظري يف حتطيم حياته وصحته ..وال يوجد هلا مثيل يف
كوهنا مادة مسببة لإلدمان ،ومساً انقعاً ،وشراً اجتماعياً
خطرياً».

وجتمع املصادر على أن نصف عدد اجلرائم يف بريطانية
يقوم هبا أانس سكارى ،وثلث حوادث السيارات حتدث
بسبب اخلمر ،واخلمر مسؤول عن ثلثي حاالت
ومخس حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال.
االنتحارُ ،

ويقدر اخلرباء أن واحداً من كل أربعة رجال ،وامرأة من كل عشر نساء يشربون املسكرات إىل درجة تعرضهم لفقدان
عائالهتم ..أو عملهم ..أو صحتهم ..أو أصدقائهم ..أو األربعة معاً.
واحلقيقة أن أول ماُ يفقد من وظائف املخ بواسطة الكحول هو القدرات الدقيقة على التحكم واالنتباه ،كما أن
الكفاءة العقلية والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية املتعاطاة قليلة !.
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والتخريب احلاصل يف أنسجة اجلسم نتيجة شرب اخلمر مرة واحدة ميكن أن يكون ختريباً دائماً غري قابل للرتاجع .وال
1
غرابة ٍ
حرم شرب الكحول مهما كانت الكمية صغرية« :ما أسكر كثريه فقليله حرام»
حينئذ أ ّن رسول هللا (ص) قد َّ
واخلقيقة أن الكحول هو السم الوحيد املرخص بتداوله على نطاق

واسع يف العامل كله .وحيصل عليه كل من يريد اهلروب من مشاكله.
وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب الشخصية ،وهو يؤدي إىل اضطراب
الشخصية ومرضها ). (Psycho-pathic Anomaly

شرب اخلمر مرة واحدة ميكن أن
يسبب ختريباً دائماً يف أنسجة اجلسم

وإن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إىل اهليجان أو اخلمود ،كما قد تؤدي إىل الغيبوبة .أما
شاربو اخلمر املزمنون فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل .
هل يف القليل من اخلمر فوائد؟
شاعت بني األطباء والناس يف الغرب فكرة تقول :إن شرب القليل من اخلمر ينقص نسبة الوفيات من جلطة القلب،
حيث يزيد من مستوى الكولسرتول املفيد (. )HDL
وقد اكتشف الباحثون الياابنيون أن املادة اليت ترفع مستوى الكولسرتول املفيد موجودة أصالً يف قشر العنب األمحر

وتسمى هذه املادة. )Resveratrol( :
يعرض اإلنسان نفسه
يقول اخلرباء« :إن العنب األمحر يعطي نفس اخلصائص املوجودة يف اخلمر األمحر ،فلماذا ّ
ملخاطر الكحول؟!».
وليس هذا فحسب فإن اخلمر يهيئ حلدوث جلطة يف القلب عند املصابني بضيق يف شرايني القلب ،كما أن شرب

اخلمر يسبب الذحبة الصدرية ،واضطراب نظم (ضرابت) القلب ،واعتالالً يف العضلة القلبية ،ويؤدي إىل املوت
املفاجئ.
ومعظ م الوفيات واالختالطات النامجة عن الكحول حتدث عند الذين يظنون أهنم ال يشربون الكثري من اخلمور  ،وعند
أولئك الذين كان يظن أطباؤهم أن ما يتناولونه من املسكرات ما هو
ابلكثري  ،بل هو يف حكم املقبول يف عرف اجملتمعات األمريكية
واألوروبية.
ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان ليغفل عن ذلك  ،فقال
يف حديثه املشهور  ( :ما أسكر كثريه فقليله حرام ).

 1رواه أبو داوود  ،وحسنه األلباين
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معظم االختالطات حتدث عند
الذين يظنون أهنم ال يشربون الكثري
من اخلمور

األضرار الصحية للخمور

أما األضرار الصحية فهي ال ترتك سنتيمرتا واحدا من اجلسم إال انلته بسمومها

 ,ومتر أتثريات املدى القريب للخمر مبرحلة النشوة  Euphoriaوفيها يشعر
املخمور ابلثقة واجلرأة ،وهتتز قدرته يف احلكم على األشياء ،مث أتيت مرحلة
اإلاثرة  ، Excitementوفيها يشعر املخمور مبشاكل يف الفهم والتذكر،
وأييت حبركات غري متزنة وتشوش يف الرؤاي ونعاس ،مث مرحلة االضطراب
 ،Confusionوفيها مشاعر مبالغ فيها من العنف أو العزلة ،وعدم
اإلحساس آبالم (كأنه سوبرمان) ،مث مرحلة ال  stuporوفيها يتحرك
املخمور بصعوبة شديدة مع ردود أفعال منعدمة تقريباً ،وقد يعاين من قيء

شديد ،ويتأرجح بني مرحلة الوعي والالوعي.
وقد حتدث غيبوبة  Comaيعقبها املوت مع اجلرعات الزائدة.
أما أتثريات املدى البعيد للخمر فأمهها السرطاانت ،وتعترب مادة الكحول مادة
مسرطنة  Carcinogenوهي تعمل كحافز لنمو السرطان املوجود أصالً.

فهي تتسبب يف سرطاانت الفم ،والبلعوم ،واحلنجرة ،والقولون ،واملستقيم ،واملعدة والكبد ,والبنكرايس وسرطان الثدي
عند املرأة.
كما يزيد التدخني املصاحب لتناول الكحول من احتمال حدوث السرطان ب  18ضعف  ،وخاصة سرطان الرأس
والرقبة..
التأثريات على اجلهاز اهلضمي:

يزيد شرب اخلمور من حدوث التهاب الفم واملريء،

ونزيف املريء وسرطان املريء ،و قرحة املعدة واالثّن
عشر ،وسرطان املعدة ،و التهاب البنكرايس  ،والتهاب
الكبد ،وتشمع الكبد ،وسرطان الكبد.
التأثريات على اجلهاز الدموي والقلب:
يزيد من ارتفاع ضغط الدم  ،والسكتات الدماغية ،وفشل
القلب واضطراابت نظم القلب ،ويرفع ثالثي اجللسرايد.
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التأثريات على اجلهاز التنفسي:

يسبب التهاابت اجلهاز التنفسي املتكررة واخلطرية ،وااللتهاب الرئوي وخراج الرئة  ،والسل الرئوي ،و سرطان احلنجرة.
املرأة واخلمر:

ـ جسم املرأة ال يتحمل نصف الكمية اليت يتعاطاها الرجل من الكحول.
ـ يسبب اخلمر اضطراب الدورة ،وكثرة اإلجهاض ووالدة أجنة انقصة.
ـ متالزمة كحول األجنةAlcohol Fetal :
:syndromeوتتميز بصغـر الدماغ والفكني والتخـلف العقلي
والبدين ،وصغر حجم العينني مع عيوب خلقية يف القلب.
أنعجب بعد هذا كله من حترمي اإلسالم للمسكرات ؟ حىت للقليل
«كل ُمسكِّر
منها ؟ أمل يقل رسول اإلنسانية صلى هللا عليه وسلم ُّ :
1
حرام ،ما أسكر الفرق منه  ،فملء الكف منه حرام»
والفرق :كيلة تسع تسعمئة وعشرين رطالً.

وأخرياً ،فإن مشكلة اخلمور مشكلة عاملية مل حيلّها إال اإلسالم ،ويف
ذلك يقول املؤرخ العاملي أرنولد توينيب يف كتابه (حماكمة احلضارة) (« : )Civilization on trialإن الروح
اإلسالمية تستطيع أن حترر اإلنسان من ربقة الكحول عن طريق االعتقاد الديّن العميق ،واليت استطاعت بواسطته أن
حتقق ما مل ميكن للبشرية أن حتققه يف اترخيها الطويل .ولقد استطاع اإلسالم أن حيقق ما مل تستطع حتقيقه القوانني
املفروضة ابلقوة .ويستطيع اإلسالم أن ينقذ اإلنسانية من أتثريات اجملتمعات املدنية الغربية اليت ثبتت ِّشباكها يف أحناء

العامل أمجع".
وصدق هللا تعاىل حيث يقول:
{إَِّّمنا اخلمر والمي ِّسر واألنصاب واألزالم ِّرجس ِّمن عم ِّل الشَّيط ِّ
يد الشَّيطا ُن
ان فاجتنِّبُوهُ لعلَّ ُكم تُـفلِّ ُحونً .إَِّّمنا يُِّر ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الصالة فـهل أنـتُم ُمنـتـ ُهون } سورة
ص َّد ُكم عن ذك ِّر َّ
اَّلل وع ِّن َّ
أن يُوقع بـيـن ُك ُم العداوة والبـغضاء ِّيف اخلم ِّر والميس ِّر وي ُ
املائدة 91-90
فحذار  ..حذار أن يستشري فينا الداء الذي يعاين منه الغرب  .فاألفالم واجملالت اخلليعة تدعو الناس صباح مساء
يف بالدان العربية إىل شرب املسكرات عن طريق إبراز الفنانني واملمثلني  ،ويف أيديهم كأس من املسكرات  ،أو عن
طريق الدعاايت واملقاالت .
 1رواه الرتمذي  ،وصححه األلباين
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يعرض صاحبها ملسايرة
مث أمل حي ّذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اجللوس على موائد اخلمر  ،ألن ذلك قد ّ
اجلالسني  ،فرمبا ذاقها للمرة األوىل مث تبع ذلك جلسات وسكرات .
" هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجللوس على مائدة يشرب عليها مخر "
( إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ) ق 37 :

 1رواه أبو داوود  ،وصححه األلباين
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1

المخدرات

ال شك أن املخدرات من أخطر األوبئة اليت جتتاح الشباب يف العامل .وهناك أسباب عديدة النتشار املخدرات،
فانتشار البطالة ..واألفالم اهلابطة..وضعف الوازع الديّن ..واملشاكل األسرية ..واخلالفات الزوجية ..وسوء معاملة
األوالد ..واإلفراط يف تدليلهم أو تلبية رغباهتم..
واالنشغال عن تربية األوالد ومتابعتهم ..والفراغ
كل
القاتل عند املراهقني ..وقرانء السوءّ ...
ذلك من العوامل اليت تساعد يف انتشار
املخدرات.
كما َّ
أن سفر أبنائنا إىل اخلارج وسرعة التنقل
سهلت هلم إمكانية احلصول على اجلنس
َّ
واملخدر بعيداً عن رقابة األهل.
وكذلك َّ
فإن العمالة األجنبية جلبت معها ابعاً

طويالً يف هتريب املخدرات والرتويج هلا.
وهناك ارتباط وثيق بني انتشار املخدرات واألمراض اجلنسية وخاصة اإليدز .كما أن بعض األمراض النفسية
كاالكتئاب والفصام تعترب من العوامل املهيئة لإلدمان.

وال شك أن ضعف اإلميان وعدم اللجوء إىل هللا يف الشـدائد هو من أهم العوامل املؤهبـة لإلدمان :فاإلنسـان املتدين
بعيد جداً عن جحيم االعتياد عليها ..إذ ال ميكن أن متتد يده إىل املخ ِّّدر ال بيعاً وال تداوالً وال هتريباً؛ ألن طريق
أىن لطريق الرمحن أن يلتقي بطريق الشيطان؟!.
املخدرات هو طريق الشيطان ..و َّ
وأخطر املخدرات ما يسبب اعتياداً نفسياً وعضوايً كاألفيون ومشتقاته كاملورفني واهلريوئني..
ويُستخدم لفظ املخدرات يف علم العقاقري الطبية ليدل على مادة األفيون ومشتقاهتا؛ مثل :املورفني واهلريوئني
والكودائني.
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وتستخدم الدوائر الطبية تعبري (االعتماد على العقاقري) ()Drug Dependence
(أي إدمان العقاقري) ،أو سوء استعمال العقاقري ( )Drug abuseعلى العقاقري اليت
تغري احلالة املزاجية والنفسية والعقلية لإلنسان عن طريق أتثريها على اجلهاز العصيب.
ّ
وتقسم العقاقري املسببة لالعتماد إىل:
 1ـ جمموعة األفيون ومشتقاته (وهي اليت يطلق عليها اسم املخدرات)
(. )Narcotics
 2ـ جمموعة مثبطات اجلهاز العصيب؛ مثل :الكحول والباربيتورات ،وجمموعة
البنزودايزبني (مثل :الفاليوم والليربيوم وغريها).
 3ـ جمموعة منبهات اجلهاز العصيب :وتشمل الكوكائني واألمفتامني ومشتقاته ،ويدخل فيها القات.
 4ـ املهلوسات :وميثّلها عقار ( ، )LSDواحلشيش ،وجوزة الطيب.
 5ـ الغازات واملواد املستنشقة :مثل الغاز الضاحك ،واألستون والغراء ومذيب البوية واإليثري وغريها.
 6ـ التبغ :واملادة املسببة لالعتماد فيه هي النيكوتني.
.1زمرة األفيون ومشتقاته:
أ ـ األفيون:

وهو من أخطر املخدرات ،ويتعاطى ببلعه صرفاً أو مع الشاي والقهوة أو

تدخيناً مع السجائر أو الشيشةُ .ويستخرج األفيون من مثرة شجرة اخلشخاش
غري الناضجة بتشريطها فيخرج عصري أبيض لزج.
ويشعر متعاطيه يف البداية ابلنشاط والقدرة على التخيل والكالم ..ولكن هذا
ال يدوم طويالً ..فسرعان ما تضطرب احلالة النفسية وينتهي األمر إىل النوم
العميق أو السبات.
تعود عليه اإلنسان صار جزءاً من حياته ..وال يستطيع جسمه أداء
وإذا ما َّ
وظائفه دون تناول اجلرعة املعتادة ..ويشعر آبالم حادة إذا مل حيصل عليه ..وتتدهور صحته ..فتضمر عضالت املدمن
وتضعف ذاكرته ..وتقل شهيته للطعام ..وينقص وزنه.
ب ـ املورفني:

ويشعر متعاطيه ابخلفة والنشاط الذي يتطور إىل رغبة عارمة يف تعاطيه ..ومن مث ازدايد

اجلرعة للحصول على نفس النشوة.
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املخدرات تضيع حياتك ومستقبلك

وحت ِّدث
ويؤدي إدمانه إىل سيالن األنف واإلقياءات املتكررة ..وإىل الضعف العام والتشوش يف اإلدراك وجفاف الفمُ .
اجلرعة الزائدة إحباطاً ملركز التنفس وهبوط ضغط الدم ،وقد حيدث السبات الذي ينتهي ابلوفاة.

جـ اهلريوئني:

وهو مسحوق بللوري أبيض يستخلص من املورفني .وهو أغلى
املخدرات مثناً وأش ّدها اعتياداً وخطراً على الصحة العامة.
ويشعر متعاطيه بدايةً ابلنشاط واخلفة واحلبور ..وحيدث االعتياد عليه

ابستعماله املتكرر ..حيث حيتاج املدمن إىل كميات أكرب إلحداث نفس
النشوة .ومن مث يلهث يف احلصول عليه فال سرور وال حبور ..ويصبح ال
هم له سوى احلصول على جرعة أكرب للتخلص من اآلالم املربحة
َّ

،وتصلب العضالت ،نتيجة االنقطاع عن إحدى اجلرعات.
ويُصاب املدمن بضعف جسدي شديد ..يفقد شهيته ..ويعاين األرق..
ويسيطر عليه كابوس اخلوف الدائم من حدوث مضاعفات نتيجة استعمال احلقن امللوثة كالتهاب الكبد الفريوسي،
واإليدز وغريها.
وعند اإلدمان عليه يصاب املدمنون بعدد من املشاكل اجلنسية؛ كالعنانة وضعف الشهوة اجلنسية ،فقد وصلت نسبة
العنانة عند مدمّن اهلريوئني إىل (.)%40
د ـ الكودائني:
وحيتوي األفيون على الكودائني بنسبة قليلة .ويستخدم هذا املستحضر يف أدوية السعال واألمراض املسكنة لألمل .وقد
اجتهت شركات األدوية حنو اإلقالل من استخدام الكودايني يف أدوية السعال واألدوية املسكنة لألمل ،نتيجة ما حيدثه
الكودايني يف النادر من إدمان.
 2ـ زمرة احلشيش (املارجيواان) (القنب) (الكيف):

للحشيش أمساء كثرية بلغت أكثر من ( )350امساً وذلك تبعاً للمنطقة اليت يزرع فيها أو يُستهلك فيها :وأهم مادة يف
احلشيش هي مادة ترتاهيدروكانيبنول (. )THC
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ويشعر متعاطي احلشيش ابلنشوة املصحوبة ابلضحك والقهقهة غري املربرة ،وتظهر
هلوسات مسعية وبصرية ..وغالباً ما يكون املتعاطي جباانً على عكس متناول اخلمر
الذي يتِّّسم ابلعنف والسلوك العدواين!!.
وختتل أحجام وأشكال املرئيات واملسافات ..ومير الزمن ببطء شديد عنده ..وختتل
ذاكرته القريبة..
وتتسرع دقات قلبه.
وحتمر عيناهَّ ..
ُّ

وإذا ما انقطع فجأة عنه شعر ابالكتئاب والقلق والرجفان واضطراب النوم .ولكن من السهل عادة اإلقالع عنه.
وعلى املدى البعيد تنعدم احلوافز ،ويصاب املدمن ابلكسل والتبلد الذهّن وينعدم الرتكيز ..ويندفع حنو اجلرمية .وتقل
القدرة اجلنسية عندهم ويصابون ابلعنانة.
 3ـ زمرة املنبهات (املثريات):

وهي اليت تقوم بتنبيه اجلهاز العصيب املركزي ،ألهنا تنتج الطاقة ...وتعطي القوة ملتعاطيها حىت ولو كان يشعر ابلتعب
والفتور ..ومتكنه من البقاء يقظاً ومتحفزاً من دون نوم لفرتة حمددة .ولكن استعماهلا املديد يولد اعتياداً نفسياً خطرياً.
وتشمل هذه اجملموعة:
أ ـ الكوكائني:
وقد استخرج من نبات الكوكا الذي ينمو على جبال اإلنديز يف أمريكة اجلنوبية منذ حوايل مئة عام.
وأكثر ما يتعاطى نشوقاً حيث ميتص من األغشية املخاطية

الشم املتكرر
لألنف ليصل مباشرة إىل الدم ..وهلذا فإن َّ
للكوكائني يسبب تقرحات يف األغشية املخاطية ،وقد يؤدي
إىل انثقاب اجلدار بني املنخرين.

وُمنع استخدام الكوكائني يف الطب منعاً اباتً ..وبقيت مشكلة
إدمان الكوكائني وخاصة يف الوالايت املتحدة لقرهبا من مصدر
اإلنتاج.
وحتول الكوكائني مبعاجلة بسيطة (إضافة قلوي) إىل (الكراك) األشد مفعوالً..
َّ

ويعترب الكوكائني أكثر مادة مسببة لإلدمان النفسي (االعتماد النفسي) ،يف حني أن اهلريويني أكثر مادة مسببة
لالعتماد اجلسدي .ويسـبب تعاطيـه لفرتة قصيـرة قدراً من الشعور العارم ابلبهجـة والنشاط..
ولكن قد يتبع ذلك القلق واخلوف حىت اهللوسة.
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أما اجلرعات الكبرية فتسبب األرق والرجفان والتشنجات ..ويشعر املدمن بوجود حشرات تزحف حتت اجللد..
ويضطرب اهلضم وتتسع حدقة العني ويرتفع ضغط الدم .وقد يؤدي إىل املوت املفاجئ.
ب ـ األمفيتامني:
وحي ِّدث ملتعاطيه شعوراً ابلنشوة والنشاط وفقد النعاس ،وحصوله على طاقة كبرية لبضع ساعات ،مث يبدو متعاطيها
ُ
بعدها منهكاً مع عدم القدرة على الرتكيز..والشعور ابلنرفزة والعنف.
وإدمانه يؤدي إىل عدم القدرة على االسرتخاء ..والضعف اجلنسي؛ بل رمبا إىل الشذوذ اجلنسي.
ومن مشتقات هذا الدواء دواء يدعى (كابتاغون) ـ وقد جتد بعض الطالب يستخدمونه أثناء االمتحاانتَّ ،
وحيذر من
استخدامه..
 4ـ زمرة املخدرات املهلوسة:

املهلوسات مواد تقلب الوضع النفسي ..وجتعل اإلنسان عاجزاً عن مقاومته لالمعقول .ويف بدء تناوهلا يشعر الشخص
بوهن وغثيان ودوار ،مث يصاب هبالوس مسعية ألصوات وموسيقى غريبة ،ويفقد الشعور ابلزمن واملسافات.
وأخطر املهلوسات املصنعة ما يسمى ( ، )LSDوإدمانه يؤدي إىل ظهور اهلالوس البصرية واختالط احلواس ،وقد
يصاب ابلفزع الشديد املؤدي إىل االنتحار.
 5ـ املنومات (املرقدات):
وتعمل خبفض اجلهاز العصيب املركزي ،وتؤدي إىل هتدئة الشخص
وتنوميه ..وقد تسبب بعض املنومات اعتياداً نفسياً عليها.
وينبغي احلذر من االعتياد على املنومات ،رغم أن اجلرعات الصغرية
واليت تعطى لفرتة قصرية حمددة تفيد يف معاجلة حاالت القلق واخلوف.
 6ـ املذيبات الطيارة:
وهي من املواد اليت تسبب اإلدمان ..وتشاهد بكثرة يف االستعماالت املنزلية ،وتشتمل على البنزين والغراء ومزيل طالء
األظافر وسوائل التنظيف وغريها.
السكر ..وقد يؤدي إىل الدوار واالسرتخاء واهلالوس البصرية والغثيان
ويؤدي استنشاقها مراراً إىل احلصول على حالة ُ
والقيء.
ويسبب إدماهنا أذى يف الكبد وخناع العظم وفقر الدم الشديد ،ومن أخطارها االنتحار واملوت املفاجئ.
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أتثري املخدرات:

الشك أن املدمن على املخدرات هو قتيل بني األحياء ..لكن روحه ال تزال متعلقة جبسده تنازعه البقاء.

وهو شبح ،هزيل حنيل ،شبه مشلول ،فـقد صحته ..واهنارت قواه...
واملخدرات مضيعـة للوقـت ..مذهبة للعقل ..تُدخل صاحبها يف غيبوبة متنعه من أداء صلواته .وقد جتره الرتكاب
احملرمات.
اجلرائم و َّ
وتتدهور صحة املدمن حىت يصبح عاطالً عن العمل ..ينفق موارده لتحصيل ما يتوهم من اللذة ..اتركاً أسرته دون
طعام أو كساء ..وقد جيرب زوجته أو ابنته على البغاء للحصول على املال!.

رسالة إىل كل أب :كيف تقي ابنك من تعاطي املخدرات؟:

 1ـ ال شك أن أهم وسيلة لوقاية ابنك من تعاطي املخدرات هي :تنشئته التنشئة الصاحلة ،وذلك أبن تتعهده منذ

الصغر ابلرعاية والتثقيف ،وأن يكون ذلك جزءاً من حياتك اليومية.
 2ـ حاول أن تتعرف على أصدقائه ،ساعده يف اختيار الصديق الصاحل ،وح ِّّذره من أصدقاء السوء.
 3ـ حتدَّث إىل ابنك وابنتك بوضوح وصراحة حول املخ ّدرات ،وافعل ذلك مب ّكراً .وأفضل سن هي بني العاشرة

والثانية عشرة من العمر .ال تنتظر حىت تقع املشكلة ،مث
تبحث عندها عن حل!.
 4ـ حـ ّذرهم من التدخيـن وعواقبـه ..واخلمر وويالته،
واملخ ّدرات ومصائبها وشرورها ،وكن حازماً يف هنيهم عن

يدخنون هم أكثر عرضة
التدخني ..فصغار السن الذين ّ
لتعاطي اخلمور واملخ ّدرات.
 5ـ كن قدوة ألبنائك ..ال تدخن السجائر وال الشيشة..
فاملصطفى (ص) يقول:
1
«ال ضرر وال ضرار»
وحي ّذران املصطفى (ص) من شرب اخلمور ،فيقول عليه الصالة والسالم:
2
«اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث»
 6ـ شجع أبناءك على ممارسة األلعاب الرايضية واألنشطة االجتماعية.

 1رواه ابن ماجة  ،وقال األلباين  :صحيح لغريه
 2رواه النسائي  ،وصححه األلباين
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 7ـ شجعهم على االلتحاق حبلقات حتفيظ القران الكرمي ،وعلى
حفظ كتاب هللا.

بناء عالقة صداقة قوية ودائمة مع األبناء
تبعدهم عن املخدرات.

 8ـ امأل وقت فراغهم قدر اإلمكان مبا يسليهم ويفيدهم.
 9ـ راقب أحوال أبنائك ..ال تغفل عنهم ،فال تدري أين يذهبون،
وكيف ميرحون ،كن على عل ٍم ابملكان الذي يقصده ابنك املراهق وابنتك املراهقة.
 10ـ ال ترتك أطفالك وحدهم ابملنزل بعد انتهاء الدوام الرمسي.

تغري سلوك ابنك ،واحبث عن عالمات حمتملة لتعاطي املخدرات؛ كامليل إىل العنف أو الغضب
 11ـ انتبه إىل ُّ
ٍ
ترد يف أدائهم الدراسي.
املستمر ،أو االكتئاب واالنطواء ،أو حدوث سلوك عدواين أو متمرد ،أو حدوث ّ

األمراض اجلنسية

Sexually Transmitted Diseases
الشك أن الزان واللواط يتسببان يف كثري من األمراض واألوبئة
الفتاكة اليت تتفاوت يف خطورهتا ومضاعفاهتا  .فاألمراض اجلنسية
مرتبطة أساسا ابلزان واللواط وبقية العالقات اجلنسية الشاذة  .أما
الزواج فال يؤدي إىل أي نوع من األمراض اجلنسية طاملا كانت
العالقة بني الزوجني فقط ،ومل يتدنس أحدمها ابلزان أو اللواط بغري
حليله أو حليلته .
وال غرابة أن جند وابءين اثنني منتشرين يف أمريكا وأورواب  :األمراض اجلنسية  ،واحلمل غري الشرعي  .وتعترب املشاكل
النامجة عن هذين الوابئني من أخطر املشاكل اليت تواجه الشعب األمريكي اآلن  .فهناك أكثر من 900.000
مراهقة أمريكية حتمل محال غري شرعي ( خارج نطاق الزوجية ) يف كل عام !!.
كما تؤكد التقارير أن ثلث طالب املرحلة الثانوية هناك يشرب اخلمور  ،وأن  % 25منهم يدخنون املارجيواان  ،و
 % 16منهم يستعملون املواد املخدرة .
فليحذر املغرورون بزيف احلضارة األمريكية أي مستقبل يرجون ألبنائهم وبناهتم إن همُ فتنوا بتلك املغرايت  ،وساروا
خلف هذا الوجه من أوجه احلضارة األمريكية الزائفة .
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ويف اإلحصائيات األمريكية فإن  % 36من املراهقني األمريكان يتهمون آابءهم أهنم مل يتحدثوا إليهم عن خماطر
املخدرات!! .
السيالن Gonorrhea

يعترب السيالن من أكثر األمراض اجلنسية شيوعا يف العامل  ،إذ يصيب سنواي أكثر من  62مليون شخص يف العامل
.و نصف هذه اإلصاابت حتدث يف جنوب شرق آسيا  ،حيث يذهب كثري من السياح إىل اتيالند وغريها يقضون
شهواهتم فيما حرم هللا تعاىل .
وينتقل هذا الداء من خالل اإلتصال اجلنسي املشبوه ،وحىت اإلفراط يف العناق والتقبيل يف العالقات اجلنسية احلرام
ميكن أن ينقل هذا املرض .
والسيالن سبب رئيس اللتهاب اإلحليل عند الرجال فتخرج إفرازات مليئة ابلقيح ومصحوبة أبمل وحرقة يف البول .أما
يف النساء فيؤدي إىل التهاب عنق الرحم و التهاب احلوض املزمن والعقم .
الـزهري ( اإلفرجني ) : Syphilis

الزهري مرض ينتقل أساسا عن طريق االتصال اجلنسي املشبوه من
الزان أو اللواط .كما ينتقل بواسطة القبالت من شخص إصابتُه يف
شفتيه .وال يكاد يوجد عضو يف اجلسم ال ميكن أن يصاب ابلزهري
األويل! .
ويطلق على اجلرثومة اليت تسبب اإلفرجني اسم " اللولبية الشاحبة " .
وأول إشارة له ظهور قرحة قاسية على املكان بعد االتصال اجلنسي
بفرتة ترتاوح ما بني  90 – 10يوما .
ويظهر اإلفرجني على شكلني  :احلاد والـمزمن  ،وإذا مل يعاجل يف طوره
احلاد دخل يف طوره الـمزمن .وتقوم اجلرثوم بعد سنوات مبهامجة كل
عضو من أعضاء املصاب.
وتقول آخر اإلحصائيات أن وابء الزهري جيتاح اآلن روسيا  ،حيث
زاد معدل حدوث الزهري ازدايداً مريعاً .وأخذت روسيا يف تصدير
املومسات إىل بعض دول املنطقة !!.
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مرض الرتيكوموانس :Trichomonas Disease

تعترب اإلصابة بطفيلي الرتايكومونوس املهبلي من أكثر اإلصاابت اجلنسية انتشارا بني النساء ،إذ يصيب هذا املرض
 170مليون شخص يف العامل  .وينتقل هذا الطفيلي عن طريق االتصاالت اجلنسية الـمحرمة.ويسبب هذا الطفيلي
التهااب يف املهبل وعنق الرحم  ،والتهااب يف املثانة  .ويف الذكور يسبب التهااب يف جمرى البول أو الربوستاات
التهاب اإلحليل ابلكالميداي :Chlamydial Uteritis
وأما إصابة اجلهاز التناسلي مبيكروب الكالميداي فيؤدي إىل التهاب
يف جمرى البول  ،وخترج منه مفرزات قيحية عند الرجال والنساء الذين
ميارسون اتصاالت جنسية غري شرعية  .وهو مرض شائع جدا ويصيب
اإلحليل وعنق الرحم وما جاورمها اباللتهاب.
ويصيب هذا املرض  89مليون شخص سنواي يف العامل  ،ومن هؤالء
 40مليون إصابة حتدث سنواي يف جنوب وشرق آسيا ،حيث املالهي
واخلمارات وأوكار الزان واللواط  .كما يصيب هذا املرض  4ماليني
شخص يف الوالايت املتحدة األمريكية وحدها سنواي .
وهو أحد أهم أسباب العقم والتهاب احلوض املزمن ،واحلمل خارج
الرحم عند النساء  .ويكلف الوالايت املتحدة سنواي أكثر من  2بليون دوالر .
أما العوامل املؤهبة لإلصابة ابلتهاب جماري البول ابلكالميداي فهي سن الشباب ،وتعدد األشخاص الذين جترى معهم
املمارسة اجلنسية  ،وعدم الزواج  ،وحدوث أمراض جنسية سابقة .
ويصيب هذا املرض  % 20 – 5من الفتيات الشاابت يف الوالايت املتحدة وهو أكثر امليكروابت شيوعا لدى
النساء املرتددات على عيادات األمراض اجلنسية هناك .
اهلربس التناسلي Genital Herpes
وينجم عن فريوس ينتقل بطريق االتصال اجلنسي أو اللمس للمناطق املصابة أو عن طريق الشفاه والفم  ،فيسبب بثورا
مؤملة جدا على الفرج عند الرجال أو النساء املصاابت  .وتستمر األعراض ملدة أسبوعني أو شهر  ،مث ختتفي لتظهر
من جديد بعد أسبوعني أو شهر من الزمن  .وتستمر غارات الفريوس سنني طوال  ،فمىت دخل فريوس اهلربس
وفر  ،مما يؤدي إىل حتطيم نفسية املريض .
كر ّ
التناسلي جسم اإلنسان فإنه يظل هناك يف ّ
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واهلربس التناسلي يصيب  500.000شخص يف كل عام يف الوالايت املتحدة  ،وهناك حاليا أكثر من  30مليون
شخص أمريكي مصاب ابهلربس التناسلي .
التهاب احلوض عند النساء :Chronic Pelvic Disease

وهو التهاب حاد يصيب اجلهاز التناسلي عند املرأة وخاصة الرحم واملبايض  ،ويرتافق إبصاابت يف األعضاء األخرى
يف احلوض  ،وينجم أساسا عن انتقال اجلراثيم املمرضة عن طريق املعاشرة
قد ينقل الرجل الزاين السيالن
اجلنسية غري الشرعية .
وغريه من األمراض اجلنسية
فكثريا ما يصاب الرجل الزاين ابلسيالن وغريه من األمراض اجلنسية  ،ورمبا
لزوجته الشريفة اليت ال ذنب
ينقلها لزوجته الشريفة اليت ال ذنب هلا وال جناية  ،فتصاب ابلتهاب
هلا ،فتصاب ابلتهاب احلوض
احلوض املزمن  ،وهنا تبدأ مأساة وأي مأساة  ،وتتكرر اآلالم

يف حوض املرأة ،وتراجع األطباء دون طائل وال جدوى  .أما
يف الغرب فكثريا ما تكون املرأة الزانية هي اليت جنت على
نفسها تلك الويالت  .ففي الوالايت املتحدة وحدها هناك

املزمن

 2.5مليون امرأة تزور عيادات األطباء سنواي وهي تشكو من
التهاب احلوض املزمن  .وهناك  200.000امرأة تراجع غرفة
الطوارئ يف املستشفيات سنواي هلذا السبب .ويكلف التهاب
احلوض الوالايت املتحدة سنواي  5بليون دوالر.
واحلقيقة أن أكثر الدول انتشارا لألمراض اجلنسية املعدية هي
الدول اليت تتمتع حبرية جنسية ،غري عابئة بدين أو تعاليم إهلية  ،بصرف النظر عن تقدمها العلمي أو أتخرها مثل
الوالايت املتحدة وأورواب وبعض دول جنوب شرق آسيا مثل اهلند واتيالند والفلبني  .كما أن بعض الدول اإلفريقية
مثل زائري وكينيا وإفريقيا الوسطى  ،واليت حتولت يف غالبيتها عن الدين اإلسالمي بفعل محالت التنصري  ،هي أكثر
الدول إصابة ابألمراض اجلنسية املعدية وأمهها اإليدز  .ويف الوقت ذاته جند يف السنغال أقل نسبة لإلصابة ابإليدز ،
وذلك ألن غالبيتها من املسلمني! .
وكث ري من هذه األمراض إذا انتقلت من الزوج إىل الزوجة فإهنا ميكن أن تنتقل إىل األطفال مثل اإليدز والزهري
وغريها ،فيصاب األطفال هبذه األمراض وليس هلم ذنب وال جناية .

وبعد هذا كله  ،أمل يقل الرسول عليه الصالة والسالم  " :مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إال فشا فيهم

الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا " أخرجه احلاكم وابن ماجة والبزار .
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وحنن نقول كما قال ربنا سبحانه وتعاىل :
"وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " األنعام ( ) 151
" وال تقربوا الزان إنه كان فاحشة وساء سبيال"( اإلسراء ) 32
استخدام الرفال (الواقي) أو املضادات احليوية  ،وال حيل املشكلة أيضا ما
وال حيل مشكلة انتشار األمراض اجلنسية
ُ
ينصح البعض يف الغرب من االقتصار على خليل أو خليلة ،أوعشيق أو عشيقة !! .بل احلل احلقيقي يكمن يف كلمة
واحدة هي "اإلحصان"  .وقد وردت هذه الكلمة يف العديد من اآلايت  .يقول تعاىل :
" واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم " وقوله تعاىل " حمصنني غري مسافحني " أي متزوجني غري زانني .
وأول وسائل اإلحصان هي اإلسالم واإلميان  ،فإذا ما تقوى إميان املرء آاته هللا التقوى  .والتقوى هي أن يتقي حمارم
هللا ويتجنب سخطه ما استطاع إىل ذلك سبيال .

واثين هذه احلصون أمهيةً الزواج .

وقد جعل اإلسالم العفة من القضااي اهلامة اليت اعتىن هبا أميا اعتناء  ،والعفة تبىن على طهارة القلب  ،وعلى منع
عوامل اإلاثرة اخلارجية من منع االختالط بني الرجال والنساء  ،وغض البصر وعدم التربج  ،وسد كل دواعي الزان ،

ومنع وسائل اإلعالم املختلفة اليت تدعو إىل الفاحشة بطرق ظاهرة وخفية .
ومن لوازم اإلحصان منع أنواع الفجور من علب الليل واملسارح والكباريهات  ،واختالط الرجال ابلنساء كاسيات
عارايت  ،وما حيدث يف املسابح يف كثري من البالد اإلسالمية مما يندى له اجلبني !.
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اإليدز

AIDS
تشري أحدث اإلحصائيات إىل أن حاملي فريوس اإليدز بلغ عددهم يف العامل  34مليون شخص  ،ويصاب ابإليدز
سنوايً حوايل  3مليون شخص  ،وميوت أكثر من مليوين شخص يف العام الواحد  .وبلغ عدد من مات مبرض اإليدز
أكثر من ( )30مليون شخص.
والسبب الرئيسي ملرض اإليدز هو اللواط وإدمان املخدرات  ،فحسب أحدث اإلحصائيات فإن حوايل  % 50من
احلاالت حدثت عند الشاذين جنسيا ( اللوطيني )  ،و  % 27من احلاالت كانت عند مدمّن املخدرات .
وتبلغ نسبة النساء املصاابت ابإليدز يف العامل ( )%36من العدد الكلي (أي حوايل مليون امرأة يف العام الواحد).
ولألسف الشديد فإن أكثر من ( )%90من مرضى اإليدز يعيشون يف العامل الثالث .
وال شك أن العالقات اجلنسية الشاذة هي املسؤول األساسي عن معظم حاالت اإليدز اليت حتدث يف سن املراهقة
والشباب ؛ إذ تؤكد اإلحصائيات أن نصف املاليني الثالثة الذين أصيبوا ابإليدز يف العام املاضي كانوا يف سن املراهقة
(ما بني سن اخلامسة عشرة والرابعة والعشرين من العمر)!!.
يدمر اجلهاز املناعي
ويقدر الباحثون أنه مع كل صباح يصاب عشرة آالف شخص يف العامل بفريوس اإليدز الذي ّ
لدى اإلنسان.
وبدون استخدام العقاقري الفعالة ضد هذا الفريوس سيموت الغالبية العظمى من األشخاص احلاملني للفريوس.
ما هو مرض اإليدز:

اإليدز هو مرض نقص املناعة املكتسب ،الذي يصيب اإلنسان ويعمل على التدمري التدرجيي للمناعة الطبيعية يف
جسم اإلنسان.
وسبب املرض املباشر هو اإلصابة بفريوس (. )HIV
وقد مت تشخيص هذا املرض يف ابدئى األمر يف عام
(1981م) بني الشاذين جنسياً ،وعند متعاطي
املخدرات الذي يتشاركون يف احلقن غري املعقمة أثناء
ملوث
تعاطيهم للمخدرات ،وعند الذين نُقل هلم دم َّ
بفريوس اإليدز قبل االلتزام إبجراء الفحوص املخربية
عليها.
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ورغم أن الشاذين جنسياً ما زالوا يتصدَّرون قائمة املصابني هبذا املرض اخلبيث ،إال َّ
أن الرجال والنساء ممن ميارسون
الزىن قد انلوا حصتهم من هذا املرض نتيجة انتقال العدوى.
كما أن األطفال يصابون أثناء الوالدة من أم مصابة ابإليدز.
ولألسف فقد حدث العديد من احلاالت عن طريق نقل دم ملوث ابلفريوس حىت أوائل الثمانينيات من القرن
العشرين.
«لعل أجنع دواء للوقاية من مرض اإليدز هو االبتعاد عن املسببات
ويقول أحدث تقارير منظمة الصحة العاملية َّ :

الرئيسة هلذا املرض ،فاالبتعاد عن العالقات اجلنسية املشبوهة ،واللواط ،وتعاطي املخدرات هي الوسيلة املثلى لدرء
حدوث هذا املرض».
ويعيش فريوس ( )HIVيف الدم ،ويف سوائل اجلهاز التناسلي وحليب األم لدى األشخاص املصابني به .وينتقل
ابنتقال تلك السوائل من املريض إىل شخص سليم .ويدخل الفريوس جسم اإلنسان عن طريق األغشيـة
املخاطية؛ مثل :جدار املستقيم ،وجدار املهبل ،أو املناطق الداخلية يف الفم واحللق ،أو من خالل االتصال املباشر
ابلدم امللوث.
وحيدث انتقال الفريوس ابلطرق التالية:
 1ـ املمارسة اجلنسية مع شخص مصاب
ابلفريوس.
 2ـ استخدام اإلبر (احلقن) الطبية بني أكثر من
شخص دون تعقيمها.
 3ـ نقل الدم (غري املفحوص طبياً).
 4ـ دخول أحد السوائل احلاملة للفريوس إىل
اجلسم من خالل جرح.
 5ـ أطفال املرأة املصابة بفريوس ( )HIVميكن أن يلتقطوه أثناء احلمل أو الرضاعة.
وعندما جتف السوائل امللوثة ابلفريوس ،فإن احتماالت انتقاله تصبح شبه معدومة.
ويقول اخلرباء العامليون يف اإليدز :إن الوسيلة الوحيدة اليت تضمن عدم انتقال الفريوس بنسبة مئة يف املئة هي االمتناع
عن ممارسة اجلنس مع أشخاص ميكن أن يكونوا حاملني للفريوس.
ومبعىن آخر :إهنم عادوا إىل الدعوة إىل االلتزام بتعاليم اإلسالم اليت ِّّ
حترم الزىن واللواط .فال ميكن ملرض اإليدز أن
حيدث بني زوجني طاهرين مل يرتكب أحدمها الفاحشة مع شخص آخر أبداً.
وال ميكن انتقال الفريوس ابلطرق االتية:
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ـ اهلواء أو السعال أو العطاس
ـ املالمسة أو املصافحة (ما مل يكن هناك جرح).
ـ أدوات املطبخ والطعام.
ـ احلشرات أو عضة نوع من احليواانت.
وختتلف مدة غياب األعراض بعد اإلصابة مبرض اإليدز اختالفاً كبرياً بني املصابني ..فمنهم من تظهر عليه أعراض
املرض خالل بضعة شهور ..ومنهم من ال تظهر عليه أعراض املرض إال بعد سنني...
اإليدز يف العامل العريب:
يعرب
مل يقتصر انتشار مرض اإليدز على العامل الغريب وإفريقية ،بل ومشل العامل العريب أبسره .فت ّ
فشي مرض اإليدز ّ
بشكل أساسي عن أمرين:
أوهلما :انتشار العالقات اجلنسية غري الشرعية.
واثنيهما :تفشي تعاطي املخدرات يف اجملتمع.
ويقدَّر عدد األشخاص احلاملني للفريوس يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقية حبوال ( )750 -500ألف
شخص.
وحسب أحدث التقارير فإن تقليص انتشار مرض اإليدز يف الدول النامية يتطلب ( )22ألف مليون دوالر!!.
ونقولَّ :
إن االلتزام مببدأ "اإلحصان" ليس فقط أفضل وسيلة للحد من انتشار اإليدز ،ولكنه ابلطبع ال يتطلَّب كل
تلك اآلالف من ماليني الدوالرات!!.
فحذار حذار من الوقوع يف الزان أو اللواط  ،فما أكثر املصابني هبذا املرض الذين يريدون أن ينشروه عند اآلخرين
حقداً من عند أنفسهم على جمتمعهم  ،وانتقاماً من اإلابحية اليت أوصلتهم إىل ما وصلوا إليه!! .
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الفصل السابع

الصحة النفسية
القلق : Anxiety
القلق حالة نفسية تتصف ابخلوف والتوتر  ،وكثرة التوقعات  .وينجم القلق عن اخلوف من املستقبل  ،أو توقع لشيء
ما  ،أو عن صراع يف داخل النفس بني النوازع والقيود اليت حتول دون تلك الرغبات .
والقلق أكثر االضطراابت النفسية شيوعاً  ،فهو يصيب 15 – 10
 %من الناس .ويزداد حدوثه يف الفرتات االنتقالية من العمر ،كاالنتقال
من مرحلة البيت إىل املدرسة ،أو من مرحلة الطفولة إىل املراهقة ،وعند
االنتقال إىل سن الشيخوخة والتقاعد ،أو سن اليأس عند النساء.

كما قد حيدث القلق عند تغيري املنزل أو العمل أو ما شابه ذلك .وقد
يصاب اإلنسان ابلقلق كانفعال طارئ يزول بزوال السبب ،وقد يصبح
مزمناً يبقى مع اإلنسان ألسابيع أو شهور.
ومن أشكال القلق قلق األم على ابنها إن أتخر عن موعد وصوله  ،وقلق اإلنسان على وظيفته وعمله  ،أو قلق املرء
على صحته حني ميرض  ،وقلق الطالب على نتائج امتحاانته ،أو قلق التاجر على جتارته .وهناك أشكال كثرية من
القلق ال جمال حلصرها.
وقدُ خلق اإلنسان ُ ..وخلق معه القلق  ..أوُ خلق القلق مثُ خلق له اإلنسان ليكابده .
القلق نوعان :

وهناك نوعان من القلق  :القلق الطبيعي والقلق املرضي .

والقلق الطبيعي هو الذي ميكن أن نطلق عليه "القلق الصحي"  ،أو القلق الذي ال حياة بدونه  ،أو الذي ال معىن
للحياة بدونه  .وإذا اختفى أصبح اإلنسان مريضا متبلد الوجدان!! .
ومهوم احلياة كثرية  :دراسة وامتحاانت  ،مهوم العمل واملنزل  ،مرض اآلابء أو األبناء  ،ديون مرتاكمة أو خالفات
عائلية .
وكلها حاالت تبعث يف النفس القلق  ،وقد جتعلنا نفقد شهيتنا للطعام  ،أو رمبا نفقد السيطرة على أعصابنا ألتفه
األسباب  .وقدُ حنرم لذة النوم اهلانئ  ،نتعذب ابالنتظار واحلرية  ،ونذوق مرارة احلياة! .
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ومتر األايم  ،وتنقشع تلك املشاكل واهلموم  ،ونرضى ابألمر الواقع  ،ويزول القلق  ،فننعم ابلسكينة واهلدوء  ،مث أتيت
مشكلة جديدة ومنر بتجربة أخرى  ،وهكذا هي سنّة احلياة ..

سار يالزم اإلنسان  .وأساس هذا اإلحساس هو اخلوف ؛ اخلوف
أما القلق غري الطبيعي فهو إحساس غامض غري ّ
من ال شيء ..بل اخلوف من شيء مبهم .
أعراض القلق :

ويصاب اإلنسان القلِّق أبعراض خمتلفة منها :اإلحساس ابالنقباض  ،وعدم االرتياح
امللح واألرق  ،كما قد يشكو القلِّق من اخلفقان
والشعور بعدم الطمأنينة ،والتفكري ّ
وتشنج يف املعدة أو برودة يف األطراف ..
ويف حاالت القلق يزداد إفراز مادة يف الدم تدعى "األدرينالني"  ،فريتفع ضغط الدم ،
ويتسرع القلب  ،ويشكو اإلنسان من اخلفقان  ،أو يشعر وكأن شيئاً ينسحب إىل
األسفل داخل صدره !.
ويظن بقلبه الظنون  ،ويهرع من طبيب إىل طبيب  ،وما به من علة يف قلبه  ،وال مرض يف
ّ

جسده  ،إال أنه يظل يشكو من أمل يف معدته ،أو انتفاخ يف بطنه  ،و اضطراب يف بوله
أو صداع يف رأسه .
يقول ديل كارنيجي  " :عشت يف نيويورك أكثر من سبع وثالثني سنة  ،فلم حيدث أن
طرق أحد ابيب ليح ّذرين من مرض يدعى ( القلق )  .نعم مل يطرق أح ٌد ابيب ليحذرين أن شخصا من كل عشرة

أشخاص من سكان أمريكا معرض لإلصابة ابهنيار عصيب  ،مرجعه يف أغلب األحوال إىل القلق !
ويتابع كارنيجي القول  " :لو أن أحداً ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إال على سرير واحد  ،وما ِّ
وسعه أن أيكل
أكثر من ثالث وجبات يف اليوم  ،فما الفرق بينه وبني الفالح الذي حيفر
األرض ؟
لعل الفالح أشد استغراقا يف النوم  ،وأكثر استمتاعا بطعامه من رجل
األعمال ذي اجلاه والسطوة !!!" .
ويقول الدكتور الفاريز  :لقد اتضح أن أربعة من كل مخسة مرضى ليس
لعلتهم أساس عضوي البتة  ،بل إن مرضهم انشئ من اخلوف  ،والقلق ،
والبغضاء ،واألثرة املستحكمة  ،وعجز الشخص عن املالءمة بني نفسه
واحلياة!! " .
والقلق النفسي يشمل احلاالت التالية :
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•

الرهاب ( االجتماعي ) .
القلق النفسي العام .

•

الوسواس القهري .
فالرهاب  :هو أكثر األمراض النفسية شيوعاً بني الناس .وهو عدة أنواع مثل  :رهاب ملنظر الدم  ،رهاب لألبر ،

•

رهاب لألماكن العالية  ،رهاب للطريان وما شابه ذلك  ،إضافة إىل أشدها أتثرياً على حياة اإلنسان وهو ما يعرف
ابلرهاب االجتماعي ( وهو خوف الشخص من التجمعات واجملالس اليت يتواجد هبا أانس غرابء ) ،وذلك

إلحساسه خبوف من حدوث شيء يسبب له اإلحراج والفشل  ،فيتجنب حضور أي مناسبات اجتماعية .
القلق النفسي العام  :واملريض يف هذه احلالة يكون خائفاً من حدوث شيء ما ،ال يعرف ما هو  ،فيغدوا متوتر

األعصاب دائماً يف مجيع جوانب احلياة  ،يفكر كثرياً يف كل صغرية وكبرية حتدث خالل اليوم !.ويتذكر الشخص منهم
أنه كان يقلق منذ طفولته ،وأنه يصاب ابألرق عند حدوث أي تغري يف حياته أو نظامه ،مهما كان األمر بسيطاً !.
وهؤالء املرضى أكثر عرضة من غريهم لإلصابة بتشنج القولون (القولون العصيب) .
الوسواس القهري :وفيه تتكرر فكرة معينة يف ذهن الشخص رغم حماولته طردها ،مع اقتناعه التام بسخافة تلك

الفكرة  .وتسبب له التوتر الذي يزول إذا استجاب لتلك الفكرة  .ومثال ذلك شخص تراوده بعد الوضوء فكرة أنه
"غري طاهر" ،رغم أنه متأكد متاماً من وضوئه  .وال يستطيع طرد تلك الفكرة والتخلص من القلق الناتج عنها إال إذا
توضأ مرة أخرى ،فيعيد الوضوء  .وبني عودة الفكرة
واستجابته هلا ،يظل يف دوامة تستغرق كل وقته ،وتؤثر
على التزاماته العائلية والعملية .
وليس منا من ال يقلق يف حلظة من اللحظات  ،أو موقف
من املواقف  ،فهذا أمر طبيعي .أما أن يستمر القلق
ألايم ،بل لشهور أو سنني ،فهذا ما الُ حتمد عقباه ! .بل
من الناس من يقلق ألتفه األسباب  ،فتساوره اهلموم والشكوك  ،ويعيش أايمه بني القلق واالكتئاب .
فإذا أردت اجتناب القلق عليك مراجعة نفسك وموازينك  ،وتدبر أمورك وأحوالك.
عشرون وصية لتجنب القلق

 -1عش يف حدود يومك وال تقلق على املستقبل ،وال ختش قلة الرزق ،فالرزق بيد هللا تعاىل،قال تعاىل{وِّيف
السماء ِّرزقُ ُكم وما تُوع ُدون }الذارايت.22
َّ
 -2ذ ّكر نفسك ابلثمن الفادح الذي يدفعه جسمك مثنا للقلق.
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 -3دع التفكري يف املاضي ،فإنه لن يعود مهما حاولت  .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (واستعن ابهلل وال
تعجز فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل
الشيطان) أخرجه مسلم .
 -4تدبّر احلقائق بعناية قبل صنع القرار ،ومىت اختذت قراراً حصيفاً  ،أقدم على تنفيذه واستعن ابهلل وال ترتدد ..
وتذكر قول رسول هللا عليه الصالة والسالم  (:إذا سألت فاسأل هللا  ،وإذا استعنت فاستعن ابهلل  ،واعلم أن
األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك  ،ولو اجتمعوا على أن يضروك
بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك  ،رفعت األقالم وجفت الصحف) .رواه الرتمذي .
 -5ارض بقضاء هللا تعاىل وقدره  .فاملؤمن ال خيشى مصائب احلياة  ،فكل أمره خري  ..يقول النيب عليه الصالة
والسالم ( :عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خريا
له ،وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له) رواه مسلم .
 -6أحص نعم هللا عليك  ،بدال من أن حتصي مهومك ومتاعبك  .يقول تعاىل{ :وإِّن تـع ُّدوا نِّعمة ِّ
اَّلل ال
ّ
ُ
ُحتصوها إِّ َّن اَّلل لغ ُف ِّ
يم }النحل.18
ُ
ّ ٌ
ور َّرح ٌ
واسأل نفسك دوما  :هل تستبدل مليون رايل مبا متلك ؟ أتبيع عينيك من أجل املال ؟  ،وكم من الثمن ترى
يكفيك مقابل يديك أو ساقيك أو أوالدك ؟ أحسب ثروتك بنداً بنداً  ،مث امجع هذه البنود ،وسوف ترى أهنا ال
تق ّدر بثمن !.
يقول شوبنهور  " :ما أقل ما نفكر فيما لدينا  ،وما أكثر ما نفكر فيما ينقصنا ؟!".
 -7ال هتتم بتوافه األمور  ،وال جتعل صغائر املشاكل هتدم سعادتك  ،وال تثور ّن من أجل أشياء اتفهة.
 -8ال تعط األمور أكثر مما تستحق  ،ق ّدر قيمة الشيء  ،وأعط كل شيء حقه من االهتمام.
 -9استغرق يف عملك  ،فإذا ساورك القلق  ،أشغل نفسك مبا تعمل أو أبمر آخر مفيد.
وصب اهتمامك على اآلخرين  .اصنع يف كل يوم عمالً طيباً يرسم االبتسامة على وجه
 -10ال تكن أاننياًّ ،

إنسان.يقول النيب عليه الصالة والسالم  (:أفضل األعمال أن تدخل على أخيك املؤمن سروراً  ،أو تقضي عنه
ديناً  ،أو تطعمه خبزاً) قال األلباين  :حديث حسن .
 -11اجعل عملك خالصا هلل تعاىل  ،وال تنتظر الشكر من أحد  .يقول النيب عليه الصالة والسالم " :إمنا األعمال
ابلنيات ،وإمنا لكل امرئ ما نوى" رواه الشيخان.
 -12ركز جهودك يف الع مل الذي تشعر من أعماقك أنه صواب  ،وال تستمع للوم الالئمني ،وإذا ما وجدت نفسك
على خطأ ،فالرتاجع عنه فضيلة.
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تدون فيه األخطاء اليت ارتكبتها ،واستحققت النقد من أجلهاُ .عد إليها من حني
 -13احتفظ لنفسك بسجل ّ
آلخر  ،لتستخلص منها العرب اليت تفيدك يف مستقبلك .واعلم أنه من العسري أن تكون على صواب طوال الوقت ،وال
تستنكف أن تسأل الناس النقد النـزيه األمني ،وتقبل نصيحة الراشدين  ،فالنيب عليه الصالة والسالم يقول " :الدين
النصيحة" رواه مسلم.
 -14ال تفكر يف حماولة االقتصاص من أعدائك  ،فإن حاولت ذلك آذيت نفسك أكثر مما تؤذي أعداءك  .قال
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
تعاىل{ :وال تست ِّوي احلسنةُ وال َّ ِّ
يم
السيّئةُ ادفع ابلَِّّيت هي أحس ُن فإذا الَّذي بـيـنك وبـيـنهُ عداوةٌ كأنَّهُ وِّيلٌّ مح ٌ

}فصلت.34
واكظم غيظك وال تغضب  ،فاهلل تعاىل ميتدح الكاظمني الغيظ والعافني عن الناس .قال تعاىل { :والك ِّ
اظ ِّمني الغيظ
والعافِّني ع ِّن الن ِّ
ب ال ُمح ِّسنِّني }آل عمران .134
اَّللُ ُِّحي ُّ
َّاس و ّ

 -15حاول أن تغري األشياء السلبية إىل إجيابية  ..ويضرب ديل كارجني مثالً فيقول  " :إذا لقيت بني يديك ليمونة
ماحلة  ،فحاول أن تصنع منها شراابً سائغاً حلواً ! "  ..ف ّكر دوما يف السعادة  ،واصطنعها لنفسك جتد السعادة بني
يديك.
 -16اعرف نفسك وال حتاول التشبه بغريك  ،وال حتسد أحداً من الناس  ،فقد رفع هللا الناس بعضهم فوق بعض،قال
اب وإِّنَّه لغ ُف ِّ
ض درج ٍ
ات لِّّيـبـلُوُكم ِّيف ما آات ُكم إِّ َّن ربَّك س ِّريع العِّق ِّ
تعاىل { :ورفع بـعض ُكم فـوق بـع ٍ
يم
ُ ٌ
ُ
ور َّرح ٌ
}األنعام.165
 -17التزم يف عملك ابلقواعد التالية :
·
·
·
·

اسرتح قبل أن يدركك التعب.
حني تعرتضك مشكلة احسمها فور ظهورها.
أضف إىل عمك ما يزيد استمتاعك به.
تعود النظام والرتتيب.

·
·
·

افعل األهم مث املهم.
ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد.
ِّ
اَّللُ نـفساً إِّالَّ ُوسعها هلا }البقرة286
حتمل نفسك ما ال تطيق .قال تعاىل{ال يُكلّ ُ
ف ّ
ال ّ

تقرت على عيالك  ..يقول النيب عليه الصالة والسالم  " :أفضل الداننري دينار
حتر احلكمة يف إنفاقك وال ّ
ّ -18
ينفقه الرجل على عياله ،ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل هللا ،ودينار ينفقه الرجل على أصحابه يف سبيل
هللا عز وجل " رواه مسلم .وقال تعاىل { :وال جتعل يدك مغلُولةً إِّىل عُنُِّقك وال تـب ُسطها ُك َّل البس ِّط فـتـق ُعد ملُوماً
َّحم ُسوراً }اإلسراء.29
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َّار لِّّمن اتب وآمن
 -19ال تستسلم لعقدة اإلحساس ابلذنب  ،فاهلل تعاىل غفور رحيم  ..قال تعاىل { :وإِِّّّين لغف ٌ
وع ِّمل ص ِّ
احلاً ُمثَّ اهتدى }طه.82
اَّلل يـغ ِّف ُر ا ُّلذنُوب
اَّللِّ إِّ َّن َّ
وقال أيضا يف حمكم كتابه {قُل اي عِّب ِّادي الَّ ِّذين أسرفُوا على أن ُف ِّس ِّهم ال تـقنطُوا ِّمن َّرمح ِّة َّ
مجيعاً إِّنَّه هو الغ ُفور َّ ِّ
ِّ
يم }الزمر53
ُُ
ُ
الرح ُ
 -20إذا أصابتك حلظات من القلق واخلوف  ،فال جتزع وال تيأس  ،فقد تكون ابتالء من هللا تعاىل  ،فعليك ابلصرب
واالستعانة بذكر هللا تعاىل.
س والثَّمر ِّ
ص ِّّمن األمو ِّال واألن ُف ِّ
وع ونـق ٍ
الصابِّ ِّرين{}155
قال تعاىل { :ولنـبـلُونَّ ُكم بِّشي ٍء ِّّمن اخلوف واجلُ ِّ
ات وب ِّّش ِّر َّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الَّ ِّذين إِّذا أصابـتـهم ُّم ِّ
ات ِّّمن َّرِّّهبِّم ورمحةٌ وأُولـئِّك ُه ُم
صيبةٌ قالُوا إِّ َّان َّّلل وإِّنَّـا إِّليه راجعون{ }156أُولـئك علي ِّهم صلو ٌ
ُ
ال ُمهت ُدون{ }157سورة البقرة

الغضب واحلياة:

ال شك أن الغضب من أكثر العواطف ضرراً على
القلب ،وال غرابة أن جند من األطباء من يتحدث عن
مسي قاتل! .وهذا مايفهم
أتثريات الغضب وكأنه أتثري ّ
من قول هللا تعاىل "قل موتوا بغيظكم" (آل عمران
 )119فكأن الغيظ ميكن أن يؤدي عملياً للموت
بشكل أو آخر.
والرجال سريعو التوتر والغضب أكثر عرضة من
نظرائهم األكثر هدوءا لإلصابة أبزمة قلبية بثالث مرات  ،حىت وإن مل تكن لديهم قصة عائلية جللطة يف القلب!.
وهناك عالقة مباشرة بني شدة الغضب والعدوانية ،وبني شدة اإلصابة أبمراض شرايني القلب ،وهذا ال يعّن ابلضرورة
أن الغضب هو سبب النوابت القلبية ،ولكنه أحد العوامل املهيئة ملرض شرايني القلب.
والغاضبون أو الذين يتصفون ابلعدوانية هم أكثر عرضة لإلصابة ابرتفاع ضغط الدم بنسبة الضعفني .

117

واحلقيقة أن هرمون األدرينالني والنور أدرينالني يتضاعف مستوامها يف الدم عندما يكون اإلنسان يف
وضعية الوقوف  ،ويزداد مستوامها أكثر عندما يكون يف حالة
الغضب أو االنفعال  .وهذان اهلرموانن مسؤوالن عن الفرار أو
املواجهة  ، Fight or Flightحيث يزيدان من عدد ضرابت القلب ،
ويرفعان ضغط الدم ،و يهيئان اجلسم لوضعية املواجهة أو اهلروب .
وعند تغيري وضعية اإلنسان من الوقوف إىل االضطجاع خيف
مستوى إفراز هذين اهلرمونني وختف حدة الغضب  .وهذا مصداق ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قبل أكثر من  14قران حيث يقول  (:إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه
الغضب وإال فليضطجع)  .رواه أبو داود .
والشيء املبشر هو أنه ميكن تدريب املرضى الذين هم عرضة للنوابت القلبية ،على التخفيف من حدة
ردود أفعاهلم وغضبهم ،من خالل دورات تعتمد مبدأ املعاجلة النفسية والسلوكية.
والبد عند التعامل مع مريض ما ،ومهما كان مرضه أو أعراضه ،من االنتباه إىل اجلوانب النفسية
والعضوية معاً ،فاجلسد يتأثر ابلنفس ،وهي تتأثر به.
وال تزال عالقة عواطف اإلنسان بصحته العامة موضوعاً خصباً للمزيد من الدراسات .

الصحة و الذكاء العاطفي :

تلعب العواطف دوراً كبرياً يف صحة اإلنسان ،سواء صحته اجلسدية أو النفسية .وهناك العديد من األمراض النفسية
اليت تتعلق ابضطراب العواطف والوجدان ،فاالكتئاب واهلوس والقلق ،والرهاب أو اخلوف والوسواس القهري ،كلها
ذات عالقة وثيقة ابلعواطف واملشاعر.
وهناك صلة وثيقة بني العواطف ووظائف جسم اإلنسان .فالشخص القلِّق أو اخلائف ،املقبل على عملية جراحية
لسبب ما  ،رمبا يكون أكثر عرضة للمضاعفات الطبية من الشخص اهلادئ املطمئن.
وقد حيتاج ملدة أطول من النقاهة بعد اجلراحة ،أو حيتاج لكمية أكرب من املسكنات الدوائية!.
وقد يكون سبب هذه العالقة بني عواطف الشخص وصحته اجلسدية أن القلق يرفع مستوى بعض هرموانت غديت
النخامة والكظر ،وابلتايل يغري بعض الوظائف احليوية كضغط الدم وغريه ،مما يزيد اإلصابة ببعض االختالطات.
و"األمراض النفسية البدنية" كالربو  ،والصداع ،واالضطراابت املعدية أو اهلضمية تزداد عند من يعاين من صعوابت
عاطفية كالقلق أو التشاؤم ،والتوتر املستمر ،أو العيش يف جو خالٍ من الثقة .
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والواقع أن أ كثر العواطف أتثرياً سلبياً على الصحة هي :الغضب والقلق واالكتئاب ،رغم أننا ال نعرف بدقة آلية
حدوث تلك التأثريات!!.
حافظ على مناعة جسمك :

يف دراسة علمية أجراها عدد من العلماء يف الوالايت املتحدة على ما يقرب من
مئة ألف شخص  ،ثبت أن االنتظام يف العبادة والتقرب إىل هللا يقلل من نسبة
الوفيات من أمراض القلب مبقدار  ، % 50كما يقلل من نسبة االنتحار مبقدار
 . % 53وأثبتت الدراسة أيضا أن االنتظام يف الصالة يساعد يف ختفيف
االضطراابت العاطفية والعقلية.
والصالة وذكر هللا وقراءة القرآن تشحن اإلنسان بشحنة معنوية تسهم يف تنشيط
املناعة  ،ألن اإلنسان عندما ميتثل ألمر هللا وهو مؤمن جيزيه هللا أحسن اجلزاء " ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن
فال خياف ظلما وال هضما "  .ولقد بينت الدراسات أن الطمأنينة اليت تبثها الصالة يف نفس املصلي تؤدي إىل إفراز
هرموانت خاصة تعمل على تنشيط املناعة .
والصالة درع واق من املسكرات واملخدرات  ،حيث يندر تناوهلا واإلدمان عليها بني املصلني  .ولذلك بدأ كثري من
املستشفيات يف اخلارج العمل على إنشاء دور للعبادة يف كل مستشفى يعاجل اإلدمان .

االمتناع عن الـزواج  ..واملوت املبكر
أشارت دراسة حديثة إىل أن الرجال العازفني عن الزواج  ،والذين يعانون من عدم االستقرار العاطفي والنفسي  ،هم
أكثر عرضة للموت املبكر من نظرائهم املتزوجني !.
ويعتقد العلماء أن العالقة الزوجية تفيد صحة الرجل على املدى الطويل  ،وذلك من خالل حتقيق االستقرار النفسي
والعاطفي  ،مشريين إىل أن العزوف عن الزواج يزيد من خطر الوفاة عند الرجال  .يقول املصطفى صلى هللا عليه
وسلم  ":من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء "
رواه الشيخان .
أما أولئك الذين يسعون حنو اإلحصان ،وال جيدون لذلك سبيالً  ،لظروف يف احلياة قاهرة  ،فنسأل هللا تعاىل أن
يرزقهم من فضله  ،وأن يوفقهم إىل ماحيب ويرضى .
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األرق :Insomnia

األرق  ..هو عدم القدرة على الدخول يف النوم  .أو عدم القدرة على أن ننام

املدة اليت نعتقد أنه جيب نومها  ،أو حدوث تقطع متكرر يف النوم أثناء الليل
.وأهم أسباب األرق :
• القلق والضغوط النفسية  :وهو أكثر أسباب األرق شيوعا  ،فالضغوط
النفسية ال تؤدي إىل األرق فحسب  ،بل إن األرق يزيد من الضغط

النفسي ذاته ،بسبب اهلواجس اليت تنتابنا فيما إذا كنا قد مننا ما يكفينا ملواجهة أمور احلياة يف اليوم التايل أم
ال  ..وهكذا يدخل املرء يف حلقة مفرغة !!..
• مرض يف اجلسم  :كتلك اليت تسبب آالما يف الظهر أو املفاصل ،أو البطن أو الصداع  .وعالج األرق يف
تلك احلالة يكون بعالج املرض األساسي ..
• تناول وجبة ثقيلة قبل النوم  :وقد يؤدي ذلك إىل عسر اهلضم  ،فيتناول املرء مزيدا من السوائل أو الطعام
ليشغل نفسه  ..فيزداد أرقاً على أرق  ..يقول " بيار فلوشري "  :إن ثلث البشر ميوتون ابكرا ألهنم ال ميلكون
ما يكفي من الطعام  ،وإن ثلثاً آخر من البشر -ويقصد أبناء الغرب  ،ولكن ذلك ينطبق على كل من

يعيش حياهتم وال يطبق هدي املصطفى عليه الصالة والسالم يف الطعام  -ميوتون ابكراً ألهنم أيكلون فوق
ماحيتاحون !!.
• التدخني  :فالنيكوتني املوجود يف التبغ مادة مثرية للدماغ  ،ميكن أن تسبب األرق  .وقد أفىت كثري من

العلماء بتحرمي التدخني ملا فيه من ضرر ابلغ للجسم  ،وما يسببه من جلطة يف القلب  ،أو سرطان يف الرئة
 ،أو التهاب مزمن يف القصبات .

• املسكرات واملخدرات  :فتناول اخلمر يسبب اضطرااب شديدا يف النوم  ،والكوابيس واألحالم املزعجة
توقظ شارب اخلمر من حني إىل آخر  .ومدمن املخدرات يف وضع أشد سوءاً من شارب اخلمر!! .

• تناول القهوة أو الشاي قبل وقت قصري من النوم  :فشرب القهوة أو الشاي بعد السابعة مساء قد يسبب
األرق عند الكثريين وليس كل الناس طبعا .ومفعول الكافئني يف القهوة أو الشاي قد يستمر ملدة – 12
 20ساعة.
• الضجيج  :فبعض الناس ال يستطيع النوم بسبب ما حوله من ضجيج .
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• الطريان البعيد والعمل يف الليل  :وحيدث ذلك عند الطيارين واملمرضات والعاملني يف فرتات متغرية من
اليوم

• األدوية املنومة  :إذ يؤدي استعمال األدوية املنومة إىل اضطراب يف نوعية النوم وقد تسبب نعاسا أثناء النهار .
• عدم القيام جبهد جسماين  :فيكثر األرق عند الذين يعملون يف املكاتب أو الذين ال يبذلون جهدا جسداي كبريا
 .وقد حث اإلسالم على ممارسة نوع من أنواع الرايضة البدنية  ،فقال عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه " : -
علموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب اخليل " .وأوصاان رسول اإلنسانية عليه الصالة والسالم ابملشي إىل
املساجد فقال  " :من تطهر يف بيته  ،مث مضى إىل بيت من بيوت هللا  ،ليقضي فريضة من فرائض هللا  ،كانت
خطواته  ،إحدامها حتط خطيئة  ،واألخرى ترفع درجة " رواه مسلم .
كيف تتخلص من األرق :

اعتاد كثري من اإلجنليز منذ مئات السنني على ع ّد الغنم قبل النوم وختيّلها وهي تقفز
األهنر الصغرية!!  ،وذلك للتحفيز على النوم والتخلص من األرق .
وملثل هؤالء نقول  :إن يف ذكر هللا تعاىل ما يغّن عن كل هذا وذاك  ،فاملسلم يعلم قول الرسول عليه الصالة والسالم :
" ينزل هللا إىل السماء الدنيا كل ليلة حني ميضي ثلث الليل األول فيقول  :أان امللك  ،من ذا الذي يدعوين فأستجيب
له ؟ من ذا الذي يسألّن فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرين فأغفر له ؟ فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر " رواه مسلم
.
ورسولنا املصطفى عليه الصالة والسالم يوصينا بذكر هللا قبل النوم ،وقراءة القرآن،واالستمتاع بدعاء النوم  ،بدال من
إضاعة الوقت بع ّد األغنام كما يفعل اإلجنليز مثال !!.
فأيهما أكثر مجاال ومتعة  :أن ترطب لسانك بذكر هللا حىت تغفو عيناك  ،وتنساب يف نوم هادئ وعميق  ،أم تتخيل
األغنام وتبدأ بع ّدها واحدة تلو أخرى؟
الوصااي العشر للمصابني ابألرق :

 .1قم ببعض اجلهد " كاملشي مثال " خالل النهار  ،بشكل تشعر فيه ابلتعب وقت النوم  ،واملشي لفرتة قصرية
قبل النوم ميكن أن يساعد على النوم .
 .2جتنب القهوة والشاي يف املساء  ،واشرب بعض احلليب الساخن  ،فاحلليب حيتوي على مادة تساعد على
النوم .
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 .3ال أتخذ وجبة العشاء يف وقت متأخر من املساء  .حاول أن أتكل قبل ثالث ساعات على األقل من موعد
النوم  .وجتنب األطعمة الدمسة اليت حتتاج إىل وقت طويل للهضم .
.4
.5
.6
.7

خذ محّاماً بدال من الدوش فاالستلقاء يف ماء فاتر يرخي العضالت ويزيل التوتر .
اقرأ شيئا يسريا وخفيفا قبل النوم .
اتبع نظاما معينا للنوم واهنض ابكرا يف الصباح .
ال تسرف يف تربيد أو تدفئة نفسك يف الليل  ..واجعل درجة حرارة الغرفة مقبولة .

 .8إذا استيقظت يف الليل ،فأشغل نفسك بذكر ربك تستفد من ذلك الوقت ،واقرأ شيئا مما يف صدرك من
القرآن .
 .9ال تدخن قبل النوم .
.10

ال أيخذنك الرعب والقلق إن مل تنم بسرعة  ،بل حاول االسرتخاء ما استطعت .

اهلموم والضغوط النفسية : Stress
احلياة مليئة ابلضغوط النفسية  ،وما من أحد إال ويتعرض لنوع من تلك الضغوط .
والضغط النفسي ليس سيئاً حبد ذاته  ،ولكن الطريقة اليت نواجه هبا تلك الضغوط قد ال تكون حسنة !.
وختتلف استجابة الناس للشدائد والضغوط النفسية  ،فمنهم من يتكيف ويسيطر
على الوضع الذي هو فيه  ،ويكون جاهزا للمجاهبة واملواجهة  .ومنهم من يبقى
ماقتاً للشيء ومبغضاً للحال الذي هو فيه  Aversiveويبقى حذرا مدة طويلة .
ومنهم من يذعن لألمر اجلديد وخيضع له . submissive
والذين يواجهون ضغوطا نفسية شديدة يشكون عادة من صداع يف أعلى الرأس ،
ومن آالم عضلية يف الرقبة والظهر  ،وال ينامون نوما هنيئا  ،وقد يشكو البعض منهم
من اخلفقان أو اإلسهال أو اإلمساك .
يقول علماء النفس  :إن كثريا من اهلموم والضغوط النفسية سببه عدم الرضا  ،فقد ال حنصل على ما نريد  ،وحىت لو
حصلنا على ما نريد  ،فقد ال يعطينا ذلك الرضا التام الذي كنا أنمله  .فالصورة اليت كنا نتخيلها قبل اإلجناز كانت
أهبى من الواقع .

122

وحىت بعد حصولنا على ما نريد فإننا نظل نعاين من قلق وشدة خوفا من زوال النعم  .و كان من دعاء رسول هللا
1
صلى هللا عليه وسلم " اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك  ،وحتول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،ومجيع سخطك"
.
واهلموم تفتك ابجلسم ُوهترمه  ،وقد قرأان كيف أن بكاء يعقوب على ابنه أفقده بصره  ،وكيف أن الغم بلغ مداه

فالق
ابلسيدة عائشة رضي هللا عنها عندما تطاول عليها األفّاكون  ..فظلّت تبكي حىت قالت ُ " :
ظننت أن احلزن ُ
كبدي " !.
و من الناس من يستطيع كتمان مهومه  ،ويبدي هلل نفسا راضية  .ولرمبا ضحك املهموم وأخفى مهومه  ،ويف أحشائه
النريان تضطرم .
واجه الضغوط النفسية هبدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
مسع النيب عليه الصالة والسالم رجال يقول  :اللهم إين أسألك الصرب  .فقال  ":سألت هللا البالء فسله العافية " .
رواه الرتمذي .
وال شك أن عالج اهلموم يكمن يف الرضا مبا ق ّدر هللا  ،والصرب على االبتالء واحتساب ذلك عند هللا  ،فإن الفرج ال
بد آت .

والساخطون والشاكون ال يذوقون للسرور طعماً ،فحياهتم كلها سواد دامس  ،وليل حالك .

أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة ال يصل إليها إال من قوي ابهلل إميانه  ،وحسن به اتصاله .
واملؤمن راض عن نفسه  ،وراض عن ربه ألنه آمن بكماله ومجاله  ،وأيقن بعدله ورمحته .ويعلم أن ما أصابته من
مصيبة فبإذن هللا  ،وحسبه أن يتلو قول هللا تعاىل :
{ وما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه وهللا بكل شيء عليم } التغابن . 41
واملؤمن يؤمن متام اليقني أن تدبري هللا له أفضل من تدبريه لنفسه  ،فيناجي ربه " بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير
" آل عمران . 26
وي تذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":ارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس " رواه أمحد .
فمهما كسبت من مال وجاه ،أو سعدت برتف وتبذير ،فإنك أكثر راحة و طمأنينة عندما تلجأ إىل ربك أو ختشع
ساجداً بني يديه  ،أو تصغي إىل تالوة آايته يف ليل أو هنار !
وهذه احلقيقة مل تعد أمراً نظرايً نقول به حنن املسلمون  ! .فقد أثبت ذلك عدد من العلماء واألطباء ومراكز البحث
يف الغرب  ..بل ويف أمريكا مركز التقدم العلمي والطيب على وجه اخلصوص ! .
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ففي دراسة أجريت جبامعة تكساس على أربعة آالف شخص  ،وجد الباحثون أن الذين جيدون من يدعو هلم تتحسن
حالتهم الصحية بنسبة  . % 11وعلى ضوء هذه النتائج قررت تلك كلية اجلامعة إدخال مادة جديدة تتعلق
ابلروحانيات لتقوية ارتباط املرضى ابهلل إلعانتهم على الشفاء! .
والركون إىل جنب هللا خيفف من فواجع القلوب اليت جتلب األسقام واألدواء ! .
أجل إنه " البلسم " الذي يسبق العالج املادي وحي ّفز على جناعته .وليس هناك " راحة " تريح القلب والروح واجلسد
مثل تلك " الراحة " العظيمة اليت عرب عنها الشاعر عمر هباء الدين األمريي – رمحه هللا – عندما قال يف بيت شعري
مؤثر من قصيدة مجيلة أبدعها بعد صالته يف احلرم :
ما مل قليب من السجود لريب

أس
إتئد اي إمام ال ترفع الر َ
وال يدرك مثل هذه " الراحة " إال من خاف مقام ربه لفنهى النفس عن اهلوى وحصد سنابل األمان يف دار اخللود ،
( وما يلقاها إال ذو حظ عظيم ) .
نسأل هللا أن جيعلنا من أصحاب تلك احلظوظ اهلنَّية  ،والقلوب املطمئنة.
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الفصل الثامن
صحة األسرة
صحة أفراد أسرتنا أولوية قصوى لنا  ،فنحن وأسران معرضون لشىت املخاطر اليت ميكن أن تلحق الضرر بصحة أحدهم
 .فالتفريط يف حق الوالدين أو الزوج أو الولد ،ويف حفظ صحتهم ووقايتهم من األمراض ..حرام ،لقوله عز وجل"
وال تقتلوا أوالدكم" األنعام 151 :وقوله سبحانه " :وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق " األنعام151 :
ومعىن ذلك أن يتشاور الوالدان للتوصل إىل ما فيه مصلحة الولد .ومن ذلك أيضاً قول النيب (ص) " :كفى ابملرء إمثاً
أن يضيع من يقوت" رواه أبو داود.
ومن أهم سبل حفظ صحة الطفل احلرص على إرضاعه من الثدي يف العامني األولني من عمره ،فذلك يزوده ابلتغذية
الفضلى ،وابألجسام املناعية املضادة اليت تنتقل إليه من األم يف لبنها ،وحيافظ على صحته وصحة أمه ابملباعدة بني
األمحال  ،ألن الرضاعة متنع احلمل يف الغالب .وقد قال ربنا عز وجل ":والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن
أراد أن يتم الرضاعة " البقرة233 :
واجبات املرء يف حق أفراد أسرته :
.1أن يتخذ كل أسباب وقايتهم من األمراض:
• ويدخل يف ذلك إبعادهم عن مصادر العدوى
• ووجوب تطعيمهم حبسب اللزوم لتوقّي كثري من األمراض املعدية.
فلو ّفرط األب أو األم مثالً يف تطعيم ولدمها ،فإهنما يعرضانه للضرر ،وقد هنامها هللا عز وجل عن ذلك ،وقد
يؤدي تصرف كهذا إىل التهلكة واخلسران لقوله سبحانه" :قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفهاً بغري
علم" األنعام140 :
 .2أن حيرص على ما ينفعهم من سبل احلياة الصحية كتغذيتهم ابلغذاء احلسن وحثهم على االعتدال فيه ،وجعلهم
يتخذون بعض الرايضات اليت حتفظ عليهم صحتهم.
 .3أن يداويهم إذا تعرضوا للمرض .
يعرضانه
وليس خيفى أن من أهم املخاطر اليت يتعرض إليها الولد األعزل  ،أن يكون أحد أبوبه أو كالمها مدخناً ،ف ّ

لإلصابة مبختلف األمراض  .وواضح أن يف ذلك حرمة مضاعفة ،ملا فيه من تفريط حبق الوقاية ،وإكراه على التعريض
للخطر ،وهو صغري ال حول له وال قوة .
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املودة والرتاحم وحب الناس :

ال يقتصر أثر العالقات احلميمية بني أفراد األسرة واألصدقاء على الوقاية من األمراض النفسية والعضوية فحسب  ،بل

إن أثر ذلك ميتد ليشمل الوقاية من األمراض الفريوسية واجلرثومية  ،فقد أظهرت دراسة أجريت يف جامعة بنسلفانيا
أن أعراض الزكام كانت أقل عند األشخاص الذين يتمتعون حبب األقارب واألصدقاء وعطفهم ومودهتم.كما أن
الرتاحم واملودة يزيدان من طمأنينة النفس وسكينتها  ،فتقوى املناعة ويتصدى اجلسم لنوازال احلياة بقوة وكفاءة .

الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج

يهدف الفحص الطيب بصفة عامة إىل التوصل إىل تشخيص املرض ،أو الكشف
عن إمكانية اإلصابة ،أو احتمال محل الصفة املرضية مبرض ما  ،لدى الشخص
يعرض الذرية هلذا املرض.
الذي جيرى له الفحص  ،مما قد ّ
فاالمراض الوراثية والتشوهات اخللقية تشكل نسبة عالية من املواليد اجلدد .
يصاب طفل واحد من كل  25طفل إما مبرض وراثي ،أو
ويتوقع احصائياً أن
ُ

عيب خلقي شديد ،أو ختلف عقلي ،انتج عن خلل يف اجلينات ،أو مبرض له
عوامل وراثية .كما أن بعضاً من هؤالء املصابني يتوفون مبكراً  ،أو حيتاجون للبقاء
يف املستشفيات ملدة طويلة أو بشكل متكرر  ،وما لذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية .
وهلذا فإن االستشارة الوراثية والفحص الطيب قبل الزواج أمران يف غاية االمهية يف هذا العصر ،وقد يكشفان عن أمراض
وراثية كما يسهما يف ختفيض نسبة تلك األمراض.
ويف الفحص الطيب الوراثي يقوم الرجل واملرأة املقبلني على الزواج إبجراء فحوصات معينة  ،الغرض األساسي منها

جتنب إجناب ذرية مصابة أبمراض وراثية  .ويهدف الفحص إىل :

 .1معرفة ما إذا كان الرجل أو املرأة أو كالمها حاملني لصفة وراثية مرضية  ،قد تنتقل منهما إىل الذرية إبرادة

هللا  .وهناك نسب معينة لإلصابة ابملرض لدى الذرية بناء على نوع الصفة الوراثية املرضية ،وهذا النوع من
الفحص هو األكثر شيوعاً.

 .2معرفة ما إذا كان الرجل أو املرأة أو كالمها مصابني مبرض وراثي معني ،وذلك أن بعض األمراض الوراثية قد

ال تظهر بشكل واضح حىت عند البالغني ،ما مل يتم إجراء فحص سريري وخمربي دقيق .هذا النوع يعترب اندر
االستخدام.

أمهية الفحص الطيب الوراثي ما قبل الزواج:
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وأتيت أمهية هذا الفحص من جوانب متعددة ومنها :
• األمراض الوراثية يف جمملها أمراض مستعصية يصعب عالجها ،وتستمر مدى احلياة  .كما أهنا حتتاج إىل

•

•

رعاية طبية مستمرة .وأييت مرض األنيميا املنجلية والتالسيميا يف مقدمة هذه األمراض اليت حتتاج إىل الكثري
من العناية واجلهد املستمر لعالجهما.
إن انتشار هذه األمراض يف أي جمتمع يؤثر سلباً على إنتاجية هذا
اجملتمع وصحته ،ويشكل عبئاً مالياً كبرياً على القطاعات الصحية.
الزواج يف اإلسالم ركيزة أساسية يف بناء األسرة واجملتمع وميثاق غليظ له
حقوقه وواجباته .ومن األمور املعروفة شرعاً أنه جيب عدم كتم العيوب
الظاهرة واخلفية يف الزوجني .ويستدل على ذلك بقول أم سلمه رضي

هللا عنها عندما خطبها الرسول صلى هللا عليه وسلم "إين امرأة قد أبدر
سّن وإين أم ّأايم وأان شديدة الغرية"  ،وقول الرسول صلى هللا عليه
وسلم لرجل خطب امرأة حيث قال له" :فاذهب فانظر إليها فإن يف
1
أعني األنصار شيئاً"
•

ولقد ورد يف األثر عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما رأى أانساً
ضعاف البنية يظهر فيهم اهلزال ،فهاله ما هم فيه ،فسأهلم عن السبب ،فقالوا" :إننا نتزوج من قرابتنا" .
فقال عمر" :اغرتبوا وال تضووا " أي ال حيدث فيكم الضعف واهلزال.

ومن هذا كله يتضح أمهية الفحص الوراثي قبل الزواج كوسيلة وقائية مهمة تتماشى مع املتطلبات الصحية
واالقتصادية واألخالقيات اإلسالمية.
ويشمل الفحص حالياً مرضني فقط مها األنيميا املنجلية والتالسيميا.
األمراض الوراثية اليت ميكن فحصها بصفة عامة:
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األمراض الوراثية كثرية جداً ،وهناك حقائق مهمة ال بد أن نعرفها :
•

•

خلو الشخص من
ال ميكن ألي فحص مهما بلغت دقته أن يضمن ّ

مجيع األمراض الوراثية ،وابلتايل ال ميكن ألي فحص أن يستثّن
احتمال حدوث مجيع األمراض الوراثية يف الذرية.
إن فحوصات ما قبل الزواج هي يف الغالب للكشف عن محل
الشخص ملرض وراثي ما ،وهذا يعّن أنه ينبغي حتديد الشخص

احلامل لتلك األمراض بفحص خمربي دقيق .قد يكون هذا سهالً يف
بعض األمراض الوراثية مثل :األنيميا املنجلية ،وقد يكون يف غاية
الصعوبة يف مرض مثل "ضمور العضالت اخللقي" حيث يتطلب حتليالً جينياً دقيقاً يصعب توفره حىت يف

•

املراكز الطبية املتقدمة.
من املهم مراجعة الطبيب املختص وخاصة أطباء األمراض الوراثية قبل إجراء الفحص ،حىت يتم أخذ التاريخ
املرضي لعائلة طالب الفحص  ،مما يساعد يف معرفة األمراض املوجودة ،وابلتايل توجيه الفحص يف املسار
الصحيح.

أما األمراض الوراثية األكثر شيوعاً ،واليت ميكن فحصها قبل الزواج ،فهي مرض األنيميا املنجلية و الثالسيميا  ،وهي
أمراض وراثية متنحية .
األهداف املرجوة من الفحص الطيب الوراثي قبل الزواج:
•
•
•
•

نشر الوعي بني الناس عن وجود هذه األمراض وضرورة الوقاية منها.
احلد من انتشار هذه األمراض يف اجملتمع ،والعمل على بناء جمتمع صحي سليم.
احلد من األعباء االقتصادية هلذه األمراض على الفرد واألسرة واجملتمع والدولة.
جتنيب األسر املعاانة النفسية واالجتماعية املصاحبة هلذه األمراض إبذن هللا .
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الرضاعة من لنب األم
أطل على وجه األرض ..
لنب األم منحة السماء لزائر جديد ّ
هتيأت لرتكيبه مصانع أودعها هللا تعاىل يف جسم األم  ،وفاق برتكيبه كل لنب  ..مير عربه كل ما حيتاج إليه الطفل من
وقاية وغذاء  ..ويعطي األم إحساسا يوثقُ عرى الروابط بينها وبني وليدها .
واقتدى الكثري من نسائنا يف بالدان العربية واإلسالمية بنساء الغرب  ،فانتشر اإلرضاع الصناعي  ،وأصبح اإلرضاع
الطبيعي – يف وقت من األوقات – تقليدا من التقاليد القدمية.
وتوالت الصيحات من خمتلف األوساط الطبية يف أورواب وأمريكا تؤكد حقيقة واحدة مفادها أن ( لنب األم هو األفضل
) ،و تدعو األمهات إىل العودة إىل لنب األم .
ورغم تقدم العلوم الطبية  ،إال أهنا مل تتمكن حبال من األحوال من إنتاج
لنب يشبه لنب األم  ،وليس هناك على وجه األرض حملول بيولوجي يستطيع
أن يغّن متاما عن لنب األم  .فهناك أكثر من مئة أنزمي ( مخرية ) يف لنب
األم  ،كلها غري موجودة يف احلليب االصطناعي .كما أن لنب األم حيتوي
على محاية مناعية خاصة  ،ومحاية ضد اإلنتاانت غري متوفرة يف أي نوع
آخر من الغذاء.
وقد دعت منظمة الصحة العاملية إىل مزيد من االهتمام برضاعة األطفال
ح ديثي الوالدة بشكل طبيعي من لنب األم ،ملا لذلك من دور هام يف إنقاذ أرواحهم وحتسني حالتهم الصحية.
وأكدت املنظمة على ضرورة االقتصار على تلك الرضاعة بدون إضافة أية أطعمة أو سوائل أخرى ،حىت وإن كانت
ماء ،وذلك حىت بلوغ األطفال ستة أشهر من العمر  ،مث مواصلة إرضاعهم طبيعيا مع إعطائهم أغذية مكملة حىت
بلوغهم عامني من العمر على األقل".
" وصدق هللا تعاىل حيث يقول   :والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة  ( البقرة
آية . ) 233
فوائد مؤكدة :
وتشدد املنظمة على ضرورة اتباع ما مسّته عشر حقائق هامة عن الرضاعة الطبيعية ،تبدأ من ضرورة البدء هبا يف الساعة
األوىل من ميالد الطفل ،وإرضاعه كلما رغب يف ذلك يف أي وقت ،وتاليف استخدام القارورات أو اللهاايت.
والرضاعة الطبيعية تعود بفوائد على األمهات ،إذ تسهم يف التقليل من خطر اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان املبيض،
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كما تساعدهن يف العودة إىل أوزاهنن الطبيعية قبل احلمل ،وتقلص من معدالت السمنة بينهن.
والشك أن آاثر الرضاعة الطبيعية اإلجيابية على األطفال تستمر لسنوات طويلة ،إذ يتعرضون بنسب أقل ألمراض
عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع كولسرتول الدم والسمنة املفرطة .كما يتمتع األطفال الذين رضعوا لنب األم
بنسب ذكاء أعلى من نظرائهم الذين تناولوا غذاء بديال عن لنب األم.
واأللبان الصناعية ال حتتوي على املضادات املوجودة يف حليب األم .وينطوي استخدامها على خماطر متعددة ،مثل
عدم نقاء املاء املستخدم يف جتهيزها ،أو عدم حصول الرضيع على املواد الغذائية ابلرتكيز املساوي لرتكيز حليب األم،
مما يعرضه بسهولة ألمراض سوء التغذية.
وتوصي املنظمة بضرورة توفري أماكن مناسبة هلن سواء يف العمل ،أو ابلقرب منه  ،إلرضاع صغارهن ابنتظام ،وتوفري
السبل املناسبة لتخزين لنب األم إذا مل يتيسر اإلرضاع بسبب ظروف العمل.
ووفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية ،ميكن أن يؤدي احلرص على الرضاعة الطبيعية إىل إنقاذ حياة حنو مليون
طفل خالل األشهر األوىل من حياهتم.
فوائد الرضاعة من لنب األم :

تقدمها األم لطفلها عندما ترضعه .أما الفوائد الىت
كلنا نعلم الفوائد الكثرية الىت ّ
حتصل عليها ىف الوقت نفسه عندما ترضع طفلها فقالئل هم الذين يدركوهنا.
اعرىف أن الرضاعة تعود ابلفوائد عليك وعلى طفلك ىف الوقت نفسه وأن لنب
األم غىن بكل الفيتامينات واملعادن الىت حيتاجها طفلك ىف األشهر الستة

األوىل ،إضافة إىل غناه ابملواد الىت تقوي مناعته وحتميه من األمراض.
وفوائد الرضاعة طويلة املدى ،لذلك ميكن القول إهنا اهلدية الفضلى الىت ميكن
أن تقدميها لك ولطفلك.
أوال :طفلك والرضاعة
• الرضاعة محاية لطفلك من أمراض اجلهاز اهلضمى والتنفسى والتهاابت األذن :
كما أن هذه األمراض تكون أقل وطأة عليهم ىف حال حصوهلا .وهلذا تعترب الرضاعة الطبيعية حصراً ىف األشهر
املقوية للمناعة املوجودة ىف احلليب الطبيعى تش ّكل طبقة محاية
الستة األوىل احلماية األهم للطفل !.كما أن املواد ّ
ىف أمعاء الطفل وأنفه وبلعومه  ،حتمي الطفل من التهاابت اجلهاز اهلضمى الحقاً.
• الرضاعة محاية للطفل من احلساسية :
وجتعله أقل عرضة لإلصابة حبساسية اجلهاز التنفسى الحقاً .و ميتد أثر هذه احلماية حىت فرتة املراهقة.
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• الرضاعة الطبيعية تنشط ذكاء الطفل :
أظهرت دراسات عديدة وجود عالقة بني الرضاعة الطبيعية وارتفاع مستوى مؤشر الذكاء عند الطفل .وقد
تؤثر العالقة العاطفية الىت تنشأ بني األم والطفل أثناء إرضاعها ىف ذلك ،إال أن األمحاض الدهنية ىف حليب
األم تلعب دوراً رئيساً ىف منو دماغ الطفل وذكائه.
• الرضاعة محاية من السمنة ىف السنوات الالحقة :
اكتشف الباحثون وجود عالقة وثيقة بني الرضاعة الطبيعية وخفض احتمال إصابة الطفل ابلسمنة الحقاً.

• ميكن أن حتمي الرضاعة الطبيعية الطفل من سرطان الدم  ،ومرض السكر من النوع األول  ،وارتفاع ضغط
الدم الحقاً
اثنياً :أنت والرضاعة

• تساعدك الرضاعة الطبيعية ىف خفض وزنك بسرعة أكرب
• تساعد ىف احلد من خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان
• تسهم يف الوقاية من هشاشة العظام الحقا

• تساعد يف سرعة تقلّص الرحم وعودته إىل حجمه الطبيعى

131

حافظ على صحة والديك
الشيخوخة واحدة من أهم املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف العصر احلديث .وهي تطور طبيعي وبيولوجي حيدث يف
أجهزة اجلسم املختلفة مع تقدم السن .وكثري من الناس خيشون من العجز والشيخوخة أكثر من خشيتهم املوت نفسه
 .وكم يقع املسن يف حرج ابلغ عندما يرى أحد أقاربه وال يتذكر امسه  ،أوعندماُ يسأل وال يستطيع اإلجابة  ،أو
عندما ال يستطيع محل حاجياته بنفسه .
ما هي التغريات الشائعة املرتافقة مع تقدم العمر
• التغريات اخلارجية :
o
o
o
o

إصابة الشعر ابلشيب .
تغريات يف صبغة اجللد .
تراجع يف ردود األفعال .
ضعف التوافق العضلي

والعصيب .
 oتراجع يف نشاط احلواس (وخاصة السمع والبصر)
• التغريات الداخلية:
 oفقدان مرونة األوعية الدموية مما يزيد من خطر اإلصابة بتصلب الشرايني .
 oعدم القدرة على التنفس بسهولة
 oزايدة تعرض العظام للكسور
 oقلة املناعة يف مواجهة األمراض وأتخر الشفاء منها .
 oبطء عمليات البناء  ،فيصبح اجلسم غري قادر على إصالح التلف الذي حيصل للجسم بسرعة .
ماهي التغريات العقلية؟ وكيف تؤثر سلبيًا على حياة املسن؟
الذاكرة :

يعترب النسيان من أبرز السمات عند املسن وخاصة للذاكرة القريبة ،أما الذاكرة البعيدة فأحداثها عادة ال تتأثر إال
مؤخراً.
التفكري :
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يتحول املسن إىل التفكري البطيء والتحفظ وعدم التعجل يف اختاذ القرارات .
العواطف :
ومعنواي ،وإىل الشعور أبمهيته ،وذلك بسبب فقدان العمل أو
ماداي
ً
حيتاج املسن يف هذه املرحلة إىل اإلحساس ابألمان ً
شريك العمر أو األقارب .
الشخصية :
تظهر على املسن بعض التغريات يف الشخصية ،فقد يصبح عدمي الثقة  ،أو يبالغ يف قدراته وردود أفعاله .وقد يهمل
تعبريا عن االنسحاب من احلياة ،أو يصبح انقداً ابستمرار لآلخرين.
مظهره ً
أهم املشاكل الصحية اليت يشكو منها معظم املسنني:

ضعف البصر :

جيب مساعدة املسن يف احلصول على احتياجاته الالزمة كيال نعرضه لألذى .

ضعف السمع :
ينبغي التحدث مع املسن بصوت واضح ومسموع ،وعرضه على الطبيب املختص إن احتاج لذلك .
ضعف العظام وسهولة كسرها :

ال بد من توفري األماكن اآلمنة واحلذر من درجات السالمل والعتبات بني الغرف ،وهلذا يفضل أن تكون غرفة املسن
ابلدور األرضي ،وأن يكون السرير منخفضاً قدر اإلمكان .
ضعف الذاكرة :

جيب اشرتاك املسن يف املناقشات ،وتكرار األسئلة عليه حىت يستطيع الرتكيز.

قلة ساعات النوم ليالً (األرق):

هنارا .
ينبغي تشجيع املسن على ممارسة بعض التمرينات أو النشاطات اخلفيفة  ،وحماولة تقليل عدد ساعات النوم ً

تقرحات الفراش :

ال بد من اتباع النظافة التامة للمسن ،وعدم تركه مبلالً ابلبول أو العرق .كما ينبغي تغيري وضع املسن أثناء اجللوس
أو النوم من فرتة إىل أخرى ,ذلك ملنع اإلصابة أبي تقرحات أو التهاابت .
عدم التحكم يف اإلخراج :

ينبغي تدريب املسن على تنظيم أوقات الذهاب للحمام لقضاء احلاجة كل  4-3ساعات.ويف حالة عدم جتاوب

املسن ،جيب استخدام احلفاضات أو أكياس البول .
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طب الشيخوخة:
 .1النسيان  ..هل يصيب كل املسنني ؟

كثريا ما يشكو املسنون من نسياهنم لألحداث القريبة  ،فبعضهم ينسى ما حدث له من شهر واحد  ،وآخرون ينسون ما
قالوا منذ دقائق معدودات  .وفئة أخرى تنسى األشخاص القريبني منهم تدرجييا  ،فتبدأ بنسيان األصدقاء مث األقرابء مث
األوالد .ومثة آخرون يشكون من تلعثم الكالم  ،وعدم القدرة على الرتكيز والتعبري عما جييش يف نفوسهم .
 .2خرف الشيخوخة :
وهو ضعف مكتسب وشامل يف الذاكرة  ،وعدم القدرة على حل مشاكل احلياة اليومية ،وما يتبع ذلك من مظاهر اللغة
واالتصال والتحكم .ويقوم املصاب ابخلرف بتصرفات غري معتادة يف الصحو يف وقت متأخر من الليل ولبس مالبس
العمل  ،ويعجز عن معرفة األشخاص  ،و ضبط السبيلني  ،ويهمل نظافة اجلسم  ،ويتحرك دون هدف  ،وال يتمكن من
معرفة مكان وجوده والتاريخ واليوم الذي هو فيه
 .3مرض ألزهيمر : Alzheimer , s disease
حيدث هذا املرض نتيجة ضمور مستمر يف خالاي الدماغ واخلالاي العصبية بشكل
عام  ،مما يؤثر على الوظائف العقلية والعصبية للمريض .
وضعف الذاكرة مث فقدها هو أول أعراض مرض " ألزهيمر "  .وهو عرض يظهر
ويتطور بسرعة  ،مث تتبعه حالة من االكتئاب وتغري املزاج والشخصية .يعقب ذلك
تدهور يف صحة املريض بشكل عام حىت يصبح غري قادر على رعاية نفسه أو
قضاء حاجاته بنفسه .
ورمبا يبدأ مرض ألزهيمر يف مرحلة مبكرة يف اخلمسينات أو الستينات من العمر  ،مث يتدهور بعد ذلك بسرعة مع تقدم
العمر .
 .4مرض ابركنسون :
وفيه يشكو املريض من الرجفان وبطء احلركة  ،واملشي خبطى قصرية مع صعوبة
االحتفاظ ابلتوازن  .ويكون الرجفان على أشده يف هناية األطراف ،ويظهر أثناء
الراحة وخيف ابحلركة اإلرادية حلظة مث يعاود شدته األوىل .
و ينحّن اجلسم وخيفت الصوت ،كما تضعف الذاكرة .ويف احلاالت املتقدمة
اليستطيع املريض اإلعتماد على نفسه.
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 .5السقوط واملشية غري املتزنة :

قد يؤدي سقوط املسن إىل العجز أو الوفاة  ،كما قد يؤدي إىل االنعزالية نتيجة اخلوف وفقدان الثقة  .فقد أشارت
الدراسات العلمية إىل أن  % 40من املسنني الذي يتعرضون
للسقوط خيشون القيام ابلنشاطات اليومية املعتادة  ،وأن ثلث
املسنني يتعرضون إىل السقوط مرة أو مرتني يف العام الواحد .
ويش ّكل السلم ( الدرج ) سبباً كبرياً للسقوط  ،كما أن عددا من

األدوية اليت يستعملها املسن رمبا تساهم يف حدوث السقوط،
بسبب هبوط ضغط الدم ،أو قلة درجة اليقظة عند استخدام هذه
األدوية  .ويؤدي السقوط عند املسنني إىل حاالت رمبا تكون

ذات نتائج خطرية  ،ومنها كسر عنق عظم الفخذ  ،والذي يعترب
من أهم أسباب اإلعاقة عند املسنني .
كما ميكن أن يسبب الرقاد الطويل  ،وهو بقاء املسن ساقطا أو راقدا على األرض أكثر من ساعة دون التمكن من
النهوض  ،وقد يؤدي ذلك إىل التهاب الرئة واجلفاف وغريها .
 .6االكتئاب :
وهو أكثر االضطراابت النفسية انتشارا بني املسنني  ،ويرتبط حدوثه ابألمراض اجلسدية وفقدان األصدقاء واألقارب ،
ووجود صعوابت اجتماعية أ ومشاكل اقتصادية .وكثريا ما حيتاج املسن إىل عالج نفسي يسرب أغوار املشكلة  ،أكثر مما
هو حباجة إىل دواء يتجرعه صباح مساء.
 .7أمراض العظام واملفاصل:

يتخلخل النسيج اإلسفنجي يف العظام مع تقدم السن ،كما تفقد العظام مرونتها مبرور الزمن  .وأكثر أمراض املفاصل
شيوعا عند املسنني هي:
 )1هشاشة العظام ( وهن العظم ):
وتعبري "وهن العظم " هنا أدق  .قال تعاىل ":قال رب إين وهن العظم مّن واشتعل الرأس شيبا " .1ووهن العظم أكثر
شيوعا عند النساء بعد سن اليأس  ،إال أنه حيدث يف اجلنسني  .وتنقص فيه كتلة العظام دون حدوث أي تغيري يف
الرتكيب الكيماوي للعظم .وقد تقصر القامة بعد حدوث ترقق يف الفقرات واهنيارها .
 )2التهاب املفاصل التنكسي :
 1مرمي 4
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وكلمة "تنكسي" مأخوذة من قوله تعاىل ":ومن نعمره ننكسه يف اخللق
"  1ويظهر هذا املرض عادة بعد اخلمسني من العمر  .وحتدث فيه
تغريات تنكسية يف العظام والغضاريف العضلية  .وسببه اهرتاء املفصل
بتقدم السن  .وتؤهب البدانة لإلصابة هبذا الداء وخاصة يف مفاصل
الركبتني .
واألمل أثناء املشي هو العرض الرئيس هلذا املرض  .ومع تقدم املرض
حيدث األمل أثناء الراحة .
 .8أمراض شرايني القلب التاجية :

و تعترب القاتل األول لإلنسان .و هي مسؤولة عن وفاة  %75ممن تعدوا سن اخلامسة والستني من العمر .وهي
شائعة احلدوث عند املسنني بسبب التصلب الشرايين يف الشرايني التاجية يف القلب .و حدوث مرض شرايني القلب
التاجية مرتبط بعوامل مهيئة كالتدخني و ارتفاع ضغط الدم والكولسرتول و مرض السكر وزايدة الوزن وقلة احلركة
وغريها.ويتظاهر هذا املرض ابلذحبة الصدرية أو جلطة القلب.
 .9السرطان :
و ميثل املركز الثاين يف درجة انتشاره بني املسنني.ويزداد حدوث السرطان مع تقدم العمر .والكشف املبكر هو أحد
أهم الوسائل الفعالة يف القضاء على السرطان.
أوجه رعاية املسنني :
يوصي اإلسالم اإلنسان بوالديه ومن يف حكمهم من كبار السن ابإلحسان ( ووصينا اإلنسان بوالديه إحساان )

2

ويدعو إىل توقري الكبار يف السن واحرتامهم  .وإجالل الشيخ الكبري واجب لقوله صلى هللا عليه وسلم :

" إن من إجالل هللا تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه  ،وإكرام ذي السلطان
املقسط " .3
ولننظر يف قول الرسول البليغ يف الدعوة للرمحة ابلصغري وتقدير شرف الكبري " ليس منا من مل يرحم صغريان ويعرف
شرف كبريان " 4وينبغي حث األبناء على رد اجلميل جتاه والديهم الشيوخ يف هذه املرحلة من حياهتم.
 1يس 68
 2العنكبوت 8
 3رواه أبو داود
 4رواه الرتمذي و أمحد
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وحرصاً على بقاء املسنني بني أهلهم وحتت رعايتهم ينبغي على ذويهم االعتناء هبم من النواحي التالية :
.1الرعاية الصحية :

وهي تعتمد على احلالة الصحية للمسن واإلمكانيات املتاحة ألسرته :
مبكرا .
• راقب التطورات املرضية حلالته الصحية جىت ميكن عالجها ً
• اعنت بنظافته الشخصية والعامة .

• شجعه على القيام أبداء التمرينات الرايضية املناسبة يوميًا.
• اجعل غذاءه صحياً ومتوازانً .

• جنبه العادات السيئة كالتدخني
• انتبه إىل وقايته من احلوادث واإلصاابت .
.2الرعاية النفسية واالجتماعية:
• االهتمام ابلصحة النفسية للشيخ املسن وإشعاره
ابحلب ،وأن أهله حباجة إليه.
• تشجيع املسن على البحث والقراءة حىت تبقى
ذاكرته حية.
• اجعل له دوراً ميأل به حياته ،ومينحه اإلحساس بقيمته ،وحباجة اآلخرين إليه .
• امسح له إببداء الرأي .

• امسح له ابالشرتاك يف األنشطة الرتفيهية واالجتماعية العائلية أو الوطنية ،حيث تؤثر إجيابيًا على حياة
املسن بتغيري منط احلياة اليومي وجتنبه امللل ،كما أن احلركة اليت تتطلبها تلك األنشطة حتافظ على حيوية
املسن .وتتاح له فرصة لقاء اآلخرين وتبادل األفكار واملعلومات والذكرايت.
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الفصل التاسع
الصحة املومسية
صحتك يف الصيف

لعل البعض يطلق على فصل الصيف فصل املتاعب الصحية  ،فارتفاع درجة احلرارة  ،والتعرض املستمر لتيار
املكيفات واملراوح  ،وارتفاع معدالت الرطوبة  ،كلها عوامل تزيد من معدل اإلصابة أبمراض الصيف  ،وليس هذا
فحسب  ،بل إن مشكلة التلوث تزداد ابرتفاع درجات احلرارة ،وهذا ما جيعلنا ننتبه إىل مواجهة تلك املخاطر حلماية
صحة اجملتمع .
واحلقيقة أن مصطلح " أمراض الصيف " غري صحيح طبياً  ،فما يسمى " أمراض الصيف" ميكن أن حيدث على مر

األايم خالل العام  ،ولكن حدوثها يزداد بشكل كبرية يف فصل الصيف  .ومن أشهر تلك األمراض التسممات الغذائية

 ،وااللتهاابت املعوية والطفيليات املعوية والتيفوئيد والكولريا  ،وغريها .
ملاذا يكثر انتشار أمراض الصيف ؟
م ن املؤكد أن اجلو احلار يساعد البكترياي وسائر امليكروابت املسببة ألمراض الصيف على النمو والتكاثر يف درجات
مرتفعة من حرارة اجلو .
والذابب جيد مرتعا خصبا مواتيا له يف فصل الصيف احلار  .وهو  -بال جدال  -يعترب من أهم العوامل الناقلة للجراثيم
والطفيليات إىل املأكوالت واملشروابت فيصيبها ابلتلوث .
واجلو احلار يسرع من فساد املأكوالت واملشروابت  ،فتتخمر بسرعة  ،وابلتايل يزداد حدوث التسممات الغذائية.
ويكثر العرق يف الصيف  ،وخاصة عندما يرتافق اجلو احلار ابزدايد نسبة الرطوبة يف اجلو  .وكثرة العرق عامل مؤهب
حلدوث االلتهاابت اجللدية .
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اإلسهاالت :

تعترب اإلسهاالت أكثر األمراض اليت حتدث عند املسافرين  ،فهي تصيب – 20

 % 50من املسافرين  .وهي ال متيز بني شخص وآخر  .وتنشأ عادة عن جراثيم
شائعة مثل االيشريشيا القولونية والشيغال والساملونيال وغريها  .وقد تنشأ عن
اإلصابة ببعض الطفيليات مثل األميبا واجليارداي وغريها  .و معظم اإلسهاالت
تنتهي سريعا وال حتتاج إىل مضاد حيوي .
وماذا عن اهلامربغر والـ " هوت دوج " يف أماكن االصطياف ؟
لعل من الصعب ضمان سالمة تناول مثل هذه املأكوالت  ،فينبغي أوال التأكد
من أن اللحم املستخدم يف صنعه ا حلم جيد سليم  ،وأن طهيه قد مت بصورة جيدة لضمان قتل اجلراثيم اليت ميكن أن
تسبب االلتهاابت املعوية .
وكثريا ما تنشأ تلك االلتهاابت املعوية ع ن تناول األطعمة املرافقة للحوم مثل اخلضراوات والسلطات غري املطهية اليت
توضع مع اللحم يف " الساندويتش " .
حيضرون تلك املأكوالت .
ورمبا أتيت العدوى من أيدي الطهاة الذي ّ

فإن كان ال بد من تناول هذه املأكوالت ،فينصح بعدم إضافة اخلضراوات والسلطات  ،أو أي مادة غري مطهية  ،مع
التأكد من النظافة الشخصية للطهاة وذلك بلبس القفازات  ،واالنتباه إىل نظافة املكان  ،فاألماكن املكشوفة واملعرضة
للذابب واحلشرات أكثر عرضة ابلطبع حلصول املشاكل الصحية املختلفة .

وصـااي صحية لتجنب اإلسهاالت :

➢ انتبه إىل املياه اليت تستعملها يف الشرب أو غسل اخلضراوات  .فإذا مل تتوفر تلك املياه املعلبة  ،قم بغلي املاء
ملدة مخس دقائق .
➢
➢
➢
➢

تقشرها بنفسك .
ُّكل من الفواكه اليت ّ
اغسل يديك قبل الطعام أو استعمال األدوات .
احذر تناول اللحوم غري املطهية .
أفضل املشروابت تلك اليت تكون مغلية .

➢ اللنب الزابدي غذاء سليم  ،يعقم األمعاء .
➢ من األسلم اتباع الوصية التالية يف السفر عند تناول اخلضراوات " إذا مل تستطع تقشريها فقم بغليها  ،أو
اطهها مث انسها " .
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الـصيف خطر  ..يهدد األطفال ؟

رمبا كان الصيف خطرا حقيقيا يهدد األطفال الصغار  ،فاجلو احلار حيمل يف ثناايه أمراضا تضر ابألطفال  .وال بد من

توعية األمهات واألطفال هبذه األخطار كي تقضي العائلة صيفا خاليا من املتاعب الصحية أو إجازة بعيدة عن املشاكل
واملنغصات .
وتنتشر يف بالدان العربية ويف البلدان ذات اجلو احلار أمراض عديدة يكثر حدوثها يف فصل الصيف  .وأهم هذه األمراض
 :اإلسهال الصيفي والتهاب املعدة واألمعاء  ،والزحار " الدوسنتاراي "  ،والتيفوئيد والتهاب اجللد وغريها .
واإلسهال الصيفي هو من أشد هذه األمراض وابال عندما يصاب به
األطفال يف السنة األوىل من العمر  .فالنـزالت املعوية احلادة قد تودي
حبياة العديد من األطفال يف هذا السن ما مل يتلقى الرضيع العالج
الصحيح بسرعة فائقة  .فاإلسراع يف الذهاب إىل طبيب األطفال عند
إصابة الرضيع اباللتهاب املعوي احلاد أمر أساسي  ،والتأخر يف تلقي
العالج يعرض حياة الرضيع للخطر احلقيقي .
ونذكر األمهات أنه إىل جانب األدوية واحملاليل اليت يصفها الطبيب هلؤالء الرضع  ،فإن ثدي األم يظل أفضل املصادر
لتغذية الطفل  ،فإضافة إىل أنه معقم وخال من اجلراثيم فهو أسهل األلبان هضما  .فإن مل يتوفر  ،يعطى الطفل احلليب
( اللنب ) اجلاف اخلايل من الدسم فهو سهل اهلضم .
سلوكيات خاطئة يف الصيف :
ومن السلوكيات اخلاطئة اليت ميارسها كثري من الناس اإلفراط يف تناول املشروابت الغازية عندما يكون اجلو حارا جدا ،
ظنا من شارهبا أن ذلك يطفئ ظمأهم !!  .واحلقيقة غري ذلك  ،ألن املشروابت الغازية ترفع مستوى الضغط االمسوزي
داخل اخلالاي  ،وترفع من مستوى سكر الدم  ،مما يزيد من اإلحساس ابلعطش  ،وهو ما يشعر به الكثريون  ،فيطلبون
املاء بعد تناول املشروابت الغازية !!.
وللمكيفات يف فصل الصيف  ..أضرار :
من املعروف أن االنتقال املفاجئ من حرارة مرتفعة إىل برودة يف اجلو ميكن أن يؤدي إىل أتثر األغشية املخاطية ملداخل
اجلهاز التنفسي يف األنف واحللق  ،مما قد يؤهب لإلصابة أبعراض تشبه األعراض النامجة عن فريوس االنفلونزا كالشعور
ابإلعياء والزكام .
وقد تصبح املكيفات نفسها مصدرا للميكروابت إذا مل جتر عليها أية صيانة  ،أوُ ينظف "الفلرت" ابستمرار  .وقد يؤدي
االنتقال املفاجئ من مكان حار إىل مكان ابرد أو العكس إىل زايدة التعرض لإلصابة ببعض الفريوسات .
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وال شك أن الراحة هي أفضل عالج عند اإلصابة أبعراض االنفلونزا أو الزكام ،وذلك لرفع مقاومة اجلهاز املناعي يف
اجلسم  .وينصح عندئذ بتناول األغذية الغنية ابلفيتامني  Cكاحلمضيات ( من الليمون والربتقال)  ،وال أبس بتناول
جرام واحد من الفيتامني  Cيوميا لعدة أايم .
كسل الصيف  ..عرض أم مرض:

يعاين بعض الناس  ،وخاصة البدينني من الشعور ابلكسل واخلمول يف الصيف  .ويعزى ذلك إىل عجز اجلسم عن
التخلص من احلرارة الفائضة ،بسبب عدم قدرته على إفراز العرق ،مما يؤدي إىل ارختاء يف العضالت  .كما يؤدي فقدان
اجلسم لقدر كبري من السوائل واألمالح إىل حدوث تشنج يف العضالت  ،وخاصة أثناء املشي .
والبدينون أكثر عرضة هلذه األعراض  ،وذلك أن تراكم الدهون حتت اجللد حيول دون تسرب حرارة اجلسم إىل اجلو
اخلارجي  ،مما قد يسبب الشعور ابلضيق واالختناق عند البدينني  .فليحذر هؤالء من اإلفراط ابجملهود العضلي يف جو
ليعوضوا ما فقدوه من سوائل وأمالح .
حار ورطب  ،و ّ
وليس صحيحا أبدا أن اجلو احلار يرفع ضغط الدم  ،فارتفاع حرارة اجلو يؤدي إىل توسع األوعية الدموية  ،وهو ارتكاس
طبيعي  ،ويؤدي إىل اخنفاض فيزيولوجي يف ضغط الدم  .ولكن املرضى املصابني ابخنفاض ضغط الدم  .رمبا يكونون
أكثر عرضة حلدوث نوابت الدوخة أو اإلغماء يف اجلو احلار .
حرارة اجلو وجسم اإلنسان :
قد يرتكس اجلسم عند التعرض املديد حلرارة اجلو العالية بعدة أشكال :
أ.التشنجات احلرارية : Heat Cramps
وتنجم عن تقلصات يف العضالت بعد عدة ساعات من القيام مبجهود عضلي حتت ظروف جوية حارة  .وحتدث تلك
التقلصات نتيجة فقدان كميات كبرية من األمالح واملاء أثناء التعرق .
ب.اإلرهاق احلراري : Heat Exhaustion
وحيدث بسبب اجلفاف وفقدان كميات أكرب من أمالح اجلسم  .ويشكو املصاب ابإلرهاق احلراري من التشنجات
العضلية والصداع واإلعياء الشديد والغثيان والقيء .
ج .ضربة الشـمس :
وحتدث عندما يعجز اجلسم عن ضبط درجة حرارته  ،ومن مث
ترتفع حرارة اجلسم إىل ما يفوق  41درجة مئوية خالل – 10
 15دقيقة  .وتتوقف عملية تشكيل العرق  ،وابلتايل يعجز
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اجلسم عن تربيد نفسه  .وضربة الشمس حالة خطرة ما مل حيصل املصاب على العالج الفوري يف أقرب مستشفى.
وصااي طـبية لتجنب أذايت الشمس :
➢
➢
➢
➢

اشرب كميات كبرية من السوائل .
جتنب شرب املشروابت الغازية احلاوية على الكافئني بسبب فعلها املدر للبول .
قم ابلنشاط البدنية يف وقت الصباح الباكر أو يف املساء .
ارتد املالبس اخلفيفة والفضفاضة ذات اللون الفاتح .

➢ ال ترتك أحدا داخل سيارة واقفة مغلقة متاما  ،حيث قد ترتفع احلرارة داخل السيارة إىل مستوايت قاتلة خالل
دقائق قليلة !!.
➢ أكثر من االستحمام يف املاء الفاتر .
وللجلد من الصيف نصيب :

وتنتشر األمراض اجللدية يف الصيف بسبب منو الفطرايت يف اجلو
الدافئ والرطب  ،وخاصة بني أصابع القدمني  .وتسبب ما يسمى

ابلتهاب القدم الفطري (  . ) Tineaوهي لألسف معدية ،
وتنتقل بسهولة من شخص آلخر عن طريق استعمال الفوط
واألرضيات الرطبة مثل محامات السباحة  ،أو أماكن تغيري املالبس
يف النوادي  .وللوقاية منها ينصح ابرتداء أحذية خاصة يف غرف
تغيري املالبس  ،وجتفيف ما بني أصابع القدم بعد االستحمام أو الوضوء  ،وعدم استخدام الفوط ( املناشف ) اخلاصة
ابآلخرين .
وقد تصاب السيدات ببقع محراء أو مسراء على الوجه واليدين  ،نتيجة استخدام بعض العطور مث التعرض للشمس ،
وخاصة يف أواسط النهار  .وينجم ذلك عن حدوث التهاابت يف اجللد تظهر على شكل حبوب محراء تصحبها حكة
بسيطة  ،وقد تنتهي على شكل بقع بنية اللون .
وللجلد من الشمس حروق :

فاإلسراف يف التعرض للشمس  ،وخاصة على شواطئ البحار ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة حبرق الشمس  ،حيث يزداد

اإلحساس ابألمل تدرجييا  ،مث حيدث تورم يف اجللد  ،وقد يصحب ذلك حدوث فقاعات مؤملة .
وعند حدوث حرق بسيط يف اجللد  ،ينبغي استخدام الكمادات الفاترة على اجللد املصاب ملدة  15 – 10دقيقة
عدة مرات يوميا  .وإضافة بيكربوانت الصودا إىل املاء الذي قد خيفف قليال من حدة األمل  .أما إذا كانت اإلصابة أشد
فينبغي استشارة الطبيب .
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وللوقاية ينصح مبا يلي :
 .1جتنب السباحة أو التعرض املباشر املديد للشمس يف وقت الظهرية وما بعد الظهر .
 .2ينصح ابستخدام كرميات اجللد الواقية من الشمس  ،وجيب أن تكون الدرجة املكتوبة على العلبة تزيد عن رقم
 15لتقدمي محاية كافية للجلد .
 .3البس ثيااب فاحتة اللون فضفاضة .
 .4زد تعرضك للشمس تدرجييا .
.5احم عينيك بنظارة مشسية طبية .
وال شك أن فرط التحسس لألشعة فوق البنفسجية يساعد على حدوث سرطان اجللد ،خاصة عند ذوي البشرة البيضاء
 .فهناك أكثر من  3500حالة سرطان خالاي القتامية  Melanomaحتدث كل عام يف العامل  .وحيدث ذلك
نتيجة التعرض لساعات طويلة يوميا ألشعة الشمس املباشرة .
وجند ذلك واضحا يف أسرتاليا  ،فمعظم السكان هناك من أصول أوروبية ذات بشرة بيضاء  ،وتسطع الشمس لساعات
طويلة على غري ما هو مألوف يف أورواب  .ويتعرضون ألشعة الشمس على الشواطئ لفرتات طويلة .
وللوقاية من سرطان اجللد  ،ينصح ابإلقالل من فرتات تعريض اجلسم كامال ألشعة الشمس احلارة مباشرة  ،أو استعمال
الكرميات الواقية . Sun Screen
ولكن جيب أن نركز على ضرورة التعرض للشمس لفرتات حمددة  ،وذلك أن اجلسم حيتاج إىل ضوء الشمس لتشكيل
الفيتامني  Dالضروري لسالمة العظام  ،فاملطلوب إذن التعرض للشمس ابعتدال .
فرط حساسية العني :

قد تصاب العني يف فصل الصيف بفرط حساسية العني وذلك نتيجة
التعرض املديد ألشعة الشمس املتوهجة  ،فتصاب العني ابجلفاف أثناء
التواجد يف املصايف أو على شواطئ البحار وأحواض محامات السباحة
 ،وحاصة عند إطالة فرتة السباحة فيها مع وجود الكلور الذي يضاف
ملاء املسبح لتعقيمه من امليكروابت .
ويشكو املصاب عادة من حكة شديدة يف العني وازدايد إفراز الدموع .
وللوقاية من فرط حساسية العني ينصح بتجنب املؤثر اخلارجي املهيج  ،وارتداء النظارة الطبية الوقاية على شواطئ البحار
 ،وغسل الوجه مباشرة بعد االستحمام يف محامات السباحة  ،واستعمال نظارة السباحة أثناء السباحة .
وقد حيتاج عالجها إىل استخدام قطرة عينية ابستشارة الطبيب .
اللقـاحات :
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ال تنس أخذ اللقاحات الالزمة قبل السفر يف اإلجازة  .اسأل طبيبك قبل سفرك إىل املناطق اليت حتتاج فيها إىل أخذ
اللقاح .
وصااي صحية للوالدين :

على الوالدين مسؤولية خاصة يف محاية أبنائهم من املشاكل الصحية يف فصل الصيف :
 .1انتبه إىل ما أيكل أبناؤك .
 .2حذر أبناءك من شراء األطعمة من الباعة املتجولني واألماكن املكشوفة املعرضة للذابب! .
 .3أتكد من صالحية املعلبات وخاصة عندما تسافر إىل البلدان األخرى !.
 .4انتبه إىل ضرورة غسل اخلضراوات والفواكه بشكل جيد  ،وتعقيم اخلضراوات ابلربمنغنات أو مباء مضاف إليه
قليل من اخلل ملدة ربع ساعة على األقل .
 .5أتكد من غلي احلليب الطازج .
 .6التأكيد على ضرورة االستحمام مرتني يف األسبوع على األقل وغسل رأس الطفل كل يوم أو كل يومني
،واستشارة الطبيب عند ظهور عالمات التهاابت يف الرأس أو يف اجللد .
 .7انتبه إىل نظافة مياه الشرب  ،وخاصة يف البلدان األخرى  ،واستخدم فالتر الفحم اليت تساعد يف امتصاص
الشوائب من مياه الشرب  .وقد تض طر إىل استخدام املياه املعلبة عند األطفال إذا كانت هناك شكوك حول
نظافة مياه الشرب عند قضاء إجازة يف بعض البلدان .
 .8أفضل غذاء يف فصل الصيف هو اخلضراوات والفواكه  ،وينصح بتجنب املأكوالت الدمسة واملقليات وأمثاهلا
.
 .9ارتد املالبس الواسع اخلفيفة ذات األلوان الفاحتة .
استخدم املالبس الداخلية القطنية  ،واستبدهلا عند حدوث العرق الشديد
.10
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صحتك يف رمضان

شهر رمضان  ،موسم الصيام والقيام وتالوة القرآن  ،شهر العتق والغفران.
ويف رمضان حيلو احلديث عن فوائد الصيام الصحية والنفسية  .ولكن  ،ولألسف الشديد فإن شهر رمضان قد يكون
عند البعض شهر اإلسراف واالستهالك والتبذير ..شهر الكسل و اخلمول .
فقد قدر اخلرباء نصيب شهر رمضان من مجلة االستهالك السنوي يف بعض الدول العربية حبوايل  . % 20أي أهنا
تستهلك يف شهر واحد  ،وهو شهر رمضان  ،مخس استهالكها السنوي كله  ،بينما تستهلك يف األشهر املتبقية
أربعة األمخاس الباقية .
والصوم الطويل ليس ابلغريب وال اب لصعب علينا  ،فلقد قرأان يف سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه كان يصوم
شهر شعبان إال قليال  ،مث شهر رمضان املبارك  ،مث يتبعه بست من شوال  ،أي ما يقرب من ستني يوماً متتالية !.

وروى أبو أمامة أنه ما كان يفضل عن أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبز الشعري  ،1وكان يكثر من
الصيام.
وكان سقراط (  399-470قبل امليالد ) يصف الصيام للمرضى يف أحرج املراحل ،و يقول عن عمل الصوم (( :
كل إنسان منا يف داخله طبيب وما علينا إال أن نساعده حىت يؤدي عمله )) .
وأماالشيخ الرئيس ابن سينا فلم يتنازل عن الصوم كدواء بل كان مفضالً لديه  ،ويقول (( إنه العالج األرخص
واألمثل)) .وكان يصفه للغّن والفقري ويعاجل به الزهري واجلدري وأمراض اجللد !! .
و مما يؤسف له أن صيام املسلمني اليوم خيتلف يف كثري من الوجوه عن الصيام الكامل الذي كان عليه النيب صلى هللا
عليه وسلم وأصحابه
لقد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر القرآن مومسا للكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واإلمهال  ..أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح الناس نياما يف النهار  ،قياما يف الليل على التلفاز
والفضائيات ،اليت أتتينا بباقة من املسلسالت الرمضانية اهلابطة  ..والربامج اخلليعة !! ..
وتقل سـ ــاعات العمل يف رمضـ ــان  ،وتتضـ ــاعف املواد التموينية  ..،األمر الذي جعل الصـ ــيام يف نظر املسـ ــلمني فريضـ ــة
شاقة قاسية  ،تطلب الراحة والغذاء الدسم  ،والتسلية الربيئة وغري الربيئة  ..واستقر لدى أذهان الناس أن رمضان شهر
الكنافة والقطايف والسهرات  ،ال شهر الكفاح واالنتصار والتقوى والعبادة !!.
الصوم راحة للجسم :
والصـوم يعترب يف الدرجة األوىل راحة للجسـم  ..راحة ألعضـاء أهنكها اإلفراط يف الطعام  ..مينحها الفرصـة إلصـالح ما
أصاهبا من عطب وأذى  ..ويعطيها مهلة كافية تطرح فيها السموم والفضالت  ،وتصبح جاهزة جملهود جديد .
 1رواه الرتمذي  ،وقال حديث حسن صحيح
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ومن منا من ال تتوق نفسه لإلجازة بعد عناء عام كامل ؟
فالصيام ابلنسبة لألصحاء راحة للمعدة واألمعاء  ،فيجد الصائم نفسه مضطرا لتنظيم أوقات طعامه خالل شهر كامل
 ،وهو ما يعطي جهاز اهلضم فرصة كافية ألن يصلح الكثري من اضطراابته اليت تراكمت طوال العام .
وصااي صحية يف رمضان :
 ".1ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر " :1
ويف التعجيل ابإلفطار آاثر صحية ونفسية هامة .فالصائم يكون يف ذلك الوقت حباجة ماسة إىل ما يعوضه عما فقد
من ماء وطاقة أثناء النهار  .والتأخري يف اإلفطار يزيد من اخنفاض سكر الدم  ،مما يؤدي إىل الشعور ابهلبوط واإلعياء
العام  .ويف ذلك تعذيب نفسي ال طائل منه  ،وال ترضاه الشريعة السمحاء .
 " .2إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر " :
وهذا حديث آخر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه األربعة
 .وعن أنس رضي هللا عنه " أن النيب صلى هللا عليه وسلم
كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات  ،فإن مل تكن رطبات
فتمريات  ،فإن مل تكن متريات حسا حسوات من املاء " رواه
الرتمذي وأبو داود .
فالصائم عند اإلفطار حباجة إىل مصدر سكري سريع  ،يدفع
عنه اجلوع  ،مثلما هو حباجة إىل املاء  .واإلفطار على التمر
واملاء حيقق اهلدفني  ،ومها دفع اجلوع والعطش .
وتستطيع املعدة واألمعاء اخلالية امتصاص املواد السكرية بسرعة كبري  .كما حيتوي الرطب والتمر على كمية من
األلياف مما يقي من اإلمساك  ،ويعطي اإلنسان شعورا ابالمتالء  ،فال يكثر الصائم من تناول خمتلف الطعام !.
 .3افطر على مرحلتني :
فقد كان الرسول عليه ال صالة والسالم يعجل فطره على مترات أو ماء  ،مث يعجل صالة املغرب  ،ويقدمها على
إكمال طعام إفطاره  .ويف ذلك حكمة نبوية رائعة  .فتناول شيء من التمر واملاء ينبه املعدة تنبيها خفيفا  ،وخالل
فرتة الصالة تقوم املعدة ابمتصاص املادة السكرية واملاء  ،ويزول الشعور ابلعطش واجلوع  .ويعود الصائم بعد الصالة
إىل إكمال إفطاره  ،وقد زال عنه الشعور ابلنهم  .ومن املعروف أن تناول كميات كبرية من الطعام دفعة واحدة
وبسرعة كثريا ما يؤدي إىل انتفاخ املعدة وحدوث عسر اهلضم .
 1رواه البخاري
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.4جتنب النوم بعد اإلفطار :

بعض الناس يلجأ إىل النوم بعد اإلفطار  .واحلقيقة أن النوم بعد تناول وجبة طعام

كبرية ودمسة يزيد من مخول اإلنسان وكسله  .وال أبس من االسرتخاء قليال بعد
تناول الطعام  .وتظل النصيحة الذهبية هلؤالء الناس هي ضرورة االعتدال يف
تناول طعامهم  ،مث النهوض لصالة العشاء والرتاويح  ،فهي تساعد اجلسم على
هضم الطعام  ،وتعيد هلم نشاطهم وحيويتهم .
 " .5تسحروا فإن يف السحور بركة " :
فقد أوصى الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث الذي رواه الشيخان  ،بضرورة تناول وجبة السحور .
وال شك يف أن تناول السحور يفيد يف منع حدوث اإلعياء والصداع أثناء هنار رمضان  ،وخيفف من الشعور ابلعطش
الشديد .
ويستحسن أن حيتوي طعام السحور على أغذية سهلة اهلضم كاللنب الزابدي والعسل والفواكه وغريها .
 .6اخرت لنفسك غذاء صحيا متكامال :
فاحرص على أن يكون غذاؤك متنوعا وشامال لكافة العناصر الغذائية  ،واجعل يف طعام إفطارك مقدارا وافرا من
السلطة  ،فهي غنية ابأللياف  ،كما تعطيك إحساسا ابالمتالء والشبع  ،فتأكل كمية أقل من ابقي الطعام  .وجتنب
التوابل والبهارات واملخلالت قدر اإلمكان  .كما يستحسن جتنب املقايل واملسبكات  ،فقد تسبب عسر اهلضم
وتلبك األمعاء .
 " .7كلوا واشربوا وال تسرفوا " ( األعراف : ) 31

تلك هي آية يف كتاب هللا  ،مجعت علم الغذاء كله يف ثالث كلمات  .فإذا جاء شهر رمضان والتزم الصائم هبذه
اآلية  ،وجتنب اإلفراط يف الدهون واحللوايت واألطعمة الثقيلة  ،وخرج يف هناية شهر رمضان  ،وقد نقص وزنه قليال ،

واخنفضت عنده الدهون  ،يكون يف غاية الصحة والسعادة  .وبذلك جيد يف رمضان وقاية لقلبه  ،وارتياحا يف جسده
.
فالكنائف والقطائف وكثري من احللوايت واللحوم والدسم ،تتحول يف اجلسم إىل دهون  ،وزايدة يف الوزن  ،وعبء
على القلب  .وقد اعتاد الكثري منا على حشو بطنه أبصناف الطعام  ،مث يطفئ هليب املعدة بزجاجات املياه الغازية
أو املثلجة! .

147

ورغم عدم التزام الكثري من املسلمني بقواعد اإلسالم الصحية يف غذاء رمضان  ،ورغم إسرافهم يف تناول األطباق
الرمضانية الشهرية  ،فإن صيام رمضان قد حقق نقصاً يف وزن الصائمني مبقدار  3 - 2كيلوجرامات يف عدد من
الدراسات العلمية .

 " .8إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يغضب " :

حديث لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم متفق عليه  .فماذا يفعل الغضب يف رمضان ؟
من املعلوم أن الغضب يزيد من إفراز هرمون األدرينالني يف اجلسم مبقدار كبري  .وإذا حدث ذلك يف أول الصيام ( أي

حتول شيء من الغليكوجني يف
أثناء هضم الطعام ) فقد يضطرب اهلضم ويسوء االمتصاص  .وإذا حدث أثناء النهار ّ
الكبد إىل سكر اجللوكوز ليمد اجلسم بطاقة تدفعه للعراك  ،وهي ابلطبع طاقة ضائعة .
وقد يؤدي ارتفاع األدرينالني إىل حدوث نوبة ذحبة صدرية عند املصابني هبذا املرض  ،كما أن التعرض املتكرر
للضغوط النفسية يزيد من تشكل النوع الضار من الكولسرتول  ،وهو أحد األسباب الرئيسة لتصلب الشرايني .
 .9رمضان فرصة للتوقف عن التدخني :

من املؤكد أن فوائد التوقف عن التدخني تبدأ منذ اليوم األول الذي يقلع فيه املرء عن التدخني  ،فمىت توقف عن

التدخني بدأ الدم ميتص األوكسجني بدال من غاز أول أكسيد الكربون السام  ،وبذلك تستقبل أعضاء اجلسم دما
مليئا ابألوكسجني  ،وختف األعباء امللقاة على القلب شيئا فشيئا .
واملدخنون الذي يريدون اإلقالع عن هذه العادة الذميمة سوف جيدون يف رمضان فرصة جيدة للتدرب على ذلك .
فإذا كنت أيها الصائم تستطيع اإلقالع عن التدخني لساعات طويلة أثناء النهار ،فلماذا ال تداوم على ذلك ؟ وليس
هذا صعبا ابلتأكيد  ،ولكنه حيتاج إىل عزمية صادقة  ،وختيل دائم ملا تسببه السيجارة من مصائب لك وملن حولك .
 .10جتنب املاء البارد جدا والبهارات واحلريفات :

بعض الناس يتجرع كمية كبرية من املاء البارد جدا أو املثلج عند اإلفطار قبل أن يتناول أي طعام  ،وهذا عمل غري

حممود  ،فقد يؤدي إىل توتر عضالت املعدة  ،وبطء حركتها .
والبعض اآلخر يفرط يف تناول البهارات واحلريفات كالفلفل والشطة  ،وقد يؤدي ذلك إىل هتيج املعدة وختريش
غشائها املخاطي .
كما أن اإلفراط يف املخلالت واملقبالت يزيد من تناول ملح الطعام الذي حتتويه ،مما يسبب مزيداً من العطش ،
وابلتايل شرب املزيد من املاء  ،فرتتبك املعدة ويصعب اهلضم .
وهلذا يستحسن جتنب املخلالت واملقبالت والبهارات واحلريفات قدر اإلمكان .

وأخريا هل حقاً نصوم رمضان ؟
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فالصيام حركة يف النهار سعياً وراء الرزق احلالل  ،وهو حركة يف الليل يف صالة الرتاويح  ،وهو دعوة جلسم سليم ،
وقلب اتئب هلل  ،طامع يف رمحته .
ولكن ،ولألسف الشديد  ،فإن الصيام الذي ميارسه البعض منا  ،ليس هو الصيام الذي شرعه اخلالق  ،فهو نوم
ملعظم النهار  ،وغضب ألتفه األسباب بدعوى الصيام .
فالصيام عند البعض كسل جسدي  ،وانفعال نفسي يف النهار  ،وختمة وسهر يف اللهو والعبث يف ليل رمضان !!
أليس من احلرام أن نضيع هذا املوسم الفياض ابخلريات كل عام ؟ أليس رمضان مومسا للطاعة والعبادة  ،ومومسا
للصحة والسعادة  ،وفوق هذا وذاك مغفرة وعتقا من النار .
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الفصل العاشر
وسائل االتصال
ال شك يف أن تطور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،قد قادت اإلنسانية إىل عصر املعرفة،الذي جعل كل إنسان
طالب علم.فقد سيطرت التكنولوجيا على جماالت احلياة ممثلة ابحلاسب اآليل (الكمبيوتر) واإلنرتنت.
وأصبح الكمبيوتر من األشياء الضرورية يف حياتنا اليومية ،ولكن البعض منا يسيء طريقة استخدامه  ،كم أن هناك
سلبيات يف استخدام اإلنرتنت .
وال ننسى أن اإلستخدام غري احلكيم للهاتف اجلوال قد يرتافق ببعض املخاطر.
الطريقة الصحيحة للجلوس أمام الكمبيوتر:

الكمبيوتر

ينبغي معرفة الطريقة الصحيحة للجلوس أمام الكمبيوتر ،لتفادي حدوث أمل ابألكتاف أوالظهر والرقبة،نتيجة اجللوس
املديد .
اجلس على كرسي مناسب لطولك ،و يفضل أن يكون له مسند
للرأس و الظهر .و جيب عليك أن جتلس بطريقة يكون الرأس و
الرقبة و كامل العمود الفقرى ،ىف وضع مستقيم  ،مستنداً إىل
ظهر الكرسي ،و ليس منحنياً إىل اإلمام  .وتكون القدم مثبتة
جيدا على األرض.
ويتأثر الرسغ كثريا بطريقة استخدامك "الفأرة" و لوحة املفاتيح .و
عليك ابحملافظة على يديك مستقيمتني قدر املستطاع أثناء

الطباعة على لوحة املفاتيح ،أو إستخدام الفأرة مع احلفاظ على املرفق ليكون أقرب إىل جسمك.وبنصح ابستخدام
الوسادة الصغرية للرسغ.
وهناك من ينصح إبجراء متارين حيتاجها من يقضي الساعات الطوال على املكتب ،حمدقاً يف شاشةاحلاسوب.
ويطلق عليها اسم .20-20-20
واخلطوة األوىل فيها :كلما مرت عشرون دقيقة من النظر املستمر إىل شاشة اجلهاز أدر رأسك عنه
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يغري البعد البؤري
وركز النظر على أي شيء يبعد عنك عشرين قدما ( 6أمتار) .فهذا ّ
لعدسة العني،وهو شيء واجب للعني اجملهدة .
واخلطوة الثانية :أغمض العينني وافتحهما بتتابع سريع عشرين مرة متتالية ،وذلك لرتطيبهما .
أما اخلطوة الثالثة :فحسب اتساع الوقت لديك ،قم ابملشي عشرين خطوة،بعد كل عشرين دقيقة من اجللوس يف
وضع واحد.فهذا مترين يساعد على تنشيط الدورة الدموية لكامل اجلسم.
جتنب أتثري االشعاعات الصادرة عن الكمبيوتر :
هناك اشعاعات تصدر عن الكمبيوتر كموجات امليكروويف وغريها .و هذه
اإلشعاعات صغرية ىف شدهتا و كميتها ،و لكن التعرض املستمر هلا قد يتسبب
ىف مشكالت مستقبلية .
و أفضل الطرق للتقليل من آاثرها املستقبلية تكمن يف :
• اإلبتعاد عن الشاشة ملسافة ال تقل عن  50سنتيمرتا
• استخدام شاشة ذات مواصفات جيدة حبيث تصدر إشعاعات أقل
• ومبا أن اإلشعاعات تصدر ىف مجيع اإلجتاهات ،عليك ابإلبتعاد عن الشاشة من مجيع اإلجتاهات .و لألسف
جند يف كثري من مكاتب الشركات واملؤسسات ومقاهى اإلنرتنت جلوس املستخدم أمام جهاز الكمبيوتر و
خلفه مباشرة شاشة زميله ،و هذه ممارسة خاطئة تؤدي إىل تضاعف التعرض لإلشعاع .
حلول للعني اجملهده من شاشة الكمبيوتر:

إذا كنت ممن جيلسون أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة ،فمن املتوقع أن تشتكي من(إجهاد العني).وهو ما قد
جيعلك تعاين من أحد هذه األعراض :
• أمل وتعب يف العني مع حكة و جفاف .
• ضعف النظر لألشياء البعيدة بعد تركيز طويل يف شاشة الكمبيوتر .
• صداع أو أمل يف عضالت العنق
• صعوبة يف الرتكيز عند تنقل النظر بني الكمبيوتر واألوراق أو املستندات املطبوعة .

• زايدة التحسس من الضوء .
وهلذا عليك أن تتبع ما يلي :
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• أعط عينيك وقتا للراحة ،وانظر بعيدا عن شاشة الكمبيوتر ملدة عشر ثوان على األقل كل  20-10دقيقة .
• حاول تغميض عينيك من فرتة إىل أخرى فالتغميض يعمل على ترطيب العني ومنع اجلفاف .

• أبعد الشاشة عن العني مسافة 80-60سم فموضع الشاشة مهم ملنع إجهاد العني .وإذا كانت أحرف
الكتابة تبدو صغرية  ،فتستطيع تغيري حجم احلرف كما ِّ
تشاء.
• اجعل أعلى الشاشة يف مستوى عينيك من حيث اإلرتفاع ،ألن وضعها عاليا جيهد عضالت الرقبة .
• حافظ على شاشة الكمبيوتر نظيفة ،فاألتربة والغبار على الشاشة يقلل من وضوح الرؤية.
• راجع الطبيب إذا استمرت الشكوى من اإلجهاد أوكانت هناك ضعف يف النظر أو إزدواجية يف الرؤية .
الكمبيوتر احملمول :
• كثري من الناس من يستعمل الكمبيوتر احملمول ،وكثرياً ما يوضع على الساقني..
• ومن املعروف أن بطارية اجلهاز تكون يف الناحية السفلية منه ،و ترتفع درجة حرارهتا مع طول االستعمال..
• ومبا أن بطارية احملمول تكون قريبة من اجلهازالتناسلي للرجل ،فإن احلرارة املرتفعة قد تؤثر على إنتاج
احليواانت املنوية.
• و تكون حرارة اجلهاز أعلى أثناء تشغيله ابلتيار الكهرابئي ،وهلذا يستحسن جتنب وضع احلاسب احملمول
على حجرك أثناء تشغيله ابلتيار الكهرابئي قدر اإلمكان

عامل اإلنرتنت
على الرغم من النقلة النوعية اليت أحدثتها ثورة االتصاالت يف العامل ،إال أن دخول اإلنرتنت ضمن منظومة خدمات
االتصال كان له أكرب األثر على املستوى الصحي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي.
ومع تطور أسلوب احلياة زاد استخدام اإلنسان لإلنرتنت كوسيلة مهمة من وسائل احلصول على املعلومات ،إذ يعتربها
كثري من الناس مصدراً أساسياً للحصول على املعلومة ،وحياولون اإلجابة على تساؤالهتم ابجللوس أمام شاشة
احلاسوب مهما كان موضوع التساؤل .ولكن ال بد من التحذير من الثقة املفرطة هبذا املصدر والتعامل معه على أنه
ليس مأموانً على الدوام!!.
ولعل صحة املعلومة ودقتها تشكل أهم دواعي احلذر ،وهلذا ينبغي عدم اإلفراط يف أخذ تلك املعلومات دون مراعاة

ملصداقية املصدر.
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ويزداد اخلطر إذا كان املوضوع يتعلق بصحة اإلنسان ،فكثري من املواقع حتاول تقدمي اخلدمة يف جمال الطب والصحة
العامة .ولكن قد يعتمد الكثري منها على أشخاص غري مؤهلني أو متخصصني يف الطب !! وابلتايل قد يبث

معلومات غري دقيقة،ميكن أن تؤدي إىل الوقوع يف أخطاء طبية  ،أو تعرض الشخص ملخاطر صحية ال حتمد عقباها
.
سلبيات اإلستخدام املديد لإلنرتنت على الصحة :
 .1التعب اجلسدي واإلرهاق.
 .2الصداع والصداع النصفي (الشقيقة) .

 .3األرق  :فاالستخدام املسرف للكمبيوتر هو أحد
أسباب األرق وقلة النوم.
 .4إجهاد العيون وآالم العمود الفقري واملفاصل وغريها
 .5زايدة الوزن  :فالذي جيلس على مكتبه عدة ساعات يف اليوم الواحد ،معرض ألن يكون من أصحاب
الوزن الزائد .
 .6مشكلة إدمان اإلنرتنت واألمراض النفسية اليت تنجم عن سوء استخدام اإلنرتنت كاإلكتئاب وغريه.
ظاهرة "إدمان اإلنرتنت" :
داع  ،فيصبح الشخص مرغماً على أن يظل
وتعّن االستخدام املفرط للكمبيوتر واإلنرتنت من غري سبب أو ٍ

مستخدماً اإلنرتنت طوال الوقت  ،على حساب األعمال اليومية والدراسة واحلياة العائلية !! .إذ تؤكد البحوث
النفسية أن االستخدام املبالغ فيه لشبكة اإلنرتنت يسبب إدماان نفسياً
جيعل املرء اليقدر على مبارحته .
وقد يؤدي استخدام اإلنرتنت لتغذية أنواع أخرى من اإلدمان على
املوبقات كاملواقع اإلابحية  ،وحىت اإلدمان على التسوق واملشرتايت .
وقد يؤدي ذلك إىل فقدان الوظائف واهنيار العالقات ،ونضوب
احلساابت املصرفية.
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واهلوس ابإلنرتنت ميكن أن يفسد احلياة الزوجية إذ أنه يستنفذ جزءا كبريا من الوقت  ،اتركاً القليل جداً من الوقت
للحديث مع الزوجة  .وهناك عامل آخر – يف البلدان اليت ال تقوم مبراقبة اإلنرتنت – وهو إمكانية مشاهدة صور
إابحية بسهولة  ،والدخول على مواقع الدردشة اليت تدور حول اجلنس على اإلنرتنت .
وصااي لتجنب املشاكل الصحية الستخدام اإلنرتنت :

• حدد وقتاً معيناً يومياً للجلوس على اإلنرتنت ال يتجاوز  3ساعات .

• حدد اهلدف من التعامل مع الشبكة  ،وضع خمططاً مسبقاً ملا سيتم عمله .
• فكر يف كيفية الوصول للهدف أبقصر الطرق ويف أقل وقت ممكن .
• ال تكرتث ابألمور اجلانبية أو املغرايت ورّكز على اهلدف .

•جتنب اجللوس على اإلنرتنت للرتفيه لساعات طويلة .
•ق ّدم األولوايت االجتماعية و ال هتمل مشاكل احلياة اليومية .
•ينصح أبخذ فرتة راحة كل  20دقيقة و ذلك ابلنظر إىل أبعد نقطة ىف الغرفة ملدة نصف دقيقة أو من خالل
النافذة  ،أو غمض العني بني فرتة و أخرى لتجنب جفاف العني
• ال تعمل ألكثر من  3ساعات متواصلة لتجنب مشاكل العني .
• قم بربانمج رايضي يومي خارج املنزل
• راقب استخدام األطفال لإلنرتنت ووجههم ملا يفيدهم .
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اهلاتف اجلوال

يقدر عدد مستخدمي اهلاتف اجلوال على مستوى العامل حبوايل  2.5مليار شخص ،و من بينهم حوايل  500مليون
طفل ومراهق يف سن النمو .ويبدو أن هناك عالقة وثيقة للتدخني ابهلواتف اجلوالة ،فلم يتحول اجلوال عند الشباب
إىل "عادة" جديدة تشبه املخدرات فحسب ،وإمنا أصبح مساعداً على التدخني !!.
ما هو اهلاتف اجلوال؟

اجلوال جهاز مذايع ذو اجتاهني (مرسل ومستقبل) يعمل بطاقة متدنية .ويقوم اجلوال بتحويل صوت املستخدم
والكتابة النصية إىل موجات راديو .وعندما يقوم املستخدم إبجراء اتصال فإن هذه املوجات ترسل من اجلوال إىل

أقرب قاعدة (برج) اتصاالت .ومن هناك يقوم الربج بتوجيهها لشبكة اهلاتف الرئيسية ،واليت تقوم بدورها بتحويلها
ألقرب قاعدة (برج) يف منطقة الشخص املستلم لالتصال.
وما زال اجلدل يف األوساط العلمية والطبية العاملية مستمرا حول أثر اإلشعاعات الصادرة عن اجلوال (اخلليوي) على
صحة وسالمة مستخدميها .
وينبع القلق من اجلوال من كونه يبث عند استخدامه قدرا بسيطا من طاقة أو إشعاع الرتددات الالسلكية  -اليت ميكن
وفقا ملا تقوله إدارة األغذية والعقاقري األمريكية  -أن تسبب أضرارا بيولوجية .لكن التأثري الناتج عن هذه اإلشعاعات
مازال قيد البحث .
وقد جتددت املخاوف حول مدى سالمة اجلوال أيضا بعدما أشارت دراسة جديدة إىل أن األمواج الالسلكية الصادرة
عن تلك األجهزة قد تسبب ظهور األورام السرطانية.
فقد أكدت الدراسة اليت نشرت يف جملة  J Clin Oncolيف نوفمرب  2009أن هناك ارتباطا وثيقاً بني
استخدام اجلوال واإلصابة ابلسرطان .وكان هؤالء الباحثون قد
أجروا حتليال لكل الدراسات املنشورة حىت عام  2009واليت
بلغ عددها  465دراسة
استعمال اجلوال ألكثر من
علمية  .و أظهرت النتائج أن عشر سنني يرتافق بزايدة

استعمال اجلوال ألكثر من
عشر سنني ترافق بزايدة يف
حدوث السرطان بنسبة 18
.%
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يف حدوث السرطان بنسبة
. % 18

ويف دراسة حديثة أخرى نشرت يف جملة  Surg Neurol.يف شهر سبتمرب  2009حول عالقة سرطان
العصب السمعي  Acoustic Neuromaأن الذين استخدموا اجلوال ألكثر من عشر سنني زادت عندهم
نسبة حدوث هذا السرطان مبعدل الضعفني ونصف الضعف.
وأكدت دراسة نشرت يف جملة  Ann Agric Environ Medأن الذين استخدموا اجلوال لسنتني فقط قد
اخنفض عندهم عدد النطاف بنسبة ملحوظة وزادت عندهم نسبة النطاف غري الطبيعية .
وحذرت ال دراسة من عدم وضع اجلوال يف اجليب سواء يف السرتة (اجلاكيت) او السروال (البنطلون)  ،وكذلك احلزام
أو يف غالف به معدن ألن ذلك يزيد من نسبة امتصاص املوجات الكهرومغناطيسية.
واكدت على استخدام الرسائل بدالً من املكاملات قدر اإلمكان ،وعلى عدم استخدام اجلوال يف األماكن املغلقة مثل
املصعد أو داخل السيارة ،حيث تنطلق من اجلوال آنذاك موجات أقوى لكي تتم عملية االتصال .ويتم امتصاص جزء
كبري منها من خالل جسم اإلنسان وخالايه.
ورغم أن األدلة اليت تظهر من يوم آلخر حول آاثر اجلوال على األدمغة متضاربة وغري واضحة ،إال أن اآلاثر الصحية

الستخدام اهلواتف احملمولة من اإلشكاليات الىت مل حتسم بعد.
ورغم تعدد الدراسات إال أن احلكم النهائي مازال قيد املداولة .وهذه األمور ال تغيب عن املختصني والعلماء إذ إن
النتائج تعتمد بشكل كبري على املنهجية املستخدمة يف التجربة العلمية ،وعلى ضوء نتائجها تبىن التوصيات النهائية
للبحث  ،واليت جتد من يؤيدها متاما وجتد أيضاً من يعارضها !!.

و مل تنته احلرية اليت زرعها يف نفوسنا العلماء والباحثون  ،هل استخدام اجلوال يضر أو ال يضر؟

وستظل اإلجابة حمرية على هذا السؤال حىت تظهر نتائجه يف املستقبل من األايم ،واليت نتمىن أن تكون بني ردهات
املخابر وليس واقعاً نراه يف أشخاص ال ذنب هلم يف ذلك!!.
• نصائح صحية الستخدام اهلاتف اجلوال :

 .1جتنب اإلتصال الطويل ألنه يزيد نسبة التعرض لإلشعاع.
 .2جتنب اإلتصال إذا كانت الشبكة ضعيفة ،ألن اجلوال يعمل حينها أبقصى استطاعة كي يتواصل مع
الشبكة مما يزيد من نسبة اإلشعاع .
 .3جتنب االتصاالت الطويلة يف السيارة وعند السفر  ،ألن اجلوال يرفع االستطاعة حملاولة اجياد شبكة جماورة.
 .4حاول التكلم مبكرفون اجلوال بدالً من وضعه على األذن.
 .5ال تلصق اجلوال ابألذن كي تبعد مسافة اإلشعاع.
 .6ال حتمل اجلوال يف األماكن احلساسة من اجلسم.
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 .7ال تضع اجلوال يف مكان قريب منك أثناء النوم ،واجعله على بعد  2إىل  3أمتار عن سريرك.
 .8إذا كنت يف مكان يتواجد فيه خط هاتف عادي فال تستخدم اجلوال.
القواعد األرضية للجواالت (أبراج اجلواالت):

دارت يف اآلونة األخرية تساؤالت كثرية عن أتثري اإلشعاعات الصادرة عن أبراج اجلواالت على صحة السكان

القاطنني يف األماكن احمليطة ابلربج.
وتطلق أبراج اجلواالت إشعاعات كهرومغناطيسية مستمرة ،وهذه اإلشعاعات أقوى من اإلشعاعات اليت يطلقها جهاز
اجلوال.
ما هي قاعدة (برج) اجلوال ؟
تستخدم هذه القواعد موجات الراديو لتوصل اجلوال ابلشبكة اهلاتفية  ،حىت يتمكن املستخدم من إرسال واستقبال
املكاملات والرسائل القصرية وغريها .وبدون تلك القواعد لن يتمكن اجلوال من العمل .
وتغطي كل قاعدة (برج) منطقة جغرافية حمددة تسمى "اخللية" .ويقوم اجلوال ابالتصال ابلقاعدة (الربج) الذي يقدم
له أقوى إشارة (عادة هو الربج األقرب) .وعندما يبتعد اإلنسان عن القاعدة (الربج) فإن اإلشارة تصبح ضعيفة ،فيقوم
اجلوال تلقائيا بتعديل قوة استقباله لإلشارات كي حيافظ على املستوى األدىن من التواصل مع القاعدة (الربج) .وعند
خروج امل ستخدم من نطاق ما فإنه تلقائيا يتصل بقاعدة النطاق اجلديد الذي يتواجد به .
وهلذا جيب توفري عدد أكرب من القواعد (األبراج) لتوفري تغطية مستمرة يف مناطق شاسعة ،ولتوفري خدمة االتصال
الالسلكي لعدد أكرب من املستخدمني.
أين تكمن خطورة قواعد هواتف اجلوال (األبراج)؟
تكمن خطورة هذه القواعد يف أشعة الراديو املنبعثة منها وقدرهتا .ولقد مت وضع معايري دولية من قبل
 ،International Commission on Non-Ionizing Radiation Protectionمبنية على
أحباث علمية يف هذا اجملال ،حتدد فيها قدرات األشعة اليت ال تشكل ضررا لإلنسان ،واليت جيب االلتزام هبا يف كافة
القواعد (األبراج) اخلاصة ابجلوال.
و اتضح من الدراسات أن السكان القاطنني يف األماكن القريبة من أبراج اجلواالت كانوا أكثر عرضة لإلصابة
ابلصداع،و اإلعياء والقلق واإلنزعاج يف النوم .
وأوصت هذه الدراسات أبنه ال بد من مراقبة كمية اإلشعاعات الصادرة من هذه احملطات ،للتأكد من عدم جتاوزها
احلد املسموح به ،حيث إن اإلشعاعات الصادرة يف تزايد مستمر مع زايدة عدد املستخدمني مما قد
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يزيد من الشكاوى العصبيةو السلوكية بني السكان القاطنني حول هذه احملطات  .وينبغي إجراء املزيد من
الدراسات العلمية على هذا املوضوع.
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الفصل احلادي عشر
صحة البيئة
لقد صدق من قال ":إن اإلنسان بدأ حياته على األرض وهو حياول أن حيمي نفسه من غوائل الطبيعية  ،وانتهى به
األمر بعد آالف السنني وهو حياول أن حيمي الطبيعة من نفسه"!!.
والتلوث البيئي أحد أكثر املشاكل خطورة على البشرية ،وعلى أشكال احلياة األخرى اليت تدب حاليًا على كوكبنا.
وأصبحت خطرا يهدد اجلنس البشرى ابلزوال ،بل يهدد حياة كل الكائنات احلية والنبااتت .
وقد برزت هذه املشكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي لإلنسان .فاإلنسان هو السبب الرئيسي و األساسي يف
إحداث عملية التلوث يف البيئة وظهور مجيع امللواثت ابنواع خمتلفة! .
ويشمل تلوث البيئة كال من الرب والبحر وطبقة اهلواء اليت فوقها وهو ما أشار
إلية القران الكرمي يف قوله تعاىل :
(( ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي
عملوا لعلهم يرجعون )) سورة الروم 41
فأصبحت الكرة األرضية اليوم مشغولة هبمومها  ،فالدفء أهلب ظهرها
جوها ،واملبيدات احلشرية قد أفسدت أرضها .
،وتغريات املناخ هتدد ّ

ولقد حذر هللا سبحانه يف مواضع متعددة من كتابه الكرمي من الفساد يف األرض ..والفساد البيئي جزء من هذا
الفساد يف األرض بل هو أول ما يتبادر إىل الذهن يف هذا املقام .فقد قال عز من قائل" :كلوا واشربوا من رزق هللا
وال تعثوا يف األرض مفسدين" البقرة60 :
بل قد خصص هللا ابلذكر ذلك النوع من الفساد الذي يستأصل النبات واحليوان فقال" :ومن الناس من يعجبك قوله
يف احلياة الدنيا ويشهد هللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام  ..وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث
والنسل ؛ وهللا ال حيب الفساد" البقرة.205 :
وقد حرص النيب (ص) على تشجيع الزراعة مبا يزيد الثروة النباتية ويضيف إىل البيئة الصاحلة فقال " :ال يغرس املسلم
غرساً وال يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة " رواه مسلم
ويشهد معظم الناس تلوث البيئة يف صورة مكان مكشوف للنفاايت ،أو يف صورة دخان أسود ينبعث من أحد
املصانع!!.
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وقد يكون التلوث غري منظور ومن غري رائحة أو طعم .ولكنه كفيل إبضعاف متعة احلياة عند الناس والكائنات احلية
األخرى .فالضجيج املنبعث من حركة املرور واآلالت مثالً ميكن اعتباره شكالً من أشكال التلوث.

وال شك أن التلوث البيئي قد أصبح من أخطر املشاكل الصحية  ،إذ تشري اإلحصائيات العاملية إىل ازدايد مطرد يف
نسبة اإلصابة ابلسرطان نتيجة التوسع يف دائرة استخدام املبيدات احلشرية واألمسدة العضوية  ،ومكسبات الطعم واللون
 ،ابإلضافة إىل سوء ختزين املواد الغذائية  ،وخاصة احلبوب  ،والذي ينتج عنه بعض السموم الفطرية  ،ويصطلح على
تسمية هذه السموم ابملسببات السرطانية .

تعريف البيئة :

هو إمجايل األشياء اليت حتيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات احلية على سطح االرض ،متضمنة املاء و اهلواء والرتبه

واملعادن واملناخ والكائنات أنفسهم.
فالبيئة هي اجملال احمليط ابلكائنات احلية تؤثر فيه ويتأثر هبا ،لذلك جيب جتنب حدوث أي خلل يف هذه املنظومة
البيئية ألن هذا اخللل ينعكس بشكل أو آبخر على الكائنات اليت حتيا هبا .

صحتنا من سالمة بيئتنا.

تعريف التلوث البيئي :
خيتلف علماء البيئة و املناخ على تعريف دقيق و حمدد للمفهوم العلمي للتلوث البيئي .
ورمبا كان أمشل تعريف هو  ":إ حداث تغري يف البيئة اليت حتيط ابلكائنات احلية بفعل اإلنسان وأنشطته اليومية،
مما يؤدي إىل ظهور بعض املوارد اليت ال تتالءم مع املكان الذي يعيش
فيه الكائن احلي و يؤدي إىل اختالله".
فالتلوث البيئي هو:
• أي تغري كمي أو نوعي يطرأ على تركيب عناصر النظام البيئي ،
• و يؤدي إلحداث خلل فيه،
• و يعمل على إضافة عنصر غري موجود يف النظام البيئي ،
• أو يزيد أو يقلل وجود أحد العناصر.
مستوايت التلوث:
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أ – التلوث غري اخلطري  -:وهو التلوث املتجول الذي يستطيع اإلنسان أن يتعايش معه دون أن يتعرض للضرر أو
خيل ابلتوازن البيئي بني عناصر هذا التوازن.
املخاطر ،كما انه ال ّ

ب -التلوث اخلطر  -:وهو التلوث الذي تظهر له آاثر سلبية تؤثر على اإلنسان وعلى البيئة اليت يعيش فيها .ويرتبط
ابلنشاط الصناعي بكافة أشكاله .وخطورته تكمن يف ضرورة اختاذ اإلجراءات الوقائية السريعة اليت حتمي اإلنسان من
هذا التلوث .
ج -التلوث املدمر  -:وهو التلوث الذي حيدث فيه اهنيار للبيئة واإلنسان معاً ،ويقضي على كافة أشكال التوازن البيئي.
وهو متصل ابلتطورالتكنولوجي الذي يظن اإلنسان أنه يبدع فيه يوماً بعد يوم .وحيتاج إصالح هذا اخلطأ لسنوات
طويلة ونفقات ابهظة .
أنواع التلوث البيئي:
• تلوث املاء.
• تلوث اهلواء.
• تلوث الرتبة

• التلوث الغذائي.
• التلوث ابلنفاايت.
• التلوث البصري.
• التلوث السمعي.

.1التلوث املائي Water pollution

حيدث تلوث املاء نتيجة إللقاء اإلنسان للمخلفات يف املياه ،فمن أكثر املصادر اليت تتسبب يف تلويث مياه اجملارى
املائية هي خملفات املصانع السائلة الناجتة من الصناعات املختلفة .
ويعترب النفط امللوث األساسي للبيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب
واستخراج النفط والغاز الطبيعي يف املناطق البحرية أو احملاذية هلا،
كما أن حوادث انقالت النفط العمالقة قد تؤدي إىل تلوث
الغالف املائي.
و يشتمل تلوث املياه على :
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 .1تلوث املياه العذبة.
.2تلوث البيئة البحرية.
.1تلوث املياه العذبة وأثره على صحة اإلنسان:

املياه العذبة هي املياه اليت يتعامل معها اإلنسان بشكل مباشر ،ألنه يشرهبا ويستخدمها يف طعامه الذي يتناوله.
وقد عانت مصاد ر املياه العذبة من تدهوركبري يف اآلونة األخرية لعدم توجيه قدر وافر من االهتمام هبا .وميكن حصر
العوامل اليت تتسبب يف حدوث مثل هذه الظاهرة:

 -1استخدام خزاانت املياه يف حالة عدم وصول املياه لألدوار العليا واليت ال يتم تنظفيها بصفة دورية.وهو أمر يعد يف
غاية اخلطورة.
 -2قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من خملفاته.
 -3التخلص من خملفات الصناعة بدون معاجلتها ،وإن عوجلت فيتم ذلك بشكل جزئي.
أما ابلنسبة للمياه اجلوفية ،ففي بعض املناطق جند تسرب بعض املعادن إليها من احلديد واملنجنيز إىل جانب املبيدات
احلشرية املستخدمة يف األراضي الزراعية.
ومن أهم انعكاسات تلوث املياه العذبة على صحة اإلنسان ،أنه يدمر صحة اإلنسان من خالل إصابته ابألمراض
املعوية ومنها:
 -1الكولريا.
 -2التيفود.
 -3الدوسنتاراي بكافة أنواعها.
 -4االلتهاب الكبدي الوابئي.
 -5املالراي.
 -6البلهارسيا.
وال خيفى أن تلويث موارد املياه ابلرباز وما يشتمل عليه من جراثيم ،عامل أساسي يف نقل األمراض ،بصورة مباشرة من
خالل املاء امللوث ،أو غري مباشرة من خالل تلوث اخلضراوات والثمرات اليت تسقى هبذا املاء.
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وهذا النهي عن تلويث املوارد والطرق  ،جزء من توجيهات اإلسالم للحفاظ على صحة البيئة .ويقابل ذلك أمر
إجيايب بتنظيفها .فقد قال (ص)  ":إماطة [ أي إزالة] األذى
عن الطريق صدقة " رواه أبو داود.
وال يقتصر ضرره على اإلنسان ،وإمنا ميتد ليشمل احلياة ىف
مياه األهنار والبحريات ،حيث أن األمسدة وخملفات الزراعة ىف
مياه الصرف تساعد على منو الطحالب وغريها  ،كما أهنا
تساعد على تكاثر احلشرات مثل البعوض والقواقع اليت تسبب
مرض البلهارسيا على سبيل املثال.
.تلوث البيئة البحرية:
وحيدث ذلك إما بسبب النفط الناتج عن حوادث السفن أو الناقالت أو نتيجة للصرف الصحي والصناعي.
اإلسراف يف استهالك املياه وخطورته:
املاء شراين احلياة وسر من أسرار وجودها ،جعله هللا حياة ومعاشاً ،وبه تستمر احلياة على وجه األرض.
وألنه نعمة عظيمة من نعم هللا اليت ال تعد وال حتصى على بّن اإلنسان ،فقد أواله ديننا اإلسالمي احلنيف اهتماماً

خاصاً ونبّه إىل أمهيته ) وجعلنا من املاء كل شيء حي( سورة األنبياء 30
وحثّنا على عدم اإلسراف أو التبذير يف استخدامه .ومع ذلك فإننا مازلنا نسرف يف أنفس وأغلى املوارد اليت منحها
هللا لنا رغم التحذيرات املستمرة من خطورة التعامل اجلائر مع هذا املورد النفيس .
نقول ذلك يف ظل االستهالك غري الرشيد للمياه يف اململكة العربية السعودية  ،والذي ظهرت آاثره السلبية خالل
السنوات األخرية  ،حيث زاد معدل استهالك املياه ابململكة عن املتوسط العاملي ،وأصبحنا مستهلكني شرهني للمياه
أمس احلاجة إىل هذه املياه املهدرة الفتقاران إىل املخزون املائي الكايف .
مع أننا يف ّ
وال شك أن ترشيد استهالك املياه يعكس اإللتزام ابملبادئ السامية لديننا اإلسالمي احلنيف ،اليت تنبهنا دوماً إىل عدم
اإلسراف ،كما أن الرتشيد يعد مؤشراً على املواطنة الصاحلة ،ورمزاً للتحضر ،وإسهاماً حقيقياً يف محاية البيئة.
ويكفي أن نعلم أن الدول اليت متتلك عدداً وفرياً من األهنار والبحريات العذبة ،وال تعاين من شح املوارد املائية ،تنتهج
سياسة رشيدة يف استهالك املياه ،لقناعتها أبن املاء مورد نفيس جيب احملافظة عليه من اهلدر.
وقد أصبح موضوع املياه يستحوذ على اهتمام الساسة واخلرباء ،يف ظل ارتفاع حرارة األرض وتصحرها ،وجفاف كثري
من ينابيع األهنار ومصادر املياه .ورمبا يصبح موضوع املياه مرشحاً إلشعال احلروب يف املستقبل!! .
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فالنيب صــلى هللا عليه وســلم هنى عن
وقد دعا اإلســالم إىل االعتدال يف اســتخدم املاء ،ومن ذلك اســتخدامه للوضــوء ُّ ،
اإلسـراف يف املاء ولو كان اســتعمالُه يف عبادة فضـالً عن غريها ،فعن عبد هللا بن عمرو ((أن رســول هللا صــلى هللا عليه
وس ـ ــلم مَّر بِّس ـ ـع ٍد وهو يتوض ـ ــأ فقال :ما هذا الس ـ ــرف ؟ فقال :أيف الوض ـ ــوء إس ـ ـراف؟! قال :نعم  ،وإن كنت على هن ٍر

جا ٍر))

1

مظاهر اإلسراف يف املاء :

ال تسرف

• اإلسراف يف احلمامات ودورات املياه العامة .

هن ٍر جا ٍر

• اإلسراف يف غسيل أواين املطبخ.
• ترك األطفال يسرفون ويعبثون يف مياه االستحمام.
• الري غري املر ّشد للحدائق واملالعب .
• غسيل السيارات خبرطوم املياه

• اإلمهال يف إصالح التسريبات :
 oتسريبات صنابري املياه وأدوات السباكة املختلفة
 oتسريبات خزاانت املياة األرضية.
 oوعدم إبالغ اجلهات الرمسية عن التسريبات.
• عدم وعي العمالة الوافدة أبمهية املياة (اخلدم  ،منسقي احلدائق ...،اخل)
• طرق الري القدمية .

.2التلوث اهلوائي:

Air pollution

وحيدث التلوث اهلوائي عندما تتواجد جزيئات يف اهلواء وبكميات
كبرية ،عضوية أو غري عضوية ،
وتشكل ضررا على العناصر البيئية.
وحيدث تلوث اهلواء بوجود األتربة والعواصف واألعاصري  ،أو نتيجة
الفعل البشري عن طريق اإلشعاعات والوسائل التكنولوجية املؤثرة
على الطبيعة ،أو عوادم السيارات وغريها من املصادر الصناعية امللوثة للهواء.
 1رواه ابن ماجة  ،وحسنه األلباين
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كنت على
وإن َ

ويعترب أكثر أشكال التلوث انتشاراً لسهولة انتقاله وانتشاره من منطقة إىل أخرى ،خالل فرتة زمنية وجيزة .ويؤثر هذا
النوع من التلوث على اإلنسان واحليوان والنبات أتثرياً مباشراً ،وخيلّف آاثراً بيئية وصحية واقتصادية واضحة على صحة

اإلنسان واحليوان .
كما أن زايدة تركيز بعض الغازات مثل اثين أكسيد الكربون يؤدي إىل احنباس حراري يزيد من حرارة الكرة األرضية،
وما يتبع ذلك من تغريات طبيعية ومناخية قد تكون هلا عواقب خطرية على الكون.
وعلى مدار التاريخ وتعاقب العصور مل يسلم اهلواء من التلوث بدخول مواد غريبة عليه كالغازات واألخبرة اليت كانت

ابلكم الذي ال
تتصاعد من فوهات الرباكني  ،أو تنتج عن احرتاق الغاابت  ،وكاألتربة وغريها  ،إال أن ذلك مل يكن ّ
حتمد عقباه  ،بل كان يف وسع االنسان أن يتفاداه أويتحمله.
لكن املشكلة برزت مع انتشار الثورة الصناعية يف العامل  ،مث
مع الزايدة الكبرية يف عدد السكان  ،وازدايد عدد وسائل
املواصالت وتطورها  ،واعتمادها على املركبات الناجتة من
تقطري البرتول كوقود .
ولعل السيارات هي أسوأ أسباب تلوث اهلواء ،ابلرغم من
كوهنا ضرورة من ضرورايت احلياة احلديثة  ،فهي تنفث
كميات كبرية من الغازات اليت تلوث اجلو  ،كغاز أول
أكسيد الكربون السام  ،واثين أكسيد الكربيت وغريها.
وميكننا تصنيف ملواثت اهلواء إىل قسمني :
 -1القسم األول :

مصادر طبيعية ليس لإلنسان دخل فيها مثل األتربة وغريها من العوامل األخرى .

 -2القسم الثاين :مصادر صناعية أي أهنا من صنع اإلنسان وهو املتسبب األول فيها  ،فاخرتاعه لوسائل
التكنولوجيا اليت ت ؤدي إىل انبعاث غازات وجسيمات دقيقة تنتشر ىف اهلواء من حولنا وتضر ببيئتنا الطبيعية الساحرة .
واملدن الصناعية الكربى ىف مجيع أحناء العامل هي من أكثر املناطق تعرضاً لظاهرة التلوث  ،ابإلضافة إىل الدول النامية
اليت ال تتوافر هلا اإلمكانيات للحد من تلوث البيئة.
ومن أكثر العناصر انتشارا واليت تسبب تلوث اهلواء -:
• اجلسيمات الدقيقة -:وهي األتربة الناعمة العالقة ىف اهلواء واليت أتيت من املناطق الصحراوية  .أو تلك
امللواثت الناجتة من حرق الوقود وخملفات الصناعة  ،ابإلضافة إىل وسائل النقل .
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• اثين أكسيد الكربون  -:املصدر الرئيسي هلذا الغاز الضار هي الصناعة.
• أكاسيد النيرتوجني  -:تنتج من حرق الوقود .
• الكلوروفلوروكربون
• األوزون  -:وأييت نتيجة تفاعل أكاسيد النيرتوجني مع اهليدروكربون يف وجود أشعة الشمس وهو أحد
مكوانت الضباب الدخاين ( . ) Smog

• أول أكسيد الكربون  -:يوجد برتكيزات عالية وخاصة مع استعمال الغاز ىف املنازل .
• دخان السجائر  -:وهو أقـرب األمثلة واألكثر شيـوعاً ىف إحـداث التلـوث داخـل البيئـة الصغيـرة لإلنســان (
املنزل  -املكتب ) .
و الدخان املنبعث من التبغ أو السجائر يقتل حوايل  4مليون شخصا سنواي ،ومن املتوقع أن تزيد هذه
النسبة إىل 10مليون شخصا سنواي ىف العقود األربعة القادمة إذا استمر وجود مثل هذه الظاهرة .
االحتباس احلراري  ....خطر يهدد الوجود البشري:
كثر احلديث مؤخراً عن ظاهرة االحتباس احلراري وعقدت

من أجلها املؤمترات .وميكن تعريف ظاهرة االحتباس
احلراري  Global Warmingعلى أهنا الزايدة التدرجيية
يف درجة حرارة أدىن طبقات الغالف اجلوي احمليط ابألرض؛
كنتيجة لزايدة انبعاث غازات البيوت الزجاجية
اخلضراء ، greenhouse gasesوغريها من األسباب .

االحتباس احلراري يؤثر على الصحة البشرية
وقد تؤدي ظاهرة االحتباس احلراري إىل:
• ازدايد حاالت الربو واحلساسية بسبب ازدايد معدالت التلوث يف اهلواء وازدايد حبوب اللقاح املسببة
للحساسية يف اجلو.
• اخنفاض نوعية مياه الشرب يف بعض املناطق ،مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة األمراض اليت ينشرها البعوض الذي
يعيش يف املياه الراكدة مثل املالراي واحلمى الصفراء و الكولريا وغريها.
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• انتشار األوبئة (بسبب الفريوسات والطفيليات والفطرايت) بني احليواانت (وخاصة الطيور واحليواانت األليفة)
والنبااتت الربية والبحرية (كاحملار واملرجان) وزايدة خماطر انتقاهلا إىل البشر .
• حترك األمراض املستوطنة يف أماكن دافئة ،كحمى الضنك واملالراي ،حنو الشمال واتساع رقعة تفشيها جراء
ارتفاع درجات احلرارة.كما ستفتك موجات احلر الشديد ابملزيد من البشر يف املزيد من مناطق العامل .

.3تلوث الرتبة

إن الرتبة اليت تعترب مصدراً للخري والثمار ،من أكثر العناصر اليت يسيء اإلنسان استخدامها ىف هذه البيئة .فهو ٍ
قاس
عليها ،ال يدرك مدى أمهيتها رغم أهنا مصدر الغذاء األساسي له ولعائلته .وتتلوث الرتبة نتيجة استعمال األمسدة
واملبيدات وإلقاء الفضالت الصناعية ،وينعكس ذلك على الكائنات احلية يف الرتبة وخصوبتها ،مما ينعكس أثره على
النبات واحليوان و اإلنسان.ومن أهم النتائج املرتتبة على تلوث الرتبة التلوث الغذائي.

.4التلوث الغذائي
كان للتطور املذهل ىف صناعة األغذية خالل اخلمسني عاما املاضية أكرب األثر ىف تلوث الطعام كيميائيا عن طريق
استخدام األمسدة الصناعية ،واملبيدات احلشرية ،وعدم معاجلة خملفات املصانع ،وانشاء الطرق السريعة ابلقرب من
احلقول الزراعية.
وتعترب املعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ من أخطر املواد امللوثة للرتبة الزراعية ومياه الشرب ومياه الري
،وابلتاىل احملاصيل الزراعية.
تؤدي
املشعة املسببة لألمراض اليت ّ
والتلوث الغذائي عبارة عـن احتواء املواد الغذائية على اجلراثيم أو املواد الكيمائية أو ّ

التسمم الغذائي.
إىل حدوث ّ
التعرض
والتلوث الغذائي قـد يكون انجتاً عن حتلل الغذاء بسبب البكترياي والفطـرايت ،أو طـول فتـرة التخزين ،أو ّ
لإلشعاع الطبيعي أو غري ذلك من العوامل اليت قـد ال يكون اإلنسان سبباً مباشراً فيها.
تصرفات اإلنسان– بقصد أو بدون قصد  -مثل التلوث الكيماوي لألغذية وغريه.
وقد ينجم عن ّ

ومن القواعد الصحية يف اإلسالم حفظ الطعام والشراب من التلوث ،فاإلسالم أيمر بتغطية الطعام محاية له من
التلوث  ،كما يف احلديث الذي رواه ابن ماجة عن جابر ":غطوا اإلانء ".
كما هنى النيب (ص) عن تلويث الغذاء واملاء مبفرغات البدن اليت حتمل اجلراثيم وتنقل العدوى ،فيقول  " :ال يبولن
أحدكم يف املاء الراكد " ،كما هنى رسول هللا (ص) أن يبول الرجل يف مستحمة " رواه الرتمذي.
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.5التلوث ابلنفاايت
و يشمل التلوث ابلنفاايت على القمامة والنفاايت اإلشعاعية.
القمامة:
واملقصود هبا هنا القمامة وخملفات النشاط اإلنسان يف حياته اليومية .و تتزايد نسبتها ىف البلدان النامية وخاصة ىف
ظل التضخم السكاين .وسنعقد مقارنة بسيطة بني مكوانت القمامة ونسبتها ىف بعض الدول.
الدولة

املكوانت
معادن

زجاج

مواد أخرى

ورق

مواد عضوية رماد

أمريكا

42

22.5

10.5

8

6

11.5

فرنسا

296

24

2.5

4.2

3.5

14

السويد

55

12

-

6

15

12

مصر

10

55

10

5

5

15

وقد تؤدي هذه النفاايت ،مع غياب الوعي الصحي ،إىل جانب
ضعفُ نظُم مجعها والتخلص منها ،إىل األضرار اجلسيمة اآلتية :
 oانتشار الروائح الكريهة .
 oتشكل بيئة خصبة لظهور احلشرات مثل الذابب والبعوض
والفئران .
 oتكاثر امليكروابت اليت تسبب اإلصابة بـ :اإلسهال أوالكولريا أو الدوسنرتاي األميبية وغريها .
النفاايت اإلشعاعية:

ما زال النقاش يدور حول كيفية التخلص من النفاايت اإلشعاعية.
وال تقتصر النفاايت اإلشعاعية على العسكريني فقط وأسلحتهم املدمرة ،ولكنها متتد أيضاً للمدنيني حيث تصدر
نفاايت إشعاعية عن توليد الكهرابء وغريها.
ويسيء املدنيون إىل البيئة من خالل التعامل مع هذه النفاايت عن طريق "الدفن"  ،وينظرون إليه على أنه اخليار
الوحيد أمامهم للتخلص منها.
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واليقتصر حجم الكارثة على دفن هذه النفاايت ،فهي ستمتد إىل البيئة احمليطة هبا ،وخاصة األطعمة اليت يتم زراعتها
يف هذه األراضي امللوثة ،واليت ستؤثر على حياة اإلنسان على فرتات طويلة .

.6التلوث الضوضائي

)(Noise pollution

ويشمل ضوضاء الطريق  ،و ضوضاء الطائرات ،والضوضاء الصناعية .فقد
زادت شدة الضوضاء يف عاملنا املعاصر بشكل كبري ،ومل تعد مقتصرة على
املدائن الكربى واملناطق الصناعية ،وإمنا وصلت إىل األرايف .كما مل تسلم
سخر اإلنسان كل وسائل التقنية احلديثة
البيوت من الضوضاء بعد أن ّ

لرفاهيته من الراديو والتلفاز وأدوات التنظيف وغريها .
ولقد غزت الضوضاء املآوي القليلة الباقية للصمت يف العامل بل رمبا لن جيد
اإلنسان مكاانً يلجأ إليه ،إذا ما أراد اهلروب إىل بقعة هادئة !!.

.7التلوث

الضوئي )(Light pollution

ويشمل اإلفراط يف اإلضاءة واألنوار املتأللئة الساطعة.

.8التلوث البصري

وهو تشويه ألي منظر تقع عليه عني اإلنسان ،ويشعر بعدم االرتياح النفسي له.
ويوصف أيضاً ًّ ابنعدام التذوق الفّن لكل شيء حييط بنا  ،ومثاله اللوحات اإلعالنية على طرق السيارات ،
ومنظر أماكن ختزين النفاايت املفتوحة وغريها.
التلوث البيئي واألطفال :
ًّيعترب التلوث البيئي -وفق تقارير منظمة الصحة العاملية  -السبب الرئيس لثلث وفيات األطفال دون سن

اخلامسة والبالغ عددها تسعة ماليني حالة على مستوى العامل سنوايً.
وتضمنت أسباب الوفاة تلوث املياه ودخان التبغ واملبيدات احلشرية والتسمم ابلزئبق والرصاص واإلشعاعات والتغريات
املناخية.
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ويقف االلتهاب الرئوي يف مقدمة األمراض اليت تفتك حبياة األطفال .ويرجع نصف الوفيات النامجة عنها سنوايً إىل
الدخان الناجم عن حرق الوقود الصلب داخل املباين ،والتدخني السليب !.

واحتل اإلسهال  -الذي يفتك حبياة  1.5مليون طفل دون اخلامسة سنوايً  -املركز الثاين يف أسباب وفيات

األطفال.
وتعزى  %88من حاالت الوفاة بسبب اإلسهال إىل تلوث املياه وعدم النظافة الشخصية .وهذا ما يؤكد إمكانية
الوقاية من اإلسهال عن طريق معاجلة مياه الشرب وختزينها بطريقة آمنة ،وغسل األيدي ،و االقتصار على الرضاعة
الرضع.
الطبيعية لألطفال ُ
و يؤثر التسمم بكافة أشكاله على أعمار األطفال و قدراهتم العقلية والبدنية ،فالتسمم ابلرصاص (املوجود يف البنزين
ومواد الطالء وغريها) يلحق أضراراً أبكثر من ثلث األطفال يف بعض املناطق النامية ،كما يعرقل منو دماغ الطفل.
جراء استخدام تلك املواد يف احلدائق
ويهدد ّ
التعرض له ّ
التسمم احلاد ابملبيدات احلشرية حياة األطفال ،و حيدث ّ
واملنازل واملدارس وغريها .
تلوث اهلواء:

أ-

وسائل معاجلة التلوث

• التقليل من الغازات واجلسيمات الصادرة من مداخن املصانع كمخلفات كيميائية ،إبجياد
طرق إنتاج حمكمة الغلق.
• البحث عن مصدر بديل للطاقة ال يستخدم فيه وقود حا ٍو لكميات كبرية من الرصاص أو
الكربيت ،ورمبا يعترب الغاز الطبيعي أقل مصادر الطاقة احلرارية تلواثً.
• الكشف الدوري على السيارات املستخدمة واستبعاد التالف منها.
• االستمرار يف برانمج التشجري الواسع النطاق حول املدن الكربى.

• االتفاق مع الدول املصنعة للسيارات حبيث يوضع جهاز يقلل من هذه العوادم ،وذلك قبل
الشروع يف استرياد السيارات.
ب-

تلـوث املــاء:

• عدم إلقاء مياه اجملاري الصحية يف املسطحات البحرية قبل معاجلتها

• معاجلة مياه الصرف الصحي ابنشاء حمطات حديثة لتخليصها من التلوث وتصفيتها العادة استخدامها
يف الزراعة
• مراقبة تلوث ماء البحر بصورة منتظمة ،وخاصة القريبة مبصبات التفريغ من املصانع.
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ج .تلوث الرتبة:
• التوسع يف زراعة األشجار.
• الرتشيد يف استخدام املبيدات الزراعية .
• عدم إلقاء املخلفات والنفاايت بكل صورها .
• العناية ابلرتبة وسالمةاملياه .
د .تلوث النفاايت
• معاجلة القمامة مثل الفضالت وفوائض املواد عدمية الفائدة  ،إبنشاء مواقع نظامية للطمر الصحي .
• إنشاء مصانع كيميائية لتصنيع املخلفات واملواد الثقيلة  ،ابعتبارها مواد اولية لصناعة االمسدة الكيمياوية
ومواد البالستك واملعادن االخرى
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الفصل الثاين عشر
أنت و العقاقري
أخطاء شائعة يقع هبا بعض املرضى
كثرية هي األخطاء اليت يقع فيها املرضى واليت قد تؤدي إىل نتائج عكسية ضارة بل رمبا تصل إىل الوفاة !!.
ومن هذه األخطاء :
 -1تناول دواء شخص آخر بدون استشارة الطبيب أو الصيدالين حبجة أنه يشتكي من نفس األعراض !!.
 -2عدم ذكر األدوية أو التاريخ املرضي السابق للطبيب عند الذهاب يف حالة إسعافية .
 -3التخزين اخلاطئ لألدوية إما يف الثالجة  ،أو حتت حرارة الشمس املرتفعة أو تعريضها للضوء  ،خصوصاً األدوية
احلساسة للضوء  ،أو خلط أكثر من دواء يف وعاء واحد .
 -4عدم سؤال الطبيب عن الدواء املوصوف  ،وعن الوقت املناسب لتناوله،وعن أعراض اجلانبية الشائعة ،وعن
إمكانية تضارب العالج مع عالجات أخرى .
 -5عدم اإللتزام أبوقات تناول األدوية حسب نصائح الطبيب .
 -6قطع مدة العالج  ،أو تقليص الفرتات بني اجلرعات دون إستشارة طبية
 -7تناول األدوية بطريقة خاطئة كاستحدام مرهم اجللد يف العني مثالً .
 -8استخدام أدوية الكبار للصغار وأدوية الصغار للكبار بدون تعديل اجلرعة و
بدون استشارة الطبيب .
 -9سوء استخدام املضادات احليوية بدون دواعي طبية ،ومضاعفة اجلرعة
بدون استشارة الطبيب .
 -10وجود األدوية يف متناول األطفال .
 -11ترك كبار السن يتناولون األدوية مبفردهم ،مما يعرضهم للخطأ يف اجلرعات  ،بسبب سوء الرؤية أو ضعف
الذاكرة أو نتيجة تدهور حالتهم املرضية .
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 -12احتفاظ الكثري من الناس بكميات كبرية ومتنوعة من الدواء بعد انتهاء مدة صالحيتها ،واستخدامها بعد ذلك
التاريخ دون استشارة طبية .
 -13استعمال األدوية اليت على شكل سائل بعد مضي شهر من فتح زجاجة الدواء .
 -14تناول األدوية يف الظالم مما يؤدي إىل اخلطأ يف اجلرعة ونوعية الدواء .
 -15تناول الدواء بعد سقوطه على األرض .
 -16تناول األدوية مع األعشاب بدون استشارة الطبيب .
 -17عدم احلرص يف تناول العالجات الالزمة أثناء السفر ،مما قد يؤدي إىل مشاكل صحية نتيجة نقص الدواء أو
التوقف عنه .
وصااي هامة :

مهما كان سنّك أو ظروفك الطبيّة ،عليك اتباع قواعد أساسية عند تعاطي العقاقري:
 .1أخرب الطبيب أبي أدوية غري موصوفة تتعاطاها  ،مبا يف ذلك املسهالت واالسربين و أدوية السعال أو الزكام
وغريها  ،فقد تكون مؤذية إن امتزجت مع أدوية أخرى قد يصفها الطبيب .
 .2إقرأ التعليمات إبمعان  ،فكل من يتجاوز اجلرعة احملددة يواجه خطر مضاعفاهتا.
 .3ال تتوقف عن تعاطي الدواء املوصوف جملرد أن األعراض بدأت تتحسن!!.
 .4احتفظ بسجل للعقاقري إن كنت تتعاطى عدة أدوية يومياً.
 .5أخرب الطبيب ابآلاثر اجلانبية اليت أصابتك .
.6احفظ األدوية يف مكان جاف بعيد عن ضوء الشمس
املباشر .ومثة ما جيب اإلحتفاظ به يف الرباد (الثالجة) .وال
تضع حزانة األدوية يف احلمام !! ،فهو مكان غري مالئم
حلفظ األدوية بسبب ما تتعرض له من تغريات يف احلرارة
والرطوبة.
 .7ختلّص من العقاقري اليت انتهت مدهتا  ،فبعضها يصبح
ساماً.
ّ
 .8أبق االدوية بعيدة عن متناول االطفال.
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عبوات االدوية املوصوفة مصممة حلماية العقار من الضوء والرطوبة
.9أبق األدويه يف عبواهتا األصلية  ،ف ّ
 .10التتناول الدواء يف الظلمة

املضادات احليوية
منذ اكتشاف املضادات احليوية ىف أواسط القرن املاضى تزايد استعماهلا بصورة
مطردة فاقت كل التصورات! .و تفاقمت مشكلة سوء استخدام املضادات احليوية و قلة
فاعليتها مع الوقت ،وذلك بسبب ظهور سالالت من اجلراثيم مقاومة لتلك املضادات
 .وهذا ما ينذر بظهور أوبئة تسببها جراثيم يصعب عالجها ،وتؤرق األطباء و الباحثني.
ما هى املضادات احليوية؟
املضادات احليوية هى إحدى اجملموعات الدوائية الىت تستخدم للقضاء على اجلراثيم  ،وتعمل إما بقتل تلك اجلراثيم
مباشرة ،أو ابيقاف منوها ،كي يتغلب عليها اجلهاز املناعي يف اجلسم.
وتنشأ معظم األمراض املعدية عن نوعني من امليكروابت :اجلراثيم أوالفريوسات.
واملضاد احليوى يعاجل اإللتهاب اجلرثومي ،لكنه ال يعاجل املرض
الفريوسي .فالزكام و االنفلونزا سببها عدوى فريوسية ،وابلتايل
فإن املضاد احليوي لن يفيد ىف عالجها.
واملضاد احليوى ،عندما يستخدم ابألسلوب األمثل  ،ميكن أن
ينقذ حياة املريض ،و لكنه أيضا قد يضر املريض إذا استخدم
بطريقة غري سليمة! .ويقرر الطبيب مىت أتخذ املضاد احليوي
ملعاجلة اإللتهاب ،ومىت يرتك تلك املهمة جلهازك املناعي ليقوم
بدوره.
والبعض يظن أن ليس هناك ضرر من استخدام املضاد احليوي يف أي وقت فهو إن مل ينفع لن يضر!!
واحلقيقة أن استخدامك للمضاد احليوى من غري حاجة اليه جيعل بعض اجلراثيم مقاومة للمضاد احليوى
فتصبح اشد شراسة و اكثر صعوبة ىف التخلص منها ،و تبقى ىف جسدك ،و قد تتسبب يف عدوى شديدة يصعب
عالجها ابملضادات احليوية املعتادة.
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فاجلراثيم كائنات حية هلا القدرة على التكيف و الدفاع عن نفسها ضد املضادات احليوية بطرق خمتلفة ،خاصة
إذا ما مت استخدام املضاد احليوي عشوائيا أو جبرعة أو مدة غري كافية ،و ابلتايل تظهر سالالت من اجلراثيم تعنّد
على العالج ببعض أو كل املضادات احليوية املتوفرة!!.
التاثريات اجلانبية للمضادات احليوية
•
•

•
•

اجلهاز اهلضمى :آالم بسيطة ابملعدة – غثيان  -قئ  -اسهال.

القضاء على البكترياي املفيدة يف احلهاز اهلضمي إضافة إىل البكترياي الضارة ،مما يؤدى لظهور بعض
امليكروابت االنتهازية مثل فطرايت الكانديدا ابلفم وغريها.
حساسية عند بعض الناس لبعض املضادات احليوية
بعض االعراض اجلانبية على الكلى و الكبد .

كيف ميكن التغلب على مقاومة اجلراثيم للمضادات احليوية؟
• وصف املضاد احليوي املناسب ملدة مناسبة و جبرعة مناسبة.
• جتنب وصف املضاد احليوي حلاالت العدوى الفريوسية مثل االنفلونزا و نزالت الربد العادية
• عدم صرف املضاد احليوي بدون وصفة طبية
• االلتزام ابمتام استعمال الدواء كما وصف الطبيب ( بنفس اجلرعة
و االوقات و املدة احملددة)
• مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض جانبية ،و عدم ايقاف
استخدام العالج إال مبشورة الطبيب.
• البعض يتوقف عن تناول املضاد احليوي مبجرد أن يتحسن !!
عندما يصف لك الطبيب مضاد حيوى:
•

•

تناوله متاما كما اخربك الطبيب  .و اكمل دورة العالج حىت و لو
شعرت بتحسن خالهلا ،النك لو اوقفت العالج سريعا  ,رمبا
عادت امليكروابت للنمو و سببت لك العدوى من جديد
ال ختزن اى كميات متبقية من املضاد احليوى لالستخدام عندما مترض مرة اخرى
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الفصل الثالث عشر

الطوارئ واإلسعافات األولية
هناك العديد من احلوادث اليت قد حتدث يف املنزل أو مكان العمل ،وتشكل خطراً على املصاب .وقد تؤدي إىل
مضاعفات خطرية إذا مل تعاجل معاجلة حكيمة  .و ميكن جتنب هذه األخطار مبعرفة اإلسعافات األولية قبل نقل
املصاب إىل املستشفى إن احتاج األمر ال مسح هللا.
ونؤكد يف البداية على ضرورة احلصول على دورة يف "اإلنعاش القلب
الرئوي األساسي" .
وإذا كان الشخص مستعداً ملساعدة اآلخرين ،فال شك أنه قــادر على
مساعدة نفسه يف حاالت اإلصابة أو املرض املفاجئ .وحىت إذا كانت
حالته سيئة حبيث ال يستطيع العناية بنفسه  ،فإنه يستطيع إرشاد
اآلخرين إىل اإلج ـراءات الواجب اختاذها حياله.
وبوصفك مسعفاً أولياً فقد تواجه مواقف إسعافية متنوعة ،وهلذا ينبغي
أن تكون قراراتك وتصرفاتك منسجمة مع الظروف املسببة للحادث أو املرض املفاجئ ،مراعياً فيها عدد األفراد
املصابني ،والبيئة احمليطة ،ومدى توفر املساعدة الطبية ،والضمادات واللوازم اإلسعافية .وهنا جيب أن تطبق ما تعلمته
على املوقف اإلسعايف الذي تواجهه.
وقد يكون التدخل ضرورايً إلنقاذ احلياة .ويف أحيان أخرى قد ال تكون هناك حاجة لإلستعجال ،حيث توجه اجلهود
للوقاية من تفاقم اإلصابة ،واحلصول على املساعدة ،وطمأنة املصاب .
وتبدأ عملية اإلسعافات األولية إبجراء يعد حبد ذاته عامالً مطمئناً  ،أال وهو ترتيب عملية اإلسعافات األولية.

▪ ابدر إىل إنقاذ املصاب فوراً (فمثالً أبعد املصاب عن املاء أو عن احلريق أو الغرفة اليت حتتوي على أول أكسيد
الكربون أو الدخان أو األخبرة السامة أو أي مواد ضارة أخرى
▪ أتكد من فتح اجملرى اهلوائي للمصاب مع القيام ابلتنفس الصناعي من الفم إىل الفم أو من الفم إىل األنف يف حالة
الضرورة.
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▪ اعمـل على السيطرة على الـنزيف إن وجد.
▪ قـدم اإلسعافات األولية حلاالت التسمم أو ابتالع أي مادة كيمائية ضارة.

● وعند االنتهاء من اختاذ اخلطوات اإلسعافية لضمان سالمة املصاب فإنه يلزم القيام ابخلطوات التاليـة:
▪ ال حترك املصاب ما مل يكن ذلك ألسباب متس سالمة املصاب وحياته .ابق املصاب يف وضع يناسب حالته
وإصابته وال تدعه يقف أو ميشي.
▪ اعمل على وقاية املصاب من أي إزعاجات ال داعي هلا ،وإذا تعرض املصاب للربد أو الرطوبة ،فيجب عليك وضع
البطانيات أو املالبس اإلضافية فوقه وحتته.
▪ أرخ مالبس املصاب الضيقة ولكن ال تسحب حزام املصاب يف حالة إصاابت العمود الفقري.
▪ حاول التزام احليطة واحلرص ملدى فتحك أو خلعك ملالبس املصاب يف سبيل الكشف عن أجزاء اجلسم ألغراض
الفحص .ال حتـاول الكشف عـن املصاب بدون وضع األغطية الواقية عليه.
▪ الحظ املظهر العام للمصاب مبا يف ذلك لون اجللد
▪ أتكد من مدى وعي املصاب ،وهل هو فاقد الوعي وهل يرد على األسئلة
▪  -إذا كان املصاب فاقد الوعي  ،أتكد من عدم إصابة رأسه وحاول التأكد من عـدم تعرضه للشلل يف أحد جانيب
جسمه أو رأسه
▪ -عنـد الشك بوجود حالة تسمم ،احبث عن مصدر السم قرب املصاب مثــل أقراص منومة أو زجاجات أدوية أو
كيماوايت منزلية أو مبيدات حشرية أو أغذية فاسدة.
اجلروح والسحجات :
تدخل .وإذا ما تواصل النزف اضغط على اجلرح
تتوقف عادة اجلروح أو اخلدوش البسيطة عن النزف تلقائيا وبدون ُّ
برفق بضماد أو بقماشة نظيفة.
ويشفى اجلرح تلقائيا يف غضون بضعة أايم  ،ولكن يطلب العون الطيب يف الظروف التالية :
• إذا مل يتوقف النزف .
• عند وجود جسم أجنيب يف اجلرح .
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• إذا كان اجلرح يف خطر من العدوى " بسبب عضة إنسان أو حيوان أو الوخز جبسم ملوث "
• إذا أبدى جرح قدمي عالمات العدوى .
العالج :

 .1اغسل يديك بشكل شامل  ،وارتد قفازات " وحيدة االستعمال " إن توفرت .
 .2إذا كان اجلرح ملواث  ،عليك بتنظيفه وذلك بغمره حتت تيار من املاء اجلاري بلطف(فاملاء هو أفضل املنظفات)
 ،أو استعمل مسحة خالية من الكحول  .وحافظ على جفاف اجلرح ابستعمال قطعة من الشاش وتغطيته
.3
.4
.5
.6
.7

بشاش معقم .
ارفع اجلزء املصاب فوق مستوى القلب إن أمكن  ،وجتنب التماس مع اجلرح مباشرة  ،واسند الطرف املصاب
بيد واحدة .
ن ِّظّف املنطقة احمليطة به بقماشة مبلولة ابملاء والصابون ،ولكن أبعِّد الصابون عن اجلرح  ،فقد يهيج اجلرح.
إذا بقيت بعض جزيئات األوساخ ال تزهلا بنفسك بل إجلأ إىل العون الطيب.
 .وعند وجود خطر معني للعدوى  ،انصح املصاب بزايرة الطبيب .
ال بد من التحقق من مصدر اجلرح ،فاجلروح أو الشقوق العميقة أو عضة احليواانت ميكن أن تسبب اإلصابة

ابلكزاز  ،فال بد يف هذه احلالة من جتديد تطعيم الكزاز إن كان قد مضى على اللقاح أكثر من  10سنوات.وال
حيتاج األطفال دون الـ  10سنوات هلذا اللقاح.
يسرع يف عملية الشفاء  ،إال أن الضمادات تعمل على إبقاء
 .8غ ِّّ
ط اجلرح مع العلم أبن تعريض اجلرح للهواء ّ
اجلرح نظيفاً ،وتعزله عن البكرتاي الضارة  ،مع مراعاة تغيريها يومياً.
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الكزاز :

هو عدوى خطرية  ،تنجم عن جرثومة الكزاز

اليت تعيش يف الرتبة  ،فإذا دخلت جراثيم
الكزاز اجلرح  ،ميكن أن تتكاثر يف النسج
املتضررة واملتوذمة  .وقد تطلق مادة سامة "
ذيفاان " ينتشر عرب اجلهاز العصيب ،مما يؤدي
إىل تشنج عضلي وشلل  .وميكن الوقاية من
هذا املرض ابلتطعيم حيث يعطى الناس عادة
تطعيما ضد الكزاز خالل الطفولة  ،لكن قد
حيتاج هذا التطعيم إىل التكرار بعد البلوغ .
• اسأل دائما عن التطعيم ضد الكزاز .
• اطلب النصيحة الطبية يف احلاالت التالية :
 oاملصاب غري مطعم ضد الكزاز ،
 oاملصاب غري متأكد من توقيت احلقن املأخوذة أو عددها ،
 oأو إذا مضى أكثر من  10سنوات على آخر حقنة ضد الكزاز .
اجلروح العميقة:
• ال تستعمل ضاغطاً لوقف النزف إال بعد إخفاق الضغط املباشر والرفع ،ألن هذه الضواغط متنع وصول الدم
إىل الطرف املصاب ورمبا يسبب ذلك عطباً دائماً.
النزف الشديد :

عندما يكون النزف شديدا  ،ميكن أن يكون مؤثرا وخميفا  ،وقد حتدث الصدمة  ،وميكن أن يفقد املصاب وعيه  .وإذا
مل يسيطر على النزف  ،فقد يتوقف القلب .
وعند معاجلة النزف الشديد  ،حتقق أوال من وجود جسم أجنيب داخل اجلرح  ،ولذلك انتبه إىل عدم الضغط على هذا
اجلسم .
ويف حالة عدم وجود جسم داخل اجلرح :
 .1ارتد قفازات ( وحيدة االستعمال ) إن توفرت  ،وانزع الثياب أو مزقها عند الضرورة لكشف اجلرح .
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 .2طبّق ضغطا مباشرا على اجلرح أبصابعك أو راحة يدك  .ويفضل أن يكون ذلك على ضماد معقم ،
" لكن ال هتدر أي وقت ابلبحث عن ضماد " ،وميكن أن تطلب من املصاب تطبيق ضغط مباشر بنفسه.
 .3ارفع واسند الطرف املصاب فوق مستوى قلب الشخص اجلريح للتقليل من النزف  ،وتعامل مع الطرف بلطف
عند االشتباه بوجود كسر .
 .4ساعد املصاب على االستلقاء على بطانية -إن توفرت  -وذلك لوقايته من الربد  .وعند االشتباه إبمكان
حدوث الصدمة  ،ارفع واسند الساقني حبيث تكوانن فوق مستوى القلب .
 .5ثبت الضماد برابط حمكم مبا يكفي للحفاظ على الضغط على اجلرح  ،لكن من دون أن يعوق اجلراين .
 .6إذا حدث املزيد من النزف  ،طبق ضمادا اثنيا على
الضماد األول  ،فإذا تسرب الدم عرب هذا الضماد .
انزع الضمادين  ،وطبق ضمادا جديدا  ،وأتكد من
أن الضغط مطبق بدقة على موضع النزف .
 .7اسند اجلزء املصاب بوضعية الرفع من خالل وشاح أو
رابط .
 .8اتصل ابإلسعاف  ،وسجل وراقب العالمات احليوية
– مستوى االستجابة والنبض والتنفس – وراقب
وحتر الضمادات لكشف تسرب الدم منها.
عالمات الصدمة ّ ،
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اإلجراءات يف حاالت الطوارئ :
 .1قيم الموقف  :هل هناك أية مخاطرعليك أو على المصاب ؟ عندئذ :
• -احرص على سالمتك أوال  .وإذا أمكن أزل الخطر عن المريض وإذا لم تستطع أبعد المريض عن
الخطر

ال

 .2قيم المصاب  :هل يبدو المريض واعيا ؟ عندئذ :
•قيم الحاالت األخرى وعالجها إذا لزم األمر .
•اطلب المساعدة إذا لزم األمر .

ال

 .3قيم استجابة المريض :هل يستجيب المريض ألوامرك الصوتية أو للمس اللطيف ؟ عندئذ

ال

•قيم الحاالت األخرى  ،وعالجها إذا لزم األمر .
•اطلب المساعدة إذا لزم األمر .

 .4افتح مجرى الهواء وتأكد من التنفس  .افتح ونظف مجرى الهواء وتأكد من التنفس  ،هل
المريض يتنفس ؟ عندئذ
•ضع المريض في وضعية اإلفاقة .

ال

هل أنت بمفردك ؟ عندئذ
• هل المريض فاقد الوعي بسبب إصابة أو غرق أو شرق  ،وهل المريض طفل أو رضيع  ،إن كان
نعم فتوجه إلى الخطوة الخامسة وابدأ بخطوات اإلنعاش لمدة دقيقة واحدة قبل أن تطلب الخدمات
اإلسعافية .

 .5إذا لم يكن يتنفس أعط المريض نفسا إنقاذيا

ال

 .6قيم الدورة الدموية  :قيم آثارها فترة ال تزيد عن عشر ثوان  ،هل هناك أية
عالمات للدورة الدموية ؟ عندئذ :
•استمر في إعطاء التنفس اإلنقاذي .
•أعد تقييم عالمات الدورة الدموية كل عشرة أنفاس إنقاذية للبالغ وكل عشرين
تنفسا إنقاذيا للطفل " حوالي الدقيقة "
 .7ابدأ اإلنعاش القلبي الرئوي  :للبالغين  :أنجز بالتعاقب  15ضغطة صدر ،
مع نفسين إنقاذيين  ،وكرر حسب الحاجة  .أما لألطفال  :فأنجز  5ضغطات
صدرية مع نفس إنقاذي واحد
استمر في تنفيذ اإلنعاش القلبي الرئوي  ،حتى تقوم المساعدة الطبية المتخصصة
بعالج المصاب أو حتى يعود التنفس للمريض أو يتحرك أو حتى تنهك تماما وال
تتمكن من االستمرار .
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نزف األنف " "

أكثر ما حيدث النزف من األنف عندما تتمزق
األوعية الدموية الدقيقة داخل املنخرين  ،سواء
بسبب ضربة على األنف أو نتيجة للعطاس أو
تنظيف األنف  .وقد حيدث الرعاف بسبب ارتفاع
ضغط الدم  .و يكون الرعاف خطريا إذا فقد
الشخص الكثري من الدم .وقد يبدو الدم رقيقا
ومائيا إذا كان النزف اتليا إلصابة الرأس  ،وهذه
العالمة خطرية للغاية ألهنا قد تدل على كسر
اجلمجمة وتسرب السائل من حميط الدماغ .
 .1اطلب من املصاب اجللوس  ،وانصحه إبمالة رأسه إىل األمام للسماح للدم ابخلروج من املنخرين
 .2اطلب من املصاب أن يتنفس من فمه " وهذا يعطي أتثريا مهدائ أيضا " ،وأن يغلق اجلزء اللني من األنف ،
وطمئنه وساعده عند الضرورة .
 .3اطلب من املصاب أن حيافظ على قرص األنف  ،وانصحه بعدم الكالم أو البلع أو السعال أو البصاق أو
التنشق  ،ألن ذلك ميكن أن ينزع اجللطات املتكونة يف األنف  ،وأعطه خرقة نظيفة أو منديال ملسح قطرات
الدم .
 .4بعد  10دقائق  ،اطلب من املصاب حترير الضغط  ،فإذا مل يتوقف النزف  ،اطلب منه أن يضغط من جديد
 10دقائق أخرى .
 .5بعد توقف النزف  ،نظّف أنف املصاب مباء دافئ  ،وهو منحن إىل األمام .
 .6انصح املصاب ابلراحة التامة بضع ساعات  ،مع جتنب اإلجهاد أو النفخ يف األنف  ،ألن ذلك قد يزيل أية
جلطات متكونة .
ال تدع قمة الرأس مائلة إىل اخللف  ،فقد ينزح الدم حنو احللق وحيرض القيء .
إن توقف النزف مث عاد ،اطلب من املصاب أن يضغط من جديد .
أما إذا كان الرعاف شديدا  ،أو استمر أكثر من  30دقيقة  ،امحل املصاب إىل املستشفى بوضعية املعاجلة .
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:
التدابير الوقائية :

-

-

ال تضع أي كريمات أو مراهم على
الحرق .
ال تلمس أي حرق أو تفتح أية
فقاعات .
التزل أي شيء ملتصق بالحرق
إذا كان الحرق في الوجه ال تقم
بتغطيته  ،واستمر في تبريده بالماء
حتى تصل المساعدة
إذا نتج الحرق عن مادة كيميائية ،
عليك بتبريد الحرق عشرين دقيقة
على األقل .

التصرف :
برد الحرق – أزل أي عائق – غط الحرق
ّ
– اصطحب المصاب أو أرسله للمشفى

ّبرد احلرق  :اجعل املصاب مسرتخيا ،
.1
واسكب سائال ابردا على احلرق لفرتة ال تقل عن
 10دقائق  ،وانتبه لعالمات استنشاق الدخان
كصعوبة التنفس .
عليك إبزالة أي عائق  :ضع على يديك
.2
قفازات إن توفرت  ،وقم بعناية إبزالة أية مالبس أو جموهرات من املنطقة
احملروقة قبل أن تتورم  ،وعليك أال تنزع أي مالبس التصقت ابحلرق .
ط احلرق واملنطقة احمليطة بضمادات معقمة أو نظيفة أو حقيبة
.3
غّ
بالستيكية .
اصطحب املصاب أو أرسله إىل املستشفى وراقب العالمات
.4
احليوية للمصاب – الوعي والنبض والتنفس – .
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اإلسعافات األولية حلاالت التسمم املختلفة:

أوالً :اإلسعافات األولية لتناول جرعة زائدة من األدوية الطبية أو أكل طعام فاسد:

• ال تنتظر أعراضاً.
• اتصل ابإلسعاف واستمر يف مالحظة املصاب.
من احلوادث املنزلية.
اثنيا :اإلسعافات للتسمم ابلغازات السامة:
• ال تنتظر األعراض وان ُقل املصاب فوراً إىل اهلواء الطلق ،بعيداً عن مصدر الغاز السام ،وحاول إيقاف مصدر
مراقبة األطفال جيدا ودائما يقيهم

•
•
•

الغاز.
أعط األوكسجني إن ُوجد واطلب اإلسعاف.
الحظ تنفس ونبض املصاب وتدخل إبنعاش القلب والتنفس إن لزم األمر.

جيب عرض املصاب على أي جهة طبية حىت ولو حتسنت احلالة ،حيث أن التخلص من السموم املستنشقة
يتم ببطء.

تعليمات هامة:
•
•

•

ال تعط أبداً ماءً ماحلاً إلحداث قيء صناعي.
ال حتفظ أي مواد كيميائية يف علب أو زجاجات تُستعمل ألشياء أخرى مثل زجاجة مياة معدنية وعلب
اللنب أو معلبات املواد الغذائية.
كن على استعداد ابملعلومات اآلتية( :نوع املادة وكميتها وزمن تناوهلا أو استنشاقها أو تعاطيها).
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الشرق عند البالغني :
كيفية التشخيص :

-

-

االنسداد الجزئي :
 oصعوبة التكلم والتنقس .
 oالسعال واإلجهاد .
االنسداد الكلي :
 oعدم القدرة على التكلم أو
التنفس أو السعال .
 oفقدان الوعي .

التدابير الوقاية :

-

إذا فقد المصاب وعيه ابدأ بالتنفس
اإلنقاذي وضغطات الصدر .
ال تقم بالمسح باإلصبع داخل الفم .

التصرف :
عليك بتوجيه خمس ضربات ظهرية
وافحص الفم .
عليك بعمل خمس ضغطات بطنية وافحص
الفم .
كرر التسلسل السابق ثالث مرات ثم اطلب
اإلسعاف .
كرر التسلسل حتى تصل المساعدة

-

إذا كان الحرق في الوجه ال تقم

-

إذا نتج الحرق عن مادة كيميائية ،

 .1أعط مخس ضرابت ظهرية :
• شجع املصاب على السعال ليحاول إخراج االنسداد .
• إذا بدأ املصاب ابلشرق أحنه لألمام .

• طبّق مخس ضرابت ظهرية بني لوحي الكتف بيد واحدة مث افحص الفم .
• إذا استمر الشرق انتقل إىل اخلطوة الثانية .
 .2امسك ابملصاب من اخللف :
• قف خلف املصاب .
• ضع كلتا الذراعني حوله وإحدى
القبضتني بني سرته وهناية عظمة صدره .
 .3طبق مخس ضغطات بطنية :
• امسك قبضتك بيدك األخرى وشد
بقوة للداخل ولألعلى حبد أقصى مخس
مرات .
• إذا مل يتم إزالة االنسداد حىت اآلن أعد
الكشف على الفم للبحث عن أي أجسام
غريبة وأزهلا إذا أمكن .
 .4كرر التسلسل ابلكامل :

بالماء–  3حىت يتم إزالة االنسداد  .إذا مل يتم فتح جمرى اهلواء بعد ثالث حماوالت ،
من 1
• كرر اخلطوات
بتغطيته  ،واستمر في تبريده
المساعدة
اإلسعاف .
حتى تصلاطلب
السابق حىت تصل سيارة اإلسعاف أو حىت يتم إزالة االنسداد أو حىت يفقد املصاب وعيه
• كرر التسلسل
عليك تبريد الحرق عشرين دقيقة
على األقل. .

التصرف :
برد الحرق – أزل أي عائق – غط الحرق
– اصطحب المصاب أو أرسله للمشفى
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الشرق (الغصة) لدى الرضع واألطفال:
•
•

•
•
•
•

اقلب املصاب حبيث يكون الرأس يف وضع اسفل الصدر
ِّ
أعط  5ضرابت على الظهر مث ع ّدل وضع الطفل واسند رأسه إبحدى
يديك.
ضع إصبعني أو ثالثة على الصدر بني الثديني وأعط أربع ضغطات قوية.
افتح الفـم لرؤيـة أي جسـم غريب وأ ِّزل ما تـراه.
حاول عمل التنفس الصناعي للمريض.
أعد اخلطوات حىت تتمكن من فتح منفذ اهلواء  ،أو اتصل للمساعدة ،أو
قم بنقل املصاب إىل أقرب مستشفى.

الغرق :

حيدث املوت ابلغرق عندما ال يستطيع اهلواء أن يصل إىل الرئتني بسبب دخول مقدار

صغري من املاء إليهما عادة  ،كما ميكن أن ينجم عن تشنج احلنجرة أيضا .
عندما ُ ينقذ الغريق  ،فقد يتدفق املاء من الفم  ،ويكون هذا املاء خارجاً من املعدة  .وينبغي أن يرتك ليخرج بشكل
عادي دون حماولة الضغط على املعدة إلخراجه  ،ألن الغريق قد يتقيأ مث يستنشق املاء .
اسرتد وعيه  ،فكل مقدار من املاء يدخل إىل الرئتني
وينبغي أن يتلقى الغريق رعاية طبية مستمرة  ،حىت وإن بدا وقد ّ
يؤدي إىل هتييجهما  .وقد حيدث تورم يف املسالك اهلوائية بعد عدة ساعات ُ ،وتعرف هذه احلالة ابلغرق الثانوي  .كما
قد حيتاج الغريق إىل املعاجلة من نقص احلرارة .
• ال تُغرق نفسك أيضاً عند حماولتك إنقـاذ الغـريق  .فإذا كنت ال جتيد السباحة فاحذر من أن تقـذف نفسك
•
•
•
•
•
•

يف املاء!!.
اطلب املساعدة من اآلخريـن.
ِّ
إرم طوق النجاة أو أي حبل أو عصا ليمسك هبا الغريق.
عندما يتم إخراج الغريق  ،انتبه لوجـود أي إصاابت يف الرأس أو العنق أو األطراف.
أ ِّزل مجيع مالبس املصاب ،وضعه يف مكان دافئ ،وغ ِّطّـه ببطانية أو فوطة جافـة.
ن ِّظّـف فـم املصاب وأنفه من أي مواد عالقـة.
اجعل رأسه أدىن مستوى من جسمه للتقليل من خطر استنشاق املاء .
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•

•
•

•

اجعل الغريق على ظهره  ،مث افتح جمرى اهلواء وحتقق
من التنفس  ،وجهز نفسك إلعطاء التنفس اإلنقاذي
ومتسيد الصدر عند الضرورة .
أما إذا كان الغريق يتنفس  ،فضعه بوضعية اإلفاقة .
عاجل الغريق من نقص احلرارة  ،ولذلك انزع ثيابه إن
أمكن وغطّه ببطانيات جافة  ،فإذا استعاد كامل وعيه

 ،أعطه ماء دافئا .
اتصل ابإلسعاف حىت وإن بدا الغريق وقد شفي متاما .

اإلسعافات األولية يف حالة احلريق:
•

•
•
•

جتنب من أن تصبح أنت الضحية رقم اثنني !!  ،فالوفيات نتيجة التسمم ابلغاز أكثر من الوفيات نتيجة
احلروق نفسها.
حرصا على سالمة أطفالكم أبعدوا
أبعد املصاب عن مصدر احلريق.
الكربيت والوالعات عن متناول األطفال،
امنع حالة املصاب من التدهور
فالوقاية والسالمة مسؤولية اجلميع.
أطفئ النار املشتعلة مبالبس وجسم الشخص
املصاب ،وأفضل الطرق لذلك هو استعمال
املسحوق اجلاف إلطفاء احلرائق يف احلال ،وإذا مل يكن هذا املسحوق متوفراً فيمكن إطفاء النار إبلقاء
املصاب على األرض مث ل ّفه يف أي شيء مثل بطانية  ،أو إلقاء كميات كبرية من املاء إذا كان ذلك ممكناً.

احلروق البسيطة دون وجود فقاعات:
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•
•

•

اغسل مكان احلرق ٍ
مباء ٍ
ابرد.
قم بتغطية احلرق بقطعة قماش طرية ومبللة ٍ
مباء ٍ
ابرد حىت
يزول األمل وتكفي عادة مدة  15دقيقة.
جيب عدم وضع الثلج على احلروق.

احلروق املرتافقة بفقاعات:
•
•
•
•

اغسل مكان احلرق ٍ
مباء ٍ
ابرد.

جتنّب العبث ابلفقاعات.
انقل املصاب ألقرب مستشفى.
ط ِّّ احلرق يف الوجه أو اليدين أو القدمني أو
ال تغ ِّّ

األعضاء التناسلية ،حيث جيب أن يتم مشاهدهتا من قبل
الطبيب يف أقرب وقت.

احلروق الكبرية أو العميقة:
•
•
•

اتصل ابإلسعاف مباشرة .
ريثما حيضر اإلسعاف قم إبزالة كافة األلبسة من على جسم املصاب.
ال تقم بوضع أية أدوية أو مواد منزلية على احلرق ،وميكن تغطية املصاب ببطانية حىت يتم إسعافه.

الصدمة الكهرابئية:
•
•

•
•
•

•

قبل أي شي جيب فصل جسد املصاب عن التيار الكهرابئي.
استخدم خشبة جافة أو غصن شجرة إلبعاد السلك  ،أو اعقد بعض ثيابك حول املصاب واجذبه بعيداً
عن السلك.
إذا أمسكت بثيابه أو حذائه ،فرمبا تعرض نفسك للخطر ألن جسده قد يكون انقال للكهرابء!.
أتكد من أن أي شيء تستعمله هو جاف وغري انقل للكهرابء وأنك تقف على أرض جافة.
إذا أحسست نبض املصاب وكان متوقفاً فستضطر إىل إنعاشه ابلتنفس االصطناعي من الفم إىل الفم ،ورمبا
تستدعي الضرورة اللجوء إىل اإلنعاش القليب  -الرئوي ،وهذا يستوجب تدريباً خاصاً.
انقل املصاب إىل أقرب مستشفى.
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كسور العظام:
كيفية التشخيص :

-

التورم والتشوه والكدمات في
موقع اإلصابة .
ألم مصحوب بصعوبة تحرك
الجزء المصاب .
يمكن أن يكون هناك انحناء
أوالتواء أو جرح مع ظهور نهاية
العظم المكسورة

التدابير الوقائية :

-

-

التحاول وضع لفافة على
اإلصابة إذا كانت المساعدة
وشيكة .
الطرف
تحريك
التحاول
المصاب دون ضرورة .
ال تسمح لمصاب بكسر أن يأكل
أو يشرب أو يدخن

التصرف :
ثبت وأسند الجزء المصاب  ،ثم احم
اإلصابة دون لفها  ،ثم اصطحب المصاب
أو أرسله إلى المستشفى

 .1ثبّت اجلزء املكسور واسنده  :ساعد املصاب واسند اجلزء املتأثر
يف أفضل وضع مريح له .
 .2احم اإلصابة بوضع حشوة حول
اإلصابة مستخدما مناشف أو وسائد  ،واسند
الكسر يف موضعه .
ط اجلرح
 .3إذا كان هناك جرح مفتوح غ ّ
بضمادة كبرية معقمة أو نظيفة غري رقيقة مع
لفافة .
 .4ال ُحيّرك املصاب إبصاابت العمود
الفقري ،وإذا لزم األمر يتم ذلك مبساعدة  3أو  4أشخاص لديهم
معرفة يف كيفية التعامل مع مثل تلك احلاالت.
 .5يف حالة إصاابت املفاصل ال يتم وضع العضو املصاب يف خط
مستقيم.
 .6ال حتاول إعادة العظم املكسور إىل وضعه الطبيعي.
 .7تُستخدم الكمادات الباردة للحد من النزيف الداخلي

والكدمة واآلالم ،وتوضع ملدة  20دقيقة أخرى إذا لزم األمر.
 .8عدم إحكام اجلبرية على اجلزء املصاب والتأكد من عدم

ضغطها على تدفق الدم.
 .9اصطحب املصاب أو أرسله إىل املستشفى ،وراقب العالمات احليوية .
جيب اللجوء إىل الطبيب يف احلاالت التالية:
•
•
•

عند االشتباه يف وجود حالة كسر.
إذا كان هناك نزيف حاد.
إذا كانت اإلصابة متعلقة ابلرأس أو الرقبة أو الظهر.

عضة األفعى :
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عضة األفعي ليست خطرة عادة ولكنها قد تكون خميفة .وهلذا فإن طمأنة املصابُ تع ّد شيئا حيوايً ،فهدوء املصاب
وعدم حركته الكثرية قد يبطئ انتشار السم يف اجلسم .
حاول وصف األفعي للطبيب املعاجل كي تساعد يف العالج  ،وإذا كان ذلك آمنا  ،ضع األفعى يف حاوية آمنة حىت لو
كانت ميتة .
 .1ساعد املريض على االستلقاء وطمئنه وأخربه أبال يتحرك حىت تتصل ابإلسعاف
 .2اغسل موقع اجلرح بلطف وجففه بضماد نظيف .
 .3اضغط برفق على الطرف يف موقع أعلى العضة مستخدما ضمادا لفافاً  .واستخدم ضمادا مثلثاً لتثبيت
املنطقة املصابة .
كيفية التشخيص :
• فتحات على اجللد
• أمل شديد  ،امحرار  ،تورم يف منطقة العضة .
• غثيان وقيء
• اضطراب النظر .

• زايدة يف اللعاب والعرق .
• صعوبة يف التنفس مع إمكان توقف التنفس بصورة اتمة يف بعض احلاالت احلرجة .
حتذير  :ال تضع عاصبة  ،وال جترح موقع العضة وال متص السم من اجلرح  .وإذا فقد املريض وعيه افتح جمرى اهلواء
وتفقد التنفس  ،واستع ّد إلعطاء التنفس اإلنقاذي وضغطات الصدر عند الضرورة .
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معدات اإلسعافات األولية:

ينبغي على مجيع أماكن العمل ومراكز الرتفيه ،والبيوت والسيارات ،أن حتتوي على معدات اإلسعافات األولية  .وجيب

أن تكون تلك املعدات متطابقة مع املتطلبات القانونية ،
وأن تكون واضحة االستخدام وسهل الوصول إليها .
وميكنك أن تقتّن معدات اإلسعافات األولية وحتفظها يف
السيارة أو البيت يف صندوق نظيف  .وجيب حفظ أية
معدات لإلسعافات أولية يف مكان جاف  ،كما ينبغي
تفقدها وتعويض الناقص منها بشكل دوري  ،وابلتايل
تكون األدوات جاهزة لالستخدام دائما .
وتعد الصيدلية املنزلية من األشياء األساسية يف كل منزل
نظراً ألمهيتها يف احلاالت اإلسعافية ،فاحتواء الصيدلية
على املستلزمات الضرورية إلسعاف املصاب يف الدقائق األوىل من إصابته يساعد -إبذن هللا -على الشفاء السريع
• خزانة اإلسعافات األولية:
حقيبة اإلسعافات األولية متوفرة يف الصيدليات أبنواع وأحجام خمتلفة ،فيجب انتقاؤها حسب احلاجة وذلك
بعد استشارة الصيديل ،وغالباً ماحتتاج إىل إضافة مواد أخرى على احلقيبة املوجودة يف السوق.
وإليك بعض املواد الرئيسة الواجب توفرها يف خزينة اإلسعافات الالزمة إلجراء معظم اإلسعافات األولية:
 -1الضمادات واألربطة :هناك عدة أشكال من الضمادات واألربطة الطبية متوفرة يف األسواق لالستخدام
املنزيل ،ويعتمد استخدام كل منها على نوع اإلصابة وموضعها واملواد اإلسعافية املتوفرة ،ويستحسن أن تكون
معقمة لتمنع دخول اجلراثيم.
وإليك بعض هذه األنواع:
 ضمادات الشاش :هذه ضمادات من طبقات عديدة من الشاش الناعم وهي تساعد على التحكم يفالنزيف وتعمل على امتصاص الدم وإفرازات اجلروح والوقاية من العدوى ومنع التلوث .ويفضل استخدام
الضمادات الكبرية حىت تغطي اجلرح واملنطقة احمليطة به ،وتثبت برابط أو شريط الصق حىت التنزلق فوق
املنطقة اجملاورة.
 أربطة شريطية الصقة :وهي مؤلفة من شاش قابل لالمتصاص مثبتة يف مكاهنا بظهر الصق .ويستخدمهذا النوع من األربطة للجروح الصغرية بشرط أن يكون اجللد حول اجلرح نظيفاً وجافاً قبل ربط الشريط .كما
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ميكن استخدامه مع ضمادات الشاش لتغطية اجلروح.
 رابطات ملفوفة :هذا النوع من الرابط يصنع من أحجام خمتلفة ويستعمل للحفاظ على الضمادات يفأماكنها ولوقف النزيف أو لتقومي التواء أو إسناد أورام.
 رابطات مثلثة :ميكن أن تستخدم كرابطات اعتيادية لضماد اجلروح أو كمعالق لتعليق يد مصابة بكسرإىل الرقبة ولوقاية الذراع والصدر ولربط ضمادات فوق الرأس واليد والقدم.
 شريط الصق :يثبت األربطة والضمادات الصغرية. قطن طيب :جيب أن حتتوي خزانة اإلسعاف على كمية كافية من القطن الطيب ،ألنه يف بعض األحيانحيتاج املسعف إىل كمية كبرية من القطن الستخدامه كحشوة للجبرية أو لرفع الدم املرتاكم على اجلرح أثر
نزف شديد.
 -2مناشف أو كمادات ابردة :تستخدم إلسعاف الرضات الداخلية والتواء املفاصل ولتخفيف األمل وملنع
التورم.
 -3قفازات طبية معقمة :تستعمل هذه القفازات عند القيام بتطهري اجلروح ،أو وقف النزيف واإلفرازات
العضوية األخرى للوقاية من حدوث عدوى ،وتستخدم مرة واحدة فقط.
 -4مسحة طبية :عبارة عن كحول األيزوبرواابيل ( )%70لتطهري اجلروح.
 -5مقص وملقط :يستخدم املقص لقطع اجللد امليت عند حدوث إصابة تستلزم ذلك ،وقطع العصاابت
والضمادات .أما امللقط فهو ضروري إلزالة األجسام الصغرية والشظااي من اجلسم .ويفضل شراء مقص من
النوع اجليد الذي اليصدأ ألن شراءك ملقصات رديئة وقابلة للصدأ له أثر كبري يف تلوث اجلزء املصاب.
ويفضل غلي كل من املقص وامللقط ابملاء ملدة مخس دقائق قبل وبعد االستعمال.
 -6إبرة كبرية ومشابك :اإلبرة الكبرية إلزالة الشوك وخالفه من اجلسم ،واملشابك لتثبيت األربطة.
 -7ميزان حرارة طيب :لقياس درجة احلرارة ،ويفضل توفري نوعني :األول لقياس درجة احلرارة عن طريق الفم
ويستعمل للكبار ،واآلخر لقياس احلرارة عن طريق الشرج ويستعمل للصغار.
 -8مصباح يدوي :يستخدم إذا كانت اإلصابة يف مكان مظلم.
 -9قائمة أبرقام هواتف الطوارئ :حتتوي على أرقام تلفوانت املستشفيات .
 -11دليل اإلسعافات األولية :كتيب حيتوي على ملخص لكيفية عمل اإلسعافات األولية ألكثر احلوادث
شيوعاً يف املنزل ،ويفضل قراءة الكتيب مبكراً ،ومعروف أن هذا الدليل اليكفي لعمل اإلسعافات األولية
على الوجه الصحيح ،بل البد من أخذ دورات يف كيفية إجراء اإلسعافات األولية.
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• خزانة األدوية :وحتتوي على:
 -1األدوية املوصوفة من قبل الطبيب بوصفة طبية.
 -2أدوية ختفيف األمل وخفض درجة احلرارة.
 -3املواد املستخدمة للجروح واحلروق ،ومن أمثلة ذلك:
 البيتادين :له فعالية قاتلة ضد امليكروابت وحيتوي على  %4أيودين ،وهو حملول مطهر للجلد واجلروح. فالمازين :كرمي يستخدم يف احلروق واجلروح ملنع االلتهاب فيوسدين :مضاد حيوي قوي ضد اجلراثيم ،يستعمل لعالج التهاابت اجللد.وهناك بعض النقاط اليت جيب مراعاهتا يف الصيدلية املنزلية:
 من األفضل أن تكون كبرية احلجم حبيث تتسع إلضافة أصناف جديدة. ترتب املواد اليت بداخلها بطريقة يسهل العثور عليها دون احلاجة لتفريغ احلقيبة. حفظها قريبة من متناول اجلميع وبعيدة عن األطفال وحمكمة الغلق مع سهولة فتحها عند احلاجة. وضعها يف مكان مناسب بعيداً عن الرطوبة واحلرارة مثل احلمام واملطبخ. التأكد من اتريخ صالحية األدوية من فرتة ألخرى ،ألن بعض املواد تتحول إىل مواد سامة وخطرية بعدانتهاء الصالحية لذا جيب التخلص منها مباشرة.
 -جيب التخلص فوراً من أي مادة يف الصيدلية املنزلية مل يكتب عليها اتريخ الصالحية أو غري معروفة أو

تغري شيئاً من صفاهتا كاللون أو الرائحة أو الشكل.
 جيب التنبه إىل أن مدة صالحية معظم املضادات احليوية اليت تستخدم بعد إحالهلا ابملاء التتعدى أسبوعاًواحداً فقط يف حالة حفظها يف الثالجة ،واتريخ الصالحية املكتوب على العبوة من اخلارج يقصد به

املسحوق قبل اإلذابة وليس بعدها.
 جيب عدم االحتفاظ بقطرات العني واألنف واألذن ملدة تزيد عن الشهر بعد فتحها بصرف النظر عن مدةالصالحية املكتوبة على العلبة.
 عدم وضع األدوية يف خزينة اإلسعافات األولية ،بل توضع يف مكان ذي درجة حرارة مالئمة حسبإرشادات الصيديل.
 عادة ماتزود حقيبة اإلسعاف بتعليمات وإرشادات مكتوبة داخل احلقيبة لتوضيح كيفية استعمال حمتويتها،لذا يفضل قراءة هذه التعليمات قبل استعماهلا.
 التأكد من كتابة اسم املادة وطريقة االستعمال على العبوة خبط واضح. عدم وضع املواد السائلة املستخدمة يف اإلسعاف يف علب املشروابت الفارغة ،لتفادي اخلطأ غري194

املقصود ،بل توضع يف عبواهتا األصلية وتكون حمكمة اإلغالق وغري قابلة للكسر.
 -توعية كافة أفراد األسرة خبطورة األدوية واملواد الكيميائية األخرى املوجودة يف املنزل
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