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إعداد راجانا حمية

نافذة

الصحة الجنسية «مش ايروتيك»
الدكتور فيصل القاق *

* تتسبب العدوى سنويًا في حدوث نحو ثالثة
إلى خمسة ماليني حالة اعتالل ،وما بني و250
ألف و 500ألف حالة وفاة.
* في البلدان الصناعيةُ ،ت ّ
سجل معظم الوفيات
املرتبطة باألنفلونزا بني األشخاص البالغني من
العمر  65عامًا وما فوق .أما في البلدان النامية،
ّ
فـتــدل تـقــديــرات الـبـحــوث أن النسبة األعـلــى من
الــوف ـيــات بـسـبــب ال ـع ــدوى ت ـحــدث ب ــن األط ـف ــال.
وهذا مؤشر سوء.

معلومات عامة

األنفلونزا املوسمية ال تشمله.
األدوي ـ ـ ــة املـ ـض ــادة ل ـل ـف ـيــروســات م ـتــاحــة لـعــاج
األنفلونزا ولكن فيروسات األنفلونزا يمكن أن
تصبح مقاومة لألدوية

يفترض إعطاء العالجات
مبكرًا ،أي في غضون  48ساعة
من ظهور األعراض

_ هناك ثالثة أنماط من األنفلونزا املوسميةA :
و  Bو  .Cومن ضمن األنماط الفرعية لفيروس
األنفلونزا « ،»Aهناك نمطان فرعيان يصيبان
حاليًا البشر ،وهما ( A(H1N1و(.A(H3N2
_ ح ـ ــاالت األن ـف ـل ــون ــزا م ــن ال ـن ـم ــط  Cه ــي األق ــل
ّ
حدوثًا من النمطني  Aو .Bوعليه ،فــإن لقاحات

تغذية

درهم وقاية وال قنطار عالج
عندما يضرب الــزكــام ضربته ،قــد يكون مــن املفيد
اإلل ـت ـفــات ص ـ ــوب ...امل ـط ـبــخ .ف ـه ـنــاك ،سـتـجــد الئـحــة
ً
طــوي ـلــة م ــن ال ــوص ـف ــات ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـق ــدم حــا
ً
طبيعيًا .ولئن كانت ال تأتي بــديــا عــن الوصفات
الـطـبـيــة ،ولـكــن الـتـغــذيــة الـصـحـيــة امل ـتــوازنــة تلعب
دورًا إيجابيًا في التخفيف من ثقل العوارض التي ترافق الزكام عادة،
وتقوية الجهاز املناعي.
وعلى قاعدة «درهم وقاية وال قنطار عالج» ،يصبح من األهمية بمكان
إي ــاء املــريــض أهـمـيــة للتغذية بـقــدر األهـمـيــة الـتــي يوليها للوصفة
ً
الطبية ،ملواجهة «متكاملة» .فهنا ،ال ضير ،مثال ،أن يكون للثوم دورًا
في ّ
عدة املواجهة .فهذا ّ
املكون ،وبحسب دراسة علمية نشرت في مجلة
« »journal of nutritionالعلمية ،يلعب دورًا أساسيًا في تحصني املناعة.
واستندت الدراسة إلى «تجارب» مجموعة من املشتركني قاموا بتناول
 5غــرامــات مــن ال ـثــوم ال ـنــيء ،قـبــل أن يـجــري فـحــص دم ـهــم .وق ــد تبني
للباحثني بعد مرور ثالث ساعات من االختبار ،أن مستويات نشاط
الجينات املسؤولة عن إنتاج خاليا الدم البيضاء ارتفعت لديهم .وهي
الجينات املسؤولة عن تعزيز املناعة .وهنا ،ينصح الباحثون املرضى
بتجريب الثوم كعالج من خالل تقطيعه وهرسه لتناوله كحبة دواء.
وللبصل أيضًا دوره في العالج .فبرغم رائحته الكريهة ،إال أن تقطيع
ً
البصل ووضعه إلى جانب الفراش ليال ،كفيل بتخفيف أعراض انسداد
األنف والتخفيف من احتقان الحلق .وال تتوقف مكافحة العدوى عند
ً
«مفعول» الـثــوم والبصل ،فثمة الئحة طويلة ،منها مثال الوصفات
التي تحتوي على الفيتامينات « »Eو«.»C
لكن ،األغذية ليست وحدها في ميدان الوقاية ،فهي جــزء من ثالوث
«م ـ ـقـ ـ ّـدس» ي ـش ـمــل أي ـض ــا ال ــري ــاض ــة وت ـج ـنــب ال ـت ــوت ــر .وي ـن ـصــح هنا
بممارسة الرياضة ،ســواء تلك املركبة من األشطة الهوائية ،كاملشي
ورك ــوب ال ــدراج ــة ،أو األنـشـطــة الــاهــوائـيــة الـتــي تبني كتلة العضل،
كحمل األثقال.
ولـلــراحــة النفسية أيضًا دور هنا ،إذ ثبت مــن خــال الــدراســات التي
قام بها علماء نفس أميركيون وجود عالقة بني جهاز املناعة وتضرر
الحالة النفسية .فكلما كانت الحالة النفسية سيئة ضعف الجهاز
املناعي والعكس صحيح.

ّ
تتسبب األنفلونزا املوسمية في وقــوع أوبئة
_
سـنــويــة تـبـلــغ ذروت ـه ــا خ ــال فـصــل ال ـش ـتــاء في
املناطق املعتدلة املناخ.
ّ
يتسبب وب ــاء األنـفـلــونــزا فــي ظهور
_ يمكن أن
عبء اقتصادي من خالل ضياع إنتاجية القوى
العاملة وتقييد الخدمات الصحية.

عند الحديث عن الجنسانية أو الصحة الجنسية ،غالبًا ما يتبادر إلــى األذهــان
ّ
تخيالت «إيروتيكية» أو عمل جنسي ما أو حــاالت مرضية أو «ق ــذرة» .لم ترتق
الصحة الجنسية ،في مجتمعاتنا ،إلى مصاف الصحة الجسدية أو النفسية ،برغم
ارتباطها الوثيق بمنظومة الصحة الشاملة التي تشمل العقلية والنفسية والعاطفية
والجسدية والروحية واالجتماعية .وقد تكون هي األساس في هذا املفهوم للصحة
ّ
املتكاملة والسالمة ،غير أن «مركبات» العيب والحرام والفضيحة تفعل فعلها في
هذا املجال .علمًا أن هذا املوضوع يــودي ،في كثير من األحيان ،بعالقات زوجية
أو عاطفية ،كما ّ
يعرض األفراد للمخاطر ويعكس إجحافًا وتمييزًا يناقض أبسط
حقوق االنسان
لـيــس بــالـتـعــامــي ع ــن الـصـحــة الـجـنـسـيــة تـسـيــر االم ـ ــور ،وال بـمـمــارســة «الـتـقـيــة»
ّ
للصحة في العام
واإلنفصام نتجاوز اإلح ــراج .فمنذ التعريف األول والرسمي
ّ
 ،1945كانت الصحة الجنسية فــي أصــل الـنــص .بعدها ،أف ــردت منظمة الصحةّ
العاملية لها تعريفًا خاصًا في أوائــل السبعينيات ،ومن ثم في العام  .2006وفي
العام  ،1994كانت الصحة الجنسية حاضرة في مؤتمر السكان والتنمية ،وفيما
تال من لقاءات ومؤتمرات ،حتى يومنا هذا.
الدافع األساسي كان ،وال يزال ،حقوق اإلنسان واملساواة وعدم اإلكراه أو اإلجحاف.
كاف لوضع الصحة الجنسية في صلب برامج الصحة وسياساتها،
وهذا وحده ٍ
كما في عناصر البرامج التربوية والشبابية ،بحيث أصبحت مؤشرات الصحة
الجنسية والجنسانية دالة على سالمة تلك البرامج وعافية املجتمعات املستفيدة
منها.
وفي تعريفات ومفاهيم الجنسانية والصحة الجنسية ،تتجسد مسائل عدة ،من
ضمنها حقوق اإلنسان والديمقراطية وعدم اإلكراه والتوعية والرضى واملسؤولية
والتربية والخدمات وغيرها.
رغم كل ذلك ،ال يمكن لنا أن نرفع مستويات صحتنا الجنسية وندفعها قدمًا ،اذا
ما أبقيناها في الظالم أو في املجهول أو في التابو .عندها سيبقى اإلكــراه سرا
والجهل الجنسي مطبقًا واملرض الجنسي متفشيًا والعالقات الشخصية مرتبكة
والهويات الجنسية حائرة.
اليوم ،ومن خالل هذه «النافذة» في جريدة االخبار ،سيتسنى لنا جميعًا أن نكتب
عن الجنسانية ونقاربها بمهنية وعلمية واستنادًا لدراسات وأبحاث ،وما تحويه
من مالحظات .هنا ،سنكون مع زاويــة تلقي ضــوءًا على دهاليزنا ،التي ال تزال
تؤدي بنا إلى التعقيد واملشاكل.
* إختصاصي جراحة نسائية وتوليد وصحة جنسية

عيادة

تطبيقات

متى ّ
علي تناول لقاح الزكام؟

ّ
«المشخص» يعرض مرضك المحتمل

مــن األج ــدى ،هـنــا ،اح ـتــرام مــواعـيــد تـنــاول
الجرعة الخاصة باللقاح كي يكون املفعول
ذات ق ـي ـمــة .وع ـل ــى أسـ ــاس ه ــذه امل ـع ــادل ــة،
ُيفترض أن يؤخذ اللقاح ما بني منتصف
أيلول ومطلع تشرين األول ،قبل أن يأتي
ً
املوسم حامال معه فيروساته .هذا املوعد يعطي للمريض
ّ
التجاوب مع الطعم ،أكثر بكثير ممن يتخلف عنه،
فرصة
ّ
كون اللقاح تخف مفاعيل استجابته بمرور الوقت.
لـكــن ،مــع ذل ــك ،بـقــدر مــا هــو ض ــروري هــذا الـلـقــاح ،إال أنني
كـمـتـخـصــص ال أن ـصــح ب ــه إال مل ــن ه ــم ب ـحــاجــة ،خصوصًا
أن الفيروس تتغير «تركيبته» من عــام إلــى آخــر ،إذ ّ
يعدل
نفسه بإنتقاله من جسم الى آخر .وعلى هذا األســاس ،فإن
الـلـقــاح يـحـمــي حــامـلــه مــن أنـ ــواع م ـحــددة مــن الـفـيــروســات
ويبقى في الوقت نفسه عرضة ألنواع أخرى ّ
طورت نفسها
خالل العام ،خصوصًا في ظل وجود أكثر من  20ألف نوع
من فيروسات الرشح في العالم .أضــف إلــى ذلــك أن الــدول
الـعــربـيــة تـبـنــي تركيبتها عـلــى أس ــاس «تــوق ـعــات» ال ــدول
األوروبية بالفيروسات التي يمكن أن تأتي هذا العام .وفي
حال لم تصدق توقعات األوروبيني ،هنا ،في الدول العربية،
يكون مفعول هذا اللقاح «بال طعمة».
اس ـت ـن ــادًا ل ـكــل ذل ـ ــك ،وع ـل ــى ع ـكــس ك ــل ل ـق ــاح ــات األم ـ ــراض
املتبقية ،يلعب الحظ دوره هنا .فإذا ما توافقت التوقعات
مع الفيروس اآلتي ،يكون املفعول أفضل .مع ذلك ال يتعدى
ذلك املفعول ـ مع اإللتزام باملواعيد أيضًا ـ أكثر من  20إلى
 %25من اإلفادة.

أعراض مرضية ،فقد تسأل
عندما تشعر ببداية
ٍ
نـفـســك إن ك ــان األمـ ــر يـسـتـحــق زي ـ ــارة الـطـبـيــب
ّ
ـارض» عــابــر ّ .لـكــن ،ال ـيــوم ،بات
أم أنــه مـجــرد «عـ ـ ٍ
بإمكانك أن تحسم الجدل باستخدام تطبيقات
التشخيص املجانية ،والتي تعرض لك «مرضك
ـوات بسيطة .تطبيق
املحتمل» خــال دقــائــق مــن خــال اتـبــاع خـطـ ٍ
يشخص مرضك بناء
«املشخص الطبي» واحد من التطبيقات الذي ّ
ّ
على األعراض التي تعاني منها.
أما بالنسبة إلى طريقة استخدامه ،فهي سهلة وبسيطة ،وكل ما
عليك فعله ،بداية ،هو اختيار الجزء الــذي تشكو منه في جسمك،
م ــن خ ــال ال ـض ـغــط عـلـيــه ض ـمــن صـ ــورة ج ـســم اإلنـ ـس ــان ال ـظــاهــرة
عـلــى ال ـشــاشــة .ويـعـتـمــد ه ــذا الـتـطـبـيــق عـلــى اس ـت ـخــدام األع ــراض
ليحدد لك األمــراض املحتملة التي تقابلها ،ومع كل
التي تصفها
ّ
عارض تضعه ،تضيق النتائج حتى تحصل على نتيجة أو اثنتني.
فعلى سبيل امل ـثــال ،عـنــدمــا تـقــوم بالضغط عـلــى ال ـعــن ،ستظهر
لك مجموعة من األعــراض املحتملة ،كانتفاخ الجفن أو حساسية
الحكة أو الحرقة وغـيــر ذلــك ،عندها تستطيع اختيار
الـضــوء أو
ّ
ع ــارض واح ــد أو مجموعة مــن األعـ ــراض .وبـنــاء على مــا اخترته،
سيقوم التطبيق بالبحث و«اسـتـخــراج» امل ــرض املحتمل ،بحيث
تستطيع قــراءة املزيد عنه .مع ذلــك ،ال يمكن اعتبار هذا التطبيق
ّ
بتوفره باللغة
بديال عن استشارة الطبيب .يتميز هــذا التطبيق
ً
العربية ،إضــافــة إلــى سهولة استخدامه ومـســاعــدة املــريــض على
التعرف على األمــراض املحتملة من خالل القراءة عنها ،والتعرف
على كيفية التعامل مع األمراض املختلفة ،كتلك التي يمكن عالجها
لتدخل طبي مباشر.
في البيت أو التي تحتاج
ّ
«املشخص الطبي» من متجر «غوغل بالي».
يمكنك تحميل
ّ
Android App altibbi.symptom.checker on Playboard
][youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-L-9GGH3k1I[/youtube

الدكتور فيليب روادي
اختصاصي أمراض الحساسية

بإمكانكم إرسال الرسائل أو اإلستفسار ،من خالل التواصل
معنا عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

