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تواصل اجلمعية السعودية لداء السكري جهودها الرامية ملكافحة األمراض 
املزمنة، واحلد من انتشارها، والعمل على تعزيز الوعي الصحي لدى كافة شرائح 

املجتمع؛ كما حتث على ممارسة األمناط الصحية السليمة.
ويأتي داء السكري وداء السمنة كأحد أهم األمراض املزمنة يف هذا العصر؛ 
دول  كافة  يف  انتشارا  واألكثر  به،  اإلصابة  نسبة  يف  متزايدة  أعدادًا  يشهد  حيث 

العالم، كما يتسبب يف أعباء صحية واقتصادية واجتماعية.
هذه  بها  ينتشر  التي  الدول  أكثر  من  السعودية  العربية  اململكة  تعتبر  وإذ  

األمراض، ومبعدل ١٤٪ بني جميع األعمار.
ويف هذا السياق وإدراكًا من اجلمعية العلمية السعودية للسكر 

واملجموعة السعودية لدراسة السمنة بأهمية مكافحة تلك 
الدور  من  وانطالقا  انتشارها،  من  واحلد  األمراض 
أولوا  فقد  واملجموعة  اجلمعية  به  تقوم  الذي  الفاعل 

تلك اجلوانب عناية كبيرة واهتمامًا متواصًال 
بهما،  اإلصابة  معدالت  خلفض  سعيًا 

كافة  لدى  املعيشي  املستوى  ورفع 
فئاتهم؛  مبختلف  املجتمع  شرائح 
حيث مت اطالق حملة (حب قلبك) 
وأثره  السكري  مبخاطر  للتوعية 
خالل  من  والشرايني  القلب  على 

كما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
حملة  عمل  السعودية  املجموعة  تنوي 

عن  املجتمع  شرائح  لكل  وتثقيفية  توعوية 
السمنة وأضرارها، والعواقب املترتبة عليها، وكيف 

ميكن السيطرة عليها، وبعض الطرق إلنقاص الوزن.
اجلهود  هذه  يكلل  أن  وجل  عز  املولى  نسأل  ختامًا 

بالنجاح، وأن يوفقنا لتحقيق ما نسعى إليه جميعًا حفاظًا على 
صحة وسالمة أبناء وبنات هذا البلد الكرمي.

مع متنياتنا لكم بصحة دائمة

أسرة حترير «صحتك»
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أول مجلة طبية سعودية تصدر ورقيًا 
وإلكترونيًا عن جمعية علمية معنية 

بالصحة العامة
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نرحب مبشاركاتكم واقتراحاتكم
على البريد االلكتروني

sehatk@saudidiabetes.com

www.SaudiDiabetes.com
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٣٤السفر وأالنسولين



٢٨الرياضة ومريض السكري

٦٨مقاالت

٥٥مقاالت





تمكين المرضى لتعزيز إدارة

عند التعامل مع األمراض المزمنة مثل السكري، كم من الوقت سيقضي 
المريض مع الطبيب المعالج؟ لو افترضنا أن المريض يزور متخصصي 

الرعاية الصحية كل ثالثة أشهر وتستمر الزيارة لنحو ١٥ دقيقة تقريباً، فهو 
بالتالي يحصل على ساعة استشارة مع الطبيب المعالج في كل عام، مما 

يعني أن المريض يدير السكري بمفرده لمدة ٨٧٥٩ ساعة في السنة. وفي 
بقية العام، وإلى جانب اتباع نصيحة الطبيب المعالج، ينبغي على المريض 

اتخاذ العديد من القرارات يومياً إلدارة مرضه.

مرض السكري
ت سيقضي 
متخصصي 

ة تقريباً، فهو 
ي

ل عام، مما
ي السنة. وفي 
لى المريض 
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مريض  يقضيه  الذي  احملدود  الوقت  إلى  وبالنظر 
السكري مع طبيبه املعالج، كيف ميكن ملا يقدر بنحو ٣٫٨ 
مليون شخص مصاب مبرض السكري يف اململكة العربية 
السعودية أن ينجحوا يف إدارة االحتياجات اليومية للمرض؟

كيف ميكن دعم املريض التخاذ قرارات يومية مناسبة 
إلدارة مرضه نظراً ألن الطبيب ال يتواجد دائماً إلى جانبه؟ 
الرئيسية  العناصر  أحد  املرضى  ودعم  متكني  يكون  هل 

للنجاح يف إدارة مرض السكري والتعامل معه بكفاءة؟
منظمة  عّرفت  א������   	
��כ א������  �א  א��, 

الصحة العاملية التمكني بأنه «العملية التي يحصل الناس 
من خاللها على قدر أكبر من السيطرة وتولي زمام املبادرة 

يف القرارات واإلجراءات التي تؤثر على صحتهم».
عادة يُقيَّم جناح العالج يف مرضى السكري مبدى االلتزام 
بالتوصيات الطبية حيث تُصمم خطة التحكم وفقاً حلالة كل 
مريض واحتياجاته ال وفقاً ألولوياته وأهدافه وإمكانياته أو 
أسلوب حياته. وعادًة يصعب على مرضى السكري االمتثال 
جلميع التوصيات الطبية واحلفاظ على مستويات السكر 
خطورة املضاعفات  اآلمنة، رغم أّن املرضى يدركون جيداً 
املدى  على  املزمنة  السكر  مستويات  ارتفاع  عن  الناجتة 
بني  مستمرة  وضغوطات  حتديات  ذلك  عن  وتنتج  البعيد. 

املريض ومتخصصي الرعاية الصحية.
ومختصي  األطباء  يحافظ  املريض،  متكني  وعند 
الرعاية الصحية على مكانتهم كخبراء يف عالج املرض. 
فالتمكني ال يعني جتاهل النصيحة الطبية أو التقليل من 

أهميتها. ولكنه يتمثل يف دمج املرضى يف عملية رعاية 
حالتهم الصحية واالضطالع بدور أكبر من مجرد األخذ 

بالنصائح التي يقدمها الطبيب عند الزيارة الدورية.
ويتعذر على األطباء ومقدمي الرعاية الصحية اإلملام 
بتفاصيل حياة كل مريض ودوافعه وأهدافه الشخصية. 
تفاصيله  ومعرفة  املرض  تشخيص  بأن  يقر  النهج  وهذا 
حياة  منط  معرفة  عن  جداً  مختلفة  مسألة  الطبية 
النهائي  القرار  أصحاب  عادة  هم  املرضى  وأن  املريض، 
وهم القادرون على التحكم باإلدارة الذاتية اليومية ملرض 
مرض  إدارة  خطة  تطوير  الواقعي  غير  ومن  السكري. 
السكري دون األخذ يف االعتبار أهداف ودوافع املريض 

الشخصية وموارده وثقافته وأسلوب حياته.
متكني  عملية  يف  الركائز  أهم  إحدى  املعرفة  وتُعد 
املريض. فعند تشخيص املريض بالسكري، يكون التركيز 
التغذية  ومختصي  واملمرضات  الطبيب  لدى  األساسي 
مشاركة  على  الصحية  الرعاية  مقدمي  من  وغيرهم 
املعلومات واملعرفة الالزمة حتى يتمكن املريض من فهم 

املرض للعناية بصحته بشكل أفضل.
لكن، ماذا لو جرى تشخيص مرض السكري بنهج أكثر 
حتفيزاً يدعم رحلة املريض يف التعامل مع مرضه؟ ماذا لو 
اعتُبر املريض عضواً مهماً وفاعًال يف فريق العالج الذي يقدم 
القرارات املتعلقة بإدارة مرض السكري؟ وبعد التشخيص، 
يف حال ُزّود املريض بأكبر قدر ممكن من املعلومات واملعرفة، 
سيكون قادراً على حتديد األهداف واتخاذ بعض القرارات 
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بشأن إدارة مرضه بدعم من فريقه الطبي.
فإذا كان املريض قادراً عل املساهمة يف وضع أهدافه 
السكري،  مرض  بإدارة  يتعلق  فيما  البعيد  املدى  على 
وإذا حصل على الدعم املناسب خالل رحلة العالج من 
مختصي الرعاية الصحية املسؤولني عن حالته، سيصبح 

أكثر قدرة على حتقيق أهدافه.
بتكليف  مؤخراً  أجري  للرأي  الستطالع   و وفقاً 
السكري  مرضى  من   ٪٦٤ نحو  أقّر  سكان»،  «اليف  من 
السعودية  العربية  اململكة  من  االستطالع  يف  املشاركني 
بأنهم سيتمكنون من إدارة املرض بشكل أفضل إذا تلقوا 
من   ٪٦١ نحو  أجمع  كذلك  اإليجابي.  والتشجيع  الدعم 
مرض  إدارة  من  سيتمكنون  أنهم  املشاركني  املرضى 
التوجيهات  تلقوا  ما  إذا  كفاءة  أكثر  بشكل  السكري 
املناسبة والتي تشمل املواد التعليمية واإلرشادات املتعلقة 

بالسلوكيات والرسائل التحفيزية.

�א א�+�2א1 א��� '�כ/כ א,+א*"א
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١. تعلّم قدر ما استطعت عن مرض السكري،
وتعاون مع طبيبك بشكل دائم لوضع خطة عالجية 
باتباع  للسكري  األمريكية  اجلمعية  توصي  متكينية. 

اخلطوات الضرورية التالية إلدارة مرضك بفاعلية:
معرفة نوع وكمية الطعام الذي يجب أن تتناوله. 
احلفاظ على النشاط البدني. 
فحص نسبة السكر يف الدم حسب تعليمات الطبيب. 
تناول األدوية التي يصفها الطبيب. 
الذهاب إلى جميع املواعيد الطبية. 

مرض  بعالج  املختص  الطبي  والفريق  طبيبك  اسأل 
السكري حول املعلومات الكافية يف كل من هذه املجاالت، 
فاملعلومات هي خطوتك األولى لبدء العالج. ومع ذلك، 
فهي ال تكفي لوحدها، فبمجرد أن تفهم متطلبات إدارة 
املعلومات  هذه  من  تستفيد  أن  يجب  السكري،  مرض 

وتبدأ بتطبيقها.

٢. تعرف على المشاكل والتحديات المتعلقة بالمرض
فكر بأصعب ما يتعلق بإدارة مرض السكري بالنسبة 
للحصول  طبيبك  اسأل  محددة؟  أمثلة  لديك  هل  لك. 

الطبي. فريقه من بدعم
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على الدعم واملعلومات حول كيفية حل هذه املشكالت. 
وباإلضافة إلى سؤال طبيبك عما يجب القيام به، استِشره 
يف ما إذا كانت بعض اقتراحاتك مفيدة إن كانت لديك 

أية أفكار أو حلول.

٣. ارسم خطة للمستقبل
كيف  السكري؟  مرض  إلدارة  حتتاجه  الذي  ماذا 
ميكنك تغيير هذا الوضع لتشعر بتحسن حياله؟ أين ترى 
السكري  مرض  بإدارة  يتعلق  ما  يف  املستقبل  يف  نفسك 

لديك؟
تعاون مع فريق الرعاية الصحية املسؤول عند عالج 
مرض السكري لديك وضع خطة عملية إلدارة مرضك. 
كافة  ملواجهة  مضطراً  فلست  صغيرة،  بخطوات  وابدأ 
الصغيرة  املهام  ببعض  وقم  واحد.  وقت  يف  التحديات 
بهذا  فابدأ  كبير،  حتد  بانتظارك  كان  وإن  مرة،  كل  يف 
أصغر.  إجراءات  أو  مراحل  إلى  بتقسيمه  وقم  التحدي 

واتفق على اخلطة مع فريقك الطبي.

٤. التزم بالتنفيذ
لتنظيم  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  االلتزام  عليك 
خطة إدارة مرض السكري لديك كي تتمكن من حتقيق 
أية  اتخاذ  فدون  جداً،  مهمة  النقطة  وهذه  أهدافك. 
إجراءات ستكون خطتك مجرد هدف غير محقق. ولن 

تتمكن من حتقيق أهدافك يف إدارة مرض السكري لديك 
دون االلتزام بالتنفيذ. اسأل نفسك إذا كنت على استعداد 
للقيام مبا يلزم إلدارة مرض السكري. وعلى الرغم من أن 
خطتك قد تبدو صعبة يف البداية، بادر بتجربتها، وحاملا 
يف حتقيق أهدافك يف إدارة  سريعاً  تبدأ ستشهد تقدماً 

مرض السكري.

٥. قيم إنجازاتك
وراجع  منتظم  بشكل  أحرزته  الذي  التقدم  راجع 
وكن  نفسك  واسأل  بك،  اخلاصة  واإلجراءات  اخلطط 
جتربتك.  من  تعلمته  وما  األمور  سير  كيفية  يف  صادقاً 
واعترف أيضاً باخلطوات التي واجهت فيها صعوبة. من 
السكري  مرض  إدارة  ألن  بالصعوبة  تشعر  أن  الطبيعي 

ليست عملية سهلة.

٦. احتفل بإنجازاتك
لعل أهم خطوة تكمن يف االحتفال بإجنازاتك، فإدارة 
أن  إلى  الطريق  وكذلك  سهلة،  ليست  السكري  مرض 
بنجاح.  السكري  مرض  إدارة  على  قادراً  مريضاً  تصبح 
وال تنسى أن تنظر إلى الوراء وتشعر بالسرور ملا حققته 
تعديل  باستطاعتك  كان  وإذا  اإلجناز.  بهذا  حتتفل  وأن 
السكري،  مرض  إدارة  يف  حافزك  من  لتزيد  خططك 

عليك القيام بذلك.
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نقص
السƠكر

أعراض

مستويات  وجود  هو   (Hypoglycemia) الدم  يف  السكر  هبوط 
الرئيس  الطاقة  مصدر  السكر  وُيعّد  الدم،  يف  السكر  من  منخفضة 
يف اجلسم، وتختلف األسباب املؤدية إلى هبوط السكر؛ منها ما هو 
مرتبط باألدوية التي ُتستخَدم يف عالج مرض السكرّي، ومنها ما هو 

غير مرتبط مبرض السكرّي.
هرموني  بني  التوازن  اختالل  نتيجة  الدم  يف  السكر  هبوط  يحدث   
فاإلنسولني   ،(Insulin) واإلنسولني   (Glucagon) اجللوكاجون 
اجللوكوز  من  االستفادة  على  اجلسم  يساعد  الذي  الهرمون  هو 
لتخزين  أو  بالطاقة  اجلسم  لتزويد  الطعام  يف  املوجود  السكر  أو 
ضمن  السكر  مستويات  بتنظم  ويقوم  له،  احلاجة  حلني  اجللوكوز 
هرمون معاكس يف وظيفته  اجللوكاجون فهو  احلدود الطبيعية،أّما 

لإلنسولني، وُيفَرز كرّد فعل عند هبوط السكر يف اجلسم.
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هناك أعراض مختلفة تظهر على الّشخص يف حالة 
األعراض  وتختلف  الّدم،  يف  الّسّكر  مستوى  انخفاض 
باختالف طبيعة األجسام، منها أعراض بسيطة، ومنها 

أعراض قوّية، نذكر منها اآلتي:
الّشعور بالّرجفان. 
تسارع نبضات القلب. 
الّشعور باجلوع الّشديد. 
الّشعور بالّضعف وانعدام الّطاقة. 
الّتعّرق الّشديد والقشعريرة. 
شحوب يف الوجه. 
الّشعور بغباش يف الّرؤية. 
الّشعور بالّتوّتر واالنفعال. 
الّشعور باخلدران يف الّشفاه واخلّدين. 

مستوى  فحص  يجب  األعراض  بهذه  الّشعور  عند 
الّسّكر يف الّدم للتأّكد، إن تعّذر فحص الّسكر ألي سبٍب 

كان يجب معاجلة االنخفاض، ألّن اجلسم يفرز هرمون 
إلى  ويؤّدي  اخلوف،  حاالت  يف  يُفرز  الذي  األدرينالني 
األعراض  من  وغيرها  والتعّرق  القلب  نبضات  تسارع 
املصاحبة، واستمرار انخفاض مستوى السكر قد يحرم 
والّتركيز،  الّرؤية  يف  مشاكل  إلى  فيؤدي  للّدماغ  وصوله 
أسوأ  يف  الوفاة  أو  الغيبوبة،  إلى  يؤدي  أن  املمكن  ومن 

احلاالت.[١]

Jא�� �� �כ��R א�� Sא%+�א Tא��א
يعتبر مرض الّسكرّي من األسباب الرئيسّية املؤّدية 
إلى انخفاض مستوى الّسّكر يف الّدم، حيث مينع اجلسم 
ويتّم  اخلاليا،  من  املُفرز  اإلنسولني  من  االستفادة  من 
الّسيطرة على املرض باستخدام عالجات مختلفة تساعد 
اجلسم على االستفادة من اجللوكوز املُصّنع، وعند أخذ 
كبيرة  وجبة  أكل  بغرض  األدوية  هذه  من  كبيرة  جرعة 
أو  املُعتاد،  من  أقل  غذاء  كمّية  أكل  أو  تناولها،  عدم  ثّم 
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انخفاض  إلى  ذلك  فيؤدي  الرياضّية  األنشطة  ممارسة 
مرض  من  تعاني  ال  كنت  وإن  الّدم،  يف  الّسّكر  مستوى 
الكبد  مشاكل  أو  للمالريا،  املضاّدة  فاألدوية  الّسكرّي 
تُسّبب  أن  املمكن  من  الّصّماء  الغدد  مشاكل  أو  والكلى، 

انخفاض مستوى الّسّكر.[٢]

Jא�� �� �כ��R א�� Sא%+�א �Uא���
انخفاض  بأعراض  يشعر  الشخص  كان  حال  يف 
من الّسّكر أو ما يعادل  الّسّكر، ينصح بتناول ١٥ غراماً 
عصير  من  كوب  نصف  أو  العسل،  من  كبيرة  ملعقة 
الفواكة، أو من٤-٦ قطع من احللويات، وبعد ١٥ دقيقة 
فحص مستوى الّسّكر، إن كان أقل من ٧٠مغ/ديسيليتر 
فيجب تكرار العملّية، حتى يرتفع مستوى السكر يف الدم 
إلى احلد الطبيعي، أّما يف احلاالت اخلطيرة كاإلغماء 

فيجب أخذ إبرة جلوكاجون لرفع مستوى الّسّكر وجتّنب 
إعطاء املريض أي سوائل خوفاً من االختناق أو االّتصال 

بالّطوارئ.[٣]

VPא�א��
1. «Hypoglycemia (Low Blood Glucose)», 
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مضاعفات داء السكري

ارتفاع سكر الدم الالكيتوني

يحدث ارتفاع سكر الدم الالكيتوني نتيجة االرتفاع الشديد لنسبة السكر 
يف الدم أعلى من ٦٠٠ ملجم/ دسل بسبب نقص األنسولني أو مقاومة 

لعمل األنسولني مع عدم وجود كيتونات يف الدم، وتتطور األعراض بشكل 
بطيء وتستمر أيام بل أسابيع وحتدث عادة لكبار السن املصابني بسكر 

النوع الثاني بسبب تناول كميات كبيرة من السكريات والنشويات أو إهمال 
تناول العالج لعدة أيام أو بسبب املرض أو االلتهاب.

W'�! Oא. "/א
أخصائية تثقيف صحي، ومثِقَفة ملرضى السكري 
بجمعية أصدقاء مرضى السكري اخليرية بجدة
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א��אS א6,�אX �כ� א��J א�א כ���%�:
كثرة التبول إلى أن تؤدي إلى العطش الشديد. 
جفاف اجللد دون أي تعرق. 
اجلفاف والضعف العام واالضطراب والتشوش. 
نوبات تشنجية وغيبوبة. 

:Yא��א
يعتبر ارتفاع سكر الدم الالكيتوني حالة خطيرة ويلزم 

تنومي املريض حتت عناية مركزة ويتم إعطاء املريض:
من  فقده  لتعويض  املغذية  السوائل  من  كبيرة  كمية   .١

السوائل.
٢. كمية مناسبة من األنسولني لتنظيم نسبة سكر الدم 

لديه.

א��Cא'�:
اتباع نظام غذائي عالجي ورياضي.  .١

أو  السفر  وقت  خاصة  اخلاصة  التعليمات  اتباع   .٢
املرض.

احلرص على االنتظام يف تناول العالج وتعديل اجلرعة   .٣
إذا لزم األمر.

متابعة الفحص الذاتي ملراقبة نسبة السكر يف الدم.  .٤
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مرض السكري والسمنة
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تعرف السمنة أو زيادة الوزن على أنها تراكم الدهون 
حدوث  إلى  يؤدي  مما  اجلسم  يف  طبيعي  غير  بشكل 

مشاكل صحية متعددة منها السكري من النوع الثاني.
بالشكل  متعلقة  مشكلة  مجرد  السمنة  تعد  لم 
اخلارجي، وناجتة عن كثرة تناول الطعام؛ بل إن منظمة 
الوطنية  والعلمية  الطبية  واجلمعيات  العاملية  الصحة 
عدة  بسبب  ينتج  مزمن  كمرض  صنفوها  والدولية 
عوامل بيئية وجينية، وهي مشكلة مكلفة جداً، ليس من 
الفردية  الصحة  ناحية  من  وإمنا  فقط،  املادية  الناحية 
وتتطلب  النفسية،  والصحة  العمر،  وطول  واالجتماعية، 

عالجاً وحتكما مدى احلياة.
مليار   ٢٫٧ فإن  احلالية،  اإلحصائيات  إلى  بالنظر 
شخص بالغ عاملياً سوف يصابون بزيادة الوزن والسمنة 

بحلول عام ٢٠٢٥م.
ويعتبر السكري من النوع الثاني من األمراض الناجتة 
عن السمنة. حيث أن تراكم الدهون وخاصة يف منطقة 
والتي  األنسولني  مبقاومة  تعرف  حالة  إلى  تؤدي  البطن 
بدورها تؤدي إلى اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني.

: Insulin resistance �����Iא9�� אא%
بسبب زيادة الوزن تتأثر مستقبالت األنسولني املوجود 
يصبح  وبالتالي  والكبد  والدهنية  العضلية  اخلاليا  يف 
األنسولني املوجود أقل فعالية يف خفض مستوى السكر 
البنكرياس  من  األنسولني  إفراز  يزيد  وبالتالي  الدم  يف 

ملواجهة ارتفاع السكر يف الدم...
استمرار اخلاليا يف مقاومة األنسولني لفترة طويلة 
إفراز  يقل  حيث  البنكرياس  عمل  على  تؤثر  سوف 
األنسولني بسبب تلف خاليا بيتا املسؤولة عن إفرازه. مما 
الشخص  الدم وإصابة  يف  السكر  مستوى  ارتفاع  يسبب 
مبا يعرف ما قبل السكري وبعدها يصاب بالسكري من 

النوع الثاني يف حالة عدم معاجلة املشكلة.
مرحلة  يف  الدم  السكر  ملستوى  حتليل  عمل  عند 
مقاومة األنسولني يكون مستوى السكر طبيعي لكن نسبة 

األنسولني عالية يف الدم.
أما يف مرحلة ما قبل السكري يبدأ مستوى السكر 
يرتفع قليًال ولكن ال يشخص بالسكري من النوع الثاني.

العدد الرابع  |  نوفمبر 182019



:�����Iא9�� אא% \9�� ]��
زيادة وزن اجلسم.

كتلة  قياس  طريق  عن  الشخص  وزن  تقييم  ميكن 
بني  والسمنة  الوزن  زيادة  معدل  لتصنيف  وذلك  اجلسم 

البالغني

LUא� ��כ� �)N�
مؤشر كتلة اجلسم هو تقدي لكمية الدهون يف اجلسم 
ومقياس جيد ملخاطر اإلصابة باألمراض التي ميكن أن 
مؤشر  ارتفع  كلما  اجلسم.  يف  الدهون  زيادة  مع  حتدث 
كتلة اجلسم، زاد خطر اإلصابة بأمراض منها والسكري 

من النوع الثاني.
ويحسب ذلك عن طريق تقسيم الوزن (بالكيلو غرام) 

على مربع الطول (باملتر) (كيلو غرام / م٢).
مؤشر كتلة اجلسم = الوزن بالكيلوغرام/ مربع الطول باملتر.

مثال: الوزن ٧٠ كيلو غرام الطول ١٦٥ سم (١٫٦٥م).
مربع الطول = ١٫٦٥× ١٫٦٥ = ٢٫٥٧

مؤشر كتلة اجلسم = ٢٫٥٧/٧٠= ٢٧٫٢٣ (زيادة يف الوزن).

K'א�5 א��"�: �� �/�I2 א���2 (א�+;�)
أو  ٩٤سم  اخلصر  محيط  يشير  للرجال،  بالنسبة 
املزمنة.  باألمراض  اإلصابة  احتمالية  زيادة  إلى  أكثر 
ويشير قياس ١٠٢سم أو أكثرب إلى زيادة خطر اإلصابة 

بأمراض مزمنة.
بالنسبة للنساء، يشير محيط اخلصر البالغ ٨٠سم 
باألمراض املزمنة،  أو أكثر إلى زيادة احتمالية اإلصابة 
اإلصابة  خطر  زيادة  إلى  أكثر  أو  سم   ٨٨ قياس  ويشير 

بأمراض مزمنة
عدم ممارسة التمارين الرياضية. 
عدم االلتزام بحمية غذائية. 
التدخني. 

:����אא��אS א��;א��� ��Iא9�� אא%
منطقة   يف  الدهون  وتراكم  اخلصر  محيط  زيادة 

البطن.
ارتفاع نسبة الكولسترول يف الدم. 
ارتفاع ضغط الدم. 
التشوك اجللدي (تكون املنطقة غامقة اللون مع زيادة  

يف سماكة اجللد) يف منطقة الرقبة واإلبطني.

:�����Iא9�� אא% \9�� �����Cא'� 
السليمة  الغذائية  احلمية  اتباع  عبر  الوزن  خسارة 
مع ممارسة الرياضة هي احلل األمثل للوقاية. لكن يف 
حالة وجود سمنة وزيادة كبيرة يف منطقة البطن البد من 
مراجعة الطبيب ألنه يجب استخدام بعض األدوية التي 
إبر  امليتفورمني،  عالج  مثل  الوزن  خسارة  على  تساعد 

الفيكتوزا والساكسيندا.
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المراقبة المنزلية الذاتية
لمستويات السكري

قياس مستوى السكر يف الدم هو أحد اإلجراءات الرويتية 
املساعدة يف السيطرة على داء السكر، تساعد نتائج حتليل 
السكر املنتظمة يف املنزل على إجراء بعض التعديالت الالزمة 
يف العالج أو النظام الغذائي املتبع أو األنشطة البدنية مما 
يؤدي إلى حتكم أفضل بالسكر.

א. �/א: א��� ���א:
أخصائية تغذية وتثقيف سكري،
ومشرفه جمعية أصدقاء مرضى السكري اخليرية بجدة
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:���̀ �� א���א��C א��/ b�$א�
معرفة مستوى السكر يف الدم باملنزل. 
أو   السكر  خافضة  (حبوب  العالج  جرعة  ضبط 

األنسولني).
التقليل من حدوث مضاعفات السكر احلادة (ارتفاع  

أو انخفاض السكر بالدم).
تفادي وتأخير ظهور املضاعفات املزمنة. 
بعد   السكر  مصاب  لدى  النفسية  بالراحة  الشعور 

معرفة مستوى السكر.
بسبب   للطبيب  املتكررة  الزيارات  من  التقليل 

إلى  واحلاجة  املتكررة  االنخفاضات  أو  االرتفاعات 
التنومي باملستشفى.

املتابعة الدقيقة للسكر أثناء احلمل. 

:Jא���̀א1 ,���H א�כ�  ���
سهل من املمكن إجراؤه يف أي وقت ويف أي مكان. 
أكثر دقة من حتليل البول. 
يساعد   مما  السكر  ارتفاع  أو  انخفاض  قياس  ميكن 

على اإلجراءات الفورية الالزمة ملنع حدوث اإلغماء.
السكر   انخفاض  مستوى  لتحديد  الطرق  أدق  أحد 

بالضبط.
املوعد املناسب إلجراء قياس السكر بالدم: 
قبل الوجبات الرئيسية وقبل الذهاب للنوم. 
قبل وبعد ممارسة الرياضة. 
يف حالة الشعور بانخفاض أو ارتفاع يف السكر. 

3Jא�� �כ� H���, H�� �//כ�' dכ�
جهز األدوات اخلاصة بالتحليل.  .١
يجب عليك غسل اليدين جيداً.  .٢

جهز قلم الوخز اخلاص بك وذلك بوضع إبرة الوخز   .٣
داخل القلم ثم ضبطه على درجة الوخز املناسبة

أدخل شريط التحليل يف اجلهاز.  .٤
ضع قلم الوخز على أحد جانبي األصبع ثم قم بوخز   .٥

إصبعك للحصول على قطرة الدم.

א�����H א�#א,�
وانتظر  التحليل  شريط  حافة  على  الدم  قطرة  ضع   .١

النتيجة.
بالتحاليل  اخلاص  الدفتر  يف  التحليل  نتيجة  اكتب   .٢

وأعرضها على طبيبك أو مثقف السكري.

21



مالحظة:
لكل جهاز حتليل طريقة حتضير مختلفة عن األجهزة 
املستخدم  دليل  إلى  الرجوع  دائماً  يجب  لذلك  األخرى، 
على  للحصول  السكري  ملثقف  أو  باجلهاز  اخلاص 

التعليمات الالزمة.

3����! fg5̀ ,��2 %�א $Pאא h#" H"
املختبر  نتائج  بدقة  ليست  األجهزة  هذه  نتائج  دقة 

لكنها تعطي نتائج تقارب نتائج املختبر.
استشر مثقف السكري حول نوع اجلهاز الذي تريد 

استخدامه.

K'א�5 ��� ��א1 א�����H �� �א��:
املرض. 
التعرض النخفاض أو ارتفاع حاد يف مستوى السكر  

يف الدم.
تغيير برنامج أو نوع األنسولني. 
تغيير النظام الغذائي أو برنامج النشاط الرياضي. 
عدم انتظام مستوى السكر. 
عند ظهور الكيتون يف الدم والبول (حموضة الدم). 
اإلحساس   دون  الدم  يف  السكر  انخفاض  وجود 

.(hypoglycemia unawareness) باألعراض
نقص أو زيادة الوزن. 
أثناء احلمل. 
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 5̀ $Pא Jא�א,$א �/� א��+�א�� ]P6 א��א��אא
:Jא�� �� �כ���H א�,

غسل اليدين قبل وبعد الفحص. 
التأكد من صالحية األشرطة. 
التأكد من مالءمة األشرطة لنوع اجلهاز. 
تخزين اجلهاز واألشرطة يف درجة حرارة الغرفة ويف  

مكان جاف.
التأكد من كفاية عينة الدم. 
للطبيب   وإحضاره  التحليل  دفتر  يف  النتائج  تسجيل 

ومثقف السكر.
تدريب أحد أفراد العائلة على كيفية استخدام اجلهاز. 
اخلاص   (الرمز)  الكود  وجود  من  التأكد  يجب 

باألشرطة يف كل علبة، وبالتالي عند فتح علبة جديدة 
من األشرطة البد من تغيير الكود يف اجلهاز (بعض 

األجهزة احلديثة ال حتتاج إلى إدخال الكود).
استخدام   كيفية  لتعليم  السكر  مثقف  مع  املناقشة 

البلد  يف  املتوفر  اجلهاز  نوع  على  وإرشادك  اجلهاز 

وملحقات  األشرطة  توفر  لضمان  فيه  تعيش  الذي 
اجلهاز والصيانة.

:H���א���א�H א��MN��U��% �� 5 א��
عدم نظافة اجلهاز. 
عدم نظافة اليد عند إجراء التحليل. 
تعريض اجلهاز وأشرطة التحليل لدرجة حرارة عالية  

أو منخفضة (تعرضها ألشعة الشمس أو وضعهم يف 
الثالجة).

انتهاء مدة صالحية أشرطة التحليل. 
عدم جفاف أصبع اليد بعد تعقيمه باملسحة أو غسله  

باملاء.
عدم كفاية نقطة الدم. 
الضغط على األصبع بقوة إلخراج نقطة الدم. 
اجلهاز   فبطارية  اجلهاز،  يف  البطارية  من  التأكد 

الضعيفة تعطي قراءات للجهاز غير صحيحة.
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لتجنب مضاعفات داء السكري طرق7
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Jא�� jk4 Xא6,�א j�4 

الدوري  اجلهاز  على  عبئاً  الدم  ضغط  ارتفاع  ميثل 
متمثًال يف األوعية الدموية، القلب، الشعيرات الدموية، 
مرض  ويف  الكلى.  على  السلبي  تأثيره  إلى  باإلضافة 
من  كل  تلف  على  الدم  ضغط  ارتفاع  يساعد  السكر، 

شبكية العني واألعصاب.

�gא#kא� Jא�/>א� J̀א  א��

تناول الطعام مع وضع مرض السكر باالعتبار هو أمر 
السكر،  مبرض  خاص  طعام  يوجد  فال  للجميع،  صحي 
والكولسترول  الصوديوم  قليل  طعام  عام  بشكل  ولكنه 
وغني باأللياف، باختصار هو طعام مرضى القلب والكلى، 
وهو مفيد لضبط مستوى اجللوكوز، ويحافظ على الوزن. 
وضع يف اعتبارك أن اإلفراط يف تناول البروتينات يشكل 

عبئا على الكلى.

��Fא��� �� XאCאא 

فبجانب إتالفه للرئتني يسبب ضيقاً لألوعية الدموية 
بكافة أجزاء اجلسم. وكمريض بالسكر يجب عليك تاليف 
أي شيء يضر بدورتك الدموية. ويسبب التدخني أمراض 
القلبية  النوبات  تسبب  بدورها  والتي  والشرايني  القلب 

والسكتة الدماغية.

Jא%�>א���א��6 א��'א�4  

ممارسة الرياضة بانتظام تقوي القلب وتؤازر الدورة 
(كلما  اجللوكوز  مستوى  خفض  على  تعمل  كما  الدموية 
مؤشرات  وهناك  اجللوكوز).  استنفذت  طاقة،  بذلت 
على أن اخلاليا العضلية السليمة، تساعد يف امتصاص 
بني  توازن  أن  وتذكر  مقاومته.  من  وحتد  األنسولني 
ممارسة الرياضة ونظامك الغذائي والدوائي ونظامك يف 

استخدام األنسولني وذلك كي تتجنب انخفاض مستويات 
سكر الدم.

����Iא� m�� 

عدوى  أية  الكتشاف  يومياً  قدميك  بفحص  عليك 
فطرية، تشققات جلدية، إحمرار، سخونة أو برودة، تورم، 
خدر أو قرح. ال حتاول أبدا بنفسك إزالة مسمار القدم 

أو إصالح أي ظفر نام للداخل.

���H א�כ� א���אכ�� , Oא�Pא 
(AIC �����P���")

يستخدم هذا االختبار ملعرفة مدى ضبط سكر الدم 
يف املتوسط خالل فترة زمنية. يجري االختبار مرتني إلى 

أربعة يف العام.


�vא��א1 �אO א�כ� 

����� ��א���א

احملافظة على الوزن املثالي فإذا كنت بديناً يجب أن  
تتبع نظام غذائي صحي إلنقاص الوزن حتت إشراف 

أخصائية التغذية.
االنتظام يف أخذ العالج سواء حبوب أو أنسولني 
االبتعاد قدر املستطاع عن الضغوط النفسية والتعامل  

معها إن وجدت بطريقة هادئة.
يجب عليك مراجعة برنامجك الغذائي مع أخصائية  

التغذية حتى تساعدك يف وضع نظام غذائي صحي 
يناسب حالتك.

ومستوى   الكلى  لوظائف  الالزمة  التحاليل  عمل 
الكولويسترول والدهون الثالثية يف الدم.

فحص مستوى السكر يف الدم واحملافظة عليه عند  
املعدل الطبيعي.
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الرياضة ومريض السكري
א. ���� �Pא& 46א

أخصائية تغذية وتثقيف سكري بجمعية أصدقاء مرضى السكري اخليرية بجدة
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أهمية التمارين الرياضية ملريض السكري 
احلد من مضاعفات داء السكري. 
السيطرة على مستوى السكر يف الدم. 
عن   الوزن  تخفيض  على  الرياضية  التمارين  تساعد 

طريق السعرات احلرارية والدهون.
حتافظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية. 
تزيد من حساسية اخلاليا لألنسولني مع أداء التمارين  

يف  املوجود  األنسولني  فعالية  تزيد  وبذلك  الرياضية 
اخلاليا.

عن   الوزن  تخفيف  على  الرياضية  التمارين  تساعد 
طريق حرق السعرات احلرارية والدهون.

التمارين الرياضية تبعدك عن الكآبة والقلق لشعوره  
أنه الئق بدنياً.

�א�>�:
النشاط البدني لألطفال ٦٠ دقيقة يف اليوم. 
النشاط البدني للبالغني٣٠ دقيقة على األقل ٥ مرات  

يف األسبوع.

النشاط البدني ملرضى القلب واألوعية الدموية يحدد  
حسب تعليمات الطبيب املعالج حسب حالة املريض.

قبل   االعتبار  بعني  أخذها  ينبغي  التي  االحتياطات 
البدء بالتمارين من قبل مريض السكري:

برنامج   أي  يف  البدء  قبل  الطبيب  استشارة  يجب 
رياضي.

يجب حمل بطاقة التعريف بأنك مصاب بداء السكري  
وذلك ألهميتها يف احلاالت الطارئة.

فحص مستوى السكر يف الدم قبل وأثناء وبعد ممارسة  
الرياضة أمر مهم لتجنب نقص السكر يف الدم.

ممارسة التمارين الرياضية بعد ساعة من تناول وجبة  
الطعام.

الرياضة   ممارسة  قبل  املاء  من  كبيرة  كميات  تناول 
خاصة يف األجواء احلارة حيث يترتب على ذلك زيادة 

الفاقد من سوائل اجلسم على هيئة عرق.
مارس الرياضة مع شخص يعلم أنك مصاب بالسكري  

ويعلم كيف يتصرف يف احلاالت الطارئة.

بووععع يفيفيف
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أو   السكر  من  قطع  معك  حتمل  أن  الضروري  من 
عصير لتناولها يف حالة انخفاض مستوى السكر يف 
الدم ويجب عليك أن تفحص نسبة السكر يف الدم يف 
أوقات مختلفة بعد ممارسة التمرين الرياضي لتجنب 

انخفاض السكر يف الدم الذي قد يحدث تأخراً.
ميكن   التي  اجليدة  الرياضية  األنشطة  أفضل 

متارين  السباحة،  الدرج،  صعود  املشي،  ممارستها 
اللياقة البدنية.

جتنب حقن األنسولني يف الفخذ إذا كنت تنوي املشي  
تنوي  كنت  وإذا  الذراع  يف  احلقن  ويجب  الهرولة  أو 
حلقن  موضع  أفضل  البطن  يعتبر  السلة  كرة  لعب 

األنسولني.
جتنب ممارسة الرياضة بعد حقن األنسولني مباشرة. 

:@��/,
ممارسة  قبل  دمك  جلوكوز  مستوى  بقياس  قم 
مجم/١٠٠سم٣   ١٠٠ من  أقل  كان  فإذا  الرياضة، 
من  األقل  على  ١٥جم  على  حتتوي  خفيفة  وجبة  فتناول 
الكربوهيدرات مثل قطعة من الفاكهة أو ثالث قطع من 
إلى  عشرة  بخمس  ذلك  بعد  اختبارا  أجر  ثم  الشابورة 
ثالثني دقيقة، وال تبدأ يف التدريب إال إذا ارتفع مستوى 

جلوكوز دمك عن ١٠٠ مجم/ ١٠٠ سم٣.
الشعور   عند  الرياضي  التمرين  ممارسة  عن  توقف 

ومراجعة  بالصدر  ألم  أو  املفاجئ  والتعب  باإلرهاق 
الطبيب مباشرة.

حدوث   ملنع  الالزمة  االحتياطات  بكل  األخذ  يجب 
إصابات القدم مع العناية بنظافة القدمني واألصابع 

واألظافر وارتداء األحذية املناسبة.
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أخي المعتمر أخي الحاج
احذر من إهمال جروح األقدام
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من  السكري  مبرضى  بالعناية  املختصون  يحذر 
املشاعر  يف  احلج  فريضة  تأدية  عند  للجروح  التعرض 
املقدسة، مبينا أن احلاج املصاب بالسكري أكثر عرضة 
وبالذات  غيره  عن  السكرية  القدم  مبشكالت  لإلصابة 
اثناء اداء الطواف، حيث يتعرض بعضا من هؤالء لكدمات 
لكدمات  تعرضهم  احتمالية  وكذلك  الدهس،  عن  ناجتة 
من العربات املستخدمة أثناء السعي وتكون اإلصابة اشد 

عندما يكون احلاج حايف القدمني.
يستمر  فقد  باأللم  يشعر  ال  بالسكري  املصاب  وألن 
يفاقم  مما  كسر  او  التهاب  وجود  رغم  النسك  اداء  يف 
احلالة ويؤخر عالجها، وكذلك قد يتعرض احلاج املصاب 
بالسكري لهذه املشاكل اثناء رمي اجلمرات، حيث الحظنا 
بعض احلاالت التي يتعرض فيها املريض باملشي حافيا 
على سطح شديد احلرارة كاإلسفلت املغطى يف الشوارع 
وخصوصا يف يوم عرفة (الوقفة)، لذا يجب اخذ احليطة 

واحلذر وعدم املشي حايف القدمني يف هذا اليوم.
ويدعو املختصون مرضى السكري الى ارتداء احلذاء 
مع  األقدام،  من  خروجه  عدم  من  واإلنتباه  املشي  اثناء 
بالطرق  اجلروح  مع  والتعامل  الصحية  اإلرشادات  اتباع 
من  احلاج  وجتنب  الالزمة  الوقاية  تكفل  التي  الطبية 

تعرض قدمه الى مضاعفات كبيرة.
ويلفت املختصون إلى ان القدم السكرية مشكلة كبرى 
مرضى  فنصف  بها،  السكري  مريض  وعي  عدم  نتيجة 
السكري ال يعرفون أنهم مصابون بالقدم السكرية، حيث 
لإلصابة  يعرضها  مستمر  بشكل  القدم  استخدام  ان 
الشعور  قلة  إلى  يؤدي  األعصاب  تلف  ان  كما  املتكررة، 
فإن  لذلك  اإلصابة،  عند  باأللم  الشعور  وعدم  بالقدم 
املصابني بالسكري معرضون بفقد أقدامهم أكثر من ٢٥ 
ضعفاً عن األشخاص العاديني نتيجة البتر وتلك املشاكل 

ميكن تفاديها بالتوعية والعناية الطبية.
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السفر واألنسولين
سفر مريض السكري ميكن أن يكون مريحا وآمنا بالتخطيط 
اجليد واتباع تعليمات مقدمي الرعاية الصحية، والتعرف على 

التعليمات واإلجراءات األمنية املتعلقة بسفرك.
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أو   السوار  البس 
الذي  العنق  رباط 

يبني أنك مريض بالسكر أو حمل 
بطاقة تدل أنك مصاب بداء السكري.

استخدم حقيبة اليد حلمل األنسولني واحملاقن،  
أو مضخة األنسولني، وجهاز قياس اجللوكوز وأشرطة 
قياس السكر يف الدم والكيتونات، وحقنة اجللوكاجون، 
حتى  الطيران  شركات  مع  التنسيق  من  البد  وهنا 
وبني  أدوات  من  ستأخذه  ما  بني  تعارض  يحدث  ال 

إجراءات األمان املتبعة يف املطارات واملوانئ.
خذ معك ضعف كمية األنسولني وأجهزة قياس السكر  

يف الدم التي تظن أنك بحاجة إليها، فاحلصول على 
إمدادات إضافية خاصة بالداء السكري عندما تكون 

بعيداً عن وطنك ميكن أن يكون صعباً.
املباشر   الشمس  ضوء  عن  بعيداً  باألنسولني  احتفظ 

أو  العالية  احلرارة  درجات  عن  بعيداً  واحفظه 
املنخفضة جدا. ولو كانت يف اجلو فاجعل األنسولني 
معك بديال من شحنة احلقائب فقد يتعرض للحرارة 
أو البرودة الشديدة (كما هواحلال يف حجرة األمتعة 

املوجودة بالطائرة).

:d��vא� �א�/> 
,��P$א9#� 1
هناك العديد من املنتجات املتاحة التي جتعل العملية 

أسهل على املرضى ذوي النظر الضعيف وتشمل:
قياس  على  يساعدك  اجلرعات:  معايرة  أو  قياس 

تريدها  التي  األنسولني  كمية 
بدقة حتى جرعات األنسولني 
املختلطة، فبعض هذه احملاقن 
كل  مع  طقطقة  صوت  تصدر 
األنسولني  من  وحدتني  أو  وحدة 

الذي تقيسه مثل: أقالم نوفوبن لشركة الصاحلية.
على  يساعدك  الثابتة:  والزجاجات  اإلبرة  موجة 
إدخال اإلبرة يف الزجاجة بطريقة صحيحة، وبعض هذه 

األجهزة جتعلك تضبط مستوى اجلرعة املطلوبة.
القياس  عالمات  تكبر  أن  ميكن  احلقن:  مكبرات 
املوجودة على جسم احملاقن. هذه مناذج عبارة عن مكبر 
استشارة  تستطيع  ثابتة.  وزجاجة  لإلبرة  موجه  ومعه 

أخصائية تعليم وتثقيف مرضى السكري عن ذلك.

:����w�P �I� �I'��� אא%
طهر مكان احلقن باملسحة الطبية. 
أمسك اجللد بني اإلبهام والسبابة. 
أدخل اإلبرة باستقامة داخل اجللد باليد األخرى. 
دفع مكبس اإلبرة بأكمله إلى أسفل يف خالل خمس  

ثواني.
اسحب اإلبرة من اجللد وال تدلك بعد ٣٠ ثانية من  

وحدات  بعض  خلروج  تالفياً  وذلك  األنسولني  حقن 
ثم  احلقن  مكان  تدلك  وال  اجللد  خارج  األنسولني 

تخلص من اإلبرة يف مكن مغلق بإحكام.

و 
ذي 

لسكر أو حمل 
صاب بداء السكري.

احملاق ل األن ل حل

كمي
بدق
املخ
تصدر
أو وحدة 
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متتد  بل  الصحي  البعد  على  املشكلة  تقتصر  وال 
ونفسية  إجتماعية  أبعاداً  لتشمل  السكرية  القدم  مشكلة 
مشاكل  من  املريض  يعانيه  ما  إلى  تضاف  وإقتصادية 
أو  لوظيفته  املريض  فقد  ذلك  مقدمة  يف  ويأتي  صحية، 
تأثر أدائه فيها، ومعاناته من مشاكل نفسية قد تؤثر على 
حياته الزوجية وعالقته بأفراد أسرته ومجتمعه، إضافة 
وتأهيل  ومتابعة  عالج  على  املالي  اإلنفاق  يشكله  ما  إلى 
ميزانية  ترهق  باهظة  أعباء  من  السكرية  القدم  حاالت 

الصحة للدول التي يتفشى فيها مرض السكر.
كون  السكرية  القدم  حاالت  عالج  يصّعب  ومما 
املشكلة الصحية املسببة له مشكلة عامة متعددة األسباب 
احليوية  اجلسم  أجهزة  جميع  على  وتؤثر  واملضاعفات 
تقريباً، مما ينعكس أثره على تشكيلة الفريق الطبي الذي 
هذه  وعالج  وتوعية  ومتابعة  تشخيص  يف  عادة  يشارك 

احلاالت، األمر الذي يجعل من تأهيل وتدريب 
مطلباً  الطبي  الفريق  أفراد  كافة  وتوعية 

للجهات املشرفة على الصحة، ويحتم 
واضحة  بروتوكول)  (أو  آلية  وضع 

وشاملة للتعامل مع هذه احلاالت 
خطة  أفضل  املريض  إلعطاء 

إلى  تستند  عالجية 

املمارسات  عن  بعيداً  املوثقة،  واألبحاث  العلمي  الدليل 
الطبية  اإلجتهادات  مقدمتها  يف  يأتي  والتي  اخلاطئة 
الطبية  واألعشاب  العقاقير  بعض  وإستخدام  اخلاطئة 

دون إستشارة الطبيب املختص.
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إلى   عادة  يؤدي  الذي  الطرفية  األعصاب  إلتهاب 
فقدان اإلحساس أو نقصه لدى مرضى السكري.

السمبثاوي   العصبي  اجلهاز  وظائف  إختالل 
والباراسمبثاوي، مما يؤدي إلى فقدان بعض الوظائف 

الآلزمة للحفاظ على سالمة القدمني.
الطرفية  الشرايني  إنسداد  أو  ضيق   

التي تغذي الساقني حتت الركبتني.
 العدوى اجلرثومية التي تسبب 

تهيج أنسجة القدم املصابة.

��H א���כ` , �'���א�
 ��/� 
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والغير   منتظم  الغير  الدم  يف  السكر  مستوى  إرتفاع 
متحكم فيه وقت طويل.

حلدوث   األسرة  يف  أو  للمريض  مرضي  تاريخ  وجود 
قرحة بالقدم أو بتر أو قدم سكري.

إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثالثية. 
السمنة املفرطة. 
التدخني وشرب الكحوليات. 
لبس األحذية الضيقة والغير مناسبة. 
املشي حافياّ. 
عدم اإلهتمام والعناية بالقدم. 
حافياّ   املشي  نتيجة  بالقدم  متكررة  إصابات  حدوث 

وعدم إرتداء األحذية.
الضغط الزائد على القدم من الوزن الزائد ومن عدم  

إرتداء األحذية املناسبة.
الكدمات أو احلرق مباء ساخن أو املشي على أرض  

لتنظيف  حادة  مواد  أو  موس  إستخدام  أو  ساخنة 
القدم وطرق خاطئة يف قص األظافر.

J�Iא� D�� 
,א�M� �אO א�כ�
أو  الساق  يف  املوجودة  األعصاب  تصاب  عندما  إنه 
البرودة  أو  باحلرارة  اإلحساس  يفقد  املريض  فإن  القدم 
احلسي  باإلعتالل  هذا  الشعور  فقدان  ويسمى  األلم.  أو 
باجلروح  املريض  يشعر  ال  السبب  ولهذا  للسكري  املرافق 
أو التقرحات التي قد تصيب القدم، األمر الذي يؤدي إلى 

إهمالها وبالتالي إصابتها باإللتهاب.
وقد تفقد عضالت القدم قدرتها على العمل بالشكل 
الصحيح إذا كانت األعصاب احلركية املسئولة عن حركة 
إلى  املشي  أثناء  املريض  يدفع  مما  معطوبة.  العضالت 
اإلتكاء على نقطة معينة يف قاع القدم ويخلق ضغطاً شديداً 
عليها، وهكذا حتدث تقرحات القدم لدى مرضى السكري 

بسبب تلف األعصاب وأمراض األوعية الدموية الطرفية.
ويف حال وجود جرح ما يف القدم فإن عدم وصول الدم 
فيستغرق  إلتئامه  تأخر  إلى  يؤدي  الكافية  بالكمية  إليه 
يف  الدم  تدفق  ضعف  ويسمى  الشفاء.  يف  أطول  وقت 
الذراعني والساقني مبرض األوعية الدموية الطرفية وهو 
إضطراب الدورة الدموية يف األوردة البعيدة عن القلب. 
وهكذا يعيق ضعف تدفق الدم عملية إلتئام اجلرح مما 

يتسبب يف حدوث القرحة أو الغرغرينا.
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حتى  يوجد  ال  فإنه  اململكة  يف  اإلصابة  نسبة  وعن 
اآلن أي إحصائيات أو دراسات بالنسبة لعدد اإلصابات 
بالقدم السكري ولكن بالنظر إلى اإلحصائيات والنسب 
التي وصلت إليها أعداد املرضى املصابني بداء السكري 
حول  مريض  مليون   ٤١٥ املصابني  عدد  إجمالي  فإن 
العالم، وهذا يعني أن نسبة مرض السكري وصلت إلى 

حد الوباء يف العالم.
وبحسب اإلحتاد العاملي ملرض السكري فإن السعودية 
حتتل املركز الثاني عاملياً بنسبة اإلصابة مبرض السكري، 
وتشهد  اململكة.  يف  شخص  مليون   ٤ نحو  يهدد  ما  وهو 
اململكة تزايداً مطرداً يف نسبة اإلصابة بالسكري، حيث 
كانت إحصائيات العام ١٩٨٨م تشير إلى إصابة ٤٪ فقط 
من سكان اململكة يف السعودية، لترتفع هذه النسبة بشكل 
مطرد خالل األعوام السابقة، وصوالً إلى تقديرات اليوم.
(النوع  السكري  مرضى  من  نحو٨٠٪  يعاني  كما 
ويكلف  (السمنة).  الوزن  زيادة  من  السعودية  يف  الثاني) 
عالج مرض السكري ومضاعفاته والسمنة يف السعودية 

خزينة الدولة نحو ١١ مليار ريال سنوياً.
ويتسبب مرض السكري بوفيات كثيرة يف اململكة، حيث 
يعد مرض السكري ثاني مرض ميوت بسببه السعوديون 
لوفيات  املسبب  األول  املرض  ويعد  الطرق،  حوادث  بعد 
مرضى  بني  القدم  بتر  حاالت  وصلت  فيما  السن،  كبار 
السكري إلى ٦ آالف حالة سنوية بني السعوديني. وفقاً 

ألبحاث أجراها كرسّي الشيخ محمد بن حسني العامودي 
بجامعة امللك عبدالعزيز ألبحاث القدم السكري.

ويؤكد املركز الوطني للسكري يف السعودية أن كثير 
من األفراد يصابون مرض السكري من دون علمهم، وهو 
تهدد  مضاعفات  بحصول  بالتالي  يهددهم  الذي  األمر 
حياتهم. ويطالب املركز بضرورة تعاون اجلهات الصحية 
للكشف املجان ملن هم فوق سن الثالثني على مدار العام 

خلطورة هذا املرض.
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الغرغرينا اجلافة التي تشيع بني املصابني بالسكري  
واألمراض ذاتية املناعة وتؤثر يف اليدين والقدمني.

والتي   اإلنتشار  سريعة  وتكون  الرطبة  الغرغرينا   
ترتبط باإلصابة باحلروق.

األعضاء   إللتهاب  نتيجة  تنشأ  الداخلية  الغرغرينا   
الداخلية كالزائدة الدودية.

 الغرغرينا الغازية تؤثر يف أنسجة العضالت العميقة  
وناجمة عن العدوى البكتيرية.

 الغرغرينا فورنير تؤثر يف األعضاء التناسلية وتشيع  
بني الذكور غالباً.
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ألن الغرغرينا اجلافة يكون سببها نقص إمداد مكان  
اإلصابة بالدم, لذلك فإن احلفاظ على سريان الدم 
املتخصص  وتقييم  حيوياً,  يكون  اإلصابة  منطقة  إلى 
يف جراحة األوعية الدموية قد ينتهي به إلى النصح 

بالتدخل اجلراحي لفائدة املريض.
  (Surgical debridement) امليتة  لألنسجة  إزالة  جترى 

إعطاء  مع  الطرية,  بالغرغرينا  اإلصابة  حاالت  يف 
املضادات احليوية بالوريد, للسيطرة على التلوث.

العالج   فإن  الغازية  بالغرغرينا  اإلصابة  حاالت  يف 
املكثف يكون ضرورياّ, وذلك ألن إنتشار العدوى عن 
بالتلف,  احليوية  اجلسم  أعضاء  يهدد  الدم  طريق 
إعطاء  مع  ضرورياُ  امليتة  األنسجة  إزالة  ويكون 

املضادات احليوية للمريض.
يفضل أن تعطى املضادات احليوية عن طرق الوريد. 
تعطى مسكنات األلم حسب الضرورة. 
تعطى مضادات التجلط ملنع تكون اجللطات. 
تعطى احملاليل بالوريد لتعويض األمالح املعدنية. 
تزال األنسجة امليتة جراحياّ للسماح بتجدد األنسجة,  

ومنع إنتشار العدوى لألنسجة املجاورة.
بإزالة   التلوث  على  السيطرة  من  التمكن  عدم  عند 

اجلزء  بتر  يكون  احليوية,  واملضادات  امليتة  األنسجة 
املصاب ضرورياً ملنع املزيد من التدهور.

 hy-) قد يستخدم العالج باألكسجني ذو الضغط العالي
perbaric oxygen therapy) والتي تشير بعض الدراسات 

التي  امليكروبات  وقتل  اجلروح  إلتئام  يف  فائدته  إلى 
تعيش يف غياب األكسجني.


�א�� J�I, 1�D4 א�כ��F
فحص وتقييم القدم ملريض السكري وحتديد القدم  

األكثر عرضة لإلصابة بالتقرحات.
حدوث   ملنع  والعملية  العلمية  اإلرشادات  تقدمي 

التقرحات واملضاعفات.
إجراء كافة اخلدمات الوقائية والعالجية يف إزالة التشققات  

والتصلبات وخشونة اجللد وإزالة املسامير اللحمية وتقليم 
األظافر ومعاجلة اإللتهابات البكتيرية والفطريات.

معاجلة التقرحات واجلروح وإزالة األنسجة امليتة بإستخدام  
األدوية والطرق اجلراحية املناسبة ملختلف الغيارات.
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احلفاظ على توازن نسبة السكر ومستوى الدهنيات  
يف الدم، واحلفاظ على توازن ضغط الدم.

اإلهتمام بإنتعال أحذية مريحة (مبا يف ذلك األحذية  
الطبية لتقومي عظام القدم).

ممارسة الرياضة الهوائية بشكل منتظم. 
اإلقالع عن التدخني. 

باإلضافة إلى هذه التوصيات العامة، يشكل الفحص 
اإلصابة  منع  يف  أساس  حجر  للقدم  الذاتي  والعالج 

مبضاعفات القدم السكرية.

-� אא��X ��4א: 6�83 Aא�$כ� ���� G!�כ�א 

١. جتنب السير حفاة القدمني (يف البيت وخارجه).
٢. عدم وضع القدم يف املاء ملدة طويلة (ويفضل غسل 

القدمني باملاء املتدفق والصابون فقط).
يف  (كاملدفأة  احلرارة  مصادر  من  القدم  تقريب  جتنب   .٣
الساخن  الهواء  بإستخدام  القدمني  جتفيف  أو  الشتاء)، 

(إمنا بواسطة املنشفة فقط).
للعناية  أخصائيني  لدى  القدمني  ومعاجلة  فحص   .٤

بالقدم السكرية.
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معلومات تهمك

العدد الرابع  |  نوفمبر 422019



لك  يسبب  قد  الدم  يف  السكر  مستوى  يف  الدائم  التحكم  سوء  أن  اعلم   .١
مضاعفات قد تكون خطيرة (ال سمح اهللا) حتى لو كنت تشعر أنك على 

ما يرام.
من  املكون  الصحية  الرعاية  فريق  مع  دائم  اتصال  على  تكون  أن  يجب   .٢

طبيبك املعالج وأخصائي التغذية وأخصائي التثقيف السكري.
كن واثقاً من أن مساعدة فريق الرعاية الصحية اخلاص بك سيمكنك من   .٣

السيطرة على داء السكري من خالل:
االلتزام بعادات التغذية الصحية. 
ممارسة الرياضة. 
وبقياسك ملستوى السكر يف دمك بنفسك. 
وبتناول العقاقير عن طريق الفم أو باحلقن األنسولني. 

من الرائع جداً أن:  .٤
تتعلم وتقرأ كل ما تستطيع عن داء السكري. 
أن تسأل الكثير من األسئلة. 
أن تواظب على حضور التثقيف اخلاصة بداء السكري. 

التثقيف والتعليم

تههمممككك مممععلووممماتتت
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الدوخة والدوار وعدم اإلتزان
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تشريحياً األماكن التي تؤّدي إلى شعور الشخص بالدوار هي:

اجلهاز الدهليزّي خاّصًة القنوات الهاللية.  
العصب الدهليزي.  

النوى الدهليزّية وطريقها إلى جذع الدماغ.  
باألذن  بالدوار  الشعور  الناس  يربط  ما  وغالباً 
الوسطى، لكّن السبب الذي يؤّدي إلى شعور املرء بالدوار 
هو خلٌل يف األذن الداخلية. وهناك بعض األمراض التي 

تُسّبب الشعور بالدوار منها:
 :(Positional Vertigo) الدوار الوضعي اإلنتيابي احلميد  
ثوان،  إلى  فقط  تستمر  املّدة  قصيرة  دوار  نوبة  هو 
سببها  اإللتفاف،  أو  الرأس  وضع  تغّير  عند  حتدث 
حركة بلورات كربونات الكالسيوم الزائدة يف القنوات 
الهاللية يف األذن الداخلية، ّمما يثيرها ويجعلها ترسل 
سياالت عصبية للدماغ. وقد يُشّكل هذا الدوار خطراً 
على املريض أثناء قيادة السيارة أو إذا كان املريض يف 

مكان يُشكل سقوطه فيه خطراً عليه.
يف  التهاب  هو  الدهليزّي:  العصب  أو  التيه  التهاب   
األذن الداخلّية، مما يؤّدي إلى الشعور بالدوار، وقد 
يصل إلى فقدان الشخص لسمعه، ويستمّر الدوار يف 
هذه احلالة إلى أّيام، ويتبع يف العادة التهاباً فيروسّياً.

األذن  يف  خلٌل  هو   :(Ménière›s disease) منيير  مرض   
الداخلّية، ويُعاني الشخص فيه من الدوار ملّدة ساعات 
املَريض  يفقد  وقد  األذن،  يف  طنني  إلى  باإلضافة 
واحدة  أذناً  يُصيب  ما  وعادًة  املُصابة،  باألذن  السمع 

ويكون مصحوباً بغثيان واستفراغ.
ورم العصب السمعي.  

ورم يف أحد أجزاء جذع الدماغ.  
نقص تروية جذع الدماغ أو نوبة نقص تروية عابرة.  

الصداع النصفي أو الشقيقة.  
التصلّب اللويحي.  

تناول الكحول أو بعض األدوية مثل مضادات االختالج.  
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�;א��� ���9א6 Sא�א�
الدوار  تُسّبب  قد  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
منها سبب مركزّي يف الدماغ، ومنها طرّيف من األعضاء 
املركزّية  األسباب  إّن  الداخلية.  األذن  مثل  األخرى 
عن  قليًال  تختلف  ُمصاحبة  أعراضاً  الدوار  تُسّبب  التي 
األعراض املصاحبة للدوار الذي يكون سببه خلل طرّيف؛ 
خلل  سببه  الذي  للدوار  املُصاحبة  األعراض  أّن  حيث 

مركزي هي:
الدوار يكون عادة قليًال يف حّدته.  

رأرأة العني؛ وتكون هنا عامودّية، وحتدث يف أكثر من اّجتاه.  
عادًة ما تظهر أعراض خلل يف جذع الدماغ ُمصاحبًة   

للدوار، كظهور فقدان يف اإلحساس باألطراف.
مييل  ما  فعادًة  املريض؛  سقوط  الدوار  صاحب  إذا   
ويسقط للجهة التي يوجد فيها اخللل غالباً، مع أّنه 

ُميكن أن مييل نحو اجلهة األخرى.
تختفي  فال  ُمعّني  شيء  نحو  نظره  املريض  ثّبت  إذا   

رأرأة العني.
إّن األعراض التي ُتصاحب اخللل يف عضو طريف والذي 

ُيسّبب ظهور الدوار؛ هي:
دوار شديد يف حّدته.  

رأرأة أفقية يف العني أو دائرية، وتكون يف إجتاه واحد.  
فقدان  أو  األذن  يف  طنيناً  الدوار  يُصاحب  ما  عادة   

حلاسة السمع.
غثيان واستفراغ.  

إذا صاحب الدوار سقوطاً أو ميالناً؛ فيميل الّشخص   
نحو اجلهة التي تكون فيها املشكلة.

إذا ثّبت املريض نظره نحو شيء ُمعّني؛ فتخفي رأرأة العني.  

,�+�m ��[ א��9א6
التشخيص بشكل أولّي ورئيسي يعتمد على األعراض 
املصاحبة  واألعراض  واملدة  املريض  منها  يعاني  التي 

التاريخ  إلى  باإلضافة  املريض،  يأخذها  التي  واألدوية 
املرضّي للمريض وإذا عانى مؤخراً من التهاب، ثم الفحص 
السريري كي يحدد الطبيب هل سبب الدوار خلل مركزي 
اإلنتيابي  الوضعي  الدوار  مرض  ولتشخيص  طرّيف.  أو 
 Dix-Hall) احلميد، يطّبق الطبيب إختبار ديكس-هول بايك
املريض  لرأس  الطبيب  حتريك  عن  عبارة  وهو   (pike test

تظهر  التي  األعراض  ومراقبة  معينة  اجتاهات  يف  فجأة 
الطبيب  يستعني  قد  الدوار  حاالت  بعض  املريض،  على 

لتشخيصها بصورة رنني مغناطيسي أو أشعة مقطعية.
ألن  حّدته  تخّف  أو  لوحده  يذهب  أن  ميكن  الدوار 
الدماغ قادر على التكّيف على األقل جزئياً يف حال إذا كان 
سبب الدوار التهاب األذن الداخلية، حيث يعتمد الدماغ 
التوازن،  على  للحفاظ  أخرى  على طرق  احلالة  هذه  يف 
وبسبب أن هناك العديد من األمراض التي تسّبب الدوار، 
سببه  الذي  الدوار  فمثًال  سببه؛  بعالج  الدوار  فيعالج 
التهاب األذن الداخلية يعالج باملضادات احليوية، أما إذا 
سبب  هو  احلميد  االنتيابي  الوضعي  الدوار  مرض  كان 
 Epley (باإلجنليزية:  إبلي  مناورة  تطبيق  فيمكن  الدوار؛ 
maneuver) ومن خاللها يعاد متوضع الكريستاالت التي 

الدوار،  وحدوث  الداخلية  األذن  تهّيج  حدوث  إلى  تؤدي 
مبرض  املصابني  لألشخاص  الطبيب  يصف  أن  وميكن 
حاالت  يف  السوائل،  من  للتخفيف  للبول  مدرات  منيير 
الدوار  سبب  كان  إذا  اجلراحة  إلى  الطبيب  يلجأ  نادرة 

ورماً يف الدماغ مثًال.

א��Cא'� �� א��9א6
على  يجب  مركزي  سببه  الذي  الدوار  من  للوقاية 
إلى  تؤّدي  قد  التي  األسباب  من  نفسه  وقاية  الشخص 
الدم  ضغط  على  بالّسيطرة  دماغّية  بجلطة  إصابته 
مستوى  إرتفاع  عدم  إلى  واإلنتباه  طبيعي،  مبستوى 
الوقاية  إلى  بالنسبة  أّما  الدم،  يف  والسّكر  الكولسترول 
مرض  من  للوقاية  طرّيف  خلل  سببه  الذي  الدوار  من 
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منيير مثًال يجب اإلنتباه إلى ُمستويات امللح التي يتناولها 
اإلصابة  من  متاماً  النفس  حماية  ُميكن  وال  الشخص، 
من  للوقاية  أفضل  دائماً  الصحّية  احلياة  لكّن  بالدوار، 

اإلصابة من أغلب األمراض.

�F9̀א: 9א�� א%��אJ אא,
لتَحقيق  تتكامل  اجلسم  يف  واَحلواس  األجهزة  إّن 
التوازن يف اجلسم، وأّي خلٍل يف إحداها يؤّدي إلى حدوث 
خلٍل يف إتزان اجلسم خاّصًة أثناء الوقوف أو احلركة، من 
هذه األجهزة األذن الداخلّية والعينني ومجّسات عضالت 
الرقبة واملفاصل والدماغ لترجمة جميع املعلومات وأخذ 

القرار باحلركة املناسبة.

إّن العينان ُحتّددان موضع الرأس عن طريق الرؤية، 
ومجّسات احلركة يف عضالت العمود الفقري واملَفاصل 
وضع  عن  تعِلمه  للدماغ  عصبيّة  سّياالت  تُرسل  واألوتار 
فتتكّون  الداخلية  األذن  أّما  للمحيط،  النسبي  اِجلسم 
من الدهليز، والقنوات شبه الدائرية والقوقعة، وترتبط 

بالعصب الدهليزي املسؤول عن اإلتزان.

̀א: ��9N �� א%��אJ אא,�א�אכ� �� א���א} 
تؤّدي  قد  الدماغ  يف  أماكن  عدة  هناك  تشريحياً 

مشكلة فيها إلى شعور املرء بعدم اإلتزان، منها:
الدماغ كله بشكل عام؛ إّما بسبب ُمشكلة يف الدماغ   
واألعصاب أو بسبب مرض عضوي أّدى إلى مشكلة 

ُ ًُ ّ
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يف الدماغ؛ أّدت إلى ضعف عام أو بؤري.
املخيخ؛ فحدوث مشكلة فيه تؤدّي إلى إنعدام اإلتزان   

والتناسق أثناء احلركة.
خلل  وأّي   ،(Basal Ganglia) القاعدية  العصبّية  العقدة   
فيها يؤّدي إلى ضعف يف ردود فعل اِجلسم الوضعّية.

فيها  ُمشكلة  وأّي  احلسّية،  املُستقبالت  أو  املَسالك   
تؤّدي إلى خلٍل يف اسِتقبال احلّس الَعميق.

̀א: א��אT א%��אJ אא,
هناك أسباب كثيرة قد تؤّدي إلى خلٍل يف الّتوازن، منها:
أّي ُمشكلٍة يف األذن الداخلّية تؤّدي إلى إنعدام اإلتزان.  
املَشي  يف  مشكلة  إلى  يؤّدي  القدم  أعصاب  يف  تلف   

وانِعدام التوازن.
فقدان البصر.  

يف  استقرار  وعدم  َمشاكل  أو  الَعضالت  يف  ضعف   
املفاصل.

بعض األدوية كعرض جانبي لها.  
مرض باركنسون.  

داء الفقار الرقبي.  

�F9א�� Tא��א
يف  وتشويش  الرأس  بِخّفة  إحساس  هي  الدوخة 

الذهن، ُميكن أن يُسّبب الدوخة اآلتي:
مشاكل يف األذن الداخلية.  

مشاكل نفسّية كاإلكتئاب، والقلق.  
قلة النوم.  

انخفاض ُمستوى السّكر يف الدم.  
بعض األدوية كعرٍض جانبّي لها.  

فقر الدم.  
احلمل.  

إنخفاض نسبة األكسجني يف الدم وفرط التنّفس.  
اخلوف الّشديد أو الهلع.  

إنخفاض ضغط الدم.  
هبوط الضغط اإلنتصابي  
.(Orthostatic Hypotension)  

̀א: ,�+�m א���F9 9א%��אJ אא,
إّن الّدوخة تُسّبب إنعدام اإلّتزان، ولتشخيصهما 
يبدأ الطبيب بأخذ املعلومات حول الَعَرض، واألعراض 
يُعاني  التي  األخرى  واألمراض  واملُّدة،  املُصاحبة، 
التي  واألدوية  السكري،  أو  كالضغط،  املريض؛  منها 
يستعملها املريض؛ ألنه ميكن أن يكون سبب الدوخة 
ُمعّني،  لدواٍء  اجلانبّية  األعراض  هو  اإلتزان  وانعدام 
ثّم  األذن،  فحص  يشمل  الذي  السريري  الفحص  ثّم 
حسب  الالزمة  والصور  الفحوصات  الطبيب  يَطلب 
احلالة، غالباً ما يَطلب الطبيب فحصاً ملستوى السكر 
يف الدم، وقياس ضغط الدم، ووتيرة التنّفس، وعدد 
قد  ُمتزّوجة  أنثى  املَريضة  كانت  وإذا  القلب،  دقات 
الّطبيب  يَطلب  وقد  حمل،  فحص  الطبيب  يَطلب 

صورةَ رنني مغناطيسي، وأشّعة مقطعّية محوسبة.

̀א: �אY א���F9 9א%��אJ אא,
يكون  والذي  الطبيب  تشخيص  حسب  العالج  يكون 
عادة طبيب أمراض السمع واإلتزان بعالج املُسّبب، وإذا 
كانت الّدوخة مصحوبًة بإستفراغ أو صداع ُميكن وصف 
ُمسّكنات ومضاّدات لإلستفراغ وأدوية تُخّفف من الشعور 
بالدوخة، وَحتسني منط احلياة وطبيعة األغذية املتناولة 
بتجّنب  اإلمكان  قدر  الدوخة  جتّنب  يف  كبيٌر  دوٌر  لها 
األمراض التي ُميكن أن تُسّببها، أّما إذا كان سبب الدوخة 
أو إنعدام التوازن خلل يف املفاصل أو ضعف العضالت 

فيجب مراجعة طبيب عظام أو أعصاب إلجراء الالزم.
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ني
لبد

شاط ا
برنامج الغذاء المتوازن والن



اخلرف متالزمة -تتخذ، عادة، طابعًا مزمنًا أو تدريجيًا- تتسم بحدوث تدهور الوظيفية 
مرحلة  يف  املتوّقعة  التدهور  وتيرة  تتجاوز  بوتيرة  التفكير)  على  القدرة  (أي  املعرفية 
الشيخوخة العادية. ويطال هذا التدهور الذاكرة والتفكير والقدرة على التوّجه والفهم 
واحلساب والتعّلم واحلديث وتقدير األمور. ولكّنه ال يطال الوعي. وكثيرًا ما يكون تدهور 
الوظيفة املعرفية مصحوبًا، أو مسبوقًا يف بعض األحيان، بتدهور يف القدرة على ضبط 

العاطفة أو يف السلوك االجتماعي أو احلماس.
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األمراض  من  مختلفة  مجموعة  بسبب  اخلرف  ويحدث 
واإلصابات التي تلحق بالدماغ يف املقام األّول أو الثاني، مثل 

مرض ألزهامير أو السكتة الدماغية.
إصابة  إلى  تؤدي  التي  األسباب  أهّم  من  واخلرف 
أنحاء  كل  يف  استقالليتهم  وفقدانهم  بالعجز  املسنني 
بها  املصابني  جتهد  ال  التي  األمراض  من  وهو  العالم. 
وأفراد  رعايتهم  على  القائمني  أيضاً  جتهد  بل  فحسب، 
يف  وفهمه  باخلرف  الوعي  يف  نقص  وهناك  أسرهم. 
عقبات  وطرح  الوصم  يف  يتسّبب  ّمما  األحيان،  غالب 
أمام التشخيص والرعاية. وميكن أن يخلّف اخلرف آثاراً 
جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية على من يقومون 

برعاية املرضى وعلى أسر املرضى واملجتمعات.

:Sא�א1 9אא��א��א
يصيب اخلرف كل فرد بطريقة مختلفة، حسب درجة 
تأثير املرض وشخصية الفرد قبل إصابته باملرض. ولفهم 
عالمات اخلرف وأعراضه ميكن تقسيمها إلى ٣ مراحل 

هي:

من  األولية  املرحلة  إغفال  يتم  ما  كثيراً  األولية:  املرحلة 
يلي  وفيما  تدريجي.  بشكل  تظهر  األعراض  ألّن  اخلرف 

األعراض الشائعة يف هذه املرحلة:
النسيان 
فقدان القدرة على إدراك الوقت 
الضالل يف األماكن املألوفة 

املرحلة الوسطى: مع تطّور اخلرف إلى املرحلة الوسطى 
تقييداً  وأكثر  وضوحاً  أكثر  واألعراض  العالمات  تصبح 

للمصاب بها. ومنها ما يلي:
نسيان األحداث احلديثة العهد وأسماء الناس 
الضالل يف البيت 
صعوبة متزايدة يف التواصل مع الغير 
احلاجة إلى مساعدة يف االعتناء بالذات 
األسئلة   وطرح  التساؤل  ذلك  يف  مبا  السلوك،  تغّير 

بصورة متكّررة.
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املرحلة املتقدمة: تتسم املرحلة املتقدمة من اخلرف 
ويف  تقريباً.  النشاط  وانعدام  الغير  على  كلي  باعتماد 
وتصبح  كبيرة  الذاكرة  اضطرابات  تصبح  املرحلة  هذه 
ومن  وضوحاً.  أكثر  اجلسدية  واألعراض  العالمات 

أعراض هذه املرحلة ما يلي:
عدم إدراك الوقت واملكان 
صعوبة التعّرف على األقرباء واألصدقاء 
حاجة متزايدة إلى املساعدة على االعتناء بالذات 
صعوبة املشي 
تغّير يف السلوك قد يتفاقم ليشمل شكًال عدوانياً. 

:��gאא(כא& א��א
املختلفة  األسباب،  أو  األشكال،  من  الكثير  هناك 
للخرف. ويُعد مرض ألزهامير أشيع أسباب اخلرف ومن 
احملتمل أّنه يسهم يف حدوث ٦٠٪ إلى ٧٠٪ من احلاالت. 
ومن األشكال الرئيسية األخرى اخلرف الوعائي، واخلرف 
الناجم عن أجسام ليوي (أجسام بروتينية تتراكم بشكل 
من  ومجموعة  العصبية)،  اخلليات  داخل  طبيعي  غير 
الصدغي  اجلبهي  اخلرف  حدوث  يف  تسهم  األمراض 
(تنّكس الفص اجلبهي من الدماغ). وال ميكن التمييز بني 
مبزيج  املرء  يُصاب  أن  وميكن  اخلرف،  أشكال  مختلف 

منها يف آن واحد.
:b�+א1 א����

هناك ٤٧٫٥ مليون من املصابني باخلرف يف جميع 
 (٪٥٨) املرضى  هؤالء  نصف  بأّن  علماً  العالم،  أنحاء 
يعيشون يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
حالة  مليون   ٧٫٧ حدوث  عام  كل  يشهد  كما  الدخل. 

جديدة من املرض.
وتشير التقديرات إلى أّن نسبة املصابني باخلرف بني 
فما فوق، يف وقت  عموم من يبلغون من العمر ٦٠ عاماً 

معّني، تتراوح بني ٥ الى ٨ من بني كل ١٠٠ شخص.

للمصابني  اإلجمالي  العدد  يرتفع  أن  املتوّقع  ومن 
باخلرف ليبلغ ٧٥٫٦ مليون نسمة يف عام ٢٠٣٠ وحوالي 
ثالث اضعاف يف عام ٢٠٥٠ ليصل ١٣٥٫٥ مليون نسمة. 
أعداد  ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه  من  كبير  قدر  ويُعزى 
الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  املرض  بهذا  املصابني 

والبلدان املتوسطة الدخل.

א��אY 9א���א'�:
من  الشفاء  من  ميّكن  عالج  أّي  حالياً،  يوجد،  ال 
اخلرف أو وقف تطّوره التدريجي. ويجري حتّري العديد 
من العالجات اجلديدة يف مراحل مختلفة من التجارب 

السريرية.
غير أّن هناك الكثير ّمما ميكن توفيره لدعم املصابني 
باخلرف والقائمني على رعايتهم وأفراد أسرهم، وحتسني 
حياتهم. وفيما يلي األهداف الرئيسية املنشودة يف مجال 

رعاية املرضى:
العالجي   التدبير  تعزيز  أجل  من  املبكر  التشخيص 

األمثل
والقدرة   البدنية  الصحة  من  األمثل  املستوى  بلوغ 
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املعرفية والنشاط والعافية
الكشف عن األمراض اجلسدية املصاحبة وعالجها 
ياً، ومعاجلتها  الكشف عن األعراض السلوكية والنفسية، التي ُمتثِّل حتدِّ
توفير املعلومات والدعم الطويل األجل للقائمني على رعاية املرضى. 

��א�H א�+2� 9א��Cא'�:
من املالحظ أّن البحوث التي حتّدد عوامل اخلطر القابلة للتغيير ال تزال 
شحيحة. وتُركِّز الوقاية على الغايات التي تقترحها البيِّنات والبراهني املتاحة، 
والتي تتضمن مواجهة عوامل خطر اإلصابة بأمراض األوعية الدموية مثل 
السكري، وارتفاع ضغط الدم الذي يصيب األشخاص يف منتصف العمر، 
والسمنة وارتفاع الكوليسترول اللذين يصيبان األشخاص يف منتصف العمر، 
واالكتئاب الذي يصيب الناس يف منتصف العمر أو آخره، فضًال عن العوامل 
املتعلقة بأمناط احلياة مثل التدخني، واخلمول البدني، واتباع نظام غذائي 

غير صحي.

אאMא6 אא��Pא��� 9אא�C;א�'�:
التكاليف  حيث  من  كبيرة  واقتصادية  اجتماعية  آثاراً  اخلرف  يخلّف 
وتشير  الرسمية.  غير  الرعاية  وتكاليف  املباشرة  واالجتماعية  الطبية 
التقديرات إلى أّن إجمالي التكاليف االجتماعية العاملية املرتبطة باخلرف 
املبلغ  هذا  ويعادل  أمريكي.  دوالر  مليارات   ٦٠٤ نحو   ،٢٠١٠ عام  يف  بلغ، 
 ٪٠٫٦ أو  العاملي،  الصعيد  على  اإلجمالي  احمللي  الناجت  متوسط  من   ٪١

الخرف متالزمة تتسم بحدوث 
تدهور في الذاكرة والتفكير 

والسلوك والقدرة على 
االضطالع باألنشطة اليومية.

على الرغم من أّن الخرف 
يصيب المسنين بالدرجة 

األولى، فإّنه ال ُيعتبر جزءًا 
طبيعيًا من الشيخوخة.

هناك، في جميع أنحاء 
العالم، نحو ٤٧٫٥ مليون من 

المصابين بالخرف ويشهد كل 
عام حدوث ٧٫٧ مليون حالة 

جديدة من هذا المرض.
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إذا ما روعيت التكاليف املباشرة فقط. وتتراوح التكلفة 
اإلجمالية املعّبر عنها بنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي 
يف  و١٫٢٤٪  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف   ٪٠٫٢٤ بني 

البلدان املرتفعة الدخل.

אאM� ��D אא�� 9א�Iא� ���g�D א���א'�
يؤدي اخلرف إلى إجهاد أسر املرضى ومن يقومون 
اجلسدية  الضغوط  تتسّبب  أن  وميكن  رعايتهم.  على 
بأفراد  عظيم  كرب  إحلاق  يف  واالقتصادية  والعاطفية 
أسر املرضى والقائمني على رعايتهم، لذا يجب أن تتولى 
توفير  والقانونية  واملالية  واالجتماعية  الصحية  النُظم 

الدعم الالزم يف هذا الصدد.

��I{ אא%א::
احلقوق  من  باخلرف  املصابون  يُحرم  ما  كثيراً 
فمن  غيرهم.  بها  يتمتع  التي  األساسية  واحلريات 
املالحظ، يف كثير من البلدان، اللجوء بشكل مكّثف إلى 
املسنني  رعاية  مرافق  يف  وكيميائية  جسدية  مقّيدات 
للدفاع  لوائح  ُوجدت  وإن  حتى  احلادة،  الرعاية  ومرافق 

عن حق الناس يف احلرية واالختيار.
وال بّد من تهيئة بيئة تشريعية مناسبة وداعمة تستند 
إلى معايير حقوق اإلنسان املقبولة دولياً من أجل ضمان 
للمصابني  اجلودة  من  مستوى  بأعلى  اخلدمات  توفير 

باخلرف ومن يقومون على رعايتهم.

�/>�� א�;�� א��א����: ��א��Uא
كأولوية  باخلرف  العاملية  الصحة  منظمة  تعترف 
املعنون  املنظمة  تقرير  من  والغرض  عمومية.  صحية 
الذي  العمومية“،  الصحية  األولويات  إحدى  ”اخلرف: 
اخلرف  عن  املعلومات  توفير  هو   ،٢٠١٢ عام  يف  نُشر 
وإذكاء الوعي به. كما يسعى التقرير إلى تعزيز اجلهود 
حتسني  أجل  من  واخلاص  العام  القطاعان  يبذلها  التي 

رعاية ودعم املصابني باخلرف ومن يقومون على رعايتهم.
واخلرف من األمراض ذات األولوية يف برنامج عمل 
الذي  النفسية،  الصحة  مجال  يف  الفجوة  لرأب  املنظمة 
يسعى إلى تعزيز رعاية املصابني باالضطرابات النفسية 
مواد  تعاطي  عن  الناجمة  واالضطرابات  والعصبية 

اإلدمان.
ونظمت منظمة الصحة العاملية عقد املؤمتر الوزاري 
األول بشأن العمل العاملي على مكافحة اخلرف يف آذار/ 
والتنمية  التعاون  منظمة  من  بدعم  وذلك   ،٢٠١٥ مارس 
يف امليدان االقتصادي ووزارة الصحة يف اململكة املتحدة. 
ومتثلت أهداف املؤمتر الرئيسية يف زيادة الوعي بالتحدي 
وتكوين  العمومية  الصحة  تواجهه  الذي  باخلرف  املتعلق 
فهم أفضل عن دور احلكومات األساسي ومسؤوليتها يف 
ميدان التصدي لهذا التحدي والتأكيد على ضرورة إجناز 

عمل منسق على الصعيدين العاملي والوطني.

سعياً منها لتقدمي الدعم إلى أفراد األسرة واألصدقاء 
يف الرعاية بشخٍص ما متعايش مع اخلرف، تعكف املنظمة 
يف الوقت احلالي على إعداد برنامج الدعم اإللكتروني 
(iSupport)؛ وهو أحد حلول الصحة اإللكترونية التي توفر 

التدريب  م  وتُقدِّ والبراهني،  بالبيِّنات  املُسنَد  التثقيف 
اخلرف  مع  املتعايشني  األشخاص  رعاية  على  للقائمني 
الدعم  وتقدمي  وصقلها  املهارات  اكتساب  أجل  من 

االجتماعي.
للخرف،  العاملي  املرصد  إنشاء  بصدد  واملنظمة 
د  هادفًة أن يكون هذا املرصد مبثابة منصة عاملية للترصُّ
ر عليهم  يستفيد منها راسمو السياسات والباحثون وتُيسِّ
وضع اخلطط املستقبلية وتوفير البيئة املواتية لتنفيذها، 
اخلاصة  االستراتيجية  األهداف  خاللها  من  ويرصدون 
بعبء اخلرف واملوارد الالزمة ملكافحته، وتلك األهداف 
االستراتيجية التي تسعى السياسات واخلطط والبحوث 

إلى حتقيقها.
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مرض السكري هو أكبر وأهم األوبئة التي تواجه إقتصاديات العالم، فإرتفاع معدالت 
السمنة وقلة النشاط البدني والعوامل الوراثية تعتبر األسباب األساسية إلنتشاره.
فقد  ٢٠١٣م  لعام  السكري  لداء  الدولي  اإلحتاد  وإحصائيات  ألرقام  فوفقاً 

بلغ إجمالي املصابني بداء السكري النوع الثاني ما يقارب ٣٨٢ مليون 
مصاب حول العالم ويعيش أيضاً ٣١٦ مليون من خطر تطور املرض 

إلى النوع الثاني، وسوف يصل إلى ٥٩٢ مليون مصاب لعام ٢٠٣٥م.
بلدان  أعلى  عشرة  من  السعودية  العربية  اململكة  تتصدر 
إلنتشار داء السكري حيث بلغت نسبة اإلصابة ٢٤٪ للفئة العمرية 

٣٠ سنة وما فوق.
ويبلغ عدد املصابني بداء السكري بالسعودية أكثر من 

٣ مليون و٦٠٠ ألف مصاب.
بلغت الوفيات بسبب داء السكري ٥ مليون ومائة 
ألف حالة وفاة يف عام ٢٠١٣م، حيث يتوفى شخص 
واحد كل ست ثواني بسبب السكري أو مضاعفاته. 
وعلى الرغم من تخصيص موارد مالية وطبية 
كبيرة ملواجهته يف الدول الغربية املتقدمة فإنه لم 

يتم الوصول إلى اإلعتبارات اإلقتصادية احلاسمة يف 
وقف نشاطه واحلد من مضاعفاته املكلفة التي بدأت 

تأثر يف جودة الرعاية الصحية. 
سنوياً  تنفق  األمريكية  املتحدة  الواليات  فمثًال 
مبرضى  للعناية  أمريكي  دوالر  مليار   ٢٤٥ مايقارب 

السكري.
بالسعودية،  السكري  مريض  عالج  تكلفة  وعن 

واملتعلقة  الوطنية  الدراسات  من  جداً  القليل  فيوجد 
تكلفة  وصل  متوسط  بلغ  وقد  اإلقتصادية،  بالتكلفة 

أهم األوبئة
التي تواجه اقتصاديات العالم
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١١٥٠٠ريال  إلى   ٥٦٠٠ إلى  عام   ٧٩ إلى   ٢٠ سن  من  السكري  مريض  رعاية 
سعودي بالعام الواحد وهذه تستقطع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة الصحية، 
كما بلغت يف عام ٢٠١٠م أكثر من ملياران وخمسمائة ألف دوالر لتقفز يف عام 

٢٠٣٠م إلى حوالي ٥ مليار دوالر أمريكي. 
وهناك فارق بني التكلفة املباشرة والتكلفة الغير مباشرة (سواء من حيث 
إنخفاض اإلنتاجية، أو حيث متوسط حاالت الوفاة املبكرة، والتغيب عن العمل 
أو فقدان عضو أو أكثر يف حالة العجز) والتي يصعب حساب تكلفتها املالية 

بدقة.
وتنبع خطورة هذه األرقام من أنها تشير إلى إنتشار املرض عام بعد 
عام يف الدول النامية وتصبح التحديات أصعب. فاإلهتمام بتنامي 
اإلقتصادية  واآلثار  السعودي  املجتمع  يف  السكري  داء  مشكلة 

واملجتمعية طويلة املدى.
وهذا يحتم علينا وجود نظرة مستقبلية للحد من داء السكري 
وتقليل التكلفة اإلقتصادية، يدفع حرص صانعي القرار على 
جميع  من  القضية  هذه  ملجابهة  السليمة  احللول  إنتهاج 
وتنشيط  واإلجتماعية  واإلقتصادية  الصحية  األوجه 
جميع الفئات والقطاعات للعمل يف هذا اإلجتاه على 

مستوى اخلليج العربي مبا فيها السعودية.
الصحية  اخلدمات  جودة  حتسني  يف  تتمثل 
من  اجلهود  وتظافر  للموارد،  األمثل  واإلستخدام 
الصحة  مثل  املختلفه  الوزارات  من  املعنية  اجلهات 
واإلعالم والتجارة والصناعة واملدارس واجلامعات كل 
تلك اجلهات املعنية تلعب دوراً قيادياً يف قضية احلد 
أبحاث  مراكز  إنشاء  ضرورة  مع  املرض  إنتشار  من 

ملرض السكري. 
السمنة  ومعاجلة  املبكر  التشخيص  يعد  كما 
وتطبيق امللف اإللكتروني واإلهتمام بتدريب الكوادر 
الطبية واجلودة الشاملة واإلهتمام بالرعاية الشاملة 
الفشل  مثل  املضاعفات  لتجنب  الطويل  املدى  على 
وتصلب  األطراف  وفقدان  الشبكية،  إعتالل  الكلوي، 
أهم  والقلبية  الدماغية  والسكتة  والشرايني  القلب 

الوسائل لتخفيف من عبء اإلقتصاد لداء السكري.
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"H "/אכ �9אO %א�V 9אF� 4א36
يُفهم من تعريف الدواء أن هناك خط فاصل ما بني 
التي  واألدوية  والعالج،  الصحة  يف  املستخدمة  األدوية 
أن  أي  (كاملخدرات)،  أخرى  ألغراض  استخدامها  يُساء 
هناك دواء مفيد وصالح لإلستخدام، وآخر ضار وغير 

صالح لالستخدام.

يف احلقيقة حتى يكون الدواء آمن متامًا البد أن تنطبق 
عليه ثالثة معايير وهي:

أن يلبي احلاجة التي استخدم من أجلها. 
أو   جسدياً  ضرراً  تسبب  قد  التي  التبعات  من  خال 

نفسياً.
سهل التناول. 

وحتى يومنا هذا، ال يوجد دواء مطابق لهذه املعايير 

متاما، ألن األدوية حتدث أعراض جانبية غير مرغوبة، 
فكما قال عالم الصيدلة األملاني كوشينسكي: 

جانبية،  آثار  يسبب  ال  ما  دواًء  أن  يُّدعى  (حينما 
فأغلب الظن بأنه ليس له أي أثر عالجي على اإلطالق)، 
ولكن البد من تناول األدوية عند وصفها من املختص ألن 
النتائج اإليجابية، والفائدة املرجوة منها، تتعدى األعراض 

اجلانبية التي قد تُسببها.
و من املعروف أن الفيروسات هي السبب الرئيس يف 
نزالت البرد واألنفلونزا واإلصابة مبعظم حاالت السعال 
- حوالي ٩٠٪ من احلاالت- وليست البكتيريا، وبالتالي 
اإلصابة  حالة  يف  فعالة  تكون  احليوية  املضادات  فإن 
يف  تستخدم  عندما  أما  البكتيريا،  عن  ناجتة  بأمراض 
أكثر  ضارة  تكون  فإنها  العادية  واإلنفلونزا  البرد  عالج 

منها نافعة.

اللدددوااء ثثقققاففةةة
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אא��אS א�Uא%��� �א�9'�
وال  للدواء،  مقصود  غير  تأثير  هو  اجلانبي  العرض 
(املقصود)  العالجي  األثر  مع  مباشرة  بعالقة  يرتبط 
للدواء وال ينجم عن اإلفراط يف إستخدامه، أي أنه قد 
واجلرعة  بالطريقة  الدواء  إستخدام  عند  حتى  يظهر 
تأثير  اجلانبية  لألعراض  مايكون  وغالباً  بها،  املوصى 

سلبي على املريض.
مما يجب إدراكه أن األعراض اجلانبية لألدوية تختلف 
فبعض  الدواء،  باختالف  وشدتها  ونوعيتها  بطبيعتها 
اآلخر  وبعضها  شديدة،  جانبية  أعراض  حتدث  األدوية 
يصاحبه أعراض جانبيه طفيفة قد ال يشعر بها املريض، 
كما أنها تختلف بإختالف األشخاص وإن كانوا يتناولون 
نفس الدواء، فعند بعضهم تكون ظاهره ومزعجة، بينما 
تظهر  أو  العالج،  أثناء  مشاكل  أي  من  يعانون  ال  آخرون 
ناحية  ومن  اآلخر.  املريض  عن  تختلف  أعراض  عليهم 
أخرى، فإن الكثير من املرضى ينسبون أعراضاً تُصيبهم 
يكون  وقد  األدوية،  هذه  إلى  األدوية  تناول  مع  مصادفًة 

لذلك خلفية نفسية.
أما بخصوص ما يتم كتابته على النشرة الدوائية عن 

األدوية  ترخيص  هيئات  فإن  للدواء،  اجلانبية  األعراض 
التي  اجلانبية  األعراض  جميع  ذكر  على  الشركات  جتبر 
على  أجريت  التي  الدراسات  أثناء  املرضى  على  ظهرت 
املنتج الدوائي، أو بعد دخوله األسواق وبيعه، حتى لو كانت 
هذه األعراض نادرة جدا يجب أن يتم ذكرها يف النشرة، 
قراءته  عند  النقطة  لهذه  املريض  يتنبه  أن  يجب  لذلك 
جميع  من  يعاني  سوف  أنه  يعتقد  وأال  الدوائية  للنشرة 
هذه األعراض عند تناوله للدواء، وإمنا عليه أن يركز على 
األعراض الشائعة للدواء والتي حتدث بنسبه تتجاوز ١٠٪.

� א��9א�g 9אא��אS א�Uא%��� �א�9'��א��

غير  فعل  ردة  حدوث  الدوائي  بالتحسس  يقصد 
عند  املريض  لدى  املناعة  جهاز  قبل  من  فيها  مرغوب 
تناوله للدواء، وذلك ألن اجلهاز املناعي اعتبر هذا الدواء 
جسم غريب ويجب أن يتخلص منه. من املهم التفريق بني 
فالتحسس  للدواء،  اجلانبي  والعرض  الدوائي  التحسس 
نسبة  أن  إال  دواء،  أي  جتاه  مريض  أي  منه  يعاني  قد 
أدوية  من  شيوعاً  أكثر  تكون  األدوية  لبعض  التحسس 
أخرى، ومثال ذلك التحسس جتاه البنسلني، والسبب هو 

جهازاملناعة، وليس الدواء بحد ذاته.
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شكل  على  الدوائي  التحسس  أعراض  تظهر  غالباً 
املريض  يصاب  قد  اخلطيرة  احلاالت  ويف  جلدي،  طفح 
يف  هبوط  أو  بالتنفس  وضيق  واللسان  الوجه  يف  بتورم 
ضغط الدم أو اضراب يف ضربات القلب، وهذه احلاالت 
تعتبر خطيرة وحتتاج لتدخل طبي فوراً (ويعتبر األدرينالني 
هو العالج األول يف هذه احلالة و ليس الكورتيزونات أو 
يعتقده  ملا  خالفاً  تبعاً  تأتي  والتي  الهيستامني  مضادات 
الدواء  تناول  من  املريض  مينع  وهنا  املمارسني)  بعض 
الذي سببها مرًة أخرى، وعليه أن يخبر الطبيب أن لدية 
عن  له  صرفه  يتم  ال  حتى  الدواء  هذا  جتاه  حساسية 

طريق اخلطأ.
الدوائي  التحسس  بني  الفرق  لتوضيح  وكمثال 
يف  ألم  من  املريض  عانى  إذا  للدواء،  اجلانبي  والعرض 
يعاني  أنه  يعني  فذلك  لألسبرين،  تناوله  عند  املعدة 
أن  قد ميكنه  و  األعراض اجلانبية لألسبرين،  أحد  من 
يستمر بأخذ األسبرين بعد إستشارة الطبيب، ولكن عليه 
أصيب  إذا  أما  الهضمي.  اجلهاز  أدوية  بعض  إستخدام 
تناوله  عند  بالتنفس  ضيق  أو  جلدي،  بطفح  املريض 
دواء  جتاه  بتحسس  مصاب  أنه  يعني  فذلك  لألسبرين، 
األسبرين، وعليه أن يتوقف عن استخدامه بعد إستشارة 

الطبيب وإعطائه بديال مكافئا له.

(Brand Drug) H�!אא Oא��9א
 (Generic Drug) ��/Uא� O9א��9א

بالدواء  يسمى  ما  هناك  األدوية  صناعة  مجال  يف 
األصيل، ويُعرف على أنه دواء ذو عالمة جتارية خاصة 
قامت  التي  الدوائية  الشركة  قبل  من  وبيعه  تصنيعه  يتم 
والدواء  الغذاء  هيئة  يف  مرة  ألول  وتسجيله  بإكتشافه 
من  نظائرها  أو  األوروبية،  األدوية  وكالة  أو  األمريكية، 
عليه  أجرت  أن  بعد  العاملية  األدوية  ترخيص  منظمات 
الالزمة  السريرية  والدراسات  األبحاث  جميع  الشركة 
اجلانبية،  أعراضه  وبيان  أمانه،  ودرجة  فعاليته  إلثبات 
واجلرعة املستخدمة منه، حيث حتصل الشركة على براءة 
إختراع لهذا الدواء يعطيها احلق وحدها يف إنتاج الدواء 
املوافقة  تاريخ  من  سنة   ١٧ إلى  تصل  معينه  زمنية  ملدة 
على براءة اإلختراع، ويف حاالت خاصة ملدة سبع سنوات 
أخرى  جهة  ألي  يسمح  وال  األسواق،  يف  تداوله  بدء  من 
مع  اإلتفاق  دون  الدواء  إنتاج  املدة  هذه  خالل  العالم  يف 

الشركة األم.
(الدواء  اجلنيس  الدواء  يعتبر  أخرى،  ناحية  من 
العالمة  صاحب  األصيل  الدواء  عن  نسخة  البديل) 
التجارية الذي قامت الشركة األم بإنتاجه أوالً. والغاية 
من تصنيع األدوية اجلنيسة: هي وجود دواء مماثل للدواء 

 T�y�� ��y H�� 5�6 \9�� �gא��9א ��א��
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صاحب العالمة التجارية بسعر أقل، مما يجعله متوفراً 
خفض  على  يساعد  وبذلك  املرضى،  من  أكبر  لشريحة 
أن  ذكره  يجدر  ومما  عامة.  بصورة  الصحي  اإلنفاق 
إنخفاض سعر الدواء اجلنيس ال يعني أنه أقل فعالية من 
الدواء األصيل أو أكثر ضرراً، وإمنا يعود سبب اإلنخفاض 
بالسعر إلى إرتفاع التنافس بني املصنعني على إنتاج تلك 
األدوية بعد إنتهاء صالحية حمايتها ببراءات اإلختراع، 
اجلنيسة  األدوية  تصنيع  على  املترتبة  التكاليف  أن  كما 
وتسجيلها من قبل الشركات ستكون أقل بكثير ألنها تقلد 
دواء موجود أصال ومعظم الدراسات واألبحاث املطلوبة 
إلثبات فعاليته وإظهار درجة أمانه مت إجنازها مسبقاً من 

قبل الشركة األم.
إلعتماد الدواء اجلنيس من قبل هيئات ترخيص الدواء 
سلطات  قبل  من  عليه  املوافقة  يتم  العالم،  يف  وتوزيعه 
مكافئ  اجلنيس  الدواء  يكون  أن  ويجب  والدواء،  للغذاء 
للدواء األصيل من حيث الفعالية والنوعية ودرجة األمان 
والشكل  اجلرعة  ومقدار  اإلستخدام  وطريقة  واملخاطر 
الصيدالني. بالرغم من أن جميع هيئات ترخيص الدواء 
ال تطلب دراسة حيوية سريرية شاملة للدواء اجلنيس، إال 
أن جميع هذه الهيئات تلزم الشركة املصنعة على القيام 
بدراسة التكافؤ احليوي للدواء اجلنيس والتي تثبت أن 
ميكن  وبالتالي  األصيل  الدواء  لفعالية  مماثله  فعاليته 

إستخدامه كبديٍل له.
قد يتساءل البعض عن سبب اإلختالف الشكلي بني 
الدواء اجلنيس والدواء األصيل على الرغم من إعتباره 
بديًال مماثًال للدواء األصيل، واإلجابة على هذا السؤال 
املصطلحني،  لكال  السابقة  التعاريف  فهم  يف  تكمن 
حيث أن الدواء اجلنيس يجب أن يكافئ الدواء األصيل 
بإحتوائه على نفس املادة الدوائية وبنفس الكمية والشكل 
اجلانبية،  واألعراض  الفعالية  نفس  ويعطي  الصيدالني 
النشطة  غير  العناصر  بعض  على  يحتوي  قد  ولكنه 
تختلف  قد  والتي  والنكهات  األلوان  مثل  دوائية)  (غير 
عما هو موجود بالدواء األصيل، وهذه العناصر ال تؤثر 
كما  اجلانبية.  وأعراضه  وسالمته  الدواء  فعالية  على 
الدواء  يكون  أن  تسمح  ال  التجارية  العالمة  قوانني  أن 
وبشكل تام للدواء األصيل وبالتالي قد  اجلنيس مشابهاً 
يختلف عنه باحلجم أو اللون أو النكهة أو باإلسم التجاري 

الذي يحمله.

الفرق بين االسم التجاري واالسم العلمي 
للدواء:

اإلسم التجاري للدواء هو إسم تطلقه الشركة الدوائية 
ملكاً  ويصبح  بتصنيعه،  قامت  الذي  الدوائي  املنتج  على 
خالصاً لها، وعادًة يتبع اإلسم التجاري بالرمز (®) حتى 
يتم تفريقه عن اإلسم العلمي للدواء، والذي يعتبر إسم 

املادة الدوائية الفعالة التي يحتويها املنتج الدوائي.
وبذلك من املمكن أن جند أسماء جتارية عديدة تعود 
جميعها لنفس اإلسم العلمي، فكل إسم منها ميثل منتج 
لنفس  بدائل  جميعها  وتعد  مختلفة،  لشركة  تابع  دوائي 
والبنادول  الفيفادول  يعتبر  املثال  سبيل  على  الدواء، 
نفس  على  جميعها  حتتوي  جتارية  أسماء  والبنادريكس 
باراسيتامول  العلمي  اإلسم  حتمل  والتي  الدوائية  املادة 
كبديل  منها  أي  إستخدام  املمكن  ومن   ،(paracetamol)

لآلخر.

العدد الرابع  |  نوفمبر 622019





فوائد المرض

العدد الرابع  |  نوفمبر 642019

 G
7
�#Bא���P	 א� s
"!� (mא��� Bu�0א) ^כ�א  :JOא���

احلمد هللا الذي كان بعباده خبيرًا بصيرا والصالة والسالم 
على من أرسله ربه باحلق بشيرًا ونذيراَ وداعياَ إلى اهللا 
بإذنه وسراجًا منيرًا...

قد يأتي على املريض أو ذويه حلظة من التسخط أو اليأس 
فتسمعه يقول بعض الكلمات التي تدل على التسخط 
والتذمر وعدم الرضا،،



منهم  الواحد  فتجد  عظيماً  مبلغاً  اليأس  بهم  فبلغ 
قد ضعف صبره وكثر جزعه وعظم تسخطه وانفرد به 
حتى  املاضية  باملعاصي  ويذكره  له  يوسوس  الشيطان 
يؤيسه من روح اهللا ويوقعه يف القنوط، يقول اهللا تعال 
ِيَن  الَّ ِلَْحُزَن  يَْطاِن  الشَّ ِمَن  الَّْجَوى  {إِنََّما  الكرمي:  كتابه  يف 
آَمُنوا| وقال : ( ال ميوتن أحدكم إال وهو يُحسن الظن 
باهللا عز وجل) (رواه مسلم)، وقال  يف احلديث القدسي 
فيما يرويه عن ربه: (أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي 

ما شاء) (متفق عليه). 
وقال  يف احلديث القدسي فيما يرويه عن ربه: 
(أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فله، وإن ظن شراً 

فله) (صححه األلباني).
اشتد  مهما  البالء  على  يصبر  أن  املؤمن  فعلى 
عذاب  من  أهون  الدنيا  وعذاب  يسراً،  العسر  مع  فإن 
اآلخرة، يقول أنس : (ان النبي دخل على شاب وهو 
يف املوت، فقال: كيف جتدك ؟ قال: أرجو اهللا يا رسول 
اهللا، وإني أخاف ذنوبي، فقال: ال يجتمعان يف قلب عبد 
نه مما  يف مثل هذا املوطن إال أعطاه اهللا ما يرجو وأمَّ

يخاف) (رواه الترمذي وصححه األلباني).
 وعلى كٍل فاملؤمن يصبر ويرضى بقضاء اهللا تعالى، 
فإن عاش لم يُحرم األجر، وإن مات فإلى رحمة اهللا تعالى.

3 �gא�� S���� H"
مصالح  عليها  ويترتب  عظيمة  املرض  فوائد  نعم.. 
ومنافع قلبية وبدنية، إن اهللا لم يخلق شيئاً إال وفيه نعمة، 
ولوال أن اهللا خلق العذاب واأللم ملا َعَرف املتنعمون قدر 
نعمته عليهم وُجلهلت كثير من النعم، ومن هنا خلق سبحانه 
ملا  الليل  فلوال  النعم،  معرفة  منها  كثيرة  َكم  ِحلِ األضداد 

ُعرف قدر النهار، ولوال املرض ملا عرف قدر الصحة. 

:S�א�� �gא�� ��
تهذيب للنفس، وتصفية لها من الشر الذي فيها. قال  

ِصيَبٍة  َصابَُكم ّمِن مُّ
َ
اهللا تعالى يف كتــابه الكريـم: {َوَما أ

(الشورى:٣٠)، فإذا  َكثٍِي|  َعن  َوَيْعُفو  يِْديُكْم 
َ
أ َكَسَبْت  فَبَِما 

أصيب العبد فال يقل: من أين هذا ؟ وال من أين أُتيت 
؟ فما أصيب إال بذنب، ويف هذا تبشير وحتذير إذا 

علمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا. 
أخرج البخاري يف صحيحه عن أبي هريرة أن النبي 
  قال: (ما يصيب املؤمن من وصب وال هم وال حزن 
وال أذى حتى الشوكة يُشاكها إال كّفر اهللا بها من خطاياه 
)، وقال عليه الصالة والسالم: ( وال يزال البالء باملؤمن 
يف أهله وماله وولده حتى يلقى اهللا وما عليه خطيئة)، 
فإذا كان للعبد ذنوب ولم يكن له ما يكفرها ابتاله اهللا 
باحلزن أو املرض، ويف هذا بشارة فإن مرارة ساعة وهي 
الدنيا أفضل من احتمال مرارة األبد، يقول بعض السلف: 

لوال مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس.
أن ما يعقبه من اللذة واملسرة يف اآلخرة أضعاف ما  

يحصل له من املرض، فإن مرارة الدنيا حالوة اآلخرة 
والعكس بالعكس، ولهذا قال : (الدنيا سجن املؤمن 
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وجنة الكافر) (حديث حسن صحيح).
وإذا نزل بالعبد مرض أو مصيبة فحمد اهللا بني له 
بيت احلمد يف جنة اخللد، فوق ما ينتظره من الثواب، 
أنه    النبي  إلى  مرفوعاً  جابر  عن  الترمذي  أخرج 
تُقرض  كانت  جلودهم  أن  القيامة  يوم  الناس  (يود  قال: 

باملقاريض يف الدنيا ملا يرون من ثواب أهل البالء).
يقول   خاص،  قرب  وهذا  املريض،  من  اهللا  قرب 

لو  أما  تعده،  فلم  مرض  فالن  عبدي  آدم،  اهللا:(ابن 
عدته لوجدتني عنده) (رواه مسلم).

اإلمتحان   لوال  قيل:  فكما  العبد،  صبر  به  يُعرف  أنه 
ملا ظهر فضل الصبر، فإذا وجد الصبر وجد معه كل 
خير، وإذا فات فقد معه كل خير، فيمتحن اهللا صبر 
العبد وإميانه به، فعن أنس مرفوعاً: (إن ِعظم اجلزاء 
من عظم البالء، وإن اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم، فمن 
ويف  السخط)،  فله  سخط  ومن  الرضا،  فله  رضي 

رواية: (ومن جزع فله اجلزع) (رواه الترمذي).
فإذا أحب اهللا عبداً أكثر غمه، وإذا أبغض عبداً وسع 
العبد  صبر  فإذا  دينه،  ضيع  إذا  وخصوصاً  دنياه  عليه 
له  أحدث  الصابرين، وإن  ديوان  يف  كتب  وثباتاً  إمياناً 
احلمد  له  أحدث  وإن  الراضني،  ديوان  يف  كتب  الرضا 
والشكر كان جميع ما يقضي اهللا له من القضاء خيراً له، 
أخرج مسلم يف صحيحه من حديث صهيب   قال: 
ألمر املؤمن، إن أمره كله خير،  قال رسول اهللا : (عجباً 
وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر اهللا 
فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء 

اهللا للمسلم خير). 
ومن فوائد املرض ومتام نعمة اهللا على عبده، أن ينزل  

حتى  املخاوف  إلى  يلجئه  ما  والشدائد  الضر  من  به 
يلجئه إلى التوحيد، ويتعلق قلبه بربه فيدعوه مخلصاً 
نَْعْمَنا 

َ
َذا أ له الدين، قال اهللا تعالى يف محكم التنزيل {

ُدَعء  فَُذو   ُّ الشَّ ُه  َمسَّ َذا  ِبَانِبِهِ  َونَأى  ْعَرَض 
َ
نَساِن أ اْلِ   

َ َ
َعرِيٍض| (فصلت:٥١).

فيحدث للعبد من التضرع والتوكل وإخالص الدعاء 
وحالوة  اإلنابة  من  له  ويحصل  ويقينه،  إميانه  يزيد  ما 
اإلميان ما هو أعظم من زوال املرض، كما هو احلاصل 
تعالى  اهللا  قال  حني  السالم،  عليه  أيوب  اهللا  نبي  مع 
رَْحُم 

َ
أ نَت 

َ
َوأ  ُّ الضُّ ِنَ  َمسَّ ّنِ 

َ
أ َربَُّه  نَاَدى  إِذْ  يُّوَب 

َ
بشأنه: {َوأ

َفَقَد  َفَقْد  أيوب  بالء  عظيم  وتأمل  (األنبياء:٨٣)،  اِحَِي|  الرَّ
ماله كله وأهله ومرض جسده كله حتى ما بقي إّال لسانه 
وقلبه، ومع عظيم هذا البالء إال أنه كان ميسي ويصبح 
وهو يحمد اهللا، وميسي ويصبح وهو راض عن اهللا، ألنه 
يعلم أن األمور كلها بيد اهللا، فلم يشتك أمله وسقمه ألحد، 
رَْحُم 

َ
أ نَت 

َ
َوأ  ُّ الضُّ ِنَ  َمسَّ ّنِ 

َ
{أ صادقة  بكلمات  ربه  نادى  ثم 

اِحَِي|، فكشف اهللا ضره وأثنى عليه، فقال سبحانه:  الرَّ
اٌب| (ص:٤٤). وَّ

َ
{إِنَّا وََجْدنَاهُ َصابِراً نِْعَم الَْعبُْد إِنَُّه أ

من   أنواعاً  القلوب  على  هللا  فإن  التعبد،  أنواع  ظهور 
لها  العبوديات  وهذه  وتوابعها،  كاخلشية  العبودية، 
إلستقامة  سبباً  كانت  بلية  من  فكم  تهيجها،  أسباب 
العبد وفراره إلى اهللا وبعده عن الغي، وكم من عبد 
لم يتوجه إلى اهللا إال ملا فقد صحته، فبدأ بعد ذلك 
يسأل عن دينه وبدأ يصلي، فكان هذا املرض يف حقه 
َصابَُه َخْيٌ 

َ
َ َحرٍْف فَإِْن أ َ  َ َّ نعمة، {َوِمَن الَّاِس َمن َيْعُبُد ا

نَْيا  الُّ َخِسَ  وَْجِههِ   َ َ انَقلََب  فِتَْنٌة  َصاَبتُْه 
َ
أ ْن  بِهِ  نَّ 

َ
اْطَمأ

| (احلج:١١). َواْلِخَرةَ
وذلك أن على العبد عبودية يف الضراء كما أن عليه 
عبودية يف السراء، وله عبودية فيما يكره، كما أن عليه 
العبودية  يعطي  من  الناس  يحب، وأكثر  فيما  عبودية 
فيما يحب، والشأن يف إعطاء العبودية يف املكاره، وفيها 
تتفاوت مراتب العباد، وبحسبها تكون منازلهم عند اهللا، 
ومن كان من أهل اجلنة فال تزال هداياه من املكاره تأتيه 
حتى يخرج من الدنيا نقياً. يُروى أنه ملا أصيب عروة بن 
سبعة  بنون  لي  كان  (اللهم  قال:  رجله  يف  باألكلة  الزبير 
أربعة  أطراف  لي  وكان  ستة،  وأبقيت  واحداً  فأخذت 
عافيت،  لقد  ابتليت  ولئن  ثالثة،  وأبقيت  طرفاً  فأخذت 
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ولئن أخذت لقد أبقيت)، ثم نظر إلى رجله يف الطست 
بعدما قطعت فقال: (إن اهللا يعلم أني ما مشيت بك إلى 

معصية قط وأنا أعلم).
إن اهللا يخرج به من العبد الكبر والعجب والفخر، فلو  

دامت للعبد جميع أحواله لتجاوز وطغى ونسي املبدأ 
واألسقام  األمراض  عليه  سلط  اهللا  ولكن  واملنتهى، 
فيجوع  والبلغم،  والريح  منه  األذى  وخروج  واآلفات 
وال ضراً  وميرض كرهاً، وال ميلك لنفسه نفعاً  كرهاً 
وال موتاً وال حياة وال نشوراً،، وكذا األمر يف املريض، 
اإلبتالء  من  دواء  سقاه  خيراً  بعبد  اهللا  أراد  فإذا 
يستفرغ به من األمراض املهلكة للعبد حتى إذا هذبه 
فسبحان  له،  حمية  األمراض  فهذه  عافيته،  عليه  رد 

من يرحم ببالئه ويبتلي بنعمائه.
إنتظار املريض للفرج، وأفضل العبادات انتظار الفرج،  

األمر الذي يجعل العبد يتعلق قلبه باهللا وحده، وهذا 
املصائب،  أو  املرض  أهل  على  ومالحظ  ملموس 
جهة  من  الشفاء  من  املريض  يئس  إذا  وخصوصاً 
باهللا  قلبه  وتعلق  منهم  اإلياس  له  وحصل  املخلوقني 
وحده، وقال: يا رب، ما بقي لهذا املرض إال أنت، فإنه 
يحصل له الشفاء بإذن اهللا، وهو من أعظم األسباب 
التي تطلب بها احلوائج، فإن العبد إذا يئس من اخللق 
أن  ميكن  ال  عبودية  وهذه  الفرج،  جاءه  باهللا  وتعلق 
ُسُل  حتصل إال مبثل هذه الشدة (َحتَّى ِإَذا اْستَيَْأَس الرُّ

َوَظنُّواْ أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُواْ َجاءُهْم نَْصُرنَا)  (يوسف:١١٠).
فإنه   وصحته،  معافاته  نعمة  مقدار  العبد  يعرف  أن 

فال  املبتلى  يقاسيه  ما  يعلم  ال  العافية  يف  تربى  إذا 
يعرف مقدار النعمة، فإذا ابتلي العبد كان أكثر همه 
ميتعه  وأن  األولى،  حالته  إلى  العودة  وآماله  وأمانيه 
اهللا بعافيته، فلوال املرض ملا عرف قدر الصحة، ولوال 
ملا  األضداد  هذه  ولوال  النهار،  قدر  عرف  ملا  الليل 
عرفت كثير من النعم. قال تعالى {َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ 
َشيْئاً َوُهَو َخيٌْر لَُّكْم| (البقرة:٢١٦)، ولهذا روي أن آدم ملا 

نشر اهللا له ذريته رأى الغني والفقير وحسن الصورة، 
ورأى الصحيح على هئيته واملبتلى على هيئته، ورأى 
األنبياء على هيئتهم مثل السرج، قال: يارب أال سويت 
بني عبادك؟ قال: إني أحب أن أشكر، فإن العبد إذا 
عافاني  الذي  هللا  احلمد  قال:  البالء  صاحب  رأى 
بشرط  البالء  ذلك  من  اهللا  فيعافيه  إبتالك،  مما 

احلمد، واملبتلى إذا صبر حصل على أجر عظيم.
تخويف العبد: {َولََقْد أََخْذنَاُهم ِبالَْعَذاِب َفَما اْستََكانُوا  

(املؤمنون:٧٦)، {َوأََخْذنَاُهم  ُعوَن{  يَتََضرَّ َوَما  ِلَربِِّهْم 
اهللا  ابتاله  (الزخرف:٤٨)، فما  يَْرِجُعوَن{  لََعلَُّهْم  ِبالَْعَذاِب 

إال ليخوفه لعله أن يرجع إلى ربه.

...
8
א�F�א

ينبغي أن نعلم أن املرض نعمة وليس بنقمة، وأن يف 
املرض لذائذ:

منها: لذة العطف الذي يحاط به املريض واحلب الذي  
يغمره من أقاربه ومعارفه.

ومنها: اللذة الكبرى التي يجدها املريض ساعة اللجوء  
إلى اهللا، عندما يدعوه مخلصاً مضطراً.

ومنها: لذة الرضا عن اهللا عندما متر حلظات الضيق  
على املريض وهو مقيد على السرير، ويبلغ به املرض 
أقصاه فيفيء حلظتها إلى اهللا كما حصل يف نداء أيوب.

ومنها: لذة املساواة التامة، فهي سنة احلياة، فال يفرق  
املرض بني غني أو فقير، فلو كان املرض سببه الفقر 
أو نقص الغذاء لكان املرض وقفاً على الفقراء، ولكان 

األغنياء يف منجى منه ولكن الناس سواء.

نسأل اهللا من عظيم لطفه وكرمه وستره اجلميل يف 
الدنيا واآلخرة، ونعوذ به من زوال نعمته وحتول عافيته 

وفجأة نقمته وجميع سخطه.
وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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األطفال  شلل  مثل  بالتحصني  املستهدفة  املعدية  األمراض  احلقيقة: 
النظافة  أهمية  رغم  التحصني.  برامج  توقفت  لو  ستعود  واحلصبة 
الشخصية والصرف الصحي فاجلراثيم املسببة لهذه األمراض قادرة على 

التسبب باملرض بغض النظر عن مستوى النظافة.
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احلقيقة: اللقاحات آمنة واألثار اجلانبية - إن وجدت - فهي بسيطة ومؤقتة. 
األثار اجلانبية الشديدة للقاحات نادرة جدًا وتخضع لرقابة صارمة محليًا 
أكبر  املعدية  األمراض  عن  الناجمة  باألضرار  اإلصابة  وإحتمال  ودوليا، 

بكثير من إحتمال حدوث األثار اجلانبية الشديدة من اللقاحات.
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وبني  اللقاحات  بني  رابط  أي  يوجد  ال  احلقيقة: 
متالزمة املوت املفاجئ للرضع. هذه املتالزمة حتدث يف 
أن  ويجب  يتلقوها.  لم  أم  اللقاحات  تلقوا  سواَء  الرضع 
نتذكر أن إحتمال الوفاة من األمراض املعدية املستهدفة 
عن  الناجمة  الوفيات  من  بكثير  أكثر  هو  بالتحصني 

متالزمة املوت املفاجئ للرضع. 

אא(א��: א�כzی� �� אא��אS א����'� א�F�= א9 כא�1 

����U/א, �#�כ א '��P ��[ �א����א6 ��  �� ���+,

��א�f א���;ی�.

 b7یC ی�<

اإلصابة  يف  الهائل  اإلنخفاض  رغم  احلقيقة: 
البكتيريا  فإن  بالتحصني  املستهدفة  املعدية  باألمراض 
كثيرة  دول  يف  موجودة  التزال  لها  املسببة  والفيروسات 

من حولنا. ومع سهولة السفر والتنقل ووفود أعداد كبيرة 
من الناس لغرض العمل أو للحج والعمرة فإن عودة هذه 
األمراض وارد جداَ إذا إنخفض اإللتزام باللقاحات. ومن 
األمثلة على ذلك تفشيات احلصبة التي حدثت يف أوروبا 
أملانيا،  فرنسا،  الدمنارك،  بلجيكا،  (النمسا،  الغربية 
إيطاليا، أسبانيا، وسويسرا) خالل العقد املاضي بسبب 

تدني اإلقبال على اللقاحات.
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احلقيقة: التداوي والوقاية من األمراض ال يتعارض 
والضرر  شرعاً.  به  مأمور  هو  بل  اهللا  على  التوكل  مع 
من األمراض املعدية متعد إلى بقية أفراد املجتمع لذلك 
فردية  حماية  فيه  باللقاحات  التحصن  على  فاحلرص 

وحماية مجتمعية وهي مسؤولية اجلميع.
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احلقيقة: أثبتت الدراسات مراراً وتكراراً أن اللقاحات 
ال تضعف جهاز املناعة. إن أجسامنا تتعرض يومياً ملئات 
أجسامنا  أن  بل  املناعة.  جلهاز  املثيرة  واملركبات  املواد 
مستمر.  بشكل  البكتيريا  من  هائلة  أعداد  مع  تتعايش 
أي  ميثل  ال  باللقاحات  املناعة  جهاز  حتفيز  فإن  لذلك 

زيادة تذكر على ذلك.

 D�� 6א& 9א�כ�א�wאא H;�אא(א��: �� אא�Hv א: '
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ملقاومة  املناعة  جهاز  حتفز  اللقاحات  احلقيقة: 
أثناء  حتدث  التي  للطريقة  مشابهة  بطريقة  العدوى 
اإلصابة باملرض املعدي. لكن الفرق الهام أن اللقاح يحمي 

من املرض املعدي وبالتالي ال حتدث مضاعفات املرض 
املعدي. إن الثمن الذي قد ندفعه لقاء اإلصابة باملرض 
اخللقية  التشوهات  مثل  جداَ  باهظاً  يكون  قد  املعدي 
الشديدة الناجمة عن احلصبة األملانية أو شلل األطراف 
عن  الناجم  الكبد  سرطان  أو  األطفال  شلل  عن  الناجت 

فيروس الكبد (ب).

 h#" Hכ ����یj א '� S��̀א  אא(א��: אא%���%
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احلقيقة: اإلنفلونزا ليست بسيطة، فهي تقتل ما بني 
ذلك  إلى  يضاف  العالم،  حول  عام  كل  ألف   ٥٠٠  :  ٣٠٠
املستشفيات  يف  التنومي  تستدعي  التي  احلاالت  ماليني 
واملضاعفات  طويلة.  لفترات  املركزة  العناية  ودخول 
والوفيات من اإلنفلونزا تتركز يف فئات معينة مثل النساء 
احلوامل، األطفال، كبار السن، املصابون بأمراض مزمنة 
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لقاحات  وغيرها.  والسكري  القلب  وأمراض  الربو  مثل 
اإلنفلونزا حتفز مناعة اجلسم ملقاومة ثالث سالالت على 
وآمنة  فعالة  وهي  الدارجة،  اإلنفلونزا  سالالت  من  األقل 

وهي أفضل طريقة ملجابهة اإلنفلونزا.
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احلقيقة: حتتوي بعض اللقاحات على مادة حافظة 
تسمى ثيوميرسال وهي من مشتقات الزئبق. هذه املادة 
تستخدم من أكثر من ستني سنة يف أدوية ولقاحات عديدة 
وهي آمنة وال تشكل أي خطر على الصحة. كذلك حتتوي 
بعض اللقاحات على كميات ضئيلة من األلومنيوم وهي ال 
تشكل أي خطر على الصحة ومستخدمة يف املستحضرات 
موجود  األملنيوم  عنصر  جداً.  طويلة  فترة  منذ  الطبية 
بشكل طبيعي يف مياه الشرب ويف األطعمة بكميات أكبر 

بكثير من تلك املوجودة يف جميع اللقاحات. 
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 احلقيقة: يف عام ١٩٩٨ نشرت دراسة تزعم وجود 
احلصبة  (احلصبة،  الفيروسي  الثالثي  لقاح  بني  رابط 
عند  التوحد  مرض  حدوث  وبني  والنكاف)  األملانية 
األطفال. إال أنه سرعان ما تبني ان الدراسة معيبة على 
نحو خطير ومت سحبها. و أثبتت دراسات محكمة بعد ذلك 
أنه اليوجد أي رابط بني هذه اللقاحات ومرض التوحد.
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اليوتيوب  موقع  على  ظهرت  التي  السيدة  أن  احلقيقة: 
ليست بوزيرة الصحة الفنلندية، وال يوجد أي حتذيرات رسمية 
صدرت من قبل السلطات الصحية يف جمهورية فنلندا. ولقاح 
التي   “H1N1” ساللة  من  يحمي  حالياَ  املستخدم  اإلنفلونزا 
كانت تسمى سابقاً إنفلونزا اخلنازير وقد أعطي اللقاح ملئات 

املاليني من البشر ولم يحدث شيء من ما ذكر. 

لقاحات  وغيرها.  والسكري  القلب  وأمراض  االلربو  مثثلل 
ل الال ثالث ة ملقا اجل ة نا حتفز نزا اإلنفل

אא(א��: א��Iא�א1 ,�[ א�����.

b7یC >ی�

71

ممققاالالتتت



الُمحليَّات
المنخفضة أو عديمة السعرات

فوائد استخدام
الُمحليات

على مدار العقود العديدة املاضية، ازداد انتشار السمنة والبدانة بشكل 
ملحوظ على مستوى العالم، مبا يف ذلك دول اخلليج العربي. ومن املعروف 
جيًدا أن السمنة ترتبط بالعديد من األمراض املزمنة، ومن بينها أمراض 
القلب، واألوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، 
وبعض أنواع السرطان، واالضطرابات الصحية األخرى، ومن هنا فإن انتشار 
السمنة بني السكان من املمكن أن ُيعتبر مؤشًرا خطيًرا على احلالة الصحية. 
وقد أصبحت السمنة اآلن أحد أهم املشكالت الصحية العامة يف بالد اخلليج 
العربي. وتشير االحصائيات املتاحة بوضوح إلى انتشار السمنة بني البالغني 
بشكل مرتفع وخصوًصا بني السيدات يف بالد اخلليج العربي. 
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احلرارية  السعرات  منخفضة  اُحملليات  إن  وحيث 
لها مذاق حلو مكثف وتُستخدم بكميات أقل لتحل محل 
كمية أكبر من السكر، فإنها تساهم يف تقليل السعرات 
املتناولة  الكربوهيدرات  مستوى  من  وحتد  احلرارية 
منخفضة  اُحملليات  يجعل  وهذا  الغذائي.  النظام  يف 
واألمراض  الوزن  لتنظيم  مهمة  احلرارية  السعرات 
املرتبطة بالسمنة مثل السكري، وكذلك من أجل صحة 
إلى  اإلعالمية  النشرة  هذه  تهدف  لألسنان.  أفضل 
استعراض فوائد اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية 
كوسيلة غذائية للحد من استهالك الطاقة، وإدارة الوزن، 
ومستويات السكر يف الدم (خاصة بني األفراد املصابني 

مبرض السكري)، واحلفاظ على صحة األسنان.
لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  لهيئة  ووفًقا 
متت  قد  فإنه   ،GSO 995/2015 رقم  العربي  اخلليج 
املوافقة على ستة ُمحليات منخفضة السعرات احلرارية 
لالستخدام اآلمن يف مختلف األطعمة واملشروبات بداية 
من املشروبات الغازية، وانتهاء باحللويات، وُمحليات املائدة 
يف دول مجلس التعاون اخلليجي.  وحتتوي هذه اُحملليات 
وأمالحه،  والسكارين  والسكرلوز،  األسبارتام،  على 
وبوتاسيوم  والنيوتام،  جليكوسيد)،  (ستيفيول  وستيفيا 
اسيسلفام. ولقد مت اعتماد جميع أنواع اُحملليات املذكورة 
لالستخدام يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي 

ومت إقرارها كمنتجات آمنة لالستخدام والتناول.

���א1 �/+��v א���א1  ���� ���א���א�g א�;
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 ٤ حوالي  على  يحتوي  الذي  السكر  استبدال  يعتبر 
سعرات حرارية / جرام ببدائل منخفضة السعرات احلرارية 
أحد هذه االستراتيجيات التي تساعد على تقليل استهالك 
على  احلفاظ  أو  الوزن،  فقدان  تسهيل  وبالتالي  الطاقة، 
دراستان  وجدت  وقد  الوزن.  زيادة  من  الوقاية  أو  الوزن، 
الدالئل  على  املبنية  احلديثة  الدراسات  من  مرجعيتان 

احملالة  احلمية  مشروبات  استبدال  أن 
باُحملليات منخفضة السعرات احلرارية يف 
جنح  قد  بالسكر  املليئة  املشروبات  مقابل 
يف  املشاركة  عند  الوزن  فقدان  تعزيز  يف 

برنامج إلنقاص الوزن.
كارولينا  بشمال  دراسة  أظهرت  وقد 

أن  واعية،  بطريقة  يومًيا  الصحية  الوسائل  الختيار 
على  حتتوي  التي  املشروبات  يتناولون  الذين  األفراد 
كمية  يتناولون  احلرارية  السعرات  منخفضة  محليات 
أقل من األطعمة احللوة باملقارنة مبن يتناول املاء فقط. 
السعرات  قليلة  أو  اخلالية  املشروبات  إلى  باإلضافة 
السعرات  من  املتناول  يف  التحكم  ميكنهم  احلرارية 
احلرارية والسكر يومًيا. وقد مت حديًثا االنتهاء من دراسة 

 
يف 
ح 
يف 
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للصحة  انشوتز  مركز  بواسطة  مرحلتني  على  إكلينيكية 
والعافية التابع جلامعة كولورادو ومركز األبحاث والتعليم 
التابع جلامعة متبل، وقد أظهرت النتائج أن األفراد الذين 
يتبعون برنامج حمية لتخفيض الوزن ويتناولون مشروبات 
برنامج  من  كجزء  احلرارية  السعرات  قليلة  أو  خالية 
 ٪  ٤٤ يفقدون  الوزن  على  واحملافظة  للفقدان  متكامل 
أكثر من الذين يتناولون مياه فقط. وعالوة على ذلك فإن 
السعرات  منخفضة  اُحملليات  يستعملون  الذين  األفراد 
احلرارية يحافظون على فقدان ١٣٫٦ رطًال (٦٫٢ كيلو 
جراًما) بعد سنة باملقارنة بفقدان ٥٫٥ رطًال (٢٫٥ كيلو 

جرامات) بني املجموعة التي تستعمل املياه فقط. وهؤالء 
الذين فقدوا كمية كبيرة من الوزن واحملافظة عليه ملدة 
طويلة، أفادوا بأن اختيار هذه املشروبات قد ساعدهم 
يف احملافظة على فقدان الوزن حيث كانوا ثالث مرات 
أكثر إعجاًبا بتناول املشروبات اخلالية أو قليلة السعرات 

احلرارية من األفراد الذين لم يفقدوا الوزن أبًدا. 

IBכ� א�) �א��7כH 0/ �$���א
ميكن أن يكون استخدام اُحملليات منخفضة السعرات 
احلرارية مفيًدا أيًضا لألشخاص املصابني بداء السكري، 
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فيها  يُستبدل  وجبة  أو  طعام  تناول  إن  حيث 
منخفضة  باُحملليات  كلًيا  أو  جزئًيا  السكر 
مستويات  انخفاض  إلى  يؤدي  السعرات 
بتناول  مقارنة  واألنسولني  الدم  يف  السكر 
السكر بصورة كاملة. وتؤكد جمعية السكري 
اخلالية  اُحملليات  «استخدام  أن  األمريكية 
أن  ميكن  احلرارية  السعرات  واملنخفضة 

نظام  اتباع  يف  االستمرار  على  السكري  مرضى  يساعد 
احملددة  التوصيات  مع  يتماشى  ومقبول  متنوع  غذائي 

جلمعية السكري األمريكية».

�7C א��f�$3( H אא(�א�
تلعب اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية دوًرا يف 
منع تسوس األسنان، والذي يحدث بسبب إزالة متعدن 
حيث  بالفم؛  احلمضي  الوسط  خالل  من  األسنان  مينا 
ينتج هذا احلمض عندما تتخمر الكربوهيدرات يف الفم 
عن طريق البكتيريا املوجودة بصورة طبيعية. وتؤدي مثل 
هذه األحماض إلى إزالة متعدن األسنان، مما يؤدي يف 
منخفضة  اُحملليات  وتعتبر  األسنان.  تسوس  إلى  النهاية 
صحة  لتحسني  أخرى  استراتيجية  احلرارية  السعرات 

مما  لألسنان،  تسوًسا  تسبب  ال  ألنها  األسنان 
يعني أنها غير قابلة للتخمر عن طريق بكتيريا 
تعزز  ال  وبالتالي  حمضا  تنتج  ال  ألنها  الفم، 
األوروبية  الهيئة  نشرت  وقد  األسنان.  تسوس 
لسالمة األغذية رأًيا إيجابًيا بشأن دور اُحملليات 
معدل  تقليل  يف  احلرارية  السعرات  منخفضة 
إزالة متعدن األسنان. وتستخدم هذه احملليات 

يف منتجات نظافة الفم مثل غسول الفم لنفس السبب.
ويظهر اجلدول التالي ملخصاً للبيانات حول الفوائد 
الصحية للُمحليات منخفضة السعرات احلرارية.  ومن 
املثير لالهتمام أن لدى وزارة الزراعة األمريكية صفحة 
تعليمية عن اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية تشير 
إلى أربعة مواقع إلكترونية أخرى لها روابط مباشرة، من 
ضمنها مايو كلينيك واملجلس الدولي للمعلومات الغذائية.  
وتوضح هذه املواقع تصريحات مباشرة حول أن اُحملليات 
منخفضة السعرات احلرارية من املمكن أن تكون مفيدة 
يف برامج تنظيم الوزن.  وتشير معظم البيانات األخرى 
مباشرة  غير  بطريقة  إما  الوزن؛  تنظيم  يف  الفائدة  إلى 
تتعلق باحلد من السعرات احلرارية أو مع التحذير بأن 

الفائدة موجودة فقط إذا لم يحدث تعويضا للطاقة.

 
 
 
ل 
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املائدة  سكر  من  مرات  عدة  أحلى  احلرارية  السعرات  منخفضة  اُحملليات   مذاق  «ألن  
(السكروز)، فإن هذه اُحملليات مطلوبة بكميات صغيرة لتحقيق نفس املذاق احللو الذي 
مينحه السكر يف الطعام.  وقد يختار الناس استخدام اُحملليات عالية الكثافة بدًال من 
أو  الغذائي  النظام  يف  حرارية  سعرات  بعدد  تساهم  ال  أنها  منها  أسباب  لعدة  السكر 
تساهم بعدد قليل منها. وبشكل عام، لن تؤدي اُحملليات  منخفضة السعرات احلرارية  

إلى ارتفاع مستويات السكر يف الدم».
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خلصت الهيئة إلى: «توجد معلومات علمية كافية لدعم االدعاءات التي تقول بأن اُحملليات 
بعد  تناولها  مت  إذا  الدم  يف  السكر  مستويات  خفض  إلى  تؤدي  للسكر  كبدائل  املكثفة 
تقليل  طريق  عن  األسنان  متعدن  طبقة  على  حتافظ  وكذلك  السكر،  من  بدًال  الوجبات 

إزالة متعدن األسنان». 
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ال يوجد  موقف  رسمي، ولكن بيانات املوقع التعليمي هي:
تعزز مضغ العلكة اخلالية من السكر بعد تناول الوجبات ملنع تسوس األسنان. وقد تبدو 
بدائل السكر ومذاقها مثل السكر، ولكنها ال تعمل على دعم األحماض املسببة لتسوس 

األسنان يف الفم؛ األمر الذي ال يضر باألسنان.    

 I2020-2015 XאBCא
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صفحة ٣١:  «جتدر اإلشارة إلى أن استبدال السكريات املضافة باُحملليات عالية الكثافة 
قد يقلل من تناول السعرات احلرارية على املدى القصير».

صفحة ٩٢:  «قد يختار الناس استخدام اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية بدال من 
السكر لعدد من األسباب منها أنها تساهم بعدد سعرات حرارية قليل يف النظام الغذائي 

أو ال تساهم بأي سعرات».   
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تُستخدم اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية لتقليل السكريات والسعرات احلرارية يف 
األطعمة، يرغب املستهلك يف تناول اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية بهدف:

التحكم يف الوزن. 
السيطرة على السكري. 

)SאFX א���7  
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«بدائل السكر مفيدة ملرضى السكر الذين يرغبون يف حتلية أغذيتهم».
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«توصي باستخدام بدائل السكر لتحل محل السكر».
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على  حتتوي  ال  التي  املكثفة  اُحملليات  عن  بإيجاز  املصنعة  األغذية  بشأن  موقف  تذكر 
سعرات حرارية يف قسم «تقليل تناول السعرات احلرارية»: 

«االستهالك املفرط لألطعمة الغنية بالسعرات احلرارية هو أحد العوامل املساهمة يف 
السمنة، وعادة ما ترتبط بالنشاط البدني غير الكايف. ويدرس علماء الغذاء طرًقا ملعاجلة 
هذا اخللل على سبيل املثال، من خالل تقليل تناول السعرات احلرارية،  مع االحتفاظ 
للمغذيات،  احليوية  اإلتاحة  تعزيز  مع  الهضم،  عملية  وإبطاء  املمتعة،  األطعمة  بتناول 

وحتسني استساغة األطعمة الغنية باملغذيات وقبولها وتعزيز الشعور بالشبع».
والتي  قليلة  حرارية   سعرات  على  حتتوي  التي  اُحملليات  القوي  العلمي  الدليل   «يدعم 
السعرات  عدد  تقليل  على  تساعد  أن  ميكنها  وبالتالي  حرارية  سعرات  على  حتتوي  ال 

احلرارية واحلفاظ على وزن صحي».

 /�(Bא��8!� א�
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 «تشير عدة دراسات نُشرت مؤخًرا يف مجالت علمية مرموقة إلى أن اُحملليات منخفضة 

السعرات احلرارية ميكن أن تكون جزًءا من خطة شاملة لتنظيم  الوزن».
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«تشير األدلة املُرجعية إلى أن استخدام اُحملليات غير الغذائية باعتدال، ميكن أن يسهل 
تخفيضات تناول السكر املضاف، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة الكلية وفقدان الوزن /

السيطرة عليه وتعزيز التأثيرات املفيدة على املؤشرات األيضية ذات الصلة.  ومع ذلك، 
فإن هذه الفوائد احملتملة لن تتحقق بالكامل إذا كانت هناك زيادة تعويضية يف استهالك 

الطاقة من مصادر أخرى».
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«اُحملليات غير املغذية ال متد اجلسم بالسعرات احلرارية ولن تؤثر على نسبة اجللوكوز 
يف الدم»، «اُحملليات الصناعية أصبحت اخليار املفضل للراغبني يف فقدان الوزن». 
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واألوعية  القلب  أمراض  من  الوقاية  بشأن  ٢٠١٦م  لسنة  األوروبية  اإلرشادات  نصت 
الدموية يف املمارسات السريرية، صفحة ٣٥ على:

 «أدى استبدال املشروبات الغازية احملالة بالسكر باملشروبات احملالة باُحملليات الصناعية 
إلى قلة زيادة الوزن لدى األطفال األكبر من ١٨ شهًرا. وقد ارتبط االستهالك املنتظم 
للمشروبات احملالة بالسكر (أي حصتني يف اليوم مقارنة بحصة واحدة يف الشهر) بزيادة 
مخاطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي لدى النساء بنسبة ٣٥٪، حتى بعد وضع أسلوب 
احلياة غير الصحي والعوامل الغذائية األخرى يف احلسبان، يف حني لم ترتبط املشروبات 

احملالة باُحملليات الصناعية مبرض الشريان التاجي».
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«حتتوي اُحملليات غير املغذية على مذاق حلو أكثر من السكر، لذلك فإن كميات صغيرة 
منها تكفي. وتوفر هذه احملليات عدد سعرات حرارية أقل للجرام الواحد من السكر؛ ألن 

اجلهاز الهضمي ال ميتصها بشكل كامل». 
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السعرات  منخفضة  اُحملليات  عن  علمية  وحقائق  فيديو  على  اإللكتروني  املوقع  يتضمن 
احلرارية مع رسائل رئيسة وهي:

«تعزز إدارة الوزن (تقلل استهالك السعرات احلرارية)». 
«تساعد على التحكم يف مستويات السكر يف الدم ملرضى السكري من النوع الثاني». 
«ال تعمل على فتح الشهية/ اجلوع». 
«تعزز صحة األسنان». 
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«تُستخدم بدائل السكر أو اُحملليات الصناعية إلضافة مذاق حلو للطعام ولكنها حتتوي 
تركيب  على  الصناعية  اُحملليات  وحتتوي  احلرارية.  السعرات  من  جًدا  قليل  عدد  على 
كيميائي مختلف عن السكريات، لذلك فالكمية التي حتتاجها لعمل مذاق حلو مختلفة عن 
كمية السكريات. وبشكل عام، ال تؤثر هذه اُحملليات على مستويات سكر الدم أو الشحوم».
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إحدى فوائد اُحملليات الصناعية هي أنها ال تساهم يف تسوس األسنان وحدوث جتاويف 
بها. قد تساعد هذه اُحملليات يف اآلتي:

التحكم يف الوزن. احد أهم اجلوانب املميزة يف اُحملليات الصناعية هي أنها غير مغذية 
ــ  فهي تقريًبا ال حتتوي على سعرات حرارية. وعلى النقيض، فكل جرام من سكر املائدة 
يحتوي على عدد ٤ سعرات حرارية. وحتتوي ملعقة صغيرة من السكر على نحو ٤ جرامات. 
فإذا وضعنا يف االعتبار أن عبوة املشروب الغازي التي حتتوي على ٣٦٠ ميلي لتر حتتوي 
على ١٠ مالعق صغيرة من السكر املضاف أي حوالي ١٥٠ سعر حراري. ففي حالة محاولة 
عالية  السكريات  عن  وبديًال  رائًعا  خياًرا  الصناعية  اُحملليات  تكون  فقد  الوزن  إنقاص 
السعرات احلرارية. ومن ناحية أخرى، أشارت بعض األبحاث إلى أن استهالك احملليات 

الصناعية قد يكون مرتبًطا بزيادة الوزن ولكن السبب غير معروف بعد. 
بديًال  الصناعية  اُحملليات  تكون  فقد  السكري،  داء   من  املعاناة  حالة  يف  السكري.  داء 
جيًدا. ال تؤدي اُحملليات الصناعية بصورة عامة إلى رفع مستويات سكر الدم ألنها ال تعد 

من الكربوهيدرات على عكس السكر.

توفر اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية مذاقا حلوا لألطعمة واملشروبات دون أية سعرات  
حرارية تقريًبا.

عند وضعها يف األطعمة واملشروبات ذات السعرات احلرارية املخفضة، فإن احملليات منخفضة  
السعرات احلرارية تساعد على زيادة تنوع واستساغة النظام الغذائي الصحي. 

على الرغم من تخبط الرسائل واختالطها وتشويشها بني اجلمهور ووسائل اإلعالم، فإن األدلة  
العلمية التي تقف وراء اُحملليات منخفضة السعرات احلرارية تدعم قدرتها على املساعدة يف 

إدارة الوزن وتعزيز صحة األسنان.
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ما هي مقومات جودة احلياة؟، رمبا يجدها شخص يف االستمتاع بجمال منظر 
مستمتعا  عائلته  أفراد  مع  حديقة  يف  اجللوس  عند  يجدها  وآخر  الشمس،  غروب 
املستوى  على  سواء  اإلنسان؛  حاجة  تشبع  التي  األشياء  من  غيرها  أو  بالطبيعة.. 
النفسي أو الروحي أو العقلي أو اجلسدي، ومن مختلف النواحي: صحية أو اقتصادية 
أو اجتماعية، ومن ثَم فإننا نستطيع القول بأنه تعريف نسبى يختلف من شخص آلخر 

حسب ما يراه من معايير تقيم حياته.
وتوجد عوامل كثيرة تتحكم يف حتديد مقومات جودة احلياة: القدرة على التفكير 
األحوال   - والعقلية  اجلسمانية  الصحة   - التحكم  على  القدرة   - القرارات  وأخذ 
واحلضارية  الثقافية  القيم   - الدينية  املعتقدات   - االجتماعية  والعالقات  املعيشية 
األهم  - األوضاع املالية واالقتصادية، والتي عليها يحدد كل شخص ما هو الشيء 

بالنسبة له والذي يحقق سعادته يف احلياة التي يحياها.
فالصحة هي حالة سالمة بدنية وعقلية واجتماعية وعاطفية ونفسية واقتصادية 
وتعليمية كاملة، وليست مجرد انعدام املرض أو اإلعاقة، ومع ذلك فإن الصحة والسالمة 
ال يتوافران لغالبية األشخاص مما يؤدي إلى خلق الصراعات داخل اإلنسان؛ وبالتالي 
يكون لها تأثير سلبي على صحته. وإذا حتدثنا عن مقومات جودة احلياة ونعنى هنا 
الناحية الصحية جندها تتمثل يف أربع نواح أساسية والتي تؤثر بشكل أو بآخر على 

صحة اإلنسان بل وعلى منوه؛ كما أنها تتفاعل مع بعضها البعض:
الناحية اجلسمانية / الناحية الشعورية / الناحية العقلية / الناحية النفسية.

جودة الحياة 
وليس فقط 
طول الحياة
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رئيس التحرير

وتتمثل هذه النواحي األربع يف االحتياجات األساسية األخرى الضرورية حلياة اإلنسان التي ال يستطيع العيش بدونها والتي 
ميكن أن نطلق عليها االحتياجات األولية: 

االحتياجات الفسيولوجية:  الهواء / الطعام / املسكن / النوم، وغيرها من االحتياجات األخرى..
االحتياج إلى األمن واآلمان: احلاجة إلى العيش يف مجتمع آمن بعيد عن املخاطر

االحتياجات اخلاصة باالنتماء: القبول االجتماعي / التفاعل االجتماعي / الوالء االجتماعي
االحتياج إلى تقدير النفس: اإلحساس بالذات، واملهارات املكتسبة / التقدير، واالحترام

االحتياج إلى حتقيق الذات: احتياج جسماني / احتياج شعوري / احتياج عقلي / احتياج نفسي
وهذه االحتياجات تقف جنباً إلى جنب مع مقومات جودة احلياة بل تعتبر جزءاً مكمًال لها واإلخالل بأي عنصر فيها 
يؤدى إلى خلق الصراع. ولكن هذا ال مينع من وجود عوامل أخرى خارجة عن إرادة اإلنسان تؤثر على مقومات حياته والتي 
تتصل بالناحية الصحية وتتمثل يف: العجز - التقدم يف العمر - األلم - اخلوف - ضغط العمل - احلروب - املوت - 
اإلحباط - األمل - اللياقة اجلسمانية بل والراحة أيضاً، لكنه البد أن نفرق بني ما هو طبيعي وبني ما يحدث نتيجة اتباع 

أسلوب حياة خاطئ أو مرض.
وتلخيصاً ملا سبق ذكره جند أن جودة حياة كل إنسان تقاس مبا يتبعه من أساليب يف حياته، والرغبة عند اإلنسان هي 
أساس معاناته وشعوره باأللم ألن اإلنسان إذا أراد شئ ولم يستطع الوصول إليه أو احلصول عليه يولد لديه الشعور باأللم 

وهو شكل آخر من أشكال معاناته. وكلما قلت احتياجاته كلما كثرت رغباته.
مع متنياتي بصحة نفسية وجسدية دائمة للجميع     
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